
ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

১ পযার েয় া পফগভ গু র জায প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬০ ৩১ পভাোঃ  নু য প ার  ন

২ তপভজ উদ্দীন আ পিয উদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৭ ৩৫ ’ ’

৩ আ পভনা খ াতুন পভাপভনু র   ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৮৯ ০ ’ ’

৪ আ জগায আ র ী য উদ্দীন পুরু ল কৃপল ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৪৭ ৪ ’ ’

৫ আ জা ায টুযম্ন পুরু ল অ র ট া চার ে ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৮৮১ ২ ১ ৫ ৩৭ ১ ’ ’

৬ পনভ ডর া ফার া পভাপ ন্দ্র  দ া ভপ র া পদ নমু জুয এ েফাযপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪০ ৬৬ ’ ’

৭ দু র ার ই ভান আ র ী পুরু ল পদ নমু জুয নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৬৪৪ ’ ’

৮ ঞ্চ ভী ফার া ধর া ফাবু দ া ভপ র া পদ নমু জুয এ েফায পুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৮৮০ ২ ১ ৪০ ৬৬ ’ ’

৯ সু র র ো ফার া  পযদ া ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৮৮০ ২ ১ ৪০ ৬৭ ’ ’

১ ০ উপভ ডর া ফার া  পি ত চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৮৮০ ২ ১ ৪০ ৭ ৩ ’ ’

১ ১ ভনপয ফার া ডার ভন  যোয ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৮৮০ ২ ১ ৪০ ০ ৩ ’ ’

১ ২ েল্পনা যানী তফর দ ী দ া ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৮৮০ ২ ১ ৪১ ৪২ ’ ’

১ ৩ জপ ভা খ াতুন আ পিয উদ্দীন ভপ র া পব ন চার ে ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৮৮০ ২ ১ ৮১ ১ ১ ’ ’

১ ৪ দু র ার ী খ াতুন আ যাপ  আ র ী ভপ র া পব ন চার ে ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৮৮০ ২ ১ ৪১ ১ ৬ ’ ’

১ ৫ পনফার া নফীন চন্দ্র ভপ র া চা পদ াোন নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৮৮১ ২ ১ ৫ ৬৭ ৭ ’ ’

১ ৬ ভপজ ডনা পফগভ  াপফবুয য ভান ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৮৮১ ২ ১ ৫ ৬৬৪ ’ ’

১ ৭ ভার র ো পফগভ ই  ভাই র   প ার  ন ভপ র া নাপদ ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৮৮১ ২ ১ ৫ ৬৫ ৫ ’ ’

১ ৮ ভপজফয য ভান পভাযজতুল্ল্ য া পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৮৮২ ২ ৪০ ২ ৪ ’ ’

১ ৯ ই য় াকুফ আ র ী যভজান আ র ী পুরু ল ৃ ৃপদ নমু জুয  ার ভাফাদ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৮৮২ ২ ১ ৪০ ৫ ১ ’ ’

২ ০  ন্ধ্ য া যানী নযর দ ফ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৮৮২ ২ ১ ৪০ ২ ৬ ’ ’

২ ১ আ িভা পফগভ নাপজভ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৮৮২ ২ ১ ৪০ ৪৫ ’ ’

২ ২ ভর নায় াযা পফগভ প দু র  য ভান ভপ র া পদ নমু জুয  ার ভাফাদ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৮৮২ ২ ১ ৪১ ৭ ৫ ’ ’

২ ৩ ফা পভত্ম অ নদ া ভপ র া পদ নমু জুয নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৮৮১ ২ ১ ৪৯ ৮৪ ’ ’

২ ৪ নয় নশ্বযী পবু দ া ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৮৮১ ২ ১ ৫ ১ ১ ২ ’ ’

২ ৫ চ চতী ফার া অ তুর  চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৮৮১ ২ ১ ৫ ১ ২ ৮ ’ ’

২ ৬ ভপভনা পফগভ তপি পভয় া ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৮৮১ ২ ১ ৫ ১ ৩০ ’ ’

২ ৭ পদ নজর ী পফনয়  চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৮৮১ ২ ১ ৫ ১ ২ ৩ ’ ’

২ ৮ পফভর া নর যন চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৮৮১ ২ ১ ৫ ১ ৭ ২ ’ ’

২ ৯ সু পভ  া দ া সু প র  প ম্ব্রভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৮৮১ ২ ১ ৫ ১ ৯ ২ ’ ’

গণপ্রজাতন্ত্র ী ফাংর ার দ   যোয

উর জর া খ াদ্য পনয় ন্ত্র র েয োম ডার য়

 দ য, পদ নাজপুয।
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ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

৩ ০ আ পযপ া খ াতুন আ ব্দুর   াপভদ ভপ র া পর ফায ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬২ ৪৪ ’ ’

৩ ১ ভার র ো পফগভ আ ব্দুর  জফফায ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৮৮১ ২ ১ ৫ ৬৫ ৬ ’ ’

৩ ২ এ িাপফ োন্দু পুরু ল পয ো চার ে ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৮৮১ ২ ১ ৪৬২ ৩ ’ ’

৩ ৩  পত পফর যন্দ্র পুরু ল গৃ প নী ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৮৮১ ২ ১ ৫ ৬১ ৪ ’ ’

৩ ৪ পভনাযা খ াতুন আ পতকুর  ই  র াভ ভপ র া পব ন চার ে ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৮৮১ ২ ১ ৫ ৪৯ ৩ ’ ’

৩ ৫ যার দ া খ াতুন আ ব্দুর  জপর র ভপ র া নাই ট  গাড ড ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৮৮১ ২ ১ ৫ ০ ৭ ০ ’ ’

৩ ৬ খ পতফ উদ্দীন আ পভয পভার স্ন্য া পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৮৮১ ২ ১ ৪৭ ৪৫ ’ ’

৩ ৭ এ েযামু র   ে তাজমূ র   ে পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৭ ৩১ ’ ’

৩ ৮ ভর   প ম্ব্রভ ধুভা প ম্ব্রভ পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ১ ৯ ২ ’ ’

৩ ৯ আ র ফাৃ াট ড  টুডু প্রধান টুডু পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৮৮১ ২ ১ ৪৭ ৫ ৯ ’ ’

৪০ প ভভত্ম চন্দ্র েভর া োভত্ম পুরু ল পদ নমু জুয নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৫ ৩৬ ’ ’

৪১ ভ পন পেয় াভ পুরু ল চা পদ াোন নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৮৮১ ২ ১ ৪৮৮১ ’ ’

৪২ পফশ্বনাথ ভাপড ড ধাজ ভাপড ড পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৭ ১ ০ ’ ’

৪৩  ার াভ আ  যাপ পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৮৮১ ২ ১ ৪৭ ৪৬ ’ ’

৪৪ আ  াম্মদ  আ র ী িভয আ র ী পুরু ল পদ নমু জুয নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৩১ ৪ ’ ’

৪৫ োর ভ আ র ী আ র নায় ায প ার  ন পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৩৬৪ ’ ’

৪৬ র ার  পভঞ া আ ব্দুয যপ ভ পুরু ল পদ নমু জুয নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৩১ ৬ ’ ’

৪৭ যপ ভদ্দীন ভ র র ভ উদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৫ ৪৮ ’ ’

৪৮ ভপজফয য ভান তপভজ উদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৪৮৫ ’ ’

৪৯ আ েফয আ র ী আ পর ভ উদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৪২ ৫ ’ ’

৫ ০  পপ কুর  ই  র াভ নপ য উদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৩৬ ’ ’

৫ ১ োপঞ্চ য় া যায়  র যন্দ্র  নাথ পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৫ ৪৭ ’ ’

৫ ২  ায় দ ায আ র ী ভর য় জ উদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৩৬৭ ’ ’

৫ ৩  াই দু র  ই  র াভ িার দ ে আ র ী পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৪২ ৪ ’ ’

৫ ৪ পজয় াউয য ভান আ ব্দুর   াপভদ পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬২ ৩০ ’ ’

৫ ৫ ধযর া পফও য় া ধীর যন চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬২ ৩০ ’ ’

৫ ৬ আ ঞ্জু য় াযা পফগভ আ োঃ   াত্তায ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৮৮১ ’ ’

৫ ৭ ভপতজান পফও য় া তপ পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৯ ৫ ৫ ’ ’

৫ ৮ খ পর র ফুর পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৮৮১ ২ ১ ৬২ ৬০ ’ ’

৫ ৯ ভপজফয য ভান আ পিয পভা াম্মদ পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৯ ৪০ ’ ’

৬০ জপভর া খ াতুন পখ  ায উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৭ ৭ ৩ ’ ’

৬১ গর  শু পর পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৮৮১ ২ ১ ৫ ৫ ৯ ৩ ’ ’

৬২ পভা র র ভা পফগভ ফুলু পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ০ ৪১ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

৬৩ আ র  স্তা খ াতুন আ ভানু য প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৬৩২ ’ ’

৬৪  ার র  া খ াতুন আ োঃ  ভপজদ ভপ র া গৃ প নী ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৮৭ ৬ ’ ’

৬৫ খ য় যাত প র  ন জপভয উদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৯ ০ ৬ ’ ’

৬৬ পযাস্তভ আ র ী দ প ভদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৯ ৭ ৭ ’ ’

৬৭  প দু র গপর য় া পুরু ল গৃ প নী ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৯ ৮৬ ’ ’

৬৮ পযার েয় া পফগভ আ তাউয য ভান ভপ র া ড্রাই ব ায ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৮৪৯ ’ ’

৬৯ ভাসু দ  প ার  ন আ ক্ত ায প ার  ন পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৯ ১ ৪ ’ ’

৭০ ভা াতাফ আ র ী পজর াফদ্দীন পুরু ল পজর র  নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ২ ৫ ৯ ’ ’

৭১ পভাোঃ  াপ ন জপ য উদ্দীন পুরু ল কৃল ে নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৩২ ৪ ’ ’

৭২ ই জত আ র ী  াভসু দ্দীন পুরু ল পজর র  নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬২ ১ ৬ ’ ’

৭৩ পতাপ াজ্জর র  ার  ন প ভাযম্ন  পভা াম্মদ পুরু ল পদ াোনদ ায নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬ ৪ ২ ৫ ২ ১ ৬ ২ ৭ ৬ ’ ’

৭৪ যপ ভ উদ্দীন ভ র র ভদ্দীন পুরু ল নাই ট  গাড ড নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৫ ৪৮ ’ ’

৭৫ আ র নায় ায মৃতোঃ প য় জদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ২ ৫ ৫ ’ ’

৭৬ দ পর র পোঃ নপিভত পুরু ল পদ নমু জুয নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ২ ৫ ০ ’ ’

৭৭ পভযপদ ন ভপপ জদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৮২ ১ ’ ’

৭৮ া জার ার নু য পভা াম্মদ পুরু ল পদ নমু জুয নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৩৭ ৫ ’ ’

৭৯ যপপ কুর  ই  র াভ মৃতোঃ অ পিয উদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ২ ৯ ৮ ’ ’

৮০  াপফফ মৃতোঃ  াপনপ পুরু ল পদ নমু জুয নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৩১ ৯ ’ ’

৮১ ভপজফয য ভান পনপত আ র ী পুরু ল পদ নমু জুয নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৯ ৯ ৭ ’ ’

৮২ আ য় না ভপন স্ব াোঃ  ানপজর া ভপ র া পদ নমু জুয এ েফাযপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪২ ৩৫ ’ ’

৮৩ ভাপন পে কু মৃতোঃ চুনু  টুডু পুরু ল পদ নমু জুয এ েফাযপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪২ ৪৬ ’ ’

৮৪ সু পভ প ভযন স্ব াোঃ ভার তর া ভাপড ড ভপ র া পদ নমু জুয এ েফাযপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪০ ৫ ৪ ’ ’

৮৫ পেপ াই তুর স্ন্া াভসু না ায ভপ র া ভপদ  পদ াোন নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৬৯ ৮ ’ ’

৮৬ ভনজুযম্ন র  ই  র াভ পোঃ মু জা ায আ র ী পুরু ল গৃ প নী নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৬০ ৩ ’ ’

৮৭ পযাপজনা স্ব াভীোঃ  আ ভজাদ ভপ র া পদ নমু জুয নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৮৮১ ২ ১ ৪৮০ ০ ’ ’

৮৮ আ ব্দুর  জপর র মৃতোঃ  পব ার া পুরু ল পদ নমু জুয নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৩৭ ১ ’ ’

৮৯ সু র  ন যায় পোঃ  যর ভ পুরু ল চা পদ াোনদ ায এ েফাযপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪২ ৬২ ’ ’

৯০ ভা াফুজা খ াতুন স্ব াোঃ আ োঃ েপযভ ভপ র া পদ নমু জুয নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৬৫ ৪ ’ ’

৯১ ব র গাফার া স্ব াোঃ ধীর যন্দ্র  দ া ভপ র া পদ নমু জুয এ েফাযপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪২ ৭ ০ ’ ’

৯২ পভাোঃ   পফয  াগু র ভা াম্মদ পুরু ল পদ াোনদ ায ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬২ ৭ ৫ ’ ’

৯৩ দু র ার  প ার  ন পোঃ পপ  পভা াম্মদ পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৩২ ২ ’ ’

৯৪ খ পফয উদ্দীন পোঃ খ পজভদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬০ ৬৬ ’ ’

৯৫ পযাপেনা পফগভ স্ব াোঃ খ পফয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৮৩৩ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

৯৬  ার জযা পফগভ নু যম্ন র  ই  োঃ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৮৮১ ২ ১ ৫ ৬৬১ ’ ’

৯৭ াপভভ  া ান পোঃ নযম্ন র  ই  োঃ পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৭ ৬৫ ’ ’

৯৮ পপ পর  টুডু ফর যাভ টুডু পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪১ ২ ৬ ’ ’

৯৯ ভার জদ া পফগভ তপভজ উদ্দীন ভপ র া েপফযাজ ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৭ ২ ১ ’ ’

১ ০ ০ ফাবুর  প ার  ন প য উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৬৯ ০ ’ ’

১ ০ ১ মু পনয উদ্দীন তপিয উদ্দীন পুরু ল পভনাজায ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬০ ১ ৬ ’ ’

১ ০ ২  পজয উদ্দীন ফপয উদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৮৩৮ ’ ’

১ ০ ৩  পজয েপযভত পুরু ল পদ নমু জুয নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬২ ৭ ০ ’ ’

১ ০ ৪ আ র ভ প ার  ন যভজান আ র ী পুরু ল ট্র াে প র ায ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬০ ৩৫ ’ ’

১ ০ ৫ নু য আ র ভ ফা ায উদ্দীন পুরু ল গৃ প নী ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৩৭ ৪ ’ ’

১ ০ ৬ প দু র  ই  র াভ আ বুর  প ার  ন পুরু ল পদ নমু জুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪০ ২ ৫ ’ ’

১ ০ ৭ এ েযামু র   ে ফপদ য উদ্দীন পুরু ল নাপদ ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৬৫ ৮ ’ ’

১ ০ ৮ নু য ই  র াভ পয উদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৩৭ ৮ ’ ’

১ ০ ৯ জগদ ী চন্দ্র সু র যন দ া পুরু ল পদ নমু জুয নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৮৮৯ ’ ’

১ ১ ০ পযনা েভ ডোয ফাতাসু  েভ ডোয ভপ র া অ র ট া চার ে ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৩৮৩ ’ ’

১ ১ ১  পজভন জফফায ভপ র া গৃ প নী নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৪৯ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ’ ’

১ ১ ২ পর ট ন প ার  ন ভাই জউদ্দীন পুরু ল পব ন চার ে ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৯ ১ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ১ ০ ০ ’ ’

১ ১ ৩  াই দু র  ই  র াভ খ পতফ উদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৪৭ ২ ’ ’

১ ১ ৪ তাজু আ র ী আ:জপর র পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৮৫ ২ ১ ৪৩৫ ৬ ’ ’

১ ১ ৫ গু র জায প ার  ন মৃত: আ ব্দুয যপ ভ পুরু ল পদ নমু জুয নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৩৬৭ ’ ’

১ ১ ৬ পভা: যানা ই  র াভ পভা: াভসু র  ই : পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৯ ২ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ’ ’

১ ১ ৭ যপপ কুর  ই  র াভ পভা র র ভ উদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৭ ৭ ৯ ’ ’

১ ১ ৮ পনার  চক্র ফতী মৃ: পয চন্দ্র  চক্র ফতী পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ০ ৫ ৮ ’ ’

১ ১ ৯ পভা: ই দু র  ই  র াভ ই ভান আ র ী পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৭ ৫ ৭ ’ ’

১ ২ ০ প্রপতভা ফার া যতন যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ১ ৭ ০ ’ ’

১ ২ ১ স্ব াধীন চন্দ্র  যায় ÿÿপত চন্দ্র  যায় পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৭ ০ ৯ ’ ’

১ ২ ২ পভা: ফাবুর  প ার  ন পভা: জপর র পুরু ল পদ াোনদ ায ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৪৪৬ ’ ’

১ ২ ৩ পভা: যম্ন স্তভ আ র ী পভা: আ জগায আ র ী পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৬৮৯ ’ ’

১ ২ ৪ পভা: পয় ায উদ্দীন মৃত: নু য পভা া: পুরু ল পর ফায ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৮২ ৯ ’ ’

১ ২ ৫ ভভতা যানী যায় পগাপফন্দ  চন্দ্র  যায় ভপ র া পযস্কা চার ে ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৭ ৬৭ ’ ’

১ ২ ৬ শ্রী  ভপত েপনো ভকুর  চন্দ্র ভপ র া গাপি চার ে এ েফাযপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৭ ৪২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ’ ’

১ ২ ৭ র পর তা যানী পদ াভাসু  দ া ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪২ ৭ ২ ’ ’

১ ২ ৮ পভা: অ পজয উদ্দীন ফপিয উদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৮৪৪ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

১ ২ ৯ পভা: পভাতা ায প ার  ন পভা: যভজান আ র ী পুরু ল পজর র  ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬২ ৪১ ’ ’

১ ৩ ০ পভা:  াচান আ র ী মৃত: য পভা া: পুরু ল কৃল ে এ েফাযপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৪৯ ০ ’ ’

১ ৩ ১ আ ব্দুয যপ ভ মৃত:আ  তুর স্ন্া পুরু ল গৃ প নী ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৪৮৯ ’ ’

১ ৩ ২ পভািা: আ পনিা পভা: পভযাজ ভপ র া পজর র  ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৪১ ৫ ’ ’

১ ৩ ৩ েল্পনা যানী তফর দ ী দ া ভপ র া কৃল ে এ েফাযপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪১ ৪২ ’ ’

১ ৩ ৪ তা  চন্দ্র  যায় মৃত: দু পুযম্ন  চন্দ্র  যায় পুরু ল পদ নমু জুয নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৫ ৩৮ ’ ’

১ ৩ ৫ াযব ীন পফগভ পভা:  াই ফুর  ই  র াভ ভপ র া গৃ প নী ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৬১ ৯ ’ ’

১ ৩ ৬ আ িভা পফগভ  াপচভদ্দীন ভপ র া কৃল ে নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৬৪৯ ’ ’

১ ৩ ৭ পভািা: ভর নায় াযা মৃ: াপভজদ্দীন ভপ র া গৃ প নী ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৮৯ ৫ ’ ’

১ ৩ ৮  র য চন্দ্র  যায় পপ্রভ কুভায যায় পুরু ল গৃ প নী ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৯ ৩৮ ’ ’

১ ৩ ৯  াভসু পদ্দন খ পতফদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬২ ৪৬ ’ ’

১ ৪০ পভা: পগয় া উদ্দীন এ প ায আ  র ম্মদ পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৩৪০ ’ ’

১ ৪১ ভপজফয য ভান ফপিয উদ্দীন পুরু ল  পদ াোনদ ায ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬১ ৬৩ ’ ’

১ ৪২ পতাপ ার য় য আ  র ম্মদ নপিয উপদ্দন পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬১ ৬৯ ’ ’

১ ৪৩ আ প  ানা আ বুর ভপ র া পদ াোনদ ায ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ২ ০ ৯ ’ ’

১ ৪৪ পভািা: নু যফানু পভা: গু র জায ভপ র া পদ নমু জুয নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৫ ৩০ ’ ’

১ ৪৫ ভঞ্জু যম্ন র মু জা ায পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৬০ ০ ’ ’

১ ৪৬ ঝযনা যানী পগাকুর  চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪২ ৮ ’ ’

১ ৪৭ পযর  না খ াতুন  াপভদু র  ই  র াভ ভপ র া পব ন চার ে ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৭ ৭ ৩ ’ ’

১ ৪৮ জপভর া খ াতুন পখ ভাযউদ্দীন ভপ র া কৃল ে ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৭ ৭ ৩ ’ ’

১ ৪৯ ত পভনা খ াতুন তার র ফ আ র ী ভপ র া পদ াোন দ ায ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ২ ৩৮ ’ ’

১ ৫ ০ িাপফয় া যম্ন নু র  আ পভন ভপ র া পভপি ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৩৮৬ ’ ’

১ ৫ ১ পভা: েপর ভপদ্দন মৃত: পভা াম্মদ ভপ র া কৃল ে ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৩৩৯ ৭ ’ ’

১ ৫ ২ পভািা:  ার ভা যজফ আ র ী ভপ র া কৃল ে ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৪৪২ ’ ’

১ ৫ ৩ পভাোঃ  আ র নায় ায প ার  ন মৃত  াপপ জ উদ্দীন পুরু ল কৃল ে নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৮২ ৭ ’ ’

১ ৫ ৪ ভেবুর  প ার  ন ভপভযত আ র ী পুরু ল পব ন চার ে নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬০ ৫ ২ ’ ’

১ ৫ ৫  া ান আ র ী নু যম্ন র ভা াম্মদ পুরু ল পদ নমু জুয নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৫ ৭ ২ ৭ ১ ৬২ ৫ ২ ১ ৫ ৮৩০ ’ ’

১ ৫ ৬ পখ াযর দ া পফগভ  ায় দ ায আ র ী ভপ র া কৃল ে নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৩৬৮ ’ ’

১ ৫ ৭ আ োঃ   াপভদ আ োঃ  োর দ য পুরু ল কৃল ে নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৯ ৫ ৪ ’ ’

১ ৫ ৮ এ েযামু র আ র তাফ উদ্দীন পুরু ল গৃ প নী নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৪৫ ৪ ’ ’

১ ৫ ৯ প পযদু র  ই  র াভ দু র ার  পভয় া পুরু ল পজর র  নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৪৯ ৭ ’ ’

১ ৬০ আ র  স্তা আ ভানু য ভপ র া গৃ প নী নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৬৩২ ’ ’

১ ৬১ পপ ার ী চুনু  প ভযভ ভপ র া কৃল ে এ েফাযপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪২ ২ ৮ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

১ ৬২ পেৌ র া পেনু  যাভ যায় ভপ র া পজর র  নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৬৯ ৯ ’ ’

১ ৬৩ োভনা যানী যায় অ পর ন চন্দ্র  যায় ভপ র া কৃল ে নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৫ ২ ৯ ’ ’

১ ৬৪  াযপত ফার া নর য দ া ভপ র া গৃ প নী এ েফাযপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪২ ৭ ৬ ’ ’

১ ৬৫ যাধা োভত্ম যায় মৃ: পচৌ তু ফভ ডন যায় ভপ র া কৃপল  োজ এ েফাযপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪২ ৬৯ ’ ’

১ ৬৬ গু র র াাযী ফার া সু ভভত্ম দ া ভপ র া কৃপল  োজ এ েফাযপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪২ ৬৭ ’ ’

১ ৬৭ পভাোঃ   বুজ ভভতাজ আ র ী পুরু ল কৃপল  োজ নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৯ ৩২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ’ ’

১ ৬৮ নয় নজপর বুধাদ া ভপ র া যাজ পভি ী নপপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪১ ৪০ ’ ’

১ ৬৯ আ দ যী ফার া স্ব াোঃ  প্রব া চন্দ্র ভপ র া কৃপল  োজ েণ ডাই ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৩৪১ ’ ’

১ ৭০ পজা না যানী স্ব াোঃ উপের  চন্দ্র ভপ র া গৃ প নী ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৩৬৬ ’ ’

১ ৭১ প্রপভর া যানী স্ব াোঃ প্রভথ ড কুভায ভপ র া পযস্কা চার ে ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৩৩৯ ’ ’

১ ৭২ াযফতী যানী পফর যন চন্দ্র  যায় ভপ র া পব ক্ষুে ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৩৪০ ’ ’

১ ৭৩ মু কুর  যায় পোঃ মৃতোঃ ব ফগারু  যায় পুরু ল কৃপল  োজ েণ ডাই ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮২ ৭ ৩ ’ ’

১ ৭৪ যনপজত চন্দ্র  যায় পোঃ  সু পধয চন্দ্র  যায় পুরু ল কৃপল  োজ ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮২ ১ ২ ’ ’

১ ৭৫ মর গন্দ্র  নাথ গু র যন্দ  নাথ পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ৭ ৫ ৮ ’ ’

১ ৭৬ োপত্তডে চন্দ্র  যায় মৃতোঃ র ের ন্দ লু যায় পুরু ল ঈভাভ েণ ডাই  ভাঝোঃ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৪২ ৫ ’ ’

১ ৭৭ ভাপনে চন্দ্র  যায় কুথাযম্ন  চন্দ্র  যায় পুরু ল পর ফায ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৪২ ৬ ’ ’

১ ৭৮ পদ র জন্দ্র  নাথ যায় মৃতোঃ  পযদ া  যায় পুরু ল কৃপল  োজ েণ ডাই ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮২ ৭ ৭ ’ ’

১ ৭৯ পর ট ন োভত্ম যায় ধযনী োভত্ম যায় পুরু ল কৃপল  োজ েণ ডাই  ভাঝোঃ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৪২ ০ ’ ’

১ ৮০ পেৌ র া যায় পদ র ফন্দ্র  নাথ যায় ভপ র া কৃপল  োজ েণ ডাই ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮২ ৭ ৬ ’ ’

১ ৮১ পভাোঃ   াই দু য  ে মৃতোঃ খ পর লুয য ভান পুরু ল কৃপল  োজ েণ ডাই   াজীোঃ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮১ ৪৯ ’ ’

১ ৮২ ফপন ফার া যায় যÿÿত চন্দ্র  যায় ভপ র া কৃপল  োজ েণ ডাই  পতর ীোঃ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৭ ১ ১ ’ ’

১ ৮৩ েপ নু য পফগভ স্ব াোঃ  পভাোঃ ফাবু ভপ র া চা দ োন েণ ডাই  খ ার োঃ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৮১ ৭ ’ ’

১ ৮৪ াযম্ন র  পফগভ স্ব াোঃ  াভসু র  আ র ভ ভপ র া দ যপজ ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৮২ ৫ ’ ’

১ ৮৫ প ার তভা খ াতুন স্ব াোঃ আ তাউয য ভান ভপ র া কৃপল  োজ ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৭ ২ ৬ ’ ’

১ ৮৬ পভাস্তাপযনা পফগভ স্ব াোঃ আ  াদু র  ই  োঃ ভপ র া কৃপল  োজ ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৮১ ৯ ’ ’

১ ৮৭ ভধু চন্দ্র  যায় োপঞ্চ য় া চন্দ্র  যায় পুরু ল গৃ প নী েণ ডাই  ভাঝাোঃ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৮৪৬ ’ ’

১ ৮৮ প ার  র  চন্দ্র  যায় ডাফলু চন্দ্র  যায় পুরু ল পব ন চার ে েণ ডাই  চ ফদ্যোঃ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ২ ৭ ৭ ’ ’

১ ৮৯ িপফতা যানী যায় পফর জন চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয েন ডাই ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৩০ ৭ ’ ’

১ ৯০ গয় াভপন যায় স্ব াোঃ চন্দ্র  োভত্ম যায় ভপ র া পদ নমু জুয েন ডাই ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ২ ৮৮ ’ ’

১ ৯১  াধনা যানী যায় খ র গ চন্দ্র  যায় ভপ র া কৃপল  োজ ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৫ ০ ৮ ’ ’

১ ৯২ র াই র ী পফগভ স্ব াোঃ  চ  য় দ  আ র ী ভপ র া কৃপল  োজ েণ ডাই  খ ার োঃ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৯ ৩৭ ’ ’

১ ৯৩ সু পপ য় া পফগভ স্ব াোঃ   াই দু য ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৯ ০ ৬ ’ ’

১ ৯৪ ব ফনী চন্দ্র  যায় মৃতোঃ আ ই তু চন্দ্র  যায় পুরু ল কৃপল  োজ েণ ডাই  ভাঝাোঃ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৪২ ৮ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

১ ৯৫ বুধা চন্দ্র  যায় পোঃ মৃতোঃ দু গাচযন যায় পুরু ল কৃপল  োজ ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৮০ ০ ’ ’

১ ৯৬ ঘুটু চন্দ্র  যায় মৃতোঃ পগপয চন্দ্র  যায় পুরু ল কৃপল  োজ েণ ডাই  পতাোঃ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৮১ ৫ ’ ’

১ ৯৭ দ্ব ীর ন যায় মৃতোঃ প্রব া চন্দ্র পুরু ল আ র ট া চার ে েণ ডাই   াধুািা ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৮৮৬ ’ ’

১ ৯৮ প ভভত্ম পদ ফনাথ ৃ োঃ োনর দ ফ পদ ফনাথ পুরু ল পভোয েণ ডাই মৄপগািা ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ৫ ৯ ৬ ’ ’

১ ৯৯ জগন্নাথ যায় ঘুটু যাভ যায় পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই  পতোঃ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৭ ০ ৭ ’ ’

২ ০ ০ প্রফুর স্ন্ যায় মৃতোঃ যাভচযন যায় পুরু ল পভোয েণ ডাই ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৩০ ৭ ’ ’

২ ০ ১  াপফপত্র যায় স্ব াোঃ  পফশ্বর দ ফ যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮২ ৯ ৪ ’ ’

২ ০ ২ াযম্ন র  ফার া যায় স্ব াোঃ  শ্য াভর  চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ৭ ৪৬ ’ ’

২ ০ ৩ াযফতী যায় স্ব াোঃ  প্রাণ কুভায ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৩০ ৯ ’ ’

২ ০ ৪ পযন চন্দ্র  যায় মৃোঃ অ পের  চন্দ্র  যায় পুরু ল পদ ােনদ ায ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ৯ ৩১ ৪৭ ৬৫ ৪৮৯ ৯ ১ ২ ’ ’

২ ০ ৫ অ নু কুয চন্দ্র  যায় পোঃ ব ফানীচন্দ্র  যায় পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই  ভাঝোঃ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৪৯ ৩ ’ ’

২ ০ ৬ দ য় ার  চন্দ্র  যায় পোঃ  র ত চন্দ্র  যায় পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’  চ ফদ্যািা ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৩১ ৮ ’ ’

২ ০ ৭ পভাোঃ  আ োঃ  ান্নান মৃতোঃ নু যম্ন য ই  র াভ পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’  ডুমু য তর ী ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ৬৩২ ’ ’

২ ০ ৮ যাপধো ফার া স্ব াোঃ  যাধাোভত্ম ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’  ফালুািা ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৬০ ৫ ’ ’

২ ০ ৯ প ার গু নী যানী মৃতোঃ অ তুর  চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয েন ডাই ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৬০ ৫ ’ ’

২ ১ ০ পভনা ফার া যায়  পোর ন চন্দ্র  যায় ভপ র া ফযগা চাল ী ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৭ ৯ ৪ ’ ’

২ ১ ১ পদ র না ভপন যায় নর য চন্দ্র  যায় ভপ র া আ র ট া চার ে েণ ডাই ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮২ ৯ ৯ ’ ’

২ ১ ২ প পযনা পফগভ আ ব্দুর   াপেভ ভপ র া ফযগা চাল ী ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ৬৭ ৯ ’ ’

২ ১ ৩ আ ব্দুৃ ূর  জপর র পোঃ তার  য আ র ী পুরু ল পজর র ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ৬৫ ০ ’ ’

২ ১ ৪ পফর  চন্দ্র  যায় য নাথ চন্দ্র  যায় পুরু ল পজর র ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৭ ৩৯ ’ ’

২ ১ ৫ নন্দ  পগাার মৃতোঃ ফুর র শ্বয যায় পুরু ল পর ফায ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৭ ০ ৮ ’ ’

২ ১ ৬ প্রাভত্ম চন্দ্র  যায় পোঃ  প যন চন্দ্র পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৮২ ৩ ’ ’

২ ১ ৭ যার জ  চন্দ্র  যায় মৃতোঃ পত চন্দ্র  যায় পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৮১ ৩ ’ ’

২ ১ ৮ সু র য চন্দ্র  যায় মৃতোঃ  র ফ চন্দ্র  যায় পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৮১ ৭ ’ ’

২ ১ ৯ অ জয়  কুভায যায় মৃতোঃ ননী পগাার পুরু ল গরু  ব্য ফস্য া েন ডাই ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮২ ২ ৬ ’ ’

২ ২ ০ আ র র াফার া যায় মৃতোঃ পফজয়  কুভায ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮২ ৩৬ ’ ’

২ ২ ১ োঞ্চ ন কুভায মৃতোঃ  পযর ভা ন যায় পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৭ ০ ৬ ’ ’

২ ২ ২ পভর  যম্ন ন পনিা পভাাযপ  প ার  ন ভপ র া কৃপল  োজ েণ ডাই ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৪৬৬ ’ ’

২ ২ ৩ যপদু য য ভান মৃতোঃ প যাজ উদ্দীণ পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৩২ ৭ ’ ’

২ ২ ৪ ভপউয য ভান পোঃ র ভাোঃ  এ  র াভ পুরু ল পদ নমু জুয ভ ার দ ফপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ৩৮৩ ’ ’

২ ২ ৫ শু ট কু চন্দ্র  যায় মৃতোঃ োভত্ম প্রাদ পুরু ল পদ নমু জুয ভ ার দ ফপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৮১ ৭ ’ ’

২ ২ ৬ ভপতর ার  যায় মৃতোঃ র ালুযাভ যায় পুরু ল পদ নমু জুয ভ ার দ ফপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৮২ ০ ’ ’

২ ২ ৭ সু র য চন্দ্র  যায় পোঃ তযনী োভত্ম যায় পুরু ল গৃ প নী ভ ার দ ফপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৮১ ৩ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

২ ২ ৮ পভািাোঃ  এ ভার ী স্ব াোঃ ভপপ জুর ভপ র া পদ নমু জুয ভ ার দ ফপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ৬৯ ৫ ’ ’

২ ২ ৯ উ ভান গনী আ র তাফ প ার  ন পুরু ল পদ নমু জুয ভ ার দ ফপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ৩৫ ২ ’ ’

২ ৩ ০  ার  ফ আ র ী পোঃ  শু কুয পভা াম্মদ পুরু ল পদ নমু জুয ভ ার দ ফপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ৪০ ৩ ’ ’

২ ৩ ১ জার ার  প ার  ন পোঃ  র র ভান পুরু ল পদ নমু জুয ভ ার দ ফপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ৬৪৮ ’ ’

২ ৩ ২ চ  য় দ  আ র ী পোঃ মৃতোঃ আ েতায পুরু ল পদ নমু জুয ভ ার দ ফপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ৬৬৫ ’ ’

২ ৩ ৩ এ জাবুর   ে মৃতোঃ শু কুয পভা াম্মদ পুরু ল পদ নমু জুয ভ ার দ ফপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ৩৩৪ ’ ’

২ ৩ ৪ প ন্টু ভ বুর   ে পুরু ল পজর র ভ ার দ ফপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ৩৪৫ ’ ’

২ ৩ ৫ আ বু তার র ফ পোঃ দ ার ন আ র ী পুরু ল কৃপল  োজ ভ ার দ ফপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ৫ ০ ৭ ’ ’

২ ৩ ৬ পয় ায আ র ী পোঃ মৃতোঃ আ ভজাদ পুরু ল পজর র ভ ার দ ফপুয ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ২ ১ ৬ ’ ’

২ ৩ ৭ িায় া যানী স্ব াোঃ  শু কুযম্ন  চন্দ্র  যায় পুরু ল পজর র েণ ডাই  চ ফদ্যোঃ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ২ ৮২ ’ ’

২ ৩ ৮  াঞ্জু  চন্দ্র  যায় মৃতোঃ  মু্ভ চন্দ্র  যায় পুরু ল কৃপল  োজ ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৪৯ ২ ’ ’

২ ৩ ৯ যফীন চন্দ্র  যায় মৃোঃ জর গশ্ব চন্দ্র  যায় পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৪০ ৫ ’ ’

২ ৪০ গর ন চন্দ্র  যায় মৃোঃ দ ীর ন চন্দ্র  যায় পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৯ ৮০ ৮ ’ ’

২ ৪১ প্রর ভাথ যায় মৃতোঃ পুপর ন চন্দ্র পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৩৮৪ ’ ’

২ ৪২ পভঠু ন পদ ফ পোঃ মৃতোঃ জনাকু পুরু ল পর ফায েণ ডাই ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৮৫ ০ ’ ’

২ ৪৩ ফা পভত্ম যায় স্ব াোঃ সু ফা ভপ র া পদ নমু জুয েণ ডাই ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৯ ২ ৭ ’ ’

২ ৪৪  াও য় া পফগভ স্ব উভয আ র ী ভপ র া পব ক্ষুে েণ ডাই ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ০ ১ ৫ ’ ’

২ ৪৫  ার জযা পফগভ স্ব াোঃ মু  া াে ভপ র া পদ নমু জুয েণ ডাই ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৭ ২ ০ ’ ’

২ ৪৬ জা ানাযা স্ব াোঃ ই িা াে  ে ভপ র া পযস্কা চার ে েণ ডাই ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৬৯ ০ ’ ’

২ ৪৭ পফর পে  পফগভ  যপপ কুর  ই  র াভ ভপ র া গৃ প নী েণ ডাই ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৬৮০ ’ ’

২ ৪৮ অÿয়  চন্দ্র  যায় মৃতোঃ নর য চন্দ্র  যায় পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ৭ ৩১ ’ ’

২ ৪৯ উপের  চন্দ্র  যায় মৃোঃ কুথাযম্ন  চন্দ্র  যায় পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৪৪৮ ’ ’

২ ৫ ০ ব াটি  ফার া খ র েন চন্দ্র  যায় ভপ র া নাপত েণ ডাই ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৪৯ ৬ ’ ’

২ ৫ ১ ই পত যানী যায় বুধু চন্দ্র  যায় ভপ র া কৃপল  োজ েণ ডাই ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৭ ০ ০ ’ ’

২ ৫ ২  ন্ধ্ য া যানী যায় মৃতোঃ  র যন চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয েণ ডাই ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৮১ ৯ ’ ’

২ ৫ ৩ পফপফজান পফগভ মৃতোঃ  া ভত আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয েণ ডাই ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৬২ ২ ’ ’

২ ৫ ৪ পচত্র যায় স্ব াোঃ পনর যন্দ্র  নাথ যায় পুরু ল কৃপল  োজ েণ ডাই ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৪৬০ ’ ’

২ ৫ ৫ পজনাণ স্ব াোঃ আ েভর  খ াঁ পুরু ল চা পদ াোন েণ ডাই ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৬১ ৯ ’ ’

২ ৫ ৬ আ বুয প ার  ন  াভায উদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৩৪৪ ’ ’

২ ৫ ৭ আ পজজুর মৃতোঃ র ভাজা ায পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৭ ৩৩ ’ ’

২ ৫ ৮ োর ভ আ র ী মৃোঃ আ পিয উদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ৯ ২ ২ ’ ’

২ ৫ ৯ ফাবুর  প ার  ন মৃোঃ আ প য উদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৪১ ০ ’ ’

২ ৬০ কুদ্দু   আ র ী পভা াম্মদ  আ র ী পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৩৯ ০ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

২ ৬১ আ পভনু য য ভান পোঃ  াপেভ আ র ী পুরু ল পব ন চার ে েণ ডাই ১ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮১ ৪৩ ’ ’

২ ৬২ পেযাভত আ র ী মৃতোঃ জার ার  আ র ী পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮১ ৪০ ’ ’

২ ৬৩ য ভত আ র ী পোঃ  া ান আ র ী পুরু ল কৃপল  োজ েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৪১ ৩ ’ ’

২ ৬৪ যতন ই  র াভ  ফাবুর  প ার  ন পুরু ল কৃপল  োজ েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৩৬৮ ’ ’

২ ৬৫ পপ ার ী যানী স্ব াোঃ জগনাথ যায় ভপ র া কৃপল  োজ েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ২ ৯ ৮ ’ ’

২ ৬৬ পচভত্ম যানী যায় স্ব াোঃ ধন্য চন্দ্র  যায় ভপ র া কৃপল  োজ েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৩১ ৬ ’ ’

২ ৬৭ পভনপত যানী যায়  স্ন্ান চন্দ্র  যায় ভপ র া কৃপল  োজ েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৩১ ০ ’ ’

২ ৬৮ আ ব্দুর  ভার র ে পোঃ   া ান আ র ী পুরু ল কৃপল  োজ েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৩৬০ ’ ’

২ ৬৯ জয় ভত্মী যায় স্ব াোঃ  প ভভত্ম যায় ভপ র া কৃপল  োজ েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৫ ০ ৬ ’ ’

২ ৭০ পার  চন্দ্র  যায়  নর য চন্দ্র  যায় ভপ র া কৃপল  োজ েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ৭ ৩৭ ’ ’

২ ৭১ আ ব্দুর   াপভদ মৃতোঃ আ ব্দুর  জপর র পুরু ল কৃপল  োজ েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৩৩৫ ’ ’

২ ৭২  াই দু য য ভান মৃতোঃ প জলুর   ে পুরু ল কৃপল  োজ েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ৬৫ ৪ ’ ’

২ ৭৩ আ র ভ পোঃ মৃতোঃ যও ন আ র ী পুরু ল কৃপল  োজ েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮০ ৭ ৩ ’ ’

২ ৭৪ লুৎপ য য ভান মৃতোঃ আ ব্দুয গফুয পুরু ল ঈভাভ েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮০ ৫ ০ ’ ’

২ ৭৫ জয় নু র  আ ব্দুর  জপর র পুরু ল পর ফায েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮০ ৬২ ’ ’

২ ৭৬ প ার  ন আ র ী মৃতোঃ প য় পদ্দন পুরু ল কৃপল  োজ েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৭ ১ ’ ’

২ ৭৭ আ  র া া  প পফজ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৭ ১ ৬ ’ ’

২ ৭৮ পফদ াযা পফগভ ভঈজ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৯ ২ ০ ’ ’

২ ৭৯ পযপজয় া পফগভ   া ান আ র ী ভপ র া পজর র েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৪৫ ৪ ’ ’

২ ৮০ পজয় াযম্ন র  ই  র াভ পখ পজয পভা াম্মদ পুরু ল চা পদ াোন েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৪৫ ৯ ’ ’

২ ৮১ পভর  যজান  আ ব্দুর  োর  ভ ভপ র া পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৮৭ ০ ’ ’

২ ৮২ ভার পত পফও য় া মৃতোঃ যর ভ যায় ভপ র া পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ৪৬৯ ’ ’

২ ৮৩  পপ কুর  ই  র াভ মৃোঃ  েপপ র  উদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮০ ৯ ৩ ’ ’

২ ৮৪  র তয ন্দ্র  নাথ যায় মৃতোঃ  পযদ া  যায় পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮২ ৭ ৫ ’ ’

২ ৮৫ ধুভপ  ফা র ে স্ব াোঃ  ঘুটু মু যমূ ড ভপ র া অ র ট া চার ে েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৬২ ৪ ’ ’

২ ৮৬ ফিপে পফ যা স্ব াোঃ পযপু  র যন ভপ র া পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৬৩২ ’ ’

২ ৮৭ াবুন  র যন পোঃ  তার া মু যমূ ড পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৬৩৯ ’ ’

২ ৮৮ পভাস্তা পফগভ স্ব াোঃ   াপফয উদ্দীন ভপ র া গৃ প নী েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ১ ৮৪ ’ ’

২ ৮৯ োর দ নু য স্ব াোঃ   প দ ভপ র া পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ১ ১ ০ ’ ’

২ ৯০ ভয়ুযী আ বুর  প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৬৭ ৫ ’ ’

২ ৯১ পূণ ড চন্দ্র  যায় মৃতোঃ র ের ন্দ লু চন্দ্র পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৩৯ ৯ ’ ’

২ ৯২ পচর র ো পফও য় া মৃোঃ অ শ্বনী োভত্ম ভপ র া গৃ প নী েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৩৮৯ ’ ’

২ ৯৩ পের া চন্দ্র  ঝড়ৃ মৃতোঃ র ের ন্দ লু চন্দ্র ভপ র া পব ন চার ে েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ১ ১ ৯ ৪৯ ৭ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

২ ৯৪ শু কুভায যায় পোঃ পফশ্বনাথ যায় পুরু ল গৃ প নী েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৪০ ৯ ’ ’

২ ৯৫ ভাপফয় া পফও য় া মৃোঃ  আ েতায প া ভপ র া কৃপল  োজ েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৮২ ৮ ’ ’

২ ৯৬ পদ র যও ন পফগভ মৃোঃ সু র তান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৫ ৩৪ ’ ’

২ ৯৭ আ যাফুর   ে পোঃ মৃতোঃ ই পি   আ র ী পুরু ল পব ন চার ে েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮০ ৩২ ’ ’

২ ৯৮ পযজাউয েপযভ পোঃ মৃতোঃ র েপ াতুর স্ন্া পুরু ল আ র ট া চার ে েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ৯ ৯ ৩ ’ ’

২ ৯৯ আ ব্দুর  োর ভ পোঃ মৃতোঃ র ভাজা ায পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ২ ১ ৮ ’ ’

৩ ০ ০  াপফর পোঃ ভপনয উদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ২ ৬৪ ’ ’

৩ ০ ১ ফাদ র  প ার  ন মৃতোঃ োলু  যদ ায পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ১ ০ ১ ’ ’

৩ ০ ২ নু যজা ান স্ব াোঃ  াপনপ ভপ র া পদ াোন েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৫ ৮৯ ’ ’

৩ ০ ৩ ÿÿপত চন্দ্র পোঃ মৃতোঃ পুপর ন চন্দ্র পুরু ল পব ক্ষুে েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৩২ ৮ ’ ’

৩ ০ ৪ নপজমু দ্দীন পেযর েযম্ন  পভা াম্মদ পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ১ ৬৯ ’ ’

৩ ০ ৫ প জলুয য ভান পোঃ মৃতোঃ হুর  ন আ র ী পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ১ ৮৭ ’ ’

৩ ০ ৬ পভর ন পোঃ র নাও াদ  আ র ী পুরু ল গৃ প নী েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮১ ৩৯ ’ ’

৩ ০ ৭ নও াদ  আ র ী পোঃ মৃতোঃ আ োঃ গফুয পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮১ ৩৫ ’ ’

৩ ০ ৮ নু যফানু স্ব াোঃ ভভতাজ ভপ র া পজর র েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৮০ ৮ ’ ’

৩ ০ ৯ নু যজা ান স্ব াোঃ   াভসু র ভপ র া পজর র েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৯ ০ ১ ’ ’

৩ ১ ০ গু র র ন ায পযজাউর ভপ র া পজর র েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৯ ২ ০ ’ ’

৩ ১ ১ েযম্ন না োভত্ম যায় অ তুর  চন্দ্র  যায় ভপ র া গৃ প নী েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ৮৬৭ ’ ’

৩ ১ ২ এ িা াে আ র ী মৃতোঃ ই য় াপিন আ র ী পুরু ল পজর র েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৬৮৯ ’ ’

৩ ১ ৩ আ ব্দুর  র পতপ মৃতোঃ আ র য় া আ র ী পুরু ল কৃপল  োজ েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ২ ৫ ৪ ’ ’

৩ ১ ৪ ভপজফয য ভান  ই  ভাই য  ে পুরু ল কৃপল  োজ েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮০ ৬৮ ’ ’

৩ ১ ৫ আ  ভা পফগভ  মৃতোঃ  াফদু র ভপ র া পজর র েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৪৯ ০ ’ ’

৩ ১ ৬ এ পর জা পফগভ পজয় াযম্ন য  ে ভপ র া গৃ প নী েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ৯ ৯ ৮ ’ ’

৩ ১ ৭ ই  ভাই র   ে  মৃতোঃ াপনয় া পভাোঃ পুরু ল পজর র েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮০ ৯ ৫ ’ ’

৩ ১ ৮ ভায় াফার া স্ব াোঃ কুভত যায় ভপ র া পজর র েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৪৮৩ ’ ’

৩ ১ ৯ নু যই  র াভ পোঃ  ভান্নান পুরু ল পজর র েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ৫ ৫ ৮ ’ ’

৩ ২ ০ পযয় াজুর  ই  োঃ পোঃ  োন্দু পভা াম্মদ পুরু ল পজর র েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ১ ৮৮ ’ ’

৩ ২ ১ অ পনতা যায় স্ব াোঃ  নর য চন্দ্র  যাম ভপ র া পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৩১ ৯ ’ ’

৩ ২ ২  পখ না স্ব াোঃ  পনয় াভতুর স্ন্া ভপ র া পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৮৬৯ ’ ’

৩ ২ ৩ পদ পর  যায় মৃতোঃ প্রফুর স্ন্ যায় পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৫ ৯ ৪ ’ ’

৩ ২ ৪ যম্ন প দ া পোঃ ব যত চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৫ ১ ৮ ’ ’

৩ ২ ৫ ভপ ন্দ য চন্দ্র  যাম মৃোঃ  পতগপযল  চন্দ্র পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৫ ০ ৬ ’ ’

৩ ২ ৬ পজর তন চন্দ্র  যায় মৃোঃ  দু গ ডাচযন পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৭ ৭ ২ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

৩ ২ ৭ জাপভযম্ন র মৃোঃ  হুভায়ুন পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ০ ৮৯ ১ ২ ’ ’

৩ ২ ৮ আ েতাযম্ন য খ পর র  পভা াম্মদ পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮১ ৬৯ ’ ’

৩ ২ ৯  া ান আ র ী মৃোঃ  আ পিয আ র ী পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৪০ ৬ ’ ’

৩ ৩ ০ পযপজনা পফগভ জ যম্ন র   ে ভপ র া পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ৮৬৪ ’ ’

৩ ৩ ১  া ানাযা পফগভ মৃোঃ  আ ব্দুর  জপর র ভপ র া পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮১ ০ ১ ’ ’

৩ ৩ ২ সু র তান আ র ী মৃোঃ  আ োঃ  জফফায পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮১ ৬৫ ’ ’

৩ ৩ ৩ েল্পনা যায় ভাঘু যায় ভপ র া পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৬০ ৩ ’ ’

৩ ৩ ৪ পপ্রভ ফার া যায়  ীযা চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪৬০ ৯ ’ ’

৩ ৩ ৫ খ র গ চন্দ্র মৃোঃ  ফধূ চন্দ্র পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৮৪৫ ’ ’

৩ ৩ ৬ পযয় াজ উদ্দীন মৃোঃ   াপ য উদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৩৫ ০ ’ ’

৩ ৩ ৭  ার য় দ া পফগভ জয় নার  আ র ফদ ীন ভপ র া পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৩২ ৪ ’ ’

৩ ৩ ৮ দু খু  পভয় া মৃোঃ  আ পিয আ র ী পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৩৭ ০ ’ ’

৩ ৩ ৯  াই যম্ন য ই  র াভ এ জায আ র ী পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ৪৭ ৯ ’ ’

৩ ৪০ ধযনী োভত্ম যায় মৃোঃ   াউয় া চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৪৬৩ ’ ’

৩ ৪১ জগাই  চন্দ্র মৃোঃ  পতযাভ পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৭ ৬১ ’ ’

৩ ৪২ পভপনয় াযা পভাোঃ  জার ফদ  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ১ ০ ৪ ’ ’

৩ ৪৩ আ জা ায আ র ী মৃোঃ  সু র তান আ র ী ৃ া পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৫ ৩৭ ’ ’

৩ ৪৪ আ োঃ েপযভ মৃোঃ  ই উনু   আ র ী পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮০ ৯ ১ ’ ’

৩ ৪৫ েভর া োভত্ম মৃোঃ  আ ই তু চন্দ্র ভপ র া েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ৭ ৩৮ ’ ’

৩ ৪৬ নকুর  চন্দ্র মৃোঃ  রÿৃ ী োভত্ম পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ৮৫ ১ ’ ’

৩ ৪৭ নকুর  চন্দ্র  যায় মৃোঃ  আ নন্দ পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৩১ ৯ ’ ’

৩ ৪৮ নর য চন্দ্র  যায় মৃোঃ  আ নন্দ পুরু ল গৃ প নী েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮০ ৭ ৭ ’ ’

৩ ৪৯ প র য় জউদ্দীন মৃোঃ  ই েত আ র ী পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮০ ৭ ৭ ’ ’

৩ ৫ ০ পফনয়  চন্দ্র মৃোঃ   র যন চন্দ্র পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৭ ৮৮ ’ ’

৩ ৫ ১ শু র  ন চন্দ্র মৃোঃ  পদ র  ন্দ্র  নাথ পুরু ল গৃ প নী েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৭ ৮৪ ’ ’

৩ ৫ ২ ভর না চন্দ্র পেযী পভা ন পুরু ল গৃ প নী েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৭ ৫ ৬ ’ ’

৩ ৫ ৩ প জলু য ভান জার ার  উদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮১ ৫ ২ ’ ’

৩ ৫ ৪ অ শ্বনী যায় মৃোঃ  জংগলু চন্দ্র ভপ র া গৃ প নী েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৩০ ৪ ’ ’

৩ ৫ ৫ জার  চায আ র ী আ র োর  আ র ী পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ৬০ ৫ ’ ’

৩ ৫ ৬ সু পভএ া যানী পদ র জন চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৭ ৬২ ’ ’

৩ ৫ ৭ ভর নাযনি ন যাম পযÿৃ ীত চন্দ্র পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৭ ৬২ ’ ’

৩ ৫ ৮ যতন কুভায মৃোঃ  নকুর  চন্দ্র পুরু ল কৃল ে েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৮৩২ ’ ’

৩ ৫ ৯ খ র গশ্বয চন্দ্র মৃোঃ  চ ধয্য  নাযায় ন পুরু ল গৃ প নী েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৮২ ৬ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

৩ ৬০ িএ  পভা ন মৃোঃ  প পভা ন পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৮৪৯ ’ ’

৩ ৬১ তন কুভায েযম্ন না োভত্ম যায় পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৮১ ০ ’ ’

৩ ৬২ জগদ ী চন্দ্র মৃোঃ  সু ফর  চন্দ্র পুরু ল কৃপল  োজ েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ২ ৬২ ’ ’

৩ ৬৩ পনর যন চন্দ্র  যায় পফনদ  চন্দ্র  যায় পুরু ল কৃপল  োজ েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৮৫ ৭ ’ ’

৩ ৬৪ পজর তন্দ্র  নাথ যায় মৃোঃ  ফন ড চন্দ্র  যায় পুরু ল পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৮৫ ২ ’ ’

৩ ৬৫ পূজাযম্ন  যায় পেনু  যায় পুরু ল কৃপল  োজ েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৪৯ ৮ ’ ’

৩ ৬৬  পযদ া  যায় মৃোঃ  উচাদ পুরু ল কৃপল  োজ েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৫ ০ ৪ ’ ’

৩ ৬৭ ফপভচা খ াতুন  াভ র ভপ র া পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৮৬১ ’ ’

৩ ৬৮ পেপর ে মৃোঃ  দ ীর ন ভপ র া পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৮০ ৫ ’ ’

৩ ৬৯ ব াদু  চন্দ্র ধীর যন চন্দ্র পুরু ল পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৮০ ৬ ’ ’

৩ ৭০ নাপজভ উদ্দীন মৃোঃ োপপ র  উ্দ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ৮৭ ৮ ’ ’

৩ ৭১ িপয আ র ী মৃোঃ োপপ র  উ্দ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ৮৯ ৫ ’ ’

৩ ৭২  াই দ র  ই  র াভ মৃোঃ োপপ র  উ্দ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ৯ ০ ৭ ’ ’

৩ ৭৩  াত্তায আ র ী মৃোঃ আ ব্দুর গফুয পুরু ল গৃ প নী েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮০ ৯ ৬ ’ ’

৩ ৭৪ পভাোঃ  া াজান পভাোঃ ফপদ যউদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮০ ৯ ৭ ’ ’

৩ ৭৫ ই ব্রাপ ভ জয় নার আ র ফদ ীন পুরু ল পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ১ ৩২ ’ ’

৩ ৭৬ এ ের া আ র ী মৃোঃ  ভন্ত াজ আ র ী পুরু ল পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮১ ১ ৪ ’ ’

৩ ৭৭ পজাৎ না আ র ী দু ম ডয়  যায় পুরু ল পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৪৭ ৩ ’ ’

৩ ৭৮ প্রপতভা যানী ফাবু যায় ভপ র া পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৫ ০ ১ ’ ’

৩ ৭৯ যত্না ফার া ভর   চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৪৯ ৬ ’ ’

৩ ৮০ চন্দ নী ফার া আ পখ র  চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৪২ ১ ৬ ’ ’

৩ ৮১ পপ ার ী ফার া পফর যন চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৪৯ ৮ ’ ’

৩ ৮২ োচুন ফার া ব াোঃ যতন যায় ভপ র া পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৪৯ ২ ’ ’

৩ ৮৩ পভাোঃ  আ োঃ   ান্নান পভাোঃ  ও মার জদ পুরু ল গৃ প নী েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ২ ৬০ ’ ’

৩ ৮৪ সূ ম ড ফার া জগদ ী চন্দ্র ভপ র া গৃ প নী েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৫ ১ ১ ’ ’

৩ ৮৫ পভাোঃ  ও েত মু পনয উদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৯ ০ ৩ ’ ’

৩ ৮৬ যনা ফার া অ পফনা যায় ভপ র া পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৫ ৪২ ’ ’

৩ ৮৭  দ যী ফার া প্রব া যায় ভপ র া পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৩৯ ২ ’ ’

৩ ৮৮  জ্ঞ য়  কুভায মৃোঃ  সু র যন্দ্র পুরু ল পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৪৬৪ ’ ’

৩ ৮৯ র ক্ষী যানী প্রব া চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ’ ’

৩ ৯০  পযদ  চন্দ্র মৃোঃ  পফর নাদ  চন্দ্র পুরু ল পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৮৪৪০ ’ ’

৩ ৯১ পভাোঃ ই উনু   আ র ী মৃৃ ৃৃ োঃ  ঘটু পভা ায পুরু ল পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৯ ০ ১ ’ ’

৩ ৯২ পদ র ী কুভায  পযদ  যায় পুরু ল পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ৪৫ ৬ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

৩ ৯৩ পেযন চন্দ্র  যায় চন্দ্র  োন্ত  যায় পুরু ল পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৮১ ৬ ’ ’

৩ ৯৪ পভাোঃ  আ র ী ভপনয উ্দ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৯ ০ ৪ ’ ’

৩ ৯৫ পভাোঃ   পপ উ্দ্দীন জর গন্দ্র  নাথ পুরু ল পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৯ ০ ৫ ’ ’

৩ ৯৬ পভাোঃ খ পফয উ্দ্দীন পয় ায আ র ী পুরু ল পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৭ ৬৮ ’ ’

৩ ৯৭ পভাোঃ  দু র ার  আ র ী পভাোঃ ভ র র ভউদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৮০ ৫ ’ ’

৩ ৯৮ পভাোঃ পয় াযউদ্দীন মৃোঃ  োপ য উদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৭ ৬৬ ’ ’

৩ ৯৯ ভপজফয য ভান আ তাফ উদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৩৬৯ ’ ’

৪০ ০ পভাোঃ  আ তাফ উদ্দীন মৃতোঃ  তপভজুদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৪৪২ ’ ’

৪০ ১ সু খ ীভন পফগভ পভাোঃ  আ তাফদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৪৫ ৫ ’ ’

৪০ ২ পভািাোঃ  পযখ া খ াতুন ভপজফয য ভান ভপ র া পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৩৩২ ’ ’

৪০ ৩ অ পশ্বনী যায় জংলু যায় ভপ র া পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৩০ ৪ ’ ’

৪০ ৪ পভা: আ ব্দুয য ভান মৃত: ভপিয আ র ী পুরু ল পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ৯ ৫ ৭ ’ ’

৪০ ৫ ভাপজ ডয় া পফফী া  আ র ভ ভপ র া পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ০ ৯ ০ ’ ’

৪০ ৬ অ পপ জ উদ্দীন মৃ: প াগু না পভা াম্মদ পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ৯ ১ ৯ ’ ’

৪০ ৭ াভসু র   ে পযউতুর স্ন্া পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ৯ ৪৫ ’ ’

৪০ ৮ আ র নায় াযা আ তাউয য ভান ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৮২ ১ ’ ’

৪০ ৯ পনর ন পদ ফ নাথ মৃত-প্রব া পদ ফনাথ পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৮৯ ৫ ’ ’

৪১ ০ আ র নায় াযর  ার  ন আ যাপ  আ র ী পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৭ ৯ ১ ’ ’

৪১ ১ ফয জা ান নজযম্ন র  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৭ ১ ৫ ’ ’

৪১ ২ পভা: ই পি   আ র ী মৃত:পযয় াজদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ভ ার দ ফপুয ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ২ ৯ ২ ’ ’

৪১ ৩ পভািা: আ  ভা পফগভ মৃত:  াফদু র ভপ র া পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৪৯ ০ ’ ’

৪১ ৪ পভািা: আ  ভা পফগভ পজর স্নুয য ভান ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ৭ ০ ৪ ’ ’

৪১ ৫ আ র র নু য পফও য় া মৃ:প াই জুপদ্দন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ৬৭ ৩ ’ ’

৪১ ৬ োপত্তডে চন্দ্র মৃত; ভপ ন্দ্র  যায় ভপ র া গৃ প নী ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৫ ৬২ ’ ’

৪১ ৭ ফাসু  যায় প ভভত্ম কুভায যায় পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৫ ৩১ ’ ’

৪১ ৮ ফকুর  যায় প ভভত্ম কুভায যায় পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৫ ৫ ৮ ’ ’

৪১ ৯ নাই ভ প ার  ন প জলুয য ভান পুরু ল পদ নমু জুয ভ ার দ ফপুয ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ৬৪২ ৫ ৪৯ ২ ০ ১ ’ ’

৪২ ০ পভািা: আ যভানী পভা: প ানাউদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৯ ৯ ৯ ’ ’

৪২ ১ পভা: নাপজয প ার  ন মৃত:আ র ীভদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ৫ ৬০ ’ ’

৪২ ২ জুর ফদ া পফগভ পভা:  াপফবুয ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ১ ৬১ ’ ’

৪২ ৩ ই  যাফুর আ:যাজ্জাে পুরু ল পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৯ ৮৭ ৪৮ ’ ’

৪২ ৪ জফাই ভ যভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৮৭ ০ ’ ’

৪২ ৫ ও প ভন ভ যভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ৫ ১ ০ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

৪২ ৬ পভা:  ানাউর স্ন্া ই পর য় া  আ র ী পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৭ ৪২ ’ ’

৪২ ৭ পভা: নও াদ ভার জদ  আ র ী পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৯ ৫ ৯ ’ ’

৪২ ৮ পভাক্ত ায আ র ী মৃত: প দ্দীে প া: পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৯ ১ ৬ ’ ’

৪২ ৯ এ জাবুর   ে মৃত: ভঞ্জু য আ র ী পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ৬৪১ ’ ’

৪৩ ০ ভপনবুর  ই  র াভ পমায আ র ী পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৯ ২ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ৪০ ০ ’ ’

৪৩ ১ পভা: প য়  ার  েপফয  প ভদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৯ ১ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ’ ’

৪৩ ২ পভা: জপ যম্ন র  ই  র াভ পভা: তাপ য উদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৯ ১ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ’ ’

৪৩ ৩ পভা: আ:যপ ভ নজযম্ন র  ই  র াভ পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ২ ১ ৫ ’ ’

৪৩ ৪ চ  য় ফ আ র ী মৃত:  াপজয উদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ৫ ৮৩ ’ ’

৪৩ ৫ পজয় ায উদ্দীন মৃত: আ ভজাদ  প া: পুরু ল পদ নমু জুয ভ ার দ ফপুয ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ২ ১ ৪ ’ ’

৪৩ ৬ পভা: আ ব্দুয যপ ভ পভা: ভার জদ  আ র ী পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ২ ৫ ৫ ’ ’

৪৩ ৭ পভা: সু পজয আ র ী ভা তাফ আ র ী পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ২ ২ ২ ’ ’

৪৩ ৮  াপদ কুর  ই  র াভ পভা: ভা তাফ পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ২ ২ ৫ ’ ’

৪৩ ৯ ভপ য উদ্দীন মৃত: পনয় াজউদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ২ ৫ ৯ ’ ’

৪৪০ য ভান আ র তাফ vৃ া র  ন পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ২ ০ ২ ’ ’

৪৪১ পভািা: পফফী পভা: আ:ভার র ে ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ০ ৫ ৯ ’ ’

৪৪২ পভা: পভজানু য য ভান পভা: প ানাদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৮৩২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ’ ’

৪৪৩ ফানী ই  যাই র মৃ: আ বুর  প ার  ন পুরু ল পদ নমু জুয ভ ার দ ফপুয ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৯ ৩৫ ’ ’

৪৪৪ ও  ভান গপন আ র তাফ প ার  ন পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ৩৫ ২ ’ ’

৪৪৫ প াযম্ন ে প ার  ন  প মু পদ্দন পুরু ল পদ নমু জুয ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ৪২ ২ ’ ’

৪৪৬ যপদ আ র তাফ প ার  ন পুরু ল পদ নমু জুয ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ২ ০ ৪ ’ ’

৪৪৭ পযপ  ভা ামু দ মৃত: া াজা ান পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ১ ৪১ ’ ’

৪৪৮ পভা: েপফয পভা: আ: ার াভ পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ১ ৩৭ ’ ’

৪৪৯ পভা: োভযম্ন জ্জাভা ফাবু পভা: ভঞ্জু য প ার  ন পুরু ল পদ নমু জুয ভ ার দ ফপুয ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৯ ৮৩ ’ ’

৪৫ ০ তুযপ ান আ র ী জপর র  উদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ৫ ৫ ৪ ’ ’

৪৫ ১ পভা: উপের মৃত:প পদ্দে প া: পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৯ ১ ৮ ’ ’

৪৫ ২ আ র ভ প পদ্দে পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৯ ২ ০ ’ ’

৪৫ ৩ পভা: জাপেয প ার  ন মৃত: ভপপ জউদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ২ ০ ২ ’ ’

৪৫ ৪ আ পযপ প দু র  ই  র াভ পুরু ল পদ নমু জুয ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ৯ ৭ ০ ’ ’

৪৫ ৫ পর প যানী যায় প্রর ভাদ  চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ৪৫ ৯ ’ ’

৪৫ ৬ জপ ভ ভেতায পুরু ল গৃ প নী ভ ার দ ফপুয ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ৫ ৭ ৮ ’ ’

৪৫ ৭ ই পি   আ র ী এ নতাজ আ র ী পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ৭ ২ ৯ ’ ’

৪৫ ৮ পভািা: পজা না খ াতুন পভা:  পপ দ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৯ ০ ৭ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

৪৫ ৯ জর ফদ া খ াতুন মৃত: ভার র ো ভপ র া পব ন চার ে ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৭ ৮০ ’ ’

৪৬০ যি না খ াতুন পভা: ও েত ভপ র া কৃপল  োজ ভ ার দ ফপুয ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৮১ ৫ ’ ’

৪৬১ পযফুর  পফগভ জয় নার ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৫ ৬২ ’ ’

৪৬২ মু পন মু মু ড পফ প ভযভ ভপ র া গৃ প নী ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৬২ ৪ ’ ’

৪৬৩ পভা: র পতবুয এ  র াভ পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৭ ০ ৯ ’ ’

৪৬৪  ার র  া পফগভ পজয় া ভপ র া পদ নমু জুয ভ ার দ ফপুয ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ৫ ৫ ৭ ’ ’

৪৬৫ প্রব া  চন্দ্র  যায় মৃোঃ  প র ার  চন্দ্র  যায় পুরু ল পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ৭ ৬০ ’ ’

৪৬৬ ই পি   আ র ী মৃতোঃ  গপর য় া পভা াোঃ পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৪২ ৮ ’ ’

৪৬৭ পচত্রা যানী যায় যপি ত চন্দ্র  যাম ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮২ ১ ৩ ’ ’

৪৬৮ ফাংগু যম্ন  চন্দ্র  যায় তাপযপন চন্দ্র  যায় পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৭ ১ ০ ’ ’

৪৬৯ যাপধো যানী যায় াউপনয় া ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৭ ২ ৯ ’ ’

৪৭০ যার জন চন্দ্র  যায় মৃতোঃ  পত চন্দ্র  যায় পুরু ল পদ নমু জুয ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৮১ ৩ ’ ’

৪৭১ দু র ব ড চন্দ্র  যায় মৃত: চ চতু যাভ যায় পুরু ল গৃ প নী ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ২ ৫ ৮ ’ ’

৪৭২ পভাোঃ  আ র ভ ই পি   আ র ী পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ১ ৮৪৩২ ’ ’

৪৭৩ েপফতা পফগভ মৃতোঃ  ই উনু   আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮০ ৯ ২ ’ ’

৪৭৪ পভািাোঃ  যপ ভা পফগভ পভাোঃ   মযত আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ২ ৭ ১ ’ ’

৪৭৫ পভািাোঃ  াযম্ন র পভাোঃ  আ েতায আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ২ ৭ ৩ ’ ’

৪৭৬ শু কুভায যায় মৃত: যর ভভা পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৪৪২ ’ ’

৪৭৭ সু পর া যানী যায় মৃত: ধভনী ফার া ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ৭ ১ ৯ ’ ’

৪৭৮ পভাোঃ  পভাস্তাপপ জুয য ভান পভাোঃ  পভাাযপ  প ার  ন পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ৩৩২ ৩০ ২ ০ ৪৭ ৪৮৯ ২ ’ ’

৪৭৯ পভািাোঃ  পযাপজনা পফগভ আ ব্দুর   াপভদ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৩৩৬ ’ ’

৪৮০ পভািাোঃ  যও ন আ যা পভাোঃ  ভার র ে ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ১ ৮৪ ’ ’

৪৮১ ফদ ন চন্দ্র  যায় সু যচন্দ্র পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৭ ৫ ১ ’ ’

৪৮২ পমার গশ্বয চন্দ্র  যায় মৃত চন্দ্র  োন্ত  যায় পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮২ ১ ৫ ’ ’

৪৮৩  াপদ কুর  ই  র াভ ভপ য উপদ্দন পুরু ল পদ নমু জুয ভ ার দ ফপুয ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ১ ৯ ৪ ’ ’

৪৮৪ িাপফয় া খ াতুন ফাবু ভপ র া পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৮২ ০ ’ ’

৪৮৫ যপপ কুর  ই  র াভ  পজয পভা াম্মদ পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮১ ২ ৬ ’ ’

৪৮৬ পফর যন্দ্র  নাথ যায় পখ যত চন্দ্র  যায় পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৩৮২ ’ ’

৪৮৭ প জলুয য ভান হুর  ন আ র ী পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ১ ৮৭ ’ ’

৪৮৮  া ান আ র ী মৃত আ প য উদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৪০ ৬ ’ ’

৪৮৯ প্রপতভা যানী যায় পফন্দু কুভায যায় ভপ র া গৃ প নী েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৩৮১ ’ ’

৪৯০ পযন চন্দ্র  যায় মৃত অ পখ র  চন্দ্র  যায় পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৭ ৭ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ’ ’

৪৯১ পপ র যাজা পফগভ আ েতাযম্ন র ভপ র া পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮১ ৪৭ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

৪৯২ যাজ কুভায যায় নী পগাার  যায় পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮২ ৩০ ’ ’

৪৯৩ িত্র পভা ন যায় মৃ: ী পভা ন যায় পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৮৪৯ ’ ’

৪৯৪ পভাোঃ  আ পজজ খ পর লুয য ভান পুরু ল পব ন চার ে েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮১ ২ ৩ ’ ’

৪৯৫ ভনজুযম্ন র  ই  র াভ  পজয উদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ১ ৯ ১ ’ ’

৪৯৬ পেযাভত আ র ী জার ার পুরু ল গৃ প নী েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮১ ৪০ ’ ’

৪৯৭ যার ফয় া খ াতুন লুৎপ য য ভান ভপ র া গৃ প নী েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৮১ ৬ ’ ’

৪৯৮ েপনো যানী প্রব া  চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮২ ২ ৩ ’ ’

৪৯৯ দু খ া  জীফউদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮১ ৫ ৪ ’ ’

৫ ০ ০ প ৌ দ া ফার া যায় মৃত-প্রভথ চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ১ ৫ ২ ’ ’

৫ ০ ১ পযভর  যায় মৃত সু র য যায় পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৩০ ১ ’ ’

৫ ০ ২ আ োজ উদ্দীন মৃত যপপ ে উদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ৯ ২ ৭ ’ ’

৫ ০ ৩ পভািাোঃ  পফউটি পভাোঃ  ভা ফুজ ভপ র া পব ন চার ে েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৫ ৫ ১ ’ ’

৫ ০ ৪ পজাৎ ণা ফার া দু জ ডয় ভপ র া পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৪৭ ৩ ’ ’

৫ ০ ৫ পখ ার তজ খ াই যম্ন র ভপ র া পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮১ ৬০ ’ ’

৫ ০ ৬  াথী পভাোযভ প ার  ন ভপ র া গৃ প নী েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ০ ১ ৯ ৭ ৮ ’ ’

৫ ০ ৭ পভাোঃ  আ বুয প ার  ন  া ায উদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৩৪০ ’ ’

৫ ০ ৮ লুৎপ য আ প তাফ পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ৪৫ ৮ ’ ’

৫ ০ ৯ আ োঃ   াপভদ আ োঃ  জপর র পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৩৩৫ ’ ’

৫ ১ ০ জাপ দু র আ ই য়ুফ আ র ী পুরু ল আ র ট া চার ে েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৪০ ৩ ’ ’

৫ ১ ১ যম্ন ভা পফগভ যপপ কুর ভপ র া পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮০ ৮০ ’ ’

৫ ১ ২ অ নু কুর ব ফানী পুরু ল পদ াোন দ ায েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৪৯ ৩ ’ ’

৫ ১ ৩ ব য় ভপন যায় পেঁ োরু  যায় ভপ র া েপফযাজ েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮২ ৯ ৬ ’ ’

৫ ১ ৪  াপেফ আ োঃ  জপর র পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮১ ০ ৪ ’ ’

৫ ১ ৫ ভযতুজা মৃত- ভপর স্ন্ো পুরু ল গৃ প নী েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ৯ ৬৩ ’ ’

৫ ১ ৬ পপ যর দ ৌ প প ার  র ভপ র া পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮১ ৫ ০ ’ ’

৫ ১ ৭ নু যজাভার ই  ভাই র পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮১ ০ ০ ’ ’

৫ ১ ৮ যার দু র দ পফরু র পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ৪৪৩ ’ ’

৫ ১ ৯ ধাযা োন্ত র ক্ষীোন্ত পুরু ল পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৬০ ৪ ’ ’

৫ ২ ১ পভাোঃ  জাপ দ   া ান পভাোঃ  ভ দু র   ে পুরু ল পদ নমু জুয েন ডাই  োট াািা ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ১ ০ ৩ ’ ’

৫ ২ ২ পভাোঃ  এ  যাফুর মৃতোঃ  আ ই নার পুরু ল পদ নমু জুয েন ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৭ ৩৬ ’ ’

৫ ২ ৩ াপ দ া পফগভ স্ব াোঃ আ পজজুর ভপ র া পদ নমু জুয েণ ডাই ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৭ ৩৪ ’ ’

৫ ২ ৪ পভাোঃ  যপফউর  ই  র াভ পভাোঃ  পতাপ াজ্জর  প ার  ন পুরু ল গৃ প নী ভ ার দ ফপুয ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৯ ৯ ৩ ’ ’

৫ ২ ৫ আ পভনা পফগভ  পফফয য ভান ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ র গাপফন্দ পুৃ ুয ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ০ ৮২ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

৫ ২ ৬ বুর বুৃ ুপর  যায় পদ র ন চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ,, ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৭ ৮৩ ’ ’

৫ ২ ৭ যি না  র য োন্ত ভপ র া পদ নমু জুয ,, ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৭ ৭ ৭ ’ ’

৫ ২ ৮  মু্ভ যানী ফ ন্ত ভপ র া পদ নমু জুয ,, ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৬৪১ ’ ’

৫ ২ ৯ নচভী প্রর াত চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ,, ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৭ ৮০ ’ ’

৫ ৩ ০ আ নজুয় াযা ফাবুর ভপ র া পদ নমু জুয ,, ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ২ ৩৪ ’ ’

৫ ৩ ১ পভািাোঃ  প পদ্দো পফগভ পভাোঃ  আ পজজূর  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৯ ৭ ৫ ’ ’

৫ ৩ ২ যতন যায় ফাসু র দ ফ যায় পুরু ল পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৩৬৫ ’ ’

৫ ৩ ৩ প ফার া ফাবু চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ,, ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৮০ ১ ’ ’

৫ ৩ ৪ েপফতা চন্দ ন ভপ র া পদ নমু জুয ,, ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৬২ ৪ ’ ’

৫ ৩ ৫ ভঙ্গ লু পূন ড চন্দ পুরু ল গৃ প নী ,, ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৬২ ৯ ’ ’

৫ ৩ ৬ যার জন  ীন পুরু ল পদ নমু জুয ,, ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৭ ৯ ৯ ’ ’

৫ ৩ ৭ পভর  যজান প যাজ ভপ র া পদ নমু জুয ,, ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৭ ৩৪ ’ ’

৫ ৩ ৮  ার জযা পভর  যজান ভপ র া গৃ প নী ,, ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ০ ২ ৪ ’ ’

৫ ৩ ৯ োর যট   া দ া বুদ ই পুরু ল পদ নমু জুয ,, ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৪৯ ০ ’ ’

৫ ৪০ আ ব্দুয যপদ মৃত: আ ফফাজ উদ্দীন পুরু ল পদ নমু জুয সু ফিা ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩০ ৫ ১ ’ ’

৫ ৪১ পভপয  র যন র ক্ষন ভপ র া পদ নমু জুয ,, ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৩৮০ ’ ’

৫ ৪২ ফা াভপন ভন্টু ভপ র া পদ নমু জুয ,, ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৬০ ৩ ’ ’

৫ ৪৩ দু খু  প ভযভ পট ংযা পুরু ল পদ নমু জুয ,, ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৩১ ৮ ’ ’

৫ ৪৪ হুপন ভঙ্গ র ভপ র া গৃ প নী ,, ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৬০ ৬ ’ ’

৫ ৪৫ পফযম্ন  মু যমু ভাপঝমু মু পুরু ল পদ নমু জুয ,, ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৪৪৬ ’ ’

৫ ৪৬ পডভযা পজার  া ভপ র া পদ নমু জুয ,, ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৫ ৫ ৪১ ’ ’

৫ ৪৭ র পক্ষযাভ প ঠু পুরু ল পদ নমু জুয ,, ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৫ ৫ ৮ ’ ’

৫ ৪৮ সু প তা ফাই   া দ া ভপ র া গৃ প নী ,, ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৫ ৮৯ ’ ’

৫ ৪৯ া া ফা পে ফাবুযাভ পুরু ল পদ নমু জুয ,, ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৪১ ৫ ’ ’

৫ ৫ ০ পফজয়  প ভব্্রভ ফাসু  প ম্ব্রভ পুরু ল পদ নমু জুয সু ফিা ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৪১ ৮ ’ ’

৫ ৫ ১ ৃ  ঝার র া ফার া ধীর যন চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৩২ ০ ’ ’

৫ ৫ ২ িায় াযানী যায় তযনীচন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৪৬৮ ’ ’

৫ ৫ ৩ ব গপত যাৃ ায় তযনী যায় পুরু ল পদ নমু জুয সু ফিা ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৩৭ ৯ ’ ’

৫ ৫ ৪ ব ানু  যায় প্র াদ  যায় পুরু ল পদ নমু জুয সু ফিা ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৪০ ৭ ’ ’

৫ ৫ ৫ ডাপর ভ যায় অ পফনা যায় পুরু ল পদ নমু জুয সু ফিা ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৪৬৫ ’ ’

৫ ৫ ৬ যম্ন পর য় াযা নু য ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ১ ৩৬ ’ ’

৫ ৫ ৭ াপভত্ম যানী যায় মাদ য চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৪৩৮ ’ ’

৫ ৫ ৮ গীতা যানী সু ফা  চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৭ ৯ ৫ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

৫ ৫ ৯ ডপর  যানী ীর ধর ন চন্দ্র  ীর ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৮৮৮ ’ ’

৫ ৬০ পভা: ভাই ন উদ্দীন পভা: আ পয উদ্দীন ভপ র া গৃ প নী সু ফিা ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩১ ০ ৩ ’ ’

৫ ৬১ অ শ্বনী কুভায খ র গন্দ্র  নাথ যায় ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৬৫ ১ ’ ’

৫ ৬২ সু র ফাধ চন্দ্র  যায় পগার ন চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ২ ৬২ ’ ’

৫ ৬৩ ব র ফ চন্দ্র পদ র ন চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৯ ৩৬ ’ ’

৫ ৬৪ পযর  না পভাোঃ  ভনসু য ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ৮৫ ২ ৪৯ ৩০ ৩৬২ ১ ৩ ’ ’

৫ ৬৫ প পন ভুল ন যায় ধভ ড নাযায় ন যায় ভপ র া পদ নমু জুয উ:পগাপফন্দ পুয ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৩৭ ৪ ’ ’

৫ ৬৬ পফপন চন্দ্র টু চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৪০ ৯ ’ ’

৫ ৬৭ যানী প ম্ব্রভ ভধু  র যন ভপ র া পদ নমু জুয উ:পগাপফন্দ পুৃ ুয ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৩১ ৬ ’ ’

৫ ৬৮ যাজ ফার া যায় পে যী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ২ ৯ ৭ ’ ’

৫ ৬৯ পদ র নানাথ চন্দ্র  যায় মৃত:  নু  ফভ ডন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ২ ২ ৬ ’ ’

৫ ৭০  াোর ী ফার া পফর যন যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ২ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৯ ১ ১ ’ ’

৫ ৭১  ার ফতুন আ পর ভ ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩২ ৯ ১ নজরু র  ই  র াভ

৫ ৭২ ফুর  কুভায োই চুলু ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৬৬২ ’ ’

৫ ৭৩ ভভতা খ াই যম্ন র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৩০ ৪ ’ ’

৫ ৭৪  ার  র া দু র ার ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩২ ৫ ৩ ’ ’

৫ ৭৫ ভজনু পতা: য ভান ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৩১ ৮ ’ ’

৫ ৭৬ আ বুর পভর  য ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩২ ৫ ৯ ’ ’

৫ ৭৭ আ পভনু র খ াপতয ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩০ ৬৬ ’ ’

৫ ৭৮ ভপতয় ায ফাফয আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৪৫ ২ ’ ’

৫ ৭৯ পজ পভন  পপ কুর ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩০ ৬১ ’ ’

৫ ৮০ পভযম্ন জুর  নু য ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৪৪৯ ’ ’

৫ ৮১ যম্ন পভ স্ব াভী ভেবুর ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩০ ৯ ৭ ’ ’

৫ ৮২ জপযনা পফগভ মৃত: দ পফয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৫ ৩৯ ’ ’

৫ ৮৩ প ার তভা জপ ভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬০ ০ ’ ’

৫ ৮৪  াপফয় া চ  য় দ  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩০ ৭ ৫ ’ ’

৫ ৮৫ জা ানাযা এ ভতাজুর ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩২ ৬৭ ’ ’

৫ ৮৬ যপপ কুর যজীফ উদ্দীন ভপ র া কৃপল  োজ ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৫ ১ ৭ ’ ’

৫ ৮৭ পে যী োভত্ম পতা: োনপচয় া ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৭ ০ ৮ ’ ’

৫ ৮৮ কৃষ্ণ োভত্ম পেযী ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৭ ০ ৪ ’ ’

৫ ৮৯ যপদ া স্ব া: সু র তানা ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৩৯ ১ ’ ’

৫ ৯০ জা াঙ্গ ীয পতা: আ পিয ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৩২ ৩ ’ ’

৫ ৯১ যার দ া স্ব া:  ািান ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৩২ ২ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

৫ ৯২ মু পনয পতা: পনিায ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ’ ’

৫ ৯৩ পভািা:  ার ভা আ ক্ত ায আ ব্দু   াভীয ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ০ ৩৭ ’ ’

৫ ৯৪ পভা: আ র ভগীয পভা: আ পিয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩২ ৯ ৪ ’ ’

৫ ৯৫ আ  ম্মদ  আ র ী পগার াভ যসু র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৫ ০ ’ ’

৫ ৯৬ পভািা: পযপজয় া মৃত: য ভান ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৩০ ৬ ’ ’

৫ ৯৭ পভাোঃ  আ যাপ  আ র ী পগার াভ যসু র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩২ ৭ ৫ ’ ’

৫ ৯৮ ভই জুর  ই  র াভ োর ভ আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৩৬০ ’ ’

৫ ৯৯ পযয় াজুর  ই  র াভ  পজয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৫ ৪৭ ’ ’

৬০ ০ আ র র য় া পফগভ ভাই নউদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩২ ৫ ৭ ’ ’

৬০ ১ ফাবুর  প ার  ন আ:  াভাদ ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৪২ ৯ ’ ’

৬০ ২ পজেযম্ন র  ই  র াভ  পজয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৩২ ৬ ’ ’

৬০ ৩ পভািাোঃ  আ র নায় াযা ভাপনে ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৩৬৫ ’ ’

৬০ ৪ পজািনা পফগভ েযাত আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৩৬৬ ’ ’

৬০ ৫ যনপজত চন্দ্র  যায় মৃত: াথাযম্ন  চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ  পগাপফন্দ পুয ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৯ ১ ০ ’ ’

৬০ ৬ ঊল া যানী  যায় পগাার  চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৬৬৩ ’ ’

৬০ ৭ ব াযতী যায় প ভন্ত  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৭ ৫ ২ ’ ’

৬০ ৮ পভাোঃ  এ জাবুর   ে পতাপ াজ্জর  প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয াোঃ  পগাপফন্দ পুয ৩ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৫ ৯ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ’ ’

৬০ ৯ াপের  আ র ী জয় নার  আ র ফদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ৯ ১ ৫ ’ ’

৬১ ০ পগতা যানী পূন্য  চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ     ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৬২ ৮ ’ ’

৬১ ১ পফপুর  চন্দ্র প্রপ  ল্য চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৬৯ ১ ’ ’

৬১ ২ তযম্ন  ফার া প তাযাভ ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ  পগাপফন্দ পুয ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৮৯ ২ ’ ’

৬১ ৩ যফীন্দ্র  নাথ োই চালু ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৬৮৬ ’ ’

৬১ ৪ আ র জা ফার া বুধু যাভ যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৬৮৩ ’ ’

৬১ ৫ গপর োভত্ম  যায় ধূভালু  োন্ত ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৬৭ ৯ ’ ’

৬১ ৬ ভঞ্জু  যানী ীর যনপজৎ চন্দ্র  ীর ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৭ ৮৬ ’ ’

৬১ ৭ ফংে চন্দ্র   র দ ফ যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৬৪১ ’ ’

৬১ ৮   র দ ফ যায় শ্রী দ াভ চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৬৪৩ ’ ’

৬১ ৯ দূ যম্ন র  হুদ ান ভা াতাফ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩০ ৩৯ ’ ’

৬২ ০ প্রতা চন্দ্র  ীর ফদ ন চন্দ্র  ীর ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৮৭ ৪ ’ ’

৬২ ১ দু র ার  চন্দ্র  ীর ফদ ন চন্দ্র  ীর ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৮৮৩ ’ ’

৬২ ২ পগাপফন্দ  চন্দ্র  ীর অ পশ্বনী চন্দ্র  ীর ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৭ ৩৯ ’ ’

৬২ ৩ পক্ষয যানী ীর প ন্টু চন্দ্র  ীর ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৭ ৮১ ’ ’

৬২ ৪ যম্ন পফনা পফগভ পভাোঃ  আ র ভ ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ  পগাপফন্দ পুয ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ১ ০ ৫ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

৬২ ৫ পচত্রযি ন  যায় নর গন্দ্র  যাথ যায় ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৬৮৬ ’ ’

৬২ ৬ পনভ ডর  চন্দ্র  ীর ধযনী োনত ীর ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৭ ৭ ৩ ’ ’

৬২ ৭ িাপফনা প ম্ব্রভ ভঙ্গ র  ফানাচ ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ  পগাপফন্দ পুয ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৩৯ ৮ ’ ’

৬২ ৮ পপ পর   র যন ভদ ন  র যন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৩৯ ৮ ’ ’

৬২ ৯ সু পভ  র যন জর   তপু ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৩৫ ১ ’ ’

৬৩ ০ ভাটি ডন টুডু গু র র া টুডু ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৪৭ ২ ’ ’

৬৩ ১ পগার াী প ম্ব্রভ ব ম্বর  ভাপড ড ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৬০ ৫ ’ ’

৬৩ ২ জর  প  ভাপড ড ভাপতয় া  ভাপড ড ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৫ ০ ৬ ’ ’

৬৩ ৩ প াভ টুডু ফযো টুডু ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৩৯ ০ ’ ’

৬৩ ৪ সু পর া  র যন বুপজনাথ  র যন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৩৭ ৪ ’ ’

৬৩ ৫ সু ভন প ম্ব্রভ ভাযকু প ম্ব্রভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৫ ২ ৩ ’ ’

৬৩ ৬ জয় পভত্ম পফশ্বা স্প ন ভন্ডর ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৪৮৪ ’ ’

৬৩ ৭ সু পভ ভাপড ড েপফযাজ  া দ া ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৩৪৪ ’ ’

৬৩ ৮ সু পভত্রা প ম্ব্রভ পফষু  র যন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৫ ৯ ৫ ’ ’

৬৩ ৯ ফা পভত্ম যানী শু কুভায ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৭ ৯ ০ ’ ’

৬৪০ আ তাবুয য ভান আ যাদ  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ায পগাপফন্দ পুয ৩ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৭ ২ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ’ ’

৬৪১  ার জভান আ র ী পতাপ জুর ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ  পগাপফন্দ পুয ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ২ ১ ৮ ’ ’

৬৪২ যি ন েভ ডোয গংগাধয েভ ডোয ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬১ ৭ ’ ’

৬৪৩ ভের র ছুয য ভান আ বুর  প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ১ ৪৭ ’ ’

৬৪৪ ভর নাযি ন চন্দ্র  যায় মৃত: ব র ফা চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৩৮২ ’ ’

৬৪৫ প াভফার া প টি ে চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয উ:পগাপফন্দ পুয ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৬৫ ৭ ’ ’

৬৪৬ উভয আ র ী আ ব্দুর  যপ ভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ১ ৫ ০ ’ ’

৬৪৭ আ র ভ আ োঃ   াপেভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ১ ২ ৬ ’ ’

৬৪৮ ই  ভাই র তার র ফ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ২ ০ ৬ ’ ’

৬৪৯ পভাোঃ  ভপজবুয পফযাত ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ  পগাপফন্দ পুয ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ২ ১ ৯ ’ ’

৬৫ ০ র ার  পভা ন যায় পদ র ন চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয উ:পগাপফন্দ পুয ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৩৩ ’ ’

৬৫ ১ ডাপর ভ চন্দ্র  যায় চ রÿৃ ্ম চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৫ ১ ’ ’

৬৫ ২ ফাবু চন্দ্র  যায় সু র ভন চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৯ ৪৭ ’ ’

৬৫ ৩ েভর া োভত্ম যায় মৃত-ব াদু যম্ন  চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৯ ৩ ’ ’

৬৫ ৪ পভাোঃ   াপফফয আ  ম্মদ পভাযর দ  আ র ভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৬৬১ ’ ’

৬৫ ৫ সু পভ টুডু পভার থ  র যন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৬৭ ’ ’

৬৫ ৬ কৃষ্ণ ফা র ে শু প র  ফা র ে ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৫ ২ ৫ ’ ’

৬৫ ৭ জা াঙ্গ ীয আ র ভ  াই দু র  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৬৬২ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

৬৫ ৮ পভা: আ ব্দুয েপযভ নই ভ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ২ ১ ২ ’ ’

৬৫ ৯ প্রতা যায় ভাপনে যায় ভপ র া গৃ প নী ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৪৭ ৬ ’ ’

৬৬০  ন্ধ্ য া যানী োপত্তডে চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৪৫ ২ ’ ’

৬৬১ উল া যানী ীর তুর া যাভ ীর ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৭ ৫ ২ ’ ’

৬৬২ পফজয় া ফার া ংগলু ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৪৩২ ’ ’

৬৬৩ পফষু েভ ডোয দ ীর ন  েভ ডোয ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৪৪১ ’ ’

৬৬৪ প্রপভর া যায় সু র য  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৪২ ৩ ’ ’

৬৬৫ পভনপত ফার া ফই তুর  চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৭ ৪৭ ’ ’

৬৬৬  াত ফার া চ র র ন চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৮৬৯ ’ ’

৬৬৭ ভ র িনা পফগভ আ জগায আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৩৩৫ ০ ’ ’

৬৬৮ পভািা: পপ ার ী াপ নু য আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৮৮২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ’ ’

৬৬৯ প াযম্ন ে প ার  ন আ পজজায য ভান ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৩৭ ৩ ’ ’

৬৭০ পভা: জপন ই  র াভ পভা: নু য ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ৩১ ৭ ’ ’

৬৭১ ফাদ া মৃত: য ভান ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৯ ৩২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ’ ’

৬৭২ খ াপদ জা পফগভ মৃত: প ার তভা ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৯ ৭ ৯ ’ ’

৬৭৩ পফশ্বনাথ যায় মৃত: গপর োভত্ম যায় ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৬৮৪ ’ ’

৬৭৪ পযনু  ফার া যায় পচত্ত যি ন যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৮৬০ ’ ’

৬৭৫ ফজলুয য ভান মৃত: জপ ভউদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৩১ ১ ’ ’

৬৭৬ পভা: নাই মু র   ে পভা: পভােবুর   ে ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৮৮৭ ২ ২ ৩০ ০ ০ ’ ’

৬৭৭ ভার র ো পফগভ আ ব্দুর  গফুয ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৯ ৬৯ ’ ’

৬৭৮ পভা: ই িা াে আ র ী খ পর লুয য ভান ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩০ ৪৯ ’ ’

৬৭৯ পভাোঃ  জভর  দ  আ র ী পভাোঃ  ভঞ্জু য আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয উ: পগাপফন্দ পুয ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ০ ৮৯ ৬ ’ ’

৬৮০ নভর  চন্দ্র  যায় মৃতোঃ  দু লু ফভ ডন ভপ র া পদ নমু জুয উ:পগাপফন্দ পুয ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৯ ৪৯ ’ ’

৬৮১ পূপন ডভা যানী যায় পগার জন চন্দ্র  যায় ভপ র া ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৪৯ ০ ’ ’

৬৮২ যম্ন র ফন পে কু ধুভা পে কু ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৩৪৬ ’ ’

৬৮৩ যপফ পে কু মৃতোঃ  রÿÿযাভ পে কু ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৩২ ১ ’ ’

৬৮৪ পজতু েভ ডোয মৃতোঃ  পত  েভ ডোয ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৪১ ৮ ’ ’

৬৮৫ শ্রী  পনযি ন কুভায যায় যফীন্দ্র  নাথ যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৯ ০ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ’ ’

৬৮৬ শ্য াভর  যায় ভদ ন পভা ন যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৯ ৪২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ৩০ ০ ’ ’

৬৮৭ োপর দ  যায়  াফলু চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৪২ ০ ’ ’

৬৮৮ পদ র ন চন্দ্র  যায় পধর যন চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৬৬৫ ’ ’

৬৮৯ পভাোঃ  আ ব্দুর  িার াভ মৃোঃ   াপপ জায য ভান ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩০ ৬২ ’ ’

৬৯০ পভাোঃ  ফাবুর  প ার  ন দু পুযম্ন  পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৪১ ১ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

৬৯১ প্রপতভা ফার া যায় পনর তন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয উত্তয পগাপফন্দ পুয ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ২ ৪৯ ’ ’

৬৯২ স্ব ন চন্দ্র  যায় মৃোঃ  নর গন চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ২ ২ ১ ’ ’

৬৯৩  র তয ন চন্দ্র মৃতুয ি য়  চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয উ:পগাপফন্দ পুয ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ২ ৫ ২ ’ ’

৬৯৪ ট র গন চন্দ্র  যায় মৃতোঃ  উজানু  চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৪৬৪ ’ ’

৬৯৫ তযনী োভত্ম যায় মৃতোঃ  পূন চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৫ ১ ৯ ’ ’

৬৯৬ প্রন্ন পদ ফ ভ ডা মৃতোঃ  ভাঘুযাভ পদ ফ ম্মডা ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৬৯ ৩ ’ ’

৬৯৭ ভন্টু চন্দ্র  যায় পধর যন চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৬৬৪ ’ ’

৬৯৮ পফর া  যায় প টি ে যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৩২ ৯ ’ ’

৬৯৯ অ র োভত্ম পদ ফ মৃোঃ  পগাপর য় া পদ ফ পগান ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৬৯ ৮ ’ ’

৭০ ০ অ পজত যায় মৃোঃ  অ ফপনন্দ্র  নাথ যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৫ ২ ০ ’ ’

৭০ ১ পজতা যানী যায় অ পফনা যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৩৮৫ ’ ’

৭০ ২ পভািাোঃ  যত্না খ াতুন আ ব্দুয যাজ্জাে ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৯ ৯ ৭ ’ ’

৭০ ৩ প্রফুর স্ন্ চন্দ্র  যায় মৃতোঃ  ভর   যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৮৭ ১ ’ ’

৭০ ৪ পিাট  টুই র া ফয় র া পে কু ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৩১ ১ ’ ’

৭০ ৫ টুই র া প ভব্রন মৃতোঃ  ফাসু  প ভব্রন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৩০ ৯ ’ ’

৭০ ৬ অÿয়  চন্দ্র  যায় ভন্টু চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ০ ০ ৭ ’ ’

৭০ ৭ সু ভন যায় সু পধয যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৫ ৪৯ ’ ’

৭০ ৮ যতন চন্দ্র  যায় যপফন্দ্র  নাথ যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৭ ৪৫ ’ ’

৭০ ৯  যপজৎ যায় ননী পগাার ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৪৯ ১ ’ ’

৭১ ০   র দ ফ যায় প্রফুর স্ন্ যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৪৯ ২ ’ ’

৭১ ১ শু ব  যায় অ তুর  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৪০ ২ ’ ’

৭১ ২ পফতু  া দ া োর যট   া দ া ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৭ ০ ২ ’ ’

৭১ ৩ সু ভন প ভযভ ভাযকু প ভযভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৫ ২ ৩ ’ ’

৭১ ৪ ফীর যন যায় মৃতোঃ  পদ র না চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৩৯ ৬ ’ ’

৭১ ৫ পভাোঃ  নু য ই  র াভ মৃতোঃ  দ পিয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ০ ১ ৬ ’ ’

৭১ ৬ পভাোঃ  ফাদ র পভাোঃ  ফজলুয ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ১ ৪৫ ’ ’

৭১ ৭  মু্ভ যায় উপধয যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৫ ৩৪ ’ ’

৭১ ৮ ব াযতী যায় মৃোঃ  উত্তভ কুভায যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৫ ০ ৫ ’ ’

৭১ ৯ সু ভন চন্দ্র  যায় সু ফাল  চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৭ ২ ৬ ’ ’

৭২ ০ পভাোঃ  ই  াযম্ন র আ ব্দুয যপ ভ ভপ র া গৃ প নী সু ফিা ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৪১ ৯ ’ ’

৭২ ১ পভািাোঃ  আ ঞ্জু য় াযা খ াতুন পভাোঃ  ফকুর  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৩০ ২ ’ ’

৭২ ২ পভাোঃ  যায়  ান েপফয আ পভনু র  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩২ ১ ৫ ’ ’

৭২ ৩ অ পনর  চন্দ্র  ীর মৃতোঃ  রÿৃ ী োভত্ম ীর ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৭ ৪১ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

৭২ ৪ পভাোঃ  হুভায়ুন েপফয ফজলুয য ভান ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৩১ ৩ ’ ’

৭২ ৫ োয় িায আ র ী মৃতোঃ  অ পপ যত আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩০ ২ ৪ ’ ’

৭২ ৬ সু জ্জত আ র ী মৃতোঃ  গপভয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩২ ৯ ২ ’ ’

৭২ ৭ ভ র চনা নু য ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৩৮৪ ’ ’

৭২ ৮ ফাচ্চু নাপ য ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩২ ৬৩ ’ ’

৭২ ৯ পভাোঃ  যপফউর মৃোঃ  আ প তাফ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৬১ ৬ ’ ’

৭৩ ০ শু কুভায চন্দ্র  যায় ধভ ডনাযায় ন ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ  পগাপফন্দ পুয ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ২ ১ ১ ’ ’

৭৩ ১ যম্ন ব ানী ফার া যার জন্দ্র  নাথ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ২ ৪০ ’ ’

৭৩ ২ পদ র না নাথ যায়  নু   ফম্মডন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ২ ২ ৬ ’ ’

৭৩ ৩ পফভর া ফার া পগৌ যাঙ্গ  চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৯ ৮১ ’ ’

৭৩ ৪ যপফ চন্দ্র  যায় ের ড পভা ন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৯ ৯ ০ ’ ’

৭৩ ৫ পনপ োন্ত যায় চন যায় ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ  পগাপফন্দ পুয ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৮৯ ৯ ’ ’

৭৩ ৬ পতপপর  যানী অ তুর  চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৩০ ৪ ’ ’

৭৩ ৭ যানী যায় ধীর যন চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৫ ২ ৮ ’ ’

৭৩ ৮ ব াযতী যানী কুভদ  চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ  পগাপফন্দ পুয ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৫ ২ ৬ ’ ’

৭৩ ৯ পনয় তী েভ ডোয পজতু েমূ োয ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৪১ ৯ ’ ’

৭৪০ পিাট  টুই র া ফয় র া পেস্কু ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৩১ ১ ’ ’

৭৪১ ংগলু চন্দ্র পতাভ চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৪২ ২ ’ ’

৭৪২ অ যম্ন ন চন্দ্র ভর নাযি ন যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৫ ২ ৪ ’ ’

৭৪৩ চার না ফার া যায় উদ য়  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৪৪৯ ’ ’

৭৪৪ মৃতুয ি য়  যায় যজনী োভত্ম ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ২ ৫ ৮ ’ ’

৭৪৫ প র ার  উদ্দীন মৃত ভজয আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ  পগাপফন্দ পুয ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ০ ২ ৯ ’ ’

৭৪৬ দু র ার  চন্দ্র  ীর ফদ ন চন্দ্র  ীর ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ  পগাপফন্দ পুয ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৮৮৩ ’ ’

৭৪৭ লুৎপ া পফগভ জুর  া  উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৪২ ৮ ’ ’

৭৪৮ র া আ সু র তাল ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ র গাপফন্দ পুয ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৭ ৫ ৮ ’ ’

৭৪৯ তা  েভ ডোয গঙ্গ াধয ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ র গাপফন্দ পুয ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৪৯ ৭ ’ ’

৭৫ ০ অ রু ন চন্দ্র াথাযম্ন  চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ র গাপফন্দ পুয ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৫ ৭ ৮ ’ ’

৭৫ ১  র য চন্দ্র  ীর  দ ানন্দ  ীর ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৭ ২ ৮ ’ ’

৭৫ ২ পনতয ানন্দ  ীর অ শ্বনীোভত্ম ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৯ ২ ৬ ’ ’

৭৫ ৩ োপর নাথ অ পভত চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৭ ৮২ ’ ’

৭৫ ৪ নাজভা আ ই জদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৪৬০ ’ ’

৭৫ ৫ পনযদ া পদ র ন ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ  পগাপফন্দ পুয ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৬৬৮ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

৭৫ ৬ গপন মু মূ ড তার াফাবু ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ  পগাপফন্দ পুয ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৭ ০ ৫ ’ ’

৭৫ ৭ যপ ভা আ র তা ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ৩ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’

৭৫ ৮ অ  ডনা যায় পভন্টু যায় ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৬৬৬ ’ ’

৭৫ ৯ পভন্টু যায় জগদ ী ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৬৭ ৭ ’ ’

৭৬০ যপ ভা পফগভ অ পভজ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৪৩৫ ’ ’

৭৬১ ই  ভাই র তপভজউদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩১ ১ ৪ ’ ’

৭৬২ পুতুর  যানী মৃতুয ি য় ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ  পগাপফন্দুপুয ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ২ ৫ ০ ’ ’

৭৬৩ ই  ভাই র  প ার  ন তপভজ্ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৪২ ৯ ’ ’

৭৬৪ ই  র াভ মৃত পফনু  পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ  পগাপফন্দ পুয ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ০ ৬৭ ’ ’

৭৬৫ পভািাোঃ  পফর ীনা খ াতুন পভাোঃ  ভই নু র  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৩৬১ ’ ’

৭৬৬ পভাোঃ  প য় জায আ র ী যপ ভ উপদ্দন ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৪০ ৭ ’ ’

৭৬৭ পফষু েভ ডোয দ ীর ন  েভ ডোয ভপ র া পদ নমু জুয উ:পগাপফন্দ পুয ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ’ ’

৭৬৮ প্রপভর া যায় সু র য  যাম ভপ র া পদ নমু জুয উ:পগাপফন্দ পুয ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ’ ’

৭৬৯ পফো চন্দ্র  যায় চন্দ্র  োভত্ম যায় ভপ র া পদ নমু জুয উ:পগাপফন্দ পুয ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৯ ৪৩ ’ ’

৭৭০ ফাসু র দ ফ চন্দ্র  যায়  র া যায় ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪০ ০ ৮ ’ ’

৭৭১ পফফী স্ব াোঃ  যভজান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬০ ৯ ০ ’ ’

৭৭২ আ র নায় াযা স্ব াোঃ  জপভয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ২ ৯ ৪ ’ ’

৭৭৩ আ নছুযা স্ব াোঃ  ভপভন ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৮৭ ২ ’ ’

৭৭৪ নাপ ভা পফগভ স্ব াোঃ  আ োঃ র ভাতার র ফ ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬০ ৭ ৬ ’ ’

৭৭৫  পপ য় া পফগভ স্ব াোঃ  ই  র াভ আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৯ ৬০ ’ ’

৭৭৬ িপফ যানী  ি য় ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪০ ৬৪ ’ ’

৭৭৭ আ োলু পভা াম্মদ পোঃ  আ র ী পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬১ ৯ ৫ ’ ’

৭৭৮ প ার তভা পফগভ স্ব াোঃ নাপজভদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৮০ ৮ ’ ’

৭৭৯ অ পভও  ফার া শ্রী  যামু ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৯ ৭ ২ ’ ’

৭৮০ পভািা ৃ োঃ  পজফা পভাোঃ  নাপদ ভ ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ৪৬১ ’ ’

৭৮১ প ানাযদ্দীন পোঃ  ফা ায আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৮৯ ৬ ’ ’

৭৮২ আ েপর ভা খ াতুন স্ব াোঃ  আ োঃ োর ভ ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৭ ৮৯ ’ ’

৭৮৩ পজফা পফগভ স্ব াোঃ  প ট র ায ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৮৫ ৭ ’ ’

৭৮৪ পনর দ য যায় পোঃ   া াযাজ যায় ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৬০ ৬ ’ ’

৭৮৫ চ জবুয পনিা স্ব াোঃ  আ োঃ ভপজদ ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৯ ১ ৫ ’ ’

৭৮৬ পভা:নাপ দ   া ান পভা নু যম্ন র  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৯ ০ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ০ ০ ’ ’

৭৮৭ পযভর  চন্দ্র  যায় পগাপফন্দ  চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬০ ৪৯ ’ ’

৭৮৮ পযনা াযব ীন ভীয এ নামু র   ে ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৯ ০ ২ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

৭৮৯ পযজও য় ানা পফগভ আ ই নু র  প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৯ ৯ ২ ’ ’

৭৯০ যম্ন োনা পফগভ আ ব্দুয যপদ ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৭ ৮৬ ’ ’

৭৯১ মু পন্ন পফগভ িাপফফয প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৯ ৫ ৯ ’ ’

৭৯২ যম্ন ে ানা পফগভ আ ব্দুর   াপভদ ভপ র া গৃ প নী ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৮২ ০ ’ ’

৭৯৩  ি য়  কুভায ফামু  চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৯ ৬৮ ’ ’

৭৯৪ উর ম্ম  াপন এ যাদ  প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৮১ ৭ ’ ’

৭৯৫ আ  ভা খ াতুন আ ফ ায আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ৪৪১ ’ ’

৭৯৬ ই প াতুন পনিা আ র ভর  প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৯ ৯ ৯ ’ ’

৭৯৭ ভাপনে প ার  ন আ প তাফ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৯ ৬৪ ’ ’

৭৯৮ ই য় া ভীন মৃোঃ  আ েফয ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ৯ ৬৫ ’ ’

৭৯৯ ার  যা ফানু আ র নায় ায প া: ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪১ ৩৭ ’ ’

৮০ ০ পযপ া পফও য় া মৃোঃ  এ জায উ্দ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ৯ ৩৮ ’ ’

৮০ ১ আ জর ভযী খ াতুন মৃত:  ার াউদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ৬৭ ০ ’ ’

৮০ ২ িার ভা পফগভ পভা াম্মদ  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ০ ০ ৪ ’ ’

৮০ ৩ আ র র েজান প পযদ  পভয় া ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ৮৫ ১ ৭ ৩৩৮৮০ ৪৩৫ ২ ’ ’

৮০ ৪ জা াঙ্গ ীয মৃোঃ  নাপজয খ ান ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ৪৮৯ ’ ’

৮০ ৫ ট র না ফার া পফজয়  চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ১ ৭ ৬৬৯ ৫ ৬৯ ৯ ৬ ’ ’

৮০ ৬ প দ া আ প িায আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪১ ৫ ৩ ’ ’

৮০ ৭ প পদ্দো পভাোঃ  পভাতার র ফ ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪১ ১ ৪ ’ ’

৮০ ৮ আ র ভনা খ াতুন চানপভয় া ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ৫ ১ ৩ ’ ’

৮০ ৯ েপ নু য পফগভ আ বু  ই দ ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ৫ ৯ ৯ ’ ’

৮১ ০  ার ভা খ াতুন মৃোঃ  িার াভ প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৮১ ৩ ’ ’

৮১ ১ সু ল ভা আ দ ভ আ র ী ভাপনে ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ৩৪০ ’ ’

৮১ ২ াযপভন আ ক্ত ায া াজা ান ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ২ ৯ ১ ’ ’

৮১ ৩ নর গন চন্দ্র গপর  চাদ  ফভ ডন ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪২ ১ ৬ ’ ’

৮১ ৪ বুধু চন্দ্র  যায় গপর  চাদ  চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪২ ২ ৮ ’ ’

৮১ ৫ অ পনতা যায় মৃোঃ  পফশ্বনাথ যায় ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৩২ ৫ ’ ’

৮১ ৬  াপফনা ই য় া পভন খ ার র ে াযর ব জ ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ৬৪৪ ’ ’

৮১ ৭ জপযনা পফগভ প র েন্দ ায আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ৫ ৮০ ’ ’

৮১ ৮ ফদ যম্ন ন পনিা নু যম্ন র  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ৬৫ ১ ’ ’

৮১ ৯ পযাপজনা খ াতুন পভাোঃ  জপর র ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৮৫ ২ ’ ’

৮২ ০ পভািা: যানী পভা: এ   ান ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ৪৬৫ ’ ’

৮২ ১ পভািাোঃ  জপভর া পভাোঃ  আ  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ৪১ ২ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

৮২ ২  াপর ভা খ াতুন পভাোঃ   াপ ভ ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ৯ ৪৯ ’ ’

৮২ ৩ গর নাফার া েপনাথ ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ১ ০ ৫ ’ ’

৮২ ৪ জর ধযযায় যর ভশ্বয ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ০ ৭ ৭ ’ ’

৮২ ৫ দু লু যাভ যায় অ নাথ যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ১ ১ ৯ ’ ’

৮২ ৬  াপর ভা  াত্তায আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ৯ ৫ ০ ’ ’

৮২ ৭ মমু না যায় দু কুযা চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৫ ৯ ৪ ’ ’

৮২ ৮ র ক্ষ্মী যানী গর ন চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৫ ৯ ৭ ’ ’

৮২ ৯  ার  দ  আ র ী প ানাপভয় া ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৫ ০ ৪ ’ ’

৮৩ ০ লুৎপ য য ভান নপ জউদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৫ ৩১ ’ ’

৮৩ ১ জাপভপন যায় সু কুন্দ যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৪২ ১ ’ ’

৮৩ ২ পভাোঃ  আ ব্দুর  জপর র মৃতোঃ  ও র র ভান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৬৩৪ ’ ’

৮৩ ৩ যি ন যায় সু র যন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৮২ ০ ’ ’

৮৩ ৪ প্রব া  চন্দ্র ভর  ল যায় ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৫ ৭ ৪ ’ ’

৮৩ ৫ পভািা:  ান্নায় াযা প পযদ  পভয় া ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৩৫ ৭ ’ ’

৮৩ ৬ মমু না যায় দু ফুযা চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৫ ৯ ৪ ’ ’

৮৩ ৭ পপ র যাজ আ  র ভদ আ:  াভাদ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৯ ০ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ৩৭ ’ ’

৮৩ ৮ পভাোঃ  পযজাউর  ই  র াভ পভাোঃ  আ ব্দুর  ভপজদ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩২ ২ ২ ’ ’

৮৩ ৯ যও ন আ যা জাপ দু র  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৩৬০ ’ ’

৮৪০ প দু র  ই  র াভ ভ যভ আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৬২ ৪ ’ ’

৮৪১ পর পর ভা যায় পদ নফন্ধু ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৩৯ ৭ ’ ’

৮৪২ েপফতা ফার া যায় যার জন্দ্র  চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৪১ ৮ ’ ’

৮৪৩ শু কুযম্ন  যায় োপভত্ম ফভ ডন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৪৫ ১ ’ ’

৮৪৪ পগৌ যাঙ্গ  চন্দ্র  যায় ঠ াকুয দ া ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪০ ২ ৩ ’ ’

৮৪৫ ভপয উদ্দীন  র র ভান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৬৬৩ ’ ’

৮৪৬ পফউটি  পফগভ আ: জপর র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৪৮৯ ’ ’

৮৪৭ ভ প ন আ র ী ভের িদ  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৪৯ ০ ’ ’

৮৪৮ আ জাদ আ র ী আ:  াত্তায ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৪৭ ১ ’ ’

৮৪৯ প যাজ আ র ী জাপ য পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৬০ ৪ ’ ’

৮৫ ০ র ক্ষ্মী যায় দু পখ য় া যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ০ ৮৮ ’ ’

৮৫ ১ ধীর যন্দ্র  চন্দ্র  যায় পদ র ফন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ০ ৯ ৩ ’ ’

৮৫ ২ আ োঃ জফফায যভজান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪২ ৭ ৯ ’ ’

৮৫ ৩ জাপেয প ার  ন যভজান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪২ ৮০ ’ ’

৮৫ ৪ আ পভন প ার  ন আ র ী পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৫ ৭ ৫ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

৮৫ ৫ আ:যপ ভ ই ব্রা ীভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬১ ৪৫ ’ ’

৮৫ ৬ পভনা যানী সু ফা ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৭ ৪২ ’ ’

৮৫ ৭ িাপফয় া পফগভ  ািান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৬৬৬ ’ ’

৮৫ ৮  াযও য় ায আ: য ভান ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬০ ৪৯ ’ ’

৮৫ ৯ পভা: মু  পর ভ আ র ী পভাোঃ   পপ উর স্ন্া ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৬২ ৭ ২ ০ ৯ ৬৩৩৪৭ ৫ ’ ’

৮৬০ আ পজজুর  ই  র াভ যভজান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৬৩০ ’ ’

৮৬১ জপভয উদ্দীন নপপ য উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৯ ৯ ৫ ’ ’

৮৬২ প ার  ন আ র ী  া ভত আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৬২ ১ ’ ’

৮৬৩  া াভদ তপভজউদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৭ ২ ৯ ’ ’

৮৬৪  পয চন্দ্র প ভনাত ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৮০ ১ ’ ’

৮৬৫ যায়  ান হুর  ন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৬৫ ৫ ’ ’

৮৬৬ র য চন্দ্র  যাম মৃতোঃ  োপর র দ া ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৩৭ ৭ ’ ’

৮৬৭ ভপজ ডনা আ র তাফ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৬১ ৬ ’ ’

৮৬৮ অ নাদ  চন্দ্র ব াদু  যাভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ৭ ১ ৫ ’ ’

৮৬৯ ব াযপত পদ ননাথ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৮১ ৮ ’ ’

৮৭০ ফা ভত্মী যানী আ নন্দ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৮৮১ ’ ’

৮৭১ পভাস্তাপপ জায আ: যপদ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪০ ৯ ’ ’

৮৭২ ফাপনযানী গর ণ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৮৩৫ ’ ’

৮৭৩ োপভত্ম যায় ভদ ন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৮১ ৬ ’ ’

৮৭৪ মু ক্ত া যানী ভদ ন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৮২ ৫ ’ ’

৮৭৫ শু ি া ভপন মৃত-খ র গন্দ্র  নাথ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩২ ৪০ ’ ’

৮৭৬ নজযম্ন র আ পভয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৬০ ৭ ’ ’

৮৭৭ আ েফয আ প য উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৭ ০ ০ ’ ’

৮৭৮ পযপ া ভান্নান ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৪৩২ ’ ’

৮৭৯ আ: য ভান পদ দ ায পখ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ৭ ৪৪ ’ ’

৮৮০ সু যন্দ্র  নাথ পফনাথ চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’

৮৮১ পযভর  যায় ভনর ভা ন যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’

৮৮২  ার চন আ র ী আ প াজ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৬১ ৬ ’ ’

৮৮৩ আ োঃ   াভাদ আ োঃ  কুদ্দু  ভপ র া পদ নমু জুয ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৭ ৪৮ ’ ’

৮৮৪ আ ভজাদ  প ার  ন তপভজ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৭ ৩৩ ’ ’

৮৮৫ আ ব্দুর  ভান্নান আ ভজাদ  প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৭ ১ ০ ’ ’

৮৮৬ ফাফলু ই  র াভ ভেবুর  প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ২ ১ ৫ ’ ’

৮৮৭ আ বু  ার যজ বুলু পভাোঃ  নজযম্ন র  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ৪০ ৯ ০ ২ ৭ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

৮৮৮ পভাোঃ  াপ ন আ র ী মৃতোঃ  পযাজা পভয় া ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৫ ৩৮ ’ ’

৮৮৯ আ বুর  প ার  ন জপ য ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪০ ৮২ ’ ’

৮৯০ পভাোঃ  যাজ্জাে আ ব্দুর  আ পজজ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ২ ৬৪ ’ ’

৮৯১ াভসু র  আ র ী  র র ভান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ১ ৭ ৮ ’ ’

৮৯২ তার জর তপ য উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ১ ৯ ৬ ’ ’

৮৯৩ ই পর য় া আ ব্দুর  ও য় ার জদ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ১ ৮৮ ’ ’

৮৯৪ যার  র া োই য়ুভ ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ১ ৫ ০ ’ ’

৮৯৫  পভয উদ্দীন আ নিায আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৭ ২ ৩ ’ ’

৮৯৬ আ  াম্মদ  আ র ী েদ ভ আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৬৮৩ ’ ’

৮৯৭ ভপনযম্ন জ্জাভান আ  াম্মদ  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৭ ০ ১ ’ ’

৮৯৮ প াব া যানী পযভর ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৯ ৯ ০ ’ ’

৮৯৯ েনে ফার া শু যাভ ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৯ ৮৩ ’ ’

৯০ ০ ধীর যন্দ্র  নাথ চযনচন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৪২ ০ ’ ’

৯০ ১ ট র গন্দ্র  যাথ দু মাযম্ন  চন্দ্র   যায় ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ৯ ৮০ ’ ’

৯০ ২ আ ব্দুর   াত্তায অ ফুয আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৭ ৯ ৯ ’ ’

৯০ ৩ োভযম্ন ন পনিা ই উসু প  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৯ ২ ০ ’ ’

৯০ ৪ পভািা: আ র ভনা খ াতুন পভা: চ তয় ফ আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৭ ৫ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ’ ’

৯০ ৫ পফনয়  চন্দ্র  যায় মৃত: পফজয়  ফভ ডন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬০ ৪০ ’ ’

৯০ ৬ আ  াযম্ন  যায় নর গন যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৪৩৯ ’ ’

৯০ ৭ পভা: প ট র ায আ পজজায য ভান ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৭ ৯ ৬ ’ ’

৯০ ৮ োঞ্চ ন চন্দ্র  যাম ভনর ভা ন যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ৭ ৯ ০ ’ ’

৯০ ৯

পভা: পভাস্তাপেনু য য ভান পভা: আ বুর  োর াভ

ভপ র া

পদ নমু জুয ’ ’

৩ ১ নং পচর  র গাজী

২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৩১ ৫

’ ’

৯১ ০ পভা:  া ান ই ভাভ পভা: আ বুর  োর াভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৩১ ৬ ’ ’

৯১ ১ পভা: যম্ন র ফর পভা: আ ভীয আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৯ ২ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ’ ’

৯১ ২ পদ র জন যায় মৃত: োপর দ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৩৬৩ ’ ’

৯১ ৩ পভা: জপ য মৃত: া ায উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ৯ ৪৪২ ৭ ৮ ’ ’

৯১ ৪ েল্যানী যায় কৃষ্ণ োভত্ম যায় ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ১ ৩৫ ’ ’

৯১ ৫ পভািাোঃ  পুতুর পভাোঃ  জাপভয ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪১ ২ ৭ ’ ’

৯১ ৬ পভাোঃ   াপেভ উদ্দীন মৃত: আ পজভ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬০ ৫ ৩ ’ ’

৯১ ৭ পভাোঃ  োভযম্ন র   া ান পভা:  যফুদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৯ ৪৩ ’ ’

৯১ ৮ পভা: নাপ দ   া ান  াযম্ন ন পভা: প জয আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৫ ০ ০ ’ ’

৯১ ৯ নু য পন ায পভা: পতা পর ভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪১ ১ ৮ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

৯২ ০ পভািা: ভপজ ডনা খ াতুন পভা: সু র তান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩২ ৪৭ ’ ’

৯২ ১ ার  যা ফানু মৃ: আ র নামায প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪১ ৩৭ ’ ’

৯২ ২ আ বুর  োর ভ মৃত: আ যোন আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৬২ ২ ’ ’

৯২ ৩ পভা: প ার  র  প ার  ন মৃত: গফুয আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৮২ ৬ ’ ’

৯২ ৪ পভা: পভা র র ভ ই  র াভ পভা:  ফজুর  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৮৯ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ’ ’

৯২ ৫ পভািাোঃ  নাপজযা খ াতুন মৃত: আ বুর  োর ভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ০ ২ ৪ ’ ’

৯২ ৬ পভািাোঃ  ভ র র ভা আ বুর  প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৪০ ৮৩ ’ ’

৯২ ৭ ÿÿপত  চন্দ্র  যাম মৃত: র ালু চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ১ ৩৬ ’ ’

৯২ ৮ পভািা: ও র  দ া পভা: আ ব্দুর  ভপতন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৪৪৩ ’ ’

৯২ ৯ পভািাোঃ  প পর না পফগভ পভাোঃ  প ার  র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ৩০ ৪ ’ ’

৯৩ ০ ভপনয প ার  ন মৃ:  াভসু র  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪১ ২ ০ ’ ’

৯৩ ১ জপযনা পফগভ যভজান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪২ ৭ ৪ ’ ’

৯৩ ২

পভা: ভা ামু দ   া ান োয় িায মৃ:  াখ াও য় াত প া:
ভপ র া

পদ নমু জুয ’ ’
৩ ১ নং পচর  র গাজী

২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৫ ২ ০

’ ’

৯৩ ৩ পভাোঃ  আ বুর  প ার  ন মৃত:  দ য আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৮৫ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ’ ’

৯৩ ৪ পভা: জুর য় র  ই  র াভ মৃত: আ র া উদ্দীন ভপ র া গৃ প নী ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ৬৫ ৭ ’ ’

৯৩ ৫ পভািাোঃ   া ভাতুন পফগভ পভাোঃ  জার ফদ  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৯ ৯ ৯ ’ ’

৯৩ ৬ পভািা: জয় তুন পনিা পভা: আ যভান প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৯ ১ ০ ’ ’

৯৩ ৭ পভািা:পুতুর  পফগভ পভা: খু যপদ  আ র ভ ভপ র া গৃ প নী ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৯ ০ ০ ’ ’

৯৩ ৮ ভদ ন যায় মৃত: পখ ার েন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ৪০ ৮৮২ ২ ’ ’

৯৩ ৯ পভা: নাপ য প ার  ন আ ব্দুর  জপর র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৬৭ ৭ ’ ’

৯৪০ পভািা: আ ক্ত াযী পফগভ পভা: ভনজুয প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৭ ৪২ ৫ ২ ২ ৪৭ ৯ ১ ’ ’

৯৪১ পভাোঃ  যপফউর  ই  র াভ মৃত: ও র র ভান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৬৩৯ ’ ’

৯৪২ পভািাোঃ  ভযপজনা পভাোঃ  পফর ার ভপ র া গৃ প নী ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪১ ০ ৪ ’ ’

৯৪৩ যফীন্দ্র  যায় মৃত: প ভভত্ম যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৯ ৯ ২ ’ ’

৯৪৪ ফাসু র দ ফ চন্দ্র  যায়  র া যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪০ ০ ৮ ’ ’

৯৪৫ যাজকুভায যাম জগদ ী চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪০ ০ ০ ’ ’

৯৪৬ পদ র ন চন্দ্র  যাম পগাপফন্দ  ফভ ডন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪০ ৬৯ ’ ’

৯৪৭ জপত  চন্দ্র  যাম পফশু  যাম ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪০ ৬১ ’ ’

৯৪৮  ি য়  কুভায ফামু  চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৯ ৬৮ ’ ’

৯৪৯ পভাোঃ  খ পর র মৃতোঃ  ফা াজউপদ্দন ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬২ ১ ৩ ’ ’

৯৫ ০ পভনা যানী মৃতোঃ  সু ফা ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৭ ৪২ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

৯৫ ১ যফীন্দ্র  নাথ যাম অ পশ্বনী কুভায ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ০ ০ ২ ৮ ’ ’

৯৫ ২ পভািাোঃ  ভপন পফগভ পভঠু  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪১ ৫ ৮ ’ ’

৯৫ ৩ নপভতা যানী তন ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪০ ৪১ ’ ’

৯৫ ৪ পদ পর তা যায় জাপভপন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪০ ৩৩ ’ ’

৯৫ ৫ াফ ডতী ভ ার দ ফ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪০ ১ ৯ ’ ’

৯৫ ৬ জাপভপন যায় আ পন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ১ ১ ৩৬১ ২ ’ ’

৯৫ ৭ প াব া যানী প্রফুর স্ন্ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৪৪৪ ’ ’

৯৫ ৮ পতা যাম পদ র ফন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৩৮১ ’ ’

৯৫ ৯ প্রপতভা যানী মপতন্দ্র  নাথ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৬৭ ২ ’ ’

৯৬০ প ভভত্ম যায় ননী পগাার ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৭ ৭ ২ ’ ’

৯৬১ শ্রী  যথীন্দ্র  নাথ যয় সু ীর  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ৯ ৪৭ ’ ’

৯৬২ পভািাোঃ  আ যপভনা পফগভ সু জন আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ০ ০ ৭ ’ ’

৯৬৩ পভািাোঃ  যম্ন খ িানা পফগভ ফার যে ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৪৮৮ ’ ’

৯৬৪ পভািাোঃ  যম্ন খ িানা ই পর য় াি ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ১ ৫ ৫ ’ ’

৯৬৫ পভাোঃ  ই পর য় াি আ ব্দুর  ও য় ার  দ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ১ ৮৮ ’ ’

৯৬৬ পভাোঃ  পভাফাযে প ার  ন াভসু র   ে ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৯ ১ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ’ ’

৯৬৭ পভািাোঃ  কুসু ভ া ানু য ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮০ ১ ৫ ’ ’

৯৬৮ পভািাোঃ  আ পপ য় া খ াতুন জয় নার  আ র ফদ ীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৩ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ১ ৮৭ ১ ১ ৯ ৮১ ০ ৪৫ ’ ’

৯৬৯ পভািাোঃ  ভর ভনা পফগভ  ার চন আ র ী ভপ র া ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৬০ ৬ ’ ’

৯৭০ প পর না জাপেয় া পফগভ ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ০ ৭ ৬ ’ ’

৯৭১ ও  ভান আ র ী ফাদ া ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৪৮৭ ’ ’

৯৭২ শু  যাভ জগফন্ধু ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৯ ৫ ৫ ’ ’

৯৭৩ মু কুর  যায় ভধুসু দ ন যায় ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ৭ ৩০ ’ ’

৯৭৪ পভনা যায় সু কুরু  চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ৭ ২ ৪ ’ ’

৯৭৫ পনতয ানন্দ  যায় তযনী োন্ত  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ১ ২ ৩ ’ ’

৯৭৬ আ র নায় াযা পভাক্ত ায ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ৪৪৭ ’ ’

৯৭৭ ফাবুর  য ভান  াপপ জ ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ৩৪৪ ’ ’

৯৭৮ োপভনী যায় মু কুন্দু যায় ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’

৯৭৯ আ ভজাদ তপভজ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৭ ৩৩ ’ ’

৯৮০ পফজর ী আ যা জাভার  উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৪৯ ৮ ’ ’

৯৮১ ভঞ্জু যম্ন র  আ র ভ আ যাপ  প পেয ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৫ ০ ৩ ’ ’

৯৮২ যম্ন খ িানা পফগভ পভা াম্মদ  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ০ ৭ ৮ ’ ’

৯৮৩ শ্য াভর  যায় ব র ফ চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ৮৮২ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

৯৮৪ আ ব্দু   াভাদ মৃত অ ফুয আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৬১ ৩ ’ ’

৯৮৫ ভাফুজা ফাবুর  প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬১ ১ ৯ ’ ’

৯৮৬ নূ য না ায ই জা ায প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ১ ৪৪ ’ ’

৯৮৭ আ যপত যায় যর ভন চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ১ ১ ৩ ’ ’

৯৮৮ পযপজনা আ োঃ  ভপজদ ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪০ ৯ ৬ ’ ’

৯৮৯ পফটুর  জাপেয নজযম্ন র  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮২ ১ ২ ৭ ’ ’

৯৯০ াপন্ত  ফার া ফভ ডন মৃত োন্ত  প্র াদ ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৪০ ৪ ’ ’

৯৯১ পূপণ ডভা ফার া ফভ ডন মৃত দ যথ ফভ ডন ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৪০ ৬ ’ ’

৯৯২ পনলুপ া ই য় া পভন ভানু ন ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ৬৮০ ’ ’

৯৯৩ আ নিায আ র ী তপভজ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৭ ১ ৫ ’ ’

৯৯৪ জুর য় র  ই  র াভ আ র াউদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ৬৫ ৭ ’ ’

৯৯৫ সু র প্রভ চন্দ্র  যায় পফভর  চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৫ ৬০ ’ ’

৯৯৬ যম্ন খ িানা পফগভ পভা াম্মদ  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ০ ০ ১ ’ ’

৯৯৭ পযর  না নভু ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪১ ৫ ১ ’ ’

৯৯৮ আ জা ায আ র ী মৃত আ ব্দুর  জপর র ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ১ ০ ৮ ’ ’

৯৯৯ পভাোঃ   াই ফুর  ই  র াভ মৃত যজফ আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৫ ৩০ ’ ’

১ ০ ০ ০ পভািাোঃ  পজা না য় গাভ আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৫ ০ ৩ ’ ’

১ ০ ০ ১ যার জন চন্দ্র  যায় নপভনী োভত্ম যায় ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৮৬২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ’ ’

১ ০ ০ ২ পভািাোঃ  ভাফুজা পভাোঃ  ফাবুর  প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬১ ১ ৯ ’ ’

১ ০ ০ ৩ পভাোঃ   াপনপ  প ার  ন পভাোঃ   াপেভ প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬১ ৪৭ ’ ’

১ ০ ০ ৪ পভাোঃ  জাক্ক ায লুৎপ য য ভান ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ৪০ ৮৯ ০ ০ ’ ’

১ ০ ০ ৫ পভাোঃ  পফর ার মৃতোঃ  ভপ য আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪১ ০ ৩ ’ ’

১ ০ ০ ৬ পভাোঃ  আ যভান মৃতোঃ  কুদ্দু  ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৫ ৪২ ৫ ’ ’

১ ০ ০ ৭ শ্রী  ননী পগাার মৃতোঃ াচু ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৩৯ ১ ’ ’

১ ০ ০ ৮ ডাপর ভ চন্দ্র  যায় মৃোঃ  দ ভাশু  চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৩ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৪৪৪ ’ ’

১ ০ ০ ৯ আ ো  আ র ী আ নিায আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয পগা াই পুয ৪ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ’ ’

১ ০ ১ ০ পভািা: পজা ণা পফগভ ভ র যভ ভপ র া পদ নমু জুয উ: পগা াই পুয ৪ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৭ ৪০ ’ ’

১ ০ ১ ১ আ পর প া পনিা আ পর প  প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৪ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৭ ৭ ৪ ’ ’

১ ০ ১ ২ গু র   ানা পফগভ পর য় ােত আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৪ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৬০ ১ ’ ’

১ ০ ১ ৩ পভাপভযম্ন র  ই  র াভ আ নিায আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৪ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৬১ ১ ’ ’

১ ০ ১ ৪ প্রাণ কুভায চাঁ দ  পভা ন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৪ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৬৯ ৪৭ ’ ’

১ ০ ১ ৫ পভনা যানী যপফ খ ার র ো ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৪ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৯ ৭ ৬ ’ ’

১ ০ ১ ৬ দূ গ ডা যানী আ ল াযম্ন  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৪ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৯ ২ ৭ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

১ ০ ১ ৭ চাঁ ন পভা ন যায় গর ন চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৪ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৯ ২ ৫ ’ ’

১ ০ ১ ৮ পগাপফন্দ যায় চাঁ দ  পভা ন যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৪ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৯ ২ ৮ ’ ’

১ ০ ১ ৯ োচু চন্দ্র  যায় তযনী োভত্ম যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৪ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৯ ৬১ ’ ’

১ ০ ২ ০ ধীর যন যায় মু পর য় া ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৪ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৮৯ ১ ’ ’

১ ০ ২ ১ পফজয় ধীর যন্দ্র  নাথ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৪ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৯ ৬৬ ’ ’

১ ০ ২ ২ ভ ার দ ফ যায় গর ণ চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৪ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৬৫ ৩ ’ ’

১ ০ ২ ৩ শ্য াভ চন্দ্র প্রতাফ চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৪ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৭ ১ ৬ ’ ’

১ ০ ২ ৪ যাণী ফার া পগাার ভপ র া পদ নমু জুয উ:পগা াই পুয ৪ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৮৫ ১ ’ ’

১ ০ ২ ৫ আ পজজুন পনিা আ ই য়ুফ আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৪ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮২ ৭ ৪ ’ ’

১ ০ ২ ৬ আ ই নু র অ পভয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয উত্তয পগা াই পুয ৪ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৮০ ৬ ’ ’

১ ০ ২ ৭ আ পনছুয য ভান ভপপ জ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৪ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৭ ৬১ ’ ’

১ ০ ২ ৮ জফা যানী পফশ্বপজত যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৪ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৯ ৩২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ’ ’

১ ০ ২ ৯ ব দ যম্ন  যায় মৃত: ভাগু যাভযায় ভপ র া পদ নমু জুয উ:পগা াই পুয ৪ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৬২ ৬ ’ ’

১ ০ ৩ ০ আ শু র তাল  যায় গকুর  চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৪ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৬৭ ২ ২ ’ ’

১ ০ ৩ ১ পভাোঃ  আ বুর  প ার  ন মৃত: ভাই নউদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৪ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৫ ৯ ৯ ’ ’

১ ০ ৩ ২ পভািাোঃ  পজা না পফগভ পভা র র ভ ভপ র া পদ নমু জুয উ:পগা াই পুয ৪ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৭ ৪০ ২ ’ ’

১ ০ ৩ ৩ পভাোঃ  আ জা ায আ র ী প জলুয য ভান ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৪ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৭ ২ ৯ ’ ’

১ ০ ৩ ৪ জন প্রো যায়  র য োন্ত  যায় ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ  পগা াই পুয ৪ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৯ ৩২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ’ ’

১ ০ ৩ ৫ পগাকুর  চন্দ্র  যায় পফজয়  কৃষ্ণ ফভ ডন ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ  পগা াই পুয ৪ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৬৬৮২ ’ ’

১ ০ ৩ ৬ াযব ীন স্ব াোঃ  আ ভর গীয ভপ র া পদ নমু জুয সু ই োঃ ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮২ ৭ ৪ ’ ’

১ ০ ৩ ৭ পভা: চ তমু য য ভান মৃত: নু য ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ১ ৮৫ ’ ’

১ ০ ৩ ৮ পফগভ স্ব াোঃ  আ র নায় াযা ভপ র া পদ নমু জুয সু ই োঃ ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৯ ৮৭ ৮ ’ ’

১ ০ ৩ ৯ আ পজভ উদ্দীন পোঃ  অ পি পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয সু ই োঃ ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ৫ ৪১ ’ ’

১ ০ ৪০ ত পর ভা পফগভ স্ব াোঃ  আ র ভ ভপ র া পদ নমু জুয সু ই োঃ ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৩১ ৬ ’ ’

১ ০ ৪১ যার  দ  আ র ী পোঃ  আ র াউদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয সু ই োঃ ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ৪৪৪ ’ ’

১ ০ ৪২ জর ফদ া খ াতুন স্ব াোঃ  ভর নায় াযা ভপ র া পদ নমু জুয সু ই োঃ ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ৪৩৩ ’ ’

১ ০ ৪৩ পভািা: দু র ার ী পফগভ পভা: া াজউপদ্দন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৩১ ৭ ’ ’

১ ০ ৪৪ র ােী খ াপদ মু র  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৬৯ ০ ৪২ ১ ৫ ৮৮৭ ৪১ ’ ’

১ ০ ৪৫ প র ার পোঃ  আ ফদু ল্যা ভপ র া পদ নমু জুয সু ই োঃ ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮২ ৮৮ ’ ’

১ ০ ৪৬  াপদ কুয ই  র াভ পোঃ  আ োঃ  আ পজজ ভপ র া পদ নমু জুয সু ই োঃ ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮০ ৭ ২ ’ ’

১ ০ ৪৭ পভা: নু য ই  র াভ মৃত: িপর ভদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ৫ ২ ৪৬০ ৩ ’ ’

১ ০ ৪৮ পভািা: ভ র  না পফগভ পভা: আ যভান ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ৪৩৮ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

১ ০ ৪৯ পভর  যাফ আ র ী   যাপ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৮৮৮৪ ’ ’

১ ০ ৫ ০ পভাোঃ  ভজনু  আ র ী  পজয ভপ র া পদ নমু জুয সু ই:ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৯ ২ ২ ২ ’ ’

১ ০ ৫ ১ পদ র দ ায আ র ী  প য ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ০ ৮৪৪ ’ ’

১ ০ ৫ ২ পভা: আ র নায় ায ভতার র ফ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৭ ৭ ৯ ৮ ’ ’

১ ০ ৫ ৩ পভা: ভের  দ ভনার ভা া: ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ৭ ২ ৯ ’ ’

১ ০ ৫ ৪ পভা: ভাপনে ভার র ে ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৯ ৮৮৪ ’ ’

১ ০ ৫ ৫ পভা: পযপ  উদ্দীন  পপ য ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৯ ৮৮৬ ’ ’

১ ০ ৫ ৬  পেনা পফগভ পভজানু য ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৮৪৪৬ ’ ’

১ ০ ৫ ৭ ভাসু দ  যানা  া ান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৯ ৮০ ০ ’ ’

১ ০ ৫ ৮ আ জগায আ র ী  পযউদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৭ ৪৩৯ ’ ’

১ ০ ৫ ৯ ভপতয় ায য ভান আ:জপর র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৮৯ ৯ ’ ’

১ ০ ৬০ ফাবুর  প ার  ন   যাপ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮২ ৮৫ ’ ’

১ ০ ৬১ এ ভতাজ  ে আ ফদু র া ভপ র া পদ নমু জুয সু ই োঃ ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮২ ৮৫ ’ ’

১ ০ ৬২ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’

১ ০ ৬৩ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’

১ ০ ৬৪ জাপভযম্ন র  ই  র াভ অ পভয ভপ র া পদ নমু জুয সু ই োঃ ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৯ ৯ ৩৯ ’ ’

১ ০ ৬৫  াভসু র  আ র ী জফফায ভপ র া পদ নমু জুয সু ই োঃ ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ৫ ৬২ ’ ’

১ ০ ৬৬ আ পজজুর  ই  র াভ নপভয ভপ র া পদ নমু জুয সু ই োঃ ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৮৭ ৭ ’ ’

১ ০ ৬৭ জাভার  প ার  ন তপভয ভপ র া পদ নমু জুয সু ই োঃ ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৯ ৯ ৩৩ ’ ’

১ ০ ৬৮ ভাসু দ  উদ্দীন ভতর ফ ভপ র া পদ নমু জুয সু ই োঃ ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৩১ ৪ ’ ’

১ ০ ৬৯ জা াঙ্গ ীয আ োঃ জফফায ভপ র া পদ নমু জুয সু ই োঃ ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৮৭ ৪ ’ ’

১ ০ ৭০ পজা না পফগভ ভার জদ ভপ র া পদ নমু জুয সু ই োঃ ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ৭ ১ ৫ ’ ’

১ ০ ৭১ যনপজনা পফগভ আ ফফা ভপ র া পদ নমু জুয সু ই োঃ ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৯ ৩৩ ’ ’

১ ০ ৭২ পভািা: আ খ তায ফানু পভা: আ নিায আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয সু ই োঃ ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৩৫ ০ ’ ’

১ ০ ৭৩ আ েতায ফানু আ প  ায ভপ র া পদ নমু জুয সু ই োঃ ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮০ ০ ৪ ’ ’

১ ০ ৭৪ ই  যাপপ র  প দ ভপ র া পদ নমু জুয সু ই োঃ ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৩৪৭ ’ ’

১ ০ ৭৫  াই দু র  য ভান ফাবু ভপ র া পদ নমু জুয সু ই োঃ ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৯ ৮৪ ’ ’

১ ০ ৭৬ পভািা: বুর বুপর  পফগভ পভা: অ প য উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয সু ই োঃ  ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৯ ২ ১ ২ ’ ’

১ ০ ৭৭ মু ক্ত া  আ যা পযয় াজুর  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ৭ ৩৫ ’ ’

১ ০ ৭৮ ভপতবুয য ভান আ ব্দুর   ীদ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৩৪১ ’ ’

১ ০ ৭৯  াযম্ন ন যপদ আ পনছুৃ ৃয য ভান ভপ র া গৃ প নী ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ৫ ৩৭ ’ ’

১ ০ ৮০ আ যাপ  আ র ী তপভজ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৩২ ৩ ’ ’

ও য় ার জদ  আ র ী য় গাভ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ৪৭ ৯



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

১ ০ ৮১ খ াপদ মু র আ ব্দুর  োর দ য ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ৫ ৩৯ ’ ’

১ ০ ৮২ পভািা: আ র ভনা পফগভ পভা: ভই দু র  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয সু ই:ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৮৬৫ ’ ’

১ ০ ৮৩ পভািা: আ নজুয় াযা পভা: আ পযফুর ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ২ ৬৪০ ১ ১ ০ ৬৮৮৯ ’ ’

১ ০ ৮৪ পভা: পদ র র ায় ায প ার  ন পভা: েপপ র  উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮০ ০ ৯ ’ ’

১ ০ ৮৫ পভািা: আ নছুযা মৃত: আ ফফা ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৭ ৯ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ’ ’

১ ০ ৮৬ মু ক্ত া াযব ীন া াজান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৩৫ ৪ ’ ’

১ ০ ৮৭ পখ  োভার নজরু র  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ৬৬৫ ’ ’

১ ০ ৮৮ ত পভনা পফগভ  াই ফুয ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ৭ ৩৯ ’ ’

১ ০ ৮৯ াযব ীন আ র ভগীয ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮২ ৭ ৪ ’ ’

১ ০ ৯০ যপপ ো পফগভ পভাোঃ  ও পের ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮০ ৬০ ’ ’

১ ০ ৯১ যভজান আ র ী আ ব্দুর  োর দ য ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ৩৬৫ ’ ’

১ ০ ৯২ কুর সু ভ পফগভ আ ভজাদ  প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৯ ৫ ৮ ’ ’

১ ০ ৯৩ পভািাোঃ  যানী পভাোঃ  আ নারু র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ৯ ৭ ৪ ’ ’

১ ০ ৯৪ ই উনু   আ র ী খ পতফ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৯ ৮৮০ ’ ’

১ ০ ৯৫ যার  র া পফগভ আ ব্দুর  আ পজজ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ৭ ০ ৭ ’ ’

১ ০ ৯৬ পভাোঃ  যার দ আ ব্দুর  ও  াফ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৯ ২ ০ ৭ ’ ’

১ ০ ৯৭ প্রপদ চন্দ্র পোঃ ফাবুর  চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৮৭ ৯ ’ ’

১ ০ ৯৮ অ ভপযচন্দ্র পোঃ  ফাবুর  চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয সু ই:ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৮৮৭ ’ ’

১ ০ ৯৯ তাপজমু র  ই  র াভ মৃতোঃ  ও পিভ আ  ম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ৪৬৭ ’ ’

১ ১ ০ ০ পভাোঃ  আ ব্দুর  ভার র ে মৃোঃ  ভেবুর  প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ৭ ২ ৭ ’ ’

১ ১ ০ ১ পভাোঃ  আ জা ায আ র ী াই গাভ আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ৪৭ ৬ ’ ’

১ ১ ০ ২ পভাোঃ  যপপ কুর  ই  র াভ পভাোঃ  আ   ান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ৯ ৯ ৭ ’ ’

১ ১ ০ ৩ পভািাোঃ   াপিনা পফগভ পভাোঃ    বুর  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ০ ৭ ১ ’ ’

১ ১ ০ ৪ পভাোঃ  া জা ান আ র ী পভাোঃ  আ বু তার র ফ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৪২ ৬ ’ ’

১ ১ ০ ৫ পভাোঃ  নু তপ য য ভান মৃতোঃ   পজয ভ াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ১ ৩৪ ’ ’

১ ১ ০ ৬ পভািাোঃ  যাপয় া পফগভ পভাোঃ  ভপভনু র  ই : ভপ র া পদ নমু জুয সু ই:ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ১ ৮৬ ’ ’

১ ১ ০ ৭ পভািাোঃ  গু র  ানা পফগভ পভাোঃ  পযয় াজুর  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ১ ৮০ ’ ’

১ ১ ০ ৮ পভািাোঃ   াভসু ন পভাোঃ  াতা আ উ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ১ ৮২ ’ ’

১ ১ ০ ৯ পভািাোঃ  ভযপজনা পফগভ পভাোঃ  আ েযাভ আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ১ ৭ ৫ ’ ’

১ ১ ১ ০ পভাোঃ  পভাস্তাপেভ আ র ী মৃতোঃ  আ ব্দুর  ভান্নান ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ৭ ৮২ ’ ’

১ ১ ১ ১ পভািাোঃ  যাপফয় া পফগভ পভাোঃ  ভাপজবুয য ভান ভপ র া পদ নমু জুয সু ই:ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ১ ৪৯ ’ ’

১ ১ ১ ২ পভািাোঃ  যপ ভা পভাোঃ  যপপ কুর  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ০ ৭ ৬ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

১ ১ ১ ৩ পভাোঃ  নাপজভ উদ্দীন পভাোঃ  শু কুযম্ন  ভ াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ১ ৮৪ ’ ’

১ ১ ১ ৪ পভাোঃ  ভস্তাে আ র ী পভাোঃ  এ ভাজ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ১ ২ ৮ ’ ’

১ ১ ১ ৫ পভািাোঃ  ভপযয় ভ পফগভ পভাোঃ  োই উভ আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ১ ৫ ৩ ’ ’

১ ১ ১ ৬ পভািাোঃ  যনপজনা পফগভ পভাোঃ  তার র ফ আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ৬৯ ৯ ’ ’

১ ১ ১ ৭ পভািাোঃ  গু র ান আ যা পভাোঃ  পজয় াউয য ভান ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৮৭ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ৪০ ’ ’

১ ১ ১ ৮ পভাোঃ  ভপপ জায আ র জয ভ াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয সু ই োঃ ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ৪৬৬ ’ ’

১ ১ ১ ৯ পভািাোঃ  দু র ার ী পফগভ  প দু র  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৩৩৭ ’ ’

১ ১ ২ ০ পভাোঃ  ভের র সু য য ভান মৃতোঃ  ই য় াপ ন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ৮২ ৮ ’ ’

১ ১ ২ ১ পভািাোঃ   ার ফদ া পফগভ খ পতভউদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৯ ৮৭ ০ ’ ’

১ ১ ২ ২ পভািাোঃ  আ েতায ফানু ভর স্তাপ া োভার ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ১ ৬৯ ’ ’

১ ১ ২ ৩ পভািাোঃ  যম্ন ভা পফগভ পভাোঃ  প ার  র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ১ ০ ১ ৭ ৭ ৯ ’ ’

১ ১ ২ ৪ পভাোঃ  প দু র  ই  র াভ মু তোঃ  তপিযউদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ৯ ৯ ৯ ’ ’

১ ১ ২ ৫ পভাোঃ  যাজ্জাে ই উসু প  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয সু ই োঃ  ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৯ ৪৩ ’ ’

১ ১ ২ ৬ নজরূর  ই  র াভ মৃত ভ র চন আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয সু ই োঃ  ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ৬৬৩ ’ ’

১ ১ ২ ৭ জুর পপ োয আ র ী আ জা ায আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয সু ই োঃ  ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ৪৭ ০ ’ ’

১ ১ ২ ৮ প তু আ ক্ত ায প পযদ  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয সু ই োঃ  ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ৩৮৫ ’ ’

১ ১ ২ ৯ ভাপনে তপভজ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয সু ই োঃ  ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৯ ৮০ ৮ ’ ’

১ ১ ৩ ০ পভাোঃ  োভার নজরু র ভপ র া পদ নমু জুয সু ই োঃ  ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ৬৬০ ’ ’

১ ১ ৩ ১ এ যাদ আ বুর  োর ভ ভপ র া পদ নমু জুয সু ই োঃ  ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ৪১ ৭ ’ ’

১ ১ ৩ ২ ভঞ্জু য আ র ী আ োঃ  ভপজদ ভপ র া পদ নমু জুয সু োঃ  ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ৪৬৩ ’ ’

১ ১ ৩ ৩ পভািাোঃ  আ র র য় া পফগভ পভাোঃ  ভই নু র  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয সু োঃ  ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ১ ৪৭ ’ ’

১ ১ ৩ ৪ পভািাোঃ  মু  পর ভা পফগভ পভাোঃ  আ যাপ  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয সু োঃ  ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৩২ ৪ ’ ’

১ ১ ৩ ৫ পভািাোঃ  যম্ন পফ পফগভ পভাোঃ  এ ভদ াজুর   ে ভপ র া পদ নমু জুয সু োঃ  ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮২ ৮৪ ’ ’

১ ১ ৩ ৬ পভািাোঃ  হুর িনা আ যা পভাোঃ  আ পনছুয য ভান ভপ র া পদ নমু জুয সু োঃ  ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ১ ০ ৮ ’ ’

১ ১ ৩ ৭ পভািাোঃ  ই  ভতাযা ফানু পভাোঃ  ভোযাভ আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয সু োঃ  ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ১ ৩৬ ’ ’

১ ১ ৩ ৮ পভাোঃ  পভজান পভাোঃ  ভজনু ভপ র া পদ নমু জুয সু োঃ  ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৮৯ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ’ ’

১ ১ ৩ ৯ পভািাোঃ  তািপর ভা পফগভ পভাোঃ  আ প  ায আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয সু োঃ  ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৮৯ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ’ ’

১ ১ ৪০ পভািাোঃ  যম্ন পফ আ ক্ত ায পভাোঃ  ভনছুয আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয সু োঃ  ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ১ ০ ৬ ’ ’

১ ১ ৪১ পভািাোঃ  িাপভনা পফগভ পভাোঃ  ভজনু  য ভান ভপ র া পদ নমু জুয সু ই োঃ  ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ১ ০ ২ ’ ’

১ ১ ৪২ পভািাোঃ  যম্ন পফনা খ াতুন পভাোঃ  শু কুযম্ন ভপ র া পদ নমু জুয সু োঃ  ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮২ ৯ ০ পভাোঃ  মু কুলুয য

১ ১ ৪৩ পভািাোঃ  ভর নায় াযা পভাোঃ  ভাপনে ভপ র া পদ নমু জুয সু োঃ  ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ২ ১ ৭ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

১ ১ ৪৪ পভািাোঃ  পভপন পফগভ পভাোঃ  পদ র র ায় ায ভপ র া পদ নমু জুয সু োঃ  ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ২ ১ ৬ ’ ’

১ ১ ৪৫ পভািাোঃ  যপজপ া পফগভ পভাোঃ  ই  ভাই র  প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয সু োঃ  ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ১ ৪০ ’ ’

১ ১ ৪৬ পভািাোঃ  পউর ী পভাোঃ  ভপনযম্ন জ্জাভান ভপ র া পদ নমু জুয সু োঃ  ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৯ ০ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ১ ০ ০ ’ ’

১ ১ ৪৭ পভািাোঃ  বুর বুপর  পফগভ পভাোঃ  আ জগায আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয সু োঃ  ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ৭ ৩২ ’ ’

১ ১ ৪৮ পভািাোঃ  যপি না পফগভ পভাোঃ  আ ব্দুর  র পতপ ভপ র া পদ নমু জুয সু োঃ  ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৯ ৫ ২ ২ ’ ’

১ ১ ৪৯ পভািাোঃ   াযব ীন পফগভ পভাোঃ  নজযম্ন র  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয সু োঃ  ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ১ ৯ ২ ’ ’

১ ১ ৫ ০ পভািাোঃ  অ র  দ া পফগভ পভাোঃ  নপ য উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয সু োঃ  ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ১ ৯ ৬ ’ ’

১ ১ ৫ ১ পভািাোঃ  ভর নায় াযা পফগভ পভাোঃ  জাপেয প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয সু োঃ  ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৯ ৪২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ৩০ ০ ’ ’

১ ১ ৫ ২ পভািাোঃ  গু র  ানা পফগভ পভাোঃ  আ পজজুয য ভান ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ১ ১ ৩ ’ ’

১ ১ ৫ ৩ পভািাোঃ  ভনু প া পফগভ পভাোঃ  ভাপনে আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’

১ ১ ৫ ৪ পভািাোঃ  যাপেফা পফগভ পভাোঃ  আ র ভ ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’

১ ১ ৫ ৫ পভাোঃ  নাপজয প ার  ন পভাোঃ  য ভান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ০ ৯ ২ ’ ’

১ ১ ৫ ৬ পভািাোঃ   াপ দ া পফগভ পভাোঃ  যাজু ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয সু োঃ  ভাঝাডাঙ্গ া ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৯ ৭ ৩ ’ ’

১ ১ ৫ ৭ পভািাোঃ  নাজভা পফগভ পভাোঃ  আ ব্দুর  য ভান ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮১ ৯ ৬ ’ ’

১ ১ ৫ ৮ পভাোঃ  বুর বুর  প ার  ন পভাোঃ  য ভান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৯ ৭ ২ ’ ’

১ ১ ৫ ৯ পভািাোঃ  জান্নাতুন পনিা পভাোঃ  ভজনু ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৯ ৮৬ ’ ’

১ ১ ৬০ পভািাোঃ  আ র তা ফানু পভাোঃ  ভ বুয য ভান ভপ র া পদ নমু জুয পভাস্তপ াফাদ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৮৮৮৫ ’ ’

১ ১ ৬১ আ র র াফ ফার া স্ব াোঃ  পফভর  চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয পভাস্তপ াফাদ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৯ ২ ২ ৬ ’ ’

১ ১ ৬২ োনন ফার া স্ব াোঃ  যতন দ া ভপ র া পদ নমু জুয পভাস্তপ াফাদ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৭ ০ ০ ’ ’

১ ১ ৬৩ কুর ভাপদ ন ফার া স্ব াোঃ  পগর দ ভ দ া ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৭ ৮৬ ’ ’

১ ১ ৬৪ বুর বুর ী পফগভ স্ব া ৃ োঃ ভনছুয আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৮২ ৩ ’ ’

১ ১ ৬৫ জার  দ  আ র ী পোঃ  যভজান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৪৮৭ ’ ’

১ ১ ৬৬ পভাোঃ  ভের িদু র   ে মৃত: চ না পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৫ ২ ৬ ’ ’

১ ১ ৬৭ পভা: নু য ই  র াভ মৃত: খ য় ফয আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি  পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৪৭ ২ ’ ’

১ ১ ৬৮ যপ ভদ্দীন পোঃ  পদ ন পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয পভাস্তপ াফাদ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৪০ ১ ’ ’

১ ১ ৬৯ অ যম্ন ন চন্দ্র  যায় প্রব াত চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৬১ ৪ ’ ’

১ ১ ৭০ আ োঃ  যপ ভ পতা য পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি  পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৮৪৭ ’ ’

১ ১ ৭১ আ োঃ  োর দ য পোঃ  তপজভদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৭ ৮৪ ’ ’

১ ১ ৭২ পভা: আ যাপ  আ র ী পভা: তপপ জ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয উ:ব ফানীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৬০ ৬ ’ ’

১ ১ ৭৩ পভন্টু মৃত: নু য ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৬৫ ৩ ’ ’

১ ১ ৭৪ আ পজজুর   ে ফাবু মৃত: ই ব্রাপ ভ ভপ র া পদ নমু জুয পভাস্তপ াফাদ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪৮৯ ৩০ ০ ০ ৬৫ ’ ’

১ ১ ৭৫ আ দ যী দ া স্ব াোঃ  র ার  ফাবু ভপ র া পদ নমু জুয উত্তয ব ফানীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৬২ ৯ ’ ’

২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৭ ২ ০ ০



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

১ ১ ৭৬ পযয় াজ উদ্দীন পোঃ  পফষু পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৩৯ ২ ০ ’ ’

১ ১ ৭৭ পভািা: খ াপদ জা পফগভ পভা: পযয় াজুর  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয রু ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৭ ০ ১ ’ ’

১ ১ ৭৮ ভনসু য আ র ী মৃতোঃ যপ ভউদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৬৫ ১ ’ ’

১ ১ ৭৯ পভািা: সু পপ য় া পফগভ  ায় দ ায আ যী ভপ র া পদ নমু জুয ভ াফর ীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৮০ ৯ ’ ’

১ ১ ৮০ পযাপজনা খ াতুন  র  ন আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৪৯ ৭ ’ ’

১ ১ ৮১ জা ানাযা  াই ফুর ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ১ ৮৬ ’ ’

১ ১ ৮২ িার র বুয র পতপ ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৯ ৯ ৮ ’ ’

১ ১ ৮৩ পভা: আ ব্দুর  জফফায মৃত: আ ব্দুর  গফ্প ায ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি য ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩০ ৪৬ ’ ’

১ ১ ৮৪ নভর  যায় মৃতোঃ  নর যন চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ১ ৮১ ’ ’

১ ১ ৮৫ পভািা: ভপজ ডনা পফগভ আ ব্দুর  োর দ য ভপ র া পদ নমু জুয ভজা ীদ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩০ ৬৬ ’ ’

১ ১ ৮৬ ভা াবুবুয আ ব্দুয যফ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৪৮০ ’ ’

১ ১ ৮৭ পভািা: পভনা পফগভ আ র ফদু র   ে ভপ র া পদ নমু জুয নান্দ ই ি ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৪৩১ ’ ’

১ ১ ৮৮ দু র ার ী িন ভপ র া পদ নমু জুয ভ াফর ীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৪৮৪ ’ ’

১ ১ ৮৯ িাপফয় া ভপজফয ভপ র া পদ নমু জুয ভজা ীদ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ০ ৫ ০ ’ ’

১ ১ ৯০ লুৎপ া পফগভ আ ব্দুর  আ পজজ ভপ র া পদ নমু জুয উত্তয  াপদ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ২ ১ ৬ ’ ’

১ ১ ৯১ পযার েমা োভার ভপ র া গৃ প নী ভ াফর ীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৩১ ০ ’ ’

১ ১ ৯২ ও  ভান গপন মৃতোঃ  প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয পভাস্তপ াফাদ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৩৩৪ ’ ’

১ ১ ৯৩ দ পিয আ পজজুর ভপ র া পদ নমু জুয পভাস্তপ াফাদ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ০ ৪০ ’ ’

১ ১ ৯৪ আ োঃ  খ ার র ে মৃতোঃ  পগয় া ভপ র া পদ নমু জুয পভাস্তপ াফাদ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৮১ ৪ ’ ’

১ ১ ৯৫ জাপ দু র আ োঃ  যপদ ভপ র া পদ নমু জুয পভাস্তপ াফাদ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৭ ২ ৭ ’ ’

১ ১ ৯৬  পয উর ন ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৮৩৭ ’ ’

১ ১ ৯৭ পভা: যপফউর  ই  র াভ পভা: র পতফুয য ভান ভপ র া গৃ প নী পভাস্তপ াফাদ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৮৪৩ ’ ’

১ ১ ৯৮ আ র া উদ্দীন আ প াজার ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৬২ ৪ ’ ’

১ ১ ৯৯ পভািা: যার  না পফগভ পভা: র ার  পভয় া ভপ র া পদ নমু জুয পভাস্তপ াফাদ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৭ ৬০ ’ ’

১ ২ ০ ০ সু পদ ন  পয পভা ন ভপ র া পদ নমু জুয পভাস্তপ াফাদ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৩৯ ৫ ’ ’

১ ২ ০ ১ পভার ভদ া  াভসু র ভপ র া গৃ প নী পভাস্তপ াফাদ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৭ ৬৮ ’ ’

১ ২ ০ ২ ভপভনা যপপ কুর ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৭ ৩৩ ’ ’

১ ২ ০ ৩ পভা:  াজ্জাদ  প ার  ন ফাদ া পভা: প ভাজ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পভাস্তপ াফাদ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৮০ ১ ’ ’

১ ২ ০ ৪ াপভত্ম োপজমু দ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পভাস্তপ াফাদ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৬০ ৬ ’ ’

১ ২ ০ ৫ পগার াী পদ ভা  র যন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৭ ৮১ ’ ’

১ ২ ০ ৬ পভা: পভাাযপ  প ার  ন তপভজ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয উত্তয  াপদ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৮১ ৮ ’ ’

১ ২ ০ ৭ আ পভনা পফগভ আ পর ভ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয উ:ব ফানীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৬২ ২ ’ ’

১ ২ ০ ৮ পভািা: জার  দ া পভা:  াভসু র ভপ র া পদ নমু জুয রু ি য ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৩০ ২ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

১ ২ ০ ৯ নু যজা ান আ ই উফ আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ভ াফর ীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৬৯ ৪ ’ ’

১ ২ ১ ০ উব ায আ র ী মৃতোঃ  ভপপ যত ভপ র া পদ নমু জুয ভ াফর ীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৬৬৭ ’ ’

১ ২ ১ ১ পভািা: ভর  র চনা পফগভ পভা: আ ব্দুয য ভান ভপ র া পদ নমু জুয রু ি য ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ২ ৫ ২ ’ ’

১ ২ ১ ২ পযার েয় া  াভসু র ভপ র া পদ নমু জুয উত্তয  াপদ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ০ ৫ ৬ ’ ’

১ ২ ১ ৩ াফনু য মৃতোঃ  ভভতাজ ভপ র া পদ নমু জুয উ:ব ফানীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৬৭ ২ ’ ’

১ ২ ১ ৪ পভািা: পজা না সু কুভ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয উ:ব ফানীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ২ ৮১ ’ ’

১ ২ ১ ৫ পভা: খু যর দ  আ র ী মৃত: আ ব্দুর  োর ভ ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৫ ৯ ৭ ’ ’

১ ২ ১ ৬ জপযনা আ র াউ্দ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ  ব ফানীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৬২ ৩ ’ ’

১ ২ ১ ৭  ায় দ ায আ র ী মৃতোঃ ভপভয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ  ব ফানীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৮৪২ ’ ’

১ ২ ১ ৮ জাপ য আ  ার ম্মদ মৃতোঃ প্রপ াযর ভাল্ল্ া ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ  ব ফানীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৫ ০ ৪ ’ ’

১ ২ ১ ৯ খ পতফ উদ্দীন তাপজয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ  ব ফানীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৪২ ৪ ’ ’

১ ২ ২ ০ পজা না খ াতুন ভজয আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয মু জা ীদ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৭ ৪৭ ’ ’

১ ২ ২ ১ আ বুর  প ার  ন পভান্নাপ  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয মু জা ীদ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৭ ৫ ৯ ’ ’

১ ২ ২ ২ পভািাোঃ  পযনা পভাোঃ  ফাদ া ভপ র া পদ নমু জুয নান্দ ই য ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ২ ৬৬ ’ ’

১ ২ ২ ৩ পফশু  োভত্ম মৃত: চন্দ্র  োভত্ম ভপ র া পদ নমু জুয মু জা ীদ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৩৭ ৩ ’ ’

১ ২ ২ ৪  াপফনা পফগভ পপ কুর ভপ র া পদ নমু জুয ভ াফর ীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ০ ৩৯ ’ ’

১ ২ ২ ৫ ভপজ ডন মৃতোঃ  চ ফতুর ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি যম্ন য ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৪৩৫ ’ ’

১ ২ ২ ৬ জার ফদ  আ র ী মৃতোঃ  তপপ য ভপ র া পদ নমু জুয মু জা ীদ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ০ ৬১ ’ ’

১ ২ ২ ৭ োছুয় া মৃতোঃ  চ না ভপ র া পদ নমু জুয উত্তয  াপদ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৮৫ ৭ ’ ’

১ ২ ২ ৮ আ োঃ  যপদ মৃতোঃ  আ োঃ  যপ ভ ভপ র া পদ নমু জুয নান্দ ই য ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩ ’ ’

১ ২ ২ ৯ যার জন্দ্র  নাথ যায় মৃতোঃ  গঠ য চযন ভপ র া গৃ প নী নান্দ ই য ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ২ ৩৭ ’ ’

১ ২ ৩ ০ পযর তাল চন্দ্র যায় মৃতোঃ চীন চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয নান্দ ই য ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ১ ০ ৩ ’ ’

১ ২ ৩ ১ দ ীর নজ চন্দ্র  যায় মৃতোঃ  গপর য় া ভপ র া পদ নমু জুয রু ি য ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ১ ৬৪ ’ ’

১ ২ ৩ ২ চম্প া যানী াপভত্ম যায় ভপ র া পদ নমু জুয রু ি য ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৮৮৯ ’ ’

১ ২ ৩ ৩ োভীনী ফার া যায় অ জয়  যায় ভপ র া পদ নমু জুয নান্দ ই য ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩০ ১ ৩ ’ ’

১ ২ ৩ ৪ প্রপতভা যানী প পনভুল ন যাম ভপ র া গৃ প নী নান্দ ই য ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩০ ৩৯ ’ ’

১ ২ ৩ ৫ নন্দ  কুভায োভত্ম যায় ভপ র া পদ নমু জুয নান্দ ই য ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ১ ১ ১ ’ ’

১ ২ ৩ ৬ যতন কুভায পব ার া নাথ যায় ভপ র া গৃ প নী নান্দ ই য ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৪০ ০ ’ ’

১ ২ ৩ ৭ নয  পয যায় পফন চন্দ্র  যাম ভপ র া পদ নমু জুয নান্দ ই য ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৪৪৭ ’ ’

১ ২ ৩ ৮ ধলু যাভ যায় মৃতোঃ  গপফন্দ  চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয নান্দ ই য ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৭ ৮৮ ’ ’

১ ২ ৩ ৯ পভাদ ন পভা ন মৃতোঃ  নপফন ফভ ডন ভপ র া পদ নমু জুয নান্দ ই য ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৭ ৮৩ ’ ’

১ ২ ৪০ অ ক্ষয়  কুভায ব াদু  যাভ ভপ র া পদ নমু জুয পভাস্তপ াফাদ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৮৭ ৩ ’ ’

১ ২ ৪১ শ্রী পদ পর  চন্দ্র যায় যপফ চন্দ্র  যায় ভপ র া গৃ প নী যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৭ ৯ ৩ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

১ ২ ৪২ নাপ য পভাোঃ খু প  পভাোঃ ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৮৪০ ’ ’

১ ২ ৪৩ পভা র র ভা পফগভ সু র তান আ র ী ভপ র া গৃ প নী মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৭ ১ ৬ ’ ’

১ ২ ৪৪ পজর র খ া খ াতুন পিপদ্দে ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৫ ৪৭ ’ ’

১ ২ ৪৫ আ বুর  োর াভ জয় নার  আ র ফদ ীন ভপ র া গৃ প নী ভ াফর ীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৫ ৯ ৭ ’ ’

১ ২ ৪৬  াই দু র   ে আ: গফ্প ায ভপ র া গৃ প নী যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৮৬৫ ’ ’

১ ২ ৪৭ প জলুর   ে মৃ: নপভয ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ২ ৫ ৫ ’ ’

১ ২ ৪৮ এ নামু র   ে প যাজ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৩০ ৪৯ ’ ’

১ ২ ৪৯  পভয উদ্দীন নফী ফক্স ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৯ ৭ ৫ ’ ’

১ ২ ৫ ০ পভা: পভাফাযে আ র ী মৃত: আ  ভদ  আ যী ভপ র া গৃ প নী মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ১ ৯ ২ ’ ’

১ ২ ৫ ১ চ  য় দ  আ র ী প াযাজ উদ্দীন ভপ র া গৃ প নী ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৫ ৮৩ ’ ’

১ ২ ৫ ২  ায় দ ায আ র ী  প দু র  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয পভাস্তপ াফাদ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৬৮৭ ’ ’

১ ২ ৫ ৩ ভাধফী যায় পনভ ডর  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৭ ৩৫ ’ ’

১ ২ ৫ ৪ পভা: আ জা ায আ র ী পভা: প ভাজ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পভাস্তপ াফাদ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৩৮০ ’ ’

১ ২ ৫ ৫ পৌ প  ফার া মৃ: প টি ে চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৫ ৮৫ ’ ’

১ ২ ৫ ৬ পভা: জাপ য আ র ী পভা: পফর ার  প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৯ ৪৩ ’ ’

১ ২ ৫ ৭ খু লু পভা াম্মদ মৃ: এ র া ী ফক্স ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪৩৪২ ৬৫ ৯ ৫ ৫ ’ ’

১ ২ ৫ ৮ িার ভা পফগভ দ পফয উদ দ ঈন ভপ র া গৃ প নী ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৫ ৯ ৫ ’ ’

১ ২ ৫ ৯ জুহুযম্ন র  ই  র াভ লুৎপ ায ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৬১ ২ ’ ’

১ ২ ৬০ োপর ভদ্দীন মৃ: নফী ফক্স ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৬৩৫ ’ ’

১ ২ ৬১ আ: খ ার র ে পযপ উদ্দীন ভপ র া গৃ প নী মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৬০ ১ ’ ’

১ ২ ৬২ য না খ াতুন আ ই য়ুফ আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয পভাস্তপ াফাদ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৬২ ৯ ’ ’

১ ২ ৬৩ োল্টু চন্দ্র  যায় রÿÿন্দ্র  নাথ ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৪২ ৫ ২ ৩১ ১ ৯ ৮ ’ ’

১ ২ ৬৪ উত্তভ কুভায যায়  প  ভ ন যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৮৭ ৮ ’ ’

১ ২ ৬৫  াপর ভা আ ক্ত ায  প ভদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয নান্দ ই ি ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৮৪৮ ’ ’

১ ২ ৬৬ ভুর ন নাথ যায় পফজয়  কুভায ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৬৪৩ ’ ’

১ ২ ৬৭ আ খ ন চন্দ্র  যায় মৃ: চ ফাগু  চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৯ ৮৪ ’ ’

১ ২ ৬৮ পভািা: ভনজু আ যা পভা: প াভর  য আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৯ ৮৬ ’ ’

১ ২ ৬৯ পভা: খ ায় যম্ন র  ই  র াভ মৃত: এ োফফয আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ২ ১ ৪ ’ ’

১ ২ ৭০ পভািা: বুপধভন পভা: পযয় াজুর ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৬১ ৫ ’ ’

১ ২ ৭১ পগযী চন্দ্র  যায় মৃ:নর গন চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩০ ০ ০ ’ ’

১ ২ ৭২ র তা যানী যায় আ ন্দু চন্দ্র যায় ভপ র া পদ নমু জুয পভাস্তপ াফাদ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩৩৬০ ’ ’

১ ২ ৭৩ সু পভত্রা ফার া শ্রী  পগর যন দ া ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’

১ ২ ৭৪ েভর  চন্দ্র  যায় জর গাভ ন যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৮২ ১ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

১ ২ ৭৫ আ পভনু র  ই  র াভ ভপ য উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩০ ১ ৪ ’ ’

১ ২ ৭৬ আ: জফফায ভ  ীন আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৭ ৮৮ ’ ’

১ ২ ৭৭ ভপউয য ভান  াপেভ উপদ্দন ভপ র া পদ নমু জুয উ:ব ফানীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’

১ ২ ৭৮ পভািা: সু র তানা পফগভ পপ কুর  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয উত্তয ব ফানীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’

১ ২ ৭৯ পভাোঃ  আ েফয আ র ী মৃ: আ িভত উর স্ন্া ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৫ ৯ ০ ৬০ ২ ৯ ৭ ৭ ৬৭ ৩ ’ ’

১ ২ ৮০ পভা: জার ফদ পভা:নই মু দ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৭ ২ ১ ’ ’

১ ২ ৮১ পভািা: যার  র া পভা: ভখ র র িায ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৪০ ৯ ’ ’

১ ২ ৮২ পভা: ভপজফয য ভান যভজান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয উত্তয  াপদ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৮৮২ ’ ’

১ ২ ৮৩ আ প  ায আ র ী মৃ:  ীয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৫ ৭ ৮ ’ ’

১ ২ ৮৪ পভা: নু যর   ে মৃত: পপ যাজ উপদ্দন ভপ র া পদ নমু জুয উ:ব ফানীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ১ ৬৬ ’ ’

১ ২ ৮৫ পভািা: িাপফনা পভা: িাই দু র ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৪৫ ২ ’ ’

১ ২ ৮৬ পভািা: প ার তভা পফগভ পভা: ভের র ছুয য ভান ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৬২ ১ ’ ’

১ ২ ৮৭ পভা: আ ব্দুর   াপর ভ পভা: োচুয় া ভপ র া পদ নমু জুয ভ াফর ীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৪৬৪ ’ ’

১ ২ ৮৮ সু পপ য় া পফগভ পভা: প জলু ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৪৫ ৭ ’ ’

১ ২ ৮৯ পভা: এ নামু র   ে পভা: ই পিভপদ্দন ভপ র া পদ নমু জুয উ:ব ফানীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ০ ৩০ ’ ’

১ ২ ৯০ পভা: নু যম্ন র  ই  র াভ মৃত: দ ফুয পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৫ ৩২ ’ ’

১ ২ ৯১ পভািা: পভার  র িনা নূ য পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয উ:ব ফানীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৬৫ ০ ’ ’

১ ২ ৯২ পভা: পযজু পভা: আ ব্দুর  ও য় ার  দ ভপ র া পদ নমু জুয পে:ভাধফপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৩৯ ৭ ’ ’

১ ২ ৯৩ সু ফা যায় মৃত: উর ন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৬১ ৪ ’ ’

১ ২ ৯৪ পভা: ভার জদু র পভা:  ভাযম্ন ভপ র া পদ নমু জুয উ:ব ফানীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪৭ ৭ ২ ৮৯ ৯ ৩৩ ’ ’

১ ২ ৯৫ পভা: ভনসু য আ র ী মৃত: নু যম্ন র  ই  র ভা ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩১ ২ ৮ ’ ’

১ ২ ৯৬ পভািা:  াভসু ন্না ায পভা:  ই দু র  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয উ:ব ফানীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৭ ১ ৩ ’ ’

১ ২ ৯৭ পভািা: আ খ তায ফানু পভা: ভ কুর ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৬৭ ৪ ’ ’

১ ২ ৯৮ পভািা: পউপর  আ ক্ত ায পভা: জুর য় র ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৭ ৫ ৫ ’ ’

১ ২ ৯৯ পভািা: োচফান পফগভ পভা: র ার ভন ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৯ ৩২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ৪০ ০ ’ ’

১ ৩ ০ ০ পভািা: বুর বুপর পভা: ভা াবুয য: ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৪২ ৯ ’ ’

১ ৩ ০ ১ পভািা: আ পভনা পফগভ পভা: নজযম্ন র  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৫ ৫ ৫ ’ ’

১ ৩ ০ ২ পভািা: র ায় পর  পফগভ মৃত: ফযেত আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৬৬২ ’ ’

১ ৩ ০ ৩ োনু  যাভ যায় মৃত: নর যন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৪২ ২ ’ ’

১ ৩ ০ ৪ পভািা: খ র তজা পফগভ আ ব্দুয য ভাভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩০ ৩২ ’ ’

১ ৩ ০ ৫ পভা: নাজমু র   ে আ ব্দুর  ভপজদ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৪২ ১ ’ ’

১ ৩ ০ ৬ পভািা: পভপযনা পফগভ তাযা পভয় া ভপ র া পদ নমু জুয পভাস্তপ াফাদ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৯ ১ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

১ ৩ ০ ৭ র া চন্দ্র  যায় পভা ন যায় ভপ র া পদ নমু জুয নান্দ ই য ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৩৭ ০ ’ ’

১ ৩ ০ ৮ মদু  পগাার মৃত:  চীন্দ্র  নাথ যায় ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৮০ ’ ’

১ ৩ ০ ৯ পভা :খ ার দ ভ আ র ী মৃত: োপজভদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ১ ৪৯ ’ ’

১ ৩ ১ ০ গীতা যানী যায় পগৌ য  পয যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৪২ ৮ ’ ’

১ ৩ ১ ১ পভািা: নাজপভন পফগভ পভা: প ার  ন আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয উ: াদ ীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩০ ৩৩ ’ ’

১ ৩ ১ ২ ভাই নদ্দীন আ পিয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৯ ৩২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ৪০ ০ ’ ’

১ ৩ ১ ৩  াপভদু র আ ব্দুর  ভার র ে ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ২ ৫ ০ ’ ’

১ ৩ ১ ৪ ভর নায় ায প ার  ন ই ভাভ আ র ী পখ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ২ ৪৭ ’ ’

১ ৩ ১ ৫ নজযম্ন র  ই  র াভ আ পিয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩০ ৩০ ৯ ’ ’

১ ৩ ১ ৬ আ পিয উদ্দীন তপভজ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ভ াফর ীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ২ ৩৫ ’ ’

১ ৩ ১ ৭ আ র তাপ  প ার  ন আ পর ভ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ভ াফর ীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ১ ৮৮ ’ ’

১ ৩ ১ ৮ সু র তানা যপ দু র ভপ র া পদ নমু জুয ভ াফর ীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৫ ৩৪ ’ ’

১ ৩ ১ ৯ াযব ীন োলু পভয় া ভপ র া পদ নমু জুয ভ াফর ীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৩৭ ৫ ’ ’

১ ৩ ২ ০ ফাবুর  প ার  ন োলু পভয় া ভপ র া পদ নমু জুয ভ াফর ীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৪৮৪ ’ ’

১ ৩ ২ ১ আ িভা পফগভ পভা াম্মদ  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয উ:ব ফানীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৫ ৩৫ ’ ’

১ ৩ ২ ২ পজাৎ ণা পফগভ পভা: সু ভন ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ২ ৫ ৫ ’ ’

১ ৩ ২ ৩ আ ব্দুর  খ ার র ে েপর ভদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ১ ৯ ৫ ’ ’

১ ৩ ২ ৪ প ভাজ উদ্দীন পভা াম্মদ  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ২ ০ ০ ’ ’

১ ৩ ২ ৫ াযব ীন পফগভ  প দু র  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৫ ৩৪ ’ ’

১ ৩ ২ ৬ খ াই যম্ন ন পন ায পযপ  উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৪৬৮ ’ ’

১ ৩ ২ ৭ আ িভা পফগভ তপভজ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৬০ ১ ’ ’

১ ৩ ২ ৮ র াই পর  পফগভ যপপ কুর  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৬৬০ ’ ’

১ ৩ ২ ৯ পভািা: ফুর জান পভা: নার পভঞ া ভপ র া পদ নমু জুয ভ াফপর পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৪৫ ৫ ’ ’

১ ৩ ৩ ০ পভাজার ম্মর তপিয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৫ ৪১ ’ ’

১ ৩ ৩ ১ পভা:  াপনপ  আ র ী মৃত: আ ভানউর স্ন্া ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ০ ১ ৯ ’ ’

১ ৩ ৩ ২ আ ব্দুৃ ুর  জফফায আ  াম্মদ  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩০ ১ ০ ’ ’

১ ৩ ৩ ৩ আ জা ায আ র ী ভনছুয আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয রু ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৫ ৯ ৪ ’ ’

১ ৩ ৩ ৪ ও য় াজ উদ্দীন  াপপ জ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৫ ২ ৯ ’ ’

১ ৩ ৩ ৫ িাপর ভ উদ্দীন পভা র র ভ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৯ ০ ২ ’ ’

১ ৩ ৩ ৬ ভপর ো পফগভ  াপেভ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৭ ৪৫ ’ ’

১ ৩ ৩ ৭ ই পিভদ্দীন ও পভ পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ২ ১ ২ ’ ’

১ ৩ ৩ ৮ আ র  র া পফগভ ভপভয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৫ ৮৬ ’ ’

১ ৩ ৩ ৯ ভ র চনা পফগভ আ র াউদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৩৩৭ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

১ ৩ ৪০ পতাফায আ র ী আ  াম্মদ  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৪৮৯ ’ ’

১ ৩ ৪১ পভাজা াযম্ন র  ই  র াভ আ ব্দুর  গফুয ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৬১ ৮ ’ ’

১ ৩ ৪২ আ ব্দুয যফ আ নাপভয় া ার ট ায় াযী ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৮৮৫ ’ ’

১ ৩ ৪৩ র পতফদ্দীন অ পযত ভপ র া পদ নমু জুয উ: াদ ীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৪৪৬ ’ ’

১ ৩ ৪৪ আ প  ায আ র ী  ীয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৯ ৪০ ’ ’

১ ৩ ৪৫ নু য ই  র াভ দু র ার খ পর লুয য ভান ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ১ ৬৬ ’ ’

১ ৩ ৪৬ আ ব্দুর   াপভদ আ ব্দুর  োর দ য ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ১ ১ ০ ’ ’

১ ৩ ৪৭ পভািা: খ ার র দ া আ ক্ত ায তাজু পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৩২ ২ ’ ’

১ ৩ ৪৮ পযফুর  ই  র াভ ফাদ া পভয় া ভপ র া পভাস্তপ াফাদ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৩৬৯ ’ ’

১ ৩ ৪৯ শ্রী  যাভ কুভায যাম মৃ: পখ ার গন্দ্র  নাথ যাম ভপ র া পদ নমু জুয পভাস্তপ াফাদ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৬৩০ ’ ’

১ ৩ ৫ ০ প ভাজ উদ্দীন পভা াম্মদ  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৯ ৬৫ ’ ’

১ ৩ ৫ ১ পভািা: যম্ন ে ানা খ াতুন পভা: যপপ কুর  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয উ:ব ফানীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৫ ৩৪ ’ ’

১ ৩ ৫ ২ পভািা: আ র র য় া খ াতুন ফাচ্চু ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৩৮৪ ’ ’

১ ৩ ৫ ৩ পভািা: িাভসু ন না ায পভা: পতাফায আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয পভাস্তপ াফাদ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৬৭ ৬ ’ ’

১ ৩ ৫ ৪ কৃষ্ণ দ া মৃত: পজফন দ া ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৩৮৯ ’ ’

১ ৩ ৫ ৫ পভা: আ বুর  োর ভ পভা: আ প াজ উপদ্দন ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৯ ৪৭ ’ ’

১ ৩ ৫ ৬ পভািা: যীপ া খ াতুন পভা: জর ফদ  &অ র ী ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৬২ ০ ’ ’

১ ৩ ৫ ৭ পভা: আ পনছুয য ভান মৃত: আ ফফা  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৮১ ৭ ’ ’

১ ৩ ৫ ৮ পভািা: পভৌ সু ভী পভা: ফাফলু ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৯ ৪৯ ’ ’

১ ৩ ৫ ৯ পভা: ভামু নু য যপদ পভা: প যাজ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ১ ৯ ১ ’ ’

১ ৩ ৬০ পভা: খ ায় যম্ন জ্জাভান পভা: চ তয় ফ আ যী ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩০ ৪৮ ’ ’

১ ৩ ৬১ পভা: এ ভদ াদু র   ে পভা: আ ই য়ুফ আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয উ:ব ফানীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৮৭ ৪ ’ ’

১ ৩ ৬২ পভা: আ তাউয য ভান মৃত: নপিয পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৮৬৭ ’ ’

১ ৩ ৬৩ পভা: েপিয উপদ্দন মৃত: নপভয উপদ্দন ভপ র া পদ নমু জুয পভাস্তপ াফাদ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৬৪৪ ’ ’

১ ৩ ৬৪ শ্রী  পুষ্প ফার া শ্রী   াগয দ া ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৯ ২ ৯ ’ ’

১ ৩ ৬৫ পভা:  পপ কুর  ই  র াভ পভা: আ গফ্প ায ভপ র া পদ নমু জুয উ:ব ফানীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৭ ৩২ ’ ’

১ ৩ ৬৬ পভা: পতাপ াজ্জয মৃ: আ পফয় া পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয উ:ব ফানীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ২ ১ ৭ ’ ’

১ ৩ ৬৭ পভা: প পদ্দে ভপপ জ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৩৭ ৩ ’ ’

১ ৩ ৬৮ আ বু ফক্ক য মৃত: পগযাজ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয উ:ব ফানীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩১ ০ ৪ ’ ’

১ ৩ ৬৯ পভা: নই ভ উদ্দীন মৃত: ঝড়ু পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৬৬৫ ’ ’

১ ৩ ৭০ পভািা:  পপ য় া পভা: খ পতফ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৪১ ১ ’ ’

১ ৩ ৭১ পভা: মু কুর পভা: ই  ভাই র ভপ র া পদ নমু জুয পভাস্তপ াফাদ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৬৪৭ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

১ ৩ ৭২ সু পভত্রা ফার া ব ি  ফম্মডন ভপ র া পদ নমু জুয ভ াফপর পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৩৭ ৭ ’ ’

১ ৩ ৭৩ প য় জায আ র ী ভনছুয আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৮৫ ৬ ’ ’

১ ৩ ৭৪  াপর ভা পফগভ নু য জাভার ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৫ ৩৯ ’ ’

১ ৩ ৭৫ নাজভা পফগভ আ পভযম্ন র  ই ল র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৩৭ ২ ’ ’

১ ৩ ৭৬ অ পভর া পফগভ খ পফয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৪৩৭ ’ ’

১ ৩ ৭৭ প পযদ া পফগভ আ ব্দুর  ভপজদ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৩৮৩ ’ ’

১ ৩ ৭৮ আ পিয় া পফগভ ভের িদ  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয  াদ ীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ৩৯ ৯ ৯ ৫ ৫ ’ ’

১ ৩ ৭৯ আ ব্দুর  ভপজদ তপিয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৩৫ ০ ’ ’

১ ৩ ৮০ ফজলুয য ভান আ পিয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ১ ৮১ ’ ’

১ ৩ ৮১ নু য আ র ভ খ পর লুয য ভান ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৮৭ ১ ’ ’

১ ৩ ৮২ াপ ন প ার  ন ভপজফয য ভান ভপ র া পদ নমু জুয ব ফানীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৬০ ২ ’ ’

১ ৩ ৮৩ জুর র খ া যভজান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৬০ ২ ’ ’

১ ৩ ৮৪ যপ ভা খ াতুন তপভজ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৪৩৩ ’ ’

১ ৩ ৮৫ নু যম্ন র  পভা াম্মদ মৃত: দু খু  পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ২ ২ ৩ ’ ’

১ ৩ ৮৬ প ভাই  পভা াম্মদ মৃ: আ পপ যত পভা া: ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৬৭ ৭ ’ ’

১ ৩ ৮৭ পভািা  প পর না পফগভ পভা: প াযম্ন ে প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৭ ২ ৮ ’ ’

১ ৩ ৮৮ পভা: লুৎপ য য ভান মৃত: ফপয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৬৩৭ ’ ’

১ ৩ ৮৯ পভািা: পজার ফদ া পফগভ  আ ব্দুর  ভার র ে ফাবু ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৬১ ২ ’ ’

১ ৩ ৯০ পভা: াভসু দ্দীন মৃ: নফী ফে  পভার স্ন্া ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৫ ৬৯ ’ ’

১ ৩ ৯১ পভা: আ ই য়ুফ আ র ী মৃত: আ পজভদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ভ াফর ীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ১ ৯ ৭ ’ ’

১ ৩ ৯২ পভািা: ছুপয় া আ ব্দু   াভাদ ভপ র া পদ নমু জুয ভ াফর ীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৬৫ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ’ ’

১ ৩ ৯৩ পভািা: আ পিয় া খ াতুন পভা: আ:ভান্নান ভপ র া পদ নমু জুয উ:ব ফানীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ২ ৩৫ ’ ’

১ ৩ ৯৪ পভা: আ ব্দুর  যাজ্জাে পভা:  ই দু র ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৪১ ৯ ’ ’

১ ৩ ৯৫ পভা: আ র াউদ্দীন খু প পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৭ ২ ৪ ’ ’

১ ৩ ৯৬ পভািা: খ র তজা পফগভ জাভার  প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয উ:ব ফানীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৮৮২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ০ ০ ১ ০ ০ ’ ’

১ ৩ ৯৭ পভা: আ জগায আ র ী মৃত: নফায উপদ্দন ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৭ ০ ৪ ’ ’

১ ৩ ৯৮ পভা: হুর চন আ র ী মৃত: নপজয পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৪৩৯ ’ ’

১ ৩ ৯৯ পভা:  াই দু র  ই  র াভ পভা: যভজান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৪৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৫ ৮৭ ’ ’

১ ৪০ ০ পভা: উফায আ র ী মৃত: আ  ভদ  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ভ াফপর পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৬০ ৩ ’ ’

১ ৪০ ১ পভািাোঃ  প দ া খ াতুন পভা: পপ কুর  ই  র াভ ফাফলু ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৫ ৮১ ’ ’

১ ৪০ ২ যাপ ভা খ াতুন আ পিয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৪০ ৪ ’ ’

১ ৪০ ৩ পভা: পদ র র ায় ায প ার  ন পভা: আ বুর  োর ভ আ ন্না ভপ র া পদ নমু জুয ভ াফর ীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৫ ৮০ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

১ ৪০ ৪ পভািা: জই গু ন পভা: োজর  যপদ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৫ ৯ ৩ ’ ’

১ ৪০ ৫ আ বুর  োর ভ মৃত: আ জগায আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ০ ৭ ৯ ’ ’

১ ৪০ ৬ পভািা: আ যপফনা পফগভ জহুযম্ন র  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৫ ৫ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ’ ’

১ ৪০ ৭ পভািা: আ পভনা পফগভ পভা: াজা ান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৯ ০ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ’ ’

১ ৪০ ৮ পভা: ভনসু য আ র ী মৃত: প যাজুর   ে ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৪৯ ১ ’ ’

১ ৪০ ৯ পভািা: ভাসু দ া মৃত: জার  দু র ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ২ ৭ ৬ ’ ’

১ ৪১ ০ পভা: া জা ান আ র ী মৃত: খ ায় ফায আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয পভাস্তপ াফাদ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ১ ০ ৯ ’ ’

১ ৪১ ১ ঙ্ক জ যায় পপ্রয়  নাথ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৬১ ৭ ’ ’

১ ৪১ ২ যপফ চন্দ্র  যায় মৃত: পচাতু চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয নান্দ ই য ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৮৮৭ ’ ’

১ ৪১ ৩ জগনাথ যায় মৃত: সু ধীয চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৯ ৪২ ’ ’

১ ৪১ ৪ ার ানু  যায় মৃত: সু র যন্দ্র  নাথ যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৮৩৫ ’ ’

১ ৪১ ৫ সু ফা  চন্দ্র  যায় ভর  ন্দ্র  নাথ যাম ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৮২ ১ ’ ’

১ ৪১ ৬ তযম্ন ন কুভায মৃ: যার জন্দ্র  নাথ যায় ভপ র া পদ নমু জুয নান্দ ই য ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ১ ৪০ ’ ’

১ ৪১ ৭ অ নভত্ম কুভায যাম মৃত: যঘুনাথ যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ১ ৩৮ ’ ’

১ ৪১ ৮ যনপজৎ চন্দ্র যাম মৃত: পযন চন্দ  যাম ভপ র া পদ নমু জুয নান্দ ই য ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ১ ০ ১ ’ ’

১ ৪১ ৯ প্রব ানন্দ  যায় মৃত: ই ন্দ্র  পভা ন যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৮৩২ ’ ’

১ ৪২ ০ যাজ কুভায উর ন্দ্র  নাথ যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ১ ৬৩ ’ ’

১ ৪২ ১ সু নীর  চন্দ্র  যাম মৃত: যজনী োভত্ম ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৮২ ৫ ’ ’

১ ৪২ ২ পফজয়  যায় মৃ: পগাার  চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয নান্দ ই য ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৮৩৪ ’ ’

১ ৪২ ৩ ভাঘু যাভ যায় মৃত: পেযী পভা ন ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩০ ৬৫ ’ ’

১ ৪২ ৪ পভািা: পযনা পভা: জার ার  উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৮৬২ ’ ’

১ ৪২ ৫

পভািা: া ানাজ াযব ীন পভা: আ বুর  প ার  ন
ভপ র া

পদ নমু জুয ’ ’
৫ ১ নং পচর  র গাজী

২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৩২ ০

’ ’

১ ৪২ ৬ পভািা: পভা র র ভা যার দ া পর য় ােত আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ভ াফর ীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৯ ০ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ২ ৮৩০ ০ ’ ’

১ ৪২ ৭ পভািা: জুর র খ া পভা: ভের িদ  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৫ ৯ ২ ০ ৩৯ ৮২ ২ ২ ৪১ ’ ’

১ ৪২ ৮ পভািা: পযর  না পফগভ পভা: নজযম্ন র  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ভ াফর ীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ১ ১ ৭ ’ ’

১ ৪২ ৯ পভািা: ফুর জান মৃত: আ পজভদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৮৫ ২ ৩৩০ ০ ১ ’ ’

১ ৪৩ ০ পভা: পযফুর  ই  র াভ পভা: আ ব্দুর  ও  াফ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ২ ১ ০ ’ ’

১ ৪৩ ১ পভািাোঃ  প ার তভা িাদু  পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৪৯ ৭ ’ ’

১ ৪৩ ২ পভা: জপভয মৃত: পপ র ান ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ০ ৮৬ ’ ’

১ ৪৩ ৩ পভাোঃ   পপ কুর  ই  র াভ পভাোঃ  নপজভদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয উ:ব ফানীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ১ ১ ৪ ’ ’

১ ৪৩ ৪ আ র র ভা পফগভ পভা: ফাফলু ভপ র া পদ নমু জুয উ:ব ফানীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৯ ৫ ০ ’ ’

১ ৪৩ ৫ পভািাোঃ  জুর র খ া পভাোঃ  যভজান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৫ ৬৯ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

১ ৪৩ ৬ নাজভা আ যা পভাোঃ   াভসু র   ে ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৪৩৩ ’ ’

১ ৪৩ ৭ পভািাোঃ  জান্নাতুন পভাোঃ  তপভয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৩৬৭ ’ ’

১ ৪৩ ৮ পভািাোঃ  প র  যম্ন ন খ াতুন পভাোঃ  জা াঙ্গ ীয আ র ভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৯ ৭ ৯ ’ ’

১ ৪৩ ৯ পভািাোঃ  ভ র চনা পফগভ পভাোঃ  ভ র র ভ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পভাস্তপ াফাদ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ১ ৮৫ ’ ’

১ ৪৪০ পে ফ দ া মৃত:  যনার  দ া ভপ র া পদ নমু জুয নান্দ ই য ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ২ ৫ ৩ ’ ’

১ ৪৪১ জগদ ী চন্দ্র  যাম মৃতোঃ  গর জন্দ্র  নাথ যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৯ ৬০ ’ ’

১ ৪৪২ প্রভথ কুভায যাম মৃতোঃ  চীন্দ্র  নাথ যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৮৬০ ’ ’

১ ৪৪৩ যফীন্দ্র  নাথ যাম মৃোঃ  পনফাযন চন্দ্র  যাম ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ১ ৬০ ’ ’

১ ৪৪৪ পভািাোঃ  মু ক্ত া পভাোঃ  নু য ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ভ াফপর পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৯ ০ ৯ ’ ’

১ ৪৪৫ পভাোঃ  জুর য় র  আ র ী পভাোঃ  ভের িদ  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৮৭ ২ ’ ’

১ ৪৪৬ পভািাোঃ  পভমু পভাোঃ  যভজান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয পভাস্তপ াফাদ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ১ ২ ৯ ’ ’

১ ৪৪৭ র া চন্দ্র  যায় পভা ন যায় ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ১ ৮৪ ’ ’

১ ৪৪৮ পগৌ য  পয যায় পগাায চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয উ:ব ফানীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৮০ ’ ’

১ ৪৪৯ পভা: আ ব্দুয য ভান মৃত: জফয আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয উ: াপদ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩০ ১ ৯ ’ ’

১ ৪৫ ০  াপফত্রী  যানী মৃতোঃ  নাট ার ফায পভা ন ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৬৯ ৫ ’ ’

১ ৪৫ ১ আ ব্দুয যার দ আ বুর  োর াভ ভপ র া পদ নমু জুয নান্দ ই য ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৩২ ৩ ’ ’

১ ৪৫ ২ অ ভর  চন্দ্র  যায় প্রফুর স্ন্ কুভায যায় ভপ র া পদ নমু জুয ভ াফর ীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৮৭ ৯ ’ ’

১ ৪৫ ৩ জার ভর া প ানা পভয় া ভপ র া পদ নমু জুয ভ াফর ীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৮৬১ ’ ’

১ ৪৫ ৪  পপ কুর পফযম্ন  পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয ভ াফর ীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ২ ১ ১ ’ ’

১ ৪৫ ৫ প ার  র আ োঃ   াপভদ ভপ র া পদ নমু জুয নান্দ ই য ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ১ ৮৫ ’ ’

১ ৪৫ ৬ ফযম্ন ন কুভায প্রফুর স্ন্ কুভায যায় ভপ র া পদ নমু জুয নান্দ ই য ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ২ ৩০ ’ ’

১ ৪৫ ৭ োর ীদ  যায় মৃত প্রান  পয ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ১ ১ ৫ ’ ’

১ ৪৫ ৮ পদ র যম্ন ফা আ বুর  োর াভ ভপ র া পদ নমু জুয নান্দ ই য ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ১ ১ ২ ’ ’

১ ৪৫ ৯ ব র ফ চন্দ্র  যায় মৃত গর জন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ  ব ফনীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৮৭ ৭ ’ ’

১ ৪৬০ ভর নায় াযা ভপপ জউদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ভ াফর ীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৮৫ ৭ ’ ’

১ ৪৬১ পভাোঃ  ই উনু  য ভতুর স্ন্া ভপ র া পদ নমু জুয নান্দ ই য ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৪৯ ৭ ’ ’

১ ৪৬২  তয  যাপন নকুর  চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয পভাস্তাফাদ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ০ ৩৮ ’ ’

১ ৪৬৩ আ পজজুর যজফ আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয নান্দ ই ি ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৯ ০ ৬ ’ ’

১ ৪৬৪  পন্ধ্  যানী যণপজৎ ভপ র া পদ নমু জুয ভ াফর ীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৭ ৯ ০ ’ ’

১ ৪৬৫ পভাোযভ ফাবুর  প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয  াদ ীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ৬৪৩ ’ ’

১ ৪৬৬ পভাতা ায  াচান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ৩১ ৭ ’ ’

১ ৪৬৭ আ ই য়ুফ আ র ী ফুর  পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ১ ৯ ৮ ’ ’

১ ৪৬৮ পভাতার র ফ ই উসু প  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয  াদ ীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৮৭ ২ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

১ ৪৬৯  পপ কুর অ প যত উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয  াদ ীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৮৬৯ ’ ’

১ ৪৭০ যপদ া ভাই নু দ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ভ াফপর পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ২ ২ ৫ ’ ’

১ ৪৭১ মু পন্ন আ যা পফগভ ফাবুর  প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ১ ৯ ৫ ’ ’

১ ৪৭২ প ার  র  যানা িাপর ভ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয উত্তয  াদ ীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৪৮৩ ’ ’

১ ৪৭৩ ভর নায় ায প ার  ন ই ভান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ভ াফর ীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৭ ২ ৫ ’ ’

১ ৪৭৪ প ার তভা আ যাফুর ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ  ব ফানীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৩০ ৯ ’ ’

১ ৪৭৫ নু যর ন ায আ োঃ  জফফায ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ  ব ফানীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৪৭ ২ ’ ’

১ ৪৭৬  াভসু নর ন ায আ োঃ  ভপজদ ভপ র া পদ নমু জুয ভ াফপর পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৩০ ৪ ’ ’

১ ৪৭৭ পভাোঃ  ভপজফয য াভন মৃত: চ তুর ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ ব ফানীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৬৩৭ ’ ’

১ ৪৭৮ পভাোঃ  ভের িদ  আ র ী জপ য উপদ্দন ভপ র া পদ নমু জুয ভ াফপর পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ০ ৫ ৯ ’ ’

১ ৪৭৯ পভাোঃ  আ পজজুর  ই  র াভ মৃতোঃ  গপর য় া পভা া: ভপ র া পদ নমু জুয পভাস্তপ াফাদ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৪২ ৬ ’ ’

১ ৪৮০ শ্রী  সু র যন চন্দ্র  দ া মৃতোঃ  ধর নশ্বয দ া ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ০ ৫ ৫ ’ ’

১ ৪৮১ শ্রী  আ র ন্দ  দ া পফভর  দ া ভপ র া পদ নমু জুয পভাস্তপ াফাদ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৪২ ৭ ৬ ’ ’

১ ৪৮২ শ্রী  কৃষ্ণ দ া মৃত: পগার জন দ া ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৭ ৭ ১ ’ ’

১ ৪৮৩ শ্রী  পফভর  দ া মৃত: ধন ধা ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৭ ৬৪ ’ ’

১ ৪৮৪ পভাোঃ  প ভাজ উপদ্দন মৃতোঃ  পভৌ র া ফে ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৭ ৫ ৯ ’ ’

১ ৪৮৫ পভাোঃ  াভসু র  আ র ভ পভাোঃ  ফপজয উদ্দীন া ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৬১ ৯ ’ ’

১ ৪৮৬ পভাোঃ  আ পিয উপদ্দন মৃতোঃ  নপজয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৩০ ৭ ’ ’

১ ৪৮৭ পভাোঃ  আ জা ায আ র ী মৃতোঃ  তর  ায পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৬০ ৮ ’ ’

১ ৪৮৮ পভাোঃ   াপদ কুর  ই  র াভ পভাোঃ  জপ ভ উপদ্দন ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৭ ৮৩ ’ ’

১ ৪৮৯ পভািাোঃ  ভ র র ভা খ াতুন মৃতোঃ  মু জা ায আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৪৬০ ’ ’

১ ৪৯০ পভািাোঃ  জার  দ া খ াতুন পভাোঃ  ফপদ য উপদ্দন ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৪৯ ৪ ’ ’

১ ৪৯১ পভাোঃ  আ র নায় ায প ার  ন পভাোঃ  ভনসু য আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৪৯ ৩ ’ ’

১ ৪৯২ পভািাোঃ  েপ নু য পফগভ পভাোঃ  নজযম্ন র  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয উত্তয  াদ ীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ১ ৭ ৮ ’ ’

১ ৪৯৩ পভািাোঃ  ভনজুয় াযা পফগভ পভাোঃ  প যাজুর  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয যম্ন ি পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৬৮১ ’ ’

১ ৪৯৪ পভািাোঃ  ার  দ া খ াতুন মৃতোঃ  আ   ান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয নান্দ ই ি ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৩৩৫ ’ ’

১ ৪৯৫ দ্ব ীর নজ চন্দ্র  যায় মৃোঃ  পনার  চন্দ্র  যায় ভপ র া পব োযী নান্দ ই ি ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৮৩১ ’ ’

১ ৪৯৬ বুর বুপর মৃোঃ  নর গন চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয নান্দ ই ি ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ০ ৩৪ ’ ’

১ ৪৯৭ ফীনা যানী যায় আ যদ  নাথ যায় ভপ র া পব োযী মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৯ ৫ ৯ ’ ’

১ ৪৯৮ পভা: তপভজ উদ্দীন মৃত: খ াজয আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয মু জাপ দ পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ০ ১ ০ ’ ’

১ ৪৯৯ যপ ভা খ াতুন তপভজ উদ্দীন ভপ র া পব োযী ভ াফর ীপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ১ ১ ৮৯ ’ ’

১ ৫ ০ ০ োজর  পভয় া মৃত: ভর িয ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ২ ২ ৩ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

১ ৫ ০ ১ পভনপত ফার া ফই তুর  চন্দ্র ভপ র া গৃ প নী ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ১ ৪১ ’ ’

১ ৫ ০ ২  াত ফার া চ র র ন চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ৭ ৪৭ ’ ’

১ ৫ ০ ৩ মৃতুয ি য়  যায় যজনী োভত্ম ভপ র া গৃ প নী োভার পুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ২ ৮৬৯ ’ ’

১ ৫ ০ ৪ ভাপনে পোঃ  আ েতায ভপ র া গৃ প নী ফংপপুয ৫ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ১ ২ ৫ ৮ ’ ’

১ ৫ ০ ৫ পযর  না  যজফ আ র ী ভপ র া গৃ প নী ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৮৬৮ ’ ’

১ ৫ ০ ৬ যপদ া ভপভন পভা াোঃ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩২ ৫ ৪ ’ ’

১ ৫ ০ ৭ ফাফলুয য ভান স্ব াোঃ  োঠু  পভা াোঃ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৬০ ৮ ’ ’

১ ৫ ০ ৮ পপ কুর নাপজবুদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পূফ ড পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩২ ০ ৫ ’ ’

১ ৫ ০ ৯ পজ পভন িার ফদ  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৫ ৪৬ ’ ’

১ ৫ ১ ০ ভাই নদ্দীন   ান্জ জু পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪০ ৩১ ’ ’

১ ৫ ১ ১ ও ফাই দু র পোঃ  ভপজফয ভপ র া পদ নমু জুয : পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪১ ৬০ ’ ’

১ ৫ ১ ২  াপচনা পফগভ স্ব াোঃ  কুদ্দু  ভপ র া গৃ প নী : পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৯ ৮১ ’ ’

১ ৫ ১ ৩ চান্দ া পফগভ স্ব াোঃ  েপযভ ভপ র া পদ নমু জুয : পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ১ ৬২ ’ ’

১ ৫ ১ ৪ নাপিভা পফগভ স্ব াোঃ  জাভার  উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয : পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ১ ৬১ ’ ’

১ ৫ ১ ৫ আ  ভা স্ব াোঃ   াপভভ ভপ র া পদ নমু জুয : পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৬১ ৭ ’ ’

১ ৫ ১ ৬ ই েফার পোঃ  সু কুয আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয : পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৫ ৯ ৭ ’ ’

১ ৫ ১ ৭ আ র নায় াযা স্ব াোঃ আ োঃ  াপেভ ভপ র া পদ নমু জুয : পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৬৬২ ’ ’

১ ৫ ১ ৮ পনজাভ াঠ ান পোঃ ভপ য উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয : পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৬৬৪ ’ ’

১ ৫ ১ ৯ েপফতন পফগভ স্ব াোঃ   া াজউদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয : পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬১ ৭ ৯ ’ ’

১ ৫ ২ ০ জয় নার  আ র ফদ ীন পোঃ  আ োঃ  যাজ্জাে ভপ র া পদ নমু জুয : পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ১ ৫ ৮ ’ ’

১ ৫ ২ ১ প ানা ব ান পোঃ  পোপর  উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয : পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৬৩৩ ’ ’

১ ৫ ২ ২ আ র  র পোঃ  ভপজফয ভপ র া পদ নমু জুয : পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৪১ ৭ ’ ’

১ ৫ ২ ৩ জপভর া পফগভ স্ব াোঃ র  ানা ায ভপ র া পদ নমু জুয : পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৫ ৪৭ ’ ’

১ ৫ ২ ৪ জা ানাযা পফগভ স্ব াোঃ  েপিভদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয : পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৪১ ২ ’ ’

১ ৫ ২ ৫ পজা না স্ব াোঃ   াচান ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৪৬৪ ’ ’

১ ৫ ২ ৬ গু র জায পোঃ ও  াফ আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয : পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৪২ ২ ’ ’

১ ৫ ২ ৭ ত পর ভ পোঃ  আ পজভ ভপ র া পদ নমু জুয : পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৫ ৩৯ ’ ’

১ ৫ ২ ৮ পিপদ্দে পোঃ  যম্ন স্তভ আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয : পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৬০ ’ ’

১ ৫ ২ ৯ খ র তজা পফগভ স্ব াোঃ  ভপতউয ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৫ ৫ ৭ ’ ’

১ ৫ ৩ ০ যনা স্ব াোঃ  তপপ য উদ্দীণ ভপ র া পদ নমু জুয পু:পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৬৩৭ ’ ’

১ ৫ ৩ ১ আ র তাপ  া ান ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৭ ০ ০ ’ ’

১ ৫ ৩ ২ পতাপ াজ্জর  ভন্ডর গর  য  ভন্ডর ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৩৩২ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

১ ৫ ৩ ৩ আ পভনু র  ই  র াভ জহুযম্ন র   ে ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৫ ৯ ৭ ’ ’

১ ৫ ৩ ৪ র ার পভয় া মৃত:পদ র ও য় ায ভপ র া পদ নমু জুয উ: ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৮৪৭ ’ ’

১ ৫ ৩ ৫ পযপজয় া পফগভ আ ব্দুর  োর ভ ভপ র া পদ নমু জুয পখ  টি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬০ ৩৩ ’ ’

১ ৫ ৩ ৬ যানী  র যন পজর তন  া দ া ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৩২ ৮ ’ ’

১ ৫ ৩ ৭ েভর  মু যমু পভা াই  মু যমু ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৩১ ৮ ’ ’

১ ৫ ৩ ৮ পর ট ন মু যমু মু  াই  মু যমু ভপ র া পদ নমু জুয : পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৩২ ৭ ’ ’

১ ৫ ৩ ৯ ভপভনু র  ই  র াভ আ োঃ  র পতপ ভপ র া পদ নমু জুয : পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ২ ৫ ৬ ’ ’

১ ৫ ৪০ ভাপযয় া প ভযভ ভাপথ ডয় াভ ভপ র া পদ নমু জুয : পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৯ ৩৮ ’ ’

১ ৫ ৪১ যাপ ার য় র  পে কু দ াপনয় ার ভপ র া পদ নমু জুয : পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ০ ৬২ ’ ’

১ ৫ ৪২ ই উসু প  আ র ী ফাদ   া ান ভপ র া পদ নমু জুয : পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৯ ৫ ৮ ’ ’

১ ৫ ৪৩ ফাদ াপভয় া জ ভদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয : পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩২ ৯ ৫ ০ ’ ’

১ ৫ ৪৪ যপপ কুর প জলু আ র ভ ভপ র া পদ নমু জুয োভার পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৭ ০ ৬ ’ ’

১ ৫ ৪৫ পি ীদ ী যানী েপর  পফর া ভপ র া পদ নমু জুয : পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৮২ ১ ’ ’

১ ৫ ৪৬ া াজান এ ভাজউদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয : পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৭ ০ ১ ’ ’

১ ৫ ৪৭ প র েন্দ ায আ োঃ  য ভান ভপ র া পদ নমু জুয : পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৫ ৯ ২ ’ ’

১ ৫ ৪৮ পজাৎনা পফগভ  াপনভ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয : পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৭ ৪৪ ’ ’

১ ৫ ৪৯ পযজান পফাফ প জলু  ে ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৭ ১ ৪ ’ ’

১ ৫ ৫ ০ আ োঃ  কুদ্দু  ভপ ার য় র ভপ র া পদ নমু জুয যাভজীফপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৭ ৪৮ ’ ’

১ ৫ ৫ ১ বুপধভন পনিা তপপ যত আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ০ ১ ২ ’ ’

১ ৫ ৫ ২ আ পনসু র   ে ও েত আ র ফদ ীন ভপ র া পদ নমু জুয যাভজীফনপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৭ ৫ ২ ’ ’

১ ৫ ৫ ৩ মৄগর  পের ায োপনাথ যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৩৭ ৭ ’ ’

১ ৫ ৫ ৪ ভপজ ডনা পফগভ জার ফদ  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৫ ৫ ৫ ’ ’

১ ৫ ৫ ৫ আ েপর ভা পফগভ আ: র পতপ ভপ র া পদ নমু জুয পুফ ড পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৬৮৯ ’ ’

১ ৫ ৫ ৬ নু যজা ান আ েতায ভপ র া পদ নমু জুয পি ভ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৬৮১ ’ ’

১ ৫ ৫ ৭ নু যজা ান পফগভ  ার াউদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪১ ৬৭ ’ ’

১ ৫ ৫ ৮ আ জগযী পফপফ ই উনু   আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয উত্তয ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ০ ১ ০ ’ ’

১ ৫ ৫ ৯ হু র ন আ যা  াপফফয ভপ র া পদ নমু জুয যাভজীফনপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬০ ২ ৭ ’ ’

১ ৫ ৬০ ই য় াজ উদ্দীন গফুয ভপ র া পদ নমু জুয োভার পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৫ ৭ ৬ ’ ’

১ ৫ ৬১ খ পতফ উদ্দীন  া ান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৪১ ৬ ’ ’

১ ৫ ৬২ পভাোঃ  দু লু েপর ভ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয যাভজীফনপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৮৩৯ ’ ’

১ ৫ ৬৩ প দু র  ই  র াভ পভাফাযে আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৮১ ১ ’ ’

১ ৫ ৬৪ আ র াভদ্দীন েপিভউদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পি ভ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৭ ৮৩ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

১ ৫ ৬৫ আ র নায় াযা পফগভ জয় নার ভপ র া পদ নমু জুয উত্তয ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৩৭ ০ ’ ’

১ ৫ ৬৬ প পযদ া পফগভ আ োঃ  র পতপ ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৮১ ৩ ’ ’

১ ৫ ৬৭ পযার েয় া পফগভ  াত্তায ভপ র া পদ নমু জুয উত্তয ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৫ ৩৪ ’ ’

১ ৫ ৬৮ পভপযনা পফগভ ভপজফয য ভান ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৯ ৭ ৩ ’ ’

১ ৫ ৬৯ আ  ভা পফগভ মু পনয পভয় া ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৭ ৩৫ ’ ’

১ ৫ ৭০ ভার জদ া পফগভ মু কুর  পভয় া ভপ র া পদ নমু জুয োভার পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৫ ০ ০ ’ ’

১ ৫ ৭১ পভনা যানী  র যন চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৫ ১ ০ ’ ’

১ ৫ ৭২ ভায় া যানী দু খু য় া ভপ র া পদ নমু জুয উত্তয ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৬৯ ১ ’ ’

১ ৫ ৭৩  াপ না পফগভ ও ফুযম্ন  পভাোঃ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৬৯ ৮ ’ ’

১ ৫ ৭৪ জুর র খ া পফগভ ভা াবুফ ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৫ ৬৬ ’ ’

১ ৫ ৭৫ া ানাজ মৃত:  াপভদু য ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৫ ১ ৬ ’ ’

১ ৫ ৭৬ আ ঞ্জু য় া পফগভ আ নিাযম্ন র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ১ ৩৮ ’ ’

১ ৫ ৭৭ পতাজার ম্মর   ে  প ভদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৬৯ ৯ ’ ’

১ ৫ ৭৮ আ:য ভান মৃত: আ প ান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ০ ৬৪ ’ ’

১ ৫ ৭৯ ভয় না খ াতুন আ যাফুর   ে ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬০ ৭ ৭ ’ ’

১ ৫ ৮০ আ র তাপ  া ান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয পি ভ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’

১ ৫ ৮১ িার দ ো পফগভ চানপভয় া ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’

১ ৫ ৮২ প ার  ন আ র ী ফপয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৩৩২ ’ ’

১ ৫ ৮৩ জর ফদ া পফপফ আ বুর  প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৫ ৯ ৫ ’ ’

১ ৫ ৮৪ আ োঃ  আ পজজ ই উসু প  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৭ ৮৯ ’ ’

১ ৫ ৮৫ মু  পর ভা পফগভ প র েন্দ ায ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬০ ৫ ৬ ’ ’

১ ৫ ৮৬  ার চন আ র ী জার ার ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৯ ৬২ ৩ ’ ’

১ ৫ ৮৭ ভাযম্ন প া জার েয প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয পূফ ড পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৬৭ ৯ ’ ’

১ ৫ ৮৮ আ ব্দুর  ভপজদ আ প  ায ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ২ ৮৫ ’ ’

১ ৫ ৮৯ োর ভ আ র ী খ প পভাোঃ ভপ র া পদ নমু জুয পি ভ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৫ ৮৭ ’ ’

১ ৫ ৯০ আ: ভান্নান াঠ ান ভপ যউদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪০ ১ ৭ ’ ’

১ ৫ ৯১ আ র নায় ায প ার  ন ফপয আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয পি ভ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৩৩৪ ’ ’

১ ৫ ৯২ আ নিায আ র ী ভেবুর  প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬১ ৫ ৬ ’ ’

১ ৫ ৯৩ েল্পনা যানী পভা ন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৫ ২ ৫ ’ ’

১ ৫ ৯৪ আ পনছুয য ভান আ বুর  খ ার য় য ভপ র া পদ নমু জুয উত্তয ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৫ ১ ৭ ’ ’

১ ৫ ৯৫ এ  র াভ োর দ য েপর ভদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পি ভ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৪১ ২ ’ ’

১ ৫ ৯৬ সু পয় া খ াতুন  পপ কুর  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৯ ৩০ ’ ’

২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬২ ০ ৯



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

১ ৫ ৯৭ পভাোঃ  ফাবু োর াপভয় া ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৩৩৬ ’ ’

১ ৫ ৯৮ প পর না খ াতুন যায়  ান ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬১ ২ ০ ’ ’

১ ৫ ৯৯ পভাোঃ  মু পনয োর াপভয় া ভপ র া পদ নমু জুয পূফ ডপফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ০ ৯ ৬ ’ ’

১ ৬০ ০ এ ভাজ উদ্দীন মৃত: আ:গফুয ভপ র া পদ নমু জুয পি ভ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ২ ৬৯ ’ ’

১ ৬০ ১ প ার  র  যানা আ োঃ  যপ দ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ০ ৭ ৮ ’ ’

১ ৬০ ২ তানপব য আ র ী ই উসু প  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৩৬১ ’ ’

১ ৬০ ৩ পফনভ খ াতুন  াপফ ডফয আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৫ ৫ ১ ৩ ’ ’

১ ৬০ ৪ আ েতায প ার  ন আ োঃ  ভাপজদ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬০ ৫ ৪ ’ ’

১ ৬০ ৫ প াপ ভা আ ক্ত ায জর ফদ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৪৬২ ’ ’

১ ৬০ ৬ ফনভ পফগভ দু র ার ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৫ ৯ ০ ’ ’

১ ৬০ ৭ নু যজা ান ভপজফয ভপ র া পদ নমু জুয উত্তয ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৯ ০ ৩ ’ ’

১ ৬০ ৮ নাপজয প ার  ন ঝড়ু পভয় া ভপ র া পদ নমু জুয পি ভ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৬৪০ ’ ’

১ ৬০ ৯ ক্ৃষ্ণ ফা াদু য পফয ফা াদু য ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৬৪৯ ’ ’

১ ৬১ ০ ভপজ ডনা পফগভ আ র নায় ায ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৬০ ০ ’ ’

১ ৬১ ১  াপর ভা খ াতুন ও  ভান ভপ র া পদ নমু জুয োভার পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৫ ৭ ৪ ’ ’

১ ৬১ ২ প যমু ল্যা পতাপ ায উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয উত্তয ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৯ ১ ২ ’ ’

১ ৬১ ৩ প ার তভা পফগভ পতাপ ার জ্জর ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৯ ০ ৬ ’ ’

১ ৬১ ৪ ভার জদ া পফগভ আ বুর  প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৭ ৭ ৯ ’ ’

১ ৬১ ৫ ভঞ্জু য় াযা আ পজজায ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮০ ৫ ৫ ’ ’

১ ৬১ ৬ পযনু  ফার া জয় কুভায ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৮১ ৯ ’ ’

১ ৬১ ৭ আ োঃ   াপেভ ভাপজদ  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৩৯ ৯ ’ ’

১ ৬১ ৮ আ োঃ  ভাপজদ জুভযাত পভয় া ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৪০ ৬ ’ ’

১ ৬১ ৯ াযম্ন র আ োঃ  অ দু দ ভপ র া পদ নমু জুয োভার পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৬০ ৩ ’ ’

১ ৬২ ০ প্রব া চন্দ্র  াযদ া োনত ভপ র া পদ নমু জুয উত্তয ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৬২ ৩ ’ ’

১ ৬২ ১  াই দু র  ই  র াভ  ভচউদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পূফ ড পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৫ ০ ২ ’ ’

১ ৬২ ২ নু যজা ান জাভার  উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুৃ ুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৮০ ২ ’ ’

১ ৬২ ৩ ভপজ ডনা পফগভ ভপতয় ায য ভান ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩১ ৫ ২ ’ ’

১ ৬২ ৪  াপভদ া জার ফদ ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪০ ৯ ০ ’ ’

১ ৬২ ৫ আ র ফদ া খ াতুন আ োঃ  আ পজজ ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৮৪৫ ’ ’

১ ৬২ ৬ বুর ধাফার া প্রব া  চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৬১ ৩ ’ ’

১ ৬২ ৭ া ানাজ াযব ীন  প দু র  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ০ ৪৬ ’ ’

১ ৬২ ৮ আ র য় া খ াতুন আ াদু র  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৪৪৮ ’ ’

১ ৬২ ৯ গর র জান পফগভ আ  াম্মদ  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ১ ৬৭ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

১ ৬৩ ০ পনযদ া যায় পগাপফন্দ  যায় ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৫ ৬৭ ’ ’

১ ৬৩ ১ ই ন্দুযানী দ া পফর যন্দ্র  নাথ দ া ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৩০ ৭ ’ ’

১ ৬৩ ২ পক্ত  যানী দ া জগদ ী চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৪০ ৫ ’ ’

১ ৬৩ ৩ পজা না যানী ঞ্চ ানন ভ ভত্ম ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৯ ০ ৭ ’ ’

১ ৬৩ ৪ যত্না শু োযম্ন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৯ ০ ৮ ’ ’

১ ৬৩ ৫ ব াযতী যানী সু কুভায ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৪০ ৯ ’ ’

১ ৬৩ ৬ যম্ন ে ানা আ র াউদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৩৮৩ ’ ’

১ ৬৩ ৭ পভর  যাজ ভভতাজ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৩৭ ০ ’ ’

১ ৬৩ ৮ পজা ণা যানী সু দ য়  কুভায ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৬২ ৮ ’ ’

১ ৬৩ ৯ নজযম্ন র  ই  র াভ াতানু ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৭ ৬৭ ’ ’

১ ৬৪০ পভযম্ন না পফগভ  র র ভান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৭ ৩৫ ’ ’

১ ৬৪১ া ানা াযব ীন  প দু র  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৫ ১ ৩ ’ ’

১ ৬৪২ পথলু যায় যর ভানাথ ভপ র া পদ নমু জুয যাভজীফনপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩২ ৫ ৮ ’ ’

১ ৬৪৩ দু ফুযম্ন  চন্দ্র  যায় গপর য় া ফম্মডন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ১ ৬৭ ’ ’

১ ৬৪৪ পতাপু য ভান েপ য উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৫ ৬১ ’ ’

১ ৬৪৫ োপনাথ যায় পদ াভাসু  যায় ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৫ ০ ৮ ’ ’

১ ৬৪৬ আ পতয় ায য ভান ও র জদ  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয যাভজীফনপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৮৪৮ ’ ’

১ ৬৪৭ নয পয চন্দ্র  যায় গপর য় া ফম্মডন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৬০ ৪ ’ ’

১ ৬৪৮ গর জন চন্দ্র  যায়  মু্ভ চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৫ ১ ৮ ’ ’

১ ৬৪৯ শু পর া যানী অ র োভত্ম ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৫ ২ ১ ’ ’

১ ৬৫ ০ পদ পর  কুভায পদ র ফন চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৫ ৫ ১ ’ ’

১ ৬৫ ১ মু খ্য যানী যায় যার জন চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৪৫ ৩ ’ ’

১ ৬৫ ২ প ভানী যানী যায়  মু্ব চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৫ ২ ৫ ’ ’

১ ৬৫ ৩ পদ ফদ া  যায়  মু্ভ যায় ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৫ ০ ৭ ’ ’

১ ৬৫ ৪ ভপ ন্দ্র  নাথ যায় জর গন্দ্র  নাথ যায় ভপ র া পদ নমু জুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৫ ৫ ০ ’ ’

১ ৬৫ ৫  ার দ কুর  ই  র াভ যভজান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৬০ ০ ’ ’

১ ৬৫ ৬ ফার িদ  আ র ী পেনাতুর স্ন্ ভপ র া পদ নমু জুয ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৯ ০ ৬ ’ ’

১ ৬৫ ৭ জা াঙ্গ ীয আ র ভ জাপ য আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬২ ৮৩ ’ ’

১ ৬৫ ৮ পফশু  চন্দ্র  যায় জর গন্দ্র  নাথ ভপ র া পদ নমু জুয োভার পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৭ ৪০ ’ ’

১ ৬৫ ৯ নর য চন্দ্র  যায় খ র গশ্বও  যায় ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩২ ৯ ৮ ’ ’

১ ৬৬০ গর ন চন্দ্র  যায় গর জন্দ্র  নাথ ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৯ ০ ৮ ’ ’

১ ৬৬১ খ র তজা পফগভ োও  ায আ : ভপ র া পদ নমু জুয োভার পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৭ ৫ ৩ ’ ’

১ ৬৬২ ফাফলু চন্দ্র  যায় প তানন্দ  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৫ ২ ৩ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

১ ৬৬৩ ধন চন্দ্র  যায় যর ভ চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ০ ০ ৭ ’ ’

১ ৬৬৪ অ ভর  চন্দ্র  ীর খ র গন চন্দ্র  ীর ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৭ ৩৪ ’ ’

১ ৬৬৫  াধন চন্দ্র  ীর  পত চন্দ্র  ীর ভপ র া পদ নমু জুয ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৭ ০ ২ ’ ’

১ ৬৬৬ পভািা: পফগভ নজযম্ন র  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৬৫ ০ ’ ’

১ ৬৬৭ পভািা: পফফী পভা: যপপ ে ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৬০ ২ ’ ’

১ ৬৬৮ যাধা যানী শ্রী  োভত্ম যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩২ ৬৫ ’ ’

১ ৬৬৯ আ যতী যানী পফষু চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ০ ৭ ০ ’ ’

১ ৬৭০ তাযে চন্দ্র  যায় েন্দ র  চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয োভার পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৪৪০ ’ ’

১ ৬৭১ পেযী পভা ন কৃানাথ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৪৪৭ ’ ’

১ ৬৭২ র ার ভন চন্দ্র  যায় যর  ন চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ০ ৯ ১ ’ ’

১ ৬৭৩ যি না ভ ভত্ম জগদ ী ভ ভত্ম ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৭ ২ ০ ’ ’

১ ৬৭৪ পভািা: পযখ া আ:জপর র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৭ ৮৮ ’ ’

১ ৬৭৫ উপভ ডর া চক্র ফতী পপয চক্র ফতী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৩৯ ০ ’ ’

১ ৬৭৬ শু পর  চন্দ্র  ীর অ ভয ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ০ ৬৯ ’ ’

১ ৬৭৭ পফশ্বর  ন ননী পগাার ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ০ ৩১ ’ ’

১ ৬৭৮ নর য ীর ভধুসু দ ন ীর ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ’ ’

১ ৬৭৯ িার াফদ্দীন টুযম্ন  পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয পূফ ড পযফাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ২ ৬৪০ ৫ ১ ৪৩৭ ১ ৪ ’ ’

১ ৬৮০ লুৎপ য য ভান দ পফয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৩৩৯ ’ ’

১ ৬৮১ পপ যর দ ৌ   ই : জাভার  উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পূফ ড পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪১ ০ ৪ ’ ’

১ ৬৮২ খ াপদ জা মৃত: যপ দু র ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪২ ০ ৫ ’ ’

১ ৬৮৩ জা াঙ্গ ীয আ র ভ নু য েপযভ ভপ র া পদ নমু জুয ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ০ ৯ ২ ’ ’

১ ৬৮৪ আ র র ভা পফগভ আ ব্দুর  ভপজদ ভপ র া পদ নমু জুয পূফ ড পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪০ ২ ৬ ’ ’

১ ৬৮৫ পভািাোঃ  তার  যা যপফউর  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ১ ৯ ৪ ’ ’

১ ৬৮৬ অ পনতা যানী দ া সু কুভায দ া ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩২ ৯ ৯ ’ ’

১ ৬৮৭ োও  ায আ  ম্মদ ভর প র  আ  ম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪১ ১ ০ ’ ’

১ ৬৮৮ আ ব্দুর  সু ফা ান ই য় াকুফ  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩২ ৯ ০ ’ ’

১ ৬৮৯ সু পপ য় া পফগভ আ পভনু র  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয পূফ ড পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ০ ০ ৯ ’ ’

১ ৬৯০ ভপজফয য ভান ও  ভান গপন ভপ র া পদ নমু জুয ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩২ ৮২ ’ ’

১ ৬৯১ আ পনছুয য ভান  পপ য উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পূফ ড পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৩৭ ৫ ’ ’

১ ৬৯২ ভাযম্ন প া পফগভ যপপ কুর  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৪২ ৩ ’ ’

১ ৬৯৩ ভেবুর  প ার  ন ভপপ জ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩১ ৭ ৪ ’ ’

১ ৬৯৪ পভা: আ র ভ মু পনয পভয় া ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৯ ৬৭ ’ ’

১ ৬৯৫ পভা: পভাজার ম্ময পভা: ভা াবুয ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৪৮৪ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

১ ৬৯৬ জার ফদ া পফগভ জর ফদ  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৫ ০ ৩ ’ ’

১ ৬৯৭ আ প জার  আ র ী পভা াম্মদ  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৬২ ১ ’ ’

১ ৬৯৮ পভািা: ভনপজর া পভা: াতানু ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৬৩১ ’ ’

১ ৬৯৯ পদ র র ায় াযা পফগভ া াবুর  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৫ ৮৩ ’ ’

১ ৭০ ০ প জলুয য ভান ভপপ জ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৫ ১ ৪ ’ ’

১ ৭০ ১ পুপর ন চন্দ্র োপর য় া চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৫ ৪২ ’ ’

১ ৭০ ২ পগার ভপন পফনদ  পফ াযী ভপ র া পদ নমু জুয পূফ ড পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৪৮৬ ’ ’

১ ৭০ ৩  ভর  য আ র ী বুলূ ভ াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ০ ০ ১ ’ ’

১ ৭০ ৪ পভািা: প পযদ া নু য ই  র াভ ভপ র া ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৩৬৪ ’ ’

১ ৭০ ৫ অ পজফয য ভান ব যম্ন  পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪১ ৬৫ ’ ’

১ ৭০ ৬ পভািা: প ার তভা আ ব্দুর  ভপজদ ভপ র া পদ নমু জুয যাভজীফনপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪০ ১ ৫ ’ ’

১ ৭০ ৭ পযফুর  ই  র াভ প জলুয য ভান ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৪৪৪ ’ ’

১ ৭০ ৮ আ পনছুয য ভান আ জগায আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪২ ৪৫ ’ ’

১ ৭০ ৯ জাপেয প ার  ন পেোযম্ন  পভা া: ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৭ ৭ ০ ’ ’

১ ৭১ ০ আ য়  া পফগভ পভা: আ র ভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৮২ ১ ’ ’

১ ৭১ ১ ভপজ ডনা পফপফ  াযম্ন ন আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৭ ১ ৭ পভাোঃ  োর ভ আ

১ ৭১ ২ সু পপ য় া পফগভ  াপভদু র  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৮৩৫ ’ ’

১ ৭১ ৩ পযাে ানা পফও য় া আ পিয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পূফ ড পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬০ ২ ৬ ’ ’

১ ৭১ ৪ া াজা ান পযয় াজউদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পূফ ড পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬১ ৭ ০ ’ ’

১ ৭১ ৫ পভািা: পযভা  খ াতুন পভাোঃ  ই উসু প  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৮৪৮ ’ ’

১ ৭১ ৬ পখ াো যায়  াতানু  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৪৮২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ০ ০ ’ ’

১ ৭১ ৭ তপ নু য পতাপপ জুর ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪২ ০ ৪ ’ ’

১ ৭১ ৮ ভঞ্জু য প ার  ন পদ র র ায় ায ভপ র া পদ নমু জুয োভার পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৯ ৪৯ ’ ’

১ ৭১ ৯ োপর  পফর া  পযফর া যাম ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৪০ ৮ ’ ’

১ ৭২ ০ দ ীর ন চন্দ্র অ তীন চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬০ ৮৩ ’ ’

১ ৭২ ১ নজযম্ন র  ই  র াভ  পফফয য াভন ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৭ ৩৬ ’ ’

১ ৭২ ২ পনভ চন্দ্র  যায় পফভর  চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয যাভজীফনপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৭ ২ ৬ ’ ’

১ ৭২ ৩ ভার জদু য য াভন পভাফাযে আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৭ ০ ৭ ’ ’

১ ৭২ ৪ অ ি র ী ভ ভত্ম নপর ন ভ ভত্ম ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ০ ৩৬ ’ ’

১ ৭২ ৫ জগপদ   ছুটু চ তরÿৃ ্ম ভপ র া পদ নমু জুয উ:ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৮৬৩ ’ ’

১ ৭২ ৬ যপফউর  ই  র াভ জপ ভ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৩৬৬ ’ ’

১ ৭২ ৭ সু ধীয চন্দ্র  যায় োর ী োভত্ম ভপ র া পদ নমু জুয ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৩৭ ৭ ’ ’

১ ৭২ ৮  াপফনা পফগভ পভািা: র াফলু ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৩৪০ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

১ ৭২ ৯ পভা: কুদ্দু  পভা: োই য়ুভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৭ ৮৪ ’ ’

১ ৭৩ ০ পভা:  াপর ভ পভা: োই য়ুভ ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৫ ৩৯ ’ ’

১ ৭৩ ১ অ র াে দ া দু র ার  দ া ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৫ ৮৩ ’ ’

১ ৭৩ ২ পযতা  যোয োপত্তডে  যোয ভপ র া পদ নমু জুয উত্তয ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৬৬৯ ’ ’

১ ৭৩ ৩  াখ াও য় াত মৃত:   যাপ  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ২ ৬৪০ ৪১ ২ ৯ ১ ৫ ৮ ’ ’

১ ৭৩ ৪ জা ান জুর য় র ভপ র া পদ নমু জুয উ:ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪০ ৪১ ২ ৯ ৬৪২ ’ ’

১ ৭৩ ৫  পফফয ভপপ জ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৫ ০ ৭ ’ ’

১ ৭৩ ৬ জুর পপ োয আ: ভপজদ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৪৭ ২ ’ ’

১ ৭৩ ৭ ভের র  আ: ভপজদ ভপ র া পদ নমু জুয ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৮২ ৫ ৬৩৪ ’ ’

১ ৭৩ ৮ দু র ার মৃত: ও  ভান ভপ র া পদ নমু জুয পূফ ড পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৪৮২ ’ ’

১ ৭৩ ৯ পভাস্তপ া এ ভাজ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৭ ২ ৮ ’ ’

১ ৭৪০ আ পভনু র ভান্নান াঠ ান ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩২ ৩৭ ’ ’

১ ৭৪১ ভপনজা আ:যউপ ভপ র া পদ নমু জুয োভার পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৩০ ৯ ’ ’

১ ৭৪২ দ ীচান মাদ ফ চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৯ ২ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ৬০ ০ ’ ’

১ ৭৪৩ নাজভা আ ব্দুর ভপ র া পদ নমু জুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৫ ৯ ৪ ’ ’

১ ৭৪৪ পফগভ আ যা মৃতোঃ  জার ার ভপ র া পদ নমু জুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৬৭ ১ ’ ’

১ ৭৪৫ নু যজা ান োও  ায আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৭ ৫ ২ ’ ’

১ ৭৪৬ া াজাদ ী পযজফান ফাবু ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৮৪৪ ’ ’

১ ৭৪৭  াভসু ননা ায আ পভনু র ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৫ ০ ৭ ’ ’

১ ৭৪৮ পভার ভনা পভজানু য ভপ র া পদ নমু জুয োভার পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৩৫ ৮৩১ ’ ’

১ ৭৪৯ ফর যাভ মৃত: কৃানাথ ভপ র া পদ নমু জুয োঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৮৯ ১ ’ ’

১ ৭৫ ০ যম্ন খ িানা আ র াউদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পূফ ড পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৮৯ ৭ ৩২ ৮৫ ১ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ’ ’

১ ৭৫ ১ াযব ীন পজযউদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৬৯ ৯ ’ ’

১ ৭৫ ২ নাজনী জার ফদ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৬২ ৮ ’ ’

১ ৭৫ ৩  া না প না াপের   া ান ভপ র া পদ নমু জুয ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৫ ৫ ১ ’ ’

১ ৭৫ ৪ নু য আ র ভ নু যম্ন র গপন ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৫ ৭ ৮ ’ ’

১ ৭৫ ৫ পজয় াউয োনু  পভা া: ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৬২ ৪ ’ ’

১ ৭৫ ৬ িপফ যানী চন্দ্র  োভত্ম ভপ র া পদ নমু জুয যাভজীফনপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৩১ ৯ ’ ’

১ ৭৫ ৭ পর প আ যা জার ফদ  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৬১ ৮ ’ ’

১ ৭৫ ৮ ভর নাযম্ন র মৃত: মু পনযউদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ০ ৫ ৮ ’ ’

১ ৭৫ ৯ প া র নআ যা ভামু নু য যপদ ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৩৪৩ ’ ’

১ ৭৬০ াপ ন আ র ভ আ পতকুর স্ন্া ভপ র া পদ নমু জুয যাভজীফনপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৬২ ৩ ’ ’

১ ৭৬১ গু র ফানু পভাোঃ  চভন আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয পূফ ড পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৯ ৩২ ৭ ১ ১ ২ ৯ ৪০ ০ ০ ০ ০ ০ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

১ ৭৬২ জপযনা দ পর র দ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয যাভজীফনপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ০ ২ ৪ ’ ’

১ ৭৬৩ পপ ার ী পভা:  াভসু র ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৪৭ ২ ’ ’

১ ৭৬৪ ভর নায় াযা অ র  দ  আ যী ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪১ ২ ২ ’ ’

১ ৭৬৫ পযভা পফগভ পভাোঃ  ভপত ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৪৬৬ ’ ’

১ ৭৬৬ আ ই য়ুফ আ র ী মৃত: ই  ভাই র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ৩৩২ ৩২ ০ ৮০ ৭ ৯ ৮৯ ৯ ’ ’

১ ৭৬৭ দু র ার ী নজযম্ন র  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৬১ ৯ ’ ’

১ ৭৬৮ পপ েউদ্দীন মৃোঃ  ভর য় জযাভাপনে ভপ র া পদ নমু জুয ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৩২ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৫ ০ ০ ’ ’

১ ৭৬৯ ভয় না পফপফ পদ র র ায় ায প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৩০ ৮৭ ১ ১ ২ ৫ ২ ০ ’ ’

১ ৭৭০ আ প যম্ন জা পফগভ আ প াজ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৯ ২ ৯ ’ ’

১ ৭৭১  াপ না পফগভ  ার দ কুর ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬১ ৪৯ ’ ’

১ ৭৭২ র াই র ী পফপফ আ জা ায ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৭ ৯ ২ ’ ’

১ ৭৭৩ া ায আ র ী ধানু পভয় া ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬১ ৬০ ’ ’

১ ৭৭৪ যার ফয় া  মযত আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬০ ০ ২ ’ ’

১ ৭৭৫  াই দু র দ পর র  উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬০ ১ ০ ’ ’

১ ৭৭৬ পভাতার র ফ ভপতয় ায প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬১ ৬৯ ’ ’

১ ৭৭৭ পযার েয় া খ াতুন  াভসু র   ে ভপ র া পদ নমু জুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬০ ৩২ ’ ’

১ ৭৭৮ নু যজা ান  াজ্জাদ  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬০ ০ ৭ ’ ’

১ ৭৭৯ পযর  না খ াতুন  পফফয য ভান ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬০ ১ ৮ ’ ’

১ ৭৮০ জা ানাযা পফগভ আ র ভগীয ভপ র া পব ন চার ে ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ০ ৩৪ ’ ’

১ ৭৮১ পল্পী পফগভ শু কুয আ র ী ভপ র া চা পদ াোন পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬০ ১ ৫ ’ ’

১ ৭৮২ পভািাোঃ   প দ া মৃতোঃ  প যাজ ভপ র া পব ন চার ে যাভজীফনপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৮০ ৮ ’ ’

১ ৭৮৩ পতপভয যায় মৃত: তাযীপনোভত্ম ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৯ ০ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ৫ ০ ০ ’ ’

১ ৭৮৪ য ভত আ র ী খ াপতযউদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৫ ৮০ ’ ’

১ ৭৮৫ াযম্ন র  যানী ের েশ্বয যায় ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ৪০ ৮৯ ’ ’

১ ৭৮৬ অ র প জা পফগভ া াজান আ র ী ভপ র া পব ন চার ে ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৯ ১ ৮ ’ ’

১ ৭৮৭ পভািাোঃ  আ র নায় াযা পফগভ পভাোঃ  আ  ভত আ র ী পখ ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ১ ৬৫ ’ ’

১ ৭৮৮ পভািাোঃ   পখ না পফগভ পভাোঃ  া জা ান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয যাভজীফনপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৮১ ৪ ’ ’

১ ৭৮৯ পভা: ভের র ছুয য ভান মৃত: নফীফ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয উ:ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬০ ৬৫ ’ ’

১ ৭৯০ পভািা: ভপজ ডনা খ াতুন পভা: আ ব্দুর   াপভদ ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৪৯ ৯ ’ ’

১ ৭৯১ পভািাোঃ  পোপ নু য পফগভ পভা: দু র ার  প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৫ ৮৩ ’ ’

১ ৭৯২ ভ র র ভা পিপদ্দে ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৩২ ২ ’ ’

১ ৭৯৩ া ানা াযব ীন পভা:  াপনপ ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ০ ৭ ৯ ’ ’

১ ৭৯৪ আ পজজায ভেবুর ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ২ ৭ ২ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

১ ৭৯৫ নপিভন  পফবুর স্ন্য া ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৯ ০ ৪২ ৩৭ ৪৫ ৫ ’ ’

১ ৭৯৬ পভাপভনা যায়  ান ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮২ ৭ ১ ’ ’

১ ৭৯৭ পভাোঃ  তাজুর  ই  র াভ  াপভয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৬৭ ৫ ’ ’

১ ৭৯৮ প ভভত্ম  পয য ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৫ ৩১ ’ ’

১ ৭৯৯ আ পিমু দ্দীন পফর স্ন্া ভপ র া পদ নমু জুয ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৭ ৯ ১ ’ ’

১ ৮০ ০ আ র ফদ া আ: ভজয আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৫ ১ ১ ’ ’

১ ৮০ ১ নাজভা পফগভ আ: াপভদ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৭ ৬১ ’ ’

১ ৮০ ২ র ার পভয় া ভপ য উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৭ ৪৬ ’ ’

১ ৮০ ৩ ই পর য় াজ উভয আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয োভার পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৬৮০ ’ ’

১ ৮০ ৪ আ প তাফ উদ্দীন তপিয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৮৫ ২ ’ ’

১ ৮০ ৫ প ার তভা  া াফউদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৯ ১ ৩ ’ ’

১ ৮০ ৬ পভা র র ভা ই দু  প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৮৬৭ ’ ’

১ ৮০ ৭  ায় র া পফগভ  াভসু র ভপ র া পদ নমু জুয যাভজীফনপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩১ ৮৯ ’ ’

১ ৮০ ৮ আ জগায আ র ী এ ায আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ০ ০ ৩ ’ ’

১ ৮০ ৯ পভাস্তপ া  পভয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয োভার পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬০ ৩৯ ’ ’

১ ৮১ ০ সু জায উদ্দীন েপর ভদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয োভার পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৬৭ ২ ’ ’

১ ৮১ ১ পগার জায নু যই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৪৮২ ’ ’

১ ৮১ ২ যানী পফগভ পর ট ন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৯ ৫ ৩ ’ ’

১ ৮১ ৩ ফানু  াভসু র   ে ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৯ ৯ ১ ’ ’

১ ৮১ ৪ যম্ন খ  ানা  াপর ভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৬২ ৯ ’ ’

১ ৮১ ৫ পভর  যম্ন ন ভপপ জউদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৫ ৯ ৯ ’ ’

১ ৮১ ৬ সু যম্ন জাভান ফা াজ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৬০ ৫ ’ ’

১ ৮১ ৭ তানপজর া নু য আ র ভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৯ ৩৬ ’ ’

১ ৮১ ৮ পজা না পফগভ ভপভনু র ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬২ ৫ ৬ ’ ’

১ ৮১ ৯  প দু র প য উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৭ ০ ০ ’ ’

১ ৮২ ০ প পর ভ আ পতকুল্স্স্ন্ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৬৪৫ ’ ’

১ ৮২ ১ সু পপ য় া আ পভনু র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ০ ০ ৮ ’ ’

১ ৮২ ২ আ ই পযন পভাজা ান ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৯ ০ ৯ ’ ’

১ ৮২ ৩ পর পযানী ভুফন মু পর স্ন্ে ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৩৭ ৫ ’ ’

১ ৮২ ৪ নাপিভা া ায আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৯ ৯ ২ ’ ’

১ ৮২ ৫ পযপজনা  প দু র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৩৭ ১ ’ ’

১ ৮২ ৬ তন ভ ন ঞ্চ াভ ন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ১ ৭ ৯ ’ ’

১ ৮২ ৭ পভানয় াযা োনু  পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয যাভজীফনপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ১ ১ ৫ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

১ ৮২ ৮  ভর য চন্দ্র ফাবুর  চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৪১ ০ ’ ’

১ ৮২ ৯ জফা গাংগু র ী সু জয়  গাংগু র ী ভপ র া পদ নমু জুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৫ ৪০ ’ ’

১ ৮৩ ০ আ র নায় াযা পফগভ প ার  র  খ ান ভপ র া পদ নমু জুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৮৮০ ’ ’

১ ৮৩ ১ ফাবু ফ াে াপভত্ম ফ াে ভপ র া পদ নমু জুয যাভজীফনপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৩৮৩ ’ ’

১ ৮৩ ২ পগার াী পফগভ  ভাযম্ন ভপ র া পদ নমু জুয যাভজীফনপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৯ ২ ৩ ’ ’

১ ৮৩ ৩ সু পপ য় া পফগভ আ পভনু র  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয যাভজীফনপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ৯ ৪২ ৮৬০ ২ ৭ ৬৮৮৯ ৭ ’ ’

১ ৮৩ ৪ খ াপদ মু র  ই  র াভ মৃ:  র র ভান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৬১ ১ ’ ’

১ ৮৩ ৫ রÿÿ যাভ পে কু াযগানা পে কু ভপ র া পদ নমু জুয পূফ ডপফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৭ ৫ ’ ’

১ ৮৩ ৬ পভা: াপের  যানা মৃ: যপ য উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৫ ৯ ২ ’ ’

১ ৮৩ ৭ পনলুপ া ই য় া পভন পভজ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৬০ ৪ ’ ’

১ ৮৩ ৮ পভািা:  ার  দ া দু র ার  প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৭ ৮৬ ’ ’

১ ৮৩ ৯ পভা: িাপেভদ্দীন মৃ: ই উছুয আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪১ ৮৭ ’ ’

১ ৮৪০  া ান আ র ী পযয় াজ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪১ ৩৩ ’ ’

১ ৮৪১ পভািা: নাযগীজ আ: যাজ্জাে ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪১ ১ ২ ’ ’

১ ৮৪২ খ র তজা পফগভ আ জা ায আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪২ ৩৫ ’ ’

১ ৮৪৩ যার দ া াযব ীন খ পতফ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪১ ৯ ২ ’ ’

১ ৮৪৪ পভািা: পর পর প া িার দ ে আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৩৪৬ ’ ’

১ ৮৪৫ াপ নু য  বুজ ভপ র া পদ নমু জুয যাভজীফন পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪০ ৭ ৬ ’ ’

১ ৮৪৬ ই য় াপিন আ র ী ভপপ জ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪০ ৩২ ’ ’

১ ৮৪৭ প পর না আ ক্ত ায াভীভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৪৬৫ ৬ ’ ’

১ ৮৪৮ াযম্ন র  পফগভ আ: জফফায ভপ র া পদ নমু জুয োভার পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ১ ৪৬ ’ ’

১ ৮৪৯ ভঞ্জু  য় াযা ফপদ যম্ন র  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ১ ৪৭ ’ ’

১ ৮৫ ০  ার  দ া পফগভ  ভর য আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয : পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ২ ৯ ২ ’ ’

১ ৮৫ ১ ভপপ জুর আ র ী প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয পূফ ড  পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৮১ ৮ ’ ’

১ ৮৫ ২ যপদ া ভের র জ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৮১ ৪ ’ ’

১ ৮৫ ৩ ফপদ  উজ্জাভান মৃ:অ ভন পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয : পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৭ ৪২ ৫ ২ ৩৫ ৫ ২ ৯ ’ ’

১ ৮৫ ৪ দু র ার ী যানী উর র দ ফ ভ ডা ভপ র া পদ নমু জুয পূফ ড পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪২ ১ ০ ’ ’

১ ৮৫ ৫ পেয় াভদ্দীন পপ পেয পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয ফংীপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪২ ২ ৪ ’ ’

১ ৮৫ ৬ আ র ভনা পফগভ তপভজউদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয : পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৬৮০ ’ ’

১ ৮৫ ৭ পভাোযভ জার ার  উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পূফ ড পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৪৬০ ’ ’

১ ৮৫ ৮  া না ভান্নান ভপ র া পদ নমু জুয ফংীপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৪৪৭ ’ ’

১ ৮৫ ৯ পযজাউর খ ার  া পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয : পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৭ ৫ ১ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

১ ৮৬০ আ র ী প ার  ন ফাবু মৃ: আ র ী আ েফয ভপ র া গৃ প নী োভার পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪০ ৮৬ ’ ’

১ ৮৬১ আ র র া যানী পফর ী যায় ভপ র া পদ নমু জুয ফংীপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩২ ১ ৪ ’ ’

১ ৮৬২ ভপজ ডনা পফগভ আ ব্দুর ভপ র া পদ নমু জুয যাভজীফনপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৬২ ৬ ’ ’

১ ৮৬৩ দু গ ডা যানী যায় পনর যন চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৭ ০ ৬ ’ ’

১ ৮৬৪ পাব া ফার া যায় গর জন্দ্র  নাথ যায় ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৬৩৯ ’ ’

১ ৮৬৫ শ্রী  র া চন্দ্র  যায় শ্রী  েভর া োভত্ম যায় ভপ র া পদ নমু জুয পূফ ড পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৫ ৫ ২ ’ ’

১ ৮৬৬ েপিয আ জভাই র ভপ র া পদ নমু জুয যাভজীফনপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৬৪৬ ’ ’

১ ৮৬৭ ফুর ফুর ী যানীযায় অ জু ডন চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয : পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৯ ২ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ৪০ ০ ’ ’

১ ৮৬৮  াগয ই  র াভ  ায় াদ  প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪০ ১ ৯ ’ ’

১ ৮৬৯  াপ বুন আ: োর দ য ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৮১ ১ ’ ’

১ ৮৭০ খ র তজা পফগভ আ র নায় ায প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয যাভজীফনপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৬৪২ ’ ’

১ ৮৭১ শ্য াভর ী ফার া যায় পব ার েভত্ম নাথ ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৫ ৯ ৬ ’ ’

১ ৮৭২ ফা  মু মু ড  না ভযমু ভপ র া পদ নমু জুয : পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ১ ৬৪ ’ ’

১ ৮৭৩ আ পভজ উদ্দীন  লু পভা াম্মত ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৮১ ৪ ’ ’

১ ৮৭৪ ত পভনা পফগভ  াজা ান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয োভার পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ২ ৯ ২ ’ ’

১ ৮৭৫ পেৌ র া ময় র দ ফ চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয পখ   াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৭ ১ ০ ’ ’

১ ৮৭৬ যতনা ভ ভত্ম পুণ ড চন্দ্র  ভ ভত্ম ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৫ ৪১ ’ ’

১ ৮৭৭ আ র র য় া খ াতুন কুদ্দু  ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৭ ১ ৯ ’ ’

১ ৮৭৮ কৃষ্ণ চন্দ্র কুটু ফভ ডন ভপ র া পদ নমু জুয পূফ ড পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৩৯ ৭ ’ ’

১ ৮৭৯ নু য জা ান আ জগায ভপ র া পদ নমু জুয পূফ ড  পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৫ ৪৫ ’ ’

১ ৮৮০ পজ পভন আ ক্ত ায ই উসু প  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৩৯ ২ ’ ’

১ ৮৮১ পুতুর  যানী যতন চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪২ ৭ ১ ’ ’

১ ৮৮২ োনন যাত্রী স্ব ন ভপ র া পব ন চার ে পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪২ ৬৫ ’ ’

১ ৮৮৩ পভা র র ভা ভ পন ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৩৫ ৩ ’ ’

১ ৮৮৪ প াই জাদ  আ র ী মৃত: উভয আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৩৫ ৫ ’ ’

১ ৮৮৫ রÿৃ ী ফার া যানী পফভর  চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৫ ০ ৩ ’ ’

১ ৮৮৬ পযপজনা  প দু র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৯ ৯ ৮ ’ ’

১ ৮৮৭ নু য পন ায জফাই দু য ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৯ ৯ ৫ ’ ’

১ ৮৮৮ পভা: কুদ্দু  জহুয আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয পূফ ডপফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ১ ১ ৫ ’ ’

১ ৮৮৯ পভািা: প ায ানা খ াতুন নাপজয প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয যাভজীফনপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ১ ৭ ’ ’

১ ৮৯০ পভাোঃ  আ বু তার  য পভাোঃ  মু জুয আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৮৫ ২ ৩৭ ৫ ৫ ০ ’ ’

১ ৮৯১ জগপদ  চন্দ্র  ভ ভত্ম দু ত কুভায ভ ভত্ম ভপ র া পদ নমু জুয োঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪২ ০ ২ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

১ ৮৯২ পভাোঃ   পপ কুর  ই  র াভ মৃতোঃ  নপভয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৮৩২ ’ ’

১ ৮৯৩ পভাোঃ  নজযম্ন র  ই  র াভ মৃতোঃ  প জলুয য ভান ভপ র া পদ নমু জুয যাভজীফনপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৪০ ৭ ’ ’

১ ৮৯৪ পভাোঃ  জহুযম্ন র  ই  র াভ পভাোঃ  মু জুয আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয যাভজীফনপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬১ ০ ৮ ’ ’

১ ৮৯৫ পভাোঃ   াপনপ  আ র ী পভাোঃ  ও  ভান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩১ ৪২ ’ ’

১ ৮৯৬ পভাোঃ  আ ব্দুয যপদ মৃতোঃ  জাপ য আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয পূফ ড পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৯ ০ ১ ’ ’

১ ৮৯৭ পভাোঃ  ভই জ উদ্দীন মৃতোঃ  খ প পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয যাভজীফনপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৫ ০ ৪ ’ ’

১ ৮৯৮ পভাোঃ  দু র ার পভাোঃ  আ পপ যত ভপ র া পদ নমু জুয পূফ ড পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৬৯ ৪ ’ ’

১ ৮৯৯ পভািাোঃ  ফুর জান খ াতুন পভাোঃ  জপভয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৩৫ ৬ ’ ’

১ ৯০ ০ পভাোঃ  সু র তান প ার  ন মৃতোঃ  খ প পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয যাভজীফনপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৭ ৪২ ’ ’

১ ৯০ ১ পভাোঃ  যপফউর  ই  র াভ মৃতোঃ  অ পপ যত ভপ র া পদ নমু জুয োভার পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৩৪৪ ’ ’

১ ৯০ ২ পভাোঃ  জুর য় র   ে আ ব্দুর  গপন ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৩৫ ২ ’ ’

১ ৯০ ৩ পভাোঃ  পভজানু য য ভান মৃতোঃ  প যাজুর  ই : ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৭ ৫ ৪ ’ ’

১ ৯০ ৪ পপয চক্র ফতী মৃতোঃ  যনপজৎ চক্র ফতী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৮২ ৩ ’ ’

১ ৯০ ৫ পদ ে ব্য ানাজী যাভযি ন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৯ ১ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ’ ’

১ ৯০ ৬ তযম্ন ন যাভযি ন ভপ র া পদ নমু জুয যাভজীফনপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৫ ০ ৯ ’ ’

১ ৯০ ৭ ভন পভা ন যাম মৃত: টুর স্নু ফভ ডন ভপ র া পদ নমু জুয পূফ ড পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৪২ ৫ ’ ’

১ ৯০ ৮ পভাোঃ  আ ব্দু   াভাদ মৃতোঃ  ভুযম্ন  পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৪২ ০ ’ ’

১ ৯০ ৯ পভািাোঃ  নফীজান পভাোঃ  আ ব্দুয যপ ভ ভপ র া পদ নমু জুয যাভজীফনপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৫ ০ ৫ ’ ’

১ ৯১ ০  যন ফার া যায় মৃ: মপতন চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৮৫ ২ ৩৪১ ৫ ১ ’ ’

১ ৯১ ১ ভানু  চন্দ্র  যায় মৃতোঃ  পজানু কু যায় ভপ র া পদ নমু জুয উ:ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৬৩৪ ’ ’

১ ৯১ ২ পভাোঃ   াই দু র  ই  র াভ পভাোঃ  িভচদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয োভার পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৮৭ ৭ ’ ’

১ ৯১ ৩ আ ঞ্জু য় াযা ভা বুয য ভান ভপ র া পদ নমু জুয োভার পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৮৬০ ’ ’

১ ৯১ ৪ খ াই রু র  ই  র াভ আ প তাফ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয োভার পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩১ ৫ ২ ’ ’

১ ৯১ ৫  পপ জুর খ পজযত ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ  ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৮৪৭ ’ ’

১ ৯১ ৬  প দু র তার  য ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ  ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৮৫ ৫ ’ ’

১ ৯১ ৭ ভপনরু জ্জাভান ভপপ জ ভপ র া পদ নমু জুয :পযফাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৮৮১ ’ ’

১ ৯১ ৮ পভািা: কুর সু ভ পফগভ পভা: গপ ায আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াট ী ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৬১ ৭ ’ ’

১ ৯১ ৯  াপনপ  আ েন্দ আ ব্দুর  য ভান ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াট ী ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮২ ৫ ৪ ’ ’

১ ৯২ ০ পফভর  চন্দ্র োপন্ত  চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াট ী ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৬৯ ৭ ’ ’

১ ৯২ ১  ারু ন অ য যপদ আ োঃ  য ভান ভপ র া পব ন চার ে পখ  াট ী ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৩৪৮ ’ ’

১ ৯২ ২ দু র ার ী ই র ন্দ্র ার ভা ন ভপ র া পদ নমু জুয োঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৯ ৯ ৩ ’ ’

১ ৯২ ৩ পভাোঃ  আ ব্দু   াত্তায মৃত আ র ফদ  আ র ী ভপ র া গৃ প নী োঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৪১ ২ ৫ ৬ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

১ ৯২ ৪ পভািাোঃ  প ার তভা পফপধ পতাজার ম্মর  প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৩৪০ ’ ’

১ ৯২ ৫ পভাোঃ  আ ই নু র  ই  র াভ আ জা ায আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয োঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬০ ৬৩ ’ ’

১ ৯২ ৬ পভপ যন মু  পর ভ ভপ র া পদ নমু জুয ভাপর গ্রাভ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬০ ৯ ৮ ’ ’

১ ৯২ ৭ সু র তানা যভজান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয োঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ৫ ১ ৪ ’ ’

১ ৯২ ৮ া ানাজ পফগভ পভজানু য য ভান ভপ র া পদ নমু জুয োঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬১ ৩৮ ’ ’

১ ৯২ ৯ আ েপর ভা জাভার ভপ র া পদ নমু জুয োঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪৯ ৪৩৪৮৭ ৩৭ ’ ’

১ ৯৩ ০ াভসু র  হুদ া মৃত ভপপ জুর া ভপ র া পদ নমু জুয োঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ৫ ৪৩ ’ ’

১ ৯৩ ১ পভািাোঃ  যার ফয় া পফপধ র ার  পভঞ া ভপ র া পদ নমু জুয োঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬১ ৩১ ’ ’

১ ৯৩ ২  ার র নু য পফগভ জুর য় র   ে ভপ র া পদ নমু জুয োঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬১ ০ ৬ ’ ’

১ ৯৩ ৩ যার ফয় া মৃত ভভতাজ ভপ র া পদ নমু জুয োঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬০ ৩৬ ’ ’

১ ৯৩ ৪ আ পভয প ার  ন েপর ভ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াট ী ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৮২ ২ ’ ’

১ ৯৩ ৫ পর প আ ক্ত ায আ পতয় ায ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ  ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬২ ৪৪ ’ ’

১ ৯৩ ৬ ভপপ যউদ্দীন তপপ যউদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াট ী ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ০ ২ ৯ ’ ’

১ ৯৩ ৭ বৃপি এ যাদ ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াট ী ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ২ ২ ৮ ’ ’

১ ৯৩ ৮ আ ব্দুর   াই মৃত  াপেভ ভপ র া পদ নমু জুয োঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩১ ৭ ৮ ’ ’

১ ৯৩ ৯ জার ফদ  আ র ী পভা াম্মদ  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয োঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ১ ৬১ ৬ ’ ’

১ ৯৪০ পোফাদ  আ র ী পভা াম্মদ  আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ  ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ০ ১ ৫ ’ ’

১ ৯৪১ পপ কুর  ই  র াভ আ ব্দুর  েপযভ ভপ র া পদ নমু জুয োঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬১ ৮৫ ’ ’

১ ৯৪২ ভা াবুবুয য ভান মৃত আ বুর  প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয োঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬১ ৮৬ ’ ’

১ ৯৪৩ আ যাপ  আ র ী যও ন আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৫ ৭ ৫ ’ ’

১ ৯৪৪ পভা: খ পর র  উপদ্দন তপ য উপদ্দন ভপ র া পদ নমু জুয পূোঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৭ ৭ ৬ ’ ’

১ ৯৪৫ ভপিপর ভা পফগভ োচু পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয োঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬০ ৯ ৬ ’ ’

১ ৯৪৬  া ভত আ র ী োচু পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াট ী ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ০ ৯ ০ ২ ২ ৩৫ ৭ ৯ ৮ ’ ’

১ ৯৪৭ সু ভা খ াতুন যপপ কুর  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ  ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪২ ৮৫ ’ ’

১ ৯৪৮ র াই র ী আ ক্ত ায দু র ার  পভয় া ভপ র া পব ন চার ে :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪২ ৮৪ ’ ’

১ ৯৪৯ পভা: যার র  পভয় া  াভশু পদ্দন ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াট ী ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ০ ০ ০ ২ ৭ ০ ’ ’

১ ৯৫ ০ যাধা োন্ত  যায় যতন চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াট ী ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ০ ৪০ ’ ’

১ ৯৫ ১ আ  াদু র আ োঃ  জফফায ভপ র া পদ নমু জুয োভার পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৯ ৩২ ’ ’

১ ৯৫ ২ অ তুর  চন্দ্র  যায় পনর যন যায় ভপ র া পদ নমু জুয যাভজীফনপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ২ ০ ৭ ’ ’

১ ৯৫ ৩ পনর যন চন্দ্র  যায় উর ন চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াট ী ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৪৭ ৩ ’ ’

১ ৯৫ ৪ যপপ কুর আ জগায ভপ র া পদ নমু জুয যাভজীফনপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৭ ১ ০ ’ ’

১ ৯৫ ৫ প যা ভঙ্গ লু ভপ র া পদ নমু জুয যাভজীফনপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৫ ৬৭ ’ ’

১ ৯৫ ৬ ভূপভো যানী অ পযন চন্দ্র  যায় ভপ র া পব ন চার ে যাভজীফনপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৫ ৭ ৬ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

১ ৯৫ ৭ পগার র জান প জয ভপ র া পদ নমু জুয োভার পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ০ ৭ ৮ ’ ’

১ ৯৫ ৮ না পযন পযফুর ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াট ী ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ৪২ ৭ ’ ’

১ ৯৫ ৯  পয পদ াভাসু ভপ র া পদ নমু জুয োভার পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৪০ ২ ’ ’

১ ৯৬০ চ ফাখ ী পগাপর য় া ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াট ী ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৩৯ ৩ ’ ’

১ ৯৬১ অ ভত্মনী পে কু চুন্ডা মু মূ ড ভপ র া পদ নমু জুয োভার পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৪৪১ ’ ’

১ ৯৬২ যপদ া পফগভ আ পজভ ভপ র া পদ নমু জুয পূোঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৭ ৭ ১ ’ ’

১ ৯৬৩ পভর  যজান খ পর লুয ভপ র া পদ নমু জুয পূোঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৩৩০ ’ ’

১ ৯৬৪ খ র তজা পযয় াজুর ভপ র া পদ নমু জুয পূোঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৮৪৬ ’ ’

১ ৯৬৫  াপ দ া পফগভ প ার  র  যানা ভপ র া পদ নমু জুয পূোঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪২ ০ ৭ ’ ’

১ ৯৬৬ প ার  র  যানা  াভসু পদ্দন ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ  ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪০ ৩৪ ’ ’

১ ৯৬৭  াপফনা খ াতুন খ াপদ মু র  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ  ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৩৯ ৫ ’ ’

১ ৯৬৮ পযজাউর  য ভান ও ফায় দু য য ভান ভপ র া পদ নমু জুয োভার পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৭ ৮২ ’ ’

১ ৯৬৯  াপপ জ উদ্দীন আ প তাফ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ২ ৪১ ’ ’

১ ৯৭০ পযপ া খ াতুন মৃত  াচান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয োঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৫ ৯ ১ ০ ১ ৭ ৫ ৮৫ ৮৮১ ’ ’

১ ৯৭১ পপ ার ী পফগভ জপভয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয োঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৮৪০ ’ ’

১ ৯৭২ পভনু  পফগভ আ র ভ প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয োঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ০ ০ ৬ ’ ’

১ ৯৭৩ পভা চনা পফগভ লুৎপ য য ভান ভপ র া পদ নমু জুয পূোঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৭ ৬৬ ’ ’

১ ৯৭৪ পভা াম্মদ  আ র ী োচু পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয োঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৬৭ ৭ ’ ’

১ ৯৭৫ সু পপ য় া যপপ কুর ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৫ ২ ৯ ’ ’

১ ৯৭৬ স্ব ন ড যানী যায় যফীন অ পধোযী ভপ র া পদ নমু জুয োঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪২ ৮১ ’ ’

১ ৯৭৭ পযাপজনা পফগভ পখ ােন ভপ র া পদ নমু জুয োঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬১ ২ ০ ’ ’

১ ৯৭৮ যপপ কুর আ োঃ  েপযভ ভপ র া পদ নমু জুয যাভজীফনপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ০ ৬৮ ’ ’

১ ৯৭৯ চ চতু চন্দ্র  যায় ভানু  চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয পূোঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ৩০ ৮ ’ ’

১ ৯৮০ ই  ভাই র জপ য উদ্দী ভপ র া পদ নমু জুয পূোঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৫ ২ ৫ ’ ’

১ ৯৮১ ভপপ জান পফগভ মৃত-ভপপ জ উদ্দীন ভপ র া উোঃ  ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৫ ২ ২ ’ ’

১ ৯৮২  পপ উর  আ র ভ ভপ য উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয োভার পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪২ ০ ৮ ’ ’

১ ৯৮৩ জয় পন্ত  ফার া যাভপ্রদ   যোয ভপ র া পদ নমু জুয োভার পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪২ ৭ ৩ ’ ’

১ ৯৮৪  াপভদ া পফগভ াভসু দ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয োঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩২ ৭ ১ ’ ’

১ ৯৮৫  াপেফ  া ান মৃত  া ান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াট ী ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৭ ৭ ০ ’ ’

১ ৯৮৬ পভাোঃ  ফাবু আ ই য়ুফ আ র ী ভপ র া পব ন চার ে পখ  াট ী ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৮৪৪ ’ ’

১ ৯৮৭ তপযকুর  ই  র াভ আ ব্দুর  জফফায ভপ র া পদ নমু জুয পুোঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৬২ ৩ ’ ’

১ ৯৮৮ ধপনয উদ্দীন পেয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয যাভজীফনপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৫ ৬২ ’ ’

১ ৯৮৯ অ পযন চন্দ্র  যায় সু র যন চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ  ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৯ ২ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ৩০ ০ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

১ ৯৯০ এ ির াভ প ার  ন অ পর ভ উদ্দীন ভপ র া পব ন চার ে :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪০ ৬১ ’ ’

১ ৯৯১ আ ব্দু   াভাদ মৃত: যপ ভপদ্দন  য: ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াট ী ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৬০ ৬ ’ ’

১ ৯৯২ ারু র  যানী েভ ডোয বুদ্ধ র দ ফ েভ ডোয ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াট ী ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৩৩৬ ’ ’

১ ৯৯৩ অ ি র ী যায় মৃত আ ন যায় ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াট ী ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৮৭ ১ ’ ’

১ ৯৯৪ পফর ী যানী েভ ডোয পফর য চন্দ্র  েভ ডোয ভপ র া পদ নমু জুয োঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৯ ৫ ০ ’ ’

১ ৯৯৫ জার  দু র  ই  র াভ  াপফবুয য ভান ভপ র া পদ নমু জুয োঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ৯ ৪১ ৮২ ৮৬৮৭ ০ ০ ০ ০ ’ ’

১ ৯৯৬  পযপ া পফগভ প পদ্দে আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয োঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৯ ৫ ৬ ’ ’

১ ৯৯৭ আ র নায় াযা পফগভ জয় নার ভপ র া পদ নমু জুয োঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬২ ৮৮ ’ ’

১ ৯৯৮ ভার া পফগভ খু যপদ  আ র ভ ভপ র া পদ নমু জুয োঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৭ ৯ ৫ ’ ’

১ ৯৯৯ নু য জাভান মৃত  াভসু র   ে ভপ র া পদ নমু জুয োঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৮১ ৩ ’ ’

২ ০ ০ ০ জা াঙ্গ ীয আ র ভ জহুযম্ন র  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয োঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ২ ১ ৬ ’ ’

২ ০ ০ ১ প পযদু র  ই  র াভ পতাজার ম্মর   ে ভপ র া পদ নমু জুয উোঃ  ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ০ ০ ৬ ’ ’

২ ০ ০ ২ আ পভয প ার  ন নু যর  গপন ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ১ ০ ৪ ’ ’

২ ০ ০ ৩ যার ফয় া ভপভনু র ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ৪০ ২ ’ ’

২ ০ ০ ৪ পভা: আ ই নু র  ই  র াভ জ য উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৩১ ৭ ’ ’

২ ০ ০ ৫ পভািাোঃ  ভনছুযা পফগভ পভাোঃ  আ ব্দুয যপদ ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৭ ৯ ৬ ’ ’

২ ০ ০ ৬ পভািাোঃ  পযপজয় া পফগভ মৃতোঃ  প যাজুর   ে ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৮৯ ৭ ’ ’

২ ০ ০ ৭ পভািাোঃ   ার জদ া পফগভ পভা: আ র ী প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৪৩৯ ৮ ’ ’

২ ০ ০ ৮ পভািা: নাজভা পফগভ পভা: পর ােভান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৯ ২ ৪ ’ ’

২ ০ ০ ৯ সু পভ যানী েভ ডোয  পন্ধ্ ন েভ ডোয ভপ র া পদ নমু জুয যাভজীফনপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ১ ৯ ৮৬৭ ’ ’

২ ০ ১ ০ পভাোঃ  যভজান আ র ী পভাোঃ  তপভজ ভপ র া পদ নমু জুয উত্তয ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৯ ২ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ’ ’

২ ০ ১ ১ পভাোঃ  জাপ দু র  ই  র াভ পভাোঃ  তার  য আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৯ ৫ ২ ’ ’

২ ০ ১ ২ বুদ্ধ র দ ফ েভ ডোয মু কুন্দ্র  র ার  েভ ডোয ভপ র া পদ নমু জুয পূফ ড পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৩৮৬ ’ ’

২ ০ ১ ৩ পভাোঃ   পফফয য ভান মৃতোঃ   প য উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৯ ৪২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ’ ’

২ ০ ১ ৪ পনতয  চন্দ্র  যায় পুপর ন চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয উ:ফংপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৯ ৪৭ ’ ’

২ ০ ১ ৫ পভা: আ ব্দুর   াপভদ মৃত: আ পজমু দ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পূফ ড পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪০ ৫ ২ ’ ’

২ ০ ১ ৬ জপযনা  ার র াফদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ১ ৮৬ ’ ’

২ ০ ১ ৭ অ জাভত্মা যানী ট ংে চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৩৩৪১ ’ ’

২ ০ ১ ৮ ফাদ া যায় সু র য  চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪২ ১ ২ ’ ’

২ ০ ১ ৯ জানাপে সু র য  চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয পেং ভুই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ০ ০ ৫ ’ ’

২ ০ ২ ০ পগাার  যাভ  মু্ভ যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ০ ৪৮ ’ ’

২ ০ ২ ১ ভনু  চন্দ্র  যায়  মু্ভ যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ০ ৪৬ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

২ ০ ২ ২ েল্পনা প ভভত্ম যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৯ ৩৫ ’ ’

২ ০ ২ ৩ ফাবুর আ পজদ  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৮৭ ৩ ’ ’

২ ০ ২ ৪ আ জগায  মযত ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৯ ৯ ৯ ’ ’

২ ০ ২ ৫ আ জা ায ’ ’ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৮৬০ ’ ’

২ ০ ২ ৬ আ ই নু র  ার দ া পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয নয় নপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৯ ৮০ ’ ’

২ ০ ২ ৭ যম্ন হুর  আ পভন আ োঃ  েপযভ ভপ র া পদ নমু জুয নয় নপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৭ ৩৫ ’ ’

২ ০ ২ ৮  ার দ কুর আ পিয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয নয় নপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮০ ০ ৭ ’ ’

২ ০ ২ ৯ পভা: জপর র মৃত: যম্ন স্তভ আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয যাভজীফনপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮২ ৪০ ’ ’

২ ০ ৩ ০ পভা: জাপভর  উদ্দীন পভা: পফায উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয নয় নপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৩৬২ ’ ’

২ ০ ৩ ১ কুপভত্ম যানী  পয য যায় ভপ র া পদ নমু জুয পদ োঃ  চ ভাজা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৩৮৭ ’ ’

২ ০ ৩ ২ শু প র  চন্দ্র  যায় উদ্ব  চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয পেোঃ& ভুই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৮৭ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ’ ’

২ ০ ৩ ৩ আ পজজায য ভান ভপপ য উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পে:ভুই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৫ ১ ০ ’ ’

২ ০ ৩ ৪ পভা: জুর য় র  ই  র াভ আ ব্দুর  ভপজদ ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮১ ৫ ৭ ’ ’

২ ০ ৩ ৫ শ্রী   র ভত্মাল  চন্দ্র  যায় মৃত: সু র য চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয নয় নপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৭ ৮৩ ’ ’

২ ০ ৩ ৬ জার ার উদ্দীন দ পর র  উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৮৮৩ ’ ’

২ ০ ৩ ৭ ভপন যায় পপ্রভ  যী ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৮৯ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ১ ০ ০ ’ ’

২ ০ ৩ ৮  র ত্তন যায় পপ্রভ যী ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৬৮৯ ’ ’

২ ০ ৩ ৯ প্রদ ী যায় পুপর ন যায় ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৩৩৫ ’ ’

২ ০ ৪০ পপ্রভ  যী নকুর চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৯ ৯ ২ ’ ’

২ ০ ৪১ িএ  চন্দ্র সু ৃ ুর য ভপ র া পদ নমু জুয নয় নপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৯ ৯ ৮ ’ ’

২ ০ ৪২ জর ধয চন্দ্র খ র গন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয নয় নপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৯ ৯ ৩ ’ ’

২ ০ ৪৩ ই উসু প  আ র ী খ পর লুয য ভান ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ০ ৬৭ ’ ’

২ ০ ৪৪ পযজাউর  ই  র াভ দু র ার ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৬৯ ৭ ’ ’

২ ০ ৪৫ হু র ন য় াযা পফগভ ও ফায় দু র ভপ র া পদ নমু জুয পদ নাজপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৫ ৩৭ ’ ’

২ ০ ৪৬  াপফনা আ ক্ত ায আ প  ায আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ১ ৬৮ ’ ’

২ ০ ৪৭ পজাৎ ণা দ া ফাবুর  চন্দ্র  দ া ভপ র া পদ নমু জুয পদ নাজপুয পভৌ জা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ১ ৪১ ’ ’

২ ০ ৪৮  াপফত্রা যায় পফো চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮২ ১ ৫ ’ ’

২ ০ ৪৯ পভার ভনা মৃ: ভাপনে পভা া: ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮১ ১ ৮ ’ ’

২ ০ ৫ ০ প ানা যায় মৃ: ঞ্জু নাথ যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮২ ৫ ৬ ’ ’

২ ০ ৫ ১ তর া ফার া  ই র র ন চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮০ ৫ ০ ’ ’

২ ০ ৫ ২ জার  দ া খ াতুন  ার  ভ আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয পে: ভুই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮০ ৬০ ’ ’

২ ০ ৫ ৩ পভা: প পর ভ পভা: প ানা পভয় া ভপ র া পদ নমু জুয ভুই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮১ ১ ৪ ’ ’

২ ০ ৫ ৪ পেযণ ফার া মৃ: পদ র ফন ফভ ডন ভপ র া পদ নমু জুয পে ভত ভুই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৮৫ ৭ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

২ ০ ৫ ৫ ব াযতী যানী মৃত: োর ী ভপ র া পদ নমু জুয পে:ভুই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৯ ৭ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ’ ’

২ ০ ৫ ৬ পজয় াযম্ন র  ই  র াভ পয় ায উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয নয় নপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৪৭ ৮ ’ ’

২ ০ ৫ ৭ পভািা: পফর পে  ফানু আ র ী যাজ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৭ ৯ ৯ ’ ’

২ ০ ৫ ৮ পভা: আ র  আ পভন আ বু ফক্ক য প পদ্দে ভপ র া পদ নমু জুয পূফ ড পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ১ ৩৮ ’ ’

২ ০ ৫ ৯ পভা: আ জগায আ র ী মৃত: ভপপ জ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৬২ ৭ ’ ’

২ ০ ৬০ যতনা যায় যভনী োভত্ম যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’

২ ০ ৬১  ার  দু য য ভান আ বুর োর ভ ভপ র া পদ নমু জুয পদ নাজপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪২ ৮৬ ’ ’

২ ০ ৬২ পভািা: যও ন আ যা আ: যপদ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’

২ ০ ৬৩ পদ প্তী যানী যায় যফীন চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ভুই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৫ ৪৩ ’ ’

২ ০ ৬৪ মু পক্ত  যানী অ ভর ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮০ ৩৭ ’ ’

২ ০ ৬৫  পভত্রা যাত্রী ভনপুয ভপ র া পদ নমু জুয ভুই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৫ ৯ ১ ’ ’

২ ০ ৬৬ চম্প া যানী পদ পু চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৪১ ১ ’ ’

২ ০ ৬৭ যি না পদ ফাযম্ন ভপ র া পদ নমু জুয নয় নপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৪০ ১ ’ ’

২ ০ ৬৮ ভনর তজা পফগভ পিপদ্দে ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৩১ ১ ’ ’

২ ০ ৬৯ জুর র খ া ভাপনে পভয় া ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৩০ ২ ’ ’

২ ০ ৭০ পফপথ ফার া ভাধফ চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৫ ০ ৬ ’ ’

২ ০ ৭১ াভত্মীযানা আ ই তু ভপ র া পদ নমু জুয ভূই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৯ ০ ২ ’ ’

২ ০ ৭২  ভফাযত ভঙ্গ র া যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ০ ৩৬ ’ ’

২ ০ ৭৩ খ াপর লুয যর ভন  পভয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৯ ৮৩ ’ ’

২ ০ ৭৪ গার য় ত্রী যানী পগদু  যায় ভপ র া পদ নমু জুয পে:ভুই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৯ ২ ২ ’ ’

২ ০ ৭৫ প নু  যানী যায় যতন চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৯ ৯ ৩ ’ ’

২ ০ ৭৬ আ যতী যায়  পযদ ভপ র া পদ নমু জুয ভূই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ০ ৫ ৭ ’ ’

২ ০ ৭৭ ফাফলু যায় আ ভাশু  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৮৪৯ ’ ’

২ ০ ৭৮ ব র ফ যায় জপগন যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮০ ৬০ ’ ’

২ ০ ৭৯ যম্ন  ফাবু প পনযায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮১ ৪৪ ’ ’

২ ০ ৮০ তপ ন যায় সু র ফত যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৩৮১ ’ ’

২ ০ ৮১ পফভুপত যায় তযণী োভত্ম যায় ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৪২ ৩ ’ ’

২ ০ ৮২ পভা: জার ার মৃত: নু য ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৩৬২ ’ ’

২ ০ ৮৩ পভা: জ যম্ন র  ই  র াভ পভা:  া াবুদ্দীন  া া ভপ র া পদ নমু জুয  পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮২ ৫ ৭ ’ ’

২ ০ ৮৪ াযফতী সু দ ীয চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয নয় নপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬২ ৫ ৪ ’ ’

২ ০ ৮৫ ভপজ ডনা আ: াপভদ ভপ র া পদ নমু জুয পেং ভুই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬০ ৩৭ ’ ’

২ ০ ৮৬ জনাফ আ র ী তপ য আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ০ ৪৫ ’ ’

২ ০ ৮৭ নু যম্ন র খ াপজ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৫ ৮২ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

২ ০ ৮৮ পগাি যায় দু নপদ য় া যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৭ ৪২ ’ ’

২ ০ ৮৯ ব ার ট া যায় ’ ’ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৭ ৪৪ ’ ’

২ ০ ৯০ ফাবুর  পয় ত ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৯ ৩৪ ’ ’

২ ০ ৯১ ভান্নান জপ য ভপ র া পদ নমু জুয ভুই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৯ ৩২ ’ ’

২ ০ ৯২ ভপভনু র ’ ’ ভপ র া পদ নমু জুয পেংভুই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৮৬৪ ’ ’

২ ০ ৯৩ দ পফযম্ন র পনজাভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৪২ ৬ ’ ’

২ ০ ৯৪ আ পনসু য পর য় ায ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪৪২ ৭ ’ ’

২ ০ ৯৫ পভাস্তপ া  পখ ন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৩৫ ৯ ’ ’

২ ০ ৯৬ প্রব াতী যাভদ ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৬৬২ ’ ’

২ ০ ৯৭ যপফউর ভপয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পূফ ড পযফাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৬৮৫ ’ ’

২ ০ ৯৮ পভািা: হু না আ যা পভা:  া ান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৭ ৪৫ ’ ’

২ ০ ৯৯ আ পনসু য  প ভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৫ ৪৮ ’ ’

২ ১ ০ ০ ভেবুর ভপয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪০ ৭ ৫ ’ ’

২ ১ ০ ১ যাধাযানী পফর যন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪০ ৯ ’ ’

২ ১ ০ ২ নাপজভদ্দীন পেতু পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৯ ৮২ ’ ’

২ ১ ০ ৩  ার িন পেয় াভদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৯ ৬৮ ’ ’

২ ১ ০ ৪ অ র াে গর জন যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ০ ৩৯ ’ ’

২ ১ ০ ৫ শ্রী  োভত্ম যায় অ র াে যায় ভপ র া পদ নমু জুয ভুই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৯ ৮৬ ’ ’

২ ১ ০ ৬ াযম্ন র ফাফলু ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪০ ৭ ৪ ’ ’

২ ১ ০ ৭ ঝযনা সু ফর ভপ র া অ র ট া চার ে ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ০ ৫ ২ ’ ’

২ ১ ০ ৮ পজা না  পপ জুর ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৯ ৯ ৫ ’ ’

২ ১ ০ ৯ ট র গন পফশু ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৫ ৭ ২ ’ ’

২ ১ ১ ০ প র জন ’ ’ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৪৩২ ’ ’

২ ১ ১ ১  নু  চন্দ্র দু কুযম্ন ভপ র া পদ নমু জুয ভুই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৯ ২ ০ ’ ’

২ ১ ১ ২ দ ীপপ্ত যানী সু র যন ফম্মডন ভপ র া পদ নমু জুয ভুই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৫ ৮৪ ’ ’

২ ১ ১ ৩ ভ র র ভা মৃ:  াপেভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৫ ৩২ ’ ’

২ ১ ১ ৪ সু র ফাধ  ন্ডু ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৪৭ ৭ ’ ’

২ ১ ১ ৫ সু যত ফাদ াভামু ন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৪৩৫ ’ ’

২ ১ ১ ৬ পনধুযাভ ধীর যন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৪৪৫ ’ ’

২ ১ ১ ৭ গর খ শ্বয যাখ ার ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৯ ০ ৭ ’ ’

২ ১ ১ ৮ পনর যন ধীর যন ভপ র া পদ নমু জুয নয় নপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৩৭ ০ ’ ’

২ ১ ১ ৯ ভপনিা ভপপ জ ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৫ ৩০ ’ ’

২ ১ ২ ০ পখ ভায আ র ী মৃত: চুনাভপদ্দন ভপ র া পযস্কা চার ে ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৪৯ ৮ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

২ ১ ২ ১ যাপফয় া আ ব্দুয যাজ্জাে ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৯ ৫ ০ ’ ’

২ ১ ২ ২ জীর তন্দ্র  নাথ যায় মৃত:পফশ্ন ু চন্দ্র  যায় ভপ র া পব ন চার ে পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৩৪৮ ’ ’

২ ১ ২ ৩ পফগভ ই ব্রাপ ভ ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪০ ০ ’ ’

২ ১ ২ ৪  াযা ভাযপড প র া  ভাযপড ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ০ ৯ ৪ ’ ’

২ ১ ২ ৫ উত্তয কুভায যায় মৃত: ভুফন চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৬৩৯ ’ ’

২ ১ ২ ৬ আ প ার ী পভতাযাভ ভপ র া পদ নমু জুয ভুই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৫ ৮০ ৩ ’ ’

২ ১ ২ ৭ অ তুর  চন্দ্র ধীর যন নাথ ভপ র া পব ন চার ে ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ১ ৫ ১ ’ ’

২ ১ ২ ৮ পদ র ন ফংপচন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৫ ৫ ৮ ’ ’

২ ১ ২ ৯ পদ র ফন োপর দ ভপ র া পদ নমু জুয ভুই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ২ ৮৮ ’ ’

২ ১ ৩ ০ আ যপত পিাট  পভান ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৩৭ ৮ ’ ’

২ ১ ৩ ১ েল্পনা পনলু ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৪৫ ৯ ’ ’

২ ১ ৩ ২ দ ীপপ্ত যাপন যায় ফাবু চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয পদ নাজপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৪০ ৮ ’ ’

২ ১ ৩ ৩ জার ার ফুর  ফক্সা ভপ র া পদ নমু জুয পদ নাজপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ২ ৫ ৮ ’ ’

২ ১ ৩ ৪ পগাপফন্দ পনেিা ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ২ ৫ ৩ ’ ’

২ ১ ৩ ৫ অ মু ল্য পফশু ভপ র া পদ নমু জুয ভুই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ০ ৪৯ ’ ’

২ ১ ৩ ৬ ভার পত ট নু  যায় ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ০ ৭ ০ ’ ’

২ ১ ৩ ৭ জীফন চন্দ্র  যায় মৃত:  তীল  চন্দ্র  যাম ভপ র া পদ নমু জুয পে: ভুই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৬২ ১ ’ ’

২ ১ ৩ ৮ আ ফদু র অ পভয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৩৫ ৪ ’ ’

২ ১ ৩ ৯ পভা: লুৎপ য য ভান ভপযউদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৯ ০ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ৪০ ০ ’ ’

২ ১ ৪০  পখ না ভনসু য ভপ র া পদ নমু জুয  পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৬৯ ৪ ’ ’

২ ১ ৪১ নফকুভায যায় মৃত: শু র য ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৯ ৬ ’ ’

২ ১ ৪২ আ যপত োনু ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৬৯ ৯ ’ ’

২ ১ ৪৩ ভ র র ভা ভেবুর ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ১ ৫ ৩ ’ ’

২ ১ ৪৪ আ পের ী আ েতায ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮১ ৪৯ ’ ’

২ ১ ৪৫ এ ভাজ পেয় াভদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৯ ৫ ০ ’ ’

২ ১ ৪৬ নজযম্ন র ভপয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৯ ৪৫ ’ ’

২ ১ ৪৭ যার  র া ই িফ আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয নয় নপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ১ ৭ ৯ ’ ’

২ ১ ৪৮ পগার াী  মযত আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয পে:ভুই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৯ ৭ ৪ ’ ’

২ ১ ৪৯ আ পজজায তপভজউদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ১ ৭ ৭ ’ ’

২ ১ ৫ ০ ঝড়ু যায় মপত যায় ভপ র া পদ নমু জুয পূফ ড পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৪৭ ৩ ’ ’

২ ১ ৫ ১ পভা: ফপদ উজ্জাভান মৃত:  াঞ্জু  পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৬৫ ৩ ’ ’

২ ১ ৫ ২ আ প র যাজা আ:র পতফ পভয় া ভপ র া পদ নমু জুয ভুই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৯ ০ ৫ ’ ’

২ ১ ৫ ৩ খ াপদ মু র ফপ য উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪২ ১ ৩ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

২ ১ ৫ ৪  পখ না আ ফফা ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪৬০ ৩৭ ৩৩১ ৪ ’ ’

২ ১ ৫ ৫ নপভতা নন্দ দু র ার ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৪৩১ ’ ’

২ ১ ৫ ৬ আ যাপ খ াপদ মু র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ২ ০ ৩ ’ ’

২ ১ ৫ ৭ র পতপ া ভপউয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ২ ৩০ ’ ’

২ ১ ৫ ৮ েভর া র ংর েয ভপ র া পদ নমু জুয পে:ভুই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ০ ২ ৬ ’ ’

২ ১ ৫ ৯ ভাই নদ্দীন মৃত: এ িায উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৯ ৬৪ ’ ’

২ ১ ৬০ প পযদ া আ ই য় াত তামী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৯ ২ ৪ ’ ’

২ ১ ৬১ আ পভনা র ার পভয় া ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৬৭ ৪ ’ ’

২ ১ ৬২ যপফউর যপ ভ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৯ ৪৮ ’ ’

২ ১ ৬৩ পফলু যায় ভন্টু যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৯ ০ ৪ ’ ’

২ ১ ৬৪ পচত্র যায় ভানজু যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৯ ২ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ৪০ ০ ’ ’

২ ১ ৬৫ েপন যায় ব ট যা যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ১ ৭ ৪ ’ ’

২ ১ ৬৬ পনভ ডর  যায় র ংর েয ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ০ ৩৪ ’ ’

২ ১ ৬৭ মু কুর  ার যাভদ  ার ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ০ ৮০ ’ ’

২ ১ ৬৮ পযভার ভপ ন্দুয ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ১ ২ ৩ ’ ’

২ ১ ৬৯ ফাশু  যায় পত যায় ভপ র া পদ নমু জুয নয় নপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ১ ১ ’ ’

২ ১ ৭০ ই যপ ান আ পযপ আ জা ায ৃ া&যী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ০ ৯ ৯ ’ ’

২ ১ ৭১ উজ্জর  যায় র ংর েয ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ০ ৭ ১ ’ ’

২ ১ ৭২ ব যত যায় যাভ ফাবু যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৫ ৮৩ ’ ’

২ ১ ৭৩ ব টু যায় শু কুযম্ন  যায় ভপ র া পদ নমু জুয নয় নপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ১ ৫ ৯ ’ ’

২ ১ ৭৪ ধযনী োভত্ম ধভ ড নাযায় ন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ০ ৫ ৯ ’ ’

২ ১ ৭৫ অ ভর নীর  োভত্ম ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৯ ১ ২ ৯ ’ ’

২ ১ ৭৬ টুর টুপর পগর যন ভপ র া পদ নমু জুয পে: ভুই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ০ ৭ ৫ ’ ’

২ ১ ৭৭ ফপদ উর দ্ব াযাজ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ০ ৬০ ’ ’

২ ১ ৭৮ আ যাপ ভপজভদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ১ ১ ০ ’ ’

২ ১ ৭৯ ই িফ আ র ী নাপ য ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৬৪০ ’ ’

২ ১ ৮০ পভা: লুৎপ য য ভান মৃত: জনাফ আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৬৮৮ ’ ’

২ ১ ৮১ দু র ার  প ার  ন মৃত: পনজাভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৬৪৫ ’ ’

২ ১ ৮২ ভাহ্ফফুজ ফাবু ’ ’ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৯ ৯ ০ ’ ’

২ ১ ৮৩ কুর ছুভ পয় ায ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৮৯ ৯ ’ ’

২ ১ ৮৪ পভা: ফাবুর  প ার  ন  ই ভপদ্দন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৬৬৪ ’ ’

২ ১ ৮৫ জপর র ও  ভান গপণ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৬৮২ ’ ’

২ ১ ৮৬ খ াই যম্ন র ভনসু য ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৯ ৫ ৭ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

২ ১ ৮৭ ফাবুর ভনসু য ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৭ ০ ০ ’ ’

২ ১ ৮৮ আ েফয  পয় ত ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৯ ০ ১ ’ ’

২ ১ ৮৯ পফর ার ভপ য ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৭ ৯ ০ ’ ’

২ ১ ৯০  াপদ কুর োপভয ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৭ ১ ২ ’ ’

২ ১ ৯১ যজফ নাপ য ভপ র া পদ নমু জুয পে: ভুই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৮৩৫ ’ ’

২ ১ ৯২ পভা: ভ  ীন আ র ী মৃত: এ িায উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৬৯ ০ ’ ’

২ ১ ৯৩ যাপ ভা পফগভ ভনছুয আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয যাভজীফনপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৭ ৯ ৪ ’ ’

২ ১ ৯৪ পভািা:  পজভন পফগভ পভা: নয় াভ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয নয় নপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৬৭ ৩ ’ ’

২ ১ ৯৫ পভািা: আ যপ াতুন পভা: আ ব্দুর  ভার র ে ভপ র া পদ নমু জুয নয় নপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৬৪২ ’ ’

২ ১ ৯৬ জা ানাযা াযব ীন পযফুর  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৪৬৪ ’ ’

২ ১ ৯৭ দ ীপর  যায় মৃত: সু র যন যায় ভপ র া পদ নমু জুয পদ নাজপুয পভৌ জা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৯ ০ ৫ ’ ’

২ ১ ৯৮  পি ত কুভায েভ ডোয আ র র া ফার া েভ ডোয ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৬৩৯ ’ ’

২ ১ ৯৯ আ শু  চন্দ্র  যায় পফভর  চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ০ ৫ ৪ ’ ’

২ ২ ০ ০ পযপ া  পফয ভপ র া পদ নমু জুয পে ভত ভূ  ই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮১ ৫ ৬ ’ ’

২ ২ ০ ১ পভা: পভাের িদু র  া পভা: পিভায উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮১ ২ ৭ ’ ’

২ ২ ০ ২ কৃষ্ণ চন্দ্র  যায় মৃ: জগদ ী চন্দ  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ভূ  ই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৭ ৭ ২ ’ ’

২ ২ ০ ৩ পফনয়  যায় নু  চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয নয় নপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৯ ৮২ ’ ’

২ ২ ০ ৪ ভপনজা পফগভ মৃত: ফুর জান ভপ র া পদ নমু জুয নয় নপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৭ ০ ৫ ’ ’

২ ২ ০ ৫ অ যপফন্দু চন্দ্র  যাম  নু  চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয নয় নপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৫ ৩১ ’ ’

২ ২ ০ ৬ ভপজ ডনা পফগভ  া ান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৫ ০ ৯ ’ ’

২ ২ ০ ৭ পভার প জা পফগভ পভা: খ ার দ মু র ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৭ ০ ৯ ’ ’

২ ২ ০ ৮ পভািা: আ যপ াতুন পভা: পভা র র ভ ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৮৬৯ ’ ’

২ ২ ০ ৯ পভািাোঃ  যও ন আ যা পভাোঃ   পফয ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৮৩৭ ’ ’

২ ২ ১ ০ পভাোঃ  প াযম্ন ে প ার  ন ভপজবুয য ভান ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ৩৮৮৩৬ ’ ’

২ ২ ১ ১ াভীভ আ  র ম্মদ পভাোঃ   া ান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪০ ৪১ ৩৩৬০ ৭ ’ ’

২ ২ ১ ২ পভাোঃ  নু যর  ই  র াভ মৃতোঃ  আ ব্দুয যাজ্জাে ভপ র া পদ নমু জুয নয় নপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৫ ২ ৫ ’ ’

২ ২ ১ ৩ আ ব্দুর  োর দ য দ পর র  উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পে ভত ভূ  ই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৬৩৯ ’ ’

২ ২ ১ ৪ পভাোঃ  প াযম্ন ে প ার  ন পভাোঃ  না ীন উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৫ ৬৩ ’ ’

২ ২ ১ ৫ পভাোঃ   ার দ কুর  ই  র াভ পভাোঃ  োপজভ উপদ্দন ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৬৯ ০ ’ ’

২ ২ ১ ৬ পভাোঃ  পপ কুর  ই  র াভ পভাোঃ  জাপভর  উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ভূ  ই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ৩৭ ৮২ ২ ’ ’

২ ২ ১ ৭ োবুলূ যায় পের াযী পভা ন যায় ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৮৮৭ ’ ’

২ ২ ১ ৮ যর ভ যায় মৃত: ফংপ চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৯ ১ ৩ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

২ ২ ১ ৯ পনভাই  চন্দ্র জয় ভত্মী যানী ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৫ ৮৩ ’ ’

২ ২ ২ ০  ভাযম্ন  চন্দ্র  যায় মৃতোঃ  ধর ন চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয নয় নপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৩৭ ২ ’ ’

২ ২ ২ ১ পভািাোঃ  আ জন পভাোঃ  আ ব্দুয যাজ্জাে ভপ র া পদ নমু জুয পদ নাজপুয পভৌ জা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ১ ৪৩ ’ ’

২ ২ ২ ২ পভািাোঃ  পফর পে  ফানু আ ব্দুর  ফাপে ভপ র া পদ নমু জুয :পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ৩৭ ১ ৪৩ ’ ’

২ ২ ২ ৩ পভািা: যম্ন  নাযা পভা: জাভার ভপ র া পদ নমু জুয :পযফাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ২ ৬৪০ ৪১ ৩৩৬০ ১ ’ ’

২ ২ ২ ৪ পভািা: ভাফুজা খ াতুন পভা: সু ভন আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয ’ ’ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৩০ ৪৭ ১ ৪০ ৫ ৮৯ ’ ’

২ ২ ২ ৫ পভািাোঃ  গু র র ন ায  াই ফুর  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয নয় নপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬০ ৭ ১ ’ ’

২ ২ ২ ৬ পভা: াপ ন মৃত: আ ব্দুর  জপর র ভপ র া পদ নমু জুয পে: ভুই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৯ ২ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ৫ ০ ০ ’ ’

২ ২ ২ ৭ পভথুন কুভায পদ ফ ফাপি  ভর যন্দ্র  নাথ পদ ফ ভপ র া পদ নমু জুয পে:ভুই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৪৭ ৫ ’ ’

২ ২ ২ ৮ পভাোঃ  ভের িদু র   ে মৃতোঃ   জীভ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ভুই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৫ ৪২ ’ ’

২ ২ ২ ৯ জানপে যানী ধঞ্চ য়  যায় ভপ র া পদ নমু জুয পে:ভুই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৩৪২ ’ ’

২ ২ ৩ ০ পভাোঃ  প দু র  ই  র াভ ফীযম্ন   পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয ভুই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৮৯ ৫ ’ ’

২ ২ ৩ ১ পজা না যায় অ পনর  চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয নয় নপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ২ ৯ ৬ ’ ’

২ ২ ৩ ২ পভাোঃ  পগার াভ পভাস্তপ া প পদ্দে পভয় া ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৭ ৫ ০ ’ ’

২ ২ ৩ ৩ পভাোঃ  ভের িদু র  ই  র াভ পভাোঃ  ভপয উপদ্দন ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৪৪৩ ’ ’

২ ২ ৩ ৪ পভা াোঃ  ফার নিা পফগভ পভাোঃ  লুৎপ য য ভান ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৫ ০ ৮ ’ ’

২ ২ ৩ ৫ অ নীর  চন্দ্র  যায় মৃতোঃ  নাটুযাভ যায় ভপ র া পদ নমু জুয পেোঃ  ভু  ই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৯ ৭ ১ ’ ’

২ ২ ৩ ৬  ায় র া পফগভ যপফউর  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয পেোঃ  ভু  ই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৯ ৬৩ ’ ’

২ ২ ৩ ৭ আ ব্দুর  ভান্নান  পজুর  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয পেোঃ  ভু  ই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ০ ১ ২ ’ ’

২ ২ ৩ ৮ দু র ার  চন্দ্র  যায় মৃত পগাীনাথ যায় ভপ র া পদ নমু জুয পেোঃ  ভু  ই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৬৮৪ ’ ’

২ ২ ৩ ৯ পচন্ত  ফার া দু োঃ খ ীয়  ফভ ডন ভপ র া পদ নমু জুয পেোঃ  ভু  ই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৮৮১ ’ ’

২ ২ ৪০ মু জাপ প য আ র ী মৃত ও য় াজ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পেোঃ  ভু  ই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৯ ৬৫ ’ ’

২ ২ ৪১ যম্ন র ফর  াই ফুর  ই  র াভ ভপ র া পদ নমু জুয পেোঃ ভু  ই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৮৩৮ ’ ’

২ ২ ৪২ অ র র াো যানী ডলু চন্দ্র  যায় ভপ র া পব ন চার ে পেোঃ  ভু  ই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৬৯ ২ ’ ’

২ ২ ৪৩ পউর ী যানী যায় পফত্র চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয পেোঃ ভু  ই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ১ ২ ২ ৭ ৩ ’ ’

২ ২ ৪৪ োভার  প ার  ন দ াযাজ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয নয় নপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৮৭ ৫ ’ ’

২ ২ ৪৫ আ পজজুর  ই  র াভ মৃত তপপ য উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পেোঃ  ভু  ই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪৩৪২ ৭ ৭ ৫ ৫ ৯ ’ ’

২ ২ ৪৬ পভাোঃ  ডাপর ভ মৃত ভপ য উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয নয় নপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৬৩৯ ’ ’

২ ২ ৪৭ পযজাউর  ই  র াভ মৃত ফপয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পেোঃ  ভু  ই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৭ ৩২ ’ ’

২ ২ ৪৮ প ানা পভয় া মৃত এ িায উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পেোঃ  ভু  ই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৬৩৮ ’ ’

২ ২ ৪৯ যতন চন্দ্র ভূর ন্দ্র নাথ যায় ভপ র া পদ নমু জুয পেোঃ  ভু  ই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৭ ৩৭ ’ ’

২ ২ ৫ ০ নাগী  পফগভ মৃ: পনজাভ উদ্দীন াহ্ ভপ র া পদ নমু জুয পেোঃ  ভু  ই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ২ ৭ ৭ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

২ ২ ৫ ১ স্ব প্না যানী দ া প র যন্দ্র  নাথ দ া ভপ র া পদ নমু জুয পেোঃ  ভু  ই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৯ ৯ ৫ ’ ’

২ ২ ৫ ২ সু ব া চন্দ্র  পফশ্বা  ভর য চন্দ্র ভপ র া পদ নমু জুয পেোঃ  ভু  ই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৬৬৮ ’ ’

২ ২ ৫ ৩ চ তয় ফ আ র ী মৃত চ চতু ভ াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয পেোঃ  ভু  ই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ২ ৮৩ ’ ’

২ ২ ৫ ৪ ভাপনে কুভায ার যফীন্দ্র নাথ ার ভপ র া পদ নমু জুয পেোঃ  ভু  ই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৮৯ ৮ ’ ’

২ ২ ৫ ৫ ীফাপন যাণী যায় অ পম্বো চযণ যায় ভপ র া পদ নমু জুয পেোঃ  ভু  ই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৭ ৮৭ ’ ’

২ ২ ৫ ৬ প পর ভ  া ান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয নয় নপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ১ ২ ১ ’ ’

২ ২ ৫ ৭ যম্ন স্তভ আ র ী পয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয ভু  ই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ০ ৯ ০ ’ ’

২ ২ ৫ ৮ শ্য াভর ী মৃত পধরু  চন্দ্র  দ া ভপ র া পদ নমু জুয ভু  ই াি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৯ ০ ২ ১ ৫ ’ ’

২ ২ ৫ ৯ পফব া  চন্দ্র  ভর য পফশ্বা ভপ র া পদ নমু জুয পেোঃ  ভু  ই াি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৯ ২ ৮৯ ৫ ’ ’

২ ২ ৬০ পযপ া পফগভ  াপদ কুর ভপ র া পদ নমু জুয পেোঃ  ভু  ই াি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ২ ৮০ ’ ’

২ ২ ৬১ পনলুপ া ই য় ািপভন লুৎপ য য ভান ভপ র া পদ নমু জুয ভু  ই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ০ ১ ২ ’ ’

২ ২ ৬২ যার জন যায় মৃত পফষ্ণু  চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৬৮৪ ’ ’

২ ২ ৬৩ র পর তা ঞ্চ ানন যায় ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৭ ৭ ৫ ’ ’

২ ২ ৬৪  াযতী যানী াতান চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ৩৪৫ ’ ’

২ ২ ৬৫ ধীর যন্দ্র নাথ ফজর গাার ভপ র া পদ নমু জুয ভু  ই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ০ ৮৪ ’ ’

২ ২ ৬৬  াগপয যপফ ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ০ ৪৪ ’ ’

২ ২ ৬৭ পফো যায় ভঙ্গু লু ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ০ ৬৪ ’ ’

২ ২ ৬৮ পদ ফী ফার া যনপজৎ ভপ র া পদ নমু জুয নয় নপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৭ ২ ০ ’ ’

২ ২ ৬৯ ত পর মু পদ্দন মৃত পফদ ায়  পভয় া ভপ র া পদ নমু জুয  পযযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ১ ৪৭ ’ ’

২ ২ ৭০ পভাোঃ  পেতাফ আ র ীে মৃতোঃ  নপভয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয নয় নপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৬৪৭ ৬ ’ ’

২ ২ ৭১ পভাোঃ  ই  ভাই র  প ার  ন আ েফয আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয নয় নপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৫ ৫ ০ ’ ’

২ ২ ৭২ পভািাোঃ  র ােী পফগভ ভপতয় ায য: ফাফলু ভপ র া পদ নমু জুয নয় নপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪৩৪২ ৭ ৫ ৪২ ৮ ’ ’

২ ২ ৭৩ আ পজজায য ভান (াতান) মৃতোঃ  খ াপজয উপদ্দন ভপ র া পদ নমু জুয নয় নপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৭ ৭ ১ ৭ ৫ ৩৫ ২ ৪৮ ’ ’

২ ২ ৭৪ পভািাোঃ  আ ক্ত ায ফানু পভাোঃ  খ পর লুয য ভান ভপ র া পদ নমু জুয ভূই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ২ ৬৪০ ৪১ ৩৩৮৮৬ ’ ’

২ ২ ৭৫ পভাোঃ  পফর ার  প ার  ন মৃতোঃ  ভপ য উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ২ ৬৪০ ৪১ ৩৩৮৮০ ’ ’

২ ২ ৭৬ শ্রী  চন্দ ন চন্দ্র  যায় শ্রী  অ র াে চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয নয় নপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৩৩০ ’ ’

২ ২ ৭৭ োভত্মী ফার া পফজয়  চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয নয় নপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৮৩৫ ’ ’

২ ২ ৭৮ পভািাোঃ  আ পযপ া পফগভ ভঞ্জু যম্ন র   ে ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৯ ০ ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ৪০ ০ ’ ’

২ ২ ৭৯  ি য়  কুভায ার যাভদ  ার ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৩৬৬ ’ ’

২ ২ ৮০ নীর ভনী যায় পপ্রভ  যী চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয পে:ভুই ািা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮৩৭ ০ ’ ’

২ ২ ৮১ পভা: ই য় াকুফ আ র ী পভা: নাপ য উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয নপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ১ ৯ ৯ ০ ২ ৭ ১ ৬২ ৫ ০ ০ ০ ৩৮০ ’ ’

২ ২ ৮২ পভাোঃ  ভ প ন আ র ী পভাোঃ  পেয় াভ উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয নপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ০ ৩৭ ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

২ ২ ৮৩ পভািাোঃ  শু ধুভাই মৃত: র ালু পভা াম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয নপপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৭ ৯ ০ ০ ’ ’

২ ২ ৮৪ পভািাোঃ  ও র  দ া ফানু মৃতোঃ  োন্দু ভপ র া পদ নমু জুয উ:পগাপফন্দ পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’

২ ২ ৮৫  ন্ধ্ য াযানী যায় মৃত: ব ফ চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয উ:পগাপফন্দ পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’

২ ২ ৮৬ পফভর া ফার া যায় পফনয়  যায় ভপ র া পদ নমু জুয উ:পগাপফন্দ পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’

২ ২ ৮৭ পযফতী ফার া যায় সু র গন চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয উ:পগাপফন্দ পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’

২ ২ ৮৮ শু কুয ভপন ফাপজনাথ ভপ র া পদ নমু জুয উ:পগাপফন্দ পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’

২ ২ ৮৯ ফা াভপন  র যন ফাবুর  ফা পে ভপ র া পদ নমু জুয উ:পগাপফন্দ পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’

২ ২ ৯০ পেযনফার া যায় মর গন্দ্র  নাথ যায় ভপ র া পদ নমু জুয উ:পগাপফন্দ পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’

২ ২ ৯১ োনন ফার া যায় মৃত: রÿৃ ীোভত্ম যায় ভপ র া পদ নমু জুয উ:পগাপফন্দ পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’

২ ২ ৯২ পজতফার া যায় মৃত: বুধুযাভ যায় ভপ র া পদ নমু জুয উ:পগাপফন্দ পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’

২ ২ ৯৩ মৃতুয ি য়  যায় মৃত: যজনী োভত্ম যায় ভপ র া পব ন চার ে উ:পগাপফন্দ পুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’

২ ২ ৯৪ আ জফার া যায় মৃত: বুধু চন্দ্র  যায় ভপ র া পব ন চার ে সু ই:ভাঝাডাঙ্গ া ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’

২ ২ ৯৫ ফপজযা পফগভ মৃত: ফা াদু য ভপ র া পদ নমু জুয সু ই:ভাঝাডাঙ্গ া ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’

২ ২ ৯৬ পভািাোঃ  জপভর া পফপফ মৃত: ই ব্রা ীভ ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’

২ ২ ৯৭ যাপধো যায় মৃত:ভদ ন চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’

২ ২ ৯৮ নু যজা ান মৃত:পগার াভ যসূ র ভপ র া পযস্কা চার ে ফিই র ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’

২ ২ ৯৯ পভািা: ভাফুজা পভাোঃ  ফাবুর  প ার  ন ভপ র া পদ নমু জুয ফিই র ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’

২ ৩ ০ ০ পভািাোঃ  ভপজ ডনা খ াতুন পভাোঃ  সু র তান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয পচর  র গাজী ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’

২ ৩ ০ ১ পভা: আ ব্দু  কুদ্দু  মৃত: আ ফা ভপ র া পদ নমু জুয নয় নপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’

২ ৩ ০ ২ আ ব্দুর  কুদ্দু  মৃত: আ ফফা ভপ র া পদ নমু জুয যাজফাট ী ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ২ ৩২ ৪৭ ’ ’

২ ৩ ০ ৩ পভািাোঃ  িাপফনা আ প  ায আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয নয় নপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’

২ ৩ ০ ৪ ভাযম্ন প পভাজা ায ভপ র া পদ নমু জুয পফর াই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’

২ ৩ ০ ৫ পভনা যায় িত্র চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয পভাস্তপ াফাদ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৮২ ১ ৫ ’ ’

২ ৩ ০ ৬ র া চন্দ্র  যায় ী পভা ন যায় ভপ র া পদ নমু জুয উ:ব ফানীপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’

২ ৩ ০ ৭ পভািাোঃ  াযম্ন র মৃত: অ পপ য উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পভাস্তপ াফাদ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৯ ০ ৬৯ ’ ’

২ ৩ ০ ৮ ধর নশ্বয চন্দ্র  যায় যর ভ চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয পভাস্তপ াফাদ ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৯ ৬৬ ’ ’

২ ৩ ০ ৯ শ্রী  নফকুভায যায় শ্রী  োর ঠু  যায় ভপ র া পদ নমু জুয েন ডাই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩০ ৬৫ ৭ ’ ’

২ ৩ ১ ০ মর গন্দ্র  নাথ যায়  র যন্দ্র  নাথ যায় ভপ র া পদ নমু জুয েন ডাই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৯ ৬৭ ’ ’

২ ৩ ১ ১ গীতা যানী যায় প ানাই  চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয েন ডাই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩১ ৮৪৬ ’ ’

২ ৩ ১ ২ দু র ার ী ধলূ ভপ র া পদ নমু জুয েন ডাই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ৭ ৫ ৮ ’ ’

২ ৩ ১ ৩ পফভ চন্দ্র  যায় ব যত চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয েন ডাই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’

২ ৩ ১ ৪ স্ব ন ফাবু র ালু চন্দ্র  যায় ভপ র া পদ নমু জুয েন ডাই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ’ ’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্ব াভীয নাভ
পুরু ল/ 

ভপ র া
পা গ্রাভ ও য় াড ড ই উপনয় ন জাতীয়  পযচয় ত্র নং

পব াক্ত ায পভাফাই র  

নং
 ংমৄক্ত  পডর ার যয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ ১ ১

২ ৩ ১ ৫ পভািাোঃ  খ র তজা পফগভ আ ব্দুয যপ ভ ভপ র া পদ নমু জুয েন ডাই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৫ ৭ ৭ ’ ’

২ ৩ ১ ৬ পভািাোঃ  ফার িদ  প ার  ন জার ার  উপদ্দন ভপ র া পদ নমু জুয েন ডাই ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৬৪৭ ৪ ’ ’

২ ৩ ১ ৭ া াজা ান আ র ী মৃতোঃ  ভপিয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পখ  াটি ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৮৩৩০ ’ ’

২ ৩ ১ ৮ পভাোঃ  আ র নায় াযম্ন র পভাোঃ  ই ব্রাপ ভ ভপ র া পদ নমু জুয পূফ ড পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ১ ৩৭ ’ ’

২ ৩ ১ ৯ পভাোঃ  হুভায়ুন পভাোঃ  ধপনয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পূফ ড পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ১ ৭ ৯ ৮৩ ’ ’

২ ৩ ২ ০ পভাোঃ  ভই নউদ্দীন পভাোঃ  ধপনয উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয পূফ ড পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪০ ৮৭ ’ ’

২ ৩ ২ ১ পভাোঃ  পভজ উদ্দীন জয় নার  আ র ফদ ীন ভপ র া পদ নমু জুয োঃ পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ০ ০ ০ ০ ৪৮ ’ ’

২ ৩ ২ ২ পভাোঃ  যপ ভ উদ্দীন  া ান আ র ী ভপ র া পদ নমু জুয সু ফিা ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪২ ৫ ২ ৩৪১ ৮৬ ’ ’

২ ৩ ২ ৩ পভা: িার দ কুর  ই  র াভ পভা: পগাপ ায উদ্দীন ভপ র া পদ নমু জুয : পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ৯ ৪১ ৯ ৪৮৪১ ৭ ৬৯ ৩৫ ’ ’

২ ৩ ২ ৪ পভািা:  াপফনা ই য় া পভন পভা: যার  র  আ র ম্মদ ভপ র া পদ নমু জুয : পফযাভপুয ৬,৭,৮ ১ নং পচর  র গাজী ২ ৭ ১ ৬৪৭ ৭ ২ ৮২ ৮২ ৮ ’ ’
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ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ
পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১ পয়জায আরী আভজাদ আরী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৯১০৩৯২৩৬৫৩ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

২ স্বন কুভায যায় শ্যাভর চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৬৯০৪২৭৯৩০১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩১

৩ পফকা চন্দ্র ভান্ত ইন্দ্র নাথ ভান্ত পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৯১০৩৬৩১৯৩৪ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩২

৪ মৄপথকা যানী যায় কাপনাথ যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ২৮০৩৯৩৭৫৮৬ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩৩

৫ পচত্রা যানী যায় যরভ চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৯১০৪০৯৪০১৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩৪

৬ ফাফলু চন্দ্রযায় সুরয চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৬৪০৪২২৬৬৯৫ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩৫

৭ পভরন চন্দ্র যায় পগার চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৬৮৯০৭১৩৪২০ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩৬

৮ যপিতা যানী যায় সুপধয চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ২৮০৪১০৬৩৪৮ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩৭

৯ ছত্র নাথ যায় কুি নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৭৭৫৩৭৮৬৬৭৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩৮

১০ পভান চন্দ্র যায় প্রবাল চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৫০৫৩৭৭৭৭৫০ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩৯

১১ পিত কুভায যায় যরভন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৭৩১৩৩৯৭৪০৩ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৪০

১২ ন্ধা যানী যায় পুরযন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৫১০১৪৮০৮৬০ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৪১

১৩ াপন্ত যায় পুপরন চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৪৬০৩৬৯০০০১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৪২

১৪ অিনা যায় প্রবাল চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৭৭৫৪২২৩৯৭৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৪৩

১৫ ফাফলু  চন্দ্র যায় কভরা কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪০১৭৯ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৪৪

১৬ রাধধকা রায় কাপন্ত চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৯১০৩৯২৬৪৩৩ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৪৫

১৭ কাঞ্চন ফারা যায় যপন চন্দ্র যায় ভপযা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৫৯৫৪১০০৮৯৬ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৪৬

১৮ মুক্তা যানী পচত্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৬৯০১৪৮২৭৩৪ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৪৭

১৯ পযভর যায় পবাগনাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৪১৫৩৭৮০৩১৯ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৪৮

২০ লুৎপয যভান পফযাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ২৮০৪১০৩২৭৯ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৪৯

২১ রত্নাকর দাস পত দা পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৯১০৩৭৮১৭২১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৫০

২২ পিরতন্দ্র নাথ যায় যফীন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ১৯০৩৯২৭৪৫৫ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৫১

২৩ ধরনশ্বয চন্দ্র যায় অনন্ত চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৬৪০৪২২৮১২১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৫২

২৪ তুরী  চন্দ্র যায় ভরনাযিন যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৫৫০৪২২০৩৪৩ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৫৩

২৫ পমারগন চন্দ্র যায় শুকরু চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৯১০৪০৯৪১১৬ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৫৪

২৬ যরভন্দ্র নাথ যায় কারীত ফারা পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৬২৪০৮৩২ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৫৫

২৭ পযদা চন্দ্র যায় অপফনা চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৫০৬২০৬৬৮০৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৫৬

২৮ পফষু চন্দ্র যায় কাপরনাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৩৭০৩৭৮৪৫৬৫ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৫৭

২৯ রপরত চন্দ্র যায় ভরনাযিন যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৬৪৮৮৬০০০০০১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৫৮

৩০ ভপজডনা পফগভ পভাররভ আরী ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৩২৩৮ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৫৯

৩১ পভাস্তাপযনা খাতুন পভাকরছদুর ক ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৭৮০৬৬৮৯১০০ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৬০

৩২ দুরপপ দুলু পভয়া পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ১০০১৮৭০২৮৪ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৬১

৩৩ ঠাকুয দা চন্দ্র যায় ঝড়ু চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ১৪৬৪৭৪০০৯৯ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৬২

৩৪ সুভনা যানী যায় নরগন্দ্র নাথ ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ১৯০৩৭৮৫৩৭৪ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৬৩

৩৫ পয পভান যকায যরভ চন্দ্র যকায পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৮৬৫৪২৩৪৩৭৯ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৬৪

৩৬ মমুনা চন্দ্র যকায উরন্দ্র নাথ যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৫৯৫৪২২৩৪২৫ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৬৫

৩৭ বুলু পারন ওভান ভপরা  পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৩২৫৪০৯৫৩২০ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৬৬

৩৮ উরন্দ্র নাথ যায় রযন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৬৪০৩৬৪৫২২৬ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৬৭

৩৯ আর আপভন জপয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ২৮১৫৮০৫৮২ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৬৮

৪০ পযভর চন্দ্র যায় খরগন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২নং সুন্দযফন ৭৭৫৩৬৩১৩৭৮ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৬৯

৪১ াান আরী নপজভপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২নং সুন্দযফন ১৪৫১২২০০০৩ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৭০

৪২ আ: াভাদ পজাভপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২নং সুন্দযফন ৪১৫৪২১৫৭০৩ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৭১

৪৩ মুজাপদ আরী ভপপজ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২নং সুন্দযফন ৫৯৫৪১০০৯৯৫ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৭২

৪৪ পজানা যানী যায় টইল্লা চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২নং সুন্দযফন ৬৮৫৪১০১৯৭৬ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৭৩

৪৫ ভরন্দ্র নাথ যায় অভয চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২নং সুন্দযফন ৭৩০৪২২৫২৭৪ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৭৪

৪৬ চন্দ্র নাথ যায় প পভান যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২নং সুন্দযফন ২৮০৩৭৯৫৪৫৫ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৭৫

৪৭ কার চন্দ্র যায় শররন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২নং সুন্দযফন ৬৪০৩৯৩৮৩১৬ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৭৬

৪৮ দুরার চন্দ্র যায় যপফন্দ্র নাথ যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২নং সুন্দযফন ৬৪০২৯০৮৪৮৪ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৭৭

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরারদ যকায

উরজরা খাদ্য পনয়ন্ত্ররকয কাম ডারয়

দয, পদনাজপুয।



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ
পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৯ ভাসুদ যানা পজলুয যভান পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২নং সুন্দযফন ৮৭০৬৬০৯১৩১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৭৮

৫০ জাকাপযয়া াপভপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২নং সুন্দযফন ৬২৫৪৯২১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৭৯

৫১ অভয পারুক নুয ইরাভ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২নং সুন্দযফন ১৪৭৩২৩৩৭৪৮ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৮০

৫২ প্রবা চন্দ্র দা যজনী কান্ত দা পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২নং সুন্দযফন ৫৫০৩৬৩৭৯১৯ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৮১

৫৩ পফপুর ভান্ত মপগন্দ্র নাথ ভান্ত পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২নং সুন্দযফন ৫৯৫৩৭৮৮৬৩৪ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৮২

৫৪ শুান্ত চন্দ্রযায় ভূরন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২নং সুন্দযফন ৭৩০৭০৬৮৩৯০ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৮৩

৫৫ নাতন চন্দ্র দা পফরনাদ চন্দ্র দা পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২নং সুন্দযফন ৩২৫৩৭৯২৭২৯ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৮৪

৫৬ আপজজুর ইরাভ বুধারু পভাাম্মদ া পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২নং সুন্দযফন ৩২৫৩৭৮৯১৮৯ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৮৫

৫৭ আব্দুর কারদয যভতুল্লা পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২নং সুন্দযফন ৫২৫৫৩১৬ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৮৬

৫৮ পগাার চন্দ্র দা নপনরগাার চন্দ্র দা পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২নং সুন্দযফন ৮৫৬৪২৩৪২৭০ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৮৭

৫৯ ভপতউয যভান ইয়াকুফ আরী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২নং সুন্দযফন ৭৭৫৪২২২০৯৪ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৮৮

৬০ পনা যানী যায় জযপতল চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২নং সুন্দযফন ২৩৫৩৬৩৪৩৬৯ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৮৯

৬১ কার চন্দ্র যায় পভাদন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২নং সুন্দযফন ২৮৫৬৩৬৪৯০২ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৯০

৬২ জয়ন্তী যানী দা ম্বধয যকায ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২নং সুন্দযফন ২৮০৩৬৪০১৩১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৯১

৬৩ যৎ চন্দ্র যায় পদরন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২নং সুন্দযফন ৫০৫৩৬২৬৩৩৮ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৯২

৬৪ াপন্ত যানী যায় কাপতডক চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২নং সুন্দযফন ৩২৫৩৭৯৩২৩০ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৯৩

৬৫ জ্ঞান যানী যায় পভ পভান যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২নং সুন্দযফন ১৯৫৬৫১৪০১১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৯৪

৬৬ াপফনা কুস্কু যকায পকস্কু ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২নং সুন্দযফন ৩২৫৩৮৪৬০০৪ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৯৫

৬৭ যনী কুভায যায় নরগন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২নং সুন্দযফন ১৯০৪২২২৩৫১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৯৬

৬৮ পিরতন চন্দ্র যায় পবাফানী চযন যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২নং সুন্দযফন ৬২৪১৪১৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৯৭

৬৯ পফপ্লফ চন্দ্র যায় পমারগন্দ্র চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২নং সুন্দযফন ৫৫১৭১৩২৫২০ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৯৮

৭০ াীন আরী পজলুয যভান পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২নং সুন্দযফন ৫৫০৬৩৬৪৪৩৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৯৯

৭১ তাী যানী যায় ভুরন্দ্র নাথ পফশ্বা ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২নং সুন্দযফন ২৪০৪২৮৩৮৯১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬০০

৭২ পভনা নরযন চন্দ্র ীর ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২নং সুন্দযফন ৩৭০৩৮০২৩৮৩ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬০১

৭৩ কপফতা যানী যায় নরগন্দ্র নাথ যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২নং সুন্দযফন ৬৮৫৩৬৪১৯০৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬০২

৭৪ উদয় চন্দ্র যায় প্রবা চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২নং সুন্দযফন ৫৫০৩৭৮৫০৪৯ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬০৩

৭৫ পজফ যায় দয়াযাভ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২নং সুন্দযফন ৮২৫১৫০৬১১২ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬০৪

৭৬ রারন চন্দ্র দা রযকৃষ্ণ দা পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৩২৫৩৯৯৫৬৫২ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬০৫

৭৭ অপনর চন্দ্র যায় অনন্ত কুভায দা পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৭৭৫৩৯৮৯৭৫০ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬০৬

৭৮ রতযন্দ্র নাথ যায় যঘুনাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৬২৪৩৪৬৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬০৭

৭৯ পুপরন চন্দ্র যায় বরফ চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৯১০৪২৯০০৭৮ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬০৮

৮০ ঝপিয়া চন্দ্র যায় তযনী কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ২৩৫৪১৭৮৯৭৮ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬০৯

৮১ যত্না চন্দ্র দা নাযায়ন চন্দ্র দা ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৫০৯৪৩২৯২৫৬ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬১০

৮২ রিন চন্দ্র দা পফভর চন্দ্র দা পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৫৯৭৩৮৪৯১৭৬ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬১১

৮৩ পত চন্দ্র দা পনপধয চন্দ্র দা পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৪১৫৩৯৮৪৯৯৪ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬১২

৮৪ হুভালু চন্দ্র দা ভঙ্গলু চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৮৬৫৩৮৪৩৫০১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬১৩

৮৫ নাযায়ন চন্দ্র যায় টগরু চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৬৪০৩৯৯৪৫৬৬ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬১৪

৮৬ গরন চন্দ্র যায় পচকু যাভ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ২৮০৩৮৩৮১৮০ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬১৫

৮৭ নন্দ কুভায যায় শকরা চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ১৯০৩৯৯১৫১৯ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬১৬

৮৮ পথল্লু যায় কথা চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৭৩০৪২৯৭১৮২ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬১৭

৮৯ পফদ্ধ নাথ যায় পিপত চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৬২৪১৯৩৪ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬১৮

৯০ পনভ ডর চন্দ্র যায় মপতন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৬৮৯৩৫৬৪৫৫৬ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬১৯

৯১ ধনপত যায় প্রবা চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৬২৪২১৭৮ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬২০

৯২ প্রনফ মূখাজী পফরযন্দ্র মূখাজী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৬৮৫৪৩০৩৭০৩ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬২১

৯৩ প্রবা চন্দ্র দা পফদ্যাধয যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ১৪৫৪২৯০২৬১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৪৫

৯৪ পগাার চন্দ্র যায় গপরযাভ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৫০৫৪৩০৩১৪৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৪৬

৯৫ বাদু দা পভাদন দা পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৭৭৭৫৪৩৭০৩৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৪৭

৯৬ বানু ফারা যায় য়াতু যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৫০৫৪৩০২৪২৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৪৮

৯৭ ারন আরী আব্দুর জপরর পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৭৩৩০৬৫১৪৪৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৪৯

৯৮ পদর চন্দ্র যায় পজানাকী নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৪১৫৩৯৮৫২৪৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৫০

৯৯ দুরপপ যানী দা পফত্র চন্দ্র দা ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৪০৫৪১৬৪৮৬৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৫১

১০০ পজালনা যানী যায় নরগন্দ্র নাথ ফম্মডন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ২৩৫৩৯৯৩৫৪২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৫২

১০১ সুপর চন্দ্র যায় জযপতল চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৫৫০৪২৯০৮৭৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৫৩



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ
পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১০২ পদনাফন্ধু যায় পচকর ফম্মডন যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৩২৫৩৯৯৩৬০৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৫৪

১০৩ ফাচ্চাই ফারা যায় খরগশ্বয যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৬৪০৩৬৬০০৮৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৫৫

১০৪ অপনতা ফারা পমারগ চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৫৯৫৩৮৩৪৮৪২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৫৬

১০৫ প্রপতভা যানী যায় পফপন চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ২৩৫৮০৭০৬২৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৫৭

১০৬ দুরার চন্দ্র যায় পফজয় চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ২৩৫৩৮৩১৯০৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৫৮

১০৭ সুরফাধ চন্দ্র যায় পদরফন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৩২৬৬৫০২৬২৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৫৯

১০৮ অমূল্য চন্দ্র যায় পধরযন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৬৮৫৩৯৯১২০৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৬০

১০৯ অজয় কুভায যায় পয পকরায যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৫৫০৪২৯২৩৪২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৬১

১১০ ডাপরভ যায় পধরযন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৬২৪২৭৮৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৬২

১১১ ভপরন চন্দ্র যায় নফানু যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৭৭৫৪২৯৫৬১১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৬৩

১১২ পযা রার যায় রগন্দ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৯১১৭৫৪৮৭০২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৬৪

১১৩ জগপদ যায় পিপত চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৬২৪৩৩৫৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৬৫

১১৪ জযপতল যায় খরগন চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ১০০২১৪৮৫৭৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৬৬

১১৫ ডাপরভ কুভায রযন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৬২৪২৮৭০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৬৭

১১৬ পয পভান যায় অপরত চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ১৪৫৩৯৮৬৯০১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৬৮

১১৭ পযন্দ্র নাথ যায় বফানী যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৩৭০৩৮২৯৫৪৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৬৯

১১৮ দীনফন্ধু যায় ভঙ্গলু চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৮২০৩৬৪৪২৬৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৭০

১১৯ ভধু চন্দ্র যায় ভরশ্বয যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৭৩০৩৯৯৩৮০৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৭১

১২০ পয চন্দ্র অপধকাযী পধরযন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৮২০৪২৯০০৬১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৭২

১২১ জয়রদফ যায় ভাটিয়া চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৫৫০৪৩০৯৩৩৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৭৩

১২২ পদরন চন্দ্র যায় অজনী কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৫৯৫৪২৯৬৭৮৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৭৪

১২৩ খপনজ চন্দ্র যায় রযন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ১৪৫৪২৯০৭৯০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৭৫

১২৪ আনন্দ যায় ওভয চাদ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৭৭৫৪১৭১৭৭০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৭৬

১২৫ ভপতরার অরন্ত পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৬৪০৩৬৫৪৯৮২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৭৭

১২৬ অপন ফারা যায় পনরযাদ যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ১৯০৪২৯৫৭৪৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৭৮

১২৭ অপজত কুভায যায় অপম্বকা যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৭৩০৪৩১৫২০৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৭৯

১২৮ ফাফলু চন্দ্র যায় ভঙ্গলু চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৮৬৫৩৬৬২৫০৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৮০

১২৯ রন্তাল কুভায যায় পদরজন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৭৭৫৩৮২৭৮০২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৮১

১৩০ পচরযন্দ্র নাথ যায় শতরিয চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ২৩৫৩৯৯২৮৬৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৮২

১৩১ সুরযন্দ্র নাথ যায় গাঠু যাভ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ১৪৫৩৬৫০০২৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৮৩

১৩২ শকরা চন্দ্র যায় গকুর চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৫৯৫৩৬৫৫৯৬৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৮৪

১৩৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় রুরার যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৮২০৪৩১১৫২৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৮৫

১৩৪ ধযিয় চন্দ্র যায় কাপর চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৫৫০৩৯৮৬০৯২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৮৬

১৩৫ রন্তাল যায় রযন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৮২০৪১৭১১৬২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৮৭

১৩৬ দীরজন্দ্র নাথ যায় তাযানী যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৯১০৪১৬৮৫৭১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৮৮

১৩৭ যিন কুভায পং যনী কুভায পং পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ১৫৪৩৯৮৮৯৭৫৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৮৯

১৩৮ দয়া যানী যায় জগদী চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ১৯০৪২৯০৯৭৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৯০

১৩৯ প্রফুল্ল যায় পমারগ চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ২৩৫৪২৯৪৯৩২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৯১

১৪০ ভন্টু চন্দ্র যায় রিী কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৭৩০৪২৯৭৫০৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৯২

১৪১ দীনফন্ধু যায় পগপয চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৬২৪৩৩৭৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৯৩

১৪২ পদরন চন্দ্র যায় অপনর চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৬৮৭০৬২৮৭০৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৯৪

১৪৩ পফনয় কুভায যায় অনী কুভায যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৫০৫৪২৮২২২২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৯৫

১৪৪ পযা রার যায় রযন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৮২০৩৯৮৫৭২৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৯৬

১৪৫ পদরন চন্দ্র যায় পফজয় কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ২৮০৪১৭৯১০৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৯৭

১৪৬ পনযিন যায় যনপদ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৪১৫৪১৬৫০৮০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৯৮

১৪৭ তযনী কান্ত যায় রয কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৪৬০৪২৯৩৮৬২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫২৯৯

১৪৮ পফল্লা পারন ওকত আরী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৫০৫৩৮২২৭৭০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩০০

১৪৯ পচত্র যায় প্রবাল চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৪১৫৩৬২৩৬৩৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩০১

১৫০ উজ্জ্বর চন্দ্র যায় অপনর চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ১৪৮৮১৯৬১৭৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩০২

১৫১ বাযতী যানী যায় জগপদ চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৮২০৪১৭১৭৭৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩০৩

১৫২ প্রদী কুভায যায় খরগন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৩২৫৪১৮০৪৮৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩০৪

১৫৩ প্রভথ যায় ভপনী কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ৭৭৫৩৬৭৯১৫৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩০৫

১৫৪ পিপত দা অরন্ত কুভায দা পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ৬৪০৩৮৩৫৮০১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩০৬



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ
পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৫৫ পরযন্দ্র নাথ যায় মপতন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ২৮০৩৮৩২৩১৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩০৭

১৫৬ তধয দীন নাথ যায় পুরুল কৃপল কাজ সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ৫০৫৩৬৬৮১৬৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩০৮

১৫৭ পভন্ত কুভায যায় পতযরতরু যায় পুরুল কৃপল কাজ সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ৮২০৩৮২৩৩৩৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩০৯

১৫৮ পফপুর চন্দ্র যায় পধরযন্দ্র নাথ যায় পুরুল কৃপল কাজ সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ১৯১৭৯৮১৮০৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩১০

১৫৯ করাপত যানী যায় পমানাকী কান্ত ভপরা যাজ পভস্ত্রী সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ৪৬৫১৫৪০৯১৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩১১

১৬০ ভপনকা যানী শফশ্য অররাক চন্দ্র ভপরা কৃপল কাজ সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ৮২৫৬৪৭৩২৫০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩১২

১৬১ তা কুভায যায় শুধুযাভ যায় পুরুল গৃপনী সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ২৮০৩৮৩৫২৪৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩১৩

১৬২ ারজযা খাতুন আবুর পারন ভপরা পযস্কা চারক সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ৯১০৩৬৭৭৭৩৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩১৪

১৬৩ ভইনুর ইরাভ ছররভান আরী পুরুল কৃপল কাজ সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ৮৬০০০১১৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩১৫

১৬৪ পফরনাদ দা ভরনা দা পুরুল কৃপল কাজ সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ৩৭০৪৩২৬৪৯৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩১৬

১৬৫ সুপভরা দা ধভ ড দা ভপরা কৃপল কাজ সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ৩২৫৩৮৩৩৪৮১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩১৭

১৬৬ পনযিন যায় প্ররভাদ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ৮৬৫৪২৮৩০৯৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩১৮

১৬৭ ফাবু দা পপয চন্দ্র দা পুরুল ঈভাভ সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ৬৬০০০০৮৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩১৯

১৬৮ পদপর চন্দ্র দা অমূল্য চন্দ্র দা পুরুল পরফায সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ৯৫৬৬৫৮৮১৭৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩২০

১৬৯ পপরনা পফগভ ছপভয উপদ্দন ভপরা কৃপল কাজ সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ৫০৫৩৬৬৯২৪৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩২১

১৭০ পমুর দা নীর ফাবু দা পুরুল কৃপল কাজ সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ৫৯৮৯০৩৪২৫০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩২২

১৭১ পযন কুভায যায় উদয় চন্দ্র যায় পুরুল কৃপল কাজ সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ৪৬৩১৭২৫৮২৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩২৩

১৭২ সুজন কুভায যায় বরফ চন্দ্র যায় পুরুল কৃপল কাজ সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ১৯৫৪৪২৭৬৭৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩২৪

১৭৩ খপগন্দ্র নাথ যায় ভনরভান যায় পুরুল কৃপল কাজ সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ৪৬০৩৯৮৩১২৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩২৫

১৭৪ অপচন্ত যায় পধরযন্দ্র নাথ যায় পুরুল চা দকান সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ১৪৫৪২৬৫৫৩৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩২৬

১৭৫ কু চন্দ্র দা  কালু যাভ দা পুরুল কৃপল কাজ সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ৬৪০৩৮৩২৭০৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩২৭

১৭৬ পদপর যায় পধরযন নাথ যায় পুরুল কৃপল কাজ সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ৩৭০৪১০০১৪২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩২৮

১৭৭ াগযী যানী যায় দুফুরু যায় ভপরা কৃপল কাজ সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ৮২৫১৫০২৫০৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩২৯

১৭৮ পদফদা যায় পধরযন্দ্র নাথ যায় ভপরা গৃপনী সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ১৪৫৪২৬৬৭০৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৩০

১৭৯ ভয়না যায় পকপযক ভপরা পবন চারক সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ১৯০৩৯৭৮৯২০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৩১

১৮০ াপফত্রী যায় পজযপতল যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ১০০০২১৩৬৪৭৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৩২

১৮১ পভনা ফারা যায় নু চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৫০৫৪০৯৩৩৩০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৩৩

১৮২ কাঞ্চন যায় অতুর যায় ভপরা কৃপল কাজ পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ২৩৫৩৬৮১০৩০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৩৪

১৮৩ ভাধফ যায় গনপত যায় পুরুল কৃপল কাজ পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৫৫০৪১০১৮৬৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৩৫

১৮৪ কৃষ্ণ পগাার ভান্ত ধন্দযাজ ভান্ত পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৪৬৫১৫৩৭৬৩৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৩৬

১৮৫ নন্দ পকরায যায় পবারানাথ যায় পুরুল কৃপল কাজ পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৬৮৫৪২৬৬২৪১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৩৭

১৮৬ পযভর যায় পকযরকযা পুরুল কৃপল কাজ পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৪১৫৩৯৭৫২৯৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৩৮

১৮৭ শকরা চন্দ্র যায় পতাতাযাভ যকায পুরুল কৃপল কাজ পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ১০০১৯৯৩০৬০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৩৯

১৮৮ বফানী কান্ত যায় রযন্দ্র নাথ যায় পুরুল আরটা চারক পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৫৯৫৩৮২৮১১৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৪০

১৮৯ ইছাাক আরী আাভপদ্দন পুরুল পভকায পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৫২৪০৯৯৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৪১

১৯০ ারভা আপজজায যভান ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৮৬৫৪১১৬৮১৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৪২

১৯১ অরকান্ত যায় পনধন যায় পুরুল পভকায পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ১৪৫৪২৬৬১৭০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৪৩

১৯২ নাযায়ন যায় ব্ররজন যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৬৮৫৩৯৮৩০৬৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৪৪

১৯৩ পযরতাল যায় বরফ চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ২৮০৩৮৩১৪৪১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৪৫

১৯৪ াররা খাতুন পভাাম্মদ ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৭৭৫৩৮২৪৯৬৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৪৬

১৯৫ পগাার  যায় নারা ফম্মডন পুরুল পদাকনদায পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৫০৫৪০৯৬৭৭০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৪৭

১৯৬ ফান্তী ফারা যায় পয চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ২৮০৪১১৩৫৭৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৪৮

১৯৭ চপযন্দ্র নাথ যায় াচকুপি যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৮২০৪২৬৭৬২২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৪৯

১৯৮ কান্ত যায় সুরযন্দ্র নাথ পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৪১৫৪০৯৪২৬৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৫০

১৯৯ ন্ধা ফারা খরগন চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৩৭০৪০৯৭৬০৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৫১

২০০ তযনী কান্ত যায় পধরযন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৯৫৫১৯০৮৬৮৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৫২

২০১ পফপ্লফ যায় বরফ যায় পুরুল ফযগা চালী পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৭৭৬০৩৭৯৫০৮ ৭৭৬০৩৭৯৫০৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৫৩

২০২ সুকুভায যায় পদননাথ যায় পুরুল আরটা চারক পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৫০৯৪০১৬৮৯৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৫৪

২০৩ অপূফ ড ভান্ত পফপ্লফ ভান্ত পুরুল ফযগা চালী পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ১৯০৮৩৩৮১০৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৫৫

২০৪ ধনপত যায় দীন যাত যায় পুরুল পজরর পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৯১০৩৬৭৭০৪৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৫৬

২০৫ রযন্দ্র নাথ যায় যরভ চন্দ্র যায় পুরুল পরফায পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ২৮০৩৬৮৩৩৫৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৫৭

২০৬ ব্রজফারা পযরভান যায় ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৪৬০৩৬৭৯৬৯৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৫৮

২০৭ পভঘনাথ যায় বফানী কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ২৩৯৯৯৩৩০২৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৫৯



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ
পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২০৮ অপন ফারা যায় অনন্ত যায় ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৬৪০৩৮৩৫২৮০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৬০

২০৯ খগ ড পভান যায় পকতু যাভ যায় পুরুল গরু ব্যফস্যা পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৪৬০৩৬৭৯০৫৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৬১

২১০ পনপখর চন্দ্র যায় পতু যাভ যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৯১০৩৬৭৬৫২৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৬২

২১১ যভনী কান্ত যায় ভপরন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৬৮৫৩৮৩১৯৩৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৬৩

২১২ পফজয় কান্ত যায় অনী কান্ত যায় পুরুল কৃপল কাজ পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৭৭৫৩৯৭৯৬৫২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৬৪

২১৩ আ: ারাভ পকয়াভত আরী পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৬৪০৪১১০৫৪৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৬৫

২১৪ ফরযাভ যায় যভনী কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ১৪৫৩৯৭৮৬৫০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৬৬

২১৫ বাযতী ফারা রযন্দ্র নাথ যায় ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৫২৪৫২০৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৬৭

২১৬ পভাফাযক আরী পভাাম্দ পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৮২০৩৮২০৪৬২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৬৮

২১৭ পত্রফীত যায় পচত্র নাথ যায় ভপরা গৃপনী পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৬২৪৩৮২৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৬৯

২১৮ ধরন চন্দ্র যায় াযাধন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ২৮০৪২৭৭১২৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৭০

২১৯ াধনা যানী ভপন্দ্র চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ২৮০৩৯৮৯৪৬২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৭১

২২০ পজকরুর ইরাভ পপযদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ২৮০৪২৭৭৯৫৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৭২

২২১ কাম ড নাথ যায় কাল্টু নাথ পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৬৪০৪২৭৩৫৭২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৭৩

২২২ রপতপা পফগভ নজরুর ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৭৩০৩৮৩৫৮৩৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৭৪

২২৩ পফফী পফগভ কুতু ভপদ্দন ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৬৮৫৩৯৮৬২০৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৭৫

২২৪ পযারকয়া পফগভ দয ভপরা কৃপল কাজ পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৪৬০৩৯৮০৬৮৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৭৬

২২৫ ডাররা যায় সুপধন চন্দ্র যায় ভপরা পজরর পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৫০৫৪২৬১৩২৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৭৭

২২৬ কভর চন্দ্র যায় বাদু ফম্মডন পুরুল পজরর পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৪১৫২৩৭৮৫১১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৭৮

২২৭ ভায়া যানী যায় মু্ভ নাথ যায় ভপরা কৃপল কাজ পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৮৬৫৩৯৮৯৩৭৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৭৯

২২৮ পজযাপতল চন্দ্র যায় ী পভান যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৭৩০৪২৭৩৯০২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৮০

২২৯ ফাফলু যভান াপচভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৩৭৪৬০০৪২৭৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৮১

২৩০ প্রদী চন্দ্র যায় পমারগ চন্দ্র যায় পুরুল পরফায দযফাযপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ১০০২০৫৫৮৯৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৮২

২৩১ অমূল্য চন্দ্র যায় পফরযন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৭৩০৩৯৮৫২৫৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৮৩

২৩২ পভনপত বুধু ভপরা পবক্ষুক দযফাযপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ২৩৫৩৯৮২০৪০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৮৪

২৩৩ যারফয়া পফগভ আবুর পারন ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৫০৫৩৯৪৩১৭০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৮৫

২৩৪ সুরয যায় জাকরু ফম্মডন পুরুল পযস্কা চারক দযফাযপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৮২০৩৯৭৮৭৮১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৮৬

২৩৫ শয়দ আরী পযাজ উপদ্দন পুরুল গৃপনী দযফাযপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৫০৫৪২৬২৬৭৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৮৭

২৩৬ ভাধফী রতা সুকুযাভ যায় ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৫৯৫৩৬৮২২৩৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৮৮

২৩৭ পনরযন্দ্র নাথ যায় পধরযন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৬৮৫৪২৬৫৭৮৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৮৯

২৩৮ বাদু চন্দ্র যায় ফীযবদ্র যায় পুরুল নাপত দযফাযপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৮২০১০২৭১৫১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৯০

২৩৯ যভান আ: ভাররক পুরুল কৃপল কাজ দযফাযপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৮৬৫৪১১৭৫১৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৯১

২৪০ দুরপপ যানী কান্দু নাথ যায় ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ২৩৫৩৯৮২০২৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৯২

২৪১ ভয়না যানী বপগযাভ ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৯১০০৫৮১২৩৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৩৫

২৪২ বুররা যানী যায় সুরযন চন্দ্র যায় ভপরা কৃপল কাজ দযফাযপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৫৯৫৩৯৮৫৮৯১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৩৬

২৪৩ শতরিয চন্দ্র ীর ভপন্দ্রয ীর পুরুল চা পদাকান দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৫০৫৩৭৯৯২৩৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৩৭

২৪৪ নফকান্ত যায় চন্দ্র কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৩৭০৩৭২৫৯৫৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৩৮

২৪৫ মফারা যজনী কান্ত দা ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ১৯০৩৭৩২৫৯০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৩৯

২৪৬ প্রান্ত ীর রুপনী কান্ত ীর পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৫০৫৩৭৯৮৬৪০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৪০

২৪৭ পপযভপদ্দন নাারু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৩২৫৪০৭৩৫৪১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৪১

২৪৮ ফপদয উপদ্দন য উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৭৩০৪২৩০৪০৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৪২

২৪৯ চপযত আরী খাপতভপদ্দন ভপরা পবন চারক দযফাযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৩৭০৩৯৫২৬২৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৪৩

২৫০ যাপধকা ফারা যায় পকযরকযা চন্দ্র ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৭৭৫৪১০৫৫৬২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৪৪

২৫১ পভাছা: পনলুপা পফ: পভা: াইদুর ইরাভ ভপরা কৃপল কাজ দযফাযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৬৪০৩৮১৫২২৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৪৫

২৫২ াপনুয পফগভ আপভনুর ইরাভ ভপরা কৃপল কাজ দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৬৪৪৮০০৯১১৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৪৬

২৫৩ ভফারা যায় প্রফুল্লয কুভায যায় ভপরা কৃপল কাজ ািগাঁও ৪ ২নং সুন্দযফন ৫৫০৩৮০৩৩৯৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৪৭

২৫৪ বুরবুরী যানী প্রফুল্লয কুভায যায় ভপরা কৃপল কাজ দয ৪ ২নং সুন্দযফন ৫৯৫৪১০৮৮৯৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৪৮

২৫৫ এযাদ যীপ নজরুর ইরাভ পুরুল কৃপল কাজ ািগাঁও ৪ ২নং সুন্দযফন ৬৪০৩৮১৫৪৬৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৪৯

২৫৬ পজযালনা খাতুন চান পভয়া ভপরা কৃপল কাজ ািগাঁও ৪ ২নং সুন্দযফন ১৯৫৪৪২৫৫০৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৫০

২৫৭ জয়ন্তী যানী যায় ফাবু যাভ যায় ভপরা কৃপল কাজ ািগাঁও ৪ ২নং সুন্দযফন ৯১০৪২২৫১৬৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৫১

২৫৮ পনয়পত যানী যায় ব্ররজন যায় ভপরা কৃপল কাজ দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৬২৪৮৩৮৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৫২

২৫৯ খানছার আলী নীলা শাহ পুরুল কৃপল কাজ দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৫৫০৩৭৩৩৭৩৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৫৩

২৬০ নাপগ ড আক্তায পভাজারম্মর ক ভপরা কৃপল কাজ সুন্দযফন ৪ ২নং সুন্দযফন ৮২০৩৬২৭৪৬১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৫৪



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ
পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৬১ আরভগীয পারন আব্দুর পভাতাররফ পুরুল পরফায দযফাযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ১৪৫৪০৬৫৬৮৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৫৫

২৬২ পফরনাদ চন্দ্র ীর ভী পভান ীর পুরুল কৃপল কাজ দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৩২৫৩৭৩৫১৮১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৫৬

২৬৩ বাযত চন্দ্র ীর নরনী কান্ত পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৯১০৩৮০৪০০২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৫৭

২৬৪ পফরপকছ পফগভ াপভদুর ইরাভ ভপরা চা পদাকান দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৩৭০৪০৬৬০১৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৫৮

২৬৫ যাপকফা খাতুন আভজাদ আরী ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৩৭৫১৫০৪৮৪০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৫৯

২৬৬ পভফারা যায় আকালু চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয ািগাঁও ৪ ২নং সুন্দযফন ৬২৪৮৫০৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৬০

২৬৭ আ: যপভ পয়জ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৪১৫৩৮০২১৯৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৬১

২৬৮ যওন আযা ভপপজ উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৬৮৫৩৮১২১০২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৬২

২৬৯ কাভরুজ্জাভান জপভপদ্দন পুরুল অরটা চারক দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৩২৫৪০৭৫৯৩৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৬৩

২৭০ আরনায়ায পারন গফুয উপদ্দন া পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৪১৫৩৮০২৫৮৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৬৪

২৭১ পফরপকছ পফগভ পনায উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৬৪০৪০৭৬৯৬৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৬৫

২৭২ আতাউয যভান খাপজয উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয ািগাঁও ৪ ২নং সুন্দযফন ৮৬৫৩৮২০২৪৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৬৬

২৭৩ বরফ চন্দ্র ীর পমারগ ীর পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৩৮১৫৩৭৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৬৭

২৭৪ আবুর ইব্রাপভ পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ২৮০৩৮১৪৭৪৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৬৮

২৭৫ হুরন আরী পফরার উপদ্দন পুরুল গৃপনী দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ১৪৫৩৭২৭৯৬৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৬৯

২৭৬ ারন আরী পফরার উপদ্দন পুরুল পবন চারক দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ১৪৫৩৭২৭৭৬৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৭০

২৭৭ ছাপফনা পফগভ আব্দুর ভাররক ভপরা গৃপনী দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৪১৫৩৭২৩৪৭৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৭১

২৭৮ আপম্বয়া পছয উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৩২৫৩৮১৪৫৮০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৭২

২৭৯ ভপজদুর ইরাভ  আ: কাপজ পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৯৬০১৪৮৩১৮৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৭৩

২৮০ াইদুর ইরাভ আ: কাপজ পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৫১০০০৫৮৯০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৭৪

২৮১ আতাবুয যভান আ: ভান্নান পুরুল পদাকান দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৫৫০৩৯৫১০৮৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৭৫

২৮২ সুপপয়া পফওয়া আ: কারদয ভপরা কৃপল কাজ দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৬২৪৬৬৭৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৭৬

২৮৩ আরনায়ায পারন জপপয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৭৩০৪২৩০১০০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৭৭

২৮৪ যত্না পফগভ জপয উপদ্দন ভপরা গৃপনী দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৭৩০৪০৭০১১৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৭৮

২৮৫ আরদ আরী আ: যভান পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৬০০৪৩১৬১৯৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৭৯

২৮৬ এনামুর ক আজফপদ্দন ক পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৮২০৪০৬৭৯৩১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৮০

২৮৭ আপছায আরী তপয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৬২৪৭৩১২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৮১

২৮৮ াভসুন নাায কপছভপদ্দন ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ২৩৫৩৯৫৬৩০৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৮২

২৮৯ পভররুন পনা ফদয উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ২৩৫৪০৭০২২৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৮৩

২৯০ ফুররযা পফগভ পভায়ারজ্জভ পারন ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৬২৪৮২৪৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৮৪

২৯১ পফরী যানী যায় নাপজয়া ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৫৯৫৭৫১৬১৮৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৮৫

২৯২ ভন্টু নাথ যায় যরত্নশ্বয যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৫৯৫৩৯৫০৮৫৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৮৬

২৯৩ পন ফারা যায় রাল্ঠঠু যায় ভপরা পদনমুজুয পগাদাফািী ৫ ২নং সুন্দযফন ৬৮৫৩৭৫৩০১৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৮৭

২৯৪ সুজাতা যানী যায় কণ ডধয যায় ভপরা পদনমুজুয আভইয ৫ ২নং সুন্দযফন ৭৩০৩৮৪৪৮৯৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৮৮

২৯৫ তনা যানী যায় দুরার চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ১০০১৯৭৭২৫৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৮৯

২৯৬ ভঙ্গলু যায় পগাযাচাদ যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৯৫৫১৯৬৬৮৭৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৯০

২৯৭ সুপভতা কভ ডকায কাপতডক কভ ডকায ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ২৩৫৪০৯৬৩৪৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৯১

২৯৮ সুপভত্রী যানী যায় বফানী যায় ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৬৪০৪০৯৭৮৪৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৯২

২৯৯ াগপযকা যানী যায় পফরনাদ যায় ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৭৩০৩৯৫২৯৯৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৯৩

৩০০ পদপত ভাপড ড দুরার ভাপড ড ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৭৩৫১৫৪৫৮৩০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৯৪

৩০১ পযারকয়া কভ ডকায দুখা কভ ডকায ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৯৫৫৯১৯৪৯৫৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৯৫

৩০২ পজালনা কভ ডকায পনভ ডর কভ ডকায ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ১৯০৩৮৩৯৩৪৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৯৬

৩০৩ পজালনা কভ ডকায পফরদী কভ ডকায ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৫৯৫৪০৯৪৩৫১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৯৭

৩০৪ পাাগী কভ ডকায ঝপিয়া কভ ডকায ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ১৯০৪০৯৪৮১৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৯৮

৩০৫ রা চন্দ্র দা পগার চন্দ্র দা পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৪৬০৩৯৪৯৭১২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৯৯

৩০৬ অনন্ত কুভায যায় অশ্বনী কুভায যায় পুরুল পদনমুজুয পগাদাফািী ৫ ২নং সুন্দযফন ৫৯৫৩৯৪৯২১০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১০০

৩০৭ পগাপফন্দ চন্দ্র যায় দ্মররাচন যায় পুরুল পদনমুজুয পগাদাফািী ৫ ২নং সুন্দযফন ৬২৫১৫২১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১০১

৩০৮ ধযনী কান্ত যায় সুপন্দ্র নাথ রায় পুরুল পদনমুজুয পগাদাফািী ৫ ২নং সুন্দযফন ৫৫০৪০৮৯৭৯৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১০২

৩০৯ কুরভাদ চন্দ্র যায় জগৎ নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয খখাসালুর ৫ ২নং সুন্দযফন ৬২৪৯৪৬৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১০৩

৩১০ পদুর ইরাভ াপভয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৪৬০৩৯৪৪০৮৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১০৪

৩১১ রা চন্দ্র যায় দুরার চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৬০১৫০৮৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১০৫

৩১২ যপদুর ইরাভ ভপপজ উপদ্দন পুরুল গৃপনী পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৭৭৫৪২৪১৭৬৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১০৬

৩১৩ পভান যকায পধরযন্দ্র নাথ যকায পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৩৭০৩৯৪৬৬৫১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১০৭



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ
পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩১৪ জীফন যকায দুরার চন্দ্র যকায পুরুল গৃপনী পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৮২৫৬৩৯৫৪১২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১০৮

৩১৫ চন্দন কুভায পখারগন পুরুল গৃপনী আভইয ৫ ২নং সুন্দযফন ১৯০৩৯৪৯২৯৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৩৮১

৩১৬ পানা ফারা যায় আনন্দ চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয আভইয ৫ ২নং সুন্দযফন ৮৬৫৩৯৫৩৯৩৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৩৮২

৩১৭ ফুর ফাবু যায় নরগন্দ্র নাথ যায় পুরুল গৃপনী আভইয ৫ ২নং সুন্দযফন ৫০৫৩৭৪১৮৬৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৩৮৩

৩১৮ বগফপত ীর রযন্দ্র ীর ভপরা পদনমুজুয আভইয ৫ ২নং সুন্দযফন ৫০৭১৪১২১৭৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৩৮৪

৩১৯ ভাপনক চন্দ্র দা পযরভান দা পুরুল কৃলক পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ২৮০৪৩১০১৩০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৩৮৫

৩২০ ওফাইদুর ইরাভ গ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৫ ২নং সুন্দযফন ২২০৩৭৮৩১১৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৩৮৬

৩২১ পভাররভা আ: াপভদ ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৬২৫০০৯১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৩৮৭

৩২২ নুয নাায পজলুয যভান ভপরা কৃপল কাজ পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ১৪৫৪২৩৫১০০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৩৮৮

৩২৩ কাপতডক চন্দ্র যায় যভনী কান্ত যায় পুরুল কৃপল কাজ পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৪৩৫৩৯৪৭৭১২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৩৮৯

৩২৪ প্রফীন চন্দ্র যায় জীফন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৩৭০৪০৮৮২০৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৩৯০

৩২৫ পচত্রা যানী যায় ধীরযন যায় ভপরা কৃপল কাজ পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৫৯৫৩৯৪৫২৬৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৩৯১

৩২৬ উত্তভ কুভায যায় সুফা চন্দ্র যায় পুরুল কৃপল কাজ পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৭৩৫১৫৫১২৩৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৩৯২

৩২৭ পচত্র  চন্দ্র যায় কাপরদ যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৩২৫৩৭৫৪৭৪৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৩৯৩

৩২৮ কাপতডক চন্দ্র যায় কাপরদ যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৪৬০৩৭৫৭৩৪৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৩৯৪

৩২৯ পফশ্বনাথ যায় সুরযন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৬২৫১২১১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৩৯৫

৩৩০ পখারতজা খাতুন আপন পভাাম্মদ ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ২৮০৪২৯৫৫৫৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৩৯৬

৩৩১ চনডু রযন আা রযন পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৫৫০৪০৮৮৮৮০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৩৯৭

৩৩২ যপনকা যায় ভূরন চন্দ্র যায় ভপরা গৃপনী আভইয ৫ ২নং সুন্দযফন ৩৭০৩৮৩৮২৪৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৩৯৮

৩৩৩ চাম্পা ফারা পভন্ত  যায় ভপরা পদনমুজুয আভইয ৫ ২নং সুন্দযফন ৯১০৩৯৪৫৬৩১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৩৯৯

৩৩৪ াগপযকা যানী যায় তযত পদফ ভ ডা ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৭৩০৩৯৫২৯৫১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪০০

৩৩৫ পভতা যানী তুরাযাভ পদফভ ডা ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৩২৫৩৯৫৩৩৯৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪০১

৩৩৬ কাপন্ত চন্দ্র যায় পনরকান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৭৩০৪০৯৬৮৩২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪০২

৩৩৭ জয়রদফ চন্দ্র যায় অপধয চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৯১০৭৪৩৯৫২৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪০৩

৩৩৮ পভপযনা পভযভ পডনা পভযভ ভপরা পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৬৪৫৬৪৩০৩২৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪০৪

৩৩৯ পজাস্না ফারা যায় পপ্রয় নাথ যায় ভপরা পদনমুজুয আভইয ৫ ২নং সুন্দযফন ৭৭৫৩৯৪৬৩১৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪০৫

৩৪০ পভফাবু যায় সুকুভায যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৮২০৩৭৪৩৩৯১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪০৬

৩৪১ পদপ্তী যানী যায় অতুর চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৬৪০৩৮৫০০০৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪০৭

৩৪২ কায়ায আরী তপছয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৬৪০৩৯৫৫০৬২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪০৮

৩৪৩ পভপরতা পভযভ জ পভযভ ভপরা গৃপনী পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৫৯৫৪০৯৫৩২৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪০৯

৩৪৪ আপভনা পফগভ পভা: াপন ভপরা গৃপনী পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ২৩৫৩৭৫১০২৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪১০

৩৪৫ খাররদা মুপরভ আরী ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৪৬২৬৬২৪৬২৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪১১

৩৪৬ াপনুয পফগভ তপপয উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৩২৫৪২৪৯৫৯৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪১২

৩৪৭ ভারজদা তপছয আরী ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৪১৫৪৯৫৩৯০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪১৩

৩৪৮ পজলুয যভান উবায উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৬৪০৪২৪৫৩৯৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪১৪

৩৪৯ হুরন আরী নপভয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৭৩০৪২৪৪১২৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪১৫

৩৫০ যপফউর ইরাভ আ: জব্বায পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৭৩০৪২৪০৪৯৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪১৬

৩৫১ াপদুর আরী পনজায উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ২৩৫৩৯৪৮৭৬৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪১৭

৩৫২ যপদুর ইরাভ যছুর প্রাভাপনক পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৮৬৫৪২৫৩৮৩৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪১৮

৩৫৩ আরভ বুধারু ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৫০৫৪২২৯৯৯১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪১৯

৩৫৪ নুয আরভ তপভজ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৯১০৪০৯১৭৬৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪২০

৩৫৫ টিকপর রযন পজায়াপকভ রযন  পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ২৩৫৪০৯৪১৬৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪২১

৩৫৬ ফান্দু যায় পফরদ যায় পুরুল পদনমুজুয আভইয ৫ ২নং সুন্দযফন ১৪৫৩৮৩৫৮১৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪২২

৩৫৭ ফুল্লী ফারা যায় পচন্দ্র নাথ যায় ভপরা পদনমুজুয আভইয ৫ ২নং সুন্দযফন ১৯০৩৮৩৬৪৪২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪২৩

৩৫৮ প্রদী চন্দ্র যায় পনযিন যায় পুরুল পদনমুজুয আভইয ৫ ২নং সুন্দযফন ১০০১৯৭৬১৩১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪২৪

৩৫৯ ফুরজর যায় কাপনাথ যায় পুরুল পদনমুজুয আভইয ৫ ২নং সুন্দযফন ৬৯০১৪৭৫৪৪৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪২৫

৩৬০ সুরফাধ চন্দ্র যায় পজরতন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয আভইয ৫ ২নং সুন্দযফন ৬২৪৯০৭৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪২৬

৩৬১ াপদা পফগভ এভদাদুর ক ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৭৩০৪১৩৩৯৬৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪২৭

৩৬২ পজাস্না পফগভ চুনা পভাাম্মদ ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৬২৫২০৮২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪২৮

৩৬৩ আরাপাছ উপদ্দন ছারফদ আরী পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৮৬৫৩৭৫৮৮১৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪২৯

৩৬৪ ারানু ঘত পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৭৭৫৩৮১৮৩৯৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৩০

৩৬৫ পফজন চন্দ্র যায় ঘুটু চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৬৮৫৩৯৪০৬৯৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৩১

৩৬৬ পফকা যায় তাপযনী কান্ত পুরুল পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৬৪০৩৯৪৪৪৮৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৩২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ
পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৬৭ প্রফুল্ল যায় যজনী কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ২৮০৪১৩৮৪৮১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৩৩

৩৬৮ নুয আরভ াভছুর পভস্ত্রী পুরুল পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৩৭০৪৩২৯৫৭৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৩৪

৩৬৯ রপরত চন্দ্র যায় নান্দু চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৬২৫৩৮৫৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৩৫

৩৭০ আররক উপদ্দন জপভপদ্দন পুরুল পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ২৮০৪১৩৬৭৫৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৩৬

৩৭১ শুপর চন্দ্র যায় চটকু চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৮২০৩৮১৮৩৭৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৩৭

৩৭২ সুধীয চন্দ্র যায় জয়নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৬২৫৩৮৮৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৩৮

৩৭৩ বপগযাভ যায় তযনী কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ১৪৫৩৯৩৯৩৫৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৩৯

৩৭৪ এপরজা খাতুন আবু কারভ ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৬০০০৩৭৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৪০

৩৭৫ আরনায়াযা পফগভ আনছায আরী ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ১৪৫৩৮২১২৮০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৪১

৩৭৬ আপরভা পফগভ চুনা পভাাম্মদ ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৮৬৫৩৮৩৩৪০৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৪২

৩৭৭ একরা আরী আরতাফ পারন পুরুল পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৮৬৫৩৭৮৬২৪৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৪৩

৩৭৮ পভাাযফ পারন ারভ আরী পুরুল পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৮৬৭১৮৬৭৯৫৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৪৪

৩৭৯ পজলু যভান আভজাদ আরী পুরুল পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৭৩০৩৭৮১৬৬৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৪৫

৩৮০ কারদয পকনু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৫০৮৪৭৮৭৬৪৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৪৬

৩৮১ নুরযা পফগভ াভছুর ক ভপরা পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৭৭৫৪১৩২৫২৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৪৭

৩৮২ যপদুর ইরাভ শয়ফ আরী পুরুল পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ২০৩৮১৬৯৯৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৪৮

৩৮৩ আবুর কারভ অআযভান আরী পুরুল পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ২৮০৪২৯৪২৬৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৪৯

৩৮৪ জারার উপদ্দন ভপজফয যভান পুরুল পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ২৩৫৩৯৪১৯০৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৫০

৩৮৫ পপকুর ইরাভ আপযফুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৮৬৫৪১৪১৬০৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৫১

৩৮৬ জাানাযা পফগভ পজলুয যভান ভপরা পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৬২৫৪০৪২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৫২

৩৮৭ ওভান গপন পিভায উপদ্দন া পুরুল পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৬২৫২৯৫৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৫৩

৩৮৮ নভপন পভযভ পধনা পভযভ ভপরা পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৪১৮১৯৭৪৯২৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৫৪

৩৮৯ ভপন ভাপি পন্টু ভাপি ভপরা পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৫২৯২৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৫৫

৩৯০ পাপারী মুযমু গরনন্দ্র মুযমু ভপরা পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৭৩০৩৭৮১৬৯৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৫৬

৩৯১ পযনা পফগভ নুয পভাাম্মদ ভপরা পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৭৩০৪২৯০৯০৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৫৭

৩৯২ পভাাাক পারন আরী পারন পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৫৫০৪১২৭৪৬৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৫৮

৩৯৩ পপযন আক্তায পযাজুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৬৪৩৬৬৯৪৭৮৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৫৯

৩৯৪ ভপভন নাজবুর ক পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৩২৫৪১৩৬৭৪৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৬০

৩৯৫ পপারী যানী পকচু যায় ভপরা পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ১৪৭৯৭৫০২২৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৬১

৩৯৬ রাবরী যভান সুরুজ্জাভান ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৯১৩২৪১৫০৫১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৬২

৩৯৭ কাভার ভুইয়া পপ উপদ্দন ভুইয়া পুরুল পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৪১১৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৬৩

৩৯৮ াপফবুয যভান ভপপজ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৫৫০৩১৮৯৫৬৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৬৪

৩৯৯ সুরফাত চন্দ্র যায় পখরযাদ চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৫৩৭৬৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৬৫

৪০০ রালু টুডু ভঙ্গর টুডু পুরুল পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ১০০১৮৮৮৯৭১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৬৬

৪০১ পডপফন াদা জুপরয়া াদা ভপরা পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৬৪৩৫০৯৯১১১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৬৭

৪০২ াভীভ এন্তাজ আরী পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৮৬০০০০০২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৬৮

৪০৩ াজাভার ভপজফয যভান পুরুল পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৫০৫৪২৭৮০২২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৬৯

৪০৪ ভপন পফগভ খপরর উপদ্দন ভপরা গৃপনী উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৮২০৩৮১৪২৮৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৭০

৪০৫ ভাপনক চন্দ্র যায় রপরত চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৪০০৫৮৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৭১

৪০৬ যারফয়া খাতুন আব্দুর সুফান ভপরা পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৯৫৫১৯০৩৯০০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৭২

৪০৭ জাাঙ্গীয আরভ ফাবুর পারন পুরুল পদনমুজুয পফরফািী ৯ ২নং সুন্দযফন ৬০০০০৪৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৭৩

৪০৮ পভাছা: কুরসুভ আযা আ: গফুয পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৭৯০০০১০৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৭৪

৪০৯ পমারগ চন্দ্র যায় নাযায়ন যায় পুরুল পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৯১০৩৯৩৪৯৪০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৭৫

৪১০ রালু পভাাম্মদ াচু পভস্ত্রী পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ২৮০৩৭৩৫৬৯১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৭৬

৪১১ ভঙ্গলু মুযমু রাচ্চু মুযমু পুরুল পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৬৮৫৩৭৭৮৭৬৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৭৭

৪১২ পতরক ভাপিড পজঠা ভাপিড পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ১৯০৪০৯৪২১৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৭৮

৪১৩ দযত মুযমু চুরু ভাপিড পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ১৪৫৪০৮৬৪৮৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৭৯

৪১৪ নাযায়ন কভ ডকায পগাার কভ ডকায পুরুল পদনমুজুয উত্তযপফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৪১৫৩৭৬৮৯০০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৮০

৪১৫ ফাই টুডু পাফান টুডু পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৬২৫১২৮৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৮১

৪১৬ পচরুিা মুযমু প্রধান মুযযমু পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৫৫০৪০৮৯২৩৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৮২

৪১৭ পজঠা াদা কানাই াদা ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ১০০২০৪৯১৮৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৮৩

৪১৮ নফীন মুযমু হুরান মুযমু পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৭৩০৩৭৫৪৪৮০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৮৪

৪১৯ আপজজুর অপভয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফুরফন ৭ ২নং সুন্দযফন ৫৯৫৪১৮৭৫৬২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৮৫



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ
পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪২০ ভামুন ভজদ্দপন পুরুল পদনমুজুয ফুরফন ৭ ২নং সুন্দযফন ৬২৫৪৪১৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৮৬

৪২১ পারন আরী পপজয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফুরফন ৭ ২নং সুন্দযফন ৯১০৩৯৫২৬৬০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৮৭

৪২২ আপভয আরী তপভজ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফুরফন ৭ ২নং সুন্দযফন ৫৫০৩৯৫৪৪৩৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৮৮

৪২৩ আব্দুর াপভদ আপপজ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফুরফন ৭ ২নং সুন্দযফন ৭৩০৪২৭৯৮২৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৮৯

৪২৪ আপযফুর ইরাভ গুরজায পুরুল পদনমুজুয ফুরফন ৭ ২নং সুন্দযফন ৫৫৫৪৩৪২৮৩১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৯০

৪২৫ খাপদমুর ইরাভ পইভপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফুরফন ৭ ২নং সুন্দযফন ৫৯৫৪৩৬১৯৯৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৯১

৪২৬ ারুর যানী যায় রতযন্দ্র নাথ যায় ভপরা পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২নং সুন্দযফন ২৮০৩৮৪১৯১১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৯২

৪২৭ ভারা যানী পাপভপন কান্ড ভপরা পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২নং সুন্দযফন ৭০০০২০৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৯৩

৪২৮ মুক্তা াযবীন াফপবুয যভান ভপরা পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২নং সুন্দযফন ২৩৫৩৯৫৮৫৯৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৯৪

৪২৯ পফজয় ভন্ত পজফন কানাই ভন্ত পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২নং সুন্দযফন ৫৯৫৩৯৫৯০৫২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৯৫

৪৩০ আব্দুয যাজ্জাক পজলুয যভান পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২নং সুন্দযফন ৬২৫৫১৯৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৯৬

৪৩১ তাী যানী যায় ধনিয় যায় ভপরা পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২নং সুন্দযফন ৬০০০১০২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৯৭

৪৩২ পযবা যানী যায় পফরযন্দ্র নাথ যায় ভপরা পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২নং সুন্দযফন ১৪৫৩৮৩৪৭১৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৯৮

৪৩৩ প্রবাতী যানী যায় সুরয চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২নং সুন্দযফন ৯১০৩৮৩০৯৯৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৯৯

৪৩৪ ার ফানী যায় রযন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয ফুরফন ৭ ২নং সুন্দযফন ৭৩০৩৮৪১৯০৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫০০

৪৩৫ মুহুপন ফারা সুরু দা ফভ ডন ভপরা পদনমুজুয ফুরফন ৭ ২নং সুন্দযফন ৬২৫৪৩৮৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫০১

৪৩৬ পদা পফগভ আব্দুর খাররক ভপরা পদনমুজুয ফুরফন ৭ ২নং সুন্দযফন ৭৩০৩৮৪২৫৪১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫০২

৪৩৭ যাভপ্রাদ দা সুকরার দা পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২নং সুন্দযফন ৩৭০৩৯৫৪১৪৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫০৩

৪৩৮ আঞ্জু আযা পফগভ  ফজলুয যভান ভপরা পদনমুজুয ফুরফন ৭ ২নং সুন্দযফন ১৪৫৪২৭১৪২৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫০৪

৪৩৯ পজানাপক যায় পফরযন যায় ভপরা                      পদনমুজুয                     কাপরকাপুয ৭ ২নং সুন্দযফন ২৩৫৩৯৩৩৮৮৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫০৫

৪৪০ গপফন্দ চন্দ্র যায় রয পকষ্ট যায় পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২নং সুন্দযফন ৪১৯৯৬৫৬৪৮১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫০৬

৪৪১ গ্রী চন্দ্র যায় পফনদ চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২নং সুন্দযফন ৭৩০৪১৮৯৭৮৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫০৭

৪৪২ অপনতয চন্দ্র যায় রয পকষ্ট যায় পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২নং সুন্দযফন ৮২২৭২২০৩৪৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫০৮

৪৪৩ গপফন্দ চন্দ্র যায় পভন্ত চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২নং সুন্দযফন ৪৬০৩৮৩৬২৯৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫০৯

৪৪৪ লুৎপা পফগভ আরাভপদ্দন ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৫০৫৩৬৮১২০০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫১০

৪৪৫ যতন যায় নরয চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২নং সুন্দযফন ৬৮৯৩৩৮৩৩৬১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫১১

৪৪৬ রপথপুয যভান পখপজয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২নং সুন্দযফন ৯১০৪১৮৩১৫৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫১২

৪৪৭ পনরয যায় পমাপগন যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৭৭৫৩৬৮৫৮৩৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫১৩

৪৪৮ ভায়া যানী যায় প্রকা চন্দ্র যায় ভপরা গৃপনী কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৬২৫৬৩৩১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫১৪

৪৪৯ নপভতা যানী যায় ফাফলু যায় ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৬২৫৫৯৬৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫১৫

৪৫০ ভভতাজ আরী আপজমুপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৮৬৫৩৭৯৯২৫৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫১৬

৪৫১ দয়া যানী পখাকা যায় ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৭৭৫৩৯৩৩৩৭৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫১৭

৪৫২ শ্যাভর যায় ভরন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৫৫০৪০৬৮২৫৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫১৮

৪৫৩ পভনপত যানী যায় খাটারু যায় ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৭৩০৩৭৯৪৯৯৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫১৯

৪৫৪ চরা যানী যায় নীর চযন যায় ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৫০৫৩৭৮১৮৯৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২০

৪৫৫ যনা ফারা যায় কাপভনী কুভায যায় ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ১৪৫৪২৩২৯২৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২১

৪৫৬ পপ্রপত চন্দ্র যায় পমারগ চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৯১৫৪৩৪৫৩৮৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২২

৪৫৭ রপরতা যানী যায় তাযক নাথ যায় ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ১৪৫৩৭৮৯০৪০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৫৮ যপফন যায় পফজয় চন্দ্র যায় পুরুল গৃপনী কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৬২৫৫৮৬২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৫৯ জাানাযা পফগভ রদ আরী ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৪১৫৩৬৮০৫৮৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৬০ পভতু যানী যায় পধরযন্দ্র নাথ যায় ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৮৬৫১২৩৫৩৬১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৬১ অরুন চন্দ্র যায় ছপচন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৭৭৫১৬৬০৪৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৬২ ছারযা পফগভ বুধু ভন্ডর ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৯১০৩৬৮৬৭৫৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৬৩ আপরুজা তাজু ইরাভ ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ২৮০৩৯৮৩৯৯৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৬৪ আপদফাী ফারা যৎ চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৬২৫৫৯৫৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৬৫ নতুন কুভায যায় পখাকা যাভ যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ১৪৫৩৭৮৭৯৫২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৬৬ পফরযন্দ্র নাথ যায় তুরা যাভ যায় পুরুল গৃপনী কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৬৮৫৩৭৯০৮৬০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৬৭ দয চন্দ্র যায় রযন্দ্র চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৫৫৩৪৪৮৮৩৬৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৬৮ ন্ধা যানী যায় রপরত চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ১৯০৩৯৩১৬৪৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৬৯ পূপনভা যায় রযন্দ্র নাথ যায় ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৮৬৫৩৭০০৩৯৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৭০ অরা অপধকাযী অপফনা ফম্মডন ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ২৮০৩৯৪১৯০১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৭১ ফাপন্ত যানী যায় ভুরন্দ্র নাথ যায় ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৮২০৩৭৮৬২৬৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৭২ পকৌপক যায় বাযত চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ৩ ২নং সুন্দযফন ২৩৮৮৩০৩৮৪০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ
পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৭৩ ভাাবুয যভন ফপছয পভাল্লা ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ১০০২১৫৬০৭১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৭৪ াহ্ আরভ পজয উপদ্দন ভন্ডর পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৭৭৫৩৯৩২৬৬৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৭৫ আনয়াযা ইয়াপছন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৬২৫৫৫৮১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৭৬ াপপজ উপদ্দন বুধা পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ১০০২০৪০০৫১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৭৭ রক শভত্র পযত শভত্র পুরুল গৃপনী কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ১৪৫২০৪২৯৪৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৭৮ আপজজ খান কাপভয খান পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৬৮৫৩৭৯৩৮৩১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৭৯ আযপজনা গপপায ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৭৭৫৩৬৮৮৪১০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৮০ ারভা পফগভ আপযপদ্দন ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৫০৫৪০৬২৫৩৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৮১ কৃষ্ণ চন্দ্র অপধকাযী দুরার চন্দ্র অপধকাযী ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৭৭৫৯৪৮০৭৯৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৮২ পবারানাথ যায় ব্ররজন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৪৬০৪০৭৩০৬৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৮৩ আপভনা খাতুন নাপজভ উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৯৫৫১৮৩৮৫১০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৮৪ ঝপয ফারা তইয়া যায় ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৬৮৫৩৯৩৪৮২৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৮৫ পভাকাযভ পারন আইন উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৩৭০৩৭৮৭০০৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৮৬ ভরনাযিন যায় গরজন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৪১৫৪০৬৭৯০৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৮৭ ভপজডনা পফগভ ভপজফয যভান ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৪৬৪১৫৭০৯৪২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৮৮ আ: ভপজদ পযভ া পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২নং সুন্দযফন ৫০৫৪১৫১১৮৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৮৯ আরভ আযা আনছায আরী ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৩২৫৪১৭০৬০২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৯০ তারযা তাপজয উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৪১৫৪২১৮২৩৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৯১ পভরন পারন আরাভ  উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৪১৫৩৮৯০৯২৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৯২ াপভদুর ইরাভ পযয়াজ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৫০৫৪২১৪১৭৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৯৩ পভনা যকায কাভার পখ ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৭৭৫৩৭৬৭২০৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৯৪ আপভনুর ইরাভ কপরভ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৭৩০৩৭৭৩৩২৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৯৫ নুরুর পারন আপজার পারন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৫০৫৩৯৭৮৫০৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৯৬ চঞ্চর কুভায যায় অতুর চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৬৮৫৩৭৬৮৯১৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৯৭ সূম ড কান্ত যায় খগ ড কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৯১০৩৯৮১৮৭৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৯৮ পভনাজ যকায পিজায উপদ্দন যকায পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৩২৫৩৭৯৪৫২৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৪৯৯ পছয উপদ্দন নপভয উপদ্দন ফাঙ্গার পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৫০৫৩৯৭৮৮৫৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫০০ পূনন ড যায় যাভ প্রাদ যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৭৭৫৩৯৮৬৭৫৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫০১ আবুর পারন কারভ আরী পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৫৯৫৪১৬৭৩৪১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫০২ আরনায়াযা পফগভ আ: াত্তায ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৪১৫৪২১৬৫৮৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫০৩ পফকা চন্দ্র যায় ভরন্দ্র নাথ যায় পুরুল কৃপল কাজ কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৮৬৫৪১৭৪৪০১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫০৪ পফত্র যায় অতুর চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ১৪৫৩৭৬৫২৪৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫০৫ পযবু পকস্কু ফাবু যাভ পকস্কু পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৬২৫৮৫৪৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫০৬ পান ভাই পগাার রযন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৩৭০৩৯১৭৭৯৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫০৭ ভপভনুয ইরাভ আ: যপভ পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৩২৫৪৩১১৮৬৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫০৮ াপফবুয যভান আ: ফারতন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৩২৫৪১৬৭৪৪২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫০৯ কাভরুজ্জাভান আ: ারাভ পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৬২৫৭৬৮৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫১০ দুরার চন্দ্র যায় পগার চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৮২০৩৯৮৩৭৮১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫১১ ভাপনক যায় ধরনশ্বয যায়  ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৩৭১০৭১৭৩৪৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫১২ নপভতা যানী যায় রতযন্দ্র নাথ যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৯১০৩৮২৭৫৪০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫১৩ যপফউর ইরাভ খান আ: াপকভ খান পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ১৯০৩৭৬৬৭২১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫১৪ ভভতা যানী যায় শুকুরু চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ৪৬৫১৫৪১৬১৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫১৫ আপজজায যভান আব্দুয যপভ ফাঙ্গার ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৯৫৫১৯৮৭৪০৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫১৬ পদপ্তী যানী যায় পখাকা চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ৩৭০৪২১৯৫১২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫১৭ নওাদ আরী জপয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ৬৪০৩৭৭৫৫৪৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫১৮ পফভর যায় াতু যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ১৯০৩৯২২০৩৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫১৯ যপক যায় ওয়ান যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৭৩০৪১৬৬৭৪২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫২০ পনযিন যায় নু যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ৬৮৫৩৯২০৫১৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫২১ াইদুর ইরাভ আপছয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ৫৫০৪১৬০৫৮০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫২২ যাভফাবু শুকান যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ৪৬০৩৯৮৮৫৬১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫২৩ আপন যায় যতন যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ৭৩০৪১৬৫০৫৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫২৪ রংরকয যায় যাভপ্রাদ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ৫৫০৩৯৮৫০৯৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫২৫ পফজয় যায় দুফুরু পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ৫৫০৩৭৬৫৭৬৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ
পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫২৬ কভর যায় পদাভাশু যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ৩৭০৪১৫৯৮৪১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫২৭ আব্দুর পারন আরছা পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ৬৮৫৪১৬১৯৪৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫২৮ দুরারী রযন নাযান ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৫৯৫৩৭৬৮৮৬৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫২৯ শ্রী পকরায যায় পভন্ত যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৬৪৫১৪৯১১৮৪ ুধলশ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫৩০ প্রদী যায় যাভ ফাবু যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ১০০২১৬৮৪৮০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫৩১ পগারা পারন ভাজ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৪১৯৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫৩২ আব্দুর কারদয পফরার উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৭৭৫৩৭২৯৫২৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫৩৩ যানী কভ ডকায সুরযন কভ ডকায পুরুল পদনমুজুয পফপুয ২ ২নং সুন্দযফন ৮৮৫২৩২৯৪৭০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫৩৪ পযাপজনা পফগভ আজগয আরী ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ২ ২নং সুন্দযফন ৭৭৫৩৮৩৪২৩৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫৩৫ পারুক পারন পদররায়ায পারন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ২ ২নং সুন্দযফন ৫০৫৩৭৮০০৪৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫৩৬ জরফদ আরী তপপয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ২ ২নং সুন্দযফন ৩২৫৪২৩২৫১৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫৩৭ পভা: নাপয আরী এফাযত আরী পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ২ ২নং সুন্দযফন ৫০৫৪০৮৫৭১৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫৩৮ আব্দুর জব্বায নপছয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৬৮৫৩৬৩৪৮৩২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫৩৯ প্রদী ভান্ত রিন ভান্ত পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ২ ২নং সুন্দযফন ৫০৭১৩৬৬৮৪২ ধিধিধ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫৪০ পভাররভ উদ্দীন ইভান আরী পুরুল পদনমুজুয পফরফািী ২ ২নং সুন্দযফন ৫০৪১৬০১৪৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫৪১ জুরপপকায আ: যপভ পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ২ ২নং সুন্দযফন পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫৪২ জয়যাভ টুডু যপিত পুরুল পদনমুজুয পফরফািী ২ ২নং সুন্দযফন পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫৪৩ পনরন যায় রয কৃষ্ণ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫৪৪ পপ্রপত যানী যায় পকদুলু যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৬৮৫৩৯৮২০৭৯ উপদযাক্তা পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫৪৫ ভাছুদা পফগভ াাজুদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ফীযগাঁও ২ ২নং সুন্দযফন ৮৬৫৩৭৮১৯৬৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫৪৬ রতা যানী যায় অপনর চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৬৮৫৪২৭৩১৭১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫৪৭ পভাছা: যওনাযা পভাফাযক আরী ভপরা পদনমুজুয পফরফািী ৯ ২নং সুন্দযফন ৪১৫২০৫৪৩২৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫৪৮ ভরনায়াযা পফগভ খপভয উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৫০৫৩৭৫৭৯৮৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫৪৯ পভাছা: পফউটি আব্দুর গাফ্পায ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৩২৫৪২৪৬১১৩ ১৭৫০৫৮২১৩০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫৫০ গীতা যানী যায় উরন্দ্র নাথ যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ৫৫৫৫৯০৭৩৯২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫৫১ যিনা যানী যায় কাপতডক চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ৮৬৫৩৯৪০৭৭৮ ১৭৯৬৯৭১২৯৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫৫২ স্বযস্বতী যানী জরগাপদ চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৭৭৭৪৭২৫৮২৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫৫৩ পমাদা যায় তযনী কান্ত যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ১৯০৩৭৮৪৯২২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫৫৪ কল্পনা যানী যায় ধরনশ্বয যায়  ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৬৪৭১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫৫৫ পুস্প ফারা দা রার ফাবু দা ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ৪১৫৩৮২২৩৯২ ১৭৭৩৩৫৯৬৯২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

৫৫৬ ভয়না ফারা যায় ধীরযন্দ্র নাথ যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ১০০২১৩৭১৩৯ ১৭৯৪৫৩৪৩৭৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৫৭ পগারাী যানী যায় পরপখত চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয পফপুয ৩ ২নং সুন্দযফন ৫৫৪০৫৫৬৭৭৫ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৫৮ প্রপভরা ফারা রভ চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ ২নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৪৬০৪ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৫৯ কভরা কান্ত টুডু যনপজত টুডু পুরুল পদনমুজুয পফরফািী ৩ ২নং সুন্দযফন ২৮১০২২৪৭৪৭ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৬০ পভা: নুয ইরাভ পভা: াপভদুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ২৮০১৮৬২১৯৬ ১৭৬১৬৫৭৪৬৩ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৬১ পভা: পভাকরর আরী পভা: যভজান আরী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৫৫০৩৮২২১৫৬ ১৭৭৩৬৪৫৯৫৪ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৬২ পভা: দপফরুর ইরাভ ফপছয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৪৬০৩৮৩০০৯৪ ১৭২৪৭৭৯৯৮২ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৬৩ পভাছা: আকপরভা পফগভ পভা আভজাদ পভাল্লা ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ১০২৫৭৬৪৭৫২ ১৭৪৭৭৩৮২২১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৬৪ পভাছা: াপফনা পভা: ফপদয উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ২৮০৪০৭৬৩৩৫ ১৭৪৬৪৪৪৮৯৬ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৬৫ পভাছা: যপদা পফগভ ইব্রাপভ আরী ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৪১৫৪০৬১৫৬০ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৬৬ পভা: আভজাদ আরী পভা: নুরুর ক পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ২৩৫৪০৭২৯৫৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৬৭ পভা: কায়ছায পভা: আব্দুর পারন পুরুল পদনমুজুয ািগাও ৪ সুন্দযফন ৫৫০৪১০৩৭৭০ ১৭৬২০৫১১১৮ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৬৮ যতন চন্দ্র যায় ঈশ্বয চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ১৪৫৩৮২৮৪৯১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৬৯ পভাছা: নুয নাায পফগভ নুয ইরাভ ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ২৪০৪৩৭৫২২৮ ১৭৪৭৪৪১৭৫২ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৭০ পভা: আরার পভা: পনজাভপদ্দন পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৫৫০৩৮০৮১৪৮ ১৭৬৩০৫৮২১৫ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৭১ পভাছা: নাজভা পফগভ নুয পভাাম্মদ ভপরা গৃপনী দযপুয ৪ সুন্দযফন ৮৬৫৪০৮০৭২৩ ১৭৩৭৮৫২৪৮৪ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৭২ পভা: ভপনয পারন ধপজভপদ্দন পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৫৫০৪২২৪৬৩৪ ১৭৯০৯৫৪৮১২ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৭৩ পভা: পজয়ারুর ক আ: াত্তায পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৪৬০৩৮১০৪৭৬ ১৭৭০৩৬৭৭৬৪ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৭৪ পনবা যানী অনী কান্ত ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৩২৫৩৭২৫১২৪ ১৭৭৪৬৪৮২৮০ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৭৫ পভা: আজগায আরী তফাযক আরী পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ২৮০৪০৭৫০৭১ ১৭৭৪৬৪৭৬৫০ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৭৬ পভাছা: ারজযা পফগভ বুর ক ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৩৭০৩৭২৬৩২৫ ১৭৪৪৩২৪৬০৯ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৭৭ পভাছা: সুপপয়া খাতুন পভা:  আ: ভান্নান ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৮২৩৪৩৪৬৪৯৫ ১৩০৮৬৯৪৮৪৪ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৭৮ পভা: ভাইদুর ক পভা: ফারদ আরী পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৬৮৫৩৮১২১৬৯ ১৭৫৫১০৫৪০৮ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ
পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৭৯ পভাছা: পযনা পফগভ পভা: আরাবুপদ্দন ভপরা গৃপনী দযপুয ৪ সুন্দযফন ১৪৫৪০৬৩১৫৫ ১৭৮৩১২৮৯৯২ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৮০ পভাছা: যারনা খাতুন পভা: ইয়াকুফ আরী ভপরা গৃপনী দযপুয ৪ সুন্দযফন ১৯০৪২২৯৭২৯ ১৭৩৭৩০৭২১৫ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৮১ শ্রী পফভর চন্দ্র ীর শ্রী পফরযন চন্দ্র ীর পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৫৯৯০৩৩৮২৪৫ ১৭২১৯৩৬৭৭৯ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৮২ পভাছা: পযপজয়া পফগভ পভা: আ: জপরর পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৪১৫৩৭২৮৭০৬ ১৭২২৩০৭৪৯১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৮৩ পভাছা: পযানা পফগভ আ: গফুয ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৩২৫৩৯৬০৮৮৮ ১৭৯২৭৯৮৫৪০ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৮৪ যভানাথ ীর ধীরযন চন্দ্র ীর পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৭৮৭৪ ১৭৬৩৮১০০০৯ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৮৫ পভাছা: নুযজাান পফগভ আরফদ আরী ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৬৩৮৪ ১৭৯১১৬৭৩২ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৮৬ পভাছা: জাপনুয পফগভ অব্বাপদ্দন ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৫৫০৪০৬৩১৪৯ ১৭৮৮০৬১৬৯৪ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৮৭ আন কুভায যায় ভধু সূধন যায় পুরুল পদনমুজুয ািগাও ৪ সুন্দযফন ৪১৭৫১৭৩৫৯২ ১৭৫০৩২৬৫৪১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৮৮ শ্রী কান্ত যায় বরফ চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ািগাও ৪ সুন্দযফন ৬৮৫৩৮০৮৬১৩ ১৭৩৩২৬৯৫৪৯ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৮৯ রুারী ফারা প্রফুল্ল চন্দ্র ীর পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৮২০৩৮০১১৬৫ ১৭৪০৮৬৭৮৮১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৯০ পভা: পভাস্তাক পারন পভা: আপজজুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ািগাও ৪ সুন্দযফন ৩২৭৭৬৪১৮৩৭ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৯১ পভাছা: আছভা তপছপদ্দন ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ১৪৫৩৯৫০৫৫০ ১৭৯২৯৭৩৬৯৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৯২ পভাছা: আপভনা পভা: আকফয ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৭৭৫৩৯৫৩২১০ ১৭৮২০২৫৮১৩ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৯৩ পভা: তপকুর ইরাভ পভা: ভাতাফ আরী পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ২৩৫৩৮১২৩৭৯ ১৭৯১৫০৩৫৫৩ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৯৪ পভা: ফাবুর পারন পভা: আ: জব্বায পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৭৩০৩৭৩৫৬৭৯ ১৭১৯৪৩৭৫৪৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৯৫ পভা: ভরচনা পফগভ পভা: খপরর উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ১৯০৩৯৫৫০২৭ ১৭৩৭২৬৯৯১৪ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৯৬ পভা: ফাবু পারন পভা: গফুয পুরুল পবন চারক দযপুয ৪ সুন্দযফন ৭৭৫৪০৬৯৩৬২ ১৭২৫০১১৮৩১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৯৭ পভা: আপভনুর ইরাভ পভা : আরতাপ পারন পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৬৮৫৩৯৫৪১৫১ ১৭৭৪৪৮৬২২২ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৯৮ ভপউয যভান পভা: ভরয পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৮৬৫৩৭৪০২৭৭ ১৭৭৩০১৮০৯৫ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৫৯৯ পভা: পযাজুর ইরাভ পফরার উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ১৪৫৩৮০৭০৩২ ১৭৭৪৬২১৯৮৩ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬০০ পভাছা: রায়রা পভা: খপরর ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৯১০৩৮০২৫১৯ ১৭১৯২৫৯০১২ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬০১ তন ীর ফীরযন্দ্র নাথ ীর পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৭৩০৩৮১৫২৬৫ ১৭৩৪০৮৫৬৪০ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬০২ পভাছা: সুপপয়া খাতুন পভা: াপফফয যভান ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৬৫৯৮ ১৭১৯১৫০৭৪৩ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬০৩ পভা: তপরভ ভপপজউপদ্দন পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৪৬০৩৮০৯৬২৭ ১৩১৯৮০৬২৯৯ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬০৪ পভাছা: পযানা পফগভ যকুযত ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৫৯৫৩৯৫২৭৫০ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬০৫ যাপজয়া সুরতানা ইভাইর পারন ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৭৭৫৩৭২৭৮৬১ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬০৬ পভাছা: নাপছভা পফগভ পভা : নুয ইরাভ ভপরা পদনমুজুয ািগাও ৪ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৮৩৬৫ ১৭৪০৮৪১৯৫২ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬০৭ পভা: আইনুর ইরাভ পভা: আ: ফারদ পুরুল পদনমুজুয ািগাও ৪ সুন্দযফন ৭৩১১৯৮২৯৯০ ১৭৫৭৯৬৫৩০১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬০৮ পভাছা: গররজায কপফয পভাাম্মদ ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৪১৭৬০৪১৮৯৭ ১৭৯৬৩০৪১৬১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬০৯ পভাছা: আরভনা পফগভ পদফারু া ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৩২৫৪০৭০৮৭৭ ১৭৪৬০৬৯৪৭১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬১০ পভাছা: াপন আযা নজরুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৪৬০৩৮০৭৩৫৭ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬১১ পভাছা: ভারজদা পপয উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৪১৫৪০৬১১২৩ ১৭৬৭০৮৩০৮৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬১২ পভাছা: াযবীন পফগভ পভা: াছান আরী ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৪৬০৪২২৯৯৭৩ ১৭৬১৩৪৬০১৯ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬১৩ পভাছা: পযখা পফগভ নজরুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৫০৫৩৭৯৬২৮৯ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬১৪ পভাছা: পভরযজান পভা: নুয পভাাম্মদ ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৫৫০৩৭২৫৭৫৫ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬১৫ পভাছা: পভররুন পভা: ভাপয উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয ািগাও ৪ সুন্দযফন ৫৫০৩৭২৭৮৪৩ ১৭০৭৪০১৪৭০ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬১৬ নাপযন খাতুন পভা: ভপভনুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬০০০১৮২ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬১৭ উদয় চন্দ্র যায় পকংকয যায় পুরুল পদনমুজুয ািগাও ৪ সুন্দযফন ৪৬০৩৮১০১৭৯ ১৭৩৯৭০৭৭২০ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬১৮ ভপজডনা পফগভ আপায আরী ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৬৪০৩৮১৫২৯০ ১৭২৩২৫৩২৪৬ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬১৯ পভা: পপকুর আরভ পভা: ইরাভ া পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৯১০৩৯৫০৮৪৭ ১৭৭৩৩০৫১৬৬ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬২০ পভা: যাজ্জাক আরী পভা: ইনান আরী পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৮২০৩৭২৪৮৬২ ১৭৩১৪৩৫৮০৯ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬২১ পভা : জুরয়র যানা পভা: আবু তাররফ পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৫৫০৪২২৪০৩০ ১৭৭৪১২৯৬৭২ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬২২ পভাছা: াপপয়া খাতুন আজারুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৬৪০৩৮১৭৩১২ ১৭৫৫১০৫০৪৮ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬২৩ পভা: পয়ারুর ইরাভ আরী পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৭৭৫৩৮০৪৭৩৬ ১৭৯২৭৯৯৫৪৬ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬২৪ পভাছা: পযখা পফগভ তফজুর ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৬৪০৩৯৫৫৬৯০ ১৭১৯১৫০৭৪৩ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬২৫ পভাছা: হুরনয়াযা পভা: আপভনুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৬৬৪৭ ১৭২৪৮৫৮৫২৪ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬২৬ পভাছা: ভররছনা পফগভ াভসুপদ্দন ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৫৯৫৩৭৩৯০০৯ ১৭১৯১৫০৭৪৩ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬২৭ পভা: মুপরভ উপদ্দন তপফযউপদ্দন পফশ্ব পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ১৭১৯১৫০৭৪৩ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬২৮ পভাছা: াযবীন আযা পভা: ারদকুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ২৮০৩৯৫৬২৭১ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬২৯ পভা: কাইদুর ইরাভ মৃত: মুপরভ পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৬৭৯৫ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৩০ পভা: হুরন আরী মৃত: নাপজভ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৬৪৪০ ১৭৭৮০০৪৯৩০ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৩১ পভাছা: পফফী পফগভ যভজান আরী ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ২৩৫৩৭৩৩০৩৯ ১৭৭৩৯৪১৪১৫ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ
পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৬৩২ পভাছা: পপযনা পফগভ পভা: াপদকুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৬৪৪৩ ১৭৭৮০০৪৯৩০ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৩৩ পভাছা: গুররজা পফপফ পভা: আব্দুর াভাদ ভপরা পদনমুজুয ািগাও ৪ সুন্দযফন ৫০৫৪২১৭৪৫৯ ১৭৮৪৯৬২১২৯ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৩৪ পভাছ: স্মৃপত আক্তায পভা: যব্বানী ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ২৪০৬৬৪৮৪০৮ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৩৫ পভা: আরনায়ায পভা: আ: াভাদ পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৬৪৭২ ১৭৩৭৩৯৬২৪১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৩৬ পভাছা: কপনুয পফগভ পভা: আপছয উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৪১৫৪০৬২৯৬৪ ১৭৬৭১৭৭৮৮৯ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৩৭ পভা: ররভান আরী নাপয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৭৭৫৩৭৩০০৬৩ ১৭১৭৮৭৮৬১৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৩৮ পভাছা: নাইভা খাতুন আ: রপতপ ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৮২০৩৯২৮৭২৯ ১৭১৩৮১৩৬৭৫ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৩৯ পভা: ভপভন আরী যভজান আরী পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ২৩৫৪০৮২৬২৬ ১৭৭০৩৬৭৬৫৪ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৪০ দুরার যায় ভনরভান পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ১০০২০৩৮৬৫৯ ১৭১৩৮১৩৬৭৫ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৪১ পফফপত চন্দ্র যায় পখারগশ্বয চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৫৯৫৩৬৯০৫৫৮ ১৭১৩৭১৬৫২২ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৪২ আ: াত্তায ভপবুল্লা পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৬৪০৪০৮১৬৮৬ ১৭৫৭৯৭০০৪৫ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৪৩ পনফাযন যায় যত চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৬৮৫৩৭৯২০৪৯ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৪৪ নজরুর ইরাভ াপচ যকায পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৮২০৪০৭২৪৩৬ ১৭৬৭৫৫৭০২৪ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৪৫ পভা: ায়দায আরী ভনছুয আরী পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৮৬৫৩৯৪৫০৩৩ ১৭১৯২৫৪৫০১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৪৬ ারযায়ায াভসুপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৯১০৩৮০০৮০২ ১৭৪৪৯৪১৭৭২ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৪৭ পভা: আপভনুর পভা: াপপজপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৪৬০৩৬৮৮৮৩১ ১৭৫১৩০৫৪১২ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৪৮ পভা: আ: খাররক ভঙ্গুলু পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ১০০১৮৪৫৯৫৫ ১৭৬৭৪২০৭৩১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৪৯ পভা: ভপপজপদ্দন পছভপদ্দন পুরুল পবন চারক কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৩৭০৩৬৮৩২৬২ ১৭৩৮১৩৬৭৫ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৫০ পভা: যপভ পভা: রর পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৭৩০৩৬৯৩৭৬১ ১৭১৩৮১৩৬৭৫ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৫১ কভর চন্দ্র যায় সুদয় চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ১৪৯৮৭০৭২৫৪ ১৭৬৭৫৪০০৮৬ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৫২ পভাপাজ্জর পারন আপাজপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ২৩৫৩৯৩৫৯৬৪ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৫৩ পভাপারজ্জভ পারন ফপদযউপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৪৬০৪০৭৪৬৭৬ ১৭১৩৮১৩৬৭৫ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৫৪ পযজাউর আযাপ আরী পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৬৮৫৩৭৯০৯৫১ ১৭৪৭৮৩৮৮১৪ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৫৫ াপপজপদ্দন অপযত পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৭৭৫৩৮০২৩৮৩ ১৭১৩৮১৩৬৭৫ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৫৬ পভা: পজপযন খাতুন জয়নার ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৫৫০৩৭৮৯৯৬৭ ১৭৪৩০৩৫৫৫৩ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৫৭ পভা: পপরভ খযরদ আরী পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৩৭০৩৬৮২৭০২ ১৭৯৫১৫১৬০৩ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৫৮ পভা: জাপদুর পভা: যমুজ আরী পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৯১০৪০৬৮৯০৪ ১৭২২৮০৮৪৫২ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৫৯ ারফদুর আরী আ: াত্তায পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৭৩০৩৯৩৭২৩৪ ১৭১৩৮১৩৬৭৫ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৬০ াইদুর আরী াাজপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৩৭০৪০৭১০৫৩ ১৭৭৩৩১৩০৩৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৬১ অপনফারা তইয়া যায় ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৩২৫৩৯৪০৩৪৪ ১৭১৩৮১৩৬৭৫ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৬২ পভা: াপদকুর াযাজউপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৩৭৪৮৮৭২২১৯ ১৭৯২৮৪৫১০২ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৬৩ ফাবু যভান পভা অপভপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ১৪৫৪০৬৯১৬০ ১৭৫১৩৩৮৯১৪ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৬৪ পভা: ফজরায যভান গপরয়া পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৫৯৫৩৬৮৯৭৬৬ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৬৫ সুরয যায় ফীরযন যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৪৬০৪০৭০৭০৮ ১৭৪৪৯৩০৮৪৮ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৬৬ রপরত যায় জয়রদফ যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৬৮৫৩৯৩৪১৫৩ ১৭৯২৭৯২২৯৩ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৬৭ পভাজাভ পভা: জপভপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৩২৫২৯৩৯৬৫০ ১৭৮১২০৪২৭৮ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৬৮ যিন কুভায যায় অপম্বকা চযন যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৩৭০৪০৭০৩৭৮ ১৭৭২৮৭৮৯৭৩ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৬৯ পভা: আরী তপভজউপদ্দন পুরুল পবন চারক কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৫৫০৩৯৩২২১১ ১৭৭৩৩০৫৩৯৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৭০ পভা ভাীন আরী জপয উপদ্দন পুরুল পবন চারক কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৯৫৫০৮১৯২৩০ ১৭৩৩২৮৯৫৯০ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৭১ পভা: পারুক পারন খয়যাত আরী পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ১০০২১৫৬০৪৮ ১৭৬২৬০১১৫৪ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৭২ সুকুভায চন্দ্র যায় ধভ ডনাযায়ন চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৮৫৬৩৯২৫৪১৫ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৭৩ াবুর পারন দুফুরু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৭৭৫৪০৭৫৩৩৬ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৭৪ রপরতা যানী যায় জগদী চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৮৬৫৩৯৪৬৫৫১ ১৭১৩৮১৩৬৭৫ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৭৫ পভা :ইছা আরী আপরভপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ১৪৫৪০৭১১৩৩ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৭৬ হুরন আরী পভজপদ্দন ভন্ডর পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৪১৫৩৯২৯৫২৮ ১৭৭৩৭৯৬২০০ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৭৭ ফাবুর পারন জপযভত আরী পুরুল পবন চারক কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৬৮৫৪০৭৫১৮৮ ১৭৯২৫১৮০৭১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৭৮ পগারন আধীকাযী সুপধয অপধকাযী পুরুল ারনয পদাকন কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৪১৫৪০৬৬৬৫০ ১৭৪০৮৪৩৯৪৫ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৭৯ সুজাতা যানী জয়রদফ যায় ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৪১৫৩৯২৮৪৪৭ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৮০ পূন ড অপধকাযী খগ ড অপধকাযী পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ২৮০৩৯৩৯০৫৩ ১৭৬৭৪২৪৫৯২ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৮১ পফরনায় কুভায যায় পানাসু চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৮৬৫৪০৮৫৫৩২ ১৭৯৪৯২৮৮৭৬ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৮২ পভা :সুরতান আরী াভসুপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৬৪০৩৬৯৩১২ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৮৩ পভা: পগারাভ পভাস্তপা আপজভপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৬৪০৩৬৯৭০৩৭ ১৭৬৩৯৯৯৩৭৮ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৮৪ পভা: ভাাবুয পভা: পভজপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৯১০৪২৩৪০৬৮ ১৭৪৬০৪৩২৪৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ
পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৬৮৫ যাজকুভায যাম শররন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৬৪০৪০৮২৩০৪ ১৭৬০০৪০৫২৩ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৮৬ পভা আপজার পারন দুফুরু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৭৭৫৩৬৮৫৯২৯ ১৭৮৮৮৭৩৯৯৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩০

৬৮৭ চন্দ্র নাথ যায় প পভান পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ২৮০৩৭৯৫৪৫৫ ১৩১৫২২৬৮৯৮ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩১

৬৮৮ পিরজন্দ্র নাথ যায় পদরন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৯৫৫১৯৬০৮৬৮ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩২

৬৮৯ াপচভপদ্দন পযভানু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ২৩৫৩৯৩৫১৩৯ ১৭৬৭০৩১৯৫৯ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩৩

৬৯০ পভা: ভপভনুর ভভতাজ আরী পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৫৯৫৩৬৮৯৭৮২ ১৭৫৭৯৯৪২১৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩৪

৬৯১ পভা: যওয ফাবু বুজ পভা: রপতপ ভন্ডর পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৯১২-৩০৫৬৪৫ ১৭৩৪৯৯৭০২৪ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩৫

৬৯২ দুরার চন্দ্র যায় উপধয চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৬৪০৪০৮৫৯১৯ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩৬

৬৯৩ সুপদন চন্দ্র যায় নরযন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৫৯৫৩৬৮৯৬৩৪ ১৭১৩৮১৩৬৭৫ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩৭

৬৯৪ পভা: খযরদ াপজভপদ্দন পুরুল পবন চারক কাপরকাপুয ৮  সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৫৫৯৪ ১৭৯৬১০৬৩৯৯ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩৮

৬৯৫ হুরন আরী আ: আপজজ পুরুল পবন চারক কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ১৪৫৩৯৩৪৪২২ ১৭৪৫৬২৮৯৯৯ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৩৯

৬৯৬ ছারফদ আরী যকায াভসুু্পদ্দন যকায পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৫৯৫৩৯৩৩৬৮৩ ১৭১৩৮১৩৬৭৫ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৪০

৬৯৭ ভপভনুর ক ভাজউপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৬৮৫৩৬৮৯৭২৪ ১৭৪৭৪০৭২২০ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৪১

৬৯৮ াভীভ পারন ভপজফয যভান পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৫০৮৬৭৭৮৭৯১ ১৮৭৮৮০৩৭৩৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৪২

৬৯৯ পগাার চন্দ্র যায় অররাকান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ২৩৫৩৯৩৫৮৩২ ১৭১৩৮১৩৬৭৫ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৪৩

৭০০ পভা: পদরা আপরভপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৬০৬৩ ১৭৯৯৭৯৭০৩৮ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৪৪

৭০১ আ াপভদ পভা: মুপনয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ২৭১৮১৮৫৩৫৬৬৯৭ ১৭১৭৬৮৯৩০৪ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৪৫

৭০২ অিরী যানী যায় ব্ররজন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৪১৫৪০৬৭২১১ ১৭১৩৮১৩৬৭৫ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৪৬

৭০৩ জাপভপন চন্দ্র যায় যারজন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৮২০৪২৩৫২০৭ ১৭৯০২০৪৮১৯ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৪৭

৭০৪ ধযনজয় যায় উদয় চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৫৭৬১ ১৭৫৬৯৫৯৭৭৫ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৪৮

৭০৫ পভা: পযজাউর পভা : াভসুপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ১৯০৩৬৮৭১৬৬ ১৩০৮১৩৬২৮০ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৪৯

৭০৬ পভা: আর ভামুন পভা; ভপজফয যযভা পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬০০০১৭৪ ১৭৩৮১৫৮২৬৯ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৫০

৭০৭ পভা; আনারূর ইরাভ আব্দুর াপকভ পুরুল পদনমুজুয পফরফাপি ৯ সুন্দযফন ১৪৬৫২৯৪৫৮৩ ১৭৮১০৫৩৪৭৬ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৫১

৭০৮ অপজজুর ইরাভ পভা: ভাজ ফাঙ্গার পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৪৬০৪২২৫৯১৪ ১৭৮১০৫৩৪৭৬ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৫২

৭০৯ আ: আপরভ আব্দুর ারাভ পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৫০৫৪২৯৫৯০১ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৫৩

৭১০ ভঞ্জুরুর ইরাভ আ: যপভ পুরুল পদনমুজুয পফরফাপি ৯ সুন্দযফন ৬৪০৩৯৮৯৭৬৪ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৫৪

৭১১ সুপনর যায় দ্মররাচন যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৮৬৫৩৭৭৭৪৪৪৪ ১৭৪২৬৯৯৫৪৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৫৫

৭১২ পভাছা: পযপা পফগভ ভপছয উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৩২৫৩৯৯০২৩২ ১৭০৩১৯৫১৪৪ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৫৬

৭১৩ ছারফদ আরী তপপয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৫০৫৩৭৫৭৯৪৩ ১৭৯৯১৪৩৩৪৯ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৫৭

৭১৪ ভাছুদা পফগভ খাপজভ উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৮৬৫৩৯৩২০৫৬ ১৭৯৯১৪৩৩৪৯ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৫৮

৭১৫ আনছায আরী ভপপজউপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৪১৫৪২১৭২৩৮ ১৭৬৪৯৪৬৯৬৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৫৯

৭১৬ ভপভনুর ইরাভ আ: কুদ্দুছ পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৮৬৮৭৬১৭১৮৬ ১৭৬৪৯৪৬৯৬৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৬০

৭১৭ পভাছা: াপরভা পফগভ াপপজ উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ১৪৫৪২২১১৯১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৬১

৭১৮ ভামুদা খাতুন পভা আরী ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৫০৫৩৯০৯৫৭৭ ১৭০৭৪১১১৮৬ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৬২

৭১৯ আব্দুর আউয়ার পভা যরভদ আরী পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৫০৬২৬০৭৩২৯ ১৭১৭২৩১৯৬৪ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৬৩

৭২০ পভাছা: াপপজা াযবীন পভা: আব্দুল্লারর ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৭৫৯৯ ১৭৪১৬৬০৩৭৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৬৪

৭২১ পভাছা: পপল্প পফগভ আব্দুর রপতপ ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ১৪৫৪২২০৫০৮ ১৭৬১১৮৭৫৬৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৬৫

৭২২ পভাছা: পভপনয়াযা খাপজয ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৪১৫৩৭৫৯০৭৩ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৬৬

৭২৩ ভপতউয যভান পজল্লু যভান পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৪৬০৪২২৭৬২১ ১৭৬১১০৭৩১৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৬৭

৭২৪ যপপকুর ইরাভ পভাপভন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৩৭০৪২২১২৩৭ ১৭৭৮৬২৩৯৮৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৬৮

৭২৫ ওফাইদুর ক দপয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৪৬০৩৮৬৭৬৩ ১৭৭৮৬২৩৯৮৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৬৯

৭২৬ কার যায় কপফন যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ২৩৫৩৯৮৯৮৪ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৭০

৭২৭ পভজানুয যভান ভপজফয যভান পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৬৪৪৩৩৫৪৮২৫ ১৭৭৯৪৫৬৪৩৮ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৭১

৭২৮ আব্দুর াপকভ পভা ছপভয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ১৯০৪১৮৩৪৬৪ ১৭২৮৭৭১৬৯৬ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৭২

৭২৯ আ: রপতপ জপভয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ১৯০৩৯৮৭১১১ ১৭৩৮৭২০১১৪ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৭৩

৭৩০ আ : যাজ্জাক আ: যভান পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ১০০২০৮৫৭৫৮ ১৭৪৩০৩২৭১৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৭৪

৭৩১ চন্দন যায় পিরনভ চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৮২৫৫৯৩৭২৫৫ ১৭৩৩১৮৯২৬৮ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৭৫

৭৩২ আনছায আরী জহুয আরী পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ২৩৫৪২২৮৮৮০ ১৭২২৭৫৩৮৯৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৭৬

৭৩৩ শ্রীকান্ত যায় খরগন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ১৪৫৩৭৬২৩৫১ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৭৭

৭৩৪ পযাদ পারন ফাবু আ: ভপভন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৩৭০৪১৫৬৫৭৩ ১৭৪৫২১২৩৩৩ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৭৮

৭৩৫ পভাকাযভ পারন তছপরভ প্রভাপনক পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৪১৫৩৭৫৯২১৪ ১৭৪৩১৩৪১০৬ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৭৯

৭৩৬ আ: ছাভাদ আপপজ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৩৭১২৩৬৮২১০ ১৭৫১১৮৭৫৬৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৮০

৭৩৭ আ: ছাভাদ নফাফ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৫০৫৩৯১৩০৬৬ ১৭৭৮২৪৫১৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৮১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ
পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৭৩৮ ারদক আরী পভা: জব্বরু আরী পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ২২৫৪১৬৬৭১৮ ১৭৬০৫৭৭২৩১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৮২

৭৩৯ পভাছা: ভারুপারফগভ আ: গফুয ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ১৯০৪২২৬৬৩৪ ১৭১৬৫৩১৫৬১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৮৩

৭৪০ অতুর চন্দ্র যায় মৃত: পগংগর যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৮৯১৭ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৮৪

৭৪১ সুীর ফভ ডন ফাবুযাভ যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৫০৫৩৯৭৪৫৭১ ১৭৫৫০৪০৫০ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৮৫

৭৪২ শুকটু যায় ঘাটু যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৬৮৫৩৯৮৯৬৪৫ ১৭৩৩২৯৯৭৭২ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৮৬

৭৪৩ পভা: নুয নফী পভা: পভনা যকায পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৯১৪৭৫১৫৯৭৮ ১৭১৬৫৩১৭০৯ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৮৭

৭৪৪ পপকুর ইরাভ খান আ: াপকভ খান পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৮৮৯০ ১৭২২২৫১৫৩১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৮৮

৭৪৫ আপকুয যভান আরনায়ায পারন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৪৬৩৬০৬৬৮৪৯ ১৭১৬৫৩১৭০৫ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৮৯

৭৪৬ পভা: এনামুর ক পনজাভ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৭৭৫৪২২৫১২১ ১৭৮৬৮৮৩৩৭১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৯০

৭৪৭ পফরা চন্দ্র যায় নরনী কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৩২৫৫৪১৬৭৫৬৬ ১৭৪৯৩১৪১২৩ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৯১

৭৪৮ পভাছা: রাকী পফগভ নাইবুপদ্দন ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৭৩০৩৯২৩৩৬৬ ১৭১৩৭৮১২৮৩ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৯২

৭৪৯ পভাছা: সুরতানা খাতুন পভা: আ: াত্তায ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৯৫৫৯৫৫৪৮৮৭ ১৭৪০৮৬৭৯৯৪ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৯৩

৭৫০ পভাছা: নাপছভা পভা: াপপজপদ্দন ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৮৬৫৪১৭২৫১২ ১৭২২৫৩৮১৮২ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৯৪

৭৫১ পভা: ফাবুর পারন পভা: নপপর উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৬৮৫৪২২৩৩০৯ ১৭৬১১০৭৩৫২ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৯৫

৭৫২ পভাছা: নাপছভা খাতুন পভা: ভপয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ১৯০৪২২৫৪৫৩ ১৭৩১৪১২৪২৬ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৯৬

৭৫৩ পভাছা: নুয ফানু পগদারু ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ১৯০৪১৬৩৮৮৬ ১৭৫০৫১৭২৫২ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৯৭

৭৫৪ তছপরভ উপদ্দন তপপয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ১৯০৪১৬৫১৪৭ ১৭১৫০৮৮২০ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৯৮

৭৫৫ পভা: যারদ আরী জরফদ আরী পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৫৯৫৪১৬৪৮৩৫ ১৭৫১০৮৮০৭৮ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৫৯৯

৭৫৬ পভাছা: আপভনা খাতুন পভা: আ: সুফান ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ১৯০৫০৭৮৫৭০ ১৭৪৭৪৪১৭৫২ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬০০

৭৫৭ পিরন চন্দ্র যায় খরগন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৬৮৫৩৯২২৫৩৯ ১৭১৬৫৩১৭০৬ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬০১

৭৫৮ পভাছা: পপরনা পফগভ পভা: পখায়াভপদ্দন ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৫৫০৩৯৮২৭৭৮ ১৭১৬৫৩১৭০৯ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬০২

৭৫৯ যনপজত কুভায যায় ভধুসুদন যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৩৭০৩৯১৮৮৮২ ১৭১৬৫০৮০৫২ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬০৩

৭৬০ কাপতক যায় খগ ড যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৯১০৩৯৮৪২১৮ ১৭১৬৩০৫০২০ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬০৪

৭৬১ পভাছা: পযপজয়া খাতুন ইজায উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৫৯৫৩৭৬৭৫৬২ ১৭১৫১২০৫০১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬০৫

৭৬২ আররাক যায় দুভাসু যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৫৯৫৩৯৯০০৫৭ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬০৬

৭৬৩ পভা: জাাঙ্গীয আরভ পভা: আ: যাজ্জাক পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৩২৫৩৯৯১০৫৬ ১৭১৮৭০১৪৭২ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬০৭

৭৬৪ পজাতী যায় শ্রী পভান যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৬৪১৪১৬৬৩৯৫০৯ ১৭৫৩৮২০৫০৫ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬০৮

৭৬৫ পফযাজ যায় পযদ যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৫৫০৩৭৬৭১৫৩ ১৭৪৪৯২৩১৩৫ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬০৯

৭৬৬ ভপন আরী পভা: এপায উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৩৭০৩৯৮৩৮৫২ ১৭১৫২২০৫০৫ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬১০

৭৬৭ পফরার পারন খান পজলুয যভান খান পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৯১৪৩ ১৭৩৭০৭৬৮৮১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬১১

৭৬৮ পপযদুর ইরাভ অআপজজুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৭৭৫৪১৬১৩১৮ ১৭৩৭৫৭৩৪৬১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬১২

৭৬৯ আভত যায় পনতাই যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৫০৫৩৯৭৭৬৩২ ১৭১৬৫৩১৭০৫ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬১৩

৭৭০ দপয উপদ্দন পপাজউপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৬৪০৩৭৭৩৩৩৩ ১৭১৬৩১৮০০১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬১৪

৭৭১ আবুর পারন ভপযত আরী পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৬৮৫৩৯২১৪৮১ ১৭৫১৮৪৩৩৫০ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬১৫

৭৭২ আব্দুর জপরর নপপয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৮২০৪১১৫৮৯৮৭ ১৭৮৫১৭০৫০২ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬১৬

৭৭৩ আর আপভন আব্দুয যপভ পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৭৭৫৩৭৬৭৩২১ ১৭১৫২২০৫০৫ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬১৭

৭৭৪ বফানী যায় নরয চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ২৮০৪৩৩৫৭০৭ ১৭১৭১১৯৩৫৬ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬১৮

৭৭৫ আ: কপযভ পপয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৭৭৫৩৮২৩৬৫২ ১৭৪১০০২৩২৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬১৯

৭৭৬ জরফদা খাতুন আ: জব্বায ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ১৪৫৪২৬৭২৩৬ ১৭২০৫৫৯৬৪৩ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬২০

৭৭৭ আবুর কারাভ আজাদ পজলুয যভান পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ২৮০৪১০৯৯৪০ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬২১

৭৭৮ তছপরভ নজরুর পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৫৯৫৩৯৮৩২৫০ ১৭৮৩১২৮৮৯৪ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬২২

৭৭৯ পপযদা বুধা পভাাম্মদ ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৬৪০৩৯৮৭২৩০ ১৭২২৭৮৫৩১০ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬২৩

৭৮০ আযপত ফারা পনধন যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৫৫০৩৮২২১৭২ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬২৪

৭৮১ পফপফজান পভা নুনু ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৫০৫৪৩২০৭৫৮ ১৭৭২৮৭৪৮৯৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬২৫

৭৮২ নন্দরার রুপন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ২৮০৪১১২৮৯০ ১৭৯৭৯৮২৭৯৩ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬২৬

৭৮৩ ধযনী কান্ত যায় াযাধন চন্দ্র যাম পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ১৯০৪১০৪৩৭৭ ১৩০৬১০২৫৪৬ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬২৭

৭৮৪ বগফারা পনফাযন চন্দ্র ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ১৪৫৪১০৪৫৫৩ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬২৮

৭৮৫ সুকুভায চন্দ্র যায় মাদফ কুভায যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৩৭০৩৮২২৭৭৯ ১৩০৮১৯৩৪৮৯ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬২৯

৭৮৬ ভরন্দ্রনাথ যায় বরা নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬০০০১৭৯ ১৭৩৮১৫৯৯৬৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৩০

৭৮৭ ধরনািয় যায় ধীরযন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৪৬০৪২৬৮৮০৭ ১৭৬৭২৯৭৫৮৯ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৩১

৭৮৮ দুখ ফারা যায় গাঠিয়া ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ২৩৫৩৯৮৫২৪১ ১৭৫১১৬১৩৪৯ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৩২

৭৮৯ জাাঙ্গীয আরভ নপয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৭৩০৩৬৮১২৯৫ ১৭৯২৮৪০৭১৯ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৩৩

৭৯০ পফকা যায় জগপদ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৯৫৭০৩০৮৯৪১ ১৭৫১২৭৬২৯৫ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৩৪



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ
পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৭৯১ অপনর চন্দ্র যায় প পভান যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৯১০৪১০২৪০৬ ১৭৫৫৪০৪২৩১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৩৫

৭৯২ কৃষ্ণ চন্দ্র যায় পগার চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৮২০৪২৬৭৬১৪ ১৩১৮১৩৩৪৪০ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৩৬

৭৯৩ অনন্ত যায় তাপযনী কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৩২৫৪০৯৪৯০১ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৩৭

৭৯৪ পাইভা পফগভ ওভান আরী ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৪৪৭৪ ১৭৬৩২৩৩৪৭৮ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৩৮

৭৯৫ পফফয যভান আ; গফুয পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৪৪৩৭ ১৭৩৭৮২৯১১৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৩৯

৭৯৬ পনভ ডর যায় াভসুপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ২৮০৪২৭৬২৮১ ১৭৫০৮২৯১৫০ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৪০

৭৯৭ পভা: ফাফলু আ খাররক পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৪৬০৪৩৩১১৬৭ ১৩১৭১৩৪৩০২ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৪১

৭৯৮ পভা: যপদুর পভয়ায উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৭৭৫৩৮২৬৮৬১ ১৭৫০৪২৩১৭২ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৪২

৭৯৯ পয চন্দ্র যায় নরভ চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৪৬২২৭৮৫৮৫৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৪৩

৮০০ পভা: ভাররক যভজান আরী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৬৮৫৩৯৮৩৬২২ ১৭৭০৩৩০১৯৩ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৪৪

৮০১ প্ররভাদা ফারা যত চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ২৩৫৩৬৭৯১১৭ ১৭৪৪৮৫৯৭৯১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৪৫

৮০২ ভরন্দ্রনাথ যায় পমারগন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ১৪৫৪২৬৪৯৯৩ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৪৬

৮০৩ গীতা যানী নন্দ যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৫০৫৩৯৭১৩৮৭ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৪৭

৮০৪ আরজান পফগভ ভারু আরী ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৪৬০৪০২১৮০০ ১৭৭৬৯৭২০০৬ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৪৮

৮০৫ পভাছা: ারভা খাতুন পভা:ছররভান গপন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৩২৯৪০৩৮৬২৯ ১৭৪০৩৯৪০৪৫ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৪৯

৮০৬ পভাছা: নুয ফানু আবুর পারন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৫০৫৩৮১৫৪৩৬ ১৫৯৫১৬৫৫৭৫ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৫০

৮০৭ স্বপ্না যানী যায় জতীন চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৮৬৫৩৮৩৭৪৮৭ ১৭৭৩৭৪৬৫৪৫ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৫১

৮০৮ রাকী আক্তায পভা: নুয ইরাভ ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৯১৫১৪৬৮০০৭ ১৭০৭৪০১৪৭৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৫২

৮০৯ পভা: পভাররভ উপদ্দন পভা: আপজভ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৮২২৩২২৬১৭৯ ১৭৮৮০৬২৪৩৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৫৩

৮১০ পযরনা খাতুন খয়ফয আরী ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৫৯৫৩৯৮৪১৩৪ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৫৪

৮১১ পভাছা: গুররনায আ: যভান ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৫০৫৪২৬১২১৮ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৫৫

৮১২ পভা: আপজজুর ক ররভান প্রভাপনক পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৬১৮২ ১৭৬১১১৫১৫৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৫৬

৮১৩ যপন কুভায যায় অপতকান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৩২৫৩৯৮৭৩৫২ ১৭৩৮২৫৮১৭৪ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৫৭

৮১৪ চন্দ্র কান্ত যায় বফানী কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৮২৩২৪৪৫১৪১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৫৮

৮১৫ ারুর যানী যায় নপরত চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৪১৫৩৯৭৬১৪৯ ১৪০৭৯৫৪৪৩৯ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৫৯

৮১৬ াপরভা দুখা পভাাম্মদ ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৯১০৪১০০৮৬৩ ১৩০২১৭২৩০৩ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৬০

৮১৭ পভা দপফয ভপপজউপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৩৭০৩৯৭৯৮০১ ১৭২৮৭০৪৩২১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৬১

৮১৮ জপযনা পফগভ অফুয উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৩৭০৩৮২৪৪৭৮ ১৭১৯০৭৫৩৫১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৬২

৮১৯ পভাছা: পফরপক ফরন্দ আরী ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৩৭০৪১০২৭৬৭ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৬৩

৮২০ পভাছা: পভনু পফগভ আপাজ আরী ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৮২০৩৮২২৬৫৮ ১৮৬৬৩০১২২০ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৬৪

৮২১ পভা: পদ পারন ওভান গপন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৭৭৫৪১০৭২৪৬ ১৭৪২৫৫৪১৪৯ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৬৫

৮২২ পয়জায যভান পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৭৩০৪১০৬০০৩ ১৭৭৩৯৫৯০২৪ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৬৬

৮২৩ কৃষ্ণ কান্ত যায় পনতযা নন্দ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৮২১৯০৫৬৯৬০ ১৭৬৭৪২৪৬৭৬ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৬৭

৮২৪ আ: ভপজদ ভপপজউপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৮২০৩৯৭৬৮৭৬ ১৭৯৮৯১৯৮৬৩ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৬৮

৮২৫ আ: যপদ জপযভপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৩৭০৪১০২৭৪২ ১৭৪৮৫৯৯০৪৮ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৬৯

৮২৬ পভা: ফাফলু ভপনয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৭৩০৩৬৮৫১৬৩ ১৭৬১১০৭৪৬৬ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৭০

৮২৭ পভৌসুভী আক্তায সুরতান আরী ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৯১৩৪৪৩৬৫৭৬ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৭১

৮২৮ পভা: আপজজায ফুরফামুন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ১০০২০৫৩৮৫৬ ১৭৯২৬৭০৮৫১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৭২

৮২৯ রয চন্দ্র যায় চীরযন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৮৬৫৪৩৪১২৫৭ ১৪০৩২৭১৩১৪ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৭৩

৮৩০ আব্দু াত্তায ইজায উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৮২০৩৮২২০২১ ১৭২৯৫৬৫১১৬ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৭৪

৮৩১ যফারা নরগন যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৪১৫৪০৯৯৯২৫ ১৪৮৪০৩১২৪২ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৭৫

৮৩২ পভাছা: পফগভ আজভপদ্দন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৩৭০৩৯৭৫০০৭ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৭৬

৮৩৩ পপকুর ইরাভ াভসুপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৬৪০৪২৭৪১৮২ ১৭৮৩০৩০১০৭ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৭৭

৮৩৪ ফাবুলু আ: গপন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ১৪৫৪০৯৬৪৭৮ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৭৮

৮৩৫ াপফবুয যভান যপভ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ২৮০৩৮৩৩৫৬১ ১৭৭২৮২৪৫০৮ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৭৯

৮৩৬ ভ ফারা যায় রযকান্ত যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৩৮৬২ ১৭৭০৮৪৮৭২৩ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৮০

৮৩৭ পযরতাল চন্দ্র যায় অমুল্য চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৩২৫৪৩৩৮১২৬ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৮১

৮৩৮ মৃনার যায় রতযন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৩৭০৪২৬৪৯০৬ ১৭৮৭৯০৩৫৪১ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৮২

৮৩৯ যওনা পফগভ ওভান গপন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৮২০৩৬৭০৩২১ ১৭৮২৯২৮৮৩ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৮৩

৮৪০ পভা: আপভনুর ইরাভ জব্বায আরী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ১৪৫৩৭৮৪৯৩৪ ১৭৯৪৯৮৩৮৫৪ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৮৪

৮৪১ পভনা যাণী শুকুরু চন্দ্র ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৮৬৫৩৬৪৯২০৫ ১৭৭৩৯৫৮৫৭২ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৮৫

৮৪২ প আক্তায ফজলুয যভান ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ২৮২২৩৭১৯০৮ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৮৬

৮৪৩ পযদা চন্দ্র খপগন্দ্র নাথ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৬৮৫৩৯৩২০১৭ ১৭৪০৮৬৭৮৬০ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৮৭



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ
পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৮৪৪ যপভা পফগভ পজলু ফাকারী ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৭৩০৩৭৯০৮৮০ ১৭৩৯০৭৬৬০২ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৮৮

৮৪৫ আকপরভা পফগভ কটু পভাাম্মদ ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৬৮৫৩৭৫৩১০৮ ############# অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৮৯

৮৪৬ যব্বানী পারন ভকবুর পারন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৩৭৫৫৭৪৬১৪৫ ১৭৯৭৮১৫৭২৩ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৯০

৮৪৭ পপারী যানী যায় নু চন্দ্র ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৪১৫৩৯২২২৭৫ ১৭৩৪৩০২১৫৪ অমূল্য যায় ০১৭১৭২৭০৬৯১

৮৪৮ পপযরদৌ আ: াত্তায পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৭৩০৪১০২৮৩৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩০৪

৮৪৯ পফনা যানী যায় ধীরযন পন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ২৮৫০৯৮০১৯০ ১৭৫৫৪০১৩৪৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩০৫

৮৫০ আব্বা আরী আযপান আরী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ১০০১৯৬৮৪১৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩০৬

৮৫১ পভাস্তপ কাভার ইভাইর পারন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৭৭৫৩৭৮৬০৬৫ ১৭৪০৮৭৫২১৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩০৭

৮৫২ জপয উপদ্দন পখপজ পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৫০৫৪২৯৮৩৩৫ ১৭৬১৭০৪১৭৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩০৮

৮৫৩ আজপভযা খাতুন আরাউপদ্দন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৭৭৬৯৭০২২৩৯ ১৭১৩৭৭০০৫০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩০৯

৮৫৪ দয়া যানী জগপদ ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৯১০৪২৯০৯৭৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩১০

৮৫৫ স্বন চন্দ্র যায় তাযদ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৮৬৫৩৬৪৮৬৮৬ ১৭৪০৮৭৫২২০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩১১

৮৫৬ ারয়দ পারন আপজার পারন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৪২০১৪৮৮১১৩ ১৭৩৭৫৪৪৮৯৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩১২

৮৫৭ আতাউয পারন শুকুয আরী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৫৫০৪২২০২৮৫ ১৭৭৩০৭৭৪২৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩১৩

৮৫৮ আব্দুয যভান নজরুর পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৪১৫৪০৯৩১৩৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩১৪

৮৫৯ যাপজয়া সুরতানা আ: যাজ্জাক ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৮৬৫৩৬৪৪৯০৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩১৫

৮৬০ ভঞ্জুয়াযা ইব্রাপভ আরী ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ১৪৫৩৯২৯৪৬৩ ১৭৫০৫১৫৭৭৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩১৬

৮৬১ াপভয়ুর তপছয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ২৮০৩৯৩৩৯২৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩১৭

৮৬২ যাভ কুভায দা পচথুরু পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৪৬০৪৩০৮৯৭৫ ১৭৪৫১২১৯৯৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩১৮

৮৬৩ াপভপ উর ইরাভ পভাতাররফ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৫৯৯৪৬৭৪৬৭৮ ১৭৩৬২৯৪৯৪৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩১৯

৮৬৪ ধীরয চন্দ্র চযন যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ১০০১৯৯৬৮৩২ ১৭৩৭৩২৭৪৪৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩২০

৮৬৫ যস্বতী ফারা শফউদয চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ২৮০৪১৭৯৭১৭ ১৭৬১৩০৬৯৪৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩২১

৮৬৬ মরাদা ফারা দয়ার চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৭৭৫৩৯৮৭৮৬১ ১৭৫০৪৫৭১৫৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩২২

৮৬৭ ধনিয় যায় িীরজন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ২৩৫৩৮৩১৮৯০ ১৭৭৩২২৪৬৫১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩২৩

৮৬৮ গীতা গরন চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ১৯৩৩৭২৯৯২১ ১৭১৩৭৯৩৮০০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩২৪

৮৬৯ পভরন দা শ্রী দাসু দা পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৯১৪৮৩৬০৯৭৮ ১৭১৭৩৪৬২৫৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩২৫

৮৭০ ভয়না যানী ফুরকুভায ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৩২৫৩৬৫৬৪৭৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩২৬

৮৭১ পরৌর ফারা টুপনয়া যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৫৫০৫০৩৪৫৭৮ ১৭১৩৭৯৩৮০০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩২৭

৮৭২ জয়ন্তী ফারা নরগন্দ্র নাথ ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৭৩৩৪৭১৩৮৪৪ ১৭৪৪৮৫৯৭৯৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩২৮

৮৭৩ তুলায চন্দ্র যায় যরভন্দ্র নাথ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৫৫০৪২৯০৮৮২ ১৭২৩০১৩২৯৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩২৯

৮৭৪ পাবা যায় নরযন্দ্র নাথ যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ২৮২৭২৩১৪৫৩ ১৭৬৪৯৫৯১৭৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৩০

৮৭৫ াপন্ত ফারা নু যাভ ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৫০৫৩৯৮০৬৩৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৩১

৮৭৬ নন্দ যানী পফভর চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৫৯৫৪২৯৬০৭৪ ১৭৪৪৭৩১৮৪১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৩২

৮৭৭ পফধু বরলান মৃত: ফাচ্চা পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪২৭৭০ ১৩০৭৩৭৮৫৫৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৩৩

৮৭৮ ভানদা যানী পফশ্বনাথ ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৮৬৫৪৩২২৯৭৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৩৪

৮৭৯ ারা খাতুন পপকুর আরভ ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬০০০০৮৯ ১৩০৬১০১৩৩০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৩৫

৮৮০ রুপফনা আক্তায নুয ইরাভ ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৮৭০১৫৫১৬৯২ ১৭১০৩১৯৪৮৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৩৬

৮৮১ পভনপত বুধু ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ২৩৫৩৯৮২০৪০ ১৭৩৫৫৬২০১৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৩৭

৮৮২ অিনা যানী যরভন্দ্র নাথ ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৮৬৫৪১৮৩৭৫৮ ১৩০২১২৪৬৬২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৩৮

৮৮৩ পফফী খাতুন বুলু পভাাম্মদ ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৩৭৫৫৮৯৪৪৫২ ১৩০৫১৮৭৭১৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৩৯

৮৮৪ ফাচ্চাই আয়া জপয উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ১০০১৮৪২০৩৬ ১৭৫০৮২৪৪২৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৪০

৮৮৫ অ াপভনা পফগভ যপভ ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৬৮৯৪২৯৭৮৬৭ ১৭৭৩৪২৯৯৭৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৪১

৮৮৬ সুপভত্রা ফারা কৃষ্ণ চন্দ্র ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৮২-৩৯৭৪৫৮২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৪২

৮৮৭ রপতপা খাতুন পজলুর ক ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৭৩০৩৬৮৩০০২ ১৭২৩৮৯২৭৪৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৪৩

৮৮৮ মুক্তা ফারা পগাার চন্দ্র ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৫৫০৩৬৭৮৩৯২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৪৪

৮৮৯ াপধনা পভা: আপজজ ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ২৩৫৩৯৮৫২৮২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৪৫

৮৯০ পযানা পফগভ ইউসুপ আরী ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ১৪৫৩৮২৩০৭০ ১৭৬৭১৯৬৫৯৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৪৬

৮৯১ সুকুভায যায় পমারগ চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ১৫০৬৫৬৮৮৯৬ ১৬৪৮২৩২২০৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৪৭

৮৯২ পযরতাল যায় ঝাইয়ারু ফভ ডন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ২৩৫৪১০৮৬৬০ ১৭৩৮৫৭৩৪৫৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৪৮

৮৯৩ জনতা যানী কাপরদ ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৯১০৬৯২২৮৮৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৪৯

৮৯৪ জারদা পফগভ পভাাম্মদ আরী ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৫৯৫৪২৭২২৮১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৫০

৮৯৫ তভরজয আরী উভয আরী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৩৭০৩৯৭৭০৯৪ ১৭৬৫৯৬৪১৩৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৫১

৮৯৬ মাদফ যায় ফীরযন্দ্র নাথ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ২৮০৩৬৮৩৩৮৮ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৫২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ
পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৮৯৭ যিন কুভায সুপধয পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৮৬৯৮৭৭৮৭১২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৫৩

৮৯৮ পফকা চন্দ্র রতযন্দ্র নাথ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬০০০৩৮৩ ১৭৩৭৮২৮৮২৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৫৪

৮৯৯ পভার ডদা খাতুন আ: ভান্নান ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ১৪৫৪১০২২৬৮ ১৩১৯১৪৬৭৫৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৫৫

৯০০ পরপ যানী নরয চন্দ্র ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৮২৩৬২৯৬৪৭৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৫৬

৯০১ ারনাযা খাতুন ারফ আরী ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৮২০৬৫২৮২৪৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৫৭

৯০২ আযতী যানী সুরযন্দ্র নাথ ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৫৯৫৩৮৩০২৩৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৫৮

৯০৩ প্রপভরা ফারা অম্বনী কান্ত ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৭৭৫৩৬৫০৫৮৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৫৯

৯০৪ রন্তাল কুভায খরগন চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৫৯৫৪৩১৪৯৪৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৬০

৯০৫ পভনপত যায় রযন্দ্র নাথ ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৯১৪৭২৮৩৪০৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৬১

৯০৬ আরনায়ায পারন নপছভ আরী ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ২৭১৬০৪৭৩৬১৮৯৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৬২

৯০৭ পভাকরছদুর ইরাভ শুকুয আরী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৩৭৪২৩৭৭১২৪ ১৭১৫৬৫১০৫৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৬৩

৯০৮ পভাছা: রাইরী পফগভ পভা: ধপজভপদ্দন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ১০০২১১৪২৬০ ১৭৫৭৬৫০৭৩৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৬৪

৯০৯ পভাছা: পারতভা পফগভ পভা: পপয উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪০০০৮ ১৭৪৭৪৩৩৬২৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৬৫

৯১০ আপরযাজা খাতুন আব্বা উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৫৫০৩৬৩৪১৮৯ ১৭৩৯২৯২৭২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৬৬

৯১১ পভাছা: ভাসুদা পফগভ পভা: আপা উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৩২৫৩৬৪২৮৩৮ ১৭৯২৮৯৯১৯৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৬৭

৯১২ পভাছা: রুখানা পভা: যপপকুর ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ১৪৫৩৭২৫২৪২ ১৭৮৯৭১৬৯২৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৬৮

৯১৩ পভা: পভরন পারন পভা: পভাকরছদ আরী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ১৯২১০৬৭৫৬৫ ১৭৩৮৪০২৭৮০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৬৯

৯১৪ পভাছা: পপারী পফগভ পভা: কয়ছায আরী ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৮২০৩৬২৬৫৬২ ১৭৯২৭৭৭৫২২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৭০

৯১৫ পভা: বুজ পারন পভা: আবুর কারভ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৩৭০৪০৯৫৮০৫ ১৭৩৭৫৭৩৫৪০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৭১

৯১৬ পভাছা: ইয়াপভন পফগভ পভা: ওয়ারজদ আরী ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ২৮০৩৬৪০৬৪৪ ১৭৩৭১৪০৮৭৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৭২

৯১৭ রাকী আযা পফগভ পরাকভান গপন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৩৭০৩৬৩৩৪৩২ ১৭০১৫৩৫৩৯৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৭৩

৯১৮ প্রদী কুভায যায় কাপর কুভায যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৪৬৩৭৩৮০৫৫৩ ১৭৫০২১৩১৪২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৭৪

৯১৯ ছপফ যানী যায় পনতাই যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৫৯৫৩৯৯১৫৭৬ ১৭৮৬৭৪৩৮৭৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৭৫

৯২০ প্ররভাদ চন্দ্র যায় পতররাক চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ১৪৫৩৮২৮১৮৬ ১৭৩৮৬৮২০৭১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৭৬

৯২১ রপি ফারা যায় তযনী কান্ত যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৯৫৫১৯১০৪৫৯ ১৭৩৮৫৯৭১৬৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৭৭

৯২২ চম্পা যানী যায় রয চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৯১০৩৯৮৮২৫০ ১৭০৫৮০৬৬৪০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৭৮

৯২৩ প্রদী চন্দ্র যায় রতযন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৫০৭৩৩৮৯০৮১ ১৭৯৬৪৬৩২৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৭৯

৯২৪ যতন চন্দ্র যায় অপম্বনী চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৩২৫৩৯৯৩৭১৫ ১৭৫৫৪৩৯০৬২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৮০

৯২৫ পফপন কুভায যায় পনতযরার যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৬৮৫৩৯৯২২১৯ ১৭৬৪৯২০৮০৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৮১

৯২৬ বফতযন যায় রপরত চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৩২৫৪৩০২৯৩২ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৮২

৯২৭ যাপধকা যানী যায় পগাপফন্দ যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৮২০৪২৯৩৭৩৫ ১৩০৫১৮৭২৩২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৮৩

৯২৮ কল্পনা যায় কভরা যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৩২৫৩৬৮২৯৭৯ ১৩১৯১৭২৪০৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৮৪

৯২৯ পদখন ফারা আনাথ ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৯১০৪১০৩১২৩ ১৭৯৪৮৩৮৪০০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৮৫

৯৩০ চম্পা যানী পপ্রানাথ যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৭৭৫৩৬৭৯৭০৮ ১৭৬৮৯১৬৫১৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৮৬

৯৩১ ননী ফারা যায় দীরজন্দ্র নাথ যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৯৫৫২০৪৫৭২৭ ১৭৮৪৯৯৭০৪১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৮৭

৯৩২ মৃনাঙ্গ যায় রিী কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ১০০২১৫০০২৫ ১৭৯৭৭৯৮৩২৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৮৮

৯৩৩ পযদ চন্দ্র যায় পগাযা চাদ ফভ ডন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৬৪০৪১১০৫১৯ ১৭৯৫৮১৫৯৫২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৮৯

৯৩৪ রপরত যায় ধীরযন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৪১৫৪৩২২৮১৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৯০

৯৩৫ যত্নাকয যায় ঝাইয়ারু ফভ ডন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৯১০৪১০৩৭৬৮ ১৭৯২৯১২৬১৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৯১

৯৩৬ ফানী যায় জনাকী যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৪১৫৩৯৭৩০৪৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৯২

৯৩৭ ররীত যায় পয পভান যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৪৬০৩৬৭৮৪২৪ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৯৩

৯৩৮ পভানরভান যায় প্রবা চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৮৬৫৩৯৯০৬৭৪ ১৭৫০৬২১৪১৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৯৪

৯৩৯ পভাছা: জান্নাতুন আক্তায নুয জাভার উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৪৬৩২৫৮৯৪০৬ ১৭৪৩০১২২০৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৯৫

৯৪০ পভা: আব্দুর াপভদ ইজায উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৪১৫৪২৬১৩০১ ১৭৩৮৭৩২১৮১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৯৬

৯৪১ পজাস্না যায় কৃষ্ন কান্ত যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ১৪৫৩৬৭৭৭০৮ ১৮৫৩৬১০৯৯০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৯৭

৯৪২ াপভদুর ক ইয়াকুফ আরী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ১৪৮১০৬৯৪২৩ ১৭৫১০৫৯৭৮৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৯৮

৯৪৩ জাাঙ্গীয আরভ আভজাদ পারন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৫১০০৩৪৯৯৮৩ ১৭৫১৩৬৭৪০৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৩৯৯

৯৪৪ পফধু ভুরলান যায় ব্ররজন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ১৪৫৩৯৭৬৮৬০ ১৭৫১৩৪১৭৫৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

৯৪৫ আবু ফক্কয পপদ্দক তপদুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৮২৪৯৩৯৫১৭২ ১৭০৪২২৬০৭০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০১

৯৪৬ পভা: ভকরদ আরী খপতফ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৩৭০৪২৬৪৯৮৯ ১৭৪৪৩৭৫৮৫০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০২

৯৪৭ পভা: পপযাজুর ইরাভ ভপপজউপদ্দন পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৮২০৪০৬৫৭৫২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০৩

৯৪৮ পভাছা: ভপজডনা পফগভ পকভত আরী ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ১৪৫৪০৬৩০৭২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০৪

৯৪৯ আইয়ুফ আরী আব্দুয াভাদ পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৭৩০৪০৭১৭৪৪ ১৭৬১০৭৩১১৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০৫



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ
পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৯৫০ পভা; আব্দুয যপভ পযাজুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৫০৫৪০৬১৭৪১ ১৭৯২৮৪৫০২২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০৬

৯৫১ পভা; ভকবুর পারন জাভার উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৩২৫৪০৭৫২৩১ ১৭১০৯৪৪০০৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০৭

৯৫২ পভাছা: ারযা পফগভ পরারন আরী ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৩২৫৪২৩৬০০৭ ১৭১৯২৪৯১৯৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০৮

৯৫৩ পভা: াত্তায আরী কপচভপদ্দন ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৫০৫৪০৫৯২০৮ ১৭৯২৭৯৮৫৭৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০৯

৯৫৪ পভাছা: পজানাযা পফগভ াভসুপদ্দন ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৫৯৫৩৮০৯৭১১ ১৭৫৪৪৫৬৭৮৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪১০

৯৫৫ পভা: দপছয উপদ্দন পভাল্লা পদজায উপদ্দন পভাল্লা পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৯১০৪৩০৪৩৭৪ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪১১

৯৫৬ পভাছা: নুযফানু অপকযত আরী ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৫০৫৪০৫৮০৯৩ ১৬৭৪৭৩৩৩২৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪১২

৯৫৭ পভা: পারুক পারন পভা: পজলুয যভান পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৮৬৫৩৭৩৯৩৬০ ১৭৩৭০৩২৪৬০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪১৩

৯৫৮ পভাছা: যারফয়া খাতুন আব্দুর কারদয ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ১৪৫৩৭২৫৩৬৬ ১৭৯২৭৯৯৬০১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪১৪

৯৫৯ পভাছা: ভাফুজা পফগভ পভা: তছপরভ উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৮২০৩৭২২৩৫৩ ১৭৩৮৫০৪১৬১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪১৫

৯৬০ পভা: ভজনু পভঞা পভা: ফাফয আরী পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৫৭৯১ ১৭৩৯৮২২৭৮৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪১৬

৯৬১ পপারী পফগভ আপজজুর ক ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ১৯৩৬৮৭৫৬৮৯ ১৭৯৭৭৫৫৭২১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪১৭

৯৬২ পন ফারা যায় শ্রীধয যায় ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৬৮৫৩৮০৯৪৯৬ ১৭৭০৩৬৭৯৫৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪১৮

৯৬৩ যফীন্দ্র নাথ যায় পকযী পভান যায় পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ২৩৫৩৯৫২২৪১ ১৭৮৫২৮৬৭৬৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪১৯

৯৬৪ পভাছা: আপরুজা পফগভ পভা: নুয ইরাভ ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৮৫৫২ ১৭৩৭৫০৪০৩৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪২০

৯৬৫ পভাছা: জুররখা পফগভ পভা: াভসুপদ্দন ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ১৪৫৪০৬৩০১৫ ১৭৬১৩০৬৯৭০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪২১

৯৬৬ পভাছা: পযনা পভা: ইনছান আরী ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৮৬৫৩৮১৬০৯৩ ১৭৬৮৯১৬৫৪৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪২২

৯৬৭ পভা: াপদুর ইরাভ মৃত: ভপজফয যভান পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৩১৬২ ১৭৮৩০৩২৯১৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪২৩

৯৬৮ পভাছা: জীফন পনছা পরভা: পয উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫২১৪২ ১৭৭৩০৯৫৭৭৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪২৪

৯৬৯ পভাছা: ারযা ফানু মৃত: আব্দুর ভপজদ ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৩৪৩৩ ১৭৮৩০৩২৯১৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪২৫

৯৭০ পরভাছা: কুরছুভ পফগভ অরজাদ্দীন ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ৬৮৫৪১৩১৮৮২ ১৭৮৩০৩২৯১৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪২৬

৯৭১ যনপজত কুভায যায় অপভতা কুভায যায় পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৭১০১ ১৭৬১১৭৯১৩৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪২৭

৯৭২ জর পারন ফাবু আবু তারয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ২৮১৮৬২৮৮৮১ ১৭২৫৬৪২৯৪৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪২৮

৯৭৩ পভা: যারছর আবু তারয পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৭০৯৮ ১৭৮০৬৫২৮৪২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪২৯

৯৭৪ পগাপফন্দ ভন্ত অশ্বপন ভন্ত পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ৭৭৫৩৮১৬৯৯৫ ১৭৬২৮৯২২৯৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৩০

৯৭৫ াপফপত্র যানী যায় বপগ চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৩১৮৭ ১৭৮৩০৩২৯১৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৩১

৯৭৬ পভাছা: যারফয়া পভা: আপপজ উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ৩৩২৩২০৮০৫৮৫৪৫ ১৭৮৩০৩২৯১৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৩২

৯৭৭ পভাছা: তপভনা পফগভ আব্দুযযভান ভপরা পদনমুজুয ফীযগা ৭ সুন্দযফন ৩৭০৩৭৬৬৯১৯ ১৭৯০৯৫৪৭৩০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৩৩

৯৭৮ পভাজারম্মর ক াাজতুল্লা পুরুল পদনমুজুয ফীযগা ৭ সুন্দযফন ৯৫৫১৯৭২৮২২ ১৭০১৫৯২৩৮৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৩৪

৯৭৯ পভাছা: রাফনী আক্তায পভা: াপফবুয যভান ভপরা পদনমুজুয ফীযগা ৭ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৫০২৭ ১৭৩১৯২৬৩০৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৩৫

৯৮০ পভাছা: াপছনা ফানু পভা: এন্তাজুর ক ভপরা পদনমুজুয ফীযগা ৭ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৫৪৬৬ ১৭০৭৭৯০৫৬৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৩৬

৯৮১ পভা: ফাবুর পভা: ভপপজউপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফীযগা ৭ সুন্দযফন ৬৮৫৪২৭৪৮৮০ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৩৭

৯৮২ পভাছা; পযখা জয়নার আরফদীন ভপরা পদনমুজুয ফীযগা ৭ সুন্দযফন ৫৯৫৪২৭৯১৫৩ ১৭৬৩১২৭৩৯৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৩৮

৯৮৩ পভা: জুরয়র আ: যপভ পুরুল পদনমুজুয ফীযগা ৭ সুন্দযফন ৩৩২৩২০৮৮৩৪৯৪২ ১৭৩৭৫৬৮০১৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৩৯

৯৮৪ পভাছা: সুরতানা পফগভ পভা: পখারকদুর ভপরা পদনমুজুয ফীযগা ৭ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৫৪৬৮ ১৭৩৫২৩০৩২০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৪০

৯৮৫ পভাছা: পজপভন ফপনজ উু্পদদন ভপরা পদনমুজুয ফীযগা ৭ সুন্দযফন ৫০৫৩৯৪৬৯১৮ ১৩১০১৫৭৬৮৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৪১

৯৮৬ পভা: যায়ান যাপজফ পভা: আব্দু ারাভ পুরুল পদনমুজুয ফীযগা ৭ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৪২৪৫ ১৭৭৬৩৪৩৫১৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৪২

৯৮৭ পভাছা: াপফনা ইয়াপভন ফাবুর পারন ভপরা পদনমুজুয ফীযগা ৭ সুন্দযফন ৩৭০৪৭৬৩১১৩ ১৭৩১৯০০১৮৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৪৩

৯৮৮ পভা: াপফবুয যভান মৃত: ফপজয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফীযগা ৭ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৫০২৬ ১৭৩১৯২৬৩০৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৪৪

৯৮৯ ান্তনা যানী ভান্ত যন ভান্ত ভপরা পদনমুজুয ফীযগা ৭ সুন্দযফন ১০০১৯১৯৬৬৯ ১৭৭৩২২৬৪৪৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৪৫

৯৯০ দয়ার চন্দ্র যায় ফীরযন্দ্র পুরুল পদনমুজুয ফীযগা ৭ সুন্দযফন ১৪৫৩৮৩৪০৭৭ ১৭৯১২২৭৭৭৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৪৬

৯৯১ পভা: যফাফানী ফজরায যভান পুরুল পদনমুজুয ফীযগা ৭ সুন্দযফন ৭৭৫৪৩৬০৪৫৬ ১৭২৩৪৫২৫৪৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৪৭

৯৯২ পভা: পভাকরদুর ইছফ আারী পুরুল পদনমুজুয ফীযগা ৭ সুন্দযফন ২৮০৩৭৭৭৩৪৭ ১৭৫১০৬২৯০২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৪৮

৯৯৩ ারনা ফারা নীর কান্ত যায় ভপরা পদনমুজুয ফীযগা ৭ সুন্দযফন ৮৬৫৩৯৬৭৯৯৫ ১৭৬১৫২৩১৩৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৪৯

৯৯৪ পভা: যভাত আরী পভা: লুতপয যাভন পুরুল পদনমুজুয ফীযগা ৭ সুন্দযফন ৩৭০৩৭৬৮৮২৪ ১৭৭৩৬৭৫১৮৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৫০

৯৯৫ অতুর ভন্ত পযফনা ভান্ত পুরুল পদনমুজুয ফীযগা ৭ সুন্দযফন ১৪৫৩৮৩১৯১৭ ১৭১৩৭৯৮১০৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৫১

৯৯৬ পভা: অপজফপদ্দন রার পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ফীযগা ৭ সুন্দযফন ৯১০৩৭৬৬৫০৮ ১৭৪৫৯৯৩০১৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৫২

৯৯৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় যত চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৬৪৬৬ ১৭৫৩৮১৭৪৭৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৫৩

৯৯৮ করুনা কান্ত যায় ভপন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৫০৫৩৪১৫১৬১ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৫৪

৯৯৯ পভাছা; পতপন্ন পফগভ পভা: আা উল্লা ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৫৯৫৪০৭৫৯৮১ ১৭৩৭৫৪৫৬৩১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৫৫

১০০০ শ্বযত্বী যানী যায় উদয় চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ২৭১৬০৪৭৩৭০২৭০ ১৭৬১৫৯৫৫৭৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৫৬

১০০১ ছায়া যানী যায় তুরা যাভ যায় ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ২৮০৪০৭৯৬২৮ ১৭৪০৮৭৭৬১৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৫৭

১০০২ জগপদ চন্দ্র যায় সুপধয চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৮২০৩৯৩০৫৫০ ১৭২৩৯৯৩৩০১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৫৮



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ
পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১০০৩ ভরনশ্বযী যানী পদরফন্দ্র নাথ যায় ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৮২০৩৯২৭৫৮০ ১৭২৩৯৯৩৩০১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৫৯

১০০৪ পরু কুভায যায় প্ররভ চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৯১৪০৮৪০৫৬৩ ১৭৫৫২৪০৩৩১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৬০

১০০৫ রন্তাল কুভায উরন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৯১০৪০৭২৪০১ ১৭৬১৫৯৫৫৭৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৬১

১০০৬ পত চন্দ্র যায় িত্র পভান যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৬৪০৩৭৯৬৫৫৭ ১৭৭৪৬৭৪১৩৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৬২

১০০৭ ারভা পফগভ কফুযত ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৮২০৩৭৯৮৯৮১ ১৭৬৩০৯৫১১৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৬৩

১০০৮ যপফ উর ইরাভ আব্বা আরী পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৭৩০৪২৪০০৩৪ ১৭১৩৭৯০৩৬০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৬৪

১০০৯ যপফ উর ইরাভ পভা: পভজ পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৯৫৫১৮৩৭৬০৩ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৬৫

১০১০ পভা: পারুক পারন পভা: আপায আরী পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৩২৮৪৭৩২৯৭৫ ১৭৭৩২৭৪৮১৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৬৬

১০১১ যওন জাভার পভা: পগারাভ ারযায়ায পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৪১৫৩৭৮২২৯৯ ১৭৯৬৯৭৮০৪৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৬৭

১০১২ পভা: আ:ভপজদ কপছভপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৫৫০৩৬৮৬১২২ ১৭০৪২২৯৭৪৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৬৮

১০১৩ ওয়ারজদ আরী পভা: ইায উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৩৭০৪০৭১৪৬৭ ১৭৯৯১৩১৭০৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৬৯

১০১৪ পভা: আব্দুর ারভ পকনু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৩২৫৩৬৯২৫৬৪ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৭০

১০১৫ যপভা খাতুন পভা: যপভ উু্পদন ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ১৯০৩৭৯১০৯১ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৭১

১০১৬ পভা: আরাউপদ্দন এছা পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৫৯৫৪০৭৩৬০৬ ১৭৯৩৯৪১৫৪৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৭২

১০১৭ পভা: তছপরভ উপদ্দন ইব্রাপভ আরী পুরুল পদনমুজুয পফরাফাপি ৮ সুন্দযফন ৮২০৩৯৮২৭৯১ ১৭০১৯১০৯৮৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৭৩

১০১৮ পফফী পফগভ ফাবু পভঞা ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৬৮৬৫৮৮২৪০৮ ১৭৭১৩৪৩৮০২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৭৪

১০১৯ পভা: ইাাক আরী অপজ পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ১৯০৪২২৫৫০৩ ১৭৪৪৪১৩৭৪১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৭৫

১০২০ পভা: অ ারনায়ায পারন আপজার পারন পুরুল পদনমুজুয পফরাফাপি ৮ সুন্দযফন ৮২০৪১৬০৯০০ ১৩১৪২২৯৮২১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৭৬

১০২১ পভা: আরনায়ায পারন ইনায উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৭৩০৩৯৯ ১৭৭৩২১০৪৯২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৭৭

১০২২ শ্রী পভারন্দ্র যায় ভাঘু যায় পুরুল পদনমুজুয পফরাফাপি ৮ সুন্দযফন ৬৪০৩৯২৬৪৯৩ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৭৮

১০২৩ াপপজপদ্দন আরম্মদ ভপছয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৭৩০৪১৬৩৬৩২ ১৭২৪৮৯২৮৭১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৭৯

১০২৪ গরন যায় চন্দ্র পভান পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৫০৫৩৯৭৬৯৪৯ ১৭৫১২৮৯৯২০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৮০

১০২৫ পচত্ত যিন যায় যাভ প্রাদ পুরুল পদনমুজুয পফরাফাপি ৮ সুন্দযফন ৮৬৫৩৯৯৪৫১০ ১৭১৩৬৮৬০৭৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৮১

১০২৬ সুপনর যায় দ্ম পরাচন যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৮৬৫৩৭৭৭৪৪৪ ১৭৪২৬৯৯৬৪৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৮২

১০২৭ পভা: পভাররভ উপদ্দন জপয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয পফরাফাপি ৮ সুন্দযফন ৮২০৪২২৩১৩৮ ১৩১৫১১৪৩১০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৮৩

১০২৮ ভপজফয যভান আপাজপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৫০৫৩৭৫৭৮৬৯ ১৭৩৮১৫৮৩৫৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৮৪

১০২৯ পভা: ফাফর যইছ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ১৯২৮১২০৫২৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৮৫

১০৩০ ভপতউয যভান নুরুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয পফরাফাপি ৮ সুন্দযফন ৫৫০৩৯৮৫০২৯ ১৭৮৩১৩২৫৫৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৮৬

১০৩১ াপন আরভ পভাকাযভ পারন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৫৫৩০১৩৫৩০৯ ১৭৪৪৮০৬৬৯৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৮৭

১০৩২ মুক্তায পারন আপজজুর ক পুরুল পদনমুজুয পফরাফাপি ৮ সুন্দযফন ৫০৫৩৭৫৯৯৮০ ১৭৪০০৮৭০৭৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৮৮

১০৩৩ নুযফানু পফগভ কপফয আরী ভপরা পদনমুজুয পফরাফাপি ৮ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৮৩১৫ ১৭৩২৭৫৫০৮৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৮৯

১০৩৪ ফাফলু াদা রপিযাভ াদা পুরুল পদনমুজুয পফরাফাপি ৮ সুন্দযফন ৪৬০৩৯২৩১২ ১৭৫৩২৪৬১৭৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৯০

১০৩৫ শ্যাভর যায় পজাপতন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয পফরাফাপি ৮ সুন্দযফন ৮২০৩৯৭৯৬০৭ ১৭৪০৩৫৪১৮৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৯১

১০৩৬ যফীন্দ্র নাথ যায় কাপুয চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ৮২০৩৮১৪৩৫৮ ১৭৭৪২৩৬৭২৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৯২

১০৩৭ পভাছা: ারযা পফগভ পরভা: ইব্রাপভ ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৭৭৮৩৮০৩৪২৩ ১৭৪১৪৬১০২৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৯৩

১০৩৮ ভরয আরী শুকুয আরী পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৬৪৩৬৯২৬৯৬৫ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৯৪

১০৩৯ ওভানগপন মৃত: কপরভপদ্দন পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৫৯৯১১৬৮৪৮৪ ১৭৬৭০৩১৫০৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৯৫

১০৪০ পযপজনা পফগভ জাভার উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৫০৫৪০৫৭০৮৭ ১৭৫৪৫৭০৩৯৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৯৬

১০৪১ পভা: পযাজুর ইরাভ পফরার উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ১৪৫৩৮০৭০৩২ ১৭০৬৭০১৬৬৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৯৭

১০৪২ পভা: পভজানুয যভান পভা: তপছপরভ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২৮০৪২৩৩৬৩৯ ১৭১৯৪০২৩১০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৯৮

১০৪৩ পভাছা: রাইরী পফগভ আব্দুর গফুয আরী ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১৯০৩৯৫২৫৯৪ ১৭৬১০৭৩১১৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৯৯

১০৪৪ পভাছা: ভারজদা পফগভ ভপজফয যভান ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২৮০৩৯৫৯১৭৬ ১৭৭৩৯৪১৪৭২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫০০

১০৪৫ পভা: পতাপাজ্জর পারন ভঞ্জুয আরী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২৩৫৩৮১১৪৬২ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫০১

১০৪৬ পভাছা: ইয়াছপভন আব্দুর গপন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৬৮৫৩৯৫৭৯২৩ ১৭২৭০২৩২০৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫০২

১০৪৭ পভাছা: তাজপভন পফগভ পভা: াভসুপদ্দন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৭৭৫৪০৬৭১৯১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫০৩

১০৪৮ পভাছা: ভনজুয়াযা পফগভ পভ: আব্দুর পভাত্তাররফ ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৮২০৩৯২৬০২০ ১৭১৯০৩৬১১২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫০৪

১০৪৯ পভাছা: ভপযয়ভ পফগভ অঘুনু া ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৭৩০৪০৬৯৬৯৮ ১৭৮২৮৬৭৯৯২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫০৫

১০৫০ পভাছা; জুপনয়াযা পফগভ পভাজারম্মর ক ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ৭৩০৩৯৪২৬০৬ ১৮৫৫০১৬২২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫০৬

১০৫১ বানু ফারা ানজু যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৬৪০৩৯৮৬৯৪৩ ১৭৩৯১৩১৬৮৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫০৭

১০৫২ পপারী যানী যায় যনপজত কুভায যায় ভপরা পদনমুজুয ািগাও ৪ সুন্দযফন ২৮০৩৯৫৯৬৪৮ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫০৮

১০৫৩ পভাছা; পভরযজান ভপপজউপদ্দন ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৮২০৪০৬৭৩৯৪ ১৭৮৫২৬৯৪৮২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫০৯

১০৫৪ বুরবুয পনায আপজজুর যভান ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৮১৭৭ ১৭৯৭১১১৫৯৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫১০

১০৫৫ যপদা পফগভ পভা: খপতফপদ্দন ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৩৭০৩৯৫২৫৯২ ১৭৫৭৭৭৬০৬১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫১১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ
পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১০৫৬ পভাছা: পপজরা খাতুন পভা: ভপজফয যভান পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ২৮৩৫৬৫৪৮১৬ ১৭০৫৮৫০৬০১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫১২

১০৫৭ পভাছা: পপযদা পফগভ আরী আকফয ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৮২০৪০৬৭৮১৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫১৩

১০৫৮ পভা: পভজানুয যভান পভা; দপপয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫২২২৩ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫১৪

১০৫৯ তা কান্ত ভন্ত দারার কান্ত ভন্ত পুরুল পদনমুজুয ফীযগা ৭ সুন্দযফন ৬৮৫৪১৮৪০৯৭ ১৭৪৯৫৪৮০৭৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫১৫

১০৬০ আনারুর ইরাভ যানা পভা: ইয়াপছন আরী পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৮২৪০০২৫৫৮৮ ১৭৯৪৯৯২৪৬২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫১৬

১০৬১ পভনপত ফারা াউয়া যায় ভপরা পদনমুজুয আভইয ৫ সুন্দযফন ৫৯৫৩৮৪১৯৯৫ ১৭৪১৭০০৭২৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫১৭

১০৬২ পভা: যভজান আরী পভা: নুয ইরাভ পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ৭০৬৩৮৩৭২০ ১৭১০৫৪১৭০৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫১৮

১০৬৩ পভা: জহুরুর ইরাভ মৃত; আবুর পারন পুরুল পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৩৬৮৫ ১৭৮০৮৪৫৬৭১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫১৯

১০৬৪ পভা: সুভন ানা উল্লা পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫১৯৩২ ১৭৩৭৪৮৬২০৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫২০

১০৬৫ পভা: পপযররদৌ যভান নুরুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ৫৫০৩৯৩৮৭৮৮ ১৭৪০৮৫৫৬০০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫২১

১০৬৬ যপভা পফপফ পদুয ইরাভ ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫২০০৮ ১৭৭৪১২৯৯২৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫২২

১০৬৭ পযপা খাতুন পযপ উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৫৯৫৩৬৪০৩৫৫ ১৭২৯৬১৬৬৭১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫২৩

১০৬৮ ল্লফী ভন্ত পুজা পফন্দাফন ভন্ত ভপরা পদনমুজুয ফীযগা ৭ সুন্দযফন ৪১৯৫৮৯৮৮৭১ ১৭০৬৭৪৩০১০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫২৪

১০৬৯ ররক চন্দ্র যায় উভা কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ১০০৬৪৩১১১৬ ১৭৬৭৫২৩২৭৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫২৫

১০৭০ শ্যাভর ভন্ত ধনিয় ভন্ত পুরুল পদনমুজুয ফীযগা ৭ সুন্দযফন ২৮০৩৮৪০০৯৫ ১৭৮৩০৩১৫০৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫২৬

১০৭১ নুযরনায পফগভ জব্বায আরী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৩২৫৪১৮০০০৭ ১৭৩৭৮৫৭১১৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫২৭

১০৭২ পভাছা: পজপভন পফগভ আ: পাফান া ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ২৮০৩৬৪৪৬৮৭ ১৭৫১০৭৬৬৭৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫২৮

১০৭৩ সুজাতা যানী দা ধযনী কান্তদা ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৪৬০৩৬৩৪৮৩৫ ১৭৩৭৮৪৪৬২২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫২৯

১০৭৪ যপপকুর ইরাভ ভররভ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ২৩৮৬৭২৫৬১৪ ১৭৮০৬৫১৭১৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৩০

১০৭৫ পভাছা: উরম্ম ানা পভা: আপরভপদ্দন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৪১৫৩৬২৪৩৮৪ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৩১

১০৭৬ রভন চন্দ্র দা ফাবু চন্দ্র দা পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৮২১৪৭৫৭০২৬ ১৭২৩৮৭৪৪৬৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৩২

১০৭৭ ভররচনা পফগভ ভপভয উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৫০৫৩৭১৯৫২১ ১৭৬০৫৭৬২৭১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৩৩

১০৭৮ যপফউর ইরাভ আপনছুয যভান পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ২৩৯১১৪৯৮২৬ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৩৪

১০৭৯ পনলুপা ওভান আরী ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ১৪৫৩৬৩১৩৩৩ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৩৫

১০৮০ পদররায়ায পারন আপজার পারন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ১০২৫৭৬৪৭৭৮ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৩৬

১০৮১ নুযজাভান আব্দুর ফাপয পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৮২০৩৯২৫০০৬ ১৭৫০১৩০৮২৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৩৭

১০৮২ যাপব্বকা াপভদুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয পফরাফাপি ৯ সুন্দযফন ৩৩০১৫১১৯৪৯ ১৩০৪৬৬৭০৯১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৩৮

১০৮৩ ভনছুযা পফগভ ভপজফয যভান ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৭৩০৩৬৪২৬৮৫ ১৭৭৬৮০৯৭৩১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৩৯

১০৮৪ নাজপভন খাতুন নাপছয উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ২৮০৪২২৮১০০ ১৭৩৭৬৬২৬২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৪০

১০৮৫ পদক চন্দ্র দা জগপদ চন্দ্র দা পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ২৩৫৩৭৮৮৫৪৬ ১৭৫০১৫২২৬৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৪১

১০৮৬ পভা: পফপ্লফ পারন াপভদুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয পফরাফাপি ৯ সুন্দযফন ৭৩১৯৯২৭২১১ ১৭৬১২৬৪৩৩৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৪২

১০৮৭ পনভ ডর চন্দ্র দা পত চন্দ্র দা পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৪৬০৪০৯৯৭৫৬ ১৭৩৭৮৪৫৯৩৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৪৩

১০৮৮ পফরপক ফানু নপছয উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয পফরাফাপি ৯ সুন্দযফন ৫০৫৩৭৫৮৪৫৩ ১৭১৭১৭৭৬৫৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৪৪

১০৮৯ ভপন পফগভ ভপপজউপদ্দন ভপরা পদনমুজুয পফরাফাপি ৯ সুন্দযফন ৫৫৪৮২৮৪৩৫৪ ১৩০২১৮২৫৪০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৪৫

১০৯০ পযক্তা খাতুয পযয়াজ উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৮২৫৪৩০৫০৩৩ ১৩১৮৯১৪০৪৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৪৬

১০৯১ াপভভ অ া: াভাদ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৩২৫৪১০৩৫২০ ১৭৪১৬৯৮৬২৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৪৭

১০৯২ পচযতা ফারা যায় পগারজন্দ্র নাথ যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪১৪২৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৪৮

১০৯৩ সুফা চন্দ্র যায় পুপরন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪০৮৩৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৪৯

১০৯৪ সুপভ যানী যায় পখরযী যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৫০৫৩৬৩০৩১৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৫০

১০৯৫ াপদকুর ইরাভ াইফুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬০০০৩৫১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৫১

১০৯৬ সুপপয়া পফগভ ভপভন পতরী ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৫৯৫৩৯২৯১৫৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৫২

১০৯৭ আব্দুর গফুয পজাভপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ২৮০৩৭৯০১৫৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৫৩

১০৯৮ জপযনা পফগভ ভপনয উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ২৮০৪২২৭৫১৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৫৪

১০৯৯ জারার যপভ খা পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৫০৫৪২১১১১৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৫৫

১১০০ সুপর চন্দ্র দা তাপতডক চন্দ্র দা পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৯১০৪২১৭৫২৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৫৬

১১০১ পভপন  মুযমু পফশ্বনাথ ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ সুন্দযফন ৫৫০৪০৮৮৯৫৫ ১৭৪৪৭৬৬৫৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৫৭

১১০২ আরনায়ায পারন ধলু ইরাভ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৬৪০৪১০৭২২৪ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৫৮

১১০৩ জয়রদফ দা মৃত: পমারগন্দ্র নাথ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪১৮০০ ১৭৪৬২৫৫৪৪০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৫৯

১১০৪ ভরদান পভান দা পমারগন্দ্র পভান দা পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪১৭৯৫ ১৭৯২৯১২৭৪৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৬০

১১০৫ ভরচনা ভয়নত আরী ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ২৮০৪৩৩৫৭৮০ ১৭৫৫১৮৯৬৫৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৬১

১১০৬ াপদা পফগভ তপপয উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৪৬০৩৯৫২৬৬৬ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৬২

১১০৭ পভাছা: পভপযনা জপরর ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ সুন্দযফন ১৪৫৪০৯২০০৯ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৬৩

১১০৮ যপদুর ইরাভ যাপজবুর ক পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ৫৫০৩৭৭৪২০৯ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৬৪



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ
পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১১০৯ তাপজরকযা পফগভ আয়নার ক ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ সুন্দযফন ৩৭০৩৭৭১৯০১ ১৭৮২১৯২৯৩৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৬৫

১১১০ াজাান আরী আইফপদ্দন ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ৮৬৫৩৮২৯৯৯৭ ১৭৭৩৯৪১৪২৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৬৬

১১১১ াপফনা খাতুন নাপজয উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ৬৮৫৪১৩০৭০২ ১৭৫৯১২৭৭৫১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৬৭

১১১২ পযরনা াযবীন আব্দুর ভপজদ ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ২৮০৪১৪০৩৩৯ ১৭৪৭৪৮৪৭১১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৬৮

১১১৩ রতা যানী যায় ফাফলু যায় ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ৪২০১৪৯৫১৬৭ ১৭২১৭৮৫৩৬৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৬৯

১১১৪ তন কুভায যায় ফাাসু চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৫০৫৪০৬৩০২৮ ১৭৩৩১০৬৯৭৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৭০

১১১৫ পভারচনা পফগভ ভাপপজুপদ্দন ভপরা পদনমুজুয ফীযগা ৭ সুন্দযফন ৫০৫৩৭৬২০০০ ১৭৭৪২৩৬৭৭০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৭১

১১১৬ াপচনা আারু পভাাম্মদ ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ সুন্দযফন ৫৫০৪২৩৯৮৩০ ১৭৪৯০১৬৬১২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৭২

১১১৭ উত্তভ কুভায যায় াভফাবু পুরুল পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ৩৭১৬৩৫০৮৮৩ ১৭৫০১৩৭৮৪৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৭৩

১১১৮ প্রবাতী যানী ভন্ত পফরনাদ চন্দ্র ভন্ত ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ১৪৫৩৮২০৭৩৮ ১৭১৯০৩০৯৭৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৭৪

১১১৯ পকফ চন্দ্র যায় ভাগু যাভ যায় পুরুল পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ১৪৬০৫৪৮৭৭৭ ১৭১৭১৫৮০৯৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৭৫

১১২০ পযরনা ফাঙরুত আরী ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ২৬১৭২১৮২৭৮৭০০ ১৭৪৪৬৬২৩২৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৭৬

১১২১ রাইরী খাতুন তপছয পভাাম্মদ ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ৭৩০৩৯৪১৮৮৯ ১৩০৪৬১৩৭০২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৭৭

১১২২ াযবীন পফগভ পফরার পারন ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ১৪৫৪২৮৫৫২৭ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৭৮

১১২৩ ভপপজুর ইরাভ আব্বা আরী পুরুল পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ৭৮০১৫১৬২৬৬ ১৭৬২৭০৯৯৭৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৭৯

১১২৪ ারয়দ পারন অআ: গফুয পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬০০০৩২৮ ১৭৮৪৭৮৮৪৩৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৮০

১১২৫ াযবীন পফগভ তপভউপদ্দন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ১৪৫৪০৯৬৫৭৭ ১৭৫০৬৩১২৯১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৮১

১১২৬ ফাবুর পারন নাপছয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৯১০৩৯২৭৬৩৯ ১৩১৮১৩৯৪৫৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৮২

১১২৭ াপফনা খাতুন াপভউর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৯১৫১৪৬৮৯৫৭ ১৭৭৩৮৭১৭৪৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৮৩

১১২৮ পভারভনা খাতুন পনযা পগল্লা ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ১৯০৪২৯২৮৬৭ ১৭১৯২২৩২৮৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৮৪

১১২৯ নজরুর ইরাভ াভসুর ক পুরুল পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ১৪৫৪১২৯৩২৯ ১৭২৭৯৭০৯০৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৮৫

১১৩০ সুপভ আক্তায শতমুয আরী ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ৭৩৫১৫৫০৭৯৮ ১৭৬২৯১৫৩৬৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৮৬

১১৩১ নাজভা খাতুন নজরুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ৫৫৫১৫২২৭৬৫ ১৭৯৮৯৮৯৯৯৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৮৭

১১৩২ ভারদা পফগভ আ: ভান্নান ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৩৩১৫ ১৭০৮২২৬১৭১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৮৮

১১৩৩ যপফউর ইরাভ ভাাতাফ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ৪৬০৪৩৩৩৫৬৯ ১৭৭২৮১৪৭২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৮৯

১১৩৪ া আরভ নজরুর পুরুল পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ৫৫১২১৮০৩৪৯ ১৭৫০৮৬১৯০৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৯০

১১৩৫ পভাকরছনা পফগভ ভাাতাফ আরী ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ৭৩০৩৯৪৬৪৪১ ১৭৫০৮০১৯০৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৯১

১১৩৬ পপরযাজ ভামুদ আনছায আরী পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ২৮৪৩৩১১৭৬৮ ১৭৪৩৪০৫৫২৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৯২

১১৩৭ আরনায়ায পারন নুযর ক পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬০০০২৭২ ১৭১৭৭৪২৫২৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৯৩

১১৩৮ ভনরজর পারন াভরয আরী পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৪৬০৩৯৮৫৭৪০ ১৭২৮১৪২৭৭৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৯৪

১১৩৯ যতন কুভায যায় পখপত চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৮৬৫৪০৮১৩৫৮ ১৭৪০২৪৬৬৭৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৯৫

১১৪০ আপজডনা পফগভ ভাপজ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ৫৫০৪৩৩০১৮৩ ১৭৮৮০৮৭৬১৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৯৬

১১৪১ আরনায়ায পারন নপভয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ৭৩০৪১৩৩২০৫ ১৭৩৭৪৭০৬৬৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৯৭

১১৪২ আপরযাজা খাতুন আপভয ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৭৩০৩৯৩৫৪৬৯ ১৭৬১৭০৭৪৪৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৯৮

১১৪৩ পভাস্তাপযনা পভাস্তপা কাভার ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৩৭৫১৫০৪২২০ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৯৯

১১৪৪ পভাস্তপা ওয়াজ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ৫৯৫৩৯৪০৫৭৩ ১৭৮১০৫২২০৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬০০

১১৪৫ াপভদা পফগভ আব্দুর াপভদ ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৩২৫৪১০৪৬২৭ ১৭৮৮০৬১৬৮৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬০১

১১৪৬ পপকুর ইরাভ ধপজভপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪১২৫৫ ১৭২০৩২১৯৬৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬০২

১১৪৭ করুনা কান্ত যায় গরজন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৭৭৫৩৯২৮৯৫৬ ১৭৬৭২৩৭৫৪২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬০৩

১১৪৮ ইভাইর রপতপ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৪১৫৩৮০২৪২৮ ১৭৯২৯৭১৮১৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬০৪

১১৪৯ ভরনায়ায পারন শয়দ আরী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৬৮৫৪২২২০৬১ ১৭৬৫৮২৩০৭০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬০৫

১১৫০ ারজদুর ইরাভ আকফয আরী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৭৭৫৩৯২৬৮৩৬ ১৭৫০৭৭০১৭৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬০৬

১১৫১ পগার ফাবু যাভ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৩৭০৬৯১৬৭৮৪ ১৭১০২৭৪৬৭৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬০৭

১১৫২ আ: যভান নাপজয উল্লা মুপি পুরুল পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৪১২০ ১৭৬৩০৯১৯৭৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬০৮

১১৫৩ আরনায়ায পারন অ াবুর পারন পুরুল পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ৫০৫৪১২০১৬৬ ১৭৫০৯৬০৭৯০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬০৯

১১৫৪ আব্দুর ভপজদ চানপভঞা পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ সুন্দযফন ৩৭০৩৮৩৭৪৩৯ ১৭০৫৮৪৫১১২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬১০

১১৫৫ পপকুর ইরাভ আযভান পভঞা পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ সুন্দযফন ৩৭০৩৭৪৯৮২৪ ১৭৮৮২৬৭১৫৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬১১

১১৫৬ ভঙ্গর পকস্কু রপিযাভ পকস্কু পুরুল পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ১৯০৩৭৭৫৭০৬ ১৭৫৫২৯৪৩৫৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬১২

১১৫৭ ফাফলু কভ ডকায দুখা কভ ডকায পুরুল পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ৫০৫৩৭৬৬০৩৫ ১৭৫৫৩৫২৯১৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬১৩

১১৫৮ ফপফতা যানীদা জগরার দা পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ সুন্দযফন ২৩৫৩৯৪৯৩৫৩ ১৭৪৪৮৫০২৭৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬১৪

১১৫৯ ধপন ভপদ্দন ভাতাফ আর পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪০৪০৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬১৫

১১৬০ পপযদা এছা ফপদ্দন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৫৯৫৩৯৮০৮৮৪ ১৭২৯৪৯৩৮৫৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬১৬

১১৬১ পজানা খাতুন হুজুয আরী ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৯৫৫১৮৮৮৬৯৭ ১৭২৩৯৭২৯৮৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬১৭



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ
পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১১৬২ যওন আযা পফগভ হুজুয আরী া ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ১০১৯৭৮০৬৭৩ ১৭২১৭৩৭৭২৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬১৮

১১৬৩ পপরনা আক্তায পফপফ ইনায উপদ্দন া ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৫১০৪২৮১৬৫৯ ১৭২৫১১৯২০৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬১৯

১১৬৪ নাপভা পফগভ ধপজভপদ্দন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৩৭০৩৭৮২০০৭ ১৭৯২৯০৫০৩৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬২০

১১৬৫ নুয ইরাভ আ: ভান্নান পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৯৫৫১৯৫৯৭৩৮ ১৭৭৩৪২৪৪৮১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬২১

১১৬৬ ভাধফ দা কুরভাদ চন্দ্র দা পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৬৮৫৪২৯৪৯৪৬ ১৭৬১১১৫৪৯১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬২২

১১৬৭ নুয পনায পফগভ পফরার পারন পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ১৯০৩৭৭৫৬৩১ ১৭৭৩৮৯৪৫৬৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬২৩

১১৬৮ পপল্প পফগভ কালু পভঞা পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ২৮০৪২৯৪৮৩৯ ১৭৯৮৯৪৫৪৬২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬২৪

১১৬৯ পদররায়ায পারন আপজার পারন পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬০০০৩৯৫ ১৩০৮১২১১০৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬২৫

১১৭০ জাানাযা পফগভ নুরুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ১০০১৮৮৯৪৫৮ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬২৬

১১৭১ পযরনা ফানু এনামুর ক ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ সুন্দযফন ৫৯৫৪২৪৫৬৮৩ ১৩০৮১৯৩৫৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬২৭

১১৭২ কাপঞ্চয়া যায় মুপনরার যায় পুরুল পদনমুজুয আভইয ৫ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৬২৭৮ ১৭৫৮৩৭৫৪৫৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬২৮

১১৭৩ ফাবুর পারন নপভয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ সুন্দযফন ৫৯৫৪৩০৬৩২৯ ১৯২১৪৮০৫৯৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬২৯

১১৭৪ যত্না কভ ডকায নরযন কভ ডকায ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ সুন্দযফন ৭৮০১৫১২৪১৪ ১৭৫৫৪৩৯০৭৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬৩০

১১৭৫ পক্ত চন্দ্র যায় ধনী যাভ যায় পুরুল পদনমুজুয আভইয ৫ সুন্দযফন ১৪৫৩৭৫২৩৯৫ ১৭৬৭১৮০০৭৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬৩১

১১৭৬ যপিত কুভায যায় পদরফন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ সুন্দযফন ৬৪০৪৩০৯০৩৮ ১৭৮৮৩২৫৩১৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬৩২

১১৭৭ ফাবুর অপয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ সুন্দযফন ৭৭৫৪২৩৯৫৭৭ ১৭২৪৫০৯৭৫২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬৩৩

১১৭৮ সুপভতা কভ ডকায গরনন্দ্র কভকডায পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ সুন্দযফন ৭৩০৪০৯১৫৭৭ ১৩১৮৯১৪৩২০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬৩৪

১১৭৯ াপদা পফগভ ইাাক আরী পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৪৬০৩৯১৯৭৭২ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬৩৫

১১৮০ পভাছা; আপম্বয়াযা পভা: খয়ফয ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৫৫০৩৯১৫১২৫ ১৭৯২৯৯৯১৩১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬৩৬

১১৮১ পভাছা: াপভদা পফগভ মুমু ডয া ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৭৩০৩৭৩৬৪৭৯ ১৭২২৬৯২০১১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬৩৭

১১৮২ পভাছা: ভপযয়ভ পফগভ ভইরুপদ্দন পারন ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ৩৭০৩৮১৪৯৭৪ ১৭৫৫২০০০৫৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৬৩৮

১১৮৩ পজপভন আযা জপভ উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ৫৫০৪১৩০৯৬৩ ১৭৬২৭৬৯৯১৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৭৯

১১৮৪ নাজভা খাতুন জপয উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৩২৫৩৮১১২২২ ১৭৩৭২০৮৪৮১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৮০

১১৮৫ পফশ্বনাথ যায় রপিকান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ৯১৫৪৮৫০০৫৩ ১৭৯৭৮৬১০৬০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৮১

১১৮৬ আঞ্জু য়াযা পফগভ গফুয ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ৫৯৫৪১৩৬২২১ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৮২

১১৮৭ ভঞ্জুয়াযা খাতুন পজভপদ্দন ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ৫৯৫৪২৯০৯০৩ ১৭৯৭৭৯৮৩১৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৮৩

১১৮৮ যাজু আরম্মদ আ; কারদয পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ সুন্দযফন ৫৫৪২৪৬৪৪৫৭ ১৭৬১২৬০১৪৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৮৪

১১৮৯ জাপদ াান আপজার পারন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৮৭০৫৬২৬১০২ ১৭৯৫৮৯৯৭৮৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৮৫

১১৯০ পদক যায় যভনী কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ২৩৭২০৯০৭৫৯ ১৭০৫৯৪৮৫৮৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৮৬

১১৯১ আজপভযা পফগভ আজগায আরী ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৭৩০৪১৬৪৭৩৯ ১৭৪০৮৪০২৫৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৮৭

১১৯২ পফনয় চন্দ্র তযনী কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৪৬০৩৮৩৩২৬২ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৮৮

১১৯৩ পদায়ন যায় পচরযন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ১৯০৭২৩১৭৫৫ ১৭২২০৯২৪২১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৮৯

১১৯৪ কাপতডক যায় পগঙ্গর যায় পুরুল পদনমুজুয পফরাফাপি ৯ সুন্দযফন ৭৭৫৩৯৮৪৮৭৬ ১৭৭০২৯৩১২৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৯০

১১৯৫ ভফারু যায় অমুল্য চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৫৯৫৩৯২০৪৯২ ১৭৩৩৫২২৯৪৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৯১

১১৯৬ অপরভপদ্দন খইফত আরী পুরুল পদনমুজুয পফরাফাপি ৯ সুন্দযফন ৬৪০৩৯৯০৬২২ ১৭৮৮৭৬৭৭১৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৯২

১১৯৭ কাপতডক চন্দ্র যায় পিরজন্দ্র নাথ পুরুল পদনমুজুয পফরাফাপি ৯ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৮৯৩৫ ১৭০১৯১২১৭৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৯৩

১১৯৮ পরজাস্না পফগভ ওভান আরী ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ২৩৫৩৮২০৭১১ ১৭৭৩২৮২৭৬৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৯৪

১১৯৯ আক্কা আরী ছপভয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ৬৮৫৪১২৯৩৫৭ ১৭৯০৯৫৪৯১৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৯৫

১২০০ রভছা পফগভ পরয়জ উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ৫৯৫৩৯৩৮২৫৪ ১৭৭৩৬৬২১৪৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৯৬

১২০১ পভাকররছুয যভান আ: গফুয পুরুল পদনমুজুয ফীযগা ৭ সুন্দযফন ৭৩৪৪৮০০৫৪০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৯৭

১২০২ নুয ইরাভ পভা: কাপজ পুরুল পদনমুজুয ফীযগা ৭ সুন্দযফন ৪৬০০৮৫৪৭৪১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৯৮

১২০৩ পযভর চন্দ্র যায় ফাবু চনন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৩২৫৩৯২৬৯৪৭ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪০৯৯

১২০৪ পিরফ যায় পমারগন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয পফরাফাপি ৯ সুন্দযফন ২৮০৩৯৯১৩৮৫ ১৭৮০৬২১৪৬৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১০০

১২০৫ ওফাইদুয যভান আপায আরী পুরুল পদনমুজুয ফীযগা ৭ সুন্দযফন ৮৬৫৪১৯৬৯৩৩ ১৭০৮৯৭৫১৮২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১০১

১২০৬ জাাঙ্গীয আরভ পদররায়ায পারন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৭৭৮৭৫০০৪৬৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১০২

১২০৭ আযপত ফারা ভরন্দ্র ীর ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৮৬৫৩৮১৬০৭৭ ১৭৩৮১৭১২০৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১০৩

১২০৮ প্রপভরা যানী যায় যরভ চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ সুন্দযফন ৩৭০৩৯৩৯৭১৪ ১৭৯৭৭৯৭৭৩৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১০৪

১২০৯ হুরনয়াযা আপজজায ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৭৩৮৭ ১৭৭৩৪৫০৬৫৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১০৫

১২১০ আক্তায আরী উপজয আরী পুরুল পদনমুজুয ফুরফন ৭ সুন্দযফন ২৩৫৩৯৫৭৯০১ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১০৬

১২১১ গুররনায জপয উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয ফুরফন ৭ সুন্দযফন ৩৭০৩৯৫৩৩৪৩ ১৭২২০৪৮২৭০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১০৭

১২১২ জাানাযা পফগভ ডাপরভপদ্দন ভপরা পদনমুজুয ফীযগা ৭ সুন্দযফন ৮২০৩৯৫১২২৬ ১৯৯৮১১৮১৮১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১০৮

১২১৩ পনলুপা ইয়াপভন খপফয উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৭৩৪৫৪২২৩৪৪ ১৭২০৩৬৫৯১৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১০৯

১২১৪ ভপন আরী পপজয উদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৮২০৪০৭১৮২৬ ১৭৭০৭৩৫৭৫৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১১০



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ
পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১২১৫ চম্পা যানী দা যাজকুভযা দা ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৯১০৩৭৩২৭৮১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১১১

১২১৬ আযাফুর আরভ াাজান যকায পুরুল পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ৪৬০৩৮২৩৫৯৪ ১৭০৮০১২০২৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১১২

১২১৭ আ: যপভ াান আরী পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ১৯০৩৭৩২০৮৭ ১৭৩২০৩০০৫৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১১৩

১২১৮ আব্দুর কাইয়ুভ পভ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৩৩১৯ ১৭৪৪৮৯৭০৬৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১১৪

১২১৯ আ: খাররক যভজান আরী পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ২৩৫৩৭৩৩৬৩৩ ১৭৬৭৩৩৬৪০২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১১৫

১২২০ পভাররভ উপদ্দন ইভান আরী পুরুল পদনমুজুয পফরাফাপি ৯ সুন্দযফন ৬৩৫৩৯২০৫৯০ ১৭৪২৮২৮২৬৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১১৬

১২২১ যপপকুর ইরাভ পভাররভ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয পফরাফাপি ৯ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৮২৭০ ১৭১৯০৪৩৭৯১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১১৭

১২২২ উজ্জ্বর পারন যপফউর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ৬৮৯৫৩২১৪৪৩৫ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১১৮

১২২৩ আপযপ নপফজান পুরুল পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ৬৮৫৪১৩২২৬০ ১৭৯২৭৭৬৪০৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১১৯

১২২৪ পরভৌসুপভ আক্তায ভপতউয যভান ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৬০০১৫৩২২৭১ ১৭৪৪৮০৭১৩১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১২০

১২২৫ দুরার পারন পভাররভ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ৪৬২৯৫৪০৭৮৪ ১৭৯৩৬৫০৭৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১২১

১২২৬ শরর যকায খরগন্দ্র নাথ যকায পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৬৮৫৩৬৩৬৩৫২ ১৭২৩০৮০২৮৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১২২

১২২৭ এযপজনা খাতুন দারন আরী ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৯১০৪৩০৩৭৫৬ ১৭৮৪০৮৭৪৩২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১২৩

১২২৮ জপন পভঞা আ: ভান্নান পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ৫৫১৬৮৯১০০৮ ১৭৪২১৩২৫৭২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১২৪

১২২৯ পাবা যানী যায় পযদা যায় ভপরা পদনমুজুয ািগাও ৪ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৫৪৯৪ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১২৫

১২৩০ তুরপ চন্দ্র যায় যরার ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৬৮৫৩৭৮৭৪১১ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১২৬

১২৩১ পারন আরী আব্দুর কারদয পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৯১৫৬৭৫৫৭৫৫ ১৭৯৫১৬৭৮৭৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১২৭

১২৩২ আ: বুয পয়জায আরী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৬৫০৩৯২৮০৫২ 1786687963 পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১২৮

১২৩৩ আনারুর ইরাভ আ: কারদয পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৯৫৭৮৪১২৩৯৮ ১৭৮০৮৪৫৩৭৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১২৯

১২৩৪ রাবরী খাতুন ফাফলু যভান পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৬৪০৩৭৯৪৯৬৬ ১৭৪৫৪৬৫৮৫১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৩০

১২৩৫ পারতভা পফগভ পরকন্দায আরী ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৪৬০৪০৯৯১৯৫ ১৭০৯৫৪৩৪৮০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৩১

১২৩৬ আঞ্জুয়াযা আ: াভাদ ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ২৮০৩৭৪৩০৫৯ ১৭৬৭৫৬৮১৭৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৩২

১২৩৭ াভসুর ক ওভান গপন পুরুল পদনমুজুয ফীযগা ৭ সুন্দযফন ৯১০৪২৭১৮৬২ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৩৩

১২৩৮ নাজভা পফগভ আপতাফ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফীযগা ৭ সুন্দযফন ৭৭৫৩৭৬৭৮৮৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৩৪

১২৩৯ পারর যানা পভরযাফ আরী পুরুল পদনমুজুয ফীযগা ৭ সুন্দযফন ৪৬০৩৮৩৭৪১২ ১৭২৩০৬৮১৭৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৩৫

১২৪০ ারভা পফগভ আ: াত্তায ভপরা পদনমুজুয ফীযগা ৭ সুন্দযফন ৫০৫৩৮২৬৪৫৮ ১৭৭৪৩৯৯৭০২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৩৬

১২৪১ আনন্দ চন্দ্র ীর পভন্ত চন্দ্র ীর পুরুল পদনমুজুয আভইয ৫ সুন্দযফন ৪৩২১৯৯০০২৫ ১৭৭৩৪৭৯৭৯১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৩৭

১২৪২ বগফপত ীর রযন্দ্র ীর ভপরা পদনমুজুয আভইয ৫ সুন্দযফন ৫০৭১৪১২১৭৪ ১৭২৪৯৭৩১৩৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৩৮

১২৪৩ াপদা পফগভ জভরদ আরী ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ৩২৫৩৯৪৫২৭৭ ১৭৩৯৪৬১০৪৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৩৯

১২৪৪ ভপভা পফগভ খয়ফয আরী ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৫০৫৩৬২৬২৪৭ ১৭৬৩২৩৭৫৭৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৪০

১২৪৫ পভা: কায়ায আরী পভা: গফুয পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৭৭৫৪২৩০২৬১ ১৭৯৭৬৯৯৭৪২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৪১

১২৪৬ দুরারী খাতুন পভা: ভকবুর পারন ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ৫৫১৯৬৪১৫৭৪ ১৭২৩০৭৯৮৬০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৪২

১২৪৭ পরভাছা: ভপযয়ভ খাতুন পরভা: এততাজ আরী ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৫৯৫৩৯৫২৬০২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৪৩

১২৪৮ ারভা খাতুন াভসুর আরী ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৩৩০৬৬৮৩৯২৫ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৪৪

১২৪৯ পভাছা: তপভনা খাতুন াভসুপদ্দন ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ১৯০৩৭৩০৯৪১ ১৭২৫৬২১০৫০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৪৫

১২৫০ পভা: যপফউর মৃত: দপরর উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৫৮৫৭ ১৭৯৭৮০৮৯৭৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৪৬

১২৫১ পভা: াদ্দাভ পারন পভা; পযাজুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৪১৬২৯৪৮৮৯৯ ১৭৩৭৬২৫৮১৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৪৭

১২৫২ জাাঙ্গীয আরভ পভাকরর আরী পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬০০১৮৩ ১৭৭৩১৯৩১৮১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৪৮

১২৫৩ আরভ পারন পভাররভ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৬৪২১২৯৪৪৯৪ ১৭১৪১৯২৪৩২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৪৯

১২৫৪ জয়নার আরফদীন জপন আপভরুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৫৭৭৬ ১৭৭৬৮২৪৭৪৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৫০

১২৫৫ সুপপয়া খাতুন কাইদুর ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৬৭৬৬ ১৭৭২৮৭৪৯২১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৫১

১২৫৬ প াভছা: াভসুন নাায ভপজফয যভান ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৭৭৫৩৮০৫৫৯২ ১৭১৭৫০৮৭০০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৫২

১২৫৭ পয়জান পফগভ পতাবুয যভান ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ৯৫৫১৮৮৩২৬৮ ১৭৩৮১৭১৩২১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৫৩

১২৫৮ পভা; দুরার পারন পপাজপদ্দন পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ১৪৫৪০৬৫২৮৩ ১৭৬০৯৭৮০৬৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৫৪

১২৫৯ ানাযা পফগভ শতমুয যভান ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ১৪৫৩৯৫১০৫৩ ১৭১৭৪৭৬২৯৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৫৫

১২৬০ পযাপজনা আ: যভান ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৩৭০৪২২২৫১৬ ১৭৫৫১৯১৬৫৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৫৬

১২৬১ ারপজা পফগভ এপায উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ১৪৯৩১২২৯৪৫ ১৭৪০৮৭৭৭০৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৫৭

১২৬২ ারচনা পফগভ াান আরী ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৩২৫৩৮১২৭৭৪ ১৭৩৬৫০৩৩৮১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৫৮

১২৬৩ যাপকফা খাতুন যপপকুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬০০০৪০১ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৫৯

১২৬৪ পভা: আপনছুয যভান পতাফ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৮২০৪০৬৭৩৫২ ১৭২২৩০৭৪০৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৬০

১২৬৫ ভাসুদ যানা পপা জপদদ্ন পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৩৩২৩২০৮০৭৫১৩৮ ১৭৫৭৮৫৪৩৭৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৬১

১২৬৬ পখাকন পারন আবুর কারভ পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ২৩৫৩৮১০৯১০ ১৭৪৫৭২৭৫২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৬২

১২৬৭ পজয়াউয যভান াযাপত আরী পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ১৯০৩৭৩২৫৩৩ ১৭০৫৮৭১০২২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৬৩



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ
পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১২৬৮ পভা; পপযন ভাসুদ যানা ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৩৩২৩২০৮৮৩১৬৯৭ ১৭৯৪৭৫৪১১২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৬৪

১২৬৯ পভা: ররভান সুফায আরী পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৫৫০৬৯২৩৬৭০ ১৭৬১৩১৬৩২৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৬৫

১২৭০ পভা পতাপাজ্জর পারন আ :াপভদ পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৫০৭৩৭০২৬০৬ ১৭৯৭৭৬৯১২৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৬৬

১২৭১ পভা: ভাইনপদ্দন পভা; গফুয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৫৯৫৩৮০৯০৭৫ ১৭৪৬৪৪৪৩৯৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৬৭

১২৭২ পদররায়াযা খাতুন খপরলুয যভান পুরুল পদনমুজুয পগাদাফাপি ৫ সুন্দযফন ১৯০৩৭৪৮৬৯৫ ১৭৯২৯২২১৯১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৬৮

১২৭৩ পভা: আপযপ পারন আব্বা আরী পুরুল পদনমুজুয পগাদাফাপি ৫ সুন্দযফন ১৯০৩৭৪৯৩৪৭ ১৭৪০০৮৪৮৯১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৬৯

১২৭৪ পভা: ভারজদুর ইরাভ ভাতাফ পারন পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৫০৫৪৩৩৭৬১২ ১৭৬২৮৯১১৫৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৭০

১২৭৫ পরভা: ইউসুপ আরী ভপজফয যভান পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ৫৯৫৩৯৩৭৪১৩ ১৭১৭৫১৬৬৩৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৭১

১২৭৬ আম্মদ আরী ফাচ্চু পভঞা পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ সুন্দযফন ৭৭৫৩৭৪৮০৫৭ ১৭৪৯৯৫২৫৯৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৭২

১২৭৭ নাজমুর ইরাভ আপভনুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ সুন্দযফন ৬৯০৪২৭৮৩৮৪ ১৭৪৪৫২৩৭৯৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৭৩

১২৭৮ আ: রপতপ পপউপদদন পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ২৩৫৩৮২৩৫৩৩ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৭৪

১২৭৯ পভা: ছুম্মা আপভন আরফদ আরী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৯১৫৪৩৮২২৮২ ১৭১৮৭১১১২৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৭৫

১২৮০ পভা: াভসুপদ্দন কপছয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ২৮০৪১০৩২৯৫ ১৭৩৮১৭৬২৭৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৭৬

১২৮১ াপন আরভ নজরুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৭৮০৬৩৮৯১২৩ ১৭৯২৭৭৩৬২১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৭৭

১২৮২ জাপভর উপদ্দন া আ: যপভ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৭৩০৪২২৬৪০৫ ১৭৮৭৯৭২৯৬১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৭৮

১২৮৩ পভাছা: পপারী পফগভ হুজুয আরী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৬৪০৫৬৮০৭৫৯ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৭৯

১২৮৪ পভা: আপছায আরী ইভাইর পারন পুরুল পদনমুজুয আভইয ৫ সুন্দযফন ৫০৫৩৭৪১৫২৫ ১৭২২০৯৩৩৯৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৮০

১২৮৫ ায়পন্ত ফারা যায় ফীরযন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয আভইয ৫ সুন্দযফন ৬৪০৩৯৫৪৪৩৮ ১৭৩৭৭১৭৭৮৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৮১

১২৮৬ ারুর যানী যায় রার ফাবু যায় পুরুল পদনমুজুয আভইয ৫ সুন্দযফন ২৮০৩৭৫৫৬১৬ ১৭৫১২৮৯৮১৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৮২

১২৮৭ পফন্দু চন্দ্র যায় কৃল কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয আভইয সুন্দযফন ১৯৩৮৪৩৫২৮৪ ১৭১৭৪১৫৩১০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৮৩

১২৮৮ ফাদর কুভায যায় কৃল কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয আভইয সুন্দযফন ৪১৫৩৭৪৩৭৯৬ ১৭৮৩১৮৭৫৮৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৮৪

১২৮৯ অিনা যানী যায় পধৌলু যায় পুরুল পদনমুজুয আভইয সুন্দযফন ৫০৫৩৮২৯৫৮৫ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৮৫

১২৯০ পূপন ডভা যানী যায় শুকুয যায় ভপরা পদনমুজুয আভইয সুন্দযফন ৬৪০৩৮৪৭২২৮ ১৭৪৯৫৯৯৮০০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৮৬

১২৯১ পভা: আপজজুর ক পভা: আরভ পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ সুন্দযফন ৫০৫৩৯৩৭৪৯৫ ১৯২২২১১৮৪৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৮৭

১২৯২ রুস্তভ আরী ভপনয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয আভইয সুন্দযফন ৪৬০৩৭৫২১১৬ ১৭৬১৩২৬১০৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৮৮

১২৯৩ পফল াধু দা পখাকা দা পুরুল পদনমুজুয আভইয ৫ সুন্দযফন ৬৮৫৩৯৪৫৯৪৪ ১৭২১৫৬৭৬০৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৮৯

১২৯৪ তন কুভায যায় পনযিন কুভায যায় পুরুল পদনমুজুয আভইয ৫ সুন্দযফন ৬৮৫৩৮৪৫০৪৫ ১৭৭৩০১৫৬৭৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৯০

১২৯৫ যাখার চন্দ্র যায় সুপর চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয আভইয ৫ সুন্দযফন ২৩৭২২১০২১৭ ১৭৯২৭৫৫৫৩৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৯১

১২৯৬ পপ্রভা চন্দ্র যায় খল্টু চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয আভইয ৫ সুন্দযফন ১০০১৯৭৭৭৩৩ ১৭৭৩২৩৬৯১০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৯২

১২৯৭ কাজর ফারা যায় কাপতডক চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয আভইয ৫ সুন্দযফন ২৩৫৩৯৪৪৪৩৮ ১৭৮৯৫৯৮০২৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৯৩

১২৯৮ প্রদী কুভায যায় ান্ত যাভ যায় পুরুল পদনমুজুয আভইয ৫ সুন্দযফন ৯১০৩৮৩৪৬২৯ ১৭৯৬৭২২৪৪৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৯৪

১২৯৯ শ্রীভপত পফউটি নাটুয়া চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয আভইয ৫ সুন্দযফন ১০২৫৭৬৩১২৭ ১৭৪০৭৪৯১৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৯৫

১৩০০ জানপক নাথ যায় রপি কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয আভইয ৫ সুন্দযফন ৫৯৫৩৯৪৪২৭৮ ১৮১২১৩৪৭৯১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৯৬

১৩০১ পভরন চন্দ্র যায় গপরয়া যায় পুরুল পদনমুজুয আভইয ৫ সুন্দযফন ২৮০৪০৯৯২৮৭ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৯৭

১৩০২ যাপধকা যানী যায় ভাগু যাভ যায় ভপরা পদনমুজুয আভইয ৫ সুন্দযফন ৫৯৫৩৮৪৪৯৩২ ১৭৫৫২২৫৪১০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৯৮

১৩০৩ স্বপ্না ফারা পফনয় চন্দ্র ভপরা পদনমুজুয আভইয ৫ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৮৯২১ ১৭৮০১২৩৩৬৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৯৯

১৩০৪ জপভরা খাতুন পচা পভাাম্মদ ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৩২৫৩৯৮৩৪৮৪ ১৭৯২৯৯২২১৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২০০

১৩০৫ আপজকুর ইরাভ পভাররভ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৪৬০৪১০৬৫৪৪ ১৭৭৪১৮৫৩৪০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২০১

১৩০৬ মুপক্ত যানী যকায পচত্র যকায ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৩২৫৪১০১৩১৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২০২

১৩০৭ অভর চন্দ্র দা পজাপতন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৬৮৫৩৯৯২৯২০ ১৮৩০০৬০৬৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২০৩

১৩০৮ পরতন্দ্র নাথ যায় মৃত পখাকা যাভ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪১৯৯২ ১৭৯৭৯১১৫১৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২০৪

১৩০৯ নুয নাায আব্বা আরী ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ২৩৫৩৯৮৯২৬৮ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২০৫

১৩১০ তযীন্দ্র নাথ যায় শকরা চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ২৩৫৪১০৫৬৭৪ ১৭৯৬০৮৬৫১১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২০৬

১৩১১ রায়রা আক্তায পজলুর ক ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৪১৮৭৭১৭৬৪২ ১৭৭৩৯৫৯০২৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২০৭

১৩১২ পফনা াপন যায় নকুর চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ১৪৫৩৯৭৬৮০৩ ১৭১৭৫১২৩৭২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২০৮

১৩১৩ আ: ভান্নান আ: আপজক পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ১৪৫৩৮২৪২৮৪ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২০৯

১৩১৪ পজয়াউয যভান ভাররক যকায পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৩২৫৩৬৮৩৩৪০ ১৭৪৫১২১৫৭৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২১০

১৩১৫ শফা দা ফাপদ চন্দ্র দা ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৩২৫৩৮৩২৬৬৫ ১৭০১৬৫২৬০৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২১১

১৩১৬ পভা: পয়জায পরভা: যভান পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৭৩০৪১০৬০০৩ ১৭৭৩৯৫৯০২৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২১২

১৩১৭ পরভা: যপভ পভা যপছভপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৫৩৫২ ১৭৫০৪৬৩১৮৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২১৩

১৩১৮ আফছায আরী ইপরয়া পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ২৩৫৪১০৯৮৪১ ১৭৫৭৮৯৫৫৪৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২১৪

১৩১৯ আরনায়াযা এনাত আরী ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৩৭০৩৮২৬৫৬৪ ১৭৬১৪৫৪৪৩০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২১৫

১৩২০ পভপযনা খাতুন আবু তাররফ ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৬৮৫৩৮৩১১৯৩ ১৭১৭৩৪০১২৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২১৬



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ
পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৩২১ রযকান্ত যায় জগপদ চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৫৫০৩৮২২৯৬৬ ১৭৫৭৯৮৮১৭৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২১৭

১৩২২ আযপত ফারা ভপযাভ যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৪১৫৪০৯৫৪১০ ১৭৫৫৪৩৯০৬০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২১৮

১৩২৩ রুারী যানী নপরত ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ সুন্দযফন ৯১০৩৯৪১৯৩৭ ১৯১১৬১৮৭১৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২১৯

১৩২৪ াপপজুয যভান পরভা: জপয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪১৬৪১ ১৭৩৭৯২৯৫২৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২২০

১৩২৫ পভা: াজ্জাদ পারন জারার উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ সুন্দযফন ৫০৭৮৯৩২৮৮৫ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২২১

১৩২৬ ভাসুভা আক্তায াযবীন আরতাপ পারন ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৫০৫৩৯৭৩৯৯৫ ১৭১০৮৬৭৫৯৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২২২

১৩২৭ ভাইরনা ভাপড ড াগরা া পুরুল পদনমুজুয পফরাফাপি ৯ সুন্দযফন ৫৫০৩৯৮৪৪৭৭ ১৭৭০৭৩৬৮১৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২২৩

১৩২৮ যারদুর ইরাভ ভভতাজ আরী পুরুল পদনমুজুয পফরাফাপি ৯ সুন্দযফন ৩৩০১৫১৩৩২৫ ১৭৯৬৭৯৪৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২২৪

১৩২৯ পভাকররছুয ওভান আরী পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৭৩০৪৩০৯৪২৫ ১৩০৪১৯৫২২৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২২৫

১৩৩০ আ: াপভদ আপভয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয পফরাফাপি ৯ সুন্দযফন ২৮০৩৯৯৩৪৩১ ১৭৭৪০৪৩৮০৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২২৬

১৩৩১ জাপদুর ইরাভ ইয়াজপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফীযগা ৭ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৫৪৩৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২২৭

১৩৩২ নপভতা যানী যায় জরগন্দ্র নাথ যায় ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৩৭০৩৯৩২১৮০ ১৭৩৩২৫৪৬১১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২২৮

১৩৩৩ পযারকয়া পফগভ জারার উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ৫৯৫৩৯৩৮২৮৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২২৯

১৩৩৪ বাযতী যানী যায় পভন্ত কুভায যায় ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ২৮০৩৯৩৯৮৪৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২৩০

১৩৩৫ াপভভ আক্তায আপাজ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৫৯৫৩৭৯০৮০৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২৩১

১৩৩৬ পভনা পফগভ কপছযত ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ৮২০৪২৫৫১৮৬ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২৩২

১৩৩৭ দুরপপ চন্দ্র যায় সুপর চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ৪৬০৩৯৩৮৯৩৯ ১৭২২০৫০৮৮৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২৩৩

১৩৩৮ আ: যপভ অপছয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ৭৭৫৩৯৪১৫০৪ ১৭৪৯৯৩৯৮৭৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২৩৪

১৩৩৯ হুরনয়াযা হুরন আরী ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ৯১০৩৯৩৫৩৬৮ ১৭৮১৮২৪৮১৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২৩৫

১৩৪০ আপছয়া পফগভ ভপয উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫২০৭৪ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২৩৬

১৩৪১ খইবুয আরী বুর ক পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ১৯০৪১৩২৭৫৮ ১৭৩২৬৩৩১৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২৩৭

১৩৪২ যপজনা খাতু ুন পখপজ পভাাম্মদ ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ১৪৫৩৭৭৩৫৩১ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২৩৮

১৩৪৩ পভাছা: াযবীন পভা: আক্তায ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৪২৭১ ১৭৫০১৮৯৪১১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২৩৯

১৩৪৪ পভাছা: ারভা খাতুন পভা: ভপজফয যভান ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ৭৩০৩৮২৫০৫৮ ১৭২২৫৬২৬৭৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২৪০

১৩৪৫ পভা :ইউসুপ আরী মৃত শতমুয আরী পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫২২৩৬ ১৭৫০৪১৯৯৪৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২৪১

১৩৪৬ পজন্নাতুন খাতুন গফুয ভাষ্টায ভপরা পদনমুজুয ফীযগা ৭ সুন্দযফন ১৪৫৩৭৬৬৬৫৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২৪২

১৩৪৭ ছারযা খাতুন এছায উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৩৬৬২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২৪৩

১৩৪৮ পারতভা পফগভ যপভ ফক্স ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৬৮৫৩৭৮৯৩০০ ১৭৩৮২৭৭৯৫৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২৪৪

১৩৪৯ পযপা খাতুন পযপ উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৫৯৫৩৬৪০৩৫৫ ১৭২৯৬১৬৬৭১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২৪৫

১৩৫০ অভর চন্দ্র যায় তাযনী চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয আভইয ৫ সুন্দযফন ৩৩০১৫০৯১২৫ ১৭১৯০৮৫১৩১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২৪৬

১৩৫১ পভা: আব্দুল্লা আজযত আরী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৪১৫৩৮২১৮৬৫ ১৭১৮৮০৬৭৯০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২৪৭

১৩৫২ াপভযা খাতুন াান আরী ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ২৮৫১৪৭৭৭০৯ ১৭৪৪৯৭৫৫৩৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২৪৮

১৩৫৩ পভাছা: পজবুন াপপজ উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৭৩০৪২৭২৯৭৯ ১৭২১৭১৬৩৬১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২৪৯

১৩৫৪ যওন আযা ারপজা পভম্বায ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৫৫০৩৬৭৮২৭৭ ১৭৫৫২১৩৫৪৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২৫০

১৩৫৫ পদা খাতুন কপছযপদ্দন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৪৬০৩৬৭৯৭৮০ ১৭৫০১৭৭৬৪২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২৫১

১৩৫৬ পভাছা: তাজপভন আ: াপভদ ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ২৩৯৪৪১৬১৪৯ ১৭২২৪৩০৫৬২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২৫২

১৩৫৭ পভাছা: নুয জাান পভা: জাভার ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৮২০৩৯৭৮৬৬৬ ১৭৩৩১৩৮০৩৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২৫৩

১৩৫৮ অপনর চন্দ্র যায় যরভ চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৮২০৪৯০২২৪৪ ১৭২৩৪৯৩৮০৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২৫৪

১৩৫৯ পবভ যায় পকদুলু যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৭৩০৩৮৩৫২৭১ ১৭১৯৩২৯১৯৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪১৯

১৩৬০ আব্দুয যপদ আ: আপজজ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ১৪৫৩৮২৪৩৪২ ১৭৩৫৩৭৩৬০২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪২০

১৩৬১ রুভা পফগভ পজলুর কপযভ ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ১৪৫৩৮২৮১৫২ ১৯২১৪৭৬৮৩০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪২১

১৩৬২ পভাছা: পফগভ ডাপর ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৫৯৫৩৬৮৩২৭২ ১৭৫০৩৩৪৭৮৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪২২

১৩৬৩ ভপজডনা খাতুন ভজনু পভঞা ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৮৬৭৩০০৩২৭৬ ১৭১০৯০৯৩২৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪২৩

১৩৬৪ পভাছা: আপছয়া আ: রপতপ ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৪১৫৪০৯৯৯৭৪ ১৭৬১৩১৫৭৬৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪২৪

১৩৬৫ ারযা পফগভ নুয পারন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ২৩৫৩৮২৮১৫১ ############# পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪২৫

১৩৬৬ পনতাই যায় পত যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৩৭০৪১০২৩৮৭ ১৭৬০৩৪১১২১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪২৬

১৩৬৭ ারনা পফগভ অ: াভাদ ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৭৭৯৮৫৫৪৯২৪ ১৭৭৫৯৩০৭১০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪২৭

১৩৬৮ আ: যভান এফায উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৪১৫৩৮২২৯৭০ ১৭১৮৬৭৫০১৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪২৮

১৩৬৯ আ: াপরভ ওভান গপন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৮৬৫৩৮৩৬৮৫১ ১৭৭৫৮১০২৭৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪২৯

১৩৭০ পভা: আফজার পরভা: ইয়া পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৫৫০৪২৬৬০৫৬ ১৭২৩৯৯৮৩৩১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৩০

১৩৭১ নাতন যায় নন্দযায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৩৭০৩৬৭৫৭৩০ ১৭২৩৯৯৮৩৩১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৩১

১৩৭২ পফফয যভান তপপয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৫০৫৪২৬০২৯৩ ############# পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৩২

১৩৭৩ যারফয়া পফগভ আ: জব্বায ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ১৪৫৩৮২৭০৩০ ১৭১০২১৬২৪৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৩৩



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ
পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৩৭৪ পভা: ভপভয পরভা: অররভান পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ২৮০৪১১১০১৭ ১৭৪০৪৭০৬৪৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৩৪

১৩৭৫ ভপজফয যভান আপজজুর ক পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫১৯৩৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৩৫

১৩৭৬ পজল্লুয যভান আ: াপভদ পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ৬৮৫৩৭৭৯৫৭৪ ১৭৩৫০৭৪০৯৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৩৬

১৩৭৭ পভা: জয়নার মৃত: আ: ভাররক পুরুল পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৪০৭৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৩৭

১৩৭৮ পফভরা যায় কাপরভন যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ২৩৫৩৬৭৯১৩৩ ১৩১৯১৭২৪২৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৩৮

১৩৭৯ স্বপ্না যানী যায় ভদন পভান যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৩৭০৪১৭১৭০৫ ১৭৬৭৩৪১২৬৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৩৯

১৩৮০ মুপরভা খাতুন চুনাভপদ্দন ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৮২৪৭৪৩১৭৭১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৪০

১৩৮১ ারজযা খাতুন আপাজ উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৯৫৫১৮৩৪১৭০ ১৯২৬৭১১৩২০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৪১

১৩৮২ ঝন ডা যানী যায় পখপত চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয আভইয ৫ সুন্দযফন ২৩৫৩৭৪৯২৫৮ ১৭৮৫৩৬১০১৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৪২

১৩৮৩ ভর চন্দ্র যায় ভরদান চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয আভইয ৫ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৮৯০৪ ১৭৩৭৭৭১৯৪০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৪৩

১৩৮৪ পফষ্নু যায় শফধনাথ যায় পুরুল পদনমুজুয আভইয ৫ সুন্দযফন ৭৩০৪২৪২৮৫৭ ১৭৬৪৯৩২৫২০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৪৪

১৩৮৫ ছায়া যানী যায় নরযন্দ্র নাথ যায় ভপরা পদনমুজুয আভইয ৫ সুন্দযফন ৫৫০৩৭৪৭২৭০ ১৭১৩৬৮৬০৪৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৪৫

১৩৮৬ দুরারী খাতুন পভা: দুরার পারন ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৯১৫৫৮২৩৪৩৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৪৬

১৩৮৭ পফষু যায় ভপযাভ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৮২০৩৬৭২১৪৫ ১৭৭২৮০০১৮০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৪৭

১৩৮৮ পরভা যপফউর আপায আরী পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ২৩৫৩৮৬৭৪৯০ ১৭৭৩৩০৬৫৫৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৪৮

১৩৮৯ পভা: কাইয়ুভ সুরুজ জাভান পুরুল পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ সুন্দযফন ৮৫০৪৩০০৪০২ ১৭৭০৫৬৫৮১৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৪৯

১৩৯০ অরকা খরগন্দ্র চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৩৭০৩৮২৯৮৬৫ ১৭২৬৪৮৯১০১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৫০

১৩৯১ ধভ ড নাযায়ন যায় রযন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৪৬০৪৩১২৯৫১ ১৯১১৫২২০৯১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৫১

১৩৯২ চম্পক চন্দ্র যায় প্ররভাদ চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ সুন্দযফন ১৭১৬৪৮৬২৫১২০৯ ১৭২৩৫৯০০৬৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৫২

১৩৯৩ অযপফন্দু যায় দ্ম পরাচন যায় পুরুল পদনমুজুয আভইয ৫ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৮৭৯৭ ১৭৪০৮২৫১৭৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৫৩

১৩৯৪ ধভ ড নাযায়ন যায় ধরন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ সুন্দযফন ৪১৯৯৫৪৭৭৬৩ ১৭৬১৯২৪৬৩৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৫৪

১৩৯৫ পরভাছা: নুযজাান পফগভ পভা :আব্দুর ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ১৪৫৩৭৮২৪২৫ ১৭৫৯৯৮৩৫৯১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৫৫

১৩৯৬ পভাছা: পপযদা খাতুন পভা: নুয ইরাভ ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৪১৫৩৯৮৪৮২০ ১৭৭৮০০১৮০১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৫৬

১৩৯৭ বাররা ফারা দা ধীরযন্দ্র নাথ দা ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৭৩০৪১৭৬৫৯২ ১৮৮৫৪৭৪৭৬৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৫৭

১৩৯৮ পভা: পভাররভা পফগভ পভা: আব্দুর ভান্নান ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ৫০৫৩৯২৭৫৯৫ ১৭২১৫১৮৬৬৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৫৮

১৩৯৯ ভাাবুয যভান জয়নার আরফদীন পুরুল পদনমুজুয ফীযগা ৭ সুন্দযফন ৫৯৫৩৭৭১৩৩৩ ############# পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৫৯

১৪০০ পভা: এযাফুর ইরাভ পভা: আপজার পারন পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৯৫৫১৩৮৯৮০৮ ১৭৪২৫৪২৮২৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৬০

১৪০১ পভা: পয়ার পতৌপপক উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ২৮০১০০৯৩৯৬ ############# পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৬১

১৪০২ পভা: তপদুর ইরাভ ত্তাফ আরী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৫৫০৪০৯৮০৩৮ ১৭৩৪৭০৮৮৩৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৬২

১৪০৩ অভর চন্দ্র দা পমাপতন্দ্র নাথ দা পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪১৮০২ ############# পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৬৩

১৪০৪ পভা: নুয আরভ জয়নার আরফদীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৫৫০৪৩২৭৬৩৫ ১৭৬১৫০৬০১০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৬৪

১৪০৫ যায়ান আরী পভা: আপজজুর ক পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ সুন্দযফন ৬৮৬১০৭০৫৭২ ১৭৫৫১৩৩২০৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৬৫

১৪০৬ পভা: ফাবুর পারন ছুযত আরী পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ২৮০৪৩১১৪৯২ ১৯৭৪২৫৪২৮২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৬৬

১৪০৭ পপরনা খাতুন পভা : ভপজফয যভান ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৬৮৫৪১৭৩৩৯৭ ১৭৪০৪৭৬৪৩০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৬৭

১৪০৮ জয়পন্ত যানী যায় পনতযানন্দ যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৮৬৫৪১৮৫০২৭ ১৭৫০৬৯৬৭২৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৬৮

১৪০৯ যতনা যানী যায় যভানাথ াধু পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৪৬০৪১৭৫৮৩৮ ১৮৭৭০২৯৪৮৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৬৯

১৪১০ পভা: পজয়ারুর পভা: পজভ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ২৮০৩৭৯৭৪৭৭ ১৭৩৩১৩২০২৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৭০

১৪১১ পভা: পজলু যভান খইভদ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৫০৫৩৬৬৮০০৯ ১৭৭৩৪৫০৭৫৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৭১

১৪১২ পভা: যপফউর পভা :খপরর পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৩৭০৪১৭০২৩৬ ১৮৭৪২৩০৮৪৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৭২

১৪১৩ পদনফন্ধু যায় রুরার যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৬৮৫৪২৯২৬৩৫ ############# পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৭৩

১৪১৪ পফনয় কুভায যায় রপিকান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৭৩০৪৩১৪৯৬১ ১৭৬১০২৪৮৭৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৭৪

১৪১৫ বানু ফারা যায় দীনফন্ধু যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪২২৮০ ১৭৯৮৯৯১৮৪৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৭৫

১৪১৬ ফাফলু চন্দ্র যায় রপিকান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ২৩৫৪৩১৪৫৮১ ১৭৭৪৫১১৮৭৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৭৬

১৪১৭ যাধা কান্ত যায় তযনী কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৮৬৫৪১৮৬৪০৫ ১৭১৭৪০৮৭১০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৭৭

১৪১৮ পাবা যানী যায় রপিকান্ত যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৯১০৪২৯০১৩৬ ১৭৮৭৯০৩৫৪৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৭৮

১৪১৯ যীনা যানী যায় প্রবা চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৮৬৫৪১৮৫১৮৩ ১৭১০৬২৯৪৭০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৭৯

১৪২০ রয চন্দ্র যায় কনাসু যাভ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ১৯০৪১৭৫৬৬৬ ############# পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৮০

১৪২১ পতাপাজ্জর পারন এজায উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৭৩০৩৮৩৫৮২৬ ১৭২৬৯২৮১১১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৮১

১৪২২ সুপভত্রা যানী যায় পখাকা যায় ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৪৬০৩৬৮৮০৩৯ ১৭১৬৫৫৯৬১৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৮২

১৪২৩ পভা: পতাপাজ্জর পারন পরভা: ভপয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৩২৫৩৯২৬৯৮৮ ১৭৪০৮৪৩৯৪৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৮৩

১৪২৪ স্বযস্বতী যানী জগপদ চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৭৭৭৪৭২৫৮২৯ ############# পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৮৪

১৪২৫ পভাদন চন্দ্র যায় সুযত চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৩৭০৩৭৮৩২৯৪ ১৭০৪৮০৫০৩০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৮৫

১৪২৬ পভান চন্দ্র যায় অপফনা চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৩৭০৩৯২৬৭৪৫ ############# পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৮৬



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ
পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৪২৭ পভা: আব্বা আরী চানপভঞা পুরুল পদনমুজুয পগাদাফাপি ৫ সুন্দযফন ৮৬৫৩৭৬১১৭৪ ১৭৪০৮৪০৮৯১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৮৭

১৪২৮ াপকর আরভদ আব্দু ছারাভ পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ১০২৭১৬০৭৮৫ ১৭৭৩৬৪৫৯৬৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৮৮

১৪২৯ পভাছা: আঞ্জু য়াযা াপফবুল্লা ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ২৩৫৩৮১০০৫০ ১৭৪৫৭২৭৫৭২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৮৯

১৪৩০ পভাছা: ারুর পরভা: পরাকভান আরী ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ সুন্দযফন ৬০০৬৭০৮৭৬৯ ১৭৪৫৭২৭৫৭২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৯০

১৪৩১ যপপকুর ইরাভ আপযফুল্লা পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৫০৫৩৭৯৮১৩৭ ১৭৩৭১৩৮৮৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৯১

১৪৩২ পভা: ফাদর পারন ফদয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ৫৫০৪২২৩৫৫২ ১৮১৬৮৬১৭৩২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৯২

১৪৩৩ পভা : আপতকুয ইরাভ পভা: আব্দুয যপভ পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬০০০১৮০ ১৭৬৭১৭০৭৭৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৯৩

১৪৩৪ পভা; পভজানুয যভান পভা: পদুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬০০০৪০৩ ১৭২৩৯৬৩২১৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৯৪

১৪৩৫ পভাছা: পফউটি আক্তায পভা: দুরার পারন ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ১৯৫১৫৫৩৪৩৫ ############# পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৯৫

১৪৩৬ পভা: যপপকুর ইরাভ ভাইনুপদ্দন পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ সুন্দযফন ১৪৫৩৮০৫৭৮৮ ১৭৩৩১৬৪৯৭১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৯৬

১৪৩৭ পফনা াপন যায় পুপরন চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৯৫৫১৮৩৮৯৪০ ১৭৫৬৫২২৩০০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৯৭

১৪৩৮ রপরত চন্দ্র যায় প্রশ্ন কুভায যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৭৭৫৩৬৮৫১৮৪ ১৭৫৬৫২২৩০০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৯৮

১৪৩৯ প্ররভাদ চন্দ্র যায় ভুরন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৫৫০৩৭৮২৫৮২ ১৭৭২২৪৮৩৭০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৯৯

১৪৪০ পভনপত যানী মপগন্দ্র নাথ যায় ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ২৩৫৪০৭৭৩৫২ ১৭৬১৭০৭২৯১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫০০

১৪৪১ পয চন্দ্র যায় অপফনা চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ািগাও ৪ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৮৪১৮ ১৭৪০৪৩০৯৫১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫০১

১৪৪২ পকফ চন্দ্র যায় দখ্য নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৮৬৫৩৬৯৮৫৯০ ১৭৫০৫৮৪৯২১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫০২

১৪৪৩ আরনায়ায পারন পজলুয যভান পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৫০৫৩৬৭৮২০৬ ############# পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫০৩

১৪৪৪ পনতাই চন্দ্র যায় বগনাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৩৭০৩৭৮৩২৩৭ ১৭৬১২৭৭৭৫৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫০৪

১৪৪৫ ধনিয় যায় য সুন্দ্রয যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ২৩৫৩৬৫২৮২৫ ১৭৫৭০৬১৯৮৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫০৫

১৪৪৬ পগাার চন্দ্র যায় শুরয চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৩২৫৪১০৪৬৫০ ১৭২২৯০৫৯৪৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫০৬

১৪৪৭ ভপল্লকা যায় ফাবু চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ সুন্দযফন ৯৫৫২১৪৮৬৬১ ১৭৯৬২৪৮৭৯০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫০৭

১৪৪৮ পযনুকা যানী যায় প্রফুল্ল চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৭৩০৩৬৩৯৫৮২ ১৭৪০১১২৮৬৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫০৮

১৪৪৯ সুপভ যানী যায় উপধয চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ সুন্দযফন ৭৭৫৪০৭০৮৩২ ১৭৬০৯৭৮০৬৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫০৯

১৪৫০ পদরনা ফারা যায় উপদয চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ৪১৫৩৯২৪৭৭৬ ১৭২৩৯৬৩২১৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫১০

১৪৫১ পভা: ইয়া উপদ্দন অপছযত পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৪৬০৪০৭৪৭৭৫ ১৭০৭৪১১১৩৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫১১

১৪৫২ পপারী যানী যায় পয চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয ািগাও ৪ সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৮৪১৯ ১৭৮০৬৭৯০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫১২

১৪৫৩ পযদ চন্দ্র যায় অপফনা চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ সুন্দযফন ১৯০৪৩০৯৮৯৩ ১৭৩৮৩৪৪৭৯৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫১৩

১৪৫৪ ারপভ গরভজ টুডু বুধু টুডু ভপরা পদনমুজুয পফরফািী ৯ সুন্দযফন ৫০৫৪২১৫৯৮২ ############# পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫১৪

১৪৫৫ পভা: আবু ফকয পপদ্দক পযাজ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ সুন্দযফন ৩২৫৩৯৪৮২৬৩ ১৭৩৪৭০৮৮৩৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫১৫

১৪৫৬ টুম্পা যানী যায় অনাথ যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৭৩০২৬১৯২২১ ১৩১৬৬০৫১৪৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫১৬

১৪৫৭ কপফতা যানী যায় রযন চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ৩ সুন্দযফন ৩২৫৩৯৩৩৩১৫ ১৭০৫৪৯২৭১২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫১৭

১৪৫৮ আযতী ফারা অপফনা চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৩২৫৩৬৯৪২৯৭ ১৭২২৩১৩০২১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫১৮

১৪৫৯ পবশ্বনাথ যায় দিনাথ নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ সুন্দযফন ৫০৬৮৫৬৪৪২৫ ১৭৫০৮০১৯২৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫১৯

১৪৬০ আপতয়ায যভান াভসুদ্দীন আরম্মদ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৫০৫৪০৮৮৩৯৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২০

১৪৬১ দুরার পারন পজভপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ১৯০৪১০১০১৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২১

১৪৬২ পভা: ভরনায়ায নুয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ২৬৯০৪১৭১৫৪৩৬০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২২

১৪৬৩ ইয়াপছন আরী তপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৬২৪১৬৬০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

১৪৬৪ ভপরন চন্দ্র যায় নরগন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৩৭০৩৯২৭৮২৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৪

১৪৬৫ ভপতজান পফগভ আররয়া খাতুন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৭৭৫৩৯২৮৯২৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৫

১৪৬৬ আকপরভা খাতুন আবুর পারন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪১৫০২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৬

১৪৬৭ ভাাবুয ইরাভ ধলু উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৩২৫৪১০৫৩৩৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৭

১৪৬৮ দুরার পারন ভপযত আরী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ১০০২১১৪৮৩১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৮

১৪৬৯ আরনায়ায পারন ধলু ইরাভ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৬৪০৪১০৭২৩৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৯

১৪৭০ পারতভা পফগভ পকাপায উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৩৭০৪১৬৯৮৯৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৩০

১৪৭১ জান্নাতুন পফগভ ভরয আরী ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ২৮০৪১০৪৯৬২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৩১

১৪৭২ হুরন আরী আব্দুর কারদয পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৯১৫৬৭৫০৭৫৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৩২

১৪৭৩ পভা: আ: রপতপ ভপপজ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৫৫০৩৮৩৪৫৩২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৩৩

১৪৭৪ ছাইফুর ইরাভ জপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৭৭৬৫৪৩০৯৩২১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৩৪

১৪৭৫ পদুর ইরাভ পজলু যভান পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৬২৪১৩৩৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৩৫

১৪৭৬ পারতভা পফগভ পরকন্দায আরী ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৪৬০৪০৯৯১৮৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৩৬

১৪৭৭ কুদ্দু যভান াত্তায আরী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৪৬০৪১০১০৩২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৩৭

১৪৭৮ নুয পনায পফগভ অপছয উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৫৯৫৪২২৩৪৮২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৩৮

১৪৭৯ সুজন চন্দ্র যায় াযদা চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ১৯০৩৯৩১০১০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৩৯



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ
পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৪৮০ ারিীন আক্তার ফারছদ আরী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ১৯০৩৯২৮০৬৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৪০

১৪৮১ ভপজউর ইরাভ ছপরভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৫৫০৪২১৮৪২০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৪১

১৪৮২ আপজজুর ইরাভ পভা: বুধা পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৬২৪১৪৯৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৪২

১৪৮৩ জব্বায আরী পয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ২৩৫৪০৯৯৫৮৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৪৩

১৪৮৪ পয়ায আরী আপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৮২০৪০৯৩৯১১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৪৪

১৪৮৫ জাাঙ্গীয আরভ ভররভ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৮২০৩৭৮১৯৫৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৪৫

১৪৮৬ ছারভা পফগভ ছাইদুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৬২৪১৫৩০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৪৬

১৪৮৭ দপফরুর ইরাভ এাযত আরী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৩৭০৪২১৬৩৬৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৪৭

১৪৮৮ জারভনা পফগভ অপভরুর পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৫৫০৪০৯৭৫৫০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৪৮

১৪৮৯ াইদুর ইরাভ পদদায আরী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ২৮০৩৭৯০১১৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৪৯

১৪৯০ পভররুর পনছা পতায উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ১৯০৩৮৩৪৮৬৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৫০

১৪৯১ ভারজদ আরী নপছ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ২৩৫৩৯৩১২০৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৫১

১৪৯২ আপভনুর ইরাভ ভীয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৫০৫৪২৯৯০১০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৫২

১৪৯৩ আরর দপফয পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ
পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৫৩৩ ভারদফ দা পমারগন্দ্র নাথ দা পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২ নং সুন্দযফন ১৪৫৩৮৩০১৯০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৩৪ যারজন্দ্র নাথ দা জগন্না দা পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২ নং সুন্দযফন ৮২০৪২৯১২১৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৩৫ পজযাৎনা ফারা যায় ধনপত যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২ নং সুন্দযফন ৭৭৫৪১৭৫৮০৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৩৬ িপনজ চন্দ্র যায় অপম্বকা ফম্মডন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২ নং সুন্দযফন ৫৫০৪২৯২২৬৮ ১৭৭৩০১৫৪২৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৩৭ যংপঙ্গরা যানী যায় জপতন্দ্র নাথ যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২ নং সুন্দযফন ৩৫৫১৯০৯৫৫০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৩৮ ধরনশ্বয দা উরন দা পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২ নং সুন্দযফন ৩২৫৩৮৩৭৬৩১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৩৯ াফ ডতী ফারা পযন চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২ নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪২৮১৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৪০ প্রান কৃষ্ণ অপধকাযী ধপরন্দ্র নাথ অধধকারীপুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২ নং সুন্দযফন ১৪৫৪৩০৭৩৮৮ ১৭১৩৬৬৩৯১৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৪১ নফানু যায় াউয়া যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২ নং সুন্দযফন ৪১৫৩৯৮২৬৯১ ১৭৪৪৮৫৯৭৮৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৪২ কপফতা যানী যায় সুফা যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২ নং সুন্দযফন ৩৭০৪১৬৯৩৩৭ ১৭৮৪৯৩২১৩০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৪৩ জগপদ চন্দ্র যায় শরৎ চন্দ্র রায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২ নং সুন্দযফন ৯১০৯৯৮৪৭০৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৪৪ ফাফলু চন্দ্র যায় রপরত চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২ নং সুন্দযফন ৫০৫৪৩০২৫৩৩ ১৭৪০০৮৭০৮৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৪৫ সুদু যায় মপতন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২ নং সুন্দযফন ৮৬৫৪৩০৪১১৫ ১৭৩২৩৮৯৬০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৪৬ পভাছা: খাপদজা পভা: পপজয উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ ২ নং সুন্দযফন ৮২০৩৭৩০১১৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৪৭ ছপফতা যানী ফীরযন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২ নং সুন্দযফন ২৩৫৩৮২৬৬০১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৪৮ মৃনার কাপন্ত যায় মৃরগন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২ নং সুন্দযফন ৬৪৩৭৭০৭৩৩১ ১৭২১৪৯৭৮৪১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৪৯ যতন চন্দ্র ীর খপগন চন্দ্র ীর পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ ২ নং সুন্দযফন ২৩৫৩৮০৭৪৪৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৫০ অনন্ত কুভায ধীরযন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২ নং সুন্দযফন ৫৯৫৩৮৩১৫৭৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৫১ কাপর কুভায যায় পখাকা যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২ নং সুন্দযফন ১৪৫৩৯৮৬৯৫০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৫২ রযন্দ্র নাথ ভর চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২ নং সুন্দযফন ৩৭০৪২১৬৯৭১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৫৩ কভরা কান্ত যায় যিয় চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২ নং সুন্দযফন ৭৭৫৩৮৩০০৮৭ ############# পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৫৪ পভা: পজয়ারুর নূয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ৭৩০৪২৯২২৫৮ ১৭৩৮১২৯০৮০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৫৫ রুারী যানী পয চন্দ্র ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২ নং সুন্দযফন ৯১০৩৮২৬৯১৪ ১৭৭৪০৭০১১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৫৬ আবুর কারাভ আজাদ যপজফ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ ২ নং সুন্দযফন ৮২০৩৭২৬২১৪ ১৭৭০৮০২৯১৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৫৭ পফকা যায় চঞ্চর যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২ নং সুন্দযফন ৪৬১০০৮৯৭৮৩ ১৭৪০৪৭৬৪৩০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৫৮ াপচনা াযবীন আবুর খারয়য পুরুল গৃপনী সুন্দযফন ৩ ২ নং সুন্দযফন ৭৭৫৪১০৬২৩০ ১৭৭৪১৬১৬৭০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৫৯ যাজকুভায যায় পযদ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ১ ২ নং সুন্দযফন ৮৬৫৩৭৯৫৭৯২ ############# পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৬০ পপজুর ইরাভ আপজার পারন পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ ২ নং সুন্দযফন ৩২৫৩৭৩৭০৫৪ ১৭৫৬৬৭৭৪৩০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৬১ তন কাভায যায় চঞ্চর যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২ নং সুন্দযফন ২৮০৩৮৩৮১২৩ ১৭৩৭৫৭২৯৪৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৬২ পউপর যানী অপনর যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২ নং সুন্দযফন ৯১০৩৮২৭৮০৫ ১৭৫৬৭২২১৬৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৬৩ যিনা যানী যায় যভনী কান্ত ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২ নং সুন্দযফন ৫০৫৩৮২৩৬১২ ১৭৫৫৪৮৬১৩৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৬৪ ন্ধযা যানী রযন্দ্র নাথ যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২ নং সুন্দযফন ৬৪০৩৬৬১২০৭ ১৭২২৯৪৬৮৮২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৬৫ পভাজারম্মর ক পতাফ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ ২ নং সুন্দযফন ৫০৫৪২১৮৪৩২ ১৭৫৮০৯৫৯৬১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৬৬ াযপত যানী যাভফাবু যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২ নং সুন্দযফন ৩৭০৩৬৪৯০৯৯ ১৭৩৯০১৯৬৯৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৬৭ পভনকা যানী পকদায নাথ ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৪১৫৩৮২৫২৪৭ ১৭৭৩৭৮৭৬১৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৬৮ পরপর আক্তায রার পভাাম্মদ ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৮৬৫৩৭৪০৩৬৮ ############# পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৬৯ রা যায় শুপনর যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৮২০৯৬৬৪৫০০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৭০ সুযাপল যানী শফশ্য পিরজন্দ্র নাথ শফশ্য ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৭৭৫৪১৭৫৩৭৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৭১ ভপজডনা পফগভ ভাইনপদ্দন ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৩২৭১০৭৯৭২৯ ১৭০৪২৪২৩২৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৭২ সুপভ যানী পিরন চন্দ্র ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ১৯০৩৯৮৯৮৫১ ১৭৪০৪৯৭৭৫৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৭৩ পনরন চন্দ্র শফশ্য কঙ্কনাথ শফশ্য পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৫৯৫৪১৮১৩৯১ ############# পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৭৪ আপভনুর ইরাভ ফাবুর পারন পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৯১৫১৪৬৮৩৬১ ############# পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৭৫ গীতা ফারা পভন্ত পং ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৫৫০৫১৩৫২৯২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৭৬ পপারী যানী যায় পমারগ চন্দ্র ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৬৮৫৩৯৯২২৬৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৭৭ বার যানী নাযায়ন চন্দ্র ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ৫৯৫৪১৭৫৪২৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৭৮ পপযাজুর ইরাভ ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৮২০৪০৬৫৭৫২ ১৭৭৩৭৬৭২৩২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৭৯ দূগ ডা ফারা দা ঞ্চানন দা ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ২৩৫৩৮৩৪৫০৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৮০ কৃষ্ণা যানী যায় পকযী যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযফন ২ ২নং সুন্দযফন ২৩৫৩৯৯১৯২৬ ১৭৮৫২৮৬৮১০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৮১ আনজুয়াযা খাতুন আজগায আরী ভপরা পদনমুজুয ািগাঁও ৪ ২নং সুন্দযফন ১০০২০৩৬১৭৪ ১৭৪১০০২৩২৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৮২ আররয়া পফগভ ইভাইর পারন ভপরা পদনমুজুয ািগাঁও ৪ ২নং সুন্দযফন ৯৫৫২০২৭৪৯৩ ১৭৯৭৮০৮৩৬৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৮৩ াভীভ ইরাভ দুরার পারন পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৮২০৬৯৫৩৯৭১ ১৭১৩৭১০৩২৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৮৪ পয চন্দ্র যায় যায় ফাবু পুরুল পদনমুজুয সুন্দযফন ৪ ২নং সুন্দযফন ২৮০৩৯৯৭৬৩০ ১৭২৫১৭০৩৭২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০

১৫৮৫ উপভর ডা যানী শ্যাভ ফাবু ভপরা পদনমুজুয পফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৩২৫৩৯৪২২৮২ ১৭৬৩২০১৪৪৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৮০



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ
পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
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১৬৩০ পফভরা যানী যায় টুপনয়া যায় ভপরা পদনমুজুয পফপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ৪৬০৪১৩৫০৩০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৭৪

১৬৩১ পদারী যানী যায় পদপর চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয পফপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ২৫৩৮৪১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৭৫

১৬৩২ দুরজান পফপফ াপপজ উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ৩২৫৩৭৭৯৬৩৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৭৬

১৬৩৩ তপদুর ইরাভ ভপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পফপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ৩৭০৩৯৩৮৭৫৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৭৭

১৬৩৪ পপযদুর ইরাভ আপপজ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ৬৪০৪১৬৭৬৩৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৭৮

১৬৩৫ তপরভা খাতুন দপছয আরী ভপরা পদনমুজুয পফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ২৩৫৩৯৩৯৪৭৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৭৯

১৬৩৬ পভা:আনু আরম্মদ পভা:আবুর কারভ পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৫০৫৩৯৩০৭৩০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৮০

১৬৩৭  পভাছা: পভাযরদা পফগভ পভা: পকাকাযভ পারন ভপরা পদনমুজুয পফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ১৯০৪২৮৯৪৬৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৮১

১৬৩৮ া আরভ পখ ভপপজ উপদ্দন া পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৪১৫৩৯৩২৯৯৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৮২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ
পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৬৩৯ পভা: াপভদুর পভযাজ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৭৩০৪১৩৭৭৩৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৮৩

১৬৪০ পভাছা: আরনায়াযা এপায উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয পফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৪১৫৪১২৫১৪২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৮৪

১৬৪১ পভন্টু যভান াপপজ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৪১৫৩৯৪৫৩০০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৮৫

১৬৪২ ারজযা পফগভ আ: জপরর ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৫০৫৩৭৬৭১৮১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৮৬

১৬৪৩ আরনায়ায পারন পানা পভঞা পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৮২০৪১৩১২২৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৮৭

১৬৪৪ পজয়ারুর ইরাভ আপজজায যভান পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৫৫৩৫৫৫৮৯১৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৮৮

১৬৪৫ আপভনা পফগভ  জরফদ আরী ভপরা পদনমুজুয পফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৫০৫৩৯৩০৭৩০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৮৯

১৬৪৬ কপনুয পফগভ ভাপপজ উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ১৪৫৩৯৩৯৮৬৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৯০

১৬৪৭ আঞ্জুয়াযা ভতুল্লা ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৬৪০৪২৩২৫৩৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৯১

১৬৪৮ পভনা ফারা পজফন চন্দ্র ীর ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৮৬৫৩৭৪০৯১৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৯২

১৬৪৯ ছপভয উপদ্দন ওভান গপন পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৫৯৫৪০৭১৮৯৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৯৩

১৬৫০ আকতায ফানু পভাকাযভ ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৬৮৫৩৭৩৮১৭৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৯৪

১৬৫১ পপরনা খাতুন ইভাইর পারন ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ১৯৩২৭৬৭৯৪৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৯৫

১৬৫২ পফপর পফগভ আয উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৮২০৩৯৫০০৭৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৯৬

১৬৫৩ যারফয়া খাতুন যপভ ফক ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৮২০৩৭৭৬৭৭১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৯৭

১৬৫৪ পরপ আক্তায ওছভান আরী ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৪৬০৪৫১৩১৮৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৯৮

১৬৫৫ পজপভন আযা আব্দুর াপভদ ভপরা গৃপনী দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৪৬২৫২২২১২২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪১৯৯

১৬৫৬ সুজাদ আরী ঝুভয আরী পুরুল পদনমুজুয ািগাঁও ৪ ২নং সুন্দযফন ৫৫০৩৮০৫৯১২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২০০

১৬৫৭ পভাছা: ারচনা পভা: ভকবুর ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৭৯৪৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২০০

১৬৫৮ নুয জাান পফগভ পজফ উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৫৯৫৪০৭২৬৮১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২০০

১৬৫৯ আকপরভা খাতুন যাজ্জাক আরী ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৯৫৭৮০৭৫৯৪৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২০০

১৬৬০ নাজভা পফগভ আব্দুর াপরভ ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৮২০৩৭২২২২১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২০০

১৬৬১ মুক্তা ফানু পভাপাজ্জুর পারন ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৭৩৪৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২০০

১৬৬২ পযজাউর কপযভ আব্দুর ভপজদ পুরুল পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৬৮৫৩৯৫৭৯৭২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২০০

১৬৬৩ যাপজয়া পফগভ আব্দুর গপন ভপরা পদনমুজুয দযপুয ৪ ২নং সুন্দযফন ৫০৫৩৭২০২৫৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২০০

১৬৬৪ হুরনয়াযা পনা কাজী ারয পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২ নং সুন্দযফন ১৪৫৩৭৪৬০৬৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২০০

১৬৬৫ পফজয় পভযভ ভাপঝ পভযভ পুরুল পদনমুজুয আভইয ৫ ২ নং সুন্দযফন ৪১৫৩৮৩৩৩১৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২০০

১৬৬৬ বাযত চন্দ্র যায় খুল্টু চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয আভইয ৫ ২ নং সুন্দযফন ২৮০৪০৯৭৩৪৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২০০

১৬৬৭ রুপ যানী ভ ডা পভ চন্দ্র ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২ নং সুন্দযফন ৭৭৫৩৯৪৩৩৫১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২০০

১৬৬৮ উদয় চন্দ্র যায় নরগন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২ নং সুন্দযফন ৮৬৫৪১০৬২১৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২০০

১৬৬৯ ভয়না পফগভ আব্দুর ফাপয ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২ নং সুন্দযফন ৫০৫৩৯৩৫৪৬৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২০০

১৬৭০ পজযানা যানী যায় উরন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২ নং সুন্দযফন ৭৩০৩৯৫২৮৩৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২০০

১৬৭১ লুৎপয যভান ভপয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয আভইয ৫ ২ নং সুন্দযফন ৩২৫৩৮৪৭৭৫৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২০০

১৬৭২ যাপদুর ইরাভ ভনছুয আরী পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২ নং সুন্দযফন ৯১০৩৯৪৩১১৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২০০

১৬৭৩ আপরুজা পফগভ আব্দুর ফাপযক ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২ নং সুন্দযফন ৪১৯৬১০৫১৩৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২০০

১৬৭৪ কারদয কপয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২ নং সুন্দযফন ১৪৫৩৭৪৬১৭২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২০০

১৬৭৫ ভাপনক চন্দ্র যায় পকফ চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২ নং সুন্দযফন ২৫১২৬১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২০০

১৬৭৬ ভধুসুদন যায় ধরন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২ নং সুন্দযফন ৫৫০৩৭৪৪৪৫৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২০০

১৬৭৭ ভভতা ফারা কাপতডক চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২ নং সুন্দযফন ৭৩০৩৮৪৬১৪৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২০০

১৬৭৮ পঢনা ভািী চুরু ভাপি পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২ নং সুন্দযফন ৪১৫৪০৮৫৪২৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২০০

১৬৭৯ ঋপল যায় অপখর চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয আভইয ৫ ২ নং সুন্দযফন ৪৬০৩৭৪৯৮০৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭৩৭৫০৪২০০

১৬৮০ ভঙ্গুলু যায় কাপরদ যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২ নং সুন্দযফন ৯১০৩৭৪৬৯০৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৬৮১ পফশ্বনাথ যায় সুরযন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২ নং সুন্দযফন ২৫১২১১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৬৮২ সুকুভায পদফ ভ ডা যৎ চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২ নং সুন্দযফন ৯১০৩৮৩৩৪৪৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৬৮৩ পদুর ইরাভ পপয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২ নং সুন্দযফন ১৯০৩৯৪৬৬৮৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৬৮৪ দুলাল চন্দ্র রায় দীরন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২ নং সুন্দযফন ৩২৫৩৮৪৩০০১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৬৮৫ প্রপভরা যানী যায় নুকুর চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২ নং সুন্দযফন ৫৯৫৩৭৫০৬০০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৬৮৬ পদরন চন্দ্র যায় সুরযন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২ নং সুন্দযফন ২৫১১৯৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৬৮৭ াইফুর ইরাভ বাদু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২ নং সুন্দযফন ৩৭০৩৯৪৩৮০৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৬৮৮ সুপভত্রা যানী যাভাকান্ত পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২ নং সুন্দযফন ৫৫০৩৯৪৭৩০০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৬৮৯ ভপপজুর ইরাভ কপচভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পগাদাফািী ৫ ২ নং সুন্দযফন ৮৬৫৩৯৫৭৩৪৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৬৯০ ফুরফুপর যায় আভ ফাবু যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২ নং সুন্দযফন ৫৫০৩৮৩৯৯৯৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৬৯১ এন্ডু কুভায যায় সুধীয যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২ নং সুন্দযফন ৪৮০৩৮৪৩৫১৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ
পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৬৯২ পানা পভযভ চুিকা পভব্রভ পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২ নং সুন্দযফন ৮২০৪০৮৫৫২৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৬৯৩ ভভতাজ পফগভ আব্দুর কারদয পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২ নং সুন্দযফন ১৪৫৩৯৪৪৫০৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৬৯৪ রয চন্দ্র যায় শররন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২ নং সুন্দযফন ৫৫০৩৮৩৯৮১২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৬৯৫ ফাররু চন্দ্র যায় ভঙ্গলু যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২ নং সুন্দযফন ৪১৫৪০৮২৫১৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৬৯৬ পফপন চন্দ্র যায় যওরনশ্বয যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২ নং সুন্দযফন ১৪৫৩৯৪৭৪০৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৬৯৭ ারুর ফারা যায় ভীরার যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২ নং সুন্দযফন ৭৩০৩৮৪৬৭৭৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৬৯৮ ভপযয়ভ পফগভ ভভতাজ পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২ নং সুন্দযফন ১৯০৩৮৩৭৯৯৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৬৯৯ রার ফাবু যায় মাপভনী যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২ নং সুন্দযফন ১৪৫৩৮৩৭৫২৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৭০০ পভনা যানী যায় রযন্দ্র নাথ যায় ভপরা  পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২ নং সুন্দযফন ৩২৫৪০৯৫৩২০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৭০১ শুবংকয যায় সুকুভায যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২ নং সুন্দযফন ৩৭৩২২৫৭০৩৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৭০২ সুরফাধ চন্দ্র যায় যভনী কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২ নং সুন্দযফন ১৪৫৪০৮৫০৮৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৭০৩ অনন্ত চন্দ্র যায় রযন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৯৫৫২০৪০২৫৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৭০৪ াপধকা যানী যায় পিপত চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৯১০৪০৮৬৯৯৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৭০৫ যফীন চন্দ্র যায় পফভর চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৪৬০৪০৮৮৯৫৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৭০৬ আনন্দ চন্দ্র যায় নাযায়ন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৯১২১৯২০৪৮৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৭০৭ পরপ যানী যায় পনভাই চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৪১৫৩৭৪১৪০২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৭০৮ ফকুর চন্দ্র যায় কাপরদ যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৯১০৩৭৪৩৮১২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৭০৯ সুপভতা কভ ডকায সুকরার কভ ডকায ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৬৪০৪০৯৭৯১৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৭১০ কারশ্বয কভ ডকায আপভনা কভ ডকায পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ২৮০৪০৯৯৩৭৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৭১১ আযতী াদা ফ্রাপি  াদা ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৭৭৫৩৮৩৮৫৫১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৭১২ পযপজনা াদা পপযানপচচ াদা পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ২৩৫৩৮৪১৩৪৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৭১৩ ভনছুয আরী পপয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ১৪৫৪০৯০৩৪৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৭১৪ ফন্ত কুভায যায় সুকুভায যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৬৪০৩৭৫৬৯২৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৭১৫ আযতী যানী যায় ধীরু চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৭৭৫৩৮৩৮৪৩৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৭১৬ পফজয় চন্দ্র যায় বগীযথ চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৮৬৫৩৮৪৮৩৯৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৭১৭ ফুরভপন রযন পফজয় রযন ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৬৪০৩৮৪৬১৩৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৭১৮ পফষ্ণু যায় ভাপনক চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয পগাদাফািী ৫ ২নং সুন্দযফন ৬৮৫৩৮৪১২০০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৭১৯ আঞ্জুয়াযা পফগভ ইয়ায আরী ভপরা পদনমুজুয পগাদাফািী ৫ ২নং সুন্দযফন ৮৬৫৩৯৫৩০২৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৭২০ সুভন ভাপড ড পঢনা ভাপড ড পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৫৯৫৪৩০৭৬৩২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৭২১ পভৌসুভী আক্তায জাপকয পারন ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ২৮৩৫০৫৮২৫৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৭২২ জাপকয পারন ফপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৪৬০৩৯৪৭৮৫৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৭২৩ পফপন চন্দ্র যায় সুরযন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ১৯০৩৮৪১২৫০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৭২৪ হৃপল পক যায় মতীন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৪১৫৩৭৪৫৬৩৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৭২৫ পভাছা: যানী আব্দু ছারাভ ভপরা পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৫৫০৩৭৪৯২০১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৭২৬ রয চন্দ্র যায় অপফনা যায় পুরুল পদনমুজুয আভইয ৫ ২নং সুন্দযফন ৫০৫৩৭৪১৯৮৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৭২৭ ভাপনক চন্দ্র যায় পজরতন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয আভইয ৫ ২নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৯৬১৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৭২৮ পকযন চন্দ্র যায় কট পভান যায় পুরুল পদনমুজুয আভইয ৫ ২নং সুন্দযফন ৬৮৫৪২৩৬৯০৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৭২৯ পফন্দু চন্দ্র যায় মৃত: বুধারু যায় পুরুল পদনমুজুয আভইয ৫ ২নং সুন্দযফন ২৪৯২৪৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৭৩০ জীফন চন্দ্র যায় রুপধয চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৮৬৫৩৯৫৪৮৪৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৭৩১ ফানু চন্দ্র যায় কাপরদ যায় পুরুল পদনমুজুয পখাারপুয ৫ ২নং সুন্দযফন ৩৭০৩৭৪৭০৯১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৭৩২ খাপদজা পফগভ পভা: জাকাপযয়া ভপরা পদনমুজুয উ: পফপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ৮২০৩৭৭০০৭১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪০০

১৭৩৩ ছারভা পফগভ যওন আরী ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ৪১৫৩৯৩৪১৭১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৬০

১৭৩৪ জীফন পনছা পয উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ৫২১৪২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৬১

১৭৩৫ ছপয উদ্দীন মৃ: পরজ পভাল্লা ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ৫২০৫৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৬২

১৭৩৬ আব্দুর ারাভ চান পভয়া পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ৮৬৫৩৮৩৩৫৭৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৬৩

১৭৩৭ কাপভ এতাফ পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ৬৮৭৬৯৭৯৩৮৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৬৪

১৭৩৮ যপফউর ইরাভ নুয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ৩২৯২১৮০৯০২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৬৫

১৭৩৯ ভটুযী খাতুন নজরুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ৬২৫১৮১৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৬৬

১৭৪০ পজপভন পভায়ারজ্জভ ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ৪১৫৩৮১২২২৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৬৭

১৭৪১ নাজভা পফগভ আ: কারদয ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ৯১০৪২৮৬০০১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৬৮

১৭৪২ আরভঙ্গীয আপায আরী পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৫ ২ নং সুন্দযফন ১৪৫৩৮২২০৩১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৬৯

১৭৪৩ নুয নাায পফগভ মযত আরী ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৫ ২ নং সুন্দযফন ৯৫৫২১৩৯১১৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৭০

১৭৪৪ আবুর পারন এভাজ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৫ ২ নং সুন্দযফন ১৪৫৪৩৩১৪৫৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৭১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ
পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৭৪৫ যপদা খাতুন আপপজ উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ৬২৫৩৮৮৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৭২

১৭৪৬ ারযা খাতুন ভকবুর পারন ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ৮৬৫৪১৪০৪৪৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৭৩

১৭৪৭ পভপন  খাতুন কারদয ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ৫৫৩৬৬৪২৮১১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৭৪

১৭৪৮ নাজপযন পফগভ কপছমুপদ্দন ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ৪৬০৩৭৭৪০৫৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৭৫

১৭৪৯ জপযনা পফগভ জপরর ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ৩২৫৪২৯৪৮০৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৭৬

১৭৫০ যনা পফগভ পভাকবুর পারন ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫২১০৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৭৭

১৭৫১ পপনকাযা খাতুন আরা উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ৯৫৫২০৬০১৪৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৭৮

১৭৫২ খসধলনা খেগম আকতারুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫২৭০৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৭৯

১৭৫৩ ভপযয়ভ পফগভ যপপকুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ৯১০৪৩২৮৭৫৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৮০

১৭৫৪ তা চন্দ্র যায় পিরজন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ১৯০৩৮২১৯৪৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৮১

১৭৫৫ শুব যানী যায় সুধীয চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ৪৬০৩৮২৩৪০৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৮২

১৭৫৬ আয়নার ক ইয়াপছন আরী পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৪২৬০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৮৩

১৭৫৭ সুকুপদ্দ ভুলু পভয়া পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ৮২০৪২৮৮৭১৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৮৪

১৭৫৮ পছযাতুন পনছা াভসুপদ্দন ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ৫০৫৩৭৬৪২৮৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৮৫

১৭৫৯ পভররুন পনছা ভভতাজ উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ২৮০৩৮২৭০৭৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৮৬

১৭৬০ নুয ফানু পফগভ বুধা ভন্ডর ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ১৯০৪১৩২৬০০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৮৭

১৭৬১ যারফয়া পফগভ আবুর পারন ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ৫৫০৩৭৭২৭৮১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৮৮

১৭৬২ আপজজুর ক আরী পারন পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ৭৩০৪১৩৪৭৭৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৮৯

১৭৬৩ াপরুর ইরাভ ইউসুপ আরী পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ৫০৫৪৩২৪৪৭৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৯০

১৭৬৪ খরতজা খাতুন আপন পভাাম্মদ ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ২৮০৪২৯৫৫৫৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৯১

১৭৬৫ ারজনুয পফগভ আরনায়ারুর ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ৫৯৫৪২৯১৪৩০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৯২

১৭৬৬ যপফউর আরভ আব্দুর ফারছদ পুরুল পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ১৪৫৩৮২০১০০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৯৩

১৭৬৭ ছাররভা খাতুন যভান আরী ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ৭৭৫৩৭৭৫৩৬৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৯৪

১৭৬৮ আরাউপদ্দন পাইয়ুভ আরী পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ৭৩০৩৭৭৯৮৮৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৯৫

১৭৬৯ ভারুপা পফগভ ইভাইর পারন ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫২৭৭৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৯৬

১৭৭০ পভাককু পভঞা আপজজর পুরুল পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ ২ নং সুন্দযফন ৯১০৪২৮৬০১৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৯৭

১৭৭১ আযাফুর নুয ইরাভ পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৩৭৫১২২৩৮০৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৯৮

১৭৭২ অপভরা খাতুন পপউপদ্দন ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫২৬৬৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৪৯৯

১৭৭৩ াইদুর ইরাভ এযাইর পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬০০০১০০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫০০

১৭৭৪ ান্নান চানপভয়া পুরুল পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ২৩৫৩৭৭৫৪৪৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫০১

১৭৭৫ তাজপভন পফগভ ইউনুছ আরী ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৮২০৪১৩০০২৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫০২

১৭৭৬ াযবীন পফগভ আপজজায যভান ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৩২৫৩৩৯২২৪১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫০৩

১৭৭৭ ইাাক আরী আ: যভান পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৯১০৪২৮৩৭০১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫০৪

১৭৭৮ াীন ইপরয়াছ পুরুল পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬০০০২৮৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫০৫

১৭৭৯ ফজলুয যভান আ: ভাররক পুরুল পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৩২৩৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫০৬

১৭৮০ পভন্টু আরী ারা উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৭১৩৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫০৭

১৭৮১ পপারী পফগভ আরীভ উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫২০৫১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫০৮

১৭৮২ াফানা আ: খাররক ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৬৪৩৮৭৫২৭২৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫০৯

১৭৮৩ আরয়া পপদ্দকা জাভার উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৭৩২৯৫৩০০৮৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫১০

১৭৮৪ জারদা খাতুন পফরার পারন ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫২৭৩৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫১১

১৭৮৫ পযাপজনা পফগভ আ: রপতপ ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ১০০২১৬৯৮৫০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫১২

১৭৮৬ ানাজ াযবীন াইদুর ক ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৪৬৫১৫৪১৬২৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫১৩

১৭৮৭ পপকুর ইরাভ ভাাতাফ আরী পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ২৮০৪১৩৭০৮৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫১৪

১৭৮৮ পফশ্বনাথ পভযভ পডনা পভযভ পুরুল পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৭৩৫৪৩৬৩২৭২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫১৫

১৭৮৯ অঞ্জুয়াযা পফগভ পনজাভ উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৬৮৫৩৮২০৭০৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫১৬

১৭৯০ পভাজারম্মর খা মযত আরী খা পুরুল পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ১৪৫৩৮১৭৭৯১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫১৭

১৭৯১ ভভতাজ পফগভ পভাজারম্মর ক ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৬৮৫৪১২৯৮৬০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫১৮

১৭৯২ পফরপক পফগভ আপজজায যভান ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৮৬৫৪১৪২৬৪৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫১৯

১৭৯৩ পযারকয়া খাতুন পখাত পভাাম্মদ ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৬৮৫৩৯৪৩২০৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২০

১৭৯৪ নাপছভা খাতুন তাররফ ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৫০৫৩৯৩০৬১৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২১

১৭৯৫ পউরী পফগভ জয়নার আরফদীন ভপরা পদনমুজুয উত্তয পফপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ২৩৫৪১৩৫৫৫৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২২

১৭৯৬ আছভা আক্তায চান পভজডা পফশ্বা ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৯১০৪২৮৭০৬৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

১৭৯৭ রুপফনা পভাকররছুয যভান ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৩২৫৩৭৭৭৩০৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৫২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ
পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৭৯৮ আদযী পরাকভান পফশ্বা ভপরা পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ২৩৫৩৮২৪৪২৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৫৩

১৭৯৯ ইউসূফ আরী পদ্দক আরী পুরুল পদনমুজুয দযফাযপুয ৬ ২নং সুন্দযফন ৪০৫৪২৮০৩৮২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৫৪

১৮০০ এন্তাজুর ক তাপজয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২ নং সুন্দযফন ৪১৫৪১৮০০৩০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৫৫

১৮০১ যাপজয়া পফগভ কপছভদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২ নং সুন্দযফন ৮২০৩৭৬৪৬৩৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৫৬

১৮০২ উভা কান্ত গুপরযাভ যায় পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২ নং সুন্দযফন ৭৩০৪১৯১৯২২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৫৭

১৮০৩ পভাছা: নাপছভা াপভপদ্দন ভপরা পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২ নং সুন্দযফন ৭৭৫৩৯৪৩৩৫১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৫৮

১৮০৪ পপরযাজা পফগভ এযাজ উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ফুরফন ৭ ২ নং সুন্দযফন ১০০১৯৮১১৮০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৫৯

১৮০৫ গপরয়া দা মৃ: রফন দা ভপরা পদনমুজুয ফুরফন ৭ ২ নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৫৪৪৪৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৬০

১৮০৬ সুরফার দা যতন দা পুরুল পদনমুজুয ফুরফন ৭ ২ নং সুন্দযফন ৮৬৯৫৮১৪৭৪২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৬১

১৮০৭ পভা: হুরন ভপনয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফুরফন ৭ ২ নং সুন্দযফন ৬৮৫৪২৭৩৭১৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৬২

১৮০৮ ভন পভান যায় ফীরযন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয ফুরফন ৭ ২ নং সুন্দযফন ৭৭৫৩৮৩২৪১৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৬৩

১৮০৯ পফকা চন্দ্র যায় কাপতডক চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২ নং সুন্দযফন ৪১৫৩৮২৮৩৩২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৬৪

১৮১০ াইফুর ইরাভ খপতফ উপদ্দ পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২ নং সুন্দযফন ৫৫১৬৮১০০৭৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৬৫

১৮১১ রতযন চন্দ্র যায় যরভ চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২ নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৪৭৫৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৬৬

১৮১২ আবু ারয়দ পগারাভ পভাস্তপা পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২ নং সুন্দযফন ২৩৫৩৯৫৭২৭৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৬৭

১৮১৩ াপভদা পফগভ খপরর ভপরা পদনমুজুয ফুরফন ৭ ২ নং সুন্দযফন ৫৫০৩৮৩৪৫৩২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৬৮

১৮১৪ পযজাউর াান ভাাতাফ আরী পুরুল পদনমুজুয ফায ফীযগাঁও ৭ ২ নং সুন্দযফন ২৩৫৪১৮৯৯৪২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৬৯

১৮১৫ পজলুয যভান আপছয উদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফায ফীযগাঁও ৭ ২ নং সুন্দযফন ৪১৫৩৮২৮৮৩৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৭০

১৮১৬ পখাযরদ আরভ এভদাদুর ক পুরুল পদনমুজুয ফুরফন ৭ ২ নং সুন্দযফন ৪৬০৪২৭৬০৫৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৭১

১৮১৭ পভাতাররফ পারন জপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২ নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৪৮৭২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৭২

১৮১৮ আব্দুয যপদ ভনছুয আরী পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২ নং সুন্দযফন ১৪৭৬৯৬১০১৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৭৩

১৮১৯ ভামুনুয যপদ আপজজুর ক পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২ নং সুন্দযফন ৮২৫৬৫৫১১১৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৭৪

১৮২০ আে ুেকর ধসদ্দিক এভদাদুর ক পুরুল পদনমুজুয ফুরফন ৭ ২ নং সুন্দযফন ৩২৯৩০৫১৭৪৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৭৫

১৮২১ পফনয় চন্দ্র যায় গরজন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২ নং সুন্দযফন ৭৩০৩৭৭৭৬৭১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৭৬

১৮২২ পূন ড ফাবু যায় নরন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২ নং সুন্দযফন ৮২১০৬৯৭৫৭২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৭৭

১৮২৩ পভা:বুদু আপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২ নং সুন্দযফন ৬৪০৩৭৭৯১০৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৭৮

১৮২৪ আব্দু ছারাভ আপপজ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২ নং সুন্দযফন ৫৯৫৪৩৬৩২৭০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৭৯

১৮২৫ যপদুর ইরাভ জপপয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফীয ৭ ২ নং সুন্দযফন ৭৩০০৬৩৩৬৪৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৮০

১৮২৬ পজলুয যভান যজফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২ নং সুন্দযফন ৭৩০৩৮৪১২২০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৮১

১৮২৭ নজরুর ইরাভ জপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২ নং সুন্দযফন ৬৪০৩৯৫২৬৮৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৮২

১৮২৮ যপপকুর ইরাভ ভাাতাফ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২ নং সুন্দযফন ৬৮৫৪২৩৯৩৩৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৮৩

১৮২৯ আবু ফকয পপদ্দক নপছভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফুরফন ৭ ২ নং সুন্দযফন ৫০৫৫০২১৫৭৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৮৪

১৮৩০ ইযাপপর ক পপউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফুরফন ৭ ২ নং সুন্দযফন ১৯০৩৮৩৪৮৬৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৮৫

১৮৩১ পভা: াইদুর তফুয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফুরফন ৭ ২ নং সুন্দযফন ৮৬৫৪১৯৮০৩৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৮৬

১৮৩২ মাদফ চন্দ্র পভন্ত চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২ নং সুন্দযফন ৩৭০৪৩৫৩৯৬৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৮৭

১৮৩৩ াপছনা ফানু পযাজুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২ নং সুন্দযফন ৩২৫৩৭৭৩৯৬৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৮৮

১৮৩৪ াইফুর ইরাভ পারযাওয়াপদ পারন পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২ নং সুন্দযফন ৫৫২৭৫৭০২০৩ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৮৯

১৮৩৫ পভাকররছুয যভান পভয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফুরফন ৭ ২ নং সুন্দযফন ৬৮৮০৭৪০২৮৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৯০

১৮৩৬ পভাকররছুয যভান আব্দুর ফারছদ পুরুল পদনমুজুয ফুরফন ৭ ২ নং সুন্দযফন ৪৬০৪১৮৬৩০৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৯১

১৮৩৭ আবু তারয জপপয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২ নং সুন্দযফন ৯১০৪৩৫৫৭১৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৯২

১৮৩৮ পভা: আপনসুয পভা: ভজারম্মর পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২ নং সুন্দযফন ৫৯৫৩৭৭৩৫৭৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৯৩

১৮৩৯ পভা: পপকুর তফুয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফুরফন ৭ ২নং সুন্দযফন ৯১০৪৩৫৫৭৭২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৯৪

১৮৪০ পভা: নুয নফী ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফুরফন ৭ ২নং সুন্দযফন ৩৭০৪১৮২৭৪৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৯৫

১৮৪১ পভা: ভকাযভ পারন জপভ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফায ফীযগাঁও ৭ ২নং সুন্দযফন ৬০০৪৩৫৯৭২২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৯৬

১৮৪২ পদৌরত পারন জপকয পারন পুরুল পদনমুজুয ফুরফন ৭ ২নং সুন্দযফন ৩২৫৪১৯৩৪৮৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৯৭

১৮৪৩ পভা: নুয নফী ভপজয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৪৬২৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৯৮

১৮৪৪ ভভতাজ উপদ্দন মৃত: াপভদ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৫৪৫৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৪৯৯

১৮৪৫ জপভরা ভাাতাফ উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয ফুরফন ৭ ২নং সুন্দযফন ৪১৫৪২৬৭৩৫৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫০০

১৮৪৬ এনামুর ক তপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফুরফন ৭ ২নং সুন্দযফন ৪৬০৪১৮৭৬২৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫০১

১৮৪৭ জাাঙ্গীয আরভ ভজয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফুরফন ৭ ২নং সুন্দযফন ৩৩০৬৮০৬০২১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫০২

১৮৪৮ ভনছুয আরী আব্দুর ফারদ পুরুল পদনমুজুয ফুরফন ৭ ২নং সুন্দযফন ৮৬৫৪১৯৮৮২২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫০৩

১৮৪৯ দীক চন্দ্র যায় গরজন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২নং সুন্দযফন ৪১৫৪১৭৮৯০১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫০৪

১৮৫০ যত্নাকয যায় গরজন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২নং সুন্দযফন ৫৯৫৪১৮৮১৫৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫০৫



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ
পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৮৫১ ায়দায আরী মৃত: নপছয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফুরফন ৭ ২নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৪৫৩৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫০৬

১৮৫২ আব্দুর কুদ্দু ওভান গপন পুরুল পদনমুজুয ফায ফীযগাঁও ৭ ২নং সুন্দযফন ৫০৫৪১৭৪৩৭৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫০৭

১৮৫৩ আপনছুয যভান তপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফায ফীযগাঁও ৭ ২নং সুন্দযফন ২৩৫৪১৮৯৯৩৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫০৮

১৮৫৪ পারতভা পফগভ আপর মুপি ভপরা পদনমুজুয তযঙ্গীপন ৭ ২নং সুন্দযফন ৩৭০৩৭৬৬৪৯৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫০৯

১৮৫৫ অতুর চন্দ্র যায় ফরযাভ যায় পুরুল পদনমুজুয ফুরফন ৭ ২নং সুন্দযফন ১০০১৯১৯৭৩৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫১০

১৮৫৬ পারুক পারন ওভান আরী পুরুল পদনমুজুয ফায ফীযগাঁও ৭ ২নং সুন্দযফন ১৪৫৩৮৩৩৪৩৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫১১

১৮৫৭ পভাকরদুর তপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফায ফীযগাঁও ৭ ২নং সুন্দযফন ৬৪০৪১৯১০৪৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫১২

১৮৫৮ আরী পারন আ:আপজজ পু পদনমুজুয ফুরফন ৭ ২নং সুন্দযফন ৭৭৫৪১৮৯০২০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫১৩

১৮৫৯ আব্দুয যপভ গপয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ফায ফীযগাঁও ৭ ২নং সুন্দযফন ৪১৫৩৯৪৯৪৮৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫১৪

১৮৬০ সুফর চন্দ্র যায় গরজন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৭৯৪৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫১৫

১৮৬১ সুফর চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৪৭৯৪৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫১৬

১৮৬২ াইদুয যভান াভসুপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২নং সুন্দযফন ১৯০৪১৮৭৩৯৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫১৭

১৮৬৩ যিন কুভায যায় শদখ্য নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২নং সুন্দযফন ৩২৫৪১৯৫৫৭৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫১৮

১৮৬৪ পভাকাযভ আরী জপয আরী পুরুল পদনমুজুয ফায ফীযগাঁও ৭ ২নং সুন্দযফন ১৯০৪১৮৭৬২০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫১৯

১৮৬৫ আবুর কারভ ধপজভন্ডর পুরুল পদনমুজুয ফুরফন ৭ ২নং সুন্দযফন ৯১২০৪৩৭৫৭০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫২০

১৮৬৬ লুৎপা জপয ভপরা পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২নং সুন্দযফন ৭৭৫৪৩৬০৫৫ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫২১

১৮৬৭ পপযজান পফগভ যাজী ভপরা পদনমুজুয ফীযগাঁও ৭ ২নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৪৭২৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫২২

১৮৬৮ পানাভপন ভাপযয়া পফন জাপভন পুরুল পদনমুজুয পফরফািী ৯ ২ নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৮৩৫০ ১৭৮৫৩৬০৪৭৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫২৩

১৮৬৯ বনক যায় পদরন যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ৬৪০৩৯৯৩১০৫ ############# পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫২৪

১৮৭০ যফীন্দ্র যায় অমুল্ল যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ৪৬০৩৯২৩৬০০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫২৫

১৮৭১ ফীরযন যায় শ্যাভ চযন যায় পুরুল কৃপল কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৮০১১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫২৬

১৮৭২ পখযতা যায় অপরন চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ৫০৫৩৮২২২৫৯ ১৭৬১৩১৬৩৭৬ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫২৭

১৮৭৩ পফনয় যায় ওরজন যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ১৪৫৩৮৩০১৯০ ১০০২০৮৩৮০৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫২৮

১৮৭৪ সুধু যাভ যায় নরগন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ২৮০৪১৬৮৭২৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫২৯

১৮৭৫ পভান যায় ভারা দা ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ৮৬৫৩৯৩১৫৮৭ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৩০

১৮৭৬ সুপভতা যায় বফানী কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ৪৬০৩৭৬৭৭৮৩ ১৭৭৩০১৫৪২৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৩১

১৮৭৭ বফানী যানী যায় যতন যায় ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৮৬৯১ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৩২

১৮৭৮ নরযন টুডু সুর টুডু পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ৮৬৭১১৬৮৫১৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৩৩

১৮৭৯ তুপানী ফারা পঘযরঘরু যায় ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৯১১৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৩৪

১৮৮০ মুক্তা যানী সুপদে রায় ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ৬৪০৩৯২৭০৪৬ ১৭১৩৬৬৩৯১৮ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৩৫

১৮৮১ যাজকুভায যায় নপফন যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ৯১০৩৯৮১৩০৫ ১৭৪৪৮৫৯৭৮৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৩৬

১৮৮২ দুরার যায় পাগারু যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ৮৬৫৩৯৩১৫৩৮ ১৭৮৪৯৩২১৩০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৩৭

১৮৮৩ আতাউয যভান আ: সালাম পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ৮২০৩৯৮৩৩৪৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৩৮

১৮৮৪ জুরয়র ওভান আরী পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ৮৬৫৪১৭২১৮১ ১৭৪০০৮৭০৮৯ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৩৯

১৮৮৫ জরফদ আরী নপপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ৩৭০৪১৬০৩৯৩ ১৭৩২৩৮৯৬০ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৪০

১৮৮৬ াইফুর ইরাভ আপছয উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ৪৬০৩৯২৩০১৪ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৪১

১৮৮৭ নাজমুর ক পনজাভপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ৭৭৫৪১৬৪৬৯২ পভাোঃ নূয ইরাভ ০১৭২৫৪৯৫৫৪২

১৮৮৮ ারযা পফগভ খুটু পভাাম্মদ ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ৩২৫৩৯৯২৫০১ ১৭২১৪৯৭৮৪১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫১৬

১৮৮৯ পযাজুর ইরাভ ইউসূফ আরী পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ৮২৪৩৬৩৯৩৪৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫১৭

১৮৯০ ারজযা খাতুন আব্দুর পট পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ১৯০৩৯২০২০৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫১৮

১৮৯১ আপজার পারন আপছয পভাল্যা পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ১৯০৩৭৬৮৬১০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫১৯

১৮৯২ পফরার পারন এভাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ৪১৫৩৯১৫২৭৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২০

১৮৯৩ নুয নাায াভসুপদ্দন ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ৭৭৫৩৭৮৭৮৩২ ############# পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২১

১৮৯৪ ভাাবুয যভান আব্দুর াপভদ পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ৪৬০৩৭৯১৩৫৩ ১৭৩৮১২৯০৮০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২২

১৮৯৫ পভা: পচৌধুযী পযাস্তভ ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ৫০৫৪০৬২৫৫৮ ১৭৭৪০৭০১১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৩

১৮৯৬ ভপজফয আরী ভপছয়দ আরী পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৭০৪৭ ১৭৭০৮০২৯১৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৪

১৮৯৭ যাজকুভায যায় নাটারু যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৫৮৯৩ ১৭৪০৪৭৬৪৩০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৫

১৮৯৮ আপজজুর আপজভপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৫৬১০ ১৭৭৪১৬১৬৭০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৬

১৮৯৯ নাপগ ড খাতুন ায়দায আরী পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ৬০০১৫৩২৩৬২ ############# পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৭

১৯০০ লুৎপয যভান ভপয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ৭৭৫৮২৫১৪১২ ১৭৫৬৬৭৭৪৩০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৮

১৯০১ আবু সুপপয়ান য়জায আরী পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৭০১১ ১৭৩৭৫৭২৯৪৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫২৯

১৯০২ পভাস্তপা কাভার পকতাফ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ৭৮০১৫০৮৭৬৮ ১৭৫৬৭২২১৬৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৩০

১৯০৩ আন কুভায যায় যাধা কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ৬৮৫৩৬৯০৮৯৬ ১৭৫৫৪৮৬১৩৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৩১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ
পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৯০৪ াান আরী ভপনয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ৩২৫৩৬৯৩৬১২ ১৭২২৯৪৬৮৮২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৩২

১৯০৫ নুয জাান ইছফ আরী ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ২৩৫৩৭৯৩২৯৮ ১৭৫৮০৯৫৯৬১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৩৩

১৯০৬ রুপফনা আব্দুর ভপজদ ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২ নং সুন্দযফন ৩৭০৩৬৪৯০৯৯ ১৭৩৯০১৯৬৯৬ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৩৪

১৯০৭ াপনপ ভন্ডর পভজ উপদ্দন ভন্ডর পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২নং সুন্দযফন ৩৭০৩৯৩১৩৩১ ১৭৭৩৭৮৭৬১৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৩৫

১৯০৮ আপজজুয ইরাভ তপপজ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২নং সুন্দযফন ৬৪০৩৭৯৭০৭৬ ############# পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৩৬

১৯০৯ দুলু পারন পযয়াজ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২নং সুন্দযফন ৮২০৪০৬৯১৬৮ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৩৭

১৯১০ পভা: আরভ পযাস্তভ আরী পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২নং সুন্দযফন ৪১৫৪০৬৭২৩৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৩৮

১৯১১ যাপব্ব আরম্মদ আব্দুর রপতপ পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২নং সুন্দযফন ১৯৫১০৩৯৩০২ ১৭০৪২৪২৩২৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৩৯

১৯১২ আযাফুন নাায জাাঙ্গীয আরভ পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৬১১৮ ১৭৪০৪৯৭৭৫৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৪০

১৯১৩ পজানা পফগভ আব্দুর জব্বায পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৭২২৫ ############# পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৪১

১৯১৪ পভাস্তাফ আরী আইন উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২নং সুন্দযফন ১০০১৮৯৬৩৩৯ ############# পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৪২

১৯১৫ ফাফপয়া পফগভ আপছায আরী ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৬৮৪৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৪৩

১৯১৬ ারভা পফগভ অপপজ উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২নং সুন্দযফন ৫৫০৪২৩৪২২৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৪৪

১৯১৭ াপভদা পফগভ াপনপ ক পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২নং সুন্দযফন ৯৫৫১৮৯০৫৩৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৪৫

১৯১৮ পভানভন যায় গরজন্দ্র নাথ পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২নং সুন্দযফন ৬৮৫৪১৮৫১৮৫ ১৭৭৩৭৬৭২৩২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৪৬

১৯১৯ গরন যায় ফীরযন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২নং সুন্দযফন ১৯০৩৮৩৩৫৩৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৪৭

১৯২০ পজাদ পারন ওভান গপন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৯ ২নং সুন্দযফন ৬৮৫৩৯৫৯২৯১ ১৭৮৫২৮৬৮১০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৪৮

১৯২১ পযজাউর ক ফাবুর পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৩২৫৪২৮২৭১২ ১৭৪১০০২৩২৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৪৯

১৯২২ যারফয়া াভদ্দীন ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৩২৫৪১৯৫৫৮৩ ১৭৯৭৮০৮৩৬৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৫০

১৯২৩ তপরভ ফপছয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৩৭০৪২৭০০০২ ১৭১৩৭১০৩২৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৫১

১৯২৪ আব্দুয ছাত্তায খপতফ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৪৬০৩৮৩৪৭৫৭ ১৭২৫১৭০৩৭২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৫২

১৯২৫ খরতজা পভা: আজাদ ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৫০২৪ ১৭৬৩২০১৪৪৪ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৫৩

১৯২৬ সুজন ভান্ত াপন্ত কুভায ভান্ত পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৬৪০৪১৯১০৭১ ১৭৭৩১৩৯৭২২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৫৪

১৯২৭ আব্দুয াভাদ আপপজ উপদ্দন পুরুল গৃপনী কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৭৭৫৪১৮৬৫২১ ১৭৫৯৩৮৮১৫৯ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৫৫

১৯২৮ ভপরন ভান্ত ধনিয় ভান্ত পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৪৬০৩৮৩৬৮৩৬ ১৭২৫৭৪২৬২২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৫৬

১৯২৯ যপদুর ক আব্দুর গফুয ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৩৭০৩৭২৭৫৭২ ১৭১৯১৮৬৬৩২ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৫৭

১৯৩০ নজরুর ইরাভ কপযমুল্লা  পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ২৮০৩৯৬৩৪৭৫ ১৭৩৫৫৮৩১৫৩ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৫৮

১৯৩১ াপভদুর ইরাভ াপপজ উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ২৭১৬৪৮৬২৫৪৫৬২ ############# পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৫৯

১৯৩২ াপভনা পফগভ আ: াপভদ ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ১৯২৫৯৯৯৭৮৭ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৬০

১৯৩৩ ভপন আরী আ: গপায পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ১৪৫৪১৮৫০২৪ ১৭৪৮৫৯৯০৪১ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৬১

১৯৩৪ ভররচনা তপছয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ১৪৫৩৮৩৪০৪৪ ১৭৩৫৬০৭২৫০ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৬২

১৯৩৫ পপারী পফগভ যপভ ফক্স ভপরা পদনমুজুয কাপরকাপুয ৮ ২নং সুন্দযফন ৯৫৫১৮৩৭১৯৯ ১৭২৯৭৫১৪৯৫ পভাোঃ খপরলুয যোঃ ০১৭৩৬৫০৩৫৬৩



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংযুক্ত পর্রারযয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

১
মভো: ইছফ আরী ভৃত উভোন আরী

পুরুল
দদন ভজযু আ:পোজজরুয

১ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৫৯৮০৩

পনতাই ফাক

২ মভো: ো আরভ ভৃত তদপযত পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৭২৪ পনতাই ফাক

৩ মভোছো: পুরভোরো ভৃত রদতপুয যভোন ভপরা ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৬০০ পনতাই ফাক

৪ মভো: আননোয়োয ভৃত জদভয উজিন পুরুল ,, পোজজরুয ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০০১৭ পনতাই ফাক

৫ মভো: খদরর যদোন ভৃত আনফদ আরী পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০০১৩ পনতাই ফাক

৬ মভো: ফোফুর মোনন ভৃত কুতফ উজিন পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৪৯৪ পনতাই ফাক

৭ মভো: আননোয়োয মভো: কদছয উজিন পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩০৪ পনতাই ফাক

৮ মভো: ইছোোক আরী ভৃত খইতফ আরী পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০২৮০ পনতাই ফাক

৯ মভো: আদযপুর ভৃত আজজজরু পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৫১৬ পনতাই ফাক

১০ মভো: ভদভনুর ইরোভ ভৃত জপুয আরী পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৯৯০ পনতাই ফাক

১১ মভোছো: যজফো খোতুন মভো: আনফদ আরী ভপরা ,, যোনীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৪৯৯ পনতাই ফাক

১২ মভো: দদয উজিন ভৃত তদছয উজিন পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৯২৬ পনতাই ফাক

১৩
মভো: আদভনুর ইরোভ ভৃত আভজোদ

পুরুল
,, ,,

১ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬২৫৩৫

পনতাই ফাক

১৪ মভো: মভোজোপ্পয ভৃত দয উজিন পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭৩৯ পনতাই ফাক

১৫ মভোছো: দফরদক আযো ভৃত নুয আরভ ভপরা ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭৬৬ পনতাই ফাক

১৬ মভো: কদযভুর ইরোভ ভৃত খদতফ উজিন পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৯৮৯ পনতাই ফাক

১৭ মভোছো: নুয জোোন মভো: ভভতোজ আরী ভপরা ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৯৮১ পনতাই ফাক

১৮ মভো: আফুর মোনন ভৃত ভন্ডর পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮২৪ পনতাই ফাক

১৯ মভো: য়গোভ আরী মভো: কোয়ছোয পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮১৯ পনতাই ফাক

২০ মভোছো: আননোয়োযো মভো: ফনে আরী ভপরা ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭৪২ পনতাই ফাক

২১ মভোছো: নুয ফোনু মভো: দযোজরু ভপরা ,, পোজজরুয ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০১২০ পনতাই ফাক

২২ মভো: যদফউর মভো: তদপজ উজিন পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩০৭ পনতাই ফাক

২৩ মভোছো: জোন্নোতুন মভো: আ:যোজ্জোক ভপরা ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩৪৯ পনতাই ফাক

২৪ মভো: খোনরক ভৃত আ:জব্বোয পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০১১২ পনতাই ফাক

২৫ মভোছো: গনরনুয মভো: খদররুয যভোন ভপরা ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০০৫৯ পনতাই ফাক

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরারদ যকায

উরজরা খাদ্য পনয়ন্ত্ররকয কাম ডারয়

দয, পদনাজপুয।



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংযুক্ত পর্রারযয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

২৬ মভোোম্মদ আরী মভো: কদছভজিন পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০১৬৮ পনতাই ফাক

২৭
মভো: যদক ভজিন ভৃত পজর মভোোম্মদ

পুরুল
,, ,,

১ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৫৯৯৯২

পনতাই ফাক

২৮ মভো: যদফউর ইরোভ ভৃত আ:ভজজদ পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৯৫৮৯ পনতাই ফাক

২৯ মভো: যদফউর ভৃত আদনছুয পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০১৯২ পনতাই ফাক

৩০ মভোছো: আননোয়োযো ভৃত আভজোদ পুরুল ,, যোনীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬৫৩ পনতাই ফাক

৩১
মভোছো: যদফউর ইরোভ ভৃত োদভজিন

পুরুল
,, যোয়ুয

১ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬০৭৭৩

পনতাই ফাক

৩২ মভো: দুদু দভয়ো ভৃত আদভয উজিন পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৯১৮ পনতাই ফাক

৩৩ মভো: দয উজিন ভৃত ভদভয উজিন পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৮৬৮ পনতাই ফাক

৩৪ মভো: আরভ ভৃত তোজজভজিন পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৭৩৯ পনতাই ফাক

৩৫ মভো: োোন আরী ভৃত খোদতযউজিন পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৯৪৭ পনতাই ফাক

৩৬ মভো: ইনোয উজিন ভৃত খদভযজিন পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৮৬৩ পনতাই ফাক

৩৭
মভো: দভজোনুয যভোন মভো: জোোদিয

পুরুল
,, আ:পোজজরুয

১ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬

পনতাই ফাক

৩৮ মভো: দভজিন মভো: চুনোভজিন পুরুল ,, যোনীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭৭৫ পনতাই ফাক

৩৯ মভো: ভোদনক ভৃত তদভজ পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬০২ পনতাই ফাক

৪০ মভো: োয়দোয ভৃত আজজজউজিন পুরুল ,, দফদুযোই ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৭০২ পনতাই ফাক

৪১ মভো: আজগোয মভো: তজজযজিন পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬৩৭৫৭ পনতাই ফাক

৪২ মভো: পুরু মভো: তজজযজিন পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৬১০ পনতাই ফাক

৪৩ মভো: ছোইপুর মভো: কোদচভজিন পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৫৭৫ পনতাই ফাক

৪৪ মভো: এফোয আরী ভৃত দভয পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৬৯৬ পনতাই ফাক

৪৫ মভো: োভুজিন ভৃত কদরভুজিন পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৬৬৮ পনতাই ফাক

৪৬ মভো: যদপকুর মভো: দদয উজিন পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৭০৫ পনতাই ফাক

৪৭
মভো: োইদুয ভৃত দযউজিন

পুরুল
,, আ:পোজজরুয

১ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৫৯৫৮

পনতাই ফাক

৪৮
মভো: মভো: আজোোরুর মভো: জদযজিন

পুরুল
,, পোজজরুয

১ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬০৩৯৭

পনতাই ফাক

৪৯ মভো: ভুক্তোয আরী ভৃত কোভোর উজিন পুরুল ,, ভোযোজুয ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৮৩৪৮০ পনতাই ফাক

৫০
মভোছো: ভনজ ুআযো মভো: কভফুর মোনন

ভপরা
,, ,,

১ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৫৯৮৪৩

পনতাই ফাক



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংযুক্ত পর্রারযয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

৫১ মভো: তদভজ মভো: পজরু যভোন পুরুল ,, পোজজরুয ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৪০৮ পনতাই ফাক

৫২ মভো: োভুর মভো: ধদনফুরযো পুরুল ,, ভোযোজুয ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৯৬৮ পনতাই ফাক

৫৩ মভো: খোদভজ উজিন মভো: ফদছয পুরুল ,, পোজজরুয ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩৮৪ পনতাই ফাক

৫৪ মভো: ইউনু আরী মভো: ছনরভোন পুরুল ,, দফদুযোই ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৫৯৮ পনতাই ফাক

৫৫
মভো: োদফুর মোনন মভো: আ:জব্বোয

পুরুল
,, আ:পোজজরুয

১ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৫৯৬৮৮

পনতাই ফাক

৫৬ মভো: নুয কদযভ মভো: ফজরুয যভোন পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৬৭৯ পনতাই ফাক

৫৭
মভো: আক্তোয মভো: কোভোর উজিন

পুরুল
,, উ:ভোযোজুয

১ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৫৯৮৬৭

পনতাই ফাক

৫৮
মভো: জোদদুর ইরোভ মভো: খোদভজ উজিন

পুরুল
,, পোজজরুয

১ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬০১৮৩

পনতাই ফাক

৫৯
মভো: দপকুর ইরোভ মভো: দদয উজিন

পুরুল
,, যোনীগঞ্জ

১ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬২৯২৮

পনতাই ফাক

৬০
মভো: ভজজফয যভোন ভৃত পজর

পুরুল
,, আ:পোজজরুয

১ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৫৯৬৯৮

পনতাই ফাক

৬১ মভোছো: োদচনো ফনগভ স্বো: মভো: পদযদ আরী ভপরা ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৫২২ পনতাই ফাক

৬২
মভোছো: োভুন নোোয মভোছো: আ:কোনভ

ভপরা
,, ,,

১ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৫৯৬৬৪

পনতাই ফাক

৬৩
োনযো খোতুন মভো: মনকেোয আরী

ভপরা
,, পোজজরুয

১ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬০০৫২

পনতাই ফাক

৬৪ আযোপুর ইরোভ কোরু মভোোম্মদ পুরুল ,, যোনীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬ পনতাই ফাক

৬৫ মভো: ফোফুর মোনন ভৃত মনজোভজিন পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২০০০০১ পনতাই ফাক

৬৬ মভো: দদুর ইরোভ মভো: জদয উজিন পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৫৫১ পনতাই ফাক

৬৭ মভো: পোরুখ মোনন মভো: কোজজ ভজিন পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৪৯৮ পনতাই ফাক

৬৮ মভো: আজগোয আরী মভো: দদরর উজিন পুরুল ,, পোজজরুয ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০২৬৬ পনতাই ফাক

৬৯ মভো: োফদফুয যভোন ভৃত মগোপোয মভোো: পুরুল ,, যোনীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭৪৯ পনতাই ফাক

৭০
মভো: ইভোইর মোনন ভৃত উনো ভজিন

পুরুল
,, যোনীগঞ্জ

১ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬২৭৯৬

পনতাই ফাক

৭১ মভো: ভদন আরী ভৃত দদয উজিন পুরুল ,, পোজজরুয ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০২৭২ পনতাই ফাক

৭২ মভো: ফদয উজিন মভো: দয উজিন পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০২০৭ পনতাই ফাক

৭৩ মভোছো: নোদছভো মফগভ স্বো: মভো: যদপকুর ভপরা ,, মতদরোো ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৬৮৯ পনতাই ফাক

৭৪ মভো: আ: ভোন্নোন মভো: ওভোন গদন পুরুল ,, যোনীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮৯৭ পনতাই ফাক



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংযুক্ত পর্রারযয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

৭৫ মভো: আপছোয আরী মভো: দদরর উজিন পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮৭৩ পনতাই ফাক

৭৬
মভোছো: কদনুয মফগভ স্বো: মভো: োদনুয

ভপরা
,, পোজজরুয

১ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬০১৮৮

পনতাই ফাক

৭৭ মভো: োনতভ আরী মভো: আোন আরী পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩১৭ পনতাই ফাক

৭৮ শ্রী ুদরন ভৃত ননয চন্দ্র পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৫৬৩ পনতাই ফাক

৭৯ মভো: ভনছুয আরী মভো: কোজজ ভজিন পুরুল ,, যোনীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮০০ পনতাই ফাক

৮০ মভো: দভজ উজিন ভৃত বনজ মভোোম্মদ পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮০৫ পনতাই ফাক

৮১
মভো: গুরোন মোনন মভো: দয উজিন

পুরুল
,, ,,

১ ৩নং পাপজরপুয
১০৩০৯৪৫৭

পনতাই ফাক

৮২
মভোছো: আনরয়ো মফগভ স্বো: মভো: ছই ভজিন

ভপরা
,, পোজজরুয

১ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬০০৬৩

পনতাই ফাক

৮৩ মভো: সয়দ আরী ভৃত ভদনয উজিন পুরুল ,, মগোোোর ১ ৩নং পাপজরপুয ৬৮৬২৩০৫১২৪৮১৮ পনতাই ফাক

৮৪ মভো: ভোদনক মোনন মভো: যভজোন আরী পুরুল ,, যোনীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৯৫৫ পনতাই ফাক

৮৫ মভো: ুরতোন ভৃত দয উজিন পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭০৬ পনতাই ফাক

৮৬
মভো: আদভনুর ইরোভ মভো: োজয আরী

পুরুল
,, যোয়ুয

১ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬০৮৮৪

পনতাই ফাক

৮৭
মভোছো: মপযনদদ আযো ভৃত মভোজোনম্মর ক

ভপরা
,, যোনীগঞ্জ

১ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬২৬৩২

পনতাই ফাক

৮৮ মভো: দদুর ইরোভ ভৃত োদভয উজিন পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮০৭ পনতাই ফাক

৮৯ মভো: ওপোয আরী ভৃত ফদছয উজিন পুরুল ,, দভজিোো ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৯৫২ পনতাই ফাক

৯০
ফুজ আরী মভো: ছনরভোন

পুরুল
,, আ:পোদপরুয

১ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৫৯৭৩৯

পনতাই ফাক

৯১ মভো: পজজর উজিন ভৃত ভনফ উজিন পুরুল ,, নতুন োো ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৬৭২ পনতাই ফাক

৯২ ভদতয়োয যভোন ইভোইয মোনন পুরুল ,, যোনীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২২৬৭৩৮ পনতাই ফাক

৯৩ জোভোর মোনন োভুজিন পুরুল ,, মতদরোো ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৭০৮ পনতাই ফাক

৯৪ আজজজরু ক ভৃত নছজিন পুরুল ,, পোজজরুয ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩২৭ পনতাই ফাক

৯৫ মভো: ভনজু ভদন আরী পুরুল ,, যোয়ুয ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৯২৫ পনতাই ফাক

৯৬ মোনো ভজিন ভৃত ধদনফুরযো পুরুল ,, দভজিোো ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৭৭৪৭ পনতাই ফাক

৯৭ মভো: োদভদুর ভৃত জনফদ আরী পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৯৫১ পনতাই ফাক

৯৮ অজজয উজিন ভৃত পোযোজ তুরযো পুরুল ,, যোনীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮২৮ পনতাই ফাক

৯৯ আদনছুয যভোন ভৃত পোযোজ তুরযো পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮১৭ পনতাই ফাক



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংযুক্ত পর্রারযয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

১০০ দদুর ইরোভ ভৃত নুয ইরোভ পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮৭৮ পনতাই ফাক

১০১ মযোজজনো খোতুন নোজভুর মোনন ভপরা ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮৮০ পনতাই ফাক

১০২ ফনে আরী ভৃত ইয়োদছন আরী পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭০৭ পনতাই ফাক

১০৩ নজরুর ইরোভ ভৃত আজজ মভোো: পুরুল ,, পোজজরুয ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৪৫১ পনতাই ফাক

১০৪ দদর মভোোম্মদ ভৃত আযোপ আরী পুরুল ,, যোয়ুয ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৭৪২ পনতাই ফাক

১০৫
নোজভুর মোনন তফোয উজিন

পুরুল
,, আ:পোজজরুয

১ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৫৯৭০৩

পনতাই ফাক

১০৬ খোয়রুর ইরোভ ভৃত জদভয উজিন পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৭৭৮৪৮ পনতাই ফাক

১০৭ আ:যদভ কোজজ ভজিন পুরুল ,, যোনীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬৩০৬৮ পনতাই ফাক

১০৮ ভোইনজিন পোযোজ পুরুল ,, যোয়ুয ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮১৫ পনতাই ফাক

১০৯ দদুর ইরোভ ভৃত ইয়োকুফ আরী পুরুল ,, পোজজরুয ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৯৯১ পনতাই ফাক

১১০ আ: ভোন্নোন আনোয আরী পুরুল ,, যোনীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮৪৭ পনতাই ফাক

১১১ এভদোদুর ক কদরভজিন পুরুল ,, ভোযোজুয ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৯২১ পনতাই ফাক

১১২ ইভোইর মোনন োরুনুয যদদ পুরুল ,, পোজজরুয ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০০৭৩ পনতাই ফাক

১১৩
দরদ স্বো: তোইজজিন

ভপরা
,, আ:পোজজরুয

১ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬

পনতাই ফাক

১১৪ ভদিকো মফগভ স্বো: আ: যদদ ভপরা ,, যোনীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮৯৩ পনতাই ফাক

১১৫ তদদো মফগভ স্বো: োদভদুয যভোন ভপরা ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬০৫ পনতাই ফাক

১১৬ মভোনভনো মফগভ স্বো: আ: গপ্পোয ভপরা ,, পোজজরুয ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩০৩ পনতাই ফাক

১১৭ যোনফয়ো খোতুন স্বো: কদছভজিন ভপরা ,, যোনীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৫৫৮ পনতাই ফাক

১১৮ আননোয়োযো মফগভ স্বো: ুনন আরী ভপরা ,, যোয়ুয ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৯৫৩ পনতাই ফাক

১১৯ আক্তোয ফোনু আম্মদ আরী ভপরা ,, যোনীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৫৬২ পনতাই ফাক

১২০ য ফোনু স্বো: আদভন ভপরা ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭৩৩ পনতাই ফাক

১২১ খোয়রুর ভৃত দয়োয উজিন পুরুল ,, পোজজরুয ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩৩৭ পনতাই ফাক

১২২ দখনো স্বো:ভকফুর ভপরা ,, যোনীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬৪৬ পনতাই ফাক

১২৩ ভনছুয আরী আ:রদতপ পুরুল ,, পোজজরুয ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০১২৩ পনতাই ফাক

১২৪ ছোরভো মফগভ স্বো: ভজজফুয যভোন ভপরা ,, যোনীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬৫২ পনতাই ফাক

১২৫ োদচনো মফগভ যদপকুর ইরোভ ভপরা ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮৩৬ পনতাই ফাক

১২৬ মদনরোয়োয মোনন ভৃত আনোয পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৫৬৪ পনতাই ফাক

১২৭ দুরোর দভজ উজিন পুরুল ,, যোয়ুয ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৮৪৮ পনতাই ফাক

১২৮ আ: ভোন্নোন ভৃত কুতুফজিন পুরুল ,, যোনীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৯৭৫ পনতাই ফাক



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংযুক্ত পর্রারযয নাভ
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১২৯ আভজোদ ভৃত আফুর মোনন পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬৩০৫৮ পনতাই ফাক

১৩০ যদদো স্বো: যদপকুর ভপরা ,, পোজজরুয ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৫৫৪ পনতাই ফাক

১৩১ যদফউর ইরোভ পজর মভোোম্মদ পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬ পনতাই ফাক

১৩২ জোোনোযো স্বো: আতোউয যভোন ভপরা ,, যোনীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬০৯ পনতাই ফাক

১৩৩ দদররুফো স্বো: োভুর ক ভপরা ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬০১ পনতাই ফাক

১৩৪ ফোফুর মোনন মনজোভজিন পুরুল ,, ,, ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬ পনতাই ফাক

১৩৫ োইদুর ইরোভ ভৃত যভজোন আরী পুরুল ,, পোজজরুয ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩৭৪ পনতাই ফাক

১৩৬ োদভদো স্বো: ভজফয ভপরা ,, যোনীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬ পনতাই ফাক

১৩৭
আজজজরু ইরোভ ভৃত আদছয উজিন

পুরুল
দদনভজযু উত্তয ভনুয

২ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬১৬৩৩

পনতাই ফাক

১৩৮ যোভদ ফোক ভৃত যোভদ ফোক পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৯৩৮ পনতাই ফাক

১৩৯ যোজঅঙ্ক ফোক ভৃত যোভদ ফোক পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২০৯১ পনতাই ফাক

১৪০ যোভর চন্দ্র ফোক খরু যোয় পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১২৫০ পনতাই ফাক

১৪১ ত পন ফোক তোযনকশ্বয ফোক পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৮২০ পনতাই ফাক

১৪২ ুদ পন ফোক তযযঞ্জন ফোক পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৩৯৯ পনতাই ফাক

১৪৩ মভো: কোভোর অদপয উজিন পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৬২৩ পনতাই ফাক

১৪৪ মভো: দফপ্লফ রুিভ পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২২৭০ পনতাই ফাক

১৪৫ আনরো যোনী যোয় স্বো: জে যোয় ভপরা ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১২৪ পনতাই ফাক

১৪৬ োজ্জোদ মোনন ভৃত তদভজ উজিন পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১১৪০ পনতাই ফাক

১৪৭ মফেংগু যোয় ভৃত দচন্তো যন যোয় পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪১০ পনতাই ফাক

১৪৮
ুজয় ফোক

ভৃত জিতোনে 

ফোক পুরুল
,, ,,

২ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬২৪৬০

পনতাই ফাক

১৪৯ দফধোন ফোক দফবু বুলন ফোক পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৩০৪ পনতাই ফাক

১৫০ রুকুভোয যোয় মমোনগন যোয় পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫১৫ পনতাই ফাক

১৫১ ধীনযশ্বয ফোক ভৃত চদকতো যঞ্জন পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১০৩ পনতাই ফাক

১৫২ মভো: ভুো ভৃত ুনন আরী পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১৩৩ পনতাই ফাক

১৫৩ মগযকোন্ত যোয় ভৃত ধীনযন চন্দ্র যোয় পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৩১২ পনতাই ফাক

১৫৪ রোরদভয়ো খদভয উজিন পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১১৭৭ পনতাই ফাক

১৫৫ ুফো চন্দ্র যোয় মগোনন্দ্র নোথ পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৬৭ পনতাই ফাক

১৫৬ বজ মগোদফে ফোক বুনজশ্বয ফোক পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৬৬৮ পনতাই ফাক

১৫৭ উনম্ম কুরছুভ স্বো: আজগোয আরী ভপরা ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১০০৪ পনতাই ফাক



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংযুক্ত পর্রারযয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

১৫৮ ুরট ফোক ুনকে ুফোক পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৩৮৪ পনতাই ফাক

১৫৯ ফজরোয যভোন যদপকুর ইরোভ পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৭৩৫২৬ পনতাই ফাক

১৬০ অীভ ফোক ভৃত অভুরয কুভোয পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৯৪০ পনতাই ফাক

১৬১ ুপ্রীয় ফোক ভৃত মোনবন্দ্র নোথ পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৩৭১ পনতাই ফাক

১৬২ যঞ্জন কুভোয ফোক মগোনন্দ্র নোথ পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৫২ পনতাই ফাক

১৬৩ দফজন কুভোয ফোক দফবু বুলন ফোক পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৩০১ পনতাই ফাক

১৬৪ েংকযন ফোক তয যঞ্জন ফোক পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৪০১ পনতাই ফাক

১৬৫ অজয় ফোক যনভন্দ্রনোথ ফোক পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১১৯ পনতাই ফাক

১৬৬ মপ্রভ কুভোয মদফ অদছন মদফ পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪৭৬ পনতাই ফাক

১৬৭ মদফোদী বুজন ভৃত অরুননন্দ্রনোথ পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৩৫০ পনতাই ফাক

১৬৮ মভো: জোদকরুর ভৃত আইয়ুফ আরী পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৬১৯ পনতাই ফাক

১৬৯ কৃোদনু্ধ ফোক দফভনরে ুফোক ভপরা ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৮৪৯ পনতাই ফাক

১৭০ ুদ পন যোয় দোনে যোয় পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১২৪১ পনতাই ফাক

১৭১ জয়নোযোয়ন ফোক জজনফে ুফোক পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৬৪১ পনতাই ফাক

১৭২
যোনজ্জশ্বয ফোক ভৃত বোযনতশ্বয ফোক

পুরুল
,, ,,

২ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬১৪০৬

পনতাই ফাক

১৭৩ নুয ইরোভ ভৃত দুপুরু মভোোম্মদ পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২০২২ পনতাই ফাক

১৭৪ উনদফ মদফ ভৃত দিদন চন্দ্র পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৫৮ পনতাই ফাক

১৭৫ মগদ মদফ ভৃত আইতু যোভ মদফ পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫২৬ পনতাই ফাক

১৭৬ কোচু যোয় ভৃত গজযোয় পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪০৮ পনতাই ফাক

১৭৭ ভননতোজ ফোক যনভন্দ্র ফোক পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১৩২ পনতাই ফাক

১৭৮ জজনফশ্বয ফোক মচদকতযন ফোক পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১০৯ পনতাই ফাক

১৭৯ মযব ফোক ভৃত ভোতো ফোক পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১০১ পনতাই ফাক

১৮০ মভো: যীপ মভো: তছদরভ উজিন পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২০১৪ পনতাই ফাক

১৮১ মভো: োভুর ভৃত রুনন পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১১৮ পনতাই ফাক

১৮২ দনতোই ফোক দননরে ুফোক পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৭২৭ পনতাই ফাক

১৮৩ দপ্রতভ ফোক ুষ্প মগোোর ফোক পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২২৪০ পনতাই ফাক

১৮৪ তভোর ফোক ভৃত হৃদয় যঞ্জন পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৮৮৪ পনতাই ফাক

১৮৫ অভোন গদন ভৃত দুখু মভোোম্মদ পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৬০০ পনতাই ফাক

১৮৬ ভকফুর মোনন ভৃত তদছয উজিন পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১১৩৮ পনতাই ফাক

১৮৭ কোরো চোদ যোয় আলোু পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫১৮ পনতাই ফাক
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১৮৮ মভোন যোয় দচ্ছর যোয় পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪৮৯ পনতাই ফাক

১৮৯ অূফ প যোয় অদচন যোয় পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪৪৫ পনতাই ফাক

১৯০ মুদ্ধ যোয় দচ্ছর যোয় পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫১৯ পনতাই ফাক

১৯১ ভদতয়োয যভোন ভৃত খদতফজিন পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১১০৯ পনতাই ফাক

১৯২ অক যোয় দচ্ছর যোয় পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪৯১ পনতাই ফাক

১৯৩ উনজন দিদন পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৭০ পনতাই ফাক

১৯৪ মভোনরভ ইছফ পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৯৮৮ পনতাই ফাক

১৯৫ ইছফ আরী ভৃত ুনন আরী পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৯৩ পনতাই ফাক

১৯৬ অদকর যোয় ভৃত নযন্দ্রর যোয় পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪৩০ পনতাই ফাক

১৯৭ আঞ্জয়ুোযো স্বো: নুনয আরভ ভপরা ,, যোনীগঞ্জ ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৫৫৪ পনতাই ফাক

১৯৮ দববো যোয় ভৃত ননয পুরুল ,, উ:ভনুয ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৫৫৪ পনতাই ফাক

১৯৯ কুভোনয যোয় উনদফ পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫২০ পনতাই ফাক

২০০ আজজজরু ভৃত দুখু পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১২১৩ পনতাই ফাক

২০১ প্রভথ যোয় ভৃত োকোর পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১২৩৯ পনতাই ফাক

২০২ আনন্ত যজজন পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫০২ পনতাই ফাক

২০৩ মভো: ফোফুর মভো: গদন পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৬১২ পনতাই ফাক

২০৪ আব্দরু(ফ) ভৃত ওনত আরী পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৮৫ পনতাই ফাক

২০৫ শ্রী মগোোর ভৃত জিদী পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২০৮৬ পনতাই ফাক

২০৬ যতন যোয় দচ্ছর পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫০৩ পনতাই ফাক

২০৭ যর যোয় ভৃত ফীনযন পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৩৫৫ পনতাই ফাক

২০৮ মভো: োদভদ চুনোভজিন পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১১৩৪ পনতাই ফাক

২০৯ পজয আরী ভৃত োদনপ পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১২০৪ পনতাই ফাক

২১০ দয যোয় চটুকু যোয় পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৩৫০ পনতাই ফাক

২১১ উনদফ যোয় ভৃত আইতু পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪৬৬ পনতাই ফাক

২১২ যোভর যোয় পুরকু মদফ পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৩৬৮ পনতাই ফাক

২১৩ কোনেফ ভৃত রোই পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪২২ পনতাই ফাক

২১৪ র্টু যোয় মজো কযন মদফ পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৮৩ পনতাই ফাক

২১৫ দচনিশ্বয ভৃত মচদকদোয পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১০৫ পনতাই ফাক

২১৬ ুকুভোয যোয় ভৃত আোু পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৩২৬ পনতাই ফাক

২১৭ মপজিয়োযো স্বো: োচোন আরী ভপরা ,, যোনীগঞ্জ ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৫৯৬ পনতাই ফাক

২১৮ ফোফু যোয় জদগন পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৩৮৫ পনতাই ফাক



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
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২১৯ দদনগন ভৃত ননয পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১২০৭ পনতাই ফাক

২২০ বুও নে ফোক ভৃত বুনন্দ্র পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১১৮৪ পনতাই ফাক

২২১ ুচরো ফোক স্বো: অঘয ভপরা ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১১৯০ পনতাই ফাক

২২২ করুনো কোন্ত যোয় নফন ভপরা ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৮২ পনতাই ফাক

২২৩ ধননশ্বয মদফ কটযোভ মদফ পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৭৭ পনতাই ফাক

২২৪ যভত আরী ভৃত োদনপ পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১২০৩ পনতাই ফাক

২২৫ মোভফোরু ভৃত গজ পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪০১ পনতাই ফাক

২২৬ যদত ুতুর পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৩০৭ পনতাই ফাক

২২৭ প্রোন্ত যোয় গদনোথ পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৭১ পনতাই ফাক

২২৮ ভদন ফোক ভুননশ্বয ফোক পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১২৩২ পনতাই ফাক

২২৯ নুশু মভোোম্মদ কোরুয়ো পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৬১৮ পনতাই ফাক

২৩০ মভো: পজজর ভৃত নদপযত পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১১৫১ পনতাই ফাক

২৩১
ভঞ্জয়ুোযো

স্বো: মতোপোজ্জর 

মোনন ভপরা
,, ,,

২ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬১০১৮

পনতাই ফাক

২৩২ পুনরশ্বয যোয় মগেংনগরু পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৩৪২ পনতাই ফাক

২৩৩ ফোফরু যোয় ফীনযন পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৩২৩ পনতাই ফাক

২৩৪ জীভ যোয় দচ্ছর পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪৮০ পনতাই ফাক

২৩৫ দপনযোজ পজর পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৯৩০ পনতাই ফাক

২৩৬ নুয ইরোভ ভৃত িদতফজিন পুরুল ,, ,, ২ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১০৩৩ পনতাই ফাক

২৩৭ োচোন আরী অদছয উজিন পুরুল ,, যোনীুয ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৮০৩ পনতাই ফাক

২৩৮ নুরুর ইরোভ দয উজিন পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৭২৪ পনতাই ফাক

২৩৯ অদছয আ:গদন পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৬০০ পনতাই ফাক

২৪০ মভো: আজোোয আরী ভৃত কোইভজিন ভিো পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০০১৭ পনতাই ফাক

২৪১
মভো: যদপকুর ইরোভ ভৃত খোো মভোো:

পুরুল
,, উ:যোনীুয

৩ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬০০১৩

পনতাই ফাক

২৪২ মযোনকয়ো ভজজফয ভপরা ,, যোনীুয ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৪৯৪ পনতাই ফাক

২৪৩ দযোজরু ফদছয উজিন পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩০৪ পনতাই ফাক

২৪৪ পজরুয মোোতু পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০২৮০ পনতাই ফাক

২৪৫ গপোয চুনোভজিন পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৫১৬ পনতাই ফাক

২৪৬ োরভো ুনন ভপরা ,, যোনীগঞ্জ ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৯৯০ পনতাই ফাক

২৪৭ আ: ফোনতন োভোদ ো পুরুল ,, যোনীুয ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৪৯৯ পনতাই ফাক
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২৪৮ অনীর চযো যোভ পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৯২৬ পনতাই ফাক

২৪৯ বোদুয োনয়ভ মভোনরভ পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৫৩৫ পনতাই ফাক

২৫০ জোদদুর োোজজিন পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭৩৯ পনতাই ফাক

২৫১ আ:কোদপ চুনোভজিন পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭৬৬ পনতাই ফাক

২৫২ আ:মোফোন ছনরভোন পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৯৮৯ পনতাই ফাক

২৫৩ ভজজফয মভোজোনম্মর পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৯৮১ পনতাই ফাক

২৫৪ ভজজফয ছদভয উিো পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮২৪ পনতাই ফাক

২৫৫
মভো:মভোফোযক আরী ভদপজ উজিন খোকোরু

পুরুল
,, গুদধোো

৩ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬২৮১৯

পনতাই ফাক

২৫৬ রোইরী আভোন ভপরা ,, শুদবফরত ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭৪২ পনতাই ফাক

২৫৭ ভোরুপো জয়নোর ভপরা ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০১২০ পনতাই ফাক

২৫৮ জরুদপকোয আ:োভোদ পুরুল ,, গুদধোো ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩০৭ পনতাই ফাক

২৫৯ ভকফুর মকয়োভ পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩৪৯ পনতাই ফাক

২৬০ আযোপ ভোইনজিন পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০১১২ পনতাই ফাক

২৬১ নওোদ খদতফজিন পুরুল ,, শুদবফরত ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০০৫৯ পনতাই ফাক

২৬২ আকতোয তদছয উজিন পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০১৬৮ পনতাই ফাক

২৬৩ আননোয়োয ভোোতোফ উজিন পুরুল ,, গুদধোো ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৯৯২ পনতাই ফাক

২৬৪ আ: কোনদয জদভয উজিন পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৯৫৮৯ পনতাই ফাক

২৬৫ োনচনো রুতপয ভপরা ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০১৯২ পনতাই ফাক

২৬৬
মভোছো: দখনো স্বো:ভৃত যোজ্জোক আরী

ভপরা
,, শুদবফরত

৩ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬২৬৫৩

পনতাই ফাক

২৬৭ আদভনো আম্মদ ভপরা ,, শুদবফরত ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৭৭৩ পনতাই ফাক

২৬৮ োচোন আরী যজফ আরী পুরুল ,, যোনীুয ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৯১৮ পনতাই ফাক

২৬৯ ওকত আরী নজজভ উজিন পুরুল ,, শুদবফরত ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৮৬৮ পনতাই ফাক

২৭০ দুরোরী নওোদ ভপরা ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৭৩৯ পনতাই ফাক

২৭১ োদফফয দযয়োজ উজিন পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৯৪৭ পনতাই ফাক

২৭২
মভো: নুয ইরোভ

মভো: ভোোতোফ উজিন 

ো পুরুল

,, গুদধোো
৩ ৩নং পাপজরপুয

২৭১৬৪৩৪২৬০৮৬৩

পনতাই ফাক

২৭৩ োগয নওোদ পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬ পনতাই ফাক

২৭৪ তদভজ উজিন চুনোভজিন পুরুল ,, যোনীুয ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭৭৫ পনতাই ফাক

২৭৫ আতোউয ইছোোক পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬০২ পনতাই ফাক
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২৭৬ আদনছুয োভোদ পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৭০২ পনতাই ফাক

২৭৭ রুুর আদভন চুনোভজিন পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬৩৭৫৭ পনতাই ফাক

২৭৮ যদফন অতুর পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৬১০ পনতাই ফাক

২৭৯ ভদতয়োয কদচভজিন পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৫৭৫ পনতাই ফাক

২৮০ খুদ পদো আ:গপুয ভপরা ,, যোনীগঞ্জ ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৬৯৬ পনতাই ফাক

২৮১ মভোতোোয ভীন পুরুল ,, যোনীুয ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৬৬৮ পনতাই ফাক

২৮২ পোরুক মনকেোয পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৭০৫ পনতাই ফাক

২৮৩ আ: োদভদ আ:গপুয পুরুল ,, যোনীগঞ্জ ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৫৮ পনতাই ফাক

২৮৪ োত্তোয পোযোজ উজিন পুরুল ,, যোনীুয ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩৯৭ পনতাই ফাক

২৮৫ োদকর ধদনভজিন পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৮৩৪৮০ পনতাই ফাক

২৮৬ কোনভ তদপজজিন পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৮৪৩ পনতাই ফাক

২৮৭ দোযোজ নোদয মভোিো পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৪০৮ পনতাই ফাক

২৮৮ জদযজিন দযপ পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৯৬৮ পনতাই ফাক

২৮৯ োদদো আরতোপ ভপরা ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩৮৪ পনতাই ফাক

২৯০ যজফ আরী জজয়োয পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৫৯৮ পনতাই ফাক

২৯১ মভো: োয়দোয আরী আ:ভোন্নোন পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৬৮৮ পনতাই ফাক

২৯২ রুতপো স্বো: োভজোদ ভপরা ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৬৭৯ পনতাই ফাক

২৯৩ আ:যভোন মতোয উজিন পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৮৬৭ পনতাই ফাক

২৯৪ আ:যদভ মনকেোয পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০১৮৩ পনতাই ফাক

২৯৫ আননোয়োয আফুর কোরোভ পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৯২৮ পনতাই ফাক

২৯৬ মভো: ওয়োনজদ আরী ভৃত ওভোন গদন পুরুল ,, শুদবফরত ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৬৯৮ পনতাই ফাক

২৯৭ রুুর আদভন তদছযজিন পুরুল ,, গুদধোো ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৫২২ পনতাই ফাক

২৯৮ আদছয মযোজজিন পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৬৬৪ পনতাই ফাক

২৯৯ ভোদনক আ:ভোন্নোন পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০০৫২ পনতাই ফাক

৩০০ অদপয খদতফজিন পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬ পনতাই ফাক

৩০১ আযোপ আ:ভজজদ পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২০০০০১ পনতাই ফাক

৩০২ মভনযোপ দদুর পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৫৫১ পনতাই ফাক

৩০৩ মযজোউর কদযভ পোইভত পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৪৯৮ পনতাই ফাক

৩০৪ আননোয়োয ভদপজজিন পুরুল ,, শুদবফরত ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০২৬৬ পনতাই ফাক

৩০৫ মভোছো: যদভছো মফগভ স্বো:মভো:মভোিপো ভপরা ,, গুদধোো ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭৪৯ পনতাই ফাক

৩০৬ নজরুর কোয়ছোয পুরুল ,, শুদবফরত ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭৯৬ পনতাই ফাক
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৩০৭ ফোফুর মোনন এোয উজিন পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০২৭২ পনতাই ফাক

৩০৮ জরুদপকোয পজরুয পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০২০৭ পনতাই ফাক

৩০৯ আনদ চন্দ্র যোয় েংোরু চন্দ্র যোয় পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৬৮৯ পনতাই ফাক

৩১০ মভ কুভোয যোয় এনফন পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮৯৭ পনতাই ফাক

৩১১ ছনরভোন দয পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮৭৩ পনতাই ফাক

৩১২ োদদুর োদপজ উজিন পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০১৮৮ পনতাই ফাক

৩১৩ আ:োত্তোয অদভজিন পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩১৭ পনতাই ফাক

৩১৪ ইভোইর ভদভয উজিন পুরুল ,, যোনীগঞ্জ ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৫৬৩ পনতাই ফাক

৩১৫ মভোকনরছুয ইউদদ আরী পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮০০ পনতাই ফাক

৩১৬ তোনয যভত আরী পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮০৫ পনতাই ফাক

৩১৭ জব্বোয আদভয উজিন পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ১০৩০৯৪৫৭ পনতাই ফাক

৩১৮ দযয়োজজিন ভদপজজিন পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০০৬৩ পনতাই ফাক

৩১৯ ফোফুর ইরোভ ভৃত ভদনযজিন পুরুল ,, যোনীুয ৩ ৩নং পাপজরপুয ৬৮৬২৩০৫১২৪৮১৮ পনতাই ফাক

৩২০ আ:যোজ্জোক ওয়োনদ আরী পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৯৫৫ পনতাই ফাক

৩২১ যভজোন ভ্বু মভোোম্মদ পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭০৬ পনতাই ফাক

৩২২ মভো: আব্দরু ফোযী ভৃত ছনরভোন মভোিো পুরুল ,, উ:যোনীুয ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৮৮৪ পনতাই ফাক

৩২৩ আদযপুর জদযজিন পুরুল ,, গুদধোো ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬৩২ পনতাই ফাক

৩২৪ জোোদিয োদভদুর পুরুল ,, যোনীুয ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮০৭ পনতাই ফাক

৩২৫ ফুরফুর দভজজিন পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৯৫২ পনতাই ফাক

৩২৬ ফোফরু ইউুপ পুরুল ,, শুদবফরত ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৭৩৯ পনতাই ফাক

৩২৭ মভোকনদ আরী ভজজফয উজিন পুরুল ,, যোনীুয ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৬৭২ পনতাই ফাক

৩২৮ মযোনকয়ো মফগভ তদপজত ভপরা ,, শুদবফযত ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২২৬৭৩৮ পনতাই ফাক

৩২৯ োদফফুয তোনরফ আরী পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৭০৮ পনতাই ফাক

৩৩০ তদরভ জজভজিন পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩২৭ পনতাই ফাক

৩৩১ মভোজোনম্মর ক তদপজত পুরুল ,, যোনীুয ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৯২৫ পনতাই ফাক

৩৩২ দগতো যোনী দচি ীর ভপরা ,, যোনীগঞ্জ ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৭৭৪৭ পনতাই ফাক

৩৩৩ মভো: আব্দরু মোফোন ভৃত আ:কোনদয পুরুল ,, যোনীুয ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৯৫১ পনতাই ফাক

৩৩৪ আ:োন্নোন ভৃত আকফয আরী পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮২৮ পনতাই ফাক

৩৩৫ পুরু দভয়ো ভোদনক দভয়ো পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮১৭ পনতাই ফাক

৩৩৬ োনযো স্বো: ভৃত তভ মভোো: ভপরা ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮৭৮ পনতাই ফাক

৩৩৭ আফুর মোনন ভৃত মনজো ভজিন পুরুল ,, শুদবফরত ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮৮০ পনতাই ফাক
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৩৩৮ োদফফো মফগভ োইদুর ইরোভ ভপরা ,, যোনীুয ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭০৭ পনতাই ফাক

৩৩৯ ভদভনুর ইরোভ পোযোজ উজিন পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৪৫১ পনতাই ফাক

৩৪০ মভো: কোনভ অদর ভজিন পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৭৪২ পনতাই ফাক

৩৪১ আ: োদভদ ভৃত তোনরফ আরী পুরুল ,, শুদবফরত ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৭০৩ পনতাই ফাক

৩৪২ োচোন আরী ভৃত যদভজিন পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৭৭৮৪৮ পনতাই ফাক

৩৪৩ দভজত উজিন ভৃত োভুজিন পুরুল ,, ,, ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬৩০৬৮ পনতাই ফাক

৩৪৪ দপকুর ইরোভ ভৃত ুধো মভোো: পুরুল ,, গুদধোো ৩ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮১৫ পনতাই ফাক

৩৪৫ চোন দভয়ো ভৃত ভনয়জজিন পুরুল দদনভজযু যোনীুয ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৯৯১ পনতাই ফাক

৩৪৬ ফদছয উজিন ভৃত ভদপযত পুরুল ,, যোনীগঞ্জ ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮৪৭ পনতাই ফাক

৩৪৭ রুিভ আরী ভৃত নটু মোনোোয পুরুল ,, যোনীুয ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৯২১ পনতাই ফাক

৩৪৮ োভুন নোোয স্বো: োনচন আরী ভপরা ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০০৭৩ পনতাই ফাক

৩৪৯ দযয়োজরু ভৃত আজজয উজিন পুরুল ,, যোনীগঞ্জ ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬ পনতাই ফাক

৩৫০ োদফফুয যভোন মভো: দোযোজ পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮৯৩ পনতাই ফাক

৩৫১ যদপকুর ভৃত নুটু মোনোোয পুরুল ,, যোনীুয ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬০৫ পনতাই ফাক

৩৫২ ুনফোধ যোয় ভৃত মকযী যোয় পুরুল ,, যোনীুয ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩০৩ পনতাই ফাক

৩৫৩ ভঞ্জয়ুোযো য়জোয আরী ভপরা ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৫৫৮ পনতাই ফাক

৩৫৪ দপকুর এভোযত পুরুল ,, যোনীগঞ্জ ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৯৫৩ পনতাই ফাক

৩৫৫ ছোরোভ ভৃত দভয উজিন পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৫৬২ পনতাই ফাক

৩৫৬ দদোরী যোনী সফয ন্টু সফয ভপরা ,, যোনীুয ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭৩৩ পনতাই ফাক

৩৫৭ বুনন ভৃত মখরোযোভ পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩৩৭ পনতাই ফাক

৩৫৮ আনদ আরী ভৃত আক্তোযযজিন পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬৪৬ পনতাই ফাক

৩৫৯ বুরু মভোোম্মদ ভৃত দভজ উজিন পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০১২৩ পনতাই ফাক

৩৬০ োইদ আরী নদভয উজিন পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬৫২ পনতাই ফাক

৩৬১ যজফ আরী মভো: যভজোন পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮৩৬ পনতাই ফাক

৩৬২ দযদো ুনদফ পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৫৬৪ পনতাই ফাক

৩৬৩ ফীনযন যোয় মগোন পুরুল ,, যোনীগঞ্জ ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৮৪৮ পনতাই ফাক

৩৬৪ ভননছনো খোতুন স্বো: ফোফুর মোনন ভপরা ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৯৭৫ পনতাই ফাক

৩৬৫ আব্দরু ক ভৃত ভয মভোো: পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬৩০৫৮ পনতাই ফাক

৩৬৬ মভোোযপ ভৃত োদচভজিন পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৫৫৪ পনতাই ফাক

৩৬৭ দনত দননন পুরুল ,, যোনীুয ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬ পনতাই ফাক

৩৬৮ মথরু ভৃত দনঝর পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬০৯ পনতাই ফাক
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৩৬৯ ফদদয উজিন ভৃত ভদপজ উজিন পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬০১ পনতাই ফাক

৩৭০ োভুজিন ভৃত আদপয়ো পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬ পনতাই ফাক

৩৭১ আরোউজিন নদছয উজিন পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩৭৪ পনতাই ফাক

৩৭২ ুদরন চন্দ্র যোয় ভৃত খনগন্দ্র যোয় পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬ পনতাই ফাক

৩৭৩ োদভয উজিন ভৃত খোদতয উজিন পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৬৩৩ পনতাই ফাক

৩৭৪ ছইদুর মভো: আফুর পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৯৩৮ পনতাই ফাক

৩৭৫ ুনযন চন্দ্র কভ পকোয ভৃত বনফ পুরুল ,, যোনীগঞ্জ ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২০৯১ পনতাই ফাক

৩৭৬ ইউছুপ আরী ভৃত মপযোজ পুরুল ,, যোনীুয ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১২৫০ পনতাই ফাক

৩৭৭ ইয়োকুফ আরী ভৃত ছনরভোন পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৮২০ পনতাই ফাক

৩৭৮ আনে সফয ভৃত শুদর পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৩৯৯ পনতাই ফাক

৩৭৯ ভদভনুর মভোজোনম্মর পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৬২৩ পনতাই ফাক

৩৮০ আরোভ আরী ভৃত োদভয উজিন পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২২৭০ পনতাই ফাক

৩৮১ কৃষ্ণো যোনী স্বো: রো ভপরা ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১২৪ পনতাই ফাক

৩৮২ আদশ্বনোথ যোয় ভৃত ভিুরু যোয় পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১১৪০ পনতাই ফাক

৩৮৩ মভোছো: মদরনো ফোনু স্বো: খোদদভুর ইরোভ ভপরা ,, যোনীুয ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪১০ পনতাই ফাক

৩৮৪ খোয়রুর ইরোভ ভৃত আ:ওয়োরী পুরুল ,, যোনীুয ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৪৬০ পনতাই ফাক

৩৮৫ আ:ভোন্নোন মভো: ছনরভোন পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৩০৪ পনতাই ফাক

৩৮৬ আদনুয যভোন আ:রদতপ পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫১৫ পনতাই ফাক

৩৮৭
মভোছো: ভোুদো োযবীন স্বো: আজজজরু ইরোভ

ভপরা
,, যোনীুয

৪ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬২১০৩

পনতাই ফাক

৩৮৮ অভোন ভৃত দভজিন পুরুল ,, যোনীগঞ্জ ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১৩৩ পনতাই ফাক

৩৮৯ নোজভো মফওয়ো ভৃত োভুর ভপরা ,, যোনীুয ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৩১২ পনতাই ফাক

৩৯০ ওভোন গদন ভৃত মতোয মভোো: পুরুল ,, যোনীগঞ্জ ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১১৭৭ পনতাই ফাক

৩৯১ জদভয উজিন ভৃত দয ফোিোর পুরুল ,, যোনীুয ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৬৭ পনতাই ফাক

৩৯২ জোদদুর ছনরভোন পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৬৬৮ পনতাই ফাক

৩৯৩ োভুজিন ভৃত আদভয উজিন পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১০০৪ পনতাই ফাক

৩৯৪ োদভদুর ক তদভজ উজিন পুরুল ,, যোনীগঞ্জ ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৩৮৪ পনতাই ফাক

৩৯৫ দফউটট খোতুন স্বো: জয়নোর ভপরা ,, যোনীুয ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৭৩৫২৬ পনতাই ফাক

৩৯৬ প্রোন্ত সফয দধনযন সফয পুরুল ,, যোনীুয ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৯৪০ পনতাই ফাক

৩৯৭ আ: ভজজদ ভৃত দদ মভোোম্মদ পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৩৭১ পনতাই ফাক

৩৯৮ আকযোভ মতছোয উজিন পুরুল ,, যোনীুয ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৫২ পনতাই ফাক
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৩৯৯ আননোয়োয ভৃত ভনরভ পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৩০১ পনতাই ফাক

৪০০ আদভনুর মভো: তপোজ্জর পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৪০১ পনতাই ফাক

৪০১ দদফয উজিন ভৃত সতয়ফ আরী পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১১৯ পনতাই ফাক

৪০২ জীনতন্দ্র নোথ ভৃত দদনজন্দ্র পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪৭৬ পনতাই ফাক

৪০৩ নোজজয মোনন ভৃত মযত পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৩৫০ পনতাই ফাক

৪০৪ আদযপুয ইয়োদছন পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৬১৯ পনতাই ফাক

৪০৫ ভদনজো খোতুন স্বো: ভভতোজ ভপরা ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৮৪৯ পনতাই ফাক

৪০৬ আপছোয আরী োভজিন পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১২৪১ পনতাই ফাক

৪০৭ দফযফর সফয শুদর সফয পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৬৪১ পনতাই ফাক

৪০৮ োদপজরু ভৃত আ:রদতপ পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪০৬ পনতাই ফাক

৪০৯ ভোোফুয ভৃত রতোফজিন পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২০২২ পনতাই ফাক

৪১০ োভুর আরভ ভৃত অদকয়ো ভন্ডর পুরুল ,, যোনীুয ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৫৮ পনতাই ফাক

৪১১ আ:োত্তোয ভৃত ধজজভজিন পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫২৬ পনতাই ফাক

৪১২ ভদউয যভোন ভৃত মকোফোদ পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪০৮ পনতাই ফাক

৪১৩ নজরুর ুযত পুরুল ,, যোনীগঞ্জ ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১৩২ পনতাই ফাক

৪১৪ আদভনুর ভৃত ফুধ ুমভোো: পুরুল ,, যোনীুয ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১০৯ পনতাই ফাক

৪১৫ মভোনরভ ভৃত ভযত প্রধোন পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১০১ পনতাই ফাক

৪১৬ এনোভুর ক ভৃত কদরভজিন পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২০১৪ পনতাই ফাক

৪১৭ োভুজিন ভৃত দছদযভত পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১১৮ পনতাই ফাক

৪১৮ োইদুয ইরোভ ভৃত ছদভয উজিন পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৭২৭ পনতাই ফাক

৪১৯ মভোখনরছুয ভৃত কদযজিন পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২২৪০ পনতাই ফাক

৪২০ আননোয়োরুর ধদনভজিন পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৮৮৪ পনতাই ফাক

৪২১ োভুন নোোয স্বো: ইভতোজ পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৬০০ পনতাই ফাক

৪২২ আ:োত্তোয খোজজভজিন পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১১৩৮ পনতাই ফাক

৪২৩ ফদছয উজিন ভৃত আফ ুমোনন পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫১৮ পনতাই ফাক

৪২৪ তোজজভত আরী ভৃত মযনন আরী পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪৮৯ পনতাই ফাক

৪২৫ মদনরোয়োয মোনন পো জজিন পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪৪৫ পনতাই ফাক

৪২৬ যোদদুর ইরোভ ভদয উজিন পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫১৯ পনতাই ফাক

৪২৭ ভদরন যোয় টেংক নোথ পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১১০৯ পনতাই ফাক

৪২৮ আ:োদভদ দধয়োন তুিো পুরুল ,, যোনীগঞ্জ ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪৯১ পনতাই ফাক

৪২৯ ুজজত সফয জরধয সফয পুরুল ,, যোনীুয ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৭০ পনতাই ফাক
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৪৩০ ভোইনজিন ফোোয উজিন পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৯৮৮ পনতাই ফাক

৪৩১ ফোফু ভুকুেু পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৯৩ পনতাই ফাক

৪৩২ দফি দনরু পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪৩০ পনতাই ফাক

৪৩৩ নয়ন দদনন পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৫৫৪ পনতাই ফাক

৪৩৪ পজরুয যভোন ভৃত নজজভজিন পুরুল ,, যোনীুয ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৫৫৪ পনতাই ফাক

৪৩৫ গদর ফভ পন ভৃত মখননদু পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫২০ পনতাই ফাক

৪৩৬ মখোয়ো ফজিন ভৃত দছদযভত পুরুল ,, যোনীুয ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১২১৩ পনতাই ফাক

৪৩৭ োদভভ মভোনরভ পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১২৩৯ পনতাই ফাক

৪৩৮ আ: োত্তোয মভো: ডোনকযো পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫০২ পনতাই ফাক

৪৩৯ নুয জোোন স্বো: আ:োত্তোয ভপরা ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৬১২ পনতাই ফাক

৪৪০ ফোচ্চু দভয়ো ভৃত ওয়োযত পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৮৫ পনতাই ফাক

৪৪১ ভঞ্জুো ফোক স্বো: যোভনদফ ফোক পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২০৮৬ পনতাই ফাক

৪৪২ যোজু আপছোয পুরুল ,, যোনীগঞ্জ ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫০৩ পনতাই ফাক

৪৪৩ ুরতোন আনম্মদ ভৃত ভনয পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৩৫৫ পনতাই ফাক

৪৪৪ যোনর আ:যভোন পুরুল ,, যোনীুয ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১১৩৪ পনতাই ফাক

৪৪৫ োইদুর ভৃত নুয মোনন পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১২০৪ পনতাই ফাক

৪৪৬ োরুর মফগভ স্বো: যদফউর ভপরা ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৩৫০ পনতাই ফাক

৪৪৭ যদফউর ইরোভ তদভজ পুরুল ,, যোনীগঞ্জ ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪৬৬ পনতাই ফাক

৪৪৮ পুরু মভোোম্মদ ভৃত ভদভ উজিন পুরুল ,, যোনীুয ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৩৬৮ পনতাই ফাক

৪৪৯ দখদত যোয় ভৃত নকুর চন্দ্র পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪২২ পনতাই ফাক

৪৫০ মজোনো মফগভ স্বো: আতোউয য: ভপরা ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৮৩ পনতাই ফাক

৪৫১ আ: োদভদ ভৃত আপোন পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১০৫ পনতাই ফাক

৪৫২ মভো: ভনছুয আরী ভৃত কোদপযত আরী পুরুল ,, ,, ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৩২৬ পনতাই ফাক

৪৫৩ আঞ্জয়ুোযো স্বো: আকফয ভপরা ,, যোনীগঞ্জ ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৫৯৬ পনতাই ফাক

৪৫৪ দফউটট খোতুন স্বো: খদফয উজিন ভপরা ,, যোনীুয ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৩৮৫ পনতাই ফাক

৪৫৫ একযোভুর ভৃত ভয পুরুল ,, যোনীগঞ্জ ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১২০৭ পনতাই ফাক

৪৫৬ গনন যোয় গন চন্দ্র যোয় পুরুল ,, যোনীগঞ্জ ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১১৮৪ পনতাই ফাক

৪৫৭ োরোভ কোজজভজিন পুরুল ,, যোনীগঞ্জ ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১১৯০ পনতাই ফাক

৪৫৮ ভনছুয ইয়োদছন পুরুল ,, যোনীুয ৪ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৮২ পনতাই ফাক

৪৫৯
অরুনো ফোরো ফীন্দ্র মদফ ফভ পন

ভপরা
দদন ভজযু :ভোযোজুয

৫ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬১৫৭৭

পভাোঃ ফপয আর
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৪৬০ ুননো মফগভ ভনয আরী ভপরা ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১২০৩ পভাোঃ ফপয আর

৪৬১ আদতয়োয যভোন ভৃত তদভ ভোম্মদ পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪০১ পভাোঃ ফপয আর

৪৬২ পদযদ ভৃত মরোকভোন আরী পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৩০৭ পভাোঃ ফপয আর

৪৬৩ আফুর মোনন ভৃত গদভয উজিন পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৭১ পভাোঃ ফপয আর

৪৬৪
আব্দরু গপ্পোয ভৃত মগোো মভোোম্মদ

পুরুল
,, ,,

৫ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬১২৩২

পভাোঃ ফপয আর

৪৬৫ আজোোয আরী ভৃত ভদপজ উজিন পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৬১৮ পভাোঃ ফপয আর

৪৬৬ ধীনযন্দ্র নোথ দফনয় চন্দ্র যোয় পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১১৫১ পভাোঃ ফপয আর

৪৬৭ যফীন্দ্র নোথ মদফ ভৃত ভুদনযো পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১০১৮ পভাোঃ ফপয আর

৪৬৮ তন চন্দ্র ীর তুরো যোভ ীর পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৩৪২ পভাোঃ ফপয আর

৪৬৯ দফুর চন্দ্র ীর নদরনী কোন্ত ীর পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৩২৩ পভাোঃ ফপয আর

৪৭০ োদয উজিন ভৃত খদতফ উজিন পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪৮০ পভাোঃ ফপয আর

৪৭১ মভো: য়গোভ আরী মভো: যভজোন আরী পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৯৩০ পভাোঃ ফপয আর

৪৭২ জনোফ আরী ভৃত খদতফজিন পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১০৩৩ পভাোঃ ফপয আর

৪৭৩ যদপকুর ইরোভ জজভ উজিন পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৮০৩ পভাোঃ ফপয আর

৪৭৪ আব্দু োত্তোয ছদভযত আরী পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৭২৪ পভাোঃ ফপয আর

৪৭৫ ভনজরুুর ইরোভ দফফয যভোন পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৬০০ পভাোঃ ফপয আর

৪৭৬ জোদদুর ইরোভ আকুভজিন পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০০১৭ পভাোঃ ফপয আর

৪৭৭ ভনজরুুর ইরোভ নোনয়ফ আরী পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০০১৩ পভাোঃ ফপয আর

৪৭৮ আভজোদ মোনন মদরত আরী পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৪৯৪ পভাোঃ ফপয আর

৪৭৯ নজরুর ইরোভ মখোরো মভোোম্মদ পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩০৪ পভাোঃ ফপয আর

৪৮০ অদভজ উজিন কোচু মভোোম্মদ পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০২৮০ পভাোঃ ফপয আর

৪৮১ মভোিোদকভ আফুর মোনন পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৫১৬ পভাোঃ ফপয আর

৪৮২ আদনুয যভোন কছয আরী পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৯৯০ পভাোঃ ফপয আর

৪৮৩ জয়নোর ভৃত নজ ুমভোোম্মদ পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৪৯৯ পভাোঃ ফপয আর

৪৮৪ আব্দরু জব্বোয অদপজজিন পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৯২৬ পভাোঃ ফপয আর

৪৮৫ নোজভো মফগভ স্বো: আ: ফোনতন ভপরা ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৫৩৫ পভাোঃ ফপয আর

৪৮৬ ফোফুরুয যভোন অদভ উজিন পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭৩৯ পভাোঃ ফপয আর

৪৮৭ আদভজ উজিন যদভ উজিন পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭৬৬ পভাোঃ ফপয আর

৪৮৮ মভোকোযভ মোনন ভ্বু মভোিো পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৯৮৯ পভাোঃ ফপয আর

৪৮৯ ফোফুর মোনন োোন আরী পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৯৮১ পভাোঃ ফপয আর
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৪৯০ ছোরো উজিন ছদভযত পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮২৪ পভাোঃ ফপয আর

৪৯১ োতো যোনী যতন মদফ ভপরা ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮১৯ পভাোঃ ফপয আর

৪৯২ সফদয নোথ মদফ ফভ পো রোই মদফ ফভ পো পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭৪২ পভাোঃ ফপয আর

৪৯৩ োভছুন নোোয রুজোর আরী ভপরা ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০১২০ পভাোঃ ফপয আর

৪৯৪ মভোনভনো মফগভ নোনয়ফ আরী ভপরা ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩০৭ পভাোঃ ফপয আর

৪৯৫
দনভ পর কুভোয ী ভৃত মগোষ্ট দফোযী ীর

পুরুল
,, ,,

৫ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬০৩৪৯

পভাোঃ ফপয আর

৪৯৬ জজভ উজিন ভৃত ফছয মভোোম্মদ পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০১১২ পভাোঃ ফপয আর

৪৯৭ দখনো মফগভ অদভজ উজিন ভপরা ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০০৫৯ পভাোঃ ফপয আর

৪৯৮ কোরু মদফ মকরভু মদফ পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০১৬৮ পভাোঃ ফপয আর

৪৯৯ নোদভো মফগভ আদনছুয যভোন ভপরা ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৯৯২ পভাোঃ ফপয আর

৫০০ ুদকয মফগভ ফোফুর মোনন ভপরা ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৯৫৮৯ পভাোঃ ফপয আর

৫০১ ভনরভ উজিন ভৃত নজজভজিন পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০১৯২ পভাোঃ ফপয আর

৫০২ আপোজ উজিন দুপুরু মভোো: পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬৫৩ পভাোঃ ফপয আর

৫০৩ পোরুক মোনন ভোোতোফ উজিন পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৭৭৩ পভাোঃ ফপয আর

৫০৪ ভনুয আরী আজজফুর পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৯১৮ পভাোঃ ফপয আর

৫০৫ আকভর মোনন ভৃত সয়দ আরী পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৮৬৮ পভাোঃ ফপয আর

৫০৬ মভো: জদরর ভৃত োভুজিন পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৭৩৯ পভাোঃ ফপয আর

৫০৭ োইদুর ইরোভ আকুভজিন পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৯৪৭ পভাোঃ ফপয আর

৫০৮
মভো: জনোফ আরী

ভৃত আজজভজিন 

যকোয পুরুল
,, ,,

৫ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬০৮৬৩

পভাোঃ ফপয আর

৫০৯ ইয়োদছন আরী ভদভ মভোো: পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬ পভাোঃ ফপয আর

৫১০ যদফউর অদপয উজিন পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭৭৫ পভাোঃ ফপয আর

৫১১ আরো উজিন ফোচ্চু দভয়ো পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬০২ পভাোঃ ফপয আর

৫১২ োনচন আরী দয মভোোম্মদ পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৭০২ পভাোঃ ফপয আর

৫১৩ ভোদনকুয যভোন আফুর মোনন পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬৩৭৫৭ পভাোঃ ফপয আর

৫১৪ জোপয আরী ভদপযত পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৬১০ পভাোঃ ফপয আর

৫১৫ োভোদুর ইরোভ মগোরোভ উজিন পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৫৭৫ পভাোঃ ফপয আর

৫১৬ ভছয উজিন নদছভ উজিন পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৬৯৬ পভাোঃ ফপয আর

৫১৭ োোনোজ স্বো: োইদুয ভপরা ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৬৬৮ পভাোঃ ফপয আর

৫১৮ কুঞ্জ চন্দ্র বুলন চন্দ্র পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৭০৫ পভাোঃ ফপয আর
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৫১৯ ফুজোয যভোন নইভ উজিন পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৫৮ পভাোঃ ফপয আর

৫২০ মভো: নোজভুর ক মভো: ফোফুর মোনন পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩৯৭ পভাোঃ ফপয আর

৫২১ বোদু মভোোম্মদ ঘুটু কদফযোজ পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৮৩৪৮০ পভাোঃ ফপয আর

৫২২ সতয়ফ আরী আইনুজিন পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৮৪৩ পভাোঃ ফপয আর

৫২৩ োভশুর ক ফোটু মভোো: পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৪০৮ পভাোঃ ফপয আর

৫২৪ আদছয়ো মফগভ স্বো: ভৃত নজ ুমভোো: ভপরা ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৯৬৮ পভাোঃ ফপয আর

৫২৫ মভো: মভোনরভ নদছভ উজিন পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩৮৪ পভাোঃ ফপয আর

৫২৬ মভো: এভোজ মভো: ভদত পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৫৯৮ পভাোঃ ফপয আর

৫২৭ নজরুর ইরোভ আপজোর মোনন পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৬৮৮ পভাোঃ ফপয আর

৫২৮ মভো: ভোভুনুয যদদ মভো: োোন আরী পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৬৭৯ পভাোঃ ফপয আর

৫২৯ ভোুদ যোনো অদছভ উজিন পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৮৬৭ পভাোঃ ফপয আর

৫৩০ নোজজভ উজিন খদতফ উজিন পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০১৮৩ পভাোঃ ফপয আর

৫৩১ গুর মনোয োদচভজিন ভপরা ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৯২৮ পভাোঃ ফপয আর

৫৩২ অদছভজিন ভুদনয উজিন পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৬৯৮ পভাোঃ ফপয আর

৫৩৩ মভো: োদনুয জোভোন ভৃত ভদভত আরী পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৫২২ পভাোঃ ফপয আর

৫৩৪ ছোভোত আরী ভজযু আরী পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৬৬৪ পভাোঃ ফপয আর

৫৩৫ দনভ পর মদফ দোনে মদফ পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০০৫২ পভাোঃ ফপয আর

৫৩৬ মভোছো: দদো মফগভ মভো: তোনয আরী ভপরা ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬ পভাোঃ ফপয আর

৫৩৭ জোনভন্দ্র ভৃত ভোদন্দ্র পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২০০০০১ পভাোঃ ফপয আর

৫৩৮ নুয ইরোভ গপুয উজিন পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৫৫১ পভাোঃ ফপয আর

৫৩৯ আ:রদতপ তদভজ উজিন পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৪৯৮ পভাোঃ ফপয আর

৫৪০ ফোফুর মোনন আ:গপুয পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০২৬৬ পভাোঃ ফপয আর

৫৪১ আ:কোনদয কোচু মভোো: পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭৪৯ পভাোঃ ফপয আর

৫৪২ মভো: ইয়োদছন আরী মভো: এজোয আরী পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭৯৬ পভাোঃ ফপয আর

৫৪৩ জব্বোয আরী ভদপজজিন পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০২৭২ পভাোঃ ফপয আর

৫৪৪ মভো: আদনছুয যভোন মভো: অদছভজিন পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০২০৭ পভাোঃ ফপয আর

৫৪৫ আনছোয আরী যদভজিন পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৬৮৯ পভাোঃ ফপয আর

৫৪৬ আ:োত্তোয নজজভজিন পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮৯৭ পভাোঃ ফপয আর

৫৪৭ আজজজরু দদয উজিন পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮৭৩ পভাোঃ ফপয আর

৫৪৮ আপজোর য মভোোম্মদ পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০১৮৮ পভাোঃ ফপয আর

৫৪৯ দুনরো যোনী স্বো: আনদ মদফ ভপরা ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩১৭ পভাোঃ ফপয আর
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৫৫০
মভোছো: অদভছো মফগভ

মভো: আজজজরু 

ইরোভ ভপরা
,, ,,

৫ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬০৫৬৩

পভাোঃ ফপয আর

৫৫১ মভো: নজরুর ইরোভ মভো: োোন আরী পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮০০ পভাোঃ ফপয আর

৫৫২ দয়োর ীর ফীনযণ ীর পুরুল ,, ভোযোজুয ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮০৫ পভাোঃ ফপয আর

৫৫৩ আ:ভোনরক ভৃত কদছভজিন পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ১০৩০৯৪৫৭ পভাোঃ ফপয আর

৫৫৪ োজ্জোদ মোনন োভজিন পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০০৬৩ পভাোঃ ফপয আর

৫৫৫ মভো: নুরুর ইরোভ ভৃত সচতু মভোোম্মদ পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ৬৮৬২৩০৫১২৪৮১৮ পভাোঃ ফপয আর

৫৫৬ ভদভনুর ইরোভ দভয উজিন পুরুল ,, ,, ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৯৫৫ পভাোঃ ফপয আর

৫৫৭ আননোয়োয মোনন আযভোন পুরুল ,, যোনীগঞ্জ ৫ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭০৬ পভাোঃ ফপয আর

৫৫৮ কুতুফ উজিন ভৃত কোদরভজিন পুরুল দদন ভজযু ভোযোজুয ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৮৮৪ পভাোঃ ফপয আর

৫৫৯ ইভোইর মোনন মখোোর পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬৩২ পভাোঃ ফপয আর

৫৬০ জরুদপকোয আরী কুতুফ উজিন পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮০৭ পভাোঃ ফপয আর

৫৬১
যোনজন ফভ পন ভৃত দচি মভোন ফভ পন

পুরুল
,, ,,

৬ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৫৯৯৫২

পভাোঃ ফপয আর

৫৬২ ভফোয আরী আ:গপুয পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৭৩৯ পভাোঃ ফপয আর

৫৬৩ জভনদ আরী ভৃত কোচু মভোো: পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৬৭২ পভাোঃ ফপয আর

৫৬৪ আ:যভোন দচনোয উজিন পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২২৬৭৩৮ পভাোঃ ফপয আর

৫৬৫ ফজরু আছয উজিন পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৭০৮ পভাোঃ ফপয আর

৫৬৬ আরোউজিন আদছয উজিন পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩২৭ পভাোঃ ফপয আর

৫৬৭ আফুর মোনন ভৃত নদফয উজিন পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৯২৫ পভাোঃ ফপয আর

৫৬৮ ভোদনক দকসু্ক ভৃত মোভ দকসু্ক পুরুল ,, োযগোও ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৭৭৪৭ পভাোঃ ফপয আর

৫৬৯ ভনছুয আরী ভদভয উজিন পুরুল ,, ভোযোজুয ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৯৫১ পভাোঃ ফপয আর

৫৭০ দযয়োজ উজিন মনছ মভোোম্মদ পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮২৮ পভাোঃ ফপয আর

৫৭১ ভদনরুজ্জোভোন আ:ভোন্নোন পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮১৭ পভাোঃ ফপয আর

৫৭২ ইন্দ্রজজত ফোক শুদনর কুভোয পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮৭৮ পভাোঃ ফপয আর

৫৭৩ তযজজত ফোক দোনে ফোক পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮৮০ পভাোঃ ফপয আর

৫৭৪ মরোকভোন মদনরোয়োয পুরুল ,, যোনীগঞ্জ ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭০৭ পভাোঃ ফপয আর

৫৭৫ মগোরো মভোো: তদভজজিন পুরুল ,, ভোযোজুয ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৪৫১ পভাোঃ ফপয আর

৫৭৬ মগোপ্পোয আরী ইদভজিন পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৭৪২ পভাোঃ ফপয আর

৫৭৭ ভদতয়োয যভোন ভৃত মোনো মভোো: পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৭০৩ পভাোঃ ফপয আর

৫৭৮ আব্দযু যদভ এভোজজিন পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৭৭৮৪৮ পভাোঃ ফপয আর
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৫৭৯ উত্তভ ফোক জজফোনে ফোক পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬৩০৬৮ পভাোঃ ফপয আর

৫৮০ দউরী স্বো: দফুর ভপরা ,, যোনীগঞ্জ ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮১৫ পভাোঃ ফপয আর

৫৮১ দফজন ফোক অযদফে পুরুল ,, ভোযোজুয ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৯৯১ পভাোঃ ফপয আর

৫৮২ অনু ফোক অজুপন ফোক পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮৪৭ পভাোঃ ফপয আর

৫৮৩ উনযন ফভ পন দচিনভোোন পুরুল ,, োযগোও ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৯২১ পভাোঃ ফপয আর

৫৮৪ মভোছো: োনদো খোতুন মভো:আফুর কোনভ ভপরা ,, ভোযোজুয ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০০৭৩ পভাোঃ ফপয আর

৫৮৫ শুনয ফভ পন দচিনভোন পুরুল ,, োযগোও ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬ পভাোঃ ফপয আর

৫৮৬ ুরফ ফোক ুফধ ফোক পুরুল ,, ভোযোজুয ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮৯৩ পভাোঃ ফপয আর

৫৮৭ যদপকুর নজরুর ইরোভ পুরুল ,, োযগোও ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬০৫ পভাোঃ ফপয আর

৫৮৮ যদভো আজজজোয ভপরা ,, যশুযোভুয ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩০৩ পভাোঃ ফপয আর

৫৮৯ আনদো খোতুন ুনচন আরী ভপরা ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৫৫৮ পভাোঃ ফপয আর

৫৯০ ধীনযন নোথ ভৃত ভুনক পুরুল ,, ভোযোজুয ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৯৫৩ পভাোঃ ফপয আর

৫৯১ যদফন নযন ভৃত মজভু নযন পুরুল ,, োযগোও ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৫৬২ পভাোঃ ফপয আর

৫৯২ নদরতো ফভ পন জগদী ভপরা ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭৩৩ পভাোঃ ফপয আর

৫৯৩ ভোদফয়ো ভখনরছুয ভপরা ,, যোনীগঞ্জ ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩৩৭ পভাোঃ ফপয আর

৫৯৪ কোচুয়ো ফভ পন ভৃ মমোগীন ফভ পন পুরুল ,, োযগোও ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬৪৬ পভাোঃ ফপয আর

৫৯৫ কোচুয়োনী ফোরো শ্রী ুবত ভপরা ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০১২৩ পভাোঃ ফপয আর

৫৯৬ মভো: আফুর কোনভ ভৃত সদছু মভোোম্মদ পুরুল ,, ভোযোজুয ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬৫২ পভাোঃ ফপয আর

৫৯৭ বজন দফশ্বো কোনু দফশ্বো পুরুল ,, োযগোও ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮৩৬ পভাোঃ ফপয আর

৫৯৮ যভজোন ভৃত ভদপজ উিদন পুরুল ,, যশুযোভুয ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৫৬৪ পভাোঃ ফপয আর

৫৯৯ নোটু ফভ পন কনননট ফভ পন পুরুল ,, োযগোও ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৮৪৮ পভাোঃ ফপয আর

৬০০ এননজো মফগভ খদররুয যভোন ভপরা ,, যশুযোভুয ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৯৭৫ পভাোঃ ফপয আর

৬০১ রুতপো মফগভ নুরুর ক ভপরা ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬৩০৫৮ পভাোঃ ফপয আর

৬০২ রুখোনো আজগোয ভপরা ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৫৫৪ পভাোঃ ফপয আর

৬০৩
কুভত ফভ পন ভৃত দচিনভোন ফভ পন

পুরুল
,, ,,

৬ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬

পভাোঃ ফপয আর

৬০৪ আজজজরু রুিভ আরী পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬০৯ পভাোঃ ফপয আর

৬০৫ মযজোউর নজভজিন পুরুল ,, োযগোও ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬০১ পভাোঃ ফপয আর

৬০৬ দউরী গনন ভপরা ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬ পভাোঃ ফপয আর

৬০৭ দনযোরো নোটো োদো ভপরা ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩৭৪ পভাোঃ ফপয আর

৬০৮ দভজজিন চুনোভজিন পুরুল ,, যোনীগঞ্জ ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬ পভাোঃ ফপয আর
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৬০৯ ভদন দকসু্ক ভৃত দোভু দকসু্ক পুরুল ,, োযগো ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৬৩৩ পভাোঃ ফপয আর

৬১০ দফপ্লফ ফোক ব্রনজন্দ্র ফোক পুরুল ,, ভোযোজুয ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৯৩৮ পভাোঃ ফপয আর

৬১১ পুরভদন মভযভ ভৃত প্রতু নযন ভপরা ,, যশুযোভুয ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২০৯১ পভাোঃ ফপয আর

৬১২ আনভনো মফগভ স্বো: তোজজভজিন ভপরা ,, ভোযোজুয ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১২৫০ পভাোঃ ফপয আর

৬১৩ আতোউয মতোপোজ্জর পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৮২০ পভাোঃ ফপয আর

৬১৪ দনকন্দ্রনোথ ভৃত োযদোকোন্ত পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৩৯৯ পভাোঃ ফপয আর

৬১৫ তোনযো ফোনু খদররুয যভোন ভপরা ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৬২৩ পভাোঃ ফপয আর

৬১৬ খোনদভুর জদরর পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২২৭০ পভাোঃ ফপয আর

৬১৭ ভননোয়োযো আ:োত্তোয ভপরা ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১২৪ পভাোঃ ফপয আর

৬১৮ জয়নফ স্বো: আজগোয পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১১৪০ পভাোঃ ফপয আর

৬১৯ আরভ মোনন ভৃত খদতফজিন পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪১০ পভাোঃ ফপয আর

৬২০ ভকফুর মোনন ভৃত কুতুফজিন পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৪৬০ পভাোঃ ফপয আর

৬২১ োইপুর ইরোভ মখোযনদ আরী পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৩০৪ পভাোঃ ফপয আর

৬২২ ইছো আরী অজজভজিন পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫১৫ পভাোঃ ফপয আর

৬২৩ ভজজফয যভোন কুতুফজিন পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১০৩ পভাোঃ ফপয আর

৬২৪ আরতোফ মোনন অজজনভোোভ্দ পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১৩৩ পভাোঃ ফপয আর

৬২৫ যদভো মফগভ অজজ মভোোম্মদ ভপরা ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৩১২ পভাোঃ ফপয আর

৬২৬ এভোজ উজিন আদছয উজিন পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১১৭৭ পভাোঃ ফপয আর

৬২৭ ভনছুয আরী দপয উজিন পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৬৭ পভাোঃ ফপয আর

৬২৮ আদভনুর ইরোভ ভৃত বুযকুটু মভোো: পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৬৬৮ পভাোঃ ফপয আর

৬২৯ যোনদুর ইরোভ োচোন আরী পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১০০৪ পভাোঃ ফপয আর

৬৩০ আ: ভজজদ খদররুয যভোন পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৩৮৪ পভাোঃ ফপয আর

৬৩১ দদুর ইরোভ যভজোন আরী পুরুল ,, ভোযোজুয ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৭৩৫২৬ পভাোঃ ফপয আর

৬৩২ আদনুয বুযকুটু মভোো: পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৯৪০ পভাোঃ ফপয আর

৬৩৩ দফফয আ:খোনরক পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৩৭১ পভাোঃ ফপয আর

৬৩৪ ভোইনজিন ঘুটু মভোোম্মদ পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৫২ পভাোঃ ফপয আর

৬৩৫ মভোছো: যোজজয়ো খোতুন মভো: আব্দু োত্তোয ভপরা ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৩০১ পভাোঃ ফপয আর

৬৩৬ োযবীন মফগভ আফুতোনরফ ভপরা ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৪০১ পভাোঃ ফপয আর

৬৩৭ োদজ উজিন ভজজয উজিন পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১১৯ পভাোঃ ফপয আর

৬৩৮ ফোফরুয য(দরটন) কুতুফ উজিন পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪৭৬ পভাোঃ ফপয আর

৬৩৯ োনদক আরী অজজয উজিন পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৩৫০ পভাোঃ ফপয আর
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৬৪০ োভুর ক নদফযত পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৬১৯ পভাোঃ ফপয আর

৬৪১ পয়জোয আরী আ:মোফোন পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৮৪৯ পভাোঃ ফপয আর

৬৪২ যোনদো মফগভ আদভনুর ইরোভ ভপরা ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১২৪১ পভাোঃ ফপয আর

৬৪৩ দনরপুয যভোন ভৃত োদপজ পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৬৪১ পভাোঃ ফপয আর

৬৪৪ তদভজ উজিন ভৃত দপুয উজিন পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪০৬ পভাোঃ ফপয আর

৬৪৫ নুরুজোজোভোন নুধু মভোো: পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২০২২ পভাোঃ ফপয আর

৬৪৬ আ:রদতপ ভৃত দপুয উজিন পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৫৮ পভাোঃ ফপয আর

৬৪৭ মভো: োদন জদয উজিন পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫২৬ পভাোঃ ফপয আর

৬৪৮ আফুর কোনভ কদছভজিন পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪০৮ পভাোঃ ফপয আর

৬৪৯ ভইন উজিন নজজভজিন পুরুল ,, োযগো ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১৩২ পভাোঃ ফপয আর

৬৫০ কৃষ্ণ প্রোদ ফোক ভৃত ধীনযন্দ্র নোথ পুরুল ,, ভোযোজুয ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১০৯ পভাোঃ ফপয আর

৬৫১ ফোনো ফোক ভৃত দফবো চন্দ্র ভপরা ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১০১ পভাোঃ ফপয আর

৬৫২ যনভয় ফোক জজফোনে ফোক পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২০১৪ পভাোঃ ফপয আর

৬৫৩ নফোনু ফভ পন ভৃত ডোনকযো ফভ পন পুরুল ,, োযগো ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১১৮ পভাোঃ ফপয আর

৬৫৪ রিী োদো ভোনু মভযভ ভপরা ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৭২৭ পভাোঃ ফপয আর

৬৫৫ যদফন নযন োো নযন পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২২৪০ পভাোঃ ফপয আর

৬৫৬ কুযভদন োদো বুলন ভুযভু ভপরা ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৮৮৪ পভাোঃ ফপয আর

৬৫৭ ভোুদ যোনো আজজভজিন পুরুল ,, ভোযোজুয ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৬০০ পভাোঃ ফপয আর

৬৫৮ ফোোভুন ভুযভু পোজ ুোদো পুরুল ,, োযগো ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১১৩৮ পভাোঃ ফপয আর

৬৫৯ কোনেনো োদ ভৃত ুকু োদো ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫১৮ পভাোঃ ফপয আর

৬৬০ অনদত নযন মভোিো মফযো পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪৮৯ পভাোঃ ফপয আর

৬৬১ নুয ইরোভ ভৃত ভদনয উজিন পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪৪৫ পভাোঃ ফপয আর

৬৬২ কটি যোনী ফভ পন ফোতোরু ফভ পন ভপরা ,, োযগো ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫১৯ পভাোঃ ফপয আর

৬৬৩ দদরী ফভ পন মফোনু ফভ পন পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১১০৯ পভাোঃ ফপয আর

৬৬৪ চঞ্চরো ফভ পন মগদুযোভ ফভ পন পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪৯১ পভাোঃ ফপয আর

৬৬৫ ুতুর যোনী নয চন্দ্র ভপরা ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৭০ পভাোঃ ফপয আর

৬৬৬ ধননশ্বযী ফোরো দফেোফন ভপরা ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৯৮৮ পভাোঃ ফপয আর

৬৬৭ এভোজ উজিন তদভজ উজিন পুরুল ,, ভোযোজুয ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৯৩ পভাোঃ ফপয আর

৬৬৮ মভোতোনরফ মোনন ভৃত কদছভজিন পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪৩০ পভাোঃ ফপয আর

৬৬৯ মভো; োদকভ মভো: জদভ পুরুল ,, োযগো ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৫৫৪ পভাোঃ ফপয আর

৬৭০ আ:যভোন ভৃত তদপয উজিন পুরুল ,, ভোযোজুয ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৫৫৪ পভাোঃ ফপয আর
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৬৭১ মদফোনে ফোক ভৃত মদতন্দ্র নোথ পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫২০ পভাোঃ ফপয আর

৬৭২ দুরোর যোয় কদভ যোয় পুরুল ,, োযগোও ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১২১৩ পভাোঃ ফপয আর

৬৭৩ ভোদনক ফোক মভোননন্দ্র নোথ পুরুল ,, ভোযোজুয ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১২৩৯ পভাোঃ ফপয আর

৬৭৪ ুনকনরে ুফোক ভৃত োযদো কোন্ত পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫০২ পভাোঃ ফপয আর

৬৭৫ মভোছো: মজোযো মতজোয উজিন ভপরা ,, োযগো ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৬১২ পভাোঃ ফপয আর

৬৭৬ মভো: ভোইনজিন ভৃত ুফোোন আরী পুরুল ,, ভোযোজুয ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৮৫ পভাোঃ ফপয আর

৬৭৭ যদদুর ইরোভ মভো: আব্দরু পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২০৮৬ পভাোঃ ফপয আর

৬৭৮ দফরো ফোক ভৃত দফবো ফোক পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫০৩ পভাোঃ ফপয আর

৬৭৯ দনফন্দ্রনোথ ফোক মোদভনী ফোক পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৩৫৫ পভাোঃ ফপয আর

৬৮০ অভনয ফোক অযদফে ুফোক পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১১৩৪ পভাোঃ ফপয আর

৬৮১ যোজোোয আ:ুফোোন পুরুল ,, োযগোও ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১২০৪ পভাোঃ ফপয আর

৬৮২ আ:ফোনতন ভৃত মোনোভজিন পুরুল ,, ,, ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৩৫০ পভাোঃ ফপয আর

৬৮৩ কদছভজিন ভৃত মভোো: কুনু পুরুল ,, ভোযোজুয ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪৬৬ পভাোঃ ফপয আর

৬৮৪ মছভী নযন মজঠো ভপরা ,, যশুযোভুয ৬ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৩৬৮ পভাোঃ ফপয আর

৬৮৫ জজয়োরুর ইরোভ ভদয উিদন পুরুল দদনভজযু ঝোনজজযো ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪২২ পভাোঃ ফপয আর

৬৮৬ দযোজ উিদন ভৃত ভদয উজিন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৮৩ পভাোঃ ফপয আর

৬৮৭ খোনদভুর ক আ: আজজজ পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১০৫ পভাোঃ ফপয আর

৬৮৮ জরুপদকোয আরী ভৃত ভজজফয য: পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৩২৬ পভাোঃ ফপয আর

৬৮৯ খদররুয যভোন দজজভ উজিন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৫৯৬ পভাোঃ ফপয আর

৬৯০ মযোজরু ইরোভ ভদপজজিন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৩৮৫ পভাোঃ ফপয আর

৬৯১ মভো: যোজ্জোক ঝোউরো পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১২০৭ পভাোঃ ফপয আর

৬৯২ রোবরী মফগভ জদয উিদন ভপরা ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১১৮৪ পভাোঃ ফপয আর

৬৯৩ খদফয উজিন রদতফিীন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১১৯০ পভাোঃ ফপয আর

৬৯৪ ইভযোন আরী সতয়ফুর ইরোভ পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৮২ পভাোঃ ফপয আর

৬৯৫ োনদ মোনন নোজজয মোনন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৭৭ পভাোঃ ফপয আর

৬৯৬ জজিুয যভোন ভৃদ দদফয উজিন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১২০৩ পভাোঃ ফপয আর

৬৯৭ ধদনভজিন  চুনাভপিন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪০১ পভাোঃ ফপয আর

৬৯৮ কদফজ উজিন ভৃত ইজজফুর পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৩০৭ পভাোঃ ফপয আর

৬৯৯ ভোয়ো যোনী নতযন্দ্রনোত ভপরা ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৭১ পভাোঃ ফপয আর

৭০০ োদনুয যভোন দফফয যভোনো পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১২৩২ পভাোঃ ফপয আর

৭০১ দদফরুর ইরোভ কোইভজিন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৬১৮ পভাোঃ ফপয আর
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৭০২ মোনরভোন তোদভয উজিন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১১৫১ পভাোঃ ফপয আর

৭০৩ ইব্রোীভ আরী োোজজিন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১০১৮ পভাোঃ ফপয আর

৭০৪ ভোভুনুয যদদ আছোন আরী পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৩৪২ পভাোঃ ফপয আর

৭০৫ মমোনগ চন্দ্র যজনী যোয় পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৩২৩ পভাোঃ ফপয আর

৭০৬ ছোদফয়ো খোতুন স্বো: ভননজর আরী ভপরা ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪৮০ পভাোঃ ফপয আর

৭০৭ যদদো যোয় কোনোু যোয় পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৯৩০ পভাোঃ ফপয আর

৭০৮ ননয চন্দ্র মগযফী দো পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১০৩৩ পভাোঃ ফপয আর

৭০৯ ননয চন্দ্র দফজয় কৃষ্ণ ভন্ত পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৮০৩ পভাোঃ ফপয আর

৭১০ দভন্টু চন্দ্র ভন্ত জগদী চন্দ্র পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৭২৪ পভাোঃ ফপয আর

৭১১ ভোভুর োদভয পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৬০০ পভাোঃ ফপয আর

৭১২ কোনভ আরী ভদপজ পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০০১৭ পভাোঃ ফপয আর

৭১৩ আব্দু োরোভ নোজজয মোনন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০০১৩ পভাোঃ ফপয আর

৭১৪ যোনদ আরী আনছোয আরী পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৪৯৪ পভাোঃ ফপয আর

৭১৫ আযোপ আরী োভু উজিন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩০৪ পভাোঃ ফপয আর

৭১৬ আব্দরু ভদতন আপোজ উজিন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০২৮০ পভাোঃ ফপয আর

৭১৭ আরভগীয আপোজ উজিন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৫১৬ পভাোঃ ফপয আর

৭১৮ দদফরুর ইরোভ ভোোতোফ উজিন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৯৯০ পভাোঃ ফপয আর

৭১৯ দফফয এজোয আরী পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৪৯৯ পভাোঃ ফপয আর

৭২০ ভোুদো স্বো: দপকুর ভপরা ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৯২৬ পভাোঃ ফপয আর

৭২১ আফু তোনরফ ভৃত আজজভজিন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৫৩৫ পভাোঃ ফপয আর

৭২২ দুরোর মদভ তুিো পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭৩৯ পভাোঃ ফপয আর

৭২৩ ভদউয যভোন ভৃত আ: জব্বোয পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭৬৬ পভাোঃ ফপয আর

৭২৪ নুয ইরোভ দপজ উজিন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৯৮৯ পভাোঃ ফপয আর

৭২৫ আ: তোনরফ ভৃত আজজভ উজিন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৯৮১ পভাোঃ ফপয আর

৭২৬ জজিুয যভোন পজর আরী পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮২৪ পভাোঃ ফপয আর

৭২৭ যদপকুর ইরোভ মনজোভজিন পুরুল ,, মঘোলুয ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮১৯ পভাোঃ ফপয আর

৭২৮ আ:োত্তোয ভৃত ভদনভোিো পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭৪২ পভাোঃ ফপয আর

৭২৯ আফুর কোরোভ এখয আরী পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০১২০ পভাোঃ ফপয আর

৭৩০ তছদরভ দযয়োজ পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩০৭ পভাোঃ ফপয আর

৭৩১ জয়নোর আনফদীন দভজ উজিন পুরুল ,, মঘোলুয ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩৪৯ পভাোঃ ফপয আর

৭৩২ খদররুয যভোন তছ মভোোম্মদ পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০১১২ পভাোঃ ফপয আর
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৭৩৩ জনফদ আরী ভৃত ছদভযত আরী পুরুল ,, ঝোনজজযো ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০০৫৯ পভাোঃ ফপয আর

৭৩৪ মভো: ফুধো ভৃত নভো মভোো: পুরুল ,, মঘোলুয ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০১৬৮ পভাোঃ ফপয আর

৭৩৫ ইভোইর মোনন নদভয উজিন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৯৯২ পভাোঃ ফপয আর

৭৩৬ নুয জোোন গপুয পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৯৫৮৯ পভাোঃ ফপয আর

৭৩৭ োদন নোজজয উজিন পুরুল ,, ঝোনজজযো ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০১৯২ পভাোঃ ফপয আর

৭৩৮ োইপুর ফোফুর মোনন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬৫৩ পভাোঃ ফপয আর

৭৩৯ দপকুর ইরোভ চুনোভজিন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৭৭৩ পভাোঃ ফপয আর

৭৪০ ছদরভজিন ছদভয উজিন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৯১৮ পভাোঃ ফপয আর

৭৪১ োদপজরু ইরোভ মনজোভজিন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৮৬৮ পভাোঃ ফপয আর

৭৪২ সতভুয যভোন ভ্বু মভোো পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৭৩৯ পভাোঃ ফপয আর

৭৪৩ যফীন্দ্র নোথ ভৃত দননন্দ্র নোথ পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৯৪৭ পভাোঃ ফপয আর

৭৪৪ আ: আরীভ সতভুয ো পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৮৬৩ পভাোঃ ফপয আর

৭৪৫ আননোয়োয োদপজজিন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬ পভাোঃ ফপয আর

৭৪৬ অদদুর ভৃত আদছয পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭৭৫ পভাোঃ ফপয আর

৭৪৭ োভুজিন আফ ুমোনন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬০২ পভাোঃ ফপয আর

৭৪৮ দতয়োয জজফ পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৭০২ পভাোঃ ফপয আর

৭৪৯ দফফয যভোন কোইভজিন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬৩৭৫৭ পভাোঃ ফপয আর

৭৫০ মনজো আফ ুমোনন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৬১০ পভাোঃ ফপয আর

৭৫১ ফোফরু আফ ুমোনন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৫৭৫ পভাোঃ ফপয আর

৭৫২ গুরু তদছয উজিন(নুনু) পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৬৯৬ পভাোঃ ফপয আর

৭৫৩ মভোতোনরফ দদয পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৬৬৮ পভাোঃ ফপয আর

৭৫৪ দয উিদন আনপো পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৭০৫ পভাোঃ ফপয আর

৭৫৫ ইছফ আরী খদতফ পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৫৮ পভাোঃ ফপয আর

৭৫৬ ভকফুর মোনন দপজ উজিন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩৯৭ পভাোঃ ফপয আর

৭৫৭ োভুর ক যভোন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৮৩৪৮০ পভাোঃ ফপয আর

৭৫৮ আজজজোয মচন্ত পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৮৪৩ পভাোঃ ফপয আর

৭৫৯ োজ্জোদ মোনন নোজজয মোনন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৪০৮ পভাোঃ ফপয আর

৭৬০ মরোকভোন ফজরোয পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৯৬৮ পভাোঃ ফপয আর

৭৬১ ভনয আরী কদচভজিন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩৮৪ পভাোঃ ফপয আর

৭৬২ মোনরভোন দভয পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৫৯৮ পভাোঃ ফপয আর

৭৬৩ আফু তোনয চুনোভজিন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৬৮৮ পভাোঃ ফপয আর
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৭৬৪ জয়নোর দয পুরুল ,, মঘোলুয ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৬৭৯ পভাোঃ ফপয আর

৭৬৫ ভজজফুয জদয পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৮৬৭ পভাোঃ ফপয আর

৭৬৬ োইদুর জদয পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০১৮৩ পভাোঃ ফপয আর

৭৬৭ ভদভনুর ভভতোজ পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৯২৮ পভাোঃ ফপয আর

৭৬৮ পোরুক ইউনু আরী পুরুল ,, ঝোনজজযো ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৬৯৮ পভাোঃ ফপয আর

৭৬৯ োভুর নোজজয পুরুল ,, মঘোলুয ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৫২২ পভাোঃ ফপয আর

৭৭০ কুিু অজফজিন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৬৬৪ পভাোঃ ফপয আর

৭৭১ যদভ তোদভয পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০০৫২ পভাোঃ ফপয আর

৭৭২ আইনুর দত পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬ পভাোঃ ফপয আর

৭৭৩ নুরু রদতফ পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২০০০০১ পভাোঃ ফপয আর

৭৭৪ খোইরুর আজজজ পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৫৫১ পভাোঃ ফপয আর

৭৭৫ মভোকনছদুর ছোত্তোয পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৪৯৮ পভাোঃ ফপয আর

৭৭৬ আ: খোনরক দভজজয উজিন পুরুল ,, ঝোনজজযো ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০২৬৬ পভাোঃ ফপয আর

৭৭৭ োজোোন মপযোজ উজিন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭৪৯ পভাোঃ ফপয আর

৭৭৮ োচোন োদপজ পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭৯৬ পভাোঃ ফপয আর

৭৭৯ দদরদোয মোনন ইয়োফজিন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০২৭২ পভাোঃ ফপয আর

৭৮০ দরটন তদভ পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০২০৭ পভাোঃ ফপয আর

৭৮১ আরভ তদভ পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৬৮৯ পভাোঃ ফপয আর

৭৮২ োদচনুয ফজজ পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮৯৭ পভাোঃ ফপয আর

৭৮৩ ভদভনুর ইভোইর পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮৭৩ পভাোঃ ফপয আর

৭৮৪ আ:যদভ জব্বোয পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০১৮৮ পভাোঃ ফপয আর

৭৮৫ ফোফু মখোকো পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩১৭ পভাোঃ ফপয আর

৭৮৬ দরভজিন ছদভয পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৫৬৩ পভাোঃ ফপয আর

৭৮৭ ভিরী স্বো: ভৃত সদঘয ভ ,, ঝোনজজযো ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮০০ পভাোঃ ফপয আর

৭৮৮ ভদয উিদন ভৃত আফুর কোনভ পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮০৫ পভাোঃ ফপয আর

৭৮৯ ভনয আযী মনকেোয পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ১০৩০৯৪৫৭ পভাোঃ ফপয আর

৭৯০ আ:রদতফ তদছয উজিন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০০৬৩ পভাোঃ ফপয আর

৭৯১ বুনন োজোযী ুবো চন্দ্র পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ৬৮৬২৩০৫১২৪৮১৮ পভাোঃ ফপয আর

৭৯২ ভজজফয ভদপজ পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৯৫৫ পভাোঃ ফপয আর

৭৯৩ োদভউর মতোছোয পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭০৬ পভাোঃ ফপয আর

৭৯৪ আজজজরু তদছয পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৮৮৪ পভাোঃ ফপয আর
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৭৯৫ আব্দযু যদভ আ: জদরর পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬৩২ পভাোঃ ফপয আর

৭৯৬ কুশুভ ভোন্ত ভৃত দফজয় ভোন্ত পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮০৭ পভাোঃ ফপয আর

৭৯৭ ধযনীকোন্ত যোয় মযোনভ চন্দ্র যোয় পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৯৫২ পভাোঃ ফপয আর

৭৯৮ জদভুজিন মজোয উজিন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৭৩৯ পভাোঃ ফপয আর

৭৯৯ নোজভুর ক আছোন আরী পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৬৭২ পভাোঃ ফপয আর

৮০০ মগোরোভ মভোিপো ভৃত মখখ ভুজজফুয পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২২৬৭৩৮ পভাোঃ ফপয আর

৮০১ তদযকুর ইরোভ ভৃত ছোইভজিন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৭০৮ পভাোঃ ফপয আর

৮০২ মোনন আরী ভদপজ উজিন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩২৭ পভাোঃ ফপয আর

৮০৩ ধজজভুজিন তদছভুজিন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৯২৫ পভাোঃ ফপয আর

৮০৪ মভো: আজজজোয ভৃত তদছয উজিন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৭৭৪৭ পভাোঃ ফপয আর

৮০৫ আপছোয আরী ভৃত নয উজিন পুরুল ,, মঘোলুয ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৯৫১ পভাোঃ ফপয আর

৮০৬ আফুর মোনন ভৃত মখোোর পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮২৮ পভাোঃ ফপয আর

৮০৭ ফজরুয যদদ ভৃত ডো:আ:গপুয পুরুল ,, ঝোনজজযো ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮১৭ পভাোঃ ফপয আর

৮০৮ নরভোন আরী ভৃত আ: যভোন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮৭৮ পভাোঃ ফপয আর

৮০৯
নুযজোোন স্বো: আভজোদ মোনন

ভপরা
,, মঘোলুয

৭ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬২৮৮০

পভাোঃ ফপয আর

৮১০ আব্দযু যদদ ভুদনয উজিন পুরুল ,, ঝোনজজযো ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭০৭ পভাোঃ ফপয আর

৮১১ আব্দযু যদদ োোজজিন পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৪৫১ পভাোঃ ফপয আর

৮১২ তদরভ কোয়ছোয পুরুল ,, ,, ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৭৪২ পভাোঃ ফপয আর

৮১৩ মপিীআযো স্বো: নুয ইরোভ ভপরা ,, যোনীগঞ্জ ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৭০৩ পভাোঃ ফপয আর

৮১৪ দনন্দ্রনোথ দচি গুপ্ত পুরুল ,, যোনীগঞ্জ ৭ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৭৭৮৪৮ পভাোঃ ফপয আর

৮১৫ মভো: পয়জর কোজজ ভজিন পুরুল দদনভজযু দযযোভুয ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬৩০৬৮ পভাোঃ ফপয আর

৮১৬ মভো: ইদরয়োছ ভকফুর মোনন পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮১৫ পভাোঃ ফপয আর

৮১৭ মভো: দপকুর খদতফজিন পুরুল ,, ুরুিভো ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৯৯১ পভাোঃ ফপয আর

৮১৮ োদফফ আদছয উজিন পুরুল ,, দযযোভুয ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮৪৭ পভাোঃ ফপয আর

৮১৯ দপকুর ভজজফয যভোন পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৯২১ পভাোঃ ফপয আর

৮২০ তছদরভো স্বো:ভৃত যভজোন ভপরা ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০০৭৩ পভাোঃ ফপয আর

৮২১ আজজজোয আদপজিন পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬ পভাোঃ ফপয আর

৮২২ আইনুর(জরুু ফদছযজিন পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮৯৩ পভাোঃ ফপয আর

৮২৩ ফুধু ীর জনগন পুরুল ,, ুরুিভো ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬০৫ পভাোঃ ফপয আর

৮২৪ আদনছুয যভোন খদতফজিন পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩০৩ পভাোঃ ফপয আর
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৮২৫ ধননোদত যোয় দ মভোন যোয় পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৫৫৮ পভাোঃ ফপয আর

৮২৬ োইপুর আ: রদতপ পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৯৫৩ পভাোঃ ফপয আর

৮২৭ জোোিীয আ:যভোন পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৫৬২ পভাোঃ ফপয আর

৮২৮ দভজিন োদযজ পুরুল ,, দযযোভুয ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭৩৩ পভাোঃ ফপয আর

৮২৯ ুনদফ যোয় ুনয যোয় পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩৩৭ পভাোঃ ফপয আর

৮৩০ তোনরফ আরী আ:জব্বোয পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬৪৬ পভাোঃ ফপয আর

৮৩১ দযয়োজজিন আদভয উজিন পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০১২৩ পভাোঃ ফপয আর

৮৩২ সনরন যোয় অদনর যোয় পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬৫২ পভাোঃ ফপয আর

৮৩৩ একযোভুর ছদরভত পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮৩৬ পভাোঃ ফপয আর

৮৩৪ ভদযজিন ভজজিন পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৫৬৪ পভাোঃ ফপয আর

৮৩৫ পদযদুর ভদছয পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৮৪৮ পভাোঃ ফপয আর

৮৩৬ আনফদ আরী োোন আরী পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৯৭৫ পভাোঃ ফপয আর

৮৩৭ নুয ইরোভ মভোনরভ পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬৩০৫৮ পভাোঃ ফপয আর

৮৩৮ মনজোভজিন মভো: রতোফজিন পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৫৫৪ পভাোঃ ফপয আর

৮৩৯ ুজোয উজিন কদছভজিন পুরুল ,, ুরুিভো ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬ পভাোঃ ফপয আর

৮৪০ আফছোয আরী বদই মভোোম্মদ পুরুল ,, দযযোভুয ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬০৯ পভাোঃ ফপয আর

৮৪১ মভোখনরছুয তদছয পুরুল ,, যোনীগঞ্জ ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬০১ পভাোঃ ফপয আর

৮৪২ পোইজরু জজয পুরুল ,, দযযোভুয ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬ পভাোঃ ফপয আর

৮৪৩ আ:জব্বোয ো আরভ পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩৭৪ পভাোঃ ফপয আর

৮৪৪ দখদত যোয় পুরচযন যোয় পুরুল ,, ুরুিভো ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬ পভাোঃ ফপয আর

৮৪৫ শুদর তোযক নোথ পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৬৩৩ পভাোঃ ফপয আর

৮৪৬ ধীযোজ মগোদফে পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৯৩৮ পভাোঃ ফপয আর

৮৪৭ মতদদুর োোভত ভুিী পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২০৯১ পভাোঃ ফপয আর

৮৪৮ ফোনী যোয় যনোথ যোয় ভপরা ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১২৫০ পভাোঃ ফপয আর

৮৪৯ মজোনো মফগভ যদপকুর ইরোভ ভপরা ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৮২০ পভাোঃ ফপয আর

৮৫০ ভকফুর মোনন ঘুটু ভুিী পুরুল ,, দযযোভুয ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৩৯৯ পভাোঃ ফপয আর

৮৫১ ভোনরক খোয়ফয পুরুল ,, ুরুিভো ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৬২৩ পভাোঃ ফপয আর

৮৫২ আ:জদরর দফজোয পুরুল ,, দযযোভুয ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২২৭০ পভাোঃ ফপয আর

৮৫৩ ফোফরু নইপত পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১২৪ পভাোঃ ফপয আর

৮৫৪ প্রস্ন যোয় তোযক নোথ পুরুল ,, ুরুিভো ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১১৪০ পভাোঃ ফপয আর

৮৫৫ আ:ছোত্তোয তদপজজিন পুরুল ,, দযযোভুয ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪১০ পভাোঃ ফপয আর
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৮৫৬ নুয ইরোভ ফদয পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৪৬০ পভাোঃ ফপয আর

৮৫৭ ঞ্জয় ফোক দযনতোল ফোক পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৩০৪ পভাোঃ ফপয আর

৮৫৮ দুরোর মোনন ভজজফয পুরুল ,, ুযিভো ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫১৫ পভাোঃ ফপয আর

৮৫৯ োভুর আরভ জয়ভজিন পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১০৩ পভাোঃ ফপয আর

৮৬০ কোদত পক চন্দ্র মদনফন ীর পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১৩৩ পভাোঃ ফপয আর

৮৬১ যদভ বযো আ:োত্তোয পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৩১২ পভাোঃ ফপয আর

৮৬২ দয উজিন গদভজিন পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১১৭৭ পভাোঃ ফপয আর

৮৬৩ ফোফুর মোনন মোফোোন পুরুল ,, দযযোভুয ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৬৭ পভাোঃ ফপয আর

৮৬৪ যোনজন যোয় বফোনী যোয় পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৬৬৮ পভাোঃ ফপয আর

৮৬৫ ভজজফয ভনছুয পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১০০৪ পভাোঃ ফপয আর

৮৬৬ নদন মগোোর ধীনযন পুরুল ,, ুযিভো ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৩৮৪ পভাোঃ ফপয আর

৮৬৭ মগোোর চন্দ্র যোয় যজনী কোন্ত পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৭৩৫২৬ পভাোঃ ফপয আর

৮৬৮ নুয ইরোভ োদদ মভোোম্মদ পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৯৪০ পভাোঃ ফপয আর

৮৬৯ আ:যদভ মভোদপযত পুরুল ,, দযযোভুয ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৩৭১ পভাোঃ ফপয আর

৮৭০ দযপো জজয়োরু পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৫২ পভাোঃ ফপয আর

৮৭১ যদফউর ছনরভোন পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৩০১ পভাোঃ ফপয আর

৮৭২ আ:ভজজদ সচতু মভোো: পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৪০১ পভাোঃ ফপয আর

৮৭৩ ছনরভোন দভযত পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১১৯ পভাোঃ ফপয আর

৮৭৪ কদযভুর ভদপজজিন পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪৭৬ পভাোঃ ফপয আর

৮৭৫ আোদুর আদভয আরী পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৩৫০ পভাোঃ ফপয আর

৮৭৬ মতোপোজ্জর মোনন ুজোয আরী পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৬১৯ পভাোঃ ফপয আর

৮৭৭ ইউুপ আরী জদফয পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৮৪৯ পভাোঃ ফপয আর

৮৭৮ খনগন ীর মমোনগ পুরুল ,, ুরুিভো ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১২৪১ পভাোঃ ফপয আর

৮৭৯ দফদচি ফোক দফভর ফোক পুরুল ,, দযযোভুয ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৬৪১ পভাোঃ ফপয আর

৮৮০ যঞ্জন ফোক যদিনী ফোক পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪০৬ পভাোঃ ফপয আর

৮৮১ ভজনুয যভোন আরোউজিন পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২০২২ পভাোঃ ফপয আর

৮৮২ জজয়োফুর যজফ আরী পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৫৮ পভাোঃ ফপয আর

৮৮৩ আ:গপুয সতয়ফ আরী পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫২৬ পভাোঃ ফপয আর

৮৮৪ খোজভজিন ভৃত মযোজজিন পুরুল ,, উ:দযযোুয ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪০৮ পভাোঃ ফপয আর

৮৮৫ নতযন ীর মমোনগ পুরুল ,, ুরুিভো ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১৩২ পভাোঃ ফপয আর

৮৮৬ আনরজোন স্বো: ভকনছদ পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১০৯ পভাোঃ ফপয আর



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংযুক্ত পর্রারযয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

৮৮৭ আ:যভোন আপু মভোো: পুরুল ,, যোনীগঞ্জ ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১০১ পভাোঃ ফপয আর

৮৮৮ আ:যভোন োদচভজিন পুরুল ,, দযযোভুয ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২০১৪ পভাোঃ ফপয আর

৮৮৯ ুনন য়োযো মকোফোদ আরী ভপরা ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১১৮ পভাোঃ ফপয আর

৮৯০ মভোনরভ গদভযজিন পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৭২৭ পভাোঃ ফপয আর

৮৯১ অদনর ীর ুনয ীর পুরুল ,, ুরুিভো ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২২৪০ পভাোঃ ফপয আর

৮৯২ আ: ফোদযক ভ্বু মভোোম্মদ পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৮৮৪ পভাোঃ ফপয আর

৮৯৩
মভো: োনজ ছোদু মভোোম্মদ

পুরুল
,, উ: দযযোভুয

৮ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬১৬০০

পভাোঃ ফপয আর

৮৯৪ দফযন তদপযজিন ভপরা ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১১৩৮ পভাোঃ ফপয আর

৮৯৫ ভদন জোদপ মভোোম্মদ পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫১৮ পভাোঃ ফপয আর

৮৯৬ জুয আরী কদদভজিন পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪৮৯ পভাোঃ ফপয আর

৮৯৭ দপকুর দ মভোোম্মদ পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪৪৫ পভাোঃ ফপয আর

৮৯৮ রুৎপয যভোন োদচভ উজিন পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫১৯ পভাোঃ ফপয আর

৮৯৯ ভদতয়োয চুনোভজিন পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১১০৯ পভাোঃ ফপয আর

৯০০ মযজোউর(মথরু) আনতোয়োয পুরুল ,, দোোযোো ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪৯১ পভাোঃ ফপয আর

৯০১ দীদর যোয় ুনযন্দ্র পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৭০ পভাোঃ ফপয আর

৯০২ ধীনযন যোয় ীতোযোভ পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৯৮৮ পভাোঃ ফপয আর

৯০৩ ছোইদুর আ: যভোন চুেংকু পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৯৩ পভাোঃ ফপয আর

৯০৪ দদুর নদছফত পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪৩০ পভাোঃ ফপয আর

৯০৫ ভননোযঞ্জন জীনতন যোয় পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৫৫৪ পভাোঃ ফপয আর

৯০৬ োোজোোন আকফয আরী পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৫৫৪ পভাোঃ ফপয আর

৯০৭ দপকুর মভনয আরী পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫২০ পভাোঃ ফপয আর

৯০৮ দদুর আ: কোনদয পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১২১৩ পভাোঃ ফপয আর

৯০৯ এনোভুর ুরতোন পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১২৩৯ পভাোঃ ফপয আর

৯১০ আনরয়ো আদভরুর ভপরা ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫০২ পভাোঃ ফপয আর

৯১১ োইদুর ইরোভ আ: গপুয পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৬১২ পভাোঃ ফপয আর

৯১২ যোয়োন ওফোয়দুর পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৮৫ পভাোঃ ফপয আর

৯১৩ োইপুর আব্দরু পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২০৮৬ পভাোঃ ফপয আর

৯১৪ আননোয়োয পজরু মভোোম্মদ পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫০৩ পভাোঃ ফপয আর

৯১৫ আনরফ আরী তপোযজিন পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৩৫৫ পভাোঃ ফপয আর

৯১৬ করুনো ীর ুনযন্দ্র ীর ভপরা ,, ুযিভো ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১১৩৪ পভাোঃ ফপয আর



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংযুক্ত পর্রারযয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

৯১৭ ভজজফয আদপযজিন পুরুল ,, দযযোভুয ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১২০৪ পভাোঃ ফপয আর

৯১৮ গুরজোয বদই মভোো: পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৩৫০ পভাোঃ ফপয আর

৯১৯ মযননো মখযোজজিন ভপরা ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪৬৬ পভাোঃ ফপয আর

৯২০ দনতন যোয় দচন যোয় পুরুল ,, ুযিভোুয ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৩৬৮ পভাোঃ ফপয আর

৯২১ আ: ছোত্তোয রতোফজিন পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪২২ পভাোঃ ফপয আর

৯২২ আদতকুয দকদছভজিন পুরুল ,, দযযোভুয ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৮৩ পভাোঃ ফপয আর

৯২৩ দযোজ উিীন মনে ুমভোোম্মদ পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১০৫ পভাোঃ ফপয আর

৯২৪ ফন্ত যোয় যজনী কোন্ত পুরুল ,, ুযিভো ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৩২৬ পভাোঃ ফপয আর

৯২৫ মজোনো মফওয়ো ভকফুর মোনন ভপরা ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৫৯৬ পভাোঃ ফপয আর

৯২৬ আনরো যোয় ভৃত নদরত যোয় পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৩৮৫ পভাোঃ ফপয আর

৯২৭ ধোনয়িী যোনী টেংকনোথ যোয় ভপরা ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১২০৭ পভাোঃ ফপয আর

৯২৮ ছোনোওিো ইভোইর মোনন পুরুল ,, দগূ পোুয ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১১৮৪ পভাোঃ ফপয আর

৯২৯ োযবীন ভদভনুর ইরোভ ভপরা ,, দযযোভুয ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১১৯০ পভাোঃ ফপয আর

৯৩০ নোজভো নুয ইরোভ ভপরা ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৮২ পভাোঃ ফপয আর

৯৩১ মোবোযোনী যোয় দদনন্দ্র নোথ ভপরা ,, ুযিভো ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৭৭ পভাোঃ ফপয আর

৯৩২ দদযনো মরোর ভপরা ,, দগূ পোুয ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১২০৩ পভাোঃ ফপয আর

৯৩৩ আননোয়োযো আপজোর ভপরা ,, দযযোভুয ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪০১ পভাোঃ ফপয আর

৯৩৪ আননোয়োয ফদয উজিন পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৩০৭ পভাোঃ ফপয আর

৯৩৫ মভোিপো কোভোর খোনতভ আরী পুরুল ,, দুগ পোুয ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৭১ পভাোঃ ফপয আর

৯৩৬ আভো খোতুন ভকনছদ আরী ভপরা ,, ুযিভো ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১২৩২ পভাোঃ ফপয আর

৯৩৭ আযোপ আরী আযভোন আরী পুরুল ,, দযযোভুয ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৬১৮ পভাোঃ ফপয আর

৯৩৮ তদভজজিন ইদভজিন পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১১৫১ পভাোঃ ফপয আর

৯৩৯ যদপকুর ইরোভ খদতফ উজিন পুরুল ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১০১৮ পভাোঃ ফপয আর

৯৪০ দদযন পদযদুর ইরোভ ভপরা ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৩৪২ পভাোঃ ফপয আর

৯৪১ োদচনো ওজজয উজিন ভপরা ,, ,, ৮ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৩২৩ পভাোঃ ফপয আর

৯৪২ যোভর চন্দ্র ভৃত গনজন্দ্র নোত পুরুল দদনভজযু উরটগোও ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪৮০ পভাোঃ ফপয আর

৯৪৩ জনুয়র যোয় উত্তভ কুভোয যোয় পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৯৩০ পভাোঃ ফপয আর

৯৪৪ দফজয় কুভোয যোয় দচত্তযঞ্জন যোয় পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১০৩৩ পভাোঃ ফপয আর

৯৪৫ সনরন চন্দ্র যোয় ভৃত দীনন চন্দ্র পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৮০৩ পভাোঃ ফপয আর

৯৪৬ করুনো কোন্ত যোয় ভৃত অদভতয যোয় ভপরা ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৭২৪ পভাোঃ ফপয আর

৯৪৭ ননী মগোোর যোয় মখভো চযন যোয় পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৬০০ পভাোঃ ফপয আর
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৯৪৮ চন্দ্র কোন্ত যোয় দচত্তযঞ্জন যোয় পুরুল ,, রিীদ ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০০১৭ পভাোঃ ফপয আর

৯৪৯ নযন্দ্র নোথ যোয় ভৃত ধননো ভনী পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০০১৩ পভাোঃ ফপয আর

৯৫০ মভো: ভনছুয ভৃত মভোপো পুরুল ,, দুগ পোুয ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৪৯৪ পভাোঃ ফপয আর

৯৫১ এজোয উজিন ভৃত তদয উজিন পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩০৪ পভাোঃ ফপয আর

৯৫২ ফুধু ফোদস্ক ভৃত চুন্ডো ফোদস্ক পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০২৮০ পভাোঃ ফপয আর

৯৫৩ নোযোয়ন ভোড্ডি ভৃত জফ ভোড্ডি পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৫১৬ পভাোঃ ফপয আর

৯৫৪ মডনো ভোড্ডি ভৃত ভোতু মভযভ ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৯৯০ পভাোঃ ফপয আর

৯৫৫ যঞ্জন যোয় ভদন্দ্র নোথ পুরুল ,, উরটগোও ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৪৯৯ পভাোঃ ফপয আর

৯৫৬
দদক চন্দ্র যোয় শ্রী অভনরে ুচন্দ্র যোয়

পুরুল
,, উরটগোও

৯ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬২৯২৬

পভাোঃ ফপয আর

৯৫৭ আরো উজিন ভৃত োখো মভোো: পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৫৩৫ পভাোঃ ফপয আর

৯৫৮ জনগন্দ্র নোথ যোয় ভৃত উনন্দ্র নোথ পুরুল ,, ুফ প োযগোও ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭৩৯ পভাোঃ ফপয আর

৯৫৯ দনভোই চন্দ্র যোয় ভৃত ুধীয চন্দ্র যোয় পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭৬৬ পভাোঃ ফপয আর

৯৬০ ননগন্দ্র নোথ যোয় ভৃত নকুর চন্দ্র যোয় পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৯৮৯ পভাোঃ ফপয আর

৯৬১ দত চন্দ্র যোয় ভৃত টগীয চন্দ্র যোয় পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৯৮১ পভাোঃ ফপয আর

৯৬২ নোযোয়ন চন্দ্র যোয় ভৃত দফশু যোয় পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮২৪ পভাোঃ ফপয আর

৯৬৩ দুিু যোয় ভৃত মদু যোয় পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮১৯ পভাোঃ ফপয আর

৯৬৪ তুরী যোয় কোদত পক চন্দ্র যোয় ভপরা ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭৪২ পভাোঃ ফপয আর

৯৬৫ দুগ পো যোয় ভৃত বুটুরু যোয় ভপরা ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০১২০ পভাোঃ ফপয আর

৯৬৬ কোদত পক চন্দ্র যোয় ভৃত ফেংক দফোযী যোয় পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩০৭ পভাোঃ ফপয আর

৯৬৭ গনন চন্দ্র যোয় ভৃত দনজনে যোয় পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩৪৯ পভাোঃ ফপয আর

৯৬৮ যভোনোথ যোয় ভৃত শুকুরু যোয় পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০১১২ পভাোঃ ফপয আর

৯৬৯ কভরো কোন্ত যোয় োতু যোয় পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০০৫৯ পভাোঃ ফপয আর

৯৭০ যদদুর ইরোভ মভো: দযফজিন পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০১৬৮ পভাোঃ ফপয আর

৯৭১ ভনীযোভ ুদরন চন্দ্র যোয় পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৯৯২ পভাোঃ ফপয আর

৯৭২ দফনযন্দ্র নোথ যোয় ভৃত ধযনী কোন্ত যোয় পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৯৫৮৯ পভাোঃ ফপয আর

৯৭৩ কুভদ যোয় ভৃত শুনযন্দ্র নোথ যোয় পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০১৯২ পভাোঃ ফপয আর

৯৭৪ নজরুর ইরোভ ভৃত অদয উজিন পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬৫৩ পভাোঃ ফপয আর

৯৭৫ নোজভুর কোচুয়ো পুরুল ,, ূফ প োযগোও ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৭৭৩ পভাোঃ ফপয আর

৯৭৬ অরুন কুভোয যোয় কোরী নোথ যোয় পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৯১৮ পভাোঃ ফপয আর

৯৭৭ যতন কুভোয গনন চন্দ্র যোয় পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৮৬৮ পভাোঃ ফপয আর
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৯৭৮ কোফুর যোয় খনগন্দ্র নোথ যোয় পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৭৩৯ পভাোঃ ফপয আর

৯৭৯ দভনদত দো স্বো: মজটু দো ভপরা ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৯৪৭ পভাোঃ ফপয আর

৯৮০ ভিরু যোয় ভৃত দবভ চযন যোয় পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৮৬৩ পভাোঃ ফপয আর

৯৮১ দযচন্দ্র যোয় ভৃত কড্ডি নোথ যোয় পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬ পভাোঃ ফপয আর

৯৮২ পোরুক ইরোভ মভোনরভ আরী পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭৭৫ পভাোঃ ফপয আর

৯৮৩ আজজজরু ইরোভ ভৃত োতু পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬০২ পভাোঃ ফপয আর

৯৮৪ বনফ চন্দ্র যোয় ভৃত ননযন্দ্র নোথ যোয় পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৭০২ পভাোঃ ফপয আর

৯৮৫ অজয় কুভোয যোয় ভৃত যোভ কোন্ত যোয় পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬৩৭৫৭ পভাোঃ ফপয আর

৯৮৬ পদন যোয় ভৃত ফোফ ুযোয় পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৬১০ পভাোঃ ফপয আর

৯৮৭ যদফউর ইরোভ মভো: আব্বো আরী পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৫৭৫ পভাোঃ ফপয আর

৯৮৮ রুচোদ অদভতয পুরুল ,, উরটগোও ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৬৯৬ পভাোঃ ফপয আর

৯৮৯ অভর ধনজন পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৬৬৮ পভাোঃ ফপয আর

৯৯০
মভো: আদযপুর ইরোভ মভো:ওয়োদদুর ইরোভ

পুরুল
,, রিীদ

৯ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬০৭০৫

পভাোঃ ফপয আর

৯৯১ শ্রী ুনরন চন্দ্র যোয় ভৃত ীযো মভোন যোয় পুরুল ,, উরটগোও ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৫৮ পভাোঃ ফপয আর

৯৯২ যঞ্জন যোয় ভদন্দ্র পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩৯৭ পভাোঃ ফপয আর

৯৯৩ ুফ প ফোরো অদভতয ভপরা ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৮৩৪৮০ পভাোঃ ফপয আর

৯৯৪ আরোউজিন োখো মভোোম্মদ পুরুল ,, ূফ প োযগোও ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৮৪৩ পভাোঃ ফপয আর

৯৯৫ মভোনরভ জজয উজিন পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৪০৮ পভাোঃ ফপয আর

৯৯৬ দুরোর আকফয পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৯৬৮ পভাোঃ ফপয আর

৯৯৭ পদযদো কদচভজিন ভপরা ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩৮৪ পভাোঃ ফপয আর

৯৯৮ মযজোউর জজয উজিন পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৫৯৮ পভাোঃ ফপয আর

৯৯৯ মদরনো ভদউয ভপরা ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৬৮৮ পভাোঃ ফপয আর

১০০০ োইদুয যভোন এোয পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৬৭৯ পভাোঃ ফপয আর

১০০১ ভোফুয এোয পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৮৬৭ পভাোঃ ফপয আর

১০০২ োোরভ ফোোয পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০১৮৩ পভাোঃ ফপয আর

১০০৩ কুরুভ একোফয ভপরা ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৯২৮ পভাোঃ ফপয আর

১০০৪ জোভোর আদয পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৬৯৮ পভাোঃ ফপয আর

১০০৫ ইভযোন জোভোর পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৫২২ পভাোঃ ফপয আর

১০০৬ ইভযোন ইভোইর পুরুল ,, দুগ পোুয ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৬৬৪ পভাোঃ ফপয আর

১০০৭ পটটক নকুন পুরুল ,, োযগোও ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০০৫২ পভাোঃ ফপয আর
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১০০৮ মভোফোযক তদয উজিন পুরুল ,, দুগ পোুয ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬ পভাোঃ ফপয আর

১০০৯ োইদুয যভোন ধদনফুিো পুরুল ,, ুফ পোযগোও ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২০০০০১ পভাোঃ ফপয আর

১০১০ যদদো ভজজদ ভপরা ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৫৫১ পভাোঃ ফপয আর

১০১১ শ্রীভদত দয়ো যোনী স্বো: উত্তভ কুভোয ভপরা ,, উরটগোও ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৪৯৮ পভাোঃ ফপয আর

১০১২ কদফতো যোনী শ্রী কোন্ত ভপরা ,, ুফ প োযগোও ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০২৬৬ পভাোঃ ফপয আর

১০১৩ গনন শ্রী ননদর কোন্ত পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭৪৯ পভাোঃ ফপয আর

১০১৪ দপকুর ইরোভ ফযো মভোোম্মদ পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭৯৬ পভাোঃ ফপয আর

১০১৫ দদো দযয়োজ ভপরা ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০২৭২ পভাোঃ ফপয আর

১০১৬ যঞ্জন ুদরন চন্দ্র পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০২০৭ পভাোঃ ফপয আর

১০১৭ ভোোতোফ আ:যভোন পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৬৮৯ পভাোঃ ফপয আর

১০১৮ মোনন োনপজ পুরুল ,, ঝোনজজযো ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮৯৭ পভাোঃ ফপয আর

১০১৯ আযতী ফোরো অভর চন্দ্র ভপরা ,, োযগোও ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮৭৩ পভাোঃ ফপয আর

১০২০ আনছোয আরী নই ভজিন পুরুল ,, উরটগোও ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০১৮৮ পভাোঃ ফপয আর

১০২১ রুৎপয যভোন মোনো মভোিো পুরুল ,, ুফ প োযগোও ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩১৭ পভাোঃ ফপয আর

১০২২ তদপয উজিন খুদ মভোোম্মদ পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৫৬৩ পভাোঃ ফপয আর

১০২৩ ুদধয চন্দ্র যোয় ভনদফ চন্দ্র পুরুল ,, রিীদ ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮০০ পভাোঃ ফপয আর

১০২৪ ুদভি চন্দ্র যোয় শুকটু যোভ যোয় পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮০৫ পভাোঃ ফপয আর

১০২৫ মমোনগন্দ্র নোথ যোয় রোরু যোভ যোয় পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ১০৩০৯৪৫৭ পভাোঃ ফপয আর

১০২৬ শুযোভ যোয় ফোফুযোভ যোয় পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০০৬৩ পভাোঃ ফপয আর

১০২৭ বনফ চন্দ্র যোয় গনজন্দ্র নোথ পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ৬৮৬২৩০৫১২৪৮১৮ পভাোঃ ফপয আর

১০২৮ তোযোদ যোয় বনফ চন্দ্র পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৯৫৫ পভাোঃ ফপয আর

১০২৯ ভোনজদো খোতুন মভোকনরছুয ভপরা ,, দুগ পোুয ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭০৬ পভাোঃ ফপয আর

১০৩০ মভো: ভুছো নুয মভোোম্মদ পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৮৮৪ পভাোঃ ফপয আর

১০৩১ আননোয়োয আরী নইভজিন পুরুল ,, উরটগোও ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬৩২ পভাোঃ ফপয আর

১০৩২ োীনো আক্তোয ইো আরী পুরুল ,, দুগ পোুয ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮০৭ পভাোঃ ফপয আর

১০৩৩ দযোভ সফদযনোথ পুরুল ,, ূফ প োগোও ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৯৫২ পভাোঃ ফপয আর

১০৩৪ জদত মখনদরু পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৭৩৯ পভাোঃ ফপয আর

১০৩৫ ফোন্তী যোয় স্বো: মদফ কুভোয যোয় পুরুল ,, উরটগোও ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৬৭২ পভাোঃ ফপয আর

১০৩৬ োনদো মখোয়োজজিন ভপরা ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২২৬৭৩৮ পভাোঃ ফপয আর

১০৩৭ অদনর নরদন কোন্ত যোয় পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৭০৮ পভাোঃ ফপয আর

১০৩৮ মতোজোনম্মর ক তদছযত ফোিোরী পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩২৭ পভাোঃ ফপয আর
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১০৩৯ আদয আপোজজিন পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৯২৫ পভাোঃ ফপয আর

১০৪০ যোনদ আভজোদ পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৭৭৪৭ পভাোঃ ফপয আর

১০৪১ নদয ফোনছয পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৯৫১ পভাোঃ ফপয আর

১০৪২ মভোনপজো রুুর ভপরা ,, ুফ প োযগোও ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮২৮ পভাোঃ ফপয আর

১০৪৩ দযত দুখু পুরুল ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮১৭ পভাোঃ ফপয আর

১০৪৪ ভোুদ যোনো োদপজ উজিন পুরুল ,, রিীদ ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮৭৮ পভাোঃ ফপয আর

১০৪৫ কদরভজিন ফোোদুয পুরুল ,, যোয়ুয ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮৮০ পভাোঃ ফপয আর

১০৪৬ োদচনো আ: োদভদ ভপরা ,, ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭০৭ পভাোঃ ফপয আর

১০৪৭ মভো: জজিুয যভোন ুজোয মভোোম্মদ পুরুল আনায যোনীুয ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৪৫১ পভাোঃ ফপয আর

১০৪৮ মভো: মরোকভোন ভৃত গপুয মভোিো পুরুল আনায ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৭৪২ পভাোঃ ফপয আর

১০৪৯ মভো: নুয ইরোভ ভৃত ধদভুজিন পুরুল আনায ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৭০৩ পভাোঃ ফপয আর

১০৫০ মভো: আব্দু োত্তোয ভৃত আদভয উজিন পুরুল আনায ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৭৭৮৪৮ পভাোঃ ফপয আর

১০৫১ মভো: ুরতোন ভৃত তদভজ উজিন পুরুল আনায ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬৩০৬৮ পভাোঃ ফপয আর

১০৫২ মভো: আফুর মোনন ভৃত শুকুরু মভোো: পুরুল আনায গুদধোো ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮১৫ পভাোঃ ফপয আর

১০৫৩ মভো: যোনর যোনো আজজজরু পুরুল আনায শুদবফরত ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৫৯৯৯১ পভাোঃ ফপয আর

১০৫৪ মভো: আফুর মোনন ভৃত জদভয উজিন পুরুল আনায যোনীুয ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮৪৭ পভাোঃ ফপয আর

১০৫৫
শ্রীভদত ফুরফুদর ফভ পন স্বো: মপ্রভ মদফ যোয়

ভপরা
আনায উত্তয ভনুয

৯ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৫৯৯২১

পভাোঃ ফপয আর

১০৫৬ আব্দরু রদতপ ভৃত দভয উজিন পুরুল আনায দ:যোনীুয ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০০৭৩ পভাোঃ ফপয আর

১০৫৭ আব্বো আরী ভৃত ভদভজিন পুরুল আনায ভোযোজুয ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬ পভাোঃ ফপয আর

১০৫৮ মভো: কদছভজিন ভৃত নজজয মভোো: পুরুল আনায ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮৯৩ পভাোঃ ফপয আর

১০৫৯ দদুর ইরোভ তদছয উজিন পুরুল আনায ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬০৫ পভাোঃ ফপয আর

১০৬০ মভোছো: োদভদো স্বো: োদভদুর ভপরা আনায োযগোও ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩০৩ পভাোঃ ফপয আর

১০৬১ মভোছো: োদরভো স্বো: োরো উজিন ভপরা আনায ুফ প োযগোও ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৫৫৮ পভাোঃ ফপয আর

১০৬২ মভো: রদতপ ভৃত কদরভজিন পুরুল আনায োযগোও ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৯৫৩ পভাোঃ ফপয আর

১০৬৩ মভোজোনম্মর ক ভৃত ভদকয উজিন পুরুল আনায ভোযোজুয ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৫৬২ পভাোঃ ফপয আর

১০৬৪ আদভনো মফগভ দফু মভোোম্মদ ভপরা আনায ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৭৩৩ পভাোঃ ফপয আর

১০৬৫ মভোছো: কুরছুভ মভো: দুরোর ভপরা আনায োযগোও ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩৩৭ পভাোঃ ফপয আর

১০৬৬ মভোছো: যভনোযো মভো: আব্দিুো ভপরা আনায ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬৪৬ পভাোঃ ফপয আর

১০৬৭ মভো: রুিভ ভৃত রতোফজিন পুরুল আনায ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০১২৩ পভাোঃ ফপয আর

১০৬৮ মভো: োভুজিন ভৃত জচ্ছ মখ পুরুল আনায ভোযোজুয ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬৫২ পভাোঃ ফপয আর
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ভপরা
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১০৬৯ আফুর মোনন দখয উজিন পুরুল আনায ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৮৩৬ পভাোঃ ফপয আর

১০৭০ আব্দরু জব্বোয দফলু মভোোম্মদ পুরুল আনায ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৫৬৪ পভাোঃ ফপয আর

১০৭১ আনভনো খোতুন রুৎপয যভোন ভপরা আনায ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৮৪৮ পভাোঃ ফপয আর

১০৭২ আননোয়োযো মফগভ জিুুয যভোন ভপরা আনায ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৯৭৫ পভাোঃ ফপয আর

১০৭৩ দনরুপো মফগভ আদনছুয যভোন ভপরা আনায ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬৩০৫৮ পভাোঃ ফপয আর

১০৭৪ মভো: আজগোয ভৃত মছপোত পুরুল আনায োযগোও ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৫৫৪ পভাোঃ ফপয আর

১০৭৫ যদপকুর ইযোভ মোফোোন আরী পুরুল আনায ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬ পভাোঃ ফপয আর

১০৭৬ মভোছো: মজদভন মভো: আযোপ ভপরা আনায ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬০৯ পভাোঃ ফপয আর

১০৭৭ শুকু নযন ভৃত ফগই নযন পুরুল আনায ুফ প োযগোও ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৬০১ পভাোঃ ফপয আর

১০৭৮ োোনুয জোভোর ভৃত ইদি আরী পুরুল আনায ভোযোজুয ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬ পভাোঃ ফপয আর

১০৭৯ রুৎপয যভোন ভৃত উবোয উজিন পুরুল আনায ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬০৩৭৪ পভাোঃ ফপয আর

১০৮০ মভো: োভুর ক ভৃত ধনীফুনযো ো পুরুল আনায দফদুযোই ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬ পভাোঃ ফপয আর

১০৮১ আোদুর ইরোভ যদপকুর ইরোভ পুরুল আনায ভোযোজুয ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৬৩৩ পভাোঃ ফপয আর

১০৮২ তোওীদ ইরোভ মতোজোনম্মর ক পুরুল আনায ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৯৩৮ পভাোঃ ফপয আর

১০৮৩ ুভন আফুদোউদ মো: োদভয উজিন পুরুল আনায ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২০৯১ পভাোঃ ফপয আর

১০৮৪ ভদভনুর ইরোভ মখযো উজিন পুরুল আনায ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১২৫০ পভাোঃ ফপয আর

১০৮৫ মভোছো: খনতজো স্বো: নুয আদভন ভপরা আনায পোজজরুয ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৮২০ পভাোঃ ফপয আর

১০৮৬
মভো: যদপকুর ইরোভ মভো: খোজজয উজিন

পুরুল
আনায পোজজরুয

৯ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬২৩৯৯

পভাোঃ ফপয আর

১০৮৭ মভোছো: দখনো ইয়োদছন ভিো ভপরা আনায যোয়ুয ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৬২৩ পভাোঃ ফপয আর

১০৮৮ মভোছো: দভনোযো ভৃত চদলযত ভপরা আনায ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২২৭০ পভাোঃ ফপয আর

১০৮৯ মভোজোনম্মর ক ভভতোজ আরী পুরুল আনায যোনীগঞ্জ ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১২৪ পভাোঃ ফপয আর

১০৯০ আরী মোনন কোনভ আরী পুরুল আনায ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১১৪০ পভাোঃ ফপয আর

১০৯১ আনরয়ো খোতুন স্বো: আ: ভোন্নোন ভপরা আনায যোয়ুয ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪১০ পভাোঃ ফপয আর

১০৯২
মভোছো: ভোদফয়ো মফগভ মভো:ভকনরছুয যভোন

ভপরা
আনায পোজজরুয

৯ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬২৪৬০

পভাোঃ ফপয আর

১০৯৩ মযজজয়ো মফগভ োদভদুর ভপরা আনায যোয়ুয ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৩০৪ পভাোঃ ফপয আর

১০৯৪ মভোছো: দপয়োয  পভা: পযপ পুরুল আনায পোজজরুয ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫১৫ পভাোঃ ফপয আর

১০৯৫ োোন আরী ভৃত তদপযত পুরুল আনায যোয়ুয ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১০৩ পভাোঃ ফপয আর

১০৯৬
মভো: আরোর মোনন ভৃত ওনো মভোোম্মদ

পুরুল
আনায আ:পোজজরুয

৯ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬২১৩৩

পভাোঃ ফপয আর



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংযুক্ত পর্রারযয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

১০৯৭ নুয নফী আ: আজজজ পুরুল আনায যোয়ুয ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৩১২ পভাোঃ ফপয আর

১০৯৮ মভোছো: ছদনো ভনরভ উজিন ভপরা আনায যোনীগঞ্জ ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১১৭৭ পভাোঃ ফপয আর

১০৯৯ ফোদন্ত যোনী ুফো চন্দ্র ভপরা আনায পোজজরুয ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৬৭ পভাোঃ ফপয আর

১১০০ মভোছো: পোনতভো ভনছুয ভপরা আনায যোয়ুয ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৬৬৮ পভাোঃ ফপয আর

১১০১ মভোছো: দফরদক ভৃত আরভ ভপরা আনায পোজজরুয ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১০০৪ পভাোঃ ফপয আর

১১০২ মভোছো: োদচনো ছদয়োর ভপরা আনায যোনীগঞ্জ ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৩৮৪ পভাোঃ ফপয আর

১১০৩ রোয়রো খোতুন নুয আরভ দছজিক ভপরা আনায যোনীুয ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৭৩৫২৬ পভাোঃ ফপয আর

১১০৪ কোদভনী ফোরো দদনন সফয ভপরা আনায ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৯৪০ পভাোঃ ফপয আর

১১০৫ কুরছুভ নোোয স্বো: দধয়োর আরী ভপরা আনায যোনীগঞ্জ ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৩৭১ পভাোঃ ফপয আর

১১০৬ য ফোনু আফুর ভোন্নোন ভপরা আনায যোনীুয ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৫২ পভাোঃ ফপয আর

১১০৭ মযননো ফোনু যদপকুর ইরোভ ভপরা আনায ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৩০১ পভাোঃ ফপয আর

১১০৮ আব্দরু রদতপ ভৃত ভদয উিদন পুরুল আনায ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৪০১ পভাোঃ ফপয আর

১১০৯ আতোউয যভোন ভৃত তজজভজিন পুরুল আনায ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১১৯ পভাোঃ ফপয আর

১১১০ মপোরী জদভ উজিন ভপরা আনায ভোযোজুয ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪৭৬ পভাোঃ ফপয আর

১১১১ মদনরোয়োয মোনন মভো: োভজিন পুরুল আনায যোনীুয ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২৩৫০ পভাোঃ ফপয আর

১১১২ দদুর ইরোভ আব্দযু যদভ পুরুল আনায ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৬১৯ পভাোঃ ফপয আর

১১১৩ োভুন নোোয আজগোয আরী ভপরা আনায যোনীগঞ্জ ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৮৪৯ পভাোঃ ফপয আর

১১১৪ মযোনকয়ো মফগভ নুয ইরোভ ভপরা আনায যোনীুয ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১২৪১ পভাোঃ ফপয আর

১১১৫ দযনো মফগভ জনুয়র ইরোভ ভপরা আনায ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৬৪১ পভাোঃ ফপয আর

১১১৬ মভদযনো মফগভ োইদুয ইরোভ ভপরা আনায ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪০৬ পভাোঃ ফপয আর

১১১৭ নজরুর ইরোভ ভৃত কোয়োয আদর পুরুল আনায ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২০২২ পভাোঃ ফপয আর

১১১৮ মভোছো: পোনতভো আজজজরু ইরোভ ভপরা আনায ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৫৫৮ পভাোঃ ফপয আর

১১১৯
রুৎপো মফগভ আফুর কোরোভ আজোদ

ভপরা
আনায ,,

৯ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬১৫২৬

পভাোঃ ফপয আর

১১২০ মভনযজোন স্বো: রুিভ আরী ভপরা আনায ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৪০৮ পভাোঃ ফপয আর

১১২১ ুদপয়ো মফগভ ভৃত ভনছুয আরী ভপরা আনায ুফ প যোনীগঞ্জ ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১৩২ পভাোঃ ফপয আর

১১২২ মভোছো: োদরভো স্বো: আফুর মোনন ভপরা আনায ভোযোজুয ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১০৯ পভাোঃ ফপয আর

১১২৩

মভোছো: নুয মনোয 

মফগভ
মভো: আদভনুর ইরোভ

ভপরা
আনায ,,

৯ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬২১০১

পভাোঃ ফপয আর

১১২৪ মভোছো: মপোরী স্বো: জজভ উজিন ভপরা আনায ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২০১৪ পভাোঃ ফপয আর

১১২৫ মতোজদরভো খোতুন দদুর ইরোভ ভপরা আনায ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬২১১৮ পভাোঃ ফপয আর



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংযুক্ত পর্রারযয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

১১২৬ নন্ত ভৃত বুলন পুরুল আনায নোদপত োো ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৭২৭ পভাোঃ ফপয আর

১১২৭
আব্দযু যদদ োভুর ক

পুরুল
আনায

ুফ প 

ভোযোজুয ৯ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬২২৪০

পভাোঃ ফপয আর

১১২৮ ভনরভ আরী ভৃত খদফয উজিন পুরুল আনায ুফ প োযগোও ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৮৮৪ পভাোঃ ফপয আর

১১২৯ কোচু ফোরো দফনযন্দ্র নোথ ভপরা আনায ,, ৯ ৩নং পাপজরপুয ২৭১৬৪৩৪২৬১৬০০ পভাোঃ ফপয আর

১১৩০
মভোকোযভ মোনন দফফয যভোন

পুরুল
আনায

ুফ প 

ভোযোজুয ৯ ৩নং পাপজরপুয
২৭১৬৪৩৪২৬১১৩৮

পভাোঃ ফপয আর

১১৩১ তপভজ উপিন খাপজমুপিন পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৩২ াইফুর ইরাভ পতাফায উপিন পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৩৩ পভারকন পনায যপপকুর ভপরা ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৩৪ পভাোঃ ফাবুর আোঃ াপভদ পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৩৫ পভাোঃ াপফবুয যভান মৃতোঃ পযাজ উপিন পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৩৬ নুয আরভ মৃত আযাপ পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৩৭ আবুর কারাভ মৃত আযাপ পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৩৮ ভপজডনা খাতুন ধপজমুপিন ভপরা ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৩৯ আনারুর ইরাভ তপভজ উপিন পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৪০ ইভাইর পারন আোঃ গফুয পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৪১ পারন আরী ভাপভ উপিন পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৪২ ইদু পভাাম্মদ পজলুয যভান পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৪৩ আপজজায যভান খারজা উপিন পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৪৪ পভয উপিন ধপজমুপিন পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৪৫ পদুর ইরাভ মৃত ইয়াকুফ আরী পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৪৬ নজরুর ইরাভ খপতবুপিন পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৪৭ ওরভজা পফগভ পভাোঃ ওপজয ভপরা ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৪৮ পারুক পারন আোঃ রপতপ পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৪৯ যাজ্জাক আরী ওভয আরী পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৫০ খাররকুয ইরাভ নূয ইরাভ পুরুল ,, ভাযাজপুয ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৫১ কায়ছায মৃত ভপযত পুরুল ,, ভাযাজপুয ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৫২ আযাপ আরী পভাোঃ দপরর উপিন পুরুল ,, ভাযাজপুয ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৫৩ ভপপজ উপিন াজু পভাাম্মদ পুরুল ,, ভাযাজপুয ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৫৪ আপজজায যভান সুযত উল্যা পুরুল ,, ভাযাজপুয ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ
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১১৫৫ াভসুপিন অপয পভাম্মদ পুরুল ,, ভাযাজপুয ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৫৬ ইভাইর পারন ভাতাফ উপিন পুরুল ,, যায়পুয ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৫৭ নাজমুর ইরাভ তপদুর ইরাভ পুরুল ,, যায়পুয ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৫৮ অঞ্জনা ওফায়দুয যভান ভপরা ,, যায়পুয ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৫৯ দপফয উপিন মৃতোঃ  পভাাম্মদ পুরুল ,, যায়পুয ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৬০ রুপফনা পফগভ ভপভনুর ইরাভ ভপরা ,, যায়পুয ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৬১ পভাকরন পনায নজরুর ইরাভ ভপরা ,, যায়পুয ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৬২ জয়পপর পফগভ আপজজুর ইরাভ ভপরা ,, যায়পুয ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৬৩ আররকজান খাতুন আবুর পারন ভপরা ,, যায়পুয ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৬৪ গুরজায আপজজায যভান পুরুল ,, যায়পুয ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৬৫ তপরভা পফগভ জাপরুর ইরাভ ভপরা ,, যায়পুয ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৬৬ যপভা ভপজফয যভান ভপরা ,, যায়পুয ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৬৭ ফাফলু ওভয আরী পুরুল ,, যায়পুয ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৬৮  পভাকাযভ পারন দপয উপিন পুরুল ,, যায়পুয ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৬৯ যপফউর ইরাভ নফাফ আরী পুরুল ,, যায়পুয ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৭০ আোঃ জফক্ষায তপজমুপিন পুরুল ,, যায়পুয ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৭১ আপনসুয যভান পকনু পভাাম্মদ পুরুল ,, যায়পুয ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৭২ ফপফতা মৃত আবু ফক্কয ভপরা ,, যায়পুয ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৭৩ শ্রী কানরত শ্রী পফভর চন্দ্র বফশ্য পুরুল ,, যায়পুয ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৭৪ আোঃ াপভদ আান আরী পুরুল ,, যায়পুয ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৭৫ াথী াপভদুর ইরাভ ভপরা ,, যায়পুয ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৭৬ নুরুর ইরাভ কপউিীন পভাল্যা পুরুল ,, যায়পুয ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৭৭ আরাভ উপিন আোঃ গফুয পুরুল ,, যায়পুয ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৭৮ নুয ইরাভ পপজয উপিন পুরুল ,, যায়পুয ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৭৯ াভসুর ইরাভ ভপপজ উপিন পুরুল ,, যায়পুয ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৮০ কাভার পারন াভসুপিন পুরুল ,, যায়পুয ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৮১ পভার ডদা পফগভ লুৎপয যভান ভপরা ,, যায়পুয ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৮২ পফধান ফাক পবলণ পফাাক পুরুল ,, যায়পুয ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৮৩ আবু পনা পভাস্তপা পভাররভ উপিন পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৮৪ পযন পদফ ীর পচত্ত যঞ্জন ীর পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৮৫ পতারজরম্মর ক গফ্পায আরী পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ
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১১৮৬ রাকী আযা পযজাউর ভপরা ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৮৭ আভা খাতুন ভন্টু আরী ভপরা ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৮৮ জুররখা ফানু আবুর পারন ভপরা ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৮৯ ভইফুর জরফদ আরী পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৯০ পফউর মৃত ফপয পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৯১ আোঃ যাজ্জাক আপজজায যভান পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৯২ আোঃ আপরভ মৃত ভপপজ উপিন পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৯৩ তপভজ উপিন পজলুয যভান পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৯৪ ফাবু ভূপভয উপিন পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৯৫ জপয উপিন তপছয উপিন পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৯৬ আপজডনা পফগভ আপভনুর ভপরা ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৯৭ পযনা পফগভ আক্তায ভপরা ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৯৮ ভাবুফ যভান মৃত পারন পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১১৯৯ কভরা খাতুন নফাফ আরী ভপরা ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২০০ যাপফক্ষ পারন পজয উপিন পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২০১ ওরভদা খাতুন াপপজ উপিন ভপরা ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২০২ ভঞ্জুরুর ভনসুয আরী পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২০৩ পজলুয যভান জপযপ উপিন পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২০৪ দপয উপিন পফষু পভাাা্ম্মদ পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২০৫ পকতাফ আরী আপজজায পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২০৬ নওাদ পারন ভনসুয আরী পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২০৭ নুয জাভান যপপকুর পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২০৮ পয উপিন গুভয আরী পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২০৯ আব্দুর আরী ভপপ উপিন পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২১০ ইউসুপ আরী ভাতাফ উপিন পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২১১ আোঃ ছাত্তায মৃতোঃ াভসুপিন পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২১২ আরতাপ পারন আপভযত আরী পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২১৩ খারদমুর ইরাভ আোঃ খাররক পুরুল ,, যাণীগঞ্জ ১ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২১৪ ফাপ্পা ফাক ফরুনা ফাক পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২১৫ পফজয় কুভায ফাক পফভররন্দু ফাক পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২১৬ চন্দন কুভাযফাক গুরনন্দ্র নাথ ফাক পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ
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১২১৭ ছাত্তায খপতবুপিন পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২১৮ জপয উপিন আোঃ গফুয পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২১৯ তপাজ্জর পারন নুযর ইরাভ পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২২০ অপজত যায় যারজন্দ্র নাথ যায় পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২২১ যফযী ফাক তদর ফাক পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২২২ যনী ফাক যারভশ্বয ফাক পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২২৩ যাভ কৃষ্ণ ফারভল চন্দ্র পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২২৪ আোঃ খাররক খপতবুপিন পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২২৫ ফীয কান্ত ফাক রপত ফাক পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২২৬ দপছয উপিন মৃত পারন পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২২৭ আযাপ ইয়প পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২২৮ আব্দুর শুকু পভাাম্মদ পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২২৯ কুযফায আরী ওপপয উপিন পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৩০ টগয ফাক পি ফাক পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৩১ গুররন্দ্র ফাক মৃত মরতন্দ্র ফাক পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৩২ পদংকয ফাক পদপর ফাক পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৩৩ সুপর ফাক মুরখন্দু ফাক পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৩৪ অপভ ফাক মৃতোঃ তাযরকশ্বয পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৩৫ যাপজরফশ্বয ফাক যারজশ্বয ফাক পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৩৬ রুরফর ওভান গপন পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৩৭ পদক ফাক িী ফাক পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৩৮ আপরযাজা খাতুন আপায আরী ভপরা ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৩৯ আপায আরী পফশুরু পভাাা্ম্মদ পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৪০ জাপভরুর ইরাভ মৃত আইয়ুফ আরী পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৪১ পয আপয উপিন পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৪২ যপফউর ইরাভ অপপয উপিন পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৪৩ আফুরুজা ভভতাজ আরী ভপরা ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৪৪ পন্টু ফাক পপ্রয় যঞ্জন ফাক পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৪৫ ভূরজশ্বয ভূপত চন্দ্র ফাক পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৪৬ ঞ্জয় ফাক সুরফ চন্দ্র ফাক পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৪৭ াভন্ত ফাক গুরু দয়ার ফাক পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ
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১২৪৮ পযন ফাক চন্দন ফাক পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৪৯ প্রান্ত কুভায ফাক গুরু দয়ার ফাক পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৫০ ভনসুয আরী রুস্তভ আরী পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৫১ কুরশ্বয ফাক কভররন্দু ফাক পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৫২ ভররভ আফক্ষা আরী পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৫৩ মুদয় ফাক সুরফ কুভায ফাক পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৫৪ সূম ড কান্ত ফাক সুরধন্দু ফাক পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৫৫ পনরযন্দ্র নাথ ফাক নভ ডদা কান্ত ফাক পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৫৬ নন্দ পগাার যারভন্দ্র নাথ পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৫৭ বানু চন্দ্র মৃত পগংরগলু যায় পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৫৮ অতী ফাক সুরধন্দু ফাক পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৫৯ পযংগু চন্দ্র যায় পচন্তা যণ যায় পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৬০ সুরধন পদফ কৃপলণ পদফ পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৬১ ভপজফয যভান মৃত খপতবুপিন পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৬২ খাপদজা পফগভ খপফয উপিন ভপরা ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৬৩ পজয উপিন জপযবুর পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৬৪ অজুত কুভায ফাক সুরব চন্দ্র ফাক পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৬৫ রয কৃষ্ণ যারভ চন্দ্র পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৬৬ যাজ কুভায জরগন্দ্র চন্দ্র পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৬৭ যভজান আরী আপছয আরী পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৬৮ চাদ পভান জনী কান্ত পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৬৯ শুব্রত ফাক সুরধন্দ্র নাথ পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৭০ ফাংরু চন্দ্র ভাপনক চন্দ্র পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৭১ পফভরী যানী তন কুভায ভপরা ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৭২ উপভ ডরা যারভশ্বয ভপরা ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৭৩ াথ ড তা পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৭৪ পযয়াজ জপযবুর পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৭৫ আোঃ যপভ ছরয়ন উপিন পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৭৬ অপভ চন্দ্র অঘয চন্দ্র পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৭৭ পফরযন্দ্র নাথ নরযন যায় পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৭৮ শ্যাভর যায় রযন যায় পুরুল ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ
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১২৭৯ বুরবুপর যানী পপ্রভ কুভায ভপরা ,, উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৮০ পযজাউর ইরাভ মৃত আোঃ আপজজ পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৮১ পভাকরছদুর ইভাইর পারন পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৮২ াান আরী মৃত জপভয উপিন পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৮৩ জাানাযা ভকবুর পারন ভপরা ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৮৪ আোঃ ছাত্তায অপু পভাাম্মদ পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৮৫ দুরারী পফগভ পদররায়ায পারন ভপরা ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৮৬ আোঃ যাজ্জাক হুভায়ন পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৮৭ াভসুপিন আরভদ আরী পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৮৮ যঞ্জু আযা আোঃ যাজ্জাক ভপরা ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৮৯ ফাবুর পারন নুয পারন পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৯০ পভাররভ আরী আোঃ খাররক পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৯১ যারনা পফগভ তপছয উপিন ভপরা ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৯২ পজাফায়দুর ইরাভ যজ্জফ আরী পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৯৩ পভায়ারজ্জভ পারন এজাফ উপিন পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৯৪ তপভজ উপিন াভসুপিন পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৯৫ আোঃ গপন অপর মুপি পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৯৬ ভাইনু আোঃ জফক্ষায পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৯৭ ভাইনুপিন া ভপনয উপিন া পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৯৮ ারাভ পাররভান আরী পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১২৯৯ আাদুজ্জাভান ফপয উপিন পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩০০ যভজান আরী মৃত পকাফার আরী পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩০১ পভাোঃ ফাবুর মৃত আপজবুর পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩০২  পভাযরদা খাতুন পভাস্তাপপজুয ভপরা ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩০৩ কাভরুর াান নওাদ আরী পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩০৪ নুয নাায ভনসুয আরী ভপরা ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩০৫ আক্তায পারন ভপপজ উপিন পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩০৬ আরনায়াযা দপরলুয যভান ভপরা ,, াাাড়া ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩০৭ যারজন্দ্র নাথ কপফন্দ্র নাথ যায় পুরুল ,, াাাড়া ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩০৮ নুয জাান পফগভ আবু ফক্কয ভপরা ,, াাাড়া ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩০৯ পফজয় চন্দ্র পভরঘন চন্দ্র পুরুল ,, াাাড়া ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ
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১৩১০ যমুজ আরী আপজমুপিন পুরুল ,, াাাড়া ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩১১ আভজাদ পারন ওয়ারদ আরী পুরুল ,, াাাড়া ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩১২ ওয়ারদ আরী গফ্পায আরী পুরুল ,, াাাড়া ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩১৩ পপিী আযা আোঃ যপভ ভপরা ,, াাাড়া ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩১৪ পভাস্তাপপজুয যভান কপছমুপিন া পুরুল ,, াাাড়া ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩১৫ পিজায আরী ইউসুপ আরী পুরুল ,, াাাড়া ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩১৬ জংগুলু পুচু া পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩১৭ ফুতু আরী পভাহ্ম্ম্মদ পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩১৮ জাপযান মৃতোঃ ওভান গপন পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩১৯ ফপছয উপিন নপভয উপিন পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩২০ আবুর কারভ গফুর পভাল্যা পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩২১ আপভনুর আোঃ াভাদ পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩২২ ভপজডনা ধনীমুপিন া ভপরা ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩২৩ ভপরুপিন যপমুপিন পভাল্যা পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩২৪ আপজডনা পফগভ ওয়ারদ আরী ভপরা ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩২৫ আোঃ াই পপিক যপমুপিন া পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩২৬ তাজ তপভয উপিন পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩২৭ পপরুপিন মৃত াপরভত পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩২৮ একযামুর মৃত আোঃ আপজজ পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩২৯ ভপউয‘ দাযাজ পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৩০ ভপপজুপিন খপতবুপিন পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৩১ পখনা পফওয়া মৃত াপমুপিন ভপরা ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৩২ যভজান আরী অপপয উপিন পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৩৩ ভানুপিন আোঃ ভান্নান পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৩৪ াপনা খাতুন আরনায়ায পারন ভপরা ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৩৫ আরফদ আরী খপরলুয যভান পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৩৬ নুয ইরাভ খপযকা পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৩৭ চুরপু যাজ ভর পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৩৮ আরভনা ভকরছদ ভপরা ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৩৯ খারদমুর ইরাভ ভপজফয যভান পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৪০ পদুর ইরাভ পরাকভান পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ
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১৩৪১ আক্তায ফানু আোঃ ারাভ ভপরা ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৪২ কারভ আরী কফাদ আরী পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৪৩ ানপফ পতা পভাল্যা পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৪৪ পানামুপিন ইউসুপ আরী পুরুল ,, যানীপুয ৩ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৪৫ পফফয যভান মৃত ইব্রাপভ পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৪৬ উফা যানী পখপত চন্দ্র ভপরা ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৪৭ ারযা ফানু জপরর ভপরা ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৪৮ াইদুর ইরাভ আোঃ জফক্ষায পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৪৯ রপতপা খাতুন পফফয যভান ভপরা ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৫০ পভপযনা আতাউয ভপরা ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৫১ পপাপর পফগভ াইদুয ইরাভ ভপরা ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৫২ ভাাবুয আরভ পভাররভ উপিন পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৫৩ ারজযা খাতুন আোঃ জফক্ষায ভপরা ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৫৪ আপজার পারন তপভজ উপিন পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৫৫ পগাার বফষ্য দানন্দ বফষ্য পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৫৬ সুভন বফষ্য জরধয বফষ্য পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৫৭ াপপজ ইব্রাপভ পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৫৮ পভাপভন পাজ উপিন পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৫৯ ভপজডনা খাতুন পফফয যভান ভপরা ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৬০ ারভা পফগভ াান ভপরা ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৬১ পপরদুর ইরাভ চুনামুপিন পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৬২ াভসুন নাায ‘পভাররভ উপিন ভপরা ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৬৩ বুলু খপজমুপিন পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৬৪ ফাফলু বফষ্য সুরল বফষ্য পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৬৫ ভপদনা পফফয যভান পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৬৬ পারতভা আোঃ ছাত্তায ভপরা ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৬৭ ভাপনক পারন তপভজ উপিন পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৬৮ আতাউয যভান ধপজমুপিন পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৬৯ সুভন আরী দাযাজ উপিন পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৭০ আপজজুর ইরাভ তপভজ উপিন পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৭১ া আরভ ভপজফয যভান পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ
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১৩৭২ নাপগ ড পফগভ জাাপিয আরভ ভপরা ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৭৩ াপনা খাতুন যপপকুর ইরাভ ভপরা ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৭৪ নুয জাান পফগভ ভপজফয যভান ভপরা ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৭৫ ভজনু আরী ভপজফয যভান পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৭৬ পফরার পারন তপভজ উপিন পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৭৭ পফরলশ্বয ফাক পফযত চন্দ্র ফাক পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৭৮ যাভরদফ যজনী কান্ত পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৭৯ পটিক গরজন্দ্র পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৮০ ধলু পনঝালু পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৮১ চন্দন কুভাযফাক সুীর পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৮২ পভনতী যানী সুীর ভপরা ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৮৩ আক্তায পারন নপছযত পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৮৪ অতুর অভর পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৮৫ স্মৃপত যানী প্রফুল্যা্ চন্দ্র ভপরা ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৮৬ আররয়া খাতুন নজরুর ইরাভ ভপরা ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৮৭ অজয় যায় জংগুলু পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৮৮ জপভযা পফগভ জারফদ আরী ভপরা ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৮৯ আোঃ যপদ কপরমুপিন পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৯০ আপজার পারন াভ উপিন পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৯১ নাপজয পারন পভয উপিন পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৯২ াান আরী অপপজ উপিন পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৯৩ জপযনা পফগভ ভরয আরী ভপরা ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৯৪ আরনায়ায পারন অপপযত পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৯৫ পযরফকা সুরতানা জাাপিয আরভ ভপরা ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৯৬ পজারফদা খাতুন নপজমুপিন ভপরা ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৯৭ আরাউপিন ভয পভাাম্মদ পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৯৮ এভাযত আরী ইজুপিন পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৩৯৯ কাপরদ যায় খরগন্দ্র যায় পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪০০ সুভন পবন্ন পদফ পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪০১ যপদুর তপভজ উপিন পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪০২ কাপতডক চন্দ্র ধীরযন্দ্র নাথ পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংযুক্ত পর্রারযয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

১৪০৩ আতাউয যভান ফপদও উ&&িন পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪০৪ যওন আযা আতাউয ভপরা ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪০৫ রপতফুয যভান আোঃ পারন পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪০৬ পভাররভ উপিন আোঃ ক পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪০৭ ফুলু পভঞা ভপপজ উপিন পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪০৮ মুকুর বফশ্য মৃত পখাতা বফশ্য পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪০৯ শ্যাভর চন্দ্র পিরন বফশ্য পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪১০ াপভদুর মৃতোঃ জফক্ষায পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪১১ ভাইনুপিন মৃতোঃ আকার পুরুল ,, যানীপুয ৪ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪১২ পফনতা যানী শ্রী পফশ্বপভত্র ভপরা ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪১৩ উরজন পদফ ফভ ডা পখপত পদফ ফভ ডা পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪১৪ দানন্দ পদফ কপরন্দ্র নাথ পদফ পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪১৫ সুপচত্র পদফ নাথরু পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪১৬ যাভরদফ ভরন্দ্র পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪১৭ জয় পদফ বারাই পদফ পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪১৮ পফত্র পদফ খরু পদফ পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪১৯ আকপরভা খাতুন যপফউর ইরাভ ভপরা ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪২০ পফনয় পদফ খরগন পদফ পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪২১ বাররা ভপত যাপন নন্দ পদফ ভপরা ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪২২ পফতা যানী পচকন যায় ভপরা ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪২৩ জপভ পদফ জারদ পদফ পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪২৪ জারদা পফগভ উা ভপরা ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪২৫ নুয ফানু জাভার উপিন ভপরা ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪২৬ ভাাবুয যভান তপভজ উপিন পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪২৭ ভয়না পফগভ াপভয উপিন ভপরা ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪২৮ ইয়াপছন আরী পজলুয যভান পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪২৯ যাররা পফগভ ফাচ্ছু পভয়া ভপরা ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৩০ ফারাপ পদপর চন্দ্র ভপরা ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৩১ অপনছা পফগভ জাভার পারন ভপরা ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৩২ জারার উপিন বাদু পভাাম্মদ পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৩৩ আোঃ াভাদ পজ পভাাম্মদ পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ
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১৪৩৪ যওন আযা পভন্টু পভঞা ভপরা ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৩৫ আছভা খাতুন আরভ পারন ভপরা ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৩৬ আরাভ আরী ফয পভাাম্মদ পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৩৭ ারছন আরী খপভয উপিন পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৩৮ ফাবু দুখু পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৩৯ াপদুয যভান াপপজ উপিন পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৪০ আপতাফ উপিন পজলুয যভান পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৪১ আপজজুর ইরাভ নয়া পভঞা পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৪২ পদুর ইরাভ াান আরী পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৪৩ াপনা পফগভ কারভ আরী ভপরা ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৪৪ আরতাপ পারন আোঃ রপতপ পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৪৫ আানুর কপফয আপতাফ উপিন পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৪৬ রুস্তভ আরী াপভয উপিন পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৪৭ আপজজুর ইরাভ ফয আরী পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৪৮ ভপন আরী ভপভ উপিন পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৪৯ রন্তাল চন্দ্র ভূলণ চন্দ্র পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৫০ আপছায আরী পভরখরু পভাাম্মদ পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৫১ আরাউপিন পভাোঃ আরী পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৫২ পখনা পফগভ ওয়ারজদ আরী ভপরা ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৫৩ পদফ ফভ ডা যপঞ্জত পদফ পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৫৪ পফফয যভান ফয আরী পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৫৫ াভসুর ইরাভ পনজামুপিন পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৫৬ পপারী পফগভ ারদকুর ইরাভ ভপরা ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৫৭ পযয়াজুর ইরাভ নয়া পভঞা পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৫৮ পপকুর ইরাভ ভপপজ উপিন পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৫৯ ারভা পফগভ তারয উপিন ভপরা ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৬০ আোঃ াপভদ ফপছয উপিন পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৬১ আনারুর ইরাভ আোঃ ভান্নান পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৬২ ভাাবুয যভান কপছমুপিন পভাল্যা পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৬৩ লুৎপা পফগভ দপফরুপিন ভপরা ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৬৪ পযাজুর ইরাভ ভনছুয পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ
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১৪৬৫ জপভরা পফগভ পফষু ভপরা ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৬৬ যপপকুর ইরাভ পযয়াজুপিন পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৬৭ আপজার পারন  পদৌরত পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৬৮ আরনায়ায পারন খপজমুপিন পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৬৯ পারর যানা াপচমুপিন ভপরা ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৭০ সুপপয়া পফগভ ফুর পভাাম্মদ পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৭১ আবু ফক্কয পযয়াজুর ইরাভ পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৭২ পয়জায আরী পরুপিন পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৭৩ জরফদ আরী াভসুপিন পুরুল ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৭৪ ছারফদা পফগভ পাররভান আরী ভপরা ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৭৫ পপারী পফগভ পভাস্তপা ভপরা ,, ভাযাজপুয ৫ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৭৬ আোঃ যপভ ভপপজ পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৭৭ পতাপাজ্জর পজরুপিন পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৭৮ রপতপ ফাফলু দপরলুপিন পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৭৯ আরভগীয পভাল্যা যাপ পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৮০ পভজানুয যভান ইউসুপ আরী পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৮১ ারদা ভপনয উপিন ভপরা ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৮২ আপজমুপিন মৃত তপভজ উপিন পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৮৩ আর আপভন জরফদ আরী পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৮৪ জাািীয তপভজ উপিন পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৮৫ মুা অজমুপিন পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৮৬ ইছা ফারস্নী খপরর পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৮৭ দপফয খপরর পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৮৮ আাদুর াপপজুপিন পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৮৯ তাতান ভইনুর পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৯০ ভপতন পাররভান পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৯১ াররকুয ছাভাদ পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৯২ পারুক পজলু পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৯৩ পভাকরছদ আরী আপজমুপিন পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৯৪ ভনসুয আরী কুতুবুপিন পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৯৫ সুরতান মৃত পভাতাররফ পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ
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১৪৯৬ ািাভ পজলু পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৯৭ রুরফর রুস্তভ পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৯৮ আকতায অপজ পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৪৯৯ আপভনা খাতুন মৃত পারন আরী ভপরা ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫০০ তপদুর ইরাভ পভাদ পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫০১ যপফন ফারে শুকু ফারে পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫০২ পয়জায আরী আ পাফান পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫০৩ ফ ডপজৎ ফাক সুনীর কুভায পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫০৪ পপকুর ইরাভ রপতপ পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫০৫ সুদ ডন ফভ ডন‘ মৃত ফাবু রার পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫০৬ ফরুন ফভ ডন সুরন ফভ ডন পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫০৭ জফানু ফভ ডন র্ারকযা ফভ ডন পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫০৮ শ্যাভর কাচুয়া পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫০৯ যর যায় বরফল যায় পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫১০ দানন্দ ফভ ডন কানু পদফ পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫১১ প্রবা মৃত দারতম্বয পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫১২ াপন্ত পপ্রভ পয পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫১৩ ফাতালু ফভ ডন মৃত গয়রদফ পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫১৪ রুস্তভ আরী ফক্তায আরী পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫১৫ নপছয উপিন মৃত কুনু পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫১৬ পভাররভ উপিন পভাজারম্মর ক পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫১৭ ভা নন্দ ফাক যান ফাক পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫১৮ কনক ফাক কুমুদ যঞ্জন ফাক পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫১৯ যনী াদা কাা রযন ভপরা ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫২০ শুকুয ভপন মুযমু ভির রযন পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫২১ রূরী পকস্কু ফুচু াদা পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫২২ ভারুনু শুকু াদা পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫২৩ যপছা খাতুন আোঃ খাররক ভপরা ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫২৪ আজপভযা পফগভ ছাত্তায ভপরা ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫২৫ অপভরা পভাকাযভ ভপরা ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫২৬ পভাররভা পদুর ভপরা ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ
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১৫২৭ উজ্জর জীফনান্দ পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫২৮ পপারী পফগভ পফ নাথ ভপরা ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫২৯ অজুডন অযপফন্দ পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫৩০ নালু জপতল পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫৩১ পজফ সুজন পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫৩২ নুয ফানু ফাবুর ভপরা ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫৩৩ পফরার খপরলুয পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫৩৪ যপফউর ইরাভ ছানা উল্যাা্ পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫৩৫ পজয়ারুর জারার পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫৩৬ যারদুর াচান পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫৩৭ নাজভা ইয়াপভন ভপরা ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫৩৮ পযনু আরনায়ায পারন ভপরা ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫৩৯ ভান্নান তপপজ উপিন পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫৪০ যানা পতাপাজ্জর পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫৪১ ান্ত পদফ পকটু পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫৪২  পকটু পাইতু পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫৪৩ াভসুন নাায তপরভ ভপরা ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫৪৪ আপভনুর ইরাভ এভাজ উপিন পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫৪৫ দপছয উপিন মৃত অপছয উপিন পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫৪৬ ভরনায়াযা পফগভ াাজুপিন ভপরা ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫৪৭ রুস্তভ রতাবুপিন পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫৪৮ ছাপফনা ইয়াপভন নজরুর ইরাভ ভপরা ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫৪৯ াপভদুর পতজাবুপিন পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫৫০ যপপকুর ইরাভ রতাবুপিন পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫৫১ ান্ত নরয কান্ত পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫৫২ াজ্জাক আরী পাফান আরী পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫৫৩ জনাফ আরী নাপজমুপিন পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫৫৪ আজগয আরী খাপতয পভাল্যা পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫৫৫ যপপকুর ইরাভ পতজারু  িন পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫৫৬ পারুক পারন পভরন আরী পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫৫৭ ফাবু ফভ ডন বরফল যায় পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ
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১৫৫৮ পচরতন পফষু পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫৫৯ যাভানন্দ কানু পদফ পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫৬০ ভইনুপিন গফ্পায পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫৬১ আরনায়ায পারন পকায উপিন পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫৬২ কাপছমুপিন মৃত পভাাম্মদ পুরুল ,, াযগাও ৬ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ আবু াঈদ

১৫৬৩ কায়ছায আরী আনছায আরী পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৫৬৪ পভারভনা খাতুন মৃত পকাপাজ উপিন ভপরা ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৫৬৫ পফরপক ফানু পভাোঃ রপতপ ভপরা ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৫৬৬ রপতপ মৃত যভজান আরী পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৫৬৭ ইাাক আরী যভজান আরী পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৫৬৮ ভপতন ভভতাজ উপিন পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৫৬৯ যপদ পতয উপিন পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৫৭০ ভপতন আপজজুর পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৫৭১ নুয আরভ া আরভ পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৫৭২ পভাজারম্মর তপছয উপিন পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৫৭৩ াানাজ পভাক্তায পারন ভপরা ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৫৭৪ পযয়াজউপিন তফু পভাাম্মদ পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৫৭৫ পভাতাায জপরুপিন পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৫৭৬ পজয়ারুর পজমুপিন পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৫৭৭ পভাররভা ছাভসুপিন ভপরা ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৫৭৮ কারদয ভপপজুপিন পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৫৭৯ আপজজায খাপজমুপিন পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৫৮০ অনন্ত চন্দ্র পখাকা ফভ ডন পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৫৮১ ভপরন্দ্র নাথ পদরফন্দ্র নাথ পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৫৮২ াইদ ভপজরুপিন পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৫৮৩ ফারযক দাইমুপিন পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৫৮৪ পজপভন কাপপ ভপরা ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৫৮৫ চন্দ্র যায় কৃষ্ট চন্দ্র পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৫৮৬ আকতায পারন পতাছায পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৫৮৭ বুজ চন্দ্র সুফা চন্দ্র পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৫৮৮ মযত আরী াজু পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান
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১৫৮৯ আরভ গফুয পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৫৯০ পাফান আপাজ পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৫৯১ াভাদ াপভউপিন পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৫৯২ াপভদা পফগভ ফাফলু ভপরা ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৫৯৩ পভাররভা আপজজায ভপরা ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৫৯৪ একযামুর পয পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৫৯৫ প্রবা পনরন চন্দ্র পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৫৯৬ যতশ্বয শ্রী কান্ত পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৫৯৭ খড়ক ভন চন্দ্র ভন পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৫৯৮ বুজ চন্দ্র জরগন্দ্র যায় পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৫৯৯ গপরয়া চন্দ্র কণাষু চন্দ্র পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬০০ ধনজয় যায় পখাকা ফভ ডন পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬০১ পযদ ধঞ্জয় যায় পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬০২ নাজভা তপভজ উপিন ভপরা ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬০৩ রায়রা পভাস্তাপপজুয ভপরা ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬০৪ তপভজ তপপয উপিন পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬০৫ আপতয়ায আপজরুপিন পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬০৬ আব্দুর ফাপয ভপনয উপিন পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬০৭ ভঞ্জু আযা পাইজুর ভপরা ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬০৮ আয়া পফগভ পরকন্দায ভপরা ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬০৯ পযাজুর ইরাভ মৃত আবু ফক্কয পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬১০ জপফদুর ক গপরয়া পভাাম্মদ পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬১১ ভপজফয যভান কারভ আরী পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬১২ রাপপজা পফগভ  পভা পারন ভপরা ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬১৩ ভঞ্জুযী পফগভ আমভ পারন পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬১৪ নুরু আরাভপিন পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬১৫ যপভ দপফয উপিন পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬১৬ ছাত্তায মৃত ভপপজ উপিন পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬১৭ উত্তভ কুভায মৃত জগপদ পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬১৮ রায়রা পফগভ ফারদ ভপরা ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬১৯ উত্তভ চন্দ্র যায় সুরফাধ চন্দ্র যায় পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান
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১৬২০ দুরার পারন মৃত গপরয়া পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬২১ আপভনুর পারন জপরর পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬২২ যপফন্দ্র চন্দ্র পখাকা যায় পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬২৩ ভপউয যভান নাপজমুপিন পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬২৪ নুয ইরাভ আোঃ জপরর পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬২৫ আপনসুয যভান আপছয উপিন পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬২৬ ওভান আরী পয উপিন পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬২৭ ভরযা পফগভ পদুর ইরাভ ভপরা ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬২৮ ওফায়দুর ইরাভ অমুপিন পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬২৯ ভভতাজ পফগভ অমুপিন ভপরা ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৩০ আপভনুর ইরাভ খাপভরুপিন পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৩১ ওফায়দুর ইরাভ নাপরুপিন পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৩২ ারুর নজরুর ইরাভ ভপরা ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৩৩ রাফনী আব্দুর াপভদ ভপরা ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৩৪ পপকুর ইরাভ আবু ফক্কয পপিক পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৩৫ তপভন কায়ছায ভপরা ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৩৬ আোঃ ভপতন আোঃ াভাদ পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৩৭ ারদকুর ছারাভ পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৩৮ আনছায আরী জপরুপিন পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৩৯ আররয়া পফগভ জহুরুর ইরাভ ভপরা ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৪০ ভপউয যভান জপয উপিন পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৪১ আয়ুফ আরী আইনুপিন পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৪২ পভাস্তপা জপরুপিন পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৪৩ যপপকুর ইরাভ শুকু পভাাম্মদ পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৪৪ আোঃ যপদ নাপজরুপিন পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৪৫ পভাকাযভ পারন পজয উপিন পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৪৬ াছয আরী আপজমুপিন পুরুল ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৪৭ পফরপক ফানু আোঃ খাররক ভপরা ,, ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৪৮ আব্দুর জফক্ষায ওফায়দুর ইরাভ পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৪৯ আরনায়ায পারন আব্দুর পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৫০ খায়ফায আরী আোঃ পাফান পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান
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১৬৫১ আয়ুফ আরী অপজয আরী পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৫২ আরফদ আরী ভুটু পভাাম্মদ পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৫৩ ইপরয়া ভপপরুপিন পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৫৪ চান পভঞা পরুপিন পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৫৫ যপপকুর ইরাভ আোঃ জফক্ষায পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৫৬ ভঞ্জুরুর আকফয আরী পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৫৭ আতাবুপিন াপক পভাাোঃ পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৫৮ াপভভ পারন াান আরী পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৫৯ বতয়ফ আরী পভাজারম্মর ক পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৬০ পযয়াজুর ইরাভ তপভজ উপিন পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৬১ যপদুর আোঃ ছাত্তায পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৬২ পারতভা পফগভ জারফদ আরী ভপরা ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৬৩ নাপভা লুৎপয যভান ভপরা ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৬৪ যাজ্জাক যজফপিন পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৬৫ জাভার উপিন ভাপপযত পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৬৬ আোঃ যাজ্জাক পারন আরী পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৬৭ ভীন আরী তপছয উপিন পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৬৮ পারুক পারন খপরলুয যভান পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৬৯ যভজান আরী আপজফপিন পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৭০ নীযদা যানী পগৌযাি ভপরা ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৭১ যারর দপজভপিন পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৭২ রুস্তভ আরী অপরভত পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৭৩ আর আপভন আতাউয যভান পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৭৪ ধীভান ফাক ধীরযন্দ্র নাথ পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৭৫ তন কৃষ্ণ কপিনাথ পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৭৬ পযচন্দ্র বদক্ষনাথ পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৭৭ আপছায আরী ফপছয উপিন পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৭৮ তাইজুর ইরাভ আজগায আরী পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৭৯ ফাবু যাভ কারী দ যায় পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৮০ ভাাবুয যভান তপছয উপিন পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৮১ কুরসুভ পফগভ আকফয আরী ভপরা ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান
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১৬৮২ দুরার পারন আপজজায যভান পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৮৩ ারযা ফানু কারভ আরী ভপরা ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৮৪ পকফ যায় যারজন যায় পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৮৫ ারদকুর ভনসুয আরী পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৮৬ রপতফুয যভান পাররভান পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৮৭ শুভ্রত ফাত সুরকন ফাক পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৮৮ পাাগ পারন ছাত্তায পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৮৯ পভাকররছুয যভান ছাপপ উপিন পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৯০ পচান উপিন রবাফপিন পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৯১ পদররায়ায পারন ছপখ উপিন পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৯২ জরফদ আরী ভুটু পভাাম্মদ পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৯৩ পারর যানা পতাপাজ্জর পারন পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৯৪ ভাপনক পারন আজগায আরী পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৯৫ লুৎপয যভান াপমুপিন পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৯৬ আোঃ যপদ াাভত পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৯৭ যমুজ আরী াপকমুপিন পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৯৮ ইদুর ক কযভ তুল্যাা্ পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৬৯৯ জাভার পারন আোঃ গফ্পায পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭০০ ইদু পভাাম্মদ আোঃ পাফান পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭০১ পযউপিন ভঞ্জু পভাাম্মদ পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭০২ জরফদ আরী তপপজ উপিন পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭০৩ আোঃ ভপজদ ধপজ পভাল্যা পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭০৪ আবুর পারন াান পভপি পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭০৫ আবু তাররফ পয ভামুন পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭০৬ পভাস্তপা কাভার আপপউপিন ফাংগার পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭০৭ আপভনুর ইরাভ আপপরুপিন পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭০৮ পফজয় যায় সুপর যায় পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭০৯ আপছায আরী তপভরুপিন পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭১০ পগারাভ যফক্ষানী খয়ফয আরী পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭১১ চন্দ্র কুভায যায় বীব্যনাথ যায় পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭১২ ভরনাযঞ্জন যায় ক্ষানন যায় পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান
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১৭১৩ পভরন ীর পচন ীর পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭১৪ যপফন্দ্র নাথ যায় ফাবু রার যায় পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭১৫ নরযন চন্দ্র ভপন্দ্র নাথ পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭১৬ জপতল চন্দ্র নরযন চন্দ্র পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭১৭ চন্দ্র পভান যায় ানু চন্দ্র পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭১৮ জপতল চন্দ্র ধীরযন্দ্র নাথ পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭১৯ যতন চন্দ্র ফীরযন্দ্র নাথ পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭২০ পরাকভান আরী এজায উপিন পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭২১ নীরযন্দ্র রযন্দ্র পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭২২ কাপতডক চন্দ্র অপনর চন্দ্র পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭২৩ পদররায়ায পারন আোঃ পাফান পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭২৪ পফজয় যায় উরন যায় পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭২৫ আবু কারাভ আোঃ পাফান পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭২৬ পযভর ভরন্দ্র নাথ পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭২৭ পতাপাজ্জর পারন ইউসুপ আরী পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭২৮ নুরুর ইরাভ খফায উপিন পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭২৯ আজাদ পারন আোঃ পাফান পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৩০ রপরর চন্দ্র ীর কভরা কান্ত ীর পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৩১ াপফপত্র জীরতন্দ্র পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৩২ াপরভা খাতুন ভামুন ভপরা ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৩৩ াপভদুর ইরাভ ভকবুর পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৩৪ ভনী কান্ত কান্ত যায় ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৩৫ ননী পগাার মপতন্দ্র নাথ পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৩৬ দীরন চন্দ্র পগপযজানাথ যায় পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৩৭ তাপযপন কান্ত প্রতা চন্দ্র ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৩৮ পভাযরদ আরী পতাপাজ্জর পারন পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৩৯ তপযকুর ইরাভ আবুর পারন পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৪০ পপকুর ইরাভ আবুর পারন পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৪১ ফাবু চন্দ্র যায় ধীরযন্দ্র নাথ পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৪২ পযরতাল যায় যরজন্দ্র নাথ পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৪৩ দীরজন্দ্র নাথ ফদং চন্দ্র যায় পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান
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১৭৪৪ উদয় যায় পযদা যায় পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৪৫ দীারী যানী দীরজন্দ্র নাথ ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৪৬ আযতী ফারা প্রাণ কুভায ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৪৭ পদফাপ যায় যতন কুভায পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৪৮ ফাযনা ভাপর্ ড পফষু ভাপর্ ড পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৪৯ রক্ষী যাভ টুডু কদভ টুডু পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৫০ শ্যাভর চন্দ্র যায় পদরন চন্দ্র পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৫১ চন্দ্র কান্ত যায় পটিক চন্দ্র পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৫২ ারুর পপরযাজ ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৫৩ যাজভন যায় রার ফাবু যায় পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৫৪ ফা যায় নন্দ কুভায পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৫৫ অতুর চন্দ্র কপিনাথ পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৫৬ রতন্দ্র নাথ মৃত ফদং যায় পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৫৭ স্বপ্না যানী যারধ যায় ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৫৮ উলা যানী যপফন্দ্র নাথ ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৫৯ দভাযথ চন্দ্র পফভর চন্দ্র পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৬০ কুভারয যায় দীরজন্দ্র নাথ পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৬১ র্াররা পভান ভর চন্দ্র পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৬২ পযভর চন্দ্র পনরা পভান পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৬৩ তন চন্দ্র মৃত তযনী কান্ত পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৬৪ নন্দ কুভায পটিক চন্দ্র পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৬৫ জগপদ যায় পদু যায় পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৬৬ উরন্দ্র নাথ যায় পদরফল যায় পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৬৭ উলা যানী টংক নাথ ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৬৮ জুরয়র যানা ভনসুয আরী পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৬৯ উপভ ডরা যায় পদরন যায় ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৭০ যাধা যানী সুপনর কুভায ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৭১ জফা যানী পনযঞ্জন যায় ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৭২ ভনসুয মৃত পভাপা পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৭৩ অপন্ত ফারা রয চন্দ্র ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৭৪ যনপজৎ যায় পজানাকু যায় পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান
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১৭৭৫ গীতা যানী পনরয চন্দ্র ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৭৬ পজানা যানী আলারু যায় ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৭৭ পফরযন্দ্র নাথ গীজডানাথ পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৭৮ পফজয় কুভায পফ প্রাদ পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৭৯ যারজন্দ্র নাথ পগারন্দশ্বয যায় পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৮০ ধনকুঞ্জ যায় অকান্ত যায় পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৮১ পদরফন্দ্র নাথ উরন্দ্র নাথ পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৮২ অবয় যায় ধভ ড নাযায়ন পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৮৩ অরুন যায় পফশ্ব নাথ পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৮৪ টিরন যায় দুখু যায় পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৮৫ যারধ যায় মৃত ভরশ্ব যায় পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৮৬ পযজাউর ভনসুয পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৮৭ াগয চন্দ্র বররন চন্দ্র পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৮৮ াত্তায আরী কারদয পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৮৯ ওয়ারদ আরী জপরুপিন পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৯০ কপনুয পফগভ আফফা ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৯১ কাভরুন নাায পভায়ারজ্জভ ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৯২ ভপভনুর ইরাভ নপজযত আরী পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৯৩ ভামুনুয পফযাজ পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৯৪ আপজডনা  পভাকরছদ ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৯৫ আরনায়াযা পফগভ পজলু যভান ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৯৬ নুয ইরাভ নপজযত আরী পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৯৭ াপনুয পফগভ পভাকাযযভ ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৯৮ ওয়ারদ আরী তপপজ উপিন পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৭৯৯ কুরসুভ পফগভ দুরার ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮০০ ারজদা পফগভ পগয়া উপিন ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮০১ বুরবুপর পফগভ পজরুপিন ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮০২ জাাপিয গফুয পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮০৩ াভসুন নাায জরফদ আরী ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮০৪ তুরী চন্দ্র ভয চন্দ্র পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮০৫ পযাদ আরী তপপয উপিন পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান
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১৮০৬ জাপদুর ইরাভ পখযাজ উপিন পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮০৭ আপজডনা ইয়াপছন ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮০৮ াইদুর ইরাভ যজ্জফ আরী পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮০৯ আয়া পফগভ যভত আরী ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮১০ আপভনা পফগভ আপজজুর ক ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮১১ জপমুপিন াপরমুপিন পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮১২ দুরার যায় তযনী কান্ত পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮১৩ যফীন্দ্র নাথ যায় পগাার চন্দ্র পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮১৪ ফাপন্ত ফারা চন্দ্র কান্ত যায় ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮১৫ আদুযী যানী যায় পগন্তভ ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮১৬ নাযায়ন চন্দ্র জগদী পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮১৭ নুরুর ইরাভ পভাকবুর পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮১৮ ভরপজা রুহুর আভীন ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮১৯ ভাাবুয যভান এায উপিন পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮২০ াইদুর ইরাভ আোঃ গফুয পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮২১ পযাদ আরী ওফায়দুর পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮২২ ছাইফুর আব্দুর পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮২৩ আরনায়ায পজলু পভাাম্মদ পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮২৪ আররফ আরী তপাযপিন পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮২৫ করুনা ীর সুরযন্দ্র ীর ভপরা ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮২৬ ভপজফয আপপরুপিন পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮২৭ গুরজায তদই পভাাম্মদ পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮২৮ পযানা পখযাজ উপিন ভপরা ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮২৯ পরতন যায় পচন যায় পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৩০ ছাত্তায রতাবুপিন পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৩১ আপতকুয পকপছমুপিন পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৩২ পযাজুপিন পনন্দু পভাাম্মদ পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৩৩ ঞ্চজ জগপদ যায় পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৩৪ পজাৎণা পফওয়া মৃত ভকবুর ভপরা ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৩৫ ফপণ ডতা যানী সুপচত্রা যায় ভপরা ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৩৬ ধারয়পত্র যানী টংক নাথ ভপরা ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান
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১৮৩৭ ছানাউল্যা ইভাইর পারন পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৩৮ পফরপক ভপভনুর ইরাভ ভপরা ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৩৯ নাজভা নুয ইরাভ ভপরা ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৪০ পাবা যানী দীরন্দ্র নাথ ভপরা ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৪১ পপযনা ারার ভপরা ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৪২ আরনায়াযা পফগভ আপজার ভপরা ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৪৩ আরনায়ায ফপয উপিন পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৪৪ পভাস্তপা খারতভ আরী পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৪৫ আছভা খাতুন ভকরছদ আরী ভপরা ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৪৬ আযাপ আরী আযভান আরী পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৪৭ তপভজুপিন ইপমুপিন পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৪৮ খপতবুপিন নাপজমুপিন পুরুল ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৪৯ পপযন পপযদুর ইরাভ ভপরা ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৫০ াপনা ওপজয উপিন ভপরা ,, উোঃ পযযাভপুয ৮ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৫১ শ্যাভর চন্দ্র যায় মৃত গরজন্দ্র নাথ পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৫২ জুরয়র যায় উত্তভ কুভায পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৫৩ পফজয় কুভায পচত্ত যঞ্জন পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৫৪ বররন চন্দ্র দীরন চন্দ্র পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৫৫ করুনা কান্ত অপভত্তা ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৫৬ নপন পগাার পখভা চযন পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৫৭ চন্দ্র কান্ত যায় পচত্ত যঞ্জন পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৫৮ রযন্দ্র নাথ যায় ধন ভপন পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৫৯ ভনসুয পভাপা পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৬০ এজারুপিন তপরুপিন পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৬১ বুধু ফাপে মৃত চুন্ডা ফাপে পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৬২ নাযায়ন ভাপর্ ড মৃত জফ ভাপর্ ড পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৬৩ পবনা ভাপর্ ড ভাতু পভযন পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৬৪ যঞ্জন যায় ভপন্দ্র নাথ পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৬৫ পূফ ড ফারা অপভত ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৬৬ আরাউপিন াখা পভাাম্মদ পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৬৭ পজারগন্দ্র নাথ উরন্দ্র নাথ যায় পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান
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১৮৬৮ পনভাই চন্দ্র সুপধয চন্দ্র পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৬৯ নরগন্দ্র মৃত নকুর চন্দ্র পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৭০ পত চন্দ্র টগীয চন্দ্র পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৭১ নাযায়ন মৃত পফষু পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৭২ দুখু মৃত পধু পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৭৩ তুরী যায় কাপতডক চন্দ্র ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৭৪ দূগ ডা মৃত ভুটুরু যায় ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৭৫ কাপতডক চন্দ্র ফংক পফাযী যায় পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৭৬ গরণ চন্দ্র মৃত পনজনন্দ যায় পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৭৭ যভানাথ যায় শুকুরু যায় পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৭৮ কভরা কান্ত যায় পাাতু যায় পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৭৯ যপদুর ইরাভ পরপউপিন পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৮০ ভপনযাভ মৃত পুপরন চন্দ্র পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৮১ পফরযন্দ্র নাথ ধযনী কান্ত পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৮২ কুভদ যায় সুরযন্দ্র নাথ যায় পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৮৩ নজরুর ইরাভ মৃত ওপয উপিন পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৮৪ নাজমুর কাছুয়া পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৮৫ অরুন কুভায কারী নাথ পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৮৬ যতন কুভায গরণ চন্দ্র পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৮৭ কাবুর যায় খরগন্দ্র নাথ পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৮৮ পভনতী পজটু ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৮৯ ভংলু যায় বীভ চযণ যায় পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৯০ পয চন্দ্র যায় মৃত কপিনাথ পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৯১ পারুক ইরাভ পভাররভ আরী পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৯২ আপজজুর ইরাভ াতু পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৯৩ বরফ চন্দ্র যায় নরযন্দ্র নাথ যায় পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৯৪ অজয় কুভায যাভ কান্ত পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৯৫ পপন যায় মৃত ফাবু যায় পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৯৬ যপফউর ইরাভ আফক্ষা উপিন পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৯৭ রূচাদ অপভতয পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৮৯৮ অভর ধনজরন পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান
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১৮৯৯ যাজ্জাক আোঃ কারদয পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯০০ ফরযাভ গরজন পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯০১ যঞ্জন যায় ভপন্দ্র নাথ পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯০২ পূফ ড ফারা অপভতয ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯০৩ আরাউপিন াখা পভাাম্মদ পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯০৪ পভাররভ পজযউপিন পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯০৫ দুরার আকফয পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯০৬ পপযদা কপছয উপিন ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯০৭ পযজাউর পজযউপিন পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯০৮ পপরনা ভপউয ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯০৯ াইদুয যভান এায পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯১০ ভাাবুয যভান এায পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯১১ া আরভ ফাায পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯১২ কুরসুভ পফগভ একাব্বয ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯১৩ জাভার আপয পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯১৪ ইভযান জাভার পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯১৫ ইভযান ইভাইর পারন পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯১৬ পটিক নকুর পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯১৭ পভাফাযক তপরুপিন পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯১৮ ছাইদুয যভান ধপনবুরস্নযা পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯১৯ যপদা ভপজদ ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯২০ পফানী ফাকী যপফ ফাকী ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯২১ কপফতা যানী শ্রী কান্ত ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯২২ গরন ননপর কান্ত পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯২৩ পপকুর ইরাভ ফযা পভাাম্মদ পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯২৪ পদা পযয়াজ ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯২৫ যঞ্জন পুপরন পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯২৬ ভাাতাফ আোঃ যভান পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯২৭ পারন ারপজ পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯২৮ আযতী ফারা অভর চন্দ্র ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯২৯ আনছায আরী নইমুপিন পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান
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১৯৩০ লুৎপয যভান পানাবুল্যা পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৩১ তপপরুপিন খুপ পভাাম্মদ পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৩২ সুপধয চন্দ্র ভারদফ চন্দ্র পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৩৩ সুপভত্র শুকটু যাভ পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৩৪ পমারগন্দ্র রালু যাভ পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৩৫ শু যাভ ফাবু যাভ যায় পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৩৬ বরফ চন্দ্র যায় গরজন্দ্র নাথ পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৩৭ তাযাদ যায় বরফ চন্দ্র পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৩৮ ভারজদা খাতুন ভকররছুয যভান ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৩৯ পভাোঃ মুা নুয পভাাম্মদ পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৪০ আরনায়ায আরী নইমুপিন পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৪১ াপনা আক্তায ইা আরী ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৪২ দযাভ বফদ্য নাথ পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৪৩ জপত পখরদলু পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৪৪ পযফুন পনছা ভয ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৪৫ ারদা পখায়াজপিন ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৪৬ অপনর নরপন কান্ত যায় পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৪৭ পতাজারম্মর ক তপছযত ফািারী পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৪৮ আপয আপাজুপিন পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৪৯ যারদ আভজাদ পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৫০ নপয ফারছয পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৫১ ভারপজা রুহুর ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৫২ পযত দুখু পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৫৩ ভাসুদ যানা াপপজ উপিন পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৫৪ কপরভপিন ফাাদুয পুরুল ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৫৫ াপনা আোঃ াপভদ ভপরা ,, পূফ ড াযগাও ৯ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৫৬ পজলুয যভান সুজায পভাাম্মদ পুরুল আনায উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পনতাই ফাক

১৯৫৭ পরাকভান মৃত গফুয পভাল্যা পুরুল আনায উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পনতাই ফাক

১৯৫৮ নুয ইরাভ মৃত ধপমুপিন পুরুল আনায উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পনতাই ফাক

১৯৫৯ াইদুর ইরাভ তপভজউপিন পুরুল আনায উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পনতাই ফাক

১৯৬০ তপভজ উপিন ধপজভ&&িন পুরুল আনায উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পনতাই ফাক
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১৯৬১ আবুর পারন শুকুরু পভাাম্মদ পুরুল আনায উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পনতাই ফাক

১৯৬২ যারর যানা আপজজুর পুরুল আনায উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পনতাই ফাক

১৯৬৩ আবুর পারন মৃত জপভয উপিন পুরুল আনায উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পনতাই ফাক

১৯৬৪ বুরবুপর ফভ ডন পপ্রভ পদফ যায় পুরুল আনায উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পনতাই ফাক

১৯৬৫ আব্দুর রপতপ মৃত পভয উপিন পুরুল আনায উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পনতাই ফাক

১৯৬৬ আফক্ষা আরী মৃত ভপভ উপিন পুরুল আনায উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পনতাই ফাক

১৯৬৭ কপছমুপিন নপজয পভাাম্মদ পুরুল আনায উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পনতাই ফাক

১৯৬৮ পদুর ইরাভ তপছয উপিন পুরুল আনায উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পনতাই ফাক

১৯৬৯ াপভদা াপভদুর ভপরা আনায উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পনতাই ফাক

১৯৭০ াপরভা ারাউপিন ভপরা আনায উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পনতাই ফাক

১৯৭১ রপতপ কপরভ উপিন পুরুল আনায উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পনতাই ফাক

১৯৭২ পভাজারম্মর ভপকয উপিন পুরুল আনায উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পনতাই ফাক

১৯৭৩ াপরভা পফগভ পফষু পভাাম্মদ ভপরা আনায উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পনতাই ফাক

১৯৭৪ কুরসুভ পফগভ দুরার ভপরা আনায উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পনতাই ফাক

১৯৭৫ যভনাযা আব্দুল্যা ভপরা আনায উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পনতাই ফাক

১৯৭৬ রুস্তভ রতাবুপিন পুরুল আনায উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পনতাই ফাক

১৯৭৭ াভসুপিন পি পখ পুরুল আনায উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পনতাই ফাক

১৯৭৮ আবুর পারন পকযউপিন পুরুল আনায উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পনতাই ফাক

১৯৭৯ আোঃ জফক্ষায বুল পভাাম্মদ পুরুল আনায উোঃ ভরপুয ২ ৩নং পাপজরপুয পনতাই ফাক

১৯৮০ আরভনা খাতুন লুৎপয যভান ভপরা আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৮১ আরনায়াযা পফগভ জুরলুয যভান ভপরা আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৮২ পনলুপা পফগভ আপনছুয যভান ভপরা আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৮৩ আজগয মৃত পপাত পুরুল আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৮৪ যপপকুর ইরাভ পাফান আরী পুরুল আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৮৫ পজপভন আযাপ ভপরা আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৮৬ রযন ফগই রযন পুরুল আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৮৭ াানুয জাভার ইপি আরী পুরুল আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৮৮ লুৎপয যভান মৃত উবায উপিন পুরুল আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৮৯ পপরযাজ কপফয পযভউপিন পুরুল আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৯০ আাদুর ইরাভ যপপকুর ইরাভ পুরুল আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৯১ তাওীদ ইরাভ পতাজারম্মর ক পুরুল আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংযুক্ত পর্রারযয নাভ
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১৯৯২ আবু দাউদ পারন পভযউপিন পুরুল আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৯৩ ভপভনুর ইরাভ পখযাউপিন পুরুল আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৯৪ পভাছাোঃ খরতজা নুয আপভন ভপরা আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৯৫ ভর ডদা লুৎপয যভান ভপরা আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৯৬ পখনা ইয়াপছন পভাল্যা ভপরা আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৯৭ পভনাযা চপলযত ভপরা আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৯৮ পভাজারম্মর ভভতাজ আরী পুরুল আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

১৯৯৯ আরী পারন কারভ আরী পুরুল আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০০০ আভা খাতুন ভন্টু আরী ভপরা আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০০১ আররয়া আোঃ ভপজদ ভপরা আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০০২ পযপজয়া াপভদুর ভপরা আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০০৩ পপয়ায পযপ পুরুল আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০০৪ াান আরী তপপযত পুরুল আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০০৫ যপভছা পফগভ াপফবুয ভপরা আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০০৬ নুরুন্নফী আোঃ আপজজ পুরুল আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০০৭ ছপনা পভাররভ উপিন ভপরা আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০০৮ ফাপন্ত যানী সুফা চন্দ্র ভপরা আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০০৯ পারতভা ভনছুয ভপরা আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০১০ পফরপক আরভ ভপরা আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০১১ াপনা ছপয়ার ভপরা আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০১২ রায়রা খাতুন নুয আরভ ভপরা আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০১৩ কাপভনী ফারা পদরন বফষ্য ভপরা আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০১৪ কুরসুভ নাায পধয়ার আরী ভপরা আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০১৫ য ফানু আবুর ভান্নান ভপরা আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০১৬ পযানা ফানু যপপকুর ইরাভ ভপরা আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০১৭ আব্দুর রপতপ ভপয উপিন পুরুল আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০১৮ আতাউয যভান মৃত তপজমুপিন পুরুল আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০১৯ পপারী জপভ উপিন ভপরা আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০২০ য়গাভ আরী ইভাইর পারন পুরুল আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০২১ পদুর ইরাভ আোঃ যপভ পুরুল আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০২২ াভসুন নাায আজগয আরী ভপরা আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংযুক্ত পর্রারযয নাভ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

২০২৩ পযারকয়া পফগভ নুয ইরাভ ভপরা আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০২৪ পযনা পফগভ জুরয়র ইরাভ ভপরা আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০২৫ পভপযনা পফগভ াইদুর ইরাভ ভপরা আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০২৬ নজরুর ইরাভ কায়ছায আরী পুরুল আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০২৭ পারতভা আপজজুর ভপরা আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০২৮ রপতপা পফগভ আবুর কারাভ আজাদ ভপরা আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০২৯ পভরজান রুস্তভ আরী পুরুল আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০৩০ সুপপয়া পফগভ ভনছুয আরী ভপরা আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০৩১ াপরভা আবুর পারন ভপরা আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০৩২ াপফনা ইয়াপভন পফষু পভাাম্মদ ভপরা আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০৩৩ পপারী জপভ উপিন ভপরা আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০৩৪ পতাজপরভা খাতুন পদুর ইরাভ ভপরা আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০৩৫ রন্ত ভূলণ পুরুল আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০৩৬ আোঃ যপদ াভসুর ক পুরুল আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০৩৭ পভাররভ আরী খফীয উপিন পুরুল আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০৩৮ কাছু ফারা ফীরযন্দ্র নাথ ভপরা আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান

২০৩৯  পভাকাযভ পারন পফফয যভান পুরুল আনায ঝানপজযা ৭ ৩নং পাপজরপুয পভাোঃ পফবুয যভান
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরারদ যকায

উরজরা খাদ্য পনয়ন্ত্ররকয কাম ডারয়

দয, পদনাজপুয।
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ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

১ পভাোঃ আব্দুর ান্নান পভাোঃ া আব্দু াভাদ নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৩৩৮ আব্দুর ভান্নান ০১৭৩৫৮৮৩১০৬

২ পভাোঃ আবুর পারন মৃত পখা পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৪৭৭২৮০২৩০ ’’ ’’

৩ পভাোঃ যপভ উদ্দীন মৃত পফষু পভাল্লা নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৮৫০ ’’ ’’

৪ পভাোঃ ততয়ফ আরী মৃত তনদা ভামুদ নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৩৫৮ ’’ ’’

৫ পভাোঃ ভাপনক মৃত আরীভউদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৬৯৮ ’’ ’’

৬ পভযী পটারপা আররকজান্ডায তীপকড ভপরা পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০০৯০ ’’ ’’

৭ পভাোঃ আপনসুয যভান া আোঃ াভাদ নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯১২৭১৬৪৭৭০০০১০০ ’’ ’’

৮ পভাোঃ ইপি আরী মৃত নুয পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৯৫৭ ’’ ’’

৯ পভাোঃ আইনুর ইরাভ পভাোঃ আবুর পারন নৄরুল গৃপনী যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৪৩৯ ’’ ’’

১০ পভাোঃ ভামুন ইরাভ পভাোঃ যপফউর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৬১০৪১৩৯৮৩৯২৭ ’’ ’’

১১ পভাোঃ ইয়াপন আরী মৃত যভান আরী যকায নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৩৬৪ ’’ ’’

১২ পভাোঃ ভনসুয আরী পভন্টু পভাোঃ আজাায আরী নৄরুল গৃপনী যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৩৫০ ’’ ’’

১৩ অঞ্জরী পকযরকটা পরটর পভনপজ ভপরা ড্রাইবায যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৮৯২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

১৪ পভাোঃ াপকর যভান মৃত আপজজায যভান নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯২২৭১৬৪৭৭০০০৩০০ ’’ ’’

১৫ গুররনায কাকুরী মৃত পখ ততয়বুয যভান ভপরা পজরর যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৮২২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

১৬ পভাোঃ াইমুর ইরাভ শুকুয ভরস্না নৄরুল কৃলক যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭০৩৮ ’’ ’’

১৭ পভাোঃ আরারউদ্দীন পভাোঃ জফফায পভারস্না নৄরুল পজরর যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৭৯৩ ’’ ’’

১৮ পভাোঃ ভামুন যপদ মৃত পপযউদ্দীন নৄরুল পদাকানদায যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৭৯৫ ’’ ’’

১৯ পভাোঃ কপরভ উপদ্দন মৃত: পখ জভয আরী নৄরুল নাইট গাড ড যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ’’ ’’

২০ পভাোঃ ভকবুর পারন মৃত রাটু পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৩১২ ’’ ’’

২১ পভাছাোঃ াযবীন পফগভ পভাোঃ পদুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৩৬৩ ’’ ’’

২২ পভাোঃ আব্দুর ভাররক পভাোঃ ইয়ীন আরী নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৩৮৩ ’’ ’’

২৩ পভাছাোঃ যারফয়া পফওয়া মৃত পদলু পভাাম্মদ ভপরা পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০০২৯ ’’ ’’

২৪ পভাোঃ খুপভয উপদ্দন মৃত: ারয পভাল্লযা নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ’’ ’’

২৫ উজ্জর চন্দ্র যায় ফাদর চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৮৭৩ ’’ ’’

২৬ পভাোঃ ইভাইর মৃত আপজজুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০১৮৫ ’’ ’’

২৭ আন্না টরপা াতযা কুজুয ভপরা পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০১০৯ ’’ ’’

২৮ ফাপভত্ম পভনপজ করম্বা তীপকড ভপরা পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০০৮৭ ’’ ’’

২৯ পপরনা পকযরকটা ভন ান্না ভপরা পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০০৬৭ ’’ ’’

৩০ পফপযপজতা পভপনজ ভাইরকর কুজুয ভপরা ভপদ পদাকান যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০১১০ ’’ ’’

৩১ পভাোঃ ভনজুযম্নর ইরাভ শুকু পভাাম্মদ নৄরুল গৃপনী যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৮৮১ ’’ ’’

৩২ পভাছাোঃ সুযাইয়া খাতুন পভাোঃ ভপকভ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০২৬০ ’’ ’’

৩৩ পভাছাোঃ যওন আযা পভাোঃ আযভান ভপরা পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৩৮৭ ’’ ’’

৩৪ পভাোঃ াপপজ উদ্দীন াচান আরী নৄরুল চা পদাকানদায যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০১৮০ ’’ ’’

৩৫ পভাোঃ াাদত পারন মৃত পযয়াজ উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯২২৭১৬৪৭৭০০০৪০০ ’’ ’’

৩৬ পভাোঃ জারদুর ক পভাোঃ আপছায উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০০১০ ’’ ’’

৩৭ পভাছাোঃ নান্নী পভাোঃ নাপভ উদ্দীন ভপরা পদাকানদায যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৩৬২ ’’ ’’

৩৮ পভাছাোঃ পযপা আক্তায পভাোঃ পযনের ইরাভ ভপরা পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯২২৭১৬৪৭৭০২১২০০ ’’ ’’

৩৯ পভাোঃ পখ তুপান আরী মৃত াভীভ নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৬৬২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

৪০ মৄফযাজ চক্রফতী দীক চক্রফতী নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৯৩২ ’’ ’’

৪১ াানাজ আক্তায আপখ পভাোঃ পনজাভ উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯৩২৭১৬৪৭৭১১১৩০০ ’’ ’’

৪২ পভাোঃ পারুক পভয়া মৃত াপপজ উদ্দীন খান নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৫৬৪ ’’ ’’

৪৩ পভাোঃ কপনুয ইরাভ আব্দুর াপনপ নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭৯৪৪৯৮৩ ’’ ’’

৪৪ পভাোঃ আব্দুয যপভ মৃত আরপাজ উদ্দীন নৄরুল কপফযাজ যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০১৩৮ ’’ ’’

৪৫ পভাোঃ জফাইদুয যভান পভাোঃ দপফয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৯৮৪৬ ’’ ’’

৪৬ পভাোঃ পগারাভ যফফানী মৃত পযভান আরী নৄরুল পভনাজায যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৯০০ ’’ ’’

৪৭ পভাোঃ ভভতাজ আরী মৃত মুপরভ নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৩৫২ ’’ ’’

৪৮ পপপরপতা পতপকড মতী তীকী ভপরা পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ৩২৫৪৭৯৮১২১ ’’ ’’

৪৯ পভাোঃ ইভান আরী মৃত নুয পভাাম্মদ নৄরুল ট্রাক পরায যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০১৮১ ’’ ’’

৫০ পভাোঃ পপরভ পারন পভাোঃ নুয আরভ নৄরুল গৃপনী যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭২৯০ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

৫১ নেরভপন পভনপজ মৃত ানরচা পতগ্যা ভপরা পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৫২১ ’’ ’’

৫২ পভাোঃ ভপদুয ইরাভ পভাোঃ নুয ইরাভ নৄরুল নাপদ যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭০৪১ ’’ ’’

৫৩ পভাোঃ ইউসুপ আরী মৃত আপরভদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৬৮০ ’’ ’’

৫৪ পভাোঃ পভাররভা খাতুন পভাোঃ জয়নার আরফদীন ভপরা পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০১৪৩ ’’ ’’

৫৫ পভাোঃ াপরভ পভঞা পভাোঃ পতাতা পভঞা নৄরুল অরটা চারক যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ৪৬৩৪৭৪৮০১৮ ’’ ’’

৫৬ পভাোঃ জাাঙ্গীয পারন পভাোঃ যপপকুর ইরাভ নৄরুল গৃপনী যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৮৮৫ ’’ ’’

৫৭ পভাোঃ পখাযরদ আরভ  পভাোঃ আব্দুর জফফায নৄরুল পবন চারক যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭৬৭৭৭২৭৮৫২৮ ’’ ’’

৫৮ পভাছাোঃ মুক্তা পফগভ পভাোঃ ভপতয়ায যভান ভপরা পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৬৮৯ ’’ ’’

৫৯ পভাোঃ যপদুর ইরাভ পভাোঃ আবু তাররফ নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০০১১ ’’ ’’

৬০ পভাোঃ ইযাপপর মৃত পনজাভউদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৭০৯ ’’ ’’

৬১ রভত্মাল চন্দ্র দা মৃত মপতন চন্দ্র দা নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৮২৮ ’’ ’’

৬২ পভাোঃ আবুর পারন মৃত পখা পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০২৩০ ’’ ’’

৬৩ পভাছাোঃ াভীভা ইয়াপভন পভাোঃ াইদুয যভান ভপরা পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ৮২০৪৫১৬৩৩৩ ’’ ’’

৬৪ পভাছাোঃ খাররদা াযবীন পভাোঃ ভাজাযম্নর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৩৯৪ ’’ ’’

৬৫ পভাোঃ আরার পফন ক মৃত আব্দুর ক নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৯৯৪ ’’ ’’

৬৬ সুর দাঁ পজঠা াদাঁ নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৭৭২ ’’ ’’

৬৭ পভরা ফারা দা শ্যাভর চন্দ্র দা নৄরুল পদাকানদায যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৯৪০ ’’ ’’

৬৮ পভাছাোঃ জাানাযা পফগভ পভাোঃ যপফউর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৯১২ ’’ ’’

৬৯ পভাোঃ যম্নত্মভ আরী মৃত রাঠুয়া পফগভ নৄরুল পরফায যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৩০৭ ’’ ’’

৭০ পভাছাোঃ াচনা পফগভ তপজ পভাল্লা ভপরা গৃপনী যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ৮২০৪৪৮০৭২০ ’’ ’’

৭১ পভাোঃ নয়ন পভাোঃ আভজাদ পারন নৄরুল গাপি চারক যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৯১৮ ’’ ’’

৭২ পভাোঃ ভপয উদ্দীন মৃত াতানু পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০০৩৫ ’’ ’’

৭৩ ফাযর াররা কুজুয ইপিান পভনপজ নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ’’ ’’

৭৪ পভাোঃ ভাাবুয যভান মৃত ারময পভাাম্মদ নৄরুল পজরর যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৪২৮ ’’ ’’

৭৫ ফাযর াররা কুজুয &&&ইপিান পভনপজ নৄরুল কৃলক যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০১১৩ ’’ ’’

৭৬ পবনরন পতকী আররক পজন্ডায পতকী নৄরুল গৃপনী যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৮১২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

৭৭ এপরজারফ  পভনপজ মৃত লুকা কুজুয নৄরুল পজরর যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০০৬০ ’’ ’’

৭৮ আররকজান্ডায পভনপজ মৃত ছুভনু পভনপজ নৄরুল কৃলক যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০০৬৫ ’’ ’’

৭৯ অযপরা পরন্ডুয়ায মৃত এরডায়ায টরপা ভপরা পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০০৫৯ ’’ ’’

৮০ পতরযজা পভনজ মৃত আররক জান্দায কুজুয ভপরা গৃপনী যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০০৬৯ ’’ ’’

৮১ লুই কুজুয জন কুজুয নৄরুল কৃলক যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০১২৪ ’’ ’’

৮২ নেরভপন পভনপজ মৃত ানরচা পতগ্যা ভপরা গৃপনী যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৫২১ ’’ ’’

৮৩ ারভপন আক্তায যম্নপফ পতগ্যা ভপরা গৃপনী যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০০৯৫ ’’ ’’

৮৪ ফান ডাফা কুজুয লুই কুজুয নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৭৮২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

৮৫ গীতা রাকিা আগপিন খাররখা ভপরা পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০০৯৬ ’’ ’’

৮৬ আতাউয যভান পভাোঃ ভপনরুর আরভ ভাপনক নৄরুল  পদাকানদায যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৯০৭ ’’ ’’

৮৭ পভাোঃ আবু তারয মৃত ভপজফয যভান নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০১২৭ ’’ ’’

৮৮ পভাছাোঃ পদা খাতুন পভাোঃ পরার পারন ভপরা পদাকানদায যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০২৯৪ ’’ ’’

৮৯ পভাছাোঃ পখনা পফগভ পভাোঃ াপজুর ভপরা পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৫৮৮ ’’ ’’

৯০ পভাোঃ াপপজুয যভান পভাোঃ পারন আরী নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৫৪৩ ’’ ’’

৯১ পভাছাোঃ ছাভসুর নাায পভাোঃ ারদয আরী ভপরা পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৪৬১ ’’ ’’

৯২ পভাোঃ আপনছুয ইরাভ মৃত বাদুয পভাাম্মদ নৄরুল পবন চারক যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৪৪০ ’’ ’’

৯৩ পভাোঃ এনামুর ক পভাোঃ াভসুদ্দীন নৄরুল কৃলক যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০০৩৪ ’’ ’’

৯৪ পভাোঃ পপকুর ইরাভ পভাোঃ জপয উদ্দীন নৄরুল পদাকান দায যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৯২৭৯ ’’ ’’

৯৫ পভাছাোঃ ারযা খাতুন পভাোঃ ফপছয ভপরা পভপি বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৮২৩ ’’ ’’

৯৬ পভাছাোঃ ভরপদা পফওয়া মৃত ইউসুপ আরী ভপরা কৃলক যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০২৭৩ ’’ ’’

৯৭ পভাছাোঃ পফউটি পফগভ পভাোঃ যপপকুর ইরাভ ভপরা কৃলক যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৪০৭ ’’ ’’

৯৮ পভাছাোঃ জপভরা পফগভ  পভাোঃ পদজায আরী ভপরা কৃলক যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৮৭৪ ’’ ’’

৯৯ পভাোঃ আভজাদ পারন পভাোঃ াান আরী নৄরুল পবন চারক যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৯৪৯ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

১০০ পভাোঃ জাভার পারন পভাোঃ আযানের ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯০২৭১৬৪৭৭০০০১০০ ’’ ’’

১০১ পভাোঃ ভাামুদুর পারন া আব্দুর জপরর নৄরুল কৃলক যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০০৩৮ ’’ ’’

১০২ পভাছাোঃ যনা পফওয়া মৃত পগয়া উদ্দীন ভপরা কৃলক যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০২৭৪ ’’ ’’

১০৩ পভাোঃ পপকুর ইরাভ মৃত ইউসুপ আরী নৄরুল গৃপনী যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৪৪২ ’’ ’’

১০৪ পভাোঃ যপফউর ইরাভ মৃত নের ভামুদ নৄরুল পজরর যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৩০৪ ’’ ’’

১০৫ পভাোঃ যপপকুর ইরাভ মৃত আযাপ আরী নৄরুল গৃপনী যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৫৩৩ ’’ ’’

১০৬ পভাছাোঃ যপজনা পফগভ পভাোঃ আরভ ভপরা কৃলক যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯০২৭১৬৪৭৭০০০৩০০ ’’ ’’

১০৭ পভাোঃ দুরার আরী মৃত মুনীয উদ্দীন নৄরুল পজরর যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৬৮৪ ’’ ’’

১০৮ পভাোঃ যভজান আরী পভাোঃ াপকভ উপদ্দন নৄরুল কৃলক যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০২৫৩ ’’ ’’

১০৯ বাযতী যানী ভজুভদায তা ভজুভদায ভপরা গৃপনী যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৫৩৬ ’’ ’’

১১০ ভার ডর পতকী আররাক পজন্ডায পতকী নৄরুল কৃপল কাজ যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৮৯২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

১১১ াপফনা পতকী সুীর পভনপজ ভপরা কৃপল কাজ যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০০৮৯ ’’ ’’

১১২ সুপয়া পভপজজ পনরকারা কুজুয ভপরা কৃপল কাজ যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০০৯৮ ’’ ’’

১১৩ প্রপভরা পভনপজ পদরফন পতকী ভপরা যাজ পভিী যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০০৬২ ’’ ’’

১১৪ যম্নফপন পতগ্যা সুরয এক্কা ভপরা কৃপল কাজ যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০১৫৭ ’’ ’’

১১৫ পভাোঃ ভপনযম্নর আরভ ভাপনক মৃত াপফবুয যভান নৄরুল গৃপনী যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৯০৪ ’’ ’’

১১৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ পভাোঃ আব্দু াভাদ নৄরুল পযস্কা চারক যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৩৪১ ’’ ’’

১১৭ পভাোঃ পযাজুর ইরাভ মৃত আব্দুয খাররক নৄরুল পবক্ষুক যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৮৩৬ ’’ ’’

১১৮ পতরযপজনা টরপা ফ্রানপ পভনপজ ভপরা কৃপল কাজ যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০১১১ ’’ ’’

১১৯ পভাছাোঃ যওনাযা পফগভ পভাোঃ তপভজ উদ্দীন ভপরা কৃপল কাজ যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০২২৭ ’’ ’’

১২০ পভাোঃ পযয়াজুর ইরাভ মৃত আরাউদ্দীন ভপরা পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৪১৬ ’’ ’’

১২১ পভাছাোঃ জান্নাতুন পপযরদৌ পভাোঃ পভজানুয যভান ভপরা ঈভাভ যাজাযাভ নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০২৪৩ ’’ ’’

১২২ পভাোঃ আযানের ইরাভ মৃত আরারউদ্দীন নৄরুল পরফায যাজাযাভ নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০২৯৭ ’’ ’’

১২৩ পভাোঃ লুৎপয যভান মৃত কপপ উদ্দীন নৄরুল কৃপল কাজ যাজাযাভ নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৩১৭ ’’ ’’

১২৪ পাবা যানী যায় সুরযন যায় ভপরা কৃপল কাজ নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৮০৬৫১৬৭০২ ’’ ’’

১২৫ পভাছাোঃ জারদা পফগভ পভাোঃ খাপতয উদ্দীন ভপরা কৃপল কাজ যাজাযাভ নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৪২১ ’’ ’’

১২৬ পভাছাোঃ ভাপপয়া পফগভ পভাোঃ ভপনরূর আরভ ভপরা কৃপল কাজ যাজাযাভ নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৯০২ ’’ ’’

১২৭ পভাোঃ পাররভান মৃত হুলু পভাাম্মদ নৄরুল কৃপল কাজ যাজাযাভ নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৩২৫ ’’ ’’

১২৮ পভাোঃ আপজজুর ক মৃত াপপজ উদ্দীন নৄরুল চা পদাকান যাজাযাভ নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৮১৭ ’’ ’’

১২৯ পভাোঃ পভাখররছুয যভান মৃত ারয পভাাম্মদ পচৌধুযী নৄরুল দযপজ যাজাযাভ নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৩৭৯ ’’ ’’

১৩০ পভাছাোঃ বুরবুপর পভাোঃ তপছয উপদ্দন ভপরা কৃপল কাজ নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ৫০৫৪৭৮৪০৮৬ ’’ ’’

১৩১ পভাোঃ পফরার পফন ক মৃত আব্দুর ক নৄরুল কৃপল কাজ যাজাযাভ নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০০১৬ ’’ ’’

১৩২ ভপন্ ভাযপড কান্দন াদা ভপরা গৃপনী যাজাযাভ নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৭৪৪ ’’ ’’

১৩৩ পভাোঃ ভপতয়ায যভান পভাোঃ খপফয পখ নৄরুল পবন চারক যাজাযাভ নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৬৮৮ ’’ ’’

১৩৪ পভাোঃ আপভরুর ইরাভ মৃত; পভরয পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয উত্তয পদফীনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১৯১৪ ’’ ’’

১৩৫ নকুর চন্দ্র যকায মৃত: ফাসুরদফ যকায নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭২৬৪০৭১৫৭৪৭৬ ’’ ’’

১৩৬ পভাছাোঃ পপদ্দকা পফগভ পভাৎ পভাত্মপা জাভান ভপরা কৃপল কাজ যাজাযাভ নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৭১১ ’’ ’’

১৩৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ আব্দুয যপদ নৄরুল কৃপল কাজ যাজাযাভ নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ৫০৫৪৪৬৬৬১৯ ’’ ’’

১৩৮ পভাছাোঃ তছপরভা পফগভ পভাোঃ পভাফাযক আরী ভপরা পদনমুজুয যাজাযাভ নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৮২০ ’’ ’’

১৩৯ পভাোঃ জয়নুর ইরাভ পভাোঃ খাপতয নৄরুল কৃপল কাজ যাজাযাভ নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০২৭৮ ’’ ’’

১৪০ পভাছাোঃ যত্না আকতায পভাোঃ বুজ ভপরা কৃপল কাজ যাজাযাভ নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৮৯২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

১৪১ পভাছাোঃ পখনা পফওয়া মৃত আবুর পারন পখ ভপরা কৃপল কাজ যাজাযাভ নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৬৯৬ ’’ ’’

১৪২ পভাোঃ জারার উদ্দীন মৃতোঃ ারপাজ উদ্দীন নৄরুল আরটা চারক যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৪০৫ ’’ ’’

১৪৩ পভাছা: আরফদা পভাোঃ পরাকভান ভপরা পভকায বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৪৫৫৩ ’’ ’’

১৪৪ পভাোঃ দপফরুর ইরাভ মৃত ভপজয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৪১০ ’’ ’’

১৪৫ পভাোঃ সুভন আরী  পভাোঃ ভভতাজ আরী নৄরুল পভকায যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৪৩৬ ’’ ’’

১৪৬ লুইজা কুজুয মৃত ভাযরর তীপকড নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০১৩৩ ’’ ’’

১৪৭ পতরযজা পটরপা মৃত জনা টরপা ভপরা পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০০৯১ ’’ ’’

১৪৮ ভপন ান্না পতয তীপকড ভপরা পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০১০৪ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

১৪৯ ভারতী টরপা গরে পভনজ ভপরা পদাকনদায যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮১০৫ ’’ ’’

১৫০ সুপভ মুযমু মৃত: টুনু মুযমু ভপরা পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৫৫৫৫ ’’ ’’

১৫১ ঠাকুয দা অতুর চন্দ্র দা ফাবু নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০১৮৪ ’’ ’’

১৫২ াতযা টরপা মরপ টরপা নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০০৬৯ ’’ ’’

১৫৩ পভাোঃ গুরজায পারন পভাোঃ ভপদুয যভান নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০২৮৯ ’’ ’’

১৫৪ যারফয়া খাতুন আব্দুয যপভ ভপরা পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৭৯৬৫১ ’’ ’’

১৫৫ ীরা আকতায ভাপনক া ভপরা ফযগা চালী ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯২৮৯ ’’ ’’

১৫৬ পভাোঃ পযাত্মভ আরী মৃত নপজয উদ্দীন নৄরুল আরটা চারক ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৫৭৪ ’’ ’’

১৫৭ পভাোঃ ওয়াদুদ তালূকদায মৃত আব্দুয যভান নৄরুল ফযগা চালী ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৪৭৫ ’’ ’’

১৫৮ শ্রী সুফা চন্দ্র যায় মৃত পননু চন্দ্র যায় নৄরুল পজরর ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯১৯২ ’’ ’’

১৫৯ পিরজন্দ্রনা  যায় মৃত জরগন্দ্রনা  যায় নৄরুল পজরর ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৪৭৫ ’’ ’’

১৬০ পভাোঃ আপজজুয যভান পভাোঃ ভপপজ উদ্দীন নৄরুল পরফায ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৪২৭ ’’ ’’

১৬১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ পভাোঃ আফফাছ আরী নৄরুল পদনমুজুয ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৪০৯ ’’ ’’

১৬২ পভাছাোঃ আ্ইপযন পভাোঃ যভজান আরী ভপরা পদনমুজুয ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৩৯৮ ’’ ’’

১৬৩ পভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মৃত আরফদ আরী নৄরুল পদনমুজুয ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯২০৩ ’’ ’’

১৬৪ পভাোঃ াপপজুর ইরাভ মৃত াপকভ নৄরুল গরু ব্যফস্যা ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯১৮৭ ’’ ’’

১৬৫ ভনছুয আরী মৃত ভপপজ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৩০৬ ’’ ’’

১৬৬ াপভদুর ইরাভ পভাোঃ াপচভদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৩১১ ’’ ’’

১৬৭ পভাোঃ আপনছুয যভান মৃত পভাতাায নৄরুল কৃপল কাজ ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯২৮৮ ’’ ’’

১৬৮ পভাোঃ ভয়ছায আরী পভাোঃ ভকবুর পারন নৄরুল পদনমুজুয ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৪৫২ ’’ ’’

১৬৯ পভাোঃ আব্দুর াপকভ মৃত নপভয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৫১৩ ’’ ’’

১৭০ ভায়া যানী যায় ফাবু যাভ যায় ভপরা পদনমুজুয ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৫৩৮ ’’ ’’

১৭১ পভাোঃ আনায়াযম্নর ইরাভ  আব্দুর জফফায নৄরুল পদনমুজুয ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৫৩৬ ’’ ’’

১৭২ যওন আযা পভাোঃ ভপদুয যভান ভপরা গৃপনী ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৫২৯ ’’ ’’

১৭৩ পভাছাোঃ যনপজনা মৃত আব্দুর াপকভ ভপরা পদনমুজুয ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯২২১ ’’ ’’

১৭৪ ভাসুদ যানা মৃত ভপপজ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৩০৪ ’’ ’’

১৭৫ যম্নপফনা রযন বুদু মুমু ড ভপরা পদনমুজুয ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯৭৫২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

১৭৬ শ্রী ফভত্ম যায় মৃত ভন্টু যায় নৄরুল পদনমুজুয ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৫১৮ ’’ ’’

১৭৭ পভাোঃ আাদুর ইরাভ পভাোঃ পয়জদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯১১৭ ’’ ’’

১৭৮ ইদুয যভান আব্দুর গপন নৄরুল পদনমুজুয ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৬২৪ ’’ ’’

১৭৯ ফাযতী যানী যায় উরন্দ্র যায় ভপরা পজরর ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৬৩৮ ’’ ’’

১৮০ শ্যী যঞ্জন যায় শ্রী সুফা চন্দ্র যায় নৄরুল কৃপল কাজ ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৩৩১ ’’ ’’

১৮১ াভত্ম যায় মৃত পন্ধু যায় নৄরুল পজরর ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৬৪৭ ’’ ’’

১৮২ পভাোঃ লুৎপয যভান মৃত ইভাইর যকায নৄরুল পজরর ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৪৭৩ ’’ ’’

১৮৩ পভাোঃ ভপউয যভান আব্দু াভাদ নৄরুল কৃপল কাজ ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৫৫৬ ’’ ’’

১৮৪ পভাোঃ আপছায আরী পভাোঃ হুরন আরী নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯০৮৬ ’’ ’’

১৮৫ পভাোঃ আপনসুয যভান পভাোঃ আব্দুর জফফায নৄরুল পদনমুজুয ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৪৫৪ ’’ ’’

১৮৬ পভাোঃ পয়জায আরী পভাোঃ মুনরপ আরী নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২১৩০ ’’ ’’

১৮৭ পভাোঃ পযয়াজুর ইরাভ মৃত াভসুদ্দীন নৄরুল পরফায ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬০৩৩ ’’ ’’

১৮৮ এভদাদুল্যা আরম্মদ মৃত াাবুপদ্দন আরম্মদ নৄরুল পদনমুজুয ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৪১৫ ’’ ’’

১৮৯ পরটন কুভায দা সুধীয চন্দ্র দা নৄরুল পবক্ষুক ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৬৪৯ ’’ ’’

১৯০ বুরধাভপন যায় মৃত নন্দ যায় ভপরা পদনমুজুয ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৫২৫ ’’ ’’

১৯১ পভাোঃ যপপকুর ইরাভ মৃত পভাতাায যভান নৄরুল পযস্কা চারক ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯৪২৭১৬৪৭৭০০০২০০ ’’ ’’

১৯২ যপপকুর ইরাভ পভাোঃ াভসুর নৄরুল গৃপনী ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৫৫৫ ’’ ’’

১৯৩ পভাোঃ ছপফউর ইরাভ মৃত ভতাায নৄরুল পদনমুজুয ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯৩২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

১৯৪ পভাোঃ ছাইদুর ইরাভ আব্দুর পভাকাযভ নৄরুল পদনমুজুয ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৫৫৮৩ ’’ ’’

১৯৫ পভাছাোঃ পপারী পফগভ কাপছভ উপদ্দন ভপরা গৃপনী খাভাযকান্তফাগ ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ৯১০৪৭৭৪৯৬৪ ’’ ’’

১৯৬ পভাছাোঃ নাপভা পফগভ পতাজারম্মর ক ভপরা কৃপল কাজ ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯২৬৩ ’’ ’’

১৯৭ পভাছাোঃ ইছভতাযা ভপজফয যভান ভপরা পদনমুজুয ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯২৫৬ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

১৯৮ পজপভন পফগভ পপরযাজ আরম্মদ ভপরা পদনমুজুয ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯২৫৫ ’’ ’’

১৯৯ নুয পভাাম্মদ পভাোঃ পযাজুর ইরাভ নৄরুল কৃপল কাজ খাভায কান্তফাগ ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ৭৭৫৪৯১৭৮৮৩ ’’ ’’

২০০ টগয পদফ প্রদী কুভায পদফ ভপরা কৃপল কাজ খাভায কান্তফাগ ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৩২৩ ’’ ’’

২০১ রপতনেয যভান নুতু পভাোঃ কপছভউদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৩৬৪ ’’ ’’

২০২ এভদাদুল্যা আরম্মদ াাবুপদ্দন আরম্মদ নৄরুল পদনমুজুয ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ৩২৫৪৪৮৩৮৭২ ’’ ’’

২০৩ পভাোঃ যপপকুর ইরাভ পভাোঃ আব্দু ছাত্তায নৄরুল পদনমুজুয ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬০৩৯ ’’ ’’

২০৪ পভাোঃ আজাায আরী পভাোঃ পরয়জ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯১১০ ’’ ’’

২০৫ পভাোঃ ভরয আরী মৃত ওপপযউদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯২৯১ ’’ ’’

২০৬ আযপা খাতুন পখযাজুয যভান ভপরা পবন চারক ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯১২৪ ’’ ’’

২০৭ আব্দুর আপজজ পভাোঃ আপতায উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৫৪৩ ’’ ’’

২০৮ পভাছাোঃ যনপজনা মৃত পভাতাায ভপরা কৃপল কাজ ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬০৪৭ ’’ ’’

২০৯ শুপয চন্দ্র যায় ভত সুরযন্দ্র না  কভ ডকায নৄরুল কৃপল কাজ ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৩৫৮ ’’ ’’

২১০ পভাোঃ যপদ মৃত নপজভ উদ্দীন নৄরুল কৃপল কাজ ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৭৯৫৭৯ ’’ ’’

২১১ াধন যায় তুরী যায় নৄরুল কৃপল কাজ নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৬৫৬ ’’ ’’

২১২ পভাোঃ আবুর পারন মৃত ভপছয পভাাম্মদ নৄরুল কৃপল কাজ নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৭৭৮ ’’ ’’

২১৩ পভাোঃ পভাকরছদুর ইরাভ পভাোঃ ভপভয উদ্দীন নৄরুল কৃপল কাজ নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯০৯৮ ’’ ’’

২১৪ পভাোঃ ভাপনক পভাোঃ মুজাফ্পয নৄরুল কৃপল কাজ নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯১২৭১৬৪৭৭০০০১০০ ’’ ’’

২১৫ পভাোঃ তছপরভ আরী মৃত পফরার উদ্দীন নৄরুল কৃপল কাজ নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯০৫৪ ’’ ’’

২১৬ দীক পভযভ ভ পযযন নৄরুল কৃপল কাজ নুরাইফাপি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯০৪০ ’’ ’’

২১৭ নেযকুয ফারা মৃত পদরফন্দ্র কভ ডকায নৄরুল কৃপল কাজ নুরাইফাপি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৫৯৮ ’’ ’’

২১৮ ভপনন্দ্র যায় পনযঞ্জন অপধকাযী নৄরুল কৃপল কাজ নুরাইফাপি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৫৮০ ’’ ’’

২১৯ অরাক চন্দ্র যায় পনযঞ্জন চন্দ্র যায় নৄরুল ঈভাভ নুরাইফাপি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯৩২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

২২০ পভাোঃ নজযম্নর ইরাভ মৃত কারভ আরী নৄরুল পরফায নুরাইফাপি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯০৭৫ ’’ ’’

২২১ যাভ ফাবু যায় মৃত অপনী যায় নৄরুল কৃপল কাজ নুরাইফাপি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৯৩৩ ’’ ’’

২২২ কৃষ্ণ কভর যায় মৃত অপফনা যায় নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফাপি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৬৮৭ ’’ ’’

২২৩ পভপত যায়  মৃত অপফনা যায় নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফাপি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৭০১ ’’ ’’

২২৪ ভরনাযঞ্জন যায় মৃত পভান যায় নৄরুল পজরর নুরাইফাপি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৬৮৩ ’’ ’’

২২৫ সুফা কভ ডকায মৃত মুকুন্দু কভ ডন্দায নৄরুল চা পদাকান নুরাইফাপি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৫৯২ ’’ ’’

২২৬ প্রদী কভ ডকায ভঙ্গলু কভ ডকায নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফাপি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯২২৭১৬৪৭৭০০০৪০০ ’’ ’’

২২৭ ভাপনক চন্দ্র যায় সুপনর চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফাপি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৬৮২ ’’ ’’

২২৮ নন্দ যায় প্রনেরস্ন যায় নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফাপি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৫৫৪ ’’ ’’

২২৯ উজ্জর কভ ডকায মৃত যনজীত কভ ডকায নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফাপি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৫৬৫ ’’ ’’

২৩০ শ্যাভর কভ ডকায মৃত সুরযন্দ্র না  কভ ডকায নৄরুল অরটা চারক নুরাইফাপি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৫৫২ ’’ ’’

২৩১ শ্রী পখাকন চন্দ্র যায় পফৌদ্ধনা  যায় নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৮৯২৭১৬৪৭৭০০০১০০ ’’ ’’

২৩২ বরফ চন্দ্র যায় বুধা চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৯৮৮ ’’ ’’

২৩৩ পভাাম্মদ আরী পভাোঃ আবুর পারন নৄরুল গৃপনী নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৭৩৬ ’’ ’’

২৩৪ পভাোঃ ভপভয উদ্দীন পভাোঃ আপখজ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯০৯৫ ’’ ’’

২৩৫ পভাছাোঃ সুরতানা পফওয়া মৃত নূয পভাাম্মদ ভপরা পদনমুজুয নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৮৭০ ’’ ’’

২৩৬ খায়যম্নর ইরাভ মৃত খাপজভ উদ্দীন আরভদ নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৯২২ ’’ ’’

২৩৭ আনন্দ চন্দ্র যায় নরগন্দ্র চন্দ্র যায় নৄরুল গৃপনী নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯০৪৪ ’’ ’’

২৩৮ রা ভভত্ম পজাগাই ভভত্ম নৄরুল পবন চারক নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৯৬০ ’’ ’’

২৩৯ পভাোঃ াপপজুর ইরাভ মৃত জয়নুর আরফদীন নৄরুল গৃপনী নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯০৬১ ’’ ’’

২৪০ পভাোঃ াভসুজ্জাভান  তালুকদায মৃত আব্দুয যভান তালুকদায নৄরুল কৃপল কাজ নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৩৯৩ ’’ ’’

২৪১ তফাখী যানী যায় দুরার যায় ভপরা পদনমুজুয নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৯৭২ ’’ ’’

২৪২ পকযন যায় মৃত জরগন্দ্র না  যায় নৄরুল পবন চারক নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৬১৫ ’’ ’’

২৪৩ পভাোঃ ভনছুয আরী মৃত তপছয পভাাম্মদ নৄরুল আরটা চারক নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৭৯৪ ’’ ’’

২৪৪ ীরযন্দ্র না  কভ ডকায পফজয় কভ ডকায নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৬১৮ ’’ ’’

২৪৫ পভাোঃ আব্দুর ছাওায পভাোঃ খপতফ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৯৮৭ ’’ ’’

২৪৬ পভাোঃ আব্দু ারাভ মৃত আপভয আরী নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৯৫৮ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

২৪৭ পভাোঃ আব্দুর খপরর পভাোঃ খপতফ ইদ্দীন নৄরুল পদাকান নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৯৮৬ ’’ ’’

২৪৮ পভাোঃ ওরদ আরী পভাোঃ হুরন আযী নৄরুল পবক্ষুক নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯০৮৪ ’’ ’’

২৪৯ পভাোঃ যস্তভ আরী মৃত পয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯০৬৩ ’’ ’’

২৫০ পভাোঃ আপযপ পারন পভাোঃ আপভনুর নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৮৭২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

২৫১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ পভাোঃ তপছয উদ্দীন নৄরুল গৃপনী নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯০৬৮ ’’ ’’

২৫২ সুপভত্রা পভযভ যফীন মুযমু নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯০৪২ ’’ ’’

২৫৩ পভাোঃ াইনের ইযাভ মৃত তপছয উদ্দীন নৄরুল পজরর নুরাইফাপি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯০৫৯ ’’ ’’

২৫৪ পভাোঃ পভজানুয যভান পভাোঃ পয়ায আরী নৄরুল পজরর নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৮৪৬ ’’ ’’

২৫৫ পভাোঃ পভাত্মপা কাভার মৃত ভনছুয আপর নৄরুল পজরর নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৮৯৩ ’’ ’’

২৫৬ পভাোঃ বুধু মৃত নপছয উদ্দীন নৄরুল গৃপনী নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৮৩৫ ’’ ’’

২৫৭ পভাোঃ আরা্উদ্দীন  পভাোঃ আপতাফ &উদ্দীন নৄরুল পজরর নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৯৭৮ ’’ ’’

২৫৮ পভাোঃ আব্দুর জফফায মৃত তপজয উদ্দীন নৄরুল কৃপল কাজ নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৪৬২ ’’ ’’

২৫৯ পভাোঃ যপপকুর ইরাভ আব্দুয ছারাভ নৄরুল কৃপল কাজ নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৭৫৪ ’’ ’’

২৬০ পভাোঃ অপভজ উপদ্দন মৃতোঃ পজর পভাাম্মদ নৄরুল পজরর ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৪৫৯ ’’ ’’

২৬১ মুপনয উদ্দীন মৃত যপভউদ্দীন নৄরুল গৃপনী নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭৪০৯৯১৬ ’’ ’’

২৬২ প্রবা চন্দ্র কভ ডকায মৃত প্রনৄরস্ন চন্দ্র কভ ডকায নৄরুল পজরর নৃরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৭৫৫ ’’ ’’

২৬৩ পভাোঃ ফযাতু &অরী মৃত পককাযা নৄরুল পজরর নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯০৭৯ ’’ ’’

২৬৪ পদনৄ কভ ডকায মৃত জীরতন্দ্র না  কভ ডকায নৄরুল পজরর নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৫৮৩ ’’ ’’

২৬৫ যপ ন্দ্র নপ  কভ ডকায মৃত প্রনেরস্ন কভ ডকায নৄরুল পজরর নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৬১১ ’’ ’’

২৬৬ পফভর চন্দ্র যায় মৃত পগৌয ভন যায় নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৯৭০ ’’ ’’

২৬৭ পভাোঃ কপযভপদ্দন পভাোঃ ইয়াজ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৯৫১ ’’ ’’

২৬৮ পভাোঃ পপজুর ইযাভ মৃত আবু ফক্কয পপদ্দক নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৯৪৩৫৪৯৮২ ’’ ’’

২৬৯ ওপদুর ইরাভ পরু পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ’’ ’’

২৭০ পভাোঃ আপরভউদ্দীন মৃত নপভয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬০০৫ ’’ ’’

২৭১ পভাোঃ পভজানুয যভান পভাোঃ দপরর উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬০১৪ ’’ ’’

২৭২ পভাোঃ পযাদ তপভজ উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ৯১৯৬২২৫৩৮০৮৫৩ ’’ ’’

২৭৩ পভাোঃ পভাকররছুয যভান পভাোঃ আপতাফ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯০৬২ ’’ ’’

২৭৪ ফাতাসু চন্দ্র যায় কিু চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯০২১ ’’ ’’

২৭৫ পভাোঃ পয়জ উদ্দীন মৃত পযয়াজ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৯২৫ ’’ ’’

২৭৬ পভাোঃ ভপতউয যভান পভাোঃ আরতাফ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৯৮১ ’’ ’’

২৭৭ পভাোঃ জাপকয পারন পভাোঃ আপজজুর ক নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৭৯১ ’’ ’’

২৭৮ পতু কভ ডকায মৃত জীরতন্দ্র না  কভ ডকায নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৫৯১ ’’ ’’

২৭৯ পভাছাোঃ রুপফনা পফগভ পভাোঃ ভপউয যভান নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৪০৯ ’’ ’’

২৮০ পভাোঃ পফরার পারন পভাোঃ অপভজ উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৪৬০ ’’ ’’

২৮১ পভাোঃ পভাকরছদ আরী মৃত ভপছয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৯৭৩ ’’ ’’

২৮২ পভাোঃ জরফদ আরী মৃত আরছভ আরী নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৯৭১ ’’ ’’

২৮৩ গুররনায কাকুরী যপভ উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ৫০৭৬১৩২০২৫ ’’ ’’

২৮৪ পভাচাোঃ পতজান মৃত তনেয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৭২২ ’’ ’’

২৮৫ পনরযন কভ ডকায মৃত পনরন কভ ডকায নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৭৫৮ ’’ ’’

২৮৬ শ্রী সুজন চন্দ্র কভ ডকায মৃত পনরন চন্দ্র কভ ডকায নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৮৩২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

২৮৭ যনু কভ ডকায পযভর কভ ডকায নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৭৮৫৯৬ ’’ ’’

২৮৮ পভাোঃ ইভাইর পারন পভাোঃ খপতফ উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৯৮৯ ’’ ’’

২৮৯ পভাোঃ তপদুর ইরাভ পভাোঃ পভাজাফ্পয পারন নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৭৯০২৮ ’’ ’’

২৯০ পভাছাোঃ হুরন আযা পভাোঃ যানা ফাবু ভপরা খাভাযকান্তফাগ ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯৪২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

২৯১ পভাছাোঃ নাযগীছ সুরতানা পভাোঃ যারদ তাযম্নকদায ভপরা পদনমুজুয খাভায কান্তফাগ ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৩৩২ ’’ ’’

২৯২ পভাোঃ যারর তালুকদায পভাোঃ পারায়ভান তালুরদায নৄরুল পদনমুজুয খাভায কান্তফাগ ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৩৩১ ’’ ’’

২৯৩ শ্রী আরাক কুভায দা মৃত পয চন্দ্র দা নৄরুল গৃপনী খাভায কান্তফাগ ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৩১৮ ’’ ’’

২৯৪ পভাছাোঃ কপনুয পফওয়া মৃত পযাকন উদ পদৌরাাা ভপরা পদনমুজুয খাভায কান্তফাগ ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৭৬ ’’ ’’

২৯৫ পভাছাোঃ তুনরজয পফগভ মৃত ভাইনদ্দীন ভপরা পদনমুজুয খাভায কান্তফাগ ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮০৬৪ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

২৯৬ পভাছাোঃ ভপযয়ভ পফগভ পভাোঃ তাজদ্দীন পখ ভপরা গৃপনী খাভায কান্তফাগ ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৩৩৮ ’’ ’’

২৯৭ পভাছাোঃ আঞ্জু আযা পফগভ পভাোঃ পদুর ইরাভ ভপরা গৃপনী খাভায কান্তফাগ ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮১৯৭ ’’ ’’

২৯৮ পভাছাোঃ াপদা পফগভ পভাোঃ আব্দুর গপায ভপরা পদনমুজুয খাভায কান্তফাগ ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮১৩৩ ’’ ’’

২৯৯ পভাোঃ ভপপজুর ক পভাোঃ অপর ভদ্দীন নৄরুল গৃপনী খাভায কান্তফাগ ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৪১৭ ’’ ’’

৩০০ পভাোঃ াভসুপদ্দন মৃত পয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয খাভায কান্তফাগ ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮১৬২ ’’ ’’

৩০১ পভাোঃ ভপপজ উদ্দীন মৃত পপ উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয খাভায কান্তফাগ ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮০৫৬ ’’ ’’

৩০২ পনতাই চন্দ্র দা মৃত রক্ষী কান্ত দা নৄরুল পদনমুজুয খাভায কান্তফাগ ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮২৭০ ’’ ’’

৩০৩ পভাোঃ আব্দুর গফ্পায মৃত ছমুল্যা নৄরুল কৃলক খাভায কান্তফাগ ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮১৩২ ’’ ’’

৩০৪ পভাোঃ নাজমুর পারন পভাোঃ পগয়া উদ্দীন নৄরুল গৃপনী খাভায কান্তফাগ ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৪৮২ ’’ ’’

৩০৫ শ্রী আাপয যায় শ্রী যপফন্দ্রনা  যায় নৄরুল পদনমুজুয খাভায কান্তফাগ ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮২৭৯ ’’ ’’

৩০৬ শ্রী ংকযী তফলম্য ীয ভূলে দা নৄরুল পদনমুজুয খাভায কান্তফাগ ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৪৭৭ ’’ ’’

৩০৭ উজ্জর চন্দ্র যায় মৃত কালু যাভ যায় নৄরুল কৃপল কাজ খাভায কান্তফাগ ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮২২৬ ’’ ’’

৩০৮ শ্রী প্রদী পদফ মৃত প্রবাত চন্দ্র পদফ নৄরুল কৃপল কাজ খাভায কান্তফাগ ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৩২২ ’’ ’’

৩০৯ পভাোঃ যপপকুর ইরাভ মৃত যপভ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয খাভায কান্তফাগ ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৬০৮ ’’ ’’

৩১০ পভাোঃ আব্দুর গনেয পভাোঃ যজফ আরী নৄরুল কৃপল কাজ খাভায কান্তফাগ ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮১৫০ ’’ ’’

৩১১ তী চন্দ্র যায় মৃত টুনী যাভ যায় নৄরুল কৃপল কাজ খাভায কান্তফাগ ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮০৮৪ ’’ ’’

৩১২ পভাোঃ াইনেয যভান পভাোঃ দপফয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয খাভায কান্তফাগ ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৪৫৪ ’’ ’’

৩১৩ পভাোঃ পভাখররছুয যভান পভাোঃ আতাফদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয খাভায কান্তফাগ ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৪০৩ ’’ ’’

৩১৪ পভাোঃ আব্দুয যভান মৃত শুকু পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয খাভায কান্তফাগ ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৪২১ ’’ ’’

৩১৫ পভাোঃ ফযা মৃত পচকু নৄরুল পদনমুজুয খাভায কান্তফাগ ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৪১৩ ’’ ’’

৩১৬ পভাছাোঃ রাইরী পফগভ মৃত পাফাান নৄরুল পদনমুজুয খাভায কান্তফাগ ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮২৩৭ ’’ ’’

৩১৭ পভাোঃ াইনেদ্দীন পভাোঃ যভজান পখ নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭২৬৪০৪১৩৬১০১ ’’ ’’

৩১৮ শ্রী পন্টু চন্দ্র তফম্য শ্রী পটাই চন্দ্র তফস্য নৄরুল গৃপনী খাভায কান্তফাগ ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮২৮৭ ’’ ’’

৩১৯ পভাছাোঃ যনপজনা পফগভ পভাোঃ ফাফলু পখ নৄরুল পদনমুজুয খাভায কান্তফাগ ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮২৩১ ’’ ’’

৩২০ পফন্দ ফারা পগৌতভ যায় ভপরা পদনমুজুয পফশ্বনা নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১২১৫ ’’ ’’

৩২১ পপযদা ফানু মৃত কুদ্দু পখ ভপরা পদনমুজুয পফশ্বনা নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৪৮২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

৩২২ পভাচাোঃ াররা খাতুন পভাোঃ আাদ আরী ভপরা পদনমুজুয পফশ্বনা নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১৩৯৩ ’’ ’’

৩২৩ পভাছাোঃ আযপজনা পফগভ পভাোঃ জফাইদুয যভান ভপরা পদনমুজুয পফশ্বনা নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ’’ ’’

৩২৪ পভাছাোঃ নাপছভা পফগভ পভাোঃ নাপজয উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয পফশ্বনা নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১৪৪৪ ’’ ’’

৩২৫ পভাছাোঃ রাফপন ইয়াছপভন পভাোঃ পভাত্মপা পারন ভপরা পদনমুজুয পফশ্বনা নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১০৫৯ ’’ ’’

৩২৬ পভাোঃ মযত আরী পভাোঃ আাদ আরী নৄরুল পদনমুজুয পফশ্বনা নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৮১২ ’’ ’’

৩২৭ পভাছাোঃ আক্তায ফানু পভাোঃ ফাদর মৃধা ভপরা পদনমুজুয পফশ্বনা নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১৪৩১ ’’ ’’

৩২৮ পভাছাোঃ নাযগী চায়না পভাোঃ ফাবু মৃধা ভপরা গৃপনী পফশ্বনা নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১৪৩২ ’’ ’’

৩২৯ পভাোঃ পখাকন মৃত আব্দুর াই নৄরুল গৃপনী পফশ্বনা নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭৩৭৫ ’’ ’’

৩৩০ পভাোঃ যপপকুর ইরাভ পগল্লা মৃত জপভয উদ্দীন পখ নৄরুল পদনমুজুয পফশ্বনা নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৮০৬ ’’ ’’

৩৩১ পভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ নাপদ পভাোঃ পজরর আউয়ার ফাায নৄরুল পদনমুজুয পফশ্বনা নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭৩৭০ ’’ ’’

৩৩২ পভাোঃ পকযাভত আপর মৃত ভপনয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পফশ্বনা নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১৪৪৮ ’’ ’’

৩৩৩ পভাছাোঃ যারফয়া পভাোঃ আব্দুর যভান ভপরা পদনমুজুয পফশ্বনা নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১৫৩২ ’’ ’’

৩৩৪ পভাছাোঃ রায়রা আযজুভান ফানু পভাোঃ নুয আবু াছান নৄরুল পদনমুজুয পফশ্বনা নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১১১৩ ’’ ’’

৩৩৫ পভাছাোঃ আররয়া পফগভ পভাোঃ আব্দুর গপন নৄরুল পদনমুজুয পফশ্বনা নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১৪১১ ’’ ’’

৩৩৬ পভাোঃ আপনছুয যভান পভাোঃ আবু তাররফ নৄরুল পদনমুজুয পফশ্বনা নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১০২৮ ’’ ’’

৩৩৭ উযপভরা ফারা পভাটযা যায় ভপরা পদনমুজুয পফশ্বনা নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১৫৩৪ ’’ ’’

৩৩৮ পগরযন যায় ক ারু চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ৭৭৫৪৫১৪৮১৩ ’’ ’’

৩৩৯ পভাোঃ আবুফক্কয পছপদ্দক মৃত নুরুর ক নৄরুল পদনমুজুয পফশ্বনা নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১৩২৫ ’’ ’’

৩৪০ পভাোঃ আপজজুর ক মৃত পদর পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয পফশ্বনা নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১৩০৪ ’’ ’’

৩৪১ পভাোঃ নুযজ্জাভান পভাোঃ আব্দুর আপজজ নৄরুল পদনমুজুয পফশ্বনা নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১৫৬৫ ’’ ’’

৩৪২ পভাোঃ পপযরদৌ পভাোঃ অপদুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয পফশ্বনা নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১৩৩৮ ’’ ’’

৩৪৩ কিু যায় মৃত পবারা যায় নৄরুল পদনমুজুয পফশ্বনা নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১৪৮৩ ’’ ’’

৩৪৪ শ্রী পযাভন যায় মৃত যপফ যায় নৄরুল পদনমুজুয পফশ্বনা নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১১২৮ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

৩৪৫ ততয়ফা নাপযন পভাোঃ যপফউর আউয়ার নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৮৫৩ ’’ ’’

৩৪৬ ভরশ্বয যায় মৃত পযা রার নৄরুল পদনমুজুয পফশ্বনা নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১৪৭৮ ’’ ’’

৩৪৭ পনরন যায় নৄযানু যায় নৄরুল পদনমুজুয পফশ্বনা নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭০০০০৯৮ ’’ ’’

৩৪৮ পভাছাোঃ পফরপক পফগভ পভাোঃ রাবু ভপরা পদনমুজুয পফশ্বনা নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮১৪৩৪ ’’ ’’

৩৪৯ পভাোঃ যাজ্জাক আরী পভাোঃ আনছায আরী নৄরুল পদনমুজুয পফশ্বনা নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮১০৬৫ ’’ ’’

৩৫০ পভাোঃ আান াপফফ চঞ্চর পভাোঃ পভাাযপ পারন নৄরুল পদনমুজুয পফশ্বনা নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৪২৭১৬৪৭৭০০০২০০ ’’ ’’

৩৫১ পভাোঃ সুভন আরী পভাোঃ আব্দুর গপন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯৬৮৯৯ ’’ ’’

৩৫২ কানু যায় মৃত ফাবু নার যায় নৄরুল পদনমুজুয পফশ্বনা নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮১২২২ ’’ ’’

৩৫৩ নৄপরন যায় মৃত ফাবু যায় নৄরুল পদনমুজুয পফশ্বনা নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮১২২০ ’’ ’’

৩৫৪ পভাোঃ পরাকভান াপকভ  পভাোঃ পয উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয পদফীনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১৬৫৯ ’’ ’’

৩৫৫ পভাোঃ পভাকাযভ পারন মৃত সুরতানুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয পনপিভত্মনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৪৭৭২৮২৯৫৭ ’’ ’’

৩৫৬ পভাোঃ আব্দুয পযজ্জাক মৃত খাপতবুরস্না নৄরুল পদনমুজুয পনপিভত্মনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩২৮৯ ’’ ’’

৩৫৭ শ্রীভপত বাযতী তফশ্য শ্রী ফযরযন চন্দ্র তফশ্য নৄরুল পদনমুজুয পনপিভত্মনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৭২২ ’’ ’’

৩৫৮ পভাোঃ নুযম্নর ইরাভ মৃত বুধু পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয পনপিভত্মনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৭৯৬ ’’ ’’

৩৫৯ পভাছাোঃ আররয়া খাতুন পভাোঃ নুযম্ন ভপরা পদনমুজুয পনপিভত্মনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৭১১ ’’ ’’

৩৬০ পভাোঃ যম্নরফর পভাোঃ ভকবুর পারন নৄরুল পদনমুজুয পনপিভত্মনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৮৮২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

৩৬১ পভাছাোঃ আভানী খাতুন পভাোঃ আপভনুর ক নৄরুল গৃপনী পনপিভত্মনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৪৩০ ’’ ’’

৩৬২ শ্রীভপত সুম ড পনরযন নৄরুল পদনমুজুয পনপিভত্মনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪২১৪ ’’ ’’

৩৬৩ পভাছাোঃ পযরনা পফগভ জাপদুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয পনপিভত্মনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৩০৮ ’’ ’’

৩৬৪ পভাোঃ আবু তাররফ মৃত াপকভ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পনপিভত্মনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৭৮৫ ’’ ’’

৩৬৫ পভাছাোঃ পযপজয়া াযবীন পভাোঃ নাপছভ নৄরুল পদনমুজুয পনপিভত্মনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪০৯৫ ’’ ’’

৩৬৬ পভাছাোঃ যনা আযা মৃত পভাররভ ভপরা পদনমুজুয পনপিভত্মনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৪৬৬ ’’ ’’

৩৬৭ পভাোঃ জাভার উদ্দীন মৃত বুধু পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয পনপিভত্মনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৩৯৯ ’’ ’’

৩৬৮ পভাোঃ পভাজাায আরী পভাোঃ পভাাম্মদ আরী নৄরুল পদনমুজুয পনপিভত্মনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৯৯৯ ’’ ’’

৩৬৯ পভাছাোঃ আরনায়াযা পফগভ মৃত াপপজ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পনপিভত্মনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৪০৯ ’’ ’’

৩৭০ পভাোঃ ছাররহুয যভান পভাোঃ আপভয আরী নৄরুল পদনমুজুয পনপিভত্মনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪০০২ ’’ ’’

৩৭১ পভাছাোঃ যাপজয়া পফগভ পজরর ক ভপরা পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ৬৪০৪৪৮৩৩৪৬ ’’ ’’

৩৭২ পভাোঃ আব্দুর াপকভ মৃত পযয়াকত আরী নৄরুল পদনমুজুয পনপিভত্মনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৭৯৮ ’’ ’’

৩৭৩ রন্তা ম্মডা যাভ াদ নৄরুল পদনমুজুয উোঃ পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ৩২৫৪৬২৮৫২৬ ’’ ’’

৩৭৪ পভাোঃ আব্দুর ারাভ পভাোঃ আপভয আরী নৄরুল পদনমুজুয পনপিভত্মনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪০০০ ’’ ’’

৩৭৫ পভাছাোঃ ছারনায়াযা খাতুন পভাোঃ রর যানা ভপরা পদনমুজুয পনপিভত্মনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪০১২ ’’ ’’

৩৭৬ পভাছাোঃ জরফদা খাতুন পভাোঃ ভকবুর পারন ভপরা পদনমুজুয পনপিভত্মনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪০১১ ’’ ’’

৩৭৭ পভাছাোঃ ভরভনা পফগভ পভাোঃ আপভজদ্দীন ভপরা পদনমুজুয পনপিভত্মনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪০২৪ ’’ ’’

৩৭৮ ভাভনী যায় পনটু চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয পনপিভত্মনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৩৩১ ’’ ’’

৩৭৯ াগয যায় নীযম্ন যায় নৄরুল পদনমুজুয পনপিভত্মনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৫৯৬ ’’ ’’

৩৮০ নফী পভাাম্মদ মৃত গপভয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পনপিভত্মনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৩৮২ ’’ ’’

৩৮১ পভাোঃ াছান আরী ভনছুয আরী নৄরুল পদনমুজুয পনপিভত্মনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ৮৬৫৪৯১৫৫৪৮ ’’ ’’

৩৮২ শ্যাভর কুভায দা মৃত ভপনন্দ্র কুভায দা নৄরুল পদনমুজুয পনপিভত্মনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৯০১ ’’ ’’

৩৮৩ পভাোঃ পভাপাজ্জর পারন মৃত সুরতানুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয পনপিভত্মনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৯৬১ ’’ ’’

৩৮৪ াপরভা পফগভ মৃত আপভয আরী ভপরা পদনমুজুয পনপিভত্মনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪২৮৪ ’’ ’’

৩৮৫ পভাছাোঃ ভনসুযা পফগভ পভাোঃ আব্দুর ভপজদ ভপরা পদনমুজুয পনপিভত্মনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৯৯৩ ’’ ’’

৩৮৬ পভাছাোঃ ছারপভ পভাোঃ পখাকা ভপরা পদনমুজুয পনপিভত্মনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৭০৭ ’’ ’’

৩৮৭ পভাছাোঃ পভার ডদা পফগভ পভাোঃ ইয়াপছন আরী ভপরা পদনমুজুয পনপিভত্মনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৮৯২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

৩৮৮ পভাোঃ সুভন ইরাভ মৃত ওভান আরী নৄরুল পদনমুজুয পনপিভত্মনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯৩২৭১৬৪৭৭০০০১০০ ’’ ’’

৩৮৯ পভাোঃ পভায়ারজ্জভ মৃত: ভপয উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয খাভাযকান্তফাগ ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৩০১ ’’ ’’

৩৯০ ারদা পফগভ ভপনয পারন ভপরা পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৩৪৭ ’’ ’’

৩৯১ শ্রী যপফ শ্রী অপন নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪১৯০ ’’ ’’

৩৯২ পভাছাোঃ আযজু আযা মৃত নুয ইরাভ ভপরা পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৭১৬ ’’ ’’

৩৯৩ বুদনী যায় মৃত রাখরা নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৩১১ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

৩৯৪ ন কুভায যায় মৃত পফরদী যায় নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪০৮০ ’’ ’’

৩৯৫ পভাছাোঃ আপছয়া খাতুন পভাোঃ জয়নার আরী ভপরা পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪০৯৬ ’’ ’’

৩৯৬ পভাছাোঃ াপপজা খাতুন াচান আরী ভপরা পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৭৮০ ’’ ’’

৩৯৭ পভাছাোঃ ারদা পভাোঃ জুরয়র ভপরা পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪০৯৭ ’’ ’’

৩৯৮ পভাছাোঃ আরনায়াযা পফগভ পভাোঃ চুন্নু া ভপরা পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৭৪৮ ’’ ’’

৩৯৯ আপজযম্নন পনছা পভাোঃ আব্দুর গনেয ভপরা পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪২৪৯ ’’ ’’

৪০০ পভাছাোঃ আযপজনা পফগভ পভাোঃ পপকুর ইরাভভ ভপরা পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৯২৪ ’’ ’’

৪০১ পভাোঃ নাপজমুর ইরাভ পভাোঃ আপছভ উদ্দীন নৄরুল গৃপনী পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৪৭৭ ’’ ’’

৪০২ বরফ চন্দ্র যায় মৃত গপরচাদ ফভ ডন নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৯৪৪ ’’ ’’

৪০৩ গীতা রতযন যায় ভপরা পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৩৭৩ ’’ ’’

৪০৪ পফজ ফারা মৃত ফাবু তফশ্য ভপরা পবন চারক পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪২৭১ ’’ ’’

৪০৫ শ্রীভপত সুপভ যায় শ্রী ধীরযন যঅয় ভপরা কৃপল কাজ পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৯৩৬ ’’ ’’

৪০৬ শ্যী দুরার যায় মৃত পযদ নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪১৯৪ ’’ ’’

৪০৭ পভাোঃ াপপজায যভান মৃত পতাপাজ্জর পারন নৄরুল গৃপনী পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৯৫৮ ’’ ’’

৪০৮ পজপভন আকতায পভা: াপভদুর ভপরা পদনমুজুয উত্তয পদফীনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১৬৫০ ’’ ’’

৪০৯ পযন ফারা যায় যনপজত চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৩২৯ ’’ ’’

৪১০ বরফ চন্দ্র যায় মৃত পভান চান নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৪৯৮ ’’ ’’

৪১১ পভাছাোঃ আপছয়া পফগভ পভাোঃ াান আরী নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২১৫৯ ’’ ’’

৪১২ শ্রীভপত কল্পনা দুরার যায় নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৪৯৫ ’’ ’’

৪১৩ পজানা পফগভ পভাোঃ পভাজাায ভপরা পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪২৬৩ ’’ ’’

৪১৪ পভাছাোঃ াপফনা পভাোঃ আব্দু াভাদ ভপরা পদনমুজুয উত্তয পদফীনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১৮৮৮ ’’ ’’

৪১৫ পভাোঃ ভকররছুয যভান মৃত ওভান আরী নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯০২৭১৬৪৭৭০০০২০০ ’’ ’’

৪১৬ পভাছাোঃ যপপকা পভাোঃ আবুর পারন ভপরা গৃপনী পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৫৮৮ ’’ ’’

৪১৭ শ্রী ধলু মৃত সুরযন নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪২০২ ’’ ’’

৪১৮ পভাোঃ নাজমুর মৃত ছরায উদদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৪৬৯৩১৩১৭৩ ’’ ’’

৪১৯  পভাোঃ কায়ায আরী পভাোঃ আপতাফ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয উত্তয পদফীনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১৮৬০ ’’ ’’

৪২০ পভাছাোঃ জুাুররখা খাতুন পভাোঃ ভইনুর ক ভপরা পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৩৫৫ ’’ ’’

৪২১ পভাছাোঃ পযারকয়া আব্দুর আপজজ ভপরা পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৩৫৭ ’’ ’’

৪২২ পযরতাল চন্দ্র যায় মুকুর চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৩১৪ ’’ ’’

৪২৩ শ্রী ফাচ্চু চন্দ্র যায় শ্রী ভাপনক চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৩২২ ’’ ’’

৪২৪ রক্ষী যানী যায় পভন্টু যায় ভপরা পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৩৫১ ’’ ’’

৪২৫ শ্রী যপন চন্দ্র যায় মৃত কাপর চযন যায় নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৮৮২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

৪২৬ শ্রী পফা শ্রী বরফ নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৪৮৮ ’’ ’’

৪২৭ পভাছাোঃ ইছভত আযা পভাোঃ আপভনুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪২৬৪ ’’ ’’

৪২৮ সুপধয চন্দ্র যায় মৃত ভঙ্গরা চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৯২৬ ’’ ’’

৪২৯ সুনীর যায় মৃত াভপর যায় নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৪৭২ ’’ ’’

৪৩০ তৃষ্ণা যানী বুধু যায় ভপরা পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৩৩২ ’’ ’’

৪৩১ শ্রী সুরয চন্দ্র যায় মৃত ভঙ্গযা যায় নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৩১৮ ’’ ’’

৪৩২ পভাছাোঃ পযপজনা পফগভ পভাোঃ পয উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৯২২ ’’ ’’

৪৩৩ পভাোঃ আজাায আরী মৃত পভাাম্মদ আরী নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৩৫৮ ’’ ’’

৪৩৪ পভাোঃ আবুজায পারন পভাোঃ জয়নার আরফদীন নৄরুল গৃপনী পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৯১৮ ’’ ’’

৪৩৫ পভাছাোঃ পরপ পফগভ মৃত ভপভন ভপরা পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪০৬২ ’’ ’’

৪৩৬ কাপওডক চন্দ্র যায় কারী চযে যায় নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৩৪৫ ’’ ’’

৪৩৭ শ্রী পফস্নফ কুভায তফশ্য শ্রী ফীরযন  চন্দ্র তফশ্য নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯৩২৭১৬৪৭৭০০০১০০ ’’ ’’

৪৩৮ শ্রী দীরন চন্দ্র যায় মৃত ধীরযন্দ্রনা  যায় নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪০৮২ ’’ ’’

৪৩৯ পভাোঃ যওন আরী মৃত পভাররভ আরী নৄরুল পবন চারক পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৪৯১ ’’ ’’

৪৪০ পভাোঃ রপতনেয যভান পভাোঃ জপবুরস্না নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৪১২ ’’ ’’

৪৪১ পভাছাোঃ আভপফয়া পভাোঃ আব্দুর খাররক নৄরুল গৃপনী পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৪৬৫ ’’ ’’

৪৪২ পজাফারয়য উদ্দীন পভাোঃ ফাচ্চু পভয়া নৄরুল গৃপনী পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৮৮২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

৪৪৩ পভাোঃ পভাছররভ পভাোঃ ভফাযক পারন নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৭০৪ ’’ ’’

৪৪৪ স্বপ্না যানী যায় শ্রী পযরতা চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৩১৪ ’’ ’’

৪৪৫ পভাছাোঃ নাপদযা পফগভ পভাোঃ ছাইনের ভপরা পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৪৯৩ ’’ ’’

৪৪৬ পভাোঃ পয়জুর মৃত পফাযম্ন পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪২০৪ ’’ ’’

৪৪৭ পভাছাোঃ মুক্তা ইউসুফ আরী নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৮৩২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

৪৪৮ পভাোঃ আবু ব্ক্ক্কয পছপদ্দক পভাোঃ ভরভনুর ইরাভ নৄরুল পবন চারক পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৭৩৩ ’’ ’’

৪৪৯ পভাোঃ ারদকুর ইরাভ মৃত পজরায যভান নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩০৪৬ ’’ ’’

৪৫০ পভাছাোঃ যপভা পফগভ পভাোঃ আব্দুর জফফায নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৩৫৪ ’’ ’’

৪৫১ পভাোঃ পযনের মৃত পভপজান নৄরুল গৃপনী পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪১২১ ’’ ’’

৪৫২ পভাোঃ আবুজায পারন মৃত াান আরী নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯২২৭১৬৪৭৭০০০৩০০ ’’ ’’

৪৫৩ পভাছাোঃ পভনাযা পফগভ পভাোঃ যভজান আরী নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪১৬১ ’’ ’’

৪৫৪ পভাছাোঃ ছুযাতন পভাোঃ ফাফলু নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪২৮৫ ’’ ’’

৪৫৫ পভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ পভাোঃ নুরুর ইরাভ নৄরুল আরটা চারক পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৪৭৯ ’’ ’’

৪৫৬ পভাোঃ জারফদ আরী পভাোঃ কপভজ উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৭৩০ ’’ ’’

৪৫৭ ভঙ্গরা পভযভ বুধু যায় পভযভ নৄরুল পদাকান দায যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৭৮৮ ’’ ’’

৪৫৮ পল্পী পভনপজ মৃত: জরপ পভনপজ নৄরুল কপফযাজ যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৫৬০ ’’ ’’

৪৫৯ পভাছাোঃ পযখা পভাোঃ খপতফ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৫৮২ ’’ ’’

৪৬০ পযরনা পফগভ আজুরর ক নৄরুল গৃপনী পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৫৬৬ ’’ ’’

৪৬১ শ্রী দীরন চন্দ্র যায় ধীরযন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯০৪৮০৪৩২৩ ’’ ’’

৪৬২ পভারভনা পফগভ পভাোঃ ভপজফয যভান নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ’’ ’’

৪৬৩ পভাছাোঃ আররয়া মৃত বুধু পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৫৬৯ ’’ ’’

৪৬৪ পভাছাোঃ ভাররকা ফানু পভাোঃ কাজর নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৯৬১ ’’ ’’

৪৬৫ পভাছাোঃ আকতাযা ফানু পভাোঃ পখাকন নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪২৯২ ’’ ’’

৪৬৬ আনজু আযা পফগভ পভাোঃ াপফবুয যভান নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪২৪৪ ’’ ’’

৪৬৭ পভাছাোঃ গুররনুয পফগভ আব্দুয যভান নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৯০৯ ’’ ’’

৪৬৮ পভাছাোঃ াযবীন পফগভ পভাোঃ পারর নৄরুল গৃপনী পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৯৮২ ’’ ’’

৪৬৯ পভাোঃ আইজুর ইরাভ পভাোঃ শুকুয উরস্না নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৯০৬ ’’ ’’

৪৭০ পভাোঃ দুরার পারন মৃত পপযদ পভয়া নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৭২৪ ’’ ’’

৪৭১ পভাছাোঃ খরতজা পফগভ পভাোঃ নফীউর আরভ নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৬৫৩ ’’ ’’

৪৭২ পভাছাোঃ যনপজনা পফগভ পভাোঃ কপছমুদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৭১৬ ’’ ’’

৪৭৩ পভাছাোঃ পপরনা পফগভ পভাোঃ ভপতউয যভান নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯৪২১৬৪৭৭০০০২৯০ ’’ ’’

৪৭৪ পভাছাোঃ জপযনা পফওয়া মৃত পভন্টু নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৫১৭ ’’ ’’

৪৭৫ পভাছাোঃ সুপপয়া পফওয়া মৃত াপকভ নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৫৫৪ ’’ ’’

৪৭৬ পভাছাোঃ পভারভনা খাতুন পভাোঃ জুরয়র পারন নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৬০৮ ’’ ’’

৪৭৭ পভাোঃ নুয ইরাভ পভাোঃ শুকুয আরী নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৯৮৭ ’’ ’’

৪৭৮ পভাছাোঃ াপফযন পফওয়া মৃত শুকুয আরী নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৬৭৪ ’’ ’’

৪৭৯ পভাছাোঃ ভাকছুদা পফগভ পভাোঃ ভাইনুর ইরাভ নৄরুল গৃপনী পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৯১৩ ’’ ’’

৪৮০ পভাছাোঃ পফগভ পভাোঃ ারচন আরী ভপরা পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৯০৪ ’’ ’’

৪৮১ পভাছাোঃ আররয়া পফগভ পভাোঃ পযাজ উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৭১২ ’’ ’’

৪৮২ পভাছাোঃ ভপজযন পফওয়া মৃত খপতফউদ্দীন ভপরা গৃপনী পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৫১০ ’’ ’’

৪৮৩ পভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মৃত আব্দুর গপন ভপরা পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৬৪৫ ’’ ’’

৪৮৪ পভাছাোঃ  নূয পনায পভাোঃ পজর ভপরা পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪১১৩ ’’ ’’

৪৮৫ পভাছাোঃ ভপপনা পফগভ পভাোঃ আব্দুর জপরর ভপরা পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৫৮৯ ’’ ’’

৪৮৬ পভাছাোঃ আররাভপত পভাোঃ আব্দুয যপদ ভপরা পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৫০৩ ’’ ’’

৪৮৭ পভাোঃ খপরলুয যভান মৃত ভপপজ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৫৬০ ’’ ’’

৪৮৮ পভাোঃ আযাপ আরী পভাোঃ পভরছয আরী নৄরুল গৃপনী পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৬৪৭ ’’ ’’

৪৮৯ পভাোঃ আবুফকয পপদ্দক পভাোঃ পগাযাভ যফফানী নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৫০১ ’’ ’’

৪৯০ পভাোঃ আইনুর ক পভাোঃ জয়নার আরফদীন নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭০৫৫ ’’ ’’

৪৯১ পভাোঃাপন আরভ পভাোঃ আপজজুয যভান নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৯১০ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

৪৯২ পভাোঃ আইয়ুফ আরী মৃত াাদত পারন নৄরুল গৃপনী পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৬১৯ ’’ ’’

৪৯৩ পভাোঃ আবুর কারভ মৃত ভভতাজ আরী নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৫৬৩ ’’ ’’

৪৯৪ পভাছাোঃ াযপভন আকতায পভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭০১৯ ’’ ’’

৪৯৫ পভাছাোঃ পযরনা াযবীন পভাোঃ ফকুর পারন নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৬৭৯ ’’ ’’

৪৯৬ পভাোঃ চাঁন পভয়া মৃত াভসুর ক নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৫৮৪ ’’ ’’

৪৯৭ পভাোঃ ীদ পভারস্না পভাোঃ াত্তয নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭০২৪ ’’ ’’

৪৯৮ পভাছাোঃ ভপজডনা পফগভ পভাোঃ নজযম্নর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৬৫৭ ’’ ’’

৪৯৯ পভাোঃ ছারাভ পভাোঃ াাদত পারন ভপরা পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৬০৫ ’’ ’’

৫০০ পভাছাোঃ পভরযম্নন পনছা পভাোঃ পরাকভান ভপরা পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৭৩৭ ’’ ’’

৫০১ পভাছাোঃ াপনুয পভাোঃ নফাফ আরী নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭০৫৩ ’’ ’’

৫০২ পভাোঃ আইনুর ক পভাোঃ ইভাইর পারন নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৭২১ ’’ ’’

৫০৩ পভাোঃ াাবুদ্দীন পভাোঃ জপভয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭০৭২ ’’ ’’

৫০৪ পভাোঃ ভপতয়ায যভান পভাোঃ ারদক পারন নৄরুল গৃপনী পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯৪২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

৫০৫ পভাোঃ পদুর ইরাভ পভাোঃ পভয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পনপভত্মনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৪০২ ’’ ’’

৫০৬ নাপগ ড পফগভ পভাোঃ আপভনুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৪২৯৮ ’’ ’’

৫০৭ পভাছাোঃ রাইরী আযা আপরভদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৪৭৩১ ’’ ’’

৫০৮ পভাাম্মদ আরী পভাোঃ আব্দুর াপভদ নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪২২০ ’’ ’’

৫০৯ পভাোঃ পভাাযপ পারন পভাোঃ াপদায যভান নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৮৯২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

৫১০ পভাছাোঃ পভারনা পভাোঃ নজরুর নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৪২৮৬ ’’ ’’

৫১১ পভাছাোঃ ভপজডনা পভাোঃ নুয ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৪২৮৩ ’’ ’’

৫১২ আযপজনা পফগভ পভাোঃ আরতায়ায নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩১৩৯ ’’ ’’

৫১৩ পভাছাোঃ আরনায়াযা খাতুন পভাোঃ আব্দুর াত্তায নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৪২৮৮ ’’ ’’

৫১৪ পভাোঃ খাপদমুর ইরাভ পভাোঃ পযাজ উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয খাভাযকান্তফাগ ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮১৭৯ ’’ ’’

৫১৫ পভাছাোঃ পগারাী পভাোঃ আরনায়ায পারন নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৪২৯০ ’’ ’’

৫১৬ পভাোঃ আব্দু াত্তায মৃত রুস্তভ আরী নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৪৮১ ’’ ’’

৫১৭ পভাোঃ ফারযক আরী মৃত রুস্তভ আরী নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৫৩৪ ’’ ’’

৫১৮ পভাছাোঃ পজপভন আযা পভাোঃ নুয আরভ নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯৬৭৮৪ ’’ ’’

৫১৯ পভাছাোঃ আয়া পফগভ পভাোঃ আপজজায যভান নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৩৩৩০ ’’ ’’

৫২০ ন কুভায যায় পফরদী যায় নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯০৪৭৯৯৬৩০ ’’ ’’

৫২১ পভাোঃ আব্দুয যভান মৃত আপজার পারন নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৪০৬৫ ’’ ’’

৫২২ পভাোঃ পপক  পভাোঃ ারুন নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৪৪৪৩ ’’ ’’

৫২৩ পভাোঃ আনারুর ইরাভ মৃতোঃ আপতয়ায যভান নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৪৪৮৪ ’’ ’’

৫২৪ পভাোঃ আপক পারন তপপকুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯৭২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

৫২৫ শ্রী ভপত প্রপতভা শ্রী পদবু ভপরা পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৪১৯৭ ’’ ’’

৫২৬ যফীে চন্দ্র ধীরযন চন্দ্র নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৪২৭২ ’’ ’’

৫২৭ পভাোঃ যপপকুর ইরাভ ফাবু পভাোঃ আব্দুর রপতপ নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯৫৯১৯ ’’ ’’

৫২৮ পভাছাোঃ রুপফনা পভাোঃ আরাভ পভয়া ভপরা পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪০৮১৬৭৮০৫ ’’ ’’

৫২৯ পভাোঃ ভন্টু পভয়া  পভাোঃ পযয়াজ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯৫৯২১ ’’ ’’

৫৩০ পভাোঃ রাবু আব্দুর যভান নৄরুল কৃপল কাজ পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯০২৭১৬৪৭৭০০০৩০০ ’’ ’’

৫৩১ পভাোঃ ইয়াপভন আরী মৃত আরী আকফয নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৬৬০ ’’ ’’

৫৩২ পভাোঃ পগারজায পারন মৃত ছপরভ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৬২৩ ’’ ’’

৫৩৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয মৃত আব্দুর জপরর নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৬৭৫ ’’ ’’

৫৩৪ পভাছাোঃ াপদা পফগভ পভাোঃ পজয়া নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৬৭৬ ’’ ’’

৫৩৫ পভাছাোঃ ইছভত আযা পভাোঃ পযনের ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৬২৭ ’’ ’’

৫৩৬ পভাছাোঃ মুক্তা পফগভ পভাোঃ পপকুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৬২৫ ’’ ’’

৫৩৭ পভাোঃ জুরয়র হুরন পভাোঃ ইউনু আরী নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯৫৯২৪ ’’ ’’

৫৩৮ পভাোঃ আযভান আরী পভাোঃ ফপদউজ্জাভান নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৮৬২৭১৬৪৭৭০০ ’’ ’’

৫৩৯ পভাছাোঃ নাপছভা পফগভ পভাোঃ জাভার নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৫১২ ’’ ’’

৫৪০ পভাোঃ আব্দুয যভান মৃত ভপপজ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৫৮০ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

৫৪১ পভাছাোঃ নেরপফপফ  পভাোঃ জপয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৫৩০ ’’ ’’

৫৪২ পভাোঃ পভাস্তপা কাভার  পভাোঃ আব্দুয যভান নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৫৮১ ’’ ’’

৫৪৩ পভাছাোঃ ভামুদা পভাোঃ আরনায়ায পারন নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৪৪৫৪ ’’ ’’

৫৪৪ পভাোঃ ফপদউজ্জাভার মৃত জারার পখ নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৬৬৫ ’’ ’’

৫৪৫ পভাোঃ যভজান আরী পভাোঃ আইয়ুফ আরী নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৬০১ ’’ ’’

৫৪৬ পভাোঃ আতাউয যভান পভাোঃ আবুর কারভ নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৫২৬ ’’ ’’

৫৪৭ পভাোঃ পফশু পভয়া মৃত ভনছুয আরী নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৭৩৩ ’’ ’’

৫৪৮ পভাোঃ ওভান আরী পভাোঃ আউয়ুফ আরী নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৬০৩ ’’ ’’

৫৪৯ পভাোঃ মুপনয পারন মৃত ভকরছদ আরী নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৪৯৩ ’’ ’’

৫৫০ পভাছাোঃ ইয়াছপভন আপজার পারন ভপরা পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৫৩৩ ’’ ’’

৫৫১ পভাোঃ পজাদ আরী পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৩৭০১৫ ’’ ’’

৫৫২ পভাছাোঃ যনপজনা পফগভ রুহুর আপভন নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৬৯৮ ’’ ’’

৫৫৩ পভাছাোঃ াযবীন  পভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯৫৯১৫ ’’ ’’

৫৫৪ পভাোঃ ভনসুয আরী মৃত কারদয নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৭৩২ ’’ ’’

৫৫৫ পভাোঃ আব্দুর কপযভ পভাোঃ ভপয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৪৯৯ ’’ ’’

৫৫৬ পভাোঃ চাঁন পভয়া মৃত জাপয আরী নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭০৯৫৫০০০১১৮ াপপজুয যোঃ ০১৭১২২২৬৬৮১

৫৫৭ পভাোঃ চান পভঞা মৃত ইছাাক মুন্পী নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৫৩৭ ’’ ’’

৫৫৮ পভাোঃ কাভরুজ্জাভান পভাোঃ খপরলুয যভান নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৭২৮ ’’ ’’

৫৫৯ পভাোঃ পখ পভান মৃত পখ পগদা নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৭৪৫ ’’ ’’

৫৬০ পভাোঃ জাপভদুর ইরাভ পভাোঃ আব্দুর ভপজদ নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৬৩১ ’’ ’’

৫৬১ শ্রী াপফত্র যানী যপফদা শ্রী অজুডন যপফদা নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৮১৭ ’’ ’’

৫৬২ পভাছাোঃ াপরভা পভাোঃ আবু তারয নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৯০০ ’’ ’’

৫৬৩ পভাছাোঃ আব্দুয জফফায মৃত ছাদুিা পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয পখনৄযা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭০৯৭৩২৯৩৯৮২ ’’ ’’

৫৬৪ সুপভ আক্তায ইউনু আরী ভপরা পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ৮৬৫৪০৩৯২০৮ ’’ ’’

৫৬৫ জুরয়র আরী পযয়ত আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৮১০ ’’ ’’

৫৬৬ রাকী পফগভ নজযম্নর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৭৯৬ ’’ ’’

৫৬৭ পভাোঃ আইনুর ক পভাোঃ আবু ফকয পপদ্দক নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৬৪৮ ’’ ’’

৫৬৮ পভাোঃ আবুর পারন মৃত এজাভত্ম আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৭৭১ ’’ ’’

৫৬৯ পভাোঃ আয়নার মৃত পজন্নাত নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৭৫৩ ’’ ’’

৫৭০ পভাোঃ যভজান মৃত আব্দুর নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৮২২ ’’ ’’

৫৭১ পভাোঃ পনাভান ফাদা ফাবু মৃত পযয়াজ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৭৭৩ ’’ ’’

৫৭২ পভাোঃ যপকুর ইরাভ পভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৬৯৬ ’’ ’’

৫৭৩ পভাোঃ পপকুর ইরাভ পভাোঃ াপকভ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৬৭৫ ’’ ’’

৫৭৪ পজপভন টুডু মুত ভঙ্গরা টুডু ভপরা পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৫২৪ ’’ ’’

৫৭৫ পভাোঃ পজভত্মাজুর মৃত আপফয পভারস্না নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৭৮৫ ’’ ’’

৫৭৬ পভাোঃ পদুর ইরাভ মৃত আরীভ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৮৪১ ’’ ’’

৫৭৭ পভাোঃ আব্দুর যভান পভাোঃ এনছায আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭৪০৯৯৮৭ ’’ ’’

৫৭৮ পভাৎ ভপজবুর পভাোঃ াপকভ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৭৯০ ’’ ’’

৫৭৯ শ্রী কাভত্ম যায় ধরনশ্বয যায় নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৫০৪ ’’ ’’

৫৮০ পভাোঃ যাপকবুর ইরাভ পভাোঃ কপপজুর ক নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯৪২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

৫৮১ ভূলে যায় মৃত কভরা কাভত্ম যায় নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৬৯৬ ’’ ’’

৫৮২ পভাছাোঃ জারযা পভাোঃ াভসুর নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৭৫০ ’’ ’’

৫৮৩ পভাোঃ জাভার &&উদ্দীন পভাোঃ ইভাইর পারন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৬৬৯ ’’ ’’

৫৮৪ সুরতান আরী ভজান আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৮৩৪ ’’ ’’

৫৮৫ পভাোঃ াইদুয ইরাভ পভাোঃ পযাজুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৩৩১ ’’ ’’

৫৮৬ যজা রযন মৃত ভন্টু পম্ব্রভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৬৩৯ ’’ ’’

৫৮৭ পভাছাোঃ আযপজনা পফগভ ,পভাোঃ আবুর ইভাভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭২৬৪০৪১৩৫৫১৮ ’’ ’’

৫৮৮ ফপদয়ত জাভান যভজান আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৭৯৪ ’’ ’’

৫৮৯ পভাোঃ আপফদুয যভান পভাোঃ আবুয পারন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৫১৯ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

৫৯০ পকুর ইরাভ মৃত আইনুদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৬১৭ ’’ ’’

৫৯১ পভাোঃ পদুর ইরাভ পভাোঃ ভরয আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৭৫৪ ’’ ’’

৫৯২ পভাোঃ এভতাজ আরী মৃত আপফয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৬৫৭ ’’ ’’

৫৯৩ পভাোঃ যাজ্জাক পভাোঃ ছপয আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯৪২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

৫৯৪ পভাছাোঃ পযখা পফগভ পভাোঃ ভপয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৬৩৪ ’’ ’’

৫৯৫ পভাোঃ আব্দু সুফান মৃত াাফ উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৮১৭ ’’ ’’

৫৯৬ পতাপারজ্জর পারন মৃত আপফয উদ্দীন মুন্পী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৭৭১ ’’ ’’

৫৯৭ পভাছাোঃ তপভনা পফগভ পভাোঃ াফলু যভান নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৬০০ ’’ ’’

৫৯৮ পভছাোঃ রাবরী পভাোঃ ারদকুর নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৮৪৪ ’’ ’’

৫৯৯ সুপভতা যানী যায় শ্রী নাযায়ন যায় নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৮২১ ’’ ’’

৬০০ পভাোঃ পাইজু মৃত ভকুপভঞা নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৬৬৬ ’’ ’’

৬০১ পভাোঃ ভাসুদ পভাোঃ ভজান পফগভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৮৩৫ ’’ ’’

৬০২ পভাোঃ পইজুয যভান পভাোঃ তফাযক আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৬০২ ’’ ’’

৬০৩ পভাোঃ াাজান মৃত ারভ পকদায নৄরুল গৃপনী বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৮১৬ ’’ ’’

৬০৪ পভা পারন আরী পভাোঃ আব্দুর যভান নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৬৪৪ ’’ ’’

৬০৫ পগরজন চন্দ্র দা মৃত পখাকা দা নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৮৮৩ ’’ ’’

৬০৬ পভাোঃ আরতাপ পারন মৃত ভাাতাফ উপদ্দন যকায নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৭৫১ ’’ ’’

৬০৭ পভাোঃ পভাস্তপা মৃত: যপভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৭৬৪ ’’ ’’

৬০৮ পযাপনা মুযমু দাপনয়ার টুডু নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৫২৫ ’’ ’’

৬০৯ আপযম্নজা পফগভ পভাোঃ পদররায়ায নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৭৬৩ ’’ ’’

৬১০ পভাছাোঃ পযফানা পযয়াজুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৭৮৮ ’’ ’’

৬১১ ভংরী মূমূ ড পাভ টুডু নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭৬৪৭৭২৮৪৬৪২ ’’ ’’

৬১২ সুপপয়া পফগভ পভাোঃ পভাস্তপা ভপরা পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ’’ ’’

৬১৩ পভাছাোঃ পভাত্মাপযন পভাোঃ যপদুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯০০২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

৬১৪ পভাছাোঃ আকপরভা াভসুর ক নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৭৭২ ’’ ’’

৬১৫ পভাছাোঃ যপদা পফগভ কুযফান আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৮৯২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

৬১৬ পভাছাোঃ লুৎপা পফগভ পভাোঃ তাপযকুর ইযাভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৫৮৭ ’’ ’’

৬১৭ পভাোঃ াপভউর ইরাভ পভাোঃ পভাররভ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৫৬২ ’’ ’’

৬১৮ ভপছনা পফগভ মৃত াান আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৭৯২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

৬১৯ পভাছাোঃ ারদা পফগভ পভাোঃ তয়দ পগারাভ পভাত্মপা নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৫৮০ ’’ ’’

৬২০ পভাছাোঃ পভপন পফগভ পভাোঃ যতন আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৫২৩ ’’ ’’

৬২১ পভাছাোঃ াপচনা পফগভ পভাোঃ অপয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৫৮২ ’’ ’’

৬২২ পভাোঃ সুজন ইরাভ পভাোঃ আরতাপ পারন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৭৩৬ ’’ ’’

৬২৩ জুপর টুডু মুপন্প পকস্কু নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৫৩৭ ’’ ’’

৬২৪ পভাছাোঃ পযরনা াযবীন যপদুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৮৯৬ ’’ ’’

৬২৫ পভাোঃ আপজার পারন মৃত াপভদ আরী নৄরুল বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৫১৫ ’’ ’’

৬২৬ াপকভ পভাাম্মদ আইয়ুফ পভাোঃ আপজজুর াপকভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৭৭৬ ’’ ’’

৬২৭ পভাতাাযা ফরফগভ পভাোঃ আপজজুর াপকভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৮৫৬ ’’ ’’

৬২৮ পভাোঃ আপছয উদ্দীন মৃত পযাত্মভ আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৬৫৪ ’’ ’’

৬২৯ পভাছাোঃ ইয়াছপভন পপযদুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪২৫২৩৩৩৬৫ ’’ ’’

৬৩০ পভাোঃ জয়নার াপকভ মৃত: আব্দুর াপকভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৭৫৫ ’’ ’’

৬৩১ পভাছাোঃ পপযরদৌপ আযা পভাোঃ আব্দুয যপভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৫৬৮ ’’ ’’

৬৩২ পভাছাোঃ যপভা খাতুন পভাোঃ আব্দুর কারদয নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৫৭১ ’’ ’’

৬৩৩ পভাোঃ নাপয উদ্দীন মৃত যম্নত্মভ আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৭৮২ ’’ ’’

৬৩৪ পভাোঃ পয়ায আরী পভাোঃ ভনসুয আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৮০১ ’’ ’’

৬৩৫ পভাোঃ আবু তারয মৃত তফাযক আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৫২৩ ’’ ’’

৬৩৬ আপভনুর ইরাভ পভাোঃ আপজভ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৭৯১ ’’ ’’

৬৩৭ পভাোঃ ভভতাজ উদ্দীন মৃত মুপনয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৮২০ ’’ ’’

৬৩৮ পভাছাোঃ যপভা পফগভ পভাোঃ াপপজ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৬৬২ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

৬৩৯ পভাোঃ বুলু ইরাভ পভাোঃ আজাায আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৮৮২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

৬৪০ পভাছাোঃ ভরনায়াযা খাতুন পারুক পারন নৄরুল পদনমুজুয ফরততি ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯২৬৮ ’’ ’’

৬৪১ পভাছাোঃ পজররখা ভপরা পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৮৪৯ ’’ ’’

৬৪২ পভাছাোঃ ছাভচুন পভাোঃ ছপপউর নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৬০৩ ’’ ’’

৬৪৩ পভযী টুডু পমারপ পকস্কু নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৫৫৩ ’’ ’’

৬৪৪ পভাোঃ আরতাপ পারন পভাোঃ আপজজুর াপকভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৮৭৩ ’’ ’’

৬৪৫ পভাোঃ নজযম্নর ইরাভ পভাোঃ আজয আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৩৭৮ ’’ ’’

৬৪৬ পভাোঃ ভইনুদ্দীন মৃত আপভয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৫৪৩ ’’ ’’

৬৪৭ পভাোঃ ভপজফয যভান পভাোঃ যভজান আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৩৮২ ’’ ’’

৬৪৮ পযনের ইরাভ মৃত আব্দুর গনেয নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৭৭২ ’’ ’’

৬৪৯ পভাোঃ নুযম্নর মৃত ারয আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৬৫০ ’’ ’’

৬৫০ পভাছাোঃ ভপযয়ভ পফগভ পভাোঃ ভপজফয যভান নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৫৩৭ ’’ ’’

৬৫১ পভাোঃ আরীভ উদ্দীন মৃত জফফায পখ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৫২২ ’’ ’’

৬৫২ পভাোঃ াপন রাড্ডু মৃত পযয়াজ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৬৫৩ ’’ ’’

৬৫৩ ছুটু আরভদ মৃত পযয়াজ উদ্দীন আরভদ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৫১২ ’’ ’’

৬৫৪ পভাোঃ যারর আরী মৃত আব্দুর াপভদ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৭৯২ ’’ ’’

৬৫৫ পভাোঃ আপভনুর মৃত তপাজ্জর পারন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৬৫১ ’’ ’’

৬৫৬ পভাোঃ নওাদ আরী মৃত পযয়াজ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৫১৬ ’’ ’’

৬৫৭ পভাোঃ আরফদ আরী পভাোঃ আপজভ আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৬৩৩০ ’’ ’’

৬৫৮ পভাছাোঃ পপজরা পফগভ পভাোঃ কপপর উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৬০৬ ’’ ’’

৬৫৯ পভাোঃ াপকভ উদ্দীন মৃত সুযত আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৫৬৫ ’’ ’’

৬৬০ পভাছাোঃ জপভরা মৃত নাপয উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৭৮৩ ’’ ’’

৬৬১ পভাছাোঃ আপযম্নজা পফগভ পভাোঃ পভাত্মপা আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২২৭১৬৪৭৭২৮৩৬৯১ ’’ ’’

৬৬২ পভাছাোঃ পভাররভা ইউনু আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৩৮৫১ ’’ ’’

৬৬৩ পভাোঃ আজাায আরী পভাোঃ ভনসুয আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৬৩৬ ’’ ’’

৬৬৪ পভাছা াোঃ পযারকয়া পভাোঃ আজগয আরী নৄরুল গৃপনী বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৮৯৪ ’’ ’’

৬৬৫ ভা ডা ভাযপড পজারপ পককু নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৭১৪ ’’ ’’

৬৬৬ পজারপ রযন মৃত প্রফন রযন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৫১৭ ’’ ’’

৬৬৭ দাপনরয়র টুডু ভাপযউ টুডু নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৪৯৪ ’’ ’’

৬৬৮ াপভত্ম মুযমু ফরয়রা পম্ব্রভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৭১৯ ’’ ’’

৬৬৯ এযরভপনয়া ভাডী যাপারয়র পকস্কু নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৫৪২ ’’ ’’

৬৭০ রক্ষ ভাপড ড দুরার ভাপড ড নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯১২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

৬৭১ রার ভাডী দুরার ভাডী নৄরুল পদনমুজুয বা্টািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৫৫৫ ’’ ’’

৬৭২ পদনৄ টুডু সুর টুডু নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৭১৬৪৭৭০০০০০২ ’’ ’’

৬৭৩ শ্যাভরী াদা পফশ্বনা  ভাড্ডী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৭২০ ’’ ’’

৬৭৪ সুকুযভপন পম্ব্রভ সুর ভযমু নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৭১১ ’’ ’’

৬৭৫ পভাছাোঃ ারজযা পভাোঃ দুরার নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৬৩৯ ’’ ’’

৬৭৬ পভাোঃ জাপকয পারন পভাোঃ পযয়ত আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৬২২ ’’ ’’

৬৭৭ পভাোঃ দুরার মৃত ররভান নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৮০৫ ’’ ’’

৬৭৮ সুপর ফাপক মৃত জাপরয়া ফাপক নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬১৮৩ ’’ ’’

৬৭৯ পভাোঃ আযাপ আরী পভাোঃ আজগায আরী নৄরুল পদনমুজুয পফশ্বনা নৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯১২৭১৬৪৭৭০০০১০০ ’’ ’’

৬৮০ পভাোঃ আ্া্ইয়াজ আরী পভাোঃ আব্দুর জপরর নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯২২৭১৬৪৭৭০০০১০০ ’’ ’’

৬৮১ পভাছাোঃ আরনায়াযা পভাোঃ ভাসুভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৯৮৯ ’’ ’’

৬৮২ দাপনরয়র পকস্কু মৃত পকরররভন্ট পকস্কু নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬২১৪ ’’ ’’

৬৮৩ পভাোঃ আব্দুর পভাতাররফ আপদরপদ্দন ভাতাফফয নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৪২২৭১৬৪৭৭২৮০৯০০ ’’ ’’

৬৮৪ পভাছাোঃ াপভযন মৃত পয পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৯৭৯ ’’ ’’

৬৮৫ পভাোঃ পফস্নফ পভাোঃ আব্দুর পভাতাররফ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৯৯২ ’’ ’’

৬৮৬ পভাোঃ আরভ মৃত যপপক নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৮৮২ ’’ ’’

৬৮৭ পভাছাোঃ পপজরা পভাোঃ যপপকুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৭৭২ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

৬৮৮ পভাোঃ জারদুর াপকভ মৃত াপফবুর াপকভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১০০২ ’’ ’’

৬৮৯ পভাছাোঃ পফগভ পভাোঃ আপজজুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৯০২ ’’ ’’

৬৯০ পভাছাোঃ পদরযায়াযা াযবীন পভাোঃ জপন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৯১৫ ’’ ’’

৬৯১ পভাছাোঃ পকাপনুয আক্তায পভাোঃ পপকর আারম্মদ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৮২৬ ’’ ’’

৬৯২ পভাোঃ হুভায়ন কপফয কাওছায আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৯৪৫ ’’ ’’

৬৯৩ পভাোঃ খাইজুয ইরাভ পভাোঃ আব্দুয যপদ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৮১৭ ’’ ’’

৬৯৪ পভাোঃ আজাায আরী মৃত: তরভজ উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৫০৪ ’’ ’’

৬৯৫ পফশ্বনা  পম্ব্রভ মৃত ভন্টু পম্ব্রভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৬৪০ ’’ ’’

৬৯৬ ারপভ ফাপক সুকযা মুযমু নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৭১৬ ’’ ’’

৬৯৭ পভাোঃ আনছায আরী মৃত পগন্দা আখন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৮৩৫ ’’ ’’

৬৯৮ পভাোঃ ফাদর পারন পভাোঃ যপপকুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৭৭৪ ’’ ’’

৬৯৯ ভাগ্দাপরনা াদা চুনকু াদা নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৫০৭ ’’ ’’

৭০০ আরে মুযমু ভাপযউ টুডু নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৫৩৫ ’’ ’’

৭০১ সুযম্নজ ভপন রযন াবাপ য়ান টুডু নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯২২৭১৬৪৭৭০০০৩০০ ’’ ’’

৭০২ রক্ষ ফাপস্ক লুই পকস্কু নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৫৩০ ’’ ’’

৭০৩ যজা রযন আপন্দ্রয়া পককু নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৭০৯ ’’ ’’

৭০৪ আযসুরা টুডু পফনজাপভন াদা নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৫২৮ ’’ ’’

৭০৫ জাপচভত্মা রযন াত্রা রযন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯৩২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

৭০৬ পভাছাোঃ াভত্মনা পফগভ পভাোঃ আযভান আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৮৫৫ ’’ ’’

৭০৭ পভযী রযন ভাপনরয়র মুযমু নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৫২৬ ’’ ’’

৭০৮ মুংগুপর টুডু শুকু পভযভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৫৪০ ’’ ’’

৭০৯ লুপছনা ভাযডী পফাপত্ময়ান াদা নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৫১০ ’’ ’’

৭১০ সুভন পম্ব্রভ পিপান পম্ব্রভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৭০৪ ’’ ’’

৭১১ পভাোঃ আরনায়ায পারন পভাোঃ আনছায আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৫৯৩ ’’ ’’

৭১২ বাযতী মুমু ড ফাযনা ফা পফযা নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬২৪১ ’’ ’’

৭১৩ পভাছাোঃ াাজাদী পভাোঃ াাজাান নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৯১৯ ’’ ’’

৭১৪ পভাছাোঃ পভনাযা পভাোঃ পগারা পারন ভপরা পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৯০৭ ’’ ’’

৭১৫ পভাোঃ তযাফ আরী মৃত জীভ ভাতফয নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৮৭৯ ’’ ’’

৭১৬ যারদা খাতুন ভঞ্জুরুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ’’ ’’

৭১৭ পভাছাোঃ াপফয়া পভাোঃ ভপজফয ভপরা পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৮০৪ ’’ ’’

৭১৮ পভাছাোঃ জুন পনায পভাোঃ আপজদ ভপরা পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭২৯৫ ’’ ’’

৭১৯ সুকুয ভপন মুযমু সুপর াদা নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১০২২ ’’ ’’

৭২০ পভাোঃ কাপফর পারন মৃত আব্দুয যসুর নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭৪৩১ ’’ ’’

৭২১ পভাছাোঃ পফউটি আব্দুয যাজ্জাক ভপরা পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭২৬৪৭৭২৮০৮৫৪ ’’ ’’

৭২২ পভাত্মাক আারম্মদ এভ এ পতৌাাদ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৮৫৫ ’’ ’’

৭২৩ পভাছাোঃ ারভা পফগভ পভাোঃ কারাভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭২০৭ ’’ ’’

৭২৪ পভাছাোঃ মুক্তা পফগভ পভাোঃ পরাকভান নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৭৫৯ ’’ ’’

৭২৫ পভাছাোঃ যম্নপফনা পফগভ পভাোঃ আজভ আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭৩৯৬ ’’ ’’

৭২৬ পভাোঃ জাপভযম্নর ইরাভ পভাোঃ জয়নার আরফপদন জনু নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৮৮২ ’’ ’’

৭২৭ পভাছাোঃ যম্নকানা পভাোঃ আব্দুর জপরর নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬২৬০ ’’ ’’

৭২৮ পভাোঃ খুযরদ আরী মৃত নপভয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৮৫৮ ’’ ’’

৭২৯ ারুর আকতায পভাোঃ আভজাদ পারন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৮৭৪ ’’ ’’

৭৩০ পভাছাোঃ বুরবুপর পভাোঃ পযনের ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৯২৩ ’’ ’’

৭৩১ পভাোঃ পাযম্নক পভাোঃ মযত আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৮৫৪ ’’ ’’

৭৩২ পভাছাোঃ আরয়া পফগভ পভাোঃ জয়নার আরফপদন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭২২৩ ’’ ’’

৭৩৩ াভসুন নাায পভাোঃ পফফয যভান নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৮৪৫ ’’ ’’

৭৩৪ পভাোঃ নুয ইরাভ মৃত আপজার পারন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭২৬০ ’’ ’’

৭৩৫ পভাোঃ পদররায়ায পারন মৃত: যস্তভ আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৯৯৮ ’’ ’’

৭৩৬ পভাোঃ ইভযান আরী পভাোঃ ভপয উদ্দীন নৄরুল গৃপনী বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯০২১৬৪৭৭০০০১৭০ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

৭৩৭ পভাোঃ আরনায়ায মৃত াভসুর ক নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৭৬০ ’’ ’’

৭৩৮ পভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ পভাোঃ যাজ্জাক আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯১২৭১৬৪৭৭০০০৩০০ ’’ ’’

৭৩৯ আগপিনা পকস্কু ফ্রানপ পফযা নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৩৫১৪ ’’ ’’

৭৪০ মুপন পম্ব্রভ দুরার ভাপড ড নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৩৭২২ ’’ ’’

৭৪১ পযাপজনা াঁদা পফশ্বনা  পকস্কু নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৩৫২২ ’’ ’’

৭৪২ পভাোঃ আপজজুর ইরাভ পভাোঃ যপপকুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯৩২৭১৬৪৭৭০০০২০০ ’’ ’’

৭৪৩ পভাোঃ রুরফর পভাোঃ আব্দুর কপযভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯৭২৩৩ ’’ ’’

৭৪৪ পভাছাোঃ আভা পফগভ পভাোঃ আব্দুর াই নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৭৫৮ ’’ ’’

৭৪৫ পভাছাোঃ পযারকয়া পভাোঃ আব্দুর কপযভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯৭৩৪৮ ’’ ’’

৭৪৬ পভাোঃ পৌযব ইরাভ পভাোঃ পপকুর আরভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯২২৭১৬৪৭৭০০০১০০ ’’ ’’

৭৪৭ পভাছাোঃ নাজভা খাতুন পভাোঃ নাপভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৮৫৬ ’’ ’’

৭৪৮ পভাোঃ াান আরী পভাোঃ কাভার উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৫২৬ ’’ ’’

৭৪৯ দীা ফাযা লুই ভাপড ড নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯৯২২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

৭৫০ পিপান পম্ব্রভ মৃত বুধু পম্ব্রভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৩৭০৩ ’’ ’’

৭৫১ পভাোঃ আপভনুর ইরাভ পভাোঃ াপরভদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯৯২২৭৭১৬৪৭৭৩০০০০ ’’ ’’

৭৫২ পভাছাোঃ জপযনা পভাোঃ আযভান পারন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৭৬৩ ’’ ’’

৭৫৩ পভার টুডু ভাপযয় টুডু নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৪৬৮৭ ’’ ’’

৭৫৪ শ্যাভরী াঁদা পফশ্বনা  ভাড্ডী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৩৭২০ ’’ ’’

৭৫৫ আগপিনা রযন ভাপ য়া মুযমু নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৩৫৩৪ ’’ ’’

৭৫৬ পফরাী ঋা পল গরে ঋা পল নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৩৫৪৭ ’’ ’’

৭৫৭ পভাোঃ আব্দুর াত্তায মৃত রালু পখ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৭৬৫ ’’ ’’

৭৫৮ পভাছাোঃ টুরটুপর পভাোঃ আোঃ রপতপ ফাফলু নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯৭২৫৮ ’’ ’’

৭৫৯ পদারী াফাপিয়ান ভাররা নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯৭৩৯৭ ’’ ’’

৭৬০ পভাোঃ পফরার পারন পযয়াজুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৪৭৮১ ’’ ’’

৭৬১ পভাোঃ খপরলুয যভান পভাোঃ ভরয আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৫৮২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

৭৬২ আপরযাজা পফগভ পভাোঃ ফাফলু নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭২৬৪১০২১০৭৬৭ ’’ ’’

৭৬৩ পখাযরদ আরভ মৃত পনতাফ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৩৮১৩ ’’ ’’

৭৬৪ নাজভা মৃত অরদ আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৪৬৯২ ’’ ’’

৭৬৫ াপফত্রী পদফী পদরী কুভায পং নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৪৭৯৯ ’’ ’’

৭৬৬ পভাোঃ পপয উদ্দীন মৃতোঃ পযাস্তভ আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৪৮৬৯ ’’ ’’

৭৬৭ পভাোঃ আব্দুয যপভ পভাোঃ ভনছুয আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৩৬৭৮ ’’ ’’

৭৬৮ পভাোঃ ছাবুয আরী পভাোঃ ততয়ফ আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৩৩৭০ ’’ ’’

৭৬৯ ারা পফগভ পভাোঃ পজফ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৩৮৪০ ’’ ’’

৭৭০ পভাোঃ পদরদায মৃত াঈদ আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৩৮৬৫ ’’ ’’

৭৭১ পভাোঃ নুয ইরাভ পভাোঃ আব্দুয যপদ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৯৩৮ ’’ ’’

৭৭২ পভাোঃ াপবুর পপয পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৯৭৩ ’’ ’’

৭৭৩ পভাোঃ মুযতজা মৃত ইব্রাীভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯৬২৪৯ ’’ ’’

৭৭৪ পভাোঃ আবু ফকয পছপদ্দক মৃত পখ পজদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯৬১৮৪ ’’ ’’

৭৭৫ পভাোঃ আযভান পভাোঃ আব্দুর জফফায নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৯১৫ ’’ ’’

৭৭৬ পভাোঃ ভানু পভাোঃ আজগায আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৮৯৫ ’’ ’’

৭৭৭ পভাোঃ আয়নার মৃত পফয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৩৬০৪ ’’ ’’

৭৭৮ পভাছাোঃ ভররভা পফগভ  পভাোঃ নুরুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯৬৮৬৩ ’’ ’’

৭৭৯ পভাোঃ পযাজুর ইরাভ পভাোঃ ভকবুর পারন বুলু নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯৭২৪৭ ’’ ’’

৭৮০ যপফন রযন মৃত ভঙ্গরা রযন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯৬২২০ ’’ ’’

৭৮১ পদারী পডক্র এরন্টাপন রযন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮১০০৬ ’’ ’’

৭৮২ পভাছাোঃ দুরারী  পভাোঃ বুলু ভপরা পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৯১৩ ’’ ’’

৭৮৩ পভযী পভযভ ভাযকু টুডু নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮১০০৭ ’’ ’’

৭৮৪ পভাছাোঃ পভপযনা পফগভ  পভাোঃ াান আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯৬৮৮৭ ’’ ’’

৭৮৫ পভাোঃ আযাপ আরী মৃত যাজ্জাক আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯৬৯২২ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

৭৮৬ পভাছাোঃ ারভা পফগভ পভাোঃ কাভার নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯৭২০৭ ’’ ’’

৭৮৭ পভাোঃ যপদ  পভাোঃ পরকন্দায আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯৭৩০০ ’’ ’’

৭৮৮ পভাোঃ মযত আরী মৃত কপযমুল্লা নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮১৮৪১ ’’ ’’

৭৮৯ াররাপভ ভযমু আর পফনু ভাযপড নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯৬১৭৭ ’’ ’’

৭৯০ পভযী রযন ররযন্প পফযা ভপরা পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯৬২৩৩ ’’ ’’

৭৯১ পভাছাোঃ জারদা খাতুন আব্দুর ফারয ভপরা পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ৫০৫৪৯৯৮৩০৬ ’’ ’’

৭৯২ যাজ াদা পতয তযফান াদা নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯৬৯০৯ ’’ ’’

৭৯৩ পপরনা ফান্তী মুযমু পতয তযফান াদা নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮১০১২ ’’ ’’

৭৯৪ পযপজনা পম্ব্রভ পজঠা রযন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯৬১৯৫ ’’ ’’

৭৯৫ পভাছাোঃ আরভনা পফগভ পভাোঃ ওভান ভপরা পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৮৭৩ ’’ ’’

৭৯৬ পভাোঃ পভজানুয যভান পভাোঃ আব্দুর আপজজ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৯৩৩ ’’ ’’

৭৯৭ পভাোঃ পযয়াজুর ইরাভ পভাোঃ যপপক কুযাইী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯১২৭১৬৪৭৭০০০১০০ ’’ ’’

৭৯৮ পভাোঃ আকফয আরী পভাোঃ আজগায আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬২৬৭ ’’ ’’

৭৯৯ পভাছাোঃ ফাফরী খাতুন পভাোঃ পযাদ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯১২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

৮০০ পভাোঃ ইউসুপ মৃত পফাই-ব্যাাযী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৮৭৬ ’’ ’’

৮০১ পভাছাোঃ নাপদ াযবীন পভাোঃ জারবদ আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৮৬৪ ’’ ’’

৮০২ পভাোঃ াপফফয মৃত আইনুর ক নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৮৬৭ ’’ ’’

৮০৩ পভাোঃ পপরযাজ আরী  পভাোঃ রুস্তভ আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৮৭৭ ’’ ’’

৮০৪ পভাোঃ যাজ্জাক  পভাোঃ ইভান আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৭৫৪ ’’ ’’

৮০৫ পভাোঃ ফপয খান মৃত আব্দুর গনেয খান নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৮৮০ ’’ ’’

৮০৬ পভাোঃ ফাদা পভয়া মৃত অরছয আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭২৬৪০৭১৫৭৩৭৩ ’’ ’’

৮০৭ পভাোঃ পজবুল্লা মৃত পযনু পভয়া নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৪২০ ’’ ’’

৮০৮ পভাছাোঃ রপতপা  পভাোঃ ছাত্তায নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৮২১ ’’ ’’

৮০৯ পভাছাোঃ ীভা খাতুন  পভাোঃ নজরুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯৬৮৮০ ’’ ’’

৮১০ পিপিনা পম্ব্রভ আপঞ্জলু ভাযপড নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮১০২১ ’’ ’’

৮১১ পভাছাোঃ ারুর পফগভ  পভাোঃ তাাজুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৭৬৯ ’’ ’’

৮১২ পভাছাোঃ াানাজ পভাোঃ পনায ভপরা পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭২৬৪১১১৯৯৪৭৯ ’’ ’’

৮১৩ পভাোঃ ভকবুর পারন পভাোঃ ছাভাদুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৭৭০ ’’ ’’

৮১৪ প পফগভ াাজাান নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭২৬৪০৭১৬২৯১৪ ’’ ’’

৮১৫ পভাছাোঃ াভছুন নাায পভাোঃ আরনায়ায পারন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৭৭৬০৫৬২১১০ ’’ ’’

৮১৬ আরী পারন মৃত পফাই ব্যাাযী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮০৯৩৪ ’’ ’’

৮১৭ যানু আক্তায  পভায়ারজ্জভ পারন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯০২৭১৬৪৭৭০০০১০০ ’’ ’’

৮১৮ পভাোঃ ভভয আরী মৃত: আব্দুর নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৭৮৬ ’’ ’’

৮১৯ পভাছাোঃ পপযন আক্তায পভাোঃ বুজ আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৯৩০৪৭৩১ ’’ ’’

৮২০ লুপচয়া মুমু াউলুচ পম্ব্রভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮১০২০ ’’ ’’

৮২১ পভাোঃ ভপপজুর ইরাভ মৃত ইভাঈর নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭২৬৪০৭১৬৪১৩৪ ’’ ’’

৮২২ পভাোঃ খায়রুর ইরাভ পভাোঃ আব্দুয যপদ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৮১১ ’’ ’’

৮২৩ পভাোঃ পপযদুর ইরাভ পভাোঃ আয়আত আরী নৄরুল পদনমুজুয কপযমুল্যানৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪১৭৩৪৪৬৪৬ ’’ ’’

৮২৪ যম্নভা যানী পকফ যায় নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩০৮৪ ’’ ’’

৮২৫ খুরটু যায় মৃত অপশ্বনী কাভত্ম যায় নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩০৮৯ ’’ ’’

৮২৬ পভা ইউনু আরী মৃত অপপ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৪৭৫ ’’ ’’

৮২৭ পভাছাোঃ নুযফানু পভাোঃ কুদ্দু আপর নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৪১৬ ’’ ’’

৮২৮ পভাছাোঃ এপযনা খাতুন পভাোঃ জাপভর ভপরা পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৪০৪ ’’ ’’

৮২৯ পভাোঃ পপযদুর ইরাভ মৃত সুজায উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয উোঃ পদফীনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১৬৩২ ’’ ’’

৮৩০ পভাোঃ ইাাক আরী ফাদা পভাোঃ কারভ আরী নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৬১৬ ’’ ’’

৮৩১ পভাোঃ পভাজারম্মর ক পভাোঃ আব্দুর জপরর নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২১৮৮ ’’ ’’

৮৩২ পভাোঃ আপজজায যভান পভাোঃ পতজায উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৭৪৫ ’’ ’’

৮৩৩ পভাছাোঃ ভরনায়াযা পফগভ পভাোঃ পজারফদ আরী নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৭৩২ ’’ ’’

৮৩৪ পভাোঃ সুজায আরী পভাোঃ গপন পভয়া নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৫৬১ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

৮৩৫ পপযদুর ইরাভ মৃত কপছভদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৫২১ ’’ ’’

৮৩৬ পভা াোঃ আতাবুয যভান পভাোঃ জীভ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৮৩০ ’’ ’’

৮৩৭ পভাোঃ াপভদুর ইরাভ মৃত কপছভ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৫২৩ ’’ ’’

৮৩৮ পভাোঃ জহুযম্নর ইরাভ পভাোঃ আব্দুর রপতপ নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৪৪৩ ’’ ’’

৮৩৯ পভাোঃ াজাান া মৃত আব্দুয কারদয নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৫৩১ ’’ ’’

৮৪০ পনরযন চন্দ্র যায় মৃত পযদ যায় নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩১৫৮ ’’ ’’

৮৪১ পদুর ইরাভ মৃত কাপছভদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৬০৪ ’’ ’’

৮৪২ পভাোঃ নুয ইরাভ মৃত বুধু পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৪৮৩ ’’ ’’

৮৪৩ পভাোঃ পখাযরদ আরভ পভাোঃ আব্দুর ভান্নায নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২১৯৭ ’’ ’’

৮৪৪ পভাোঃ যাপদুর ইরাভ পভাোঃ াান আরী নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২১৬১ ’’ ’’

৮৪৫ পনভাই চন্দ্র যায় মৃত পভন চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৩৫২ ’’ ’’

৮৪৬ পগাপফন্দ্র চন্দ্র যায় পয চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৩৫৩ ’’ ’’

৮৪৭ গাফানু চন্দ্র যায় মৃত পফজ যাভ যায় নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩১০৫ ’’ ’’

৮৪৮ পভাছাোঃ চায়না জঞ্জালু ভপরা পদনমুজুয উোঃ পদফীনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ৮৬৫৪৪৮২০১ ’’ ’’

৮৪৯ পভাোঃ লুৎপয যভান মৃত ওভান গপন নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৫৯৪ ’’ ’’

৮৫০ পভাছাোঃ পযপজয়া পফগভ পভাোঃ ভপজফয যভান নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২১৭৭ ’’ ’’

৮৫১ যারজন্দ্র না  নায় মৃত পখাকন চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩১০৯ ’’ ’’

৮৫২ পভাোঃ দুরার পারন মৃত আব্দুর কারদয নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৫২৯ ’’ ’’

৮৫৩ পভাছাোঃ আরনায়াযা পভাোঃ খায়যম্নর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২১৩৯ ’’ ’’

৮৫৪ পভাছাোঃ পারতভা পভাোঃ মুনরপ ভারী নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২১৫১ ’’ ’’

৮৫৫ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ পভাোঃ খায়রুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২১৮৬ ’’ ’’

৮৫৬ পভাছাোঃ ারজযা পভাোঃ ওরদ আরী নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২১৫৩ ’’ ’’

৮৫৭ পভাছাোঃ আপযম্নজা পফগভ পভাোঃ াপপজুয যভান ভপরা পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২১৫৭ ’’ ’’

৮৫৮ পভাোঃ ভপতউয যভান পভাোঃ আজগায আরী নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২১২৮ ’’ ’’

৮৫৯ পভাোঃ আপনসুয যভান মৃত ফপয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২২৫২ ’’ ’’

৮৬০ পভাোঃ চারা উপদ্দন পভাোঃ নুয ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৬১৭ ’’ ’’

৮৬১ পভাোঃ নূযপান আরী পভাোঃ ভরয আরী নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৭৯০ ’’ ’’

৮৬২ পভাছাোঃ ঝে ডা পফগভ অপছয পভাাম্মদ ভপরা পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ৫৫০৪৭৯৪৫৭৮ ’’ ’’

৮৬৩ পভাছাোঃ ছাপভয়ন পফগভ পভাোঃ নুয ইরাভ ভপরা পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২১৮১ ’’ ’’

৮৬৪ পভাছাোঃ ভপতজান পফগভ পভাোঃ পভয উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৭৫৫ ’’ ’’

৮৬৫ পভাছাোঃ তছপরভা পফগভ পভাোঃ াপদকুর ইযাভ ভপরা পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২২৬৭ ’’ ’’

৮৬৬ পভাোঃ াপপজ উপদ্দন পভাোঃ আব্দুয জফফায নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৫১৮ ’’ ’’

৮৬৭ পভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক পভাোঃ াান আরী নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৬০৮ ’’ ’’

৮৬৮ পভাছাোঃ আপজডনা খাতুন পভাোঃ এনামুর নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২১৭৯ ’’ ’’

৮৬৯ রুনা আক্তায পদুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয উোঃ পদফীনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১০২৮৫০৪৭৮৩ ’’ ’’

৮৭০ পভাছাোঃ পযারকয়া পফগভ পভাোঃ াভসুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৪৭৯ ’’ ’’

৮৭১ পভাোঃ পয়জায যভান মৃত আব্দুয যভান নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২২৮২ ’’ ’’

৮৭২ পভাোঃ আবু ফক্কয মৃত ভাপনক নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৭৬৬ ’’ ’’

৮৭৩ পতরযজা ফাকরা দাপনরয়র পকযরকটা নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০০৬৮ ’’ ’’

৮৭৪ শ্রীভপত াপভত্ম ফারা যায় শ্রী পদবু যায় নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৮০৭ ’’ ’’

৮৭৫ পভাোঃ সুরতান আরী মৃত অপপতুরস্নযা নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৬০৫ ’’ ’’

৮৭৬ পভাছাোঃ পয়জুন পফগভ পভাোঃ আপজয উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৫৪০ ’’ ’’

৮৭৭ পপরযাজা আব্দুর পভাতাররফ নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪১৩৫ ’’ ’’

৮৭৮ পভাছাোঃ জাানুয াযবীন পভাোঃ জাভার উপদ্দন ভপরা গৃপনী উোঃ পদফীনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৪০৪৩৪৮২৪৮ ’’ ’’

৮৭৯ পভাোঃ নুয ইরাভ মৃত: ইছাভপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয উত্তয পদফীনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১৯৬৩ ’’ ’’

৮৮০ শ্রী পরবু যায় পরত নৄরুল পদনমুজুয উোঃ পদফীনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ৮৬৫৪৮১৪৬৫৯ ’’ ’’

৮৮১ পভাোঃ আভান আরী মৃত ফপয উপদ্দন নৄরুল গৃপনী ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৫৩৪ ’’ ’’

৮৮২ পভাছাোঃ আপভনা পভাোঃ আব্দুয যপদ ভপরা পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৩২৩ ’’ ’’

৮৮৩ পভাছাোঃ কফযী তপছয উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ৩২৫৪৮১১৬৮৪ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

৮৮৪ পভাোঃ খপফযম্নর ইরাভ মৃত ফপয উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৪৫৫ ’’ ’’

৮৮৫ পভাোঃ আব্দুর খাররক মৃত পতজায উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮২৭২৫ ’’ ’’

৮৮৬ াগযীকা চন্দ্র দা পকরাফ চন্দ্র ভন্ত ভপরা গৃপনী উোঃ পদফীনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ৫০৫৪৭৯৭৫৩৪ ’’ ’’

৮৮৭ পভাছাোঃ আজপভযা খাতুন পভাোঃ আবু পারন ভপরা পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮২৪৮৭ ’’ ’’

৮৮৮ পভাোঃ নুয পারন মৃত বুধু পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮২৪৯০ ’’ ’’

৮৮৯ পদা পফগভ পভাোঃ ভকবুর পারন নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ’’ ’’

৮৯০ পভাোঃ জাাঙ্গীয মৃত আব্দুর ভপজদ নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ’’ ’’

৮৯১ পভাছাোঃ ভপজযন পভাোঃ খাপদমুর নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮২১৩৩ ’’ ’’

৮৯২ আভা পফগভ নুরুর আপভন নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৮৮৬ ’’ ’’

৮৯৩ গররনুন পনায পয উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয উোঃ পদফীনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ৬৮৫৪৬৫৪৮২৬ ’’ ’’

৮৯৪ পভাোঃ আরনায়ায পারন মৃত নুয জাভান নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮২১৬৮ ’’ ’’

৮৯৫ পভা াইনের ইরাভ মৃত দপরর উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয উওয পদফীনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১৭৩৫ ’’ ’’

৮৯৬ পভাোঃ ভপন আরী মৃত: ভাপ ভন্ডর নৄরুল পদনমুজুয উওয পদফীনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২০৭০ ’’ ’’

৮৯৭ পভাোঃ নাপছভ পারন পভাোঃ পভাতাায পারন নৄরুল পদনমুজুয উওয পদফীনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯৩২৭১৬৪৭৭০০০২০০ ’’ ’’

৮৯৮ পভা াোঃ নজযম্নর ইরাভ মৃত পভায পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয উওয পদফীনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১৯০৯ ’’ ’’

৮৯৯ পভাোঃ ভররভ উদ্দীন পভাোঃ তাররফ আরী নৄরুল পদনমুজুয উওয পদফীনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১০৪৭৭২৮১৭০০ ’’ ’’

৯০০ গরে চন্দ্র যায় জরতন চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয পদফীনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২০০৭ ’’ ’’

৯০১ পভাোঃ আযভান আরী পভাোঃ আফফা আরী নৄরুল পদনমুজুয উওয পদফীনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১৯৩৯ ’’ ’’

৯০২ পভাছাোঃ পযনা ফানু পভাোঃ যপপকুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয ননা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৮৯২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

৯০৩ পভাোঃ ইভযান আরী পভাোঃ ইয়াপছন আরী নৄরুল পদনমুজুয উওয পদফীনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১৯৬৭ ’’ ’’

৯০৪ পভাছাোঃ  সুরতানা পফগভ পভাোঃ খারভদুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয উওয পদফীনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২০১১ ’’ ’’

৯০৫  পভাোঃ াপনুয যভান মৃত ইছাভদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয উওয পদফীনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১৯৪৫ ’’ ’’

৯০৬ পভাোঃ ইউসুপ আরী পভাোঃ ততয়ফ আরী নৄরুল পদনমুজুয উওয পদফীনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১৯৮৫ ’’ ’’

৯০৭ পভাোঃ ভপজফয যভান পভাোঃ ততয়য়ফ আরী নৄরুল পদনমুজুয উওয পদফীনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১৯৭৯ ’’ ’’

৯০৮ যরভ চন্দ্র যায় নরগন্দ্রনা  যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয পদফীনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১৭২৪ ’’ ’’

৯০৯ পজরতন চন্দ্র যায় রযন চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয পদফীনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২০৫৯ ’’ ’’

৯১০ পভাছাোঃ ইয়ানুয পফগভ পভাোঃ আব্দুর ভান্নান নৄরুল পদনমুজুয উওয পদফীনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১৯৩১ ’’ ’’

৯১১ পভাোঃ ভারজদুয যভান মৃত আব্দুর আউয়ার নৄরুল পদনমুজুয উওয পদফীনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১৬৪৪ ’’ ’’

৯১২ ছায়া যানী যায় পফা চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয উওয পদফীনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২০৪৮ ’’ ’’

৯১৩ পভাোঃ যপফউর ইরাভ পভাোঃ পফফয যভান নৄরুল উত্তয পদফীনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮১৯৪৭ ’’ ’’

৯১৪ পভাোঃ পারুক পারন মৃত পপয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয উত্তয পদফীনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮১৯৫২ ’’ ’’

৯১৫ পভাোঃ ভপযদ্দীন মৃত াচভদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয াযদীঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬৩৫৪ ’’ ’’

৯১৬ পভাছাোঃ পফউটি পফগভ পভাোঃ ফাবুর পারন নৄরুল পদনমুজুয ায পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬৩৬৩ ’’ ’’

৯১৭ পভাোঃ ভাররকা পফগভ পভাোঃ ভপপজদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ায দীঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬৩৬৪ ’’ ’’

৯১৮ পভাোঃ ততয়বুয যভান পভাোঃ আরভ নৄরুল পদনমুজুয ায পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬৩৯০ ’’ ’’

৯১৯ ফাবু পভযন মৃত চুন্দা পভযন নৄরুল পদনমুজুয ায পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭০৭৫ ’’ ’’

৯২০ এনতার পভযন মৃত চুন্ডা পভযন নৄরুল পদনমুজুয ায পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৫১৫ ’’ ’’

৯২১ পভাোঃ সুরতান আরী পভাোঃ আব্দুর াপভদ নৄরুল পদনমুজুয ায পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬৪৪৩ ’’ ’’

৯২২ পফনত চন্দ্র যায় মৃত উরন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয ায পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৫৫৩ ’’ ’’

৯২৩ যফীন্দ্র না  যায় মৃত মু্ভ যাভ নৄরুল পদনমুজুয ায পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৫৬৪ ’’ ’’

৯২৪ তন যায় মৃত পযদ যায় নৄরুল পদনমুজুয ায পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬৪০৬ ’’ ’’

৯২৫ পভাোঃ আব্দুয যপদ পভাোঃ পায উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ায পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬২৮৯ ’’ ’’

৯২৬ শ্যাভর চন্দ্র পদরফন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয ায পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৫৮৯ ’’ ’’

৯২৭ সুফানু যায় মৃত পফজযাভ নৄরুল পদনমুজুয ায পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৫৪২ ’’ ’’

৯২৮ পভাোঃ অফাইদুর মৃত নপভয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ায পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬৩১৫ ’’ ’’

৯২৯ পভাোঃ আব্দুয যউপ পভাোঃ পায উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ায পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬২৭৩ ’’ ’’

৯৩০ পভাোঃ ভাপনক মৃত জপভর উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ায পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬৪৬২ ’’ ’’

৯৩১ যপপকুর ইরাভ আব্দুর কারদয নৄরুল পদনমুজুয ায পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬৪৯১ ’’ ’’

৯৩২ কালু চন্দ্র যায় মৃত ধীরযন্দ্র না নৄরুল পদনমুজুয ায পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬৫০৬ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

৯৩৩ গরজন চন্দ্র পনর কাভত্ম নৄরুল পদনমুজুয ায  পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭০৬৪ ’’ ’’

৯৩৪ শ্রী যনপজত চন্দ্র মৃত পদরজন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয ায পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৫২৮ ’’ ’’

৯৩৫ পভাোঃ আব্দুর ভপজদ পভাোঃ তপজভদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ায পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬৩৪০ ’’ ’’

৯৩৬ পভাছাোঃ রাফনী পভাোঃ ভাতাফ আরী ভপরা পদনমুজুয ফিপদঘী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ৬৮৯৭০২০৯৬৯ ’’ ’’

৯৩৭ ফরাই ভাডী মৃত তফ ভাডী নৄরুল পদনমুজুয ায পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭০৭৩ ’’ ’’

৯৩৮ শ্রী াভত্মরার যকায মৃত পভর চন্দ্র যকায নৄরুল পদনমুজুয ায পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬৫১৮ ’’ ’’

৯৩৯ কাপতডক চন্দ্র যায় মৃত পযদ নৄরুল পদনমুজুয ায পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬৪৯৫ ’’ ’’

৯৪০ ন্ধা যানী যনু যায় নৄরুল পদনমুজুয ায পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭০৫৯ ’’ ’’

৯৪১ বুরবুরী ফারা গরন চন্দ্র নৄরুল পদনমুজুয ায পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৫৪৬ ’’ ’’

৯৪২ পন্ধু ফারা মৃত ধীরযন্দ্র না ভপরা পদনমুজুয ায পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬৫০৫ ’’ ’’

৯৪৩ সুপফ ফারা পগৌতভ চন্দ্র ভপরা পদনমুজুয ায পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭০৬৬ ’’ ’’

৯৪৪ পভাোঃ এযাদ আরী পভাোঃ আান উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৪৫০ ’’ ’’

৯৪৫ ননী পগাার মৃত ফাবুরার যায় নৄরুল পদনমুজুয উত্তয পদফীনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১৭৫২ ’’ ’’

৯৪৬ পভাছাোঃ ভরনায়াযা পফগভ পভাোঃ আপনছুয যভান নৄরুল পদনমুজুয ায পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৫১৮ ’’ ’’

৯৪৭ জান্নাতুন পপযরদৌ পভাোঃ পায উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয উত্তয পদফীনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৮৪২৭১৬৪৭৭০১৯৩০০ ’’ ’’

৯৪৮ পভাছাোঃ ভনসুযা খাতুন পভাোঃ অপদুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয উত্তয পদফীনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১৬১৯ ’’ ’’

৯৪৯ পভাোঃ আযাপ আরী মৃত: পভরয পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয উত্তয পদফীনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮১৯৩৩ ’’ ’’

৯৫০ পভাোঃ পভাররভ উদ্দীন পভারস্নযা মৃত অপর উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ায পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৫৩২ ’’ ’’

৯৫১ পভাছাোঃ ভরনায়াযা পভাোঃ ভকবুর পারন নৄরুল পদনমুজুয ায পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬৩৮১ ’’ ’’

৯৫২ পভাোঃ আপভনুর ক পভাোঃ পভারযভ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ায পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬৩৯৩ ’’ ’’

৯৫৩ পভাছাোঃ যম্নভা পফওয়া মৃত পদুয যভান নৄরুল পদনমুজুয ায পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৫৩১ ’’ ’’

৯৫৪ পভাোঃ রাফলু পারন মৃত ওীয উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয দীঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৬৪৮ ’’ ’’

৯৫৫ যতন যকায পফপন যকায নৄরুল পদনমুজুয দীঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫২১৩ ’’ ’’

৯৫৬ ভয ভভত্ম পফশু ভভত্ম নৄরুল পদনমুজুয দীঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯১২৭১৬৪৭৭০০০১০০ ’’ ’’

৯৫৭ পভাছাোঃ ারজভা খাতুন পভাোঃ ভারজদুয যভান নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৩৮১ ’’ ’’

৯৫৮ পভাছাোঃ পদা পফগভ পভাোঃ আব্দুয যপভ নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫০৬৩ ’’ ’’

৯৫৯ পভাছাোঃ নাপগ ড পফগভ পভাোঃ পযনের ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৫৪২ ’’ ’’

৯৬০  পভাছাোঃ পজানা আযা মৃত আক্কা আরী নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৮৯৫ ’’ ’’

৯৬১ নৄপরন চন্দ্র যায় মৃত পভভত্ম চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয দীঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬০০৯ ’’ ’’

৯৬২ পভাোঃ আপনসুয যভান আভজাদ পারন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৮০৬৯৬৯৭২৯ ’’ ’’

৯৬৩ পযরতা যায় পাগুনা যায় নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭৪০৯৮০৭ ’’ ’’

৯৬৪ গপদয পং মৃত পর পং নৄরুল পদনমুজুয দীঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭১৪ ’’ ’’

৯৬৫ পভাছা াোঃ তপভনা পফগভ পভাোঃ পছপদ্দক আরী নৄরুল পদনমুজুয দীঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৭২৮ ’’ ’’

৯৬৬ পকযী পং শুপর পং নৄরুল পদনমুজুয দীঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬১৫১ ’’ ’’

৯৬৭ ফাদয পং মৃত পবারা পং নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬২৪০ ’’ ’’

৯৬৮ কাপরদ দা মৃত যারজন্দ্র না  পং নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬১৪৮ ’’ ’’

৯৬৯ পভাোঃ ইয়াপন আরী মৃত: াপপজ উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৫৫৮ ’’ ’’

৯৭০ যতন পং মৃত জরগন পং নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭৪০৯৮০২ ’’ ’’

৯৭১ পভাোঃ আপজজচ পভাোঃ পভাতাররফ নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯৩২৭১৬৪৭৭০০০১০০ ’’ ’’

৯৭২ পভাোঃ আব্দুর খাররক মৃত পভরযাফ আরী নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬০৬৪ ’’ ’’

৯৭৩ পভা াোঃ ভন্টু মৃত জপভর উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ’’ ’’

৯৭৪ পন্টু পং কভরা কাভত্ম পং নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৯৭৩ ’’ ’’

৯৭৫ পভাোঃ তারয আরী মৃত আপরভ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭১৯৫ ’’ ’’

৯৭৬ প্রবা পং ছরতা পং নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৯০২ ’’ ’’

৯৭৭ পভাোঃ াপপজদ্দীন মৃত ইব্রাপভ নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৩৩৮ ’’ ’’

৯৭৮ পভাোঃ মুজাায আরী পভাোঃ ভকররচুয যভান নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৩৫৬ ’’ ’’

৯৭৯ পভাোঃ ছারফয আরী মৃত পায উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬১২১ ’’ ’’

৯৮০ ন্তু ভভত্ম মৃত পবারা যাভ ভভত্ম নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫২৩৭ ’’ ’’

৯৮১ পভাছাোঃ ছাররয়া পফগভ পভাোঃ পয়জদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৬৬৮ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

৯৮২ কানু ফারা যায় মৃত নফ কাভত্ম যায় নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭১৪৬ ’’ ’’

৯৮৩ পভাোঃ নুয ইরাভ মৃত আপজয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬১১৭ ’’ ’’

৯৮৪ পভাছাোঃ আযপজনা পফগভ আভান আরী নৄরুল পদনমুজুয দীঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬০৬৪ ’’ ’’

৯৮৫ পভাছাোঃ আকতায পফওয়া মৃত আব্দুর ভান্নান নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬০৭৬ ’’ ’’

৯৮৬ পভাোঃ ভপউয যভান মৃত অপপজ উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬০৪০ ’’ ’’

৯৮৭ পভাছাোঃ পারতভা খাতুন পভাোঃ পকান্দায আরী নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬১১৫ ’’ ’’

৯৮৮ পভাোঃ আইয়ুফ আরী মৃত আজযদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয দীঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭১৪৯ ’’ ’’

৯৮৯ পভাোঃ ভারজদুয যভান পভাোঃ আকফয আরী নৄরুল পদনমুজুয দীঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭৪০৯৮১৯ ’’ ’’

৯৯০ পভ ফারা মৃত খুশুয়া পং নৄরুল পদনমুজুয দীঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬০২৯ ’’ ’’

৯৯১ পভাোঃ পদযয়ায পারন মৃত অপপউপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয দীঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৬৬৫ ’’ ’’

৯৯২ গীতা যানী যায় মৃত পনফাযন চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭১৪৭ ’’ ’’

৯৯৩ পভাছাোঃ াভসুন পনায পভাোঃ যাজ্জাক আরী নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৬৬২ ’’ ’’

৯৯৪ পভাছাোঃ আরনায়াযা পফগভ পভাোঃ যপপকুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৪০৫ ’’ ’’

৯৯৫ পভাছাোঃ ভাসুদা পফগভ পভাোঃ যপফউর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬০৫২ ’’ ’’

৯৯৬ পভাছাোঃ যম্নভা পফগভ পভাোঃ পযজাউর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯২২৭১৬৪৭৭০০০৪০০ ’’ ’’

৯৯৭ পভাছাোঃ ছারভা পফওয়া মৃত তপছয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৮০৩ ’’ ’’

৯৯৮ পভাোঃ আব্দুর রপতপ মৃত তপছযউদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৮২৯ ’’ ’’

৯৯৯ পভাোঃ পপযাজুর ইরাভ পভাোঃ াভসুদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৮৭৫ ’’ ’’

১০০০ পভাোঃ ভকররছ মৃত আপজভ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৮৭৩ ’’ ’’

১০০১ পভাোঃ উভয আরী মৃত নুটু পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫০২৩ ’’ ’’

১০০২ পভাোঃ াইদুয যভান াভয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৪৫৪৮৭১৪৬৬ ’’ ’’

১০০৩ পভাোঃ আপজজুর ইরাভ পভাোঃ কপরভ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৯৭১ ’’ ’’

১০০৪ পভাছাোঃ পযপজয়া পফগভ পভাোঃ অনেয উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৫৭৩ ’’ ’’

১০০৫ পভাছাোঃ ছাররা পফগভ পভাোঃ আব্দু ছাভাদ নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৬১১ ’’ ’’

১০০৬ পভাোঃ ইয়াপছন আরী মৃত এায উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯১২৭১৬৪৭৭০০০১০০ ’’ ’’

১০০৭ পভাোঃ পভাজারম্মর পভাোঃ আপাজপদন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৮১৬ ’’ ’’

১০০৮ পভাোঃ পভাতাররফ পারন মৃত এায উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৬২৬ ’’ ’’

১০০৯ পভাোঃ আব্দুর খাররক পভাছাোঃ এায উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৬৯৩ ’’ ’’

১০১০ পভাোঃ পজাফাযম্নর ইরাভ তপপয উপদ্দন আরভদ নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৭০৫ ’’ ’’

১০১১ পভাোঃ ভররভ আরী মৃত ছপরভ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৮৪২ ’’ ’’

১০১২ পভাছাোঃ ভামুদা পফগভ নুযম্ন পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৭৩৪ ’’ ’’

১০১৩ পভাোঃ পরকন্দায মৃত পধনু পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫০৩১ ’’ ’’

১০১৪ পভাোঃ আভজাদ পারন পভাোঃ অপর পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫০২১ ’’ ’’

১০১৫ পভাোঃ পয়জায পভাোঃ আবু ফকয পছদ্দীক নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৬৪৭ ’’ ’’

১০১৬ পভাোঃ সুরতান ইরাভ মৃত জয়নার আরফদীন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৯৫৮ ’’ ’’

১০১৭ পভাোঃ আপভনুর ইরাভ পভাোঃ তারয আরী নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৬২৭ ’’ ’’

১০১৮ পভাোঃ পভজানুয যভান পভাোঃ মুছায আরী নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৯০৫ ’’ ’’

১০১৯ পভাোঃ খারদমুর ইরাভ মৃত নেলু পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৯৯৭ ’’ ’’

১০২০ পভাছাোঃ পছাররভা পফগভ মৃত আপাজ উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৫৬৩ ’’ ’’

১০২১ পভাছাোঃ যারনা পফগভ পভাোঃ ভাইন উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৬০২ ’’ ’’

১০২২ পভাোঃ পভাত্মপা মৃত পফরার নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৬৯২ ’’ ’’

১০২৩ পভাছাোঃ ভপনজা পফওয়া মৃত পফরার নৄরুল গৃপনী পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৬৭৬ ’’ ’’

১০২৪ পভাছাোঃ নূযজাান পফগভ পভাোঃ পপয উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৭৭১ ’’ ’’

১০২৫ পভাছাোঃ আছভা পফওয়া মৃত ধুভালু পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৭৫৪ ’’ ’’

১০২৬ পভাোঃ আব্দুয যফ পভাোঃ খপরর নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৪৯৬ ’’ ’’

১০২৭ পভাোঃ ছাপভদুর ইরাভ মৃত াফ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৮৮৮ ’’ ’’

১০২৮ পভাোঃ ভকবুর পারন পভাোঃ ভপজফয নাভ নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭১১৯ ’’ ’’

১০২৯ পভাছাোঃ আনজুয়াযা পফগভ পভাোঃ আফফাছ নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৮৮৮ ’’ ’’

১০৩০ পভাছাোঃ ভয়জান পফগভ পভাোঃ আব্দুর জফফায নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৭৪৮ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

১০৩১ পভাোঃ ভপজদুর ইরাভ পভাোঃ আব্দুর জফফায নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৭৫৭ ’’ ’’

১০৩২ পভাছাোঃ াানাজ পফগভ পভাোঃ পদররায়ায পারন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭১১৮ ’’ ’’

১০৩৩ পভাছা াোঃ পপরানী পফগভ পভাোঃ াভসুদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৮৭৭ ’’ ’’

১০৩৪ আরকুর ইরাভ পভাোঃ আব্দুর গপন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৮৬১ ’’ ’’

১০৩৫ শুকুযম্ন পভাাম্মদ মৃত ীয পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৬৫৫ ’’ ’’

১০৩৬ পভাোঃ আফগয আরী মৃত নপভয পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৬৯৭ ’’ ’’

১০৩৭ ভঙ্গলু চন্দ্র যায় মৃত পয চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫২১৫ ’’ ’’

১০৩৮ শ্রী পগাার চন্দ্র যায় মৃত কৃষ্ণচযন যায় নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫২০৯ ’’ ’’

১০৩৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পছদ্দীক পভাোঃ পভাররভ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫১১৪ ’’ ’’

১০৪০ পভাোঃ নুয ইরাভ মৃত শুকুযম্ন পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৪১৭ ’’ ’’

১০৪১ পভাোঃ আরযম্নর ইরাভ মৃত পভাজাফ্পয পারন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৭২১ ’’ ’’

১০৪২ পভাছাোঃ ভঞ্জুয়াযা পফগভ পভাোঃ আরভক আরী নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৬৯৭ ’’ ’’

১০৪৩ পভাোঃ আকফয আরী পভাোঃ কাপয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭১০৭ ’’ ’’

১০৪৪ ভাপনক পং পদরফন পং নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৯৪৮ ’’ ’’

১০৪৫ পভাছাোঃ যারনা পফওয়া মৃত আতান নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৮৩৮ ’’ ’’

১০৪৬ পভাোঃ আপজজুয যভান মৃত ছররভান নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭১৭৪ ’’ ’’

১০৪৭ ভপদুর যায় মৃত পকাতয়ার যায় নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫১৬৮ ’’ ’’

১০৪৮ পগাপফন্দ পভাভত্ম মৃত পবারা ভভত্ম নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫২২৪ ’’ ’’

১০৪৯ পফষু চন্দ্র যায় মৃত পয চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫২১৯ ’’ ’’

১০৫০ পভাোঃ আপজজুর ক পভাোঃ ভনসুয আরী নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৪০২ ’’ ’’

১০৫১ সুজন পং পজাটলু পং নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬১৭৩ ’’ ’’

১০৫২ পভাোঃ ভঞ্জুয যভান আপছভ উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯০৪৫২০৫১৫ ’’ ’’

১০৫৩ পভাোঃ আপছয উদ্দীন মৃত ভপয উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৫৫৫ ’’ ’’

১০৫৪ পভাোঃ আপয উদ্দীন মৃত াপপজ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭৮৫৪৫৩ ’’ ’’

১০৫৫ পভাোঃ জুরয়র আরভ পভাোঃ াাজ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৪৪৯ ’’ ’’

১০৫৬ পভাোঃ খপরর মৃত জপভ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৪৫৭ ’’ ’’

১০৫৭ পভাোঃ যপপকুর ইরাভ মৃত কপপর উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭১৬৭ ’’ ’’

১০৫৮ ঝুনু ফারা যায় সুরযন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৬২৫ ’’ ’’

১০৫৯ পভাছাোঃ আপযজা পফওয়া মৃত; জপভর উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৯১০ ’’ ’’

১০৬০ পভাোঃ জাপকয ইরাভ মৃত পজফ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৫০৯ ’’ ’’

১০৬১ পভাোঃ ইউনু আরী মৃত আপছয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৯৪৫ ’’ ’’

১০৬২ পভাোঃ পারন আরী পভাোঃ আব্দুর আউয়ার নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৬৫১ ’’ ’’

১০৬৩ পভাোঃ পযজাউর কপযভ পযজা পভাোঃ পজলুয যভান নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭৪০৯৮৫৭ ’’ ’’

১০৬৪ পভাোঃ পপযদুর ইরাভ মৃত ছইদুয যভান নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৬৪৯ ’’ ’’

১০৬৫ পভাোঃ পযাজুর ইরাভ পভাোঃ পপয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৭৭৪ ’’ ’’

১০৬৬ পভাোঃ অপপকুর পভাোঃ আপভজপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৮২৬ ’’ ’’

১০৬৭ পভাোঃ পযজাউর ইরাভ পভাোঃ অনেয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৫৬৯ ’’ ’’

১০৬৮ পভাোঃ ীরদন যায় মৃত তপর পং নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৯০৩ ’’ ’’

১০৬৯ মৄগর পং পদরফন্দ্র পং নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭৪০৯৮০৫ ’’ ’’

১০৭০ প্রপদ পং পক্ষপত পং নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬১৬৫ ’’ ’’

১০৭১ আপন পং নৄপরন পং নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬১৩৫ ’’ ’’

১০৭২ পভাোঃ যজফ আরী মৃত আপজজুয যভান নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬০২৬ ’’ ’’

১০৭৩ পভাোঃ বুলু পভয়া মৃত আব্দুর ভান্নান নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭৪০৯৮৬২ ’’ ’’

১০৭৪ পভাোঃ জাভার মৃত মুকুন্দু নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৬৪৮ ’’ ’’

১০৭৫ পভাোঃ ছারদক আরী মৃত পায উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬০৮৪ ’’ ’’

১০৭৬ পভাোঃ ায়দায আরী পভাোঃ আব্দু াওায নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৬৫৮ ’’ ’’

১০৭৭ পভাোঃ আবুজায আরী মৃত আব্দুয যভান নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৯৮৭ ’’ ’’

১০৭৮ পভাোঃ আজায আরী পভাোঃ তপছযউদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৯১৯ ’’ ’’

১০৭৯ পভাোঃ পদররায়ায পারন পভাোঃ আব্দুর জপরর নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬০৭০ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

১০৮০ পভাোঃ পভাত্মপা কাভার মৃত ঘুটু পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৩০০ ’’ ’’

১০৮১ পভাোঃ আরনায়ায পারন পভাোঃ আব্দুর জপরর নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৯৮৯ ’’ ’’

১০৮২ পভাোঃ ভাপনক পারন পভাোঃ উভয আরী নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫০৪৭ ’’ ’’

১০৮৩ পভাোঃ াছান আরী মৃত নেলু পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫১১০ ’’ ’’

১০৮৪ পভাোঃ আপভনুর ইরাভ মৃত আব্দুর পগাফ্পায নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬১৬৪ ’’ ’’

১০৮৫ পভাোঃ াপভদুর যভান মৃত পভাাম্মদ আরী নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬২০৬ ’’ ’’

১০৮৬ অনজপর  যানী যায় ফাবু চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬০১৫ ’’ ’’

১০৮৭ পভাোঃ াভসুদ্দীন মৃত ীয পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৬৮২ ’’ ’’

১০৮৮ পভাোঃ পদুর ইরাভ মৃত আব্দুর জফফায নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬১০৩ ’’ ’’

১০৮৯ পভাোঃ ভাপজদুয যভান পভাোঃ আপজজুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭২০৩ ’’ ’’

১০৯০ পভাোঃ এনামুর ক মৃত আপজয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬১১৬ ’’ ’’

১০৯১ পভাোঃ নুযম্নর ইরাভ মৃত জভরদ আরী নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬১১২ ’’ ’’

১০৯২ পভাোঃ ছাভছুর ইরাভ মৃত াপাতুরস্না নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৬৫২ ’’ ’’

১০৯৩ পভাোঃ আব্দুর গপন া মৃত আপখয উদ্দীন া নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬১২০ ’’ ’’

১০৯৪ পভাোঃ ছইনৄর আরভ মৃত অপপজউদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬০৪১ ’’ ’’

১০৯৫ ধলু চন্দ্র যায় মৃত সুধীয যায় নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬২১৬ ’’ ’’

১০৯৬ পভনপত ফারা দুরার পং ভপরা পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৯৬৬ ’’ ’’

১০৯৭ পভাোঃ আরতাপ পারন পভাোঃ পভাকরছদুর নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৩০৩ ’’ ’’

১০৯৮ পভাোঃ ভপনয উদ্দীন মৃত কাচুয়া পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৮৯৫ ’’ ’’

১০৯৯ পভাছাোঃ নুযজাান পভাোঃ আপনছুয যভান ভপরা পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৯৭৪ ’’ ’’

১১০০ পভাোঃ এভতাজ আরী মৃত পছারর পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৬৫৮ ’’ ’’

১১০১ গরজন ভদক যকায মৃত যপভ যকায নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫২২৮ ’’ ’’

১১০২ পভাছাোঃ সুপভ পভাোঃ দুরার নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৬৫২ ’’ ’’

১১০৩ পভাোঃ াইদুয যভান পভাোঃ পযাজুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৯৬০ ’’ ’’

১১০৪ যম্নারী যানী ভাভত্ম পদপয কুভায ভাভত্ম নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৯৯৪ ’’ ’’

১১০৫ পভাছাোঃ পভনা পফগভ মুছা প্রাযাভাপনক নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬০৭৭ ’’ ’’

১১০৬ আন চন্দ্র যায় মৃত গীরযন চন্দ্র পং নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬০২৩ ’’ ’’

১১০৭ পভাোঃ পভাধাযপ পারন পভাোঃ আভছায আরী নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৬৫৬ ’’ ’’

১১০৮ পভাোঃ পযাজুর ইরাভ মৃত আব্দুর গনেয নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৬৩৬ ’’ ’’

১১০৯ পভাোঃ আত্মাফউদ্দীন মৃত জপপযউদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৩৭০ ’’ ’’

১১১০ যনপজত চন্দ্র যায় মৃত নু যাভ যায় নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৬১৫ ’’ ’’

১১১১ রয চন্দ্র যায় যনী কাভত্ম যায় নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৬১০ আইনউপদ্দন ০১৭৪২৫৯৯৭০৬

১১১২ পভাোঃ ছাররফদ্দীন মৃত ভপপজ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৬৮৮ ’’ ’’

১১১৩ অপনরভল ভাভত্ম মৃত রপরত ভাভত্ম নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৯৮৮ ’’ ’’

১১১৪ পভাোঃ নূয আরভ পভাোঃ ভপফয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭১৩৮ ’’ ’’

১১১৫ দুরার চন্দ্র যায় রÿাী চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৮৮২ ’’ ’’

১১১৬ পভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক মৃত আব্দুয যভান নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭৪০৯৮৫৮ ’’ ’’

১১১৭ জুরপপকায যায় মৃত চনু যায় নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭১৫৬ ’’ ’’

১১১৮ শ্রী স্বন চন্দ্র যায় শ্রী তফদ্যনা  যায় নৄরুল পদনমুজুয উত্তয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭২৬৮ ’’ ’’

১১১৯ পভাছাোঃ পজরখা পভাোঃ আপভজপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৮২৪ ’’ ’’

১১২০ পভাছাোঃ াপরভা পফগভ পভাোঃ ভাইন উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৫৫৪১ ’’ ’’

১১২১ শুনা  যায় মৃত খরগন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৪৪৩ ’’ ’’

১১২২ পফনৄর চন্দ্র যায় ধীরযন্দ্রনা  যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৫৪৯ ’’ ’’

১১২৩ পগপয কভ ডকায মৃত: পখারগন্দ্রনা নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফািী ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৬৩৩ ’’ ’’

১১২৪ নৃরন চন্দ্র যায় মৃত যরভ চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৩১৫ ’’ ’’

১১২৫ পপর ফারা পদরজন চন্দ্র নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬৫৬৫ ’’ ’’

১১২৬ পজরতন্দ্র যায় কান্দু ফভ ডন নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬৫৮৬ ’’ ’’

১১২৭ রক্ষী ফারা নরযন চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৪৭৩ ’’ ’’

১১২৮ দুগ ডা যানী দা দুরার চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬৬৬৫ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

১১২৯ শ্রী ভপনন্দ্র না  যায় শ্রী ফাতাসু চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭২১৬ ’’ ’’

১১৩০ বাদু চন্দ্র ভন চন্দ্র নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬৬১৩ ’’ ’’

১১৩১ পভাোঃ তফায আরী মৃত যপভউদ্দীন ভন্ডর নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬৯৯৪ ’’ ’’

১১৩২ পফকা যায় রক্ষে চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬৬৩৫ ’’ ’’

১১৩৩ পরফন্দ্র না  যায় মৃত প পভান নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৩১১ ’’ ’’

১১৩৪ াধীন চন্দ্র মৃত বরফ চন্দ্র নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭২৮৮ ’’ ’’

১১৩৫ ন্তু না  যায় মৃত পপার চন্দ্র যায় নৄরুল গৃপনী উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৪৩৮ ’’ ’’

১১৩৬ যনপজৎ যায় মৃত পফজয় কুভায যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৪৩২ ’’ ’’

১১৩৭ পভাছাোঃ তাযা ফানু পভাোঃ আবুর পারন ভপরা পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬৮৬৮ ’’ ’’

১১৩৮ রার দা নপরত নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬৫৭৬ ’’ ’’

১১৩৯ পভাছাোঃ ইয়াছপভন পভাোঃ নাপছভ আরী নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭০২৯ ’’ ’’

১১৪০ নপন পগাার ভপনী ফারা যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭১৪৩ ’’ ’’

১১৪১ ভরনায়ায পারন মৃত আক্তায আরী নৄরুল গৃপনী উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯১২৭১৬৪৭৭০০০২০০ ’’ ’’

১১৪২ সুরদফ ীর পতল ীর নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬৭০৬ ’’ ’’

১১৪৩ পভাছাোঃ পউপর পফগভ পভাোঃ পভাকাযভ পারন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯০২৭১৬৪৭৭০০০৩০০ ’’ ’’

১১৪৪ কযম্ননা ফারা যায় ভপনন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৪১৪ ’’ ’’

১১৪৫ পনপর যায় পনযঞ্জন যায় নৄরুল গৃপনী উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৩৭৮ ’’ ’’

১১৪৬ কপফতা যানী যায় নাযায়ন চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৪২৫ ’’ ’’

১১৪৭ াফ ডতী যানী যায় পিন ফাবু যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৩৯০ ’’ ’’

১১৪৮ দয়া যানী যায় ফাবু যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৩৮৭ ’’ ’’

১১৪৯ পপ্রপত  যােী যায় তন চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯১২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

১১৫০ পনভ ডর চন্দ্র যায় পফজয় চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৪১১ ’’ ’’

১১৫১ কভরা কাভত্ম যায় নপরনী যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৪১৬ ’’ ’’

১১৫২ গরজন্দ্র না  যায় গর চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয &উওয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭২১২ ’’ ’’

১১৫৩ পভান যায় তরন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬৯৩৮ ’’ ’’

১১৫৪ শ্রী নৄপরন চন্দ্র যায় মৃত কভরা কাভত্ম যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭১৭৫ ’’ ’’

১১৫৫ চন্দন কুভায যায় ধীরযন্দ্রনা  যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৪৩৪ ’’ ’’

১১৫৬ শ্রী সুধা ফারা মৃত শু যাভ যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭১৯৫ ’’ ’’

১১৫৭ তী চন্দ্র যায় পানাতন চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৫৬৮ ’’ ’’

১১৫৮ পভাছাোঃ ভারজদা পফগভ পভাোঃ শুকুয আরী নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬৮২২ ’’ ’’

১১৫৯ ধলু যায় যারজন যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬৬২১ ’’ ’’

১১৬০ পভাছাোঃ লুৎপা পফগভ পভাোঃ পভাকররছায যভান ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৭৩৮ ’’ ’’

১১৬১ পফতা যাপন যায় অভর চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৩০৪ ’’ ’’

১১৬২ বাযতী যায় পজরতন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭১৯৬ ’’ ’’

১১৬৩ শ্রী প্রপতভা শ্রী বফানী চন্দ্র নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭২৩৬ ’’ ’’

১১৬৪ লুনা খাতুন কপপয উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৭৩৬ ’’ ’’

১১৬৫ শুাভত্ম যায় ফংী যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৪৭৯ ’’ ’’

১১৬৬ শ্রী চন্দ্র কাভত্ম যায় মৃত জগীন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭২০৪ ’’ ’’

১১৬৭ কারী দ যায় মৃত: বরফ চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭২৮৫ ’’ ’’

১১৬৮ পভাোঃ াপন মৃত ভপয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭২১২০ ’’ ’’

১১৬৯ পফজয় চন্দ্র যায় শুকু যাভ যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৩৯৯ ’’ ’’

১১৭০ কুভদ চন্দ্র প্রনেরস্ন কুভায নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬৯৭০ ’’ ’’

১১৭১ জাগ ফন্ধু যায় পফরযন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৪৩৬ ’’ ’’

১১৭২ পভাোঃ কপফরুর ইরাভ ইপি আরী নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬৯৭২ ’’ ’’

১১৭৩ যতন কুভায যায় জন্টু যাভ যায় নৄরুল গৃপনী উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৫০১ ’’ ’’

১১৭৪ সুফা চন্দ্র পগাপফন্দ্র চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৫৫২ ’’ ’’

১১৭৫ পপ্রয় না  যায় মৃত খরগন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৪৭৩ ’’ ’’

১১৭৬ শ্রী তুরপল ভন যায় মৃত পগাকুর চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ডযাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৯২৬ ’’ ’’

১১৭৭ পভাোঃ ওফাইদুর ক পদুর ক নৄরুল পদনমুজুয উত্তয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৩৫৪৯১১১৯৬ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

১১৭৮ পভাোঃ আপযনের ইরাভ পভাোঃ আজগায আরী নৄরুল গৃপনী নফ ড যাভগনয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৮৬২ ’’ ’’

১১৭৯ পভাোঃ ভাাবুয যভান পভাোঃ ইউসুপ আরী নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৭৬০ ’’ ’’

১১৮০ পভাোঃ পভাকাযভ পারন পভাোঃ আব্দুর রপপত নৄরুল গৃপনী নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৮০২ ’’ ’’

১১৮১ পভাছাোঃ যনা পফওয়া মৃত পভযজান আরী নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৮০৯ ’’ ’’

১১৮২ পভাছাোঃ আরভনা খাতুন পভা আযাপ আরী নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৮০৬ ’’ ’’

১১৮৩ বাযতী যানী তররন যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৭৬৭ ’’ ’’

১১৮৪ ঝন্টু ঝপল মৃত ফদপযয়া ঝপ নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৪৩৪ ’’ ’’

১১৮৫ পকফ চন্দ্র যায় নীর কাভত্ম যায় নৄরুল গৃপনী নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৮৪২ ’’ ’’

১১৮৬ কাপত্তডক ফারা যায় ফাতাসু যায় ভপরা পদনমুজুয উত্তয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭২১৭ ’’ ’’

১১৮৭ রুপম্বয়া যায় মৃত পনরকিা কাভত্ম যায় নৄরুল গৃপনী নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৯৪১ ’’ ’’

১১৮৮ শু চন্দ্র যায় মৃত কাইছালু যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৬৩২ ’’ ’’

১১৮৯ ভামুপন যানী যায় দুরারচন্দ্র যায় নৄরুল গৃপনী নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮০৪১ ’’ ’’

১১৯০ শ্রী পনতাই চন্দ্র যায় মৃত পানা কাভত্ম যায় নৄরুল গৃপনী নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৬৩০ ’’ ’’

১১৯১ যম্নফী যানী যায় যতন যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৯২৩ ’’ ’’

১১৯২ পভাভতা যানী পভান ভন যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৯২১ ’’ ’’

১১৯৩ নরগন াদা কপফযাজ াদা নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৫৪৪ ’’ ’’

১১৯৪ নপন ফারা যায় ম্পু চন্দ্র যায় নৄরুল গৃপনী নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৯০৭ ’’ ’’

১১৯৫ সুপভত্রা যানী যায় আপশ্বন চন্দ্র যায় নৄরুল গৃপনী নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৯১০ ’’ ’’

১১৯৬ ছপফ যানী যায় পভযন চন্দ্রর নৄরুল পদনমুজুয নৄফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৯৩৯ ’’ ’’

১১৯৭ পভাোঃ াপভউর ইরাভ পভাোঃ ভরয়জউপদ্দন যকায নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫২৮৪ ’’ ’’

১১৯৮ পদাভাী যায় মৃত কাপঞ্চয়া যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২১১৮ ’’ ’’

১১৯৯ পাগুনী যানী যায় পখাকা যাভ যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৯৫৯ ’’ ’’

১২০০ পফনয় চন্দ্র যায় পখাকা চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৮২৯ ’’ ’’

১২০১ পজরতন্দ্র না  যায় রক্ষে চযন যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮১৪৭ ’’ ’’

১২০২ যতন চন্দ্র যায় ভন্টু চন্দ্র যায় নৄরুল গৃপনী নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৭৪৩ ’’ ’’

১২০৩ পগুনী যানী যায় মৃত যরভ চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৮১৫ ’’ ’’

১২০৪ ঝে ডা যায় পনযভর চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৭৪৫ ’’ ’’

১২০৫ জন্টু যায় মৃত পখাকা যাভ যায় নৄরুল গৃপনী নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৮০১ ’’ ’’

১২০৬ রতযন্দ্র না  যায় মৃত পখাকা যাভ যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৮০৩ ’’ ’’

১২০৭ কৃষ্ণ যায় কাপরদ যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৮৪০ ’’ ’’

১২০৮ প্রপভরা যায় ঘরন্টশ্বয যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮০১২ ’’ ’’

১২০৯ পভাোঃ পভাতাায পারন মৃত ভপয উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয খাভাযকান্তফাগ ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৩৭৭ ’’ ’’

১২১০ তুররা ফারা যায় পনী চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভ নগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৮৯২ ’’ ’’

১২১১ পভাোঃ নুয ইরাভ পভাোঃ আযাপ আরী নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৮০৪ ’’ ’’

১২১২ পভাোঃ আপনছুয যভান মৃত আপতাফ উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৭৭৭ ’’ ’’

১২১৩ াভসুর ক পফশু পভাল্লা নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৫৩২৭১৬৪৭৭০০০০ ’’ ’’

১২১৪ পভাোঃ পভয উদ্দীন মৃত আপতাফ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৭৯৬ ’’ ’’

১২১৫ আররা যায় শ্যাভর যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৮৯২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

১২১৬ চাম্পা যানী যায় কৃষ্ণ চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৮৮০ ’’ ’’

১২১৭ ভপনি যায় মৃত ভপজন নৄরুল পদনমুজুয উত্তয জয়রদফনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৪৪৮ ’’ ’’

১২১৮ অজজনা যায় ফাবু যাভ যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৯১১ ’’ ’’

১২১৯ পদাভাী যায় পপ্রভানন্দ যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৮৬৬ ’’ ’’

১২২০ দীারী যায় ফীরযন চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৮৮৮ ’’ ’’

১২২১ পভনা যানী যায় পদবু চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৮৬৯ ’’ ’’

১২২২ নৄপন ডভা যায় নন ড চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৯১৩ ’’ ’’

১২২৩ পভাোঃ ভাইনুদ্দীন মৃতোঃ পভযজান আরী নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৭৮৮ ’’ ’’

১২২৪ উপভ ডরা যানী যায় চন্দন কুভায যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯১২৭১৬৪৭৭০০০১০০ ’’ ’’

১২২৫ যভন চন্দ্র যায় কারী না  যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৮৮৯ ’’ ’’

১২২৬ পফভরা যায় প্রবা চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৯০১ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

১২২৭ নপভতা যায় দীপর চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৯২৭ ’’ ’’

১২২৮ পদফী যায় পরটক যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৯৪৬ ’’ ’’

১২২৯ পফযজা যায় প্রনেরস্ন যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৯৭৮ ’’ ’’

১২৩০ তুরী যানী যায় মতীন যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৯৯৩ ’’ ’’

১২৩১ পবারা না  যায় মৃত কাপঞ্চয়া যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৯৮৮ ’’ ’’

১২৩২ ভাপনক চন্দ্র যায় জন্টু চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা 3254690575 ’’ ’’

১২৩৩ কভরা কান্ত যায় তররন্দ্রনা  যায় নৄরুল পদনমুজুয উত্তয পগাারনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৯৪৭ ’’ ’’

১২৩৪ যনী যায় কাইচালু যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৯৩২ ’’ ’’

১২৩৫ যত্না যানী যায় পনন পকিয যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৩৮৭ ’’ ’’

১২৩৬ তী ড ফারা যায় নরয চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৯৬৭ ’’ ’’

১২৩৭ পাবা যানী যায় পগার চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮১৩৪ ’’ ’’

১২৩৮ রযন্দ্রনা  যায় জীরতন্দ্রনা  যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫২৬৪ ’’ ’’

১২৩৯ সুক ফারা যায় মৃত নন ড যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৬৯০ ’’ ’’

১২৪০ পদন না  যায় ঘরন্টশ্বয যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮০৮৬ ’’ ’’

১২৪১ পতালন চন্দ্র যায় মৃত পকরাযী ভন যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৮৮৮ ’’ ’’

১২৪২ নৄররন চন্দ্র যায় জগদী চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৮৭৬ ’’ ’’

১২৪৩ পগাি চন্দ্র যায় পফরযন চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৮২২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

১২৪৪ ভভতা যানী যায় প্রনৄরস্ন চন্দ্র ভভত্ম নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৭৬৮ ’’ ’’

১২৪৫ কাজর যানী ভভত্ম পযভর চন্দ্র ভভত্ম নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭৪৮৪ ’’ ’’

১২৪৬ পপযদী পফগভ আব্দুর আউয়ার ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৭৭১ ’’ ’’

১২৪৭ আররা পযী ফি কাযা পযলী নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৭৭২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

১২৪৮ ন্ধা পযী ভন্টু পযী নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৭০২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

১২৪৯ ছায়া যানী যায় পিরজন্দ্র চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৭৫১ ’’ ’’

১২৫০ ইন্দু ভূলে যায় অরর কান্ত যায় নৄরুল পদনমুজুয উত্তয জয়রদফনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ৭৩০৪৯৩৪৩৪৭ ’’ ’’

১২৫১ যভনা যানী যায় ফনািী যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮০৩৪ ’’ ’’

১২৫২ জংলু ঝলী ভপতরার ঝলী নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৯৯৬ ’’ ’’

১২৫৩ পফনা যানী যায় বরফ চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৭৭৪ ’’ ’’

১২৫৪ যজজনা যানী যায় যনী চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৯৫৩ ’’ ’’

১২৫৫ দুোঃখ ফারা যায় যপফন চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৩৯০ ’’ ’’

১২৫৬ জয়পভত্ম যানী যায় পখযত চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮১৬১ ’’ ’’

১২৫৭ রক্ষী যানী যায় বি চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৭৬৬ ’’ ’’

১২৫৮ জাানাযা পফগভ আব্দুর মুন্নাপ নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৮০২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

১২৫৯ যাভপর ঝলী মৃত ভধু ঝলী নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৮৩৮ ’’ ’’

১২৬০ কল্পনা যায় নাযায়ন যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৯৯৭ ’’ ’’

১২৬১ পকরায চন্দ্র যায় যপফন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮০৩৬ ’’ ’’

১২৬২ ভপতরার ঝলী মৃত গরন ঝলী নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৮৪৬ ’’ ’’

১২৬৩ যম্নভা যায় যাভ চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৭৬২ ’’ ’’

১২৬৪ ভংলু ঝলী ভপতরার ঝলী নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৮৩৯ ’’ ’’

১২৬৫ পফপয়া মুয মৃত ঝলী মুয নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২১১৯ ’’ ’’

১২৬৬ অনীতা ফারা যায় দুরার চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৭৬৩ ’’ ’’

১২৬৭ যফীন চন্দ্র যায় মৃত পদরন চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৭৯৮ ’’ ’’

১২৬৮ াপফত্রী যায় মৃত ভী ভন ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৬৩৪ ’’ ’’

১২৬৯ নফকাভত্ম যায় যভন যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮০৩৭ ’’ ’’

১২৭০ জফা যানী যায় রক্ষন যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৭৬৪ ’’ ’’

১২৭১ তব্যা যানী যায় পকষ্ণ যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৭৬১ ’’ ’’

১২৭২ আযতী ফারা যায় পধরযন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৭৫২ ’’ ’’

১২৭৩ পভাোঃ এনামুর ক মৃত আব্দুর জফফায নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৯৮৯ ’’ ’’

১২৭৪ াপফত্রী যায় মৃত কাপর না  যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৮২২ ’’ ’’

১২৭৫ কল্যানী যােী যায় কৃষ্ণ চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৮৬২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

১২৭৬ পপারী যায় ভনযজজন যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৯৩৮ ’’ ’’

১২৭৭ পভাছাোঃ জান্নাতুন পভাোঃ আরভগীয পারন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬০৫১ ’’ ’’

১২৭৮ যরভ ঋলী চুযকুটু ঋলী নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৭৭০ ’’ ’’

১২৭৯ পফকা ফারা ভরশ্বয যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮০৩০ ’’ ’’

১২৮০ দয চন্দ্র যায় তফদ্যনা  যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯১২৭১৬৪৭৭০০০৪০০০ ’’ ’’

১২৮১ রক্ষীয়া ঋপল যরভশ্বয ঋপল নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ’’ ’’

১২৮২ শুরন যায় যৎ চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৮৮২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

১২৮৩ শ্রী ভভতা যানী যায় পদরী যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮০২১ ’’ ’’

১২৮৪ নেরতা যানী যায় পফরযন্দ্রনা  যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৮২৩ ’’ ’’

১২৮৫ রযন্দ্রনা  যায় ভরশ্বয চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮০১৭ ’’ ’’

১২৮৬ াভসুর ক দাযতুল্লযা নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৬৭৩ ’’ ’’

১২৮৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ধীরযন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৮৮৯ ’’ ’’

১২৮৮ পভাোঃ পজয়াযম্নর ইরাভ পভাোঃ পভয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৭৯৮ ’’ ’’

১২৮৯ কাপতডকী যানী যায় পিরজন চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৭৭০ ’’ ’’

১২৯০ ভায়া যানী তুরপল যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮০৮৮ ’’ ’’

১২৯১ পভনতী যানী যায় পজু যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮০৬১ ’’ ’’

১২৯২ পদফী যানী কাভত্ম যায় ভপরা নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮০৬৬ ’’ ’’

১২৯৩ পফযজা যানী ফাফলু যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮০৬২ ’’ ’’

১২৯৪ পনর ফারা মৃত কান্দুযা যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮০৫৯ ’’ ’’

১২৯৫ হৃদয় যায় রক্ষে চযন যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৩৮৪ ’’ ’’

১২৯৬ মৃদুন যায় পি চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৮৯৭ ’’ ’’

১২৯৭ করদাভ পফনী যায় মতীন চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৮২৭ ’’ ’’

১২৯৮ প্রপতভা যায় ভুরন যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৯৩৯ ’’ ’’

১২৯৯ যাপজয়া সুরতানা পযপ উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯০২৭১৬৪৭৭০০০১০০ ’’ ’’

১৩০০ কাঞ্চন কুভায যায় চন্দ্ররভান যায় নৄরুল পদনমুজুয উত্তয জয়রদফনৄয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৮০৫০৪২৪২৭ ’’ ’’

১৩০১ যনপজতা যানী যায় পগারন চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৭২৪ ’’ ’’

১৩০২ যঞ্জনা যায় ফাবুর যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৭১২ ’’ ’’

১৩০৩ অপনতা যায় পদন ফন্ধু যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৯৭৮ ’’ ’’

১৩০৪ নের ভপন যায় পপ্রভ পয যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৬৫৫ ’’ ’’

১৩০৫ পভাছাোঃ আযপা পফগভ পভাোঃ নজযম্নর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯০২৭১৬৪৭৭০০০১০০ ’’ ’’

১৩০৬ নপরতা যানী যায় পযভর ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৬৪৫ ’’ ’’

১৩০৭ নপর ফারা যায় পনদর চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৬৫৬ ’’ ’’

১৩০৮ ভপনকা যানী পখাকন যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯০২৭১৬৪৭৭০০০২০০ ’’ ’’

১৩০৯ ছায়া যানী তাযা ভন যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৯৭১ ’’ ’’

১৩১০ পনযন ফারা যদ চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮১৭৩ ’’ ’’

১৩১১ কৃলনা যায় পদপর চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৯৬৫ ’’ ’’

১৩১২ ীযা যানী রক্ষীকাভত্ম যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯২২৭১৬৪৭৭০০০২০০ ’’ ’’

১৩১৩ যপরা যানী বাদু চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৯১৭ ’’ ’’

১৩১৪ রপরতা যানী যায় দুরার যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৯০৪ ’’ ’’

১৩১৫ উজ্জর চন্দ্র যায় মৃত নেলুযাভ যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৭৯০ ’’ ’’

১৩১৬ গীরযন্দ্র না  যায় মৃত নুটু চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৭৮৭ ’’ ’’

১৩১৭ ফা যানী যায় লতীন্দ্র না  যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৭৯৪ ’’ ’’

১৩১৮ মুপ ডদা পফগভ পভাোঃ এনামুর ক ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৮৬৪ ’’ ’’

১৩১৯ সুপভ ফারা যায় পঝরা যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯৪২১৬৪৭৭০০০০৮০ ’’ ’’

১৩২০ পপরযাজা পফগভ এযাদ আরী ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮১০৫ ’’ ’’

১৩২১ ভায়া যানী পগপয না  যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮১১৯ ’’ ’’

১৩২২ যত্না যায় নপন পগাার যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৯১২৭১৬৪৭৭০০০১০০ ’’ ’’

১৩২৩ বাযতী যায় ছাদু যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮০৬৮ ’’ ’’

১৩২৪ যম্নফী যানী যায় যকন যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৯২৩ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

১৩২৫ কাজরী যায় পয যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৮৯২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

১৩২৬ দযী যানী যায় পনযভর চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৬৮৭ ’’ ’’

১৩২৭ পদন ভপন যায় যাভ ফাবু যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৭১৭ ’’ ’’

১৩২৮ যনজীদ যায় ফরজন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৮২৮ ’’ ’’

১৩২৯ বুধ ফারা যায় কাপরদ যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৬৬৯ ’’ ’’

১৩৩০ পনযভরা যানী যায় পভন্টু চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৯৭৫ ’’ ’’

১৩৩১ যম্নভা যায় পনতাই চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৮৪১ ’’ ’’

১৩৩২ মুকুর চন্দ্র যায় মৃতোঃ যরভ চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয পকাভত ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৪১৫ ’’ ’’

১৩৩৩ শ্রী কাছুয়া যায় মৃত পযফরী যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৭৬২৯ ’’ ’’

১৩৩৪ পভাছাোঃ নুযছাভা পভাোঃ জয়নুর আরফদীন ভপরা পদনমুজুয পদঘন ১,২,৩ ৪নং পখনৄযা ১৯৮৭২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

১৩৩৫ পভাোঃ ইভাইর পারন মৃত ইব্রাপভ া নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৬৪৩ ’’ ’’

১৩৩৬ পভাোঃ পারর যানা পভাোঃ াভসুদ্দীন া নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯২৬০ ’’ ’’

১৩৩৭ পভাোঃ জুরয়র আরম্মদ পভাোঃ াভসুপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৬৯৪ ’’ ’’

১৩৩৮ পভাোঃ পযয়াজ উপদ্দন মৃত অপযম্নউপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৭০১ ’’ ’’

১৩৩৯ পভাোঃ ভপজফয যভান মৃতোঃ আপভয উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৬৬৯ ’’ ’’

১৩৪০ পভাোঃ পজরস্নুয যভান পভাোঃ আব্দুর জপরর নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯২০৮ ’’ ’’

১৩৪১ পভাোঃ ফাবুর পারন পভাোঃ াভসুপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৬৯৩ ’’ ’’

১৩৪২ পভাছাোঃ জপভরা পফগভ মৃত আব্দুর পজাফফায নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯২৫২ ’’ ’’

১৩৪৩ পভা াোঃ ইউনু আরী মৃত অপয আরী নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৭০৫ ’’ ’’

১৩৪৪ পভাোঃ আপজলুর ক পভাোঃ তপভজ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৬৪৬ ’’ ’’

১৩৪৫ পগারাী পফগভ পভাোঃ আব্দু পাান ভপরা পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৬৩৪ ’’ ’’

১৩৪৬ শ্রী পকাপকর চন্দ্র যায় শ্রী পফজয় চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯৪২৭১৬৪৭৭০০০১০০ ’’ ’’

১৩৪৭ পযয়া মুয মৃত রো নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৪৪৭ ’’ ’’

১৩৪৮ নাজভা খাতুন পভাোঃ ফাফলু নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৫৫৫ ’’ ’’

১৩৪৯ াভসুর আরভ মৃত আনছায আরী নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮২৮২ ’’ ’’

১৩৫০ পভাছাোঃ পফপফ জান পভাোঃ জপয উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৬৯১ ’’ ’’

১৩৫১ াযম্নর যােী যায় মৃত গুযম্নদা যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৫৬৯ ’’ ’’

১৩৫২ রয যায় যশুধু যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৪০৮ ’’ ’’

১৩৫৩ অররকাভত্ম যায় মৃত ামুযাভ যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮১৮৮ ’’ ’’

১৩৫৪ পনফাযন যায় মৃত বাদুযাভ যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৩০৭ ’’ ’’

১৩৫৫ মুপন রার যায় মৃত কাপয়া যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৩৮৫ ’’ ’’

১৩৫৬ ফাবু পভয়া পভাোঃ দুরার পভয়া নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৮৯২৭১৬৪৭৭০০০১০০ ’’ ’’

১৩৫৭ বুধু চন্দ্র যায় মৃত াচু চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৭৪৭ ’’ ’’

১৩৫৮ পভাছাোঃ পযাপজনা খাতুন পভাোঃ ায়দায আরী নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯১২৭১৬৪৭৭০০০৩০০ ’’ ’’

১৩৫৯ কাবুর চন্দ্র যায় মৃত ভুরন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬২৮৬ ’’ ’’

১৩৬০ শ্রী সুরয চন্দ্র যায় মৃত জরগ চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৩৬৮ ’’ ’’

১৩৬১ পভাোঃ নুযম্নর ক জপয উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৫৮৮ ’’ ’’

১৩৬২ পভাোঃ ারযজ উদ্দীন পভাোঃ খপভয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯৩২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

১৩৬৩ পগপয ফারা উরন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৫৭৯ ’’ ’’

১৩৬৪ পভাোঃ পজলুয যভান মৃত ভপপজ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯০৮৪ ’’ ’’

১৩৬৫ পনভ ডর চন্দ্র যায় মৃত পকিরকযা যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯০৪১ ’’ ’’

১৩৬৬ রযা ফারা যায় মৃত দীন ফন্ধু যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৭৭৪ ’’ ’’

১৩৬৭ পভাোঃ পাররভান আরী মৃত াপকভ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৬০৯ ’’ ’’

১৩৬৮ শ্রী পফভর চন্দ্র যায় মৃত মগীন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৫২৬ ’’ ’’

১৩৬৯ শ্রী যপফন্দ্র না মৃত জরগ চন্দ্র নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৩৬৩ ’’ ’’

১৩৭০ শ্রী ভরন্দ্র না  যায় মৃত মতীন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৪২২ ’’ ’’

১৩৭১ নন ড চন্দ্র যায় মৃত কাপভনী পভান যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৩৭২ ’’ ’’

১৩৭২ করভার যায় মৃত পখাকা যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৪৩৭ ’’ ’’

১৩৭৩ মদু পগাার যায় মৃত উরন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৫১২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

১৩৭৪ পভাোঃ আব্দুয যভান মৃত আপাজউপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৪৯০ ’’ ’’

১৩৭৫ পভাোঃ াইনের ইরাভ পভাোঃ আব্দুয গনেয নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯০২১ ’’ ’’

১৩৭৬ শ্রী পফস্নফ কুভায যায় মৃত অতুর চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯১২৭১৬৪৭৭০০০৩০০ ’’ ’’

১৩৭৭ জীরতন্দ্র না  যায় জরধয যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯১৩৫ ’’ ’’

১৩৭৮ পভাোঃ পপয়ত আরী মৃত কানু পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯০৭৪ ’’ ’’

১৩৭৯ পভাোঃ াপজায আরী মৃত ভপপজ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৭২১ ’’ ’’

১৩৮০ পদারয়র কুভায যায় মতীন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯৪২৭১৬৪৭৭০০০১০০ ’’ ’’

১৩৮১ স্বন যায় অতুর চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮২৮৬ ’’ ’’

১৩৮২ সুভন চন্দ্র যায় মৃত মগীন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০০৫৯ ’’ ’’

১৩৮৩ কুর চন্দ্র যায় ক্ষপত চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৩৪৬ ’’ ’’

১৩৮৪ পভাোঃ পরয়াকত আরী মৃত আপভয উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯২৩৮ ’’ ’’

১৩৮৫ পভাোঃ জাপদুর ইরাভ পভাোঃ নুয ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৪৬০ ’’ ’’

১৩৮৬ গপরনা  যায় মৃত পগারন যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮২৬২ ’’ ’’

১৩৮৭ পরটন যায় ক্ষপত চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৭৬০ ’’ ’’

১৩৮৮ পভাোঃ আরফদ আরী পভাোঃ পফভাতুরস্না নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭৪৬০ ’’ ’’

১৩৮৯ ভরনাকুভায যায় পখরু চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৭৯৭ ’’ ’’

১৩৯০ পফরনা  চন্দ্র যায় মৃত পচাডা যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮২২৬ ’’ ’’

১৩৯১ পভাছাোঃ আরনায়াযা পফগভ পভাোঃ পভাগবুর পারন নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৬৬৮ ’’ ’’

১৩৯২ পভনু যানী যায় দীরন চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮১৯৪ ’’ ’’

১৩৯৩ শ্রী তচপত যায় মৃত অপক যায় ভপরা পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৪৭৭ ’’ ’’

১৩৯৪ পাবা যানী যায় মৃত খরগন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৪৩২ ’’ ’’

১৩৯৫ বুরবুরী যানী যায় পত চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৭৭১ ’’ ’’

১৩৯৬ পভাছাোঃ যারফয়া খাতুন পভাোঃ আব্দুর ফাকী নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৫৭১ ’’ ’’

১৩৯৭ গারয়শ্বযী যায় ভন্ডু না  যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯০৫৪ ’’ ’’

১৩৯৮ পভাছাোঃ ছাররভা পফগভ পভাোঃ পতাপপয উপদ্দন পারন নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৮৬৫০ ’’ ’’

১৩৯৯ তভা যানী যায় ধুরন্দ্র না  যায় ভপরা পদনমুজুয গুপযয়াািা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৩৫৪১৫৫৭১২ ’’ ’’

১৪০০ পতরকা যানী যায় বুধাযম্ন যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৩৪৯ ’’ ’’

১৪০১ পপারী যায় নন্দরার নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮১৯৬ ’’ ’’

১৪০২ অপরা যানী পযনার যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৩৯৭ ’’ ’’

১৪০৩ দয়ার যায় গাংগুয়া যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৩৯০ ’’ ’’

১৪০৪ পফকা ঋপল পভরয চাঁদ ঋপল নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৩৮৯ ’’ ’’

১৪০৫ সুদা ফনপ নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৩৮১ ’’ ’’

১৪০৬ পরন যায় পকয়ত নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭৪৭৯ ’’ ’’

১৪০৭ শ্রী পদরন মৃত শ্রী পকয়ত নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৩৭৫ ’’ ’’

১৪০৮ কুভায চাঁদ গাংগুয়া যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৩৯৪ ’’ ’’

১৪০৯ পধরযন চন্দ্র যায় যাভ প্রাদ নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৪০৫ ’’ ’’

১৪১০ রযন যায় যাভ প্রাদ যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭৪৮১ ’’ ’’

১৪১১ আভাসু যায় রযন যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯২২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

১৪১২ যতন যায় গরন নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭৪৭৭ ’’ ’’

১৪১৩ নরয চন্দ্র যায় প্রাধু যাই নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬২৮৮ ’’ ’’

১৪১৪ পজারগ চন্দ্র যায় মৃত চানতাযাঁ নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৪৪৮ ’’ ’’

১৪১৫ ভংলু যায় পখাকা যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৪১৫ ’’ ’’

১৪১৬ দুরার যাম পখাকা যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৪১৩ ’’ ’’

১৪১৭ পখাকা যায় রগনা নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৪১১ ’’ ’’

১৪১৮ যাজু যায় পচৌধুযী যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৪২৪ ’’ ’’

১৪১৯ যাজ কুভায ফাবুরার যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭৪৭৩ ’’ ’’

১৪২০ ভজনু যায় পচৌধুযী যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৪২২ ’’ ’’

১৪২১ পযা যায় যামু নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৩৪৮ ’’ ’’

১৪২২ বুদ কুভায যায় মৃত শুকযা যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৩৮৩ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

১৪২৩ গরে পযপ এতয়াপয নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৩৬৫ ’’ ’’

১৪২৪ সুপধয চন্দ্র যায় মৃত চনা চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৩৭০ ’’ ’’

১৪২৫ জরফদ আরী মৃতোঃ আব্দুর গনেয নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯০৮৮ ’’ ’’

১৪২৬ সুজন যায় ফাাদুয নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭৪৭৪ ’’ ’’

১৪২৭ পভাোঃ জপয উদ্দীন মৃত পজভদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৬৭৩ ’’ ’’

১৪২৮ শ্রী পদপফ ফারা যায় শ্রী পযরভান যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৪৮০ ’’ ’’

১৪২৯ শ্রী ছায়া যায় শ্রী কাচু যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৫৩৯ ’’ ’’

১৪৩০ পপ্রয়না  যায় মৃত উরন্দ্রনা  যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮২৩৩ ’’ ’’

১৪৩১ পভাোঃ যপপকুর ইরাভ মৃত আব্দুর াওায নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮২৬৭ ’’ ’’

১৪৩২ পভাোঃ লুৎপয যভান পভাোঃ  ইপি আরী নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৩৫৯ ’’ ’’

১৪৩৩ পভাোঃ পভাকরছদ আরী মৃত তপভজ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯০৫৩ ’’ ’’

১৪৩৪ পভাোঃ ভকরছদ আরী মৃত পভরয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৬৭০ ’’ ’’

১৪৩৫ পভাছাোঃ ারচনা পফগভ পভাোঃ আপনছুয যভান নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯০২৮ ’’ ’’

১৪৩৬ পভাোঃ তপবুয যভান মৃত ভপখযম্নপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৭১৮ ’’ ’’

১৪৩৭ পযাত্মভ আরী মৃত পভরয উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮২৬৯ ’’ ’’

১৪৩৮ আভজাদ পারন মৃত আব্দুর জফফায নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮২৩৭ ’’ ’’

১৪৩৯ নুযম্নর আপভন জয়নার আরফপদন নৄরুল পবকাযী উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৫৮২ ’’ ’’

১৪৪০ পভাোঃ নাজমুর ক পভাোঃ আাদ আরী নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯১২১ ’’ ’’

১৪৪১ পভাোঃ ভকবুর পারন পভাোঃ আব্দুর ভপজদ নৄরুল পদনমুজুয চকততয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ৬৪০৪৯২৯২১৫ ’’ ’’

১৪৪২ পপরযাজা পফগভ নুয জাভার নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮২৩৯ ’’ ’’

১৪৪৩ প্রাভত্ম কুভায যায় ভূরন্দ্র না  যায় নৄরুল পবকাযী উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯২২৭১৬৪৭৭০০০২০০ ’’ ’’

১৪৪৪ ননী পগাার যায় পফরনাদ যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯১৯১ ’’ ’’

১৪৪৫ পফশ্বনা  যায় গরন যায় নৄরুল গৃপনী উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮১৮০ ’’ ’’

১৪৪৬ পভাোঃ জরফদুর ইরাভ পভাোঃ ইব্রাপভ া নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭৪৫২ ’’ ’’

১৪৪৭ পভাোঃ মুজাায আরী পভাোঃ আপাজ উদ্দীন নৄরুল গৃপনী উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯০৯৯ ’’ ’’

১৪৪৮ পভাোঃ আকফয আরী মৃত মযত আরী নৄরুল গৃপনী উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৫৭৩ ’’ ’’

১৪৪৯ পভাোঃ জাপকযম্নর ইরাভ মৃত পকযামুর ক নৄরুল গৃপনী উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯৪২৭১৬৪৭৭০০০১০০ ’’ ’’

১৪৫০ রাফলু চন্দ্র যায় রতান্দ্রনা  যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮১৭৬ ’’ ’’

১৪৫১ পভাোঃ ভইনুর ইরাভ মৃত খপতফ উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৭৪৩৯ ’’ ’’

১৪৫২ তবযী ফারা ছপতল চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৫৭৪ ’’ ’’

১৪৫৩ পভাোঃ পারর যানা পভাোঃ আপজজুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯০৯৪ ’’ ’’

১৪৫৪ পভাোঃ নুয ইরাভ মৃত মুপনয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৭৩৩ ’’ ’’

১৪৫৫ পভাোঃ পতাপপয উদ্দীন পারন মৃত পফরাত আরী নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৬৪৯ ’’ ’’

১৪৫৬ রপরতা যায় পগাার চন্দ্র যায় নৄরুল গৃপনী উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৫৬৮ ’’ ’’

১৪৫৭ পভাোঃ সুযম্নজ্জাভান মৃত ভপভ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৬৫৬ ’’ ’’

১৪৫৮ পফরনাদ চন্দ্র যায় অতুর চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯১৫৬ ’’ ’’

১৪৫৯ পভাোঃ তয়দ আরী পভাোঃ ইভাইর ক নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৬৬৪ ’’ ’’

১৪৬০ াফফতী যায় ধীরযন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯০১৭ ’’ ’’

১৪৬১ পভাছাোঃ আক্তায ফানু পভাোঃ আপভনুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৬৫০ ’’ ’’

১৪৬২ কাছু যাভ যায় ঝাউরা যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৫৭৫ ’’ ’’

১৪৬৩ পভাোঃ আরনায়ায পারন পভাোঃ আনছায আরী নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯১২৭১৬৪৭৭০০০২০০ ’’ ’’

১৪৬৪ পনরয চন্দ্র যায় মৃত জগদী চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯১৪৪ ’’ ’’

১৪৬৫ পদপর চন্দ্রযায় জরধয যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯১৭৬ ’’ ’’

১৪৬৬ পযপভ যাই মৃত প্রাধু যাই নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬২৮১ ’’ ’’

১৪৬৭ রযন চন্দ্র যায় মৃত ভপনন্দ্র চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৩৬৮৫৭০ ’’ ’’

১৪৬৮ পভনপত যানী রার ফাবু যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৩৭৪ ’’ ’’

১৪৬৯ নপন ডভা যানী যায় পভারু যাভ যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৭৫৫ ’’ ’’

১৪৭০ ভরন্দ্র না  যায় মৃত যরভশ্বয যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৭৫৪ ’’ ’’

১৪৭১ পফরযন্দ্রনা  যায় মৃতোঃ রক্ষীচযে যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৪৪৫ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

১৪৭২ পভাোঃ পভাপভনুর ইরাভ পভাোঃ আব্দুর রপতপ নৄরুল পদনমুজুয চকতদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৩০৭ ’’ ’’

১৪৭৩ &উরন যায় তারযাক যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৩১৭ ’’ ’’

১৪৭৪ পকযন ফারা যায় যারজন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৮২৪ ’’ ’’

১৪৭৫ ন্তুযায় মৃত বাদু যাভ নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮২৮৮ ’’ ’’

১৪৭৬ মতী যায় মৃত নেটুক যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৩২৬ ’’ ’’

১৪৭৭ রযন যায় উপকর নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৪৪৩ ’’ ’’

১৪৭৮ পফকা চন্দ্র যায় নন্দ রার যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৪৪৯ ’’ ’’

১৪৭৯ নপন ডভা যায় পনরযন্দ্র না  পচৌধুযী ভপরা পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬২৭৬ ’’ ’’

১৪৮০ পদরী কুভায যায় পভাযম্ন যাভ যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৮১৩ ’’ ’’

১৪৮১ চীন যায় ফারতর যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৯৮৬ ’’ ’’

১৪৮২ পভাোঃ দুরার পারন পভাোঃ পজলুয যভান নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০০৮৯ ’’ ’’

১৪৮৩ পভাোঃ আরতাপ পারন পভাোঃ ভপজমুদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৫৫৮ ’’ ’’

১৪৮৪ নন্দ দুরার যায় কাপরনা  যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯০৪৫ ’’ ’’

১৪৮৫ পভাছাোঃ আরচনা খাতুন পভাোঃ আাদুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৬৭৫ ’’ ’’

১৪৮৬ পভাছাোঃ ইভত আযা পভাোঃ জভরদ আরী নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৫৬৭ ’’ ’’

১৪৮৭ পভাোঃ ফাফলু মৃত ারবুরস্না নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৪৪৬ ’’ ’’

১৪৮৮ পভাছাোঃ জাানাযা পফগভ পভাোঃ াজাান আরী নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯১২০ ’’ ’’

১৪৮৯ আব্দুর রপতপ জপয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৫৮৬ ’’ ’’

১৪৯০ পভাোঃ আপজভদ্দীন যকায মৃত অপপয়া যকায নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৬৬০ ’’ ’’

১৪৯১ পনতযানন্দ যায় জরধয যায় নৄরুল পদনমুজুয উওয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯১৩৭ ’’ ’’

১৪৯২ পভাছাোঃ তপরভা খাতুন পভাোঃ আপাজ উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয উত্তয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯০৯০ ’’ ’’

১৪৯৩ পকাপকর চন্দ্র যায় রযন্দ্রনা  যায় নৄরুল পদনমুজুয ফরততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৩৩৯ ’’ ’’

১৪৯৪ পভাোঃ খায়রুজ্জাভান মৃত ভপভউদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয উত্তয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৮৬৫৪ ’’ ’’

১৪৯৫ পভাছাোঃ জয়তুন পফওয়া মৃত ভপনয পারন নৄরুল পদনমুজুয উত্তয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৯৬৬৭ ’’ ’’

১৪৯৬ শ্রী প্রভদ চন্দ্র যায় পনতাই চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয উত্তয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯১৩০ ’’ ’’

১৪৯৭ পপারী যায় পদরী যায় নৄরুল পদনমুজুয উত্তয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৮২২২ ’’ ’’

১৪৯৮ প্রদী কুভায যায় রযন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয উত্তয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৭৪৫৫ ’’ ’’

১৪৯৯ শ্রী ফাবু যায় মৃত ফাইরদা যায় নৄরুল পদনমুজুয উত্তয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯৬৩৭৪ ’’ ’’

১৫০০ পভাোঃ ভপতউয যভান মৃত খপতফদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয উত্তয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৮৬৭১ ’’ ’’

১৫০১ পভাছাোঃ আপছুন পনায মৃত পভাকায ডভ আরী নৄরুল পদনমুজুয উত্তয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৯৬৭৬ ’’ ’’

১৫০২ শ্রী সুধীয চন্দ্র যায় মৃত জপগন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয উত্তয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৮৫২৩ ’’ ’’

১৫০৩ পভাোঃ াইদুর ইরাভ মৃত পখভপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয উত্তয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৯৩০৬ ’’ ’’

১৫০৪ পভাছাোঃ যপদা পফগভ পভাোঃ জাভার উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয উত্তয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৯৫৮১ ’’ ’’

১৫০৫ পভাোঃ যপফউর ইরাভ ভুট্টু মৃত পপ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৩১৫ ’’ ’’

১৫০৬ পভাছাোঃ াপভদা খাতুন পভাোঃ আব্দু পাফান ভপরা পদনমুজুয চক পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ৭৩০৪৫৭৮২২৭ ’’ ’’

১৫০৭ পভাোঃ ভকবুর পারন মৃত নপভয উদ্দীন যকায নৄরুল পদনমুজুয চক পদওততয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬১৩২ ’’ ’’

১৫০৮ পভাোঃ কপছভদ্দীন মৃত ভপজয়ত আরী নৄরুল পদনমুজুয চক পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯২৭১ ’’ ’’

১৫০৯ পভাোঃ ভপউয যভান পভাোঃ সুরতান আরী নৄরুল পদনমুজুয চক পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৪৬৫ ’’ ’’

১৫১০ পভাছাোঃ যপজনা ফানু পভাোঃ আব্দুর কারদয নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০১২৬ ’’ ’’

১৫১১ পভাছাোঃ ভরনায়াযা খাতুন পভাোঃ এনতাজুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০১১৩ ’’ ’’

১৫১২ পভাছাোঃ আজপভযা খাতুন পভাোঃ জুরয়র ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯২৭০ ’’ ’’

১৫১৩ পভাছাোঃ নাপছভা খাতুন পভাোঃ ততয়বুয যভান নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬১২৯ ’’ ’’

১৫১৪ পভাোঃ আপছায আরী মৃত আরীভদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬০৮৯ ’’ ’’

১৫১৫ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ পভাোঃ ভপয &উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০০৮৩ ’’ ’’

১৫১৬ পভাছাোঃ াপভা পফগভ পভাোঃ আপনছুয যভান নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬১৩৭ ’’ ’’

১৫১৭ পভাোঃ পপকুর ইরাভ মৃত পজয পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬০৯৩ ’’ ’’

১৫১৮ পভাোঃ ইয়াকুফ আরী পভাোঃ ারতভ আরী নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৩৬২ ’’ ’’

১৫১৯ পভাোঃ আব্দুর াপভদ পভাোঃ পভজ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০২৪৮ ’’ ’’

১৫২০ পভাোঃ পয়জ উপদ্দন মৃত পজয়ায উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০১৬৭ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

১৫২১ পভাোঃ পদুর ইরাভ মৃত এফায উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬১২২ ’’ ’’

১৫২২ পভাছাোঃ পভাস্তাপকভা খাতুন পভাোঃ আবু ফক্কয পছপদ্দক নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০০৮৩ ’’ ’’

১৫২৩ আম্মদ আরী মৃত অপছয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০১৫৪ ’’ ’’

১৫২৪ পভাোঃ জাভার উপদ্দন মৃত জপফয উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০২৫৬ ’’ ’’

১৫২৫ পভাোঃ আব্দুর পয়ারদ আরী পভাোঃ পপ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০১৫৬ ’’ ’’

১৫২৬ পভাোঃ পভাক্তায আরী মৃত আব্দুর জফফায নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০১৫১ ’’ ’’

১৫২৭ পভাছাোঃ যপভা খাতুন মৃত নপভয উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০১৭১ ’’ ’’

১৫২৮ পভাোঃ নুয নফী পভাোঃ আপয উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৩২৫ ’’ ’’

১৫২৯ পভাছাোঃ ভরপয়া পফপফ মৃত অনেয উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০০১১৫ ’’ ’’

১৫৩০ পভাোঃ াপভদুয যভান পভাোঃ ইউছু আরী নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০০৭৪ ’’ ’’

১৫৩১ পভাছাোঃ ভরতায়াযা খাতুন পভাোঃ তদুয যভান নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০২১৩ ’’ ’’

১৫৩২ পভাোঃ কুদ্দু আরী পভাোঃ আপভনুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯৪২১৬৪৭৭০০০৩৫০ ’’ ’’

১৫৩৩ পভাোঃ আযাপ আরী মৃত আপজমুপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০২৫৪ ’’ ’’

১৫৩৪ পভাছাোঃ ভপভনা খাতুন পভাোঃ আব্দুর রপতপ নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৩০৯ ’’ ’’

১৫৩৫ পভাোঃ পভাফাযক আরী মৃত শুকু পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০২৯০ ’’ ’’

১৫৩৬ পভাোঃ াপভদুয যভান পভাোঃ আরনায়ায পারন নৄরুল পদনমুজুয চক পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০২২৪ ’’ ’’

১৫৩৭ পভাোঃ আরনায়াযা পারন পভাোঃ অপয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৩৬৩ ’’ ’’

১৫৩৮ পভাছাোঃ নাজভা খাতুন পভাোঃ কপছয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৩০৩ ’’ ’’

১৫৩৯ পভাোঃ আইনুর ক মৃত পভাওাররফ নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬১০০ ’’ ’’

১৫৪০ পভাোঃ আব্দুর ভাররক পভাোঃ আব্দুর রপতপ নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৩১০ ’’ ’’

১৫৪১ পভাোঃ পতাপাজ্জর পারন পভাোঃ ভপপজ উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৩১৮ ’’ ’’

১৫৪২ পভাোঃ আজভ আরী মৃত ঘুটু পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০২৭২ ’’ ’’

১৫৪৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পছপদ্দক পভাোঃ পজয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০২৪৩ ’’ ’’

১৫৪৪ পভাোঃ আব্দুর ভাররক মৃত আবুর কারভ নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬১১০ ’’ ’’

১৫৪৫ পভাোঃ নুযম্নজ্জাভান পভাোঃ নুযম্নর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০১৩৪ ’’ ’’

১৫৪৬ পভাোঃ া আরভ মৃত পজভদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০২৯৬ ’’ ’’

১৫৪৭ পভাছাোঃ পভরন নাগায পভাোঃ পরাকভান আরী ভপরা পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৩৪০ ’’ ’’

১৫৪৮ পভাছাোঃ পপন্পীয়াযা পফগভ পভাোঃ ছাইনের ইরাভ ভপরা পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৩৫০ ’’ ’’

১৫৪৯ পভাছাোঃ পপযরদৌপ পফগভ পভাোঃ ভভত্মাজ আরী ভপরা পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৩২৭ ’’ ’’

১৫৫০ পভাছাোঃ তারজযা ফানু পভাোঃ পদররায়ায পারন ভপরা পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০২৩৩ ’’ ’’

১৫৫১ পভাছাোঃ পাযজানা খাতুন পভাোঃ যম্নহুর আপভন ভপরা পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০২৯৯ ’’ ’’

১৫৫২ পভাছাোঃ নপফজান পফগভ পভাোঃ আপভয উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৩৫১ ’’ ’’

১৫৫৩ পভাোঃ পতাজারম্মর ক মৃত ভপছয উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬১৭১ ’’ ’’

১৫৫৪ পভাোঃ ইপি আরী পভাোঃ াাজ উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০২০২ ’’ ’’

১৫৫৫ পভাোঃ আপজজুর ইরাভ পভাোঃ াভসুদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০২১০ ’’ ’’

১৫৫৬ পভাছাোঃ জপযনা পফগভ পভাোঃ আবু তাররফ নৄরুল পদনমুজুয উত্তয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ’’ ’’

১৫৫৭ পভাোঃ আরনায়ায পারন পভাোঃ আপজার পারন নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০২৩৫ ’’ ’’

১৫৫৮ পভাোঃ ফাফলু মৃতোঃ আব্দুর পভাতাররফ নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬১০৪ ’’ ’’

১৫৫৯ পভাোঃ আপয উপদ্দন মৃত তপভজ উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৩১২ ’’ ’’

১৫৬০ পভাোঃ আপকুর ইরাভ পভাোঃ আপজার পারন নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০২৩০ ’’ ’’

১৫৬১ পভাোঃ অনেয া মৃত পানা ভদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০২০৮ ’’ ’’

১৫৬২ পভাছাোঃ তপভজা খাতুন পভাোঃ আপভনুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০২৪৭ ’’ ’’

১৫৬৩ পভাোঃ পভাজাায আরী পভাোঃ অরী ভদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০১৬৫ ’’ ’’

১৫৬৪ পভাোঃ তছপরভ উপদ্দন মৃত পারন খান নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৩২৯ ’’ ’’

১৫৬৫ পভাোঃ পগয়া উদ্দীন মৃত কাচু পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০২১৪ ’’ ’’

১৫৬৬ পভাছাোঃ নূয ফানু পভাোঃ ইউসুপ আরী নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০২৬৯ ’’ ’’

১৫৬৭ পভাোঃ আপভনুর ইরাভ পভাোঃ আরাউদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০১৯১ ’’ ’’

১৫৬৮ পভাোঃ পযনের ইরাভ মৃত আকালু পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯৬৩৩২ ’’ ’’

১৫৬৯ পভাোঃ াপনুর ইরাভ মৃত আব্দুর পভাত্তাররফ নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯০০৮৮ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

১৫৭০ পভাোঃ আবুজায পারন াপভদুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয উত্তয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯১২৭১৬৪৭৭০০০২০০ ’’ ’’

১৫৭১ রংরকয যায় মুকুর চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৭৫৪ ’’ ’’

১৫৭২ পভাোঃ আরভ আরী পভাোঃ ইউসুপ আরী নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৭৭৬ ’’ ’’

১৫৭৩ পভাছাোঃ পভজন পফপফ আবুযত া ভপরা পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ৯১০৪৯২১৫৭৩ ’’ ’’

১৫৭৪ পভাছা আপজডনা পফগভ পভাোঃ ফাপযউর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯২২৮ ’’ ’’

১৫৭৫ পভাছাোঃ ইররযা খাতুন জাপকয খাতুন ভপরা পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৪৪৬ ’’ ’’

১৫৭৬ আপনছুয যভান পভাোঃ আইনুদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৬৮৩ ’’ ’’

১৫৭৭ পযনের ইরাভ পভাোঃ ফাবু নৄরুল পদনমুজুয পদওততয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৪৬৯ ’’ ’’

১৫৭৮ শ্রী তাযাঁ দ যায় মৃত পখরাযাভ যায় নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৩৩৯ ’’ ’’

১৫৭৯ রার পভান যায় মৃতোঃ হৃদয় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৫৪৪ ’’ ’’

১৫৮০ তররন যায় ঘনশ্যাভ যায় নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৩৭৪ ’’ ’’

১৫৮১ পভাোঃ আপজভপদ্দন পভাোঃ রফজ উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫০৩৬ ’’ ’’

১৫৮২ জয়ভপন যায় কভরা কাভত্ম যায় নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৪০৪ ’’ ’’

১৫৮৩ বায ী যায় পখারাযাভ যায় নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৪১৯ ’’ ’’

১৫৮৪ স্বন যায় নকুর চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৪০৬ ’’ ’’

১৫৮৫ ংকয যায় পচপযনা  যায় নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৪১৭ ’’ ’’

১৫৮৬ সুপভত্রা যানী বরফ চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৪৮৭ ’’ ’’

১৫৮৭ পভরন চন্দ্র যায় নৄপরন চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৩৭৬ ’’ ’’

১৫৮৮ রতন যায় দীরন চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৩৫৩ ’’ ’’

১৫৮৯ দীরন চন্দ্র যায় বফানী চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৪৮১ ’’ ’’

১৫৯০ জপভয উদ্দীন দনেয &&&&উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৮১ ’’ ’’

১৫৯১ জাাঙ্গীয আরভ মৃত ইপি আরী নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৪৮১ ’’ ’’

১৫৯২ যপফউর ইরাভ পভাোঃ আার উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৮২৫ ’’ ’’

১৫৯৩ পনলু পারন পভাোঃ জপরর পারন নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯২২১৬৪৭৭০০০০৪০ ’’ ’’

১৫৯৪ অঝন চন্দ্র যায় পবু চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৮৯২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

১৫৯৫ যপপকুর ইরাভ তপয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯২২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

১৫৯৬ গরন ীর পনরন ীর নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৮৯২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

১৫৯৭ আপছভা পফগভ যপভপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৪৩৮ ’’ ’’

১৫৯৮ তপভজপদ্দন মৃত কাপভজউদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৮৩৯ ’’ ’’

১৫৯৯ ভঞ্জু আযা পফগভ আবুর পারন নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৯৪৯ ’’ ’’

১৬০০ ভনছুয আরী আপরভ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫০৪১ ’’ ’’

১৬০১ পদা পফগভ ফাফলু ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৯০৮ ’’ ’’

১৬০২ পভাাযপ পারন মৃত খচ্চয পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৯৭৪ ’’ ’’

১৬০৩ জয়ভত্মী যায় নরয যায় নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৪৮০ ’’ ’’

১৬০৪ তন যায় যম্নভা কাভত্ম নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৩৪০ ’’ ’’

১৬০৫ নাজাভ আপজয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৩৪৪ ’’ ’’

১৬০৬ ইভযান আরী পভাোঃ ফপয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৮৮২৭২৬৪০৭০০০০০০ ’’ ’’

১৬০৭ পজয়াযম্নর ইরাভ পভাোঃ পপদ্দক ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৮৭৮ ’’ ’’

১৬০৮ াযবীন পভাোঃ আজাায আরী নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৯৮৬ ’’ ’’

১৬০৯ পখনা পফগভ পভয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৮৯২ ’’ ’’

১৬১০ জপয উদ্দীন মৃত ফপছউডর নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৯৬৯ ’’ ’’

১৬১১ প্রবা চন্দ্র যায় মৃত গাঠু চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৪৯৪ ’’ ’’

১৬১২ পভাোঃ জাপকয পারন মৃতোঃ পভজানুয যভান নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৪৪৫ ’’ ’’

১৬১৩ পভাছাোঃ আপম্বয়া পফগভ পভাোঃ জরফদ আরী নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৪৯২ ’’ ’’

১৬১৪ পভাোঃ ইছাাক আরী পভাোঃ পতাপায উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬০৭৭ ’’ ’’

১৬১৫ পভাোঃ জহুরুর ইরাভ পভাোঃ জয়নার আরফদীন নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫০৪৫ ’’ ’’

১৬১৬ পভাোঃ পপযদুর ইরাভ মৃতোঃ দাপনছ উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩০০৭ ’’ ’’

১৬১৭ পভাছাোঃ আনজু আযা পফগভ পভাোঃ আব্দুর রপতপ নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৮৮৫ ’’ ’’

১৬১৮ পভাছাোঃ ভপজডনা পফগভ পভাোঃ জয়নার আরফদীন নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯৪৯৬৫ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

১৬১৯ পভাোঃ যভজান আরী মৃত কপরভ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯৫০২৬ ’’ ’’

১৬২০ পভাোঃ কারাভ পারন মৃত তনেয উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯৫০২০ ’’ ’’

১৬২১ পভাোঃ আইজুর ইরাভ মৃত পভপয উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯৪৯৮৯ ’’ ’’

১৬২২ পভাোঃ জপভয উপদ্দন াহ্ মৃত নপভয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯৪৯৩৪ ’’ ’’

১৬২৩ পভাোঃ নুয আপভন পভাোঃ আপছায আরী নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯০১০৫ ’’ ’’

১৬২৪ পভাছাোঃ নুয ফানু পভাোঃ আপছায আরী নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৩৪৬৭ ’’ ’’

১৬২৫ সুজন চন্দ্র যায় সুনীর যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৫১২ ’’ ’’

১৬২৬ সুপনর চন্দ্র যায় মৃত গরজন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৫১১ ’’ ’’

১৬২৭ পভনু যানী যায় ধরনম্বয যায় ভপরা পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৩৮৫ ’’ ’’

১৬২৮ পযবা যানী যায় যনপজৎ যায় ভপরা পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৫৩৭ ’’ ’’

১৬২৯ গীতা যানী যায় নভানত যায় ভপরা পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৩৭১ ’’ ’’

১৬৩০ ননী ফারা যায় মৃত পফশ্বনা  যায় ভপরা পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭২৮৯৩৯৩ ’’ ’’

১৬৩১ াযম্নর যানী যায় ফযরযন্দ্র না  যায় ভপরা পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৪২৬ ’’ ’’

১৬৩২ পযনু ফারা যায় তকার যায় ভপরা পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ’’ ’’

১৬৩৩ উররা যানী যায় লপি যায় ভপরা পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৩৮৯ ’’ ’’

১৬৩৪ মমুনা যােী যায় পগৌপফন্দ যায় ভপরা পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৪০৫ ’’ ’’

১৬৩৫ ফারনা ফারা যায় নপজত যায় ভপরা পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৫৪০ ’’ ’’

১৬৩৬ শুকরার যায় জুপনয়া যায় ভপরা পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৩৫৫ ’’ ’’

১৬৩৭ মুক্তা যানী যায় পফজয় কুভায যায় ভপরা পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯২৭৭ ’’ ’’

১৬৩৮ পভাোঃ যাপজয ইরাভ পভাোঃ পভযাজুয ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯২২৭১৬৪৭৭০০০২০০ ’’ ’’

১৬৩৯ পভাোঃ পারর যানা পভাোঃ পযাজুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯৪২৭১৬৪৭৭০০০১০০ ’’ ’’

১৬৪০ রংরক যায় মৃত দূগ ডা চযে যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৮৮৩ ’’ ’’

১৬৪১ সুপরা যানী যায় শুককার যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৩১২ ’’ ’’

১৬৪২ পচত্রা যানী যায় ক াযম্ন যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৩৬৭ ’’ ’’

১৬৪৩ নে ডভপন যায় মৃত পনরন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯২৯২ ’’ ’’

১৬৪৪ পযনা যােী যায় ভরন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯২৮৯ ’’ ’’

১৬৪৫ পজপভন আযা াপভদুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯০২৭১৬৪৭৭০০০০০০০ ’’ ’’

১৬৪৬ শ্রী সুভন চন্দ্র যায় শ্রী চীন চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভা্ধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯৩২৭১৬৪৭৭০০০১০০ ’’ ’’

১৬৪৭ শুপরা যানী যায় কালু যাভ যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬২৯৮ ’’ ’’

১৬৪৮ ফাবুযাভ যায় পরাকনা  যায় নৄরুল পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৯৯৪ ’’ ’’

১৬৪৯ ছপফতা যানী যায় তফাগু যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৫৩৯ ’’ ’’

১৬৫০ আব্দুর রপতপ মৃতোঃ াপচভ উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয তদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫০৩১ ’’ ’’

১৬৫১ ীরযনাি না  যায় মৃত মারগন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৮৫৮ ’’ ’’

১৬৫২ খরগ না  যায় মৃত আরকাভত্ম যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৮৩৯ ’’ ’’

১৬৫৩ কৃষ্ণদ যায় অনীর যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৩২৬ ’’ ’’

১৬৫৪ পনরযন চন্দ্র যায় জরগন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৩৫৬ ’’ ’’

১৬৫৫ পফশু চন্দ্র যায় জুপনয়া যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৩১০ ’’ ’’

১৬৫৬ পচত্র যায় অনা  ফা নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০০৪৮ ’’ ’’

১৬৫৭ পরতন যানী যায় কার চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৪৭১ ’’ ’’

১৬৫৮ পমবু পন্নছা ওয়াপদ আরী নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৫২২ ’’ ’’

১৬৫৯ কারীদ যায় পদরজন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৫২৭ ’’ ’’

১৬৬০ গপরয়া চন্দ্র যায় মৃত ভপও যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৪৪৮ ’’ ’’

১৬৬১ াওানী যায় মৃত পয যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৫০৭ ’’ ’’

১৬৬২ তনু যানী যায় জয়ভত্ম যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯০২৭১৬৪৭৭০০০৩০০ ’’ ’’

১৬৬৩ অরুনা চন্দ্র যায় মৃত যঞ্জনী কান্ত যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৪৭২৯৫২৫৪ ’’ ’’

১৬৬৪ দুরারী যায় বি যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০০৪৪ ’’ ’’

১৬৬৫ মরগন্দ্র না  যায় নপরত চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৫১৫ আরতাপ পাোঃ ১৯৭২২২৬৬৮১

১৬৬৬ তন চন্দ্র যায় নপযত চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৪২০ ’’ ’’

১৬৬৭ পভরা যানী যায় ভপন চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৬৯২ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

১৬৬৮ পভাছাোঃ যওন আযা পভাোঃ যপপকুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৯৯৬ ’’ ’’

১৬৬৯ ভঞ্জু আযা পভাোঃ পভাররভ উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৪৫১ ’’ ’’

১৬৭০ পভাোঃ পদুর ইরাভ পভাোঃ াপভয উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয তদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৯২৭ ’’ ’’

১৬৭১ পভাছাোঃ নূযজাান পফগভ াযরবজ যকায নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৩১২ ’’ ’’

১৬৭২ পভাছাোঃ আররা পফগভ পভাোঃ আব্দুর ছফান নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৫০২ ’’ ’’

১৬৭৩ পনভ ডর চন্দ্র যায় নরয চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৮৫৩ ’’ ’’

১৬৭৪ অপনরভ চন্দ্র যায় সুরক চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯৪২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

১৬৭৫ সুপভ যানী যায় গরন চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯৩২৭১৬৪৭৭০০০১০০ ’’ ’’

১৬৭৬ গয়ভনী যায় ন্তু না  যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৯৪৬ ’’ ’’

১৬৭৭ ফপফতা যানী যায় ধনঞ্জয় যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৯৪৪ ’’ ’’

১৬৭৮ কুরর যাভ যায় মৃত সুধীয চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৮৬৫ ’’ ’’

১৬৭৯ গীতা যানী যায় মৃত গকুর চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৩০৪ ’’ ’’

১৬৮০ দীন না  যায় পনরদরা না  যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৪৯০ ’’ ’’

১৬৮১ ভাধফী যানী যায় পফপে চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৮৬৪ ’’ ’’

১৬৮২ দীরন চন্দ্র যায় টুপনয়া যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৩৪৮ ’’ ’’

১৬৮৩ নৄপরন যায় মৃত খরগশ্বয যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৮৮১ ’’ ’’

১৬৮৪ ফাবু যায় মৃত দূগ ডা চযে যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৮৮২ ’’ ’’

১৬৮৫ প্রভত চন্দ্র যায় মৃত কানপচয়া যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৫৪২ ’’ ’’

১৬৮৬ পাবা যানী যায় পফশ্বনা  যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৩৪৪ ’’ ’’

১৬৮৭ পজপভন আরা পভাোঃ ইছাভদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৩৭ ’’ ’’

১৬৮৮ প্রপদ কুভায যায় ফাবু চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৫১৮ ’’ ’’

১৬৮৯ কল্পনা যানী যায় পফনয় কুভায যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৩৭৯ ’’ ’’

১৬৯০ সুবাল চন্দ্র যায় কাভত্ম যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯২৮০ ’’ ’’

১৬৯১ প্রফীয কুভায যায় কভর কুভায যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৮০৮৫২৪৯০২০০০০০০ ’’ ’’

১৬৯২ পযনু যায় পগযীন যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৯০১ ’’ ’’

১৬৯৩ পভাোঃ াপভদুয যভান পভাোঃ পযয়াজউদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০০১৭ ’’ ’’

১৬৯৪ বরফ চন্দ্র যায় পকানাযম্ন পভান যায় নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৩৩৪ ’’ ’’

১৬৯৫ পভাোঃ ওয়ারদ আরী পভাোঃ আপরভদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পকভত ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৮৯৫২৬ ’’ ’’

১৬৯৬ পভাোঃ পাযাফ আরী পভাোঃ আযফ আরী নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৭০৬ ’’ ’’

১৬৯৭ পভাোঃ দুরার মৃত ওভার আরী নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৬৭৭ ’’ ’’

১৬৯৮ পভাোঃ জপভয া পভাোঃ আয়ুফ আরী নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৭৭০ ’’ ’’

১৬৯৯ পভাস্তাপপজুয যভান পভাোঃ পাফান নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৯৯১ ’’ ’’

১৭০০ শ্রী মতী চন্দ্র যায় মৃত পকাভাযম্ন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫২৫১ ’’ ’’

১৭০১ শ্রী যফীন্দ্র না  যায় মৃত কাপভনী কাভত্ম যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫২৫৩ ’’ ’’

১৭০২ কাতীক চন্দ্র যায় মৃত গীরযন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫২৯০ ’’ ’’

১৭০৩ ফাবুর যায় মৃত পকানাযম্ন যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫২১৮ ’’ ’’

১৭০৪ পজরতন্দ্র না  যায় মৃত চন্দ্র পভান যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫২৫০ ’’ ’’

১৭০৫ যম্নপ দা যায় মৃত কাপভনী যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫২৪৫ ’’ ’’

১৭০৬ কভর চন্দ্র যায় পদরফন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫২৫৬ ’’ ’’

১৭০৭ যনপজত কভ ডকায মৃত অপফনা কভ ডকায নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭০৯৫২২৭৮৫৬০ ’’ ’’

১৭০৮ পভা াোঃ াভসুর ক মৃত আরী নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭০৯০ ’’ ’’

১৭০৯ শ্রী যরভ যপফদা মৃত প্ররভশ্বয যপফদা যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৬২২ ’’ ’’

১৭১০ পভা াোঃ আরী আকতায মৃত যভজান আরী নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫০৯৬ ’’ ’’

১৭১১ পভাোঃ আাদুর ইরাভ মৃত আান যকায নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫০৯০ ’’ ’’

১৭১২ পভাোঃ পাযাজ উদ্দীন মৃত পদদায যকায নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫১১৮ ’’ ’’

১৭১৩ পভাোঃ জয়নুর আরফদীন পভাোঃ পাযাজ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫১১৬ ’’ ’’

১৭১৪ পভাোঃ ফাবুর যকায পভাোঃ আররফদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫২৮১ ’’ ’’

১৭১৫ পভাোঃ আব্দুর ভান্নান যভান পভাোঃ আররফদ্দীন যকায নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫১৩৪ ’’ ’’

১৭১৬ পভাোঃ াপপজুয যভান পভাোঃ পভাতাররফ যকায নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫১৯০ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

১৭১৭ পভাোঃ মুজাায যকায পভাোঃ পভাতাররফ যকায নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫১৮৯ ’’ ’’

১৭১৮ পভার ডদা পফগভ পভাোঃ পযরচানুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫০৬০ ’’ ’’

১৭১৯ পভাোঃ পযন যকায পভাোঃ আপভনুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫২৯৩ ’’ ’’

১৭২০ পভাোঃ দুলু যকায পভাোঃ ভানসুয আরী নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭০৮২ ’’ ’’

১৭২১ পভাোঃ পভারয়জ উদ্দীন যকায মৃত আপাজ উদ্দীন যকায নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫১৯৮ ’’ ’’

১৭২২ পভা াপনুয যকায পভাোঃ পভাতাররফ যকায নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫১৮৭ ’’ ’’

১৭২৩ পভাোঃ পভাতাররফ যকায মৃত পদদায যকায নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫১৩৫ ’’ ’’

১৭২৪ পভাোঃ আরভ পারন মৃত াপপজ উদ্দীন নৄরুল পবন চারক দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫১৪৬ ’’ ’’

১৭২৫ পভাোঃ পরয় উদ্দীন মৃত আান যকায নৄরুল চা পদাকান দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫১৮৮ ’’ ’’

১৭২৬ পভাোঃ পযনের ইরাভ পভাোঃ পভাজারম্মর পারন নৄরুল পবন চারক দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৩৭৪ ’’ ’’

১৭২৭ পভাছাোঃ নাপভা খাতুন পভা াোঃ পভযাফ আরী নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫০৯২ ’’ ’’

১৭২৮ পভাোঃ ভঈন উদ্দীন যকায মৃত ভপরকুরস্না যকায নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫১৪৩ ’’ ’’

১৭২৯ পভাোঃ আপভনুর ইরাভ মৃত আরাউদ্দীন যকায নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫১১২ ’’ ’’

১৭৩০ পভাোঃ রালু যকায মৃত াররফদ্দীন নৄরুল পবন চারক দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫১২৭ ’’ ’’

১৭৩১ পভাছাোঃ  আপম্বয়া পফগভ পভাোঃ যত্মভ আরী নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৭৪৬ ’’ ’’

১৭৩২ পভাছাোঃ আররয়া পফগভ পভাোঃ আবু তারয পভঞা নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৮৬৬ ’’ ’’

১৭৩৩ ভনীন্দ্র না  যায় মৃত সুধীয চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫২৭৯ ’’ ’’

১৭৩৪ শ্রী স্বন চন্দ্র যায় মৃত যভনী কাভত্ম যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫২১০ ’’ ’’

১৭৩৫ পভাোঃ রপতনেয যভান মৃত অপছয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ’’ ’’

১৭৩৬ পভাোঃ যপপকুর ইরাভ মৃত ভপজফয যভান নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫১৬৪ ’’ ’’

১৭৩৭ পভাোঃ পদররায়ায পারন পভাোঃ ভনসুয আরী নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫১০১ ’’ ’’

১৭৩৮ পভাোঃ পভাজারম্মর পারন মৃত আপছয আরী নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫০৬৫ ’’ ’’

১৭৩৯ পভাোঃ ভপজবুয যভান মৃত ভুযম্ন পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫২৯৪ ’’ ’’

১৭৪০ পভাোঃ আপনসুয আরী মৃত আান আরী নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫২৮৫ ’’ ’’

১৭৪১ পভাোঃ আাদুজ্জাভান পভাোঃ আনায আরী নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫১১ ’’ ’’

১৭৪২ পভাোঃ পপকুর ইরাভ পভাোঃ খয়ফয আরী নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৬৩৭ ’’ ’’

১৭৪৩ পভাোঃ আরভ পারন পভাোঃ ভনসুয আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৬১৯ ’’ ’’

১৭৪৪ পভাোঃ াভীভ পারন পভাোঃ আযাপ আরী নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯১২৭১৬৪৭৭০০০৩০০ ’’ ’’

১৭৪৫ শ্রী জন ডাধন যপফ দা রভত্মাল যপফ দা নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৭৬০ ’’ ’’

১৭৪৬ পভাোঃ পয়জায আরী মৃত আব্দুর পাফাান নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৩০২ ’’ ’’

১৭৪৭ শ্রী ভপনন্দ্র না  যায় মৃত রয চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৮৬৭ ’’ ’’

১৭৪৮ পভাোঃ ারাভ আরী মৃত পগন্দা পখ নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭০৭৬ ’’ ’’

১৭৪৯ পভা আভজাদ আরী মৃত ইব্রাীভ নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৬৭৩ ’’ ’’

১৭৫০ পভাোঃ আব্দুর কুদ্দু মৃত কুভয নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৬৮৬ ’’ ’’

১৭৫১ পভাোঃ পফরার পারন মৃত আইনদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৬৯৮ ’’ ’’

১৭৫২ শ্রী ভঙ্গর চন্দ্র যায় শ্রী মদুনা  যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৭৬৭ ’’ ’’

১৭৫৩ পভাোঃ পপকুর ইরাভ পভাোঃ খয়ফয আরী নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৬৩৭ ’’ ’’

১৭৫৪ শ্রী অফরা যানী দা সুধীয চন্দ্র দা নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৭৩৬ ’’ ’’

১৭৫৫ সুধন্য চন্দ্র যায় যরভ চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭০৯৪ ’’ ’’

১৭৫৬ ঊলা যানী যায় পযদ নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৭৩০ ’’ ’’

১৭৫৭ াপভত্ম াদা মৃত যরভ নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৮৬০ ’’ ’’

১৭৫৮ নভনী াদা যরভ পছাঠ নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৮৬৩ ’’ ’’

১৭৫৯ চাযম্ন ফারা পফযজা কাভত্ম যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৮৩৯ ’’ ’’

১৭৬০ ভপজডনা পফগভ তপরভ উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২১১৬৪৭৭২৯৫৩০৫ ’’ ’’

১৭৬১ যপফউর ইরাভ আপজজায যভান নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭০৭৭ ’’ ’’

১৭৬২ হুরন আযা যভজান আরী নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৩০৭ ’’ ’’

১৭৬৩ ভপজডনা পফগভ ভকবুর পারন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৭৪৫ ’’ ’’

১৭৬৪ ভপযওভ পনছা াপভদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫২৯৯ ’’ ’’

১৭৬৫ সুরতানা নূযজ্জাভান নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৯৫৫ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

১৭৬৬ াপভদা খাতুন নুয ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৮৬৪ ’’ ’’

১৭৬৭ ইউসুপ আরী মৃত খুদুযন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৭৪৯ ’’ ’’

১৭৬৮ আকপরভা খাতুন আপনসুয যভান নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯৪২৭১৬৪৭৭০০০৩০০ ’’ ’’

১৭৬৯ শ্রী ফভত্ম দা মৃত পখাকাযাভ দা নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৮৪১ ’’ ’’

১৭৭০ ভচনা পফগভ আব্দুর াই নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৩২১ ’’ ’’

১৭৭১ ভাররক ইরাভ আতাফ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫০৫০ ’’ ’’

১৭৭২ পভাজারম্মর আরী আতাফ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৮২৯ ’’ ’’

১৭৭৩ আব্দুর ছাওয মৃত পজয়ায দ্দীন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৫১৬ ’’ ’’

১৭৭৪ কল্পনা যায় কাপতডক চন্দ্র নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৫৩০ ’’ ’’

১৭৭৫ পদাভাসু যায় মৃত গরন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৫৮৪ ’’ ’’

১৭৭৬ মুরন চন্দ্র মৃত ভাপয নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৫৩৪ ’’ ’’

১৭৭৭ পারতভা পফগভ জযম্নর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৭৩০ ’’ ’’

১৭৭৮ খগ ড পভান যায় নকুর যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৬১৮ ’’ ’’

১৭৭৯ আপায আরী মৃত পজয়াযদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৬৩৬ ’’ ’’

১৭৮০ কান্ড যায় মৃত জররাধয নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৬৪৪ ’’ ’’

১৭৮১ পগারন যায় মৃত পছরদন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৬০৫ ’’ ’’

১৭৮২ এবু আয়া পাযম্নক আরভদ নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯২২৭১৬৪৭৭০০০৪০০ ’’ ’’

১৭৮৩ াপভদুর ইরাভ মৃত তনেয আরী নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৫২৪ ’’ ’’

১৭৮৪ নজযম্নর ইরাভ পভাোঃ নুয ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪১৬৯ ’’ ’’

১৭৮৫ অতুর চন্দ্র যায় মৃত গপরয়া চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৫৮৩ ’’ ’’

১৭৮৬ আনাযম্নর পারন পভাোঃ আপজার পারন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭০৯৯ ’’ ’’

১৭৮৭ ইয়াপন আরী পভাোঃ আভজাদ আরী নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯০২৭১৬৪৭৭০০০২০০ ’’ ’’

১৭৮৮ পযয়াজ উদ্দীন মৃত অপপয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৬৯৪ ’’ ’’

১৭৮৯ তপজয়ুপদ্দন ভাপনক াযফ আরী নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৬৭৯ ’’ ’’

১৭৯০ পনরন্দ্রনা  যায় রযন্দ্রনা  যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৬৪৩ ’’ ’’

১৭৯১ আইনুর ক মৃত খপতব্া&্&&উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৭০২ ’’ ’’

১৭৯২ মদা যানী যায় সুপধয চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৮২২ ’’ ’’

১৭৯৩ ভপতউয যভান পভাত্মপা আরী নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৮৬২৭১৬৪৭৭২৯৫৫০০ ’’ ’’

১৭৯৪ পদবু যায় মৃত গরজন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৭৫৫ ’’ ’’

১৭৯৫ ইউনু আরী পভাজারভর ক নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৭১৫ ’’ ’’

১৭৯৬ াতানী যায় খীপত নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৫৩৮ ’’ ’’

১৭৯৭ ফদয উপদ্দন মৃতোঃ পয়ায উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৭৫৭ ’’ ’’

১৭৯৮ শ্রী অতুর চন্দ্র যায় াতু ন্তু না  যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৭৫৯ ’’ ’’

১৭৯৯ রক্ষ্মী যানী যায় রযন্দ্রনা  যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৬২৫ ’’ ’’

১৮০০ পভাছাোঃ পারতভা খাতুন জয়নার যভান নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯২২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

১৮০১ চাযম্ন ফারা শ্রী পফযজা কাভত্ম যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৮৩৯ ’’ ’’

১৮০২ পভাোঃ পদুর ইরাভ পভাোঃ পভয উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৪০২ ’’ ’’

১৮০৩ পভাছাোঃ আকপরভা খাতুন পভাোঃ পযন আরী নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৭৪৩ ’’ ’’

১৮০৪ গপনতা যােী যায় কাপরদ যায় নৄরুল গৃপনী দপক্ষন পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৮৯২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

১৮০৫ পভাছাোঃ ছরফদা পফগভ পভাোঃ াইদুয নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৬১৬ ’’ ’’

১৮০৬ পভাছাোঃ জাানাযা পফগভ পভাোঃ যপপকুর প্রধান নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৬০৮ ’’ ’’

১৮০৭ শ্রীভপত মদা যােী যায় শ্রী সুধয চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৮২২ ’’ ’’

১৮০৮ শ্রী াগয চন্দ্র যায় মদু না  যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯৫৮২৯ ’’ ’’

১৮০৯ পভাছাোঃ ভরচনা খাতুন পভাোঃ জপভয উপদ্দন া নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৯৪০ ’’ ’’

১৮১০ সুরন চন্দ্র যায় রয কাভত্ম যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩০৫৫ ’’ ’’

১৮১১ বপগয  যায় মৃত জগপদ চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২২৩১ ’’ ’’

১৮১২ শ্যাভয চন্দ্র যায় পভভত্ম যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩০০৪ ’’ ’’

১৮১৩ পভাছাোঃ নুযফানু পভাোঃ আপায আরী নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৭৯৫ ’’ ’’

১৮১৪ পভাোঃ নাপজভ উদ্দীন মৃত নেলু পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২০৮২ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

১৮১৫ শ্রী পফজয় চন্দ্র ীর মৃত নৄপরন চন্দ্র ীর নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৮৮৩ ’’ ’’

১৮১৬ পভাোঃ এনামুর ইরাভ মৃত তপপয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২৩৪৩ ’’ ’’

১৮১৭ পভাোঃ এযাদ আরী পভাোঃ ভপনয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২১২৫ ’’ ’’

১৮১৮ শ্রী কু চন্দ্র যায় শ্রী গঙ্গা চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৭৫৯ ’’ ’’

১৮১৯ উভা কাভত্ম যায় িাপযকা না  যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩০১২ ’’ ’’

১৮২০ অভর চন্দ্র যকায দ্মররাচন যকায নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৪৫৪৬৬০৪০৬ ’’ ’’

১৮২১ সুফা চনাি যায় মৃত মপতন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২২৪৮ ’’ ’’

১৮২২ বফানী যায় মৃত তদতযযাভ যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২২৯২ ’’ ’’

১৮২৩ শ্রী পদৌরত যায় মৃত ঞ্চারন যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৭৫১ ’’ ’’

১৮২৪ পজরতন চন্দ্র যায় মৃত অফয় চযন যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২২৩৫ ’’ ’’

১৮২৫ দুগ ডাচযন যায় দীগাভ চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯১২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

১৮২৬ ব্ররজন যায় িাপযকা যায় নৄরুল পবন চারক দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩০৫১ ’’ ’’

১৮২৭ কপম্প না  যায় মৃত চন্দ্র কাভত্ম যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২৯৬৮ ’’ ’’

১৮২৮ পযাজরীন পতগ্যা আগপিন পতগ্যা নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৮৯৯৪২৯৪০৯০০০০০০০ ’’ ’’

১৮২৯ পভাোঃ পভজানুয যভান আব্দুর আপজজ নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২৮২৬ ’’ ’’

১৮৩০ জগদী চন্দ্র যায় পকতুযাভ যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩০৮০ ’’ ’’

১৮৩১ তররন চন্দ্র যায় মৃতোঃ ভংগলু চন্দ্র নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২৬৭১ ’’ ’’

১৮৩২ পভাোঃ জনাফ আরী পভাোঃ জপভয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২১৪১ ’’ ’’

১৮৩৩ ভপন্দ্র নাভ পর মৃত নরগন্দ্রনা  পর নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২১৬৭৮২৩৬১২ ’’ ’’

১৮৩৪ রারফাবু মৃত জয়নার আপবদা নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২৫৪৭ ’’ ’’

১৮৩৫ ডংক মৃত কাভার কুভায নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২২২০ ’’ ’’

১৮৩৬ এযাদ পভাোঃ ভপভয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২১২৫ ’’ ’’

১৮৩৭ দপরর পভাোঃ তপভউদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২১২৩ ’’ ’’

১৮৩৮ যম্নত্মভ পভাোঃ ছারাভ পপভযা নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৭৮১ ’’ ’’

১৮৩৯ বুধু মৃত ইক আরী নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ’’ ’’

১৮৪০ আতাফ উদ্দীন পভাোঃ পখায়া নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৮২৮ ’’ ’’

১৮৪১ ইপকর মৃত পফচযন যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৮৯২ ’’ ’’

১৮৪২ পভাোঃ ভপজদুয যভান পভাোঃ আ গনেয নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২০৭০ ’’ ’’

১৮৪৩ পভাোঃ আভজাত পারন মৃত কাপছভ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২০৫৬ ’’ ’’

১৮৪৪ পভাোঃ আ রপতপ কারদয পভারস্না নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২১৬৫ ’’ ’’

১৮৪৫ পভাোঃ মুকতাযম্নর মৃত াভউদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২০৫৪ ’’ ’’

১৮৪৬ পভাোঃ পজন্নাতুর মৃত যভান নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২৩৫৭ ’’ ’’

১৮৪৭ পযা পভভত্ম নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২০০৮ ’’ ’’

১৮৪৮ পভাোঃ ইব্রাপভ মৃত জপপয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৭৮০ ’’ ’’

১৮৪৯ পভাছাোঃ াপফয়া খাতুন পভাোঃ আতাফ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৭৭০ ’’ ’’

১৮৫০ পকফ যায় মৃত নরগন চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২৬৯৩ ’’ ’’

১৮৫১ পভরন চন্দ্র মৃত উরন্দ্রয না নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২৯৫১ ’’ ’’

১৮৫২ পফনৄর পকরাযী পভান যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩০৬১ ’’ ’’

১৮৫৩ কভর বফানী কাভত্ম যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২৯৮৪ ’’ ’’

১৮৫৪ ঝযম্ন তদত যাজ নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২৯৮৯ ’’ ’’

১৮৫৫ পপ্রভযম্ন বরন্দ্রনা  যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২২৮০ ’’ ’’

১৮৫৬ নফ জরগশ্বয নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৭৫৮ ’’ ’’

১৮৫৭ পপন গঙ্গাধয নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২৯৯৯ ’’ ’’

১৮৫৮ বাজা জরগশ্বয নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩০০১ ’’ ’’

১৮৫৯ পফভর রঞ্জরশ্বয নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩০৫২ ’’ ’’

১৮৬০ সুফা রতযন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১১৪৭৭২৯২৯৭২ ’’ ’’

১৮৬১ পভনপত রালু নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩০০৭ ’’ ’’

১৮৬২ পনরয জরধয নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩০০২ ’’ ’’

১৮৬৩ জগপদ পকাতু যাভ নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩০৮০ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

১৮৬৪ পনরন্দ্র জদা নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২০০৭ ’’ ’’

১৮৬৫ পভতা রযন নৄরুল পবন চারক দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ’’ ’’

১৮৬৬ বুধ (দুরার) অরজাকাভত্ম নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২৯২ ’’ ’’

১৮৬৭ জয়রদফ খযরগা ভন নৄরুল গৃপনী দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২৯৩১ ’’ ’’

১৮৬৮ উভা চযন মৃত যনা নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২৮৬৯ ’’ ’’

১৮৬৯ পগাার মৃত কৃষ্ণ ভন যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২৮৮৭ ’’ ’’

১৮৭০ গরন মৃত পবু যাভ যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২২৭৬ ’’ ’’

১৮৭১ আভা মৃত আংভান নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২৫০৬ ’’ ’’

১৮৭২ রালু  যাভ যায় পফশ্ব না নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩০০৬ ’’ ’’

১৮৭৩ শ্রীভপত কাঞ্চন ফারা যায় শ্রী উভা কাভত্ম যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৮৪৯ ’’ ’’

১৮৭৪ পগরজন্দ্র না  যায় যপন্দ্রনা  যায় নৄরুল পদনমুজুয পগাারনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৪৭৬ ’’ ’’

১৮৭৫ নফায়ন চন্দ্র যায় পগাার চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২৯৯৬ ’’ ’’

১৮৭৬ যফীন্দ্র না  যায় মৃত যনা  যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২৯০৬ ’’ ’’

১৮৭৭ পচত্র চন্দ্র ীর তইররন্দ্র না  ীয নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯১২৭১৬৪৭৭০০০৪০০ ’’ ’’

১৮৭৮ পাগুনা যায় অরজা কাভত্ম যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২৯২০ ’’ ’’

১৮৭৯ মুপক্ত যানী যায় মাদফ চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২৯১৩ ’’ ’’

১৮৮০ ীরযন্দ্র না  যায় ফরনা ভারী যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২৯০৩ ’’ ’’

১৮৮১ পনতাই চন্দ্র যকায মৃত ধপন পগাার যকায নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২৫৮৩ ’’ ’’

১৮৮২ নে ড চন্দ্র যায় মৃত পপন ভুলে যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২৯৪১ ’’ ’’

১৮৮৩ ঝপি ফারা যায় খরগন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২৯১১ ’’ ’’

১৮৮৪ পভভত্ম যায় মতীন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২৮৯২ ’’ ’’

১৮৮৫ প্রদী যায় কানাই চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭০৯৭১২২৯২২ ’’ ’’

১৮৮৬ সুফা চন্দ্র যায় পিরজন চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২৯৯৩ ’’ ’’

১৮৮৭ পগারাী পফগভ নজরুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯০২৭১৬৪৭৭০০০১০০ ’’ ’’

১৮৮৮ পফনৄর যকায সুরযন্দ্র না  যকায নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২৭৭৯ ’’ ’’

১৮৮৯ াযম্নর যানী যায় রয চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২৯৩৪ ’’ ’’

১৮৯০ পভাোঃ নাপছয উদ্দীন পভাোঃ জপভয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২৩১৪ ’’ ’’

১৮৯১ পভাছাোঃ সুপপয়া পভাোঃ ভাইন উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৮১৮ ’’ ’’

১৮৯২ পভাোঃ পানুর পভাোঃ ইভাজউপদ্দন নৄরুল পবন চারক দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৮২৯ ’’ ’’

১৮৯৩ পভাছাোঃ নতুপা পফগভ পভাোঃ াভসুদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২০৪৫ ’’ ’’

১৮৯৪ ভপন যকায মৃত পদরজন্দ্র না  যকায নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২৪৫২ ’’ ’’

১৮৯৫ পভানী যানী যায় মৃত তাযাদ যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২২৬৪ ’’ ’’

১৮৯৬ অররা কাভত্ম যায় পভভত্ম চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯২২৭১৬৪৭৭০০০১০০ ’’ ’’

১৮৯৭ পটরন যকায পজরতন্দ্র না  যকায নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষন নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২৬২৯ ’’ ’’

১৮৯৮ শ্রী কানু চন্দ্র ীর মৃত তকরা ীর নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯১৮৬৫ ’’ ’’

১৮৯৯ পভাোঃ ওরদ আরী পভাোঃ ফদযউদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৮০৯ ’’ ’’

১৯০০ শ্রী পফনয় কুভায যায় মৃতোঃ জদা নন্দন যায় নৄরুল পবন চারক দপক্ষে নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯১৮৩৪ ’’ ’’

১৯০১ ফাবুর চন্দ্র যকায বৃন্দা যাভ যকায নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯২৮২৬ ’’ ’’

১৯০২ পভাোঃ পজলুয যভান পপা পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯৫০৫৪ ’’ ’’

১৯০৩ ভরনাযঞ্জন যকায মৃত পগাার যকায নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯২৮৩৪ ’’ ’’

১৯০৪ পভাোঃ আরভ মৃত পকভ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯১৭৬৪ ’’ ’’

১৯০৫ পভাছাোঃ নুযফানু পভাোঃ আপছায আরী নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯১৭৯৫ ’’ ’’

১৯০৬ শ্রী আমফারা শ্রী চুপন না  যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯১৮৪১ ’’ ’’

১৯০৭ অমূল্য চন্দ্র ীর মৃত নৄপরন চন্দ্র ীর নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯২৫৫৭ ’’ ’’

১৯০৮ শ্রী ীতা না  ীর মৃত যজনী কান্ত ীর নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯১৮৫৫ ’’ ’’

১৯০৯ শ্রীভপত পফানী ীর মৃত পনফাযে চন্দ্র ীর নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯১৮৮৫ ’’ ’’

১৯১০ পভাোঃ ইপি আরী পভাোঃ জদা নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯১৮১৬ ’’ ’’

১৯১১ পনরন যকায পখপত যকায নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯২৬৯৭ ’’ ’’

১৯১২ পভাছাোঃ নেরজান পফগভ মৃত পভাাম্মদ আরী নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯২৫০৫ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

১৯১৩ পভাোঃ াীন আরভ পভাোঃ আব্দুর ভপতন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯২৫০২ ’’ ’’

১৯১৪ পভাছাোঃ জান্নাতুন পনছা পভাোঃ জপয াা নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯২৫৩৪ ’’ ’’

১৯১৫ পভাছাোঃ তপভনা পফগভ পভাোঃ আব্দুর ভপতন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯২৫৩৭ ’’ ’’

১৯১৬ পভাছাোঃ াপভদা পফগভ পভাোঃ পতাপাজ্জর পারন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯২৪৯৮ ’’ ’’

১৯১৭ পভাোঃ পতাপাজ্জর পারন (ভানু) মৃত ভপপজ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯২১৫৭ ’’ ’’

১৯১৮ পভাোঃ পদররায়ায পারন পভাোঃ আপজজায যভান নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯২৪৬৩ ’’ ’’

১৯১৯ গরে চন্দ্র যপফ দা মৃত জয়রার চন্দ্র যপফ দা নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯২৪৩৮ ’’ ’’

১৯২০ ভাোঃ জাপকয পারন মৃত াপপজ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯২০৩৭ ’’ ’’

১৯২১ ভপন যকায মৃত িীরজন্দ্র না  যকায নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯২৪৫২ ’’ ’’

১৯২২ পযফা যানী যকায পকফ চন্দ্র যকায নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯২৬৯৪ ’’ ’’

১৯২৩ অপনর চন্দ্র দা মৃত ী পভান দা নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯২৭৬২ ’’ ’’

১৯২৪ তাী যকায পন্টু যকায নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯২৭০১ ’’ ’’

১৯২৫ রযন্দ্র না  যকায মৃত পকরাযী পভান নৄরুল দপক্ষে নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯২৬৫১ ’’ ’’

১৯২৬ বফানী যায় মৃত তিতয যাভ যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯২২৯২ ’’ ’’

১৯২৭ গরয়া ফারা যায় ডারা পভান যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯৩০১৫ ’’ ’’

১৯২৮ তা কুভায যায় মতীন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১২৬৪৭৭২৯২২৭০ ’’ ’’

১৯২৯ পভাোঃ নজযম্নর ইরাভ মৃত ততমুরস্না নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৫০৫ ’’ ’’

১৯৩০ ভায়ন মুযমু রযন মুযমু নৄরুল পবন চারক পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৩৪২ ’’ ’’

১৯৩১ পভাছাোঃ পযপজয়া পফগভ পভাোঃ জপছভউদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩২৪৩ ’’ ’’

১৯৩২ পভাছাোঃ পপযন পফগভ পভাোঃ আরতাফ নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩২৫৭ ’’ ’’

১৯৩৩ পভাছাোঃ নাপছভা খাতুন পভাোঃ মুপরভ আরী নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১১৬৪৭৭২৯৩২৫০ ’’ ’’

১৯৩৪ পভাছাোঃ ঝযনা পফগভ পভাোঃ আরফদ আরী ভপরা পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ৮২০৪৬৭১৭৫৭ ’’ ’’

১৯৩৫ পভাছাোঃ যওন আযা পভাোঃ ভরনায়ায পারন নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩২৫৫ ’’ ’’

১৯৩৬ পভাছাোঃ পভাত্মাপকভা পফগভ পভাোঃ আফজার পারন নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩১৫০ ’’ ’’

১৯৩৭ পভাছাোঃ নুয জাান পভাোঃ ারযচ নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ’’ ’’

১৯৩৮ পভাছাোঃ পভাপকভা পফগভ পভাোঃ হুভায়ন কপযভ নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৮৩৬ ’’ ’’

১৯৩৯ পভাছাোঃ াপনা পফগভ পভাোঃ ায়দায কপযভ নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৮৪৩ ’’ ’’

১৯৪০ পভাোঃ পপদ্দক আরী মৃত পযভান আরী নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৩৪৯ ’’ ’’

১৯৪১ পভাোঃ যপপকুর ইরাভ পভাোঃ সুপজয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩২০২ ’’ ’’

১৯৪২ পভাছাোঃ তছপরভা পফগভ পভাোঃ ভতুজডা আরী নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৭০৬ ’’ ’’

১৯৪৩ পভাছাোঃ পভাররভা পফগভ মৃত আযাপ আরী নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৮৯৬ ’’ ’’

১৯৪৪ পভাোঃ ভাাবুফ মৃত সুকুযম্ন পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৪৫৯ ’’ ’’

১৯৪৫ পভাছাোঃ পফউটি পফগভ পভাোঃ পনজামুর নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৬১৮ ’’ ’’

১৯৪৬ পভাোঃ পভাত্মাপপজুয যভান পভাোঃ কপছভউদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৪৭২ ’’ ’’

১৯৪৭ পভাোঃ সুরতান আরী মৃত পপজয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৪০৪ ’’ ’’

১৯৪৮ পভাোঃ াাজাান মৃত জপভয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৪৭৪ ’’ ’’

১৯৪৯ পভাছাোঃ পপযরদৌপছ পযানা পভাোঃ আব্দুর খাররক ভপরা পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩১৩০ ’’ ’’

১৯৫০ পভাছাোঃ ওয়াপদা খারুকী পভাোঃ আব্দুর খাররক ভপরা পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ৫৯৫৪৫৬২৪৫৯ ’’ ’’

১৯৫১ পভাোঃ আপভনুর ইরাভ পভাোঃ আব্দুর আপজজ নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ৭৭৫৪৩৯৮৭৫৩ ’’ ’’

১৯৫২ পভাোঃ ভকররছুয আরী মৃত ডুনু পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৫৩৪ ’’ ’’

১৯৫৩ পভাোঃ ভপজফয যভান মৃত ততমুরস্না পভয়া নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৪৯৬ ’’ ’’

১৯৫৪ পভাছাোঃ পফউটি পফগভ পভাোঃ নুয ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৭৭৮ ’’ ’’

১৯৫৫ পভাছাোঃ াপদা পভাোঃ পভাজাভ আরী নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৬২৭২০৬৫৬০০২৪ ’’ ’’

১৯৫৬ পভাোঃ ভান্নান মৃত দপরভ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৩৪২৭৫১২৪ ’’ ’’

১৯৫৭ পভাছাোঃ ভপন আযা পভাোঃ আইনুর নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩২১৬ ’’ ’’

১৯৫৮ পভাোঃ পরটন পভাোঃ মুজাভ নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯২২৭১৬৪৭৭০০০৪০০ ’’ ’’

১৯৫৯ পভাোঃ জাাঙ্গীয পভাোঃ ফদুর নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৭৭২ ’’ ’’

১৯৬০ পভাোঃ ভনজুযম্নর মৃত এনামুর ক নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯২২৭১৬৪৭৭০০০৪০০ ’’ ’’

১৯৬১ পভাছাোঃ াভসুন মৃত কুন্দ নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৮৬৬ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

১৯৬২ পভাছাোঃ আভা পফগভ পভাোঃ ইছাভউদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৮৯৪ ’’ ’’

১৯৬৩ পভাছাোঃ ভামুদা পভাোঃ আপযপ নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫০৯৫ ’’ ’’

১৯৬৪ পভাোঃ আভছায আরী মৃত জাভার উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৮৮৪ ’’ ’’

১৯৬৫ পভাোঃ আাদ পারন পভাোঃ ভনছুয আরী নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৫৬২ ’’ ’’

১৯৬৬ কভরা কান্ত যায় মৃত ভরনশ্বয চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮০৯৪ ’’ ’’

১৯৬৭ পভাোঃ ারন আরী মৃত দপরর উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৩৩৬ ’’ ’’

১৯৬৮ পভাছাোঃ আররয়া পভাোঃ ভখররছুয আরী নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩২৭০ ’’ ’’

১৯৬৯ পভাছাোঃ ঝযানা পভাোঃ পতাপাজ্জর ক নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩২৯১ ’’ ’’

১৯৭০ পভাছাোঃ ভারজদা পভাোঃ আজগায আরী নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩১৬০ ’’ ’’

১৯৭১ পভাছাোঃ ভাযম্নপা পফগভ পভাোঃ পফরার পারন নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৫২৫ ’’ ’’

১৯৭২ পভাোঃ াভসুপদ্দন মৃত দপরর উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৩৩৫ ’’ ’’

১৯৭৩ পভাছাোঃ যপভা খাতুন পভাোঃ দুরার পারন নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৫৩১ ’’ ’’

১৯৭৪ পভাোঃ তপযকুর ইরাভ পভাোঃ যপভ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৮৮২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

১৯৭৫ পভাছাোঃ ভরনায়াযা পফগভ পভাোঃ গপভজউদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩২৪৭ ’’ ’’

১৯৭৬ পভাোঃ দাযাজ উপদ্দন মৃতোঃ আপবুল্লযা নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৭৬৮ ’’ ’’

১৯৭৭ পভাোঃ ভরনায়ায পারন পভাোঃ ভাইনুদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯২২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

১৯৭৮ পভাোঃ রুরফর মৃত অপজবুরস্না ক নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৮২৫ ’’ ’’

১৯৭৯ সৃপত যানী জয়রদফ যায় ভপরা পদনমুজুয ফরততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ৪৬০০৬৬৬৫৪১ ’’ ’’

১৯৮০ পভাোঃ পযয়াজুর &ইরাভ পভাোঃ দাযাজউদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৭৭০ ’’ ’’

১৯৮১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ মৃত পাযাজউদদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৭৩৫ ’’ ’’

১৯৮২ পভাোঃ আভজাদ পারন পভাোঃ পযাজ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৯২২ ’’ ’’

১৯৮৩ পভাোঃ আপজার পারন পভাোঃ ইছাাক আরী নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৯১৭ ’’ ’’

১৯৮৪ পভাোঃ কারাভ পারন মৃত পদজায উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৯১২ ’’ ’’

১৯৮৫ পভাোঃ তপবুয যভান পভাোঃ ওয়ারজদ আরী নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৭৬০ ’’ ’’

১৯৮৬ পপকুর ইরাভ মৃতোঃ অপভজ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩২৬২ ’’ ’’

১৯৮৭ ারাভ পারন পভাোঃ পদজায উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৯১৩ ’’ ’’

১৯৮৮ পভাোঃ পভাস্তপা যভান পভাোঃ ভপয উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৯২৫ ’’ ’’

১৯৮৯ পভাোঃ ইয়াপছন আরী পভাোঃ ভপয উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৮৪৫ ’’ ’’

১৯৯০ ভারপত ভাপড্ড শ্রী ভঙ্গর পভযভ নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৩৫৬ ’’ ’’

১৯৯১ জাভান এনামুর ক নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৫৯৫ ’’ ’’

১৯৯২ পভাোঃ যপফউর ইযাভ মৃতোঃ ওরদ আরী নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৭৪৩ ’’ ’’

১৯৯৩ পভাোঃ াইনের ইরাভ পভাোঃ ইছাাক নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৮৭৮ ’’ ’’

১৯৯৪ পভাোঃ আপভনুর ইরাভ আপছয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৮৯২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

১৯৯৫ পভাোঃ নুয ইরাভ মৃত ফারা পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৫০২ ’’ ’’

১৯৯৬ আব্দুর আপজজ ইছা পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৩১৬ ’’ ’’

১৯৯৭ পভাোঃ পভজানুয যভান পভাোঃ আযাপ আরী নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৭৭২৭১৬৪৭৭২৯৩৭০০ ’’ ’’

১৯৯৮ পভাোঃ পদররায়ায পারন মৃত টুনু পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৪৭৮ ’’ ’’

১৯৯৯ পভাোঃ আতাউয যভান মৃতোঃ অপছভ উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯৪২৭১৬৪৭৭০০০১০০ ’’ ’’

২০০০ পভাোঃ াইনের ইরাভ পভাোঃ আজগায আরী নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৫৬১ ’’ ’’

২০০১ পভাোঃ জরফদ আরী মৃতোঃ ইভাইর পারন নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩২৮৭ ’’ ’’

২০০২ পভাোঃ আব্দুর ফারতন পভাোঃ আপতাফ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৯০৬ ’’ ’’

২০০৩ পজাস্না পফগভ পভাোঃ আরভ নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৯৪৭ ’’ ’’

২০০৪ পভাোঃ যস্ত্ত্তভ আরী পভাোঃ রপতফ উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪২৫৯ ’’ ’’

২০০৫ পভাোঃ আরনায়অয পারন পভাোঃ নাইমুপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪১৫২ ’’ ’’

২০০৬ পভাছাোঃ াযবীন পফগভ পভাোঃ আব্দু াওায নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭৪০৯৯৭৪ ’’ ’’

২০০৭ শ্রীভপত নেরপত ফারা যায় শ্রী ভপনন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৪৭৯ ’’ ’’

২০০৮ পভাোঃ ছাভসুর ক মৃত ততছ পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৯৯৪ ’’ ’’

২০০৯ পভাোঃ পভাতাররফ পভাোঃ নাপয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪২৬১ ’’ ’’

২০১০ পভাোঃ আব্দুর ভাররক মৃতোঃ আপরভ উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭০৯৫৪০০০৩৫১ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

২০১১ পভাছাোঃ াপভভা জপপয উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৯৭৪ ’’ ’’

২০১২ পভাছাোঃ াফানা খাতুন পভাোঃ জাপদুর ইযাভ নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪১৬৪ ’’ ’’

২০১৩ পভাছাোঃ পভপযনা খাতুন পভাোঃ পভাতাায পারন নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৯৭১ ’’ ’’

২০১৪ পভাোঃ পপকুর ইরাভ পভাোঃ ওফায়দুয যভান নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৬১৭২৩৯৮২২২৯৬ ’’ ’’

২০১৫ আপতাফ উপদ্দন মৃতোঃ পধদাই নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪০৩৭ ’’ ’’

২০১৬ পভাছাোঃ পভনা খাতুন মৃত কপছভ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪১১৫ ’’ ’’

২০১৭ যাা যানী শ্রী জরগ চন্দ্র ীর নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৪৮৪ ’’ ’’

২০১৮ রপরতা যানী যায় নালু  চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৪৯৩ ’’ ’’

২০১৯ পখরজা ফারা কভরা কাভত্ম যায় নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৩৩৯ ’’ ’’

২০২০ পভাোঃ যপপকুর ইরাভ পভাোঃ ইয়াপছন আরী নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ৫৯৫৪৪৭০৭৩৭ ’’ ’’

২০২১ শ্রী দুরার চন্দ্র যায় মৃত রার ফাবু নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৬৬২ ’’ ’’

২০২২ শ্রী সুরয ফভ ডন পকাটযম্ন পদফ ফভ ডন নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৩৪৭ ’’ ’’

২০২৩ শ্রী নপরত ফভ ডন মৃত রার ফাবু ফভ ডন নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৩৭০ ’’ ’’

২০২৪ বুরবুপর জয়রদফ যায় নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৬৬৪ ’’ ’’

২০২৫ শ্রী পফভর চন্দ্র যায় মৃত চাইরনা ভন নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৩৫৭ ’’ ’’

২০২৬ পভাোঃ াপপজুর ইরাভ পভাোঃ ারচর আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৩৮০ ’’ ’’

২০২৭ শ্রী যাফন চন্দ্র যায় মৃত বরানা  যায় নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৪৪৬ ’’ ’’

২০২৮ রপরতা শ্রী কাজর চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৪৪৯ ’’ ’’

২০২৯ পভাোঃ পভাছররভ মৃত ফাায নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৩৬২ ’’ ’’

২০৩০ পভাছাোঃ পযপজয়া মৃত পযাজুর নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৩৯৩ ’’ ’’

২০৩১ শ্রী অপফনা চন্দ্র যায় মৃত বযা কাভত্ম যায় নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৯৫৮ ’’ ’’

২০৩২ পভাোঃ আজাায আরী মৃত অপভজ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪১৭৪ ’’ ’’

২০৩৩ শ্রী সুফাত চন্দ্র যায়  মৃত বযা কাভত্ম যায় নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৯৫৯ ’’ ’’

২০৩৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয পভাোঃ যভজান আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭৪০৯৯৪৮ ’’ ’’

২০৩৫ পভাোঃ ভাাতাফ আরী পভাোঃ জপভয উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪২৯৯ ’’ ’’

২০৩৬ পভাছাোঃ খাররদা পফগভ পভাোঃ পয়জউদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪০২৯ ’’ ’’

২০৩৭ পভাোঃ যপফউর ইরাভ পভাোঃ পপরানু নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৮৯২৭১৬৪৭৭০০০১০০ ’’ ’’

২০৩৮ শ্র  ফাবুর চন্দ্র যায় মৃত পদরজন্দ্র না  যায় নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৪৯১ ’’ ’’

২০৩৯ পভাছাোঃ রাবরী আযা পভাোঃ পয়জায নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪০৩৫ ’’ ’’

২০৪০ পভাোঃ আইয়ুফ আরী মৃত তপচয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪০৪৮ ’’ ’’

২০৪১ পভাোঃ ভকবুর পারন ওভান নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৪৯৫ ’’ ’’

২০৪২ ভাপনক চন্দ্র যায় অপনর চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯২২৭১৬৪৭৭০০০১০০ ’’ ’’

২০৪৩ শ্রী কযম্ননা কাভত্ম যায় মৃত রক্ষ কাভত্ম যায় নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৪৭৪ ’’ ’’

২০৪৪ শ্রী অপনর চন্দ্র যায় মৃত পভান চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৯৫৬ ’’ ’’

২০৪৫ পভাছাোঃ ভরনায়াযা খাতুন পভাোঃ পভাকরছদ আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪০৬৫ ’’ ’’

২০৪৬ পভাোঃ যপপকুর ইরাভ মৃত ভপতয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪০৯৮ ’’ ’’

২০৪৭ পভাোঃ যজফ আরী মৃত ছাদুিা নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪০০৯ ’’ ’’

২০৪৮ পভাছাোঃ াযপজনা পভাোঃ আপছাযা আরী নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪০৬১ ’’ ’’

২০৪৯ পভাছাোঃ আঞ্জুআযা পফগভ পভাোঃ পাাতু ভপরা পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৪৫৪৬০৭২৬৬ ’’ ’’

২০৫০ পভাোঃ নজযম্নর ইরাভ মৃত কপছভদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৩৮৩ ’’ ’’

২০৫১ পভাছাোঃ আকপরভা খাতুন পভাোঃ াভসুর ক নৄরুল অরটা চারক বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪১১২ ’’ ’’

২০৫২ পভাছাোঃ ফানু আযা পভাোঃ ভপনয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪০৯৯ ’’ ’’

২০৫৩ পভাছাোঃ চায়না ফানু মৃত বুধু নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪১১৬ ’’ ’’

২০৫৪ পভাোঃ আব্দুর কুদ্দু পভাোঃ আব্দুর কারদয নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৮৪২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

২০৫৫ শ্রী ফাসুরদফ ফভ ডন মৃত অপদা নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৪২৪ ’’ ’’

২০৫৬ পভাোঃ আব্দুর জফফায মৃতোঃ ছাদুযা পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭০৯৭৩২৯৩৯৮৬২ ’’ ’’

২০৫৭ পভাোঃ নুযম্নর ইরাভ মৃত কপছভদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৩৮৯ ’’ ’’

২০৫৮ শ্রী পদরন চন্দ্র মৃত পচৌধুযী নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৪১১ ’’ ’’

২০৫৯ পভাোঃ ফাবুর আক্তায পভাোঃ আব্দুর জফফায নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪১৮১ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

২০৬০ পভাোঃ াজু ইরাভ পযয়াজ উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৮২৭০৫৪২৭৭ ’’ ’’

২০৬১ পভাোঃ আপফদুর ইরাভ পভদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ৫০৫৪৯২১১৩৪ ’’ ’’

২০৬২ শ্যারর চন্দ্র যায় ঝন্টু যায় নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৪০০ ’’ ’’

২০৬৩ পযভর নকুর চন্দ্র নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৯১৫ ’’ ’’

২০৬৪ নরয চন্দ্র যায় মৃত সুধীন নৄরুল পযস্কা চারক ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৪৩০ ’’ ’’

২০৬৫ পভাোঃ পভাকাযভ পারন  পভাোঃ ওভান গপন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৪৯৭ ’’ ’’

২০৬৬ যতনা যানী যনপজত নৄরুল পবন চারক ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৬৭১ ’’ ’’

২০৬৭ শ্রী পফনু মৃত করঠাযম্ন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১২৩৪ ’’ ’’

২০৬৮ যপজদ কুভায মৃত ফারনশ্বয নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৩৩৪ ’’ ’’

২০৬৯ কাভত্ম যায় মৃত ভন পভান নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১২৯২ ’’ ’’

২০৭০ নফানু  উরন ফম্মডন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৩৭৯ ’’ ’’

২০৭১ কাপরদ কাচুয়া মৃত ভযরী চন্দ্র যায় নৄরুল পবন চারক ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৭২১ ’’ ’’

২০৭২ খয়ায ভপন পচত্রাযঞ্জন যায় নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১২৪৪ ’’ ’’

২০৭৩ বাযতী ফারা যায় পনৌতন চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৬৩১ ’’ ’’

২০৭৪ নাযায়ন চন্দ্র যায় প্রভদ চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯০২৭১৬৪৭৭০০০২০০ ’’ ’’

২০৭৫ ডাযভন াধু চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯২২৭১৬৪৭৭০০০১০০ ’’ ’’

২০৭৬ মুপন ফারা পরতন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৪১২ ’’ ’’

২০৭৭ দুখুযাভ মৃত নরগন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৬০৩ ’’ ’’

২০৭৮ ধযতী ফারা যতন কুভায নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৩১৬ ’’ ’’

২০৭৯ শ্রী অযপজৎ যায় মৃত পফরফাসু নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৪৫৭ ’’ ’’

২০৮০ যপফ যায় পনতাই যায় নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১২৬৫ ’’ ’’

২০৮১ পজরফন চন্দ্র মুটুক রার নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৩৪৯ ’’ ’’

২০৮২ শ্রী যভনী পনতাই নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৩৩১ ’’ ’’

২০৮৩ পযনু ফারা মৃতোঃ পযদা নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফািী ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৫০৭ ’’ ’’

২০৮৪ পভরন মৃত কু া নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৪৩৯ ’’ ’’

২০৮৫ পদরফ চনি যায় দূগ ডা চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৩৮১ ’’ ’’

২০৮৬ রক্ষী কাভত্ম মৃত উদয় ফভ ডন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৪১৯ ’’ ’’

২০৮৭ পনরযন চন্দ্র যায় মৃত যম্নরন কাভত্ম যায় নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০১১ ’’ ’’

২০৮৮ রয চন্দ্র যায় মৃত সুধীন যায় নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৪৬৪ ’’ ’’

২০৮৯ ঝন্টু মৃত পখারগশ্বয নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৪০২ ’’ ’’

২০৯০ পযতা যায় পভভত্ম যায় নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৪৩৮ ’’ ’’

২০৯১ উভা কাভত্ম মৃত জটিযাভ নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৪৬১ ’’ ’’

২০৯২ অরভত্ম নকুর চন্দ্র নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৪৫৬ ’’ ’’

২০৯৩ সুপনর মৃত রপরত নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৪৫৩ ’’ ’’

২০৯৪ অপনর যায় মৃত রপযত নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৪৫১ ’’ ’’

২০৯৫ শ্রী বাযতী ফারা শ্রী তচতু ফভ ডন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৭৬৫ ’’ ’’

২০৯৬ পভাছাোঃ যারদা পফগভ পভাোঃ পমুদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১০৫২ ’’ ’’

২০৯৭ পভাোঃ াজ্জাদ পারন পভাোঃ াচান আরী নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৬৯৭ ’’ ’’

২০৯৮ পভাোঃ াইদুয ইরাভ পভাোঃ কারভ আরী নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৬৭২ ’’ ’’

২০৯৯ পভাোঃ পভাতাায পারন পভাোঃ কারভ আরী নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৬৬৯ ’’ ’’

২১০০ পভাোঃ আপজার পারন মৃা ত পজলূয যভান নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৬৬৪ ’’ ’’

২১০১ শ্রী ধরা ফভ ডন শ্রী সুধীয নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৭৬৯ ’’ ’’

২১০২ শ্রী শ্যাভর ফভ ডন শ্রী যাধা ফভ ডন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৮১১ ’’ ’’

২১০৩ পভাোঃ ভাইজায আরী মৃত জপভ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৪৮৫ ’’ ’’

২১০৪ শ্রী ধলু ফভ ডন মৃত শ্রী জরগ্য রার নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৮১৬ ’’ ’’

২১০৫ পভাোঃ ভাাতাফ আরী পভাোঃ জয়নার আরফদীন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭২৬৪০৬১৪৮৩৬৬ ’’ ’’

২১০৬ পভাোঃ পদুর ইরাভ মৃতোঃ দাযাজ উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪১৭৭ ’’ ’’

২১০৭ কানদুযা ভপতযাভ নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৪২১ ’’ ’’

২১০৮ পভাোঃ ভাইনুদ্দীন মৃত যভান নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৮৯৭ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

২১০৯ ভারা যানী সুকুভায নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফািী ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৫৭৬ ’’ ’’

২১১০ নাযায়ন চন্দ্র যায় মৃত ভূলে চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৫৯৯ ’’ ’’

২১১১ পভাছাোঃ পভনাযা পফগভ পভাোঃ ছারদক আরী নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৭০১ ’’ ’’

২১১২ পভাোঃ আব্দুর খাররক পভাোঃ আব্দুর জফফায নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৯৯৫ ’’ ’’

২১১৩ পনার কাভত্ম যায় নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৪৩৩ ’’ ’’

২১১৪ পফগভ ফারা পভাোঃ শুরদফ নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১১৯২ ’’ ’’

২১১৫ পভাোঃ আবু তাররফ পভাোঃ আব্দুর জফফায নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১০০০ ’’ ’’

২১১৬ পভাোঃ াপরভ উদ্দীন  পভাোঃ জপভদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১১২৯ ’’ ’’

২১১৭ পভাোঃ পভাত্মপা কাভার মৃত পানা উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯১২৭১৬৪৭৭০০০২০০ ’’ ’’

২১১৮ পভাোঃ আপনছুয যভান পভাোঃ পজলুয যভান নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১১৬২ ’’ ’’

২১১৯ পভাছাোঃ আঞ্জুআযা পফগভ পভাোঃ মুকুর নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৪৮২ ’’ ’’

২১২০ শ্রী পদাভাসু ফভ ডন মৃতোঃ অফদু ফভ ডন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৭৭৮ ’’ ’’

২১২১ শ্রী সুফন ড চন্দ্র যকায শ্রী সুপধয চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৮২১ ’’ ’’

২১২২ শ্রী অঞ্জরী রতযন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৫০৯ ’’ ’’

২১২৩ কপফতা যানী শুপর নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১২৮৭ ’’ ’’

২১২৪ াপফত্রী যায় পদরনাফন্ধু যায় নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৩৩৯ ’’ ’’

২১২৫ নৄশুপন যানী সুরদফ চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১২৮২ ’’ ’’

২১২৬ ানুফারা গাডুযাভ যায় নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৩২৭ ’’ ’’

২১২৭ পভরা যানী অপধয যায় নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৩২৩ ’’ ’’

২১২৮ জয়ভত্মী ফারা উররন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৬৭৬ ’’ ’’

২১২৯ পানাভপন রয চন্দ্র ফভ ডন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৪৫৩ ’’ ’’

২১৩০ সুভী যানী যাজকুভায যায় ভপরা পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৭২৭ ’’ ’’

২১৩১ শ্রী পজদ ফম্মডন শ্রী কাপওডক ফভ ডন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৪৫০ ’’ ’’

২১৩২ পভশ্বযী স্বাধীন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৬৫৭ ’’ ’’

২১৩৩ অক্ষয় চন্দ্র মৃত মপত চন্দ্র নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৩৩৫ ’’ ’’

২১৩৪ সুপভ যায় জগদী নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৬৩৮ ’’ ’’

২১৩৫ তুরন ফারা তচতন ফভ ডন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৩৬৯ ’’ ’’

২১৩৬ ঝযনা ফারা ভাঘুযাভ নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৩৫৭ ’’ ’’

২১৩৭ ফীরু মৃত দীন ফন্ধ নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৬৩৩ ’’ ’’

২১৩৮ পজাদা ফভ ডভনী নৄজাযম্ন যায় নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৩৫৫ ’’ ’’

২১৩৯ জনতা ফারা পখরত চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৩০৮ ’’ ’’

২১৪০ াগযী ফারা াদু যায় নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৬৭৭ ’’ ’’

২১৪১ নপতকা শুন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১২৬১ ’’ ’’

২১৪২ জফা যানী যায় দূগ ডা চযন যায় নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১২৭৩ ’’ ’’

২১৪৩ শুরবা নাযায়ন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৭০৩ ’’ ’’

২১৪৪ পফভর নীরকন্ঠ নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৩৭৮ ’’ ’’

২১৪৫ পফপ্লফ যায় দীরজন যায় নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ৬৮৬৬৪৮৭৮৫০ ’’ ’’

২১৪৬ বাযতী দই নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৬৯৫ ’’ ’’

২১৪৭ বাযতী রালু নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৫৮২ ’’ ’’

২১৪৮ ভাপনকা যানী সুরযন চন্দ্র নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৩৫১ ’’ ’’

২১৪৯ আরনাফারা পদরন ফম্মডন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৫৭৯ ’’ ’’

২১৫০ যপফন যায় যরভ নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৪৯৩ ’’ ’’

২১৫১ আন চন্দ্র যায় কুপরভত্ম যায় নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯০২৭১৬৪৭৭০০০২০০ ’’ ’’

২১৫২ ভাধফী যায় বফানী চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৫১৪ ’’ ’’

২১৫৩ পযভর ফভ ডন মৃত পযদা চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৩৩৩ ’’ ’’

২১৫৪ ভপরন চন্দ্র মৃত রপরত চন্দ্র নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৪২৬ ’’ ’’

২১৫৫ আপশ্বনা যায় ঝন্টু যায় নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৪১৭ ’’ ’’

২১৫৬ পনরন মৃত তী নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৪৪৯ ’’ ’’

২১৫৭ ছত্র চন্দ্র যায় মৃত সুরযন্দ্র চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৪৮৩ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

২১৫৮ ডপর যানী ভাপনক চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৪৮২ ’’ ’’

২১৫৯ পভাোঃ আবুর কারাভ মৃত আফফা নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৯০০ ’’ ’’

২১৬০ পভাোঃ ভারজদ আরী মৃত অপছভ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৮৯৩ ’’ ’’

২১৬১ প্রদী চন্দ্র যায় নকুর চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৩৮৬ ’’ ’’

২১৬২ পভাোঃ পভাপাজ্জর পারন মৃত চুনাভ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৮৯৫ ’’ ’’

২১৬৩ পভাছাোঃ াপফনা মৃত নইভদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১১৫৬ ’’ ’’

২১৬৪ পভাছাোঃ পভাস্তাপযনা পফগভ পভাোঃ পদুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ৪৬০৪৬০৯৮৮৫ ’’ ’’

২১৬৫ ওরখা ফারা রক্ষ নার নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৬০৬ ’’ ’’

২১৬৬ জগদী চন্দ্র যায় কাপরদ নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৫৪৫ ’’ ’’

২১৬৭ নের পদফী পভনরকট নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৫৯৩ ’’ ’’

২১৬৮ সুরতানা আক্তায পভাোঃ জুরপপকায আরী ভপরা পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ৯৫৬২৪৯৯৬৩৩ ’’ ’’

২১৬৯ পভাোঃ আপজজায যভান পভাোঃ নপছয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১০৮৬ ’’ ’’

২১৭০ পভাছাোঃ পপরনা পফগভ পভাোঃ আযাপ আরী নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১১২১ ’’ ’’

২১৭১ পভাছাোঃ পারতভা পফগভ পভাোঃ অপজভদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১১২৪ ’’ ’’

২১৭২ পভাছাোঃ পপরনা পফগভ পভাোঃ যপফউর উরাভ নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১১২৩ ’’ ’’

২১৭৩ পভাোঃ আতাউয যভান মৃত জপভ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯১২৭১৬৪৭৭০০০৩০০ ’’ ’’

২১৭৪ পভাছাোঃ পল্পী আযা পফগভ পভাোঃ ভপজফয যভান নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১০৪৯ ’’ ’’

২১৭৫ পভাছাোঃ পপরযাজা পফগভ পভাোঃ পপদ্দকুয যভান নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১০৫৩ ’’ ’’

২১৭৬ পভাছাোঃ আকপরভা খাতুন পভাোঃ আজাায আরী নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১১১৬ ’’ ’’

২১৭৭ পভাছাোঃ ারজযা পফগভ পভাোঃ আবুর পারন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১১১০ ’’ ’’

২১৭৮ পভফারা যায় সুররা চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ৯৫৫২২৯৯৬৭০ ’’ ’’

২১৭৯ পভাছাোঃ পভাররভা পফগভ পভাোঃ কপপর উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৯৮৬ ’’ ’’

২১৮০ পভাছাোঃ পজন্না পভাোঃ আব্দুর পগাপায নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১১৫২ ’’ ’’

২১৮১ পভাছাোঃ খাপদজা পফগভ পভাোঃ ভপযনের ইযাভ নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১১৩০ ’’ ’’

২১৮২ পভাোঃ ভঞ্জুযম্নর ইরাভ মৃত পানাউদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯০২৭১৬৪৭৭০০০২০০ ’’ ’’

২১৮৩ শ্রী শুকু চন্দ্র যায় শ্রী পগার চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯১২৭১৬৪৭৭০০০৩০০ ’’ ’’

২১৮৪ আতয ফারা প্রতুর চন্দ্র নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১২১৯ ’’ ’’

২১৮৫ শ্রীভপত পভরন াফনার নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৬২৭ ’’ ’’

২১৮৬ পানাভপন যানী যায় পফস্নফ যায় নৄরুল পবন চারক ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯১২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

২১৮৭ ভাধফী যানী যায় যরভন চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯১২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

২১৮৮ শ্রী শুভী ফারা যায় শ্রী অনভত্ম কুভায যায় নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৭২৪ ’’ ’’

২১৮৯ শ্রী জয়ন্তী ফারা শ্রী পযভর নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৬০৮ ’’ ’’

২১৯০ শ্রী নৄতুর যানী যায় শ্রী চন্দ্র পভান নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৭৩০ ’’ ’’

২১৯১ পভাোঃ আবু ায়াত আরপপ পভাোঃ াইনের আজাায ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৬৫০ ’’ ’’

২১৯২ পভাোঃ আইজদ্দীন মৃত ভপতুরস্না নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৮৩৪ ’’ ’’

২১৯৩ পভাোঃ আরফদ আরী পভাোঃ পভপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৯০১ ’’ ’’

২১৯৪ পভাোঃ াপফবুয যভান পভাোঃ ভনসুয যভান নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯০২৭১৬৪৭৭০০০২০০ ’’ ’’

২১৯৫ পভাছাোঃ আরফদা খাতুন পভাোঃ পভদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৭০০ ’’ ’’

২১৯৬ শ্রী কাঞ্চন চন্দ্র যায় শ্রী ঞ্চভী ফারা নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৭৪১ ’’ ’’

২১৯৭ শ্রী যাজ কুভায যায় মৃত পগার চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৭৪৩ ’’ ’’

২১৯৮ শ্রী ধনু ফভ ডন মৃত ফসুরদফ ফভ ডন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৭৯৭ ’’ ’’

২১৯৯ শ্রী ভূনু ফভ ডন মৃত জগৎ রার নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৮১০ ’’ ’’

২২০০ াতু যাভ মৃত পগদুলু নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৩২৯ ’’ ’’

২২০১ পচযতা কুভারয নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৬০২ ’’ ’’

২২০২ রূাযী যম্না দুরার নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৩৩৭ ’’ ’’

২২০৩ পফধান রজন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১২৭৭ ’’ ’’

২২০৪ শ্রী বাযতী ফারা শ্রী বানু ফভ ডন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৮০১ ’’ ’’

২২০৫ পভাোঃ আতাায অপভজ উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪১৬১ ’’ ’’

২২০৬ ভপন চন্দ্র যায় মৃতোঃ দ্মররাচন যায় নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৪৮৯ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

২২০৭ পদনফন্ধু যায় ন্তু না  যায় নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৯৯০ ’’ ’’

২২০৮ পনতাই চন্দ্র যায় হৃদয় না  যায় নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৬৬৫ ’’ ’’

২২০৯ শ্রী সুরন চন্দ্র যকায শ্রী সুধীয চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৮১২ ’’ ’’

২২১০ পভাোঃ পভাজাায আরী মৃত পায মুাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৫০৯ ’’ ’’

২২১১ সুভন যকায আপভনুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয উওয ইব্রাীভনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৮৬২৬৯৩০১৬০০০১০০ ’’ ’’

২২১২ পভাোঃ জাভার উপদ্দন আম্মদ আরী ভূইয়া নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০৪৪৫ ’’ ’’

২২১৩ পভাোঃ নুয নফী মৃতোঃ আব্দুর জফফায নৄরুল পদনমুজুয উত্তয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯২১১ ’’ ’’

২২১৪ পভাোঃ ভপন আরী মৃতোঃ পকপছ নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭০৯৭৪২৯০৯৭০ ’’ ’’

২২১৫ দান পং পদরফন্দ্রনা  পং নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭০৯৬২২৮৫৯৫৮ ’’ ’’

২২১৬ পভাোঃ জুরয়র ইরাভ পভাোঃ ভপয উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৮৩৮ ’’ ’’

২২১৭ পভাোঃ যপভ মৃতোঃ ঝড়ু পভাাম্মদ নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪২০২ ’’ ’’

২২১৮ পভাোঃ ফাবু পভাোঃ ইউসুপ আরী নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০২৭০ ’’ ’’

২২১৯ ভাপনক দা পভচন্দ্র দা নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৩৭৯ ’’ ’’

২২২০ পভাোঃ ফাবু আরী মৃতোঃ আব্দুর আরী নৄরুল পদনমুজুয াযপদঘন ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৫৩৩ ’’ ’’

২২২১ অতুর চন্দ্র দা মৃত বক্ত চন্দ্র দা নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৯৫১ ’’ ’’

২২২২ পভাছাোঃ সুভী পভাোঃ াজাান নৄরুল পদনমুজুয ফরততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯২৩৫ ’’ ’’

২২২৩ পভাছাোঃ ভারুপ আযা পভাোঃ জাপদুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয নুরাইফািী ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৭৭৫ ’’ ’’

২২২৪ পভাছাোঃ ভারজদা খাতুন পভাোঃ ভীন নৄরুল পদনমুজুয যাজাযাভনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮০১৪৫ ’’ ’’

২২২৫ পভাোঃ কপপর উদ্দীন মৃত আপভয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পনপিন্তনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩২৬৯ ’’ ’’

২২২৬ পভাোঃ আব্দুর ভাররক মৃত আপাজ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ননা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৪৪৭ ’’ ’’

২২২৭ পভাোঃ পযাজুর ইরাভ মৃত ওভান গপন নৄরুল পদনমুজুয ননা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২১৪০ ’’ ’’

২২২৮ পভাছাোঃ আররয়া পফগভ পভাোঃ আব্দুর ভপজদ ভপরা পদনমুজুয ননা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮২৫১৮ ’’ ’’

২২২৯ পভাোঃ ফপদরুজ্জাভান তালুকদায মৃত আব্দুর ওয়ারদ তালুকদায নৄরুল পদনমুজুয ফরততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৯৩৮৫ ’’ ’’

২২৩০ ন্ধযা যােী দা তরুন কুভায দা ভপরা পদনমুজুয খাভাযকান্তফাগ ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮৩২৬ ’’ ’’

২২৩১ দারন চন্দ্র যায় জরতন চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয উত্তয পদফীনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯৩২৭১৬৪৭৭০০০২০০ ’’ ’’

২২৩২ আগপিনা ফাতস্ক ভাইরকর পম্বভ নৄরুল পদনমুজুয বাটািা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৭২৪ ’’ ’’

২২৩৩ পভাোঃ ভপদুর ইরাভ পভাোঃ পফরু নৄরুল পদনমুজুয খাভাযকান্তফাগ ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৭৮১৩৭ ’’ ’’

২২৩৪ রতযন চন্দ্র যায় মৃতোঃ কান্দুযা চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৮৭৪ ’’ ’’

২২৩৫ ধীরযন মুয মৃত ঋলী মুয নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৭৬৮ ’’ ’’

২২৩৬ রন্তাল ঋপল মৃতোঃ পাভারু ঋপল নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৬৪৩২ ’’ ’’

২২৩৭ ভায়া যানী যায় যাভ কৃষ্ণ যায় নৄরুল পবন চারক নফ ড যাভনগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৭২৭ ’’ ’’

২২৩৮ কাপতডক নৄচু পচৌধুযী যরভ চন্দ্র পচৌধুযী নৄরুল পবন চারক উত্তয পগাারনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬৭৯৮ ’’ ’’

২২৩৯ পখাকন যায় পফলু যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৮৪২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

২২৪০ পভাোঃ এছায আরী মৃত পফকতুল্লা নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৪৯৪৩ ’’ ’’

২২৪১ উত্তভ কুভায ীর সুফা চন্দ্র ীর নৄরুল পদনমুজুয উত্তয পগাারনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৮৬২৭১৬৪৭৭০০০০০০ ’’ ’’

২২৪২ রুপভ পফগভ পভাোঃ াপফবুয যভান ভপরা পযস্কা চারক উত্তয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৯৭৩৪ ’’ ’’

২২৪৩ ন্ধযা যানী ভপন ভপরা পদনমুজুয উত্তয পগাারনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬৬১৯ ’’ ’’

২২৪৪ রপক্ষ্ম কান্ত যায় মৃতোঃ যভনী কান্ত যায় নৄরুল পদনমুজুয উত্তয পগাারনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৪৭১ ’’ ’’

২২৪৫ পচত্ত যায় তুরী চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৯০৪ ’’ ’’

২২৪৬ টুপক ফারা যায় কুিু চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮১২৯ ’’ ’’

২২৪৭ পরবু চন্দ্র যায় মৃতোঃ কাপতডক চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৮৯৮ ’’ ’’

২২৪৮ পচ ফারা যায় মৃতোঃ পগাার যায় ভপরা পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৭৮৭৬ ’’ ’’

২২৪৯ নৄযঞ্জয় যায় জগদী চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয নফ ড যাভনগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৮৭৪ ’’ ’’

২২৫০ পভাোঃ পয়জায আরী মৃতোঃ পজলুদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদঘন ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৬০৭০ ’’ ’’

২২৫১ টুটুর যায় (অপভত কুভায যায়) অপফর কুভায যায় নৄরুল পদনমুজুয উত্তয পগাারনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২০০২২৭৩৬৪৭৭০১৪৭০০ ’’ ’’

২২৫২ পভাোঃ ফাবুর আক্তায পভাোঃ আপাজ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয চকরদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০১৪৩ ’’ ’’

২২৫৩ রাইপর যায় মৃতোঃ পফশু যায় ভপরা পদনমুজুয উত্তয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৩৮৭ ’’ ’’

২২৫৪ ভাপনক চন্দ্র যায় গরন চন্দ্র যায় নৄরুল পদনমুজুয উত্তয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮৩৬৭ ’’ ’’

২২৫৫ পভাোঃ আযভান আরী মৃত তপপয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৯৭৭ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
নৄরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয 

নাভ

পডরারযয 

পভাফাইর নং

২২৫৬ এযারতান মৃত জয়নার নৄরুল পদনমুজুয উত্তয জয়রদফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৮৮২৩৮ ’’ ’’

২২৫৭ পভাছাোঃ আযজুভান আযা পভাোঃ আরনায়ায পারন নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৮৪০ ’’ ’’

২২৫৮ পভাোঃ পভাজাপপয ইরাভ পভাোঃ আতাফ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয পদওততি ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪৮৯৪ ’’ ’’

২২৫৯ পভাোঃ আপযনেজ্জাভান পভাোঃ আনায আরী নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫২৮৯ ’’ ’’

২২৬০ পভাোঃ আব্দুর কারদয পভাোঃ ফপয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫১৬৯ ’’ ’’

২২৬১ পভাোঃ আজপভয যীপ পভাোঃ আরনায়ারুর ইরাভ নৄরুল পদনমুজুয পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৯৪২৭১৬৪৭৭০০০৩০০ ’’ ’’

২২৬২ পভাোঃ নাজমুর ক মৃত ভভতাজ আরী নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫১২১ ’’ ’’

২২৬৩ পভাোঃ আরনায়ারুর ইরাভ মৃত যভজান আরী যকায নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫১০৯ ’’ ’’

২২৬৪ ভনজু আযা পফগভ পভাোঃ আপভনুর ইযাভ ভপরা পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫০৬১ ’’ ’’

২২৬৫ পভাোঃ আভজাদ আরী পভাোঃ ফপয উদ্দীন যকায নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫১৬৮ ’’ ’’

২২৬৬ পভাোঃ পকরু পপকয কপছভ উপদ্দন নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫৮৬১ ’’ ’’

২২৬৭ পভাোঃ জারফদ অভয আব্দুর ওয়ারদ নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৭০৯৮ ’’ ’’

২২৬৮ পভাোঃ আযানের আরভ পভাোঃ আনছায আরী নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ১৯৭৪২৭১৬৪৭৭০০০৯ ’’ ’’

২২৬৯ পভাোঃ মুযছাপরন যকায পভাোঃ আব্দুর াপভদ নৄরুল পদনমুজুয দপক্ষে পফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৫২২৭ ’’ ’’

২২৭০ বাকুিী ফারা মুকুট রার ভপরা পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৩৪১ ’’ ’’

২২৭১ কালু পভাাম্মদ মৃত জপয উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯০৬১১ ’’ ’’

২২৭২ পভাোঃ পতাপাজ্জর পারন পভাোঃ ভপপজ উদ্দীন নৄরুল পদনমুজুয বাটিনা ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৪২০১ ’’ ’’

২২৭৩ পভাোঃ দুরার মৃত ভরগা নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১১৪২ ’’ ’’

২২৭৪ ান্তনা ফম্মডনী জনক চন্দ্র ভপরা পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৩৫৩ ’’ ’’

২২৭৫ প্রান্ত সুপধয নৄরুল পদনমুজুয ভাধফনৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯১৪১৫ ’’ ’’

২২৭৬ পভাোঃ পতাজারম্মর পভাোঃ ওয়ারজদ আ্রী নৄরুল পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩৭৬২ ’’ ’’

২২৭৭ পভাছাোঃ যপভা পফগভ পভাোঃ আপনছুয যভান ভপরা পদনমুজুয পারননৄয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯৩২২০ ’’ ’’

২২৭৮ রাকী যকায প্রদী যকায ভপরা পদনমুজুয দপক্ষে নগয ৪,৫,৬,৮ ৪নং পখনৄযা ২৭১৬৪৭৭২৯২৭৩৩ ’’ ’’



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১ পভা: পফফয যভান মৃত: জনার আরফদীন পুরুল মুাপিন প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮২৪৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২ পভা: ভাপনকুর ইরাভ মৃত: আযফ আরী পুরুল শ্রপভক প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮২১১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩ পভাছা: াযপভন নাায আবু ফক্কয পদ্দীক ভপরা শ্রপভক প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮০২৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪ পভাোঃ নূয আরভ পভা: াাদত পারন পুরুল শ্রপভক প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৯২২৭১৬৪৬৯০০০৩০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫ পভাছা: যপভা  াতুন প ারাভ পভাাম্মদ ভপরা শ্রপভক প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮০১৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৬ পভাছা: ভপজডনা  াতুন ভপভনুয ইরাভ ভপরা শ্রপভক প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮১৫২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৭ পভা: পভাতারেয আরী মৃত; কাচু পভাাম্মদ পুরুল শ্রপভক প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮১২৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৮ পভাছা: পজরাজ আযা আবুর কারাভ ভপরা শ্রপভক প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮০৫৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৯ পভাছা: যঞ্জনা পফ ভ ািাদ পারন ভপরা শ্রপভক প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৯২৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১০ পভাছা: আপরুজা পভাফাযক পারন ভপরা গৃপনী প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৯২৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১১ পভাছা: আযপজনা  াতুন ভনছুয আরী ভপরা শ্রপভক প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৯০২৭১৬৪৬৯০০০১০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১২ পভাছা: আঞ্জুাযা জপযবুপদ্দন ভপরা গৃপণী প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৮৯৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৩ পভাছা: যাপপা আক্তায পযমু পভজানুয যভান ভপরা শ্রপভক প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৯৩২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৪ পভাছা: কুসুভ কপর কাভরুর ভপরা গৃপণী প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৭৩৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৫ পভাছা: আযপজনা  াতুন ভকরছদ আরী ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৭৪৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৬ পভাছা: ািাপতনা পফ ভ বুজ যানা ভপরা গৃপণী প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৯৩২৭১৬৪৬৯০০০২০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৭ পভাছা: পভাছররভা পফ ভ আপভয আরী ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৬৭৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৮ ভান  পন মৃত ভয পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮০১৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৯ পভাছা: রুকানা াযবীন আব্দুয যািাক ভরা গৃপণী প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭২৩৮০১৭৪০৪৯০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২০ পভাস্তপা কাভার মৃত: তপছয পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৭০৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২১ পভাছা: জান্নাতুন আকযাভ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮১৯৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২২ পভা: াপভভ যভান জপযবুদ্দীন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮১০২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৩ পভা: ািাদ পারন জপযপ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৯৪২৭১৬৪৬৯০০০২০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৪ পভাছা: পযনা াযবীন াপন াযরবজ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৯০২৭১৬৪৬৯০০০২০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৫ পদরাযা পফ ভ ভনসুয যভান ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮১৭৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৬ পভা: বুজ যানা আপতায যভান পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৮৯২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৭ আাদুিাভান আাদ জপযফ উপদ্দন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৯৫২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৮ পভাছা: পউপর পফ ভ পভাকাযভ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৯ পভা: পযজানুয ইরাভ মৃত: যভজান পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮২০৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩০ পভা: যপপকিাভান যাানুয পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৯২২৭১৬৪৬৯০০০১০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

 ণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরারদ যকায

উরজরা  াদ্য পনন্ত্ররকয কাম ডার

দয, পদনাজপুয।



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩১ পভা: আনারুর কপফয ভভতাজ পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮১১৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩২ পভা: ছাররহুয যভান আফতাবুদ্দীন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৯৪৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৩ পভাছা: সুপপা  াতুন আবুর  ারয ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮২০২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৪ পভা: ভাাবুয যভান ভনসুয পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৯৩২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৫ পভা: নুয ইরাভ মৃত: প  পপযদ পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৫০৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৬ পভাছা:  রতজা  াতুন পভা: ভাসুভ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮০১৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৭ পভা: আপভনুয যভান মৃত: া াবুদ্দীন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮০৬৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৮ পভাছা: নুয ফানু পভাকরছদুয যভান ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৯৪২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৯ পভা: পপরযাজ আরভ াচান আরী পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৯২২৭১৬৪৬৬৯০০০০০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪০ পভা: আপজজুয যভান মৃত: ছপভয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৫৮০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪১ পভাছা: আা পফ ভ মৃত: ভরজ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৬৮০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪২ পভাছা: আকতাযা পফ ভ পভজানুয যভান ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮১৪৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৩ পভাছা: াানাজ াযবীন পজায আরী ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮০০৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৪ পভাছা: আঞ্জুভান আযা পযজাু য ইরাভ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮১৩৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৫ পভাছা হুনা আযা আভজাদ আরী ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮১৭৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৬ পভা: পভাাযপ পারন ভপতায যভান পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮২১৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৭ পভাছা: ভপযভ পনছা পভাতাায পারন ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮০১৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৮ পভাছা: রুপফনা পফ ভ গুরজায আরী ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮০৯৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৯ পভাছা: পারন আযা া আরভ ফাবু ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮১০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫০ পভাছা: আা পছপদ্দকা ভামুনুয যপদ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮১৪৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫১ পদুর ইরাভ মৃত: কাঁচু পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮০৪৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫২ পভা: পভজানুয যভান ভপন আরভদ পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮১৫৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৩ পভাছা: সুরতানা পফ ভ আাদুয ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৬১৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৪ পভাছা: নাজভা পফ ভ মৃ: পযাজুর ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৬৫২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৫ পভাছা: পজানাযা ভপন ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮১৭৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৬ পভাছা: রাইরী আযা ভপতায ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৭৪৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৭ পভা: াভছর ক মৃত: চান তুল্যা পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৫৪৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৮ পভাছা: আরভনা  াতুন যপপকুর ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৫২০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৯ পভাছা: ছাদায আপর আবুর পারন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৫৪২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৬০ পভা: আভজাদ আরী মৃ: কারভ পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৫১২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৬১ পভাছা: ািাপতনা পফ ভ বুজ যানা ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৯৩২৭১৬৪৬৯০০০২০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৬২ পভা: পভাজারম্মর ক মৃত: াফ উপদ্দন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৬০৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৬৩ পভাছা: নুয ফানু কাজী নজরুর ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮১৬৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৬৪ পভা: জাাঙ্গীয আরভ মৃ: পভাররভ পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮০৯৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৬৫ পভা: আব্দুর আপজজ মৃত: আপছয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৬০৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৬৬ াানাজ পফা মৃ:  ারুর ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৮৪৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৬৭ পভাছা: াপছনা ফানু আজাদআপর ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৭৩৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৬৮ পভাছা: তাযা ফানু আরভ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৭২০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৬৯ পভাছা: পফরপকছ আযা পভাস্তপা কাভার ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৬১১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৭০ পভাছা: যপদা পফ ভ পযাজুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯১৫৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৭১ পভাকাযযভ পারন মৃ: তপপয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮২৪৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৭২ পভা: জাপরুর পারন মৃ: আব্দুয যভান পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৮১৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৭৩ পভা: আরফদ আরী মৃত: আব্দুর যভান পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৬৯৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৭৪ পভাছা: জপযনা পফ ভ ারভ আরী ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৭৩৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৭৫ আপভনা  াতুন আব্দুর ভপজদ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৮৯৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৭৬ আরনাাযা  াতুন মৃ: ারদা  াতুন ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৯৭৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৭৭ তপভনা পফা মৃ: কাভার উদ্দীন ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮১৫৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৭৮ ভাাবুয যভান হুরন আরী পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৮৩২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৭৯ পভাছা: াপরভা পফ ভ মৃ: দুলুবুপদ্দন ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৫৯৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৮০ পভাছা: ভপযভ পনছা নজরুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৯১৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৮১ যপদুর ইরাভ মৃ: নজরুর পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৬৩১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৮২ রুপফনা পফ ভ আব্দুয যপভ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯১৮৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৮৩ ভপন আরী তপপয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৬৩৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৮৪ পভা: পজল্লুয যভান মৃ: ঈা পভাাম্মদদ পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৩৫৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৮৫ পভা: যাাদ আরম্মদ পজলুয যভান পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৯৩২৭১৬৪৯০০০১৫০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৮৬ পভাছা: ভরছনা পফ ভ ফুয আরী ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৫৪১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৮৭ পভাছা: পাযা পফ ভ আব্দুয যভান ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৪১২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৮৮ পভাছা: আরভনা  াতুন আবুর কারভ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৩২০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৮৯ পভা: আজ ায আরী আবুর কারভ পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৩২২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৯০ পভা: যঞ্জু পজলুয যভান পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৯১২৭১৬৪৬৯০০০৪০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৯১ পভাছা: ভঞ্জুাযা আপজজুয যভান ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৪২২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৯২ পভা: যপফউর ইরাভ পভা: আবু ফক্কয পপদ্দক পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ৭৩১৫১১১৮২৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১ সংশ োধিত

৯৩ পভা: আরফদ আরী মৃত: াভসুপদ্দন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৩৮৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৯৪ পভা: বুজায যভান আব্দুর আপজজ পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৪০৯৭৫৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৯৫ পভাছা: পারতভা পফ ভ পভা: পভাাযপ দ ডায ভপরা পদন ভজুয পনভতাযা ১ ৫নং যা ২৪১৬৪৬৯২৯৯৬২৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১ সংশ োধিত

৯৬ পভা: াপপজুয যভান মৃ: ভুনু পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৪১০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৯৭ পভা: ইউনু আরী মৃ: ইব্রাীভ পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৪৩৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৯৮ পভা: পভজানুয যভান ভরজ উপদ্দন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৭২৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৯৯ পভা: ভারজদুয যভান মৃ: পনছায উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৮২৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১০০ পভাছা: নাপ ড আকতায পারাভান যকায ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৮৫১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১০১ পভাছা: াযপভন পফ ভ ভারজদুয ইরাভ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৩৬৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১০২ পভাছা: আযপা পফ ভ াভসুর ক ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৫৩৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১০৩ পভাছা: বুরবুপর  াতুন পভািারভর পারন ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৫০২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১০৪ পভাছা: পযানা ফানু াভসুর ক ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৬৯৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১০৫ পভাছা: ভারুপা পফ ভ আব্দুয যপভ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৮৩০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১০৬ পভা: পভাররভ আপর নুরুর পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৪০৯৭৪০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১০৭ পভাছা: জাানাযা নুয ইরাভ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯০৭২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১০৮ পভাছা: আরফদা পফ ভ আবুর পারন ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯০৬৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১০৯ পভাছা: পযপা  াতুন আরতাফ পারন ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৩৩২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১১০ পভাছা: আরুজা যপভ উপদ্দন ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৪১৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১১১ পভাছা: জপযনা াযপবন আরনাাযা পারন ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৯৩৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১১২ পভাছা: ভাররকা পফা রালু পভাাম্মদ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৬৫০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১১৩ পভাছা: জারদা পফ ভ ভভতাজ আরভদ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৮২৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১১৪ পভা: আাদুিাভান পভা: পভাকাযভ পারন পুরুল পদন ভজুয পকভতভাধফপুয ১ ৫নং যা ৮৭০৪৩৮১৩৩৭ ০১৯৭৭৩৩১২৫৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১ সংশ োধিত

১১৫ পভাছা: াররভা আকতায ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৮৫৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১১৬ পভাছা: পভাস্তাপকভা আজাায ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯১৭৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১১৭ পভাছা: াপনা ফানু পভা: প াযরদ আরভ ভপরা পদন ভজুয পরচেৌ পযা ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯০০০০০৪ ০১৮৮৫৯৪৭৯৩৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১ সংশ োধিত

১১৮ পভাস্তাপকভা আজাারুর ভপরা গৃপণী প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৯১২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১১৯ পভাছা: বুরবুপর আরনাারুর ভপরা গৃপণী প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৩৮৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১২০ পভা: কাজী রুহুর পভা: আইয়ুফ পুরুল শ্রপভক প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২০৯৭৫১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১২১ পভাছা: আকতাযা ফানু উপজয পভাাম্মদ ভপরা গৃপণী প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭২৬৪৬৯২৯৯২৫৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১২২ পভাছা: পযতা াযবীন ভকরছদুয যভান ভপরা গৃপণী প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৯২২৭১৬৪৬৯০০০২০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১২৩ পভাছা: ইনরতজা াযবীন াইফুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৫৪৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১২৪ পভাস্তাপকভা  াতুন ভপপজুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৯২২৭১৬৪৬৯০০০৩০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১২৫ পভা: পযফুর ইরাভ মৃত: কপছভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৭০৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১২৬ পভাজারম্মর পারন মৃ: পভাাযপ পারন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৭০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১২৭ ছাপফা পফ ভ ভাাভদ আরী ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৭৪৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১২৮ পভা: আইনুর ক াভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৮১৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১২৯ পভাছা: যাপজা  াতুন  াইরুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৭৯৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৩০ পভাছা: আযপজনা পফ ভ পপযদুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৮৪৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৩১ পপরযাজ পফ ভ শুকুরু পভাাম্মদ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৮১০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৩২ পভাছা: পরপ আযা ফাদুর পারন ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৯২২৭১৬৪৬৯০০০৩০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৩৩ যতন চন্দ্র যা পপ্র নাথ চন্দ্র পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৯৪৩৬০২৯৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৩৪ পভাছা: ারুর পফ ভ ইউনু আরী ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৩৯৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৩৫ পভা: একযামুর ক ভপজফয যভান পুরুল শ্রপভক প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৯২৯৯৫৭৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৩৬ পভা: পফফয যভান মৃ: ফাাযত পুরুল শ্রপভক প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৮৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৩৭ পভাছা: ফপফতা আব্দুর কারদয ভপরা গৃপণী প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০২২৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৩৮ পভা: যপপকুর ইরাভ মৃ: পপউপদ্দন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৫৯১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৩৯ পভা: ফপয উপদ্দন মৃ: জয আপর পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০২৮১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৪০ পভাছা: তাযা ফানু আব্দুর ভোঃ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৭৬০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৪১ পভা: ারদক আরী মৃ: জপভউদ্দীন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০২৫৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৪২ আা  াতুন মৃ: নপছয উপদ্দন ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৬৭৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৪৩ পভা: কাভরুিাভান পরাকভান আরী পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৩২৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৪৪ পভাছা: আররভা পফ ভ ভকররছায যভান ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৬৬২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৪৫ পভাছা:  াপদজা পফ ভ ভাপনক ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৯৫১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৪৬ পভাছা: ভকররছা পফ ভ আব্দু পছাফান ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৬৩৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৪৭ পভাছা: আরুজা পযফুর ইরাভ ভপরা গৃপণী প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৭৪৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৪৮ পভাছা: ভকররছা পফ ভ আব্দু পছাফান ভপরা গৃপণী প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৬৩৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৪৯ পভা: পভাছররভ ভরয আরী পুরুল শ্রপভক প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৮১২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৫০ আব্দুয যপ ভপদুয যভান পুরুল শ্রপভক প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮২২৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৫১ পভাছা: পপযদা পফ ভ পভা: তাইজুন ইরাভ ভপরা শ্রপভক পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৭৭৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৫২ পভা: াভসুর ক মৃত: জপজড প পুরুল শ্রপভক পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৮০৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৫৩ পভাছা: আপজভা পফ ভ মৃত: আব্দু াভাদ ভপরা শ্রপভক পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৭৭৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৫৪ পভাছা: ছাররা পফ ভ পভা: ভপপজ উদ্দীন ভপরা শ্রপভক পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৭১৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৫৫ পভাছা: পভপযন পভা: এযপান আরী ভপরা পদন ভজুয পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৭৫০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৫৬ পভাছাোঃ কফজান পভাোঃ নুয ইরাভ ভপরা পদন ভজুয পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৮৫৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৫৭ পভাছাোঃ জারদা পফ ভ পভা: ইউসুপ আরী ভপরা পদন ভজুয পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৭২৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৫৮ পভাছাোঃ পভাররভা পফ ভ পভা: আবু াঈদ ভপরা পদন ভজুয পনভতাড়া ১ ৫নং যা ১৯৮৭২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৫৯ পভাছাোঃ ভপজডনা পফ ভ পভা: াাজাান আরী ভপরা পদন ভজুয পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৮৫০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৬০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক মৃত: পতারছয প পুরুল পদন ভজুয পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৭১৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৬১ নূয পনায পভাোঃ আব্দু াভাদ ভপরা পদন ভজুয পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৪৮৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৬২ আরনাায পফা মৃত: আপজভ উদ্দীন ভপরা শ্রপভক পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৭৭৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৬৩ পভাছা: ভামুদা পফা মৃত: পরাকত ভপরা শ্রপভক পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৬১৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৬৪ পভাছা: আছভা পফ ভ পভাোঃ ভকররছ ভপরা শ্রপভক পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৬৯১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৬৫ পভাোঃ ভাসুদ পারন পভা: ভপনয উদ্দীন পুরুল শ্রপভক পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৮৩০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৬৬ াভসুদ্দীন আরভদ মৃত: পভাফাযক আরী ভপরা শ্রপভক পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৬৫৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৬৭ পভাছাোঃ জপযনা পফ ভ পভা: কপপর উদ্দীন ভপরা পদন ভজুয পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৭৩১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৬৮ পভাছাোঃ পপরনা পফ ভ পভাোঃ ফপছয উদ্দীন ভপরা পদন ভজুয পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৬২৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৬৯ পভাছাোঃ াপকনা পভাোঃ লুৎপয যভান ভপরা পদন ভজুয পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৬১০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৭০ পভাছা: পদা পফা মৃত: পযাজ উদ্দীন ভপরা পদন ভজুয পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৯৪৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৭১ পভাছা: আরনাাযা পফ ভ পভা: আব্দুর কপযভ ভপরা পদন ভজুয পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৬৩০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৭২ পভাছা: ভারজদা  াতুন পভাোঃ পযাজ ভপরা গৃপণী ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৪৯৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৭৩ পভাছা:আর যা পফা মৃ: ভপপজ উপদ্দন ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৫৫৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৭৪ যারদা পফা মৃ: আব্দুর জপভর ভপরা পবক্ষুক ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৮০৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৭৫ পভা: ততফ আরী মৃ: আপছমুপদ্দন পুরুল শ্রপভক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৯৮৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৭৬ পভেৌসুভী পভা: সুরতান ভপরা গৃপণী ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭০৯৭৯৯০০০২৭০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৭৭ পভাছা: পপারী পভা: ভপতবুয যভান ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৯৫৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৭৮ পভা: আপজার পারন মৃ: যপভ উপদ্দন পুরুল গৃস্থী ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১০৪৮৯৩০২১১৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৭৯ পভা: নুয আরভ মৃ: ফপয উপদ্দন পুরুল গৃস্থী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৯৯৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৮০ পভা: কপপর উপদ্দন মৃ: পবদু পভাাম্মদ পুরুল গৃস্থী ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৯২০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৮১ পভা: যপভ উপদ্দন মৃ: পফষু পভাাম্মদ পুরুল গৃস্থী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৯২৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৮২ পভা: পযাদুর মৃ: আকফয আরী পুরুল শ্রপভক ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৯৩৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৮৩ পভা: ভপভনুর ইরাভ পভা: পাযাজতুল্ল্যা পুরুল শ্রপভক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ১৯৯৪২৭১৬৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৮৪ পভাছা: জপযনা পফ ভ পভা: ভারজদুয যভান ভপরা গৃপণী ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৯৭৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৮৫ পভা: আরনাায পারন পভা: পজলুয যভান পুরুল গৃস্থী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৮৫২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৮৬ পভা: ভকররছায যভান পভা: ছাভসুপদ্দন পুরুল শ্রপভক ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৯৪২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৮৭ পভাছা: ইাছপভন আযা পভা: ইউসুপ আরী ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ১৯৯২২৭১৬৪৬৯০০০৩০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৮৮ পভা: আব্দু ছাভাদ মৃ: ফপয উপদ্দন পুরুল ব্যফা ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৯৬২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৮৯ পভা: যপপ উপদ্দন পভা: যপপউপদ্দন পুরুল শ্রপভক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৮৮২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৯০ পভা: লুৎপয যভান পভা: আব্দু সুফান পুরুল গৃস্থী ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৯৮৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৯১ পভা: যাপদুর ইরাভ মৃ: জরফদ আরী পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৮৮৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৯২ পভা: পপকুর ইযাভ পভা: প ারাভ পভাস্তপা পুরুল পদন ভজুয ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ১৯৯৩২৭১৬৪৬৯০০০৩০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৯৩ পভা: আব্দু ারাভ মৃ: পকনাতুল্যা পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩৩৫৬১৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৯৪ পভা: আরনাারুর পভা: ছাইদুয যভান পুরুল পদন ভজুয ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১০২৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৯৫ পভা: ভপফয যভান মৃ: ভরয আরী পুরুল গৃস্থী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১০৮৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৯৬ পভাছা: ারভা পফ ভ পভা: াপভদুয যভান ভপরা গৃপণী ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১০৫৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৯৭ পভাছা: ছাপভনা পফ ভ পভা: পভাফাযক আরী ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১২২৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৯৮ পভা আকযাভ আরী মৃ: সুফান পুরুল পদন ভজুয ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১০৩৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৯৯ পভা: পভাস্তপা কাভার মৃ: পকনাতুল্যা পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১০৪৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২০০ পভা: ইভপতাজ উপদ্দন অপু মৃ: পযাজুর ইরাভ পুরুল ড্রাইবায ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১০২০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২০১ পভা: াভসুর আরভ মৃ: পয আরী পুরুল শ্রপভক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১০৫২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২০২ পভাছা: জাপভনা পফ ভ পভা: পভজানুয যভান ভপরা গৃপণী ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ১৯৯১২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২০৩ পভাছা: সুপপা পফ ভ পভা: আপছার ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১০১৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২০৪ পভা: আপভনুর ইরাভ মৃত: আপবুল্যা পুরুল শ্রপভক ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১০০৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২০৫ পভাছা: ভাপরুজা পভা: আাদুিাভান ফাবু ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ১৯৯০২৭১৬৪৬৯০০০১০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২০৬ পভাছা: আপছা পভা: ান্নান ভপরা গৃপণী ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১০৪১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২০৭ পভা: জনুয আরফদীন পভা: াাজান আরী পুরুল শ্রপভক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ১৯৯২২৭১৬৪৬৯০০০৩০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২০৮ পভা: ভপজফয যভান পভা: আব্দুর রপতপ পুরুল পদন ভজুয ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৪১০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২০৯ পভা: াপপজ উপদ্দন মৃত তপছয উপদ্দন পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১১৯৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২১০ নূয পভাাম্মদ ইপরাজ পুরুল পদন ভজুয ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৬৯৩৭১৭৫১৪৪৬৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২১১ পদাজ পভাাম্মদ পভা: ইাপছন আরী পুরুল ব্যফা  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৩০৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২১২ পভা: নজরুর ইরাভ মৃ:  ইপরাছ আরী পুরুল  াপড়চারক ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১২০৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২১৩ পভা: নুয ইরাভ মৃ: ভঙ্গলু পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৮৪৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২১৪ পভা জহুরুর আরভ মৃ: াভসুর ক পুরুল পদন ভজুয ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৮৪৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২১৫ পভা: জাপয আরী পভা: ফাফয আরী পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ১৯৬৮২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২১৬ পভা: পতাজারম্মর ক মৃ: আপভয আরী পুরুল পদন ভজুয ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৯৬৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২১৭ পভা: পযজাউর ইরাভ পভা: ইাকুফ আরী পুরুল বযান চারক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৯৫৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২১৮ পভা: সুরতানুয ইরাভ পভা: ছয আরী পুরুল পদন ভজুয ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২১৪০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২১৯ পভা: যভত আরী মৃত  পজভদ্দীন পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২০২১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২২০ পভা: আব্দুর ভতারযফ পভা: উভয আরী পুরুল পদন ভজুয ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৮৮৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২২১ পভা: ছারযাায আরভ মৃত: আব্দুর জফফায পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৮২৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২২২ পভা: পভাছারদ্দক পারন পভা: আফফা আরী পুরুল পদন ভজুয ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২১৩৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২২৩ পভা: পভাররভ উপদ্দন জনাফ আরী পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৯৫১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২২৪ পভা: আইনুয ক মৃত: ইপি আরী পুরুল পদন ভজুয ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৯৫২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২২৫ পভা: পভাররভ আরী মৃত: পকনাতুল্যা পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১০৪৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২২৬ পভা: মুপনয উপদ্দন  মৃত: ইছায উপদ্দন পুরুল পদন ভজুয ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৮৮৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২২৭ পভা: নুয ইরাভ মৃত:  াজীবুয যভান পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৯৮৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২২৮  ীতা রতযন যা ভপরা গৃপণী ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৩৭৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২২৯ পভাছা: াযবীন আযা পভা: ারয আরী ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ১৯৯০২৭১৬৪৬৯০০০২০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৩০ পভা: ভাতাাফ আরী পভা: ভকবুর পারন পুরুল ব্যফা ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৩৪৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৩১ পভা: াররহুয যভান পভা: জপভর পুরুল ব্যফা  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৫৫৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৩২ পভাছা: পফরপক ফানু পভা: আকফয আরী ভপরা গৃপণী ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৫০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৩৩ পভাছা: ারা াযবীন মৃ: পযফুর ইরাভ ভপরা গৃপণী ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭০৯৭৯০০০৪২২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৩৪ পভাছা:  আরনাাযা পফ ভ পভা: ছইদুয যভান ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১০৩৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৩৫ পভা: ভরজ উপদ্দন মৃত: আইন উপদ্দন পুরুল কৃলক ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২০৮৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৩৬ পভা: পারর যানা পভা: পযাজুর ইরাভ পুরুল ব্যফা  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২০৮৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৩৭ পভা: জাপয আরী পযাজ উপদ্দন আরে্দ পুরুল ব্যফা  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২০৭৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৩৮ পভাছা: ভনছুযা পফ ভ পভা: ইাকুফ আরী ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৯৪৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৩৯ পভাছা: নুযজাান পফ ভ পভা: পভাকাযভ পারন ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১২৭৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৪০ পভা: জনদ্দীন মৃত: জরফদ আরী পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১২৪৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৪১ পভা: নুয উপদ্দন পভা: পভাকাযভ পারন পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৩৭৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৪২ পভা: পযজানুর ক মৃ: কপপর উপদ্দন পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৩৯৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৪৩ পভা: াদায আরী পভা: আব্দুর রপতপ পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১২৯৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৪৪ পভা: পরজ উপদ্দন মৃ: আপবুল্যা পভাল্যা পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৯৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৪৫ পভা: ভঞ্জুরুর ইরাভ পভা: আনছায আরী ভপরা পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪০৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৪৬ পভা: পদররাায পারন পভা: পযাজুর ইরাভ পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ১৯৯৪২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৪৭ পভা: াপনপ আরী মৃত: াপচভপদ্দন পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৯৫৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৪৮ পভা: পযফুর ইরাভ মৃত: পভাফাযক আরী পুরুল পযক্সা চারক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৬১৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৪৯ পভা: পপকুর ইরাভ মৃত: পভায উপদ্দন পুরুল শ্রপভক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৭৯৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৫০ পভা: আব্দুর ারদ মৃত: জপভ উপদ্দন পুরুল পফকায  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৭৭৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৫১ পভা: আজাায আরী আব্দুর াপভদ পুরুল শ্রপভক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৬৪৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৫২ পভা: আপজার পারন মৃত: আপজভ উপদ্দন পুরুল পযক্সা চারক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৬১০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৫৩ পভা: াপপজুয ইরাভ মৃত: শুকরু যভান পুরুল শ্রপভক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৬৯২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৫৪ পভা: নুরুর ইরাভ যপপ উপদ্দন পুরুল কৃলক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৬৩৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৫৫ পভাছা: যনজু আযা পভা: াইফুর ইরাভ ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯০০১৫৮৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৫৬ ভাররকা পফা মৃত জপভর উপদ্দন ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৫৫৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৫৭ পভাছা: পজারর া  াতুন পভা: াাফদ্দীন ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১১৫৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৫৮ পভা: পযাজুর ইরাভ আবুর পারন পুরুল ব্যফা  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৭০৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৫৯ পভা: আপজজুয যভান মৃত আব্দুর জপরর পুরুল শ্রপভক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৮১৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৬০ পভা: নুযর ক মৃত আপজয পভাাম্মদ পুরুল বযান চারক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৭৮৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৬১ পভাছা: পভারনাাযা পফ ভ পভা: ভফফত আরী ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১০৭৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৬২ পভাছা: যপদা  াতুন পভা: আরনাারুর ক ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭০৯৭৯০০০২১০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৬৩ পযরনা পফ ভ পরার উপদ্দন ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭০৯৭৯০০০২৭২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৬৪ আইজুর ইরাভ পভা: আব্দুল্ল্া পুরুল শ্রপভক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭০৯৭৯০০০৭৪৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৬৫ পভাছা: পপমরাুা পফ ভ াভসুদ্দীন ভপরা পবক্ষুক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৩৯২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৬৬ পভাছা: যপভছা পফ ভ ছাইদুয যভান ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৬৯২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৬৭ আকতাযা ফানু াইদুর ইরাভ ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৪৫৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৬৮ পভাছা: ভরনাাযা  াতুন পভাাম্মদ আরী ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৬৪১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৬৯ পভা: পভজানুয যভান পভা: আব্দুল্ল্া পভঞঅ পুরুল বযান চারক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৭৩৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৭০ পভা: আব্দুর াফ মৃ: আব্দু াত্তায পুরুল শ্রপভক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৬৩৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৭১ পভা: আরতাপ পারন মৃত: আব্দুর জপরর পুরুল শ্রপভক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৪৬২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৭২ পভাছা: কপনুয পফ ভ পভা: আব্দুর ভপজদ ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১১৯৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৭৩ পভাছা: জারদা  াতুন পভা: আইনুদ্দীন ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪১৭৩২১৪১৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৭৪ পভা: আব্দুয যীদ মৃত: আব্দুর াপভদ পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৬৭৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৭৫ পভা: পভাস্তপা কাভার মৃত: ইপি আরী পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২০৯০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৭৬ পভা: আব্দুয যভান মৃত: আব্দুর াপভদ পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৭১১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৭৭ পভা: যপদুর ইরাভ পভা: পযাস্তভ আরী পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৭১৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৭৮ পভা: াভত আরী পভা: আব্দুয যািাক পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৪২২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৭৯ পভা: াপযসুর ইরাভ পভা: আব্দুয যািাক পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ১৯৮৯২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৮০ পভা: ভারজদুয যভান পভা: ছাইদুয যভান পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৪৫১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৮১ পভা: ভররভ পভা মৃত: পরাকান পারন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৮২৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৮২ পভা: আব্দুর আপজজ মৃ: জনার আরফদীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৮২০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৮৩ পভা: ছইদুয যভান মৃত: ভকবুর পারন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৯৫১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৮৪ পভা: আতাউয যভান মৃত: পরাকভান পারন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৪২৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৮৫ পভাছা: ভপভা পফ ভ পযাজুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৪০৮৫৫৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৮৬ পভা: ফাবুর আরভ পভা: আব্দুয  পপায পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৯৭৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৮৭ পভা: আব্দুর  পপায মৃত: এভাজউপদ্দন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৭৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৮৮ অপছভউদ্দীন মৃত: জাভারউদ্দীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭০৯৮০৩০২৮৩৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৮৯ পভা: পযফুর ইরাভ মৃত: জীভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭০৯৮০৩০২৭৭০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৯০ পভা: ভামুদুর াান পভা:  ারদমুর ইরাভ পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭০৯৮০৩০২৮২৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৯১ পভা: ছাইদুয যভান মৃত: ভান  পন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭০৯৮০৩০২৭৬৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৯২ পভা: যাান ফাবু ভঙ্গলু পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭০৯৮০৩০২৮৭০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৯৩ পভা: আযাফুর ভঙ্গলু পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭০৯৮০৩০২৮৬৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৯৪ পভা: ভপভনুর ইরাভ পভা: আকরছদ আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ১৯৯৪২৭১৬৪৬৯০০০৩০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৯৫ পভা: াপপজুয যভান মৃত: পভাজাায আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩২৬৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৯৬ পভা: কাভরুিাভান মৃ: ইউসুপ আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩২৬৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৯৭ পভা: ভকররছায যভান মৃত: পপউদ্দীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩২১৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৯৮ পভা: ছাইদুয যভান মৃত: পকরুল্ল্া পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩২০৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৯৯ পভা: পছাররভান পভাাম্মদ পারন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৪২৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩০০ পভা: জাভার উদ্দীন মৃ: কাছায আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৪৩৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩০১ পভা: আযাপ আরী মৃ: পফষু পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৪৪৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩০২ পভা: অপদুর ইরাভ পভা: জাভার উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৪০৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩০৩ পভা: একযামুর ক ু রভা: পজলুয যভান পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৪৪০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩০৪ পভা: ভপন আরভ মৃত: পভাফাযক আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৬১৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩০৫ পভা: আপভনুর ইরাভ পভা: জনার আরফদীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৬১৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩০৬ পভা: নুয নফী মৃ; শুকু পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৪০৯৪৩৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩০৭ পভা: যপপকুর ইরাভ পভা: ছভান  পন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৩৮৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩০৮  াইরুর ইরাভ জপভয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩০২৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩০৯ ফাবুর আরী তদ আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৭৪৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩১০ আপভনুর ইরাভ ততমুয আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৯৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩১১ পভাকরছদুয যভান ততমুয আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৭৪২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩১২ পদুর আরভ আবুর পারন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩০২৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩১৩ পভাকরছদ আরী কাল্টু পভাাোঃ পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩০৫০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩১৪ আপজজুয যভান কাল্টু পভাাোঃ পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩০৪৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩১৫ পভাছা: পারন আযা ারদক আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২১৮২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩১৬ প া উদ্দীন মৃ: াাফ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৫২০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩১৭ ভপভনুর পভা: পভাকরছদ আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২১২২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩১৮ পভা: পজায যভান মৃ: ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৬১৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩১৯ পভাাম্মদ পারন মৃ: পভয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৬৪৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩২০ পভা: আরনাায পারন মৃ: নুযর ক পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৩৯৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩২১ পভা: ছাররহুয যভান পভাাম্মদ পারন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৪২৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩২২ এনামুর ক পজলুয যভান পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৬১৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩২৩ আরনাায পারন পভা: পারন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৩৮২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩২৪ পভাস্তপা কাভার মৃ: নাপজভউদ্দীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩০১৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩২৫ পযপ উদ্দীন াজউদ্দীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৫১৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩২৬ পভা: ভাপনক পযজা মৃ: আক্কা আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৮৮২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩২৭ পভা: আইয়ুফ আরী পভা:  পভয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৯৭১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩২৮ পভা: জুরর ফাবু মৃ: জপযফউদ্দীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৯২০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩২৯ পভা: ভনছুয আরী মৃ: নুরু পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৯৬২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৩০ পভা: আপনছুয যভান মৃ: নুরু পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৯৮৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৩১ পভা: আজ ায আরী আব্দুর  পপায পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৮৬৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৩২ পভা: নজরুর ইরাভ মৃ: পযাত আরী পুরুল শ্রপভক দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৮৭৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৩৩ পভাছা: জান্নাতুন আোঃ ভাররক পুরুল বযান চারক দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৮৮১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৩৪ পভা: াানুিাভান মৃ: জপযফ উদ্দীন পুরুল শ্রপভক দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৯৬৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৩৫ পভাছা: পকাপনুয পফ ভ পভা: পদুর ইরাভ পুরুল শ্রপভক দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৯২৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৩৬ পভা: পফরার উদ্দীন মৃ: আোঃ ভপজদ পুরুল বযান চারক দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৯৭০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৩৭ আব্দুর াপরভ মৃ: আব্দুর  পন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৯৩৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৩৮ পভাছা: আপভনা পফ ভ মৃ: ভভতাজ আরী ভপরা পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৯৬৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৩৯ াপনুয পফ ভ মৃ: ভপতায ভপরা পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৯২৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৪০ পভা: আব্দুর ভপজদ পভা: ইাাক আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩২৬২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৪১ পভা: াপযসুর ইরাভ পভা: ইউসুপ আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ১৯৯৩৩২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৪২ পভাছা: যনাযা পভা: যপপকুর ইরাভ পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৫৬৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৪৩ পভা: আজ ায আরী মৃ: ইাাক আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৫৫০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৪৪ পভা: ভকররছায যভান পভা: আব্দুর ারদ পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৫০৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৪৫ পভাছা: ভনজু আযা পভা: পারুক পারন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৪০৯৪৭৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৪৬ পভা: আজাদ পারন মৃ: নপজভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৯৫৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৪৭ পভা: ছুযত আরী মৃ: কপছযউদ্দীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৪১৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৪৮ পভা: যারদ  পভা: ছুযত আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৪২০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৪৯ পভা: কাছায আরী পভা: আইনউদ্দীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৪২২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৫০ পভা: ভপভনুর ক মৃ: ইদুয যভান পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৫২২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৫১ পভাছা: রপতপা মৃ: আব্দুর ক পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩২৮৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৫২ পভা: আব্দুর  াররক যকায মৃ:  পতবুল্ল্া যকায পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩০৯০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৫৩ পভা: আবু াঈদ পভা: আব্দুর াই পুরুল পদন ভজুয ভতুল্যাপুয ৩ ৫নং যা ৫৯৫৫২৪৩৪০৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১ সংশ োধিত

৩৫৪ পভা: ভপপজুয যভান মৃত: পনপাতুল্ল্া যকায পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩১৩৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৫৫ পভা: পফফয যভান মৃ: আযাপ আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩১২৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৫৬ পভা: ভপতউয যভান মৃ: আযাপ আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৪৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৫৭ পভা: আবুজায আরী মৃ: ইছাাক আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩০৮০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৫৮ পভাছা: ারদক ফানু পভা: আফফা আরী ভপরা পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩১৩৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৫৯ পভা: কাভরুিাভান পভা: আব্দুয াভাদ পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩১১৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৬০ পভা: আব্দুর াভাদ মৃত: আপাজউদ্দীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩১১৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৬১ পভা: পভাস্তপা মৃ: পভরযাফ আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৫২০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৬২ পভাছা: আযপজনা াযবীন  ারদমুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৫৬৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৬৩ পভাা: ভামুদা  াতুন পভা: যপফউয ইরাভ ভপরা পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৪১৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৬৪ পভা: আবু াঈদ মৃ: আব্দুয াত্তায পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২২১৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৬৫ পভা: যপভউদ্দীন মৃ: ইউসু আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৪৭২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৬৬ পভাস্তপা কাভার পভা: নাপজভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩০১৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৬৭ পভা: আব্দুর ভাররক মৃ: ইউসু আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩২৩৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৬৮ পভা: জহুরুর ইরাভ আব্দুয জফফায পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭২৬৪০৪১৬৫৪৩২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৬৯ পফায পভাাম্মদ অজ্ঞাত পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩৩২১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৭০ পভা: আপছায আরী মৃ: ইছাাক আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৪৯৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৭১ ফাবুর চন্দ্র যা মৃ: রফনু চন্র্ যা পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৫৮৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৭২ পভা: পভাজারম্মর ক মৃ: পজয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২১৫৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৭৩ পভাছা: পকাপনুয পফ ভ পভা: াইদুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৯২৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৭৪ পভা: আবুর পারন পভা: ভরয আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৩১০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৭৫ আযতী ফারা পজা পদ চন্দ্র ভপরা পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৩৪৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৭৬ পভা: ভারজদুয যভান পভা: ছইদুয যভান পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭০৯৮০৩০২৮৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৭৭ পভা: ভরনাায পারন মৃ: আব্দুয াত্তায পুরুল শ্রপভক দাড়াইর ৩ ৫নং যা ১৯৯৪২৭১৬৪৬৯০০০৫০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৭৮ পভা: নুযর ইরাভ মৃ: পযাদ আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৯৩০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৭৯ পভা: যভত আরী পভা: পজলুয যভান পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৪৮০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৮০ পভাছা: জরফদা  াতুন মৃ: যন আরী ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৭৫০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৮১ পভা: াপভদুয যভান পভা: আব্দুয যপদ ফাবু পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৯৪৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৮২ পভা:  ারদমুর ইরাভ মৃ: ারয পভঞা পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৭১৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৮৩ পভাছা: াপভদা পফ ভ ুাভা: দুরার ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪২০৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৮৪ পভা: আতাউয যভান পভা: ভপপজুয যভান পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ১৯৯৩২৭১৬৪৬৯০০০২০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৮৫ পভা: জাপকয পারন পভা: াপকভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪২২৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৮৬ পভা: ভঞ্জুরুর ইরাভ পভা: পতাজারম্মর ক পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৮২৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৮৭ পভাছা  যঞ্জনা পফ ভ পভা: এনামুর ক ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৮৬৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৮৮ পভাছা: ভছররভা  াতুন পভা: আব্দুর াভাুাদ ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৮৬৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৮৯ পভাছা: পযাপজনা াযবীন পভা: াপভদুয যভান ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৮৭০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৯০ পভাছা: পভাছররভা পফ ভ পভা: লুৎপয যভান ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৯২২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৯১ ফ া পং মৃ: পদগুন পং পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪১৯৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৯২ পরা পদফী সুরযন পং ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪১৯৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৯৩ ধপর ফারা অপ পং ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৮৫৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৯৪ প্রদী যা মৃ: যসুন্দয যা পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৫৬৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৯৫ পজানা ফারা পযভর যা ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৫২৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৯৬ পনরটর চন্দ্র যা পযরভান যা পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৮২৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৯৭ পভা: আব্দুর  ফুয পভা: কালু প পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৫৭৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৯৮ ভামুদা পফ ভ মৃ: ারদকুর ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৯০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৯৯ পভাছা: াভসুন পনায পভা: জহুরুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪১০১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪০০ পভাছা: াররা পফ ভ পভা: আপভয আরী ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪০৭৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪০১ পভাছা: পপরযাজা পফ ভ কান্দুযা পভাাম্মদ ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৪৪৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪০২ পভাছা: তাজপভন আক্তায পভা: পতাপাির পারন ভপরা পদন ভজুয ভতুল্যাপুয ৪ ৫নং যা ৩৭৫৬৭৭৮৭২০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১ সংশ োধিত

৪০৩ পভা: পযফুর ইরাভ পভা: জনার আরফদীন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৩৭১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪০৪ পভা: াপভদুয যভান  পভা: যাপ আরী পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৪৩১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪০৫ পভা: ছাররহুয যভান  পভা: পাযাপ পারন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ১৯৮৮২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪০৬ পভা: পযাস্তভ আরী পভা: পযাজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৮৮৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪০৭ পভা: আপজার পারন পভা: আপাজউদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৬৯৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪০৮ পভা: পযাস্তভ আরী মৃ: কপপর উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৮২৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪০৯ পভাছা: পজবুন পনায পভা: আরতাফ পারন ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৩২৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪১০ সুনীর চন্দ্র যা ågiP›`ªivq পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৪৩২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪১১ পভা: আকফয আরী পভা: প যাজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৩২৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪১২ পভা: াপফফয যভান পভা: পভাকরছদ আরী পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৪৭৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪১৩ পভা: আজাায আরী পভা: এনাতুল্ল্া পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৩৩৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪১৪ ছভান  পন মৃ: আব্দুল্ল্া আরভপভন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ১৯৬৫২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪১৫ পভা: কাভরুিাভান মৃত: আব্দুর ভপকভ পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৩৪৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪১৬ পভা: পযজাউয ইরাভ মৃ: পভাকরছদ আরী পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৪৬৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪১৭ পযভর যা প ন্দ্র নাথ যা পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৩৮৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪১৮ প ার যা মৃত: পরফয চান পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৪৫৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪১৯ পভা: পভাারিভ পারন পভা: আব্দুর ভপকভ পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৪৭১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪২০ পভাা:ভাপরুজা আক্তায পল্পী পভা: ািাদ পারন ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫০৪৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪২১ পভাা: পপরনা আক্তায লুৎপয যভান ডাব্লু ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫০৪৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪২২ পভা: জাপকয পারন পভা: ভপজফয যভান পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৮৯৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪২৩ পভা: ততফ আরী মৃ: তপভজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৮৭৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪২৪ পভাছা: াপফনা ইাপভন পভা: আবু াঈদ ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৩০৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪২৫ পভাছা: পজপভন আকতায পভা: আপভনুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ১৯৯১২৭১৬৪৬৯০০০২০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪২৬ ধপর ফারা অপ পং ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৮৫৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪২৭ শ্রী কুঞ্জয যা দু ডা চযন যা পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৪৩১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪২৮ পভাছা: জপযনা পফ ভ পভা: আব্দুর  াররক ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪২০৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪২৯ পভা: ফক্তায আরী মৃ: কাচু পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪০৮৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৩০ বফানী ভূরন পং ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪১৯৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৩১ কৃষ্ণ চন্দ্র যা বফানী চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৪৬২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৩২ তাযা ভপন যা জ দী যা ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৪১৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৩৩ পভা: ফারছয আরী পভা: কপছভ উদ্দীন পুরুল শ্রপভক যজপুয ৪ ৫নং যা ১৯৯১২৭১৬৪৬৯০০০১০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৩৪ পভা: আযাফুর আরভ পভা: আফফা উদ্দীন পুরুল শ্রপভক যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪০২৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৩৫ যারজন্দ্র নাথ যা মৃ: াতু ফভ ডন যা পুরুল শ্রপভক যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৮০৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৩৬ পভা: ফাবুর পারন মৃত: আব্দুর পভাপভন পুরুল শ্রপভক যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৬৫৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৩৭ পভা: আব্দু াভাদ মৃত: পনছাফ উদ্দীন পুরুল শ্রপভক যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪০৬৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৩৮ পভাছা: যারফা পফ ভ পভা: অফাইদুয যভান ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪১৫১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৩৯ পভা: আব্দুর জফফায পভা: আবুর কারভ পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪১৩৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৪০ পভা: রুরফর যানা পভা: াাবুপদ্দন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ১৯৯৪২৭১৬৪৬৯০০০২০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৪১ পভা: ভপজফয যভান মৃ পয উপদ্দন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪১২০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৪২ যঞ্জনা যা সুনীর চন্দ্র যা ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৪০৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৪৩ পভা: আব্দুয যািাক মৃ: তপভজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৮৮০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৪৪ পভা: আব্দুয যভান মৃ: কাপছভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৭৫৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৪৫ পভা: আব্দুর রপতপ মৃত: তপভজ উ্দীন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪০৮৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৪৬ পভাছা: প না পফ ভ ু রভা: াইফুর আরভ ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪০৯০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৪৭ পভাছা: গুররনায পভা: আপনছুয যভান ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪২১৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৪৮ পভাছা: তপভনা  াতুন আরনাারুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৯০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৪৯ পভা: পযাস্তভ আরী পভা: আব্দুর জফফায পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ১৯৯২২৭১৬৪৬৯০০০৩০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৫০ পভা: যপপকুর ইরাভ পভা: ফান আরী পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৬১৩৪৫১৩২৪৪৯০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৫১ দুরার যা সুরযন  যা পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৫৫৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৫২ পভাুা: আব্দুর পভাতাররফ মৃত পনজাভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪০৫৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৫৩ পভা: আপভনুর ইরাভ মৃত আজ ায আরী পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪০৪১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৫৪ পভা: পভাতাুায পারন মৃ: আভজাদ পারন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৩৭৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৫৫ পভা: আভজাদ আরী মৃত কাপছয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৮১০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৫৬ পভা: পজল্লুয যভান মৃত ারফদ আরী পুরুল শ্রপভক যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৭০৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৫৭ প াকা পভাাম্মদ মৃত: পনজাভ উদ্দীন পুরুল শ্রপভক যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪০৫৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৫৮ পভা: জারফদ আরী মৃত পপয পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪০০৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৫৯ পভাছা: আপভযন পনছা পভা: ভপজফয যভান পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪০৮২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৬০ পভা: আব্দুয যপদ পভা: অপছয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৩৫১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৬১ পভাছা: সুরতানা পফ ভ পভা: আরনাারুর ক ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫০২৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৬২ পভা: অরদুর ইরাভ পভা: াভসুর ক পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৫৯৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৬৩ পভাছা: আপভনা  াতুন পভা: আকফয আরী ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪০৭১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৬৪ পভা: ফাইদুর ক পভা: াপকর উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৩৮৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৬৫ পভাছা: আা পপদ্দকা পভা: পাতাউয যভান ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৯৫০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৬৬ পভাছা: আরছভা বুলু পভাাম্মদ ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৩০৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৬৭ পভাছা:  াপদজা াযবীন  পভা: এযাদ আরী ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৬৭৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৬৮ পভা: পভাজাপপয পারন মৃ আভজাদ আরী রু পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৩৭৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৬৯ পভা: ভস্তপা কাভার পভা: াইদুয যভান রুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৮২৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৭০ পভা: যজফ আরী মৃ: আব্দুয যভান পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫০৬৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৭১ পভা: ারদকুর ইরাভ মৃত: আপজার পারন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৩৪৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৭২ পভা: আব্দুর াপরভ পভা: আব্দুল্ল্া পভঞা পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৯৪১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৭৩ পভা: আবুর পারন পভা: াপকর উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৩৮৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৭৪ পভা: এভদাদুর ক মৃ: আব্দুর ভাররক পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৯৫২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৭৫ দুফুপয ফারা ফাবু যা ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৪১৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৭৬ পপারী যা জ দী যা ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৪২০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৭৭ াচু যা যাভ নাথ যা পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৩৮৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৭৮ পভাছা: আফুরুজা  াতুন পভা: সুযতান আরী ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৪৪৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৭৯ নুয পভাাম্মদ পভা: ইভাইর ভন্ডর পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪০২১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৮০ পভা: পভাকাযভ পারন মৃত আব্দুর াপরভ পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৬০৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৮১ পভা: যপফউর ইরাভ মৃত: তপভজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৮৮৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৮২ পভা: ভরয আরী মৃত আভান আরী পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৮৪৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৮৩ পভাছা: পযারকা  াতুন পভা: না পভঞা ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৮১৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৮৪ স্বাযতী ফারা সুধীয চন্দ্র ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৮১২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৮৫ শ্রী নরয যা পভধা যা পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৪৫৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৮৬ পরপ যা ছপফন যা ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৪২১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৮৭ পভা: আরনাারুর ইরাভ পভা: পজলু ক পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৭৬৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৮৮ পভা: ফপয উদ্দীন মৃ: যভজান আরী প পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪০৪৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৮৯ পভা: যারদুর ইরাভ পভা: আযাপ আরী পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪০১৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৯০ পভা: ভারজদুয যভান মৃ: পফফয যভান পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪২১১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৯১ পভা: আব্দুয যািাক পভা: জপভর উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৭৫৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৯২ পভাছা: প আক্তায পভা: ািাদ পারন ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৭২৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৯৩ পভাছা: আকতাযা ফানু পভা: ইউসুপ আরী ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৯৪৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৯৪ নুয পভাাম্মদ মৃ: ারভ পভঞা পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৭২২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৯৫ পভা: াদ্দাভ পারন পভা: পকযাভত আরী পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ১৯৮৮২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৯৬ পভা: আব্দুর ভপজদ পভা: এনাতুল্ল্া পভঞা পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৩৩৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৯৭ পভাছা: যারদা পফ ভ পভা: ভকবুর পারন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪২৩৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৯৮ পভা: ভারজদুয যভান পভা: আব্দু াত্তায পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫২৪১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৯৯ পভাছা: াপফনা ইাপভন পভা: আবু াঈদ পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৩০৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫০০ পভা: : প াযরদ আরভ পভা:  াপতফ উপদ্দন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৩৭৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫০১ পভা: আরভ ীয পারন মৃত: জাপয আরী পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫০০৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫০২ পভা: শুকুয পভা মৃ: আবু ফক্কয পপদ্দক পুরুল পদন ভজুযী যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬২৪৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫০৩ পভা: পারুক পারন পপ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬২০৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫০৪ পভা: পভাকাযযভ পারন আনছায আরী পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৩৬৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫০৫ পভা: আব্দুর ভপতন পভা: আফ য আরী পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫০৬ পভা: জাাঙ্গীয আরভ আোঃ াত্তায পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৩৬২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫০৭ পভা: আপজজায যভান মৃ: যপজফ উদ্দীন পুরুল যাজপভপি যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৩৫৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫০৮ নূয পভাাম্মদ মৃ: ভপয উদ্দীন পুরুল পযক্সা চারক যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৩৭৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫০৯ পভা: রার পভা মৃ: আাদুল্ল্যা পভাল্ল্া পুরুল পদন ভজুযী যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৩৭৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫১০ পভা: নুয ইরাভ মৃ: ভপয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৩৫৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫১১ পভাছা: পাইভা পফ ভ পযাজুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬২২৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫১২ পভাছা: আযপাতুন ু পভজাু য যভান ’’ পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬১৮৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫১৩ পভাছা: জাাঙ্গীয আরভ মৃ: রুকভউদ্দীন পুরুল যাজ পে্পি যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৪৯১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫১৪ পভা: পযাজুর ইরাভ মৃ: আবু ফক্কয পদ্দীক পুরুল পদন ভজুযী যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬২৪৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫১৫ পভা: আবুর কারাভ আকতায আরী পুরু পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬২৩৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫১৬ পভা: জাাঙ্গীয আরী আোঃ ছাত্তায পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬২৩১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫১৭ পভাছা: ভপযভ পফ ভ আইয়ুফ আরী ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬২৫৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫১৮ পভাছা: ছাপফনা পফ ভ ভররভ আরী ঐ পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬১৯৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫১৯ পভাছাোঃ আপজভন পনছা ছপরভ উদ্দীন ঐ পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬২৫৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫২০ পভাছা: পযপভ আক্তায নুরুর ইরাভ ঐ পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৩৬৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫২১ পভা: ভামুনুয যপদ আপভনুর ক পুরুল বযান চারক যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭০৭৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫২২ পভা: নুয আরভ  পায আরী ’’ পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৮৭৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫২৩ পভা: জাভার পারন আব্দুর  াররভ ’’ পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৪৮৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫২৪ পভা: াইফুর ইরাভ াইদুয যভান '' পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭০৬৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫২৫ পভা: আরনাায আব্দুল্যা পভা ’’ পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৯৫২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫২৬ পভা: আরনাারুর আভজাদ পারন ’’ পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭১৮৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫২৭ পভা: মুক্তায পারন আোঃ ছাত্তায পুরুল বযান চারক যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭০৩৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫২৮ পভাছা: রুপফনা পফ ভ আজাায আরী ভপরা পদন ভজুযী যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭০৪৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫২৯ পভা: আজ ায আরী মৃ: পয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭১১১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৩০ পভা: আাদুর আবুর পারন ’’ বযান চারক যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭১৩০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৩১ পভাছা: ভঞ্জুাযা পভা: াজান ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬১১০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৩২ পভা: আব্দুয যভান মৃ: টংসু পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬১৫৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৩৩ পভা: াভসুর আরভ আনছায আরী ’’ পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৭১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৩৪ পকালু যা মৃত: ভঙ্গরা যা পুরুল ’’ যা ৫ ৫নং যা নতুন পবাটায পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৩৫ ফাবু  চন্দ্র যা মৃ:  াট চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৩৫৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৩৬ তররন যা পবরদ চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৪৬৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৩৭ যতন চন্দ্র যা মৃ: কুালু চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৯১৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৩৮ াবুর চন্দ্র যা মৃত: ধরা ফভ ডন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৩৪৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৩৯ পনলু চন্দ্র যা াবুর চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৩৫২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৪০ পদরন চন্দ্র যা মৃত: প রযান্দয যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৯৬৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৪১ পফরযন্দ্র চন্দ্র যা মৃ: পফভর যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬০২৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৪২ গুরনা চন্দ্র যা মৃ: ভপরন যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৭৭২৫৬০২৭৭৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৪৩ ফানু চন্দ্র যা মতীন্দ্র নাথ যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৯৮৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৪৪ চন্দ্রন চন্দ্র যা পফষ্ণু দ যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৯৩৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৪৫ ততরক্ষ যা মৃ: প্ররফাদ যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬০৬৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৪৬ পনভ ডর চন্দ্র যা মৃ: পরফন যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৪১০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৪৭ কাপতডক চন্দ্র যা তফা  চন্দ্র যা ঐ পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৪১১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৪৮ ভাদাই চন্দ্র যা তফা  চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা নতুন পবাটায পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৪৯ জ াই যা তফা  চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা নতুন পবাটায পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৫০ রারদা চন্দ্র মৃ: মতীন যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬০৬৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৫১ আজায পভা: ভপপজ্ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুযী যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৩৪৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৫২ ভারপত যানী মৃত: উদ চন্দ্র যা ভপরা গৃপণী যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৯৮৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৫৩ যপন যা  মৃত: দ্ম রার পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৫৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৫৪ ফাবুর চন্দ্র যা মৃত: ধয পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৮৮৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৫৫ দুরার যা মৃত: ভটযা যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৯৪৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৫৬ রন্তাল চন্দ্র যা মৃত: ভটযা যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৯৫৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৫৭ কাপতডক চন্দ্র পজরতন চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা নতুন পবাটায পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৫৮ যভনী যা ঠাকুয চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা নতুন পবাটায পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৫৯ আরদ যা কানাই চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৪২৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৬০ ভজাায পভা: ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা  নতুন পবাটায পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৬১ যভান মৃ: আাতুল্ল্া পভাল্ল্া পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০১২৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৬২ াইদুয  ইরাভ  পভা: ভাতাাফ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৩১৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৬৩ ফাবু চন্দ্র যা মৃ: পকাালু চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৯৬০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৬৪ রযন চন্দ্র যা মৃ: ভপভ চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৯৬০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৬৫ ভারজদুয যভান পভা: ভাাতাফউদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৩০৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৬৬ পফশু চন্দ্র যা মৃ: সুরযন চন্দ্র যা পুরুল যাজ পভিী যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৪৩৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৬৭ যপত চন্দ্র যা মৃ: রন্তাল যা পুরুল যাজ পভিী যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৯১৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৬৮ উপকর চন্দ্র যা পক্ষতী চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬০১২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৬৯ চাঁদ কুভায যা চরন্দয যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ১৯৯১২৭১৭৭২৫০০০৩০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৭০ শ্রী উদ মৃ: তী চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৯২৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৭১ শ্রী পফজ চন্দ্র যা মৃ: উরন চন্দ্র পুরুল বযান চারক যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬০৪৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৭২ আশুরতাল যা সুফা চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬১৪৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৭৩ পকযণ ফারা ফাবু চন্দ্র যা ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৭৩২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৭৪ পফভর চন্দ্র যা মৃ: পূণ ড চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৪৩২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৭৫ ফাবু চন্দ্র যা মৃ: পূণ ড চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৪৩৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৭৬ পভা: আস্তাফ উদ্দীন মৃ: জনার আরফদীন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৩২৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৭৭ যপফন চন্দ্র যা মৃ: রভ যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৪৪৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৭৮ নাড়ু চন্দ্র যা মৃ: বরফ চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬০৩৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৭৯ পভা: আপযফুর ইরাভ এযাদ আরী পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬০৩৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৮০ পভা: যারদ আরভ মৃ: দুরার পারন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ১৯৯১২৭১৬৪৬৯৯০০০০০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৮১ ভভতাজ  পফ ভ ভাইন উদ্দীন ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩৬৬১৬১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৮২ আোঃ াফ আরনাায পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৩৪২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৮৩ পভা: তপযকুর ইরাভ াহ্ জারার পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭১৮৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৮৪ কাছায আরী মৃ: পছয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৬৩৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৮৫ আপরুজা  াতুন পপকুর ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৭০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৮৬ আরনাাযা আোঃ কারদয পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৫০৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৮৭ আভা  াতুন আভজাদ আরী ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৫০৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৮৮ আনুজুাযা আপভরুর ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭০৯৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৮৯ আক্তায ফানু  পভাকাযভ ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৫১৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৯০ পভাছা: ভপল্ল্কা পফ ভ আোঃ যািাক ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৬১২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৯১ পভাছা: াপরভা নজরুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৫৬৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৯২ পভা: পপকুর আরভ াপপজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৭৮৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৯৩ পযতা াযবীন আোঃ যপভ ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৮১১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৯৪ এভদাদুর ক মৃ:  াপতয পভাা: পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৭৬৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৯৫ আফুরুজা  পদরায ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৬৩৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৯৬ ভাসুদ যানা প ারাভ যফফানী পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৬৭৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৫৯৭ পজন্নাতুন পনছা পভাজারম্মর ক ভপরা গৃপণী যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৫১০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৫৯৮ কুরছুভা মৃ: আোঃ ভপজদ ভপরা গৃপণী যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৫৬৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৫৯৯ পজবুন পনায আকযামুর ভপরা গৃপণী যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭১০২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬০০ াপছনা ফানু আযাপ ভপরা গৃপণী যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৬২৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬০১ পজলুয যভান মৃ: আোঃ ফাযীক পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৬২৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬০২ আপজায মৃ: আোঃ ফাযীক পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৬৩১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬০৩ নূয আরভ মৃ: জনার আরফদীন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৫৪০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬০৪ আপরুজা পরজ উদ্দীন ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৬২০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬০৫ পভাফারেয পারন আব্দুল্যা পভা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭০০২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬০৬ আোঃ ছারাভ াজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭০০২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬০৭ আব্দুয যািাক মৃ: যসুর উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৫৬২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬০৮ পভা: াধু পভাল্ল্া মৃ: নয পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৫৯৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬০৯ পভা: আরফদ আরী মৃ: পজলুয যভান পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৫৪৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬১০ পভা: পভন্টু পভা: আভজাদ আরী পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৬৮০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬১১ পভা: আযাফুর ইরাভ পভা: পরাকত আরী পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৬৭৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬১২ পভাছা: আকতাযা ফানু পভাকাযভ পারন ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৫৯৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬১৩ পভা: পভাজারম্মর ক মৃ: জপভর উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৫০৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬১৪ পভা: ভাসুদ যানা পভা: কাছায আরী পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬১৫ পভাছাঢ়: পজবুন পনায পভা: ননইবুয যভান ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৬০৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬১৬ পভা: আইনুর ক মৃ: আব্দুর ফারদ পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭১১৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬১৭ পভাছা: পপযদা াযবীন পভা: পভাকরছদ আরী ভপরা ভতুল্যাপুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬০৭৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২ সংশ োধিত

৬১৮ পভা: আরভ পভা: পজলু যভান পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬০৪৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬১৯ পভা: আস্তাফ উদ্দীন পভা: জনার আরফদীন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৩২৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬২০ পভাছা: আরনাাযা পফা মৃত কাপছভ উদ্দীন ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৩৪৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬২১ পভা: আরনাায পারন পভা: আব্দুল্ল্যা পভা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৯৫২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬২২ নুয পভাাম্মদ ারয পভঞা পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৫ ৫নং যা ১৯০৫০৭৬০৯৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২ সংশ োধিত

৬২৩ পভা: আাদুিাভান পভা: আব্দুর পভাতাররফ পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ৫৫০৫২১২২৬৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২ সংশ োধিত

৬২৪ পপ্রভ চন্দ্র মৃ: চটকু পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৯৫৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬২৫ যাভ দা চন্দ্র যা ছপত চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৯২৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৬২৬ পপকন ফারা  রজন্দ্র নাথ যা ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৪১৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬২৭ শ্রী যা কান্ত যা মৃ পফীন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৮৭৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬২৮ ছপফ ফারা শ্রী ফাবু চন্দ্র যা ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ১৯৮৪২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬২৯ শ্রীভপত সু ী ফারা দুধ কুভায যা ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৮৪৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৩০ শ্রীভতপত ফুরফাপ ু শ্রী পবারানাথ ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬০২৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৩১ রন্তাল চন্দ্র যা মৃ: কারা চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৪৬১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৩২ চযপ  ফারা তফা ী চন্দ্র যা ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৪৭৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৩৩ পভাছা: আররভা  াতুন পভা: আযাপ আরী ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৮৬৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৩৪ শ্রীভপত ছপফ যানী শ্রী জরদফ চন্দ্র যা ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬১৩৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৩৫ ভামুনুয যপদ প ারাভ ফাফয পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৬০৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৩৬ পদররাাযা পফ ভ আপনছুয যভান ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৫৩৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৩৭ পভাছা: আছভা পফ ভ পভা: পতাজারম্মর ক ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৬৮১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৩৮ পভাছা ভঞ্জুাযা পভা: াজান ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬১১০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৩৯ পভা: আবুর কারাভ আজাদ পভা: লুৎপয যভান পুরুলা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৬৪৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৪০ পভা: পারযাাদী মৃ: পজায উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬০৭৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৪১ পভাছা: পভরুনা আক্তায পভা: আবুর কারভ ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৬৫০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৪২ পভা: আবুর কারাভ আজাদ মৃ: উভয আরী পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৭১০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৪৩ পভা: ফাইদুর পভা: যভজান আরী পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৯৪৩৫১৮০৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৪৪ পভা: পতাজারম্মর ক মৃ: আব্দুর ফাযীক পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৬৩২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৪৫ পভা: আরাউদ্দীন মৃ : দুখু পভা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬২৬৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৪৬ পভা: তপযকুর ইরাভ পভা: াজারার উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭১৮৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৪৭ পভা: ারচন আরী পভা: আনছায আরী পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৬৬৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৪৮ পভা: আপছায আরী মৃ: কপছ পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৬১০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৪৯ পভা: ারুল্ল্া মৃ: পভয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৬৬৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৫০ পভা ফাফলু যভান পভা: ভপজফয যভান পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৬৫৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৫১ পভা: ভামুনুয যপদ পভা:াভসু উদ্দীন আরী পুরুল বযান চারক শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৬৮৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৫২ পভা: লুৎপয যভান মৃ: পভাাম্মদ আরী পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৫৯২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৫৩ পভা: আনছায আরী পভা: আব্দুর ফাযী পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৬৩৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৫৪ পভা: পারুক পারন পভা: আরনাায পারন পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯০০০০৪৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৫৫ পভাছা: রুছানা পফ ভ  পভা: আব্দুর ফাযী ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৫৬ পভাছা: পভাকরছদ পনায পভা: ইদুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৭২৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৫৭ পভা: পপযদ পারন পভা: প াদা ফক্স ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৬ ৫নং যা ৫৫০৫৩৭২২৮৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২ সংশ োধিত

৬৫৮ পভা: রুরফর আরভ পভা: পযাজুর ইরাভ পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৮৯৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৫৯ পভা: লুৎপয যভান  সৃত: পা পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৫৩৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৬০ পভা: যপপকুর ইরাভ মৃ: আব্দুর াত্তায পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৭৯০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৬৬১ পভা: নুয ইরাভ মৃ: এপা পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৭৯১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৬২ পভা: জরফদ আরী মৃত: পভাজারম্মর ক পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ১৯৮৫২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৬৩ পভাছা: পদা পফ ভ পভা: ভাইন উদ্দীন ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৭৫৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৬৪ পভা: পজায যভান পভা: ছারফয আরী পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৫২২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৬৫ পভা: আব্দুর ভপজদ পভা: আব্দুর াপভদ পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৪৫৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৬৬ পভা: ভাাবুয যভান আব্দুয যউপ পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৩৩০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৬৭ পভা: জাভার উদ্দীন মৃ: পফয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৬৬১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৬৮ পভা: পপউদ্দীন পভা: যপদ পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৪৫৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৬৯ পভা: ইভান আরী পভা: প ারাভ পভাস্তপা পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৫১২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৭০ পভা: আপনছুয যভান পভা: আব্দুয যপদ পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৫১১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৭১ পভাছা: আম্ম ু াযা পভা: আফজার পারন পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৪৩৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৭২ পভা: আকতায আরভ পভা: আব্দুয যপদ ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৩৭৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৭৩ পভাছা: জাানাযা ছইদুয যভান ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৩৮৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৭৪ পভাছা: ছফুযা  াতুন পভা: যপদ ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৪১৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৭৫ পভাছা: মুপল্ল্কা  াতুন পভা: আব্দুর াপভদ ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৪৩৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৭৬ পভাছা: নুযফানু পভা: আব্দুর জপরর ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৪৬৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৭৭ পভা: ছারদক আরী পভা: পভাজাায আরী পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৩১৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৭৮ পভাছা: সুরতানা পফ ভ পভা: আরনাারুর ক পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৬৪৬৯৩০৫০২৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২ সংশ োধিত

৬৭৯ পভা: আকতায পভা: পভাজায পারন পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৭৩৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৮০ পভাছা: াযবীন পভা: পজলুয যভান ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৮১ পভাছা: ইছভ তাযা  পভা: যপফউর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৯১৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৮২ পভা: আব্দুর কাইয়ুভ মৃ: আইনুদ্দীন পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮০৫৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৮৩ পভা: াাজপদ্দন পভা: যভত আরী পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ১৯৮৯২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৮৪ পভা: আবু পারন পভা: আপরমুপদ্দন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৬ ৫নং যা ৩২৫৫২২৫৬০৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২ সংশ োধিত

৬৮৫ পভা: আপযফুর ইরাভ পভা: ভপপজ উদ্দীন পুরুল বযান চারক শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ১৯৮৭২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৮৬ পভা: াদায আরী পযাজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৯২০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৮৭ পভা: ইযপান আরী পভা: আব্দুয যভান পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮২০৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৮৮ পভা: যফফানী পভা: পাযাফ আরী পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ১৯৮৮২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৮৯ পভা: আরনাায পারন পভা: ভান  পন পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ১৯৭৪২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৯০ পভাছা: রুভানা ইাপভন পভা: নূয ইরাভ পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ১৯৯১২৭১৬৪৬৯০০০১০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৯১ পভা: ইভযান আরী পভা: ছররভান পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৮২৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৯২ পভাছা: জারফদা পফ ভ মৃ: আরী প ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৭২৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৯৩ পভা: াজু পভা: প াজতুল্যা পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৭৫৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৯৪ পভা: ছাদায আরী মৃ: আরী প পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৭২৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৯৫ পভা: আনারুর ইরাভ পভা: আব্দুর কারদয পুরুল বযান চারক শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৬৯৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৬৯৬ পভাছা: আরনাাযা পফ ভ পভা: আজাায আরী ভপরা শ্রপভক শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৭৯৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৯৭ পভাছা: পজযাৎস্দা পফ ভ পভা: আব্দুর াপকভ ভপরা শ্রপভক শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৯২১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৯৮ পভাছা: আপভনা পফ ভ পভা: ভারজদুয যভান ভপরা শ্রপভক শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৮১৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৯৯ পভাছা: পরপ আযা পভা: আপনছুয যভান ভপরা শ্রপভক শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৭৫৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭০০ পভা: যপফউর ইরাভ পভা: আব্দুর কুদ্দু পুরুল শ্রপভক শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৩০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭০১ পভা: &আভজাদ আরী মৃত: এভাজউদ্দীন পুরুল শ্রপভক শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৪৭০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭০২ পভা: আব্দুয যপদ পভা: আব্দুর আপজজ পুরুল বযান চারক শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৪৪৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭০৩ পভা: যফফানী মৃত: আপায আরী পুরুল শ্রপভক শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৫২৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭০৪ পভাছা: আররভা  পভা: ভজনু পভা পুরুল শ্রপভক শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৪০৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭০৫ পভা: অরদ আরী মৃত: াভছুদ্দীন রুল শ্রপভক শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৩৯০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭০৬ পভা:  াইরুর ইরাভ  পভা: পযাজুর ইরাভ পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৩৮৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭০৭ পভা: নুয ইরাভ পভা: নুয পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৪৭৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭০৮ পভাাম্মদ আরী পভা: পভাকায আরী পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭১৬০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭০৯ পভা: আব্দুয যপভ পভা: ভপজফয পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৪৪৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭১০ পভা: পভাস্তপা পভা: পভাকায পারন পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৪৬১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭১১ পভা: পভাকাযভ পারন মৃত: আব্দুয যভান পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৪৬২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭১২ পভা: ভঞ্জুরুর  পভা: আজ ায আরী পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৪৯৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭১৩ পভা: পভাপাির পারন পভা: আইয়ুফ আরী পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৩৮৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭১৪ পভা: আরাউপদ্দন  পভা: আব্দুয যভান পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৪৪৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭১৫ পভা: ভপজদুর ইরাভ পভা: আজ ায আরী পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৪৯১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭১৬ পভা: যপফউর ইরাভ পভা: আব্দু ছাত্তায পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৫২২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭১৭ পভাছা: নাজভা পভা: আব্দুর ভপজদ ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৪২১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭১৮ পভা: নুয আরভ মৃ: পপউদ্দীন পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৪২২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭১৯ পভা: ফাবুর পারন পভা: আবু ফক্কয পছপদ্দক পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭২২৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭২০ পভাছা: পযারকা পফ ভ পভা:  ফুরু ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭২৩৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭২১ পভা: তপদুর ইরাভ মৃ: যপপউদ্দীন পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৫৩০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭২২ পভা: ভাাতাফ আরী মৃ: আব্দুয যভান পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৪৫৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭২৩ পভা: আযাপ আরী মৃ: দারন পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৪৮৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭২৪ প ারা ফানু াপফবুয যভান ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭১৭৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭২৫ পভা: ভপভনুর আইয়ুফ আরী পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭২৯৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭২৬ পভাছা: সুযাতন পনছা পভা: পযাজউদ্দীন ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৯৭৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭২৭ পভা: পভজানুয যভান পভা: পভরযাফ আরী পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮২৪৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭২৮ পভা: পাযাফ আরী পভাকররছায যভান পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ১৯৯১২৭১৬৪৬৯০০০১০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭২৯ পভাছা: জান্নাতুন পপযরদেৌ পভাকররচায যভান ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮০৯৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৩০ পভা: আাদুর ইরাভ পভা: পভাকাযভ পারন পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৮৯৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৭৩১ পভা: পভাপাির পারন পভা: পভরযাফ আরী পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮১২৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৩২ পভা: পযাস্তভ আরী মৃ: ইছামুদ্দীন পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৫৫০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৩৩ পভা: ইউনু আরী মৃ: ইছাাক পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭২১২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৩৪ পভা: নুয ইরাভ মৃত: যজফ আরী পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮১৪৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৩৫ পভা: ভপভনুর ক মৃ: ভপনয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৮৭৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৩৬ পভাছা: জাানাযা ছইদুয যভান ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৩৮৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৩৭ পভাছা: াযবীন পফ ভ পভা: ছপভয আরী ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৪১২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৩৮ পভাছা: আযপজনা পফ ভ পভা: পতাজারম্মর ক পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৮০৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৩৯ পভা: আরনাায পারন পভাজারম্মর পারন পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৭১৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৪০ পপরভ াযরবজ মৃ: আপজজুয যভান পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ১৯৯০২৭১৬৪৬৯০০৩০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৪১ পভাছা: াপচনা পফ ভ পভা: আব্দুর াপকভ ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৮২২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৪২ পভাছা: ারজযা পফ ভ মৃ: আপজজুর ক ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৮২৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৪৩ পভা: পযফুর ইরাভ মৃ:  ারজয আরী পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৮০৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৪৪ পভা: এভদাদুর ক মৃ: আফফা আরী পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ১৯৯০২৭১৬৪৬৯০০০১০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৪৫ পভা: আাদুর ক মৃ: ইভাইর পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮১২৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৪৬ পভা: আজ ায আরী মৃ: আপছায আরী পুরুল পদন ভজুয দোঃ পযযাভপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৪৮৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৪৭ পভাছা:  াররদা পভা: আব্দুর ভপজদ ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮১৪৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৪৮ পভা: আব্দু ছারাভ পভা: পজুর পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৫৫৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৪৯ পভা: পফল্ল্ার পারন পভা: পভাফাযক আরী ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৬৭০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৫০ পভা: আপছায আরী মৃ: কপছ পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৬১০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৫১ পভা: পভন্টু পভা: ভরয আরী ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৯৮৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৫২ পভা: ারছন আরী মৃত াভসুউদ্দীন পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৩৭৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৫৩ পভাছা: ািাতুন পনছা পভা: পভাারিভ ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৫১৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৫৪ পভা: ারুল্ল্া মৃ: পভয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৬৬৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৫৫ পভা: ছাইফুর ইরাভ পভা: আযাপ আরী পুযল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৬৪৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৫৬ পভা: জপভর উদ্দীন মৃ: কপফয পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৭৩২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৫৭ পভা: ভভতাজ আরী আাচান আরী পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৬৩৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৫৮ পভাছা: ইমাছপভন আযা পভা: আনারুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয চকভধু ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৭৬৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৫৯ পভাছা: জগুন পনছা পভা: পাররভান ভপরা পদন ভজুয চকভধু ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮১১৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৬০ পভাছা: াপনা আযা পভা: ছারফয আরী ভপরা পদন ভজুয চকভধু ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৭৬৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৬১ পভাছা: কাকরী পফ ভ পভা: আাদুিাভান ভপরা পদন ভজুয অজুডনপুয ৬ ৫নং যা ১৯৯৩২৭১৬৪৬৯০০০২০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৬২ পভা: পারুক পারন আব্দুর ভপজদ পভা পুরুল চাকযী অজুডনপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৪০৯৬২১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৬৩ পভা: নজরুর ইরাভ পভা: আব্দুর ভপজদ পুরুল গ্রাভ পুপর অজুডনপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭২৩২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৬৪ শ্রী শ্যাভর মুয াভারু মুয পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ১৯৮৭২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৬৫ পযভর মুয মৃ: সুফা /রার পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৬৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৭৬৬ যাজকুভাযী ঋপল মৃত: সুফা রার পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৬৭ সুকুভায ঋপল ভপন রার ঋপল পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৫০৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৬৮ ফাপন্ত মুয উরদ মুয ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৮৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৬৯ শ্রী প্রদী ঋপল শ্রী সুরযন ঋপল পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯০ ০০০৮৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৭০ পভা: ইউসুপ আরী মৃত ইাকুফ আরী পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৭ ৫নং যা ২৭১৬৬৪৬৯০০০০০২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২ সংশ োধিত

৭৭১ পভাছা: আরভনা  াতুন আব্দুর জপরর ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৬২৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৭২ পভা: উভয আরী মৃ: জনদ্দীন ক পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৯৩৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৭৩ পভাছা: পযনা ফানু ভীয পভাাযপ পারন ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৭২৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৭৪ পভা: তপভজ উদ্দীন মৃত: ফপছয পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৯৬১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৭৫ ভাপনক মুয মৃ:  াকুা মুয পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৭৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৭৬ শ্রী পেৌদা ফারা মৃত: যপফন পদফনাথ ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০২৭৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৭৭ পভা: পজাউয ক কপছভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৪৪২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৭৮ পভাছা: আরতাাযা পফ ভ পভা: পজলুয যভান ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৭৯১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৭৯ পভা: আনছায আরী মৃ: ভপয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯১১৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৮০ পভা: যইছ আরী মৃ: পাফাান ভন্ডর পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৬৭১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৮১ পভাছা: আকপরভা পফ ভ পভা: পজলুয যভান ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৬৭৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৮২  পভা: তাজমুর হুদা পভ: আপজজায যভান পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৬৮০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৮৩ পভা: াপভদুয যভান মৃত: অপছভউদ্দীন পুরুল শ্রপভক বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৭৩০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৮৪ পভাছা: নুয ফানু আরনাায পারন ভপরা গৃপণী বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৫০৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৮৫ পভাছা: ইাপভন আরনাারুর ইরাভ পুরুল শ্রপভক বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৫০৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৮৬ পভাছা: জরফদা পফ ভ আব্দুয যপভ ভপরা শ্রপভক বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০০৭৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৮৭ পভাছা: ভারজদা পফ ভ ভপভনুর ক পুরুল শ্রপভক বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০০৭৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৮৮ পভা: নুয ইরাভ পভা: আবু ফক্কয পুরুল শ্রপভক বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৬০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৮৯ পভা: জপভ উদ্দীন পুরুল শ্রপভক বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯০৬৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৯০ পভাছা: ভঞ্জুাযা পফ ভ ফানু পভা ভপরা গৃপণী বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯২১১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৯১ পভা: পফরার পারন মৃত: পযাজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯১২৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৯২ পভাছা: পপরনা পফ ভ ততমুর ইরাভ ভপরা শ্রপভক বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৬৪১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৯৩ পভা: আর আপভন পভা:পদররাায পারন পুরুল শ্রপভক বফাইন য ৭ ৫নং যা ১৯৮৮২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৯৪ পভা: পভাতাায পারন পভা: তারযফ আরx



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৮০১ পভা: পভরযাফ আরী মৃ: উভয আরী পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০১৪৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮০২ পভা: পজাউয ক পভা: কপছভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৪৪২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮০৩ পভা: আপজার পারন মৃত: ইপাজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯০৪৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮০৪ পভা: আনছায আরী ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৭ ৫নং যা ২০৫৫২০৬৮৯৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২ সংশ োধিত

৮০৫ পভাছা: ভারজদা  াতুন মৃ: াইদুয যভান ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৬১১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮০৬ পভা: আকফয আরী মৃ: আপজভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৭১৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮০৭ পভাছা: রাফনী  াতুন পভা: নুয জাভান ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৪৮৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮০৮ পভা: এরকযামুর ইরাভ মৃ: ইউছুপ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০১৩০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮০৯ পভা: জপভ উদ্দীন পভা: আইন উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৪৮০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮১০ পভা: আরনাায আরী পভা: পজলুয যভান পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ১৯৯২২৭১৬৪৬৯০০০২০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮১১ পভাছা: পউপর পফ ভ পভা: ান্নান কপফয ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ১৯৯২২৭১৬৪৬০০০৩৬০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮১২ পভাছা: পযাপজনা পফ ভ পভা: রুহুর আপভন ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৯৩৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮১৩ পভাছা: াপদা আক্তায কপর পভা: একযামুর পারন ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৭৫৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮১৪ পভাছা: ভাপরুজা পফ ভ পভা: যাান আরী ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ১৯৮৮২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮১৫ পভাছা: পপযরদেৌপ পফ ভ মৃত: আবু কারাভ ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৮২১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮১৬ পভাছা: যপভা  াতুন পভা: জযত আরী ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮১৭ পভাছা: পাযা পফ ভ  পভা: গুরজায আরী ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৮৫৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮১৮ পভাছা: ছারযা পফ ভ পভা: আব্দুর জপরর ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০০৬৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮১৯ পভাছা: কপনুয পফ ভ পভা: পভজানুয যভান ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৬১৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮২০ পভাছা: আরনাাযা পফ ভ পভা: আব্দুর কুদ্দু ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৯২২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮২১ পভাছা: যপদা পফ ভ পভা: আাদ আরী ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০০৬৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮২২ পভাছা: জরফদা পফ ভ মৃ: ভঙ্গরা ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০০৭৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮২৩ পভাছা: তছপরভা পফ ভ মৃ: ভপপজ উদ্দীন ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০০৭১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮২৪ পভা: ভপপজ উদ্দীন মৃত:  পরর উ্দীন ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯১৫০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮২৫ পভা: ছারদকুর ইরাভ মৃ: ভপয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৯৫০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮২৬ পভা: থপতফ উদ্দীন মৃ: ভপয উদ্দীন ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৯৪৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮২৭ নপজৎ চন্দ্র পদফনাথ রদফ চন্দ্র পদফনাথ পুরুল পদন ভজুয চুপনাাড়া ৭ ৫নং যা ১৯৯১২৭১৬৪৬৯০০০৪০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮২৮ পভা: াাজাান আরী পভা: মুাম্মদ আরী পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ১৯৯২২৭১৬৪৬৯০০০৩০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮২৯ পভা: ভপজফয যভান পভা: ফধু পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯২৯৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৩০ পভা: চর ু রভা: ভপজফয যভান পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪২৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৩১ করফজ আরী মৃ: জনাফ আরী পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৫৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৩২ পটিক ভরী সুগ্রীভ ভরী পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৫০৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৩৩ ফাফপর  মুয মৃ: রপরত মুয ভপরা পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৭৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৩৪ শ্রীভপত  যানী যা ভাপনক চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৮৭৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৩৫ বি মুয মৃ: ভুজুা মুয পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ১৯৯১২৭১৬৪৬৯০০০১০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৮৩৬ কাপতডক মুয মৃ:  াকুা মুয পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৮৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৩৭ পভাছা: সুভপত বুজায ভপরা গৃপণী কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৭৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৩৮ যতনী মুয দুরার মুয পুরুল শ্রপভক কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৭৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৩৯ রদফ  মুয সুফারার মুয পুরুল শ্রপভক কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৫১৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৪০ াভারু মুয জাপরভ মুয পুরুল শ্রপভক কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৭০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৪১ যতন ভরী মৃ: আনুা ভরী পুরুল শ্রপভক কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৫৩০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৪২ পজযাস্দা যপফ দা যাভ রার যপফ দা ভপরা শ্রপভক কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৫৬৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৪৩ ভীয পভাাযপ পারন মৃ: তপজয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭২২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৪৪ পভা: আবু ফক্কয মৃ: আব্দুর আপজজ পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৯২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৪৫ পযভর মুয সুফা রার পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৬৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৪৬ পভা: আবু ফক্কয মৃ: আনায আরী পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৫৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৪৭ পভা: নজরুর ইরাভ পভাজাপপয পারন পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯০০০১৬৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৪৮ শ্রী পকতফ রার যা পফষু চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৬০৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৪৯ পভা: পরাকত আরী ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৮৯৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৫০ পফযজুন যপফ দা পডাভা যাভ পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৫৬৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৫১ জপভরা পফ ভ আরতাপ পারন পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪২৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৫২ প্রকা চন্দ্র ার পজরতন্দ্র নাথ ার পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৫৩ শ্রী প্রদী ঋপল শ্রী সুরযন ঋপল পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ১৯৮৯২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৫৪ শ্রী ং চন্দ্র ার অতুর চন্দ্র ার পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৮৩৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৫৫ ভাপনক মুয মৃত:  াকুা মুয পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৭৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৫৬ বি মুয মৃত: ভুজুা মুয পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ১৯৯১২৭১৬৪৬৯০০০১০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৫৭ পপন চন্দ্র যা মৃত: পনন্দা যা পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৪৪৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৫৮ শ্রী রদফ যপফ দা মৃত: ফুরচান যপফ দা পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৬৪৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৫৯ শ্রী রদফ চন্দ্র যা শ্রী কারীচযণ পদফনাথ পুরুল পদন ভজুয চুপনাাড়া 

বফাইন য

৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০১৮২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৬০ শ্রী পফত্র চন্দ্র ার শ্রী অফনী চন্দ্র ার পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৯৩৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৬১ শ্রী ফীরযন চন্দ্র পদফনাথ মৃত: পজানাকু পদফনাথ পুরুল পদন ভজুয চুপনাাড়া 

বফাইন য

৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০২৬০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৬২ শ্রী কুভদ  চন্দ্র যা শ্রী ফাবু চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয ইন্দ্রাড়া 

বফাইন য

৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৪৬৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৬৩ শ্রী যাফন পযদা মৃ: ফুরচাঁন যপফদা পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯১৭৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৬৪ পভাাম্মদ আরী পভা: াপপযুউপদ্দন পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৫৫১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৬৫ পভা: পযফুর ইরাভ মৃ: াভছুর পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৩৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৬৬ পভা: জাাঙ্গীয পভা: আরাউপদ্দন পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৪৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৬৭ পভা: াভীভ ইউসু আরী পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪১৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৬৮ পভাোঃ ভপজফয যভান মৃত: শুধু পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয স্কুরাড়া 

বফাইন য

৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০১২৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৬৯ পভা: কত আরী পভা: নজরুর ইরাভ পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭২৬৪০৯১৮৩৪৪৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৭০ পপযদ আরী পভা: পভাছররভ আরী পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৬৯৩০০৪৭৬৬৯৭০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৮৭১ পভাোঃ আনারুর মৃত: আব্দুর আপজজ পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৩১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৭২ পভা: আবু ফক্কয পছপদ্দক মৃত: জাভার পারন পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০১৩৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৭৩ পভাোঃ যপফউর ইরাভ মৃ: জাভার পারন পুরুল পদন ভজুয স্কুরাড়া 

বফাইন য

৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০১৩৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৭৪ পভা: আব্দুয যভান ইপাজপদ্দন আকন্দ পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯০৩৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৭৫ পভা: আপজার পারন মৃত: ইপাজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯০৪৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৭৬ পভা: জহুরুর ইরাভ পভা: আবু ফকয পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ৯৩৮৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৭৭ পভা: াপদুয ইরাভ মৃ: আপাজ উপদ্দন পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৫৪১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৭৮ পভা: জাপদুর ইরাভ পভা: কপছভ উদ্দীন পুরুল শ্রপভক ডাঙ্কায াড়া 

বফাইন য

৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৪২৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৭৯ পভা: াপফবুয যভান মৃ: পজলু যভান পুরুল পদন ভজুয ভাঝাাড়া 

বফাইন য

৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৩১০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৮০ পভা: আররকজান আরী পভা: পদরজান আরী পুরুল পদন ভজুয ডাঙ্কায াড়া 

বফাইন য

৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৩৮৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৮১ পভা: আপতউয যভান পভা: পদরজান আরী পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ১৯৯০২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৮২ পভা: পতাপাির পারন পভা: আব্দুছ ছাত্তায পুরুল পদন ভজুয ভাঝাাড়া 

বফাইন য

৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৩৫০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৮৩ পভা: আপনছুয যভান মৃত: আবুর পারন পুরুল পদন ভজুয ভাঝাাড়া 

বফাইন য

৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯২০৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৮৪ পভা: আপজজুর ইরাভ মৃত: পপউদ্দীন পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৮৮৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৮৫ যাজকুভাযী ঋপল সুরযন ঋপল ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৮২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৮৬ াযপত ঋপল সুকুভায ঋপল ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৫১০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৮৭ ফান্তী মুয উরদ মুয ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৮৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৮৮ বুরবুপর যানী ফাসু চন্দ্র পদফনাথ ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০১৭৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৮৯ পপ্ররভা ফারা যা পক্ষপয পভান যা ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৪৭৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৯০ কুরভপন পদপফ পফা চন্দ্র পদফনাথ ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০১৬৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৯১ তাযা মুয কাপতডক  মুয ভপরা শ্রপভক বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৮৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৯২ ফাফপর মুয মৃত রাপরত মুয ভপরা শ্রপভক বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৭৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৯৩ প্রপভরা যানী যা শ্রী ফাবু চন্দ্র যা ভপরা শ্রপভক বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৪৬৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৯৪ পভাছা: পযাপজনা াযবীন পভা: াপভদুয যভান ভপরা শ্রপভক বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০১৩৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৯৫ পভাছা: পভপযনা পফ ভ পভা: আপজার পারন ভপরা শ্রপভক বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৩৩৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৯৬ পভাছা: সুফণ ডনা আকতায পভা: আযভান আরী ভপরা শ্রপভক বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৩২৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৯৭ পভাছা: রার ফানু মৃত:  পতফ উদ্দীন ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৫০৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৯৮ পভাছা: াপছনা মৃত: পজলু যভান ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৩১১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৯৯ পভাছা: পযাপজনা পফ ভ পভা: রুহুর আপভ ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৯৩৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯০০ পভাছা: াযবীন পফ ভ পভা: এনামুর ক ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৭৫৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯০১ পভাছা: ভপজডনা পফ ভ পভা: আযাপ আরী ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৬৯৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯০২ পভাছা: আনজুাযা পফ ভ পভা: আব্দুর াত্তায ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৭৬১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯০৩ পভাছা: পভাস্তাপকভা পভা: জাাঙ্গীয আরভ ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৬৯৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯০৪ পভাছা: গুরজাযা পফ ভ পভা: রার চান ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৩৫২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯০৫ পভাছা: ভারজদা  াতুন পভা: আাভদ আরী ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৩২২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৯০৬ পযরনা পফ ভ পভাুা: আনারুর ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৩২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯০৭ পভাছা: ছাররা পফ ভ পভা: ভপপজ্ উপদ্দন ভপরা পদন ভজুয বফাইন য 

স্কুরাড়া

৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০১৩৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯০৮ পভাছা: তারযা পফ ভ পভা: পরকন্দায আরী ভপরা পদন ভজুয কাঁউ া ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৯৯৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯০৯ পভাছা: জান্নাতুন পনছা মৃত: আপছায আরী ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০১৪৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯১০ পভাছা: াভছুন পনায পভা: পভরযাফ আরী ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০১৪৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯১১ পভাছা: পযনা পফ ভ পভা: ছাররউয যভান ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৩২৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯১২ পভাছা: অপপনা পভা: পাররভান ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯১৩ পভাছা: আনজুাযা পভা: প াযরদ আরভ ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৯৩৩২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯১৪ পভাছা: পপরযাজা পফ ভ মৃত আভজাদ আরী ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০২১৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯১৫ পভাছা: ছাপভনা পফ ভ পভা: একযামুর ইরাভ ভপরা শ্রপভক বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০১২০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯১৬ পফরপকজ আযা পফ ভ ইভতাজুর ভপরা শ্রপভক বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯০০০০০৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯১৭ পভাছা: রুপফা  াতুন পভা: ভান আরী ভপরা শ্রপভক বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০২৮৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯১৮ পভাছা: পজন পফ ভ পভা: পযাজুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০১২২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯১৯ পভাছা:ঝযনা  াতুন পভা: যভজান আরী ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০১৫১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯২০ পভাছা: পযাপজপা পফ ভ পভা: াপদুর আরভ ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৪২৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯২১ পভাছা: পভযন পফ ভ পভা: াপপজ উপদ্দন ভপরা পদন ভজুয কাঁউ া ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৯৯২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯২২ ফারনছা পফ ভ করজফ আরী ভপরা পদন ভজুয কাঁউ া ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৪০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯২৩ পভাছা: রুপফনা পফ ভ পভা: ছাইফুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয কাঁউ া ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৯৯১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯২৪ পভা: পযাজুর ইরাভ মৃ: াাজত আরী পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৮৯৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯২৫ পভা: জারার উদ্দীন পভা: মুফায পভাাম্মদ পুরুল পকলান উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯২৬ পভাছা: পফফী আোঃ ফাযী ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৭৪৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯২৭ পভা: নুয আরভ পভা: আকফয আরী পুরুল বযান চারক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৩৮৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯২৮ পভা: আরভ ীয মৃ: উভয আরী পুরুল বযান চারক উভযাইর ৮ ৫নং যা ১৯৭৯২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯২৯ পভা: যস্তভ আরী মৃ: াভছুদ্দীন পুরুল পকলান উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৮৩৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৩০ পভা: াইদুয যভান মৃ: পভা: ইউনুচ আরী পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৭১৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৩১ পভাছা: জরফদা  াতুন মৃ: াভচুপদ্দন ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৮৬১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৩২ পভা: আপছায আরী ফাাযউপদ্দন পুরুল পকলাণ উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৬৯৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৩৩ পভা: ইভযান আরী পভা: াইদুয যভান পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৪২৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৩৪ পভা: পভাজারম্মর ক আপরভ উপদ্দন পুরুল কৃলক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৬৯৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৩৫ পভা: ভকররছায যভান পভা: আপযপদ্দন পুরুল কৃলক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৮৮৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৩৬ পভা: পভাররভ আরী পভা: ইাক আরী পুরুল বযান চারক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৮৯৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৩৭ আবু ফক্কয পভা: পজর পভাাম্মদ পুরুল কৃলক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৯৯০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৩৮ পভা: আকফয আরী পভা: আপজজ পুরুল কৃলক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৭২৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৩৯ পভা: ফাবু হুরন পভা: আপছায আরী পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৭৪৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৪০ পভাছা: গুর ফানু পভা: আব্দুর ভান্নান পুরুল গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৮৯২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৯৪১ পভা: আব্দুর যভান পভা: আপয উপদ্দন পুরুল কৃলক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৬৬৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৪২ পভা: আরনাায পারন পভা: মুপনফ উপদ্দন পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৯৮৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৪৩ পভা: নজরুর ইরাভ পভা: াাজত আরী পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৮৩৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৪৪ পভা: পদুর ইরাভ পযাজুর ইরাভ পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ১৯৯০২৭১৬৯০০০০০৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৪৫ পভা: ভপজফয যভান পভা: জনার আরফপদন পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২০৭৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৪৬ পভাছা: আযজু পফ ভ পভা: নুযারভ ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২০৯৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৪৭ পভাছা: পযনা পভা: পদুল্যা ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২০৪৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৪৮ পভাুাছা: য ফানু পভা: প ারাভ পভাস্তপা ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৯৬৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৪৯ পভা: আরতাপ আরী পভা: পযাজ উদ্দীন পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৮৮৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৫০ পভা: পতাপাির পারন আ: আপজজ পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৯৫৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৫১ পভাছা: পপারী পফ ভ পভা: আপভনুর ইরাভ ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২০০১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৫২ পভা: প াযরদ আরী পয আরী পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৯০৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৫৩ পভা: আান াপফফ পভা: আব্দুর াই পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৪০৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৫৪ পভা: ািাদুর ক পভা: আব্দুর রপতপ পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৪৭৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৫৫ পভা: আব্দুর ভান্নান পভা: আজ য আরী পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৭৩৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৫৬ পভা: পযাজুর ইরাভ পভা: আ: রপতপ পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৭১১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৫৭ পভা: ভপবুয যভান পভা: আজ য আরী পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২১৬৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৫৮ পভাছা:ছইদা পফ ভ পভা: ফপয উপদ্দন ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৭৭৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৫৯ পভাছা: আপজডনা পফ ভ পভা: দুরার ইরাভ ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৭৬৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৬০ পভা: কাভরুিাভান পভা: াইদুয যভান পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৯২০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৬১ পভা: পফফয যভান ফপয উপদ্দন পুরুল কৃলক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৭৭১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৬২ পভাছা: আপভনা  াতুন আপজার পারন ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২০৪১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৬৩ পভাছা: পভনা পভা: মুক্তায পারন ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪১০১৮৯০৭১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৬৪ পুতুর ফারা দা শুব চন্দ্র দা ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২২০৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৬৫ ভাভপন চন্দ্র দা পনভ ডর চন্দ্র যকায ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২২৮৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৬৬ শ্রীভপত সু যী শ্রী রতযন চন্দ্র দা ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২২৯৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৬৭ শ্রী পাাতুয দা শ্রী জর  চন্দ্র দা পুরুল পজরর উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২২৪৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৬৮ শ্রী ধীরযন চন্দ্র দা শ্রী কাপতডক চন্দ্র দা পুরুল পজরর উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৩০৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৬৯ শ্রীভপত প্রবাতী যানী শ্রী ফাফলু চন্দ্র দা ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৪৩৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৭০ পভাছা: কপনুয পফ ভ পভা: ফাফলু যকায ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৪২০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৭১ পভা: আোঃ ভাররক আোঃ জফফায পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১২৬০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৭২ পভা: তপদুর ইরাভ পভা: আ: রপতপ পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৬৯৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৭৩ আপরযাজা সুরতানা পভা: আরফদ আরী ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১০৪৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৭৪ পভা: আইনুর ইরাভ াজাান আরী পুরুল কৃপল উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১২৭৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৭৫ পভাছা: জপযনা পফ ভ  পভা: পারুক আরভদ ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৫৯১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৯৭৬ অপনর চন্দ্র দা নরযন্দ্র নাথ দা পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৫২০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৭৭ শ্রীভপত অঞ্জরী যানী শ্রী অরুন চন্দ্র ভন্ত ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৫১৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৭৮ শ্রী  পয ভন শ্রী নরযন্দ্র নাথ ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৪৮৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৭৯ পভা: ারাভ বুলু পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৫৮৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৮০ আর আপভন পভা: জপয উপদ্দন পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ১৯৯২২৭৬৪৬৯০০০০৪০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৮১ পভাছা: আ তায ফানু আোঃ াভাদ ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৪১৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৮২ পভাছা: ভরচনা  াতুন পভা: রাজদ আরী ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১১৮৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৮৩ ধীরযন্দ্র চন্দ্র যা ভপন্দ্র চন্দ্র যা পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৪৬২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৮৪ ভরনাাযা পফ ভ আভজাদ আরী ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৮২২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৮৫ আজ য আরী আাদুিাভান ভপরা শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২০৯১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৮৬ পভা: ভাাবুয পভা: াপভযপদ্দন পুরুল বযান চারক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৬১৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৮৭ পভা: আফদুল্ল্া রপক্ষযাভ পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৯৯৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৮৮ যফীন্দ্র চন্দ্র দা মৃ: উপকর চন্দ্র দা পুরুল পজরর উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৩৫৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৮৯ শ্রী জরদফ চন্দ্র দা শ্রী যাপজন চন্দ্র দা পুরুল পজরর উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২২১০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৯০  ীতা যানী দা শ্রী পভরন ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৯৮৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৯১ পভাছা: জাানাযা :পভা: ারযজ আরী ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৮৭১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৯২ পভাছা: যপদা পফ ভ াপভদুয যভান ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৬৫২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৯৩ পভাছা: নাজভা পফ ভ পভাজাায পারন ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২০০৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৯৪ পভাছা: পউরী পফ ভ পভা: লুৎপয যভান ভপরা বযান চারক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৫৭২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৯৫ পভাছা: পযারকা পফ ভ মৃ: আরা উদ্দীন ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৪২৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৯৬ পভা: াপন পভা: পযপ উদ্দীন পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৪৪৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৯৭ পভাছা: যারজদা পফ ভ পভা: পযপ উদ্দীন ভপরা বযান চারক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৪৪৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৯৮ শ্রী মতন চন্দ্র মৃ: ভপনী চন্দ্র পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৩৫০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৯৯ শ্রী তাপ যানী যাজ কুভায ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৪৩৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০০০ পভা: দুরার পভা: আবুর পারন পুরুল পদন ভজুয উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৫৮৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০০১ পভাছা: াপছনা পফ ভ পভা: পভায উদ্দীন ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৩৪১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০০২ পভাছা: পভপযনা আক্তায পভা: রুরফর ভপরা শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৮৫০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০০৩ পভাছা: তপরভা পফ ভ মৃ: আব্দুর আপজজ ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৯৫৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০০৪ আত্তাফফদ্দীন মৃ: আব্দুর পাফান পুরুল বযান চারক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২০০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০০৫ পভাছা: ভপভনা  াতুন পভা: পভারযভ ভপরা শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৯১৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০০৬ পভাছা: পভারানা পফ ভ আব্দুয যভান পুরুল গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২১১২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০০৭ পভাছা: আপছানা পভা: নুয আরভ পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ১৯৮৯২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০০৮ পভাছা: ভারুপা পফ ভ পভা: আইনুর ক ভপরা পদন ভজুয উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২০৫৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০০৯ পভাছা: পপরনা পফ ভ পভা: আরনাায পারন ভপরা শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২০৫১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০১০ পভাছা পযপা পফ ভ মৃ: জাভার উদ্দীন ভপরা শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২০৭২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১০১১ পভাছা: রুানা পভা: আরভ ভপরা শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২০৭১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০১২ পভাছা: আরফদা পফ ভ পভা: এভাজ উদ্দীন ভপরা শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৯১৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০১৩ পভাছা: ছাপভনা পফ ভ পভা: পপকুর ইরাভ পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৯০৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০১৪ পভা: াপছভ উদ্দীন মৃ: ভপরভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১১৬৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০১৫ পভাছা: প ারাী পফ ভ পভা: আরনাায পারন ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৮৩০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০১৬ পভাছা: ারুর পভা: আব্দুর রপতপ পুরুল গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৮৩২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০১৭ পভাছা: যারদা পফ ভ মৃ: জাভার উদ্দীন ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৯১৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০১৮ পভাছা: াইদা পফ ভ পভা: াইদুয যভান ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৮০৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০১৯ পভাছা: ছারযা  াতুন মৃ: উভয আরী ভপরা শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৬৮৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০২০ পভা: তুপভয উদ্দীন মৃ: আব্দুর আপজজ পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৩০৩১২০৭৮৪৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০২১ পভা: আব্দুর জফফায মৃ: আজযত আরী পুরুল বযান চারক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৯৯৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০২২ পভাছা: নপফজান পভা: াপভদ ভপরা পদন ভজুয উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৭৪৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০২৩ পভাছা: পভাছররভা  াতুন পভাজারম্মর ক পুরুল পদন ভজুয উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৮৩৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০২৪ পভা: আইনুর ক জাভার উ্দীন পুরুল বযান চারক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২০৯২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০২৫ শ্রী পদরন চন্দ্র দা শ্রী যাজকুভায চন্দ্র দা পুরুল পদন ভজুয উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৪০৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০২৬ পভাছা: তছপরভা পফ ভ ভকবুর পারন ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৮২৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০২৭ পভা: পভাছারদ্দক ভকবুর পারন পুরুল পদন ভজুয উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৭৫৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০২৮ পভা: আইনুর মৃ: ভপনয উপদ্দন পুরুল ’’ উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৯৭৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০২৯ পভাছা: যনা  াতুন বুজায আরী ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৭৮৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৩০ পভাছা: আপজডনা  াতুন ভনসুয আরী ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৬০২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৩১ পভা: আব্দুর পভাতারযফ আপয উপদ্দন পুরুল পদন ভজুয উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৬৭২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৩২ পভাছা: ভপভনা পফ ভ ভন্টু ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২০৪৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৩৩ পভাছা: আরভনা পফ ভ আজাায আরী ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৪১৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৩৪ পভা: আইনুর ক পভা: ইাপছন আরী পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৩৯২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৩৫ পভাছা: আররভা  াতুন পভা: ইাছীন আরী ভপরা পদন ভজুয উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৩৯৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৩৬ পভাছা: ারজদা পভা: পভাকরদুয ভপরা পদন ভজুয উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২০৬৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৩৭ পভা: কারভ আরী মৃ: ভপপজ উদ্দীন পুরুল গ্রাভ পুপর উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২০৯৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৩৮ পভা: আব্দুয যািাক মৃত: পভাাম্মদ আরী পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৮৫২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৩৯ পভাছা: কপনুয পফ ভ পভা: ভপভনুর ইরাভ ভপরা গ্রাভ পুপর উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২২৭৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৪০ শ্যাভরী ফারা কাভপন কুর ভপরা পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৪৮০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৪১ স্বন চন্দ্র যা পফপত চন্দ্র পুরুল শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৪৬৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৪২ পভাছা: আরভনা পফ ভ মৃ: আফফা আরী ভপরা শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫১৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৪৩ আব্দুর ভান্নান আব্দুয যভান পুরুল শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৩৯৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৪৪ পভাছা: পভনযা পফ ভ ভাপজদুয যভান ভপরা শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫০৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৪৫ পভাছা: নাযপ  আক্তায আবু াঈদ ভপরা গৃপণী ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৩৯৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১০৪৬ পভাছা: আকতাযা ফানু পভা; ছাইদুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫০১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৪৭ পভাছা: আরনাাযা পভা: আব্দুর রপতপ ভপরা গৃপণী ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩১৬৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৪৮ পভাছা: ভকরছন পনায তাররফ আরী ভপরা পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩১৫৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৪৯ পভা: ছাইদুয যভান মৃ: এছাভ উদ্দীন পুরুল শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫০৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৫০ পভাছা: ারুর বুলু পভাাম্মদ ভপরা গৃপণী ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩১৬০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৫১ পভাছা: পফউটি আযা পভা: আরনাায ভপরা পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩২৩১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৫২ পভাছা: নুরযা পফ ভ আব্দুর  াররক ভপরা শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩১৯৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৫৩ পভাছা:  াররদা পভা: ততফ আরী ভপরা শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩১৮৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৫৪ পভা: আব্দুর াপভদ মৃত: কাপজভ উদ্দীন পুরুল শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৩৯২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৫৫ পভা: আবুর পারন মৃ: ভল্ল্ীক কাযী পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫৪৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৫৬ পুষ্প ফারা শ্যাভ ফাবু ভপরা পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৪৭৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৫৭ পভাছা: পযাপজনা আক্তায ছাইফুর ইরাভ ভপরা শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪২৮৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৫৮ পভা: লুৎপয যভান মৃত: ফচন আরী পুরুল শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৪৮৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৫৯ ফারনা ফারা যতন যা ভপর শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৩০৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৬০ পভা: পজায যভান পভা: যপভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৩৭৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৬১ পভাছা: াযবীন পফ ভ পভা: পযজাউর ইরাভ ভপরা শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৯৮৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৬২ পভাছা: ভপনযা পফ ভ একযামুর ক পুরুল শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ১৯৯২২৭১৬৪৬৯০০০৩০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৬৩ পভা: াভছুর আরভ মৃ: বুদু পভাাম্মদ পুরুল শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪১১১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৬৪ পভাছা: ভাপরুজা পভা: আব্দুর ভারযক ভপরা গৃপণী ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৬৭৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৬৫ পভাছা: ছাপফনা পভা: দুরার পভা ভপরা পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩০৮৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৬৬ পভাছা:াপা পফ ভ মৃ: আনছায আরী ভপরা শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৭৮৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৬৭ পভাছা: াপচনা পফ ভ পভা: আব্দুয যপভ ভপরা শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৭২৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৬৮ পভাছা: পযরনা  াতুন পভা: পযাজুর ইরাভ ভপরা গৃপণী ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৮৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৬৯ পভাছা: পকাপনুয পফ ভ পভা: পভাররভ উদ্দীন ভপরা গৃপণী ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৯৯১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৭০ পভা: এনামুর ক মৃ: াভসুদ্দীন পুরুল শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৪০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৭১ পভা: আযফ আরী মৃত: আপছয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৩৮৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৭২ পভাোঃ জহুরুর ইরাভ  পভা: ছাইদুয ইরভ পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫২৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৭৩ পভা: জাাঙ্গীয আরভ পভা:  াইরুর ইরাভ পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৪৯১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৭৪ পভা: ভনছুয আরী] মৃত: াাবুদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৬৩৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৭৫ পভা:  াইরুর ইরাভ পভা: আব্দুর কুদ্দু পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৩৩০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৭৬ পভাছা: যারদা  পফ ভ  পভা: মুপনয উদ্দীন ভপরা পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৩২৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৭৭ পভা: আবু াঈদ পভা: প াদা ফক্স পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪২৯৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৭৮ পভা: ছাইফুর ইরাভ পভা: আব্দুর জফফায পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫৩৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৭৯ পভা: আব্দুর াপকভ মৃ: আপছয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৩৭২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৮০ পভা: এভদাদুর ক পভাোঃ  আব্দুর কুদ্দু পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৪১৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১০৮১ পভা: যপপউদ্দীন মৃ: রুস্তভ আরী পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫২১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৮২ পভাোঃ আবুর পারন মৃ: ভপল্ল্ক কাযী পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫৪৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৮৩ পভাছা: পযপা  াতুন মৃ: আপক উল্ল্া ভপরা পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৬২৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৮৪ পভাোঃ ভকবুর পারন মৃত: ছপভয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫২৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৮৫ পভাছা: আপিা পফ ভ পভা: যপপকুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫৩২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৮৬ পভা: ছাইদুয যভান মৃ: এছাভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫০৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৮৭ তুরী দা মৃ:  নক দা পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫১৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৮৮ পভাোঃ আাদুর ইরাভ পভা: আব্দুর কারদয পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৪২০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৮৯ পভাোঃ আব্দুর জপরর মৃ: কপছয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৪৯৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৯০ পভাোঃ ছাভছদ্দীন মৃ: ছপভউল্ল্া পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৭৫৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৯১ পভাোঃ তপছয উদ্দীন পভা: আজার পারন পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৪৬৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৯২ জহুরুর ইরাভ ইউছুফ আরী পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৯২২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৯৩ পভাোঃ পভাপাির পারন পভাোঃ জানার উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৯৪ সুর ভাপড ড মৃ: যনপজৎ ভাপি পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৭৯৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৯৫ পভা:  ারদমুর ইরাভ পভা: আব্দুর কুদ্দু পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৪১৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৯৬ পভাোঃ লুৎপয যভান মৃ: াভসুদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৩৯৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৯৭ পভা:  াইরুর ইরাভ মৃ: তপভয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৪৯০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৯৮ পনপত ভন্ত মৃত: যাভ ফচন ভন্ত পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫৩০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৯৯ পভা: ভাপজদুয যভান মৃ: তাররফদ্দীন পুরুল শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫২৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১০০ পভা: আপনছুয যভান  পভা: নুয ইরাভ পুরুল শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৪০৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১০১ পভা: ভাফুজায যভান পভা: নুয ইরাভ পুরুল শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৪০৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১০২ পভা: জপভদ্দীন পভা: আব্দুর  াররক পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৬৭৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১০৩ পভাোঃ আবুজায পভাোঃ নুয ইরাভ পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪২৯১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১০৪ পফরনাদ কুপভ ড মৃত: ঝাপা কুপভ ড পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৪৭৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১০৫ পভা: আব্দুয যািাক পভা: আবুর পার পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩১২৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১০৬ পভা: ছাপরহুয পভা: জপপয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩২০৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১০৭ পভা: পদুর ইরাভ মৃত: আপাজ আরী পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১০৮ পভাছা: আপযপা  াতুন পভা: াইফুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয উথযাইর ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৯৪৩৬০৮৪৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১০৯ পভাছা:আরভাযা পফ ভ পভা: ততবুয যভান ভপরা পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৯৯৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১১০ পভাছা: ইভন আযা পভারতাপাির পারন ভপরা পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩০০২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১১১ পভাছা: সুপপা পফ ভ পভা: াপফবুয যভান ভপরা পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩১৮৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১১২ পভা: জাাঙ্গীয আরভ পভা: যপভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১১৩ পভা: ভপভনুর ক পভা: আব্দুর জফফায পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩১৩৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১১৪ পভা:  পরর আব্দু পছাফাান পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩২২৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১১৫ পভাোঃ আবুর পারন মৃ: নূয পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩১২২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১১১৬ পভাোঃ পযাজুর ক মৃ: ইাাক আরী পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩২৪৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১১৭ পভাোঃ নজরুর ইরাভ পভাোঃ জনাফ আরী পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩০৫৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১১৮ পভাোঃ দুরার পভা: আব্দুর ছাত্তায পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩২২১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১১৯ পভা: ভপপজুর ইরাভ পভা: পরকন্দায আরী পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৪০৯৫৮৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১২০ পভাোঃ ভপতউয যভান পভা: আব্দুয জফফায ভপরা পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩১২৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১২১ পভা:  ারদমুর ক পভা: ততফ আরী পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩১৭৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১২২ বুলু পভাাম্মদ মৃ: ভকরছদ আরী পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩০৯৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১২৩ পভাোঃ পভাত্তাররফ মৃত: ভকরছদ আরী পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩১৫৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১২৪ পভাোঃ আব্দুর  াররক মৃত: পরজ উদ্দীন ভপরা পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩১৯২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১২৫ পভাোঃ দুরার পভঞা পভাোঃ পদরদায আরী ভপরা পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৪২১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১২৬ পভা:: পভাজাায আরী মৃ: ফপদউিাভান পুরুল পদন ভজুয  ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৯৮০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১২৭ তাযাদ যা মৃত: পুলনাথ যা পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩২৮১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১২৮ ছপফ যাভ চন্দ্র যা মৃত: করনেয চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয  ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৮৮০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১২৯ রতযন যা মৃত পদলু ফভ ডন পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৩৫৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৩০ পফে নাথ যা মৃত প াকা ফভ ডন পুরুল পদন ভজুয  ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৩৬৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৩১ পভাা: াভছুন নাায মৃ: ারফ আরী ভপরা পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪১০৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৩২ পভাছা: াপছনা পফ ভ পভা: আব্দুয যপভ ভপরা পদন ভজুয  ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৭২৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৩৩ পভা: ফুলু পারন পভা: পদরায আরী পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৪২৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৩৪ পভাোঃ প ারাভ পভাস্তপা মৃত যস্তভ আরী পুরুল পদন ভজুয  ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪০১১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৩৫ পভাোঃ  াইরুর ইরাভ পভাোঃ আব্দুয যভান পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ১৯৯০২৭১৬৪৬৯০০০৩০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৩৬ দুরার চন্দ্র যা মৃত ফদং চন্দ্র ফারা পুরুল শ্রপভক  ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৩০৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৩৭ প্রদী চন্দ্র যা জর ন্দ্র চন্দ্র যা পুরুল শ্রপভক ভালপি ৯ ৫নং যা ১৯৮৯২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৩৮ সুফর চন্দ্র যা পরযানার পুরুল শ্রপভক  ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৪৯৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৩৯ পভা: ভপছ উপদ্দন পভা: যপভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪০৫৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৪০ শ্যাভর চন্দ্র যা পফরনাদ চন্দ্র ফভ ডন পুরুল পদন ভজুয  ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৪৯০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৪১ পভাোঃ  ফুয উদ্দীন পভা: যপভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪০৫৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৪২ পভা: প ারাভ পভাস্তপা মৃ: পভা: ফদয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয  ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪০৮৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৪৩ পভা: আব্দুর ভপতন পভা: তপভয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৪৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৪৪ পভাোঃ যপদ পভা: আজ ায আরী পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৪৬১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৪৫ পভা: নুযআরভ পভা: ইাপছন আরী পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩১০৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৪৬ পভা: পদুর ইরাভ মৃত  আপাজ আরী পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩১২০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৪৭ পভা: ইাকুফ আরী মৃত: ভপছয উপদ্দন পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩১৭০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৪৮ পভাছা: ভযপজনা পফ ভ ভপন আরী ভপরা পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৯৬২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৪৯ পভা: আব্দুর ভপতন পভা: তপভয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৪৪৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৫০ পভাছা : ভপযভ  াতুন পভা: ছাইদুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৪০৯৬১৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১১৫১ পভাছা : লুৎপা পফ ভ মৃত: আব্দুয যািাক ভপরা পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৯৮০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৫২ পভা: আব্দুর জপরর মৃত: পজর উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৫৩ পভাছা: তপভনা  াতুন পভা: আব্দুয যপদ ভপরা পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫৯১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৫৪ পভা: ছাইদুয যভান পভা: আব্দুর জফফায পুরুল পদন ভজুয জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫৪০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৫৫ পভাছা: জতুন পনছা পভা: আবুর পারন পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩২৩০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৫৬ পভাোঃ াাদৎ পারন মৃ: আব্দুর ভপজদ পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৭৪৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৫৭ পভা: তপদুর আরভ পভাোঃ ারচন আরী পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৯৫৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৫৮ পভাোঃ ততফ আরী পভাোঃ াান আরী পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৪০৯৬১৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৫৯ পভা: রুহুর আপভন পভা: পযাজুর পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩০৫৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৬০ পভা: আপনছুয যভান পতনকুপড়া পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৭৩৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৬১ পভা: আজাায আরী পভা: আব্দুর আপজজ পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৭১৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৬২ পভা: পরাকত আরী তপন কুপড়া পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৭৩০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৬৩ আররা যানী যা শ্রী সুফর চন্দ্র যা ভপরা পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪১৪৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৬৪ প্রবাতী যানী  যা টনু চন্দ্র যা ভপরা পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৯০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৬৫ যতনা যা ফুটকু যা ভপরা পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪১৪৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৬৬ পভাছা: াপচনা ফানু পভাোঃ জপভর ভন্ডর পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৯৬৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৬৭ পভা: পদুল্ল্া মৃ: ঈভানুদ্দীন পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪০৫৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৬৮ পভা: উভয আরী  মৃত  াজ পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪০১৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৬৯ পভা: পভারযফুর ইরাভ পভা: উভয আরী পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪০২১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৭০ ভরনা চন্দ্র যা বরফ চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৯০৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৭১ পভা:  ফুয উদ্দীন পভা: যপভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪০৫৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৭২ পভাোঃ প া উদ্দীন পভা: আরাফ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪০২৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৭৩ পভা: আপনছুয যভান পভা:  পতফ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪১০৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৭৪ সুধীয চন্দ্র যা পকযরকযা ফভ ডন পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৩৫১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৭৫ শ্রী পযদা চন্দ্র যা মৃত: ন র ন্দ্র নাথ যা পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩২৮৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৭৬ পভা: তাইজুর ইরাভ মৃত কারভ আরী পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৩২৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৭৭ রযন্দ্র নাথ যা মৃ: প াং া প্রাদ যা পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৩৩৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৭৮ পভা: পদরদায আরী মৃ: আান প পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৪২৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৭৯ পভা: াপভয আরী পভা: যপভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩২৫১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৮০ পভা: পযজাউর ইরাভ পভা: কপপর উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৮১ পভা: পপকুর ইরাভ পভা: কপপর উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৮০৯২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৮২ পভা: যপদ পভা: আজ ায আরী পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৪৬১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৮৩ পভা: জারদুয ইরাভ পভা: নপছভ উপদ্দন পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ৩২১২৪৪৩৩৫৩৭১২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৮৪ পভাোঃ পরাকভান আরী পভাোঃ ভনছুয আরী পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৯৫০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৮৫ পভা: পজায যভান পভা: যপভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৩৭৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১১৮৬ পভা: আনারুর ইরাভ মৃত: মুইনুদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৯৬০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৮৭ পফাভপন রযন কপফযাজ পভযভ পুরুল পদন ভজুয জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৮৪০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৮৮ পভা: যপফউর ইরাভ পভা:  াইরুর ইরাভ পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৮৯ পভা: ভকরছদুয যভান পভা: ভনসুয আরী পুরুল পদন ভজুয জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩২৫৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৯০ শ্রী কুঞ্জ চন্দ্র যা মৃ: চ াপরা ফভ ডন পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৮৬৯ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১১৯১ আাম্মদ আরী মৃ: এরছান আরী পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৪৮২ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১১৯২ পভা: পযজাউর ইরাভ মৃ: ফপদউিাভান পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৯৮৩ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১১৯৩ স্বন চন্দ্র যা পনপত চন্দ্র পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৪৬৬ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১১৯৪ পজলু যভান মৃ: ভনকুট পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৬৮৩ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১১৯৫ পভা: াপপজুয যভান পভাাম্মদ আরী পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫৩১ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১১৯৬ পভা: াপভদুয যভান মৃত: মুইনুদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৯৫৮ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১১৯৭ ফাফলু চন্দ্র যা দপধযাভ পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৮৯৫ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১১৯৮ পভা: আরভ পভা: আব্দু ছাত্তায পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩১৭২ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১১৯৯ আব্দুর ভাররক মৃত: উভয আরী পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৬২২ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১২০০ পফরযন চন্দ্র যা শ্রী ানজু ফভ ডন পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪১৫৫ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১২০১ পভা: আব্দুর জপরর পভা: আযাপ আরী পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫৬১ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১২০২ পভা: আবু ফক্কয পছপদ্দক মৃত: তপভজ উপদ্দন পুরুল পদন ভজুয জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৪৫০ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১২০৩ পভা: দুলু পভা মৃত: আব্দুর জফফায পুরুল পদন ভজুয জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৪১১ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১২০৪ পভা: পকাযফান আরী মৃত: ফচন উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৩৯৮ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১২০৫ বুরবুপর  াতুন জহুরুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৪১৩ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১২০৬ যপভা পফ ভ ভভতাজ আরী ভপরা পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৪১৭ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১২০৭ পভাছা: ভনপজরা মৃত: পভাজাায ভপরা পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৩৭৪ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১২০৮ সুপভত্রা যা শ্রী ফাবু যা ভপরা পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩২৯৮ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১২০৯ কুরভাপদপন ফারা মৃ:  ং া প্রাদ ভপরা পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৩৬১ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১২১০ পভাছা: আপভযন পফ ভ আজ ায আরী ভপরা পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৩৬৩ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১২১১ পভাছা: দুরারী পফ ভ পভা: কপপর উদ্দীন ভপরা পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪০৯৫ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১২১২ রাইপর  াতুন পভা: ফাফলু ভপরা পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৪১৪ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১২১৩ ভাা যা রতযন্দ্র নাথ যা পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩২৯২ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১ পভা: পফফয যভান মৃত: জনার আরফদীন পুরুল মুাপিন প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮২৪৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২ পভা: ভাপনকুর ইরাভ মৃত: আযফ আরী পুরুল শ্রপভক প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮২১১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩ পভাছা: াযপভন নাায আবু ফক্কয পদ্দীক ভপরা শ্রপভক প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮০২৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪ পভাোঃ নূয আরভ পভা: াাদত পারন পুরুল শ্রপভক প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৯২২৭১৬৪৬৯০০০৩০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫ পভাছা: যপভা  াতুন প ারাভ পভাাম্মদ ভপরা শ্রপভক প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮০১৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৬ পভাছা: ভপজডনা  াতুন ভপভনুয ইরাভ ভপরা শ্রপভক প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮১৫২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৭ পভা: পভাতারেয আরী মৃত; কাচু পভাাম্মদ পুরুল শ্রপভক প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮১২৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৮ পভাছা: পজরাজ আযা আবুর কারাভ ভপরা শ্রপভক প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮০৫৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৯ পভাছা: যঞ্জনা পফ ভ ািাদ পারন ভপরা শ্রপভক প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৯২৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১০ পভাছা: আপরুজা পভাফাযক পারন ভপরা গৃপনী প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৯২৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১১ পভাছা: আযপজনা  াতুন ভনছুয আরী ভপরা শ্রপভক প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৯০২৭১৬৪৬৯০০০১০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১২ পভাছা: আঞ্জুাযা জপযবুপদ্দন ভপরা গৃপণী প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৮৯৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৩ পভাছা: যাপপা আক্তায পযমু পভজানুয যভান ভপরা শ্রপভক প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৯৩২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৪ পভাছা: কুসুভ কপর কাভরুর ভপরা গৃপণী প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৭৩৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৫ পভাছা: আযপজনা  াতুন ভকরছদ আরী ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৭৪৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৬ পভাছা: ািাপতনা পফ ভ বুজ যানা ভপরা গৃপণী প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৯৩২৭১৬৪৬৯০০০২০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৭ পভাছা: পভাছররভা পফ ভ আপভয আরী ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৬৭৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৮ ভান  পন মৃত ভয পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮০১৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৯ পভাছা: রুকানা াযবীন আব্দুয যািাক ভরা গৃপণী প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭২৩৮০১৭৪০৪৯০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২০ পভাস্তপা কাভার মৃত: তপছয পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৭০৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২১ পভাছা: জান্নাতুন আকযাভ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮১৯৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২২ পভা: াপভভ যভান জপযবুদ্দীন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮১০২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৩ পভা: ািাদ পারন জপযপ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৯৪২৭১৬৪৬৯০০০২০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৪ পভাছা: পযনা াযবীন াপন াযরবজ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৯০২৭১৬৪৬৯০০০২০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৫ পদরাযা পফ ভ ভনসুয যভান ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮১৭৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৬ পভা: বুজ যানা আপতায যভান পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৮৯২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৭ আাদুিাভান আাদ জপযফ উপদ্দন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৯৫২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৮ পভাছা: পউপর পফ ভ পভাকাযভ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৯ পভা: পযজানুয ইরাভ মৃত: যভজান পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮২০৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩০ পভা: যপপকিাভান যাানুয পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৯২২৭১৬৪৬৯০০০১০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

 ণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরারদ যকায

উরজরা  াদ্য পনন্ত্ররকয কাম ডার

দয, পদনাজপুয।



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩১ পভা: আনারুর কপফয ভভতাজ পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮১১৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩২ পভা: ছাররহুয যভান আফতাবুদ্দীন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৯৪৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৩ পভাছা: সুপপা  াতুন আবুর  ারয ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮২০২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৪ পভা: ভাাবুয যভান ভনসুয পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৯৩২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৫ পভা: নুয ইরাভ মৃত: প  পপযদ পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৫০৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৬ পভাছা:  রতজা  াতুন পভা: ভাসুভ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮০১৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৭ পভা: আপভনুয যভান মৃত: া াবুদ্দীন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮০৬৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৮ পভাছা: নুয ফানু পভাকরছদুয যভান ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৯৪২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৯ পভা: পপরযাজ আরভ াচান আরী পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৯২২৭১৬৪৬৬৯০০০০০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪০ পভা: আপজজুয যভান মৃত: ছপভয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৫৮০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪১ পভাছা: আা পফ ভ মৃত: ভরজ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৬৮০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪২ পভাছা: আকতাযা পফ ভ পভজানুয যভান ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮১৪৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৩ পভাছা: াানাজ াযবীন পজায আরী ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮০০৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৪ পভাছা: আঞ্জুভান আযা পযজাু য ইরাভ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮১৩৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৫ পভাছা হুনা আযা আভজাদ আরী ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮১৭৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৬ পভা: পভাাযপ পারন ভপতায যভান পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮২১৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৭ পভাছা: ভপযভ পনছা পভাতাায পারন ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮০১৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৮ পভাছা: রুপফনা পফ ভ গুরজায আরী ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮০৯৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৯ পভাছা: পারন আযা া আরভ ফাবু ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮১০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫০ পভাছা: আা পছপদ্দকা ভামুনুয যপদ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮১৪৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫১ পদুর ইরাভ মৃত: কাঁচু পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮০৪৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫২ পভা: পভজানুয যভান ভপন আরভদ পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮১৫৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৩ পভাছা: সুরতানা পফ ভ আাদুয ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৬১৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৪ পভাছা: নাজভা পফ ভ মৃ: পযাজুর ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৬৫২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৫ পভাছা: পজানাযা ভপন ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮১৭৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৬ পভাছা: রাইরী আযা ভপতায ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৭৪৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৭ পভা: াভছর ক মৃত: চান তুল্যা পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৫৪৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৮ পভাছা: আরভনা  াতুন যপপকুর ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৫২০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৯ পভাছা: ছাদায আপর আবুর পারন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৫৪২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৬০ পভা: আভজাদ আরী মৃ: কারভ পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৫১২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৬১ পভাছা: ািাপতনা পফ ভ বুজ যানা ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৯৩২৭১৬৪৬৯০০০২০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৬২ পভা: পভাজারম্মর ক মৃত: াফ উপদ্দন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৬০৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৬৩ পভাছা: নুয ফানু কাজী নজরুর ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮১৬৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৬৪ পভা: জাাঙ্গীয আরভ মৃ: পভাররভ পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮০৯৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৬৫ পভা: আব্দুর আপজজ মৃত: আপছয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৬০৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৬৬ াানাজ পফা মৃ:  ারুর ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৮৪৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৬৭ পভাছা: াপছনা ফানু আজাদআপর ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৭৩৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৬৮ পভাছা: তাযা ফানু আরভ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৭২০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৬৯ পভাছা: পফরপকছ আযা পভাস্তপা কাভার ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৬১১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৭০ পভাছা: যপদা পফ ভ পযাজুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯১৫৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৭১ পভাকাযযভ পারন মৃ: তপপয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮২৪৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৭২ পভা: জাপরুর পারন মৃ: আব্দুয যভান পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৮১৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৭৩ পভা: আরফদ আরী মৃত: আব্দুর যভান পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৬৯৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৭৪ পভাছা: জপযনা পফ ভ ারভ আরী ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৭৩৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৭৫ আপভনা  াতুন আব্দুর ভপজদ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৮৯৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৭৬ আরনাাযা  াতুন মৃ: ারদা  াতুন ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৯৭৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৭৭ তপভনা পফা মৃ: কাভার উদ্দীন ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮১৫৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৭৮ ভাাবুয যভান হুরন আরী পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৮৩২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৭৯ পভাছা: াপরভা পফ ভ মৃ: দুলুবুপদ্দন ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৫৯৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৮০ পভাছা: ভপযভ পনছা নজরুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৯১৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৮১ যপদুর ইরাভ মৃ: নজরুর পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৬৩১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৮২ রুপফনা পফ ভ আব্দুয যপভ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯১৮৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৮৩ ভপন আরী তপপয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৬৩৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৮৪ পভা: পজল্লুয যভান মৃ: ঈা পভাাম্মদদ পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৩৫৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৮৫ পভা: যাাদ আরম্মদ পজলুয যভান পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৯৩২৭১৬৪৯০০০১৫০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৮৬ পভাছা: ভরছনা পফ ভ ফুয আরী ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৫৪১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৮৭ পভাছা: পাযা পফ ভ আব্দুয যভান ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৪১২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৮৮ পভাছা: আরভনা  াতুন আবুর কারভ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৩২০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৮৯ পভা: আজ ায আরী আবুর কারভ পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৩২২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৯০ পভা: যঞ্জু পজলুয যভান পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৯১২৭১৬৪৬৯০০০৪০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৯১ পভাছা: ভঞ্জুাযা আপজজুয যভান ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৪২২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৯২ পভা: যপফউর ইরাভ পভা: আবু ফক্কয পপদ্দক পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ৭৩১৫১১১৮২৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১ সংশ োধিত

৯৩ পভা: আরফদ আরী মৃত: াভসুপদ্দন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৩৮৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৯৪ পভা: বুজায যভান আব্দুর আপজজ পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৪০৯৭৫৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৯৫ পভাছা: পারতভা পফ ভ পভা: পভাাযপ দ ডায ভপরা পদন ভজুয পনভতাযা ১ ৫নং যা ২৪১৬৪৬৯২৯৯৬২৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১ সংশ োধিত

৯৬ পভা: াপপজুয যভান মৃ: ভুনু পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৪১০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৯৭ পভা: ইউনু আরী মৃ: ইব্রাীভ পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৪৩৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৯৮ পভা: পভজানুয যভান ভরজ উপদ্দন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৭২৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৯৯ পভা: ভারজদুয যভান মৃ: পনছায উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৮২৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১০০ পভাছা: নাপ ড আকতায পারাভান যকায ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৮৫১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১০১ পভাছা: াযপভন পফ ভ ভারজদুয ইরাভ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৩৬৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১০২ পভাছা: আযপা পফ ভ াভসুর ক ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৫৩৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১০৩ পভাছা: বুরবুপর  াতুন পভািারভর পারন ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৫০২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১০৪ পভাছা: পযানা ফানু াভসুর ক ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৬৯৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১০৫ পভাছা: ভারুপা পফ ভ আব্দুয যপভ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৮৩০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১০৬ পভা: পভাররভ আপর নুরুর পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৪০৯৭৪০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১০৭ পভাছা: জাানাযা নুয ইরাভ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯০৭২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১০৮ পভাছা: আরফদা পফ ভ আবুর পারন ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯০৬৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১০৯ পভাছা: পযপা  াতুন আরতাফ পারন ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৩৩২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১১০ পভাছা: আরুজা যপভ উপদ্দন ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৪১৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১১১ পভাছা: জপযনা াযপবন আরনাাযা পারন ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৯৩৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১১২ পভাছা: ভাররকা পফা রালু পভাাম্মদ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৬৫০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১১৩ পভাছা: জারদা পফ ভ ভভতাজ আরভদ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৮২৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১১৪ পভা: আাদুিাভান পভা: পভাকাযভ পারন পুরুল পদন ভজুয পকভতভাধফপুয ১ ৫নং যা ৮৭০৪৩৮১৩৩৭ ০১৯৭৭৩৩১২৫৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১ সংশ োধিত

১১৫ পভাছা: াররভা আকতায ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৮৫৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১১৬ পভাছা: পভাস্তাপকভা আজাায ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯১৭৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১১৭ পভাছা: াপনা ফানু পভা: প াযরদ আরভ ভপরা পদন ভজুয পরচেৌ পযা ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯০০০০০৪ ০১৮৮৫৯৪৭৯৩৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১ সংশ োধিত

১১৮ পভাস্তাপকভা আজাারুর ভপরা গৃপণী প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৯১২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১১৯ পভাছা: বুরবুপর আরনাারুর ভপরা গৃপণী প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৩৮৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১২০ পভা: কাজী রুহুর পভা: আইয়ুফ পুরুল শ্রপভক প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২০৯৭৫১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১২১ পভাছা: আকতাযা ফানু উপজয পভাাম্মদ ভপরা গৃপণী প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭২৬৪৬৯২৯৯২৫৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১২২ পভাছা: পযতা াযবীন ভকরছদুয যভান ভপরা গৃপণী প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৯২২৭১৬৪৬৯০০০২০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১২৩ পভাছা: ইনরতজা াযবীন াইফুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৫৪৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১২৪ পভাস্তাপকভা  াতুন ভপপজুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৯২২৭১৬৪৬৯০০০৩০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১২৫ পভা: পযফুর ইরাভ মৃত: কপছভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৭০৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১২৬ পভাজারম্মর পারন মৃ: পভাাযপ পারন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৭০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১২৭ ছাপফা পফ ভ ভাাভদ আরী ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৭৪৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১২৮ পভা: আইনুর ক াভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৮১৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১২৯ পভাছা: যাপজা  াতুন  াইরুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৭৯৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৩০ পভাছা: আযপজনা পফ ভ পপযদুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৮৪৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৩১ পপরযাজ পফ ভ শুকুরু পভাাম্মদ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৮১০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৩২ পভাছা: পরপ আযা ফাদুর পারন ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৯২২৭১৬৪৬৯০০০৩০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৩৩ যতন চন্দ্র যা পপ্র নাথ চন্দ্র পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৯৪৩৬০২৯৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৩৪ পভাছা: ারুর পফ ভ ইউনু আরী ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৩৯৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৩৫ পভা: একযামুর ক ভপজফয যভান পুরুল শ্রপভক প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৯২৯৯৫৭৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৩৬ পভা: পফফয যভান মৃ: ফাাযত পুরুল শ্রপভক প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৮৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৩৭ পভাছা: ফপফতা আব্দুর কারদয ভপরা গৃপণী প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০২২৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৩৮ পভা: যপপকুর ইরাভ মৃ: পপউপদ্দন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৫৯১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৩৯ পভা: ফপয উপদ্দন মৃ: জয আপর পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০২৮১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৪০ পভাছা: তাযা ফানু আব্দুর ভোঃ ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮৭৬০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৪১ পভা: ারদক আরী মৃ: জপভউদ্দীন পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০২৫৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৪২ আা  াতুন মৃ: নপছয উপদ্দন ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৬৭৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৪৩ পভা: কাভরুিাভান পরাকভান আরী পুরুল পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৩২৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৪৪ পভাছা: আররভা পফ ভ ভকররছায যভান ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৬৬২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৪৫ পভাছা:  াপদজা পফ ভ ভাপনক ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৯৫১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৪৬ পভাছা: ভকররছা পফ ভ আব্দু পছাফান ভপরা পদন ভজুয প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৬৩৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৪৭ পভাছা: আরুজা পযফুর ইরাভ ভপরা গৃপণী প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৭৭৪৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৪৮ পভাছা: ভকররছা পফ ভ আব্দু পছাফান ভপরা গৃপণী প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৬৩৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৪৯ পভা: পভাছররভ ভরয আরী পুরুল শ্রপভক প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ১৯৮১২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৫০ আব্দুয যপ ভপদুয যভান পুরুল শ্রপভক প াদভাধফপুয ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৮২২৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৫১ পভাছা: পপযদা পফ ভ পভা: তাইজুন ইরাভ ভপরা শ্রপভক পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৭৭৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৫২ পভা: াভসুর ক মৃত: জপজড প পুরুল শ্রপভক পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৮০৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৫৩ পভাছা: আপজভা পফ ভ মৃত: আব্দু াভাদ ভপরা শ্রপভক পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৭৭৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৫৪ পভাছা: ছাররা পফ ভ পভা: ভপপজ উদ্দীন ভপরা শ্রপভক পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৭১৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৫৫ পভাছা: পভপযন পভা: এযপান আরী ভপরা পদন ভজুয পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৭৫০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৫৬ পভাছাোঃ কফজান পভাোঃ নুয ইরাভ ভপরা পদন ভজুয পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৮৫৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৫৭ পভাছাোঃ জারদা পফ ভ পভা: ইউসুপ আরী ভপরা পদন ভজুয পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৭২৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৫৮ পভাছাোঃ পভাররভা পফ ভ পভা: আবু াঈদ ভপরা পদন ভজুয পনভতাড়া ১ ৫নং যা ১৯৮৭২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৫৯ পভাছাোঃ ভপজডনা পফ ভ পভা: াাজাান আরী ভপরা পদন ভজুয পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৮৫০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৬০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক মৃত: পতারছয প পুরুল পদন ভজুয পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৭১৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৬১ নূয পনায পভাোঃ আব্দু াভাদ ভপরা পদন ভজুয পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৪৮৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৬২ আরনাায পফা মৃত: আপজভ উদ্দীন ভপরা শ্রপভক পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৭৭৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৬৩ পভাছা: ভামুদা পফা মৃত: পরাকত ভপরা শ্রপভক পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৬১৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৬৪ পভাছা: আছভা পফ ভ পভাোঃ ভকররছ ভপরা শ্রপভক পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৬৯১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৬৫ পভাোঃ ভাসুদ পারন পভা: ভপনয উদ্দীন পুরুল শ্রপভক পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৮৩০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৬৬ াভসুদ্দীন আরভদ মৃত: পভাফাযক আরী ভপরা শ্রপভক পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৬৫৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৬৭ পভাছাোঃ জপযনা পফ ভ পভা: কপপর উদ্দীন ভপরা পদন ভজুয পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৭৩১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৬৮ পভাছাোঃ পপরনা পফ ভ পভাোঃ ফপছয উদ্দীন ভপরা পদন ভজুয পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৬২৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৬৯ পভাছাোঃ াপকনা পভাোঃ লুৎপয যভান ভপরা পদন ভজুয পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৬১০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৭০ পভাছা: পদা পফা মৃত: পযাজ উদ্দীন ভপরা পদন ভজুয পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৯৪৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৭১ পভাছা: আরনাাযা পফ ভ পভা: আব্দুর কপযভ ভপরা পদন ভজুয পনভতাড়া ১ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৬৩০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৭২ পভাছা: ভারজদা  াতুন পভাোঃ পযাজ ভপরা গৃপণী ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৪৯৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৭৩ পভাছা:আর যা পফা মৃ: ভপপজ উপদ্দন ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৫৫৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৭৪ যারদা পফা মৃ: আব্দুর জপভর ভপরা পবক্ষুক ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৮০৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৭৫ পভা: ততফ আরী মৃ: আপছমুপদ্দন পুরুল শ্রপভক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৯৮৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৭৬ পভেৌসুভী পভা: সুরতান ভপরা গৃপণী ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭০৯৭৯৯০০০২৭০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৭৭ পভাছা: পপারী পভা: ভপতবুয যভান ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৯৫৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৭৮ পভা: আপজার পারন মৃ: যপভ উপদ্দন পুরুল গৃস্থী ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১০৪৮৯৩০২১১৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৭৯ পভা: নুয আরভ মৃ: ফপয উপদ্দন পুরুল গৃস্থী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৯৯৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৮০ পভা: কপপর উপদ্দন মৃ: পবদু পভাাম্মদ পুরুল গৃস্থী ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৯২০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৮১ পভা: যপভ উপদ্দন মৃ: পফষু পভাাম্মদ পুরুল গৃস্থী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৯২৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৮২ পভা: পযাদুর মৃ: আকফয আরী পুরুল শ্রপভক ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৯৩৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৮৩ পভা: ভপভনুর ইরাভ পভা: পাযাজতুল্ল্যা পুরুল শ্রপভক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ১৯৯৪২৭১৬৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৮৪ পভাছা: জপযনা পফ ভ পভা: ভারজদুয যভান ভপরা গৃপণী ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৯৭৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৮৫ পভা: আরনাায পারন পভা: পজলুয যভান পুরুল গৃস্থী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৮৫২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৮৬ পভা: ভকররছায যভান পভা: ছাভসুপদ্দন পুরুল শ্রপভক ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৯৪২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৮৭ পভাছা: ইাছপভন আযা পভা: ইউসুপ আরী ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ১৯৯২২৭১৬৪৬৯০০০৩০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৮৮ পভা: আব্দু ছাভাদ মৃ: ফপয উপদ্দন পুরুল ব্যফা ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৯৬২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৮৯ পভা: যপপ উপদ্দন পভা: যপপউপদ্দন পুরুল শ্রপভক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৮৮২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৯০ পভা: লুৎপয যভান পভা: আব্দু সুফান পুরুল গৃস্থী ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৯৮৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৯১ পভা: যাপদুর ইরাভ মৃ: জরফদ আরী পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৮৮৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৯২ পভা: পপকুর ইযাভ পভা: প ারাভ পভাস্তপা পুরুল পদন ভজুয ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ১৯৯৩২৭১৬৪৬৯০০০৩০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৯৩ পভা: আব্দু ারাভ মৃ: পকনাতুল্যা পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩৩৫৬১৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৯৪ পভা: আরনাারুর পভা: ছাইদুয যভান পুরুল পদন ভজুয ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১০২৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৯৫ পভা: ভপফয যভান মৃ: ভরয আরী পুরুল গৃস্থী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১০৮৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৯৬ পভাছা: ারভা পফ ভ পভা: াপভদুয যভান ভপরা গৃপণী ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১০৫৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৯৭ পভাছা: ছাপভনা পফ ভ পভা: পভাফাযক আরী ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১২২৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৯৮ পভা আকযাভ আরী মৃ: সুফান পুরুল পদন ভজুয ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১০৩৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

১৯৯ পভা: পভাস্তপা কাভার মৃ: পকনাতুল্যা পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১০৪৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২০০ পভা: ইভপতাজ উপদ্দন অপু মৃ: পযাজুর ইরাভ পুরুল ড্রাইবায ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১০২০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২০১ পভা: াভসুর আরভ মৃ: পয আরী পুরুল শ্রপভক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১০৫২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২০২ পভাছা: জাপভনা পফ ভ পভা: পভজানুয যভান ভপরা গৃপণী ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ১৯৯১২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২০৩ পভাছা: সুপপা পফ ভ পভা: আপছার ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১০১৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২০৪ পভা: আপভনুর ইরাভ মৃত: আপবুল্যা পুরুল শ্রপভক ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১০০৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২০৫ পভাছা: ভাপরুজা পভা: আাদুিাভান ফাবু ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ১৯৯০২৭১৬৪৬৯০০০১০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২০৬ পভাছা: আপছা পভা: ান্নান ভপরা গৃপণী ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১০৪১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২০৭ পভা: জনুয আরফদীন পভা: াাজান আরী পুরুল শ্রপভক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ১৯৯২২৭১৬৪৬৯০০০৩০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২০৮ পভা: ভপজফয যভান পভা: আব্দুর রপতপ পুরুল পদন ভজুয ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৪১০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২০৯ পভা: াপপজ উপদ্দন মৃত তপছয উপদ্দন পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১১৯৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২১০ নূয পভাাম্মদ ইপরাজ পুরুল পদন ভজুয ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৬৯৩৭১৭৫১৪৪৬৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২১১ পদাজ পভাাম্মদ পভা: ইাপছন আরী পুরুল ব্যফা  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৩০৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২১২ পভা: নজরুর ইরাভ মৃ:  ইপরাছ আরী পুরুল  াপড়চারক ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১২০৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২১৩ পভা: নুয ইরাভ মৃ: ভঙ্গলু পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৮৪৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২১৪ পভা জহুরুর আরভ মৃ: াভসুর ক পুরুল পদন ভজুয ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৮৪৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২১৫ পভা: জাপয আরী পভা: ফাফয আরী পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ১৯৬৮২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২১৬ পভা: পতাজারম্মর ক মৃ: আপভয আরী পুরুল পদন ভজুয ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৯৬৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২১৭ পভা: পযজাউর ইরাভ পভা: ইাকুফ আরী পুরুল বযান চারক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৯৫৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২১৮ পভা: সুরতানুয ইরাভ পভা: ছয আরী পুরুল পদন ভজুয ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২১৪০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২১৯ পভা: যভত আরী মৃত  পজভদ্দীন পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২০২১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২২০ পভা: আব্দুর ভতারযফ পভা: উভয আরী পুরুল পদন ভজুয ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৮৮৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২২১ পভা: ছারযাায আরভ মৃত: আব্দুর জফফায পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৮২৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২২২ পভা: পভাছারদ্দক পারন পভা: আফফা আরী পুরুল পদন ভজুয ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২১৩৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২২৩ পভা: পভাররভ উপদ্দন জনাফ আরী পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৯৫১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২২৪ পভা: আইনুয ক মৃত: ইপি আরী পুরুল পদন ভজুয ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৯৫২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২২৫ পভা: পভাররভ আরী মৃত: পকনাতুল্যা পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১০৪৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২২৬ পভা: মুপনয উপদ্দন  মৃত: ইছায উপদ্দন পুরুল পদন ভজুয ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৮৮৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২২৭ পভা: নুয ইরাভ মৃত:  াজীবুয যভান পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৯৮৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২২৮  ীতা রতযন যা ভপরা গৃপণী ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৭৭২৮৩৩৭৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২২৯ পভাছা: াযবীন আযা পভা: ারয আরী ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ১৯৯০২৭১৬৪৬৯০০০২০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৩০ পভা: ভাতাাফ আরী পভা: ভকবুর পারন পুরুল ব্যফা ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৩৪৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৩১ পভা: াররহুয যভান পভা: জপভর পুরুল ব্যফা  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৫৫৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৩২ পভাছা: পফরপক ফানু পভা: আকফয আরী ভপরা গৃপণী ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৫০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৩৩ পভাছা: ারা াযবীন মৃ: পযফুর ইরাভ ভপরা গৃপণী ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭০৯৭৯০০০৪২২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৩৪ পভাছা:  আরনাাযা পফ ভ পভা: ছইদুয যভান ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১০৩৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৩৫ পভা: ভরজ উপদ্দন মৃত: আইন উপদ্দন পুরুল কৃলক ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২০৮৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৩৬ পভা: পারর যানা পভা: পযাজুর ইরাভ পুরুল ব্যফা  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২০৮৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৩৭ পভা: জাপয আরী পযাজ উপদ্দন আরে্দ পুরুল ব্যফা  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২০৭৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৩৮ পভাছা: ভনছুযা পফ ভ পভা: ইাকুফ আরী ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৯৪৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৩৯ পভাছা: নুযজাান পফ ভ পভা: পভাকাযভ পারন ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১২৭৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৪০ পভা: জনদ্দীন মৃত: জরফদ আরী পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১২৪৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৪১ পভা: নুয উপদ্দন পভা: পভাকাযভ পারন পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৩৭৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৪২ পভা: পযজানুর ক মৃ: কপপর উপদ্দন পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৩৯৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৪৩ পভা: াদায আরী পভা: আব্দুর রপতপ পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১২৯৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৪৪ পভা: পরজ উপদ্দন মৃ: আপবুল্যা পভাল্যা পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৯৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৪৫ পভা: ভঞ্জুরুর ইরাভ পভা: আনছায আরী ভপরা পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪০৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৪৬ পভা: পদররাায পারন পভা: পযাজুর ইরাভ পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ১৯৯৪২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৪৭ পভা: াপনপ আরী মৃত: াপচভপদ্দন পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৯৫৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৪৮ পভা: পযফুর ইরাভ মৃত: পভাফাযক আরী পুরুল পযক্সা চারক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৬১৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৪৯ পভা: পপকুর ইরাভ মৃত: পভায উপদ্দন পুরুল শ্রপভক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৭৯৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৫০ পভা: আব্দুর ারদ মৃত: জপভ উপদ্দন পুরুল পফকায  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৭৭৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৫১ পভা: আজাায আরী আব্দুর াপভদ পুরুল শ্রপভক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৬৪৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৫২ পভা: আপজার পারন মৃত: আপজভ উপদ্দন পুরুল পযক্সা চারক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৬১০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৫৩ পভা: াপপজুয ইরাভ মৃত: শুকরু যভান পুরুল শ্রপভক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৬৯২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৫৪ পভা: নুরুর ইরাভ যপপ উপদ্দন পুরুল কৃলক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৬৩৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৫৫ পভাছা: যনজু আযা পভা: াইফুর ইরাভ ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯০০১৫৮৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৫৬ ভাররকা পফা মৃত জপভর উপদ্দন ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৫৫৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৫৭ পভাছা: পজারর া  াতুন পভা: াাফদ্দীন ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১১৫৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৫৮ পভা: পযাজুর ইরাভ আবুর পারন পুরুল ব্যফা  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৭০৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৫৯ পভা: আপজজুয যভান মৃত আব্দুর জপরর পুরুল শ্রপভক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৮১৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৬০ পভা: নুযর ক মৃত আপজয পভাাম্মদ পুরুল বযান চারক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৭৮৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৬১ পভাছা: পভারনাাযা পফ ভ পভা: ভফফত আরী ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১০৭৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৬২ পভাছা: যপদা  াতুন পভা: আরনাারুর ক ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭০৯৭৯০০০২১০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৬৩ পযরনা পফ ভ পরার উপদ্দন ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭০৯৭৯০০০২৭২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৬৪ আইজুর ইরাভ পভা: আব্দুল্ল্া পুরুল শ্রপভক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭০৯৭৯০০০৭৪৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৬৫ পভাছা: পপমরাুা পফ ভ াভসুদ্দীন ভপরা পবক্ষুক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৩৯২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৬৬ পভাছা: যপভছা পফ ভ ছাইদুয যভান ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৬৯২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৬৭ আকতাযা ফানু াইদুর ইরাভ ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৪৫৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৬৮ পভাছা: ভরনাাযা  াতুন পভাাম্মদ আরী ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৬৪১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৬৯ পভা: পভজানুয যভান পভা: আব্দুল্ল্া পভঞঅ পুরুল বযান চারক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৭৩৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৭০ পভা: আব্দুর াফ মৃ: আব্দু াত্তায পুরুল শ্রপভক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৬৩৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৭১ পভা: আরতাপ পারন মৃত: আব্দুর জপরর পুরুল শ্রপভক  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৪৬২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৭২ পভাছা: কপনুয পফ ভ পভা: আব্দুর ভপজদ ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১১৯৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৭৩ পভাছা: জারদা  াতুন পভা: আইনুদ্দীন ভপরা গৃপণী  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪১৭৩২১৪১৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৭৪ পভা: আব্দুয যীদ মৃত: আব্দুর াপভদ পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৬৭৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৭৫ পভা: পভাস্তপা কাভার মৃত: ইপি আরী পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২০৯০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৭৬ পভা: আব্দুয যভান মৃত: আব্দুর াপভদ পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০১৭১১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৭৭ পভা: যপদুর ইরাভ পভা: পযাস্তভ আরী পুরুল পদন ভজুয  ভতুল্যাপুয ২ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৭১৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৭৮ পভা: াভত আরী পভা: আব্দুয যািাক পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৪২২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৭৯ পভা: াপযসুর ইরাভ পভা: আব্দুয যািাক পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ১৯৮৯২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৮০ পভা: ভারজদুয যভান পভা: ছাইদুয যভান পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৪৫১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৮১ পভা: ভররভ পভা মৃত: পরাকান পারন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৮২৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৮২ পভা: আব্দুর আপজজ মৃ: জনার আরফদীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৮২০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৮৩ পভা: ছইদুয যভান মৃত: ভকবুর পারন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৯৫১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৮৪ পভা: আতাউয যভান মৃত: পরাকভান পারন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৪২৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৮৫ পভাছা: ভপভা পফ ভ পযাজুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৪০৮৫৫৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৮৬ পভা: ফাবুর আরভ পভা: আব্দুয  পপায পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৯৭৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৮৭ পভা: আব্দুর  পপায মৃত: এভাজউপদ্দন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৭৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৮৮ অপছভউদ্দীন মৃত: জাভারউদ্দীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭০৯৮০৩০২৮৩৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৮৯ পভা: পযফুর ইরাভ মৃত: জীভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭০৯৮০৩০২৭৭০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৯০ পভা: ভামুদুর াান পভা:  ারদমুর ইরাভ পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭০৯৮০৩০২৮২৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৯১ পভা: ছাইদুয যভান মৃত: ভান  পন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭০৯৮০৩০২৭৬৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৯২ পভা: যাান ফাবু ভঙ্গলু পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭০৯৮০৩০২৮৭০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৯৩ পভা: আযাফুর ভঙ্গলু পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭০৯৮০৩০২৮৬৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৯৪ পভা: ভপভনুর ইরাভ পভা: আকরছদ আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ১৯৯৪২৭১৬৪৬৯০০০৩০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৯৫ পভা: াপপজুয যভান মৃত: পভাজাায আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩২৬৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৯৬ পভা: কাভরুিাভান মৃ: ইউসুপ আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩২৬৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৯৭ পভা: ভকররছায যভান মৃত: পপউদ্দীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩২১৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৯৮ পভা: ছাইদুয যভান মৃত: পকরুল্ল্া পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩২০৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

২৯৯ পভা: পছাররভান পভাাম্মদ পারন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৪২৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩০০ পভা: জাভার উদ্দীন মৃ: কাছায আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৪৩৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩০১ পভা: আযাপ আরী মৃ: পফষু পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৪৪৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩০২ পভা: অপদুর ইরাভ পভা: জাভার উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৪০৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩০৩ পভা: একযামুর ক ু রভা: পজলুয যভান পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৪৪০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩০৪ পভা: ভপন আরভ মৃত: পভাফাযক আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৬১৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩০৫ পভা: আপভনুর ইরাভ পভা: জনার আরফদীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৬১৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩০৬ পভা: নুয নফী মৃ; শুকু পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৪০৯৪৩৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩০৭ পভা: যপপকুর ইরাভ পভা: ছভান  পন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৩৮৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩০৮  াইরুর ইরাভ জপভয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩০২৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩০৯ ফাবুর আরী তদ আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৭৪৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩১০ আপভনুর ইরাভ ততমুয আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৯৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩১১ পভাকরছদুয যভান ততমুয আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৭৪২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩১২ পদুর আরভ আবুর পারন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩০২৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩১৩ পভাকরছদ আরী কাল্টু পভাাোঃ পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩০৫০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩১৪ আপজজুয যভান কাল্টু পভাাোঃ পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩০৪৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩১৫ পভাছা: পারন আযা ারদক আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২১৮২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩১৬ প া উদ্দীন মৃ: াাফ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৫২০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩১৭ ভপভনুর পভা: পভাকরছদ আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২১২২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩১৮ পভা: পজায যভান মৃ: ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৬১৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩১৯ পভাাম্মদ পারন মৃ: পভয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৬৪৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩২০ পভা: আরনাায পারন মৃ: নুযর ক পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৩৯৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩২১ পভা: ছাররহুয যভান পভাাম্মদ পারন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৪২৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩২২ এনামুর ক পজলুয যভান পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৬১৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩২৩ আরনাায পারন পভা: পারন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৩৮২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩২৪ পভাস্তপা কাভার মৃ: নাপজভউদ্দীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩০১৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩২৫ পযপ উদ্দীন াজউদ্দীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৫১৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩২৬ পভা: ভাপনক পযজা মৃ: আক্কা আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৮৮২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩২৭ পভা: আইয়ুফ আরী পভা:  পভয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৯৭১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩২৮ পভা: জুরর ফাবু মৃ: জপযফউদ্দীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৯২০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩২৯ পভা: ভনছুয আরী মৃ: নুরু পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৯৬২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৩০ পভা: আপনছুয যভান মৃ: নুরু পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৯৮৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৩১ পভা: আজ ায আরী আব্দুর  পপায পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৮৬৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৩২ পভা: নজরুর ইরাভ মৃ: পযাত আরী পুরুল শ্রপভক দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৮৭৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৩৩ পভাছা: জান্নাতুন আোঃ ভাররক পুরুল বযান চারক দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৮৮১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৩৪ পভা: াানুিাভান মৃ: জপযফ উদ্দীন পুরুল শ্রপভক দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৯৬৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৩৫ পভাছা: পকাপনুয পফ ভ পভা: পদুর ইরাভ পুরুল শ্রপভক দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৯২৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৩৬ পভা: পফরার উদ্দীন মৃ: আোঃ ভপজদ পুরুল বযান চারক দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৯৭০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৩৭ আব্দুর াপরভ মৃ: আব্দুর  পন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৯৩৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৩৮ পভাছা: আপভনা পফ ভ মৃ: ভভতাজ আরী ভপরা পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৯৬৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৩৯ াপনুয পফ ভ মৃ: ভপতায ভপরা পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৯২৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৪০ পভা: আব্দুর ভপজদ পভা: ইাাক আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩২৬২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৪১ পভা: াপযসুর ইরাভ পভা: ইউসুপ আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ১৯৯৩৩২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৪২ পভাছা: যনাযা পভা: যপপকুর ইরাভ পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৫৬৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৪৩ পভা: আজ ায আরী মৃ: ইাাক আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৫৫০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৪৪ পভা: ভকররছায যভান পভা: আব্দুর ারদ পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৫০৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৪৫ পভাছা: ভনজু আযা পভা: পারুক পারন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৪০৯৪৭৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৪৬ পভা: আজাদ পারন মৃ: নপজভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৯৫৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৪৭ পভা: ছুযত আরী মৃ: কপছযউদ্দীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৪১৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৪৮ পভা: যারদ  পভা: ছুযত আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৪২০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৪৯ পভা: কাছায আরী পভা: আইনউদ্দীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৪২২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৫০ পভা: ভপভনুর ক মৃ: ইদুয যভান পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৫২২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৫১ পভাছা: রপতপা মৃ: আব্দুর ক পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩২৮৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৫২ পভা: আব্দুর  াররক যকায মৃ:  পতবুল্ল্া যকায পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩০৯০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৫৩ পভা: আবু াঈদ পভা: আব্দুর াই পুরুল পদন ভজুয ভতুল্যাপুয ৩ ৫নং যা ৫৯৫৫২৪৩৪০৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১ সংশ োধিত

৩৫৪ পভা: ভপপজুয যভান মৃত: পনপাতুল্ল্া যকায পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩১৩৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৫৫ পভা: পফফয যভান মৃ: আযাপ আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩১২৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৫৬ পভা: ভপতউয যভান মৃ: আযাপ আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৪৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৫৭ পভা: আবুজায আরী মৃ: ইছাাক আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩০৮০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৫৮ পভাছা: ারদক ফানু পভা: আফফা আরী ভপরা পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩১৩৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৫৯ পভা: কাভরুিাভান পভা: আব্দুয াভাদ পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩১১৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৬০ পভা: আব্দুর াভাদ মৃত: আপাজউদ্দীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩১১৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৬১ পভা: পভাস্তপা মৃ: পভরযাফ আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৫২০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৬২ পভাছা: আযপজনা াযবীন  ারদমুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৫৬৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৬৩ পভাা: ভামুদা  াতুন পভা: যপফউয ইরাভ ভপরা পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৪১৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৬৪ পভা: আবু াঈদ মৃ: আব্দুয াত্তায পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২২১৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৬৫ পভা: যপভউদ্দীন মৃ: ইউসু আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৪৭২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৬৬ পভাস্তপা কাভার পভা: নাপজভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩০১৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৬৭ পভা: আব্দুর ভাররক মৃ: ইউসু আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩২৩৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৬৮ পভা: জহুরুর ইরাভ আব্দুয জফফায পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭২৬৪০৪১৬৫৪৩২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৬৯ পফায পভাাম্মদ অজ্ঞাত পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩৩২১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৭০ পভা: আপছায আরী মৃ: ইছাাক আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৪৯৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৭১ ফাবুর চন্দ্র যা মৃ: রফনু চন্র্ যা পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৫৮৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৭২ পভা: পভাজারম্মর ক মৃ: পজয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২১৫৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৭৩ পভাছা: পকাপনুয পফ ভ পভা: াইদুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৯২৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৭৪ পভা: আবুর পারন পভা: ভরয আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৩১০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৭৫ আযতী ফারা পজা পদ চন্দ্র ভপরা পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৩৪৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৭৬ পভা: ভারজদুয যভান পভা: ছইদুয যভান পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭০৯৮০৩০২৮৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৭৭ পভা: ভরনাায পারন মৃ: আব্দুয াত্তায পুরুল শ্রপভক দাড়াইর ৩ ৫নং যা ১৯৯৪২৭১৬৪৬৯০০০৫০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৭৮ পভা: নুযর ইরাভ মৃ: পযাদ আরী পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০২৯৩০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৭৯ পভা: যভত আরী পভা: পজলুয যভান পুরুল পদন ভজুয দাড়াইর ৩ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৪৮০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৮০ পভাছা: জরফদা  াতুন মৃ: যন আরী ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৭৫০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৮১ পভা: াপভদুয যভান পভা: আব্দুয যপদ ফাবু পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৯৪৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৮২ পভা:  ারদমুর ইরাভ মৃ: ারয পভঞা পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৭১৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৮৩ পভাছা: াপভদা পফ ভ ুাভা: দুরার ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪২০৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৮৪ পভা: আতাউয যভান পভা: ভপপজুয যভান পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ১৯৯৩২৭১৬৪৬৯০০০২০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৮৫ পভা: জাপকয পারন পভা: াপকভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪২২৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৮৬ পভা: ভঞ্জুরুর ইরাভ পভা: পতাজারম্মর ক পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৮২৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৮৭ পভাছা  যঞ্জনা পফ ভ পভা: এনামুর ক ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৮৬৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৮৮ পভাছা: ভছররভা  াতুন পভা: আব্দুর াভাুাদ ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৮৬৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৮৯ পভাছা: পযাপজনা াযবীন পভা: াপভদুয যভান ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৮৭০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৯০ পভাছা: পভাছররভা পফ ভ পভা: লুৎপয যভান ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৯২২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৯১ ফ া পং মৃ: পদগুন পং পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪১৯৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৯২ পরা পদফী সুরযন পং ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪১৯৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৯৩ ধপর ফারা অপ পং ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৮৫৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৯৪ প্রদী যা মৃ: যসুন্দয যা পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৫৬৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৯৫ পজানা ফারা পযভর যা ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৫২৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৯৬ পনরটর চন্দ্র যা পযরভান যা পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৮২৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৯৭ পভা: আব্দুর  ফুয পভা: কালু প পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৫৭৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৯৮ ভামুদা পফ ভ মৃ: ারদকুর ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৯০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৩৯৯ পভাছা: াভসুন পনায পভা: জহুরুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪১০১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪০০ পভাছা: াররা পফ ভ পভা: আপভয আরী ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪০৭৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪০১ পভাছা: পপরযাজা পফ ভ কান্দুযা পভাাম্মদ ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৪৪৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪০২ পভাছা: তাজপভন আক্তায পভা: পতাপাির পারন ভপরা পদন ভজুয ভতুল্যাপুয ৪ ৫নং যা ৩৭৫৬৭৭৮৭২০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১ সংশ োধিত

৪০৩ পভা: পযফুর ইরাভ পভা: জনার আরফদীন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৩৭১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪০৪ পভা: াপভদুয যভান  পভা: যাপ আরী পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৪৩১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪০৫ পভা: ছাররহুয যভান  পভা: পাযাপ পারন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ১৯৮৮২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪০৬ পভা: পযাস্তভ আরী পভা: পযাজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৮৮৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪০৭ পভা: আপজার পারন পভা: আপাজউদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৬৯৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪০৮ পভা: পযাস্তভ আরী মৃ: কপপর উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৮২৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪০৯ পভাছা: পজবুন পনায পভা: আরতাফ পারন ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৩২৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪১০ সুনীর চন্দ্র যা ågiP›`ªivq পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৪৩২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪১১ পভা: আকফয আরী পভা: প যাজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৩২৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪১২ পভা: াপফফয যভান পভা: পভাকরছদ আরী পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৪৭৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪১৩ পভা: আজাায আরী পভা: এনাতুল্ল্া পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৩৩৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪১৪ ছভান  পন মৃ: আব্দুল্ল্া আরভপভন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ১৯৬৫২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪১৫ পভা: কাভরুিাভান মৃত: আব্দুর ভপকভ পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৩৪৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪১৬ পভা: পযজাউয ইরাভ মৃ: পভাকরছদ আরী পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৪৬৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪১৭ পযভর যা প ন্দ্র নাথ যা পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৩৮৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪১৮ প ার যা মৃত: পরফয চান পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৪৫৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪১৯ পভা: পভাারিভ পারন পভা: আব্দুর ভপকভ পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৪৭১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪২০ পভাা:ভাপরুজা আক্তায পল্পী পভা: ািাদ পারন ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫০৪৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪২১ পভাা: পপরনা আক্তায লুৎপয যভান ডাব্লু ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫০৪৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪২২ পভা: জাপকয পারন পভা: ভপজফয যভান পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৮৯৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪২৩ পভা: ততফ আরী মৃ: তপভজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৮৭৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪২৪ পভাছা: াপফনা ইাপভন পভা: আবু াঈদ ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৩০৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪২৫ পভাছা: পজপভন আকতায পভা: আপভনুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ১৯৯১২৭১৬৪৬৯০০০২০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪২৬ ধপর ফারা অপ পং ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৮৫৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪২৭ শ্রী কুঞ্জয যা দু ডা চযন যা পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৪৩১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪২৮ পভাছা: জপযনা পফ ভ পভা: আব্দুর  াররক ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪২০৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪২৯ পভা: ফক্তায আরী মৃ: কাচু পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪০৮৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৩০ বফানী ভূরন পং ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪১৯৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৩১ কৃষ্ণ চন্দ্র যা বফানী চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৪৬২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৩২ তাযা ভপন যা জ দী যা ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৪১৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৩৩ পভা: ফারছয আরী পভা: কপছভ উদ্দীন পুরুল শ্রপভক যজপুয ৪ ৫নং যা ১৯৯১২৭১৬৪৬৯০০০১০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৩৪ পভা: আযাফুর আরভ পভা: আফফা উদ্দীন পুরুল শ্রপভক যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪০২৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৩৫ যারজন্দ্র নাথ যা মৃ: াতু ফভ ডন যা পুরুল শ্রপভক যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৮০৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৩৬ পভা: ফাবুর পারন মৃত: আব্দুর পভাপভন পুরুল শ্রপভক যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৬৫৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৩৭ পভা: আব্দু াভাদ মৃত: পনছাফ উদ্দীন পুরুল শ্রপভক যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪০৬৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৩৮ পভাছা: যারফা পফ ভ পভা: অফাইদুয যভান ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪১৫১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৩৯ পভা: আব্দুর জফফায পভা: আবুর কারভ পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪১৩৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৪০ পভা: রুরফর যানা পভা: াাবুপদ্দন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ১৯৯৪২৭১৬৪৬৯০০০২০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৪১ পভা: ভপজফয যভান মৃ পয উপদ্দন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪১২০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৪২ যঞ্জনা যা সুনীর চন্দ্র যা ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৪০৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৪৩ পভা: আব্দুয যািাক মৃ: তপভজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৮৮০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৪৪ পভা: আব্দুয যভান মৃ: কাপছভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৭৫৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৪৫ পভা: আব্দুর রপতপ মৃত: তপভজ উ্দীন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪০৮৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৪৬ পভাছা: প না পফ ভ ু রভা: াইফুর আরভ ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪০৯০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৪৭ পভাছা: গুররনায পভা: আপনছুয যভান ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪২১৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৪৮ পভাছা: তপভনা  াতুন আরনাারুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৯০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৪৯ পভা: পযাস্তভ আরী পভা: আব্দুর জফফায পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ১৯৯২২৭১৬৪৬৯০০০৩০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৫০ পভা: যপপকুর ইরাভ পভা: ফান আরী পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৬১৩৪৫১৩২৪৪৯০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৫১ দুরার যা সুরযন  যা পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৫৫৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৫২ পভাুা: আব্দুর পভাতাররফ মৃত পনজাভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪০৫৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৫৩ পভা: আপভনুর ইরাভ মৃত আজ ায আরী পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪০৪১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৫৪ পভা: পভাতাুায পারন মৃ: আভজাদ পারন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৩৭৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৫৫ পভা: আভজাদ আরী মৃত কাপছয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৮১০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৫৬ পভা: পজল্লুয যভান মৃত ারফদ আরী পুরুল শ্রপভক যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৭০৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৫৭ প াকা পভাাম্মদ মৃত: পনজাভ উদ্দীন পুরুল শ্রপভক যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪০৫৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৫৮ পভা: জারফদ আরী মৃত পপয পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪০০৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৫৯ পভাছা: আপভযন পনছা পভা: ভপজফয যভান পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪০৮২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৬০ পভা: আব্দুয যপদ পভা: অপছয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৩৫১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৬১ পভাছা: সুরতানা পফ ভ পভা: আরনাারুর ক ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫০২৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৬২ পভা: অরদুর ইরাভ পভা: াভসুর ক পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৫৯৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৬৩ পভাছা: আপভনা  াতুন পভা: আকফয আরী ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪০৭১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৬৪ পভা: ফাইদুর ক পভা: াপকর উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৩৮৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৬৫ পভাছা: আা পপদ্দকা পভা: পাতাউয যভান ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৯৫০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৬৬ পভাছা: আরছভা বুলু পভাাম্মদ ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৩০৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৬৭ পভাছা:  াপদজা াযবীন  পভা: এযাদ আরী ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৬৭৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৬৮ পভা: পভাজাপপয পারন মৃ আভজাদ আরী রু পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৩৭৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৬৯ পভা: ভস্তপা কাভার পভা: াইদুয যভান রুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৮২৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৭০ পভা: যজফ আরী মৃ: আব্দুয যভান পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫০৬৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৭১ পভা: ারদকুর ইরাভ মৃত: আপজার পারন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৩৪৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৭২ পভা: আব্দুর াপরভ পভা: আব্দুল্ল্া পভঞা পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৯৪১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৭৩ পভা: আবুর পারন পভা: াপকর উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৩৮৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৭৪ পভা: এভদাদুর ক মৃ: আব্দুর ভাররক পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৯৫২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৭৫ দুফুপয ফারা ফাবু যা ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৪১৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৭৬ পপারী যা জ দী যা ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৪২০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৭৭ াচু যা যাভ নাথ যা পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৩৮৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৭৮ পভাছা: আফুরুজা  াতুন পভা: সুযতান আরী ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৪৪৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৭৯ নুয পভাাম্মদ পভা: ইভাইর ভন্ডর পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪০২১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৮০ পভা: পভাকাযভ পারন মৃত আব্দুর াপরভ পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৬০৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৮১ পভা: যপফউর ইরাভ মৃত: তপভজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৮৮৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৮২ পভা: ভরয আরী মৃত আভান আরী পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৮৪৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৮৩ পভাছা: পযারকা  াতুন পভা: না পভঞা ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৮১৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৮৪ স্বাযতী ফারা সুধীয চন্দ্র ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৮১২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৮৫ শ্রী নরয যা পভধা যা পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৪৫৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৮৬ পরপ যা ছপফন যা ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৪২১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৮৭ পভা: আরনাারুর ইরাভ পভা: পজলু ক পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৭৬৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৮৮ পভা: ফপয উদ্দীন মৃ: যভজান আরী প পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪০৪৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৮৯ পভা: যারদুর ইরাভ পভা: আযাপ আরী পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪০১৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৯০ পভা: ভারজদুয যভান মৃ: পফফয যভান পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪২১১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৯১ পভা: আব্দুয যািাক পভা: জপভর উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৭৫৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৯২ পভাছা: প আক্তায পভা: ািাদ পারন ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৭২৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৯৩ পভাছা: আকতাযা ফানু পভা: ইউসুপ আরী ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৯৪৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৯৪ নুয পভাাম্মদ মৃ: ারভ পভঞা পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৩৭২২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৯৫ পভা: াদ্দাভ পারন পভা: পকযাভত আরী পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ১৯৮৮২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৯৬ পভা: আব্দুর ভপজদ পভা: এনাতুল্ল্া পভঞা পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৩৩৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৯৭ পভাছা: যারদা পফ ভ পভা: ভকবুর পারন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪২৩৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৯৮ পভা: ভারজদুয যভান পভা: আব্দু াত্তায পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫২৪১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৪৯৯ পভাছা: াপফনা ইাপভন পভা: আবু াঈদ পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৩০৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫০০ পভা: : প াযরদ আরভ পভা:  াপতফ উপদ্দন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৪৩৭৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫০১ পভা: আরভ ীয পারন মৃত: জাপয আরী পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৪ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫০০৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫০২ পভা: শুকুয পভা মৃ: আবু ফক্কয পপদ্দক পুরুল পদন ভজুযী যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬২৪৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫০৩ পভা: পারুক পারন পপ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬২০৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫০৪ পভা: পভাকাযযভ পারন আনছায আরী পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৩৬৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫০৫ পভা: আব্দুর ভপতন পভা: আফ য আরী পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫০৬ পভা: জাাঙ্গীয আরভ আোঃ াত্তায পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৩৬২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫০৭ পভা: আপজজায যভান মৃ: যপজফ উদ্দীন পুরুল যাজপভপি যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৩৫৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫০৮ নূয পভাাম্মদ মৃ: ভপয উদ্দীন পুরুল পযক্সা চারক যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৩৭৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫০৯ পভা: রার পভা মৃ: আাদুল্ল্যা পভাল্ল্া পুরুল পদন ভজুযী যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৩৭৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫১০ পভা: নুয ইরাভ মৃ: ভপয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৩৫৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫১১ পভাছা: পাইভা পফ ভ পযাজুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬২২৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫১২ পভাছা: আযপাতুন ু পভজাু য যভান ’’ পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬১৮৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫১৩ পভাছা: জাাঙ্গীয আরভ মৃ: রুকভউদ্দীন পুরুল যাজ পে্পি যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৪৯১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫১৪ পভা: পযাজুর ইরাভ মৃ: আবু ফক্কয পদ্দীক পুরুল পদন ভজুযী যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬২৪৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫১৫ পভা: আবুর কারাভ আকতায আরী পুরু পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬২৩৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫১৬ পভা: জাাঙ্গীয আরী আোঃ ছাত্তায পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬২৩১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫১৭ পভাছা: ভপযভ পফ ভ আইয়ুফ আরী ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬২৫৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫১৮ পভাছা: ছাপফনা পফ ভ ভররভ আরী ঐ পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬১৯৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫১৯ পভাছাোঃ আপজভন পনছা ছপরভ উদ্দীন ঐ পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬২৫৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫২০ পভাছা: পযপভ আক্তায নুরুর ইরাভ ঐ পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৩৬৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫২১ পভা: ভামুনুয যপদ আপভনুর ক পুরুল বযান চারক যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭০৭৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫২২ পভা: নুয আরভ  পায আরী ’’ পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৮৭৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫২৩ পভা: জাভার পারন আব্দুর  াররভ ’’ পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৪৮৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫২৪ পভা: াইফুর ইরাভ াইদুয যভান '' পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭০৬৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫২৫ পভা: আরনাায আব্দুল্যা পভা ’’ পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৯৫২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫২৬ পভা: আরনাারুর আভজাদ পারন ’’ পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭১৮৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫২৭ পভা: মুক্তায পারন আোঃ ছাত্তায পুরুল বযান চারক যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭০৩৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫২৮ পভাছা: রুপফনা পফ ভ আজাায আরী ভপরা পদন ভজুযী যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭০৪৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫২৯ পভা: আজ ায আরী মৃ: পয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭১১১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৩০ পভা: আাদুর আবুর পারন ’’ বযান চারক যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭১৩০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৩১ পভাছা: ভঞ্জুাযা পভা: াজান ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬১১০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৩২ পভা: আব্দুয যভান মৃ: টংসু পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬১৫৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৩৩ পভা: াভসুর আরভ আনছায আরী ’’ পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৭১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৩৪ পকালু যা মৃত: ভঙ্গরা যা পুরুল ’’ যা ৫ ৫নং যা নতুন পবাটায পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৩৫ ফাবু  চন্দ্র যা মৃ:  াট চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৩৫৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৩৬ তররন যা পবরদ চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৪৬৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৩৭ যতন চন্দ্র যা মৃ: কুালু চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৯১৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৩৮ াবুর চন্দ্র যা মৃত: ধরা ফভ ডন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৩৪৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৩৯ পনলু চন্দ্র যা াবুর চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৩৫২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৪০ পদরন চন্দ্র যা মৃত: প রযান্দয যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৯৬৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৪১ পফরযন্দ্র চন্দ্র যা মৃ: পফভর যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬০২৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৪২ গুরনা চন্দ্র যা মৃ: ভপরন যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৭৭২৫৬০২৭৭৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৪৩ ফানু চন্দ্র যা মতীন্দ্র নাথ যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৯৮৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৪৪ চন্দ্রন চন্দ্র যা পফষ্ণু দ যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৯৩৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৪৫ ততরক্ষ যা মৃ: প্ররফাদ যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬০৬৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৪৬ পনভ ডর চন্দ্র যা মৃ: পরফন যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৪১০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৪৭ কাপতডক চন্দ্র যা তফা  চন্দ্র যা ঐ পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৪১১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৪৮ ভাদাই চন্দ্র যা তফা  চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা নতুন পবাটায পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৪৯ জ াই যা তফা  চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা নতুন পবাটায পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৫০ রারদা চন্দ্র মৃ: মতীন যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬০৬৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৫১ আজায পভা: ভপপজ্ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুযী যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৩৪৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৫২ ভারপত যানী মৃত: উদ চন্দ্র যা ভপরা গৃপণী যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৯৮৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৫৩ যপন যা  মৃত: দ্ম রার পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৫৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৫৪ ফাবুর চন্দ্র যা মৃত: ধয পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৮৮৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৫৫ দুরার যা মৃত: ভটযা যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৯৪৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৫৬ রন্তাল চন্দ্র যা মৃত: ভটযা যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৯৫৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৫৭ কাপতডক চন্দ্র পজরতন চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা নতুন পবাটায পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৫৮ যভনী যা ঠাকুয চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা নতুন পবাটায পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৫৯ আরদ যা কানাই চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৪২৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৬০ ভজাায পভা: ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা  নতুন পবাটায পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৬১ যভান মৃ: আাতুল্ল্া পভাল্ল্া পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০১২৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৬২ াইদুয  ইরাভ  পভা: ভাতাাফ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৩১৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৬৩ ফাবু চন্দ্র যা মৃ: পকাালু চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৯৬০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৬৪ রযন চন্দ্র যা মৃ: ভপভ চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৯৬০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৬৫ ভারজদুয যভান পভা: ভাাতাফউদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৩০৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৬৬ পফশু চন্দ্র যা মৃ: সুরযন চন্দ্র যা পুরুল যাজ পভিী যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৪৩৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৬৭ যপত চন্দ্র যা মৃ: রন্তাল যা পুরুল যাজ পভিী যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৯১৭ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৬৮ উপকর চন্দ্র যা পক্ষতী চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬০১২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৬৯ চাঁদ কুভায যা চরন্দয যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ১৯৯১২৭১৭৭২৫০০০৩০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৭০ শ্রী উদ মৃ: তী চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৯২৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৭১ শ্রী পফজ চন্দ্র যা মৃ: উরন চন্দ্র পুরুল বযান চারক যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬০৪৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৭২ আশুরতাল যা সুফা চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬১৪৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৭৩ পকযণ ফারা ফাবু চন্দ্র যা ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৭৩২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৭৪ পফভর চন্দ্র যা মৃ: পূণ ড চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৪৩২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৭৫ ফাবু চন্দ্র যা মৃ: পূণ ড চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৪৩৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৭৬ পভা: আস্তাফ উদ্দীন মৃ: জনার আরফদীন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৩২৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৭৭ যপফন চন্দ্র যা মৃ: রভ যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৪৪৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৭৮ নাড়ু চন্দ্র যা মৃ: বরফ চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬০৩৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৭৯ পভা: আপযফুর ইরাভ এযাদ আরী পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬০৩৩ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৮০ পভা: যারদ আরভ মৃ: দুরার পারন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ১৯৯১২৭১৬৪৬৯৯০০০০০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৮১ ভভতাজ  পফ ভ ভাইন উদ্দীন ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩৬৬১৬১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৮২ আোঃ াফ আরনাায পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৩৪২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৮৩ পভা: তপযকুর ইরাভ াহ্ জারার পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭১৮৫ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৮৪ কাছায আরী মৃ: পছয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৬৩৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৮৫ আপরুজা  াতুন পপকুর ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৭০০ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৮৬ আরনাাযা আোঃ কারদয পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৫০৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৮৭ আভা  াতুন আভজাদ আরী ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৫০৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৮৮ আনুজুাযা আপভরুর ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭০৯৯ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৮৯ আক্তায ফানু  পভাকাযভ ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৫১৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৯০ পভাছা: ভপল্ল্কা পফ ভ আোঃ যািাক ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৬১২ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৯১ পভাছা: াপরভা নজরুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৫৬৮ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৯২ পভা: পপকুর আরভ াপপজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৭৮৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৯৩ পযতা াযবীন আোঃ যপভ ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৮১১ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৯৪ এভদাদুর ক মৃ:  াপতয পভাা: পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৭৬৪ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৯৫ আফুরুজা  পদরায ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৬৩৬ পভাোঃ াপভদুয যভান ০১৭৮২৯৭২৮১১

৫৯৬ ভাসুদ যানা প ারাভ যফফানী পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৬৭৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৫৯৭ পজন্নাতুন পনছা পভাজারম্মর ক ভপরা গৃপণী যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৫১০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৫৯৮ কুরছুভা মৃ: আোঃ ভপজদ ভপরা গৃপণী যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৫৬৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৫৯৯ পজবুন পনায আকযামুর ভপরা গৃপণী যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭১০২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬০০ াপছনা ফানু আযাপ ভপরা গৃপণী যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৬২৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬০১ পজলুয যভান মৃ: আোঃ ফাযীক পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৬২৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬০২ আপজায মৃ: আোঃ ফাযীক পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৬৩১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬০৩ নূয আরভ মৃ: জনার আরফদীন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৫৪০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬০৪ আপরুজা পরজ উদ্দীন ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৬২০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬০৫ পভাফারেয পারন আব্দুল্যা পভা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭০০২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬০৬ আোঃ ছারাভ াজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭০০২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬০৭ আব্দুয যািাক মৃ: যসুর উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৫৬২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬০৮ পভা: াধু পভাল্ল্া মৃ: নয পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৫৯৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬০৯ পভা: আরফদ আরী মৃ: পজলুয যভান পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৫৪৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬১০ পভা: পভন্টু পভা: আভজাদ আরী পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৬৮০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬১১ পভা: আযাফুর ইরাভ পভা: পরাকত আরী পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৬৭৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬১২ পভাছা: আকতাযা ফানু পভাকাযভ পারন ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৫৯৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬১৩ পভা: পভাজারম্মর ক মৃ: জপভর উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৫০৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬১৪ পভা: ভাসুদ যানা পভা: কাছায আরী পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬১৫ পভাছাঢ়: পজবুন পনায পভা: ননইবুয যভান ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৬০৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬১৬ পভা: আইনুর ক মৃ: আব্দুর ফারদ পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭১১৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬১৭ পভাছা: পপযদা াযবীন পভা: পভাকরছদ আরী ভপরা ভতুল্যাপুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬০৭৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২ সংশ োধিত

৬১৮ পভা: আরভ পভা: পজলু যভান পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬০৪৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬১৯ পভা: আস্তাফ উদ্দীন পভা: জনার আরফদীন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৩২৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬২০ পভাছা: আরনাাযা পফা মৃত কাপছভ উদ্দীন ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৩৪৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬২১ পভা: আরনাায পারন পভা: আব্দুল্ল্যা পভা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৯৫২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬২২ নুয পভাাম্মদ ারয পভঞা পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৫ ৫নং যা ১৯০৫০৭৬০৯৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২ সংশ োধিত

৬২৩ পভা: আাদুিাভান পভা: আব্দুর পভাতাররফ পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ৫৫০৫২১২২৬৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২ সংশ োধিত

৬২৪ পপ্রভ চন্দ্র মৃ: চটকু পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৯৫৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬২৫ যাভ দা চন্দ্র যা ছপত চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৯২৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৬২৬ পপকন ফারা  রজন্দ্র নাথ যা ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৪১৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬২৭ শ্রী যা কান্ত যা মৃ পফীন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৮৭৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬২৮ ছপফ ফারা শ্রী ফাবু চন্দ্র যা ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ১৯৮৪২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬২৯ শ্রীভপত সু ী ফারা দুধ কুভায যা ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৮৪৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৩০ শ্রীভতপত ফুরফাপ ু শ্রী পবারানাথ ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬০২৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৩১ রন্তাল চন্দ্র যা মৃ: কারা চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৪৬১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৩২ চযপ  ফারা তফা ী চন্দ্র যা ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৪৭৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৩৩ পভাছা: আররভা  াতুন পভা: আযাপ আরী ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৮৬৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৩৪ শ্রীভপত ছপফ যানী শ্রী জরদফ চন্দ্র যা ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬১৩৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৩৫ ভামুনুয যপদ প ারাভ ফাফয পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৬০৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৩৬ পদররাাযা পফ ভ আপনছুয যভান ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৫৫৩৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৩৭ পভাছা: আছভা পফ ভ পভা: পতাজারম্মর ক ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৬৮১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৩৮ পভাছা ভঞ্জুাযা পভা: াজান ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬১১০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৩৯ পভা: আবুর কারাভ আজাদ পভা: লুৎপয যভান পুরুলা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৬৪৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৪০ পভা: পারযাাদী মৃ: পজায উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬০৭৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৪১ পভাছা: পভরুনা আক্তায পভা: আবুর কারভ ভপরা পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৬৫০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৪২ পভা: আবুর কারাভ আজাদ মৃ: উভয আরী পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৭১০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৪৩ পভা: ফাইদুর পভা: যভজান আরী পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৯৪৩৫১৮০৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৪৪ পভা: পতাজারম্মর ক মৃ: আব্দুর ফাযীক পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬৬৩২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৪৫ পভা: আরাউদ্দীন মৃ : দুখু পভা পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৬২৬৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৪৬ পভা: তপযকুর ইরাভ পভা: াজারার উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যা ৫ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭১৮৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৪৭ পভা: ারচন আরী পভা: আনছায আরী পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৬৬৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৪৮ পভা: আপছায আরী মৃ: কপছ পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৬১০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৪৯ পভা: ারুল্ল্া মৃ: পভয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৬৬৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৫০ পভা ফাফলু যভান পভা: ভপজফয যভান পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৬৫৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৫১ পভা: ভামুনুয যপদ পভা:াভসু উদ্দীন আরী পুরুল বযান চারক শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৬৮৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৫২ পভা: লুৎপয যভান মৃ: পভাাম্মদ আরী পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৫৯২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৫৩ পভা: আনছায আরী পভা: আব্দুর ফাযী পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৬৩৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৫৪ পভা: পারুক পারন পভা: আরনাায পারন পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯০০০০৪৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৫৫ পভাছা: রুছানা পফ ভ  পভা: আব্দুর ফাযী ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৫৬ পভাছা: পভাকরছদ পনায পভা: ইদুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৭২৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৫৭ পভা: পপযদ পারন পভা: প াদা ফক্স ভপরা পদন ভজুয যজপুয ৬ ৫নং যা ৫৫০৫৩৭২২৮৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২ সংশ োধিত

৬৫৮ পভা: রুরফর আরভ পভা: পযাজুর ইরাভ পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৮৯৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৫৯ পভা: লুৎপয যভান  সৃত: পা পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৫৩৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৬০ পভা: যপপকুর ইরাভ মৃ: আব্দুর াত্তায পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৭৯০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৬৬১ পভা: নুয ইরাভ মৃ: এপা পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৭৯১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৬২ পভা: জরফদ আরী মৃত: পভাজারম্মর ক পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ১৯৮৫২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৬৩ পভাছা: পদা পফ ভ পভা: ভাইন উদ্দীন ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৭৫৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৬৪ পভা: পজায যভান পভা: ছারফয আরী পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৫২২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৬৫ পভা: আব্দুর ভপজদ পভা: আব্দুর াপভদ পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৪৫৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৬৬ পভা: ভাাবুয যভান আব্দুয যউপ পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৩৩০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৬৭ পভা: জাভার উদ্দীন মৃ: পফয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৬৬১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৬৮ পভা: পপউদ্দীন পভা: যপদ পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৪৫৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৬৯ পভা: ইভান আরী পভা: প ারাভ পভাস্তপা পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৫১২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৭০ পভা: আপনছুয যভান পভা: আব্দুয যপদ পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৫১১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৭১ পভাছা: আম্ম ু াযা পভা: আফজার পারন পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৪৩৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৭২ পভা: আকতায আরভ পভা: আব্দুয যপদ ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৩৭৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৭৩ পভাছা: জাানাযা ছইদুয যভান ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৩৮৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৭৪ পভাছা: ছফুযা  াতুন পভা: যপদ ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৪১৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৭৫ পভাছা: মুপল্ল্কা  াতুন পভা: আব্দুর াপভদ ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৪৩৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৭৬ পভাছা: নুযফানু পভা: আব্দুর জপরর ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৪৬৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৭৭ পভা: ছারদক আরী পভা: পভাজাায আরী পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৩১৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৭৮ পভাছা: সুরতানা পফ ভ পভা: আরনাারুর ক পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৬৪৬৯৩০৫০২৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২ সংশ োধিত

৬৭৯ পভা: আকতায পভা: পভাজায পারন পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৭৩৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৮০ পভাছা: াযবীন পভা: পজলুয যভান ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৮১ পভাছা: ইছভ তাযা  পভা: যপফউর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৯১৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৮২ পভা: আব্দুর কাইয়ুভ মৃ: আইনুদ্দীন পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮০৫৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৮৩ পভা: াাজপদ্দন পভা: যভত আরী পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ১৯৮৯২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৮৪ পভা: আবু পারন পভা: আপরমুপদ্দন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৬ ৫নং যা ৩২৫৫২২৫৬০৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২ সংশ োধিত

৬৮৫ পভা: আপযফুর ইরাভ পভা: ভপপজ উদ্দীন পুরুল বযান চারক শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ১৯৮৭২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৮৬ পভা: াদায আরী পযাজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৯২০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৮৭ পভা: ইযপান আরী পভা: আব্দুয যভান পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮২০৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৮৮ পভা: যফফানী পভা: পাযাফ আরী পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ১৯৮৮২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৮৯ পভা: আরনাায পারন পভা: ভান  পন পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ১৯৭৪২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৯০ পভাছা: রুভানা ইাপভন পভা: নূয ইরাভ পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ১৯৯১২৭১৬৪৬৯০০০১০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৯১ পভা: ইভযান আরী পভা: ছররভান পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৮২৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৯২ পভাছা: জারফদা পফ ভ মৃ: আরী প ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৭২৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৯৩ পভা: াজু পভা: প াজতুল্যা পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৭৫৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৯৪ পভা: ছাদায আরী মৃ: আরী প পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৭২৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৯৫ পভা: আনারুর ইরাভ পভা: আব্দুর কারদয পুরুল বযান চারক শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৬৯৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৬৯৬ পভাছা: আরনাাযা পফ ভ পভা: আজাায আরী ভপরা শ্রপভক শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৭৯৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৯৭ পভাছা: পজযাৎস্দা পফ ভ পভা: আব্দুর াপকভ ভপরা শ্রপভক শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৯২১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৯৮ পভাছা: আপভনা পফ ভ পভা: ভারজদুয যভান ভপরা শ্রপভক শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৮১৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৬৯৯ পভাছা: পরপ আযা পভা: আপনছুয যভান ভপরা শ্রপভক শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৭৫৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭০০ পভা: যপফউর ইরাভ পভা: আব্দুর কুদ্দু পুরুল শ্রপভক শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৩০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭০১ পভা: &আভজাদ আরী মৃত: এভাজউদ্দীন পুরুল শ্রপভক শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৪৭০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭০২ পভা: আব্দুয যপদ পভা: আব্দুর আপজজ পুরুল বযান চারক শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৪৪৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭০৩ পভা: যফফানী মৃত: আপায আরী পুরুল শ্রপভক শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৫২৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭০৪ পভাছা: আররভা  পভা: ভজনু পভা পুরুল শ্রপভক শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৪০৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭০৫ পভা: অরদ আরী মৃত: াভছুদ্দীন রুল শ্রপভক শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৩৯০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭০৬ পভা:  াইরুর ইরাভ  পভা: পযাজুর ইরাভ পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৩৮৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭০৭ পভা: নুয ইরাভ পভা: নুয পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৪৭৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭০৮ পভাাম্মদ আরী পভা: পভাকায আরী পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭১৬০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭০৯ পভা: আব্দুয যপভ পভা: ভপজফয পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৪৪৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭১০ পভা: পভাস্তপা পভা: পভাকায পারন পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৪৬১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭১১ পভা: পভাকাযভ পারন মৃত: আব্দুয যভান পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৪৬২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭১২ পভা: ভঞ্জুরুর  পভা: আজ ায আরী পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৪৯৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭১৩ পভা: পভাপাির পারন পভা: আইয়ুফ আরী পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৩৮৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭১৪ পভা: আরাউপদ্দন  পভা: আব্দুয যভান পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৪৪৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭১৫ পভা: ভপজদুর ইরাভ পভা: আজ ায আরী পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৪৯১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭১৬ পভা: যপফউর ইরাভ পভা: আব্দু ছাত্তায পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৫২২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭১৭ পভাছা: নাজভা পভা: আব্দুর ভপজদ ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৪২১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭১৮ পভা: নুয আরভ মৃ: পপউদ্দীন পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৪২২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭১৯ পভা: ফাবুর পারন পভা: আবু ফক্কয পছপদ্দক পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭২২৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭২০ পভাছা: পযারকা পফ ভ পভা:  ফুরু ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭২৩৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭২১ পভা: তপদুর ইরাভ মৃ: যপপউদ্দীন পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৫৩০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭২২ পভা: ভাাতাফ আরী মৃ: আব্দুয যভান পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৪৫৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭২৩ পভা: আযাপ আরী মৃ: দারন পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৪৮৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭২৪ প ারা ফানু াপফবুয যভান ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭১৭৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭২৫ পভা: ভপভনুর আইয়ুফ আরী পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭২৯৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭২৬ পভাছা: সুযাতন পনছা পভা: পযাজউদ্দীন ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৯৭৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭২৭ পভা: পভজানুয যভান পভা: পভরযাফ আরী পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮২৪৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭২৮ পভা: পাযাফ আরী পভাকররছায যভান পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ১৯৯১২৭১৬৪৬৯০০০১০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭২৯ পভাছা: জান্নাতুন পপযরদেৌ পভাকররচায যভান ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮০৯৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৩০ পভা: আাদুর ইরাভ পভা: পভাকাযভ পারন পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৮৯৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৭৩১ পভা: পভাপাির পারন পভা: পভরযাফ আরী পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮১২৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৩২ পভা: পযাস্তভ আরী মৃ: ইছামুদ্দীন পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৫৫০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৩৩ পভা: ইউনু আরী মৃ: ইছাাক পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭২১২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৩৪ পভা: নুয ইরাভ মৃত: যজফ আরী পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮১৪৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৩৫ পভা: ভপভনুর ক মৃ: ভপনয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৮৭৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৩৬ পভাছা: জাানাযা ছইদুয যভান ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৩৮৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৩৭ পভাছা: াযবীন পফ ভ পভা: ছপভয আরী ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৪১২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৩৮ পভাছা: আযপজনা পফ ভ পভা: পতাজারম্মর ক পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৮০৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৩৯ পভা: আরনাায পারন পভাজারম্মর পারন পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৭১৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৪০ পপরভ াযরবজ মৃ: আপজজুয যভান পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ১৯৯০২৭১৬৪৬৯০০৩০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৪১ পভাছা: াপচনা পফ ভ পভা: আব্দুর াপকভ ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৮২২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৪২ পভাছা: ারজযা পফ ভ মৃ: আপজজুর ক ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৮২৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৪৩ পভা: পযফুর ইরাভ মৃ:  ারজয আরী পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৮০৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৪৪ পভা: এভদাদুর ক মৃ: আফফা আরী পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ১৯৯০২৭১৬৪৬৯০০০১০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৪৫ পভা: আাদুর ক মৃ: ইভাইর পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮১২৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৪৬ পভা: আজ ায আরী মৃ: আপছায আরী পুরুল পদন ভজুয দোঃ পযযাভপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৪৮৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৪৭ পভাছা:  াররদা পভা: আব্দুর ভপজদ ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮১৪৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৪৮ পভা: আব্দু ছারাভ পভা: পজুর পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৫৫৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৪৯ পভা: পফল্ল্ার পারন পভা: পভাফাযক আরী ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৬৭০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৫০ পভা: আপছায আরী মৃ: কপছ পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৬১০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৫১ পভা: পভন্টু পভা: ভরয আরী ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৯৮৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৫২ পভা: ারছন আরী মৃত াভসুউদ্দীন পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৩৭৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৫৩ পভাছা: ািাতুন পনছা পভা: পভাারিভ ভপরা পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৫১৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৫৪ পভা: ারুল্ল্া মৃ: পভয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৬৬৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৫৫ পভা: ছাইফুর ইরাভ পভা: আযাপ আরী পুযল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৬৪৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৫৬ পভা: জপভর উদ্দীন মৃ: কপফয পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৭৩২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৫৭ পভা: ভভতাজ আরী আাচান আরী পুরুল পদন ভজুয শ্রীকণ্ঠপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৬৩৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৫৮ পভাছা: ইমাছপভন আযা পভা: আনারুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয চকভধু ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৭৬৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৫৯ পভাছা: জগুন পনছা পভা: পাররভান ভপরা পদন ভজুয চকভধু ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮১১৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৬০ পভাছা: াপনা আযা পভা: ছারফয আরী ভপরা পদন ভজুয চকভধু ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭৭৬৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৬১ পভাছা: কাকরী পফ ভ পভা: আাদুিাভান ভপরা পদন ভজুয অজুডনপুয ৬ ৫নং যা ১৯৯৩২৭১৬৪৬৯০০০২০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৬২ পভা: পারুক পারন আব্দুর ভপজদ পভা পুরুল চাকযী অজুডনপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৪০৯৬২১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৬৩ পভা: নজরুর ইরাভ পভা: আব্দুর ভপজদ পুরুল গ্রাভ পুপর অজুডনপুয ৬ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭২৩২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৬৪ শ্রী শ্যাভর মুয াভারু মুয পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ১৯৮৭২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৬৫ পযভর মুয মৃ: সুফা /রার পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৬৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৭৬৬ যাজকুভাযী ঋপল মৃত: সুফা রার পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৬৭ সুকুভায ঋপল ভপন রার ঋপল পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৫০৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৬৮ ফাপন্ত মুয উরদ মুয ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৮৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৬৯ শ্রী প্রদী ঋপল শ্রী সুরযন ঋপল পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯০ ০০০৮৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৭০ পভা: ইউসুপ আরী মৃত ইাকুফ আরী পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৭ ৫নং যা ২৭১৬৬৪৬৯০০০০০২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২ সংশ োধিত

৭৭১ পভাছা: আরভনা  াতুন আব্দুর জপরর ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৬২৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৭২ পভা: উভয আরী মৃ: জনদ্দীন ক পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৯৩৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৭৩ পভাছা: পযনা ফানু ভীয পভাাযপ পারন ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৭২৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৭৪ পভা: তপভজ উদ্দীন মৃত: ফপছয পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৮৯৬১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৭৫ ভাপনক মুয মৃ:  াকুা মুয পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৭৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৭৬ শ্রী পেৌদা ফারা মৃত: যপফন পদফনাথ ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০২৭৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৭৭ পভা: পজাউয ক কপছভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৪৪২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৭৮ পভাছা: আরতাাযা পফ ভ পভা: পজলুয যভান ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৭৯১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৭৯ পভা: আনছায আরী মৃ: ভপয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯১১৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৮০ পভা: যইছ আরী মৃ: পাফাান ভন্ডর পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৬৭১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৮১ পভাছা: আকপরভা পফ ভ পভা: পজলুয যভান ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৬৭৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৮২  পভা: তাজমুর হুদা পভ: আপজজায যভান পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৬৮০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৮৩ পভা: াপভদুয যভান মৃত: অপছভউদ্দীন পুরুল শ্রপভক বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৭৩০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৮৪ পভাছা: নুয ফানু আরনাায পারন ভপরা গৃপণী বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৫০৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৮৫ পভাছা: ইাপভন আরনাারুর ইরাভ পুরুল শ্রপভক বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৫০৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৮৬ পভাছা: জরফদা পফ ভ আব্দুয যপভ ভপরা শ্রপভক বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০০৭৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৮৭ পভাছা: ভারজদা পফ ভ ভপভনুর ক পুরুল শ্রপভক বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০০৭৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৮৮ পভা: নুয ইরাভ পভা: আবু ফক্কয পুরুল শ্রপভক বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৬০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৮৯ পভা: জপভ উদ্দীন পুরুল শ্রপভক বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯০৬৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৯০ পভাছা: ভঞ্জুাযা পফ ভ ফানু পভা ভপরা গৃপণী বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯২১১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৯১ পভা: পফরার পারন মৃত: পযাজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯১২৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৯২ পভাছা: পপরনা পফ ভ ততমুর ইরাভ ভপরা শ্রপভক বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৬৪১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৯৩ পভা: আর আপভন পভা:পদররাায পারন পুরুল শ্রপভক বফাইন য ৭ ৫নং যা ১৯৮৮২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৭৯৪ পভা: পভাতাায পারন পভা: তারযফ আরx



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৮০১ পভা: পভরযাফ আরী মৃ: উভয আরী পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০১৪৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮০২ পভা: পজাউয ক পভা: কপছভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৪৪২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮০৩ পভা: আপজার পারন মৃত: ইপাজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯০৪৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮০৪ পভা: আনছায আরী ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয যজপুয ৭ ৫নং যা ২০৫৫২০৬৮৯৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২ সংশ োধিত

৮০৫ পভাছা: ভারজদা  াতুন মৃ: াইদুয যভান ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৬১১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮০৬ পভা: আকফয আরী মৃ: আপজভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৭১৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮০৭ পভাছা: রাফনী  াতুন পভা: নুয জাভান ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৪৮৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮০৮ পভা: এরকযামুর ইরাভ মৃ: ইউছুপ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০১৩০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮০৯ পভা: জপভ উদ্দীন পভা: আইন উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৪৮০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮১০ পভা: আরনাায আরী পভা: পজলুয যভান পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ১৯৯২২৭১৬৪৬৯০০০২০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮১১ পভাছা: পউপর পফ ভ পভা: ান্নান কপফয ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ১৯৯২২৭১৬৪৬০০০৩৬০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮১২ পভাছা: পযাপজনা পফ ভ পভা: রুহুর আপভন ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৯৩৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮১৩ পভাছা: াপদা আক্তায কপর পভা: একযামুর পারন ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৭৫৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮১৪ পভাছা: ভাপরুজা পফ ভ পভা: যাান আরী ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ১৯৮৮২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮১৫ পভাছা: পপযরদেৌপ পফ ভ মৃত: আবু কারাভ ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৮২১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮১৬ পভাছা: যপভা  াতুন পভা: জযত আরী ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮১৭ পভাছা: পাযা পফ ভ  পভা: গুরজায আরী ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৮৫৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮১৮ পভাছা: ছারযা পফ ভ পভা: আব্দুর জপরর ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০০৬৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮১৯ পভাছা: কপনুয পফ ভ পভা: পভজানুয যভান ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯২৯৯৬১৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮২০ পভাছা: আরনাাযা পফ ভ পভা: আব্দুর কুদ্দু ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৯২২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮২১ পভাছা: যপদা পফ ভ পভা: আাদ আরী ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০০৬৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮২২ পভাছা: জরফদা পফ ভ মৃ: ভঙ্গরা ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০০৭৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮২৩ পভাছা: তছপরভা পফ ভ মৃ: ভপপজ উদ্দীন ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০০৭১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮২৪ পভা: ভপপজ উদ্দীন মৃত:  পরর উ্দীন ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯১৫০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮২৫ পভা: ছারদকুর ইরাভ মৃ: ভপয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৯৫০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮২৬ পভা: থপতফ উদ্দীন মৃ: ভপয উদ্দীন ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৯৪৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮২৭ নপজৎ চন্দ্র পদফনাথ রদফ চন্দ্র পদফনাথ পুরুল পদন ভজুয চুপনাাড়া ৭ ৫নং যা ১৯৯১২৭১৬৪৬৯০০০৪০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮২৮ পভা: াাজাান আরী পভা: মুাম্মদ আরী পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ১৯৯২২৭১৬৪৬৯০০০৩০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮২৯ পভা: ভপজফয যভান পভা: ফধু পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯২৯৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৩০ পভা: চর ু রভা: ভপজফয যভান পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪২৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৩১ করফজ আরী মৃ: জনাফ আরী পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৫৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৩২ পটিক ভরী সুগ্রীভ ভরী পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৫০৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৩৩ ফাফপর  মুয মৃ: রপরত মুয ভপরা পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৭৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৩৪ শ্রীভপত  যানী যা ভাপনক চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৮৭৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৩৫ বি মুয মৃ: ভুজুা মুয পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ১৯৯১২৭১৬৪৬৯০০০১০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৮৩৬ কাপতডক মুয মৃ:  াকুা মুয পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৮৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৩৭ পভাছা: সুভপত বুজায ভপরা গৃপণী কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৭৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৩৮ যতনী মুয দুরার মুয পুরুল শ্রপভক কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৭৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৩৯ রদফ  মুয সুফারার মুয পুরুল শ্রপভক কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৫১৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৪০ াভারু মুয জাপরভ মুয পুরুল শ্রপভক কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৭০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৪১ যতন ভরী মৃ: আনুা ভরী পুরুল শ্রপভক কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৫৩০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৪২ পজযাস্দা যপফ দা যাভ রার যপফ দা ভপরা শ্রপভক কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৫৬৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৪৩ ভীয পভাাযপ পারন মৃ: তপজয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৭২২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৪৪ পভা: আবু ফক্কয মৃ: আব্দুর আপজজ পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৯২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৪৫ পযভর মুয সুফা রার পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৬৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৪৬ পভা: আবু ফক্কয মৃ: আনায আরী পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৫৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৪৭ পভা: নজরুর ইরাভ পভাজাপপয পারন পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯০০০১৬৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৪৮ শ্রী পকতফ রার যা পফষু চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৬০৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৪৯ পভা: পরাকত আরী ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৮৯৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৫০ পফযজুন যপফ দা পডাভা যাভ পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৫৬৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৫১ জপভরা পফ ভ আরতাপ পারন পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪২৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৫২ প্রকা চন্দ্র ার পজরতন্দ্র নাথ ার পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৫৩ শ্রী প্রদী ঋপল শ্রী সুরযন ঋপল পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ১৯৮৯২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৫৪ শ্রী ং চন্দ্র ার অতুর চন্দ্র ার পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৮৩৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৫৫ ভাপনক মুয মৃত:  াকুা মুয পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৭৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৫৬ বি মুয মৃত: ভুজুা মুয পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ১৯৯১২৭১৬৪৬৯০০০১০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৫৭ পপন চন্দ্র যা মৃত: পনন্দা যা পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৪৪৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৫৮ শ্রী রদফ যপফ দা মৃত: ফুরচান যপফ দা পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৬৪৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৫৯ শ্রী রদফ চন্দ্র যা শ্রী কারীচযণ পদফনাথ পুরুল পদন ভজুয চুপনাাড়া 

বফাইন য

৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০১৮২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৬০ শ্রী পফত্র চন্দ্র ার শ্রী অফনী চন্দ্র ার পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৯৩৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৬১ শ্রী ফীরযন চন্দ্র পদফনাথ মৃত: পজানাকু পদফনাথ পুরুল পদন ভজুয চুপনাাড়া 

বফাইন য

৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০২৬০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৬২ শ্রী কুভদ  চন্দ্র যা শ্রী ফাবু চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয ইন্দ্রাড়া 

বফাইন য

৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৪৬৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৬৩ শ্রী যাফন পযদা মৃ: ফুরচাঁন যপফদা পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯১৭৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৬৪ পভাাম্মদ আরী পভা: াপপযুউপদ্দন পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৫৫১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৬৫ পভা: পযফুর ইরাভ মৃ: াভছুর পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৩৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৬৬ পভা: জাাঙ্গীয পভা: আরাউপদ্দন পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৪৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৬৭ পভা: াভীভ ইউসু আরী পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪১৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৬৮ পভাোঃ ভপজফয যভান মৃত: শুধু পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয স্কুরাড়া 

বফাইন য

৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০১২৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৬৯ পভা: কত আরী পভা: নজরুর ইরাভ পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭২৬৪০৯১৮৩৪৪৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৭০ পপযদ আরী পভা: পভাছররভ আরী পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৬৯৩০০৪৭৬৬৯৭০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৮৭১ পভাোঃ আনারুর মৃত: আব্দুর আপজজ পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৩১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৭২ পভা: আবু ফক্কয পছপদ্দক মৃত: জাভার পারন পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০১৩৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৭৩ পভাোঃ যপফউর ইরাভ মৃ: জাভার পারন পুরুল পদন ভজুয স্কুরাড়া 

বফাইন য

৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০১৩৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৭৪ পভা: আব্দুয যভান ইপাজপদ্দন আকন্দ পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯০৩৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৭৫ পভা: আপজার পারন মৃত: ইপাজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯০৪৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৭৬ পভা: জহুরুর ইরাভ পভা: আবু ফকয পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ৯৩৮৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৭৭ পভা: াপদুয ইরাভ মৃ: আপাজ উপদ্দন পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৫৪১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৭৮ পভা: জাপদুর ইরাভ পভা: কপছভ উদ্দীন পুরুল শ্রপভক ডাঙ্কায াড়া 

বফাইন য

৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৪২৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৭৯ পভা: াপফবুয যভান মৃ: পজলু যভান পুরুল পদন ভজুয ভাঝাাড়া 

বফাইন য

৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৩১০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৮০ পভা: আররকজান আরী পভা: পদরজান আরী পুরুল পদন ভজুয ডাঙ্কায াড়া 

বফাইন য

৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৩৮৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৮১ পভা: আপতউয যভান পভা: পদরজান আরী পুরুল পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ১৯৯০২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৮২ পভা: পতাপাির পারন পভা: আব্দুছ ছাত্তায পুরুল পদন ভজুয ভাঝাাড়া 

বফাইন য

৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৩৫০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৮৩ পভা: আপনছুয যভান মৃত: আবুর পারন পুরুল পদন ভজুয ভাঝাাড়া 

বফাইন য

৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯২০৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৮৪ পভা: আপজজুর ইরাভ মৃত: পপউদ্দীন পুরুল পদন ভজুয কাউ াঁ ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৮৮৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৮৫ যাজকুভাযী ঋপল সুরযন ঋপল ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৮২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৮৬ াযপত ঋপল সুকুভায ঋপল ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৫১০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৮৭ ফান্তী মুয উরদ মুয ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৮৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৮৮ বুরবুপর যানী ফাসু চন্দ্র পদফনাথ ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০১৭৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৮৯ পপ্ররভা ফারা যা পক্ষপয পভান যা ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৪৭৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৯০ কুরভপন পদপফ পফা চন্দ্র পদফনাথ ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০১৬৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৯১ তাযা মুয কাপতডক  মুয ভপরা শ্রপভক বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৮৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৯২ ফাফপর মুয মৃত রাপরত মুয ভপরা শ্রপভক বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৭৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৯৩ প্রপভরা যানী যা শ্রী ফাবু চন্দ্র যা ভপরা শ্রপভক বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৪৬৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৯৪ পভাছা: পযাপজনা াযবীন পভা: াপভদুয যভান ভপরা শ্রপভক বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০১৩৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৯৫ পভাছা: পভপযনা পফ ভ পভা: আপজার পারন ভপরা শ্রপভক বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৩৩৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৯৬ পভাছা: সুফণ ডনা আকতায পভা: আযভান আরী ভপরা শ্রপভক বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৩২৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৯৭ পভাছা: রার ফানু মৃত:  পতফ উদ্দীন ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৫০৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৯৮ পভাছা: াপছনা মৃত: পজলু যভান ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৩১১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৮৯৯ পভাছা: পযাপজনা পফ ভ পভা: রুহুর আপভ ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৯৩৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯০০ পভাছা: াযবীন পফ ভ পভা: এনামুর ক ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৭৫৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯০১ পভাছা: ভপজডনা পফ ভ পভা: আযাপ আরী ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৬৯৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯০২ পভাছা: আনজুাযা পফ ভ পভা: আব্দুর াত্তায ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৭৬১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯০৩ পভাছা: পভাস্তাপকভা পভা: জাাঙ্গীয আরভ ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৬৯৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯০৪ পভাছা: গুরজাযা পফ ভ পভা: রার চান ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৩৫২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯০৫ পভাছা: ভারজদা  াতুন পভা: আাভদ আরী ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৩২২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৯০৬ পযরনা পফ ভ পভাুা: আনারুর ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৩২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯০৭ পভাছা: ছাররা পফ ভ পভা: ভপপজ্ উপদ্দন ভপরা পদন ভজুয বফাইন য 

স্কুরাড়া

৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০১৩৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯০৮ পভাছা: তারযা পফ ভ পভা: পরকন্দায আরী ভপরা পদন ভজুয কাঁউ া ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৯৯৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯০৯ পভাছা: জান্নাতুন পনছা মৃত: আপছায আরী ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০১৪৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯১০ পভাছা: াভছুন পনায পভা: পভরযাফ আরী ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০১৪৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯১১ পভাছা: পযনা পফ ভ পভা: ছাররউয যভান ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৩২৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯১২ পভাছা: অপপনা পভা: পাররভান ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯১৩ পভাছা: আনজুাযা পভা: প াযরদ আরভ ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৯৩৩২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯১৪ পভাছা: পপরযাজা পফ ভ মৃত আভজাদ আরী ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০২১৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯১৫ পভাছা: ছাপভনা পফ ভ পভা: একযামুর ইরাভ ভপরা শ্রপভক বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০১২০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯১৬ পফরপকজ আযা পফ ভ ইভতাজুর ভপরা শ্রপভক বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯০০০০০৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯১৭ পভাছা: রুপফা  াতুন পভা: ভান আরী ভপরা শ্রপভক বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০২৮৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯১৮ পভাছা: পজন পফ ভ পভা: পযাজুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০১২২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯১৯ পভাছা:ঝযনা  াতুন পভা: যভজান আরী ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০১৫১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯২০ পভাছা: পযাপজপা পফ ভ পভা: াপদুর আরভ ভপরা পদন ভজুয বফাইন য ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০৯৪২৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯২১ পভাছা: পভযন পফ ভ পভা: াপপজ উপদ্দন ভপরা পদন ভজুয কাঁউ া ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৯৯২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯২২ ফারনছা পফ ভ করজফ আরী ভপরা পদন ভজুয কাঁউ া ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৪৪০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯২৩ পভাছা: রুপফনা পফ ভ পভা: ছাইফুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয কাঁউ া ৭ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৯৯১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯২৪ পভা: পযাজুর ইরাভ মৃ: াাজত আরী পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৮৯৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯২৫ পভা: জারার উদ্দীন পভা: মুফায পভাাম্মদ পুরুল পকলান উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯২৬ পভাছা: পফফী আোঃ ফাযী ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৭৪৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯২৭ পভা: নুয আরভ পভা: আকফয আরী পুরুল বযান চারক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৩৮৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯২৮ পভা: আরভ ীয মৃ: উভয আরী পুরুল বযান চারক উভযাইর ৮ ৫নং যা ১৯৭৯২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯২৯ পভা: যস্তভ আরী মৃ: াভছুদ্দীন পুরুল পকলান উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৮৩৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৩০ পভা: াইদুয যভান মৃ: পভা: ইউনুচ আরী পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৭১৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৩১ পভাছা: জরফদা  াতুন মৃ: াভচুপদ্দন ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৮৬১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৩২ পভা: আপছায আরী ফাাযউপদ্দন পুরুল পকলাণ উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৬৯৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৩৩ পভা: ইভযান আরী পভা: াইদুয যভান পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৪২৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৩৪ পভা: পভাজারম্মর ক আপরভ উপদ্দন পুরুল কৃলক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৬৯৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৩৫ পভা: ভকররছায যভান পভা: আপযপদ্দন পুরুল কৃলক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৮৮৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৩৬ পভা: পভাররভ আরী পভা: ইাক আরী পুরুল বযান চারক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৮৯৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৩৭ আবু ফক্কয পভা: পজর পভাাম্মদ পুরুল কৃলক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৯৯০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৩৮ পভা: আকফয আরী পভা: আপজজ পুরুল কৃলক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৭২৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৩৯ পভা: ফাবু হুরন পভা: আপছায আরী পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৭৪৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৪০ পভাছা: গুর ফানু পভা: আব্দুর ভান্নান পুরুল গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৮৯২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৯৪১ পভা: আব্দুর যভান পভা: আপয উপদ্দন পুরুল কৃলক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৬৬৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৪২ পভা: আরনাায পারন পভা: মুপনফ উপদ্দন পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৯৮৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৪৩ পভা: নজরুর ইরাভ পভা: াাজত আরী পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৮৩৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৪৪ পভা: পদুর ইরাভ পযাজুর ইরাভ পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ১৯৯০২৭১৬৯০০০০০৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৪৫ পভা: ভপজফয যভান পভা: জনার আরফপদন পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২০৭৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৪৬ পভাছা: আযজু পফ ভ পভা: নুযারভ ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২০৯৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৪৭ পভাছা: পযনা পভা: পদুল্যা ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২০৪৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৪৮ পভাুাছা: য ফানু পভা: প ারাভ পভাস্তপা ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৯৬৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৪৯ পভা: আরতাপ আরী পভা: পযাজ উদ্দীন পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৮৮৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৫০ পভা: পতাপাির পারন আ: আপজজ পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৯৫৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৫১ পভাছা: পপারী পফ ভ পভা: আপভনুর ইরাভ ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২০০১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৫২ পভা: প াযরদ আরী পয আরী পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৯০৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৫৩ পভা: আান াপফফ পভা: আব্দুর াই পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩০০৪০৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৫৪ পভা: ািাদুর ক পভা: আব্দুর রপতপ পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৪৭৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৫৫ পভা: আব্দুর ভান্নান পভা: আজ য আরী পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৭৩৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৫৬ পভা: পযাজুর ইরাভ পভা: আ: রপতপ পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৭১১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৫৭ পভা: ভপবুয যভান পভা: আজ য আরী পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২১৬৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৫৮ পভাছা:ছইদা পফ ভ পভা: ফপয উপদ্দন ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৭৭৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৫৯ পভাছা: আপজডনা পফ ভ পভা: দুরার ইরাভ ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৭৬৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৬০ পভা: কাভরুিাভান পভা: াইদুয যভান পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৯২০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৬১ পভা: পফফয যভান ফপয উপদ্দন পুরুল কৃলক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৭৭১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৬২ পভাছা: আপভনা  াতুন আপজার পারন ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২০৪১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৬৩ পভাছা: পভনা পভা: মুক্তায পারন ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪১০১৮৯০৭১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৬৪ পুতুর ফারা দা শুব চন্দ্র দা ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২২০৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৬৫ ভাভপন চন্দ্র দা পনভ ডর চন্দ্র যকায ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২২৮৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৬৬ শ্রীভপত সু যী শ্রী রতযন চন্দ্র দা ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২২৯৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৬৭ শ্রী পাাতুয দা শ্রী জর  চন্দ্র দা পুরুল পজরর উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২২৪৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৬৮ শ্রী ধীরযন চন্দ্র দা শ্রী কাপতডক চন্দ্র দা পুরুল পজরর উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৩০৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৬৯ শ্রীভপত প্রবাতী যানী শ্রী ফাফলু চন্দ্র দা ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৪৩৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৭০ পভাছা: কপনুয পফ ভ পভা: ফাফলু যকায ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৪২০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৭১ পভা: আোঃ ভাররক আোঃ জফফায পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১২৬০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৭২ পভা: তপদুর ইরাভ পভা: আ: রপতপ পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৬৯৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৭৩ আপরযাজা সুরতানা পভা: আরফদ আরী ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১০৪৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৭৪ পভা: আইনুর ইরাভ াজাান আরী পুরুল কৃপল উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১২৭৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৭৫ পভাছা: জপযনা পফ ভ  পভা: পারুক আরভদ ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৫৯১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৯৭৬ অপনর চন্দ্র দা নরযন্দ্র নাথ দা পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৫২০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৭৭ শ্রীভপত অঞ্জরী যানী শ্রী অরুন চন্দ্র ভন্ত ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৫১৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৭৮ শ্রী  পয ভন শ্রী নরযন্দ্র নাথ ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৪৮৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৭৯ পভা: ারাভ বুলু পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৫৮৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৮০ আর আপভন পভা: জপয উপদ্দন পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ১৯৯২২৭৬৪৬৯০০০০৪০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৮১ পভাছা: আ তায ফানু আোঃ াভাদ ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৪১৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৮২ পভাছা: ভরচনা  াতুন পভা: রাজদ আরী ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১১৮৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৮৩ ধীরযন্দ্র চন্দ্র যা ভপন্দ্র চন্দ্র যা পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৪৬২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৮৪ ভরনাাযা পফ ভ আভজাদ আরী ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৮২২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৮৫ আজ য আরী আাদুিাভান ভপরা শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২০৯১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৮৬ পভা: ভাাবুয পভা: াপভযপদ্দন পুরুল বযান চারক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৬১৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৮৭ পভা: আফদুল্ল্া রপক্ষযাভ পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৯৯৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৮৮ যফীন্দ্র চন্দ্র দা মৃ: উপকর চন্দ্র দা পুরুল পজরর উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৩৫৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৮৯ শ্রী জরদফ চন্দ্র দা শ্রী যাপজন চন্দ্র দা পুরুল পজরর উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২২১০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৯০  ীতা যানী দা শ্রী পভরন ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৯৮৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৯১ পভাছা: জাানাযা :পভা: ারযজ আরী ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৮৭১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৯২ পভাছা: যপদা পফ ভ াপভদুয যভান ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৬৫২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৯৩ পভাছা: নাজভা পফ ভ পভাজাায পারন ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২০০৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৯৪ পভাছা: পউরী পফ ভ পভা: লুৎপয যভান ভপরা বযান চারক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৫৭২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৯৫ পভাছা: পযারকা পফ ভ মৃ: আরা উদ্দীন ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৪২৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৯৬ পভা: াপন পভা: পযপ উদ্দীন পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৪৪৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৯৭ পভাছা: যারজদা পফ ভ পভা: পযপ উদ্দীন ভপরা বযান চারক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৪৪৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৯৮ শ্রী মতন চন্দ্র মৃ: ভপনী চন্দ্র পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১০৩৫০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

৯৯৯ শ্রী তাপ যানী যাজ কুভায ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৪৩৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০০০ পভা: দুরার পভা: আবুর পারন পুরুল পদন ভজুয উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৫৮৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০০১ পভাছা: াপছনা পফ ভ পভা: পভায উদ্দীন ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৩৪১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০০২ পভাছা: পভপযনা আক্তায পভা: রুরফর ভপরা শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৮৫০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০০৩ পভাছা: তপরভা পফ ভ মৃ: আব্দুর আপজজ ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৯৫৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০০৪ আত্তাফফদ্দীন মৃ: আব্দুর পাফান পুরুল বযান চারক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২০০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০০৫ পভাছা: ভপভনা  াতুন পভা: পভারযভ ভপরা শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৯১৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০০৬ পভাছা: পভারানা পফ ভ আব্দুয যভান পুরুল গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২১১২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০০৭ পভাছা: আপছানা পভা: নুয আরভ পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ১৯৮৯২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০০৮ পভাছা: ভারুপা পফ ভ পভা: আইনুর ক ভপরা পদন ভজুয উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২০৫৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০০৯ পভাছা: পপরনা পফ ভ পভা: আরনাায পারন ভপরা শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২০৫১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০১০ পভাছা পযপা পফ ভ মৃ: জাভার উদ্দীন ভপরা শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২০৭২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১০১১ পভাছা: রুানা পভা: আরভ ভপরা শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২০৭১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০১২ পভাছা: আরফদা পফ ভ পভা: এভাজ উদ্দীন ভপরা শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৯১৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০১৩ পভাছা: ছাপভনা পফ ভ পভা: পপকুর ইরাভ পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৯০৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০১৪ পভা: াপছভ উদ্দীন মৃ: ভপরভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১১৬৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০১৫ পভাছা: প ারাী পফ ভ পভা: আরনাায পারন ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৮৩০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০১৬ পভাছা: ারুর পভা: আব্দুর রপতপ পুরুল গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৮৩২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০১৭ পভাছা: যারদা পফ ভ মৃ: জাভার উদ্দীন ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৯১৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০১৮ পভাছা: াইদা পফ ভ পভা: াইদুয যভান ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৮০৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০১৯ পভাছা: ছারযা  াতুন মৃ: উভয আরী ভপরা শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৬৮৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০২০ পভা: তুপভয উদ্দীন মৃ: আব্দুর আপজজ পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৩০৩১২০৭৮৪৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০২১ পভা: আব্দুর জফফায মৃ: আজযত আরী পুরুল বযান চারক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৯৯৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০২২ পভাছা: নপফজান পভা: াপভদ ভপরা পদন ভজুয উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৭৪৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০২৩ পভাছা: পভাছররভা  াতুন পভাজারম্মর ক পুরুল পদন ভজুয উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৮৩৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০২৪ পভা: আইনুর ক জাভার উ্দীন পুরুল বযান চারক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২০৯২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০২৫ শ্রী পদরন চন্দ্র দা শ্রী যাজকুভায চন্দ্র দা পুরুল পদন ভজুয উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৪০৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০২৬ পভাছা: তছপরভা পফ ভ ভকবুর পারন ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৮২৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০২৭ পভা: পভাছারদ্দক ভকবুর পারন পুরুল পদন ভজুয উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৭৫৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০২৮ পভা: আইনুর মৃ: ভপনয উপদ্দন পুরুল ’’ উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৯৭৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০২৯ পভাছা: যনা  াতুন বুজায আরী ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৭৮৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৩০ পভাছা: আপজডনা  াতুন ভনসুয আরী ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৬০২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৩১ পভা: আব্দুর পভাতারযফ আপয উপদ্দন পুরুল পদন ভজুয উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৬৭২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৩২ পভাছা: ভপভনা পফ ভ ভন্টু ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২০৪৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৩৩ পভাছা: আরভনা পফ ভ আজাায আরী ভপরা গৃপণী উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৪১৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৩৪ পভা: আইনুর ক পভা: ইাপছন আরী পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৩৯২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৩৫ পভাছা: আররভা  াতুন পভা: ইাছীন আরী ভপরা পদন ভজুয উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৩৯৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৩৬ পভাছা: ারজদা পভা: পভাকরদুয ভপরা পদন ভজুয উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২০৬৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৩৭ পভা: কারভ আরী মৃ: ভপপজ উদ্দীন পুরুল গ্রাভ পুপর উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২০৯৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৩৮ পভা: আব্দুয যািাক মৃত: পভাাম্মদ আরী পুরুল শ্রপভক উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৮৫২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৩৯ পভাছা: কপনুয পফ ভ পভা: ভপভনুর ইরাভ ভপরা গ্রাভ পুপর উভযাইর ৮ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২২৭৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৪০ শ্যাভরী ফারা কাভপন কুর ভপরা পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৪৮০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৪১ স্বন চন্দ্র যা পফপত চন্দ্র পুরুল শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৪৬৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৪২ পভাছা: আরভনা পফ ভ মৃ: আফফা আরী ভপরা শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫১৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৪৩ আব্দুর ভান্নান আব্দুয যভান পুরুল শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৩৯৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৪৪ পভাছা: পভনযা পফ ভ ভাপজদুয যভান ভপরা শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫০৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৪৫ পভাছা: নাযপ  আক্তায আবু াঈদ ভপরা গৃপণী ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৩৯৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১০৪৬ পভাছা: আকতাযা ফানু পভা; ছাইদুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫০১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৪৭ পভাছা: আরনাাযা পভা: আব্দুর রপতপ ভপরা গৃপণী ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩১৬৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৪৮ পভাছা: ভকরছন পনায তাররফ আরী ভপরা পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩১৫৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৪৯ পভা: ছাইদুয যভান মৃ: এছাভ উদ্দীন পুরুল শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫০৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৫০ পভাছা: ারুর বুলু পভাাম্মদ ভপরা গৃপণী ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩১৬০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৫১ পভাছা: পফউটি আযা পভা: আরনাায ভপরা পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩২৩১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৫২ পভাছা: নুরযা পফ ভ আব্দুর  াররক ভপরা শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩১৯৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৫৩ পভাছা:  াররদা পভা: ততফ আরী ভপরা শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩১৮৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৫৪ পভা: আব্দুর াপভদ মৃত: কাপজভ উদ্দীন পুরুল শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৩৯২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৫৫ পভা: আবুর পারন মৃ: ভল্ল্ীক কাযী পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫৪৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৫৬ পুষ্প ফারা শ্যাভ ফাবু ভপরা পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৪৭৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৫৭ পভাছা: পযাপজনা আক্তায ছাইফুর ইরাভ ভপরা শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪২৮৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৫৮ পভা: লুৎপয যভান মৃত: ফচন আরী পুরুল শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৪৮৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৫৯ ফারনা ফারা যতন যা ভপর শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৩০৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৬০ পভা: পজায যভান পভা: যপভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৩৭৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৬১ পভাছা: াযবীন পফ ভ পভা: পযজাউর ইরাভ ভপরা শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৯৮৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৬২ পভাছা: ভপনযা পফ ভ একযামুর ক পুরুল শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ১৯৯২২৭১৬৪৬৯০০০৩০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৬৩ পভা: াভছুর আরভ মৃ: বুদু পভাাম্মদ পুরুল শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪১১১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৬৪ পভাছা: ভাপরুজা পভা: আব্দুর ভারযক ভপরা গৃপণী ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৬৭৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৬৫ পভাছা: ছাপফনা পভা: দুরার পভা ভপরা পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩০৮৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৬৬ পভাছা:াপা পফ ভ মৃ: আনছায আরী ভপরা শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৭৮৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৬৭ পভাছা: াপচনা পফ ভ পভা: আব্দুয যপভ ভপরা শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৭২৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৬৮ পভাছা: পযরনা  াতুন পভা: পযাজুর ইরাভ ভপরা গৃপণী ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৮৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৬৯ পভাছা: পকাপনুয পফ ভ পভা: পভাররভ উদ্দীন ভপরা গৃপণী ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৯৯১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৭০ পভা: এনামুর ক মৃ: াভসুদ্দীন পুরুল শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৪০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৭১ পভা: আযফ আরী মৃত: আপছয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৩৮৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৭২ পভাোঃ জহুরুর ইরাভ  পভা: ছাইদুয ইরভ পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫২৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৭৩ পভা: জাাঙ্গীয আরভ পভা:  াইরুর ইরাভ পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৪৯১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৭৪ পভা: ভনছুয আরী] মৃত: াাবুদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৬৩৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৭৫ পভা:  াইরুর ইরাভ পভা: আব্দুর কুদ্দু পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৩৩০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৭৬ পভাছা: যারদা  পফ ভ  পভা: মুপনয উদ্দীন ভপরা পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৩২৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৭৭ পভা: আবু াঈদ পভা: প াদা ফক্স পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪২৯৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৭৮ পভা: ছাইফুর ইরাভ পভা: আব্দুর জফফায পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫৩৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৭৯ পভা: আব্দুর াপকভ মৃ: আপছয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৩৭২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৮০ পভা: এভদাদুর ক পভাোঃ  আব্দুর কুদ্দু পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৪১৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১০৮১ পভা: যপপউদ্দীন মৃ: রুস্তভ আরী পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫২১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৮২ পভাোঃ আবুর পারন মৃ: ভপল্ল্ক কাযী পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫৪৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৮৩ পভাছা: পযপা  াতুন মৃ: আপক উল্ল্া ভপরা পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৬২৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৮৪ পভাোঃ ভকবুর পারন মৃত: ছপভয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫২৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৮৫ পভাছা: আপিা পফ ভ পভা: যপপকুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫৩২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৮৬ পভা: ছাইদুয যভান মৃ: এছাভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫০৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৮৭ তুরী দা মৃ:  নক দা পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫১৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৮৮ পভাোঃ আাদুর ইরাভ পভা: আব্দুর কারদয পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৪২০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৮৯ পভাোঃ আব্দুর জপরর মৃ: কপছয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৪৯৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৯০ পভাোঃ ছাভছদ্দীন মৃ: ছপভউল্ল্া পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৭৫৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৯১ পভাোঃ তপছয উদ্দীন পভা: আজার পারন পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৪৬৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৯২ জহুরুর ইরাভ ইউছুফ আরী পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৯২২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৯৩ পভাোঃ পভাপাির পারন পভাোঃ জানার উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৯৪ সুর ভাপড ড মৃ: যনপজৎ ভাপি পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৭৯৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৯৫ পভা:  ারদমুর ইরাভ পভা: আব্দুর কুদ্দু পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৪১৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৯৬ পভাোঃ লুৎপয যভান মৃ: াভসুদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৩৯৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৯৭ পভা:  াইরুর ইরাভ মৃ: তপভয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৪৯০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৯৮ পনপত ভন্ত মৃত: যাভ ফচন ভন্ত পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫৩০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১০৯৯ পভা: ভাপজদুয যভান মৃ: তাররফদ্দীন পুরুল শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫২৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১০০ পভা: আপনছুয যভান  পভা: নুয ইরাভ পুরুল শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৪০৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১০১ পভা: ভাফুজায যভান পভা: নুয ইরাভ পুরুল শ্রপভক ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৪০৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১০২ পভা: জপভদ্দীন পভা: আব্দুর  াররক পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৬৭৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১০৩ পভাোঃ আবুজায পভাোঃ নুয ইরাভ পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪২৯১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১০৪ পফরনাদ কুপভ ড মৃত: ঝাপা কুপভ ড পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৪৭৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১০৫ পভা: আব্দুয যািাক পভা: আবুর পার পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩১২৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১০৬ পভা: ছাপরহুয পভা: জপপয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি/ জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩২০৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১০৭ পভা: পদুর ইরাভ মৃত: আপাজ আরী পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১০৮ পভাছা: আপযপা  াতুন পভা: াইফুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয উথযাইর ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৯৪৩৬০৮৪৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১০৯ পভাছা:আরভাযা পফ ভ পভা: ততবুয যভান ভপরা পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৯৯৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১১০ পভাছা: ইভন আযা পভারতাপাির পারন ভপরা পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩০০২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১১১ পভাছা: সুপপা পফ ভ পভা: াপফবুয যভান ভপরা পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩১৮৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১১২ পভা: জাাঙ্গীয আরভ পভা: যপভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১১৩ পভা: ভপভনুর ক পভা: আব্দুর জফফায পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩১৩৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১১৪ পভা:  পরর আব্দু পছাফাান পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩২২৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১১৫ পভাোঃ আবুর পারন মৃ: নূয পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩১২২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১১১৬ পভাোঃ পযাজুর ক মৃ: ইাাক আরী পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩২৪৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১১৭ পভাোঃ নজরুর ইরাভ পভাোঃ জনাফ আরী পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩০৫৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১১৮ পভাোঃ দুরার পভা: আব্দুর ছাত্তায পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩২২১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১১৯ পভা: ভপপজুর ইরাভ পভা: পরকন্দায আরী পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৪০৯৫৮৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১২০ পভাোঃ ভপতউয যভান পভা: আব্দুয জফফায ভপরা পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩১২৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১২১ পভা:  ারদমুর ক পভা: ততফ আরী পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩১৭৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১২২ বুলু পভাাম্মদ মৃ: ভকরছদ আরী পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩০৯৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১২৩ পভাোঃ পভাত্তাররফ মৃত: ভকরছদ আরী পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩১৫৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১২৪ পভাোঃ আব্দুর  াররক মৃত: পরজ উদ্দীন ভপরা পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩১৯২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১২৫ পভাোঃ দুরার পভঞা পভাোঃ পদরদায আরী ভপরা পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৪২১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১২৬ পভা:: পভাজাায আরী মৃ: ফপদউিাভান পুরুল পদন ভজুয  ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৯৮০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১২৭ তাযাদ যা মৃত: পুলনাথ যা পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩২৮১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১২৮ ছপফ যাভ চন্দ্র যা মৃত: করনেয চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয  ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৮৮০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১২৯ রতযন যা মৃত পদলু ফভ ডন পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৩৫৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৩০ পফে নাথ যা মৃত প াকা ফভ ডন পুরুল পদন ভজুয  ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৩৬৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৩১ পভাা: াভছুন নাায মৃ: ারফ আরী ভপরা পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪১০৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৩২ পভাছা: াপছনা পফ ভ পভা: আব্দুয যপভ ভপরা পদন ভজুয  ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৭২৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৩৩ পভা: ফুলু পারন পভা: পদরায আরী পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৪২৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৩৪ পভাোঃ প ারাভ পভাস্তপা মৃত যস্তভ আরী পুরুল পদন ভজুয  ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪০১১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৩৫ পভাোঃ  াইরুর ইরাভ পভাোঃ আব্দুয যভান পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ১৯৯০২৭১৬৪৬৯০০০৩০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৩৬ দুরার চন্দ্র যা মৃত ফদং চন্দ্র ফারা পুরুল শ্রপভক  ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৩০৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৩৭ প্রদী চন্দ্র যা জর ন্দ্র চন্দ্র যা পুরুল শ্রপভক ভালপি ৯ ৫নং যা ১৯৮৯২৭১৬৪৬৯০০০০০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৩৮ সুফর চন্দ্র যা পরযানার পুরুল শ্রপভক  ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৪৯৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৩৯ পভা: ভপছ উপদ্দন পভা: যপভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪০৫৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৪০ শ্যাভর চন্দ্র যা পফরনাদ চন্দ্র ফভ ডন পুরুল পদন ভজুয  ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৪৯০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৪১ পভাোঃ  ফুয উদ্দীন পভা: যপভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪০৫৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৪২ পভা: প ারাভ পভাস্তপা মৃ: পভা: ফদয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয  ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪০৮৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৪৩ পভা: আব্দুর ভপতন পভা: তপভয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৪৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৪৪ পভাোঃ যপদ পভা: আজ ায আরী পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৪৬১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৪৫ পভা: নুযআরভ পভা: ইাপছন আরী পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩১০৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৪৬ পভা: পদুর ইরাভ মৃত  আপাজ আরী পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩১২০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৪৭ পভা: ইাকুফ আরী মৃত: ভপছয উপদ্দন পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩১৭০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৪৮ পভাছা: ভযপজনা পফ ভ ভপন আরী ভপরা পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৯৬২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৪৯ পভা: আব্দুর ভপতন পভা: তপভয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৪৪৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৫০ পভাছা : ভপযভ  াতুন পভা: ছাইদুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৪০৯৬১৪ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১১৫১ পভাছা : লুৎপা পফ ভ মৃত: আব্দুয যািাক ভপরা পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৯৮০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৫২ পভা: আব্দুর জপরর মৃত: পজর উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৫৩ পভাছা: তপভনা  াতুন পভা: আব্দুয যপদ ভপরা পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫৯১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৫৪ পভা: ছাইদুয যভান পভা: আব্দুর জফফায পুরুল পদন ভজুয জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫৪০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৫৫ পভাছা: জতুন পনছা পভা: আবুর পারন পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩২৩০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৫৬ পভাোঃ াাদৎ পারন মৃ: আব্দুর ভপজদ পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৭৪৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৫৭ পভা: তপদুর আরভ পভাোঃ ারচন আরী পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৯৫৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৫৮ পভাোঃ ততফ আরী পভাোঃ াান আরী পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৪০৯৬১৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৫৯ পভা: রুহুর আপভন পভা: পযাজুর পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩০৫৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৬০ পভা: আপনছুয যভান পতনকুপড়া পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৭৩৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৬১ পভা: আজাায আরী পভা: আব্দুর আপজজ পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৭১৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৬২ পভা: পরাকত আরী তপন কুপড়া পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৭৩০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৬৩ আররা যানী যা শ্রী সুফর চন্দ্র যা ভপরা পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪১৪৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৬৪ প্রবাতী যানী  যা টনু চন্দ্র যা ভপরা পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৯০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৬৫ যতনা যা ফুটকু যা ভপরা পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪১৪৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৬৬ পভাছা: াপচনা ফানু পভাোঃ জপভর ভন্ডর পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১২৯৬৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৬৭ পভা: পদুল্ল্া মৃ: ঈভানুদ্দীন পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪০৫৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৬৮ পভা: উভয আরী  মৃত  াজ পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪০১৭ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৬৯ পভা: পভারযফুর ইরাভ পভা: উভয আরী পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪০২১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৭০ ভরনা চন্দ্র যা বরফ চন্দ্র যা পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৯০৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৭১ পভা:  ফুয উদ্দীন পভা: যপভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪০৫৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৭২ পভাোঃ প া উদ্দীন পভা: আরাফ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয চক নাযানপুয ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪০২৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৭৩ পভা: আপনছুয যভান পভা:  পতফ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪১০৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৭৪ সুধীয চন্দ্র যা পকযরকযা ফভ ডন পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৩৫১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৭৫ শ্রী পযদা চন্দ্র যা মৃত: ন র ন্দ্র নাথ যা পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩২৮৯ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৭৬ পভা: তাইজুর ইরাভ মৃত কারভ আরী পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৩২৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৭৭ রযন্দ্র নাথ যা মৃ: প াং া প্রাদ যা পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৩৩৩ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৭৮ পভা: পদরদায আরী মৃ: আান প পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৪২৬ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৭৯ পভা: াপভয আরী পভা: যপভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩২৫১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৮০ পভা: পযজাউর ইরাভ পভা: কপপর উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৮১ পভা: পপকুর ইরাভ পভা: কপপর উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৮০৯২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৮২ পভা: যপদ পভা: আজ ায আরী পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৪৬১ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৮৩ পভা: জারদুয ইরাভ পভা: নপছভ উপদ্দন পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ৩২১২৪৪৩৩৫৩৭১২ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৮৪ পভাোঃ পরাকভান আরী পভাোঃ ভনছুয আরী পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৯৫০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৮৫ পভা: পজায যভান পভা: যপভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৩৭৫ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ াড ড ইউপনন জাতী পযচত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১১৮৬ পভা: আনারুর ইরাভ মৃত: মুইনুদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৯৬০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৮৭ পফাভপন রযন কপফযাজ পভযভ পুরুল পদন ভজুয জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৮৪০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৮৮ পভা: যপফউর ইরাভ পভা:  াইরুর ইরাভ পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫০০ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৮৯ পভা: ভকরছদুয যভান পভা: ভনসুয আরী পুরুল পদন ভজুয জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩২৫৮ পভাোঃ জাান্দায আরী ০১৭৪০৩৫৭৮৫২

১১৯০ শ্রী কুঞ্জ চন্দ্র যা মৃ: চ াপরা ফভ ডন পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৮৬৯ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১১৯১ আাম্মদ আরী মৃ: এরছান আরী পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৪৮২ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১১৯২ পভা: পযজাউর ইরাভ মৃ: ফপদউিাভান পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৯৮৩ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১১৯৩ স্বন চন্দ্র যা পনপত চন্দ্র পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৪৬৬ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১১৯৪ পজলু যভান মৃ: ভনকুট পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৬৮৩ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১১৯৫ পভা: াপপজুয যভান পভাাম্মদ আরী পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫৩১ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১১৯৬ পভা: াপভদুয যভান মৃত: মুইনুদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৯৫৮ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১১৯৭ ফাফলু চন্দ্র যা দপধযাভ পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৮৯৫ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১১৯৮ পভা: আরভ পভা: আব্দু ছাত্তায পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩১৭২ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১১৯৯ আব্দুর ভাররক মৃত: উভয আরী পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৬২২ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১২০০ পফরযন চন্দ্র যা শ্রী ানজু ফভ ডন পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪১৫৫ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১২০১ পভা: আব্দুর জপরর পভা: আযাপ আরী পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৫৬১ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১২০২ পভা: আবু ফক্কয পছপদ্দক মৃত: তপভজ উপদ্দন পুরুল পদন ভজুয জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৪৫০ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১২০৩ পভা: দুলু পভা মৃত: আব্দুর জফফায পুরুল পদন ভজুয জরা ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৪১১ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১২০৪ পভা: পকাযফান আরী মৃত: ফচন উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪৩৯৮ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১২০৫ বুরবুপর  াতুন জহুরুর ইরাভ ভপরা পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৪১৩ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১২০৬ যপভা পফ ভ ভভতাজ আরী ভপরা পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৪১৭ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১২০৭ পভাছা: ভনপজরা মৃত: পভাজাায ভপরা পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৩৭৪ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১২০৮ সুপভত্রা যা শ্রী ফাবু যা ভপরা পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩২৯৮ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১২০৯ কুরভাপদপন ফারা মৃ:  ং া প্রাদ ভপরা পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৩৬১ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১২১০ পভাছা: আপভযন পফ ভ আজ ায আরী ভপরা পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১১৩৬৩ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১২১১ পভাছা: দুরারী পফ ভ পভা: কপপর উদ্দীন ভপরা পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৪০৯৫ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১২১২ রাইপর  াতুন পভা: ফাফলু ভপরা পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩৪১৪ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১

১২১৩ ভাা যা রতযন্দ্র নাথ যা পুরুল পদন ভজুয ভালপি ৯ ৫নং যা ২৭১৬৪৬৯৩১৩২৯২ পভাোঃ ভাসুদ যানা ০১৭১২২২৬৬৮১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

১ ভঙ্গুলু পারন মৃত: দযফারু পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৪৮৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২ পযখা মৃত: আরনায়ায পারন নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৬৫৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩ আজাায আরী মৃত: আ: যভান পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৬৯৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪ পয আরভ ফাবু মৃত: যজ্জফ আরী পুরুল কৃপল পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৮৫০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৫ তপপকুর ইরাভ যজ্জফ আরী পুরুল অর া চারক পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৮৮৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৬ আরতাপ উদ্দীন নপফয উদ্দীন পুরুল পভরর দাযয়ান পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৮৮৮৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৭ ফাবুর পারন ভভতাজ আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৫৯২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৮ ারজযা পফগভ ছাইফুর নাযী দাযয়ান পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৮৭৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৯ আ: ারাভ মৃত: তপজফদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৮২৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১০ শ্রী ঋপল যভয দা পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮২১৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১১ র্পর যানী ভভত কভর চন্দ্র নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮১৪৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১২ পযা মৃত: খাপতয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮১৫৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৩ জরফদ আরী আপজজুয যভান পুরুল পবন চারক পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৯৭০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৪ ভামুদা পফগভ ওয়ারজদ আরী নাযী পবন চারক পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৭৩২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৫ াানাযা জপভদ্দীন পুরুল চা পদাকান পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭১৮২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৬ আনপজয পারন মৃত: আ: আপজজ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৯৭৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৭ খাইরুর ইরাভ মৃত: াপজয পভাোঃ পুরুল নাপদ পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৮১১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৮ আইয়ুফ আরী মৃত: ারচন আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৭৬৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৯ যপদুর ইরাভ আইয়ুফ আরী পুরুল ৃ পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৮৫১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২০ পজন্না ভকবুর পারন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৯৯৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২১ পজবুন পনায আরফদ আরী নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৯৮২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২২ আযাফুর ইরাভ আ: যপভ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৬৭৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৩ খরতজা পফগভ ইভাঈর পারন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৬৪৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৪ আান াপফফ মৃত: ছাযাপত পারন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৬৪১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৫ পফরী মৃত: াভত আরী নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৬৬০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৬ যপদা পফগভ পয়জায যভান নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৮২৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৭ ভাামুদা পফগভ হুরন আরী নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮২৪৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৮ পদা পভাকরদ নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৮৭৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৯ ভপজডনা ফরগভ াইদুয যভান নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৬২৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩০ ারজদা পফগভ াপভদুয যভান নাযী পরফায পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৭৮৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩১ সুরতানা আ: ভাররক নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৭০৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩২ নুয জাান উভয পারুক নাযী পযকা চারক পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৭৭০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৩ আকতাযা পফগভ আ: াপভদ নাযী গৃপনী পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৭৫০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৪ াপরভা পফগভ আ: কারদয নাযী পবন চারক পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৭১৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৫ পভনাযা আজাায আরী নাযী নাই  গার্ ড পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৮৩৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৬ আ: যপভ যন পভা: পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৭১৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৭ ভাসুভা াযবীন আনছায আরী নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৯২৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৮ ভধুসুদন দা মৃত: যরভ চন্দ্র দা পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৯৯৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৯ ভারুপা পফগভ পজয পভাাম্মদ নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৮০১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬ ম ো: রফিকুল ইস

৪০ শ্রী অপত কুভায দা অন্নত দা পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮১১৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪১ পভাছা: ভরনজা খাতুন ভাাতাফ নাযী পদনমুজুয াভজাপুয পুরা ১ ৬নং আউপরয়াপুয ১৪৫৫৪০৪৩০৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬ নুরুল ইসলো 

৪২ ভভতাজা নুরুর ইরাভ নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৬১৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৩ ভপিরা নুয যপফ নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৩৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরারদ যকায

উরজরা খাদ্য পনয়ন্ত্ররকয কাম ডারয়

দয, পদনাজপুয।



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

৪৪ খাররকুর াভসুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৯৯৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৫ গুরানাযা আ: ভপজদ নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৬৮০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৬ জপভয উদ্দীন যজ্জফ আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৮৬৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৭ আপছায আরী মৃত: নপপ পভা: পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৮৫৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৮ নুয ফানু আতাউয নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৯১৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৯ ভাপরুজা খাতুন নাজমূর ক নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৮১৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৫০ আরুজ পফগভ হুরচন পভয়া নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৭৬৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৫১ আ: যভান মৃত: রার পভয়া পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৯৮৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৫২ পযয়াজুর খপরর পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৯৭৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৫৩ পজয়া মৃত: ভপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৫৩৪২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৫৪ যপদা পযপ নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৯৫৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৫৫ আরতাপ ওয়ারজদ আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৯৩৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৫৬ াভসুন নাায মৃত: তপভজ উদ্দীন নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭১৪৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৫৭ পারতভা খাতুন মৃত: নুরুর ক নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭১৩৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৫৮ াপফর মৃত: ননপপ পভা: পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮০২৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৫৯ াপপজুয যভান যন পভা: পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৯৮৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৬০ পভাছা: আরুজা যভান আরী নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৭২৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৬১ নয়ন তাযা ভঙ্গন উদ্দীন নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৭৬৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৬২ পারন আরী ভনছুয আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১১৪৩৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৬৩ মুযয়ভ মৃত: জারয আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৪২৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৬৪ আ: খাররক পভাক্তায আরী পুরুল গৃপনী পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৭২১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৬৫ পভররুন পনছা জাভান আরী নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৪২৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৬৬ পপরযাজা পফগভ আফফা আরী নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৪২২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৬৭ ছারা উদ্দীন মৃত: ওছভান আরী পুরুল গৃপনী পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৭৭১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৬৮ ভপভনুর ইরাভ আপনসুয যভান পুরুল ড্রাইবায পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৩৩৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৬৯ ভপজডনা পফওয়া মৃত: খপভয উদ্দীন নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১১৪৩৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৭০ কপযভন পপযদা আছান আরী নাযী পজরর পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৭১৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৭১ খাইরুন পনছা নুয ইরাভ পুরুল কৃলক পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৫৩৫০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৭২ াপচন পফগভ মৃত: আযাফুর নাযী পজরর পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৩৫০৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৭৩ আঞ্জুআযা আযাপ আরী নাযী পদাকানদায পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৪১৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৭৪ পভরয জাান আপজজুর ক নাযী নাই  গার্ ড পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৫৩০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৭৫ পভরয পনগায পভাপাজ্জার ক নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৫২৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৭৬ ভারজদা পফগভ আইনুর ক নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৫৫৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৭৭ পভনাযা পফগভ আ: াপরভ নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭১১৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৭৮ ভপযয়ভ পফগভ খাউরুর ইরাভ নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭১১০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৭৯ পযপা খাতুন আ: যাজ্জাক নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭০৬৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৮০ আউনু আরী মৃত: কপরভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭১০৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৮১ জয়নাফ ফানু আকফয আরী নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭০৪৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৮২ করছুভা মৃত: ছারফদ আরী নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬২৮৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৮৩ পপারী তছপরভ উদ্দীন নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৭৬০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৮৪ আররভা পফগভ মৃত: পনওয়াভত আরী নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৮১৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৮৫ পপযদা পফগভ আছাফদ্দীন নাযী ভপদ পদাকান পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৪৯৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৮৬ তাপজরা আক্তায ছইফুয যভান ভপরা গৃপনী পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৯৩০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৮৭ আপজডনা পফগভ আরনায়ায পারন নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৭১৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৮৮ পফরযন চন্দ্র যায় মৃত: সুরযন ফভ ড পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৮৬৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৮৯ াপচনা াযবীন মৃত: ওভয পারুক নাযী চা পদাকানদায পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৫৭৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

৯০ আপরভা পফগভ কপপয উদ্দীন নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৫৭৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৯১ ফাপভত ফারা নরয চন্দ্র যায় নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৮৪০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৯২ শ্রীভপত স্বপ্না যাণী শ্রীভর চন্দ্র নাযী পদাকানদায পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৫৫২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৯৩ যপভা খাতুন মৃত: আরখয আরী নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৫৩৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৯৪ যপজনা পফগভ আইয়ুফ আরী নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৪১৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৯৫ পরলুপা পফগভ পভায়ারজ্জভ নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৪৯০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৯৬ আযাপ আরী মৃত: আপজজায আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৮৩৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৯৭ রুনা রায়রা ভকরছদুর নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৮১৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৯৮ জপযনা ফানু মৃত: ভপন আরী নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭১০৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৯৯ পভরয পনগায আপনছ উদ্দীন নাযী কপফযাজ পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৩৫০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১০০ তপভনা তফাযক আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৩৯০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১০১ ারচনা পফগভ নাপজয উদ্দীন নাযী পভনাজায পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৪৯৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১০২ ইভত আযা সুরতান নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৪৫৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১০৩ ভাসুদা খাতুন আনছায আরী নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৪৯৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১০৪ পারতভা পফগভ আ: াপকভ নাযী ট্রাক পরায পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৩২৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১০৫ আররভা খাতুন আপছায আরী নাযী গৃপনী পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৩৩০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১০৬ আরুজা খাতুন ভাাবুয যভান নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৫৮০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১০৭ জহুরুর ক ভনছুয আরী পুরুল নাপদ পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৩৩৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১০৮ ফাবুর মৃত: পভরয আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৩৭৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১০৯ আকপরভা ভাাবুয যভান নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৪১২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১১০ গুর পনায পযাস্তভ আরী পুরুল অর া চারক পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৭১১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১১১ পভররুন পনছা জাভান আরী নাযী গৃপনী পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৪২৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১১২ পভারছদা আরী মৃত: ইদু পভা: পুরুল পবন চারক পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬২০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১১৩ রাপক পদরদায পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৮৭৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১১৪ াভত আরী ভতৃ: পরাকভান পারন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৮৪৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১১৫ াভত আরী লুৎপয যভান পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬০০১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১১৬ ইপি আরী মৃত: ইয়াকুফ আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬১৯১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১১৭ আপভনুর আরাভ মৃত: ভঙ্গলু পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬০২৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১১৮ আ: আপজজ মৃত: খপভজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৫৫৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১১৯ আপজডনা পযাস্তভ আরী নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৫৮৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১২০ আপভনুর ইরাভ উভয আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৮৪১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১২১ আ: পভাতাররফ মৃত: আ: াভাদ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৭২০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১২২ রাপক পফগভ পপউর ইরাভ পুরুল পদাকানদায পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬০৮২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১২৩ জগদুর ক জয়নার আরফপদন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৬৭৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১২৪ পভারভনা মৃধ পখাযপদ আরী নাযী পরফায পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৯৪৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১২৫ রপতপ মৃত: এায পভয়া পুরুল পযস্কা চারক পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬০৫৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১২৬ আবুর কার মৃত: জফয উদ্দীন পুরুল গাপড় চারক পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬১৩৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১২৭ পযফুর কার পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬১৫২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১২৮ আরুজা মৃত: আভদ নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৮৯৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১২৯ পভাকবুর পারন মৃত: াপকভদ্দীন পুরুল পজরর পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৮০৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৩০ আপযফুর ইরাভ পুরুল কৃলক পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬২৪৯

১৩১ আপজডনা আরী পারন ভপরা গৃপনী পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫১৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৩২ ছারফয আরী মৃত: ভপজয উদ্দীন পুরুল পজরর পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬০৮৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৩৩ যপভা যঞ্জু আরী নাযী কৃলক পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬০৯১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৩৪ জাাঙ্গীয আরভ মৃত: ইউসুপ আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৪৭১৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৩৫ পদা পফগভ মৃত: পভাররভ পভয়া নাযী গৃপনী পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৮৩৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

১৩৬ ওকত আরী মৃত: জ পভাোঃ পুরুল কৃলক পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬১৩০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৩৭ ভপজফয যভান পুরুল কৃলক পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬০৯৪

১৩৮ দুরার মুন্না ভপরা গৃপনী পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৫১৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৩৯ আরনায়াযা পফগভ ভপপজ উদ্দীন নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬০৩৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৪০ যানী জাপদুর ইরাভ নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬১৩৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৪১ আপনছুয মৃত: পভাোঃ আরী পুরুল  পদাকানদায পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬১২৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৪২ মুপক্ত মৃত: পভাপাজ্জর পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৬৩৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৪৩ পারর  পভরয আরী পুরুল পদাকানদায পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬২০৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৪৪ খাপতফ ওকত পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৭৪৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৪৫ ছাপফনা ভঞ্জু নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৭৪৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৪৬ াপচনা পফওয়া মৃত: পযয়াজ উদ্দীন নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৮৭১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৪৭ যপভা খাতুন পছপদ্দক আরী নাযী পবন চারক পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৫৯৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৪৮ আরভন খাতুন মৃত: আপভয উদ্দীন নাযী কৃলক পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬০৫৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৪৯ আপজডনা ওয়াাফ আরী নাযী পদাকান দায পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬২৪২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৫০ তাভান্না জফফায আরী নাযী পভপি পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৫৮০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৫১ পভাপাজ্জার পারন মৃত: আ: খাররক পুরুল কৃলক পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৫৭৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৫২ ভরভনা নাযী কৃলক পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬০৮০

১৫৩ পযজাউর ইরাভ মৃত: আ: কারদয পুরুল কৃলক পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫০৪১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৫৪ পয়জায আরী নুরুর ইরাভ পুরুল পবন চারক পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫২৫৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৫৫ পপউর ইরাভ আ: যপদ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৩৬৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৫৬ সুপপয়া খাতুন ফাবুর পারন পুরুল কৃলক পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫২৭৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৫৭ ছারদকুর ইরাভ মৃত: পপরানু পভা: পুরুল কৃলক পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৩০০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৫৮ ছাইফুর ইরাভ আ: যপদ ভপরা গৃপনী পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫২৭০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৫৯ পগারাভ পভাস্তপা আ: রপতপ পুরুল পজরর পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫২২০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৬০ পয উদ্দীন মৃত: ফয পভা: ভপরা গৃপনী পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫০৬৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৬১ আযভন খাতুন মৃত: ভভতাজ আরী নাযী কৃলক পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১০০৪০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৬২ ভারজদুয যভান মৃত: নপজফদ্দীন পুরুল পজরর পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৪৭৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৬৩ জহুরুর ইরাভ মৃত: আ: কারদয পুরুল কৃলক পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৪৫৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৬৪ া জারার মৃত: আপর পভা: ভপরা গৃপনী পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫১১৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৬৫ ছাইফুর ইরাভ মৃত: ভপজফয যভান পুরুল কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৩০২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৬৬ াপদা খাতুন বুধু পভা: নাযী কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৩৪২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৬৭ জাানাযা পফগভ জহুরুর ইরাভ নাযী কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫০১৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৬৮ ছাররা খাতুন ছাররফদ্দীন নাযী যাজ পভিী পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৩০০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৬৯ পযারকয়া পফগভ ভন্টু পভয়া নাযী কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৫৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৭০ পযয়াজ উদ্দীন মৃত: আোঃ কারদয ভপরা গৃপনী পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৩৫৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৭১ ওয়ারজদ আরী মৃত: আ: ারাভ পুরুল পযস্কা চারক পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫০৬৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৭২ নুরুর ইরাভ মৃত: পজলু পভাোঃ পুরুল পবক্ষুক পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫২৫৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৭৩ পারতভা পফগভ মৃত: জনাফ আরী নাযী কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৩৩১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৭৪ পজানা পফগভ আইনুর ক নাযী কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৩৬৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৭৫ পভাররভা পফগভ মৃত: ইাাক আরী নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৩৫৮৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৭৬ যপপকুর ইরাভ মৃত: পপরানু পভা: পুরুল ঈভাভ পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৩১৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৭৭ আরনায়াযা পফগভ পভজানুয যভান নাযী পরফায পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৩৩৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৭৮ পযাজুর ইরাভ মৃত: আ: ারাভ পুরুল কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫০৫৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৭৯ ভপজফয যভান মৃত: নপজফদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৩২৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৮০ াভসুর ক মৃত: আ: ারাভ পুরুল কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৩২১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৮১ পয়জুয যভান মৃত: আতা পুরুল কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫২৮১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

১৮২ আ: যাজ্জাক খারদভ আরী পুরুল কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫০১২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৮৩ মৃত: াত্তায মৃত: আ: আপজজ পুরুল চা দকান পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮২১৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৮৪ ারদকুয যভান মৃত: পারন আরী পুরুল দযপজ পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৬৩৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৮৫ আপভনুর ইরাভ কারদয আরী পুরুল কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৫৩২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৮৬ পভয উদ্দীন মৃত: এায পভা: পুরুল কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৮২১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৮৭ তররফ উদ্দীন মৃত: াচু ভপরা গৃপনী পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৮৬৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৮৮ আপভয উদ্দীন মৃত: এায পভা: পুরুল পবন চারক পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৮১৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৮৯ উরভদ মৃত: আপজভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৫৯৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৯০ স্বন মৃধ আপজভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৮৪৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৯১ পভাজারম্মর ক মৃত: াভসুদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৫৭৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৯২ আপজার পারন আরদয পভা: পুরুল কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫০১১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৯৩ এভতাজুর ইরাভ আপজজুয যভান পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৫৪৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৯৪ মুা পভাররভ পুরুল কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৫৫১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৯৫ তানপজদা পখাকন নাযী কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৪২১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৯৬ তছপরভ পারন মৃত: ওরদ আরী পুরুল কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৪১৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৯৭ আররাভ আযা আধ াপরভ নাযী আর া চারক পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৩৮০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৯৮ ভনছুয ভপয পুরুল পভকায পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৭৩৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

১৯৯ যারনা পফগভ ভাাবুফ নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৫১৯৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২০০ পফফয যভান মৃত: খপতফ উদ্দীন পুরুল পভকায পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৭৫০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২০১ জাাঙ্গীয আরভ জয়নার আরফপদন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৫০৩০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২০২ াপভদুয যভান মৃত: আ: ভপজদ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৩০১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২০৩ আ: ভাররক মৃত: ফপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৪৯০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২০৪ রায়রা পফগভ আ: আপজজ নাযী পদাকনদায পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৩২০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২০৫ ারাভ মৃত: বুধু পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৭৪৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২০৬ উভয আরী মৃত: গফুয আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৭৬৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২০৭ খরতজা পফগভ নফাফ আরী নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৮০০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২০৮ াভছুয আরভ মৃত: বুধু পভয়া পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৪২৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২০৯ ারজযা পফগভ জয়নার আরফপদন নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৩৮৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২১০ য ফানু ছাররহুয যভান নাযী ফযগা চালী পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৩৭৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২১১ আরনায়াযা পফগভ মৃত: আ: যপভ নাযী আর া চারক পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৫০৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২১২ ইউসুপ আরী মৃত: ভাাতাফ আরী ভপরা ফযগা চালী পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৮০৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২১৩ নূয পভা: মৃত: ভাাতাফ উদ্দীন পুরুল পজরর পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৮০২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২১৪ াপচনা ফানু লুৎপয যভান নাযী পজরর পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৪৩৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২১৫ ারজা পফগভ আভজাত আরী নাযী পরফায পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৭৪৮৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২১৬ আপভনুর ইরাভ মৃত: ফুলু পভা: পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫০৯১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২১৭ আরভগীয পারন মৃত: ছাভসুু্দদীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৪৪৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২১৮ ভপন আরী ভন্টু পভয়া পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৩৮৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২১৯ পদা পফগভ পারন আরী নাযী গরু ব্যফস্যা পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৪৮৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২২০ নাপছভা পফগভ ইরাভ নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৪৫০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২২১ যওণ আযা পভাফাযক আরী নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৩৭৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২২২ পভররুন পনছা আরনায়ায পারন নাযী কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৩৪১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২২৩ যপপকুর ইরাভ মৃত: আ: যাজ্জাক পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৪৮৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২২৪ আতাউয যভান মৃত: আ: রপতপ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৭৮১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২২৫ যপদা পফগভ াপনুয যভান পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৬৯৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২২৬ পযনা ফানু আ: আপজজ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৬৪০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২২৭ ভপতউয যভান পজয ৃারী ভপরা গৃপনী পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২২০৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

২২৮ আবুর ভাররক পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৬২২

২২৯ নুরুর ইরাভ পফফয যভান পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৩৮৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৩০ আজাায আরী পপউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৫৪১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৩১ ভাবুয পারন পয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৬২৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৩২ যীনা ফানু যপপকুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৩৪৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৩৩ ইভাঈর নপজফদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৩৩১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৩৪ জাাঙ্গীয আরভ াভসুদ্দীন পুরুল পজরর পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৬১৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৩৫ আপজডনা পফগভ ছরফদ আরী পুরুল কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৯৩৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৩৬ আ: রপতপ নফীয উদ্দীন পুরুল পজরর পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২২২২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৩৭ ফদলু ফাফয আরী পুরুল পজরর পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৯৪১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৩৮ আইনুদ্দীন পভা: আরী পুরুল কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৯১৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৩৯ াইফুর আরভ ভনসুয আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২১২৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৪০ আরভ ইয়াকুফ আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২০৩৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৪১ পফফয যভান কারভ আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৪৮৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৪২ খযরদ আরী কারভ আরী পুরুল পরফায পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৯০৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৪৩ ছারয়দুয যভান ফাফয আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৯১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৪৪ আযভান আরী ভপপজ উদ্দীন পুরুল পবক্ষুক পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৭৯১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৪৫ ভাাবুয যভান ভপজয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৭৫৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৪৬ পপউল্লাহ্ আইনুর ক পুরুল পযস্কা চারক পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৫৯৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৪৭ াাফদ্দীন আপভযউদ্দীন ভপরা গৃপনী পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৫৭৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৪৮ আপনছুয যভান পপয পভা: পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৭৪১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৪৯ পপকুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয পযযপুয ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৭৮৭

২৫০ াপপজ উদ্দীন ইয়াকুপ পুরুল নাপত পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৫৬১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৫১ যাপ আরী আ: ফারয পুরুল কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৪৯৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৫২ নুয ইরাভ পভযদ্দীণ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৪৯৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৫৩ পজপভন আযা ায়দায আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৩৯৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৫৪ পভরযাফ আরী আ: ফারছয পুরুল কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৫০০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৫৫ পভাাযপ পারন াপভয উদ্দীন পুরুল চা পদাকান পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৩৮১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৫৬ পযফুর আরভ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৬০৫

২৫৭ পভাজারম্মর পারন াপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৪৯৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৫৮ জাপভউর ইরাভ ভপপজুয পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৫৫৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৫৯ কুদ্দু আরী পভা: আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৫২১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৬০ ভপভনুর ইরাভ পভাস্তাপকভ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১০০৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৬১ পভাস্তপা পারন আান আরী পুরুল পবন চারক পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৩৭০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৬২ যপপকুর ইরাভ াপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৪৯৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৬৩ লুৎপয যভান জয়নুর আরফদীন পুরুল কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৮৫৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৬৪ আক্কা আরী পভাোঃ আরী পুরুল কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ১ ৬নং আউপরয়াপুয ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৬৫ পভাকাযভ পারন পজয পভাোঃ পুরুল কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৯২০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৬৬ ভপপজ উদ্দীন ভত পুরুল কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৩৪৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৬৭ ইযপান আরী আোঃ পারন পুরুল কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২১০৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৬৮ আপভনুর ইরাভ আ: রপতপ পুরুল কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৮১৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৬৯ পযপ উদ্দীন পপউদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৫৫২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৭০ আনছায আরী পযাজতুল্লাহ্ পুরুল কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২০১৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৭১ াপভদুয যভান াপভদুয যভান পুরুল কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২২৪২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৭২ ভপজডনা পফগভ আভজাদ পুরুল কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৯৭৯৯৫৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৭৩ পযয়াজুর ইরাভ আ: জফফায পুরুল কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৭৫২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

২৭৪ ফইজুয যভান আ: ভাররক পুরুল ঈভাভ পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৩২৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৭৫ ইদুয যভান আ: ভাররক পুরুল পরফায পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৫৪২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৭৬ আনজু আযা নাযী কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৫৩৩

২৭৭ আপযপা পফগভ আতাউয পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৯৪৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৭৮ আ: গফুয াপভতুল্লাহ্ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২০৮৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৭৯ আঞ্জুয়াযা আরনায়ায পুরুল পজরর পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২০৩৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৮০ ভরয আরী আকফয আরী পুরুল চা পদাকান পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১০১৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৮১ খপরর যকায আ: াভাদ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২১৬২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৮২ দুরার পারন নাইফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২১২৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৮৩ পপরনা াযবীন ভারজদুয যভান ভপরা পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৭৪৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৮৪ পারুক পারন ইদুয যভান পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২০৮৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৮৫ আফফা পচনা পভাোঃ পুরুল অর া চারক পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২১৩৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৮৬ াইদুর কারভ আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২০৯০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৮৭ আয জনাফ আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২০৩৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৮৮ আরনায়ায আ: পারন ভপরা গৃপনী পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২১৭৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৮৯ াররহুয যভান পকযাভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৯৩১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৯০ আ: আপজজ কারভ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৯২৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৯১ আভজাদ আরী পভা: আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৯২১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৯২ াজু আপয আরী ভপরা গৃপনী পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১১৭৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৯৩ জারফদ আরী আ: পারন পুরুল পবন চারক পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৯৩৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৯৪ নুয আরভ আইয়ুফ ভপরা গৃপনী পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৪৪৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৯৫ পপযদা খাতুন ভঞ্জুরুর ইরাভ পুরুল কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২১৭৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৯৬ এনামূর ক পভরযাফ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২০৯১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৯৭ আকযাভ নাপজভদ্দীন পুরুল পবন চারক পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৩৪০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৯৮ াজান আরী আ: াভাদ পুরুল আর া চারক পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২২১৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

২৯৯ পপযদুর ইরাভ ভপজদ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২১১৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩০০ াচান আরী ীয পভা: পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২০৮০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩০১ আ: াপরভ পতনকয পভা: পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৮৩৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩০২ ইফুর আরভ ভপজয পভা: পুরুল পদাকান পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৬৯৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩০৩ পরলূপা পফগভ ভপতউয যভান পুরুল পবক্ষুক পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৮৫৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩০৪ ভভতাজ নুরুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৮৩৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩০৫ ভপপজ উদ্দীন মৃত: ফুলু পভা: পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯১৮৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩০৬ আজাায আরী মৃত: খারদভ আরী ভপরা গৃপনী পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৮৫৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩০৭ ভরনায়াযা পফগভ যপপকুর পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৮৩৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩০৮ আবু ফক্কয পপদ্দক পযয়াজদ আরী পুরুল পজরর পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৯১০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩০৯ আ: কুদ্দু ইযাঈর পুরুল পজরর পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১২৫৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩১০ াইফুর ইরাভ নজরুর ইরাভ পুরুল পজরর পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৫৯৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩১১ পভায়ারজ্জর পারন আ: ারাভ ভপরা গৃপনী পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৩৬৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩১২ আররভা পফগভ াপভরুর ইরাভ পুরুল পজরর পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১১৫৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩১৩ পউদ্দীন ভপয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৩৬৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩১৪ ভনতাজুর মৃ: ফারছয পুরুল কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৩০৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩১৫ পল্পী আযা ভাসুদ যানা পুরুল পজরর পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৬৪১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩১৬ ইভযান আরী ভাসুদ যানা ভপরা গৃপনী পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৩৮৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩১৭ পছপদ্দকুয যভান আ: গফ্পায পুরুল পজরর পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৮৫৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩১৮ পতাপাজ্জর কপরভদ্দীন পুরুল পজরর পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৬৬২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩১৯ আপভনা খাতুন আবুর আপরভ পুরুল পজরর পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯১৫১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

৩২০ ভরনায়াযা পফগভ ভাসুদ যানা পুরুল পজরর পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১০৪৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩২১ যপফউর আরভ ইউনু আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৭১১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩২২ ছইফুর ইরাভ মৃত: &&দুয যভান পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০০৭৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩২৩ আরভ ইউন আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৭২২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩২৪ জয়নার আরফদীন পগারাভ পভাস্তপা পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৫১৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩২৫ জান্নাতুন পভাজাফ্পয পারন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৪৬৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩২৬ যভজান আরী আ: রপতপ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১১১৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩২৭ াপভদুয যভান নপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০০১৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩২৮ ভরপর পারন মৃত: তাজর পভা: পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৯৪৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩২৯ ভপপজ উদ্দীন আ: যভান ভপরা পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৭০০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৩০ পযাজুর ইরাভ আযাপ আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০০০৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৩১ আছভা পফগভ ভকবুর পারন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৭৪৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৩২ ভকরছদুর ইরাভ ভপযউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৭০৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৩৩ যপফউর ইরাভ মৃত: অপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৬০৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৩৪ জাাঙ্গীয আরভ যাপ আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৫১৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৩৫ বারর পভাোঃ মৃত: জান পভাোঃ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৫০৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৩৬ াইফুর আরভ মৃত: কাভালুদ্দীন ভপরা পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৭১৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৩৭ ভপরুদ্দীন যভান জপবুু্দ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০০২৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৩৮ জাাঙ্গীয আরভ কষু্ট পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৯৩৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৩৯ পজল্লুয যভান আভজাদ আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৯৩৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৪০ পতাপাজ্জর পারন শুকুরু পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৮৩০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৪১ আরনায়ায আরী মৃত: ওয়ারজদ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৫২১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৪২ জাভার পারন ইমুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৬০৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৪৩ পভাররভ ভপরুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৫৩৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৪৪ আরভগীয পারন মৃত: অপরুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৬৭৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৪৫ রুপফনা পতাপাজ্জর পারন পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৩৫৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৪৬ আরাফদ্দীন আ: জপরর পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৭২০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৪৭ আপভনুর পউজদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৭১৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৪৮ ইযপান আরী পনয়াভত উদ্দীন নাযী গৃপনী পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৫৪৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৪৯ জহুরুর মৃত: আতাফদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৯৫৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৫০ ভপতউয যভান পভাোঃ হুরন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৭৬৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৫১ যঙ্গনা পফগভ যপপকুর আরভ নাযী গৃপনী পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১০৫৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৫২ যপদুর ইরাভ আ: পারন নাযী গৃপনী পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১০৪৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৫৩ াইফুর ইরাভ আ: াই পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১২০৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৫৪ ছাররহুয যভান মৃত: ওভয আরী নাযী গৃপনী পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৭৬৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৫৫ াফলু পভয়া অপছরুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১০৬৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৫৬ াজ্জাদ পারন আ: গফুয পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১০৬০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৫৭ আপছয়া ইউনুছ আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১০৫০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৫৮ াযবীন আযা নাযী কৃলক পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১০৯৮

৩৫৯ ভরনায়াযা আ: াই নাযী গৃপনী পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০২২২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৬০ যিনা পফগভ আনুজায পারন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০১৭৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৬১ নাপী আযা ফাবুর পারন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১১৮১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৬২ ভাাবুয যভান তপছরুদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১২৬৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৬৩ ভারজদুয যভান এভদাদ আরী পুরুল কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৫৯১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৬৪ আপরুজা পফগভ ভতাায আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৮২৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৬৫ ভপন আরী আনছায আরী পুরুল কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৩৫৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

৩৬৬ আভাদ আরী মৃত: ওয়ারজদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৭২৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৬৭ ভপনরুদ্দীন মৃত: আ: গফুয পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১০৭৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৬৮ যীনা াযবীন নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১২২৩

৩৬৯ ভরনায়াযা পফগভ আজাায আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১০৮৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৭০ তছপরভ আরী মৃত: নুরুর ক পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১১২৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৭১ পভাাযপ পারন মৃত: খপরর পভাোঃ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০২৩০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৭২ নাজমূর পারন মৃত: নজরুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১০২৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৭৩ অপফদুর ইরাভ আ: পারন নাযী গৃপনী পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১০৯০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৭৪ আজভ পারন পযয়াজদ আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৮৮৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৭৫ আরফদ পফগভ আ: জপরর পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৮১১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৭৬ অপনছায আরী জপপয়দ আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯১৯৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৭৭ অপজরুদ্দীন পতায পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৭৩৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৭৮ অপরুদ্দীন মৃত: যপভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৮৪৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৭৯ পভাস্তাপপজুয যভান আ: ারাভ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৩৮৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৮০ আপজডনা ভপরুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯১৭২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৮১ ফাবুর পারন তপছরুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৭৮২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৮২ ওয়ারজদ আরী কপছভদ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৮২৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৮৩ জহুরুর ইরাভ তপছরুদ্দীন নাযী গৃপনী পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০০৪১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৮৪ পভাোঃ আরী আোঃ াভাদ নাযী গৃপনী পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১২৭৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৮৫ রাবরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১২২৯

৩৮৬ নাভজমুন নাায পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৫৮৩

৩৮৭ আছরাভা মৃত: আোঃ জফফায পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯১৭৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৮৮ পজানা পফগভ মৃত: খজরুর পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৮২৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৮৯ আজগয আরী তপভজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৬৫০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৯০ রায়রা খাতুন জাাঙ্গীয আরভ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৭৪৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৯১ আবুর পারন মৃ: পযয়াজুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৮৬৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৯২ আজাায আরী তপভজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৯৭৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৯৩ তাজমুর পারন যা উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৫৬৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৯৪ াইদুয যভান পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৫৬৫

৩৯৫ ভপন আরী ইউসু আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০০৮৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৯৬ দপফরুর ইরাভ যাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৪৭৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৯৭ য ফানু পপউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৪৫৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৩৯৮ রুভানা ফানু নাযী পদনমুজুয কপযমূল্যাপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৯৮৫

৩৯৯ আ: যপদ াাফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৬৪২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪০০ ভরনায়াযা ইউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৩৭৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪০১ যকনুজ্জাভান াহ্ আরভ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৩২২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪০২ ফাবুর পারন জয়নার আরফদীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৩৭২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪০৩ ভপতউয যভান ইয়াবুয আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৭৫৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪০৪ জপযনা পফগভ আ: কারদয পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৫৭৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪০৫ জাভরুর ইরাভ াজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৭৬৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪০৬ ারচন আরী পপউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৩৪৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪০৭ তছপরভ উদ্দীন ভভতাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৭৪২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪০৮ কারদয আফগয আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯০৩০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪০৯ ারখায়াত পারন উভয আরী ভপরা পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৪৬২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪১০ ফাবুর আরাফদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৪৬৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪১১ ভারুপা পফগভ পযাস্তভ আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৪২৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

৪১২ যপভ উদ্দীন জান পভা: পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৪৭০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪১৩ আপতাফ আরী পযাজদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৪৭৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪১৪ আ: রপতপ পযয়াজদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৫৮৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪১৫ ভাসুদা পফগভ ছাররহুয পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৫৯৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪১৬ ভনসুয পজরর ক পুরুল গৃপনী পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৫৩৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪১৭ নাপছভা খাইরুর পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৪৯৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪১৮ আপছায আবুর পারন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৪২৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪১৯ অফায়দুর ইরাভ নুরুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১২৩৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪২০ নুরুর ইরাভ আপভয আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯২২২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪২১ পভরয পনগায আপনছুয যভান পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৭৮০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪২২ আযজুভান আ: াপরভ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪২৩ ছারদকুর ভাাতাফ আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৬৩৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪২৪ আ: ছাত্তায খুদু পভা: পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯২০৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪২৫ পযাজুর ইরাভ নুরুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১২০৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪২৬ জাানাযা খাতুন জফফায নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৫২১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪২৭ াানাযা পফগভ আপনছুয যভান নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৯৭০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪২৮ এরনভা খাইরুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২১৭০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪২৯ আ: ওয়ারদ মৃত: আ: গফ্পায পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৮২৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৩০ কপনুয আপনছুয যভান নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৮৬২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৩১ পভাাযপ পুরুল পদনমুজুয কপযমূল্যাপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৮৫৯

৪৩২ পপজরা পফগভ এযাদ আরী নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৮২৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৩৩ আবু াইদ খাইরুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৮৮৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৩৪ াকাওয়াত পারন পভায়ারজ্জভ পারন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৫৩৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৩৫ াানাজ পফগভ পজল্লুয যভান নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৮০২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৩৬ ভকবুর পারন কারভ আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৮১৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৩৭ পভাস্তাপপজুয যভান মৃত: অপতবুল্যা পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৬৪৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৩৮ াপভভা পফগভ ভারজদুয যভান পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৭৮১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৩৯ যাপজয়া খাতুন বুজায যভান পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৯৬৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৪০ পভাছা: পযাপজনা আজাায আরী নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭০০০২৬১ ০১৭৩৬২১৭৯১৭ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬ ম োছো মেগ 

৪৪১ জাানাযা খাতুন আব্দুল্লা নাযা পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৮১১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬ নুরুল ইসলো 

৪৪২ ভারপজা খাতুন আরভ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪১৬২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৪৩ যপদা াযবীন জুরপপকায যভান পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৮৭১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৪৪ াপনা পফগভ আতাউয যভান পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৮১৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৪৫ পনজাভ আরী যাপ আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৯০৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৪৬ পজানা খাতুন ভপপজুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৯৪০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৪৭ নাপছভা খাতুন কাভার পারন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৮০৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৪৮ াপনুয আরভ আ: াই পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৯০৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৪৯ ভপন আরভ ওাফদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৫১৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৫০ যপপকুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কপযমূল্যাপুয ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৮৬১

৪৫১ ওকত আরী মৃত: ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৮৮১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৫২ যাপজয়া পফগভ ইয়াকুফ আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩২৩৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৫৩ ছাররভা পফগভ মৃত: তপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৫২৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৫৪ গররজা ফানু ইভায পভা: পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩০৪৫৭৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৫৫ খরতজা পফগভ ইভ উদ্দীন নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৫৩২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৫৬ পাপযজা য়জুয আরী নাযী গৃপনী পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৫৭৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৫৭ পজন্না যপদুর পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৯৫৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

৪৫৮ াপভনুয আরী ভকরছদ আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৯৭৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৫৯ ছাররা পভাররভ উদ্দীন পুরুল পবন চারক পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৯৩২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৬০ আকতাযা ভকবুর পারন পুরুল কৃপল কাজ পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৯৪৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৬১ যাফ আরী মৃত: কপছয পভা: পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৯৪৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৬২ সুরতানা আরনায়ায নাযী গৃপনী পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৮৮৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৬৩ পযভা আকতায আবু ফক্কয পছপদ্দক পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৯৯৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৬৪ যারনা খাতুন ফাবু পারন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪০২৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৬৫ াপচনা ফানু আ: যপভ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৯৫২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৬৬ খাতুরন জান্নাত পযয়াজুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৯৪৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৬৭ আপাক আরী মৃ: কভায উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪২১৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৬৮ পভা: পরয়াকত নজরুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭০০০০০৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬   তোজ মেগ 

৪৬৯ আোঃ যপভ আযাপ আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪২২৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৭০ ানা জপভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪২৭৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৭১ রুখানা নাযী গৃপনী কপযমূল্যাপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪০০০

৪৭২ যাপজয়া পফগভ আকতারুজ্জাভান পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৬১৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৭৩ সুরতানা পফগভ ইভাঈর পারন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৯০২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৭৪ লুৎপা পফগভ জহুরুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৮৫২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৭৫ তছপরভা খাতুন ততয়ফ আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৮৫০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৭৬ পযপজয়া খাতুন আ: ারাভ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৮৫৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৭৭ াপছনা নাযী পদনমুজুয কপযমূল্যাপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৮৪৯

৪৭৮ ারচনা ফানু মৃ: অপছযদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩১২০ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৭৯ যারনা পফগভ পযাজুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৭৭৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৮০ ভপজডনা পফগভ আযাপ আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩১৪২ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৮১ পভাপভনা পফগভ ছপরভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৫১৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৮২ নাছপযন আক্তায জাাঙ্গীয আরভ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৮৪৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৮৩ খরতজা খাতুন পতাজারম্মর ক পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৫২১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৮৪ ভকবুর পারন ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৮১৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৮৫ পভাজারম্মর মৃ: ভকররছুয যভান পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৭৩০২৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৮৬ পছাফাায আরী মৃ: পযাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৪৩৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৮৭ পভাাযপ আরী মৃ: ছপ পভা: পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩০৪৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৮৮ আজাায আরী াাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৮৬৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৮৯ আপনছুয যভান মৃ: খ পভা: নাযী গৃপনী পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩০৪৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৯০ অপফয উদ্দীন মৃ: ইভাঈর পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৪৮৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৯১ নজরুর ইরাভ মৃ: ভপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৭৩৩১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৯২ পইজুয যভান বুধু পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪১০৭ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৯৩ পভাছা: ারুর আ: ফাায নাযী পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪০১১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬ ইস োইল ম োসসন

৪৯৪ ছারাদ্দীন মৃ: অপভয পভাোঃ পুরুল পবন চারক পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৩২৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৯৫ পদা পয আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৪৩৯ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৯৬ তছপরভা পফগভ ভপতউয যভান নাযী গৃপনী পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৪১৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৯৭ আছভত আরী নজুন পভা: যকায নাযী গৃপনী পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৪৪৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৯৮ নাজমূর ক মৃ: জারফদ আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪১৫১ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৪৯৯ আররয়া মৃ: জপরুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪১২৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৫০০ আররভা মৃ: ছপউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪১০৬ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৫০১ রুহুরাপভন মৃ: জভরদ আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪১৪৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৫০২ আ: ারাভ মৃ: ভপপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৪৩৫ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৫০৩ পভাস্তপা কাভার মৃ: আইনুদ্দীন পুরুল পবন চারক পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৩৬৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

৫০৪ পযপ মৃ: খপরর পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৩৫৪ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৫০৫ খরতজা মৃ: আ: ারাভ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৭৭৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৫০৬ আপনছুয আযাপ আরী নাযী গৃপনী পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৭৭৮ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৫০৭ পভরবুফ আরভ াভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৫০৮ ভারজদুয কারভ আরী পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৫০৯ ভাপনক মৃ: কপপর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৫১০ পছপরনা খাতুন ছাররহুয যভান পুরুল আর া চারক পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৫১১ আযপজনা পারুক পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৫১২ ভক্তাযা পফগভ ওয়ারজ আরী পুরুল পদাকান দায পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৫১৩ পপপ আযা পভাস্তাক পারন পুরুল কপফযাজ পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৫১৪ ভাইনুদ্দীন মৃ: াভসুদ্দীন াহ্ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৫১৫ আরনায়াযা পফগভ আ: যভান ভপরা গৃপনী পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৫১৬ জাানাযা পফগভ যপপকুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয পমাগীফাড়ী ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩ ভভতাজ আরী ০১৭৩৭৬৫০২১৬

৫১৭ জাানাযা পফগভ ফাফয আরী নাযী পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৭০৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫১৮ পফউটি আযা আপভনুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৩৭৭২৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫১৯ পারতভা খাতুন াপনপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৭৩৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫২০ ছাপফরা পফগভ নুরুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৬৪২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫২১ রাইপর পফগভ আভজাদ পারন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩১১৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫২২ ভামুদা পফগভ খারদমূর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৭৭২৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫২৩ ভাসুদা পফগভ আভজাদ পারন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৭৭৪৪৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫২৪ ছাইফুন নাায আ: আপরভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩১২৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫২৫ আভজাদ পারন ভনছুয আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৭৫২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫২৬ পভাত্মাপকভা নুয ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৩৭৩৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫২৭ আযাপ আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩১১৬

৫২৮ পযনা পফগভ মৃ: ভাবুর পারন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৫৯৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫২৯ ছাভসুন পনায আ: ারাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৫৩৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৩০ ভযপজনা পফভ নাযী পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৫৭৮

৫৩১ আইনুদ্দীন মৃ: াভসুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৪৪৯৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৩২ দুরার পারন মৃ: ভপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৫১০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৩৩ আপভন ইয়ায পভা: পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৫৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৩৪ পজররখা নাযী পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৪৯৬

৫৩৫ পজানা পফগভ নাযী পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৩২৮

৫৩৬ আয়া খাতুন আপভনুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৪১৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৩৭ ভকবুর পারন ভকরছদ আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৫১৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৩৮ সুরতানা পফগভ পযয়াজুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৪৩৫৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৩৯ আরভ মৃ: াপভতুল্লযা পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৪৩৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৪০ পদা খাতুন মৃ: াাদন পারন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৪৫১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৪১ রূছানা আরয়জ পুরুল কৃপল কাজ কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৪৭১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৪২ আনছায আরী মৃ: বুধু পভা: পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩২৭৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৪৩ জাানাযা পফগভ আ: ছারাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৪৮৮ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৪৪ পভাজাারুর ইরাভ আ: ভাররক পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৪৩৮ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৪৫ আযাফুর আরভ আ: আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৪৮৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৪৬ পজররখা পফফয যভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৫৩৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৪৭ যপপকুর ইরাভ আপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৮৪১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৪৮ আকফয আরী মৃ: পভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩১৩১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৪৯ আরনায়ায তারয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩১৪১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

৫৫০ পভাত্মাপকভা মৃ: ইযাইর পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩২৩১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৫১ পযজাউর ইরাভ খপরর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৮৫১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৫২ ইনান আরী খপরর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৪২১২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৫৩ ভপভনুর আ: ভাররক পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৮৬১৫২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৫৪ নুয আরভ অপছয উদ্দীণ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩১১০১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৫৫ নুয পনায ফপদরুজ্জাভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩.......... আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৫৬ পযজাউর ইরাভ মৃ: কপপরদ্দীণ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৫০১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৫৭ আভজাদ আরী মৃ: ছররভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩............ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৫৮ কুফুয উদ্দীন কুড়ানু পভা: পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪২৩১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৫৯ ছাররা পফগভ ভারজদুয পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৪৫২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৬০ াপনা পফগভ ভপরা পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৭১৮২

৫৬১ কাভার যাজ্জাক পপকয পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৭৮৭১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৬২ আ: ান্নান াপফপত্র ফারা নাযী পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৭৮৩৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৬৩ দুলু পভয়া মৃ: পভরয আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৭৮৮৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৬৪ পভাছা: াপচনা খাতুন ভামুন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৭৮১৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৬৫ শ্রী পদরী যায় মৃ: কৃষ্ট যায় পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৭১৮৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৬৬ আপজজুয যভান মৃ: তইয়ফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৭১৮১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৬৭ পভজানুয যভান আতাফদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৭৯৩৮৮ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৬৮ াপফয়া খাতুন নাযী পদনমুজুয কপযমূল্যাপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ০

৫৬৯ ভাপনক পভয়া পভাতাররফ পভয়া নাযী পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৭৮৪৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৭০ নুয ইরাভ জয়নার আরফদীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৭৯৩১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৭১ আ: াপরভ মৃ: রারন নাযী পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৭৯৮১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৭২ মুক্তায আরী পভাাযপ আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৭৮৮০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৭৩ পভা: পফরার পারন পভা: Jকত আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৯৫৮ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৭৪ জুনুপা পফগভ আকতায আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৮৯৮ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৭৫ ারযা পফগভ তছদুয যভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৯৫০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৭৬ ানাজ পফগভ ভাপনক পভয়া পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৪৯৫৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৭৭ আ: যপভ াভছদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৫০৩৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৭৮ পভাত্মাপকভা পফগভ যপদুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৫০৩৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৭৯ পভাররভা পফগভ আবুজায যভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৩১০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৮০ আরভ আযা পজলুয যভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৬১৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৮১ আরভনা খাতুন মৃ: ভপভনুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৭৩৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৮২ াপনা ফানু নুয ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৭২৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৮৩ ারযা ফানু আজগায আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৭৫৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৮৪ নাজমূন পনায পদুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৭৪৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৮৫ আযপত ফারা কভ ডকায সুপজর চন্দ্র কভ ডকায পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৭২২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৮৬ আপজজুন পফগভ পযজাউর পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৮৪৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৮৭ মুনছুযা পফগভ  পভাত্মপা কাভার পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৫০২০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৮৮ পযপা ফানু পভাজারম্মর ক পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৯৯৮ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৮৯ নাপভা পফগভ বুয আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৫৬৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৯০ মুক্তা ফানু নুয ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৯৯৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৯১ াপভভা আক্তায আ: কারাভ আজাদ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৯৯১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৯২ মুক্তা পফগভ মৃ: যারদুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৮৬৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৯৩ ারজদা পফগভ যপফউর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৪৮৬৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৯৪ পজপভন পনায ভপন আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৫৮৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৯৫ পজানা খাতুন আ: ভপজদ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৫৫৮১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

৫৯৬ আপকফয যভান তপভজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৫০৩২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৯৭ লুৎপা পফগভ পভাকররছায যভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৫০১৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৯৮ ভপজডনা পফগভ ইউনুছ আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৬০১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৫৯৯ আপরভা খাতুন ইপরয়া আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৬০০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬০০ আ: ভান্নান মৃ: জপভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩........... আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬০১ নাজভা পফগভ যপপকুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৮৫৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬০২ মৃত াভসুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৫০৫৯

৬০৩ শ্রীভপত সূচীত্রা কভ ডকায শ্রী নাড়ু পগাার কভ ডকায পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৭০৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬০৪ শ্রীভপত পভনপত ফারা কভ ড শ্রী পরফন চন্দ্র কভ ডকায পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৭০০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬০৫ কাপযভা মৃ: াভশুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯১৫৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬০৬ আপছয়া পফগভ াভছুর পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৬৩৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬০৭ ইভতাযা যপদুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৯৩৪৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬০৮ আছভা পাররভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৪০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬০৯ পদররায়ায পারন মৃ: পভরযাফ আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৯৩০৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬১০ আপজডনা পফগভ আ: াত্তায পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৯২২৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬১১ আ: যপদ মৃ: পভরযাফ আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৯২৫৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬১২ যওনা পফগভ আযাপ আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৯০৬৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬১৩ সুরতানা পফগভ তাজমূর ক পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৯৩২৮ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬১৪ পযনা পফগভ খারদমূর ইরাভ ভপরা গৃপনী কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৯১৩২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬১৫ যওন আরী খয়ফয আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৮৬০১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬১৬ দুরার পারন পভা: াচান আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৯০১৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬১৭ য ফানু মৃ: ছররভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৯১৩৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬১৮ পজানা যপদুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৯২১৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬১৯ পভাররভা খাতুন মৃ: আ: জফফায পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৯২১৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬২০ পভপছযন ছইদুয যভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৯৪০১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬২১ পানা ফানু পখ আপদরউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৯৩৬৮ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬২২ আকপরয়া খাতুন আভজাদ পারন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৮৬২৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬২৩ পপরযাজা পফগভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৯৩২৭

৬২৪ আছভা পফগভ আবুর পারন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৯৪৪৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬২৫ পভাযরদা পফগভ পগারা পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৯০৮৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬২৬ জারদা পফগভ ভপতউয যভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৯০৫৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬২৭ ভপতজন মৃ: খইদা পখ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৯০৬১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬২৮ কাজর পযখা ভপভনূর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৯২৬১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬২৯ আররভা পফগভ পভাকররছায যভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৯২৬৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৩০ ভাররকা খাতুন উভান গপণ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৯৩৪০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৩১ ফুরজান মৃ: কাপপউদ্দীণ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৮৬৩০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৩২ পপরযাজা পফগভ আ: াপরভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৮৬৪১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৩৩ আকপরভা পফগভ আপজার পারন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৯৩৮৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৩৪ াপরভা পফগভ মৃ: এপাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৯০৫৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৩৫ নুয পনায মৃ: ভইনুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৯৯০৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৩৬ াপভদা খাতুন আরনায়ায পারন কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৯৩৪২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৩৭ রুভা াযবীন ফাবুর যানা পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৯১০১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৩৮ ভাসুভা খাতুন পভাতাায পারন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৭৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৩৯ জাানাযা পফগভ অপছফয যভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৯২৪৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৪০ াান আরী মৃ: নুরু পভা: পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৯৩১৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৪১ ভাপনক আ: ারাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৮৪৭৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

৬৪২ আপভনা নাযী পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৯৩০৯

৬৪৩ ারদা পফগভ পভাজারম্মর পারন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৯০৮৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৪৪ পভারজদা পফগভ মৃত: ভাঈন উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৭৬৮ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৪৫ জান্নাতুন আপভনুর পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৯৪৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৪৬ আরজদা জয়নার পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৯৪৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৪৭ পভাকরছদা খাতুন পজারফদ আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৬১১৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৪৮ াযবীন আ: াভাদ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৭১২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৪৯ আয়া নাযী পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৭২৩

৬৫০ যারফয়া পফগভ আ: যপদ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৭২৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৫১ পভা: আফফা মৃ: পনছায উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৭৭০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৫২ আপজজুয যভান মৃ: পনছায উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৭৫৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৫৩ পভাজাায আরী আ: াপভদ ফপয পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫২০৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৫৪ ভাাবুফ পারন আপতকুয যভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৯৭৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৫৫ পভাকবুৃুর পারন মৃ: আ: াপভদ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৯৫৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৫৬ াপনুয মৃ: আ: গপণ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৯৫৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৫৭ ছারভা পফগভ নুরুজ্জাভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৯২৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৫৮ পপযদা পফগভ পভাতাায আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৪২০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৫৯ তাযা পভয়া মৃ: আ: গপণ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৯৩৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৬০ পভাজারম্মর ক মৃ: ফাানত পভয়া পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৭২৫০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৬১ পযয়াজদ্দীন মৃ: ফপদযদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৮০৪১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৬২ ারদা পফগভ মৃ: ারচন আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৪৭২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৬৩ হুরন আযা যভদ আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫২৬৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৬৪ আপজজুর ইরাভ জভরদ আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৯৬৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৬৫ আ: আপজজ মৃ: আ: যভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৩৮৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৬৬ আঞ্জুয়াযা পফগভ আপজার পারন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৪৯৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৬৭ পতাজারম্মর ক আ: ভপজদ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৬৪৮৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৬৮ লুৎপা খাতুন আনারুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৬২৫৮ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৬৯ শ্রী ভদন কুভায যায় পুা চভ ডন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৬৪২৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৭০ অপদুর ইরাভ মৃ: পভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৬০৬০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৭১ াা আরী মৃ: নপজবুল্যা পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৬৩৮৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৭২ আইয়ুফ আরী মৃ: পগারয পখ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৬৪১৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৭৩ পভরযাফ আরী মৃ: আছু পভা: পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৬৪৭২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৭৪ নুয জাান নাযী পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৬৫২১

৬৭৫ ভপজফয যভান পভা: আযাপ আরী পুরুল গৃপনী কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৬৫২৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৭৬ নজরুর ইরাভ আবুর পারন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৬৩৮০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৭৭ নুরুজ্জাভান পভয়া আ: ভপজদ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৬৩৭৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৭৮ আপছয়া খাতুন ইভাঈর পারন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৬৫৯২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৭৯ শ্রী পচনা যায় শ্রী পমারগন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৭৫৮ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৮০ শ্রী বুধু যায় মৃ: পুা ফভ ডন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৬৩৮৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৮১ যিন যায় জরগন্দ নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৬৪৬২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৮২ ারচন আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৬১০৭

৬৮৩ পারুক পারন াা আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৬৪৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৮৪ পভাজারম্মর ক আ: ভপজদ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৬৫৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৮৫ াাজান আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৩ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৬৪৪২৯

৬৮৬ াপপজুয যভান জাভার উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৫৬৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৮৭ াপভদুয যভান জাভার উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৮০৮৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

৬৮৮ পজলুয যভান াা আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৬১৫৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৮৯ ভনসুয আরী ভপজযদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৬১২৮ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৯০ াপচনা ফানু নাযী পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৮৬৮

৬৯১ ভরচনা আ: ারাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫১১০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৯২ আবুর পারন খপতবুল্যা পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৪০৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৯৩ ভপযয়ভ পফগভ মৃ: রপতপয যভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৬২০৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৯৪ আবুর পারন মৃ: পগরন্দরা পখ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৬৯৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৯৫ আপজডনা ভভ পভাররভ আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৬৬২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৯৬ পযপজয়া পফগভ ভকরদুর আরভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫১৪৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৯৭ আপককুয যভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫২৫০

৬৯৮ পভাকরছদ আরী মৃ: গপপউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৮০৭৭৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৬৯৯ পভাজারম্মর মৃ: আপাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৫২৯৪৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭০০ আযাফুর আরভ নুয আরভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৮০৯৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭০১ ভকবুর পারন মৃ: রপতপ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৭০৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭০২ পজারফদ আরী মৃ: জপভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫১২৮ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭০৩ ভরনায়াযা পফগভ আ: পারন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৫৩৭৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭০৪ পভাছা: পযাপজনা আ: কুদ্দু পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৩৩৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭০৫ ভরপজা পফগভ পভা: ভপজফয যভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৬৭৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭০৬ আনছায আরী মৃ: আ: যভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৪৬৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭০৭ আজাায আরী মৃ: ারয আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৩৭০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭০৮ পভাজাারুর ইরাভ আ: কারদয পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৭১৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭০৯ য ফানু ভ বুরবুর পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৬৭২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭১০ যপভা মৃ: আ: ভাররক পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৪৯২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭১১ াপরভা ভাছুদ যানা পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৪৭১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭১২ জাপকয়া নাছপভন আনারুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৬৩৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭১৩ ভভতাজ পফগভ াাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৫০২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭১৪ ভাজ উদ্দীন নপজয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৫৪৮ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭১৫ আকফায পারন মৃ: নপজভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৫০৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭১৬ পভজানুয যভান আ: ছাত্তায পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৪৪৬২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭১৭ পযপফনা সুরতানা জুরয়র পারন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৫৩৯৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭১৮ ভপভনুর ইরাভ মৃ: পযাজুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫২৯২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭১৯ জপযনা পফগভ ভয়নুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫২৬৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭২০ ফাবুর পারন পভা: আরা উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫১৮৮ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭২১ আবু ফক্কয মৃ: জপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫২৮৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭২২ ভরনায়ায পারন আপভনুর ক পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫২৯৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭২৩ নুয আরভ আ: খাররক পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৯৯৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭২৪ লুতপয যভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৬২৯৫

৭২৫ ভকাযভ পারন মৃ: জনাফ আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩........ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭২৬ পযাপজনা পফগভ আরনায়ায পারন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৬৪৭৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭২৭ াপনা খাতুন আ: যাজ্জাক পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৬৯৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭২৮ ভীয উদ্দীন মৃ: পচন্দুড়ু পভা: পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৩৭০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭২৯ পমু আপভনুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৭৭১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৩০ আপিয়া খাতুন পাযাফ আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৯২৮৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৩১ ইনছান আরী পভরযাফ আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৫৭৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৩২ আবুর কারাভ আজাদ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৬৩৫৯

৭৩৩ জপযনা পফগভ মৃ: আজগায আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৮০০৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

৭৩৪ আয়জন পফগভ আ: আপজজ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫২৮৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৩৫ পযয়াজ উদ্দীন মৃ: তপজয উদ্দীণ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৯২৮৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৩৬ আরুজা পফগভ আ: ারাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫৫৮৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৩৭ যারফয়া পফগভ মৃ: ইফাযত খান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৮৯৫৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৩৮ ভাররকা ফানু নাযী পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫২৫২

৭৩৯ যপদুর ইরাভ মৃ: াপভদ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২২৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৪০ পফগভ আরতাপ পারন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৭৩৮৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৪১ ভঞ্জুয়াযা আপজার উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৭৬১০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৪২ পদুর মৃ: আ: ভাররক পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৭৭৩০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৪৩ আ: কারাভ মৃ: আাভদ আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৭৭৭২৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৪৪ ভপজডনা আ: জপরর পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৭৬৭৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৪৫ পনায যভজান আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৭০০৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৪৬ আ: ভাররক মৃ: তপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৭৬৩৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৪৭ ছাপফনা খাতুন আযাপ আরী ফাবু পুরুল গৃপনী কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৭০৫১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৪৮ ভনছুযা মৃ: কাপদভ আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৭৬৪৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৪৯ পফরী পপকুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৭৭৬৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৫০ পারতভা আরনায়ায পারন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৭৬৬১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৫১ রায়রাতুন আ: াপকভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৬৯৪২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৫২ ভরনায়াযা পফগভ আরনায়ারুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৭৫৬১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৫৩ পদরানী পকস্কু ভরল পকস্কু পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৭৩৫৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৫৪ ভায়া মুযমু পজান াদা পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৭৩৬৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৫৫ তপভজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৬৭৪৩

৭৫৬ পররন পযাজাপযও আরপিকুা পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৭০৫৫৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৫৭ কাতাপযনা াদা ভরল পকস্কু পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৭৩৫৫২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৫৮ কাপছভন মৃ: রন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৬৬৮৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৫৯ ভপনভাররা ভাটি ডন ফারে পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৭১৪৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৬০ নজরুর ইরাভ অপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৬৯৭৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৬১ আব্দুয যপভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৭৫৪৭

৭৬২ আদুযী আরভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৭৫৩৭৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৬৩ ানপিনা পভযভ মৃ: যাপারয়র পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৭০৫৫৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৬৪ পযতা পফশ্বা নযরফ  পফশ্বা পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৭৩৬৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৬৫ যওণা খাতুন নুরুর ক পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৬৭১৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৬৬ আরভনা খাতুন আ: পগাপপায পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৭৫৩৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৬৭ দুরারী জারফদ আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৮১৫৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৬৮ ভপপজ মৃ: জয়নার পারন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৭৭৬৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৬৯ পরপ নুয ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৭১০৮ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৭০ অরভদা খাতুন ভপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৭১১৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৭১ আঞ্জুয়াযা যপদুর পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৭১০৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৭২ আপজডনা আপজার পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৬৮৭১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৭৩ ঝযনা সুরতান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৭১১৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৭৪ ভরচন ারাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৭১৩৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৭৫ পযানা পফগভ যপপকুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৬৮৯৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৭৬ পজানা খাতুন নুয ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৭০৭৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৭৭ খাইরুর ইরাভ মৃ: আপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৭০৮১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৭৮ ভপজডনা পফগভ আপজজায যভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৭৪৮৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৭৯ সুপপয়া খাতুন যপপকুর পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৭৫২৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

৭৮০ াচনা ফানু অপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৬৯৭৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৮১ পপরযাজ আরভ মৃ: কাইমুদ্দীন আরভদ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৭৫৩০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৮২ ভামুদা মুকুর পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৭৭২৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৮৩ ছাপফনা ইয়াছপভন যপপকুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৯২৮৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৮৪ ভপজডনা আ: ভান্নান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৩৬২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৮৫ আ: যপদ মৃ: খপতফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০২৩১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৮৬ পযজাউর ইরাভ মৃ: আপজজায পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৫৯৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৮৭ পভাজাায আরী মৃ: আপজজায পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৬৬৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৮৮ আ: াপফয মৃ: ইউনু যকায পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৭৮৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৮৯ কুদ্দু আরভ ওফাইদুয যভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৮৮৬২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৯০ াইফুর ইরাভ মৃ: ওফাইদুয যভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৮৬১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৯১ আ: আপজজ মৃ: পয়ায পভা: পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৬০৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৯২ পনায়া পভয়া মৃ: আপরভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১২১৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৯৩ পযপফনা খাতুন পযজাউর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১২৭৮ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৯৪ পভা: আক আরী মৃ: দপদবু উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১১৪৭৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৯৫ নজরুর ইরাভ ভামুন আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১২৪১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৯৬ া আরভ আকফয আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৬৪৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৯৭ যপপকুর ইরাভ আবুর পারন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৪৮৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৯৮ যারদ ফাবু জয়ানার আরফদীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৭২৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৭৯৯ পভাারদ্দক পারন দপভজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৪৪৮ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮০০ পভাছা: ছাপভনা খাতুন আ: যভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১১৬৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮০১ পভারভনা খাতুন আররাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৪১৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮০২ আ: জফফায মৃ: ভপপর উদ্দীণ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০১৪৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮০৩ ফরন্দ আরী মৃ: জয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১১০৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮০৪ ভাছুদা পফগভ আরনায়ায পারন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১১৬৫৫৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮০৫ আযপা পফগভ জয়নার আরফদীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১০৭১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮০৬ যপফউর ইরাভ মৃ: ভছারদ্দক আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৪৩০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮০৭ ফাবুর ইরাভ মৃ: আ: কারদয পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৮৩১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮০৮ পদপত যাণী সুপর চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৯৭৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮০৯ আপনছুয যভান মৃ: ইিাপভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১০৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮১০ নুন পনায পফগভ পয়জায আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১১৬৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮১১ যপজপা মৃ: নপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৩৮৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮১২ শ্রী ভপত ফুর কুভাপয পকয্ পং পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১১৫৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮১৩ ফাবুর আজগায আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৮৮২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮১৪ আযাফুর ফপজউপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৪৮৮ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮১৫ আ: জফফায আ: াপভদ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৩৫৮ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮১৬ পভাছা: আরভনা খাতুন ভাাবুয পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৪১১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮১৭ আরভ মৃ: ইিাপভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০২৮৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮১৮ খাইরুর ইরাভ মৃ: নুয পারন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০১৭৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮১৯ শ্রীভপত পফপন ফারা মৃ: পখাকন পং পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১১৪৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮২০ আতাউয যভান মৃ: হুরন পভা: পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৮৬৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮২১ আ: জপরর মৃ: এভারয়ত পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৬৪৪৮ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮২২ রপতপয যভান আযভান আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১১৫৮০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮২৩ ইপি আরী রুত্মভ আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১২০৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮২৪ বুজায পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৬৯৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮২৫ রাবরী আপজভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৯১৮ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

৮২৬ ভাছুভ যানা আইনুর ক পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৯১০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮২৭ ছাররা পফগভ সুযভত আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৩০৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮২৮ াভত আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৬৪৯

৮২৯ আ: াপকভ মৃ: ফাফয আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১১৪৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৩০ ভাাবুয যভান ফাপর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৩৭০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৩১ াভসুন নাায খারদমূর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৩৪২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৩২ পপযদুর ইরাভ দুখু পভা: পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২২৪৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৩৩ যাফ আরী মৃ: আপজন উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৩৩৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৩৪ শ্রী ফা চন্দ্র াা বরফ চন্দ্র াা পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২১৫৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৩৫ াপভদা আক্তায ফানু পভাজাপয যভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২২৯০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৩৬ নাপড়ও ওভরযাভ মৃধ যাভনার পভরযাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০০৫৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৩৭ আপজডনা পফগভ যপপকুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১১৭৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৩৮ নাজমূর ইরাভ নুযর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৬১৮ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৩৯ পযাত্মভ আরী আ: যপভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১১৭২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৪০ জাপনক আরী মৃ: প্রাভাপনক পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২১৪৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৪১ যাপজয়া পফগভ আযাপ আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২০৯৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৪২ াপচনা পফগভ অপদুয যভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২০৯৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৪৩ আপনছুয যভান আ: জফফায পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২০৯০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৪৪ ভাপরুজা পফগভ ভনছুয আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২০৮৮ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৪৫ যারনা পফগভ াভসুর আরভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৮২৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৪৬ াপপজ উদ্দীন মৃ: ওয়াজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৯৩১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৪৭ জহুরুর ইরাভ আ: গপপায পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০০৪৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৪৮ আপভনুর ইরাভ মৃ: আপনছ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৪৫২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৪৯ পপযদুর ইরাভ মৃ: ছররভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৮২০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৫০ নুয ফানু মৃ: ছররভান পভয়া পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৮৩৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৫১ জহুযা পফগভ জপরর পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৭০২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৫২ ারচন আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৫৮২

৮৫৩ পযনু রায়রা আ: যপদ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০২৩২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৫৪ আভজাদ আরী পদররায়ায পারন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৬১১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৫৫ পফভর চন্দ্র যায় পকষ্ট চন্দ যায় পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০১৫৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৫৬ ভনছুয আরী পকাভায আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১১২৮২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৫৭ আবু তারয আ: যভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৫৭৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৫৮ ছাপফনা ইয়াছপভন যপদুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৩১৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৫৯ যাজ্জাক আরী যাফ আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৫৪১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৬০ কান্ড পভরযাভ মৃ: ভয় পভরযাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৩০৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৬১ পযত যায় মৃ: ভরমন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০১০৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৬২ পারন আরী মৃ: রপতপয যভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৩৯১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৬৩ ভরনায়াযা পফগভ পফফয যভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৮৮১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৬৪ আরদা পফগভ পযাজদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৩২৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৬৫ আ: ান্নান মৃ: জয়নার পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩০৮১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৬৬ শুকুয জান মৃ: পখ ইভাঈর পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৬৭৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৬৭ াপপয়া পফগভ আনারুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৯০৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৬৮ কুরছুভা পফগভ যপফউর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৮৫০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৬৯ কভরা কাভত্ম যায় পফচ্চু চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৪৭৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৭০ সুযাতন পনছা আইনুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩১৫৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৭১ যারনা পফগভ ছাইদুয যভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৩১৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

৮৭২ আঞ্জুয়াযা পফগভ আতাফদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩১৬২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৭৩ আরফদ আরী পভযদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২০৭৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৭৪ আপজনা খাতুন আরতাপ ক পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৯৫০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৭৫ পভাফাযক আরী মৃ: খপতবুল্যা পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৯৮৮ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৭৬ াতপরভা পফগভ আনছায আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২০৩০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৭৭ আঞ্জুয়াযা পফগভ পযজাউর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩১৭০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৭৮ আ: পারন মৃ: দারন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩১৮০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৭৯ আযভান আরী আযাপ আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২০৫০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৮০ খারদমুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২২৩৪

৮৮১ আভজাদ আরী উভয আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২২৪৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৮২ ছায়যা পফগভ পজাভরদ আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩১৬২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৮৩ রুনা আক্তায নুয জাভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৯৪৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৮৪ পযনা আক্তায ফাবুর পারন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২২৩২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৮৫ আকপরভা খাতুন কারঠু পভা: পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২২৪৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৮৬ আযজুরা পফগভ নুয ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২০৩৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৮৭ আ: যপদ মৃ: াাজান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৫৫২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৮৮ ভপয উদ্দীন মৃ: জারয পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০১৫৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৮৯ আইনদ্দীন মৃ: অপছযত পভা: পুরুল গৃপনী কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০১৭৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৯০ আভজাদ আরী মৃ: খতু পভা: পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০১৯৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৯১ াভসুর ইরাভ ইজায পভা: পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৫৬০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৯২ খপতবুয যভান মৃ: আপজভদ্দীন পুরুল গৃপনী কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০০২৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৯৩ ফাবু যায় মৃ: যায় কাভত্ম পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০০০৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৯৪ আপভনুর ইরাভ ছইভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১০৯৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৯৫ আ: যপদ মৃ: খপরলুয পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৬৯৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৯৬ বুজা খাতুন আরতাপ যভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩০১৩৩৩২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৯৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় নরগন্দ্র চন্দ্র যায় ভপরা গৃপনী কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০০২২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৯৮ ফাফলু আজগায আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৮৮২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৮৯৯ সুভন চন্দ্র যায় নরগন্দ্র চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০০৩২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯০০ পফষু নাা পভযভ ভয় পভযভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০০৩৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯০১ যপপকুর ইরাভ মৃ: ভকবুর পারন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৭১০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯০২ াচান আরী যপভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৪৮১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯০৩ পখয ভন চন্দ্র মৃ: ন্যপচযাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৯৮৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯০৪ যপদা পভরযাফ আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৬২৮ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯০৫ যওন আযা নজরুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৬১২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯০৬ পছপদ্দক তপভজদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২২৮৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯০৭ তছপরভা পফগভ আরতাপ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৬৭৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯০৮ ভাাবুফা ছারদক আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৫৮০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯০৯ আপজন ডা পফগভ ভাইনুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৬১৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯১০ আপছায আরী মৃ: পদররায়ায পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৬১০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯১১ পমারা ফারা তাপযনী কাভত্ম পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৩০৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯১২ যায়ান আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১১২৮৮

৯১৩ রুত্মভ আরী পয়জদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৬০৮ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯১৪ নজরুর ইরাভ খারজয পভা: পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩০৭৩৭৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯১৫ যওন আযা তপপরদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮২৩৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯১৬ আরনায়াযা পারন ইজদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৪৫১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯১৭ গয়নাা যায় পকলন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০০৮৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

৯১৮ াগয চন্দ্র যায় নন্দ রার পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০০১৮ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯১৯ আ: কারাভ মৃ: আপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৮২৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯২০ রাইপর আযা আকফয আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৫৬৮ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯২১ কায়পা খাতুন জারার পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪০৫০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯২২ পভাফারশ্বয পযনা রুহুর আপভন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯৫৬৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯২৩ রূছানা পফগভ আরভ া পনয়াজ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৫৬৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯২৪ পকযন যায় কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৫২৪

৯২৫ ভচনা পফগভ পইজুয যভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৫৭৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯২৬ ঋপল যাণী সুরয চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৭৩৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯২৭ নুয পনায ইভাইর পারন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৭৮০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯২৮ াজ্জাতুন তপপরদ্দীণ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৮২৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯২৯ া আরভ মৃ: পদর পভা: পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮২৪৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৩০ ভপন আরী ছপপউয পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৩১২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৩১ পজররখা পদুয যভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৩২৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৩২ যারনা পফগভ আরতাপ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৩৪০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৩৩ ছারফকুন নাায ততয়ফ আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮২৫০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৩৪ জপযনা পফগভ আ: জফফায পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৩৩০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৩৫ তারজা খারদমূর পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৬৬০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৩৬ Avbvi Kwj Avwbmyi ingvb bvix পদনমুজুয দ: যাভনগয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ৫১০৪২৮৮৪৮৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৩৭ পভনাযা ইয়াছপভন নুযজ্জাভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৯৩১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৩৮ শ্বযতী দা গরনল পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৬৯২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৩৯ যপভা নাযী পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৬৯৬

৯৪০ আ: যভান মৃ: যপফতুল্যা পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৬২২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৪১ নুয ইরাভ আ: যভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৮৫৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৪২ পফফয যভান মৃ: পারন পভা: পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৭৭০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৪৩ আপছরুন হুরচন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৮৯৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৪৪ পফরী পফগভ পজায়াদ আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৫৮৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৪৫ আঞ্জুয়াযা আপভনুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৭৭০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৪৬ পপযদুর ইরাভ ছাপফয া পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৭৮৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৪৭ পভাকররছায পভায়ারজ্জভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৮২৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৪৮ পারতভা পফগভ পভাপাজ্জর পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৭৬০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৪৯ ভভতাজ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৮৫৩

৯৫০ কুরেোন আলী রুল পদনমুজুয `t dwi`cyi ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ৮৬৫৫১২৬৮৫৫

৯৫১ আ: ারাভ মৃ: কপপরদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৬৫৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৫২ আপছায আরী মৃ: ইয়ায পভা: পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮২৯৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৫৩ ফাপভত্ম যাণী ভূলন দা পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৯৫৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৫৪ নাজভা খাররকুর পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮২৯০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৫৫ আবু ফক্কয পপদ্দক মৃ: ভান্নান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৮৩৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৫৬ ভপপজ উদ্দীন ছাররহুয পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৫৩১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৫৭ আয়া ভপন ভপতউয যভান পভরন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৮৮২০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৫৮ কান্দুযী ফারা ভপভ চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৩৭৮ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৫৯ কাভপণ ফারা পদাভন চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৩৮৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৬০ বাযতী ফারা পযভর চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৩৬৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৬১ পযনু ফারা যপফন চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৩৮৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৬২ ানজু ফারা প্রদী চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৩৭৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৬৩ ধীরযন চন্দ্র যায় পবা  যাভ নাযী পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৪২০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

৯৬৪ সুভন যায় ফরযন্দ্র নাথ নাযী পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৪২১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৬৫ পভনপত ফারা ভঙ্গর চন্দ্র যায় নাযী পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৩৬৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৬৬ ফইজুয যভান পখযা পভা: নাযী পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৩৭০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৬৭ পযাজুর ইরাভ ইদুয যভান নাযী পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৩৭২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৬৮ চাদ পভান পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৬১৯

৯৬৯ আপছায আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৬৬৪

৯৭০ পযয়াজুর  ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৯৫০৮

৯৭১ গুর নাায পপকুর পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৫৭৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৭২ পভাছা: যপদা পখাযরদ আরী নাযী পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪২৫১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮ ম োছো: আরিো মেগ 

৯৭৩ ভঞ্জুয়াযা পখাযরদ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৫৩০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৭৪ ফনু যাফ আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৬২৭ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৭৫ আ: কারদয পভাত্মপা পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৬৪৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৭৬ পভনকা ফারা ফরযন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৪১২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৭৭ াভসুর আরভ মৃ: আবুর ক পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৪৮২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৭৮ ভপজরুদ্দীন মৃ: ইয়াজ উদ্দীন নাযী পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৫৭২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৭৯ পভা: ওয়ারজদ আরী পভা: ারন আরী পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৩৯১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৮০ তাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয দ:যাভনগয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩২১৬

৯৮১ আ: যভান ারন আরী নাযী পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৪৪৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৮২ ছাররহুয মৃ: পফফয যভান নাযী পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৩৮৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৮৩ াপভদুয মৃ: কযভ ফে পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৮১৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৮৪ আকতায মৃ: খযরদ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩০৫২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৮৫ পভাছা: াভসুন নাাযা াাবুপদ্দন নাযী পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪১০৩ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮ ম ো: ইউসুি আলী

৯৮৬ ভপপজুর মৃ: পখাযরদ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩০৯৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৮৭ আপভয পারন নুরুর ক নাযী পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৫০৮ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৮৮ াজ্জাদ মৃ: চুনায পভা: পুযল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৫০৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৮৯ যাপ আরী মৃ: াাফদ্দীন পুযল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৮০৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৯০ ভাাবুয আরভ ওয়াজদ্দীন পুযল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৬২৮ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৯১ াইদুয মৃ: আ: যাজ্জাক পুযল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩০০৫ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৯২ নুয জাভান ভভতাজ নাযী পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৭৭৬৪ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৯৩ আ: যাজ্জাক নফীয উদ্দীন নাযী পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৪৬৯ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৯৪ ভপতয়ায যভান মৃ: ওয়ারজদ ফক নাযী পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৪৩০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৯৫ আইয়ুফ আরী মৃ: আপভনদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৪১১ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৯৬ ভপতউয যভান মৃ: আ: গফুয পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২২৯০ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৯৭ শ্রী রতযনচন্দ্র শ্রী াফর চন্দ্র নাযী পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩০৭২ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৯৮ শ্রী না ারু সুকুনাথ চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩০৩৬ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

৯৯৯ শ্রী পগাপফন্দ চন্দ্র পাকনাথ পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ৪ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩০৫৮ আনছায আরী ০১৯২৩৫৩৮৮৬৮

১০০০ গীরযন চন্দ্র মৃ: পখারগন পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩০৮২ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০০১ পচভটু যায় মৃ: বপগত চন্দ্র নাযী পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩১২৭ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০০২ অপনর যায় নরয যায় পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩০৮৮ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০০৩ ভভতাজ নাযী পদনমুজুয দ:পপযদয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩০১৬

১০০৪ যপফন চন্দ্র মৃ: জরগন চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৪৭৯ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০০৫ রভত্ম কুভায পযাভ পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩০৯০ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০০৬ পভা: দুরার মৃ: ভপপজউদ্দীন নাযী পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৬০৫ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০০৭ যাপ মৃ: ভীয আরী পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২২৯২ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০০৮ আভজাদ ভপতউয নাযী পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২২৯৫ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০০৯ ছররভান মৃ: পভজউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৪৬২ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

১০১০ আইয়ুফ আরী মৃ: নপছয উদ্দীন নাযী পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৪৫১ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০১১ পভা: নুয ইরাভ মৃ: আ: জফফায পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৪৫৫ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০১২ ভাাবুফ যভান কারভ আরী পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৩১০ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০১৩ পপারী ভপরা পদনমুজুয দ:পপযদয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৩২৬

১০১৪ আপতউয যভান মৃ: আপজজায যভান পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৪২৬ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০১৫ পভাপাজ্জর আ: যপভ পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৫৮৮ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০১৬ পভাছা: আরযপা পফগভ ভনছুয আরী নাযী পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৭০২ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০১৭ পভরযরনগায আরতাপ নাযী গৃপনী ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৬৯৯ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০১৮ পপরনা পফগভ আ: ারাভ পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৯০৮ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০১৯ নুয ফানু ছাররহুয পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৯১৩ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০২০ অরভদা খাতুন ভাপজদুয পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩০১১ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০২১ ছারদকা পইজুয পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৮৯২ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০২২ নুয নাায রপতপয নাযী পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩০২৫ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০২৩ রুপফনা াযবীন ভপরা পদনমুজুয দ:পপযদয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৮৭৮

১০২৪ আরযপা পফগভ আযাপ আরী নাযী পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৫৯৯ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০২৫ আয়া াযবীন ভপরা পদনমুজুয দ:পপযদয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩০০১

১০২৬ শ্রী আরতা ফারা মৃ: নরয চন্দ্র নাযী পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩১৪১ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০২৭ শ্রী অঙ্গনী ফারা আারু চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩১৩৪৪ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০২৮ আপভনা খাতুন ভপরা পদনমুজুয দপপযদপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৯২৫ .

১০২৯ পভা: ইউসুপ আরী মৃ: মুপতুল্লা পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪১০২ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৩০ আজাায মৃ: নাপজয পভা: নাযী পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪১৮০ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৩১ ভকরদ আরী ারাফদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৩০০ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৩২ আব্দুর ভপজদ পুরুল পদনমুজুয নাপততড় ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৩৩৭

১০৩৩ াপভদুয মৃ: আপপযদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৩২২ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৩৪ পভা: আরী মৃ: পনপাজদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩....... জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৩৫ নজরুর মৃ: াপভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪২৪০ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৩৬ খযরদ মৃ: াপভযদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪২৮০ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৩৭ জাভাতুল্লা মৃ: হুরন পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪২৬৬ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৩৮ পফরার মৃ: কালু পভা: নাযী পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪১৯৫ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৩৯ ভভতাজ আরী পুরুল পদনমুজুয নাপততড় ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩34476

১০৪০ রায়রা আযজুভান নাজমূর নাযী পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩০০০৩৩৩ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৪১ ভপজডনা পভাকরদ নাযী পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৩৩৪৪ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৪২ পভাছা: ভাররক ফানু রপতপয পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৪৩৯২ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৪৩ নয়ন যাজ্জাক পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৪১৭১ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৪৪ ইয়াজন ভনছুয পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৪১৭২ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৪৫ াভসুন নাায কাভরুজ্জাভান নাযী পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৩৫৯ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৪৬ ারজদা ভপজদ পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪২০৭ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৪৭ যাপজয়া খাতুন পাতাহুয নাযী পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৩৮২ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৪৮ ভররভা পদ্দীক পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৩০৫ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৪৯ ছাভসুন পনায যপফউর নাযী পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৩২৪ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৫০ রুপফনা াযবীন পভাজাায নাযী পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৩৪৪ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৫১ নুয আক্তায ভপজফয যভান নাযী পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৩৬১ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৫২ পভা: ভপপর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয দ:যাভনগয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৬৭৩

১০৫৩ পভাছা: খাপতজা পফগভ ভপরা পদনমুজুয দ:যাভনগয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৮১৮ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৫৪ পভা: জাাঙ্গীয আরভ পুরুল পদনমুজুয দ:যাভনগয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৯৪২ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৫৫ আ: রপতপ মৃ: পপউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩২৮৪ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

১০৫৬ াাজান মৃ: আরফদ নাযী পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৪৯৫ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৫৭ আপজজায যভান পুরুল পদনমুজুয দ:যাভনগয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩২৯৪

১০৫৮ ভকররছায াভদ্দীন নাযী পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৪৭৮ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৫৯ যাপ আরী পুরুল পদনমুজুয দ:যাভনগয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৪৪১ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৬০ এজানুর ইরাভ আ: ক পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৪৯৮ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৬১ নুয আরভ আ: াভাদ পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩২৮৫ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৬২ আপছয উদ্দীন মৃ: আ: গফুয নাযী পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৬৭৮ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৬৩ বুজায মৃ: ারাউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৮৮৭ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৬৪ পছরকন্দায মৃ: ারপজদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৬৮৫ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৬৫ আপজমূর ইরাভ আ: ভান্নান কাভার পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৯৫৫ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৬৬ পভা: জাপকয আরভ পুরুল পদনমুজুয দ:যাভনগয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৮৫০

১০৬৭ পভাছা: আকতাযা পযফুর নাযী পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৩২৫ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৬৮ পভাচনা নুয পভা: নাযী পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩২২৭ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৬৯ জাান আযা াইফুর নাযী পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৩২৮ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৭০ পভাছা: াপফনা ভপরা পদনমুজুয দ:যাভনগয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৩০০ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৭১ কুরছুভা ারদকুর পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩২০৮ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৭২ রাবরী আ: যভান পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৪২২ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৭৩ পজানা পভাকাযভ পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৪৫৩ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৭৪ পভাছা: পভপযনা খাতুন আ: খাররক পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩২৪২ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৭৫ পভনাযা আপজজুয যভান পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৮৫৪ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৭৬ পভাছা: নাপভা াযবীন ভপরা পদনমুজুয দ:যাভনগয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৮72

১০৭৭ তানপজরা ভপপজুয যভান পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩.......... জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৭৮ মুক্তা আযা নাজমূর পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩........... জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৭৯ ারুর আ: াপভদ পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩............ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৮০ ছাররা খাতুন পভাজাায আরী পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩.................. জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৮১ যারনা ভনরছদ আরী পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩......... জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৮২ পজানা ফানু তাজমূর পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩............ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৮৩ াপনা ভাাবুয পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩............. জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৮৪ বুরবুর আরম্মদ পুরুল পদনমুজুয দ:যাভনগয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪০০৭

১০৮৫ আযভন পনায আ: ারাভ পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৪২৮ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৮৬ াপনা পভাজাায পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৪৫১ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৮৭ পভররনগায পভা: পখাকা পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩২৮০ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৮৮ পউপর পফগভ াইদুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৩৩০ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৮৯ আপভনা াইফুর পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩২৬৮ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৯০ রাপক ভপভনুর পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৩১০ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৯১ পভা: পভাজারম্মর ক পুরুল পদনমুজুয দ:যাভনগয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩২৬৬

১০৯২ পভা: া আরভ পুরুল পদনমুজুয দ:যাভনগয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৬৬২

১০৯৩ রূছানা পযফুর পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৪৮০ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৯৪ যপভা আবু পারন পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৩০৭ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৯৫ পপযরদৌপ পযরজকুর পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩২২০ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৯৬ যরকয়া ভরয আরী পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৩০৪ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৯৭ পরলুপা পযাজুর পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৮৩৫ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৯৮ যপজনা পতাজারম্মর পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৯১৬ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১০৯৯ আপভা পফগভ তপছয উদ্দীন নাযী পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৬৮০ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১০০ খরতজা যাপ পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩২৫২ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১০১ ভপতউয যভান পুরুল পদনমুজুয দ:পপযদয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৪৫০



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

১১০২ পভা: যাব্বানী পুরুল পদনমুজুয দ:যাভনগয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭০০০০২৪

১১০৩ পভা: ভপজফয যভান তপপরউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩২০৫ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১০৪ পভাছা: পফপফ আযা ভপরা পদনমুজুয দ:যাভনগয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭০০৪২০৯

১১০৫ যাপ পারন মৃ: ছপভউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৫৭৯ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১০৬ আ: াপভদ মৃ: পভা: পারন পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৫১৩ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১০৭ তাজমূর ওয়াজউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৫৭৩ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১০৮ আপভনদ্দীন মৃ: ভপতবুল্যা পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৩১৫ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১০৯ আনছায মৃ: ারয আরী পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৩০৮ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১১০ আ: াত্তায ফুলু পভা: নাযী পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৮৪০ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১১১ ভারজদুয মৃ: জপরর পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৩৮৪ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১১২ আভজাদ মৃ: ারয পভা: পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৪৫০ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১১৩ াইদুয ভপজফয যভান পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৭৯৬ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১১৪ আবুজায ইরাভ াভসুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৫৭২ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১১৫ পখয ফারা ভপরা পদনমুজুয দ:যাভনগয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫১৬৫

১১১৬ পভাছা: জাানাযা মৃত জয়নার আরফদীন নাযী পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১১৭ াইফুর মৃ: মাক্রু পভা: পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৭৮৭ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১১৮ ভকরছদুর পাফাান পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৪৮৫৭ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১১৯ যপফউর আপপফয পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৪৭৮১ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১২০ খাইরুর মৃ: ফুলু পভা: পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩.......... জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১২১ ইছভাইর মৃ: পফায উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৬০৩ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১২২ পযজাউর ইরাভ মৃ: নজু পভা: পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫০৪৪৩ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১২৩ পভাজারম্মর মৃ: শুকু পভা: পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩.......... জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১২৪ আপজার আ: জফফায পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৩৫৫ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১২৫ এছাযদ্দীন মৃ: দুখু পভা: পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৬২৮ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১২৬ আপজার পারন মৃ: ইিাপভ আরী পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৩৪৮ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১২৭ ভাতাাফ ফুলু পভা: পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৮৩৬ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১২৮ আপনছুয যভান আ: গপণ পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৪২৫ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১২৯ আরনায়ায আনছায ভপরা গৃপনী ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৬০৪ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৩০ পভাজাফ্পয ফুলু পভা: পুযল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৮৫৮ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৩১ ভকবুর মৃ: দফুয পুযল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩...... জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৩২ ারজদুয াভাদ পুযল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৭৮৬ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৩৩ আইনদ্দীন মৃ: কপপর পুযল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৫৪২ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৩৪ আবু ফক্কয মৃ: বদু পভা: পুযল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৩১৭ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৩৫ আ: াপরভ মৃ: আ: কারভ ভপরা গৃপনী ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৬৫৯ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৩৬ ‡gvQvt gy¯—vwibv ‡gvt †gv¯—dv ভপরা পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ৮২৫১৫০৫৭৫৯ 1.7E+09 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২   তোজ মেগ 

১১৩৭ পখাযরদ মৃ: আ: যভান পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫০৭৩ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৩৮ ভারজদুয পাযাজউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৯৯৫ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৩৯ পভজানুয আপজারউদ্দীন ভপরা গৃপনী ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৪৯৫ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৪০ নুয ইরাভ কপপরউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৯১৪ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৪১ পপযদ পারন মৃ: খপযর পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৯৯৯ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৪২ াপভদুয পজরাফদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫০০৮ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৪৩ াভসুর মৃ: ইউসু পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৪৮৭ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৪৪ রক্ষন চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয ভপলরকাঠা ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫২৮৮

১১৪৫ ইযপান আরী পভযউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫০৩৩ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৪৬ পপচয়য মৃ: পফফয যভান পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৪০৫ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৪৭ াপরভ মৃ: ভপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫২৮০ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

১১৪৮ যভত আরী পভযউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫০২৯ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৪৯ শ্রী পনভ ডর যায় মৃ: পদফকাভত্ম যায় পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫০৮৮ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৫০ পফভর যায় গপরচাঁদ যায় পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫০৮৪ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৫১ ফাফলু যায় তুরযাভ যায় পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫১৬৪ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৫২ পদরন চন্দ্র মৃ: যনার যায় পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫১২৮ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৫৩ অপফনা চন্দ্র মৃ: পচভটু যায় পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫১৩৫ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৫৪ চন্দ্র যায় পারযন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫১৫৭ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৫৫ পভাছা: ভপজডনা মৃ: পদররায়ায পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫০৫১ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৫৬ পযনা ভঞ্জুরুর পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৯৩২ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৫৭ ভরনায়াযা মৃ: আপরভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫২২৫ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৫৮ ছাররা পফগভ আরতাপ পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫১৭১ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৫৯ ছপভনা ারচন আরী পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৪৯১ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৬০ নাযপগ আপজারদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৯৫৩ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৬১ শ্রী পকযন ফারা শ্রী উদয় পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫১০৪ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৬২ পফরযা ফারা শ্যাভা চযন পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫১১৩ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৬৩ সুরধা ফারা তরন চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫২১১ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৬৪ পপারী চন্দ্র মৃ: পচত্র চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫২৪৯ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৬৫ দুররা ফারা চান ফাবু পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫১১৬ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৬৬ কাপতডক ফারা বুধু চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫১১৫ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৬৭ দুরপপ ফাযা জপত চন্দ্র ভপরা গৃপনী ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫২০৬ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৬৮ উচ্চা ফারা ভঙ্গলু পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫১০৩ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৬৯ ভভতাজ আপভনুর পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩০০০৩০ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৭০ ছারদক আরী মৃ: পপজর পভা: পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৪৩১ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৭১ ভারুপা খাতুন আ: ারাভ পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৭৫২০ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৭২ আ: আপজজ মৃ: আ: কপযভ ভপরা গৃপনী ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৪১৬ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৭৩ আরভামুন ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৫৬৭

১১৭৪ ভভতাজ আরী মৃ: ছদয পভা: ভপরা গৃপনী ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৪২৪ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৭৫ পভযন পনছা নুয ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৪৩০ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৭৬ আ: আপজজ ইা াক পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৪৫৩ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৭৭ পভাররভ আরী মৃ: দয পভা: পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৪৪৬ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৭৮ পভাজাায পারন মৃ: আপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৮৮৮ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৭৯ আ: ফারছয মৃ: ারয পভা: ভপরা গৃপনী ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৭১৮ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৮০ ইউসুপ আরী মৃ: দরী পভা: পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৯০৩ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৮১ াাজান আরী পয উদ্দীন ভপরা গৃপনী ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৯৭৮ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৮২ আপযপা পফগভ আজাদ আরী পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৮৯৪ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৮৩ অপভছা খারদমূর ভপরা গৃপনী ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৭৭৩ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৮৪ নুযজাান পফরাফয যভান ভপরা গৃপনী ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৭৮৫ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৮৫ আজাায আরী মৃ: ইয়াকুফ আরী পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৮৯০ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৮৬ আকফয আরী মৃ: ইয়াকুফ আরী পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৯১০ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৮৭ পভাতাররফ পারন মৃ: ছররভান পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৯৪৯ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৮৮ ছাপফনা পফগভ ছারদক আরী ভপরা গৃপনী ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৯৭৭ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

১১৮৯ যাফ পারন মৃ: আপনছুয যভান ভপরা গৃপনী তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৯০৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১১৯০ আ: ফাপক আ: যাজ্জাক পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৯৪৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১১৯১ আ: কাপপ পভাকরদ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৯৬৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১১৯২ ভপভনুর ইরাভ পযপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭০২২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১১৯৩ মুপজফয যভান মৃ: াভসুর ক পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬২১২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

১১৯৪ আইনুর ক পুরুল পদনমুজুয ভব্বতপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৭০৭

১১৯৫ আপছয়া পফগভ ভপরা পদনমুজুয ভব্বতপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৭৮

১১৯৬ ভভতাজ আরী মৃ: লুৎপয যভান ভপরা গৃপনী তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬২৬১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১১৯৭ ভভতাজ পফগভ মৃ: আ: াদী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৯২৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১১৯৮ ভারুপা খাতুন মৃ: এয়াপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৬১৫২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১১৯৯ ছপভনা পফগভ মৃ: পযয়াজ উদ্দীন ভপরা গৃপনী তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬১৬২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২০০ ভকবুর পুরুল পদনমুজুয ভব্বতপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬১৭৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২০১ াপভদা পফগভ মৃ: তপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৩০০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২০২ ছাররহুয যভান মৃ: ভপছ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬১৮৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২০৩ জরফদ আরী ওয়াজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮২৯৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২০৪ পযাজুর ইরাভ তপভজ উদ্দীন া পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮২৩০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২০৫ পদুর ইরাভ আইন উদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮১৬৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২০৬ ইভত আযা নুয ইরাভ নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৭৭২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২০৭ ভাপনক পারন মৃ: যপভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৭০১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২০৮ দুরার পারন মৃ: যপভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৭১৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২০৯ ফাবুর মৃ: পদদায পারন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৭০০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২১০ আরতাপ আরী মৃ: ভপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৭৫৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২১১ আফফা আরী মৃ: ভপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৭১০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২১২ পপযরদৌপ পফগভ আরতাপ পারন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৬৮৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২১৩ পযাজুর ইরাভ পনার উদ্দীণ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৬৯৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২১৪ পারুফ পারন মৃ: পযয়াজ উদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৭০৯০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২১৫ লুৎপয যভান মৃ: খপরর উদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৭১১০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২১৬ আবুর পারন মৃ: ভীয ফক পুযল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৭১৭৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২১৭ আরনায়াযা পফগভ আরফদ আরী পুযল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭০৯৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২১৮ পভাররভ উদ্দীন মৃ: ছপরভ উদ্দীন পুযল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭০৮৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২১৯ ভঞ্জুরুর ইরাভ আ: ফাপয পুযল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭০৮১৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২২০ পযারকয়া পফগভ মৃ: আজাায আরী পুযল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬২৩৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২২১ আপজডনা পফগভ পভাকরদুর ইরাভ পুযল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭১০২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২২২ আরতা ফানু মৃ: যপফউর ইরাভ পুযল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭০৪৪৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২২৩ ারযজ আরী আপনছদ্দীন পুযল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৩২৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২২৪ পারর যানা ইভাইর পারন পুযল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৮৪৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২২৫ পভাকররছায যভান মৃ: আপছযদ্দীন পুযল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৭৩৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২২৬ আরনায়ারুর আরভ মৃ: তাপপজুয যভান পুযল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৭০৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২২৭ জারয আরী মৃ: পভরয আরী নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৮১০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২২৮ ছারদক আরী মৃ: পযাজ উদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৮১৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২২৯ ইউসুপ আরী ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৬৩০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৩০ যভজান আরী মৃ: াপভয আরী নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৭৪৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৩১ পভারকদা মৃ: আ: খাররক পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৭৮৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৩২ ভপযয়ভ পনছা ফাবু পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৮৩৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৩৩ পভাজারম্মর ক মৃ: অপফয পভা: পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭০৭৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৩৪ পযপা খাতুন মৃ: দুরার পারন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৫৫১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৩৫ ইদুয যভান মৃ: অপফয পভা: নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৫৩৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৩৬ নাজভা পফগভ ভারজদুয যভান নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৬৭৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৩৭ াপনুয ইরাভ পুযল পদনমুজুয ভব্বতপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭০০০০০২৭

১২৩৮ ভরয আরী মৃ: াপপজ উদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৭৬৩৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৩৯ পভাররভা খাতুন পদুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৫৭৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

১২৪০ ছারনায়াযা ভইজুয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৬৭৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৪১ ারভা পফগভ মৃ: ভকরদ আরী নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৬৮৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৪২ াইফুর ইরাভ মৃ: মুা পভয়া নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৫৩১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৪৩ ভপতয়ায যভান মৃ: নপছয উদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৩৫১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৪৪ ভপজফয যভান মৃ: অপছয উদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৩২৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৪৫ আজাায আরী জয়নার আরফদীণ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৩২৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৪৬ াাঙ্গীয াাজান আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৪৬৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৪৭ পভাযরদুর ক ওয়ারজদ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৫০৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৪৮ শুযফুর ইরাভ পভাজারম্মর ক পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৩১৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৪৯ ভপভনুর ইরাভ মৃ: াাজ উদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৫২০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৫০ পভাারদ্দক পারন যভজান আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৩৬৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৫১ াপনুয যভান ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২৮৯৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৫২ আরতাপ পারন মৃ: পভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৩৪১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৫৩ আ: াভাদ মৃ: পভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৩৩৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৫৪ নুরুর ইরাভ আ: পাফাান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৩৫৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৫৫ ইদুয যভান মৃ: ফপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৩৭৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৫৬ ভভতাজ আরী মৃ: এভাজ উদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৫২৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৫৭ আছভা খাতুন মৃ: পদলু পভা: পুযল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৫৪৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৫৮ ভপভনুর ইরাভ ভ: পভাররভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৮২৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৫৯ াইফুর আরভ মৃ: ভভতাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮০৩৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৬০ পভাফাযক পারন আ: জফফায নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮০৪৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৬১ নুয জাভান মৃ: ভপছউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৮১০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৬২ ভপউয যভান মৃ: আ: যপদ নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬১৯৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৬৩ নুয জাভান নজরুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৯০৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৬৪ আ: জফফায মৃ: তপজভ উদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৮৮৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৬৫ পভাত্মপা কাভার মৃ: আান াপফফ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৮০৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৬৬ পপকুর ইরাভ মৃ: পকভ উদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮০৫১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৬৭ আ: ভান্নান আবুর কারভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৮৯৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৬৮ রপতপা পফগভ আপভনুর পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭২১৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৬৯ আরনায়ায পফগভ মৃ: আ: ফারছয নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৩৫০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৭০ াযবীন আক্তায আরনায়ায পারন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৪৮৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৭১ আবুর পজর মৃ: পফফয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৪২০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৭২ ভাইনুদ্দীন মৃ: অপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৩৭৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৭৩ তছপরভা খাতুন পভাপাজ্জর পারন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৩৫১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৭৪ আনায আরী পুরুল পদনমুজুয ভব্বতপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭১৪৯

১২৭৫ াইফুন নাায াইফুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৩০২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৭৬ ছায়যা পজাভরদ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৭৯১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৭৭ আ: জফফয মৃ: জভরদ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৩৮২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৭৮ পারতভা খাতুন আপজজায পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৪৫৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৭৯ রূছানা ফানু যাফ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৪৬৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৮০ আপযফুজ্জাভান মৃ: যাফ পারন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৩৮০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৮১ াাদত পারন মৃ: আপজজায যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৪৬১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৮২ এরভত্মজা পফগভ আ: াভাদ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৪৭০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৮৩ আরনায়াযা পফগভ আ: যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৬৮৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৮৪ ছারফদুয যভান পুরুল পদনমুজুয ভব্বতপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২১০৩

১২৮৫ আতাবুর ক মৃ: পযাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৮১৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

১২৮৬ ভপন আরী ারর উদ্দীন তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৮৯৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৮৭ জহুরুর ইরাভ মৃ: আপজয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৩১৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৮৮ আররয়া পফগভ আ: যপদ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭০৬৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৮৯ পভনাযা পফশু পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৮৫৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৯০ যপপকুর ইরাভ আ: জফফায পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬০০৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৯১ জারার উদ্দীন ভাতাাফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬০০২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৯২ ভারজদুয যভান মৃ: াভসুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬০৪০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৯৩ ভারা ফানু পতাপাজ্জর ক পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬০৭০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৯৪ কপযভন পফগভ পকাফাদ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬০২৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৯৫ যারনা ফানু ইদুয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬০২৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৯৬ পপরযাজ আরভ আ: যপপক পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬১২১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৯৭ ভপজদা পফগভ পভজানুয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬০৭২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৯৮ আ: াপরভ মৃ: ভকরছদ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬১১৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১২৯৯ যফানু পভাজাফ্পয পারন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬১১২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩০০ খাররদা পফগভ মৃ: যীপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬০৫১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩০১ আরফদ আরী মৃ: নুরু উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬১০০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩০২ ভপজফয যভান মৃ: যইছদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬১০৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩০৩ এনামূর ক মৃ: তারয আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬১২৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩০৪ খাইরুর ইরাভ পযপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬০৪৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩০৫ নুযর ইরাভ ররভান আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮২৪০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩০৬ রুরা পদফী দুরার যায় পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮২৮৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩০৭ চাম্পা পদফী সুরযন যায় নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮২১৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩০৮ ভধু ভারা ফাবুর যায় পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮২৫৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩০৯ য ফানু যপপকুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৩০৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩১০ ধানুয়া যায় মৃ: পচতু যায় পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮২১২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩১১ সুপভ পদফী ফুর চন যায় দুরযা পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮২৬৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩১২ ভান্দ যায় জপগন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮২৮৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩১৩ রূনা যায় মৃ: ভারদফ যায় পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮২৫৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩১৪ পভরঘপন যায় লু চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮১৯২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩১৫ পখাযরদ আরী মৃ: ভপছউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭০৬৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩১৬ আকপরভা াপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৬০৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩১৭ আবু ফক্কয পপদ্দক ফাার উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৭৮৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩১৮ পভাকরছদা াযপবন লুৎপয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৩৮৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩১৯ ভপতউয যভান ইয়াকুফ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৯০৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩২০ পযতা পফগভ আপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৮১৪৬১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩২১ ইযপান আরী ভ: পভাররভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৮২৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩২২ াযবীন ভাাবুয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৪১৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩২৩ যপফউর ইরাভ মৃ: তারয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬১২৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩২৪ তছপরভ উদ্দীন নপযউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৮২৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩২৫ ছাইফুর ইরাভ মৃ: রপতপয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৯০২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩২৬ পভা: পভাকরছদ আরী আ: জপরর পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২৬৪৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩২৭ নুয ইরাভ মৃ: এভাজউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২৬২২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩২৮ ারজযা খাতুন ভপরা পদনমুজুয ঘুঘুর্াঙ্গা ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২১০৩

১৩২৯ পভাকাযভ মৃ: আপজয পভা: পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২৬৭৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৩০ নুযজাান মৃ: এভাজউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২৬২১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৩১ ছাইদুয যভান ইয়াপছন আরী নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২৬৭২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

১৩৩২ পযপা ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৯০৭

১৩৩৩ ভয়না পফগভ নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩১৭৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৩৪ ছাভসুর ইরাভ মৃ: ভপউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩১৩২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৩৫ ভপপজুর পুরুল পদনমুজুয ঘুঘুর্াঙ্গা ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৯৪৭

১৩৩৬ পভা: আপভন উদ্দীন মৃ: জারয পভা: পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২৮৮০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৩৭ ভনছুয আরী মৃ: শুকুরু পভা: পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩১৯৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৩৮ পভাছা: গুরছানা ভভতাজ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩১১৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৩৯ তপযপর ইরাভ মৃ: পজর পখ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৯৬৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৪০ লুৎপয যভান পযাজদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২২৮৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৪১ আাদুর ইরাভ মৃ: আইনুর ক পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২২৮৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৪২ পত কড়া মৃ: বযঙ্গা কড়া পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৯৮৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৪৩ পযনু ফারা পক্ষত্র পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩১১০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৪৪ রুপফর ীর মৃ: পজতুীর পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১০৫৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৪৫ শ্রী গকুর মৃ: পফরযন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩১০১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৪৬ কপফরুর ইরাভ আ: কারভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩১৮০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৪৭ কাওছায আরী পভা: আপছায আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪১৫৪৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৪৮ আবুর ারাভ ইাক পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২৯৮৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৪৯ আপনছ উদ্দীন মৃ: আ: যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৫৩১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৫০ ভাইনদ্দীন মৃ: ভনছুয আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১১৪৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৫১ ভনছুয আরী মৃ: যইছদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১১৩০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৫২ পাতাউয যভান মৃ: আফফা আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১২৩০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৫৩ পভা: ায়দায আরী ারচন আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১১২১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৫৪ আপভনউদ্দীন ভ: আব্দুরাহ্ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১১০৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৫৫ ভনছুযা পফগভ ভপরা পদনমুজুয ঘুঘুর্াঙ্গা ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১০০৩

১৩৫৬ পভা: পগারাভ পভাত্মপা মৃ: ভনছুয আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১১৫৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৫৭ পভাকরছদুর ইরাভ জযপজ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১১৮৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৫৮ পভাছা: ভনজুযা পভা: খাররক পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২৯৪৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৫৯ আ: যপদ পছদ্দীক আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩১৯৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৬০ যইছুর ইরাভ পছদ্দীক আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২৯৩১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৬১ পভা: ছাইফুর াভউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২৯০৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৬২ আব্দুর কারদয পুরুল পদনমুজুয ঘুঘুর্াঙ্গা ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২৬২৩

১৩৬৩ ভাইনদ্দীন মৃ: ভপছউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৬৩৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৬৪ আপছায আরী মৃ: ভপপজ্দ্দ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৪৮৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৬৫ পভাজাফ্পয আরী মৃ: পভরয পভা: পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৪২১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৬৬ আ: ভপতন আফফাছ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৪৭৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৬৭ ভারজদুয যভান মৃ: ভকরছদ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৪০১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৬৮ আইনদ্দীন মৃ: আ: কারদয পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২৪১২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৬৯ পভাছা: পভরয পনগায আইন উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪১৪৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৭০ পভাকরছদুয যভান মৃ: আ: কুদ্দুছ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২৪০২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৭১ পভাছা: নুযরনায পপরযাজ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২৪৯৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৭২ পভা: ভকররছ আরী পকনু পভা: পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২৪৬৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৭৩ ইভ আযা  আ: যপভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২৩৫৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৭৪ পকযাভত আরী মৃ: দপর পভা: পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২০০৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৭৫ পদুর ইরাভ মৃ: আপজজুর ক পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২০১২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৭৬ পররনা খাতুন ভপরা পদনমুজুয ঘুঘুর্াঙ্গা ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১২১১

১৩৭৭ পভাছা: জরফদা আ: গপণ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২০১১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

১৩৭৮ পভা: পযাকরছদ আরী পপকুয পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৫৬১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৭৯ যপফউর ইরাভ মৃ: পফফয পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৫৭১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৮০ পভা: আ; যাজ্জাক মৃ: আ: জফফায পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৬১৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৮১ পভা: যারদুর ইরাভ মৃ: আইনুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৫৯৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৮২ পভাছা: ছাভসুন পনায আরনায়ায পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৩২২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৮৩ াপভদুয যভান  মৃ: জরফদ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৩৫১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৮৪ পভাছা: আঞ্জুয়াযা পভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৩২৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৮৫ নুরযছা পভাজাফ্পয পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৩৬২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৮৬ পয উদ্দীন মৃ: ইউনু পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৩৬১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৮৭ তফাযক  আরী নজরুর পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৩৯২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৮৮ পগারাভ পভাত্মপা মৃ: ইভাইর পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২১৫৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৮৯ পদুয যভান ভপপজউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২১৮৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৯০ ভপন আরী মৃ: পযয়াজদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১০১৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৯১ যপফউর ইরাভ মৃ: আযাপ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২২৯৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৯২ াপজউদ্দীন মৃ: জভরদ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২১৭৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৯৩ পভাছা: রূছানা াপজুয পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২১১৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৯৪ রাইপর পফগভ আ: ারভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২০৭৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৯৫ যভত আযা যপপকুয পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২১০৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৯৬ যাপফয়া খাতুন ভবুয পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২১০৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৯৭ পভা: আ: পারন মৃ: অপফয পভা: পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৭৯২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৯৮ আকতাযা পফগভ পভারভ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২১২৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৩৯৯ পভরয পনগায পভাররভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২১৩৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪০০ আররা পফগভ শুকুয আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২১৩৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪০১ পুতরী আযা ভাভসুর আরভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১২৫৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪০২ পপকুর ইরাভ তয়দ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৩৬৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪০৩ জপভরদ্দীন মৃ: অপফফয পভা: পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৯৭১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪০৪ পভাছা: আপভনা ফানু ছারদকুর পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৩৭২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪০৫ াভাদুর যভান পুরুল পদনমুজুয ঘুঘুর্াঙ্গা ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১২৬১

১৪০৬ ভপন আরী মৃ: পযাজউদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৩০৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪০৭ আরনায়ায পারন পভাজদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১২৪৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪০৮ যভজান আরী মৃ: ভপউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৮১১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪০৯ পভাপাজ্জর পারন ভ: আ: ভপজদ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৭৮৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪১০ পভা:  আজাদ পুরুল পদনমুজুয ঘুঘুর্াঙ্গা ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৮১৬

১৪১১ ফাবুর মৃ: ফাায পভা: পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৮৩৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪১২ আবু ফক্কয মৃ: জাপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৭৪৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪১৩ আপছয়া খাতুন ভজাায পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৭৪৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪১৪ কালু পভা: মৃ: আরা পভা: পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৮৮৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪১৫ ভপজযন আপজজুর ক পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৭৩১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪১৬ যারানা ফানু পারর যানা পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৯৫৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪১৭ জারার উদ্দীন মৃ: পপউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১০৫৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪১৮ গপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ঘুঘুর্াঙ্গা ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩০২৯

১৪১৯ আয়নার মৃ: ারজ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪১৭৬৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪২০ পযপজয়া জয়নার পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৭৩৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪২১ ততয়ফ আরী মৃ: ইাপভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৪০৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪২২ পভাকরছদ আরী মৃ: আফফা আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২৬১৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪২৩ পভারভনুর ইরাভ মৃ: ততয়ফদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২৯৬৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

১৪২৪ ভারুপা আভজাদ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৮৭৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪২৫ পকনা খাতুন আইনদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৩৭১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪২৬ ইয়াপন আরী মৃ: কাভারউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২২৯৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪২৭ পভরযন ভনটু পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২২৮০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪২৮ জপভরা ভনজুরুর আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৮৬৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪২৯ কপনুয কারভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৫৩৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৩০ যাপরা ইয়াপছন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২৪২০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৩১ ভচনা আউয়ার পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১১১৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৩২ পযারকয়া খাতুন আরতাপ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১২১২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৩৩ আঞ্জুয়াযা আবু ফক্কয ভপরা পবকাযী তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২৭৫৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৩৪ ভপজডনা মৃ: এভাজউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২৯৭৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৩৫ আরভনা মৃ: পভাকরছদ ভপরা পবকাযী তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২৯৭৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৩৬ ভরনায়াযা মৃ: ছাররউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩০১৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৩৭ গুরজায নপছয উদ্দীন ভপরা পবকাযী তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩০২৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৩৮ ভরনয়াযা যপপকুর পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৩০১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৩৯ ভঞ্জুয়াযা আযাপ আরী ভপরা গৃপনী তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২২০৮৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৪০ াপনা আক্তায আযাফুর পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৫৫২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৪১ পভা: আরনায়ায পারন মৃ: যীপ উদ্দীন ভপরা গৃপনী তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৮৭২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৪২ পদুর ইরাভ মৃ: ওয়াজউদ্দীন ভপরা গৃপনী তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৫৬৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৪৩ পভাররভ আরী মৃ: আযজুভান ভপরা গৃপনী তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৮১৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৪৪ কারভ মৃ: আবু ফক্কয পছপদ্দক পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৮১৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৪৫ জাাঙ্গীয আরভ যভজান আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৮৪৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৪৬ আ: যভান মৃ: ওয়ারদ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৪৯৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৪৭ যপদুর ইরাভ মৃ: আকফয আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৫২৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৪৮ াইফুর ইরাভ মৃ: আফফা আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৮২৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৪৯ আইয়ুফ আরী আ: াপকভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৭৫১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৫০ পপযদুর ইরাভ মৃ: আকফয আরী ভপরা গৃপনী তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৮৪৭০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৫১ পযাজুর জপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৮৭৩৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৫২ তাজউদ্দীন মৃ: নুরুদ্দীন ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৭৯৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৫৩ হুরচন আরী ওরদ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৫২৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৫৪ আরনায়ারুর ইরাভ পযয়াজদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৫৬৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৫৫ পতাপাজ্জর পারন পুরুল পদনমুজুয কাপভপুয ২ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৬০৭

১৪৫৬ পফল্লার পারন আ: াপকভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৭৮৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৫৭ রুহুর আপভন দুখু মৃ: ইয়াকুফ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৪০৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৫৮ পভাছা: আররভা খাতুন পইজুয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৭৪৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৫৯ পদুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ঘুঘুর্াঙ্গা ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪১২২০

১৪৬০ পভাররভা খাতুন আপভনুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৫৬২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৬১ ারফা খাতুন আরফদ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৪২৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৬২ জাানাযা পফগভ পভযাজুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৪১৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৬৩ কুরছুভা যপদুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৪৪৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৬৪ ছাপফনা াপভদুয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৮১৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৬৫ আছভা খাতুন পভাকররছায যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৮৪৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৬৬ জপযনা পফগভ ভপরা পদনমুজুয ঘুঘুর্াঙ্গা ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২৯২৪

১৪৬৭ তরুন পনায আরনায়ায পারন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৮২৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৬৮ দুরারী যত্মভ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৮১৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৬৯ ভরনায়াযা পফগভ আ: কারভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৪৪০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

১৪৭০ পভা: খাইরুর পারন মৃ: আ: জফফায পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯০৩৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৭১ পদুয যভান মৃ: পখা পভা: পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯০৫৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৭২ পাপভা খাতুন পভাপাখারুর ইরাভ : পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০০৪৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৭৩ নাপগ ড আযা াযবীন আপভনুর ইরাভ নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯০৩২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৭৪ রাপরতা নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯০৩৩

১৪৭৫ াপনুয পারন অপছভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯০৫০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৭৬ নাজভা আক্তায আ: যপদ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৪৭৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৭৭ আফফাজ আরী মৃ: দারন পভা: পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯১৮৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৭৮ জাাঙ্গীয আরভ অপছভদ্দীনন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯০৫১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৭৯ আভত আরী মৃ: গপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯৭২৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৮০ আভানুল্যা মৃ: পভা: আরী নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯৬২৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৮১ ভাপরুজা পফগভ যাফ ব্যাাযী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯০৮৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৮২ ভন্টু আরী স্বরন যায় পুরুল পদনমুজুয ফতয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০২৩৭

১৪৮৩ আবুর কারভ জয়নার আরফদীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯৬৭৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৮৪ পভাত্মপা মৃ: াভশুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯৩৮১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৮৫ জাাঙ্গীয পারন যভজান আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯৬৩৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৮৬ ারজদুর ইরাভ াইদুয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯৮৩৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৮৭ পপউর ইরাভ আ: যপভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯৬৯৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৮৮ পছপদ্দক চতু পভা: পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯৫২৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৮৯ পয়জায কাপযভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯৩৮০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৯০ আনারুর ইরাভ আজগায আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯৪৭৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৯১ রুখছানা াযবীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৬৬৯

১৪৯২ তছপরভউদ্দীন মৃ: অপছভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯৩৬৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৯৩ পযয়াজ উদ্দীন মৃ; তপছয পভা: পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯০৭৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৯৪ ভাাবুয আরভ ছপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯৬১৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৯৫ পভজানুয যভান আব্দুয যপদ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯২৩২

১৪৯৬ যপফউর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯৩৬৯

১৪৯৭ ভপভনুর ইরাভ আযাপা আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯৭৪৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৯৮ পযজাউর ইরাভ জরফদ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৬ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯৭৮৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৪৯৯ ছাররহুয মৃ: অপছভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯৩৬৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫০০ আরতাপ পারন াাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯৫৭২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫০১ াবু ফারা নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯৫১১

১৫০২ ভীয পভা: মৃ: পভয়াজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯৩৩৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫০৩ আকতাযা ফানু পযপ উদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯০৮১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫০৪ যপপকুর ইরাভ মৃ: খপরর পভা: নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯৮৬৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫০৫ পছপদ্দক আরী াাজদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯৮৪১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫০৬ পভাররভ উদ্দীন ছপরভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯১৫০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫০৭ ইউনু আরী ভপজফয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯৭৬১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫০৮ আপভনুর ইরাভ মৃ: ভকাযভ ক নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯০৩০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫০৯ াপপজুয যভান মৃ: অপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯২৭৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫১০ মযত আরী মৃ: াাভত আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯১৭২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫১১ ভকরছদ আরী মৃ: ভপপজউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯১৭২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫১২ খারদমূর ক মৃ: পইভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯১৭২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫১৩ ওছভান গপণ মৃ: পভাররভ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯০২৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫১৪ আপপজান পফগভ মৃ: আ: গপায পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯০৮৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫১৫ তানপবয পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৫১৫



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

১৫১৬ আনায আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৮৩২

১৫১৭ পভাছা: ইয়াজন পনছা মৃ: খায়রুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৬২৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫১৮ পকনু  পভয়া মৃ: কপছভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৫৯৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫১৯ জপযনা পফগভ আজাায আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৮৯৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫২০ ভকরছদ আরী আপযফূর পুরুল পদনমুজুয ভব্বতপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭০৫০

১৫২১ ভাাবুয যভান মৃ: ভাইনুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৮৪৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫২২ পভা: পযাত্মভ আরী মৃ: এভাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৮০৯৩২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫২৩ সুজন চন্দ্র দত্ত মৃ: গরণ চন্দ্র দত্ত পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৮০৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫২৪ আপনছুয যভান মৃ: খাপদমূর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৮৩৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫২৫ াপভউর ইরাভ পভাোঃ াপনুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৮৫০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫২৬ আরুর গফ্পায মৃ:  যভজান আরী নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৭৬০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫২৭ াভসুর আরভ মৃ: াতাসু পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৮৯০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫২৮ পভা: পভরযাফ আরী মৃ: তপভজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৮৭৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫২৯ পভপতাউয যভানন মৃ: াভসুদ্দীন আরভদ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৯৬৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৩০ আবুজায যভান মৃ: আপরভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৫৫০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৩১ আব্দু শুকুয মৃ: পভা: পারন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৬৮৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৩২ পভাপাজ্জর ক মৃ: ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৬০৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৩৩ আব্দুর ারাভ মৃ: পভাফাযক আরী নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৫৮৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৩৪ আব্দুর আপজজ মৃ: আপরভ উদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৫৮৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৩৫ আাদুল্যা  আাদ পভা: আবুর কারভ নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৫৭২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৩৬ আপজভ উদ্দীন মৃ: ছারর পভা: পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৭৪১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৩৭ আবুর কারাভ পভা: ভাইনুদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৭৪৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৩৮ পযাজুর ইরাভ পভা: ভনছুয আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৫৭৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৩৯ আরনায়ারুর ইরাভ মৃ: অরর পভা: পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৭৭১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৪০ পযজাউর ইরাভ পভা: ভনছুয আরী নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৫৮৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৪১ ভামুনুয যপদ পভা: আ: শুকুয নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৬১৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৪২ ভকরছদুর পারন মৃ: আ: জপরর মুপি নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৭৩৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৪৩ পভাোঃ ফাবুর পভা: ভাইন উদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪১৬৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৪৪ আপভনুর ইরাভ মৃ: পতায়াজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৪১৬৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৪৫ যপপকুর ইরাভ মৃ: পভা: পবলু পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৮৪৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৪৬ আপতকুয যভান ভাইন উদ্দীন আভদ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪০৭৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৪৭ পভাত্মপা আরী মৃ: আভজাদ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪১৬৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৪৮ পভজানুয যভান পভা: খপরর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪১০২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৪৯ ভকররছায যভান মৃ: যইছ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪০৮৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৫০ পভাছারদ্দক পারন মৃ: যইছ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪২৩৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৫১ াইফুর ইরাভ খায়জ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৮২০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৫২ পয়জুয পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪০৯১

১৫৫৩ ফাবুর পারন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪১৬৪

১৫৫৪ পভাপাজ্জর পারন মৃ: আরর পভা: পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৭৯০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৫৫ আপভনুজ্জাভান মৃ: পতায়াজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪১৭০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৫৬ জাাঙ্গীয আরভ াভসুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৮২২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৫৭ ভাাবুবুয যভান অপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৯২৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৫৮ ছাইফুর ইরাভ আফফা আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৯৫০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৫৯ আব্দুর খাররক খারজয পভা: পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৪১৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৬০ আ: যীদ মৃ: যীপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪১১৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৬১ ছাররহুয পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪১২৬



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

১৫৬২ জরফদ আরী মৃ: খপরর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪২৩৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৬৩ ভনছুয আরী মৃ: পভাাভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৯২৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৬৪ আইন উদ্দীন মৃ: খপরর পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪১৪৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৬৫ আব্দুর জফফায মৃ: পভাকরছদ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৮২৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৬৬ ইউসুপ আরী আযাপ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪২৪১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৬৭ আপায আরী মৃ: ভনছুয আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৭৫৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৬৮ যপপকুর ইরাভ মৃ: ভাাতাফদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৭১৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৬৯ আজাায আরী আপনজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৬৩০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৭০ আপভনুর ইরাভ আব্দুর গপন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৭০৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৭১ াাজান আরী মৃ:  নয পভা: পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৫১০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৭২ আযভান আরী তপপর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৫৯৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৭৩ পপযদ আরী পভা: যফফানী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৫২০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৭৪ ইয়াপছন মৃ: ভাাতাফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৪৯৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৭৫ পছপদ্দক আরী মৃ: এভাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৬৩৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৭৬ আপজার পারন মৃ: এভাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৬২২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৭৭ আফফা আরী মৃ: এভাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৪৮৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৭৮ আপজজুয যভান মৃ: পভা: আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৫৪০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৭৯ ভপন আরী মৃ: ওয়াছ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৬৮২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৮০ জফফায আরী মৃ: পভররুল্যা পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৫৩৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৮১ পভাছা: াপভদা পভা: আব্দুর ক পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৫২৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৮২ আযভান আযা ছাভছুয আরভ নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৪৫৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৮৩ কভরা ভপন ভাাবুয আরভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৩৪৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৮৪ পযজাউর ইরাভ মৃ: জয়নার পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৪১৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৮৫ পযরনা খাতুন পভাপভন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৪৩৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৮৬ যপফউর ইরাভ মৃ: জাপভর উদ্দীন যকায পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৪৩০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৮৭ পভাতাায মৃ: তয়াজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩২১৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৮৮ যইসুর আরভ ওয়াজ উদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩২১০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৮৯ পারন আযা ভকবুর পারন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩২২৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৯০ নুয ফানু পভা: যপপকুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৪৩২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৯১ আরুজা খাতুন াপভদুয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৪১৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৯২ ভয়জার পারন মৃ: কুাত আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৫৩৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৯৩ ভপয উদ্দীন মৃ: াাফদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৬১২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৯৪ পজানা পফগভ পভা: ফাচ্চু পভয়া পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৬৬৭৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৯৫ ারুর পফগভ পভা: ভপউয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৭৪৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৯৬ ছাররহুয যভান পভা: জপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৩৫৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৯৭ ভপতউয যভান ভাঈন উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪১০৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৯৮ গ্রী চন্দ্র ীর পভাখ চন্দ্র ীর নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪০৩৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৫৯৯ নুযর ইরাভ মৃ: জপয উদ্দীন তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪২০০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬০০ পযাজুর ইরাভ মৃ: নপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৯২৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬০১ তযণী চন্দ্র ীর মৃ: পভাথ চন্দ্র ীর নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪০৩৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬০২ পযয়াজুর ইরাভ াভসুয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪০৭২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬০৩ ভনছুয আরী মৃ: চ কু পভা: পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪০৬৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬০৪ উত্তভ চন্দ্র ীর মৃ: পভান চন্দ্র ীর পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪০৪৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬০৫ পিরজন চন্দ্র ীর মৃ: অমৃত ীর পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪০৩৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬০৬ আরনায়ারুর পারন আপভয উদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪০৫৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬০৭ পভাছা: পজন্নাতুন পভা: আপনছ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪২২৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

১৬০৮ পভা: ফাবুর মৃ: ভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৪০০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬০৯ আইনুর ক মৃ: ছপরভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৩৮৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬১০ ভাাবুয যভান মৃ: াসুদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৩০০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬১১ ছাভাদুয যভান মৃ: যপভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৩২৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬১২ াচান ইভাভ আ: যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৩১৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬১৩ পযাজুর ইরাভ মৃ: াপকভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০২৯৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬১৪ পজয উদ্দীন মৃ: আকালু পভা: পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৩২২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬১৫ ভাপনক পারন আ: াভাদ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৩৬০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬১৬ পভাজারম্মর পারন ভ: তপপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৪৪৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬১৭ জাান পারন মৃ: াপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৩১০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬১৮ ভারজদুয যভান ভনছুয আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৩৬৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬১৯ কাভার পারন ভ: আ: জফফায পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৪১৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬২০  পভযন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪২২৯

১৬২১ আ: জপরর পাপভত্রা ফারা নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৪৪১

১৬২২ পযয়াজুর ইরাভ াভসুর আরভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০০০৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬২৩ পগয়া উদ্দীন মৃ: নপজয উদ্দীন যকায পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০০০৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬২৪ পজলুর যভান আনাযী মৃ: পযাজ উদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০০৬৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬২৫ াভসুদ্দীন জাাঙ্গীয আরভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০০৪৫

১৬২৬ পভয উদ্দীন যপভা খাতুন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০০৭২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬২৭ আব্দুর কুদ্দু মৃ: ফাাদুয পচৌপকদায পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০০৭৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬২৮ ভাইনুদ্দীন পজায উদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০০৪৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬২৯ আ: যাজ্জাক মৃ: ইিাপভ নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯৯৮৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৩০ আপভনা পভা: ভপয উদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৫০৭১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৩১ পভাছা: আপজডনা পফগভ পভা: াওকত আরী নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৬৯৯৪৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৩২ পভাছা: ভপযয়ভ পভা: আব্দু ছারাভ নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬০৪৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৩৩ পভাছা: ছারফকুন নাায পভা: াজান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬০৭৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৩৪ পভাছা: পভাত্মাপকভা ভকরছদ আরী নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৯২৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৩৫ পভাছা: যারফয়া পভা ভারজদুয যভান নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৫৮৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৩৬ পভা: াপজদুয যভান পভা: আব্দুয যপদ নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫২৬৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৩৭ পভা: পপদ্দক মৃ: পজয়ায উদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৫৪৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৩৮ পভাছা: াররা পফগভ পভা: াইফুন ইরাভ নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৪২০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৩৯ পভা: ছাপভরুর ইরাভ মৃ: ছারযছ উদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫২৮৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৪০ পভা: ভন উদ্দীন মৃ: ভপউদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫০৪৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৪১ পভাছা: ভপজডনা খাতুন পভা: আপজজ নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৩৬৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৪২ পভা: ছারদকুর ইরাভ পকনা পভাাম্মদ নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৮৪৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৪৩ পভা: াাজাান পভাঙ্গুলু পভাাম্মদ নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৫৮৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৪৪ পভা: আরভগীয পারন পভা: আপভয উদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৮৪১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৪৫ পভাোঃ আব্দুর গপায মৃ: খারতয পভাা পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৫৮১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৪৬ পভাছাোঃ ভাসুদা াযবীন এ পক আব্দুর ফারতন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬০৯২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৪৭ পভাোঃ ফাবুর পারন পভা: ওাফ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৭৩৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৪৮ পভাছাোঃ যপভা পফগভ পভা: ভঞ্জুরুর ইরাভ নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৫৪২৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৪৯ পভাছা: পপরযাজা খাতুন নুরুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫২৫৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৫০ পভা: ভাইন উদ্দীন আপাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৮৫০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৫১ পভা: াইদুয যভান পভা: কপপর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫২৪১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৫২ পভা: আব্দুর কারদয মৃ: আব্দুয যপদ নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৩৯৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৫৩ পভা: পজল্লুয যভান পভা: ইজ উদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬২৫৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

১৬৫৪ পভাছা: ারুপা পফগভ পভা: ভইদুয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫২০৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৫৫ পভাছা: নুয ফানু পভা: আতাউর নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬২৮৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৫৬ পভাছা: জপযনা খাতুন পভা: ইপি আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫২২৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৫৭ পভা: যপপকুর ইরাভ পভা: সুপপ ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৮৩০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৫৮ পভাছা: আরজদা পফগভ পভা: যভজান আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৭৮৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৫৯ পভা: রার পভয়া মৃ: আযতআী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫২৪২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৬০ পভাছা: ইদা পফফগভ পভা: পযফুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫২০৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৬১ পভা: ভকরদ আরী মৃ: ফাার উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬২৮০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৬২ পভা: আরভ মৃ: পনবুল্লা পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫২৪৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৬৩ পভা: ভাইন উদ্দীন পভা: আবু ফক্কয নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬২৬৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৬৪ পভাছা:আরনায়াযা পফগভ পভা: জাাঙ্গীয আরভ নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫২৩০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৬৫ পভা: যপদ পভা: ওাফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩০৪৭৪৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৬৬ পভা: ভকররছুয যভান মৃ: উপজয পভাাম্মদ নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৫৯৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৬৭ পভাছা: ানু আযা পভা: আইয়ুফ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৮৮৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৬৮ পভাছা: যাপফয়া খাতুনন পভা: আব্দুর কারদয পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫১৭৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৬৯ পভা: পভজানুয যভান মৃ: আপজয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫১৭৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৭০ পভা: নুরুর ইরাভ পভা: আব্দুর গফ্পায নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৪৭০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৭১ পভা: পভাপাজ্জর পারন মৃ: জপভয উদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৯৯৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৭২ আরনায়াযা পফগভ নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৮৩৯

১৬৭৩ পভাছা: আরভনা খাতুন উভয আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৮৪৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৭৪ পভাছা: আরনায়াযা মৃ: তপভজউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৯১০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৭৫ পভাাম্মদ আরী মৃ: কুতুফ উদ্দীন পুরুল পবন চারক তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৮৮৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৭৬ পভা: আচান আরী মৃ: অপছয উদ্দীন পুরুল চা পদাকান তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৯৯৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৭৭ গীতা যাণী পফশ্বনাথ াা পুরুল পবন চারক তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮০৮৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৭৮ আজপভযা আকতায ভপতউয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৫১৭৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৭৯ পভাছা: আকপরভা ভনসুয আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৬২১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৮০ পভা: ভনছুয জপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৯৫২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৮১ পভা: পপযদুর ইরাভ পরয়াকত আরী পুরুল পবন চারক তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৮৪৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৮২ পভাছা: যারনা পফগভ পভা: জপযফদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৪০৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৮৩ পভা: আরফদ আরী মৃ: অপছয উদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬২৮৮৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৮৪ পভাছা: ওরদা আব্দুয যভান নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮০০৭৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৮৫ পভা: যভজান আরী আব্দুয যভান নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৫৮৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৮৬ পভাছা: পভনাযা  পফগভ পভা: ভাইন উদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮২৬৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৮৭ পভা: ভপয পভা: ভযউদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬১০২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৮৮ র্পর যাণী ভভত্ম কভর চন্দ্র নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮১৪৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৮৯ পফরারয়ত পারন গপপউল্লা নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩০০০১৬৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৯০ পভা: আযাপ আরী মৃ: ফপছযদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৬৩১১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৯১ পভাছা: পগপন্দ খাতুন পভা: াগয আরী নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬০৫৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৯২ পভাছা: ভামুদা পফগভ ভপজফয যভান নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৯৪৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৯৩ পভা: পভাজারম্মর ক মৃ: অপজবুল্যা পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৯৫৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৯৪ পভা: মুন্না মৃ: আ: খাররক পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৯৬৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৯৫ পভাছা: যারফয়া খাতুন পভা: পজলুয যভান নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৩৩০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৯৬ পভা: আনছায আরী যভজান আরী নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৮৭৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৯৭ পভাছা: মুপল্লকা পফগভ পভা: আব্দুর ভপজদ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ১৯৯১২৭৩৬৪১৭০০১৭০০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৯৮ পভাছা: পযরনা পফগভ মৃ: আইজান নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৮০৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৬৯৯ পভাছা: তাযা খাতুন মৃ: আইজান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৮০৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

১৭০০ পাযজানা আক্তায পফউটি আইয়ুফ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৯৮৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭০১ পভাছা: আযপজনা পফগভ মৃ: ছাররফদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৩৯২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭০২ পভাছা: সুপভ আযা পভা: জুরয়র পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ১৯৯২২৭১৬৪১৭০০০২০০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭০৩ যপভা পফগভ পভা: াপভদুয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৮৯৪৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭০৪ পভাছা: পভরয পনগায পভা: াান আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫৮৭২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭০৫ পভাছা: ভাররকা আব্দুর যাজ্জাক পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৯১৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭০৬ কপপর উদ্দীন মৃ: ফয়তুল্লা পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫২৩৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭০৭ পভাছা: আয়া পফগভ পভা: আব্দুয যপভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৬৬৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭০৮ পভাছা: াপরভা পভা: ফপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৯৯৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭০৯ পভাছা: পযাপজনা পফগভ পভা: আইয়ুফ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৪৭১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭১০ পভা: াইদুয যভান মৃ: আ: ছাত্তায পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৫৭৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭১১ পভা: আপভনুর ইরাভ পভা: পভয়াজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৫৮০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭১২ পভাছা: পয়জন পনছা মৃ: পকভারুদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯০৯২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭১৩ পভাছা: আরভনা পভা: আবুর পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৪২২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭১৪ পভাছা: ারজযা মৃ: আ: াত্তায নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯০০২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭১৫ পভা: জাপকয পারন মৃ: পযাজ উদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৯৭০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭১৬ পভা: পভাপাজ্জয পারন পভা: াভসুদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৪১১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭১৭ পভা: জপরুর ইরাভ পভা: আপজজুয যভান নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৯০৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭১৮ পভাছা: ইয়াছপভন আযা পভা: আপকুর ইরাভ নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৯৯৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭১৯ পভাছা: নুযজাান পভা: আরফদ আরী নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৬৫৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭২০ পভাছা: পপরযাজা পফগভ পভা: পযয়াজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৬২৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭২১ পভা: আপভনুর ইরাভ পভা: জপযফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৭৩৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭২২ পভা: আবুর কারাভ আজাদ মৃ: আপজজুয যভান নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৭১৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭২৩ পভা: বুজায যভান পভা: পয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৬৮৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭২৪ পভাছা: নুরয াপন পভা: ভঞ্জুরুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৫৮৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭২৫ পভাছা: যারপজা পভা: ভভতাজ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২২১১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭২৬ পভা: জয়নার মৃ: ফুলু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯১৪৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭২৭ পভা: াভছুর ক মৃ: পযতুল্লা পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯২০৫৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭২৮ পভাছা: পভাররভা খাতুন পভা: পভাত্মপা কাভার পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৪৬০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭২৯ পভাছা: পযপা খাতুন মৃত: যপদ নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৪৬৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৩০ পভা: পফল্লার পারন মৃ: আইয়ুফ আরী নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৪৪৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৩১ পভাছা: আযজু পভা: পভাকররছায পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৩৭৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৩২ পভাছা: ভাররকা মৃ: নপপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৫১১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৩৩ পভাছা: ভপজডনা ফানু মৃ: কারভ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৭৩৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৩৪ পভাছা: াপভদা তচতু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৫০২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৩৫ পভাছা: লুৎপা পভা: আব্দুর জফফায নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৫০৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৩৬ পভ ডাছা: ছারভা পভা: ছারভা নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৪৪৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৩৭ পভাছা: পযপা পভা: ইপি পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৪৫৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৩৮ পভাছা: ভঞ্জু আযা পভা: ইয়াপন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৪৪৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৩৯ পভাছা: আয়া খাতুন পভা: এপরয়াছ নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৫৫৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৪০ পভা: আফফা আরী মৃ: যপফতুল্লা পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৪৪০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৪১ পভা: ভকবুর পারন মৃ: তপভজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৫২৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৪২ পভা: আপজজায মৃ: কালু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৪৩৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৪৩ পভাছা: ভরনায়াযা আপনজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯২২৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৪৪ পভা: নুয আরভ পভা: ছপরভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯২০৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৪৫ পভাছা: ছাররা পফগভ পভা: াপভদুয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২২৩৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

১৭৪৬ পভাছা: জপযনা খাতুন পভা: ভপজফয নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১২৯২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৪৭ পভাছা: ভঞ্জুয়াযা খাতুন পভা: আবুর পারন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৯৫৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৪৮ পভাছা: কাপযভা খাতুন পভা: ভপনরুজ্জাভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭০২৮২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৪৯ পভাছা: যপজনা াযবীন পভা: পভাত্মপা পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২২৯০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৫০ পভাছা: পপযদা পভা: পভাকরছদ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯০৩৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৫১ পভাছা: আপরুজা পফগভ মৃ: ভনছুয আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৫৬২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৫২ পভাছা: আররয়া পফগভ মৃ: ভারজদুয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২২৩৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৫৩ পভাছা: জাানাযা পফগভ পভা: পভাত্মপা কাভার পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৬৯৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৫৪ পভা: পাযাজ উদ্দীন মৃ: অপভয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৭৮৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৫৫ পভাছা: পজপভন আযা পভা: আবুর পারন নাযী গৃপনী তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৮৬৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৫৬ পভাছা: পারন আযা খান পভা: পযাজুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৮১৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৫৭ পভাছা: পকাপনুয পফগভ পভা: ারদকারী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৮৫৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৫৮ পভাছা: নুয ফানু পফগভ পভা: পভাকরদুর নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৩১৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৫৯ পভাছা: ভভতাজ পফগভ পভা: পযয়াজুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২০২০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৬০ পভা: আব্দুয যপদ মৃ: পজরর ক নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৮৮৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৬১ পভা: পভাত্মাপপজুয পভা: অপযউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৬২১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৬২ পভা: পপযদুর ইরাভ পভা: ইভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৬৩ পভা: আফতাফ নুয আরভ মৃ: যভজান আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৯৮৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৬৪ পভা: াপভভ পারন পভা: াপভদুয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২২৪১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৬৫ পভা: পভাকরছদুর ইরাভ মৃ: াপভরুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৩৮৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৬৬ পভাছা: রাকী আযা পভা: এভদাদুর ইরাভ নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৫০২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৬৭ পভা: আযাপ আরী মৃ: পভাাম্মদ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৪৯৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৬৮ পভাছা: রাইরী আযা পভা: পদররায়ায পারন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৩৯৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৬৯ পভাছা: পযনা আক্তায পভা: ছাররহুয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২১৪১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৭০ পভা: ইয়াকুফ আরী মৃ: ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০০৭৭৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৭১ পভাভতাজ পফগভ নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১২০৯

১৭৭২ পভা: পভাররভ আরী মৃ: ইফুয যভান নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১১৯১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৭৩ পভা: আব্দুয যপদ পভা: পযয়াজত আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৯৩৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৭৪ পভা: ছাইফুর ইরাভ পভা: আতাহুয আরী নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৩০৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৭৫ পভা: নুয জাভান পভা: আব্দুর কারদয পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১২৫২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৭৬ পভা: যপফউর ইরাভ পভা: আপজয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৯৮৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৭৭ াপরভা পফগভ পুরুল পবন চারক তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১১১৯

১৭৭৮ পভাছা: আরছভা পভা: া আরভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৩২৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৭৯ পভা: আরভগীয পভা: আজাায আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯১৮৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৮০ পভাছা: হুরন আযা পভা: আক্তায পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯১৩৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৮১ পভা: নুয আরভ পভা: ছপরভপদ্দন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯২০৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৮২ পভাছা: রূছানা পভা: জাপভউর পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৩৮৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৮৩ পভা: ইপি আরী মৃ: কাপযভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৬৯৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৮৪ পভাছা: াফানা পফগভ আনারুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১২৪২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৮৫ পভা: মুনরপ আরী পভা: আনছায আরী নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৩৩০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৮৬ পভাছা: পফউটি পভা: যাজ্জাক আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭০০০২৫৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৮৭ পভাছা: াপরভা পফগভ পভা: আকযাভ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১২৪৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৮৮ পভা: ফাবুর পারন পভা: পভরযাফ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯১০২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৮৯ পভা: মুরপকুয যভান পভা: আব্দু াভাদ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৩৮৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৯০ পভাছা: ছারভা পফগভ পভা: যপফউর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৭৩৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৯১ পভা: ভকরছদুর ক মৃ: ভপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৯৭০৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

১৭৯২ পভাাম্মদ আরী আব্দু  াভাদ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০০৪১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৯৩ পভা: উভয আরী মৃ: কারভ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১২৪৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৯৪ পভাছা: শুপকভন পনছা মৃ:  পাযাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৬৯১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৯৫ পভা: ফপদ মৃ:  আপছ পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৪৭৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৯৬ পভাছা: ভপনযা পফগভ যভজান আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৭১৯৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৯৭ পভাছা: আকপরভা খাতুন মৃ: াভসুর ক পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৮১৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৯৮ পভাছা: ারদা পভা: আরনায়ায পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৩০০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৭৯৯ পভাছা: পরপ পফগভ পভা: ভকরদুর পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৪৩২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮০০ পভাছা: আরয়া খাতুন  পভা: পফল্লার পারন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪১৬২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮০১ পভাছা: ভঞ্জুআযা পভা: পারর যানা পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৫৯০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮০২ পভাছা: আররভা মৃ: পপউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪১০৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮০৩ আব্দুর ভপতন মৃ: তপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৪৮৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮০৪ পভা: আজগায আরী পভা: আরফদ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৯০৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮০৫ পভাছা: পারন আযা পভা: মুকুর পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৪২২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮০৬ পভাছা: ারদকা পফগভ পভা: ারদকুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৩৩৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮০৭ পভাছা: াপফনা পতাজারম্মর পারন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৩৫৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮০৮ পভাছা: আরনায়াযা পফগভ মৃ: আব্দুয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩২৭২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮০৯ পভা: ফাবু মৃ: তপভজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৫৫৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮১০ পভাছা: রুপফনা পফগভ পভা: নুয পারন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭০০০০১৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮১১ পভাছা: য ফানু পভা: ভপজফয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩০২৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮১২ পভাছা: ভারুপা পভা: ান্নান নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৫০৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮১৩ পভা: পভাকরছদ আরী পভা: আব্দুর রপতপ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৪০৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮১৪ পজযাৎস্না পফগভ খাপজভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৩৩৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮১৫ াপয়ায যভান মৃ: আব্দুর াপরভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৯৬৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮১৬ পভাছা: াফানা পভা: ভাতাাফ আরী পুরুল পবন চারক তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৯৪৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮১৭ পভাছা: াপফনা ইয়াপভন পভা: জীফন ভাপনক পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৫৯৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮১৮ পভা: ভাইনুর আব্দুর রপতপ ভপরা গৃপনী তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৪৫২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮১৯ পভাছা: পপরনা পফগভ পভা: নুরুর আপভন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৯৭২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮২০ পভাছা: পভরয পনগায পভা: ইভাইর পারন ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪২৮৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮২১ পভা: যপপকুর ইরাভ মৃ: আপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৫৩৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮২২ পভা: ভাপনক পারন পভা: পভাকরছদ আরী ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৪৩৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮২৩ পভা: াপনুয ইরাভ পভা: পদুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩২০০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮২৪ পভাছা: নাপভা খাতুন পভা: জপভর উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৮২৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮২৫ পভাছা: যপভা পভা: পফয পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৯৭৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮২৬ পভা: পভাকাযভ পারন পভা: ভপপজউদ্দীন ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩০৩৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮২৭ পভা: পভজানুয মৃ: াপভদুয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪২৫৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮২৮ পভা: কুযফান আরী পভা: জরফদ আরী ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭০০০০৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮২৯ পভা: ছাইদুয আরী মৃ: ভরভয আরী ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৮৫৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৩০ পভা: ছারনায়ায আরী মৃ: এভাজ উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪২১১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৩১ পভাছা: পকাপনুয পভা: পপরযাজ কপফয ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৩৩৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৩২ পভা: যাজু পারন পভা: আফফা আরী ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭০০০১৪৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৩৩ পভাছা: জাানাযা পফগভ াইফুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৮১২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৩৪ পভাছা: ভপযয়ভ মৃ: পযাজ উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৯৩৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৩৫ পভা: া আরভ পভা: নজরুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৯৬৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৩৬ পভাছা: নাপদযা পভা: আবুর পারন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৩০২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৩৭ পভাছা: নুয পনায মৃ: ওভয আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৭৩৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

১৮৩৮ পভা: আপজজুয যভান আপতকুয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৪১১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৩৯ আযপাতুন ভনসুয আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩০৩২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৪০ াযপজনা পফগভ যপফউর আরভ ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩০৩৮৯৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৪১ াপনুয আজাদ আরী ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৩৪৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৪২ াানাজ পফগভ পইজুয যভান ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৩৩০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৪৩ আরুজা খাতুন আব্দুর কারাভ ভপরা পবন চারক তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৫৩১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৪৪ আইন উদ্দীন মৃ: নপফয পভাাম্মদ ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৫৩৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৪৫ আনছায আরী মৃ: ভপছউপদ্দন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫১২২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৪৬ জরফদ আরী মৃ: পযভান আরী ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪০০৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৪৭ পভাকবুর পারন মৃ: যপভ উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৭৫৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৪৮ পারুখ পারন ওয়ারদ আরী ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৮৯১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৪৯ আভাননী নুয আরভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৬৮১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৫০ রাইরী পফগভ আপনছুয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৩০২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৫১ াানাযা পফগভ আপনছুয পুরুল পবন চারক তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৯৭০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৫২ শ্রী অপনতা যাণণী শ্রী স্বন ীর পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩০৯২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৫৩ আপজার পারন মৃ: আপজজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩১৬৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৫৪ পভাজ্জাপয মৃ:  যপমুদ্দীন পভাল্লা ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৪১৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৫৫ আভত আরী মৃ: নফানু পভাাম্মদ ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪০৩৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৫৬ হুভায়ুন কপফয আকুর কারভ ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩০৯৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৫৭ ভপনরুজ্জাভান ভপনয াভসুর ক ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭০০০৪৯১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৫৮ াজ্জাদ পারন ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩১৮৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৫৯ আব্দু াভাদ মৃ: ভপপয উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৪৪৩৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৬০ জুপরখা তজপরভ উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭২৬৪০৯১৭৪৪২৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৬১ পফরার পারন মৃ: জরফদ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৮৩৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৬২ ভপপজ উদ্দীন মৃ: ফপয পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩০২৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৬৩ আব্দুর ভান্নান মৃ: জপভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৯০০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৬৪ আবু াইদ আবু সুপপয়ান খাইরুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭০০০৫৫৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৬৫ রুকানা পফগভ পদররায়ায পারন ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৯৫৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৬৬ এনতাজ আরী মৃ: আপাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৭৮৭৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৬৭ আব্দুয পভাতাররফ মৃ: জপভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৮৭২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৬৮ আযাপ আরী মৃ: কপছয উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৮৯৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৬৯ াভছুনাায আজাদ ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৮৩৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৭০ পভাছা: আযপাতুন আযা পভা: ভনসুয আরী ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩০৩২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৭১ পভাছা: পপযরদৌী পভরযাফ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৮৩৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৭২ পাযাফ আরী মৃ: কপছয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৮৮৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৭৩ আব্দু ছারাভ মৃ: জপযফবুল্লা নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২২৯৫৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৭৪ নাপযন  আক্তায পভা: জাাঙ্গীয আরভ নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৫২১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৭৫ পভা: আপজজুয যভান মৃ: ওভয আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩১৬৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৭৬ ইউসুপ আরী ইাক আরী তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩২৪৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৭৭ পভাছা: পনলুপা ইয়াপভন ইভাইর পারন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩২৪৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৭৮ পভা: আপজজায যভান মৃ: পখা পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৪৯৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৭৯ ভামুন উয যপদ আপজজুয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৫৭৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৮০ পভরন যকায আতাফ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৭৮১৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৮১ পভা: যপপকুর আরভ আরী পারন পুরুল পবন চারক তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৭২১৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৮২ পভা: আব্দুর পভাতাররফ মৃ: পফফয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৬২৫৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৮৩ পভাছা: পযপজয়া পফগভ পভা: পভাকরছদুর আরভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৬২০৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

১৮৮৪ পভা: ভনসুয আরী পভা: ভপজয উদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৫৫৬৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৮৫ পভা: াাজদ আরী মৃ: পনযা পভাাম্মদ পুরুল পবন চারক তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৫৬৯৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৮৬ পভাছা: পযনু পনছা ইভান আরী যকায পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৬৭২৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৮৭ পভা: আব্দুর গফুয মৃ: খারজয পভয়া পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৭৪০৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৮৮ পভা: আাদুজ্জাভান পভা: আপজজায যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ১৯৯২২৭১৬৪১৭০০০২০০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৮৯ পভাছা: পারতভা পফগভ পভা: আপনছুয  যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯০০১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৯০ পভাছা: ারুর আকতায পভা: জাাঙ্গীয আরভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৬৫৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৯১ পভাছা: াপভদা পফগভ পভা: এভত্মাজ কাজী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৬৯৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৯২ পভা: পভরপদ াছান মৃ: ইয়াকুফ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৬৮৪৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৯৩ পভাছা: ভরনায়াযা খাতুন পভা: পখরজয আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৭২১৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৯৪ পভাছা: নাপগ ড পফগভ পভজানুয যভান াপন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৭৩৭৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৯৫ পভা: আপজজুয যভান পভা: আবুর কারভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৭৪৫২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৯৬ পভা: মুজাায পভা: ভপয পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৭৪৩৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৯৭ পভাছা: পযপা পভা: আপভনুর ইরাভ নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৭৬০৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৯৮ পভা: এনামুর ক পভা: াভসুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৭০২৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৮৯৯ পভাছা: ানুপা পফগভ পভা: পভজানুয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ১৯৮৪২৭১৬৪১৭০০০০০০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯০০ পভা: আব্দুর আপজজ পভা: খপফয পফাযী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৭৭৮৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯০১ পভা: আপভনুর ইরাভ পভা: আব্দুয যাজ্জাক পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৭৭৯৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯০২ পভা: জহুরুর ইরাভ পভা: রপতফুয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৫৯৬৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯০৩ পভা: যপপকুর ইরাভ পভা: আজাায আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৫১২২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯০৪ পভাছা: পপরনা পফগভ আব্দুয যপদ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৫৭২৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯০৫ পভা: পাযাফ আরী মৃত: আপনছুয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৫৪৬১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯০৬ পভাছা: আপছয়া খাতুন পভা: জয়নার আরফদীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৬০৬৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯০৭ পভাছা: খাপদজা পফগভ পভা: আবুর পারন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৫৩৯৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯০৮ পভনাযা াযবীন পভা: নজরুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ১৯৯০২৭১৬৪১৭০০০৩০০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯০৯ পভা: যপপকুর ইরাভ মৃ: নপজফ উদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৫৫৬৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯১০ পভা: পদুর ইরাভ পভাজারম্মর পারন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৫৮৩০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯১১ পভা: আনছায আরী মৃ: আব্দুর ওয়ারদ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৬১৮১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯১২ আখতাযা ফানু পভা: আপতয়ায যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ১৯৮৬২৭১৬৪১৭০০০০০০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯১৩ আতাউয যভান পভা: আব্দুয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৬০৯৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯১৪ পভা: আব্দুর আপজজ মৃ: খপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৬৪১১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯১৫ পভা: আবু ফকয পপদ্দক পভা: ইিাপভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৫৬২৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯১৬ পভা: আাদুজ্জাভান পভা: জয়নার আরফদীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৬৫৮৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯১৭ পভাছা: পফরপকছ পফগভ পভা: পপরযাজ আরভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৫২৩৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯১৮ পভা: কারাভ মৃ: কপরভ উদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৮০৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯১৯ পভা: পযাজুর ইরাভ পভা: আব্দুয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯২৫৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯২০ পভা: পজারফদ আরী মৃ: জপভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৫২৯৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯২১ পভা: ইয়াপছন আরী পভা: আব্দুর পভাতাররফ নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৬১৬৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯২২ পভা: াইফুর ইরাভ পভা: আজাায আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৬২৫১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯২৩ পভভা: পভজ উদ্দীন মৃত: ভপজয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৫৪৯৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯২৪ পভা: যজ্জফ উদ্দীন মৃ: ারদক আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৯০৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯২৫ পভা: াভসুর ক আনছায আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৬১৫২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯২৬ পভা: আব্দুর ভপজজদ পপ মৃত পভযদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৫১৭১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯২৭ পভা: পপরযাজ আরী নুরুর ক পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৬৪৭৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯২৮ পভা: আকফয আরী মৃ: পভাফাযক আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭০০০০০১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯২৯ পভা: যপদুর ইরাভ মৃ: আব্দুর জফফায পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯২৬০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

১৯৩০ পভা: পখাযরদ আরভ াভসুপদ্দন ক পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৫৯৩০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৩১ পভা: জয়নার আরফদীন আপজজুয ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৯৭৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৩২ পভা: পযয়াজ উদ্দীন মৃ: ফপদয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮০৪১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৩৩ পভা: ইউসুফ আরী মৃ: কাইভদ্দীন নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৭৯৯৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৩৪ পভা: পগারা মৃ: তখইদায পখ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯০৮০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৩৫ পভা: ছারাভ নপফয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯১২৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৩৬ পভাছা: ভরনায়াযা খাতুন াান আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৪৭৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৩৭ পভা: পভাকাযভ পারন ভরদ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৩২২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৩৮ পভা: আব্দুর জপরর মৃ: নপজফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৪৬৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৩৯ পভা: পভাত্মাপকভ পারন মৃ: জপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৫২৮৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৪০ পভা: পাযাফ আরী মৃ: আপনছুয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৫৪৬১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৪১ পভা: নজরুর ইরাভ অপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৬৯৭৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৪২ পভা: পযয়াজুর ইরাভ মৃ: পইজুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৬১৮৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৪৩ পভা: পভাত্মপা কাভার মৃ: অপছভ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭০০০০১৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৪৪ পভা: পভাজারম্মর ক মৃ: নপজফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৫৫৬৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৪৫ পভা: পগারা পারন আব্দুর ফারছদ নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৫৪৮৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৪৬ পভা: যপপকুর ইরাভ মৃ: াপভছ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৫২৮১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৪৭ পভাছা: জরফদা কারভ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৫১৬৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৪৮ পভা: খারজয আরী মৃ: নভীয মুিী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৭২১৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৪৯ নাজভা পফগভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৭৪২৩

১৯৫০ পভা: আরীভ উদ্দীন মৃ: আপখভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৬৭৫৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৫১ পভাছা: পফরপকছ পফগভ আব্দুর কারদয পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৬৭১৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৫২ পভাছা: লুৎপা পফগভ অপফয আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৬৭০৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৫৩ পপট্রপয়া পন যপফন পন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৬৭৮৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৫৪ শ্রীভপত জয়নার মৃ: পনযিন যায় পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৬৯৪৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৫৫ পভাছা: আযপজনা পফগভ কাছুয পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৬৬৬৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৫৬ পভা: নফীউর ইরাভ নাজমুর ক পফশ্বা পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৬৬৭৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৫৭ পভা: নুরুজ্জাভান আব্দুর কারদয পখ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৬৭৩৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৫৮ ারভা আক্তায ারদকুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২১৫৭৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৫৯ আব্দুয যাজ্জাক াভসুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৮৭৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৬০ পভাছা: ভপজডনা পফগভ জয়নার আরফদনী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৩৬৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৬১ পভাছা: াযবীন পফগভ পভা: া পর ন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭০০০০২৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৬২ পভাছা: ছাইফুর ইরাভ মৃ: া জাান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৫১৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৬৩ পভা: পজানা পফগভ পভা: াা পছরকন্দায পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৫১৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৬৪ পভা: আযভান আরী পফফয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৯৩৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৬৫ পভা: কাপপর উদ্দীন মৃ: আরর পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮২৪৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৬৬ পভাছা: পপযন আকতায ভকরছদুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮২২০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৬৭ পভা: তপদুর ইরাভ মৃ: পভাজারম্মর ক নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮২৩৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৬৮ পভা: পভজানুয যভান মৃ: পপউয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৮৮৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৬৯ আব্দুয যপভ মৃ: পাররভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮২৮২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৭০ আব্দুয ছাত্তায পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৪৮৫

১৯৭১ পভা: আাদুজ্জাভান পভা: তয়দ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৭২ পভা: আপনছুয যভান পভা: ইভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১১৮৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৭৩ পভাছা: ছাইফুয যভান মৃ: ওভয আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৫৫৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৭৪ পভা: কপপর উদ্দীন পভা: আব্দুর জফফায পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৯২১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৭৫ পভাছা: াপকরা সুরতানা মৃ: ইপি আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৯১১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

১৯৭৬ পভা: পভাকরছদ আরী মৃ: ভনছুয আরী পুরুল অর া চারক তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৩৩৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৭৭ পজরতন যায় মৃ: যাভ ফাবু পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৪৩৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৭৮ আররয়া খাতুন ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৬৬৪

১৯৭৯ পভা: পারুক পারন পভা: আব্দুর আপজজ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৬৬৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৮০ পভা: পভজানুয যভান পভা: আব্দুর আপজজ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৬৬২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৮১ যাপজয় পফগভ নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৬৬৩

১৯৮২ পভা: ইউসুপ আরী মৃ: শুকুরু পভাাম্মদ নাযী পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৮৫৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৮৩ পভাছা: নুন পনায পভা: তপপর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৫৮২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৮৪ পভা: তাজমূর ইরাভ পভা: ভপনয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭০০০২৫৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৮৫ পভাছা: তাজপভযা াযবীন পভা: া াপনুয পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৬০০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৮৬ পভা: আজাায আরী মৃ: পজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৪৯৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৮৭ পভা: পভাকররছায যভান পভাজাফ্পয আরী ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০০৮৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৮৮ পভা: ভনতাজ ছপকমুদ্দীন ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০০৯১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৮৯ পভাছা: পফফী নাছপভন পভা: ইযপান আরী পুরুল পযস্কা চারক তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১০৭৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৯০ পভা: মুক্তায পারন পভা: ওয়াজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭০০০২৬৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৯১ পভা: ভপয উদ্দীন মৃ: দরর ভামুন পুরুল পবন চারক তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৭৩০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৯২ পভাোঃ নাজমুর ইরাভ পভা: নুরুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৬১৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৯৩ ইজায পভাাম্মদ মৃ: যণ পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৫৫৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৯৪ পভা: পারুক পভরদী পভা: আব্দুর জফফায পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭০০০৫১১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৯৫ ভপজডনা খাতুন পভাকররায যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০০৮৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৯৬ করসুভা খাতুন পভাকরছদ আরী পুরুল পবন চারক তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০০৯৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৯৭ আগপিন ফাবু রার পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০২৭৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৯৮ বুপদনী মুমু ড কাভত্ম পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৩১৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

১৯৯৯ পভা: তয়দ আরী মৃ: আব্দুর রপতপ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৪৮২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০০০ পভা: পযফুর ইরাভ পভা: যভজান আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৭১৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০০১ পভাছা: স্বপ্না খাতুন পভা: মুকুর পারন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১১২৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০০২ রালু পভাাম্মদ মৃ: খপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৫৩২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০০৩ পভা: পখাকন ইরাভ পভা: আযভান আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৫৬৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০০৪ পভা: পভজানুয যভান পভা: নুরুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২০৬১৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০০৫ পভা: াাজাভার পভা: ভপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৭১২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০০৬ পভা: যপফউর ইরাভ মৃ: ভকরছদ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৪৩০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০০৭ পভা: ভপদুর ইরাভ পভাত্মপা কাভার পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৮০২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০০৮ পভা: পযাজুর ইরাভ মৃ: এভাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০০১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০০৯ পকনা পককু সুপর ভাপর্ ড পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০২৭১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০১০ পভনপত ফারা যপথন চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৩৮৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০১১ তাযপজনা আব্দুর ভাররক পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০২৯৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০১২ পভা: খাইরুর ইরাভ মৃ: আব্দুয যপভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৩৮২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০১৩ পভা: াভছুর ইরাভ পভা: আরভ ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৬৭৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০১৪ পভা: অফাইদুয যভান পভা: রুত্মভ আরী ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৬৩৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০১৫ পভা: পপকুর ইরাভ আপতকুয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৫৭৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০১৬ পভা পযন পভা: তয়দ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৪৮৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০১৭ পভা: ফাবু মৃ: কপপর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৪৫৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০১৮ পভাছা: পভাররভা খাতুন ছাররহুয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৫০২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০১৯ পভা: নুয আরভ পভা: জপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৫৬৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০২০ পভাছা: আরনায়াযা ভপজফয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৫২৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০২১ পভাছা: রূছানা পফগভ পযাত্মভ আরী ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৫২৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

২০২২ পভাছা: াপভভা ফানু আইনুর ক পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৫৩৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০২৩ পভা: আনারুর পভা: আযাপ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৪৬৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০২৪ পভাছা: ছরফদা খাতুন পভা: আপভযা পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৬০১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০২৫ পভাছা: খরতজা পফগভ পভা: আযাপ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৪৬৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০২৬ পভা: আইয়ুফ আরী মৃ: ফপদউজ্জাভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৬৩৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০২৭ পভা: নাপজয পারন মৃ: ফপদউজ্জাভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৫১৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০২৮ পভাছা: পজন্নাতুন আরনায়ায পারন ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৫০৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০২৯ পভাছা: পপযরদৌী যপফউর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৫৫৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০৩০ পভাছা: বুরবুপর পফগভ পভা: কপপর উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৯১৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০৩১ পভাছা: পারতভা খাতুন মৃ: ওপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৯৭৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০৩২ পভাছা: পযপজয়া পফগভ পভা: ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৫৯২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০৩৩ পভাছা: পফগভ পভা: আব্দুয যভান ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৬২৩ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০৩৪ পভা: ছাইফুর যভান মৃত: আবুর কারভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৬১৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০৩৫ পভাছা: রুপফনা পভা: আপভনুর ক পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৬৭৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০৩৬ পভা: ভাসুদ যানা পভা: পইভদ্দীন ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৯৫১৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০৩৭ পভা: নুয আরভ মৃ: আব্দুয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৮৫৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০৩৮ পভা: আপভনুর ইরাভ পভা: ভকরছদ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮২৭৪ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০৩৯ পভা: আরনায়ায আরী পভা: আযাপ আরী ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৮১৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০৪০ পভা: াইফুর ইরাভ মৃ: আরী আকফয ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭০০০০৩৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০৪১ াপয়া পরা জাপদুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৮৭৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০৪২ পভা: ছাইফুর মৃ: যভজান আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৭৩১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০৪৩ পভাছা: আরনায়াযা আব্দুর জফফায ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০১৪২ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০৪৪ নুয জাান পফগভ পখাযরদ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০১৪১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০৪৫ ভনছুয আরী পভা: আযাপ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৯০০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০৪৬ পভাছা: নুয পনায পফগভ আরতাপ পারন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৭২৫ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০৪৭ পভাছা: পযপা খাতুন পভা: াপভদুয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৭২৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০৪৮ পভা: শুকুরু পভাাম্মদ মৃ: আব্দুর ভান্নান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৭৫৮ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০৪৯ পভা: আব্দুর ফাযী মৃ: খাপতয পভাা: ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৮৮০০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০৫০ পভা: রপতপয যভান মৃ: াপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৪১৯ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০৫১ পভাছা: নাযপছনা পফগভ পভা: আব্দুলু ভাররক পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৩৬৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০৫২ পভাছা: াযপভন আক্তায পভা: ভাসুদ যানা ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৩৪৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০৫৩ পভা: ারজদুয যভান পভা: আতাফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৬৩০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০৫৪ পযলা ফারা মৃ: ফাজারু চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০৫৫ াভীভ আরম্মদ ফপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৯২০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০৫৬ কপনুয পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫০৫০

২০৫৭ পভাছা: কপনুয পফগভ মৃ: মুনরপ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৪১৬ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০৫৮ পভাছা: ছারনায়াযা পভা: মুক্তায পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৩৪০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০৫৯ পভাছা: াাননাজ পভা: পভরযাফ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪২২৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০৬০ পভাছা: জনতা পফগভ পভা: নজরূর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪২২১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০৬১ রপতপা পফগভ নুয পভাাম্মদ ভপরা পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৩২৭ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০৬২ পভাছা: নুয জাান কাররবুয যভান পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৮৪১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০৬৩ পভাছা: সুযাইয়া মৃ: আযাপ আরী পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৬১০ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০৬৪ পভাছা: ভপযয়ভ পভা: ভপভনুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তয়দপুয ৭ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৮৯১ পভজানুয যভান ০১৭১৯৫৪১২৩৯

২০৬৫ ভপতউয যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৮৯০

২০৬৬ পভাছা: পারতভা খাতুন মৃ: খরভা পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৬২১ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২০৬৭ পভাছা: জাানাযা পফগভ পভা: পভাপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৫৫২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

২০৬৮ পজানা আযা পফগভ পভা: আপনছুয যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৭১৭ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২০৬৯ পভাছা: পফগভ পভা: পযফুর পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৫৯২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২০৭০ পভাাযপ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৬৯৮

২০৭১ পভাছা: পফরপক পভা: লুৎপয যভান ভপরা পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৫৮৭ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২০৭২ পফায পভাাম্মদ পভা: ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৭৬৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২০৭৩ পভাছা: যাপজয়া খাতুন ছইদুয যভান ভপরা পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৩৮২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২০৭৪ পভাছা: আযপজনা খাতুন পভা: আভজাদ আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২২৯৬ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২০৭৫ পভাছা: আকতারুন নাায পভা: পরয়াকত আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৯৫৬ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২০৭৬ পভাছা: ওরভদা খাতুন পভা: শুকযা পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৯৫৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২০৭৭ পভাছা: াভসুন পনায পভা: জভরদ আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৪৮৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২০৭৮ যরভ যায় পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭০০০০৪৯

২০৭৯ পভাছা: পপযদা ফানু পভা: জুরপপকায আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৯০৬ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২০৮০ পভা: নুযর ইরাভ মৃ: পয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৮১৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২০৮১ পভাছা: ভঞ্জুয়াযা পফগভ পভা: তাজমূর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৩৬০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২০৮২  পভা: এরাপন ফাবু পভা: আপজার পারন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭০০০৩৫৭ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২০৮৩ শ্রী শ্যাভর চন্দ্র যায় শ্রী পখরু চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ১৯৯৪২৭১৬৪১৭০০০৫০০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২০৮৪ পনভ ডর যায় মৃ: পদফকাভত্ম যায় পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫০৮৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২০৮৫ পভা: দুরার আরী মৃ: নপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩২৬৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২০৮৬ পভাছা: াান আরী পভা: ভপজফয যভান ভপরা পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৫৩৬ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২০৮৭ পভাছা: পপযদা পভা; ভপভনুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৩০৯ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২০৮৮ পভা: পইজুয যভান মৃ: ভাঈন উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৪৭০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২০৮৯ পভাছা: নুয পনায পভা: আব্দুর জফফায পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৪৩২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২০৯০ পভাছা: াভসুন পনায পভা: আপজার পারন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৫০৯ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২০৯১ যারনা পফগভ পভা: ওরদ আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪১৩৪ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২০৯২ পভা: ভপভনুর ইরাভ মৃ: আব্দুর গপণ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪২৭৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২০৯৩ রুপভয়া মৃ: াান আরী ভপরা পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৪৮৭ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২০৯৪ পভা: ারচন আরী মৃ: খারজয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৬৯৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২০৯৫ পভা: আইয়ুফ আরী পভা: উভান গপণ ভপরা পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৬৮৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২০৯৬ পভা: ারুনুয যপদ মৃ: ভপউয যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৯৮৬ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২০৯৭ পভাছা: ভভতাজ পফগভ মৃ: াাজ উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৭০২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২০৯৮ পভাছা: পভারপজা পফগভ পভা: ফাদা পভয়া ভপরা পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৪৬০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২০৯৯ পয চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫০৪৩

২১০০ পভাছা: সুরতানা পফগভ পভা: াইফুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৩০০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১০১ পভা: পতাপাজ্জর পারন পভাোঃ আইন উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪০৪৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১০২ আব্দুয যপদ মৃ: নপভ উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩২৯৩ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১০৩ পভা: আপজার পারন মৃ: জপযবুল্লা পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩২২২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১০৪ পভাছা: আকতাযা ফানু পভা; ভাাবুবুয আরভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৬২৩ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১০৫ পভাছা: ভপজদা খাতুন পভা: আপযফুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ১৯১৯২৭১৬৪১৭০০০০০০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১০৬ পভাছা: আপযপা খাতুন পভা: আব্দুয যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৬৬২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১০৭ পভাছা: যপভা খাতুন পভাপাজ্জর পারন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৬৬০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১০৮ পভাছা: াপপজা পফগভ পভা: পভাতাররফ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫০৪৬ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১০৯ আপজজায যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩০০০০৮

২১১০ আজগয আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫০৪৫

২১১১ পভা: আপজার পারন পভা: আব্দুর জফফায পুরুল পবন চারক ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৩৫৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১১২ পভা: জুরপপকায আরী মৃ: পদররায়ায পারন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫০৫০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১১৩ পভা: পাফাান আরী মৃ: শুকু পভাাম্মদ ভপরা পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৮৩৬ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

২১১৪ পভা: বুধু মৃ: অপছভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪০৬৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১১৫ পভা: াপপজুয যভান পভা: পভাকরছদ আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৯৩৬ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১১৬ পভা: পদুর ইরাভ মৃ: ারা উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৯৩৬ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১১৭ পভা: াজাান আরী মৃ: আযাপ আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৮৯৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১১৮ পভা: পভাত্মাপকন আরী মৃ: ছইভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪০৫৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১১৯ পভা: দুরার মৃ: ারাউপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৮৮৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১২০ পভা: পযজাউর ইরাভ পভা: পপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৮০২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১২১ পভা: আযাপ আরী মৃ: যাজ পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৮৩৯ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১২২ পভা: ইভাইর পারন মৃ: অরর পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪০১০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১২৩ শ্রী রতযন চন্দ্র যায় াফর চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩০৭২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১২৪ পভা: নুয আরভ পছপদ্দক পভা: পজরায  যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৭৫৩ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১২৫ পভা: ছররভান মৃ: পভজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৪৬২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১২৬ পভা: পভাকরছদ আরী মৃ: পভাফাযক আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৩৩৪ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১২৭ পভা: পভাকাযযভ পারন মৃ: পয আরী পভয়া পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৭৮৪ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১২৮ পভা: ওভান গপণ মৃ: ওয়ারদ ফক পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৪২৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১২৯ পভা: ভাপনক পারন পভা: পপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৬০১ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৩০ আঞ্জু আযা নাযী পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৯৯৪

২১৩১ পভা: ইউসুপ আরী মৃ: পফায পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩২৬০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৩২ পভা: পযাজুয ইরাভ পভা: ারদক আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৪৯১ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৩৩ পভা: ফাবুর আখতায পভা: আব্দুর ক পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৪৪৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৩৪ পভা: পভাতাায আরী মৃ: পযয়াজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৪৬১ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৩৫ পভা: ারদকুর ইরাভ আব্দু াভাদ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩২৫৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৩৬ পভা: ভাপনক মৃ: পপ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৯৩৪ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৩৭ পভা: আব্দুয যাজ্জাক মৃ: আজগায আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৯৫২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৩৮ পভা: নপজমুদ্দীন মৃ: ভপউপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৩৭৩ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৩৯ পভাছা: নাপভা পফগভ পভা: যপপকুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৩১৪ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৪০ পভা: পারুক পারন মৃ: এভাজ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৩৪৬ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৪১ পভা: জাপকয পভা: ভপজদ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৪৭০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৪২ পভাছা: ারুর ারয আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৩৯৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৪৩ আব্দুর ছাত্তায মৃ: ারয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩২৪৩ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৪৪ ভপউয যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৩৮৭

২১৪৫ াররহুয যভান পভাাম্মদ খাউয়া া পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৩৩২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৪৬ পভা: ভাপপজুয যভান মৃ: জয়নার আরফদীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ১৯৯০২৭১৬৪১৭০০০১০০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৪৭ যওন আযা আব্দুর ভান্নান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৩৮০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৪৮ আরনায়ারুর যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ১৯৯৩২৭৪১৭০০০২৩০

২১৪৯ পভাছা: পগারাী পভা: তাজমূর পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৩৮০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৫০ পভা: াইফুর ইরাভ পভা: আব্দু ারাভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৫৯০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৫১ পভাছা: যওন পফগভ পভা: আপনছুয যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৯০২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৫২ পভা: আপনছুয যভান মৃ: াাজউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৯৩০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৫৩ পারতভা খাতুন নাযী পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৮২৬

২১৫৪ আব্দুর পভাত্তাররফ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৮৫২

২১৫৫ পভা: ভপজফয যভান মৃ: আরভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১৮৫২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৫৬ পভাছা: াররা পফগভ পভা: ভারজদুয যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩২০৯ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৫৭ ইউনু আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ১৯৯৪২৭১৬৪১৭০০০২০০

২১৫৮ পভাছা: পযারকয়া  পফগভ পভা; আব্দুয যপদ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৪১৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৫৯ পভা: ভরনায়ায পারন পভা: আব্দু ারাভ ভপরা পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬০৩০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

২১৬০ পভা: ভাাবুয যভান মৃ: ভাইনুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৮৪৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৬১ পভা: নুরুর ইরাভ মৃ: ইভাইর পারন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ১৯৬১২৭১৬৪১৭০০০০০০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৬২ ছইদুয যভান পুরুল পবন চারক ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৭৫৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৬৩ পভাছা: পভারভনা খাতুন মৃ: আব্দুর জফফায পুরুল পবন চারক ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৬০৯

২১৬৪ পভা: আযভান আরী পভা: ছইদুয যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪২২৪ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৬৫ প্রন্ন কুভায াা মৃ: গরজন্দ্রনাথ াা পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২০৮৬ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৬৬ তচতু ইরাভ মৃ: মূল্লা পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৮৮২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৬৭ আরভগীয পারন পুরুল পযস্কা চারক ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ১৯৯১২৭১৬৪১৭০০১৪০

২১৬৮ পযাপজনা খাতুন নাযী পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৪৪৭

২১৬৯ যারনা খাতুন ইযপান আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৩৯৪ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৭০ পপযদুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ১৯৯৪২৭১৬৪১৭০০০২০০

২১৭১ পভা: পযফুর আরভ মৃ: ভাইন উদ্দীন ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৪৬৯ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৭২ মুক্তা াযবীন নাযী পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৫২৩৭

২১৭৩ পভা: পপযদুর ইরাভ পভা: আব্দুয যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬২৫৩ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৭৪ আপছানা পফগভ নাযী পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩০৮৩২

২১৭৫ পভা: জহুরুর ইরাভ পভা: জরফদ আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৩৮১ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৭৬ ভরনায়াযা পফগভ নাযী পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭০০০৩৪০

২১৭৭ পভা: আপযপ পারন ইয়ায পভাাম্মদ নাযী পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪৫৭০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৭৮ শ্রী উত্তভ কুভায পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৫৩৯

২১৭৯ পভা: ভকবুর পারন মৃ: জপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩২১৪ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৮০ কাওছায আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৪৮০

২১৮১ পভা: পযয়াজুর ইরাভ আব্দুর ক পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৩৪৪৬ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৮২ পভাছা: যানু আক্তায ভপরা পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৪৭০

২১৮৩ আইয়ুফ আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৩৬৩

২১৮৪ পভাছা: রাবরী আব্দুয যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৪২২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৮৫ পভাছা: পযারকয়া খাতুন পভা: জরফদ আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৭৮৫৩ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৮৬ আব্দুর আপজজ মৃ:  আপভযদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩২৮৮৮৯ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৮৭ পভা: যাফ আরী মৃ: ভীয আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২২৯২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৮৮ পভাছা: আরযপা খাতুন পভা: পজরায  যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৮৪৯ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৮৯ পভাছা: ছাপভনা ইয়াছপভন পভা; ইযপান আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৯৭ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৯০ পভা: ভামুদুয যভান আব্দুর াপকভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৮৯৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৯১ আব্দুর াভাদ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩২৫৮৬

২১৯২ পভা: যপফউর ইরাভ পভা: াপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ৮১১৫৩১৩৪৩৪৪৭০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৯৩ পভা: আবুর পারন মৃ: আব্দুর কারদয পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৯৭৬ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৯৪ পভা: নাজমুর হুদা মৃ: ভররভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৮৫৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৯৫ পভা: লুৎপয যভান পভা: পরাকভান াপকভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৮৬৯ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৯৬ পভা: যভজান আরী মৃ: পনছায উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৮৬৩ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৯৭ পভা: যপপকুর ইরাভ পভা: পযাজ উদ্দীন নাযী পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৭৮১ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৯৮ পভা: নুয আরভ পভা: আরতাপ পারন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৭৮১ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২১৯৯ পভা: পভনারুর পভা: াররউপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৩৬১ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২০০ পভাছা: পাইভা খাতুন  পভা: আজাায আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৩৫১ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২০১ পভাছা: হুরন আযা পভা: জহুরুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭২৭৪ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২০২ পভা: আপছায আরী ভপকভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৬০৬ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২০৩ পভাছা: ভারুপা পফগভ পভা: আযাপ আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৩৪৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২০৪ পভাছা: আরনায়াযা পফগভ পভা: আভজাদ আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৪৪৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২০৫ পভাছা: নাজপভন আক্তায পভা: াাজাান আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬১১৩ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

২২০৬ পভা: যভজান আরী মৃ: আয়াজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬২৪৭ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২০৭ পভা: আব্দুর জফফায মৃ: এছাভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৪০৭ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২০৮ পভা: আরফদ আরী মৃ: ারর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭০৮০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২০৯ পভাছা: যনপজনা পফগভ পভা: াভত আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬০৩৬ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২১০ পভাছা: পারতভা খাতুন পভা: আপজজায পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৪৫৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২১১ পভাছা: এযপজনা ফানু পভা: আব্দুর জপরর পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৯৪৪ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২১২ পভাছা: আযপজনা খাতুন পভা: পভাাযপ পারন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭২৮৯ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২১৩ পভাছা: পযপজয়া াযবীন পভা: াইফুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬২৩২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২১৪ পভাছা: উরম্ম আযা পভা: পযয়াজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৩৫৬ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২১৫ পভাছা: নুযজাান পভা: জরফদ আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৭৯৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২১৬ ইউসুপ আরী ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৬৩০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২১৭ ভাাবুফ যভান মৃ: আপরভ উল্যা পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৬৪ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২১৮ আরনায়ারুর যভান মৃ: তাপপজুয যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৭০৯ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২১৯ আপজভন পনছা পভা: যভজান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৮০৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২২০ যপপকুর ইরাভ মৃ: ছাভাদ আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৬৮০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২২১ খাইরুর ইরাভ আব্দুর কাইয়ুভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮০৯৯ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২২২ পযয়াজুর ইরাভ আব্দুর কাইয়ুভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮০১৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২২৩ যপদুর ইরাভ পভা: ভইপুয যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৮৩২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২২৪ আব্দুয ভপজদ পভা: পভাত্মপা আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮০৯৭ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২২৫ আব্দুর কারদয মৃ: আনছায আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৪৩০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২২৬ ভপউয যভান মৃ: আব্দুয যপদ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬১৯৭ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২২৭ পভাছা: আরুজা খাতুন পাররভান আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৮৫০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২২৮ ছাইদুয যভান ইয়াকুফ আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬২৮১ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২২৯ পভা: জহুরুর ক মৃ: আব্দুয ভপজদ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮০৫৬ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৩০ পভনারুর ক পভা: আপভন উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৮৮৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৩১ াইফুর ইরাভ মৃ: জরফদ আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৪৮১ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৩২ পরয়াকত আরী পভা: জপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭২৯৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৩৩ পুষ্প পদফী অপনর যায় পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮২৫৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৩৪ শ্রী যনপজতা রুনা যায় পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮২৬০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৩৫ রূানা ফানু পভা: যাপ আরী নাযী পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৪৬৯ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৩৬ পভা: আযভান আরী পভা: পপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৭৫৬৪১ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৩৭ পভা: াইদুয যভান মৃ: ফপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৩৭৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৩৮ যাপনুয ইরাভ মৃ: াভসুপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬০৪২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৩৯ ভপজদুয যভান পভা: জয়নার আরফদীন নাযী পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৬১৪ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৪০ যপদুর ইরাভ আব্দুর াপরভ নাযী পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৫৭২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৪১ পভা: তছপরভ মৃ: ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৭৪১ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৪২ পভা: যারদুর ইরাভ পভা: ভনছুয পফগভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৭৪৭ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৪৩ পভা: আজাায আরী মৃ: পভাাম্মদ আরী নাযী পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৪৫১ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৪৪ পভা: ভপভনুর ইরাভ মৃ: াাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৫২০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৪৫ পভা: পযজাউর ইরাভ ভকরদ আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৯৫৯ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৪৬ পভা: ভাাবুয আরভ পভা: যীপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭০৩২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৪৭ পভা: পদুর ইরাভ পভা: আপনসুয যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৯০৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৪৮ াভত আরী মৃ: আরকুল্যা পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৭০৬ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৪৯ যপদুর ইরাভ পভা: যভজান আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৮৪১ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৫০ পভজানুয যভান পদররায়ায পারন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৫৭৯২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৫১ ওয়ারদ আরী মৃ: ায পভাা: পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬১৭৭ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

২২৫২ আইয়ুফ আরী মৃ: আর ভামুন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬১৭৬ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৫৩ আপভনুর ইরাভ ইভাইর পারন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬২৯ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৫৪ পভা: আব্দুর াপকভ মৃ: ভকরছদ আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩১১৬ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৫৫ াযপভন আক্তায পকাপনুয ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬০৪৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৫৬ াইফুর ইরাভ আব্দুর কাপপ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৫৬৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৫৭ খাইরুর ইরাভ ভপতয়ায যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৪৮০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৫৮ াভত আরী মৃ: পভাত্মপা জাভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬০৫৩ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৫৯ াপভদুয যভান পভা: ভাপনক পারন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৭৭০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৬০ পভা: রুরফর ফাবু পগারা পারন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩০০৩০৩ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৬১ আব্দুর ফাপয পভা: ারদক আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৪৬৩ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৬২ আযাপাত পারন মৃ: ইউসুপ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩০০৩৪৪ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৬৩ ভপদুর ইরাভ মৃ: নুযর ইরাভ নাযী পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৮ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৫০৯ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৬৪ আবু তাররফ মৃ: ভকবুর পারন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৫৯৯ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৬৫ পযাজুর ইরাভ মৃ: আব্দুয যপভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৪৫৯৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৬৬ ছুযাতন পনছা মৃ: াভসুয যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৭২৩ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৬৭ ভপপজ উদ্দীন ভনছুয আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬০৫৯ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৬৮ পভা: পযাত্মভ আরী ভপকভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৫৮৬ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৬৯ পভাছা: ভপজডনা খাতুন পভা: যপপদুর ইরাভ নাযী পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৭৩৬ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৭০ পভা: রারফ আরী আব্দু পাফাান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৩৪৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৭১ পভা: আনছায আরী মৃ: াাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৪৭৭ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৭২ পভা: পভাকরদুর আরভ মৃ: পফফয যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭১০১ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৭৩ পভাছা: যারনা ফানু পভা: পভাকরদুর ক পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৭৩১ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৭৪ পভাছা: ারুর আক্তায পভা: াইদুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩০০৩০৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৭৫ পভা: পজপভন আযা যভজান আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৯৭৩ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৭৬ পভাছা: পযারকয়া পফগভ ারচন আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬১৭০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৭৭ ভরনায়াযা পফগভ ভত্মাপপজায যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮০৭৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৭৮ ভাফুজায যভান রপতপয যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮০৯৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৭৯ পভাছা: পজানা খাতুন পভাারদ্দক পারন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬৩৬৬ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৮০ পভাছা: আপরুজা পফগভ ভপজফয যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬২৬৭ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৮১ পভা: পভনারুর ইরাভ মৃ: াপভদুয যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬২৭২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৮২ পভা: আব্দুর ভপতন মৃ: আব্দু াভাদ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৯৩৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৮৩ পভাছা: মুক্তাযা পভা: পভাত্মাপকভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮০৮৭ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৮৪ পভাছা: ইয়ানুয আক্তায পভা: ভপন আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬১৯৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৮৫ পভা: ছাইদুয যভান পভা: ইয়াকুফ আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৬২৮১ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৮৬ পভা: পভাছারদ্দকুর পারন ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৮০৬ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৮৭ পভা: পতাফাযক আরী পভা: আব্দুর জফফায পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮০৪৬ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৮৮ রুভী আক্তায ভপউয যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮০৮৩ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৮৯ ভররভা ভারজদুয যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮০৯১ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৯০ পযয়াজুর আব্দুর কাইয়ুভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮০১৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৯১ পভা: আব্দুর ান্নান মৃ: ভপছ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৬৪০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৯২ পভা: উছভান গপণ মৃ: পখাযরদ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩০৪২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৯৩ পভাছা: গররজা  পভা: নপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩০২১ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৯৪ পভা: পগারাভ পভাত্মপা পভা: আব্দুর ছাভাদ নাযী পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১১৩৩ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৯৫ পভা: পভাত্মাপকভ  পভা: ওয়ারজদ আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৩৭৭ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৯৬ পভাছা: পপারী আব্দুয যপভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৯৬৬ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৯৭ পভাছা: অররদা পফগভ আব্দুর াপভদ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৮০০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

২২৯৮ পভা: ভপজফয যভান পভা: কপরভ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৩০৯ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২২৯৯ পভা: ভজাায আরী মৃ: পযাজ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৩৬৬ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩০০ পভাছা: ভপনজরা পভা: াপভ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৩০৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩০১ পভাছা: ভপনযা আক্তায ইয়াপছন আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২১৭৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩০২ পভাছা: রূছানা াযবীন পভা: াপপজুয যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২১১৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩০৩ পভাছা: যাপফয়া খাতুন পভা: ভবুয যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২১০৭ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩০৪ পভাছা: জান্নাতুন পভা: আপজজুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৮৩৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩০৫ পভা: পভাকরছদুর ইরাভ পভা: আব্দুর ভান্নান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭০০০০১৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩০৬ পভা: াাজাান আরী পভা: পারন আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭০০০০৪৩ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩০৭ পভা: পভাত্মাপপজুয পভা: আভজাদ আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৬৪২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩০৮ নুয ানা নাযী পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৩৬৮

২৩০৯  পভা: আবু ফক্কয পপদ্দক মৃ: তপজয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২৩৮৯ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩১০ পভাছা: অপভছা খাতুন পভা: কাইভ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৫৩২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩১১ পভাছা: আরনায়াযা পফগভ আপারুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৯৫২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩১২ পভা: আকযাভ পারন  পভা: ভকবুর পারন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৫৯০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩১৩ পভাছা: আরনায়াযা জাভার উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২৯২৭ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩১৪ পভাছা: আরফদা খাতুন  পভা: পভাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৯৫৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩১৫ ছাপফনা ইয়াপভন জয়নার আরফদীন নাযী পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৯৮২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩১৬ পভাছা: াপনা আযা পভাত্মাপপজুয যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৯৫২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩১৭ পভাছা: যপভা খাতুন পভা: পভাাযপ পারন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭০০০৪৯৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩১৮ পভা: আবুর কারভ নয়া পভয়া পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৪৮৪ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩১৯  পভা: ভপনরুজ্জাভান  পভা: তপভয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৫৩৯ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩২০ পভা: পজলুয যভান মৃ: াজীয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২৬৯৭ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩২১  পভাছা: াপরভা খাতুন মৃ: আনছায আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২৬৮৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩২২ পভা: ভপজফয যভান মৃ: আব্দুর গপণ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২৬৮৪ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩২৩  পভা: আাত আরী মৃ: ভপ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২৮৬৯ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩২৪ পভা: ভাকছুদ আরী পভা: ইিাীভ আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৭৯ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩২৫ পভাছা: আরুজা পফগভ পভা: পভাররভ আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৬৫২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩২৬  পভাছা: নাপছভা খাতুনন পভা: পপযদুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৪৩৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩২৭ আপছরা ফারা শ্রী সুফর যায় ভপরা পবকাযীনী ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৮১২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩২৮ পভাছা: ভপযয়ভ পভা: াপপজ উদ্দীন ভপরা গৃপনী ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৭১২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩২৯ পভাছা: নুরয জান্নাত পভা: জহুরুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৮১৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৩০ পপযদুর ইরাভ মৃ: আকফয আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৭৮৩ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৩১ পভাছা: আপভনা খাতুন পভা: পযাজুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৮২১ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৩২ পভা: আরতাপ পারন মৃ: খাু্ন পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৪৮৯ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৩৩  পভা: আবু ফক্কয পপদ্দক পভা: নুরুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১১৭৩৮০৫১১৮২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৩৪ পভা: ভান্নান আরী পভা: ভপছ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৪৭৭ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৩৫ পভা: াপরভ পভা: বদ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২৯১০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৩৬ পভা: জাপদুর ইরাভ পভা: াপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৩৫০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৩৭ পভা: পজলুয যভান মৃ: খচয আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৩৬৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৩৮ পভা: ভপপজ উদ্দীন মৃ: শুকুরু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৩৫৪ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৩৯ মযত আরী পভা: ওয়াাফ আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৭৫৩ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৪০ পভা: আকযাভ আরী মৃ: শুক্রু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৮৫৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৪১ পভাছা: াযপভন আক্তায জহুরুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৯৭৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৪২ পভা: াজ্জাত পারন আবুর পারন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৭৯৭ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৪৩ পভাছা: আযপজনা পভা: ওয়াফদুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৮৬১ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

২৩৪৪ পভা: পযফুর ইরাভ পভা: পভাাযপ পারন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ১৯৯০২৭১৬৪১৭০০০২০০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৪৫  পভাছা: জান্নাতুন পভা: পভাক্তায আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৫১৩৫০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৪৬ পভা: পভাকরর আরী পভা: াইদুয যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৮২৬ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৪৭ পভা: পপযদুর ইরাভ মৃ: ওয়াজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৮১৭ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৪৮  পভা: যভত আরী মৃ:  ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৮৭৭৬ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৪৯ পভা: ভবুয যভান মৃ: আব্দুর ফারছদ ভপরা গৃপনী ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১২৯১ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৫০  পভাছা: ভপিরা পভা: খযরদ আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২৯০৯ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৫১ পভা: পযয়াজুর ইরাভ পভা: যপভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩০৫৯ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৫২ পভাছা: ভঞ্জু আযা পভা: আব্দুর জপরর ভপরা গৃপনী ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩০০৯ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৫৩ পভা: ভাইন উদ্দীন মৃ: ফজলুয যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২৪০৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৫৪ পভা: আজগায আরী মৃ: পপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২৬৮১ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৫৫ পভাছা: ভরজদা খাতুন পভা: কাপপর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৭৪২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৫৬ পভাছা: কপফতা খাতুন াদরূর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৭৪২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৫৭ াাঙ্গীয আরভ ভপতবুয যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৯৫১ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৫৮ পভা: পভাজারম্মর ক পভা: জপরর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১০৪৪ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৫৯ ভপতবুয যভান মৃত: আব্দুর ভপজদ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৮১৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৬০ পভাছা: পফফী নাজপভন াইদুয যভান ভপরা গৃপনী ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৯৩২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৬১ পভা: দপফরুর ইরাভ পভা: পয়জুয যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৮৩৩ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৬২ পভা: আপভনুর ইরাভ মৃত: াইযপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২২৪০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৬৩ াপয উদ্দীন মৃত: পনজাভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৩০৭ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৬৪ পভা: ওয়াফদুয যভান াপপজুয যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৯৬ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৬৫ পভা: ারয আরী পভা: ভপতবুয যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৯৯২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৬৬ পভা: পভাারদ্দক আরী পভা: নজরুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৯০৩ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৬৭ পভা: পারুক পারন পভা: ভররভ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১২৮২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৬৮ পভাছা: ভরনায়াযা খাতুন পভা: ভপতন পখ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৭২৯ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৬৯ পভা: যারদুর ইরাভ পভা: ইযপান পখ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৯৬৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৭০ পভা: ভাতাাফ আরী মৃত: ফাায পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৮৯৬ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৭১ পভা: কুদ্দু আরী কাপপর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৭৮০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৭২ পভা: আনারুর ইরাভ পযপতুল্লা পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২০২৭ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৭৩ ভপজবুয যভান মৃত: পভরয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২০৫৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৭৪ পভাছা: জাানাযা পফগভ পভা: ভকরছদ আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৯৮৭ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৭৫ পভাছা: কপনুয পফগভ পভা: খারজয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৬৫৪ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৭৬ পভাছা: জাানাযা পভা: ছারদক আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৩৪৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৭৭ পভাছা: ভামুদা খাতুন পভা: পপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩২০৭ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৭৮ পভা: ভপত মৃ: কুাত আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৫৪২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৭৯ পভাছা: যওন আযা পভা: আরা উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪১১৩ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৮০ পভাছা: পপরনা পফগভ পভা: আপভনুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯০২০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৮১ নুয পভাাম্মদ কপনুয মৃ: পাযাজ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯৫৪৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৮২ পভা: পফষু মৃ: তপভজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯৩৬১ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৮৩ পভাা: ভচনা পভা: ভাইন উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯৩৫০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৮৪ পভাছা: আঞ্জুয়াযা পভা: যপপকুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯৭৩৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৮৫ পভা: পাযাজ উদ্দীন আপজজায যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯১৬৯ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৮৬ পফপর যাণী দত্ত উজ্জর চন্দ্র দত্ত পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৮১৯ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৮৭ পভাা: যপদা পফগভ পভা: আপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩২৫৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৮৮ পভা: যইছুর ইরাভ মৃ: ইিাীভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৭০৬ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৮৯  পভা: ভপতউয যভান পভা: পযাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩২৫৫৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

২৩৯০  পভাা: সুযভা পভা: আরাভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৩৪৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৯১  শ্রী পজরতন চন্দ্র ীর অমৃত চন্দ্র ীর পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪০৩৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৯২  পভা: যপদুর ইরাভ মৃ: ভপজফয যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৫৮২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৯৩  পভা: আব্দুর ভাররক মৃ: খুদু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৬৬৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৯৪  পভা: ইদুয যভান পভা: পপউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৭৬৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৯৫ পভা: আাছান আরী মৃ: অপপউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৬১৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৯৬ পভা: ভনসুয আরী পভা: ভপজফয যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪১৮৭৪ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৯৭ যপপকুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৭৬৭ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৯৮ পভা: ইয়াপছন আরী মৃ: আইয়ুফ আরী পুরুল গৃপনী ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪১৫০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৩৯৯ পভাা: ইতাপ আযা পভা: যপপকুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৮৫৩ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪০০ পভা: াইদ পারন পভা: ভকরছদ আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৪৪৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪০১  পভাা: পপজরা খাতুন পভা: জপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯৯৪৯ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪০২ পভা: দুরার ফাবু পভা: ভাইন উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০০৪০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪০৩ পভা: আফফা আরী মৃ: ভপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৭১০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪০৪ সুপভতা পদফী ভজুভদায আনন্দ চন্দ্র দত্ত পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৮১৬ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪০৫  পভাছা: আযপা পফগভ পভা: আব্দু ারাভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৮৭৭ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪০৬  পভা: ভাামুদুর পভা: ওপদুর পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৩০৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪০৭  পভা: আপছায আরী মৃ: পতায়াজ উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৮৮৯ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪০৮ পভা: নুযর ইরাভ মৃ: নপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৯৩৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪০৯  পভা: জপভয উদ্দীন পভা: ভপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৬৪২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪১০ পভাছা: রুফফী আখতায জভরত আরী ফাবু ভপরা গৃপনী ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৭১৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪১১ আছরাভ আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৬৬২

২৪১২  পভাছা: যওন আযা পভা: পভাাযপ পারন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৬৬৯ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪১৩ পভা: পভাজাায পারন তপভজ উদ্দীন আরম্মদ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৮৭৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪১৪  পভা: পভাপাজ্জর ক মৃ: ভপউপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৯৭২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪১৫ পভা: জুরয়র ফাবু পভাকররছুয যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ১৯৯১২৭১৬৪১৭০০০৩০০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪১৬ পভা: পজয়াউয যভান মৃ: পাযাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯৫১১ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪১৭ শ্রী সুকুভায  চন্দ্র ীর মৃ: যারজন চন্দ্র ীর পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯৫৬৬ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪১৮ পভজানুয যভান মৃ: পভাাম্মদ আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯২৩২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪১৯ পভা: আপজজায যভান মৃ: এভাজদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৬২৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪২০ আব্দুয যপদ মৃ: জপভর পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩০০০০১ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪২১ পরয়াকত আরী মৃ: আব্দুয যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৩৭৪ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪২২ াভসুর আরভ মৃ: াতাসু ভপরা গৃপনী ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪০৮৯০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪২৩ যপফউর ইরাভ খপফয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৪৬১ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪২৪ আরীভ উপদ্দন মৃ:  জাপয আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৪০৯৯ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪২৫ ভরনা পফগভ পভাকরছদুয যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৪৩৩৪৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪২৬ নুয ফানু পভজানুয যভান ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯২৫৯ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪২৭ ছইদুয যভান মৃ: ভপজফয যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯১৫৬ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪২৮ আপি আযা নুরুজ্জাভান ভপরা গৃপনী ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯২২৪ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪২৯ ভপজডনা খাতুন াররহুয যভান পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯৭৮৬ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪৩০ পজপভন আক্তায নাজমূর হুদা পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩০০৫২২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪৩১ জপভ উদ্দীন মৃ: পভাাযপ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩০০৪১৩ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪৩২ আযপজনা পফগভ পভাখররায যভান ভপরা পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯২২১ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪৩৩ নাজভা পফগভ পভাপাজ্জর পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯০৩৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪৩৪ াপনা খাতুন আফফা আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯০৬২ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪৩৫ ঝযণা পফগভ যভান আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯১৬৪ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

২৪৩৬ মুছারদ্দক আরী ছপরভ উদ্দীন ভপরা গৃপনী ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৭৮২৪ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪৩৭ ঞ্চ চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯০৪০

২৪৩৮ ারদা খাতুন আব্দুয খাররক পুরুল নাই  গার্ ড ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯০৪৬ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪৩৯ নুযজ্জাভান পইজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯১৬৭ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪৪০ আভজাদ আরী াাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯৭২০ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪৪১ ভন্টু আরী ভনছুয আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯১৫৯ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪৪২ পনা আক্তায ইভাইর পারন পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭০০০১৫৪ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪৪৩ পভাররভা পফগভ আব্দুর গপণ ভপরা গৃপনী ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯১৭৫ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪৪৪ নুয ফানু াইপর আরভ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯০৫৮ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪৪৫ নুয ফানু খাতুন ভনসুয আরী পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯০৩৩ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪৪৬ আযাফুর আরভ মৃ: নয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ফরপদয়াপুকুয ৯ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৯৩৬৯ আপতকুয যভান ০১৭৫১১৫১৫৪৪

২৪৪৭ ‡gv: wiqvRyj Bmjvg াইদুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৩৩০ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৪৮ byiæj Bmjvg াইফুর পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩২৬৮ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৪৯ Rqbvj Bmjvg ভপভনুর পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৩১০ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৫০ Rwgi DÏxb আজাায পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৩৫২ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৫১ ‡gvK‡m`yj Bmjvg পযাজুর পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৪৮৬ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৫২ wiqvRyj Bmjvg পযফুর পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৪৮০ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৫৩ mv‡jnv†eMg আবু পারন পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৩০৭ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৫৪ Avdmvi Avjx পযরজকুর পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩২২০ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৫৫ ‡gvK‡m`yj Bmjvg ভরয আরী পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৩০৪ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৫৬ gnPbv পযাজুর পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৮৩৫ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৫৭ R¤§y পতাজারম্মর পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৯১৬ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৫৮ Avwe`yj†nvK তপছয উদ্দীন নাযী পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৬৮০ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৫৯ bvwM©m যাপ পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩২৫২ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৬০ Rv‡ni†nv‡mb যপপকুর পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৪৭০ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৬১ Rmbv মৃ: ভাইনদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩৩৩৭ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৬২ AvRv` তপপরউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভফফতপুয ৫ ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩৩৩২০৫ জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৬৩ nv‡Pbv evby g„Z bvwRi †nv‡mb পুরুল M„wnbx gvwkgcyi ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417317494 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৬৪ mv‡R`v †eMg g„Z †g‡mi Avjx পুরুল M„wnbx gvwkgcyi ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417317374 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৬৫ nv‡Riv LvZzb Rwjj পুরুল M„wnbx gvwkgcyi ৫ ৬নং আউপরয়াপুয জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৬৬ Avd‡ivRv LvZzb g„Z R‡e` Avjx পুরুল M„wnbx gvwkgcyi ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417317439 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৬৭ wd‡ivRv LvZzb g„Z Rqbvj পুরুল M„wnbx gvwkgcyi ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417317453 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৬৮ byi evby g„Z Avn‡g` †nv‡mb পুরুল M„wnbx gvwkgcyi ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417317397 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৬৯ Av‡jqv †eMg g„Z †gvnv¤§` Avjx পুরুল M„wnbx gvwkgcyi ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417316358 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৭০ dwi`v †eMg gwZ পুরুল M„wnbx gvwkgcyi ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417316741 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৭১ wgiv LvZzb  gK‡m ỳj Bmjvg পুরুল M„wnbx Zwigcyi ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417315413 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৭২ AvwQqv †eMg nvwg`yi ingvb পুরুল M„wnbx nwinicyi ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417321871 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৭৩ nvwmbv evby Gbvgyj nK পুরুল M„wnbx nwinicyi ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417321707 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৭৪ ‡Rvmbv †eMg bRi“j Bmjvg পুরুল M„wnbx nwinicyi ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417321785 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৭৫ gwÄjv †eMg g„Z gwbi DÏxb পুরুল M„wnbx nwinicyi ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417321839 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৭৬ ‡g‡niyb †bQv AveyRvi ingvb পুরুল M„wnbx nwinicyi ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417321803 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৭৭ gvi“dv †eMg g„Z R‡e` Avjx পুরুল M„wnbx nwinicyi ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417321828 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৭৮ kwidv LvZzb g„Z Avkivd পুরুল M„wnbx nwinicyi ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417322187 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৭৯ ïwKgb gvwbDi ingvb পুরুল M„wnbx nwinicyi ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417322179 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৮০ Qwgbv †eMg g„Z BqvKze Avjx পুরুল M„wnbx nwinicyi ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417322043 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৮১ AwgQv †eMg g„Z `vivRZzjv পুরুল M„wnbx nwinicyi ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417322074 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২
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২৪৮২ AveŸvm Avjx ReŸvi Avjx পুরুল kªwgK nwinicyi ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417091921 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৮৩ dzjRvb g„Z gvbœvb পুরুল M„wnbx nwinicyi ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417316274 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৮৪ mwgi DwÏb wZbKi †gvnv¤§` পুরুল kªwgK nwinicyi ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417321800 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৮৫ ü`q gvngy`yj Bmjvg পুরুল kªwgK Zwigcyi ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417100828 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৮৬ gbmyi gwni পুরুল kªwgK nvgRvcyi ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417318737 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৮৭ mv‡`Kv †eMg Av‡bvqvi †nv‡mb  পুরুল M„wnbx Zwigcyi ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417315497 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৮৮ nvwimyb †bnvi nvwej পুরুল kªwgK gvwkgcyi ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417101400 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৮৯ ‡gvK‡Q` Avjx g„Z Rwni DÏxb পুরুল kªwgK nwinicyi ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417321384 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৯০ wkwib Avkivd †nv‡mb পুরুল M„wnbx nwinicyi ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716494349985 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৯১ mvBdzj Bmjvg ‡gv¯—dv পুরুল kªwgK nwinicyi ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417000185 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৯২ ¸jRvi Bmjvg ‡gvRv‡¤§j nK পুরুল kªwgK nwinicyi ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417000015 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৯৩ Qvjgv †eMg iweDj Bmjvg পুরুল M„wnbx Kvwkgcyi ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417319734 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৯৪ AvwR©bv †eMg ‡iqvRyj Bmjvg পুরুল M„wnbx mneZcyi ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417340002 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৯৫ dwmDwÏb Mwgi DÏxb †gvj¨v পুরুল kªwgK gnigcyi ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417339302 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৯৬ gKeyj †nv‡mb g„Z Rwgi DÏxb পুরুল kªwgK `:ivgbMi ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417333214 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৯৭ Avwidv Avqbvj পুরুল M„wnbx NyNyWv½v ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417100992 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৯৮ ‡gvRvnvi“j Bmjvg g„Z Lv‡`g Avjx পুরুল kªwgK c:gnbcyi ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417340510 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৪৯৯ Rniæj Bmjvg Qvwei kvn পুরুল kªwgK ‡hvMxevox ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417328784 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৫০০ dBRyi ingvb g„Z Avãyj gwR` পুরুল kªwgK ‡hvMxevox ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417328927 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৫০১ iwdKzj Bmjvg g„Z gwnDÏxb পুরুল kªwgK `:dwi`cyi ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417332803 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৫০২ Avãyi Qvgv` wgqvv g„Z †emvi †gvnv¤§` পুরুল kªwgK ‡hvMxevox ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417329471 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৫০৩ gbQyiv †eMg g„Z AvRMvi Avjx পুরুল kªwgK ‡hvMxevox ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417329584 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৫০৪ Avãyj gvbœvb ‡gv¯—dv পুরুল kªwgK ‡hvMxevox ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417329637 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৫০৫ Avkivd Avjx g„Z Kwdj DÏxb পুরুল kªwgK ‡hvMxevox ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417329582 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৫০৬ AwRdv †eMg Avãym mvËvi পুরুল kªwgK ‡hvMxevox ৫ ৬নং আউপরয়াপুয 2716417328815 জুরপপকায আরী ০১৭৩০১৬৬৩১২

২৫০৭

২৫০৮

২৫০৯

২৫১০

২৫১১

২৫১২

২৫১৩

২৫১৪

২৫১৫

২৫১৬

২৫১৭

২৫১৮

২৫১৯

২৫২০

২৫২১

২৫২২

২৫২৩

২৫২৪

২৫২৫

২৫২৬

২৫২৭



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

২৫২৮

২৫২৯

২৫৩০

২৫৩১

২৫৩২

২৫৩৩

২৫৩৪

২৫৩৫

২৫৩৬

২৫৩৭

২৫৩৮

২৫৩৯

২৫৪০

২৫৪১

২৫৪২

২৫৪৩

২৫৪৪

২৫৪৫

২৫৪৬

২৫৪৭

২৫৪৮

২৫৪৯

২৫৫০

২৫৫১

২৫৫২

২৫৫৩

২৫৫৪

২৫৫৫

২৫৫৬

২৫৫৭

২৫৫৮

২৫৫৯

২৫৬০

২৫৬১

২৫৬২

২৫৬৩

২৫৬৪

২৫৬৫

২৫৬৬

২৫৬৭

২৫৬৮

২৫৬৯

২৫৭০

২৫৭১

২৫৭২

২৫৭৩



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায 

পভাফাইর নং

ংমৄক্ত পর্রারযয 

নাভ
পর্রারযয পভাফাইর নং ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

২৫৭৪

২৫৭৫

২৫৭৬

nv‡Pbv evby g„Z bvwRi †nv‡mb ‘ পদনমুজুয gvwkgcyi 1 ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৪৯৪ wgRvbyi 

mv‡R`v †eMg g„Z †g‡mi Avjx পদনমুজুয gvwkgcyi 1 ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৩৭৪ wgRvbyi 

nv‡Riv LvZzb Rwjj পদনমুজুয gvwkgcyi 1 ৬নং আউপরয়াপুয wgRvbyi 

Avd‡ivRv LvZzb g„Z R‡e` Avjx পদনমুজুয gvwkgcyi 1 ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৪৩৯ wgRvbyi 

wd‡ivRv LvZzb g„Z Rqbvj পদনমুজুয gvwkgcyi 1 ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৪৫৩ wgRvbyi 

byi evby g„Z Avn‡g` †nv‡mb পদনমুজুয gvwkgcyi 1 ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৭৩৯৭ wgRvbyi 

Av‡jqv †eMg g„Z †gvnv¤§` Avjx পদনমুজুয gvwkgcyi 1 ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৩৫৮ wgRvbyi 

dwi`v †eMg gwZ পদনমুজুয gvwkgcyi 1 ৬নং আউপরয়াপুয ২৭১৬৪১৭৩১৬৭৪১ wgRvbyi 

wgiv LvZzb  gK‡m ỳj Bmjvg পদনমুজুয Zwigcyi ২৭১৬৪১৭৩১৭৪৯৪

AvwQqv †eMg nvwg`yi ingvb পদনমুজুয nwinicyi ২৭১৬৪১৭৩১৭৪৯৪

nvwmbv evby Gbvgyj nK পদনমুজুয nwinicyi ২৭১৬৪১৭৩১৭৪৯৪

‡Rvmbv †eMg bRi“j Bmjvg পদনমুজুয nwinicyi ২৭১৬৪১৭৩১৭৪৯৪

gwÄjv †eMg g„Z gwbi DÏxb পদনমুজুয nwinicyi ২৭১৬৪১৭৩১৭৪৯৪

‡g‡ni“b †bQv AveyRvi ingvb পদনমুজুয nwinicyi ২৭১৬৪১৭৩১৭৪৯৪

gvi“dv †eMg g„Z R‡e` Avjx পদনমুজুয nwinicyi ২৭১৬৪১৭৩১৭৪৯৪

kwidv LvZzb g„Z Avkivd পদনমুজুয nwinicyi ২৭১৬৪১৭৩১৭৪৯৪

ïwKgb gvwbDi ingvb পদনমুজুয nwinicyi ২৭১৬৪১৭৩১৭৪৯৪

Qwgbv †eMg g„Z BqvKze Avjx পদনমুজুয nwinicyi ২৭১৬৪১৭৩১৭৪৯৪

AwgQv †eMg g„Z `vivRZzjv পদনমুজুয nwinicyi ২৭১৬৪১৭৩১৭৪৯৪

AveŸvm Avjx ReŸvi Avjx পদনমুজুয nwinicyi ২৭১৬৪১৭৩১৭৪৯৪

dzjRvb g„Z gvbœvb পদনমুজুয nwinicyi ২৭১৬৪১৭৩১৭৪৯৪

mwgi DwÏb wZbKi †gvnv¤§` পদনমুজুয nwinicyi ২৭১৬৪১৭৩১৭৪৯৪

ü`q gvngy`yj Bmjvg পদনমুজুয Zwigcyi ২৭১৬৪১৭৩১৭৪৯৪

gbmyi gwni পদনমুজুয nvgRvcyi ২৭১৬৪১৭৩১৭৪৯৪

mv‡`Kv †eMg Av‡bvqvi †nv‡mb  পদনমুজুয Zwigcyi ২৭১৬৪১৭৩১৭৪৯৪

nvwimyb †bnvi nvwej পদনমুজুয gvwkgcyi ২৭১৬৪১৭৩১৭৪৯৪

‡gvK‡Q` Avjx g„Z Rwni DÏxb পদনমুজুয nwinicyi ২৭১৬৪১৭৩১৭৪৯৪

wkwib Avkivd †nv‡mb পদনমুজুয nwinicyi ২৭১৬৪১৭৩১৭৪৯৪

mvBdzj Bmjvg ‡gv¯—dv পদনমুজুয nwinicyi ২৭১৬৪১৭৩১৭৪৯৪

¸jRvi Bmjvg ‡gvRv‡¤§j nK পদনমুজুয nwinicyi ২৭১৬৪১৭৩১৭৪৯৪

Qvjgv †eMg iweDj Bmjvg পদনমুজুয Kvwkgcyi ২৭১৬৪১৭৩১৭৪৯৪



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

1 পভা: পপরযাজ আরভ নুরুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয নুনাইচ (ডুপিাড়া ) ১ ৭নং উথযাইর ২৭১৬৪৯৪৩৪৭৯৯০ ০১৭০৯-৫২৩৩৯৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

2 লুৎপয যভান মৃ: আভজাদ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ২৭১৬৪৯৪৩৪৭৯৯৭ ০১৭৮৩-১৩২৪৪৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ

3 পযফত আরী মৃ: আাম্মদ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬৩৩ ৯৫৪১ ০১৭৫০-৩৮০৩১৪ পভাোঃ আযাফুর আরভ  

4 আব্দুয যপভ মৃ: আাম্মদ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬২৩ ৮৭৫০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

5 পযাপজপা পফগভ স্বা:নুয ইরাভ ভপরা পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬০৯ ৯৯৫৪ ০১৭৫১-৮৪৩৪৮২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

6 াপদা খাতুন স্বা:পভাপভনুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬০৯ ৯৮৬৭ ০১৭৭১-৮০৩৯০৪ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

7 ভরপজা পফগভ স্বা:ভকরছদুয যভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬০৯ ২৫০৯ ০১৩১৪-১১০৮৭৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

8 ভপযয়ভ খপরর ভপরা পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৮০৯ ৮৯৫৪ ০১৭৫০-৮৫২৭৬৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

9 আব্দুর জপরর মৃ: ইউসুপ আরী পুরুল গৃপনী ’’ ১ ৭নং উথযাইর     ৩২৫ ৬১০ ৫৮০৪   ০১৭৬৪-৯৫৫৫৭৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

10.  ভযপজনা স্বা:উম্ময আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর     ২৮০ ৬১০ ১০২৪ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

11.  ভপপজ উদ্দীন মৃ: আ: ফাান পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর     ৪১৫ ৬০৮ ৫৭৬৫   ০১৩১৪-২০৫৭১৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

12.  আপিয়া পপরযাজ আরভ ভপরা গৃপনী ’’ ১ ৭নং উথযাইর     ৪৬০ ৬০৯ ৪৮৫৪   ০১৭০৬-৯৪৭৯২২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

13.  পারুজা পফগভ আরনায়ায পারন ভপরা গৃপনী ’’ ১ ৭নং উথযাইর     ৮৬৫ ৬১০ ৬০৪৭   ০১৭৯৬-৮৪৫৩১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

14.  ভপতউয যভান আবুর পজর পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর     ৪১৫ ৬২৩ ৪০৫৮ ০১৭৪১-৩৪৬৮৬৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

15.  পযফুর ইরাভ আ: াপকভ পুরুল পজরর ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬২৩ ২৫০৫ ০১৭৪৪-৩২৪২০৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

16.  আ: াপরভ মৃ: কপছভ উদ্দীন পুরুল কৃলক ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬১০ ০৯৩৯   ০১৭৮৩-১৩২৪৪৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

17.  আরনায়াযা আ: যভান ভপরা পজরর ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৭৩১ ৫২৩ ৮০০১ ০১৭৮৫-৪২০৬৭০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

18.  সুরতানা াযবীন মৃ: াইদুয যভান ভপরা পদাকানদায ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৬৮৭ ২১৮ ০৫৪৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

19.  আব্দুয যাজ্জাক ইয়ায পভাাম্মদ পুরুল কৃলক নুনাইচ(য:াড়া) ১ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬৩৪ ৯৬৯৭ ০১৭৬৭-৩৪৩৪৭৪ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

20.  আপভনা পতজায আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬১০ ৬৪৭৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

21.  এভদাদুর পভা: জহুরুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬২৪ ২৯৮০ ০১৭৪৫-৭২৭৯৮৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

22.  জাাঙ্গীয আরভ মৃ: আভজাদ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬২৪ ৫৬৬০ ০১৯৮৫-৬৭৩৬১৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

23.  ততবুয যভান জহুযদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬০৯ ৮৯৯১ ০১৭১৭-৩৭২৫০৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

24.  াপফবুয যভান জপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬২৪ ৮৯৯৯ ০১৭৯২-৬৯২৭৯৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

25.  পজবুন আপজজায যভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬০৯ ৯০১৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

26.  আরফদ আরী ভপছ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬২৫ ২৩৫৯ ০১৭৭৩-১৬৯৬৮০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

27.  নুয ইরাভ পযাপত আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬৩৪ ৮৮৩০ ০১৭৬৪-৮০৮৪৯৪ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

28.  পফরার পারন মৃ: খরয়য উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৩৩১৩০৪-৭০৮৭৯৭৫ ০১৭৫০-১৫১২৪৪ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

29.  পগারাভ পারন মৃ: কয়ছয আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৫৯৫ ০৫৫৯ ০১৭২৪-৮৫৮৯২৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

30.  রভ চন্দ্র যায় মৃ: জরগ চন্দ্র যায় পুরুল ভপদ পদাকান ’’ ১ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬২৪ ৭৫৩২ ০১৩০২-৫৪৪২৯৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

31.  দুরার চন্দ্র যায় রভ চন্দ্র যায় পুরুল গৃপনী নুনাইচ(পন্দুাড়া) ১ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬৩৫ ৩৪৬২ ০১৭০২-৫৪৪২৯৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

32.  ভন্টু চন্দ্র যায় মৃ: বরফ চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ১০০ ৩১৭ ৬৮৯৬ ০১৭৬২-৭৪০৫৪৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

33.  পফকা চন্দ্র যায় মৃ: উরন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৩১৭ ১৩২৪ ০১৭৬২-৭৪০৫৪৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

34.  সুরদফ চন্দ্র যায় মৃ: ধযনী কান্ত যায় পুরুল চা পদাকানদায ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬২৪ ৩০৬৬ ০১৭৪০-২৯৫১৪৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

35.  যাজকুভায মৃ: ধযনী কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬২৩ ৬৭৭২ ০১৭৬৭-৮০৩৭৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

36.  গরন চন্দ্র যায় মৃ: যরার চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬৩৫ ১০৫৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

37.  প্রভথ চন্দ্র যায় মৃ: ী পভান যায় পুরুল পদাকানদায ’’ ১ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬২৪ ১৯৬৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

38.  ডাপরভ কুভায যায় তযনী কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয নুনাইচ(পন্দুাড়া) ১ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬২৪ ২৬৪৬ ০১৭৭৪-২৩৬৯৪১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরারদ যকায

উরজরা খাদ্য পনয়ন্ত্ররকয কাম ডারয়



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

39.  আব্দুর ভপজদ পযাপত আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬১০ ৮৩১৪ ০১৭২২-৪৭৪৯৫৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

40.  ছপকনা পফগভ মৃত: আযাপ আরী পুরুল পদনমুজুয নুনাইচ(পভিাযাড়া) ১ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬১০ ০৭৫২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

41.  পজপভন আযা স্বা: ভপতউয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬০৮ ৮৭৮৩ ০১৭৭৪-৪৭৪৯৩২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

42.  যভজান আরী যইছদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬৩৪ ৮৮২৩ ০১৭২৩-৮৫৭৯২৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

43.  ভকররছায যভান মৃ: ইউসুপ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬২৫ ৩৪৩১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

44.  যারনা ফানু ভনছুয আরী ভপরা কপফযাজ ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬০৯ ৪৯২০ ০১৭৪০-৪৩০৬৪৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

45.  ভারজদুয যভান মৃ: পভাজাায আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬১০ ৩৩৪৬ ০১৩০৯-৪২১৫৭৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

46.  যওন আযা পভজানুয যভান পুরুল পভনাজায ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬০৯ ৭৮৯০ ০১৭৬৭-৮৮৮৬১৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

47.  ছাররহুয যভান আপভনুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয নুনাইচ(াপাাড়া) ১ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৫৯৩ ৮৪২৫ ০১৭৩১-৯১৮০১৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

48.  াপফনা ইয়াছপভন আরনায়ায যভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬০৯ ৯৯৪৭ ০১৭৬১-৩০৮৩০৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

49.  ছইদুয যভান মৃ: ফপছয পভাাম্মদ পুরুল ট্রাক পরায ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬০৯ ২৭১০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

50.  পারায়ভান পভয়া মৃ: ফপছয উদ্দীন পুরুল গৃপনী ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৫৯৪ ৬৬৯৭ ০১৭৩৭-৪০৭৭৬৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

51.  ওকত আরী মৃ: পছাফাান আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬২৫ ৩২৪১ ০১৭৯৬-৮১৭৬৬৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

52.  রুহুর আপভন মৃ: এভাজ উদ্দীন পুরুল নাপদ ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬০৯ ৯৮০৭ ০১৭০৫-৯৩৮৭৮০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

53.  আরনায়ায পারন মৃ: ভঙ্গুলু পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬০৯ ৫৫৬০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

54.  যভজান আরী মৃ: াপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬২৪ ১৮৫৮ ০১৭৭৩-৮৯৩৫৬৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

55.  ভজারম্মর ক মৃ: দুখু পভয়া পুরুল অরটা চারক ’’ ১ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৫৯৫ ০৭৩০ ০১৭৯৬-৮৩৮৫৪৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

56.  জারার উদ্দীন মৃ: দুখু পভয়া পুরুল গৃপনী ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৫৯৩ ৯৮১৪ ০১৭৫৭-৮৮৫২১১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

57.  আ: ছাভাদ মৃ: ছইদুয যভান পুরুল পবন চারক নুনাইচ(ভন্ডরাড়া) ১ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬২৪ ৭৩১৪ ০১৭৪৫-৫৫৫৬৯৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

58.  রতেন্দ্র নাথ মৃত: যাখার চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ২৭১৬৪৯৪-৩৪৫৬৯৯ ০১৭৫১-৩৪১০৬৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

59.  পগারা ফানু ছইফুয আরভ ভপরা পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ১৯৮৮২৭-১৬৪৯৪০০০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

60.  আফফা আরী মৃ: আ: যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ২৭১৬৪৯-৪৩৪৭৫২৪ ০১৭৪২-০০৫৫৪২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

61.  আরনায়ায পারন আ: জপরর পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬২৪ ৯৫৪২ ০১৭২৯-৩৪৪৮৮০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

62.  আ: জফফায আ: জপরর পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

63.  পভাস্তাপপজায আবুর পজর পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬০৯ ৪৮১৩ ০১৭২১-৮৯৪৫৫৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

64.  আবু কারাভ আবুর পজর পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬২৫ ২৮৫৪ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

65.  ভারজদুয যভান াপচভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয নুনাইচ (ানপতয়া) ১ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৫৯৪ ৫৭৪৪ ০১৭০৪-৩১৩৪৮৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

66.  আ: যাজ্জাক মৃ: হুরন আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬১০ ৩২৫৪ ০১৭৩৭-৮৩২৮১৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

67.  ছারফয়া খাতুন স্বা: ইভাইর পুরুল পদাকানদায ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬০৯ ৯৮৪৬ ০১৭৬১-১৫৬৭০৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

68.  খপরলূয যভান নপজভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬০৮ ২৬৩৭ ০১৭৩৭-৬৯২৪২৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

69.  আ: খাররক নপজভদ্দীন পুরুল পরফায ’’ ১ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬০৯ ৪৮৪০ ০১৭২৩-৭৯৪১০২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

70.  পইজুয যভান পারন আরী পুরুল পযস্কা চারক ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬১০ ০২১৫ ০১৭৮৩-১৬৯৬৩৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

71.  কায়ছায আরী মৃ: লুৎপয পুরুল গাপড় চারক ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬৩৩ ৪৯৫৭ ০১৭৩৭-২৬৯৫০২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

72.  আরী পারন রুরফর আপায আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৮৭০ ৪৩৪ ৬৮৫০ ০১৭৬১-৭৩৫০২৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

73.  জাপদুর ইরাভ আইন উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয নুনাইচ(ানপতয়া) ১ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬০৯ ৯৭৫৭ ০১৭৬২-৭০৮১০৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

74.  আবু তাররফ মৃ: পপছভদ্দীন পুরুল পজরর ’’ ১ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৫৯৪  ৬০৮১ ০১৭৫০-২০৯৫১৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

75.  ভপভনুর ইরাভ াপাজ উদ্দীন পুরুল কৃলক ’’ ১ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৫৯৫ ৪২৩৭ ০১৭৩৫-৪৭৯১৮৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

76.  আনারুর ইরাভ াপাজ উদ্দীন পুরুল গৃপনী ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৫৯৫ ৭৮২৬ ০১৭৬২-৫৩৩২০৪ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

77.  আরফদ আরী মৃ: আপাজ উদ্দীন পুরুল পজরর ’’ ১ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৫৯৫ ৬৪১৪ ০১৭৪৪-৮৩৩৯৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

78.  াভসুরোয াপপজ উদ্দীন ভপরা কৃলক ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৫৯৪ ৬৩৮৬ ০১৭৯২-৯১২৩৪৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

79.  াানাজ াযবীন আবু াইদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৫৯৪ ৫৬০৮ ০১৭৪১-৭০২৫০১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

80.  নুয আপভন আপয উদ্দীন পুরুল গৃপনী ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬০৯ ৭৪৮৮ ০১৩০৩-৩৮৬০২২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

81.  আইয়ুফ আরী মৃ: রার পভাম্মদ পুরুল কৃলক ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৫৯৪ ৬৬১৪ ০১৮২৫-৭৯০৭৪১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

82.  ওরদ আরী জনাফ আরী পুরুল গৃপনী নুনাইচ(পূফ ডাড়া) ১ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬০৮ ৯৪৭৬ ০১৭৪৪-৬০৭৭২৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

83.  আবুজায যভান জনাফ আরী পুরুল গৃপনী ’’ ১ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬৩৪ ৮৯২২ ১৭৪৩৪৬৬৬৯৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

84.  পভাপন আরী মৃ: জালূ পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬৪৪ ৩১৭৬ ০১৭৬৭০-৩২৪৩৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

85.  পপকুর ইরাভ পযাস্তভ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬৩৪ ৪৯০৬ ০১৭২২-৭৮০৪৪৪ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

86.  পযফুর ইরাভ পযাস্তভ আরী পুরুল  পদাকানদায ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬৩৩ ৭০৪২ ০১৭৪৩-৪৬৬৬৯২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

87.  নুয ইরাভ পানা বুল্লা পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬৩৫ ৮০০২ ০১৭৫-১২৮৮১৩৪ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

88.  আরতাপ পারন মৃ: লুৎপয যভান পুরুল পদাকানদায ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬৩৪ ১৫০০ ০১৭৫১-২৬৫৬১৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

89.  ভপজফয যভান মৃ: আপাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬২৩ ৩৮০০ ০১৭৪৫-৪৬৫৬৯৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

90.  ভনছুয আরী মৃ: কপছভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয নুনাইচ(পছট) ১ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬৩৩ ৯৯৯৬ ০১৪০২-০৪৪৫৪৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

91.  াভসুর আরভ ভনছুয আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬২৪ ০৪২৮ ০১৭৬১-৭০৩৯৫৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

92.  পভপযনা আক্তারুর ভপরা গৃপনী ’’ ১ ৭নং উথযাইর ১০০ ৩১৭ ৫৭৪০ ০১৭৬৮-৮৩৭০৩০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

93.  আব্দুর খাররক পভাফযক আরী পুরুল কৃলক ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬৩৩ ৮৭৬৬ ০১৩০৮-১৩৬৩৪১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

94.  নুয আরভ মৃ: অপছযদ্দীন পুরুল পদাকান দায ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬৩৪ ১৭৮৮ ০১৭৭৩-৩২১৬১৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

95.  যপপকুর ইরাভ মৃ: উম্ময আরী পুরুল পভপি ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬৩৫ ০৫৩০ ০১৭৬১-১৪৬৯৯৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

96.  পপরযাজা পফগভ স্বা: মৃ: কপপর উদ্দীন ভপরা গৃপনী ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬৩৪ ৬৬৭৪ ০১৭৫৫-১১৬১৩৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

97.  আইনুর ক মৃ: পজরাফ উদ্দীন পুরুল কৃলক নুনাইচ(কাপকরাপদঘী) ১ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬৩৪ ৪৫১২ ০১৭৯০-৯৯২৫৭৪ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

98.  আইন উদ্দীন মৃ: পজরাফদ্দীন পুরুল কৃলক ’’ ১ ৭নং উথযাইর ২৮৪ ০৪৪ ৬৬০৯ ০১৭১০-২০৩৩৫৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

99.  লুৎপয যভান মৃ: পজরাফ উদ্দীন পুরুল পবন চারক ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৫৯৪ ৬০৭৪ ০১৭৪৪-৪২৭৮২০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

100.     ভাররকা পফগভ স্বা: ভপপজুর ক ভপরা পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৫৯৬ ২৩৮২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

101.     তানপজরা াযবীন ভপতউয যভান ভপরা গৃপনী নুনাইচ(পফরাতাড়া) ১ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬২৩ ৭২৯৯ ০১৭২৭-৩৭৪০২০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

102.     আরনায়ারুর ইরাভ মৃ: আকফয আরী পুরুল কৃলক ’’ ১ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬২৪ ৪১৩৯ ০১৭৮৩-৬৬৫৪৪৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

103.     ভযপজনা পফগভ ভারজদুয যভান ভপরা গৃপনী ’’ ১ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৫৯৪ ৩৯৯১ ০১৭৯০-৯৩৬৩৮৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

104.     যপপকুর ইরাভ আব্দুর াপকভ পুরুল পজরর ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৫৯৫ ৩৪৭৭ ০১৭৫০-৬৫১৮২৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

105.     ভযপজনা পফগভ মৃ: আইয়ুফ আরী ভপরা গৃপনী ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬২৪ ৪২০৫ ০১৭৬৭-২৪০৭৬১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

106.     পারর যানা ফাবু মৃ: আপাজ উদ্দীন পুরুল কৃলক ’’ ১ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬৩৫ ৪০৬৪ ০১৭২৩-৪৫৪৩০৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

107.     ততয়ফ আরী মৃ: পপকয পভাাম্মদ পুরুল পজরর ’’ ১ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬২৪ ৮৮২৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

108.     পারতভা খাতুন পারর যানা ভপরা কৃলক নুনাইচ(াজীাড়া) ১ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৫৯১ ৯২০৪ ০১৭৪৯-২৫২৮৫৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

109.     ভইন উদ্দীন মৃ: ইভাইর পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৫৯৫ ৭৭৬৭ ০১৭৬০-৪৯০৫৭০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

110.     পভাস্তায আরী আব্দুল্লা পুরুল কৃপল কাজ নুনাইচ(াজীাড়া) ১ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬০৮ ৯৬০১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

111.     পযরনা াযবীন আরপাজ পারন ভপরা কৃপল কাজ ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৩২৯ ৭৩৯ ৭৪৯৩ ০১৭৩৮-৪০৩২৪০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

112.     ভইনু উদ্দীন মৃ: আপছয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬১০ ০৭৫২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

113.     াফানা আক্তায স্বা: আপযফুর ভপরা গৃপনী ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬২৪ ১৩৪৭ ০১৭৫০-১৩১৯৪৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

114.     পভাজারম্মর পারন মৃ: পতায উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৩০৪ ৫৫৮৫ ০১৭৯৬-৯২৯২৬২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

115.     াজাান আরী মৃ: াভসুদ্দীন পুরুল গৃপনী ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৫৯৬ ০৫৭৬ ০১৭৬৪-৭৮১৩০৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

116.     ইপরয়া পারন মৃ: াভসুদ্দীন পুরুল পযস্কা চারক ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৫৯৫ ৪৫৩৩ ০১৭০৯-৪১৫৬৮৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

117.     আরনায়ায পারন মৃ: াভসুদ্দীন পুরুল পবক্ষুক ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬০৮ ৩৯৩২ ০১৭৩৬-১৪৭৬০৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

118.     াপপজ উদ্দীন মৃ: কানপছয়া পভাল্লা পুরুল কৃপল কাজ দ:াদীপুয (ফাপনয়া ১ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬১০ ৪৯২৩ ০১৭৩০-৮৩০০৪৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

119.     অরদা খাতুন ারচন আরী পুরুল কৃপল কাজ ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬০৯ ৫৯১৯ ০১৭৩৭-৫৬১৪৭৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

120.     ফাবু ইরাভ ারচন আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬২৩ ৮৯০৪ ০১৭৩৭-৫৬১৪৭৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

121.     ভররভ মৃ: পজরাফদ্দীন পুরুল ঈভাভ ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৫৯৫ ৬৭৯৪ ০১৭৭৪-৭০৯৪৮৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

122.     দুরার মৃ: পজরাফদ্দীন পুরুল পরফায ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬২৪ ৪৮৬৮ ০১৩১০-১৫৭৪০১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

123.     ভকররছায মৃ: ইউসুপ আরী পুরুল কৃপল কাজ ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬১১ ১৬৬১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

124.     ভারজদুয যভান মৃ: আ: খাররক পুরুল কৃপল কাজ ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬২৪ ৪৩৬৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

125.     াভসুর ভপজফয যভান পুরুল কৃপল কাজ ’’ ১ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬৩৫ ২১৯১ ০১৭৪৪-৯৭৫৬৪৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

126.     ভপজফয যভান পজরাফদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ ’’ ১ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬০৯ ৭৯৮৩ ০১৭৪৪-৯৭৫৬৪৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

127.     আপরভ উদ্দীন মৃ: ছটকু পভাাম্মদ পুরুল কৃপল কাজ ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬৩৪ ৫৯৪৪ ০১৭৪০-৪৭৫২৪৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

128.     যভত আরী মৃ: খপতবুল্যা পুরুল চা দকান ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬৪৪ ১৯৮৬ ০১৭৯৮-৩৩৭৬৮২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

129.     আ: পাফাান মৃ: খপতবুল্যা পুরুল দযপজ ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬২৪ ২২৫৩ ০১৭৮০-৮১৪৫৫৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

130.     ভরভনা মৃ: খপতবুয ো ভপরা কৃপল কাজ ’’ ১ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬০৯ ৭০৮২ ০১৭৩৬-৬১৫৩১০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

131.     পভজানুয যভান মৃ: ওভান গপন পুরুল কৃপল কাজ ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৫৯৪ ৯২৭৫ ০১৭৯২-৭৬৬৬৭৪ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

132.     পযপা পফগভ স্বা: ইদুয যভান ভপরা গৃপনী ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬১১ ২২৫৫ ০১৭৮৩১-৩২৪৫৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

133.     আ: াপভদ ভাপভদ্দীন পুরুল পবন চারক ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৫৯৫ ১৪৫৩ ০১৭৭৩-৫২৯৮৬৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

134.     ভপন আরী মৃ: আব্দুর ওাফ পুরুল পদনমুজুয দ:াদীপুয(রাঠুয়া) ১ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬২৪ ৯০৯৯ ০১৭১৯-০২৯০৯০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

135.     আপতাফ উদ্দীন মৃ: আচান আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬২৪ ৫১১৬ ০১৭৩১-৩৫৬৭৭২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

136.     ইভতাযা আব্দুর কারদয পুরুল কৃপল কাজ ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬০৮ ৯৭৯৪ ০১৭৯২-৭৬৬৬৮৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

137.     আজগায আরী মৃ: ইউনু আরী পুরুল কৃপল কাজ ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৫৯৪ ৯৫১৯ ০১৭৩৭-৩৮৮৪৭৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

138.     খাইরুর ওয়াজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬০৮ ৯৫২৬ ০১৭১০-০৪৮৩৭৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

139.     পখাযরদ ওয়াজ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬২৪ ৮৯৯৭ ০১৭৮১-০৫২২৮৪ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

140.     রুপফনা পফগভ ভারজদুয যভান ভপরা কৃপল কাজ ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬২৪ ৫৫৮০ ০১৩১০-১০৮৬১১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

141.     ারভ আরী াপপজুয যভান পুরুল কৃপল কাজ ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৭৭৯ ৪১৭৮ ০১৭২৪০-৪২২৫২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

142.     আ: আপজজ মৃ: ইউসু আরী পুরুল আরটা চারক ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬২৩ ১০৭৭ ০১৩০৫-১৫০২৫৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

143.     পজোতুন পযাজুর ইরাভ ভপরা পভকায ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬০৯ ৭৫৭৪ ০১৭২১-০১০৮৫৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

144.     যাপফয়া খাতুন মৃ: আপনছ উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬০৯ ২৭২৪ ০১৭২২-২০০৩৪৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

145.     পযয়াজুর ইরাভ মৃত: ভপজফয যভান পুরুল পভকায দ:াদীপুয (রাঠুয়া) ১ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬২৪ ৭২৫৬ ০১৭৭৩-২৩৬৮৪৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

146.     রুহুর আপভন মৃ: আ:াভাদ পুরুল পদনমুজুয দ:াদীপুয(াগরীা ১ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬২৪ ৪৭২১ ০১৭৫৫-১৭০১৫৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

147.     াইদুয ইরাভ মৃ: আ: াভাদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬২৩ ৪৯১৬ ০১৭৬৪-৭০৯৭৩৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

148.     আনারুর নাপজভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয দ:াদীপুয(ভাগুয ১ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬২৪ ৬০৭৯ ০১৭৪৫-১২১৯৩৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

149.     আনায়ায নাপজভদ্দীন পুরুল পদাকনদায ’’ ১ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬০৯ ০৫২৯ ০১৭৪২-৪১৯৬৮৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

150.     আপজডনা পপরভ পযজা ভপরা পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬২৪ ০২৪৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

151.     আব্দুর গফ্পায যপভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬২৫ ৫৪১৪ ০১৭৫৫-৯৩৫৬৬৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

152.     খুপফ পফগভ আপজভ উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬২৩ ৪০১৫ ০১৭৫৬-১০৭১৯৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

153.     আররয়া পফগভ তাপপজুয যভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬২৩ ৭২৮২ ০১৭৯২-৭৬৩৬৮৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

154.     আপজজুয যভান নপজভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬১০ ২১০৮ ০১৭২৫-২১৩৭৬২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

155.     ছারদকুর ইরাভ মৃ: জপভর উদ্দীন পুরুল ফযগা চালী ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬২৪ ৪৯৯১ ০১৭৮৩-১৩২৩৭০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

156.     পভা: ভন্জজুরুর ইরাভ নুয ইরাভ পুরুল আরটা চারক ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৬৪২ ৪৫৮ ১০৫৩ ০১৭৮৮-০৫২৩৫৪ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

157.     যউপ ফাবু মৃ: জপভর উদ্দীন পুরুল ফযগা চালী ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ১৯৪ ৯৩৭০ ০১৭৪৪-২৮৭০২৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

158.     লুৎপয যভান মৃ: পকনু পভাাম্মদ পুরুল পজরর ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬১০ ২৭৭৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

159.     পদররায়ায পারন াভসুর ক পুরুল পজরর ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬০৯ ৩৩২০ ০১৭২৩-৯৯৬১৭৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

160.     যাপ আরী মৃ: অপছভ উদ্দীন পুরুল পরফায ’’ ১ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৫৯৫ ৪৭৪৬ ০১৭৩৮-৩৭৬৫১৪ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

161.     আপনছুয মৃ: অপছভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬০৮ ৫১৯২ ০১৭০৮-৮৫৯৭৫১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

162.     তপরভ মুছা পভয়া পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬৯৪ ০৮৪৩ ০১৭৪৩-৮১২০২৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

163.     ভররভ উদ্দীন মৃ: আনছায আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬০৮ ৮৫৫৩ ০১৭৭৪-২৩৬৯৫৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

164.     খাইরুর ইরাভ পভাপাজ্জর পরন পুরুল গরু ব্যফস্যা ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬৩৪ ৮০৭৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

165.     পজয়াউয যভান জয়নার আরফদীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬৩৫ ১২৪৯ ০১৭৭৩-১৬৯৩৭২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

166.     আ: আপজজ ভপপজুর ক পুরুল পদনমুজুয দ:াদীপুয (ভন্ডর) ১ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬০৯ ৫৩৪২ ০১৭১৩-৭৯৮৩৮২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

167.     াযপজনা পফগভ ভপজদুয যভান ভপরা কৃপল কাজ ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬২৪ ৬৪১৮ ০১৭৫১-২৩২০৭৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

168.     আপনজ উদ্দীন মৃ: কপছভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬৩৫ ১৯৫২ ০১৭৩৮-০৫২০০৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

169.     আপনছুয যভান মৃ ইউসুপ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬২৪ ২২৩৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

170.     য ফানু াপযসুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬০৯ ৮৬০৪ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

171.     নুযর মৃ: আপরভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬২৪ ২৩৩৭ ০১৭৭১-৮৫৫২৮৪ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

172.     আ: ভাোন আ: জফফায পুরুল গৃপনী ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬৩৪ ৮৩৬৮ ০১৩০৫-০৫৬৯৫০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

173.     পযজাউর ইরাভ আফফা আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬২৪ ৯৮৪২ ০১৭৫০-৩৮৫৫৫০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

174.     জহুরুর ইরাভ আফফা আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৩১১ ৯৯৩৫ ০১৮৬৫-৯২৯৪৬২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

175.     খারদমুর ভইন উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ১০০ ৩১৭ ৬৮২১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

176.     ইভতাযা াভসুর ক ভপরা পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬৩৩ ৮৫২৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

177.     পয়জায যভান আ: আপজজ পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬৩৫ ৩০২৪ ০১৭২৭-৬০৬৫৯৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

178.     যভজান আরী মৃ: উভয আরী পুরুল পদনমুজুয দ:াদীপুয (গান) ১ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬০৯ ২৭৭৭ ০১৭৭৬-৯৩০৭৭৪ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

179.     যপফউর পভাাযপ পারন পুরুল পজরর দ:াদীপুয(গানাড় ১ ৭নং উথযাইর ১০০ ৩০৫ ৩৮৪৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

180.     পকযাভত আরী মৃ: পভাাযপ আরী পুরুল কৃপল কাজ ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬০৯ ৯৪৬৭ ০১৭৩৪-৩০১৯০০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

181.     যপভা খাতুন লুৎপয যভান ভপরা পজরর ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬০৮ ৯৫০০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

182.     পভাকরছদুয যভান মৃ: তপভয উদ্দীন পুরুল পজরর ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬২৫ ৬৭৪৩ ০১৭৬৭-৫০৫০৭৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

183.     ভফারেয আরী মৃ: ওভান গপন পুরুল কৃপল কাজ ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬৩৩ ৭২০৮ ০১৭৯৮-৯৪৯১৪৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

184.     ভপজফয যভান মৃ: ওভান গপন পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬১১ ১৭০৮ ০১৭৩২-৩৭৯৪১৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

185.     ভকররছায যভান মৃ: ছায আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬০৯ ৬০৫৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

186.     পুতুর ফারা মৃ: াফলু পং ভপরা পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৫৯৫ ০৩৮৭ ০১৭৫১-৩৪২৫২০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

187.     াানাজ পফগভ ভপতয়ায যভান ভপরা পরফায দ:াদীপুয (আশ্র) ১ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬১০ ২৬৭৯ ০১৭৪০-৮৪০৮৫২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

188.     আকতাযা ফানু াইদুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬১০ ৩৪৩৬ ০১৭৯৬-৭৫১৯৭৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

189.     যপফউর ইরাভ মৃ: আবু ফক্কয পুরুল পবক্ষুক ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৫৯৪ ৭৩৮১ ০১৭৯০-০৫৫৮৯৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

190.     ছাপফনা খাতুন আ: ভাোন ভপরা পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৫৯৫ ১৭৬১ ০১৭০৯-৫৪৪৯১৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

191.     ারজদা পফগভ মৃ: পভাস্তপা কাভার ভপরা গৃপনী ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৫৯৪ ৬৭৬৭ ০১৭৭৩-৩২০৬৩৪ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

192.     আব্দুর জপরর মৃ: ছপযয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৫৯৪ ২২৪৮ ০১৭৯২-৭৬৬৬৬৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

193.     পাইভা পফগভ স্বা: খয়ফয আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৫৯৪ ৬৪১২ ০১৭৬১-০৮২৮০৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

194.     পযফুর ইরাভ পরাকভান াপকভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৫৯৫ ২৯৫৮ ০১৭২৩-০১৩৫৩০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

195.     জারা ফারা ছপফন পং ভপরা গৃপনী ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৫৯৪ ৫৯৩২ ০১৩১৫-২৮৯৯২৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

196.     ভরভনা পফগভ নুয পভাাম্মদ ভপরা গৃপনী ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৫৯৪ ৪০৩১ ০১৭৭৩-৭০১৮২২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

197.     পযনা পফগভ আবু তাররফ ভপরা পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৫৯৫ ৭৭০০ ০১৭১৭-৪২০১৪২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

198.     পফন পং মৃ: রালূ পং পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

199.     জাপদুর ইরাভ ভারজদুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬০৯ ৯৪৭৫ ০১৭৫৫১-২৮০৫৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

200.     আরতা ফারা মৃ: সুধীয পং ভপরা চা পদাকান ’’ ১ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৫৯৪ ২৫৭৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

201.     গররনুয পফগভ স্বা: আতাউয যভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ২৭১৬৪৯৪-৩৪৬৬৮৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

202.     পফফয যভান মৃ: ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৫৯৩ ৯৮১৭ ০১৭৭৩-৪৬৮৪২৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

203.     পভাপভনা খাতুন স্বা: জাাঙ্গীয ভপরা পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬০৯ ৯৯৩৯ ০১৭৩৮-৫৮৫৮৪৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

204.     যাররা পফওয়া মৃ: ভপনয উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৩০৫ ১৪৪৩ ০১৭৪৭-০৮৮৫৪৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

205.     নাজভা পফগভ রায়ভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬০৮ ৯২০৩ ০১৭০৪-৩৮৪৭৭৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

206.     পযাজুর ইরাভ পয়জুয যভান পুরুল পবন চারক ’’ ১ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬১০ ৫৮৪৭ ০১৭১৭-৫১৬৮৬৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

207.     আরনায়ায পারন আবু াপনপা পুরুল পদনমুজুয দ:াদীপুয (ডাঙ্গা) ১ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬২৪ ৩০৬৫ ০১৭৪১-৪৬০৭৫৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

208.     আব্দুর খাররক মৃ: আকফয আরী পুরুল কৃপল কাজ ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬২৪ ৫২৯৫ ০১৭৪৭-৮৬০৮৩৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

209.     যপফন্দ্র নাথ মৃ: যাখার চন্দ্র পুরুল কৃপল কাজ ’’ ১ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬২৫ ০০৬০ ০১৭৪৪-৮৬১১৩৪ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

210.     অরুন পং ভপত রার পঙ পুরুল কৃপল কাজ ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬২৩ ৬৭০৭ ০১৭৯৫-৯১৫৪১৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

211.     আ: যভান মৃ: ভপপজ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬২৪ ১১৪৪ ০১৭৩৭-৯৯৯৭৯০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

212.     ইয়াদ আরী মৃ: আ: াপকভ পুরুল কৃপল কাজ ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬২৪ ১০২৩ ০১৭৮০-৯৮৮৫২৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

213.     তয়দ আরী মৃ: আ:াপকভ পুরুল কৃপল কাজ ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬৩৪ ৪৪৮৪ ০১৭৪০-০১০৩৫১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

214.     আ: ভাোন মৃ: তপভজ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ দ:াদীপুয(ডাঙ্গা ১ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬২৫ ৭০৫৫ ০১৭৩৮-৫৫২৩০৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

215.     ভারপত যানী পজরতন পং ভপরা কৃপল কাজ ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬২৩ ৯৯১০ ০১৭৯৯-৪৭১৭১৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

216.     পভা: আতাফদ্দীন চটকু পভাাম্মদ পুরুল কৃপল কাজ ’’ ১ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৫৯৫ ২৯৩৪ ০১৭২১-০১০৮৪৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

217.     আতাউয যভান মৃ: হুরন যকায পুরুল কৃপল কাজ ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৫৯৫ ২২৭৭ ০১৭৮৩-৮৫০৫১৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

218.     আপনছুয যভান ওভান গপন পুরুল কৃপল কাজ ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৫৯১ ১৬৯১ ০১৭৩৬-৮২৩৯৬৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

219.     আপভদুয যভান মৃ: পজলুয যভান পুরুল কৃপল কাজ দ:াদীপুয (াজী ১ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬১০ ০৭৯২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

220.     ভভতাজ আরী মৃ: পভাাম্মদ আরী পুরুল পরফায ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৩০৪ ৬০৯৬ ০১৭৭৬-৯০১১২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

221.     রায়রা াযবীন পরতহুয যভান ভপরা গৃপনী ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৫৯৬ ২৬৯৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

222.     ভরভনা খাতুন ভয়না মৃ: ভপতউয যভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৫৯৪ ৭১৬২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

223.     ভফত আরী পভাস্তাপপজায যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৫৯৩ ৭১৫৩ ০১৭৫৫-১৬৬৯৯৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

224.     ভনছুয আরী মৃ: ভররভ উদ্দীন পুরুল পজরর দ:াদীপুয (ডাকফা ১ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬০৯ ৯১০২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

225.     ভীন আরী াান আরী পুরুল চা পদাকান ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৮২৪ ৮১৩ ৭৪৭৬ ০১৭৮৮-৯০৭৫৫৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

226.     দুরারী ফারা স্বা: ওদাগয ভপরা গৃপনী দ:াদীপুয (ফকপ- ১ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬০৯ ০৭২৩ ০১৭৯৫-১১৪০৫৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

227.     পদপর চন্দ্র যায় অপফরা চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬০৯ ৫৯১০ ০১৭৭০-৮৫৫৮৫৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

228.     যপফন চন্দ্র যায় মৃ: যাজন্দ্র নাথ পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬১০ ০৭৪১ ০১৭৩৭-৫৯৫৭৭৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

229.     পপন চন্দ্র যায় মৃ: তজররন্দ্র নাথ পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬০৯ ৪৩০৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

230.     পিপত চন্দ্র যায় মৃ: নরযন চন্দ্র পুরুল অরটা চারক ’’ ১ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬০৯ ৬৩৫১ ০১৭৩৫-২৯৮৭১১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

231.     পূপন ডভা ফারা অপজদ চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬০৯ ৬৩২১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

232.     পদলু চন্দ্র যায় মৃ; রযন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয দ:াদীপুয (াতর) ১ ৭নং উথযাইর ১০০ ২৯৭ ৬৪৮৬ ০১৭৫০-৪৫৭৫১৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

233.     ফান্তী ফারা শুকুরু যায় ভপরা গৃপনী ’’ ১ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৫৯৪ ৮৭৭৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

234.     রুচান ফভ ডন মৃ: তধম ডৎ ফভ ডন পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৫৯৩ ৯২৪৪ ০১৭৩৬-৯৫৫৩৪৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

235.     আব্দুর াত্তায মৃ: যপভ উদ্দীন ভূতু পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬৯৩ ১৮৮৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

236.     রুছানা খাতুন আ: াভাদ ভপরা পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৫৯৪ ০১০৯ ০১৭৫-৮০-৬২১৯৩১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

237.     ছাপভনা পফগভ ছইফুয যভান ভপরা গৃপনী ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৫৯৪ ৯৪৬৩ ০১৮২৮-৯৮৩৬৯৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

238.     আ: যপদ ফুলূ পভাাম্মদদ পুরুল পবন চারক দ:াদীপুয (জঙ্গর) ১ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬২৪ ০১৯৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

239.     পফরার ক আবু ফক্কয পছপদ্দক পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬২৪ ৫৬২৩ ০১৭৫৮-৭৭৬৯৭৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

240.     সুরতান আরী মৃ: পজলূয যভান পুরুল কৃপল কাজ ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬২৩ ৩৮৬৭ ০১৭১৩-৭৯৪০১৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

241.     ভযপজনা খাতুন মৃ: পজলূয যভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ০১০ ৬২৩ ৭৭১৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

242.     পপজরা খাতুন পপকুর ইরাভ ভপরা গৃপনী দ:াদীপুয(গছাায) ১ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬২৩ ৮৮৫০ ০১৭৭৪-২৬৫১৫৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

243.     পভাজাফ্পয আরী মৃ: বুধু পভাাম্মদ পুরুল আরটা চারক ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬২৪ ৮৫৩৯ ০১৭৪০-৩৫৪৫৯৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

244.     পদুর ইরাভ পরাকভান আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৭৩২ ২২৮ ১১৯২ ০১৭৪১-৪৯৮১২৪ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

245.     াইফুর ইরাভ পভা: আ: ভপজদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ১ ৭নং উথযাইর ৪১৮ ৩৯৪ ৮৬১৩ ০১৭৪৩০-৬৮৭৭৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২  

246.     ইয়াকুফ আরী আপনছ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয " ১ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬৩৩ ৯০৬৩ ০১৭৩৮-৪৪০৫৫৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

247.     ভাাতাফ আরী লুৎপয যভান পুরুল পদনমুজুয " ১ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬৩৫ ১৮৭৪ ০১৭৪৯-৯৩৯৫৪১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২  

248.     ভপপজ উদ্দীন মৃ: আনছায আরী পুরুল পদনমুজুয " ১ ৭নং উথযাইর ২৭১৬৪৯৪-৪৬০০৯৬ ০১৭৭৩-২৭৫৮২৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

249.     পভাস্তাপপজুয যভান পভারপদুয যভান পুরুল পদনমুজুয " ১ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬২২ ৯৬৮৩ ০১৭৩৮-৭৭০০৪৬

250.     ইভাইর পারন মৃত: শুকুরু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ভারীগ্রাভ (পদঘী) ২ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬৩২ ০০৪৭ ০১৭৫১-৮৪৩৪৮৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

251.     ভনসুয আরী মৃ: গুলু পভাাম্মদ পুরুল পদাকান ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬০৫ ৯১৪৯ ০১৭৪৬-৯৫৯৪২০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

252.     আ: ভাোন মৃ: উভয আরী পুরুল পবক্ষুক ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬০৮ ১০৮৩ ০১৭৪৩-৩৪৪৪১৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

253.     ভজাায আরী তপভজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৫৯৩ ৬২৮২ ০১৭৮০-৫৮৭০৫৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

254.     াভসুর ক ারয ভাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬৩২ ২১৪২ ০১৩০৯-৪৯৭৯৫৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

255.     ভপজবুয যভান আব্দুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ২৮৫ ০৭৯২৫০৪ ০১৩০৭-৩৯৭০৮০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

256.     আবুর কারাভ আজাদ মৃ: ভপছ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬১৫ ৯৭০২ ০১৭২৮-৩৭৭৫৯৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

257.     পযফুর আরভ মৃ: নপভয উপদ্দন পুরুল পজরর ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৫৯৩ ১৪৭৬ ০১৩১৫-২৯০৩২৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

258.     পভা: পভাস্তপা ভপপজুয যভান পুরুল পজরর ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৫৯৩ ৩৬৬৫ ০১৭২২-৯৬৮৮২৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

259.     ওয়ারজদ আরী তপছয উদ্দীন পুরুল পজরর ’’ ২ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৫৯৩ ৮০০৮ ০১৭৫১-৯১১২৪৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

260.     ভনপজরা পফগভ স্বা: পযয়াজ উদ্দীন ভপরা গৃপনী ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬১৬ ০৭৮০ ০১৭৬১-৬৫৬৫০৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

261.     আপভনুর ক ারচন আরী পুরুল পজরর ’’ ২ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৫৯৩ ৬১৫৬ ০১৭৯৭-৮১৬০৬৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

262.     আপছয উদ্দীন ভপছ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬০৫ ৩৫৫৭ ০১৭৩৮-২৩৮৩৮৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

263.     পতাপাজ্জর পারন ভপজফয যভান পুরুল কৃপল কাজ ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৫৯২ ২০৪৯ ০১৭৩৭-৩০৮৩৮৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

264.     নুয জাভান জপয উদ্দীন পুরুল পজরর ’’ ২ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬৩২ ৭৮৯২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

265.     ভকরছদুয যভান খপরর উদ্দীন যকায পুরুল কৃপল কাজ ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬০৬ ৩৩৯৮ ০১৩১৫-৯৮৪৮৭৪ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

266.     ইফরন ছাইদ খকন জারফয আরী পুরুল পজরর ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৫৫১ ৩৭২ ৬২৩১ ০১৭৩৩-৮২৪৮৬৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

267.     পভা: পুতুর মৃ: াপচভ উদ্দীন পুরুল পজরর ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬৩১ ৯২৯৭ ০১৭৯২-৭৬৬৬৫৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

268.     আব্দুর কপযভ তপভজ উদ্দীন পুরুল পজরর ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬৩১ ৫৪৬৬ ০১৭১৭-৪৩৩৫১০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

269.     আপজভা পফগভ মৃ: নজরুর ভপরা পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬০৬ ৭৫৭৯ ০১৭৭২-৩৫৩১৫২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

270.     আব্দুর ভতাররফ আব্দুর আপজজ পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬১৫ ৩০১৯ ০১৭৪১-০০২৩১৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

271.     ারফদুর ইরাভ হুরচন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬০৬ ৩১২৭ ০১৭৯২-৬৪৭৪০৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

272.     আনারুর ইরাভ মৃ: াপচভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬৪১ ৮৭৩৪ ০১৭৭৪-১০২৬৫৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

273.     পপযদুর ইরাভ তারয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬৩২ ৪৪৭৮ ১৭২৫৫০৬১২৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

274.     যারফয়া পফগভ স্বা: মৃত: আ: জপরর ভপরা পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৫৯১ ৯৪১৭ ০১৭৯৭-৮৮০৯৮৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

275.     নুযছাা পফগভ স্বা: আরফদ আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৫৯২ ৩২১২ ০১৭৯৬-৮৩৮৫৫১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

276.     জাপকয়া সুরতানা স্বা:মৃত: জারফয আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৮২৫৬৭-৩৮৫২০ ০১৭৮৪-৯৯১০০৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

277.     নুয আরভ পপদ্দক মৃত: জপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬১৬ ৯৩১৮ ০১৭৬৪-৯৭৫৩২১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

278.     আইন উদ্দীন কপছভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬৩৩ ৪২৯৭ ০১৭০৪-১৭৬৫০৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

279.     এভাজ উদ্দীন খাজয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৩০৩ ০৯৩৪ ০১৭৬১-৫২২৮৫০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

280.     জয়নার আরফদীন ফুলূ পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৫৯৩ ৫০৮৬ ১৭৪০৩০০৫২৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

281.     ছারয়য উদ্দীন মৃ: ভপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৫৯২ ৯৯৭০ ০১৭৫১-৩৪০৯৮৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

282.     যপদুর ইরাভ জাভার উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ২৮৫ ১৪৮ ৪৪৮১ ০১৭৭৩-১৩৭১৯২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

283.     এনরজরা পফগভ মৃ: আপজফ উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৫৯২ ৮৭৬১ ০১৭৩৭-০৬৮৩০১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

284.     ভাইন উদ্দীন কপছভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৫৯৪ ৬৪৮৪ ০১৭৮৮-০৫২১৪৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

285.     ফাবুর পারন াপচভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভারীগ্রাভ (পদঘীাড়া) ২ ৭নং উথযাইর ৪৮৬ ০০০ ৮৯৫৫ ০১৭৩৭-৪৭১৪৪৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

286.     আপয উদ্দীন মৃ: পকনু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ভারীগ্রাভ(পদঘীাড়া) ২ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬৩২ ৪৫১১ ০১৭০৯-৪১৫৭৩৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

287.     ভপপজুয যভান াপচভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৫৯৩ ৮৩৯৫ ০১৭৫০-৫৫০০২২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

288.     ারযায়ায পারন এভাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৫৯৩ ৮৬০২ ০১৭২০-৬৩৮০৪২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

289.     ইছাাক আরী আপজভ উদ্দীন যকায পুরুল পদনমুজুয ভারীগ্রাভ (চকাড়া) ২ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬৯১ ৫৪৮২ ০১৭৫৩-০৫৫৬৭৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

290.     আনছায আরী মৃত:জয়নার আরফদীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬০৬ ৯৮৩৩ ০১৭৬৪-৭৬০৬৬৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

291.     জাোতুন পপযরদৌী স্বা:মৃ: আজাায আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৫৯৩ ৫৪৫৫ ০১৭২৭-২৪৬৬০৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

292.     জহুরুর ইরাভ ভরয আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৫৯৩ ২৮১৫ ০১৭৯৮-৯০৮৪৭০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

293.     যাজা পভয়া ফাফয  আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ১০০ ২৯৬ ৬৫২৯ ০১৩০৪-৬৬৮৮০৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

294.     আভজাদ আরী যভজান আরী পুরুল দিনমুজরু ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৫৯২ ৯১৪৯ ০১৭৬১-২৫০৫৩২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

295.     পভাজারম্মর ক জপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬১৬ ৩৯৩৭ ০১৭৯৮-৮২৫৬১৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

296.     ইভাইর পারন আপজভ উদ্দীন যকায পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬৯১ ৪৫৬৬ ০১৭০৪-১৭৬৫০৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

297.     আরতাপ পারন আব্দুর আপজজ পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৫৯৩ ৯৭৩২ ০১৭৩৮-৭৪০২৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

298.     চান পভয়া আরী পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬১৬ ০৫৫৬ ০১৭২৫-৮৭৪৮৫৪ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

299.     আকফয আরী ফাফয আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ১০০ ২৯৬ ৮১৮৬ ০১৭৭৪-২৩৬৯৮৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

300.     নুয ইরাভ আরী কুদী পুরুল পদনমুজুয ভারীগ্রাভ (খানাড়া) ২ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬১৬ ৩৮৮৭ ০১৭২৯-৯৩৯৪৬১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

301.     ছইপুয যভান ছইদুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬০৭ ৩৩৫৮ ০১৭৩১-২১৮২৩০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

302.     াাজান আরী আভাদ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬১৫ ০৩৩৮ ০১৭৭৪-৬৫৭৫৫১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

303.     নজরুর ইরাভ নয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬১৫ ৯৩৮৬ ০১৭৬৭-০৩৩১২০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

304.     নুয ইরাভ আভা উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬০৬ ৯৮৪১ ০১৭৬১-৭১২৫৮৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

305.     াইদুয যভান আব্বা আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬৩২ ৬৯৮৪ ০১৭৪২-০০৬১৮৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

306.     পভাকরছদা পফগভ স্বা: পভাপভনুর ভপরা পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬৩২ ২৪৮৪ ০১৭৭৪-৪৭৪২৯২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

307.     পতাপাজ্জর যপপ উদ্দীন পুরুল কৃলক ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬০৬ ৩৬৭১ ০১৭৮৮-১৩৯৭১০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

308.     পভাস্তপা কাভার ভপজফয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬০৭ ০৪০১ ০১৭০৪-১৭৬৫১১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

309.     আভজাদ আরী ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬১৫ ৪৩২৫ ০১৭৬১-২৭৯৮৭৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

310.     াভসুর আরভ পকনা পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬৩২ ২৬১৪ ০১৭৩৮-০৬৯০৩৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

311.     যপভ উদ্দীন পচন্দু পভাাম্মদ পুরুল কৃপল কাজ ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬৩২ ৯১৬২ ০১৭৫১-০৫৫০০৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

312.     াাজ উদ্দীন নয পভাাম্মদ পুরুল কৃপল কাজ ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬০৫ ৭০৬৮ ০১৭৮৪-৭২৯০৭২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

313.     রপতপয যভান নয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬০৬ ৯৪৭৭ ০১৭৮০-৭৬৫৮৭৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

314.     ভস্তাপপজায ভভতাজ আরী পুরুল কৃপল কাজ ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬০৭ ১৬১৯ ০১৭৬১-৬৫৫৭৫১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

315.     পভাজারম্মর ক ইউসুপ আরী পুরুল কৃপল কাজ ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬১৬ ৭৪৪১ ০১৩১৭-১৮৫১০৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

316.     রুরফর পযয়াজুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ২৩৭ ৪৯৭ ৯৬৪৫ ০১৭৮৪-৯৪১২৭৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

317.     খপভয উদ্দীন কপছভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬০৮ ১১৩৩ ০১৭৩১-৩৪৮২৫১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

318.     আব্দুয যপদ ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬০৫ ৮০৪৪ ০১৭৮৬-৯২৬৪৪০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

319.     পভাকাযভ পারন জরফদ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬০৭ ০৩৪৭ ০১৭৭৩-৯৪৫১৩৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

320.     ভপন আরী ওপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভারীগ্রাভ(খানাড়া) ২ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬১৬ ৪৯৫০ ০১৭০৫-৯৩৭৬৭৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

321.     পজুলুয যভান আব্দুর াপভদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬০৬ ৭৪০৮৮ ০১৭৫১-৩৮৮৪৫৪ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

322.     আজাায আরী ভপনয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬১৬ ৫৪১১ ০১৭৬২-৯৩৭০৯১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

323.     পপ উদ্দীন পচন্দু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬০৭ ১০৮৬ ০১৭৯২-৮৬১৫০৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

324.     জাপরুর ভাদ্রাা খপলূয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৫৯৫ ৭২৭১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

325.     ভভতাজ আরী ছভছউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬১৫ ৯০০৪ ০১৭০৪-১৭৬৬১৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

326.     ায়দায আরী জপয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬০৭ ২৬৪০ ০১৭০৪-১৭৬৫৮১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

327.     আব্দু পদ ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৩০৩ ০৪৭০ ০১৭৫২-৯৬৮৭০২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

328.     ভকবুর পারন ইউসুপ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬১৫ ০৩১২ ০১৭০৪-৩২৭১৯৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

329.     য ফানু স্বা: ভপবুয যভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬১৬ ২৬৪৬ ০১৭০৪-১৭৬৫১৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

330.     ফকুর পারন আকফয আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬১৬ ৯৮৩৯ ০১৭৬৭-০৩৩৩২৪ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

331.     াপনুয পফগভ স্বা: াইদুয ভপরা পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬১৪ ৯৩৬০ ০১৭০৪-১৭৬৫১৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

332.     নজরুর ইরাভ হুরচন পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ভারীগ্রাভ (াথাপয) ২ ৭নং উথযাইর ১০০ ৩০৩ ৭৯২৪ ০১৭৬৭-১৭৮৬৫৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

333.     জহুরুর ইরাভ হুরচন পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬৩১ ৭২৩১ ০১৭৭৩-৩৪৮০০৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

334.     ভপজফয যভান জপভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬৩২ ৭৪৯১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

335.     পভাজাায আরী জপভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬১৪ ৮৭৪৬ ০১৭৫০-৮৬৩২১২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

336.     জাাঙ্গীয আরভ কপরভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬৩৩ ০৯১৫ ০১৭৮৪-০১৮৪৯৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

337.     াজাান আরী কপরভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬৪১ ৯৪০৫ ০১৭৫০-৭৭৯৬৪৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

338.     আপনছুয যভান কপরভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬১৫ ৫৯১৮ ০১৭৪০-০১০৩৭৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

339.     আজাায আরী যভজান আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬৩৩ ৩১৮৯ ০১৭৯৬-৭৭৭৮১৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

340.     আপভনুর ভাদ্রাা আপজজুয যভান পুরুল পদনমুজুয ভারীগ্রাভ (ডুপিাড়া) ২ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৫৯৩ ৩৩৯৩ ০১৭৩০-৯৯৮৭৭০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

341.     নুরুর ইরাভ ভনছুয আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৫৯২ ২০৯৮ ০১৭৮৮-০০৫৬০১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

342.     াাজাান আরী এছায উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬১৫ ৯১৩৭ ০১৭৪৭-৫৪৬৪২৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

343.     াপপজুয যভান যওন আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৫৯২ ৯২৪২ ০১৭৩৩-৭৫৯৮৪০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

344.     াপভদুয যভান যওন আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬৩২ ৪১৩৯ ০১৭৪৮-৩৭৬৫১৪ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

345.     গররজান পফওয়া প-গপন পভয়া ভপরা পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬৩২ ০১১২ ০১৭৭৩-৬৬২১৬৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

346.     তারয পভাাম্মদ ভপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬১৫ ৬৪৮৬ ০১৭৬৭-২০০৫৯২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

347.     যপফউর ইরাভ াপফবুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ১০০ ৩০৮ ৩৫৭১ ০১৭২৩-১৪০৩৫১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

348.     পভাপভনুর ইরাভ ভপছ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬০৭ ৪৬৮৮ ০১৭৫১-৩৭৯৬৩০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

349.     তাজমুর ইরাভ ভপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬৯২ ৩৯০৭ ০১৭৪৭-৫৪৮৮৯০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

350.     ততমুয যভান য়গাভ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৩০৭ ৭০২৬ ০১৭২৩-৮৫৮০২১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

351.     ভাপনকুর ইরাভ পপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬৪২ ৬৩৯৬ ০১৭৯২-৭৯৮১৭৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

352.     ভজারম্মর ক পভাাযপ পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৫৯৩ ২৪০৪ ০১৭৯৪-৮৫২২৯৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

353.     যপপকুর ইরাভ ভকররছায যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬১৫ ৮৯৮২ ০১৭৫৫-৩৯৭৪২৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

354.     আপভনুর ইরাভ ভপছ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভারীগ্রাভ(ডুপিাড়া) ২ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬৩৩ ২০৫৮ ০১৭৮৭-৫৪৮১০৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

355.     ভপছ উদ্দীন মুপনয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভারীগ্রাভ(ডুপিাড়া) ২ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৫৯১ ৯৫৯৯ ০১৭০৪-৩৮৪৭৭৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

356.     আইনদ্দীন ভপছ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৫৯৩ ৬৬৬৩ ০১৩১০-১০৮৫৯৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

357.     রুছানা াযবীন স্বা: মৃ:ভভতাজ ভপরা পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ২৯৬ ০১৫৬ ০১৭৯৬-৭২২৯৮৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

358.     যপফউর ইরাভ ভকররছুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৩৭৪ ৯৩৬ ২৬৮২ ০১৭৪৯-০১৬৫৮৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

359.     পভযন পনছা প- নপছভ উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৫৯৩ ২৯৬৮ ০১৭৯২-১২৪১৯৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

360.     পভাাযপ পারন কফুয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৫৯৩ ১৫৪৬ ০১৭৩৫-৪৭৯১৮৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

361.     যস্তভ আরী আব্দুর আপজজ পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৩১৬ ৩০৩২ ০১৭৫১-২১৮২৫৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

362.     খপতফ উদ্দীন আব্দু ফান পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৫৯২ ৪৮০৬ ০১৭৪৫-৭২৭৬১৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

363.     আপযফুর ইরাভ মৃত: আ: যপদ পুরুল পদনমুজুয ভারীগ্রাভ(যকাযা ২ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬০৬ ৪৭২২ ০১৭৬৪-৮০৮৪৬৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

364.     আনারুর ক আকাফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬৩২ ৬৮৬৫ ০১৭৯২-৯১৬৬১৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

365.     ফাালুর ইরাভ আপরভ ইরাভ য: পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬৩২ ৮২৫৯ ০১৭৩৭-৮৫২৯৪৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

366.     নুরুর ইরাভ আযাপ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬০৫ ৭৫০৯ ০১৭০৭-৪৭৫৫৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

367.     পভাররভা খাতুন প- ভপপজ উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬০৬ ১৩০১ ০১৭৭৩-২৭৯৭৫৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

368.     আনজুয়াযা পভাজাপয ভপরা পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬৩৪ ৩৮৪৫ ০১৭৯৬-৭৫১৯০৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

369.     ভপভনুর ইরাভ আ: খাররক পুরুল পদনমুজুয ভারীগ্রাভ(কপফযাজা ২ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬৩১ ৭৬৩৭ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

370.     যপপকুর ইরাভ উভয আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৫৯৩ ৮১৩১ ০১৭৩৮-৫৮১৮৯০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

371.     পারুক পারন াইদুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬৩৩ ২৬৯৪ ০১৭৪৪-৮১২৯৬১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

372.     জাপদুর ইরাভ পজলুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬১৫ ৮১৯৪ ০১৩০৯-৪৫৯৪৫১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

373.     ারচন আরী ছররভান আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬৩১ ৫০৭৬ ০১৭৪৫-২৪৮৯০৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

374.     আনছায আরী আব্দুর ফারছয পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬৩২ ০৭৬৪ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

375.     পভায়ারজ্জভ পারন ছারফদ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬১৫ ৯৪৭৩ ০১৭৬৭-৩০০৩২৪ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

376.     আপজজুয যভান উভয আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬০৬ ২৫৮২ ০১৭৩৪-৪৯২৬১৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

377.     ারদকা ফানু প- আব্দুর খাররক ভপরা পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬৪৩ ১৪৯০ ০১৭৯৬-৮৩৮৫৩৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

378.     াপভদুয যভান আরপাজ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৫৬৫ ৯৫৬২ ০১৭৬১-৬৯৩৮৫৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

379.     ভজারম্মর ক নারছয আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬৩৪ ১২৬৩ ০১৭৯৪-৯২৯০১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

380.     পদুর ইরাভ আব্দুয যপভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬৩৩ ৪০২১ ০১৭৮৩-০৯০৪৬১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

381.     ারছন আরী ভপজফয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬৩৩ ২৬৬০ ০১৭৭৭-১৬৪২৬০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

382.     আব্দুর ভাোন পপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬৩১ ৬৭৩১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

383.     আরনায়ায পারন যজ্জফ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬৩৩ ২৩০৯ ০১৭৩৭-৮০৮৩৫৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

384.     পযনা াযবীন স্বা:মৃ: ইদুয যভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ১৭৩ ১৯৫৩ ০১৭৭০-৮৫৯২৮৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

385.     াভসুর ক ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬০৬ ৫৩৮৪ ০১৭৬৪-৯৫৪০৯৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

386.     পভাস্তপা কাভার আপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬১৬ ৪২০৮ ০১৭৭৪-৪৮১৬৯২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

387.     পভাজারম্মর ক উভয আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬৩২ ২০২৮ ০১৭৯৪-৮৫২৮২৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

388.     পযাজুর ইরাভ শুকুরু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬৩২ ০০৫৫ ০১৭৫১-৯০৪৭৮৪ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

389.     পযফুর ইরাভ ভপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভারীগ্রাভ (কপফযাজ) ২ ৭নং উথযাইর ২৮২ ৭৯০ ৭২৮৪ ০১৭৩১-৮৪৬১৮২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

390.     পভা: পুতুর নাপজভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভারীগ্রাভ(কপফযাজা ২ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬১৬ ৪৮৩৬ ০১৭৪০-৩৫৪৫৬৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

391.     াখওয়াত পারন মৃ: আ: ভাোন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৫৯৩ ১৭৯২ ০১৭৭৪-২৪২১৮৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

392.     শ্যাভর চন্দ্র পখপত চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয ভারীগ্রাভ(পন্দুাড়া) ২ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬১৬ ৯৮২১ ০১৭২৭-৯৬০৬৬৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

393.     প্রপভরা ফারা স্বা: পদরন ভপরা পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৫৯২ ১৬৮৭ ০১৭৫০-১৩২০৪২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

394.     পফেনাথ যায় পফরয চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬৩২ ৭৩৩৫ ০১৭৫০-৮৫৩১১৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

395.     সুজন চন্দ্র পুপরন চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬০৭ ৪৭৬১ ০১৩০৯-৪৯৭৩৭৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

396.     পদরন চন্দ্র যায় ভর চন্দ্র  যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৫৯২ ৯৪৭৯ ০১৭৬৭-১৫১২৪২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

397.     পফরয চন্দ্র ঝড়ু ফভ ডন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬১৫ ৬৪০৩ ০১৭৭২-৯০৪০৫৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

398.     শ্রী সুরদফ চন্দ্র পখপত চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬৩২ ৩৮০২ ০১৭৬৭-১৭৯৪৩৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

399.     ভকররছায ভাদ্রাা আব্দুর াপরভ পুরুল পদনমুজুয ভারীগ্রাভ(ভাদ্রাা) ২ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৪৬০ ৯০২৫ ০১৭৩৭-৮২২৪৮০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

400.     ওফাইদুয ভাদ্রাা ওয়াজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬২৪ ৫৩৪৬ ০১৭১০-২৭০২৩৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

401.     যপপকুর ভাদ্রাা পখাযরদ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬৩৩ ৮১৫৮ ০১৭২১-৪৬০৬৭৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

402.     আব্দু ভাদ্রাা আনছায আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৮২১ ৩৫০ ০৩৪৪ ০১৭৬৪-৭৬০৬৬৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

403.     যপপকুর ভাদ্রাা পভাজাফ্পয পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৫৯৩ ৭২৫৩ ০১৭১২-৭৯২৮২১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

404.     আবু ফক্কয পপদ্দক মৃ: আকফয আরী পুরুল পদনমুজুয ভারীগ্রাভ (পচয়াযম্) ২ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬০৭ ৩০৯৪ ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

405.     ভপজফয যভান ারানু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬০৭ ২৬৬২ ০১৭৫৮-৩৭৫৩২০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

406.     াইফুর ইরাভ প: আপরফদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬০৬ ৮৪৬১ ০১৭৪০-৮৫৯২০১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

407.     তহুযা পফগভ স্বা: আব্দুল্যা ভপরা পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬১৫ ৫৪৬৯ ০১৩১৪-২০৫৭৪৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

408.     ভাপনক পযজা ওয়াজ উদ্দীন পুরুল পবন চারক ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬০৬ ৯৩৬৯ ০১৭১৭-৭০২৮২৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

409.     পযরনা ফানু স্বা: পতৌপদুর ক ভপরা কৃপল কাজ ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৫৯১ ৯১০২ ০১৭৩৯-৪৬২২৯৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

410.     পভা: আবু কারাভ আফতাফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬০৬ ৭৪৭৩ ০১৭৭৪-৪০৬৩৩৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

411.     াইদুয যভান খাপতয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬১৬ ০৯১৬ ০১৭৯৬-০০৯১৫৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

412.     ভপজফয যভান দারন পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ২৯৬ ২৬৩২ ০১৭৫০-৮৬৬৭৩৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

413.     আব্দুর পভাতাররফ াভত আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬৩৩ ২৯২৫ ০১৭১৭-২৭৭০৬৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

414.     পকযাভত আরী পভাাম্মদ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৫৫২ ৮৫৬৬ ০১৭৭৩-২৩৬৮৪১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

415.     ছাপভদুয যভান আব্দুর জফফায পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬৩৩ ১৪৯৪ ০১৭৩৬-৭২৪৪৫৪ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

416.     াইদুয যভান আবু ফক্কয পছপদ্দক পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ১০০ ৩০৩ ৭৮৭৪ ০১৭৫৫-২২২৬০৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

417.     ভারজদুয যভান মৃত: নয পভাাভম্দ পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬০৭ ৪৪৭১ ০১৭৫১-৩৭৯৭৪১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

418.     আরফদুয যভান যভজান আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬০৬ ২৫৯৮ ০১৭৮৮-০৯০৯৮৪ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

419.     সুপপয়া পফগভ স্বা: মৃ: নুরুর ভপরা পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬০৬ ৭১৫৯ ০১৭৯৩-৮৩২৭৯১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

420.     নুরুর ইরাভ মৃ: আপজার পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬৩২ ৭২৭৭ ০১৭২৩-২২৬৬৯০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

421.     ইছাাক আরী মৃ: দারন পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৫৯৪ ৫০০৭ ০১৭৮৫-০৮০০৭৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

422.     পয়জায যভান যওন আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬০৬ ৮৯৭৬ ০১৭৪২-৪২০০২৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

423.     পভাছা: পপন্সী স্বা: পভা: যপফউর ভপরা পদনমুজুয ভারীগ্রাভ(পচ:াড়া) ২ ৭নং উথযাইর ২৮০ ২২৭ ৬৯৯৪ ০১৭৫৩-৩৭৯৬১৪ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

424.     পগয়াজ উদ্দীন আবু ফক্কয পছপদ্দক পুরুল পদনমুজুয ভারীগ্রাভ(পচ:াড়া) ২ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬০৬ ৩১৩৫ ০১৩০৪-২৩৯৪০৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

425.     ছপুযা পফগভ স্বা: আপরফদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬০৭ ৭০৪০ ০১৭৩৫-৮৫৩৮০৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

426.     পভাকাযভ পারন ইব্রাপভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬০৬ ৯২৯২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

427.     ভকররছায যভান ইব্রাপভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬১৫ ৯৫৩৫ ০১৭৩৭-২৮১৩৪১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

428.     পভা: আপজজুয মৃত: পভাাম্মদ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬৩২ ৮১৫১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

429.     আকতাযা পফগভ স্বা: পযয়াজুর ভপরা পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬০৭ ০৬৯৪ ০১৭৩৬-৪৯৩৫৪৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

430.     আনপজনা পফগভ স্বা: ভারজদুয যভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬০৬ ৬৬৬০ ০১৭৮৫-৪২০৬৬৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

431.     যওন আরী পদরজান পভয়া পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৫৯২ ৬০৪১ ০১৭০৩-৪৯৬৮৭২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

432.     খপরর উদ্দীন দারন পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ২৯৬ ১৯১৫ ০১৭০৪-১৭৬৫৪১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

433.     নজরুর ইরাভ ওয়াজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬১৬ ০৩৩৪ ০১৭৬৪-৯৫৩৮৫৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

434.     পভা:আপজজায যভান মৃত: যইচ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয দ:পগাাইপুয(পফপব ২ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬০৬ ২৪৭৩ ০১৭৪৫-৩৬৯১৮৪ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

435.     াইদুর ইরাভ আব্দুয যপদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬০৭ ২৩৬৮ ০১৭৮৮-২৪৬৬৭৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

436.     এনামুর ইরাভ অপতফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৫৯২ ৪৫৮৪ ০১৭৩৬-০৫১৬৯১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

437.     াপপয়া খাতুন স্বা:মৃত: ছররভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৫৯২ ১৮৬১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

438.     পভাকাযভ পারন যপভ উদ্দীন পরচৌ: পুরুল মুপক্তরমাদ্ধা ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬০৬ ৩২৫৭ ০১৯১৫-৭৭৭৫৮৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

439.     পভা: যাজু আজাায আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬০৭ ৫২২১ ০১৭৩৭-৬৬২৫০০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

440.     আনছায আরী তারয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬১৬ ৫৪৩৭ ০১৭৭০-২৯৩৩২২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

441.     পভজানুয যভান জপভর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৫৯৩ ৪৮৩৯ ০১৭৬৪-০৭১৩৭৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

442.     জয়নার আরফদীন ছপরভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬৪১ ৮৩৫৭ ০১৭৫১-৩০০৩৩৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

443.     জভরদ আরী ভাাতাফ উদ্দীন পুরুল পবন চারক ’’ ২ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৫৯৩ ৬১৫০ ০১৭৮০-৬২১৯৯১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

444.     ছারফদ আরী যভজান আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬৩২ ৫৯৫৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

445.     পযফুদ্দীন াভছুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৫৯৩ ৪৯৪০ ০১৭৪৪-৩৩৪৩৫৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

446.     াা আরভ কারভ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬১৫ ৭০০৫ ০১৭৬৭-১৭০০১৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

447.     পতাজারম্মর ক ভপজফয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৫৯৩ ৫১৭৭ ০১৭৮৪-৭১১৪১১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

448.     পতাপাজ্জর পারন ভপজফয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬১৫ ৮৭১২ ০১৭৫০-৩৬০৭৫২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

449.     জহুরুর ইরাভ ভইন উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬০৭ ১৭৭১ ০১৭৬৭-১৭৫৭৭২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

450.     জাাঙ্গীয আরভ পযয়াজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬০৬ ৬৫০৩ ০১৭২৭-৯৬০৬৫৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

451.     াপফবুয যভান দারন পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬০৬ ৮৮৬৪ ০১৭২৩-০৬৯৮১৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

452.     পজররখা পফগভ স্বা: জারার ভপরা পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬০৭ ৮০৭১ ০১৭৮৮০-১৪৪৪৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

453.     পতাপাজ্জর পারন যওন আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬০৭ ৫৩৭৯ ০১৭৬৭-২৯৯৭৭১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

454.     ভজুরুর ইরাভ যওন আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬৩৩ ০৩৩৭ ০১৭৪৪-৬৩৩৬০৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

455.     ভারজদুয যভান নুযর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬০৬ ৭৫০৪ ০১৭৩৮-১৪৬৮৫৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

456.     পভাকররছায ছপভয পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬৩৩ ১৪২৪ ০১৭৭০-২৯৩৩২১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

457.     পভাস্তপা কাভার ছপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬০৭ ২৫৬৭ ০১৭২৭-৬৬৩৪৫৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

458.     বুরবুর ইরাভ আব্দুর আপজজ পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ১০০ ৩১৬ ৫৮৮১ ০১৭৯২-৯১৩৭৯১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

459.     ভরয আরী পফায উদ্দীন পুরুল আরটা চারক দ:পগাাইপুয(পফপবল ২ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬৩৩ ৩১৩০ ০১৭৬২-৬১১৯৩০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

460.     যভত আরী ভরয আরী পুরুল পদনমুজুয " ২ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬৩২ ২১৬৮ ০১৭৩৭-৪৮৬৯৯৪ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

461.     ারচন আরী ভরয আরী পুরুল পদাকান দায ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬৩৪ ০৫৮৮ ০১৭৩৩-৮২৮০৫৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

462.     খারদমুর ইরাভ আপাজ উদ্দীন পুরুল কপফযাজ ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬৩৩ ৪১৮৫ ০১৭৩৫-০৭৪০৪৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

463.     পভা: আ: ভপতন ভরয আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৩২৮ ৬২৪ ৬৮৯১ ০১৭৫৫-৩১৯২৮৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

464.     যপপকুর ইরাভ াাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬৪১ ৮৩২৪ ০১৭৬৭-৩৫৩৬৭০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

465.     আবুর কারভ পফতুল্যা পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬৪১ ৫৯৬০ ০১৭৭৩-৩৫৩৯৭২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

466.     আইয়ুফ আরী আবুর কারভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৫৯৩ ৬১৪৩ ০১৭০১-৫৩৪৩৬০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

467.     পভাজারম্মর ক পগন্দুয়া পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ১০০ ৩১৬ ৮০৪২ ০১৭২৫-৫০৭২৪৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

468.     পদুর ইরাভ চপতফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬০৭ ২২০৯ ০১৭২২-৪০৮৮৯৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

469.     ারজদুর ইরাভ আব্দুর যপদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬০৬ ৩৫৮৯ ০১৭৩১-২৪৫১৯৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

470.     আপখ আযা পফগভ স্বা: যপফউর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬০৬ ৮৭৯৩ ০১৭৩১-১৯১৭৩৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

471.     পফনজীয পারন আবুর পারন পুরুল পদনমুজুয " ২ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬৩৩ ৩১১২ ০১৭৮৬-৭৪৪৭২৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

472.     যারনা ফানু স্বা:মৃত:পদুর ভপরা গৃপনী ’’ ২ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬০৬ ৯২৫৪ ০১৭১৭-৮২৩৫৬০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

473.     পভাকরছদুয যভান ততয়বুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬১৬ ২৯৩৮ ০১৭৬৮-৯৬৮৭২৪ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

474.     পখাযরদ আরভ াইদুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬০৭ ৫২৯৭ ০১৭৪৬-৯৬৮০৭০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

475.     ওয়াজ উদ্দীন আভজাদ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬০৭ ৪৫৫৪ ০১৭৫০-৫৪০৫২২ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

476.     ওপদুর ইরাভ আপফ উপদ্দন ক পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬০৬ ২২৯২ ০১৭৩৮-১৫২০১৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

477.     জাপকয পারন অআব্দুর াপভদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬০৮ ০৫৫৬ ০১৭৯৭-৮১৬০৪৪ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

478.     নাজমুর ক জাপকয পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৫৯৩ ৮৮২৬ ০১৭০৬-৩৪৮৫৩৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

479.     সুপপয়া খাতুন স্বা: এজাায আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ১৪৫৫৯২ ৮৩৫৬ ০১৭২৭-২৫৬৭০০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

480.     কাপযমুর ইরাভ নুযর ক পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ১০০ ৫৩৫ ২১১৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

481.     পভরয পনগায স্বা: াইদুয যভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬০৭ ০৭৫০ ০১৭০৪-১৭৭২২৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

482.     ফাবুর পারন কপযভ ফক পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৪২৯ ২৪৬৮ ০১৭৪০-৪৭৬১৫৫ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

483.     আরভগীয পারন ততয়বুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬০৬ ৮৫৭৫ ১৭৩১৮৪৬১৮০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

484.     ভপপজুয যভান মৃত:ভভতাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৫৯৩ ১৫৪২ ০১৮৮২-০০৩০০১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

485.     পযফুর ইরাভ আপফ উপদ্দন ক পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৫৯৩ ০৫০৭ ০১৭৩৭-৫৪৪৮৮৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

486.     াাজান আরী আজতাফ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬৪১ ৮২৬৩ ০১৭৫৫-৪৮৫৭৫৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

487.     ভাামুদা খাতুন স্বা:ভীন আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬০৬ ৯৩১৬ ০১৭৩৮-০৩৭৭৪৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

488.     পগারাভ ভস্তপা মৃত: ভভতাজ আরভদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৫৯৩ ৭২৫৬ ০১৭৫১-০৫৪৮১০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

489.     াইদুয যভান মৃত:ভভতাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬৩২ ২৪৫৭ ০১৭৩৮-২৫৭৯৫০ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

490.     যপপকুর ইরাভ মৃত: াপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬৩১ ৩০৯৯ ০১৭৫০-৪৩৭০৪১ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

491.     আফফা আরী এভায উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬৩৪ ০৪৩০ ০১৭৩৫-০৭৪০৪৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

492.     যাফ আরী পফতুল্লা পভয়া পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬৩২ ৩৬৩৬ ০১৭৫৭-৯৭০৩৭৭ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

493.     পদুর ইরাভ আব্দুয যাজ্জাক পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬১৫ ৮৯১৭ ০১৭৪৫-৭২৭৮৩৮ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

494.     যওন আযা পফগভ স্বা: আব্দুর ভাোন ভপরা পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৫৯৩ ২১৫৫ ০১৭৬১-১৪৪৫৮৩ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

495.     পভন্টু যভান াইদুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৫৯২ ৭৬৫২ ০১৭৫৫-৪৪০৯৪৯ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

496.     যপফউর ইরাভ নুযর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬০৬ ৪৬৯৪ ০১৭৪৩-৩৪৪৪১৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ ০১৭২১-৮৯৯৯৪২

497.     াভশুর ক নপজফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয " ২ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬৩২ ৪০৪৮ ০১৭৬১-৬৫৯৮১৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

498.     ছাইফুয যভান নপজফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬৩২ ৬৯২৭ ০১৭৬২-৮৮৫৪৮৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

499.     মুক্তা াযবীন প: ভনসুয আরী ভপরা গৃপনী ’’ ২ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬০৭ ১৬৯২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

500.     পজল্লুয যভান ইভযত আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬৩৩ ৭৫০৭ ০১৭৫৭-৮৯০৮৯২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

501.     নজরুর ইরাভ ছপরভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬৩৩ ৫৪০১ ০১৭২৩-১৩৫৭২৫ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

502.     াপছনা ফানু অপদুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৫৯২ ৮৭৩৮ ০১৩০২-১২৪৫৮৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

503.     াইফুর ইরাভ ইয়াকুফ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬৩৩ ২১৩২ ০১৩০২-১২৪৫৮৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

504.     অরদ আরী ইয়াকুফ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৩১৬ ০১৫২ ০১৭৭৪-১৫১৮৯০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

505.     আনারুর ইরাভ আরা উদ্দীন পচৌ: পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬৪১ ৮৭১৮ ০১৭৯৭-২৮০৫৫১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

506.     পগারাভ ভস্তপা মৃত: ভভতাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ১০০ ৩১৬ ৮১২৫ ০১৭৬৭-৫০৫০৫৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

507.     পভাকরছদ আরী পভাফাযক আরী পুরুল পদনমুজুয " ২ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬০৭ ৩৯২০ ০১৭৯৮-৯০৫৮৯৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

508.     পভাারদ্দক পারন পভাফাযক আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬০৫ ৮৭০২ ০১৭৫০-৪৩৬২৬০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

509.     পভাাযপ পারন পভাফাযক আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬১৫ ৫৮৬৮ ০১৭৫২-২৬৭০৮৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

510.     আাদুজ্জাভান মৃত:ভভতাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৫৫২ ৫৫৪ ০৭৫২ ০১৭৯৬-৮৪৫১৬৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

511.     নাজভা খাতুন পতা: চপতফ উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬৩২ ৬৮৩৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

512.     াপনুয যভান মৃত:ভভতাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬৩৩ ১৫০৭ ০১৭২৪-২২৪৮৯৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

513.     াজ্জাদ আরী পাভরয আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬৩২ ৭৩৫০ ০১৯২৯-৫২৯৭২০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

514.     রুহুর আপভন আরা উদ্দীন পচৌ: পুরুল পদনমুজুয ’’ ২ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৫৯৩ ৮৯১৭ ০১৭৬১-১৫৬৭৭০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

515.     পভাছা: নুয ছাা স্বা: মৃ: নপজফদ্দীন ভপরা গৃপনী  ২ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬১৪ ৯২৫৩ ০১৭৬১-৬৫৯৮১৪

516.     আযপজনা পফগভ স্বা:আ:ভপজদ ভপরা পদনমুজুয দ:পগাাইপুয ৩ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬১৩ ৩৬৮৯ ০১৭৪৬-৩১০৫৯৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

517.     খাইরুর আরভ ভাাতাফ আরী পুরুল পদনমুজুয পগাীনাথপুয ৩ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬১২ ৯৮৪৫ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

518.     ভনজুরুর আরভ পযাজুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬২৯ ৭৬৪৫ ০১৩১০-১০৯০৫৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

519.     যারদা খাতুন স্বা: যস্তভ  আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৫৯৪ ২১৪৭ ০১৭৩৭-৭০৯০৭৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

520.     যপভ উদ্দীন মৃত: কারভ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬১৪ ০৬৮৭ ০১৭৩৯-৩৪১৬৬১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

521.     ছইফুয আরভ মৃত: আ: গফুয পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬৩০ ৩৮০৩ ০১৭০৫-৯৩৭০৬২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

522.     াপভদুয যভান মৃত: াপরভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬৯৪ ৫০২৮ ০১৭৭৪-১৪৮৩৫৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

523.     যওন আযা স্বা: ছইফুয ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ০১৭০৯-৪১৫৭৩৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

524.     আভজাদ পারন মৃত: অপজবুল্যা পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬২৯ ৩৬৯০ ০১৭৫৫-১৯০৩২৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

525.     াভসুরোয স্বা:মৃত: ইদুর ক ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬৩০ ২১২২ ০১৭২৫-৪৭৭০৭৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

526.     পযজাউর আরভ আ: রপতপ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬৪৩ ৮০৯৪ ০১৭৭৩-৭৪৮৭৯৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

527.     আবু ফক্কয পপদ্দক মৃত: আান আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬৩১ ০১২৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

528.     আপজার মৃত: খাপতয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬৪৩ ৮১৪৪ ০১৭৫১-৪৬৪৩৬৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

529.     পপরভ ফাবু মৃত: পদুর পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১০০ ০৩০ ৮০৪৭ ০১৭৪৬-০৯৮৮৩৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

530.     জাাঙ্গীয আরভ ভজারম্মর ক পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬১১ ৯৮৯৪ ০১৭৪০-৪৫৬১৭৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

531.     পজয়াউয যভান মৃত: জয়নার আরফদীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬৩৪ ৩৫৪৩ ০১৭৪৫-৩২৭৮৯২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

532.     পভাস্তাপকভা আক্তায স্বা: পারর যানা ফাবু ভপরা গৃপনী ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ২৮৩ ৭৯৩ ৯৯৯৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

533.     পভা: আপছায আরী মৃত: উম্ময আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৫৯৪ ৭৩৬৩ ০১৭৩৬-৫৯৭০৮৫ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

534.     য আরী মৃত: আব্দুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬৩৫ ০৭৪২ ০১৭৩৩-৭২১৬০০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

535.     যপদা খাতুন প-মৃত: নপছয উদ্দীন ভপরা কৃপল কাজ ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬১৪ ৮৭১৮ ০১৭২৬-৭১৩৩৫২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

536.     নুয আরভ মৃত: াপরভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬৩৪ ৩১৮৮ ০১৭৬৭-৫৫০৩৩৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

537.     জাাঙ্গীয আরভ আ: রপতপ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬৪৩ ৭৯০৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

538.     নাযপগ  আযা স্বা: মৃত: ইযপান ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৫৯৪ ২২৯০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

539.     আব্দুর ভাররক মৃত: আচান আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬৩০ ৭১৮৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

540.     গরজন চন্দ্র যায় মৃত: উরন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬৪৩ ৭৬১৮ ০১৭৮৬-৯২৫৪০২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

541.     আ: জফফায মৃত: খাপতয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬৩৫ ৩৪৪৩ ০১৯৫৬-৮০৫৯৩০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

542.     ফাবুলু পারন আ: জফফায পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৪১৯ ১৪৯ ৪৮৪০ ০১৭৭০-৭২৪০০২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

543.     যভতুল্যা মৃত: তপভজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পগাীনাথপুয (াজী) ৩ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬১২ ৯০০১ ০১৭৭০-৮২০৭২৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

544.     ভকররছুয যভান মৃত: ইউসুপ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬২৮ ৮০৪৪ ০১৭৮০-৬৫২৯২৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

545.     তাপভন আযা স্বা: ভপজফয যভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬২৯ ৬৭২৭ ০১৭৬৩-১৬৭৭১৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

546.     ভস্তাপপজায যভান ভপজফয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৭৩১ ৭১৮ ১৬৭০ ০১৭৯২-৯৩১২৩৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

547.     জাাঙ্গীয আরভ আব্দুয যউপ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬২৯ ৯০০৫ ০১৭৪১-০৩২১৮৫ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

548.     ভপজদা পফগভ স্বা:মৃত: তপভজ উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬১৪ ৪২৭৫ ০১৭৮৮-০৯৩৯২৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

549.     ভপতউয পারন মৃত: তপভজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৫৯৩ ৫৮৮৭ ০১৭৮৮-০৯৩৯২৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

550.     আপভনা খাতুন স্বা: পইজুয যভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬১২ ৭১৯৩ ০১৭৪৪-৫০০৯১৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

551.     পভনাযা পফগভ প-মৃত: া পপযদ ভপরা পদনমুজুয পগাীনাথপুয(াজী ৩ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬১৩ ৩৩৭৮ ০১৭২১-৭৮৬৪০৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

552.     জাোতুন পপযরদৌ স্বা: াইদুর ক ভপরা গৃপনী যকাযাড়া ৩ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬৩৪ ৯৪৭০ ০১৩০৪-১৯৫৪০৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

553.     পভাছা: াপচনা পফগভ স্বা: পযাজুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয পগাীনাথপুয(যক ৩ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬১২ ৭২৬৮ ০১৭৪৫-২১২৫৭৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

554.     আতাউয যভান মৃত: ওয়াজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬৩০ ৪২৯০ ০১৭৪৪-৯১২৯৫৫ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

555.     শ্রী ভন্ত যায় ধনঞ্জয় যায় পুরুল পদনমুজুয কালাযীাড়া ৩ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬১৪ ৯২৩৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

556.     আজগয আরী মৃত: পযাদ আরী পুরুল পদনমুজুয পগাীনাথপুয য: ৩ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬২৯ ৮৬৭২ ০১৭৩৭-৯৩৭৫১৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

557.     াপভউর ইরাভ পযয়াজুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৩৩২৩-২০৭৮২৩৫৭৭ ০১৭৫০-২৩৫৩৭১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

558.     নুযফানু পফগভ স্বা: আতাবুয যভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ০১৭৪৫-৩২৬০০৭ ০১৭৪৫-৩২৬০০৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

559.     আপনছুয যভান মৃত: পতাপাজ্জর/ছায়যা পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৫৯৩ ৬৬৫৬ ০১৭২২-৩০৭০৪৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

560.     আপজভ উদ্দীন মৃত:পরকন্দায আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬৩৪ ৪৯২২ ০১৭৩৪-৩৭৭৩৯৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

561.     ভাপনক মৃত: ওয়াজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬৩৪ ৯৫৬১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

562.     ভইন উদ্দীন মৃত: আবুফক্কয পছপদ্দক পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬৪৩ ১৭০৭ ০১৭৫১-৪৬৪৭৫২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

563.     আযাপ আরী মৃত: জভরয আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬৩৪ ৩২২২ ০১৭৩৪-৪১১৭২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

564.     পভাছা: াপছনা ফানু স্বা: আরা উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬৪৩ ৪১৬২ ০১৭৯৭-৯৮৮৭৭২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

565.     নপছয উদ্দীন মৃত: পরকন্দায আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৫৯৩ ৭৯৯৩ ০১৭০৬৬-৭৪১৫৫৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

566.     আবু াঈদ াভসুর আরভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১০০ ৩১৫ ৩৫৬৪ ০১৭৫১-৮৪৩৪৯৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

567.     পভা: াভসুর আরভ মৃত: কায়ছায আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬৩৪ ৫৬৭৫ ০১৭৩৮-১০৮১৩৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

568.     াজ্জাদ পারন মৃত: ররভান পভয়া পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬৯১ ৬১১৭ ০১৭৮০-৮৪৫৪৭৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

569.     পপযজা পফগভ আপতাফ/ভরয ভপরা পদনমুজুয পগাীনাথপুয(কালা) ৩ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬৪৪ ০১০২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

570.     যভত আরী মৃত: এভাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬৩১ ০৬৭৮ ০১৭১৭-৬৮৪৭২১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

571.     পভনাযা জাান রাইজু স্বা: যপফউর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৪১৮ ৬৩৫ ০৮১৭ ০১৭২৩-৮৯৪৮৫৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

572.     াানুয ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬৪৪ ২৭৭৮ ০১৭৪৭-৬৪৬৪৫২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

573.     পনপখর চন্দ্র যায় মৃত:পগার যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬৪৩ ৩৫৪৩ ০১৭৯৭-৮৭৪৪৯১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

574.     রার ভপন যায় স্বা: পভন্ত কুভায ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬১৩ ৮৩৫৯ ০১৭৯৭-৮৭৪৪৯১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

575.     পচত্র যায় কুযানু যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৫৯৪ ৬৯৬৮ ০১৭১৭-৫৯৭৯৯৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

576.     রন্তল যায় পনতে চযন যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬৪৩ ৭৭২৫ ০১৭৫০-৬৭৩৭৬৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

577.     পজরতন চন্দ্র যায় পফপন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬৩০ ৬৫১৬ ০১৭০৪-১৭৬৫৫৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

578.     তাযা ভপন স্বা: গরন চন্দ্র ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬১২ ৬৭৬৫ ০১৭৫০-০৯০৬৬৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

579.     যাভ সুন্দয মৃত: পদরন চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৩২৮ ৬২৯ ৩১৫৮ ০১৭৭৪-৬২৪২৭৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

580.     অররকান্ত যায় প্রলন্ড যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬১২ ৮৬৭৩ ০১৭৪৬-৯৬৭১৯৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

581.     াধন চন্দ্র যায় উরন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬২৯ ৬৩৬১ ০১৭৫০-৭৭০২৮০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

582.     আরা উদ্দীন পভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬১৩ ৪৬৪৩ ০১৭০৯-৫২৩৬০৫ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

583.     তুরার চন্দ্র যায় উরন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬৪৩ ৮৬১৪ ০১৭৩৮-৮৪১৪১৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

584.     পফণয় চন্দ্র যায় মৃত: দূগ ডা চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬৪৩ ০৫৮০ ০১৭৭-৪৪৮৩৩৯১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

585.     পভরন চন্দ্র যায় যরভান যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৫৯৪ ০৬৫৮ ০১৭৩৭-০০৪২৭৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

586.     পফধানী ফারা যায় মৃত:স্বা: ভরন যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬১৩ ৯৬১৮ ০১৭৩৮-৬৫৪৩৯৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

587.     যরভ চন্দ্র যায় মৃত: অরুন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয পগাীনাথপুয(কালা) ৩ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬২৯ ১৩২৯ ০১৭৬৪-৯৫৫২৩৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

588.     কাপতডক চন্দ্র যায় মৃত: পচত্র যনজন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬৩৪ ২১৪৯ ০১৭২২-৫৯৮৪৮০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

589.     রাী ফারা যায় স্বা: সুফা চন্দ্র ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬১৩ ৪৯০৫ ০১৭৬৭-০৮৮০৫৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

590.     পদরজন চন্দ্র যায় মৃত: পুপরন চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬৩৩ ৭৬৭৬ ০১৭০৪-১৭৬৫৫৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

591.     পচযতা ফারা যায় স্বা: মৃ: পযদ যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৫৯৩ ১৬৫১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

592.     কালু চন্দ্র যায় মৃত: পদরফন চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬১৩ ৫০৩০ ০১৭৭৩-৮৭৩৬৮৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

593.     সুপনর চন্দ্র যায় মৃত: পযদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬১৪ ৩৩৪৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

594.     পভনা যায় স্বা: তরতেন যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৫৯৪ ০৯৭৮ ০১৭৭৩-৬৪৬০২৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

595.     আযতী ফারা যায় স্বা: দুলু চন্দ্র ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬১৩ ৪২৮৫ ০১৭৬৪-৯৫৫২৩৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

596.     অপনর চন্দ্র যায় মৃত: পুপরন চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬৩৫ ৮০৭৩ ০১৭৭৬-৮৬৪৬৫৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

597.     শ্রভপত ন্থাযী স্বা: পনরন যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১০০ ৩০৭ ১১৬২ ০১৭৬৩-০০৫৩৩৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

598.     শ্রীভপত যায় স্বা: পনরন যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৫৯৫ ৫০৬৩ ০১৭০৫-৯১৩৫৫০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

599.     ভরল চন্দ্র যায় মৃত: পফেনাথ যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬১৩ ২৬২৮ ০১৭৮০-৫৩৩৯২৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

600.     াপপজ উদ্দীন মৃত: পভয়াজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬৩৫ ০১৩৭ ০১৭০৪-১৭৬৬৪২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

601.     পরয়জ উদ্দীন মৃত: আতাউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬৪৩ ৫০৩০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

602.     পযাপজনা স্বা: পপরভ ভপরা পদনমুজুয দ:পগাাইপুয(ফাজা ৩ ৭নং উথযাইর২০০১২৭১৬৪-৯৪০০৬৮৭৮০১৭৫১-৮৪৩৪৯৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

603.     পভাছা:পযপা পফগভ স্বা: াভত আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১০০ ২১৩ ৫৫০৫ ০১৩০৪-৫৯৯২৬৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

604.     সুপনর পং মৃত: পফগুয়া পং পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬৪২ ৭১৪৮ ০১৭২৩-৮৫২০৩৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

605.     যানী পং স্বা: যপফন পং ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬৩০ ৫৭৯৫ ০১৭০১-২৫২২৫৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

606.     পনরন পং মৃত: রিন পং পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬১৩ ৩৩৬০ ০১৭১০-৩৯৯২২১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

607.     সুপধয চন্দ্র  পং মৃত: াখালু পং পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৭৩৪ ২০০ ৬১৬৫ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

608.     কীরা যানী পং স্বা: ভাপনক পং ভপরা গৃপনী ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬৩১ ৬১৪৭ ০১৭৪৪-৮৮৪৬১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

609.     পনপত যানী পং প: মৃত: পফন্দু পং ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৬৮৭ ৫৪৫ ৬৫৮১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

610.     ঢুলন পং মৃত: চতুরু/পচতুয়া পং পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬২৯ ৫২৮৯ ০১৭৪৪-৮১২৭৭৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

611.     কায়ছায আরী মৃত: আব্দুর গফুয পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৫৯৩ ৬৫৫৪ ০১৭৪৪-৮৮২৮১০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

612.     ভপভনুর ইরাভ যমুজ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬২৯ ৯৯২৮ ০১৭৪৬-৩১৪১৬৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

613.     পদরফন পং মৃত: তারপফ পং পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬৪৩ ৭২৯৪ ০১৭৫০-৬৭৪৬৩৫ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

614.     পচয়ারু পং মৃত: পঝড়ুয়া পং পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬১৩ ৮৮১০ ০১৭৭৪-১৬০৪৩৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

615.     পফঞ্জনা যানী পং স্বা:মৃত: যতন পং ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬১৪ ১৮৭৪ ০১৭১৭-৫৭৬৩৬৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

616.     বাযতী যানী পং স্বা:মৃত: সুপধয পং ভপরা পদনমুজুয দ:পগাাইপুয (ভন্ড) ৩ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬৩১ ১৪৬০ ০১৭০১-৯১২০৪৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

617.     প্রফর চন্দ্র যায় মৃত: পগাার চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১০০ ২৯৭ ৩০৪৬ ০১৭৬২-৬১১৭৮৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

618.     আপজজুয যভান পফায উদ্দীন যকায পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৫৯৪ ২৪২৮ ০১৭২২-৫৪৯০২৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

619.     ভপন আরী মৃত:ইভাইর পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬২৯ ৭০৯০ ০১৭৫৭-৯৭০১২৫ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

620.     পভা: ভতাররফ ভাইন উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬৩০ ৮৬২৭ ০১৭৩৭-৬৭২৩৩৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

621.     অপফনা চন্দ্র যায় মৃত: যভনী কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬৩০ ১১১৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

622.     তররন যায় পমাপগন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয দ:পগাাইপুয(ভন্ডর ৩ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬৩০ ৬৯২০ ০১৭৫০-৬৭৩৬৭০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

623.     অপনতা যায় স্বা: পফজয় যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬১৩ ৬৬৩২ ০১৭৭৩-৫২৬৯৭৫ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

624.     নজরুর ইরাভ মৃত: ফপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৫৯৩ ৯৪৬৬ ০১৭২৪-৩৯৪৮৮২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

625.     পভাররভ উদ্দীন ছাররফদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬১৩ ৪০৫৬ ০১৭৫৫-৪৪০৮২৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

626.     ভয়ারজ্জভ পারন পযপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬১৩ ৯৯৭৮ ০১৭৬৩-১৪১৬৪৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

627.     আপজভ উদ্দীন ছইফুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৫৯৪ ২০২২ ০১৭৫০-৭৭২৫৫৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

628.     অপজৎ চন্দ্র যায় যপফন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৪১৭ ৫২৯ ৯৫৬১ ০১৭৭৩-২৭৯৭০৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

629.     ফাবুর চন্দ্র যায় মৃত: নপন পগাার পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৫৯৪ ৫৪৮৬ ০১৭৩৫-৪৭৪১৭০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

630.     পভা: রাপতফুর খাপফয খারদমুর ইরাভ পুরুল দিনমুজরু ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৮৬৬ ৯৩২ ১২১৭ ০১৭৮৪-০৮১১৮৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

631.     আব্দুর পভাতাররফ পফায উদ্দীন যকায পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬১৪ ৩৩৭০ ০১৭৭৪-৪২১৫০২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

632.     পফভর চন্দ্র যায় মৃত: িীয ভন যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬১২ ৪৫৭৯ ০১৭৩৩-৬৬৭১০৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

633.     পভাছা: াপভনা স্বা:মৃ: ইয়াকুফ আরী ভপরা পদনমুজুয পগাীনাথপুয(কপপ ৩ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬৪২ ৩৭০৮ ০১৭৫৫-৩৫৩৬০৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

634.     কারভ আরী মৃত: কপপর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬২৯ ৪২০১ ০১৭৬৭-৩৫৫৭৬৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

635.     আপছয়া পফগভ স্বা: ভররভ উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬৩০ ৯৮৯৮ ০১৩০৯-৯৪৩১৫২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

636.     এভাজ উদ্দীন মৃত: কপপর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬৩৫ ৮৬৯৭ ০১৭০৫-৯০২৪৫৯৫ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

637.     যপফউর ইরাভ মৃত: পভাাম্মদ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬৩০ ৬৫০৮ ০১৭৫৬-৯৯০২৫২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

638.     আ: আপজজ মৃত: কপপর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬১৩ ৬৮৭৯ ০১৭২৩-৬৭৮৮৭৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

639.     আপযফুর ইরাভ পভা: এভাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৫৯৩ ৩৬৬৫ ০১৭৪৬-৯৬৮০৭৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

640.     যারজন ফাবু পতা: াযাধন  যায় পুরুল পদনমুজুয পগাীনাথপুয(কালা) ৩ ৭নং উথযাইর 416  2১২ ৫৭১২ ০১৭৪০-৩৪৫২২০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

641.     আপছয উদ্দীন মৃত: আপরভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬৩০ ৭০০১ ০১৭০৬-৮০৩৫৭০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

642.     পভা:পভনু মৃত: অপছভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৫৯৪ ৪৪০৬ ০১৭৬০-৫৫৫৩০১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

643.     চন্দনা যানী যায় স্বা: প্ররভেয যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৫৯৪ ৪০৫২ ০১৭২১-৮২৮৮৭৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

644.     যাপফয়া খাতুন স্বা: তাররফ আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৫৯৪ ১১১৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

645.     পফপন চন্দ্র যায় ধভ ড চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬১২ ৩৮১১ ০১৭৭৩-৭২৯২৪৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

646.     াপন্ত  যানী যত চন্দ্র ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৫৯৩ ৫২৫৭ ০১৭৯০-৯৪৩৭৪০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

647.     আকফয আরী আবু তাররফ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫৫৪ ১৫৬ ৪৫৩৯ ০১৩১৮-৯১৪০৪১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

648.     ভরনা ফারা মৃত: ভরন চন্দ্র ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬১৪ ০৫৭০ ০১৭৭৩-৯৪০৬৮৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

649.     আদযী ফারা স্বা: ফুলু চন্দ্র ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৫৯৪ ৬৫২২ ০১৭৮৪-০৪৪৮৮৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

650.     পভনকা ফারা ধযনী যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৫৯৫ ১০০১ ০১৭৬১-০২৪৯৪৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

651.     পগারাী ফারা স্বন যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৮৩০ ০২০৫ ০১৭৩৭-৭৬৯৬২১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

652.     বযত চন্দ্র যায় মৃত: স্বজনী যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ২৯৬ ৬৭৬৫ ০১৭০৫-৭৫৮৮৭৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

653.     ভর ডদা পফগভ স্বা: যজ্জফ আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৫৯৩ ৯২৯৬ ০১৭০১-৯০৫৯৫২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

654.     যপফন যায় মৃত: াগয যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬৩৪ ৭০৪৪  ০১৭৫০-৯৪১৩৪৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

655.     আভা পফগভ স্বা: পভাাম্মদ আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬৩৫ ২৭৩৩ ০১৭৮৩-০১০৩১০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

656.     ধন্য যায় কালু মৃত: স্বজনী যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬২৯ ৯০৮৪ ০১৭৬১-৮১১৩৩৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

657.     যপঞ্জত চন্দ্র যায় ধুরন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬৩১ ০৭৮৫ ০১৭৪৪-৩২৫৩০৫ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

658.     ভাাবুয পারন মৃ: উভয আরী পুরুল পদনমুজুয দ:পগাাইপুয ৩ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬২৯ ৪৭৬১ ০১৭৯৫-৬৬০২৪৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

659.     াপরভা খাতুন আব্দুয যাজ্জাক ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৫৯৫ ০১৭৬ ০১৭৭৩-৯৩৫৭৪৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

660.     রুপফনা পফগভ স্বা: চান পচৌধুযী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৫৯৩ ৯৪৩৩ ০১৭৬৮-৮৩৬৭৬২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

661.     ছইফুয যভান কালূ পভাা: পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৫৯৩ ৯৭৭৬ ০১৭৬৮-৮৩৬৬২১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

662.     পকযাভত আরী ইউনু আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬৩৫ ৩২২৮ ০১৭৫৫-৩৪৩৬৯৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

663.     পজররখা পফগভ স্বা: আইন উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬১৩ ২৩৪৪ ০১৭০১-৯১০৪৫১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

664.     যাপ আরী মৃ: আপায আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬১১ ০৩৯৬ ০১৭৯৪-১৪৮০৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

665.     পতাপাজ্জর পারন আবুর পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬৩৫ ৪৯০৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

666.     পভা: ীদ মৃ: ভপতউয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১০০ ৩১৫ ৩৪১৬ ০১৭৬২-৮১৯৬১৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

667.     বুরবুপর আক্তায পরপর স্বা: আরভগীয পারন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৫৯৫ ০০৭৭ ০১৭৬৩-৫৪৭৭৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

668.     পফগভ আযা স্বা: যব্বানী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬৩৪ ৭০৯৩ ০১৩১৪-২০৮২২২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

669.     াইদুয যভান ভরয আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬১৩ ০০৫০ ০১৭১৯-৮৪৩৩৩৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

670.     পরাকভান াপকভ আ: গফুয পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬১২ ১৭২১ ০১৭২৩-৩৯৭১২২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

671.     ভকররছায যভান মৃ: আ: যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬৩১ ৪৩৭৩ ০১৭১১-৮৮৫৪৪৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

672.     ারজযা পফগভ স্বা: মৃ: ওপযদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬৩৪ ৯৮০৬ ০১৭৮৮-০০৫৬৩৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

673.     আব্দুর ভাররক মৃ: আতাফদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৫৯৪ ৭৩৬২ ০১৩১৮-৯১৩৯০৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

674.     আবুর পারন মৃত: পকয়াভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬২৯ ৭৭৮৫ ০১৭৯৬-৯৩০৯৮৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

675.     পভাপাজ্জর পারন আবুর পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬২৯ ১০৪১ ০১৭৯৬-৯৩০৯৮৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

676.     যারদ ফাবু প-জরফদ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ০৯৫ ৬৯১ ৪৪১৮ ০১৭৫১-০৮৩৩১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

677.     পারুক পারন পযাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬২৮ ৮১৮৬ ০১৭৩৭-৪৬৩৭৮৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

678.     সুরতানা যাপজয়া াখাওয়াত ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬৩১ ৭০৯৯ ০১৭৫৫-১৩২৮৭৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

679.     আব্দু াভাদ মৃত: চয়ানতুল্যা পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬৩৪ ০৫২৫ ০১৭৭৩-১৬৯৩৬২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

680.     পুতুর পারন আ: াভাদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬১৩ ৩১৯২ ০১৭৩৭-৯৫৮৮৬১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

681.     মু্ভ চন্দ্র যায় জপগন্দ্র নাথ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬১২ ১১৮৯ ০১৭৮৩-০৩১২১২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

682.     াভসুর আরভ এছায উদ্দীন ডা: পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬২৮ ৯৭৬০ ০১৭৩৯-৬২৪৪০০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

683.     আপতাফ উদ্দীন মৃত: ইভাইর পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৫৯৫ ৩৭১২ ০১৭৯৬-৮৩৮৫৫২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

684.     ভকরছদ আরী মৃ: মুপনয পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৫৯৩ ৮১১৩ ০১৭৭৩-৯৪০৬৬৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

685.     আরনায়ারুর ইরাভ মৃ: াপপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৭৭৮ ৪১৯ ৩২৯৯ ০১৩০৬-১৬৩৮০০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

686.     কায়ছায আরী ইউনু আরী পুরুল পদনমুজুয দ:পগাাইপুয(পুপরয় ৩ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬১২ ০২৯২ ০১৭৯৬-৭৩১১৫১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

687.     ইয়াকুফ আরী মৃ: ইউসুপ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬২৯ ৫২৬৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

688.     ইয়াকুফ আরী  আপভয াা পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬২৯ ৮৭০৭ ০১৭৯২-৭৬৬৬৫৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

689.     কারভ আরী মৃত: ছপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৫৯৪ ২৫১৮ ০১৭৮৩-০০৯৩৯৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

690.     আপনসুয যভান মৃ: নুয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৫৯৩ ৩২৮৮ ০১৭৮৫-৩৫৯৫৪০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

691.     ভপবুয যভান পরবু আাতফ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৫৯৪ ১৫৭৬ ০১৮৪৫৭-৭৮১৪৮৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

692.     পনলুপা ইয়াপভন স্বা: জপভয উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১০০ ২৯৭ ৩১১১ ০১৭৪১-৭০২৬৯৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

693.     কপপউর পারন আফফা আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৫৯৫ ৫৪২৮ ০১৭৭৩--৯৪১৮৯২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

694.     লুৎপা পফগভ স্বা: জপপয উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬১৪ ০০৩৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

695.     ারনায়ায পারন াপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয দ:পগাাইপুয(পুপরয় ৩ ৭নং উথযাইর ৬৪৩ ৭৮৩ ৩২৭৭ ০১৩১৫-২৯০৩০৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

696.     াানাজ াযবীন মৃত: ভপতউয ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬৩৪ ৩৮৭৫ ০১৩১৮-১৬৫৯২২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

697.     আররভা পফগভ প: যপপ উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬৩০ ৪৩৬৩ ০১৭৯২-৮৫৩৩৬৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

698.     যপফউর ইরাভ মৃ: আবু ফক্কয পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৫৯৩ ২৭৭৫ ০১৭৬৭-৩৫৪৭৭৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

699.     নুযজাভান যকায তপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৫৯৪ ৬৮০২ ০১৭৯৩-৯১৮৪৪৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

700.     ছাপভনা পফগভ স্বা: মৃ: ভপন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৫৯৩ ৮৩৬৭ ০১৭৪৪-৩৪৯০৮৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

701.     পজফ ফাবু ছাররহুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫০৫৬২৯ ৪৪৯৮ ০১৭৫৫-১৫৫৭০৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

702.     জহুরুর ইরাভ মৃত: ছপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬২৯ ৬৪২৮ ০১৭৬২-৮১৮৫১৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

703.     আযত জাভান মৃ: তয়ফ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬৩৪ ৪৮২৩ ০১৭৯৬-৭০৩৮৮৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

704.     পতাপাজ্জর পারন মৃত: আ: গফুয পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬১২ ০২২৭ ০১৭০৮-৯৪৯৬৪৫ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

705.     পভাস্তপা যভান জপভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬১৩ ১৭১৭ ০১৭৭৪-৮৯৪৩৬৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

706.     ভপন  আরী মৃত: ভপনয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৫৯৫ ৫৫৮৪ ০১৭৫১-৪৯১২৫৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

707.     ভাাতাফ পারন মৃত: পতাযাফ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬২৯ ১১৭৩ ০১৭৯৫-৪০১৪৪৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

708.     আরনায়ায পারন মৃত: ারচন আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬১৩ ৭৪২৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

709.     আপজজায যভান মৃত: ছপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬৩১ ১৮৯০ ০১৩১৭-১৩৪৫৩৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

710.     আপজভ উদ্দীন মৃত: াপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬৪৩ ০৩৭৮ ০১৭৬৪-৯২০৯০৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

711.     আরভনা পফগভ স্বা:মৃ: ারচন আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬১৩ ৪২০৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

712.     জাপদুর ইরাভ আচান আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬৩৪ ৯৫৩৫ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

713.     আরনায়ায পারন াপপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৩০৫ ৮৪৫৫ ০১৭৯২-৬৭০৭২৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

714.     জাাঙ্গীয আরভ মৃত:আবু ফক্কয পপদ্দক পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৫৯৪ ৩৮২৫ ০১৭০৬-৭৭৮৯৬১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

715.     পগারাভ আমভ আব্দুয যাজ্জাক পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৭৪৯ ৬৬৩১ ০১৭৭৩-৯৩৫৭৪৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

716.     পজোতুয যভান মৃ: খপতফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬১৩ ৫০৮৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

717.     ভরনায়াযা পফগভ স্বা: ভাসুদ যানা ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬১৩ ৭০০৮ ০১৭৪৪-০০৫৭২১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

718.     আনছায আরী মৃ: এপকন পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬১৩ ৭৪৬৮ ০১৭৫০-৭৫০১৫৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

719.     আব্দুর কারদয ইয়াজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬৩৫ ০৭৭৫ ০১৭০৯-৭৬১৭৯৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

720.     পভাছা: াীন আযা স্বা: পজলু ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬২৯ ১৯১৫ ০১৭৬২-৯৩১৩৭২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

721.     পভা: আর ভামুন ভপন পযজা পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৬৪২ ৭০৪ ৯৮৭৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

722.     ওভান গপন মৃত: ফপদউজ্জাভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬৩০ ৩৮২৬ ০১৭৬৭-৩০৯৯৫৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

723.     আনজুয়াযা পফগভ স্বা: পভা: আক্কা ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬২৮ ৯৬৬১ ১৭৩৭৬৬৩৮৯৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

724.     জাপকরুর ইরাভ আজাায আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬১৩ ৬৯০৩ ০১৭৯৬-৭৫১৪০০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

725.     আপভনুর ইরাভ যভত আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬৪৩ ০২৫৩ ০১৭৫১-০০৩৩২৫ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

726.     ফাবুর পারন মৃ: ছপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬৩১ ২৭৫৭ ০১৭৬১-১৪৭১৪৫ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

727.     াপভদুয যভান নালু পভয়া পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬১২ ৫৭২৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

728.     ফাবুর নালু পভয়া পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৫৯৪ ৬৪৩১ ০১৭৬৪-৮৮৮২২৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

729.     আরফদ আরী পযাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬৩১ ৭৬২৮ ০১৭৯০-৯৩৭২৫৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

730.     পভাছা: ভচনা স্বা: যপদুর ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬১৩ ৫৮০১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

731.     পভাস্তাপপজায যভান আনছায আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬৩৫ ৬১১৯ ০১৭৫৫-১৭০৫৫৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

732.     পভাজাায আরী মৃত: নুরু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয দ:পগাাইপুয(পুপরয় ৩ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬২৯ ৭৬০৩ ০১৭৯৭-৯০৮০৬২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

733.     পভাকাযভ পারন মৃত: ওভান গপন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬২৯ ০২৭১ ০১৭৬১-২৫০৬৫৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

734.     আ: খাররক মৃ: তপভজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬৩৫ ৬১৭৬ ০১৭৩৯-২৪৪২১৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

735.     পফকা চন্দ্র যায় ভন্টু চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয পগাীনাথপুয ৩ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৫৯৩ ৩৩৯৩ ০১৭৫৫-১৬৬৯৮৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

736.     পভা: আবু পনা মৃত: ইযপান আরী পুরুল পদনমুজুয দ:পগাাইপুয(পুপরয় ৩ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬১৪ ০৪৮৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

737.     ভপন আরী মৃ: নুয ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬২৯ ৫৩৮৮ ০১৭০৬-৩৫৪৩৮০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

738.     পভাছা:নাযপগজ পফগভ স্বা: আকফয আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬১৩ ০২৫৯ ০১৭৩৭-২৮১৪৮৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

739.     লুৎপয যভান পচরু মৃত:খপতফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৮৩০ ৬৮৩৯ ০১৭৩১-৯৯০০৬২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

740.     ভনজুয পারন মৃ: জপরর পখ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬৩০ ৩৬৭৯ ০১৭৩১-৯৯০০৬২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

741.     আযভান আরী নুযর আপভন পুরুল গৃপনী ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬১৩ ১৯৪৪ ০১৭৩৫-৫১১৮১৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

742.     খপতফ উদ্দীন মৃত: জদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬১২ ৯৯৬৯ ০১৭৭৩-৯৬০৯৫১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

743.     আভজাদ আরী মৃত: আবুর পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬৩৫ ১৪৭৮ ০১৭৬১-১০৮৬৫৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

744.     পভনাযা াযবীন স্বা: পজয়াউয যভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬৩৫ ২৮৭৪ ০১৭৪৩-৫৮৪৪২৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

745.     পইজুয যভান আ: গফুয আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬৯৩ ১৬৯৩ ০১৭২৬-৪৪৯৬১৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

746.     ইদুর ইরাভ পভা: যভজান আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬৩৫ ৪২১২ ০১৭৬১-২৫০৬৫৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

747.     এরচান আরী মৃ; আ: যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৫৯৩ ৬১৭৮ ০১৭১৯-১১১৮৪৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

748.     জুরপপকায আরী আইন উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬১৩ ৭০৩২ ০১৭২৩-৩০৬৬৫৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

749.     নজরুর ইরাভ মৃ: খপতফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬২৯ ৭৭৩৬ ১৭০৫৯৯৬১৫৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

750.     আপভয  উদ্দীন ছপরভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬১২ ৭৬৮২ ০১৭৯৬-৭৯৪৩৩৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

751.     ছাররহুয  যভান মৃ: ভাপন উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬৩৩ ৮২০৩ ০১৭০৫-৯১৩৫৩২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

752.     পভাছা: াররা পফগভ স্বা: মৃত: পভাস্তপা ভপরা পদনমুজুয পগাীনাথপুয ৩ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬২৯ ৩৩ ৮২ ০১৭৮৪-৯৮৯৭১৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

753.     ারদকুর ইরাভ পতা: ীদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬২৯ ৮৫২৮ ০১৭৬৬-২৮৭৩৩৭৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

754.     ওফাইদুর ইরাভ ইয়াকুফ আরী পুরুল পদনমুজুয দ:পগাাইপুয(ভন্ড) ৩ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬৩৪ ৭০০২ ০১৭১৬-১৩১৩৫৭৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

755.     পপ উদ্দীন মৃত: আপজভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬১৪ ৩২৩৬ ০১৭৪৬-৯৬৬৩৭৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

756.     গুরজায আরী মৃত: আপজভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬১১ ৯৩৮১ ০১৭৭৪-৩৪২৭২৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

757.     তাযা কান্ত যায় পগাগীন যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬৩০ ২৯৫২ ০১৭৪৬-৪৪৪৯৯২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

758.     অপনতা যায় স্বা: মৃত: ভঙ্গলু যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬৩০ ৩৭৩২ ০১৭৯৬-৭৫১১০৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

759.     পভাস্তাপপজায যভান মৃত: উভয আরী পুরুল পদনমুজুয দ:পগাাইপুয ানু) ৩ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬২৮ ৭০২০ ০১৭২৭-৮৭৭৪৮০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

760.     খাররদা আকতায স্বা: দুরার ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ২৩৮ ০০০ ৭৬৮৮ ০১৭৭৩-২০৭৭৪৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

761.     পগাার চন্দ্র যায় গরন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৫৯৩ ৮৬৩৭ ০১৭৫০-৪৫৯৯২৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

762.     ধন্য চন্দ্র যায় পনভ ডর যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬৩৪ ৩৬২৭ ০১৭১৩-৬৮৮১৬৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

763.     তাযাভপন যায় স্বা: যগুনাথ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬৩০ ৩৩১০ ০১৭৬৭-২৫২৭২৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

764.     সুফা চন্দ্র যায় ফুকুন্দু পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৫৯৪ ২৫১৭ ০১৭১৩-৬৮৮১৪৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

765.     পপ্রভ রার চন্দ্র যায় চন্দ্র কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬১৩ ৪৭৬৮ ০১৭৮৬-৯২৬১৪৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

766.     অরকান্ত যায় দু:পখয়া যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১০০ ৩০৭ ০২০৬ ০১৭১৭-৫৯০২৫৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

767.     রুরন চন্দ্র যায় ভঙ্গলূ চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬১৩ ২৭০১ ০১৭৮৬-৮১০২৪১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

768.     ভর চন্দ্র  যায় নপখন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬৩০ ৮৩৫৯ ০১৭৭২-৬৮১৭৪৪৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

769.     য়ভনী যায় স্বা: পয যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬১৩ ০৮০৪ ০১৭৮৬-৯২৪২৭৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

770.     াদাংসু চন্দ্র যায় জপগন্দ্র নাথ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬৪২ ৮০৮০ ০১৭৪৬-৯৭০০৩৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

771.     আবুর কারাভ আজাদ মৃত:খপতফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬৩০ ৪৬৬৮ ০১৩১৪-১৯২৫৮৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

772.     পফউটি ফারা স্বা: সুধা যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৫৯৪ ১৭৯৭ ০১৭৯৬-৭৮৪৬৮৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

773.     পজোৎস্না যানী যায় স্বা:নপরদ যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৩ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৫৯৩ ৯৪৩৭ ০১৭৭৩-৬১১৪১৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

774.     অঙ্গনী ফারা যায় স্বা:মৃ: কাধু যাভ যায় ভপরা গৃপনী " ৩ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৫৯৪ ১৬৮০ ০১৭৮৩-১৬৯১২৪

775.     আপজজায যভান আব্দুর খাররক পুরুল পদনমুজুয " ৩ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৫৯৪ ৬৩৫৬ ০১৭২৯-১৪১৯২২

776.     আযপভনা খাতুন স্বা: যারদুর ইরাভ ভপরা গৃপনী " ৩ ৭নং উথযাইর ৭৭৯ ৫৭০ ৮০৬৯ ০১৭৪৩-৩৭৩০৬৯



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

777.     লুৎপা পফগভ স্বা: ারদকুর ভপরা গৃপনী " ৩ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬৩০ ৯৭৬৭ ০১৭০১-৫২০২১৪

778.     ছাররয়া খাতুন যস্তভ আরী ভপরা পদনমুজুয পফেম্ভযপুয(সুতাযাড়া) ৪ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৫৯৯ ৮৪৫৫ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

779.     ভয়ারজভ ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬২৬ ০৬২৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

780.     ভনয়াযা আপজার হুরন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৫৯২ ৪১৮১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

781.     ছপকনা প: খপরর উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৫৯১ ০৯০৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

782.     ছাইদুয যভান পভা: হুরন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৫৩৪ ৭৩৭২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

783.     আ: ভাররক জপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৫৯২ ৯৭০৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

784.     যপফউর ইরাভ যস্তভ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬২৫ ২৮৭৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

785.     ছাররউয যস্তভ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬০০ ৬৫৪৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

786.     নুয জাান যাপ আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৫৯২ ৯৯১৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

787.     জরফদ আরী মৃ: নুরুর ক পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬২৫ ৭৮৬৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

788.     আ: খাররক জপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ২৭১৬৪-৯৪৩৫২৬১২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

789.     পভাছা: যপভা যভজান আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬২৫ ৩৭৮৫ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

790.     ইউছুপ আরী জপভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬০০ ২১০৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

791.     আ: জফফায আ: কপযভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬০০ ২০৩৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

792.     ভপতউয যভান আ: কাপপ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৫৯১ ৮৮৭৫ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

793.     আবু াইত আপজার পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬৩৫ ৬৪৩৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

794.     পভা: ভাযপ আ:াপভদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৫৯২ ৮৮৯১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

795.     পভা: পভাাযপ আ:গফুয পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৫৯৩ ২৫১৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

796.     খারদমুর ইরাভ জাপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬২৬ ৩৪৯৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

797.     আবুর ভতাররফ ছইদুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ১০০ ৩২২ ০৫১২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

798.     ততয়ফ আরী ধপনবুল্লা পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬০০ ১২৭৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

799.     আবু ছাইদ পযাজুর পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬২৬ ৩৫০১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

800.     আরনায়ায কপযভ ফক্স পুরুল পদনমুজুয পফেম্ভযপুয (রাঠুয়াাড়া) ৪ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬০১ ৩২৯৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

801.     পভা: ভনজুরুর আকফয আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬৩৬ ০৩৯৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

802.     আ: ভাররক ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬০০ ৪৪৮২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

803.     পভাছা: ভপজডনা পফগভ প: ভপছয উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬০০ ৬২৭২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

804.     খারদমুর ইরাভ য আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৫৯৩ ৮৭৪৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

805.     াাজান আরী আকফয আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬২৬ ০৮৪৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

806.     পপকুর আইয়ুফ আরী পুরুল পদনমুজুয পফেম্ভযপুয(রাঠুয়াাড়া) ৪ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬০০ ১৩৭৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

807.     খাইরুর ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬০০ ০০০২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

808.     ভাসুদা পফগভ ভপতবুয যভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৫৯৩ ২৩০৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

809.     পযজাউর ইরাভ আইয়ুফ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬৩৬ ৩১৭৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

810.     পযয়াজুর ইরাভ আইয়ুফ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬৩৭ ১২৮৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

811.     ফাবুর পারন আপতাফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬২৬ ২২১৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

812.     ইভাইর চুনায পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৫৯৯ ৯০৫৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

813.     তছপরভ আযাপ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৫৯২ ৯৭১৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

814.     যপফউর পভা: খারদভ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৩১২ ৯৩৭১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

815.     ভাপনক ইপদ্র আরী পুরুল পদনমুজুয পফেম্ভযপুয(রাঠুয়াাড়া) ৪ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬২৫ ৫৫৯৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

816.     তপভজ উদ্দীন ওভান গপন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৫৯১ ৩৮২৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

817.     ভয়জন পভাস্তপা ভপরা পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬৯২ ৮৪৭৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

818.     পভা: নুয ইরাভ আপজভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পফেম্ভযপুয(াতর) ৪ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬৩৬ ৮৩০৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

819.     ভনরজয আরী শুকুরু পভাা: পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ২৭১৬৪৯-৪৩৫২৫৯৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

820.     পভা: আপজবুয যভান  পভা: ইয়াপছন আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৬৮৫৬৪৩৬৩৬২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

821.     পযয়াজুর ইরাভ এভায উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৮৬৫৬২৭৩১২৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

822.     যওন আযা আবুর হুরন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ১৪৫৬২৫৯০৬৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

823.     যপপকুর ইরাভ ভপজফয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ১৪৫৬০০৬১৫২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

824.     আনারুর ইরাভ পজোত আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৩৭০৬৩৪৮৫৮২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

825.     আরনায়াযা পফগভ আব্দুয যাজ্জাক ভপরা পদনমুজুয পফেম্ভযপুয(কায়ছায) ৪ ৭নং উথযাইর ২৮০৬২৬৩৬৫৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

826.     পদররায়ায হুরন যাজ্জাক আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ১৯০৬২৫৫৯৮৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

827.     ভনজুরুর ইরাভ ওয়াজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৫৫০৬২৬২৬২৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

828.     কাভরুজ্জাভান ওয়াজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৫০৫৬২৫৫২২৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

829.     পভরয জাান পরয়াকত ভপরা পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৫০৫৬২৫৬০৫৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

830.     নুয জাভান ওমাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৪১৫৬২৫০২৫২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

831.     ভস্তাপপজায যভান রালু পভয়া পুরুল পদনমুজুয াতইর ৪ ৭নং উথযাইর ১৪৫৬২৫৮৯৭৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

832.     ভপপজুয যভান যভজান আরী পুরুল পদনমুজুয পজাতফফর(ডাঙ্গাাড়া) ৪ ৭নং উথযাইর ১৪৫৫৯২৫১০৫ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

833.     ছপভয উদ্দীন য পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৪১৫৬২৫৩২৬৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

834.     নুয আরভ আ: ভপজদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৭৩০৫৯৩০৮৫৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

835.     পভা: আপনসুয যভান পভা: আপজজুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ১৪৫৬৪২৮৪৬৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

836.     আপজার হুরন গলূ পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৯৫৫২৯৫৮৪৬৫ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

837.     পভা: াাজান ফাান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ১৯০৫৯২১৯৮৫ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

838.     ারজদা খাতুন ছইদুয যভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৩২৫৬০১০২৬৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

839.     আরতাফ পারন কারভ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৫৫০৬২৬১৭২৫ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

840.     নুয ইরাভ য পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ২৮০৬২৬৭২৫৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

841.     ভপভনুর ইরাভ যভজান আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৮২০৬০০৩৭৯৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

842.     পভা: অরদ আরী কাপ পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয পজাতফফর(ডাঙ্গাাড়া) ৪ ৭নং উথযাইর ৭৩০৬০০৬৮২১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

843.     আইনুর ক মৃ: আয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৬৪০৬০০৩৫৭১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

844.     জাাঙ্গীয আরভ ফাান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৫৯৫৫৯২৫৪৯৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

845.     াপভদুয যভান আপজজুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৭৩০৫৯৩০৯৪৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

846.     পযফুর ইরাভ ইব্রাপভ খপরর পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৮৬৫৬০১৭৫১৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

847.     ওফাইদুয যভান ছাইদুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ২৮৩৩১৫২৯৯০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

848.     ভপাজ্জর পারন আপজজুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৫০৫৫৯১৬৪৭১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

849.     ভপন উদ্দীন উভয আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৩২৫৬৩৬৪৫৩৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

850.     ভকাযভ পারন উভয আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৭৩০৬৩৬৮২২১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

851.     মুকতারুর ইরাভ খপরলূয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ১০০২৯৬৪৫৫৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

852.     রায়রা খাতুন আ: ছফাান ভপরা পদনমুজুয পজাতফফর(ডাঙ্গাাড়া) ৪ ৭নং উথযাইর ৮৬৫৫৯৩৯৩৫৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

853.     আপজজুয যভান আপরভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ২৮৫০৪৬১১৬৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

854.     পপ উদ্দীন াভসুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৬৮৫৬০০৪৫৩৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

855.     ছাইদুয যভান তাররফ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৫০৫৬২৫৪০৭০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

856.     ভকরছদুয যভান জপপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৪১৫৫৯১৮১২৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

857.     ভফারেয আরী শুকুরু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৩২৫৫৯৩০৮৯৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

858.     তপযকুর ইরাভ আব্দুর জব্বায পুরুল পদনমুজুয মুযাদপুয(পভাল্লাাড়া) ৪ ৭নং উথযাইর ৫৫০৫৯২৩২১৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

859.     ইছভাইর পারন আপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৬৮৫৬০০৭০৬৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

860.     পভা: যারদুর ইউসুপ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৯৫৫২৯৫৮০৪৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

861.     ভপতবুয যভান ফপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ১৪৫৬০০৬১৮৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

862.     খাজ উদ্দীন ছফুয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৭৩০৬০১০৩৯৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

863.     আব্দুর আপরভ তপভজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৪৬০৫৯২৬৬৭৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

864.     তপভজ উদ্দীন ইপদ্র আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ১০০৩১৩৪৩৩৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

865.     আপনসুয যভান ছাপরভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৫০৫৬২৫৩৭২৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

866.     াজ্জাদ আরী আইনুর ক পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৪১৭৩২৫৭১৫৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

867.     আইনুর ক আ: যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ২৭১৬৪৯-৪৩৫৩৬৫৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

868.     আবুর পারন আ: যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৯৫৫৩১২৬৭৮১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

869.     ভজাায আরী কস্টু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৭৭৫৬২৬২২২১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

870.     পফরারয়ত পারন পইমুল্লা পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৭৭৫৬৩৬৩৩১৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

871.     দুরার আপাজউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৮৬৫৬২৭১২৮৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

872.     পভাা: ভরছনা াপছফদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৮২০৫৯২৬৩৩৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

873.     যাফ আরী তপভজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৩২৫৫৯৩১৬৭১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

874.     সুরতান আরী পযয়াজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৩২৫৫৯৩২৬৩৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

875.     জাাঙাগীয আরভ বুধু পভাাভম্দ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৭৭৫৫৯২৩৫৬৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

876.     ভনজুয যভান বুধু পভাাভম্দ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৮২০৫৯২৮৮১৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

877.     পপউদ্দীন পনু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৫৯৫৬০০৪৭৬৫ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

878.     জারফদ আরী কুদ্দু আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৮২০৫৯৩০৮৮৯ ১৭৫১৩০০১৪৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

879.     াভসুর ক ভপউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয মুযাদপুয(পভাল্লাাড়া) ৪ ৭নং উথযাইর ৭৭৫৬২৬২২৩৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

880.     কাভরুজ্জাভান  পফরারয়ত পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৮৬৫৬৩৬৯৭৮৫ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

881.     আঞ্জুয়াযা প- আযাপ আরী ভপরা পদনমুজুয পভাল্লাাড়া ৪ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬০০ ০২১৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

882.     নাপছভা  াযবীন স্বা: াইবুয ভপরা পদনমুজুয ভপরধাাড়া ৪ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬০০ ৯৬২৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

883.     ভাসুদ আরভ আব্দুর গফুয পুরুল পদনমুজুয াাড়া ৪ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬০১ ১৯১২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

884.     ভপাজ্জর পারন আব্দুয গফুয পভয়া পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬০১ ২৬১৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

885.     পরার উদ্দীন অপছভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬০০ ৬৪৮৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

886.     যজ্জফ আরী ভজাফ্পয আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৫৯৩ ০৮৩০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

887.     জাপভনা খাতুন স্বা: পয়জায আরী ভপরা গৃপনী ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬২৬ ২৯৪২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

888.     পভা: পারুক পারন জপভর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ১৯৭৯২৭১৬৪-৯৪০০০০০৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

889.     াপভদুয যভান আপাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬০১ ১৪০৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

890.     জুরয়র যানা আপজজুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৫০৭ ৬৯১ ১৮১৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

891.     মুক্তায আরী পভা: মুছা পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬২৬ ০০১১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

892.     আকতারুজ্জাভান ফাবু জপভর পভয়া পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬০০ ৫০০৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

893.     পভাছা: ভতুডজা পফগভ প- ভনছুয আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬০০ ১৩৯৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

894.     জপভর পভয়া আরীভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬০০ ২৭৯৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

895.     পতায়াফ আরী আপজজুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬০০ ৬৫২৫ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

896.     আইনুর ইরাভ নুরুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয  মুযাদপুয(াা) ৪ ৭নং উথযাইর ২৬৯৪৮১-৪৯২২৬১০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

897.     পভাপাজর পারন ভপপজউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬৩৬ ৮৯৭৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

898.     নুরুজাভান ইছভাইর  পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৫৯১ ৬১২৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

899.     াা আরভ জপভর পভয়া পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬০০ ৬৪২৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

900.     ভররভ ক পভাজাপয আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৫৯৯ ৯১৩৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

901.     আব্দুয যপদ আপজজুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬২৭ ১৭৯৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

902.     আভজাদ আরী ইউনু আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৫৯২ ৩৫১১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

903.     পপরযাজা পফগভ স্বা: পফফয যভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬০১ ৫০৭৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

904.     পযাজুর ইরাভ ভজারম্মর ক পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬৩৪ ৮৫১৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

905.     আপরপ পযজাউর আব্বাছ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬০১ ০২০৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

906.     পভাখররছুয যভান ভপতয়ায যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৫৯১ ৪৭২৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

907.     ভপজফয যভান মুছা পভয়া পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬০০ ৪২৬২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

908.     পযপা খাতুন স্বা: পজরর ক ভপরা পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬২৫ ৮১৮৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

909.     পভা:কাভরুজ্জাভান ওভান গপন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬০০ ৯৯৩২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

910.     ভকবুর হুরন ওভান গপন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬২৫ ৫২১৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

911.     পভা: পয়জুল্লা ক আব্দুর ফারছয পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬২৬ ৪৭২৬ ০১৭৫১-০৯৯৮৬০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

912.      পভা: ছইফুর ইরাভ ছপপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ২৭১৬৪৯৪-৩৫২৯৪১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

913.     পভা: ততনুয আতাফদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৫৯৯ ৫৫০৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

914.     তারযকুর ইরাভ পভা: ততনুয পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬০০ ২০৬৭ ০১৭৪০-৬৩৭৫৩৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

915.     ভরনায়ারুর ইরাভ ভপপউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬৩৬ ২৩৫৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

916.     আরনায়ায পারন পদরাফয হুরন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৫৯২ ৬৬০৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

917.     পভাছা: ভপনযা খানভ স্বা: তছপরভ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬০০ ২৩৫০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

918.     পারুক হুরন পভাকাযভ পারন পুরুল পদনমুজুয মুযাদপুয(াাাড়া) ৪ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬০০ ৪৭০৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

919.     ভপন আরী পতা- মুছা পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬০০ ৭৭২৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

920.     দপফরুর ইরাভ ছইফুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয মুযাদপুয দাভপুকুয ৪ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৫৯৯ ৮৬৯৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

921.     পভা:নপফউর ইরাভ আকুফক্কয পদ্দীক পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬৩৬ ৪৫০৬ ০১৭০৪-২৫৫১৪১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

922.     ভপন আরী আনায আরী পুরুল দিনমুজরু ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬২৭ ২০৪৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

923.     পভাছা: যনা পফগভ স্বা: ারয পভাাম্মদ ভপরা পদনমুজুয ‘ ৪ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬২৫ ৭৩৭০ ০১৭৩৮-১৭৮৩৫০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

924.     অরদ আরী পচরন্দড়ু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৫৯১ ৭২১৪ ০১৭৪৮-২২৭২৬৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

925.     ছায়যা পফগভ স্বা: ভপতউয যভান ভপরা গৃপনী ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬২৬ ১০১৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

926.     পযফুর ইরাভ জপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬২৫ ৪৪৪৫ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

927.     নজরুর ইরাভ আব্দুর খাররক পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ২৭১৬৪৯৪-৩৫৩৬১৬ ০১৮৫১-৬৬৮৪৩৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

928.     পভা: যপফউর ইরাভ পতাপাজ্জর পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬২৫ ১৩৯১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

929.     পভ: পযয়াজুর ইরাভ মৃত: আযাপ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬০০ ০৮৫২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

930.     আজাায আরী আভত আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৮২১ ৮৯০ ৪৯০৫ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

931.     ারজদুর ইরাভ ারয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬২৫ ০২০৩ ০১৭৩৬৬-৭৫৯৬৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

932.     খারদমুর  ইরাভ আপজভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬২৫ ০০৫১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

933.     ছাপফনা ইয়াছপভন স্বা: ভাাবুয আরভ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬২৬ ৬৪৪৭ ০১৭৩৭-৭১৫৪২১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

934.     আপজার  পারন আব্দুর ফারছয পুরুল পদনমুজুয মুযাদপুয দাভপুকুয ৪ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৫৯২ ৭৩০৫ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

935.      পভা: াভসুর  ক আব্দুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬৩৭ ০৪৪১ ০১৭৩৭-৮৮০৫৪৫ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

936.     পযয়াজুর  ইরাভ আব্দুর খাররক পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬০০ ৪৫৯৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

937.     পভা:আনারুর ইরাভ আরাফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬২৬ ১০৫৮ ০১৭৯৬-১৭৭৪৯৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

938.     পভা: নুয আরভ জপভর পভয়া পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৩১২ ৭৩১৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

939.     পভা:জাপদুর ইরাভ ছপপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬২৭ ৩২৫৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

940.     পভা: যপদুর ইরাভ  পতাপাজ্জর পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬২৬ ০৯৬৫ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

941.     লুৎপয যভান ইউনু আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৩১২ ৭৩৮৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

942.     আপনসুয যভান ফপদউজ্জাভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬৯১ ২৭০০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

943.     পভাকরছদ আরী আনছায আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬২৬ ৬২৬৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

944.     আইনুর ক পতাপাজ্জর পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬০০ ৪৪৪৭ ০১৭৬০-৫১৫২৫৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

945.     আব্দুয যাজ্জাক অপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬২৬ ৩৬৯১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

946.     নজরুর ইরাভ ইউনুছ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬২৭ ৩৫৫৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

947.     আইয়ুফ আরী আবু খপরর পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬২৫ ৯৮৮৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

948.     পভা: জুরয়র পারন াপভদুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬২৬ ৪১৪৩ ০১৭১৭-৩০৭৮০০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

949.     াজান আরী আপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬২৫ ৮০৭৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

950.     অপদুয যভান আপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পজাতফফর(যক ৪ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬৩৬ ৮৫২৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

951.     পভা: পভাতাায আরী আপাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৩১২ ৮৬৩৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

952.     যপভ উদ্দীন জপভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬০১ ৪৪৮০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

953.     যাজ্জাক আরী আব্দুর াপভদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৫৯২ ৮০৪৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

954.     াভসুর ইরাভ জপযফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয " ৪ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬০০ ৩৭৫৩ ০১৭১৩-৬৮৮৩৩৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

955.     জরফদ আরী ছাররহুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৫৯৯ ৮৭২২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

956.     পজয়াউয যভান ভকররছায যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬২৬ ০১১০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

957.     জাাঙ্গীয আরভ আজাায আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬০০ ৫০৭১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

958.     পভরন আক্তায ভইনুর ক পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৫৩১ ৯৫০৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

959.     ারজদা পফগভ স্বা: নজরুর ভপরা গৃপনী ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৫৯২ ৪৮২৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

960.     আব্বা আরী আরফদ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৫৯২ ৯০২৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

961.     ছাররনুয যভান আব্দুয জফফায পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬০০ ০৫০২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

962.     ছারদকা পফগভ স্বা: নজরুর ভপরা পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৫৯২ ৪৮৪৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

963.     াপপজুয যভান ারয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬২৬ ২৩৬১ ০১৭৫৫-৩৫৩৬১০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

964.     াপন ফাবু আব্দুয যপদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬২৬ ৯৩৫৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

965.     আভজাদ আরী আরফদ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৫৯২ ৩৩২৫ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

966.     যপফউর ইরাভ ভকরছদ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৫৯৯ ৮১৭২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

967.     ভারজদুয যভান মৃত: আযভান আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬২৬ ৪৫৬৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

968.     ারচন আরী  পতাপাজ্জর পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬২৭ ১০২৯ ০১৭৯৬-১০৫১৩৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

969.     ভপজফয যভান জপভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ২৭১৬৪৯৪-৩৫৩৫৪৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

970.     আবু ছাইভ আরী পভা: আ: খাররক পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৮৯৬ ৬৬১৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

971.     পযপ উদ্দীন পভয়াজান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬০০ ১৮১৯ ০১৭৪০-১০৬২৯৫ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

972.     পভাছারদ্দক পারন জপভর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৫৯২ ৫৪৫৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

973.     পভা: ছাইদুর ফপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয " ৪ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৩১৭ ৭৮৯১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

974.     আপতবুয যভান যভজান আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬০০ ২৬১১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

975.     পজররখা খাতুন স্বা: পজরর ক ভপরা পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬০০ ৮৮৯২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

976.     যপপ উদ্দীন জপভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬০০ ০৯৩৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

977.     ভাাবুয যভান ভপন আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৫৯১ ৪৭১৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

978.     পভা: ফাবু পভা: আকালু পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ২৭১৬৪৯৪-৩৫৩৫৪০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

979.     সুজার উদ্দীন অপয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৫৯৪ ০৭২৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

980.     যভত আরী আকফয আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৪ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৫৯১ ৯৮৪৮ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

981.     যারন ফাবু আ: ভাররক পুরুল পদনমুজুয মুযাদপুয(ফাফযা ৫ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬২৮ ১৭৮৯ ০১৭৮০-৯৮৯৭১৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

982.     পভাছা: নাজভা পফগভ মৃত: ভছারদক ভপরা পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬২৯ ৬৮৯৩ ০১৭৩৭-১৫৭৪৯৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

983.     পযয়াজুর ইরাভ পজর ক পুরুল পদনমুজুয ফাফযাাড়া ৫ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬৩৬ ৬০২৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

984.     ইরভাতাযা স্বা: আবুর ভপরা পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬২৯ ৭৭১৩ ০১৩০৭-৩৭৮২৬৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

985.     যপফউর ইরাভ াপভদুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৫৯৯ ৬১৬০ ০১৭১৭-১২৬১৪২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

986.     যপভা পফগভ প: অপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬৩৬ ০৯৪১ ০১৭৫০-০৭৩৯৪০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

987.     পভা: আনারুর জয়নার পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৩৭২ ৫৬৯ ৫২২৯ ০১৭৯২-০৩৮৬২৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

988.     আপজজায যভান ছপরভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬২৭ ৭৮৭৫ ০১৭৭৩-৯২৬১০৪ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

989.     ওকত এফযাপভ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬২৮ ৩৮৬৩ ০১৭০৯-৪১৫৭১০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

990.     ছপভনা পফগভ ছাভচুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬৩৫ ১৯০২ ০১৭৪০-৯৪৬৪০৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

991.     রারটু পভয়া আপজজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয মুযাদপুয(ফাফযা ৫ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬২৯ ১৬২০ ০১৭৩৫-৬৭৭৪৬ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

992.     আবু াইদ ওভান গপন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৫৫৫ ৬৮১ ৮০০২ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

993.     আ: ভাোন ছপরভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬২৮ ৭৬৫৩ ০১৭৭৪-৬১৪৭২৯ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ০১৭৩৫-৮২৪১০৬

994.     পযয়াজুর ইরাভ ভপয  উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬২৮ ৬৭৭৬ ০১৭৭৩-৫৬৭৭৪৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

995.     নজরুর ইরাভ ছপরভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬৩৬ ৭৯৪৬ ০১৩৬১-১২৩৬২৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

996.     পভপযনা আক্তয নুযর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৫৯২ ২২১৩ ০১৭২৩-৬৭৪৩৯৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

997.     ভয়না পফগভ পভাজারম্মর ক পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬৩৫ ০৯০২ ০১৭৯২-৮০৪১৬৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

998.     আযাপ আরী াাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬৩৫ ১৪৫৪ ০১৭২০-৫৯৪০৮৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

999.     ভাসুদ যানা ভপনয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬০৯ ১১৬৬ ০১৭৩৪-৭১৭৮৭৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1000.  পরয়াকত আরী যপভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৩০৪ ৯০৪১ ০১৩০৫-১৮৭১৬৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1001.    জপভর উদ্দীন ভজয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ' ৫ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬২৮ ৬৭০৫ ০১৭৭৪-৪৭৪৯০৩ পভা: আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1002.    খাপতজা স্বা: যপপকুর ভপরা পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬৩৫ ০৮৩৪ ০১৭৬১-৮৬৯৬০৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1003.  ফুরজান স্বা: মৃ: ভকরছদ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬২৭ ৮৫২৭ ০১৭২০-৫৯৪০৮৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1004.  াপফফয মৃত: ারয পভা: পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬৪২ ৩৭৭০ ০১৭৬১-৩১৬০৫৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1005.  আপযফুর পযাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬২৮ ৭৩৮৪ ০১৭৭৩-০৮৭২৬২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1006.    ারুন যপদ মৃত: াপছফ খান পুরুল পদনমুজুয মুযাদপুয(াজীাড়া) ৫ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৫৯২ ৫৭৫৭ ০১৭৩৬-৬৭৪৪৩৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1007.  পভারযপা পফগভ প: আ: যপভ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬১০ ১৫২৪ ০১৭৬১-৪৬২৯৮৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1008.  জাানাযা পফগভ ভপতবুয ভপরা পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৫৯২ ০৫০৫ ০১৭৩৭-৪৭১৩৪৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1009.    জয়নার আরফদীন পযাজউদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ২৭১৬৪-৯৪৩৫৪১৭৫ ০১৭৫০-৮২৪০৪০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1010.    নুয পনায মৃত: জাপয ভপরা পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৫৯১ ৬৮৫৬ ০১৭২৮-৯৬১৩২০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1011.    জাাঙ্গীয আরভ আব্দু াাদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬০৯ ৯৫০৬ ০১৭৭৩-৩০৬৪৫৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1012.    াপনা পফগভ প: আব্দু াভাদ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ১০০ ৩০৫ ৬০০৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1013.    কাভরুন পনায রুহুর ভপরা পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬১০ ৩১৮১ ০১৭৫০-৬৭১৪২৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1014.    পভা:আরতাপ পারন পতাজারম্মর পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬৩৬ ০১৯০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1015.    জরফদ আরী পভাস্তপা কাভার পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬২৮ ৪৪১৭ ০১৭২৭-১৭৯০৭৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1016.    ভপউয যভান আইন উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬২৮ ৭৬৭৯ ০১৭৩৪-১৩৮৩৮৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1017.    পারুক পারন পভাজাফ্পয পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬১০ ৩০৪৮ ০১৭৩৯-৯৬৮৭১৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1018.    নুয ইরাভ আ: আপজজ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬০৮ ৯৮৮৯ ০১৭৪৪-৭১৭৩৯৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1019.    রুকানা পফগভ লুৎপয ভপরা পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬১০ ৬৯০৪ ০১৭৫০-৫৫০৫৩৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1020.    পভা: আরতাফ পারন পভাস্তপা পুরুল পদনমুজুয মুযাদপুয(াজীাড়া) ৫ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬১০ ১৬০৪ ০১৭৯৩-৮০১০৫৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1021.    পপযরদৌী পফগভ স্বা: পযজাউর ভপরা গৃপনী ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬১০ ২৭৩৯ ০১৭২৮-৩৪৭৬১৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1022.    রুহুর ইয়াজদান ারজদুর ক পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬২৮ ৬৬৭৬ ০১৭১৬-৩৮৬৫৪৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

1023.    আপযপ াান আপজার পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬৩৬ ১১৬৪ ০১৭২৮৮-৬৭৩১২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1024.    নজরুর ইরাভ অরদ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬০৯ ৫১৫৯ ০১৭৬১-২৪৯১৩৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1025.    যইছ উদ্দীন অপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬১০ ০২৯৪ ০১৭৮৬-৭৬৭৬৫০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1026.    আজাায আরী অপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬২৮ ৭৬৬৬ ০১৭৮৬-৭৬৭৬৫০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1027.    াাজান আরী পযাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬০৯ ২১৮০ ০১৭২৭-১৭৯১০৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1028.  এনতাজুর ইরাভ আব্দুর ভপজদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৫৯০ ৮৪২৩ ০১৭৪৬-০৯৪০৯৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1029.    পারর যানা পইজুয যভান পুরুল পদনমুজুয মুযাদপুয(াজীাড়া) ৫ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬৩৫ ৬৪২৫ ০১৭৭৭-৯৫১১৫৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1030.  তপরভ উদ্দীন ভঈন উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬৪২ ৭৮১০ ০১৭২৭-২২৮৮০০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1031.    আপনছুয যভান অপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬১০ ৬২০৫ ০১৭৯২-১২০২৩৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1032.    পভাাযপ পারন আব্দুর ফারছয পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৫৯১ ৫০৮৬ ০১৭২৩-৭৮৯৮৫০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1033.  আরনায়াযা পফগভ স্বা: ভকরছদ আরী ভপরা গৃপনী ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬১০ ৫৩৯৭ ০১৭৪৬-৯৭০১১০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1034.  জহুরুর ইরাভ কপরভউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৩০৪ ৯১৩২ ০১৭৬৭-৪৯৬৪৮১ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1035.  আরা উদ্দীন পপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ১০০ ৩১৮২৮২৯ ০১৭৪৭-২০৪০৬৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1036.    াইদুয যভান পরভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬১০ ২৮৫৮ ০১৭৩৪-৯৯৭১৩৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1037.  পভাকাযভ পারন নাপজভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬৩৬ ২৫৭৬ ০১৭২৮-৩৭৭৮০৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1038.  পযাজুর ইরাভ অপছভদ্দীন যকায পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৫৯৫২ ৬৩৩৪ ০১৭৪৪-৪৫৩২৯৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1039.    াজ্জাদুর ক পযাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬০৯ ৫১৭৬ ০১৭৪৬-৯৫৭৬১৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1040.  জারদ আরী মৃত: আক্কা আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ২৭১৬৪৯৪-৩৫৪১২৮ ০১৭৮০-৮৪৮৩৫০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1041.    ারদা পফগভ প- ফপছয পভাাম্মদ ভপরা গৃপনী ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬৩৪ ৬৬৩৬ ০১৭২৯৪-০৭৭৭৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1042.    নজরুর ইরাভ আব্দুর গফ্পায পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬৩৫ ৫৫৬৭ ০১৭৫১-৩০৫০৬৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1043.  াছান আরী আব্দুয াপছফ খান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬৪২ ১৭৮১ ০১৭৫১-২১৮৮৩৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1044.    আব্দুর পারন আইন উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬২৯ ৭৬৭১ ০১৭৬৪-৭৬০৬৫৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1045.  াভসুর ক পযাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬২৯ ৮৪৯৩ ০১৭৫১-০৩৮৪৪৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1046.    তপন আরী ভপন উদ্দীন যকায পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬২৯ ৬৪৫৫ ০১৭৪০-৪৮৫১১৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1047.  পভা: যাপদুর ইরাভ আবুর পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬৩৬ ১৪৭৭ ০১৭৯২-৭৯৮৭৮৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1048.  পভা: আপতউয যভান শুকুরু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয " ৫ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৫৯২ ৩৫৬১ ০১৭৯২-৭৬৬৬১৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1049.    পারতভা পফগভ তপভজ উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৫৯১ ৯৫৮৭ ০১৭৫৫-১০৫৩৮৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1050.  আপনছুয ইরাভ আব্দুর ভপজদ পুরুল পদনমুজুয মুযাদপুয(ভাঠাড়া) ৫ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৫৯২ ৯২৮৭ ০১৩১৫-১৭৯৯৭৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1051.    আব্দুয যপভ ছাইদুর ক পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৭৭৮ ৩৭৮ ২৪১৫ ০১৭৪১-০০৩১২৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1052.    ছইদা খাতুন আরনায়ায পারন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬২৯ ২১৭৯ ০১৭৪০-২৫৬৯৫২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1053.  আবুর পারন অপপজদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬২৯ ২২১৪ ০১৭৫০-১৪৮১০১ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1054.  ভপপরদ্দীন নপছযদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬২৮ ১৮০৫ ০১৭৪৬-৩১১২০৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1055.  াপনা পফগভ আরকুর ভপরা পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬১০ ৪৮৩৮ ০১৭৭০-৮১৪৫৫৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1056.    পযাস্তভ আরী ছইদুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬২৭ ৭২৩৭ ০১৭২৪-৫৮৫২৯৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1057.  যপপকুর ইরাভ পজরর ক পুরুল পদনমুজুয মুযাদপুয(ভাঠাড়া) ৫ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬৩৫ ০৪২৩ ০১৭৮০-৫৮৭৮৭৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1058.  ভন্টু আরী মৃ: ইব্রাীভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬২৯ ৫৯৩১ ০১৩০২-১২৬২৩১ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1059.    তাপকন উদ্দীন ভপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয াজীাড়া ৫ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬২৮ ৬৬৯২ ০১৭৯৬-৯৫০১৬৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1060.    আরভনা খাতুন স্বা: ওয়াজকুযনী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬১০ ১৩৯২ ০১৭৪৭-৮৩৬০৮৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1061.    আব্দুর ফারদ ইদ্রী আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৫৯১ ৫৮১৪ ০১৭৩৭-৮০২২৪৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1062.    তয়দ আরী মৃ: ইদ্রী মুপন্স পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬১১ ৫৩৫২ ০১৭৬৫-৫৪৩০৩০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1063.    পভঘনাথ যায় যাভদ যায় পুরুল পদনমুজুয মুযাদপুয(কারীদা ৫ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬২৮ ৫৩২৫ ০১৭২৩-৮৯৩৯৬৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

1064.    রুহুর আপভন বুধু পভাাভম্দ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬৩৫ ৬৪৩৩ ০১৭৬৪-১৭৬৫২৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1065.    াপপজুর ইরাভ আরা উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ১৯৪-৬৬৭-২৯৬৯ ০১৭১৯-৭২৫৮৭৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1066.    কপনুয পফগভ প- ভাইন উদ্দীন ভপরা গৃপনী ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬৩৬ ৯১৮১ ০১৭০৮-১৮৪১৬০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1067.    আবুফক্কয পপদ্দক পাযাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬৪১ ৮৬২১ ০১৭৫৫-৪২৪৪১১ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1068.  পনয়পত যানী স্বা: পগাার যায় ভপরা গৃপনী ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬১০ ৬৮৫৭ ০১৭৩৬-০৬৩৮৮৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1069.    আরনায়ায পারন কাজী ভপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয মুযাদপুয(কাউয়াব ৫ ৭নং উথযাইর ১৯৩ ৩২৯ ৭৩৪১ ০১৭৪২-০০৬৯২৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1070.  আবু ফক্কয পপদ্দক পযাজদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৫৯২ ৩০৪৯ ০১৩০৮-১১৩৪২১ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1071.    রুহুর আপভন পভাকরদ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৫৯২ ২৬১০ ০১৭১০-৫৭৫৭২৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1072.    আপভনুর ইরাভ আব্দুর জব্বায পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৫৯২ ৪৪৬১ ০১৭৩৮-৪৭৮৪৫৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1073.  যপফউর ইরাভ াইফুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ২৮০ ১৬১ ৫৬১৪ ০১৭৬২-৯৬৯৬৮০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1074.  আপযফুর ইরাভ জাপয আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬১০ ৯৭৭৯ ০১৭৩৭-৫৫৮৬৩৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1075.  ভরভজা খাতুন স্বা:মৃত: নাপজভ ভপরা গৃপনী ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ২৭১৬৪৯৪-৩৫৪৮৫৪ ০১৭৭৩-৭৩০৩১১ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1076.    ভপন আরী আরী পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬৩৬ ১৮৯৯ ০১৭০৬-৫১০৮৯৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1077.  আবুর পারন পতাজারম্মর পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৫৯০ ৮৬৪২ ০১৭১৯-০৯৯৭১৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1078.  ইভত আযা পফগভ স্বা: নুযর ভপরা পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৫৯১ ৬৯৯৭ ০১৭৫৭-০৬১৩৯৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1079.    পারুক পারন পভাকররছায যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৮৬৩ ৯১১৬ ০১৭৫১-২৩৬৮০৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1080.  যারনা ফানু স্বা: পছপদ্দক ভপরা পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৫৯১ ৯৫৫৭ ০১৭৪৬-৯৬৩১১৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1081.    সুরতান পারন যপপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬১০ ৯৫০০ ০১৯৩০-৩৮০১২৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1082.  আছভা পফগভ স্বা: মৃত: পভাাম্ম আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬৩৫ ১৯৭৭ ০১৭৬৪-০৪১২১৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1083.  াপভদা পফগভ স্বা: যভত ভপরা গৃপনী ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৫৯১ ৩২২৩ ০১৭৩৭-৫৩৬২২৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1084.  লুৎপা পফগভ স্বা: ছারফদ ভপরা গৃপনী ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬২৮ ২৮১১ ০১৭৫০-০৭৩৯৯৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1085.  াভসুর ক যজ পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬২৯ ৪২৯৪ ০১৭৫১-২৭১৪৪০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1086.  াাজাান আরী আবুর পারন পছাট পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬২৮ ৯৯৬২ ০১৭৬৪-৮০৩২১ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1087.  ীদ আরভ ইয়াকুফ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৮৮০ ৭৭৪৩ ০১৭৩২-৬৮২৬৪৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1088.  আব্দুর জপরর যভজান আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬১০ ৭৮৬০ ০১৭৪১-০৬২১৮১ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1089.  আপছায আরী যভজান আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ১০০ ৩০৫ ৬৭২৬ ০১৭৩১-২৪৫০৭২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1090.    পারতভা পফগভ স্বা: ভকরর ভপরা পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬২৮ ৮৫৭২ ০১৩১৮১-৭০৪৫৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1091.    আকতায আরী ওকত আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬১০ ৩১৫৩ ০১৭০৫-৮২০৮১০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1092.    মুনুপা পফগভ স্বা:মৃত: জব্বায ভপরা গৃপনী ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬১০ ৪৬৭৬ ০১৭৪৪৮-৪২৩৩৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1093.    আপভয উদ্দীন আব্দুর গপায পুরুল পদনমুজুয " ৫ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৫৯২ ১৫১১ ০১৭২৩-০৭০৮৪৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1094.    পভাজারম্মর ক ইউসুপ আরী পুরুল পদনমুজুয মুযাদপুয(দানাাযা) ৫ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬১০ ২৯১৪ ০১৭০৬-৮৩৯৩১৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1095.    জুরয়র যানা আরতাফ পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ১৯৩ ৩৫২ ৮১২৫ ০১৭৯১-৮৯৮৩৩১ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1096.    চান পভাাম্মদ তপভয পভাাম্মদ য: পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬২৯ ৫৮৫৭ ০১৭৬৩-২২৩৪৯১ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1097.    পভজানুয যভান মুপনয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬৩৫ ২৮৬৮ ০১৭৬৪-৭০১৫৪৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1098.  ভঞ্জুরুর ইরাভ আবুর কারদয পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৩১৪ ১৬৭৩ ০১৭০৪-৮০৭৪২২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1099.    আব্দুয যাজ্জাক ভীন আরী পুরুল পদনমুজুয মুযাদপুয(দানাাযা) ৫ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬২৯ ৯৩০৫ ০১৭৩৭-০৭৭১৮৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1100.    পভা: পযপ ভপপজউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬০৯ ২০৮১ ০১৭৪৪-৪০৯২৯৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1101.    পপযদা পফগভ স্বা: যাপকবুর ভপরা গৃপনী ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৫৯২ ৮৮৫৯ ০১৭৬২-৭৭৫৫৫২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1102.    আব্দুর কারদয খাপতয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৫৯৩ ৪৭৬১ ০১৭৭৩-৯০৪১১৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1103.    পভাপাজ্জর পারন আপজজায যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬৩৬ ০৯১৭ ০১৩০৫১-৮৭১৬৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1104.    যপদা পফগভ স্বা: পজর ভপরা গৃপনী ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৫৯১ ৯৪১৩ ০১৭৪৬-৭০৪৩৩০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

1105.    এভদাদুর ক আব্দুর াপকভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ১০০ ৩১৪ ৭৫২৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1106.    আপনছুয যভান আবুর কারভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬১১ ৩৫২২ ০১৭৭৬-৯৪৯৪৬২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1107.    আপজডনা খাতুন স্বা: ভকরছদ ভপরা গৃপনী ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬২৮ ২০৫৭ ০১৭৯৬-৭২০৫৩৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1108.    ছারফদ আরী খাপতয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয মুযাদপুয(ফাড়ীয়াা ৫ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬১০ ৩০৩০ ০১৭২৬-০৩৫৩৪৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1109.    নরুজ্জাভান ইরাভ আব্দুর ভাররক পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬২৮ ৭৬০৪ ০১৭৮৪০-০৭০৪৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1110.    াপন আরভ জাাঙ্গীয আরভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৮৬৯ ৬৫১ ২৬৯১ ০১৭৫৭-৯৭০১৯৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1111.    আনছারুর ইরাভ আব্দুর জপরর পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬২৮ ৭৩৯৮ ০১৭১০-৪২১২৬৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1112.    রযায়ায আরভ ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৫৯৩ ২২৩৭ ০১৭৩৪-২৩৯৬১৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1113.    তাজ পভাাম্মদ াাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬২৭ ৬৬৫৩ ০১৭৭০১-৭৩৫১৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1114.    পয়জন পনছা স্বা: মৃত: এনামুর ভপরা গৃপনী ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬১০ ১৪৪৭ ০১৭৪৪-৮৪৪৭৯৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1115.    কাভরুর ক জয়নার আরফদীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬১১ ০৭২২ ০১৭৩৭-৬২০৬১৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1116.    পভাকরছদ আরী পজলুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৫৯২ ৬৫৮১ ০১৭৫৭-৮৫৪৩৮৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1117.    ওকত আরী যপপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৩৩২৩০-১৮৪৪৭৪২৭ ০১৭২১-৪১১৭৩৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1118.    আরযপা পফগভ স্বা:পভজানুয ভপরা গৃপনী ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬২৯ ১৭১৬ ০১৭৫০-৯২৬০১১ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1119.    আরভনা পফগভ প- আযাপ আরী ভপরা গৃপনী ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৫৯১ ৯৩২৩ ০১৭০৫-৮৯৭৫৬৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1120.    ভাসুদা াযবীন স্বা: আব্দুর আপরভ ভপরা গৃপনী ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ১৯৯৪২৭১৭৭-৩৪০০০৩২৫০১৭৭০-৬৫২৬৭৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1121.    পভাস্তাপপজায যভান যপপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৩০৫ ০০০৭ ০১৭২৫-৪৮৩৪২৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1122.    ভপন পযজা ভপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬০৯ ০৪৯৯ ০১৩০৮-১১০৩১৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1123.    পরয়াকত আরী যপপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬০৮ ৯৭৪৯ ০১৭৫৫৯-৮২২৪২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1124.    পভাররভ উদ্দীন াভসুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬১০ ৫৪৪৩ ০১৭৬৪-৮০৬৬৭৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1125.    পভনাযা াযবীন স্বা: আতা উদ্দীন ভপরা গৃপনী ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬১০ ৭৮০৩ ০১৭৬৭-৩০৮৪৮৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1126.    লুৎপয যভান ইয়ায পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬৩৪ ৯৩৩৬ ০১৭৭৩-৪৬১৬০৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1127.    আনছায আরী ইয়ায আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬০৯ ৭২২২ ০১৭৬৪-৮০৬৮৪১ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1128.    যাজু কাভার খারদমুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৫৫২ ৫৮৪ ৪৪৮৫ ০১৭৪৪৯-৭৫০৩০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1129.    আরনায়ায পারন াভসুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬১০ ৬৯৪০ ০১৭০৫-৯৫০২৭৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1130.    ফাবুর পারন পজলুয যভান পুরুল পদনমুজুয মুযাদপুয(রপিাড়া) ৫ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬১০ ৪৮২৫ ০১৭২৮৮-৬৭৭০৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1131.    বুরবুর জাোত স্বা: মৃ: নাপজয ভপরা গৃপনী ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬১০ ১৪৯৪ ০১৭২৩-৪০০৭০৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1132.    আরভনা  খাতুন প- এভাজ উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয মুযাদপুয(রপিাড়া) ৫ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৫৯১ ৭৩২৩ ০১৭২৩-৩৬৮৩৪৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1133.    দুখুনী ফারা স্বা: মৃত: ফাদর ভপরা গৃপনী ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬১০ ৫০৩৩ ০১৩০১১-২৩৮০৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1134.    পরখন ফাবু াপচভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬৪২ ৩২৪৯ ০১৭৭৩৯-৩৫১৭৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1135.    পুতুরী ফারা স্বা: নরযন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬১০ ১৭৫৫ ০১৭৬৪-৭৫৮০৪৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1136.    মুপনর পং পযা রার পং পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬১০ ৪৮৩১ ০১৭৮৬-৭০৮১৫৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1137.    নীর কুভায পং মৃত: ফাদর পং পুরুল পদনমুজুয মুযাদপুয(রপিাড়া) ৫ ৭নং উথযাইর ২৭১৬৪৯৪-৩৫৪০৬২ ০১৭৭২৫-৩১৩৯৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1138.    জনতা ফারা স্বা: সুরযন ভপরা গৃপনী ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬১০ ০২৫৮ ০১৭৫১-৩৯৩৬৪৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1139.    রন্তাল পং মৃত: পভন্দ্র পং পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬২৬ ৭০৭৬ ০১৭৬২-৯৯৭৮১২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1140.    সুপভত্রা ফারা স্বা: টিপকয়া ভপরা গৃপনী " ৫ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬৩৪ ৯৯০৬ ০১৭৫১-৩৪৭৯০৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1141.    রা পং রার চান পং পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৭৭৯ ৮১৬ ২০৯০ ০১৭৯-১৮৭৮৮৪৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1142.    যাজকুভাযী ফারা স্বা:মৃত:পজরতন ভপরা গৃপনী ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬২৯ ৫৭৬২ ০১৩১৮৯-১৪১৯৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1143.    আরনায়ায পারন াপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৭৩৯ ৬১০ ৯০০৫ ০১৭৪৪৪-১১১৫২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1144.    রুস্তভ আরী যভজান আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬৩৬ ৬৫৯৭ ০১৭৫০-৪৫৭২৫৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1145.    পভা: জব্বায পযাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬১২ ০২৩৮ ০১৭৩১-৮৩২৬৬৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

1146.    খপভরুর ইরাভ পয়জ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৫৯২ ৫৮৭২ ০১৭৫০-৭৮৭৪১১ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1147.    ভপন পযজা আজাায আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৩৭৪ ৫০২ ৯৭৪৮ ০১৭৪০০-৮৩৬১৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1148.    আযপজনা খাতুন স্বা: নুয ইরাভ ভপরা গৃপনী ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬১০ ০৮৯৪ ০১৩১৫৩-৪৫৭৪৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1149.    আব্দুর আপরভ ভপজফয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬২৯ ১৬৭৯ ০১৭৯৭-৬৭৭০১৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1150.    আরফদ আরী পযাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬১১ ৫৮০৮ ০১৭৭৩-৪৫০৫৩৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1151.    পযফুর ইরাভ পভাাম্মদ আরী পুরুল পদনমুজুয মু্ভাড়া ৫ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৫৯০ ৫৮৫৩ ০১৭৯৬-৭৯১৭১৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1152.    জরফদ আরী পযাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬২৭ ৬৬৮৪ ০১৭৫৫৩-৫৮৪৪২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1153.    ভাপদুর ইরাভ ভপবুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬১০ ২৬৬৩ ০১৭৪৪৯-৭৪৫১০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1154.    ভাামুদুর ইরাভ ভপবুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬৩৫ ৮৬৮৭ ০১৭২৩-১২৯৭৪৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1155.    ভাামুদা খাতুন স্বা: ভপফয ভপরা গৃপনী ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬২৮ ৮৬১৬ ০১৭৭৩৫-২৬৯৩০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1156.    আপতউয যভান আপযদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬৩৫ ১১৬৭ ০১৭৩৯৩-৮৫৬০৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1157.    ছইফূয যভান অপছযদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬১০ ০৩৪৪ ০১৩০৪-৬৬৬৯৯৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1158.    য ফানু স্বা: ভপতফয ভপরা গৃপনী ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ১০০ ৩১৪ ৬৬৯১ ০১৭০৪-৩৮৪১৪৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1159.    পযজাউর ইরাভ ভকরছদ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬২৮ ০২১৮ ০১৭৫১-৩৭৮৬৫৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1160.    আযাপ আরী ফাফয আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬২৮ ৭৭৯৮ ০১৭৪৪৩-১৩৪০৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1161.    পযয়াজুর ইরাভ যপপক উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬৩৫ ৮১৪১ ০১৮১৮০-৪৫১১৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1162.    পযপা খাতুন স্বা: াভসুর ভপরা পদনমুজুয মুযাদপুয(ফাগাড়ী) ৫ ৭নং উথযাইর ১০০ ৩০৫ ৭৭১৬ ০১৭০৬-৮৪১৯৪৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1163.    পভাছা: পদররুফা প- ভয়জদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬০৯ ২১৪২ ০১৭৫১১-১৯১১০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1164.    লুৎপা পফগভ স্বা: ভারজদুয ভপরা পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৫৯১ ৮৩৭৭ ০১৭৪৬৩-১১১৩৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1165.    জরফদ আরী াভছুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬১০ ৩৬২৫ ০১৭৬২-৮৪০৮৬৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1166.    জাানাযা পফগভ স্বা: ভপতবুয ভপরা পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৩১৪ ২৮৬১ ০১৭২৪-১০৭৭৩৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1167.    নুয ছাা পফগভ প- ারজভ আরী ভপরা গৃপনী ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৫২৮ ৫৯৫৪ ০১৭৫০-৮৬৫৫৮০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1168.    ভাপফয়া খাতুন স্বা:ভজাায ভপরা পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬২৮ ৮৬৩৪ ০১৭৪৮-৩৮২১৬৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1169.    আজাায আরী খপতফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬৩৫ ৩২৫৪ ০১৭৩৬-৪৮১৫৩৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1170.    আয়া পফগভ স্বা: আপতবুয ভপরা গৃপনী মুযাদপুয(ফাগাড়ী) ৫ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬২৮ ৩৭৯২ ০১৭১৭-৬১৬৫৩৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1171.    াাজ উদ্দীন পভরয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬২৯ ১৩৮৬ ০১৭২৩-৯৬০৯৭৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1172.    আভা খাতুন স্বা: পছপদ্দক ভপরা পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬১০ ৪৯১৪ ০১৭০১-৫৮৬১৯৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1173.    পদপর কুভায ীর পজরতন চন্দ্র ীর পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬১৪ ৭৭১০ ০১৭২০-৮১৩৩৭৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1174.    আজগায আরী খপতফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৫ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬২৮ ৪৯৯৫ ০১৭৩৯-৮৩৯১৫৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1175.    নুয জাান পফগভ স্বা: মৃত:ভপতফয ভপরা পদনমুজুয মুযাদপুয(ফাগাড়ী) ৫ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬৩৫ ৬১০২ ০১৭৩৯-৪৬২২৫৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1176.    আযরজনা পফগভ স্বা: যস্তভ ভপরা পদনমুজুয মুযাদপুয(দাভপুকুয) ৫ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬২৭ ৯৪১৬ ০১৭৯২৭-৬৬৬১৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1177.    আযপা পফগভ স্বা: আপছায ভপরা পদনমুজুয ফাগাড়ী ৫ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬২৭ ৭৯৪১ ০১৭৬৪-৭৯১০৪২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1178.    াযপভন আকতায স্বা:ফাবুর ভপরা গৃপনী " ৫ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬৩৫ ৩৩৫৩ ০১৭১৪-৫৫৭৬২৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1179.    পভাকরছনাযা স্বা: মৃত: পফরার ভপরা গৃপনী " ৫ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬৪১ ১৪৪৮ ০১৭১৪-৫৫৭৬২৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1180.    ছায়যা পফগভ স্বা: কায়ছায ভপরা পদনমুজুয ফাশঁগাড়ী ৫ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬২৬ ৫০৪৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1181.    যওন আরী ারয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয দাভপুকুয ৫ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬২৬ ৮৬৪৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1182.    পভা: আপাজ উদ্দীন ভকবুর পারন পুরুল পদনমুজুয াজীাড়া ৫ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬৩৫ ৭৬০৩ ০১৭৮৫৩-৫২৩০৫

1183.    আপযফুর আপভনুর পুরুল পদনমুজুয " ৫ ৭নং উথযাইর ৫১০ ০০১ ৩২৮২ ০১৭৭৩-৬৮১৬৭৭

1184.    লুৎপয যভান ারভ আরী পুরুল পদনমুজুয " ৫ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬১০ ৯৮০৭ ০১৭৫০-৮৬৫৫৮০

1185.    আপনছুয যভান মৃ: খপতফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয যপতনাথপুয ৬ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬১৬ ৮৭৬৫ ০১৯৬৭-৬১৬২০৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1186.    াানাযা পফগভ স্বা: আ: ছাভাদ ভপরা গৃপনী ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৫৮৯ ৪৯৭৫ ০১৩১৮-৯৭৫০১০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

1187.    আরনায়ায পারন ারকয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৫৯১ ৭৭৮২ ১৭১৭৪৩৬৯৪৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1188.    ভাাবুয যভান জপযফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬২০ ০৪৬৩ ০১৭০১-৫৩৪০৭৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1189.    াযপজনা পফগভ স্বা: পানাপভয়া ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬১৬ ৫০৮১ ০১৭৩৪-৯৯৭৩৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1190.    ছাইদুর ইরাভ যভজান আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬৩৩ ২৬০৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1191.    যপপকুর ইরাভ নাঈমুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ২৭১৬৪-৯৪৩৫৭০১০ ০১৭৮৬-৭৮০৬৬৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1192.    ভাাবুয অপজতুল্যা পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬৩৪ ৯৮৪৫ ০১৭৬৭-২২৯৬৯৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1193.    যপদা পফগভ স্বা: খারজয উদ্দীন ভপরা গৃপনী ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬১৬ ৮৯৭৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1194.    যারফয়া পফগভ স্বা: মৃ: কুতুফ উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬১৬ ৯০২৯ ০১৭১৭-৭১৬৪২৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1195.    পজরাফদ্দীন ছপরভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬৩৩ ৪৭১৭ ০১৭৪৮-৮২৬৩০৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1196.    জুরয়র আকতায রার পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬২০ ৯৯১৮ ০১৭৬১-৭০৪১৬৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1197.    ভরচনা পফগভ স্বা: ভপপজ উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬৩৪ ০০৮৮ ০১৭৫৫-১৬৬৬৮৬৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1198.    নুরযজাোত পভাপাজ্জর ক ভপরা গৃপনী ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬২০ ২৭২৩ ০১৭৫৮-৭২৩৫৮৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1199.    াপফদুর ইরাভ খাপজয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৫৯০ ৭৭৪৭ ০১৭৪২-১৯২৭০১ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1200.    ভরনায়াযা পফগভ স্বা: ভপউদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬০১ ৮৫৫৮ ০১৭৯৩-৮০৩৯৮৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1201.    আরনায়ায পারন অপর পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬৩৪ ২২২২ ০১৭৫২-২৬৭২৭৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1202.    পভাছা: য ফানু প- ভনছুয আরী ভপরা গৃপনী ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬২০ ৭৯৮৬ ০১৭৪০-৯৩৭১৫৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1203.    পভাছা: নুয ফানু প- পভাফাযক আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ২৮০ ১১৭ ১৬৭৫ ০১৭৬৬-২৩৮৬১৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1204.    পজলুয যভান পভাকাযভ পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬১৫ ৮১৭৪ ০১৭০৮-০৫০১৬৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1205.    পভা: যারর ফাবু আপনছুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৬৪৫ ১৪৮ ৮৮৮৩ ০১৩০৭-৬৭০৮৮১ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1206.    পপ উদ্দীন যভজান আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬২০ ৯৭৪৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1207.    ভনছুযা পফগভ প- ভপজদ যকায ভপরা গৃপনী ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬৩৪ ১৬০৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1208.  আইনুর পখ ফাাদুয পখ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬০৩ ১৫৭৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1209.    পযনা পফগভ প- ানতুল্লা ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬২১ ৬৪৫৩ ০১৭৩৭-৮৮৬৮৫২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1210.    পভাজাফ্পয পারন পপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬১৭ ৩৫৩০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1211.    পকরু পভাাম্মদ াতু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬০০ ৭৩০৩ ০১৭৬৫-১৩১৯৬৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1212.    আনারুর ইরাভ পভরযাপ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৫৫৭ ৬৮১৮ ০১৭৪১-৭০২৯৮৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1213.    পজোৎস্না পফগভ স্বা: আপনসুয যভান ভপরা গৃপনী ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৫৯০ ২১৫০ ০১৭৩৮-০০২১৩১ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1214.    আপদুয যভান পনজাভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৫৮৬ ৭১৩১ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1215.    পদুর ইরাভ কারভ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬২১ ৫৩৪৯ ০১৭৫১-৪৬৪৩৬৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1216.    ছারদক আরী মৃ: পজয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬২০ ৯৩২২ ০১৭৯৯-১১৫৯৩৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1217.    আপযফুর ইরাভ আইন উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ২৩৯ ২২৭ ৫৯০১ ০১৩১৮-৯২৯০৫১ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1218.    াানাজ াযবীন প- াপনুয যভান ভপরা গৃপনী ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৮৭০ ১৫৪ ৪৭৪৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1219.    আযাপ আরী পনজাভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৫৯০ ২৭০৩ ০১৭৩৩-০৩১৮২৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1220.    খরতজা পফগভ নুযর ক ভপরা পদনমুজুয যপতনাথপুয(পপকয ৬ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৫৮৯ ৯৬৪১ ০১৭৫৫-১৪৯২৮৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1221.    আপনছুয যভান ছপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৫৯০ ৮৮০৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1222.    খারদমুর ইরাভ ভপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৫৯০ ০৪৬৯ ০১৭৮৮-০৯০৯৬২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1223.    যপদুর ইরাভ খপতফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয যপতনাথপুয(পপকযাড়া) ৬ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬২০ ৪৮৭৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1224.    পভজানুয যভান তপভজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৫৮৯ ৫৪২৩ ০১৭৪০-০৭৮৫৩৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1225.    আরতাপ পারন ইউসুপ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৫৮৯ ৯৪৬৯ ০১৭৩৮-১২০৫৯৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1226.    খপতফ উদ্দীন নুযর আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৫৮৯ ৮০৯০ ০১৭৬২-৭৪০৫৪৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1227.    ছাররা পফগভ ভপতউয ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৫৮৯ ৯৩০০ ০১৯২৮-৪৯১২০১ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

1228.    ভপনফ ফাবু ভপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬৩৩ ৩১৭১ ০১৭১৯-৪১৯১৭৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1229.    আরফদ আরী ভঙ্গলু পভাাভম্দ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৫৯০ ৪১৯৪ ০১৭৩৮-৭২০০৯৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1230.    ভনছুয আরী মৃ: আভজাদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ২৭১৬৪৯৪-৩৫৬৪৮২ ০১৭৭৩-৯৩৫০৯০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1231.    পযপজয়া খাতুন ভনছুয আরী ভপরা পদনমুজুয নুনাায(চকযাফান) ৬ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬২১ ২৪৮৫ ০১৭৮৭-৯৫৪১০৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1232.    পভনাযা াযবীন নুরুজ্জাভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৫৫২ ৪৬৩ ২৯৫৬ ০১৭২৩-৪০১৭৬৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1233.    ভপজবুয যভান পয়ায পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬২১ ৬৬৮৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1234.    ইযপান আরী পয়ায পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৩০০ ৩০৬৩ ০১৭৮৬-৮১৭৫৮৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1235.    পযাদ আরী চুনায পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬৩৪ ৪১৫২ ০১৭৪৭-৫১৯৪৪৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1236.    ভকরছদ আরী আপাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৫৯০ ০৭০২ ০১৭৪৫-৩৬৯২২৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1237.    তযাফ আরী আনছায আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬৪৩ ৫১৭২ ০১৭৯৬-১০৩১৩৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1238.  ছইদুয যভান জানজালু পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৩১৬ ৯২০৩ ০১৩১৬-২২৬৯৭২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1239.    খাইরুর ইরাভ ভঙ্গলু পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬০১ ৭৮১৫ ০১৭৩৩-০৬৪২১৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1240.    পজপভন আকতায ছাইদুর ক ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬০১ ২৯৯০ ০১৭৬১-২৪৯০৭০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1241.    আপছাযা পফগভ পতাপরছয ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ১০০ ২৯৫ ৩৬০০ ০১৭৬৩-২৩৮৩৮৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1242.    ছপরভ উদ্দীন চুনায পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬০১ ৮৯৯০ ০১৭৯৯-১২৪৮৩০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1243.    পযনু আযা রুরফর ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ২৯৪ ৬১৩০ ০১৭৫৪-৪৪৯৩৮৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1244.    পইজুয যভান াপছভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬৩৪ ১৮৮৫ ০১৭৫৫-২৮৩৮৬৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1245.    আকতাযা ফানু পযাজুর ক ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬৩৪ ৪১৬৮ ০১৭২৩-৭৫৬৮৪২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1246.    পযফুর ইরাভ মৃ: আফফা আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬৩৪ ৩০৮০ ০১৭৪৪-৩৭৮৫৫৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1247.    ইছাাক পচন্দুড়ু পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬৩৪ ১৯২০ ০১৭২৩-৭৩০২৫৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1248.    আ: যভান মৃ: চুনায পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৫৮৯ ৫৩৪১ ০১৭৯৭-৮৬০৬২৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1249.    নপভয উদ্দীন চুনায পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬৩৩ ৯৬৫২ ০১৭৪১-৪৮৫০৪১ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1250.    ভাপনক পভাাযপ পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬৪৩ ৩৬১১ ০১৭৩৭-৮৯৪৮৫০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1251.    আরদা াপফবুয পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬৩৪ ৯৯৩৬ ০১৩১০-১৫৭৪৭১ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1252.    পদুর ইরাভ ভছ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬৪৩ ০৯৫৪ ০১৭৬১১-৪২৮২৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1253.    পভরন ফাবু আপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬০১ ৮৭৪৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1254.    নুয পভাাম্মদ আব্দুর াপভদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬৩৪ ০০৪৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1255.    যারনা নুয ইরাভ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬০১ ৬০৮০ ০১৭৫২-১৮৬৭১১ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1256.    পভারভনা আকতায আরনায়ায পারন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৫৮৯ ১৭১৮ ০১৭৫৭-৮৯৫৮৩৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1257.    াপছনা তইপুয ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬৩৩ ৪৬২৬ ০১৭৮৬-৭০৭২১০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1258.  পভাছা: ছানুয়াযা াপনপুজ্জাভান ভপরা পদনমুজুয নুনাায(চকযাফান) ৬ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬৩৩ ৭৪৯০ ০১৭৪৪-৯২১৭০৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1259.    তপযপা খাতুন স্বা:ছইয়দ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬৩৩ ৭১৮২ ০১৭৯৬৬-৭৫১৪৭৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1260.    ওলু পভাাম্মদ পচন্দুড়ু পখ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬৩৩ ৬২১৬ ০১৭৩৭-৪৭০৮৫২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1261.    ভারজদুয যভান নুযর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৫৮৯ ৯৯৫৪ ০১৮৭৫-৩২৫৭১৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1262.    আযাপ আরী তুজায পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয নুনাায(চকযাফান) ৬ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬৩৩ ৩৬১১ ০১৭০৭-৪১৮২৩৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1263.    যারফয়া খাতুন স্বা:মৃত: আপজজায ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৫৮৯ ৯২৭৭ ০১৭৮৩-৬০৬৮৯৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1264.    নুযর ক কালু পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬৩৪ ৭৩২৪ ০১৭৭৪-৪৮২৫২৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1265.    ইদুয যভান ভপছ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬৪২ ০৭১৫ ০১৭৬৩-১২৭৫৮৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1266.    আনজুয়াযা স্বা:আ:জব্বায ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬০২ ২১১৭ ০১৭৪১-২৮৯৯২২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1267.    ভপন আরী আবুর পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬৩৪ ৭৩৮১ ০১৭৪০-০৭৩৬৪৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1268.    আপজজায যভান আইনুর ক পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬৩৩ ৭৮৬৮ ০১৭৮৩-০৯০৪৫৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

1269.    আপিয়া আযা পভাপাজ্জর ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ১০০ ৮৪০ ০১৫০ ০১৭০৫-৯৪৩১৫৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1270.    ইযাদ আরী ইদ্রী আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬১৬ ৮০৯৯ ০১৭৭২-৭৪৮৩৩৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1271.    ভকররছ ইদু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬৩৩ ৪৬১৮ ০১৭৯৮-৫৩৩৩২৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1272.    ছইদুয যভান মৃত:পয ভন্ডর পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬০১ ৩৯৫০ ০১৭৫৭-৬৮৬১৭২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1273.    জাাঙ্গীয আরভ ফপদউজ্জাভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৫৯০ ৯২৮৯ ০১৭২৮-৫৩৩৩১৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1274.    াভসুন পনায স্বা: মৃ: ওরদ আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬৩৪ ৮৭৯৩ ০১৭০১-৫৮৬১৯৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1275.    কাভরুজ্জাভান ভাফুর পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৬৪২ ৪৭৬ ৫৪৪১ ০১৭৬৮-৮৩৬৫৬৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1276.    যভত আরী মৃ:  আপাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৫৮৯ ৯৬৭৮ ০১৭৩৮-০৮৯২৩৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1277.    নুয ফানু জরফদ আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৫৮৯ ৫৮৫৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1278.  ছাপভনা পফগভ আবুর কারভ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৫৯০ ৫৯৪৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1279.    ছাইফুন আযা যপপকুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬১৬ ৯৭৭৬ ০১৭৭৪-৪৮২৭১২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1280.  আপভনুর ইরাভ ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৫৯০ ৩৮৭৯ ০১৭৫৭-৮৯৫৮৭৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1281.    আযরজনা ফানু আবু কারাভ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ২৭১৬৪৯৪-৩৫৫৬৬৭ ০১৭৭৮-১১৭৩৩৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1282.    দুরারী জব্বায আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬৩৪ ৭৪৭৬ ০১৭৪০-০২৪৯৬৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1283.  তপাজ্জর পারন মৃ: আপাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৫৯৬ ৫৯০ ২৭৯৫ ০১৭৪১-০৩২১২০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1284.    ছইদুয যভান াপভয পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬০২ ০৫৮১ ০১৭৭৩-৮৭৯৪২৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1285.  পযপা পফগভ াইদুর ক ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ১৪৮ ৮৬৭ ১৯৮১ ০১৭৪৪-৮৭৮৯৪৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1286.    ভনছুয আরী মৃ: পপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয নুনাাায(পচৌধুযীাড়া) ৬ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬১৬ ৪৪৮০ ০১৭৮০-৬২১৯১৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1287.  ানাইভ াগয পযজাউর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৮২৫ ১৫০ ২৮০৫ ০১৭৫০-৪২৮৫৯২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1288.  পজয়াবুয যভান পজরায যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬০১১৭৬৯ ০১৭৩৭-৮২৮৮৩৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1289.    আপজজুর ইরাভ আনছায আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬৯৩ ৪৩৯৩ ০১৭৫০-৫১৮৮৫৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1290.    াপাতুন ভারজদুয যভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬০১ ৪৬৯৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1291.    ভনজুরুর ইরাভ আব্দুর াপভদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬৩৪ ৫৫৭৪ ০১৭৭৩-২৭৯৭৮৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1292.    পভাছা: খরতজা স্বা:ভকাযভ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬০০ ৫১৫১ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1293.    আপিয়াযা পফগভ পদপদ্দকুয যভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬০১ ৯৫৬৮ ০১৭৯০-০০৯১২২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1294.    ভস্তাপপজায যভান পভাকাযযভ পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬০১ ১৬৭৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1295.    যভজান আরী মৃ: খরয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৫৮৯ ৫৫০১ ০১৯৩৯-১৭৩৪৭৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1296.    জপযনা পফগভ ছাইফুর ক ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬০২ ৩৮৫৮ ০১৭৫৫-১৯০০৬৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1297.    আব্দুর আপজজ ইব্রাপভ পুরুল পদনমুজুয নুনাাায(পচৌধুযী ৬ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৫৮৯ ৮৭৯৬ ০১৭২৬-৯৬৪৩২৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1298.    আবু াদ্দাত শুব ওকত আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ২৮৫৬৭-৬৩০৯৫ ০১৭৭৩-২৮৭০২২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1299.    পাযাফ আরী মৃ: ারয পভাা: পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬১৭ ৯৯০৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1300.  জয়নফ পফগভ যপফউর ইরাভ ভপরা গদৃিনী নুনাায(পচৌধুযী ৬ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬২০ ৫৪৫৭ ০১৭৭৪-১৬০৭৯০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1301.    পযাজুর ইরাভ ছইদুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬১৬ ৭৭৫০ ০১৭২২-৪৩৪৭২৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1302.    ছপভয উদ্দীন যভান পপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬২০ ৯৯৯৪ ০১৭০৬-৮৪১৮১৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1303.  ভস্তাপপজায যভান াভসুর ক পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৫৮৯ ৭৩৩৩ ০১৭৬৩-১৬৯৬১৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1304.  যারর যানা ছরফদ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৭৭৮ ০৪৮ ৫৫৭৪ ০১৭৫০-২৯০৮৮৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1305.  পভাাযযপ পারন ছারদক আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬৩৩ ৯৬১১ ০১৯৮৯-৮৯৯৩৫৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1306.    যারদুর আনছায আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬৩৪ ২০৫৩ ০১৭৬৮-৮৩৭২৭৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1307.  পভনু আকতায যপফউর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬৩২ ৭২৪৮ ০১৭৮৮-০১১৯৬৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1308.  ভাসুদ যানা আজগায আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬৩৪ ৬২২৩ ০১৭৫১-৮৪৩২৫৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1309.    াাজান আরী আ: রপতপ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬০২ ৪৮১৬ ০১৭০১-৫৩৫০২০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

1310.    পভাছা: কপনুয দুরার ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৫৯০ ৪০৫৯ ০১৭৭০-৩৯২৬১৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1311.    ভাসুদ যানা ভইন উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬৩২ ৭৩০৫ ০১৭৭৪-৩৪২৭৬৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1312.    পাফান আরী আব্দুর জপরর পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬০১ ৬৯২৮ ০১৭৩৫-৯৮৩০০৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1313.    যপফউর ইরাভ পকনু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬৩৪ ৩০৯৮ ০১৭১৯-৫৪০০৯৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1314.    ারচন আরী ধপন উল্যা পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬০১ ৫৮৯৪ ০১৭৮৫-৪২০৬৬৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1315.    ভাাবুয যভান ফানু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬৩৫ ২৫২৬ ০১৭৪২-১৩২৬৩১ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1316.    আব্দুর রপতপ পভাফাযক আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ১০০ ২৯৭ ৮৫৬৫ ০১৭৬৪-৭৯০২০৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1317.    নুয আরভ আনছায আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৫৯০ ১০৫৪ ০১৭৪৪-৫৮৪৮১৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1318.    কারভ আরী ইয়াকুফ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৫৯০ ১৪৩৭ ০১৭৪৪-৪৭৭২৬৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1319.    ভপনরুজ্জাভান আব্দুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬০২ ৩২৪৮ ০১৭২১-০১০৯৫৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1320.    যপভা খাতুন পরকন্দায আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৫৯০ ৬২২৮ ০১৭৯৯-৯৫৩৪৪৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1321.    খপভজা খাতুন মৃ: কানু পভাা: ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৫৯০ ৭৬১৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1322.    যভত আরী াাজদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৫৯০ ৪৮৪৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1323.    রুছানা জাপয উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৫৮৯ ৫৫৪৩ ০১৭৩৮-৩৬৬০৫৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1324.    পভা: পভন্টু তপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬৩৪ ৯২৭০ ০১৭৪৪-৩২৫৩১৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1325.    ফপদযন পনছা খয়যদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৫৯০ ১৭১৮ ০১৭৫৪-৬২৮৯৫৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1326.    পারতভা পফগভ ছারদক আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৫৮৯ ৭৬৩৫ ০১৩১৫-৩৮১১৯৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1327.    যাপ আরী ফুলু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ২৭১৬৪৯৪-৩৫৬০০৮ ০১৭৬২-১৪২৮৩৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1328.  খয়যন পনছা ারদক আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৫৯০ ৭৩৯১ ০১৭৭৩-৭৩৯০৫৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1329.    ইউনু আরী আ: ফারছয পুরুল পদনমুজুয মুযাদপুয(ভপলাতান) ৬ ৭নং উথযাইর ৫৪০ ৬৩৩ ৬৭৭৯ ০১৭৪৪-৯১৯১৬৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1330.  কভ ডর আরী মৃ: ইয়াকুফ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬১৬ ৫৩৯২ ০১৭৭৩-৩১২১৫৫২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1331.    পপযরদৌী পখাযরদ আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৩১৬ ৮২৩৯ ০১৭৭৪-২৯৪৮১২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1332.    আ: যাজ্জাক নপজয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ১০০ ৩১৭ ৪৫৬০ ০১৭৭৩-৯৩৫৫৮২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1333.  উভয আরী ইয়াভত আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬০২ ০৫৮১ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1334.  আপভনুর ইরাভ আব্দুর জব্বায পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬২০ ২৭৭৪ ০১৭৬১-৮৯৭৮৬৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1335.  আযাপ আরী ইয়াভত আরী পুরুল পদনমুজুয মুযাদপুয(ভপলাতান) ৬ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬০১ ৭০৬৪ ০১৭০১-৯৯৬১২২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1336.    পভাছা: পভনাযা পায পভাা: ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬০২ ০৪০৯ ০১৭৩৮-২৪০৩৯৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1337.  পযারকয়া পফগভ আনছায আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬০০ ৪৬৩৪ ০১৭৩৬-৫০৩২৭৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1338.  আতাবুয যভান পজলু যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬০১ ৫৮৬০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1339.    পারন আযা মৃ: পপযদুর ভপরা পদনমুজুয মুযাদপুয(ভপলাতান) ৬ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬৩৪ ৪৫৫৬ ০১৭৪৭-৪৩০১৪৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1340.  ভইনুর ইরাভ মৃ: ইয়াকুফ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬০১ ৬৮৭৮ ০১৭৭০-৩৬৭৭৮০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1341.    একাব্বয পারন আবুর পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬৩৫ ০৩৯৩ ০১৭১০-৫৯৩৭৮৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1342.    পযয়াজুর ইরাভ ভয়জ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬০২ ১৮৩৮ ০১৭২৮-২২৫৫০১ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1343.  পভাছা: আরদা পজর ক ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬০২ ৩২৬২ ০১৭৬৮-৮৩৬৫৭১ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1344.    পভা:ভপজদ কালু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬৩৩ ১৫৩২ ০১৭৮১-০৯৮১৪৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1345.  পভা: পারুক আবুর পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬৩৩ ৪৩০২ ০১৭৯২-৯১২৪৮২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1346.    াভসুন পনায ভপপজ উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৮২৩ ৮৬৯ ০৮৭২ ০১৭৬৩-১২৭৭৪২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1347.  আাদুজ্জাভান াপভদুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ১০০ ৩০১ ০১২৯ ০১৭১৭-৮০২৩০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1348.  াপফবুন নাায জাাঙ্গীয আরভ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬১৭ ৯২১৮ ০১৭৭৩-৩১২১৫২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1349.    আবু ছাইভ জপভর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬০১ ৩৩৯৪ ০১৭৮৪-৯৮৮৭২৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1350.  আরফদ আরী জপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬৩৪ ০২৩৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

1351.    আকপরভা ভপজফয যভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬৩৪ ৪৬৩১ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1352.    পজরর ক পপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয মুযাদপুয(পভযাাড়া) ৬ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬০০ ৮০১২ ০১৩১০-১৬৭৬৭৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1353.  পভাতাায পারন আপজুজয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬০১ ২৯৭৫ ০১৩০৯-৪০৮৯২৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1354.  নুয ফানু াভসুর ক ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬১৭ ০৮৪৫ ০১৭৫৯-৯৮২৪৫৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1355.  পভাছা: ইছভতাযা আইনুর ক ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬১৯ ৪৮৭৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1356.    পভা: পারুক ছারদক আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৭৩০৬০২ ৪৮৩২ ০১৭৪৫-৪৬৫৯৬৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1357.  পখাযরদ আরী ফুর পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৫৯০ ১৬২৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1358.  সুযাতন পনছা আপজজায যভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৫৮৯ ৯৯৬৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1359.    পইজুয যভান আপজজুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬৩৪ ২৯০৮ ০১৭৩৮-৬৩৫৫৯৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1360.    আ: ভতাররফ ভনছুয আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৫৮৯ ৮৬৩৬ ০১৭২৯-৮০৩২৪০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1361.    ভপন আরী ইব্রাীভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৫৯০ ৭৭৬২ ০১৭২৫-২৩৫০৪৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1362.    ভয়জন পনছা আযাপ আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৫৯০ ৯৩৯৬ ০১৭০৫-৯৪৩১৪৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1363.    ভকরছদুয যভান ভংগুলু পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬০২ ৩৮৭৫ ০১৭৩৬-৬৭৯২৭২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1364.    ারচন আরী নুরুজ্জাভান আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬০২ ১৮৬১ ০১৭৯২-৮৭৯১২২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1365.    ারভা আকতায আরপাজ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৯৫৭ ৭১৪ ২১১১ ০১৭৯৬-৮১৮৭৯৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1366.    ছাইমুর ক ভরয আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬৩২ ৭৫৩৭ ০১৭২৫-৮৭১৮১৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1367.    া আরভ অপছভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৫৮৯ ৮৯২৭ ০১৭১৭-১৮৫০৫৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1368.  নুযর ক মৃ: পপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬০২ ০৩৩১ ০১৭৫০-১৪৬০৯৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1369.    ছাইদুর ক পছয পভাা: পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬১৯ ৫৫৩৮ ০১৩১৫-৭৭৯৯৮১ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1370.  যাপজয়া পফগভ প- াপজভ উদ্দীন ভপরা গৃপনী ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬০০ ৬৯৮৫ ০১৭০৬-৭৪১২০৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1371.    াপফবুয যভান পপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬০১ ৫৩৬৯ ০১৭৩১-২৫২৫৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1372.    যভত আরী ফাফয আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬২০ ৬৬০০ ০১৭৪৭-৪৮৪৩৭০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1373.  পভাস্তপা পারন পভাজারম্মর ক পুরুল পদনমুজুয মুযাদপুয(পভযাাড়া) ৬ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬১৬ ০৭৯০ ০১৭৪৯-১৮৮০৫৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1374.  াাজত আরী পভরয আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৫৮৯ ৭৯৪৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1375.  পারন আযা ভপতউয ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬০১ ৩৭৩৭ ০১৭৩৭-৩৯৯৩৪৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1376.    পভাছা: আরনায়াযা স্বা:মৃ: যস্তভ আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬০০ ৬৮৭৮ ০১৭২৫-৩০১৯১২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1377.  পভজানুয যভান আপজজুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬০২ ২৭৩৭ ০১৭৩৮-১৬৮২৩০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1378.  ভাভদ আরী আযাপ আরী পুরুল পদনমুজুয মুযাদপুয(পভযাাড়া) ৬ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৫৯০ ৪৩৪৪ ০১৭০৫-৯৪৩১৪৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1379.    কুরসুভা পফগভ কসুয পভাা: ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৫৯১ ৪৮৪৭ ০১৭৬৪-৭০৭৮৩০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1380.  পভাাযপ আরী আযাপ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৫৯০ ২০০৫ ০১৭৫১-৩৬৮৩৬৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1381.    য ফানু প- যাফ আরী ভপরা গৃপনী ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৫৯০ ১৯৩৬ ০১৭০৯-৭৬১৮১৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1382.  আ: ছাত্তায মৃ: পছয পভাা: পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৫৯০ ৩৯৭৩ ০১৭৪০-০৮৩৬৩৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1383.  াপজান পনছা পভরয আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬১৫ ৭১০৮ ০১৭৪৭-৪৩৩৫১৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1384.  পপযনাজ াযবীন আভজাদ আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৪৯৪ ২৬৬৯ ০১৮৫৮-৪৪৩৮৪৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1385.  াইফুর ইরাভ পভাাযপ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৫৮৯ ৯৩৯৬ ০১৭৭৩-৩৭৯৭৮৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1386.  ারজদুর ক ভরয আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৬ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৫৯০ ৫০০২ ০১৩১৮-৯৭৪৬৩৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1387.  সুজন ফাবু জাপকয পারন পুরুল পদনমুজুয নুনাায পচৌ: ৬ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬০১ ৮৬৬৯ ০১৭৯৯-১৪৩১৩৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1388.  াানাজ পফগভ স্বা: আরফদ আরী ভপরা গৃপনী " ৬ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৫৮৯ ৮১৫৩

1389.  আঞ্জুয়াযা খাতুন স্বা: জাপয আরী ভপরা গৃপনী " ৬ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৫৯০ ২৪২৮ ০১৭৬৪-৯৭৬২১১

1390.    যওন আযা স্বা: এভদাদুর ভপরা গৃপনী মুযাদপুয ভপলা ৬ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬২০ ১২৬৩ ০১৭০১-৫৮৬১৮৬  

1391.    পভা: ইরাভ ইয়াকুফ আরী পুরুল পদনমুজুয " ৬ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬০২ ০৪৭৪ ০১৭৬১-৩১৭৯৬৯  



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

1392.    ইদুয যভান মৃত: ভঙ্গুলু পুরুল পদনমুজুয মুযাদপুয ৬ ৭নং উথযাইর ২৭১৬৪৯৪-৩৫৪৬২১৪  

1393.    আরতাফ পারন জয়নার আরফদীন পুরুল পদনমুজুয নুনাায ৬ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬৯৩ ৩২৮০ ০১৭৭৪-৩৪৩৩৮৫  

1394.    আব্দুর ছারাভ ভপতউয যভান পুরুল পদনমুজুয নুনাায পভযা ৬ ৭নং উথযাইর ৭২০ ৬৩৪ ৩০৭৪ ০১৭০৯-৭৬৩৮০৯

1395.    আরনায়াযা পফগভ স্বা: মৃ: ওলু পভাাম্মদ ভপরা গৃপনী যপতনাথপুয ৬ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬১৫ ৭০০৯ ০১৭৫২-২৬৭২৭৫

1396.    আপভনুর ইরাভ চতু মুম্মদ পুরুল পদনমুজুয নুনাায ৬ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৫৯০ ২৮৭১ ০১৭৭৩-৩১৮০০৮

1397.    ভপনযা াযবীন স্বা: যপদুর ভপরা গৃপনী যপতনাথপুয ৬ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬০০ ৯১৫১ ০১৭৮৫-৩৯৬৪১৪

1398.  আজগায আরী অপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয যপতনাথপুয ৬ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬৩৩ ৭০১৮

1399.    শ্রীভপত ভাপনকা ফারা কল্যান যায় ভপরা পদনমুজুয পন্দুযাইর(ভপন্দযাড়া) ৭ ৭নং উথযাইর ৯৫৫৩০৭৯৪৭৭ ১৭২২৮০৮৩৫৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1400.  শ্রী হৃদয় চন্দ্র যায়  শ্রী কাপনাথ চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৭৩০৬১৭০৮৭৪ ১৭৫৫৩৯৭৪৬৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1401.    শ্রীভপত পযনু ফারা জরধয যায় ভপরা পদনমুজুয ' ৭ ৭নং উথযাইর ৮২০৫৮৭৭২২১ ১৭২৪২৫৩৪৩৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1402.    শ্রীভপত াফতী যানী শ্রী রারভন চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর 2716-494358883 ১৭২১৩৭৮৯৪০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1403.  শ্রীভপত পরভাফারা  যতন যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ১৯০৫৮৬৯৩৮২ ১৭৬৭১৭৪১৪৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1404.    শ্রীভপত পপরকা ফারা পদরফন্দ্র নাথ যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৫৯৫৬১৬২৯০২ ১৭৩৮৪৩০৮২১ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1405.  শ্রীভপত  পযন ফারা  হৃদয় যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৭৭৫৫৮৭৪৮৪৪ ১৭৪৭৮৭২৫৮৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1406.    শ্রী যতন চন্দ্র যায়  শ্রী পযদ যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর 2716-494358772 ১৭২৫৯৩১৩৬৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1407.  শ্রী উদয় চন্দ্র যায়  শ্রী বুধন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৪১৫৬৩০৬১৮৭ ১৭৭৬৮৬৫৪১৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1408.  পভাছা: জপযনা খাতুন া আরভ ভপরা পদনমুজুয পন্দুযাই(ভাঝাাড়া) ৭ ৭নং উথযাইর ৫৫০৫৯৯৪৯১২ ১৭৫১৩৬৯৬৩৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1409.    শ্রী পত  চন্দ্র যায় ভপনন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৫৫০৫৯৯৪৩৫৯ ১৭০৪৩৫৯৫৪৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1410.    পভাছা: ছারকযা খাতুন পভা: খপরর ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৫৯৫৫৯৯৬২৩৫ ১৭৪২৩৩১৪৬৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1411.    পভাছা: আযপভনা খাতুন পভা: ছারদক আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ২৮০৫৯৯৬৬৫৫ ১৭৩৮৫৪৮২৪৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1412.    পভাছা: াভসুন পনায যপদুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৫০৫৫৯৮৭৪৩১ ১৭২৩৪৭২১৪৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1413.    শ্রীভপত কুসুভ ফারা যতন যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৬৮৫৫৯৯৯০০৬ ১৭০১৯০৫৯৪৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1414.    শ্রভপত পনভা যানী শ্রী কথারু চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয পন্দুযাই(পূফ ডাড়া) ৭ ৭নং উথযাইর ২৮০৫৮৮০৪৯৫ ১৭৬২৭৭৫২২১ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1415.    পমারগ চন্দ্র যায় ছপচন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৪৬০৬৪৩২৮৩১ ১৭৩১৫৮১৮১২৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1416.    রা চন্দ্র যায় পাগুনা চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর 1991-2716494000100 ১৭৪০১৭৮২৪৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1417.    শ্রী পভঠুন চন্দ্র যায় পভনুফভ ডন যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ১৪৫৬১৬২৬৮২ ১৭৯৬৮৪৬৫৮২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1418.    যতকী ফাবু নাতন যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর 2716-494358911 ১৭৫২৮৯৯৩০২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1419.    শ্রীভপত পপারী যানী অমূল্য ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৫০৫৬১৫৯৮৭৩ ১৩০৭৩৩২৬৯২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1420.    ভরন চন্দ্র যায় শুনাথ ভন্ডর পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৮২০৬৪২৯৬৩৪ ১৭৯৪৮৫২৮৬৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1421.    উরন্দ্র নাথ যায় পগজডা নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৯১০৬৩০৮৬৮৮ ১৫৩৪৩৬৮৩৪৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1422.    জগপদ চন্দ্র যায় ফাবু রার চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয পন্দুযাই(পূফ ডাড়া) ৭ ৭নং উথযাইর 2716-494358985 ১৭৫২৮৯৯৩০২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1423.    পভনা যানী যায় উলা যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৪৬০৬১৬৬৭১০ ১৭২৩৯৭২৫৪২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1424.    উদয় কুভায যায় ফীরযন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ২৩৫৬৪৩৮৩৭০ ১৭৮৭৯০৪৮৭৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1425.    পাভা ফারা যায় নীর কষ্ঠ যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ১০০৩০৮৫৬২৬ ১৭৮৭৯৯২৪৯০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1426.    পযনা যানী যায় ভূরন্দ্র নাথ যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ১৪৫৬১৬৩১৯৩ ১৭২৩৯৭২১৪৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1427.    অপনতা যানী ছত্ররভান যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৫০৫৮৫৭৭৪৮৬ ১৯২৫১২৮৭২৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1428.    প্ররভাপদনী যায় পপ্রভ কুভায ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ১৪৫৬১৬২৭৪০ ১৭০৭৪০৭৮৬৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1429.    নাযায়ন চন্দ্র যায় তযনী কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৫৫০৬৩১৪৫৮১ ১৭৩৩৮২৪৭১১ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1430.  পনপত চন্দ্র যায় যাধা কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৮৬৫৬৩২৪৯৪৭ ১৭২৫৫০৬৩৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1431.    পভা: আজাায আরী জাপয আরী পুরুল পদনমুজুয যাভচন্দ্রপুয(পফাায) ৭ ৭নং উথযাইর ৬৮৫৫৮৭৩৯৫৩ ১৭৭৩৯৪৫৭৬৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1432.    পভাছা: আররভা খাতুন আরনায়াযা পারন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৭৩০৫৮৮০৫৯৮ ১৭৯৪৯৬৪০৫৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

1433.  পভাছা: পজবুন নাায পরয়াকত আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৫৫০৫৮৭৪৬৫০ ১৭৫০০১৮২৩০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1434.    পভাছা: ানাজ পফগভ পযজাউর ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৩২৫৬১৬৭৪৮১ ১৭০৯৮২৩৩৭২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1435.  আযপজনা পফগভ আ: জপরর ভপরা পদনমুজুয যাভচন্দ্রপুয(খাড়পুকুয) ৭ ৭নং উথযাইর ৮২০৬৩১৫৬২৭ ১৭৮৩৮৪৭২৪০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1436.    জাোতুন পফগভ নুয আরভ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৫৫৪১৬৪৬৮৮০ ১৭৮২৯৭২৮০৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1437.  পভাছা: আরভনা পফগভ তপভজ উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয যাভচন্দ্রপুয(খাড়পুকুয) ৭ ৭নং উথযাইর ৫৯৫৬১৬১৫৮১ ১৭৯০৯৯৭৪৮১ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1438.  পভাছা: আযপজনা ফানু  আ: ভাোন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৮২০৬১৬৩৭৮৭ ১৭৫০৬৯২৫২০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1439.    পভাছা: াপছনা পফগভ ছপভয উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৫৯৫৬১৬১৫২৪ ১৭৪৩৪৬৬৬৯০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1440.    পভাছা: আযপজন পফগভ আবুর পারন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৫০৫৫২২৪১৬২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1441.    াভছুন নাায আবুর পারন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৩২৫৬১৬৭৫৫৬ ১৭০৭৪৭২৫৬৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1442.    াচান আরী ছপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৮২০৬১৬৬৭৯৬ ১৭৭৪৬৬৪৬১০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1443.    পভাছা: আকপরভা কর উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৭৩০৬৩২৫২৪৭ ১৭৩৭১৮৫১০৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1444.    াপপজুয যভান াভসুপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৮৬৫৬১৭৩৩৮৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1445.    আপযফুর ইরাভ নুয ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৩৭০৬১৪৯৮৮১ ১৭০৯৭৬১৭৯৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1446.    পভাছা: ছাররয়া পফগভ লুৎপয যভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৫০৫৬১৫৮৯৩৩ ১৭৪৪৯৭৩৪৫৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1447.    াজান আরী আবুর পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ২৩৫৬১৬৭৯৩৮ ১৭৩৭৫৭২৯২৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1448.  প্রপভরা যানী যায় রতেন্দ্র নাথ যায় ভপরা পদনমুজুয যাভপুয(পন্দুাড়া) ৭ ৭নং উথযাইর ১৪৫৫৯৯৫১৯৯ ১৩১৪২০৪২২৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1449.    রয চন্দ্র যায় ভপভ চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৫০৫৬৩০৯৩৫৩ ১৭৩৩১৩৪০৬১ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1450.  পঝররা ফারা রন্তাল যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৭৭৫৫৯৯৫৮৫৪ ১৭৩৭৫৭২৩৭০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1451.    আন  চন্দ্র যায় পকযী পভান যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৩৭০৬১৫৪৩৪৫ ১৭৩৩১৩৪০৬৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1452.    পভরন চন্দ্র যায় পজরতন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৬৩৫৫৩৯৩৭১০ ১৭২৩৬৫০১৯২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1453.  জপতন্দ্র নাথ যায় ধযনী কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৩২৫৬১৭০৮৮১ ১৭৭৪৭৯৬৯৭৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1454.    শ্রী উত্তভ ীর শ্রী নকুর ীর পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ১০০৩১৬০০৯৮ ১৭৭৩১৭০০৮২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1455.  পধমু চন্দ্র যায় দহুলু যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৩৭০৬৪১৭৫৩৬ ১৭২১৩৮৫৩৪৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1456.    ছপফ যানী যায় নরয যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ১৯০৫৯৯১৮৬৩ ১৭৩৩১৩৪০৯৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1457.  অঞ্ছরী যানী যায় অভর যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ১৯২২৬১৪৩৮১ ১৭৯২৯১৩৫৬৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1458.  উপর যানী যায় কাপভনী যায় ভপরা পবকাযী ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৮২০৬৪২৮৯৮২ ১৭৩৩১৫৮৮৪৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1459.    প্রান্ত যায় মতীন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৮৬৫৬১৭৬৬২৮ ১৭২৪০৯৩৫২০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1460.    পফরাত চন্দ্র যায় জীপফত চন্দ্র যায় পুরুল পবকাযী ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৯১০৬১৫৯৪৩৮ ১৭৪৬৬৯৬৯৬২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1461.    ভঞ্জুরুর ইরাভ তপভজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয যাভচন্দ্রপুয(স্কুরাড়া) ৭ ৭নং উথযাইর ৭৭৫৫৯৯১০১০ ১৭৩৩১৪৫৪৮৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1462.    পভাছা: ছপভনা পফগভ স্বা: আজাায আরী ভপরা পবকাযী ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ১৪৫৫৮৭৫৬৫৬ ১৭৮৩১৫০২৪৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1463.    নাজমুন নাায আপজজুয যভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৭৭৫৫৯৯৯৬১৬ ১৭৭৪২৩৬৯৬৬৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1464.    আপয়া খাতুন স্বা: আ: াভাদ ভপরা গৃপনী ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৩৭৪১০২৩৯৪৩ ১৭৩৩৫১৯০৮০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1465.    রায়রা আযজুভান পভাপাজ্জর ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৭৩০৫৮৭৯৯০৫ ১৭০৯৫৪৩৬২৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1466.    জনা ফানু আব্দুর জপরর ভপরা গৃপনী ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৫৯৫৫৯৯৫০৫৪ ১৭৭৩৯৫৭৫৯৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1467.    আনছায আরী মৃত: ভপভন উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৬৪০৫৯৮৭৭৮২ ১৭৭৪৩৪৩০৭১ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1468.    পভা: ভপন আরী পভা: আব্দুর যাজ্জাক পুরুল গৃপনী ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৭৭৭১৩৬৪৭৪৭ ১৭৭৩৪৫০৫৩৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1469.    পরয়াকত আরী ফাবু পপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৫৯৫৫৯৯৩৭৭৮ ১৭৬৭৩২৬৮৮৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1470.  পযরফকা সুরতানা ভপজফয যভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ১০০৩১৬০০৫৬ ১৭৮৪৭১১৩৯২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1471.    পভা: কাভরুজ্জাভান জনাফ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৫৯৫৫৮৭২১৭০ ১৭৩৩১৪৫৪২৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1472.    পভাছা: রাইপর পফগভ আপজজুয যভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ১০০২৯৩৯১১২ ১৭৭৪২৩৬৯৬৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1473.  পভা: নুয আরভ পভা: আররভা খাতুন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ২৮০৫৮৭৯৮৯৫ ১৩১৫২২৭১০৫ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

1474.    ভপভনুর ইরাভ জয়নার আরফদীন পুরুল পদনমুজুয যাভচন্দ্রপুয(স্কুরাড়া) ৭ ৭নং উথযাইর ৭৩২২১৬৮৮১১ ১৭৭৩৩৫৮৩২১ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1475.  পভাস্তাপপজায যভান আপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয যাভচন্দ্রপুয(তাবুাড় ৭ ৭নং উথযাইর ৯১০৬৩০৮৬০৫ ১৭৩৭৯৮৯০৯৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1476.    তাজমুর ইরাভ ভপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৮২০৫৯৯৬১৯৫ ১৭২৯৫২১৭৯৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1477.  পয়াযা খাতুন প: ফপছয উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৫৫০৫৮৯৬৬৩৮ ১৭৪৫২৪৮৯৩৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1478.  পভাপভনা পফগভ াইফুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৮২০৬৩১৫০৩১ ১৭৯০৯৭০৫৭২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1479.    য ফানু ইদুয যভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৬৪০৫৯৯১৩৮৮ ১৭৬১২৮০০৭০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1480.  পভাছা: ভয়জন আপভয উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৬৪০৬৩১২৩০৩ ১৭৬০৫৬৪৮১০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1481.    যাপ আরী ইদুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ১৯০৬৩১৮৭৯৩ ১৭৬২৫২৯৭৮৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1482.    ভারজদা পফগভ আপছয উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৩৭০৬৩০২৭৩৮ ১৭৯০৯৯২৫৯১ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1483.  জপযনা পফগভ আব্দু াভাদ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৫৯৫৬৩১৫৮৫৬ ১৭৪৫২৪৮৯৩৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1484.  নাপযন াযবীন প: পগারাভ পভাস্তপা ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ১০০৩১৬০০৩১ ১৭৩৭৫৮০৮৯৮ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1485.  আকতাযা পভা: খপরর ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৯৫৫২৯৯১৬৩১ ১৭৩৭২৫১৯২৪ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1486.    পভা: পভাকররছায াভসুপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৩৭০৫৯৮৩০৮২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1487.  আব্দুয যপদ আ: রপতপ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৬৮৫৬১৬২৩৯৮ ১৭৬২৯৩৭৬৪০ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1488.  ভাামুদা পফগভ পভাাযপ পারন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৯১০৫৯৮৭৭৯৭ ১৭৩৩২৬৯৮৮৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1489.    ছাইদুয যভান জয়নায আরফদীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ২৮০৫৯৯৩৯৫৯ ১৭৩১৪১১২১৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1490.    পভা: াভসুয যভান আব্দু ছুফাান পুরুল পদনমুজুয যাভচন্দ্রপুয(ভাঝা ৭ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৫৯৯ ১৮১৮ ১৭১৭৫০১৬০২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1491.    পভা:পভজানুয যভান আব্দুর আপজজ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৫৯৯ ৭৪১৪ ১৭১৭৫০১৬০২ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1492.    জাানাযা পফগভ আ: াপরভ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬১৫ ৮৯৪১ ১৭৪১৬৬০৬৪৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1493.    পভা:পভাাযপ পারন পভা:যপভ উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬৩১ ৪১৭৪ ১৭৬১৫২৩৫৩৬ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1494.    পভাছা: যারজাোত স্বা: নুয ইরাভ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬১৬ ০২৮০ ১৭৫০৫২৭০৫৯ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1495.    পভাছা: পভনাযা পভা: ভপপজুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৫৯৮ ৭৬৫৬ ১৩০৮৬২৭৪৬৩ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক ০১৭৪০-৩৫৪৫৭০

1496.    ততয়ফ আরী ানা উল্লা পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬৩২ ২০৫২ ১৭৩৮৫৯৯৪১৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1497.    ওপভা পফগভ স্বা: পভাজাায আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৫৯৯ ১৭১২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1498.    যপফউর ইরাভ আব্দুর ভপকভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬১৬ ৩৫৬৫ ১৭৯৬৭২২০৮৯ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1499.    ছপকনা পফগভ স্বা: জারফয উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৫৮৭ ৩০৭৬ ১৭৫৩৭০৬১৩১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1500.  পভাছা: াপন ফানু স্বা: পপকুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয যাভচন্দ্রপুয(ভাঝা ৭ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬৩২ ৫৪৩১ ১৭৫০৪৫৯৮৯০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1501.    পভাছা: ভপনযা পফগভ পভা: ফাবু ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৫৯৯ ৪৩০৭ ১৭৩৭৫৩৬২৩০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1502.    পভা: আব্দুর আপজজ পনওয়াজতুল্যা পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৫৮৭ ৮৩৮৫ ১৭৪৬০১৮৭৩৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1503.  পভাছা:রুপফনা াযবীন স্বা: যপপকুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬৩১ ৭৩৩৭ ১৭৫৫১৫৫৮২৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1504.  ভন্টু পভঞা জয়নার পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৫৮৬ ৯২৫৮ ১৭৯৬৯২৯৯১১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1505.  পভাপভনা পফগভ স্বা: ইাাক আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬৩২ ৪৫৩৩ ১৭০১৯১০৯৫৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1506.    যপদা পফগভ স্বা: আ: আপজজ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬১৬ ৮০৭২ ১৭৬১২৬৪৪৩৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1507.  ফাবুর পারন আব্দুল্লা পভয়া পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৫৮৭ ৮৯৯৭ ০১৭৫০-৩১৫৯৬৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1508.  আররভা পফগভ স্বা: আপভনুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৫৮৭ ৬৯৫৪ ১৭৩২৬৪৭৬৫১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1509.    পভাছা: আপরুজা স্বা: ভপন আর ভপরা গৃপনী ভাঝাাড়া ৭ ৭নং উথযাইর শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1510.    াভছুন নাায স্বা: আ: ফাকী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৫৮৭ ৯৮৫৫ ১৭৬৪৭১০২২৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1511.    আররনুয যভান আপভনুর পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৫৮৬ ৩১৯৬ ১৭৬৭৩০১১৬৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1512.    পযপা পফগভ স্বা: আপনছুয যভান ভপরা পদনমুজুয যাভচন্দ্রপুয(ভাঝা ৭ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬৩১ ৮৭৬৬ ১৭৩৩১৩৪০৬৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1513.    নাজভা পফগভ স্বা: আরাউদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৫৯৮ ০৭৯৮ ১৭৭৪৭৯৬৯৪৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1514.    জাানাযা পফগভ স্বা: আপভয উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬৯২ ৯৯৩০ ১৭৭৩১৬৯৩৬৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

1515.    ভাপফয়াযা পফগভ স্বা: পকযাভত আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৫৮৮০৫০৭ ১৭৯৮৯৩০৩১৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1516.    আরভনা খাতুন স্বা: আ: আপজজ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৫৯৮ ৪৯৭৬ ১৭৭৪০৩২২৬২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1517.    আকতাযা ফানু প: াইজ উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৫৮৭ ৪০৭৮ ১৭৩৭৪২৭৫৯০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1518.    পভাছা: রুপফনা আক্তায প: পভাাযপ পারন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৭৭৮ ৮৩২ ৭৪৯৫ ১৭৮১৪৭৫০৩৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1519.    আপযফুর ইরাভ ভপন আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৫৫৮ ৬৩১ ৩৪৮৪ ১৭৩৮১৪৯৬৭৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1520.    আব্দুর রপতপ ইয়াছ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৪৮০ ৫৯৯ ১৭৭৯ ১৭১৩৭০৯৫১২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1521.    ভপজডনা পফগভ স্বা: নুয আরভ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৬৮৮ ০৯৮ ০১১২ ১৭১৫২২৭১০৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1522.    নায়ীভ যকায ইউসুপ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৭৩৩ ৫৮৫ ১১৭১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1523.    পভাস্তাপপজায যভান পযাজুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৫৯৬ ৯৩৬ ৪৫৩৭ ১৭০৬৭৪২৬১৯ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1524.    পভাস্তাপকভা পফগভ স্বা: ভররভ উপদ্দন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৫৯৯ ৯৮৮৫ ১৭৪৬৭০১৭৮৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1525.    পভাছা: ছাররা পফগভ স্বা: রার পভয়া ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৫৮৭ ৩৬১৪ ১৭৫১২৮২০১৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1526.    ভারজদা পফওয়া স্বা: আপভয উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬১৬ ৩৬১৩ ১৭৫০৮৫২৭৬০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1527.    রুভা পফগভ স্বা: আপভনুর ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬১৬ ৩২৭১ ১৭৯৬৯৬২৯২৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1528.  আযাফুর আরভ পকনা পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৮২৯ ৫৫৯ ৮২০৭ ১৭৭৪১৬৩৫২৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1529.    ফুলু পভাাম্মদ পনজাভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৫৮৭ ১৯৯১ ১৭৪০২৯৭১১১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1530.  আরনায়াযা পফগভ স্বা: বপল ড পভাাম্মদ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৫৮৬ ৮৩৪২ ১৩০৯৫৫৯২৮৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1531.    নাপভা পফগভ স্বা: জাাঙ্গীয আরভ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৫৯৯ ৩৮৯২ ১৭৫০৮৫৩০২৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1532.    রুপফনা াযবীন স্বা: আইন উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬৩২ ১৫০১ ১৭৮৬৯৫৯০২০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1533.  আবু যাাতুর ইরাভ ইভাইর  পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৯১৫ ১৪৬ ৫৯৪৬ ১৭১৭৫০১৬০২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1534.  পাযপদন ক াপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয যাভপুয(পূফ ডাড়া) ৭ ৭নং উথযাইর 2005-27164940169000 শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1535.  আরতা ফানু স্বা: পযাজুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৫৮৭ ০১২৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1536.    পমাপতকা যায় স্বা: নফ কান্ত ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬১৬ ৫৬৫৯ ১৭৪৩০১২২৩০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1537.  রতেন্দ্র নাথ যায় কভরা কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬১৭ ৬৭৭৪ ১৭০৫৮৯৭৯৩৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1538.  ধরা চন্দ্র যায় ধ্রুফ নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬১৬ ৮১১৭ ১৭৩৮৩৩৯৪৫৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1539.    পরপর ফারা যায় স্বা: পগার যায় ভপরা পদনমুজুয যাভপুয(পূফ ডাড়া) ৭ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৫৮৭ ৬৮৫৫ ১৭৮০৩৯৪২৩৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1540.  ফপদউজ্জাভান কপছমুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৫৯৯ ১৬৯৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1541.    পভাছা: ভাররকা পফগভ স্বা: পখাদা ফক্স ভপরা পদনমুজুয যাভচন্দ্রপুয(পন্দু ৭ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ২৯৩ ৩৫৬৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1542.    ভনরভান চন্দ্র যায় জীপফত চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৫৯৯ ৩৬০৮ ১৭২২৮৪৬৪০৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1543.  াঞ্জু চন্দ্র যায় ঘনশ্যাভ যায় পুরুল পদনমুজুয যাভপুয ৭ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬৩২ ২২২৯ ১৭৮৭৯৯২৪৯০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1544.    ন ফারা যায় স্বা: রযন্দ্র নাথ যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৫৮৮ ০৯৪৫ ১৭৭৩৯২৬৬২০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1545.  পদরফন্দ্র নাথ যায় মপগযাভ যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৫৮৬ ৫৫১৪ ১৭৩৪১৯৮৯১৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1546.    চন্দন যায় দুরার যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৭৩২ ৫৯০ ৩৯৪১ ১৭৯৬৯২৯৯২১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1547.  অপরী যানী ভূরন্দ্র নাথ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৫৮৬ ৪৮২২ ১৭৩১১১৩৭৮৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1548.  পানা ফারা যায় স্বা: অরকান্ত যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৫৮৬ ৫১৮৪ ১৭৯৭৯০৭৬৩২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1549.    পফশু যাভ যায় রপরত পভান যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৫৯৮ ৯৪৬২ ১৭৭৪৬২৩৮৩৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1550.  পভাছা: ভপযয়ভ পনছা স্বা: জয়নার আরফদীন ভপরা পদনমুজুয যাভপুয ৭ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬১৬ ৩৫৭৩ ১৮৪৪৭৬০৯৭৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1551.    যনপজত কুভায যায় পকযরকযা যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৫৯৯ ৮৪৯৮ ১৭৫১২১৫৫১৯ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1552.    ভাপনক চন্দ্র যায় িীয প্রাদ যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬১৭ ০৯৬৪ ১৭৭৪৩৪৩১৬৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1553.  ডার পভান যায় সুরয চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬৩৩ ২৭১৪ ১৭৮৭৯৯২৪৯০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1554.  ফুররা ফারা যায় স্বা: পনফাযন যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৫৮৭ ৬৮১৪ ১৭৬৭৩৭০৩২৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1555.  নীরন্দ্র নাথ যায় পকন্দর যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৫৯৯ ৪২৭০ ১৭৭৪০৩৫৮২৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

1556.    মুপক্ত যানী যায় স্বা: সুব্রত যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬০০ ৬৮৮৬ ১৭২৯৫২০৫৮০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1557.  ধয যায় দু:পখয়া চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬১৬ ৫৩৩২ ১৭৮৭৯৯২৪৯০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1558.  পগরনন্দ্র নাথ যায় সুরয চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬৩০ ৭৭৬২ ১৩০৪৮৪৩৩৭৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1559.    দুরারী যায় স্বা: সুকুভায যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ১০০ ২৯৪ ০৮০৫ ১৭৯২৭৯০৭৪৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1560.    উজ্জর যায় সুরয চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬১৬ ৭০৫১ ১৭৫০১৯১৬২৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1561.    পনতাই যায় পগাার পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৫৮৭ ৪১২৮ ১৭৫১৩৫২৪১৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1562.    নপজৎ কুভায যায় অপেনী কুভায যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬১৭ ২১০২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1563.    আব্দুর াপভদ জপভর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয যাভপুয(নয়াাড়া) ৭ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬১৫ ৫০৭৯ ১৮৬২৭৭২১২৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1564.    ভনছুযা খাতুন স্বা: পযাজুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬৩১ ২২১২ ১৭৪৯৪১১৯২১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1565.    পভা: আরী জপয ফদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ১০০ ৩১৬ ১০৪৭ ১৭৮৯১৯৮৫৩০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1566.    আপযপা পফগভ স্বা: ভারজদুয যভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৫৯৮ ৭৬২৬ ১৭৭০৮০৩৩২৯ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1567.    শ্রী যতন চন্দ্র যায় কাপরদা যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৫৮৬ ৯৯৫৩ ১৩১৪১১০৯৯১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1568.  ভন্টু চন্দ্র যায় পগাষ্ট যাভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬১৬ ৮৭৪২ ১৭৪৪৮২৩০৩১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1569.    নাপছভা পফগভ স্বা: ফাবুর পারন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৫৮৬ ৬৮৪১ ১৭৪৪৭৮০৬৩২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1570.  পভাছা: ভামুদা পফগভ স্বা: ভাবুয যভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬১৬ ০৫৭৯ ১৭৫১৩৯২০৫১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1571.    ভরয আরী পনপাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬১৫ ৬২১৮ ১৭৭৬৮৬৪৫৪০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1572.    ছইদুয যভান জপযফদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬১৫ ৭০৭৭ ১৭৭৩১৮৫৬৪১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1573.  ভাফুরুজা খাতুন স্বা: ারুন উয যপদ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬১৬ ২৭৮২ ১৮৮০৪৯২৫৯৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1574.  ভকররছুয যভান জপযফদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬১৬ ৩৬৮৫ ১৭৭৩৬৬৩৫৪৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1575.  সুরতান আ: খাররক পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬১৭ ৭৩২৯ ১৭৮৪৭০৫৫৯৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1576.    আব্দুয যীদ পনজাভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬১৫ ৭১৮৪ ১৭৩৫০২৪০০৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1577.  াপফনা ইয়াপভন স্বা:পযাস্তভ আরী ভপরা পদনমুজুয যাভপুয(নয়াাড়া) ৭ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬১৬ ১০০৭ ১৭৯০৯৮০২৬২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1578.  আপনছুয যভান আব্দুর গফুয পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬৩১ ৮৭৮২ ১৭৭৬৯০২৭৫০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1579.    পদুর ইরাভ আব্দুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৪৬৭ ৯২৯৪ ১৭২৪৬৫৮৭৪৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1580.  পভাছা: আপজডনা ফানু স্বা: জয়নার আরফদীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬১৫ ৮১২৫ ১৭৫০৫০০১৫৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1581.    ভন্টু পভয়া জপযফদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬১৫ ৫৫১৯ ১৭৩৭১৮৬৯৩৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1582.  বুপর ফারা যায় স্বা: সুফর চন্দ্র ভপরা পদনমুজুয যাভপুয(পিভাড়া) ৭ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬৩১ ৫০৪২ ০১৭৪৬-৯৫৯৪৭০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1583.  পগপয ফারা যায় স্বা: অপনর চন্দ্র ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬১৬ ৮৭৪৫ ০১৭৬২-৮৩৩৭৭৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1584.  যত্না যানী যায় স্বা:পচত্র যঞ্জন যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৫৮৭ ০৩৪৯ ০১৭৩৭-০১০৯৬৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1585.  পভাছা:নুযফানু পফওয়া স্বা: আপছয উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬৩২ ৩৮৭৯ ০১৩১৪-৯১৮০৬৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1586.  উেপত যানী স্বা: গপফন্দ যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৭৩২ ৭৯২ ২৭৮২ ০১৩১৮-৭৬১২৭০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1587.  পদপ্তী যানী স্বা: পফভর চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয যাভপুয(পিভাড়া) ৭ ৭নং উথযাইর ৪১৬ ৫১৫ ৪৭৬৮ ০১৭৫১-২৯৮৫৬৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1588.  ভধু চন্দ্র যায় ভূরন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৭৫৯ ১৫৬৭ ০১৭৪৫-৬৮৩৪২৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1589.  া ফারা যায় স্বা: ফাসু চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬৩০ ১৪৬৬ ০১৭৭৩-৬৮৫৬৭৯ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1590.    চাম্পা যানী ফভ ডন স্বা: পজৌর চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ১৪৬ ৮৬৮ ৬১৯৯ ০১৭২৩-৭৯৩৮১৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1591.    পূপণ ডভা ফারা যায় স্বা: পগাার চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬১৬ ৭৮১২ ০১৭৯৬-৭২৩০০৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1592.    উপর ফারা স্বা: ভনলা যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬৩১ ০০৩০ ০১৭৫১-২৯৮৫৬৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1593.    নাযাই চন্দ্র যায় ফাঙ্গুরু যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬১৭ ৫১৪১ ০১৭৩৮-৪৩১১৫১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1594.    রিী কান্ত যায় নরযন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬৩০ ৮৭৭৯ ০১৭১৪-৮২৩২০৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1595.    হৃদয় যায় নাযায়ন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬৩২ ৪১৯৬ ০১৭৩৮-৪৩১১৫১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1596.    াপন্ত ফারা যায় স্বা: যৎ চন্দ্র ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৫৮৬ ৬৫০৪ ০১৭৬৫-৯৫৯৪২১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

1597.    রিী যানী যায় স্বা: ভরনায যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬১৬ ৮৬৩৮ ০১৭৯৭-৮১৫৬২৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1598.  অজুডন যায় শ্রী পদাভাশু যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৭ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৭৫৬ ০৯১৯ ০১৭৯৭-৯৬৯৮৯৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1599.    আব্দু াভাদ নুয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয উথযাইর(ভাারত ৮ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬১৪ ৭৫৫৫ ০১৭০১-২৫২১৩৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1600.    পভা:আরতাপ পারন আব্দুর আপজজ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৭৩০৫৯০১৬৭৫ ০১৭৫০-৬৫১৮০০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1601.    জফাইদুয যভান আান আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৮২৩৫৬৯৫৯৩২ ০১৭৯৭-২০৯২২৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1602.    পগারাভ পভাস্তপা নুরু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৫০৫৬৩২৫৩৭৫ ০১৭৫১-৭৪৮৫০৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1603.    রাবরী আযা স্বা: খুযপদ আরভ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৫৯৫৬১৫১১৮৬ ০১৭৫৬-৬৩৭৫২০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1604.    আরা উদ্দীন তাররফ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ২৮০৬৪২৫৬৭০ ০১৭৭৪-৪৬৪৭৩৪৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1605.    ইভাইর পারন পফফয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৮২০৬২২৫৭৪৩ ০১৭৪০-৪৫৯৩৬৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1606.    সুরতানা পফগভ স্বা: আজাায আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৫৯৫৫৮৯৩৭১৩ ০১৭১৯-০৭২২৩৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1607.    আব্দুয যপদ াাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৩২৫৬৩৩৮৩৪৮ ০১৭৯৬-০৯৯৬২৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1608.  আব্দুর ভাররক আপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ২৩৫৫৯০২৪৫৯ ০১৭৮৭-৯০৪১৩৯ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1609.    কপনুয পফগভ প- কপর উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৪৬০৬১৫০৬৪৯ ০১৬৫০-১৪৬০৬৯ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1610.    পভা: পারন  আরী নপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬৩২ ৭৩৯৮ ০১৭১৯-৪৬৮৭৬৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1611.    পভাছা:াানাজ পফগভ প-আ: াভাদ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬২২ ৫৯৩০ ০১৭৭৩-৮৭৫৩৬৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1612.    ভয়জন পফওয়া মৃত: ভনছুয আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬২২ ১৪৬৩ ০১৭৯৭-৯৮৪১৩৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1613.    পভা:ভপন আরী আকফয আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬১৪ ৩৭৭৩ ০১৭৭৬-১৪৯০১৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1614.    পভোতুর ইরাভ পভাখররছুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬১৪ ৮২৮৮ ০১৭৬৪-৮৮৭৭৫৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1615.    যপফউর ইরাভ পতাপাজ্জর পারন পুরুল পদনমুজুয উথযাইর(ভাারত ৮ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬১৪ ৩১৮২ ০১৭৯৭-৭৯৮১৬৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1616.    াাদৎ পারন আপজজুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬২২ ৭৫৭৪ ০১৭৭৩-৬৮১০১৯ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1617.    পপযরদৌী আযা স্বা: আপনসুয যভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৩০৭ ২০২৭ ০১৭৬০-৯৫৫৯৮২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1618.    পজপভন নাায স্বা: পদরয়ায ,প-জব্বায ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬১৪ ৮৬২৫ ০১৭৫১-১৫৬৯৪৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1619.    জাভার উদ্দীন নপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬১৩ ৮৭৪৪ ০১৩১৮-১৩৪৩৫৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1620.    দুরার পারন আপজার পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬২৩ ৯০৩৪ ০১৭৮৩-১৮৯৫৮৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1621.    পভা:ফাবুর পারন জপভর উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬১৪ ২২৮৫ ০১৭৩৮-৬৫৬৪৬২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1622.    আপছয়া পফগভ স্বা:কারভ,প- আপজজ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ২৮০২ ৬১৫ ৩৭৭৭ ০১৭৮৫-৩৪৬৬৯৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1623.    পভা: আব্দু ছারাভ আপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬২২ ৩৭৫৪ ০১৭৯৬-৯২১২৯৩২১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1624.    জারফদ আরী জনাফ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬৪১ ৮৮২৬ ০১৭৬১-৬৯৩৬০৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1625.    রতেন যায় সুদাযন যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬১৪ ৯৩৩১ ০১৭৮০-৫৩২৭১৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1626.    ছাপফনা ইয়াছপভন স্বা:ভাইন উদ্দীন,প পদর ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬২১ ৮৩৬৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1627.    ভপভনুর ইরাভ াান আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬৩২ ৯৯৪৩ ০১৭৩৭-১৮৬৬৩১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1628.    আনজুয়াযা পফগভ স্বা: আপকুয,প:পজরর ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬২২ ১২৭৮ ০১৭৩৭-৯৫৭৮১৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1629.    আব্দুয যাজ্জাক আরী তপজুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬১৪ ৭৫৮৯ ০১৭৪১-৩২৮১১২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1630.    ছইফুয যভান আযাপ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬১৪ ৭৬৩৪ ০১৭৯৭-৮০৯০৯৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1631.    াাদৎ পারন ভকবুর পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬৩৩ ৫২৪১ ০১৭৪৪-২৫২৬২৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1632.    পদা পফগভ স্বা: আয়তু,প:শুকুরু ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬১৫ ৩৪৯৯ ০১৮৩৯-৮৯৩৬৪১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1633.    আব্দুর ভাররক আব্দুয যপভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬৩৩ ৭৫৭১ ০১৭৫৫-১৬৭৮৬৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1634.    আপজজুয যভান ভরছরদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৫৮৯ ৯৪৬৪ ০১৭৩৭-৯৫৭৮১৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1635.    ভরভনা পফগভ স্বা: আপছয উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬১৫ ৭২৩৬ ০১৭৫১-০৪৯৪৬৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1636.    জারফদ  আরী াপছন আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬৩৪ ২৩৪১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1637.    জাাঙ্গীয আকফয আরী পুরুল পদনমুজুয উথযাইর(ভাঝাাড়া) ৮ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬২২ ২৮৫৩ ০১৭৭৬-৮১৭৭০৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

1638.  আনছারুর যভান পযয়াজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬২৩ ৪২৬০ ০১৭৬৭-২৯৭৮৪৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1639.    যপফউর ইরাভ তপছরু উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬৪২ ৪৮৫১ ০১৭১৭-৮২৩২৮৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1640.    আপযফুর ইরাভ আপজজুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬২৩ ৩৮৫০ ০১৭৩৯-৪৬১২৪০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1641.    যওন আযা তপভজ উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৫৫৫ ১৫২ ২৩৫১ ০১৭৫০-৪২৮০৯২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1642.    আব্দুর ফাযী পায উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬৪৩ ৪৩০৮ ০১৭২১-৮৯৮৭৩৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1643.    হুরচন আরী কপপরদ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬২৩ ৩৬৫০ ০১৮৬৮-২২৯৯৩১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1644.    নুরুর ইরাভ ভয়জ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬২২১ ৪৩৮১ ০১৭৯৭-৭৯০৭৩৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1645.    আইনুর ক ওপপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬৩৩ ৪২২৫ ০১৭৭৪-৬২৮৯০১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1646.    ভপউয যভান  পভাজারম্মর ক পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬৩২ ৯২৬৫ ০১৭২৩-৮৪৩৪১০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1647.    পভাজারম্মর জপয উদ্দীন াহ্ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬২৩ ২৪৩২ ০১৭৮৮-০১২৬৫৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1648.    মিদিন ররজা ভাইন উদ্দীন াা পুরুল পদনমুজুয উথযাইর(দ:কাভাত) ৮ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৫৮৮ ৬৩৮৭ ০১৭৩৭-৪৭১১৫২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1649.    ভকররছায যভান ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬২৫ ২৮৫৫ ০১৭৬৫-৯৬৩৬০৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1650.    পভাাযপ পারন ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬১৩ ৯৮৩২ ০১৭৪০-২৪৬০২৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1651.    আযভান পারন াভসুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬১৪ ৮২১০ ০১৭৮৮-০৯০৪৪৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1652.    াইদুয যভান ারফ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬২৩ ৪২২৯ ০১৭৩৭-৬০৬৩৯৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1653.    পভারনা পফগভ স্বা: মৃত:আ: যাজ্জাক ভপরা পদনমুজুয উথযাইর(দ:কা ৮ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬১৫ ৪২৩২ ০১৭৬৭-৪৩৮২০০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1654.    রায়রা পফগভ স্বা: ভতাায ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ১০০ ৩১১ ৮৯৮৯ ০১৭৭০-৮১৮৯৬৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1655.    পভাররভা পফগভ স্বা: যপদুর ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬২২ ৪০০৯ ০১৭৩৮-৩০৪৭১৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1656.    পভাছররভা পফগভ স্বা: ফাবুর পারন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬২২ ৫৮৪৯ ০১৭১৭-৯৭৭১৪৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1657.    পজপভন াযবীন স্বা: আবু াইদ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬১৫ ১২১৯ ০১৭১০-৮৬৭৪০৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1658.  নজরুর ইরাভ তপভজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৫৮৮ ৯৯৭০ ০১৩৯১-০৯০০২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1659.    ভতাায পারন আপজজুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬২৩ ২৭৬৪ ০১৭৭০-৮১৮৯৬৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1660.    াইফুর ইরাভ পজয়াউর ভন্ডর পুরুল পদনমুজুয উথযাইর(পফড়ামু ৮ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৫৮৯ ১৬৫৮ ০১৩১৮-৯১৪১৩৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1661.    পনজাভ উদ্দীন আব্দু াভাদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৫৮৮ ৯০১২ ০১৭০৪-৩৮২৭১৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1662.    ভপজফয  যভান ইয়াদ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৫৮৯ ৬২২৭ ০১৭২৩-৩৫৫২০৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1663.    ভাযযপ পারন আব্দুর ফাযী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৫৮৮ ৯২৮৯ ১৭৫১১৫৬২১১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1664.    ফাবুর নুয ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৫৯০ ৫৭৫০ ০১৭৮৬-২৫৭৬৭৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1665.    ছারনায়াযা াযযবীন স্বা: আবু ারয়ভ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৫৮৮ ৪৬৪৮ ০১৭৬৭-৩২৭৩৩৯ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1666.    যভজান আরী আব্দুর জফফায পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ১০০ ২৯৫ ০২০০ ০১৭০১-২৫২০১০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1667.    পযাস্তভ আরী আ: জফফায পুরুল দিনমুজরু ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬১৫ ০৭৮১ ০১৭২৩-৭৫৭৭২৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1668.    আব্দুর ভাোন ভকরছদ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৫৮৮ ৬৮৬৬ ০১৭৯৩-০৪১১৪৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1669.    আবু তারয মুদাপসয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৫৮৮ ৮২৫৩ ০১৭৭৪-৪৮৪৫৩৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1670.    ফাপরুর ভন্ডর াভসুদ্দীন ভন্ডর পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৫৮৮ ০৮৯৩ ০১৭৭৩-৬১৩১৯৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1671.    আপজজুয যভান রার পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয উথযাইর(পাগুন ৮ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৫৮৯ ৪১১১ ০১৭৬৩-০১৪৩৩৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1672.    পদুর ইরাভ ছইদুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬১৪ ৭৫৬৩ ০১৮২৮-১৫৫১৬৯ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1673.    ভন চন্দ্র যায় ভঙ্গুলু চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬১৩ ৫৮৯৮ ০১৭৪৪-৯০১৪৩৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1674.    যাজ কুভায চন্দ্র যরভ চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৩১০ ৯৩২৪ ০১৭৭৩-৭০৮১১২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1675.    কাপভপন কান্ত যায়  পভন্ত চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয উথযাইর(পাগুন ৮ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬২২ ৬৬৪৯ ০১৭৮০-৮৪৫২০৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1676.    আব্দু ারাভ আব্দুর পফরার পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ২৮০ ২৪৯ ৪৯৭৭ ০১৭৩৭-৮৭৯৭৩৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1677.    অতুর চন্দ্র যায় শুকু চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬৩২ ৬২২৬ ০১৭০৪-১৭৬৫৩৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1678.  পফপর যানী স্বা: নরয যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬১৪ ৯৬৮০ ০১৭৫১-৪৩০৪৮৯ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

1679.    পফবুয যভান রার পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬২৩ ১৪৮২ ০১৭৩৮-৭৩৫১৩৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1680.  পফজয় কুভায যায় ইন্দ্র পভান যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬২১ ৮৮৪৩ ০১৭৫১-১০০৯০৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1681.    পনভ ডর চন্দ্র যায় প্রবাত চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬২০ ৯৫৩৭ ০১৩০৭-৩০৬৪৮৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1682.    পযভর চন্দ্র যায় নাযায়ন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬২১ ৯৮৩৫ ০১৪০৪-৫১০৮২৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1683.  নুয ইরাভ আব্দু াভাদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ২৭১৬৪-৯৪৩৬০০৬৩ ০১৭৯২-৭১৬২৪২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1684.    পযনু ফারা স্বা:মৃত: কানপচয়া ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬১৫ ৬৬১৭ ০১৭৮৩-১৬৯৫৫৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1685.  পভাছা: ছারভা পফগভ প- আব্দু াভাদ ভপরা গৃপনী ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬১৪ ৮৮৬৯ ০১৭৩৩-৬৬৬০৪৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1686.    ধীরযন্দ্র চন্দ্র যায় তকরা চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬৩২ ৪৪৮৭ ০১৭০১-২৫২০৪৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1687.  ভকরছদা পফগভ স্বা:মৃত:ভপজফয যভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬১৫ ৪০৮৪ ০১৩১৮-৯১৪১৪৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1688.  পপকু যাভ যায় ইন্দ্র পভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬৩২ ৮৩৮২ ০১৭২-৫৮৪৫০১৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1689.    জপযনা স্বা:মৃত: পজবুল্লা ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬৩১ ৯৫১৮ ০১৭৫১-০৫৬১৮৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1690.    ভপযয়ভ াযবীন ভারজদুয ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৫৮৯ ৪৬৯৯ ০১৭১৬-৮৩৬০৯১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1691.    পভৌসুভী যায় প: যনপজত যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৯১৫ ১৪৬ ২১১৭ ০১৭৪০-৮৬৭৮৪৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1692.    পভাছা: যওনা প-এভাজ উদ্দীন ভপরা গৃপনী উথযাইর(পাগুন ৮ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬১৪ ৩১৬৮ ০১৭৮৪-০৮১৫১১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1693.    রুহুর আপভন আকফয আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬২৩ ৮৯৫২ ০১৮৫৪-৪৭০১৬৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1694.    শ্রীভপত সুভী যায় স্বা: সুফা ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৩২০ ২১৭৯ ০১৭৮০-৮১৪৫৩৯ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1695.    ভন চন্দ্র যায় রযন্দ্র চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬৩৩ ৩৬২৮ ০১৭০১-২৫২২২৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1696.    াভসুর ক আপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৫৮৯ ৭৪৯২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1697.    তররন যায় পফেনাথ পুরুল পদনমুজুয উথযাইর(ানুয়া ৮ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬২১ ৬৭০৬ ০১৭০১-২৫২০৪৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1698.    পনযঞ্জন চন্দ্র যায় যভানাথ যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬২২ ২০৭৯ ০১৭২২-৬০৯৫৫৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1699.    পফপন চন্দ্র যায় আইতু চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ২৭১৬৪৯৪-৩৬০৪৯৮ ০১৭৬২-০৫৮১৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1700.  শ্যাভর চন্দ্র যায় পদরফন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬২৪ ০২৮৩ ০১৭২৩-৬২২৩৫১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1701.    জগপদ যায় সুরযন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয উথযাইর(ধাভ ৮ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৫৮৯ ১৯১৩ ০১৭৯৭-৬৭৬৯৯৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1702.    পচত্ত যায় কাপর ভন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৫৭৮ ৯০৫৩ ০১৭৮৪-৭৮১৬৮৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1703.  পফনয় চন্দ্র যায় মুযাযী ভন যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৫৮৯ ৪৭৫৬ ০১৭৪০-৮০৩২২৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1704.  গরজন যায় গঙ্গা ধয যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৫৮৯ ৮০০৩ ০১৭৯৪-৮৫০৯৬১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1705.  আরভন্দ্র নাথ পভপযী কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৫৮৮ ৮৮২৫ ০১৭৮৪-৯৩৪২৫৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1706.    পদরফন্দ্র নাথ যায় পভপযী কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ১০০ ২৯৪ ৮৬৬৭ ০১৩১৫-২২৬৬৫১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1707.  কানন ফারা প- শ্রীভন্ত যায় ভপরা গৃপনী ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৫৮৯ ০৯৮৭ ০১৭৩৮-১৭৩৫৯৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1708.  পিরজন্দ্র যায় পকনু যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৫৮৯ ৩৫৬৮ ০১৭২২-৬০৯৫৫৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1709.    তন চন্দ্র পপ্রয় নাথ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৫৪৬ ৫৮৩১ ০১৭২২-৯২৩৬২১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1710.    বুধু যায় পকনু যাভ যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৫৮৯ ৭৮০৮ ০১৭৬১-২৫০৩৯৯ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1711.    বনানী চন্দ্র যায় পফভূপত ভূলন যায় পুরুল পদনমুজুয উথযাইর(চক ৮ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৫৯০ ২৫১৭ ০১৭০৭-৪৭২৫০৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1712.    পফষু যায় নফকান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৫৮৮ ৮৬২১ ০১৭২২-৯৬৯৩১১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1713.    রন্তাল যায় ভূরন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬৪৩ ২৭৮৭ ০১৭৫৬-৪৯২৬৯২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1714.    যাভ ফাবু যায় পখভা চযন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৫৯০ ২৪৬৭ ০১৭৬২-৭০১৮৩৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1715.    মতী চন্দ্র যায় তযনী কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬১৩ ৪৭৭৬ ০১৭৭৩-১৫৫৫৩৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1716.    ফীলণ রদা যায় যাভ দয়ার পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬১৫ ৬৪২৮ ০১৭০১-২৫২১৩২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1717.    যপঞ্জত যায় দূগ ডা চযণ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৫৮৯ ১১৪৭ ০১৭১১-২৫২১৩২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1718.    স্বন কুভায  পখভা চযন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৫৮৯ ৭১০১ ০১৭০৪-১৭৬৬৫০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1719.    ডাররা ভপন যায় স্বা:পনকড়ু যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬১৫ ২৫০৯ ০১৭৩৮-২৯৭৯৭০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

1720.    পখরযা ফারা প- পখাকা ফভ ডন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬২৩ ৩০৬৬ ০১৪০৫-৮৩৯৩৭৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1721.    তন কুভায যায় জগদী যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৫৮৮ ৪৩১৫ ০১৭৫০-৭৪৭৪১৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1722.    পাগুনা চন্দ্র আান্দ যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৫৮৯ ৩১৮১ ০১৭৪৪-৪৫৫৩৯৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1723.    দীরজন যায় জীরতন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৫৯০ ৬৫৬১ ০১৭৪৮-১৩৩৬২৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1724.    পার চন্দ্র যায় সুধীয চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬১৪ ৪৫৭৩ ০১৭৪৪-৩২৮৮৪৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1725.    ানু চন্দ্র যায় পচরতু ফভ ডন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৭৩০৬১৫ ৬০৬৩ ০১৭১৭-৫২০৬৫৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1726.    পভনতী যায় প- পজরতন্দ্র নাথ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬১৫ ৪০৪২ ০১৭৬২-২৭০১৮৩৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1727.    তাযাভপন যায় প-পফীন অপধকাযী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৫৮৯ ৭৫০৭ ০১৭৩৭-৮৩৪৩৭১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1728.  াতাপন যায় প-ধযনী যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬১৪ ৪০৬৭ ০১৭৫১১-৫৬৬১৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1729.    গীতা যানী যায় প-জরগ যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৫৮৮ ৬৪৩৫ ০১৭৪৫-৭৮২২৪৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1730.  আগুনী যায় প- পভন্ত যায় ভপরা গৃপনী ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬১৪ ৫১৫৮ ০১৭৯৭-৭৮২৬০৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1731.    চম্পা ভপন স্বা:মৃত: কভর ভপরা পদনমুজুয উথযাইর(চক ৮ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৫৮৯ ৪৬৯০ ০১৭৬৩-০২৪২১১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1732.    ারুর ফারা প- শ্রী খরগন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৫৯০ ০৭০৭ ০১৭০১-৭৬৬৫০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1733.  কপনকা যানী স্বা: রপি যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৫৯০ ১৬১৪ ০১৭১০-৩৯৬৬৪২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1734.  পনলুপা ইয়াপভন প- এরন্তজায যভান ভপরা গৃপনী ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬৪১ ৬৫১৫ ০১৭৭৩-২৮৩২৬৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1735.  ভপজফয  যভান অপজভপদ্দন পুরুল পদনমুজুয উথযাইর(খাড়ী ৮ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬১৫ ১০২০ ০১৭৮৪-৯৩৩২৩৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1736.    এনামুর ইরাভ কপরভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬২১ ৮৩৬৬ ০১৭৮৩-২৫৬২৬৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1737.  যপফউর ইরাভ আব্দুর জফফায পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ২৩৬ ২০১ ২৫১৬ ০১৯৬৭-২০৮৬২১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1738.  এভযান আরী কপরভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬১৪ ৫৭২৯ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1739.    পগারাভ পভাস্তপা উভয আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৫৯০ ৯৪২৫ ০১৭৮০-৬৫২৩৫৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1740.  পভাপাজ্জর পারন আব্দু াত্তায পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬১৩ ৮৭৮৫ ০১৭৩৭-৭৫৬৭৯৫৯ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1741.    একযামুর ইরাভ কপর ভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬২৩ ৩১১৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1742.    খারদমুর ইরাভ নুয ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬১৪ ৯৪২৯ ০১৭০৪-১৭৬৬১০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1743.  ইয়াপছন আরী আকফয আরী পুরুল পবন চারক ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬২১ ৯৮১৭ ০১৭৬১-০২৩০৮৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1744.    আপযপ হুরন আব্দুর ভপভন পুরুল চা পদাকান ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬১৪ ৯৬৩১ ০১৭৫০-৮১৮০২২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1745.  পভাস্তপা কাভার আব্দুর খাররক পুরুল পবন চারক ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৫৮৮ ৫০৫৫ ০১৯৫০৬-৮৪৮৫২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1746.    ভূরন্দ্র নাথ যায় মৃত: ফীয বদ্র ফভ ডন পুরুল পদনমুজুয উথযাইর(খুকপ ৮ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬১৫ ০৪৮৩ ০১৭২২-৯২৩৬২১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1747.  কুরেয যায় পগাপফন্দ চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৮৬৩ ৫৯০ ৯৪১৭ ০১৭৩৭-০৪৩৭৪৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1748.  শ্রী ফাবু যাভ যায় মৃত: ফীয বদ্র পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৫৮৮ ৯৭৯৮ ০১৭০৪-১৭৬৫৬৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1749.    অজয় কুভায যায় বরফ চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয উথযাইর(খুক ৮ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬২৩ ৮৯৯৪ ০১৭১৭-৪৭৯৩০৯ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1750.  কাতু যাভ মৃ: পদরফন্দ্র নাথ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৫৮৯ ৫৮৮১ ০১৭১৭-১৩৮৮৩৯ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1751.    বরফ চন্দ্র যায় পূণ ড চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৫৮৯ ৭৪৭৭ ০১৭৪০-২৪৫৮৯৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1752.    জয়স্রী যায় স্বা: সুরদফ যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬২৩ ৩৯২৬ ০১৭৬৭-০৮৩৯৭৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1753.  যনপজৎ কুভায যায় অপফনা চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৫৮৯ ৮২৯৩ ০১৭৩৭-১৬৯৭০৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1754.  পদলু যাভ যায় মৃত: ফীযবদ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৫৯০ ৪৫৬৬ ০১৭২৪-৮০০০৩৯ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1755.  শ্রী ফাবু ধীরযন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৫৯০ ৪৫০৯ ০১৭৬৩-১২৪৭৮০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1756.    রার ফাবু যায় পয পভান যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৫৯০ ৯৫৬৫ ০১৭৫০-৩৬০৭৬৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1757.  আব্দুয যফ রার পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬৮৫ ৭৪১৯ ০১৭৮৪-০০১৭৬৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1758.  পয চন্দ্র যায় পফরযন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬৩১ ৮৯৭৩ ০১৭৭৩-২৩৮৩৪৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1759.    ছপফন যায় ফীরযন্দ্র নাথ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৫৮৯ ৬৪৯৫ ০১৭৯৪-৮৫২০৫২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1760.    রতেন্দ্র নাথ যায় পধমু যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৫৯০ ৪৪৯১ ০১৭০১-২৫২২০২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

1761.    পদরন চন্দ্র যায় পূণ ড চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৫৮৯ ৬৩১৩ ০১৭০১-৫৩৪১০৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1762.    নয়ন চন্দ্র যায় পফরযন চন্দ্র  যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ২৮২ ৪৯৪ ৩৫০৬ ০১৭৮৮-০৬১৯৬২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1763.    পরাকনাথ যায় প্ররভ চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয উথযাইর(পাগুনা ৮ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬১৫ ২৫৮২ ০১৭৭৪-২৮১৩৪৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1764.    প্রদী যায় মৃ: ভন্ত যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬৪৩ ০২৩৬ ০১৭০৫-৯১৪৯৫০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1765.    পফকা চন্দ্র যায় পগাার চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬২২ ৬৪৯৫ ০১৭৬৩-২৩৭৪৮৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1766.    নাপছয উদ্দীন কপরভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬১৪ ৬৩৮৪ ০১৭৪০-৯০১২২৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1767.    যপভ উদ্দীন তাজয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৫৮৮ ৬৮৩৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1768.  টাউপনয়া যায় সুপধয যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬২১ ৮৩২৭ ০১৭৭৩-১৩৫৩৬২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1769.    স্বন চন্দ্র যায় পকষ্ট যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬১৫ ০২৬০ ০১৭১৯-২৫৫৮০৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1770.  যারধ যায় মৃ: তযনী কান্ত পুরুল পদনমুজুয উথযাইর(পাগু ৮ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬১৪ ৫৩৩৭ ০১৭৯৬-১৭৭৬০৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1771.    ভাপনক চন্দ্র যায় বুধু যাভ যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬১৪ ৫২৫৪ ০১৭০৬-৮৪১৮৩০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1772.    পপারী পফগভ প-জপভ উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬২২ ৬১৩৮ ০১৭৮০-৮৪৯৯৯৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1773.  প্রদী চন্দ্র যায় পদরজন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬১৪ ৬৮৪৮ ০১৭১০-২৫৮৪৯১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1774.  পভাছা: বুরবুপর প- আইন উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬১৫ ০৭২৪ ০১৭০৪-১৭৬৫৬১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1775.  পফদ্যা চন্দ্র যায় খরগন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬১৫ ৪৫১৪ ০১৭৮৭-৯৭০৯৭৯ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1776.    যভনাথ যায় পযদ চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬২৩ ৩২৪৫ ০১৭৫৫-২৮৮৫৮৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1777.  যপঞ্জত চন্দ্র যায় যফীন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬১৫ ৪৯৯২ ০১৭৭৩-২৭৯৬৫৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1778.  পনভ ডর চন্দ্র যায় পযদ চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬১৪ ৭৯১৬ ০১৮৭৯-৯৫৮২৭৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1779.    পিরন চন্দ্র যায় পিযদ চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬২৩ ০৭৫১ ০১৭৮৮-০১২৬৬১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1780.  াফানা পফগভ স্বা: পভা: ফাবু ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬১৫ ১২৮৪ ০১৭৯৩-৯১০৫১৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1781.    সুপচত্রা ফারা স্বা: িীরজন্দ্র নাথ ভপরা গৃপনী ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৬৮৪ ৬১৪ ৭৫৫৬ ০১৮৭৫-৭৭৪৮৯৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1782.  ফানী যানী রার ফাবু ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬২২ ৮২৯৩ ০১৭৭৩-১৭০০৬৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1783.  ভনছুয  আরী তপভজুর যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬২২ ৩৫২১ ০১৭৮৪-০৩০২৯৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1784.  পভা: ফাফলু তছপরভ পুরুল পদনমুজুয উথযাইর(পভৌর ৮ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬৩২ ৯৩৭২ ০১৭৮৮-২৬৭২৭০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1785.  আব্দুর াপকভ জাভার উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬৩৪ ২২৭৫ ০১৭৫০-৪২৮০৯২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1786.  পরাকভান াপকভ পজয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬২২ ১৭৯৯ ০১৭৩৩-১৩২০৯৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1787.  আভজাদ পারন জয়নার আরফদীন পুরুল পদনমুজুয উথযাইর(পভৌর ৮ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬২২ ৯৯৪১ ০১৭০১-২৫২১৫১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1788.  নুযছাা াযবীন স্বা: আাদুয জাভান ভপরা গৃপনী ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬১৪ ৭৫৬৪ ০১৭২১-৪৬১২৩৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1789.  পজয়াউয যভান রকভান াপকভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬২৩ ২৬২০ ০১৭০৯-৭৬১৫৮৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1790.    রাইরী পফগভ স্বা:ভপভনুর ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬২১ ৬৫৩৩ ০১৭৫০-০৫৮৪৫২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1791.    পভাছা: পপযরদৌী প-লুতপয যভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬২৪ ০৩২৫ ০১৭০২-২৫২১৪০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1792.    ওরদা পফগভ স্বা: লুৎপয যভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬২৩ ০৬৯৪ ০১৭৪২-৩৯৬২০০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1793.    াপনুয যভান লুৎপয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬৯২ ৮৭৬৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1794.    াভত আরী আব্দু ছাভাত পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬১৩ ৯১৯০ ০১৭৫০-৬৬৫৫৫৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1795.    জাানাযা পফগভ স্বা: আবুর পারন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ১০০ ৩১১ ৪৫৫৮ ০১৭০৫-৯৩৬৮৯০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1796.    ওয়াজ কুযনী আ: যপভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৮ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬২৩ ১৭১৭ ০১৭৪৭-৪৩৩৯২৯ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1797.    পযফুর ইরাভ তফরযজ আরী পুরুল পদনমুজুয ৮ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৫৮৯ ২০৮৭ ০১৮২৩-৪৫৪১৭৭

1798.  পভা: আপতয়ায যভান ফাবুয আরী পভাল্লা পুরুল পদনমুজুয চকযাভপুয ৯ ৭নং উথযাইর ৩৭০৬৩২ ৬৩৯৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1799.    মুপক্ত যানী যায় সুকুভায যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬৩৩ ১৮১১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1800.  ভঞ্জুয়াযা পফগভ স্বা:মৃত: জনাফ আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬২৮ ৫৬৯৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1801.    আকতাযা পফগভ স্বা: লুৎপয যভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬২৭ ৭৯৭১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

1802.  ঞ্চভী ফারা যায় স্বা: ফাফলু ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬৩৩ ৮৬৫৫ ০১৭০৪-২৫৮৭৮৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1803.  সুধা ফারা দানন্দ যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬৩৪ ৮০৭৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1804.  ডার ভন যায় তাপযনী কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬২৯ ১৪৪০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1805.  পনতে পগাার যায় পফপন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬৩৪ ৭৪১৫ ০১৭৮৬-৯৫৭৬৯৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1806.  ছাপফনা পফগভ আপছায আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬২৮ ৬২৬১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1807.  পগতা যায় সুান্ত যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৩১৪ ২৯৮৬ ০১৭২৭-৭৩১৭৫৩২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1808.  পনভ ডর চন্দ্র যায় ভনরভান যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬৩৪ ২১৯১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1809.  জঙ্গলু চন্দ্র যায় নফান চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয চকযাভপুয ৯ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬২৯ ৫২৩৩ ০১৭৯৪-৮৫০৯২৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1810.    কুরছুভা পফগভ স্বা: আবু ফক্কয পপদ্দক ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬২৯ ১৮৮১ ০১৭৭৪-২১৫৭৬৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1811.    যপঞ্জতা যানী স্বা: রয চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬৩৪ ২০৫০ ০১৭৭৩-১৮৫১৭৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1812.    ভাপনক চন্দ্র যায়  রিী কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬৩০ ১১১৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1813.    াানাজ াযবীন স্বা: পভাজারম্মর পারন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬৩৩ ১১৯১ ০১৭৯৭-৬৩৭৮৬৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1814.    যাভপন যায় রুপদা ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬৩৪ ৮৭৪৮ ০১৭৭৩-৬৮৮১৩৯ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1815.    দুখুনী ফারা ান্জজু চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬২৮ ৮৩৪৭ ০১৩১৮-০৪৯৩৬৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1816.    বাযতী যানী যায় রিন যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬৩৪ ০৩১৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1817.    আবুর পারন খপরর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬৩৩ ৯২৯৯ ০১৭৪৩-৯০১৫৩৯ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1818.    যাধা যানী যায় রিী কান্ত ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬২৯ ৩৬৬৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1819.    ছপফ যানী যায় গরজন যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬৩৩ ৭৫৮৯ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1820.  আরাক চন্দ্র যায় পফরযন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬২৯ ১০৪৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1821.    সুপভত্রা যানী স্বা: সুফর চন্দ্র ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬৩৪ ০৯৪৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1822.    পনতা যানী যায় ামু চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬৩৪ ৮০৫২ ০১৭২২-৬২১১৬২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1823.  পভরন চন্দ্র যায় সুফর চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ২৭১৬৪৯৪-৩৬২৬৮৫ ০১৭০১-২৫২১০৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1824.    পফবা যানী যায় স্বা: গপরয়া ভপরা গৃপনী ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬৩৪ ০৮৮৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1825.  গীতা যানী যায় স্বা: মৃ: পপনন্দ্র নাথ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬৩০ ৭৪২৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1826.    ধীয ফারা যায় স্বা: মৃত: তচতু যায় ভপরা পদনমুজুয চকযাভপুয ৯ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬৩৩ ৫২৪৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1827.  উলা যানী যায় স্বা: পবাফত যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬৩৩ ৮২৬২ ০১৭৮৬-৯৫৯৮৬৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1828.  পূণ ড চন্দ্র যায় পখাকা যাভ যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬২৯ ৩৭৪০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1829.    পদরন চন্দ্র যায় ভপতনার যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬৩৩ ৫২০৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1830.  আপরুজা  পফগভ স্বা: ভকররছায ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬২৮ ৯৫৪৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1831.    পফন্দু যানী স্বা: যৎ চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬২৮ ৩৯৭০ ০১৭৮০-৮৪৫৮৮৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1832.  ফীনা যানী যায় স্বা: যাভকৃঞ্চ চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬৩২ ৪৪১৯ ০১৭৩৯-৫২০৮৯০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1833.  নরয যায় যরভ চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৭৩৪ ৮১১ ১৪৯৮ ০১৭৬২-৮১৮৫২০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1834.  নুযজাান পফগভ স্বা: পরাকভান পারন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬২৭ ৯৭৯৫ ০১৭৭৩-২৮৩২০৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1835.  াগপযকা যানী যায় স্বা: পফেনাথ যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬২৭ ৯১৮৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1836.  পযজাউর ইরাভ খপরর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬২৯ ৪৮৬৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1837.  বাযতী যাণী যায় স্বা: পযরতাল যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬৩৩ ৮৫১৯ ০১৩২৪-১১০৬২৯ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1838.  তফাখী ফারা যায় স্বা: ফানু যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬৩৩ ৯৩৩১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1839.  সুধা ফারা স্বা: পফরযন্দ্র নাথ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬৩৩ ০৭৭৩ ০১৭৮৬-৮৭৭০৩১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1840.  অরভপন ফারা স্বা: মৃ: পপ্রয় পগাার ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৫৯৫ ৩০৫৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1841.    সুরদফ চন্দ্র যায় কাপতডক চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৫৯৫ ৮৮৭৩ ০১৭৭০-৯৫০৪৩৯ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1842.    পনযদ চন্দ্র যায় কং যাভ যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৫৯৪ ৫৩২৪ ০১৭৯৭-৮৬০৯৩১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

1843.  কাপভপন কান্ত যায়  পনরকরু যাভ যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৬৪০৫৯৪ ৯৮৩২ ০১৭৩৪-৩০১২১৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1844.  শুান্ত কুভায যায় তরুনী কান্ত পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৫৯৪ ৫২৮২ ০১৮২৯-০৮৯১৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1845.  কানন ফারা স্বা: তযনী কান্ত ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ২৯৭ ৩৮৩৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1846.    শ্যাভর যায় দূগ ডা ভন যায় পুরুল পবন চারক ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৫৯৫ ৯৫৯৬ ০১৭৫১-১০৭৯০০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1847.  পনভ ডর চন্দ্র যায় দূগ ডা ভন যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৫৯৫ ৪২২৬ ০১৭৮৩-২২৬৮৩৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1848.  করনক চন্দ্র যায় রয কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয চকযাভপুয ৯ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৫৯৫ ৭১৯৩ ০১৭১৯-০৩০৪৮২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1849.    অপফনা চন্দ্র যায় যরভ চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৫৯৪ ৩০৭৮ ০১৭০৬-৭৫৫৯৮০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1850.  কভর চন্দ্র যায় পয প্রাদ যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৫৯৬ ১৩৭১ ০১৭৬২-৯২০০৩৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1851.    জানুফী ফারা স্বা: ভধু যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৫৯৬ ১৭৫১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1852.  রভা ফারা স্বা: মৃত: অনাই যায় ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৩৯৭ ২৬৮০ ০১৭৫৫-২৫০৮৯৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1853.  পারতভা খাতুন স্বা: মৃ: আপকুয ভপরা পদনমুজুয উথযাইর(যকা ৯ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৫৯৫৭৩৫০ ০১৮৯২-২২১৬৫৯ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1854.  ইব্রাপভ খপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ২৭১৬৪৯৪-৩৬১৩৩৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1855.  ভাসুভ াযরবজ আক্তারুজ্জাভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৫৯৫ ৯৭৫২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1856.  আব্দু ারাভ ভজাায আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬৩০ ২৪০১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1857.  ভজাায আরী পকতাফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৫৯৫ ৬৩৫২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1858.  পাযাফ আরী আব্দু সুফান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৫৯৫ ৬৫৮০ ০১৭০১-৫৩৪১০৯ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1859.  ভপনরুর ইরাভ একযামুর ক পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬৩৩ ৩৪৩৮ ০১৭৪০-৩৪৫০২৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1860.  নফীকুর ইরাভ আবুর কারাভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৫৯৫ ৯৮১৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1861.    সুরতানা পফগভ স্বা: আছান আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬২৯ ১৭৩৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1862.    পভা: ছাখাওয়াত যভজান আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬২৯ ৯৩৪৫ ০১৭৬৭-০৩৬৭৭৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1863.  পভাররভ উদ্দীন  তয়দ আরী পুরুল পদনমুজুয উথযাইর(পপক ৯ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৩০৬ ৮৭০২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1864.    আইয়াজ আরী পনজাভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬২৮ ৯৮৯৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1865.  ভস্তাপকভা স্বা: ভপপজুয ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬৩৩ ৮৬৯৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1866.    পভা: যপফ পভা: ছপকভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬৪১ ৯৫৪১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1867.  ভকররছুয  যভান াযপাত আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬২৯ ৫৭০০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1868.  আপভনুর ইরাভ পজলুয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬১৪ ৩৫৭১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1869.    পগারাভ ভস্তপা আব্দুর জপরর পভাল্লা পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৫৯৪ ৮৪৯২ ০১৭৭৩-৬৬৭৫২২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1870.  পভাররভ উদ্দীন ভপভন উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬১৪ ৭০৫৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1871.    আব্দুয যউপ যপপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬২৮ ৯০৮০ ০১৭৮০-৫৮৭৯৫০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1872.  ছাভছুর আরভ আবুর পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৫৯৫ ৯৫৪৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1873.  ইয়াকুফ আরী জারয়ত আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬১৩ ৯৩৪২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1874.  াপচনা খাতুন স্বা: আইজুর যভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬১৩ ৫৯৩৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1875.  পভাছা: ভপযয়ভ স্বা: অপছভ উদ্দীন মুনু ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৫৯৪ ২৪৫০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1876.  পভাছা: াযবীন স্বা: আরনায়ায পারন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬৩৪ ৬৯৩৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1877.  াপফনা ইয়াছপভন স্বা: ইউসুফ আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৫৯৫ ৯৬০৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1878.  পযরনা ফানু স্বা: আবু ফক্কয পদ্দীক ভপরা পদনমুজুয উথযাইর (পপক ৯ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬৩২ ৯০১৫ ০১৪০৬-৯৩৪৭৯৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1879.  পযরনা আক্তায স্বা: আপজার পারন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬৩৪ ২৪৩৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1880.  সুজাত আরী ভপজফয যভান পুরুল পদনমুজুয উথযাইর(যকা ৯ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৫৯৫ ৪২৪১ ০১৭৪৪-৬৪৯১৩৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1881.    াপভনা খাতুন স্বা: াপপজুয যভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬৩৩ ১৯১০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1882.  পভাখররছায যভান তপছয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬১৩ ৭১২৯ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1883.  আপজডনা খাতুন স্বা: পভা: আব্দুল্লা ভপরা পদনমুজুয পপকযাড়া ৯ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬২৯ ৩৯২৯ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

1884.  পভা: আবু তারয খপতফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয যকাযাড়া ৯ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬৩৪ ২৫৭৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1885.  আরনায়াযা আক্তায স্বা: ভাবুয যভান ভপরা গৃপনী ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৫৯৫ ৫৭০১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1886.  পভাছা: ভরছনা স্বা: জরফদ আরী ভপরা পদনমুজুয পপকযাড়া ০ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬১৪ ২৩২৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1887.  রুহুর আপভন পনজাভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬২৩ ৯৬৭৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1888.  পভাছা: ারা স্বা: পজয়াউয যভান ভপরা পদনমুজুয ভাদ্রাাাড়া ৯ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬১৪ ৭৫৯১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1889.  পভা: পভাজাফ্পয আব্দুর ফারয পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৫৯৪ ১২৮৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1890.  পয়জায আরী আব্দুর কফাত আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬১৩ ৩৩৭৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1891.    াো খাতুন স্বা: জারফয আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬২৭ ৯১৪২ ০১৭৩১-৯৭৪৭৩০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1892.    জনাফ আরী আব্দুর কপযভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৬৯৫ ৫৯৪ ৯৭৯৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1893.  কুযফান আরী ছদয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ১৪৮ ২৮৩ ৭৯৫০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1894.    ভপজডনা পফগভ স্বা: ভজাফ্পয ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬২৩ ৫৯২৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1895.  পদুয যভান পভৌরবী আপছায পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ১৯৭০৩৩১-৩০৪৭২৯০২৫৩০১৭৪৫-২৮৪৮৮৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1896.    খাপযজুর ইরাভ পযাজুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬২৯ ৩৪৬৭ ০১৭৯২-৮৫৬০১৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1897.  জরফদ আরী ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৩১৬ ৭৭০২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1898.  নুয ফানু স্বা: পভাছারদ্দক আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬১৩ ৫৯৪১ ০১৭৪৬-৯৫৯৯৩৯ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1899.    আব্দর ভপজদ আপজার পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬২৮ ১০১৫ ০১৭৩৮-০৬৪৬১৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1900.    ভনজুরুর ইরাভ আপজার পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬৩০ ৭৬৬৬ ০১৭৯৬-৭৯২৯৪৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1901.    আনারুর ইরাভ পজলুয যভান পুরুল পদনমুজুয উথযাইর(ঝর ৯ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৩১৪ ৭৮৩৭  শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1902.    ছাইফুর ইরাভ পভাপাজ্জর পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬১৪ ৩৯৫০ ০১৭৬৫-৯৬৪৪৫৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1903.    মুক্তারুজ্জাভান পযাদ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৫৯৫ ৯৪৩০ ০১৭৩৭-১৩৯৪৯৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1904.    পভাকরছদ আরী মৃ: জপভর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬১৪ ৭৮৯৭ ০১৭৬৫-৯৬৪৪৫৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1905.    াপভদুয যভান ভকাযভ পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬৩৩ ৮৯৫৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1906.    নরয চন্দ্র যায় পিপত চন্দ্র যায় পুরুল মুপক্তরমাদ্ধা ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৩১৪ ২৯৩৭ ০১৭৪৬-২৭৯৬২২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1907.    আরুজা পফগভ স্বা: পযাস্তভ আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৫৯৫ ৪৭২৬ ০১৭৯৪-৮৫২০৫৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1908.  ারদা পফগভ স্বা: জনাফ আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৫৯৫ ৪৭৮৬ ০১৭৩৮-৫৭৮৮৩৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1909.    ভস্তপা পভাল্লা বুধু পভাল্লা পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৫৯৫ ৮৪১৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1910.    আব্দুয যপদ আপজভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৫৯৬ ০৪৮৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1911.    পভাজারম্মর  ক আপজভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৫৯৫ ০৪১৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1912.    ছাইফুর ইরাভ ইয়াপছন পভাল্লা পুরুল পবন চারক ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৫৯৬ ০৪৩৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1913.    আরভগীয পারন আযাপ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৫৯৪ ১৮৩৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1914.    পভাজারম্মর  ক আব্দুর খাররক পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৫৯৪ ৬৪৮৫ ০১৭৩১-৯০০১৫৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1915.    আব্দুর ভপজদ জপভর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬১৪ ৯৬৩৮ ০১৭২৩-৫৮৬৭১২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1916.    ারকায়াত পারন আযাপ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৫৯৪ ৯৩২৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1917.    আপছয়া পফপফ স্বা:মৃত: আ: খাররক ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৫৯৫ ৩৩২৫ ০১৭৫০-২৮৯৭৬৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1918.    সুপপয়া খাতুন স্বা: পযয়াজুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৫৯৫ ৬৩২০ ০১৭৩৫-২১৮৩২৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1919.    পকাপনুয পফগভ স্বা: াভসুর আরভ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬১৪ ২৯৮৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1920.    জুহুরুন ইরাভ আজাায আরী পুরুল পবন চারক ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬১৩ ৮০০০ ০১৭৫৫-১৪৩২৭৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1921.    চান পভয়া আবুর পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬১৩ ৯৪৬২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1922.    পপকুর ইরাভ ওপভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয উথযাইর(কাভা ৯ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬১৪ ১৪৩০ ০১৭৩৭-৬৪৭৪৭৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1923.    পভায়ারজ্জভ পারন পজবুল্যা পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬৩৪ ৬৯১২ ০১৭৭৬-৮১৬৮০২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1924.    রুপফনা পফগভ স্বা:মৃত: াাজাান ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬১৪ ৩৬৩১ ০১৪০৩-৪৩০৯২৯ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভপরা

পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাইর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

1925.    পভজানুয যভান আব্দু াভাদ পুরুল পদনমুজুয উথযাইর(কাভাত ৯ ৭নং উথযাইর ৬৮৭ ৮৩৬ ০০৩৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1926.    পযরনা াযবীন স্বা:কাওছায,প-এনামুর ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ১৯৮৯২৭১৬৪-৯৪০০০০৭১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1927.    পজয়ারুর ইরাভ এনামুর ক পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬২৭ ৭৮৭২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1928.    তানজুরুর ইরাভ ভকররছয যভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ২৮০ ৬২৯ ৪২৬৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1929.    ভপতয়ায যভান পখাযরদ আরভ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬৪২ ২৯০৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1930.    পভাকররছায যভান খযরদ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৩০৬ ৮১১৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1931.    াভসুর ক ফাবুর ভনছুয আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬২৮ ৫৬৫১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1932.    আব্দুর ভপতন আব্দুর াভাদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬২৯ ০৪৪২ ০১৭৫০-৬২৮৯৮২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1933.    পদররায়াযা পফগভ স্বা: মৃ: ইউনুছ আরী ভপরা গৃপনী ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬২৯ ৬০৭৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1934.    আব্দুয যাজ্জাক আপতাফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৩১৪ ৭৮২৯ ০১৭৫০-৯৫৩৫২৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1935.    পভজানুয যভান ভপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬২৮ ৭৮০২ ০১৭৭৯-১৯৯৯৬৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1936.    যপফউর ইরাভ ভপপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬২৯ ৫৩৫৯ ০১৭১৯-১৪৯৭৩৫ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1937.    আনারুর যপভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৫৬৯ ২৩১৯ ০১৭১৯-৯৯৩১৪১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1938.  নরয চন্দ্র ীর রপিন চন্দ্র ীর পুরুল পদনমুজুয উথযাইর(নাপ ৯ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬৩০ ৬৮৩৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1939.    ফাবু চন্দ্র ীর পবারা চন্দ্র ীর পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬২৯ ৫৩৮৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1940.    তহুযা খাতুন স্বা: ফাদা পভয়া ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬২৩ ০৫১২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1941.    পনভ ডর চন্দ্র ীর রপিন চন্দ্র ীর পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬২৮ ৬২৪৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1942.    পদুর ইরাভ  ততয়ফ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬১৪ ৩৪৪৯ ০১৭২২-৭৯৪৪৫২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1943.    ভরনায়াযা পফগভ স্বা: ছাইদুয যভান ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬১৪ ৪৬২৪ ০১৭৭০-৮২২৬০৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1944.    যপভা খাতুন স্বা: ভপভনুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬১৪ ৪৬৩২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1945.    ছারনায়াযা পফগভ স্বা: আপজজুয যভান ভপরা দিনমুজরু উথযাইর(পভাল্লা ৯ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৫৩৪ ৩৯৭৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1946.    পভাছা:ভনসুযা পফগভ স্বা: মৃত: নাজমুর ভপরা গৃপনী ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ১০০ ৩১৫ ২১৬০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1947.    পারতভা পফগভ স্বা: ভযভ আরী ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৫৯৫ ১০৫৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1948.    আবুর কারাভ আজাদ পভাাম্মদ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৪৬০ ৬১৪ ৫০৩৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1949.    পগারা পভৌওরা পভাাম্মদ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৭৭৫ ৬১৪ ৪৭৩৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1950.    াপনুয পফগভ স্বা: ভাব্বত আরী ভপরা গৃপনী ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬১৫ ৭০১৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1951.    পপযদ আরী াজদ্দীন পভাল্লা পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৩০৬ ৮৬৩৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1952.    ফপদউয কারভ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬১৪ ৯৪৩১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1953.    জাপকরুর ইরাভ ভকবুর পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬১৩ ৮৬২২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1954.    ভপভনুর ইরাভ আব্দুয যভান পুরুল পবন চারক ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৫৯৫ ৩৮৪৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1955.    শ্রী ফাবু খরগন নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয উথযাইর(বাটা ৯ ৭নং উথযাইর ৯১০ ৬২৮ ৬১৮১ ০১৩১৫-৪০৬০৭৯ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1956.    ভপনন্দ্র নাথ যায় কাী পভান পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬৩৩ ৩৯৩২ ০১৩১৯-১৬৪০৩৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1957.    শ্রী সুফা পকদায যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৫৯৫ ৬২৯ ৩৪৬৭ ০১৭৬৫-৯৬৩৫৭৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1958.  রন্তা চন্দ্র যায় পদলু ফভ ডন যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬৩৩ ৪৫২১ ০১৪৫০-১৪৩৫৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1959.    প্রফুল্ল চন্দ্র যায় গাঠু ফভ ডন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৯৫৫ ৩১৬ ৭০৪১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1960.    চন্দ্র কুভায যায় ছপত চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ১৯০ ৬২৮ ৬৯৫৮ ০১৭৩৮-৩৬৫৯৩৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1961.    যপঞ্জত চন্দ্র যায় পরয়া পগাার পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৫৯৪ ৬৫৬৯ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1962.    মুপক্ত যানী যায় স্বা: শ্যভর যায় ভপরা গৃপনী চকযাপুয ডা: াড়া ৯ ৭নং উথযাইর ৮২০ ৬৩৩ ৯২১৩ ০১৭২১-৪১৬০৬২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1963.    জরগ চন্দ্র যায় কানাই রার যায় পুরুল পদনমুজুয উথযাইর(ফাপনয় ৯ ৭নং উথযাইর ৬৪০ ৬৩৩ ৪৪৩০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

1964.    প্রবা চন্দ্র যায় রযন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬২৮ ৯১১০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

2007.  পগারাভ ভস্তপা ইউছুপ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৫০৫ ৬৩২ ৯৯৭১ ০১৭৩৪-৯৯৭১৩৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

2008.  এযাদ আরী ইয়াদ আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৫০৫৬১৩ ৭০৮৫ ০১৭২৭-১৬৩৯৭১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

2009.  যারজন্দ্র নাথ যায় নরগন্দ্র নাথ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬১৪ ৮১০২ ০১৭৩৮-৩৮০৬৮২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

2010.    ছইদুয  যভান ইউসুপ ভন্ডর পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬১৩ ২৮৩৮ ০১৭৪০-৩০৪৮৪২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

2011.    উভয আরী পফশু পভাল্লা পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬১৪ ৫৭৩২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

2012.    সুপধয চন্দ্র যায় পযদ যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ১৪৫ ৬১৪ ০৬৩৯ ০১৭০৫-৮০২৪৬৭ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

2013.    রুপ চন্দ্র যায় পকরযন চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬১৪ ৯০৯২ ০১৭৮৭-৩৩৫৭৫৯ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

2014.    ভপভনুয ইরাভ উভয আরী পুরুল পদনমুজুয চকযাভপুয(ফল্ল ৯ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬১৪ ২৭৬৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

2015.    রতেন চন্দ্র যায় ভপন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬১৫ ৪৮৯৮ ০১৭১৭-০৭৮২০৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

2016.    কাপরদ যায় ভরন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬১৩ ৩৩২৬ ০১৭৮৩৪-২৫৬৮২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

2017.    কাপঞ্চয়া যায় ভরন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬১৪ ৩৮৮১ ০১৭১৭-০৭৮২০৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

2018.  বুজ চন্দ্র যায় রযন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৮৬৭ ৬৪৪ ৬৩৯৯ ০১৭২৮-৮৩২৫৪১ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

2019.    তাযা দ যায় পযদ যায় পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৭৩০ ৬৩০ ৩৮৪৮ ০১৩০৯-৪২১৬২৮ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

2020.  ভপজডনা পফগভ স্বা: মৃত: ভকররছায ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬১৪ ০৮৪৬ ০১৭৪১-৯৪৩৮৯৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

2021.    পফররা ফারা প-খুপুড়ু,স্বা:পদরফন ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ২৩৫ ৬১৫ ১৬৫০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

2022.  পচত্র যায় মপতন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয চকযাভপুয (ফাপনয় ৯ ৭নং উথযাইর ৩২৫ ৬৩০ ২৪৮৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

2023.  আব্দুর গপন আকফয আরী পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৬৩২ ৪৪৮৪ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

2024.  আব্দু াত্তায আপজভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৬৮৫ ৬২৯ ৬৬৪২ ০১৭৬৪-৮৪৪৩৯২ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

2025.  আতাউয যভান আব্দুর াপভদ পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬৩৩ ৮৭৩৯ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

2026.  এনতাজ আরী পতাপাজ্জর পারন পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৪১৫ ৬৩২ ৮৪৩৯ ০১৭৫৫-১০৫২৭৬ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

2027.  পপকুর ইরাভ নুরুর ক পুরুল পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৫৫০ ৬২৯ ২৫২২ ০১৭৮৫-৩০৬৩৫০ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

2028.  রপতপা পফগভ স্বা: া আরভ ভপরা পদনমুজুয ’’ ৯ ৭নং উথযাইর ৮৬৫ ৬৩০ ৩৮৪২ ০১৭৪৬-২০৪১০৩ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

2029.  আব্দুর ক আব্দুর খাররক পুরুল পদনমুজুয উথযাইর(ঝরঝ ৯ ৭নং উথযাইর ৩৭০ ৫৯৪ ৬২৭৯ শ্যাভর চন্দ্র যায় ০১৭১৩-৮২১৮৭৯

 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 



















































ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায পভাফাইর 

নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১ শ্রী ভন চন্দ্র যায় মৃত- কৃা চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয চাফ ডতীপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩১৯৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২ পভাস্তাপকভা আপনসুয পুরুল পদনমুজুয চাফ ডতীপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩১৬৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩ শ্রী যনপজৎ কুভায ভপত চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয চাফ ডতীপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩১১৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪ শ্রী পনার দুভাসু চন্দ্র পুরুল কৃপল পূফ ড ভরপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩২৭১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৫ শ্রী যারজন চন্দ্র যায় পকাকাযাভ পুরুল অরটা চারক চাফ ডতীপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩১৩১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৬ াাদত পফরাত পুরুল পভরর দাযয়ান চাফ ডতীপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩২৯৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৭ জাভার কপপর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪৩২০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৮ পভাছাোঃ আররায়া পফগভ পভাোঃ পকযাভত আরী ভপরা দাযয়ান চাফ ডতীপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩২৪৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৯ পভাোঃ আক্কাছ আরী মৃত-আপভন  উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পূফ ড ভরপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩৭৮৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১০ পভাছাোঃ াপনুয পফগভ পভাোঃ ভপজফয যভান ভপরা পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪৫৫১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১১ পভাোঃ অপন উদ্দীন পভাোঃ ভপভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪৩৪৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১২ পভাোঃ বুজ আরী মৃতোঃ আইয়ুফ আরী পুরুল পদনমুজুয পূফ ড ভরপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩৮৭৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ তপছয উদ্দীন পুরুল পবন চারক ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪২০৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৪ শ্রী ঘনরাভ চন্দ্র যায় মৃতোঃ প াকা যায় পুরুল পবন চারক পূফ ড ভরপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩২৮০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৫ পভাোঃ াইফুর ইরাভ মৃতোঃ াভসুর ক পুরুল চা পদাকান ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪২৫৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৬ শ্রী পকফ চন্দ্র শ্রী পনলু যায় পুরুল পদনমুজুয পূফ ড ভর পুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩৭৫০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৭ পভাোঃ যপফউর ইরাভ পভাোঃ আব্দুর াপভদ পুরুল নাপদ ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪৫৬৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৮ কাচু যাভ যাূ য় মৃতোঃ ধযণী কান্ত পুরুল পদনমুজুয চাফ ডতীপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩০৯৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৯ পভাছাোঃ ানা ফানু পভাোঃ রুরফর পারন ভপরা ূ পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৯২৪০৯০২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২০ পযংট ডা াদা পজতু াদা পুরুল পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪৭৪৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২১ পভাছাোঃ পদা পফগভ মৃত-পযয়াজ উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয পূফ ড ভরপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩৫৩৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২২ পভাোঃ াভসুর ইরাভ আযাফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয চাফ ডতীপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩১৬৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৩ পভাছাোঃ আরভছা পফগভ মৃত- ফাচ্চা পভঞা ভপরা পদনমুজুয পূফ ড ভরপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩৭৫৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৪ কপনুয পফগভ আকফয আরী ভপরা পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪২৪৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৫ পভাোঃ পফল্লার পারন ইয়াকুফ আরী পুরুল পদনমুজুয চাফ ডতীপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩১৬১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৬ পভাোঃ নজরুর ইরাভ রারা পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয চাফ ডতীপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩০৭৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরারদ যকায

উরজরা  াদ্য পনয়ন্ত্ররকয কাম ডারয়

দয, পদনাজপুয।



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায পভাফাইর 

নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৭ পভাোঃ াভছুর হুদা মৃত- ভপযউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয চাফ ডতীপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪৫৪২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৮ পভাছাোঃ আপজয মৃত- ফাপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩০৬৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৯ আবুর কারাভ আজাদ পজরায উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪২৯৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩০ পভাছাোঃ ফুরজান পফগভ আব্দুয যভান ভপরা পরফায ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪৭৬৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩১ মুপ ডদা পফগভ পভাোঃ জহুরুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪২১৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩২ পভাছাোঃ ছারদকা পফগভ পভাতাররফ পারন ভপরা পযকা চারক পূফ ড ভরপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩৫৩৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৩ পভাোঃ পযয়াজুদ্দীন আভান উদ্দীন যকায পুরুল গৃপনী ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪৭৯২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৪ আাদুজ্জাভান মৃত-ভপয উদ্দীন পুরুল পবন চারক ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪৫৪৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৫ পভাোঃ পভজানুয যভান পভাোঃ আব্দুর াপভদ পুরুল নাইট গাড ড ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪৫৭৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৬ পভাছাোঃ াভছুন নাায নজমুয আান ভপরা পদনমুজুয পূফ ড ভরপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩৪৬৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৭ পদুর ইরাভ মৃত- ভনছুয আরী পুরুল পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩৪২২৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৮ জপযনা পফপফ মৃত- আইয়ুফ আরী ভপরা পদনমুজুয পূফ ড ভরপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩৩১০৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৯ যারদা  াতুন পভাতাররফ পারন ভপরা পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩৪২৫৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪০ আভছায আরী মৃত- ইভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয চাফ ডতীপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩৩১৬৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪১ শ্রী নপন চন্দ্র যায়  রগন্দ্র নাথ পুরুল চা পদাকান পূফ ড ভরপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩৫৬৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪২ প্রদী যায় প্রাণ পগাার পুরুল পদনমুজুয চাফ ডতীপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩০৩৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৩ শ্রী সু রদফ মৃত- যরভশ্বয পুরুল পদনমুজুয পূফ ড ভর পুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩৫০৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৪ পফরযন চন্দ্র যায় দুগ ডা পভান যায় পুরুল পদনমুজুয চাফ ডতীপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩২১০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৫ পাজনী টুডু সুগপি রযন ভপরা পদনমুজুয পূফ ড ভরপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৩৮৮৪৭৩১০২৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৬ পজরতন্দ্র যায় মৃত-চাটাযাভ যায় পুরুল পদনমুজুয পূফ ড ভরপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩৭৩৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৭ পভাোঃ ভতুডজুর আরভ পয়জুর আরভ পুরুল পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪৬৭৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৮ কারীদ যকায মৃত- নফদ্বী যকায পুরুল পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৬০২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৯ পভাছাোঃ আভা  াতুন পভাোঃ আপজজুর ক ভপরা পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪০৭৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৫০ পযভর চন্দ্র যায় জরগন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪৮০০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৫১ পভাোঃ আইয়ুফ আরী মৃত- ফয আরী পুরুল পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০০০০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৫২ পভাোঃ পয উদ্দীন মৃত- আপায আরী পুরুল পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬৫৯০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৫৩ পভাোঃ জপভয উদ্দীন মৃত-ওভয আরী পুরুল পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪০৬১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৫৪ পযয়াজুর ইরাভ মৃত- আক্কাজ আরী পুরুল পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩৯১০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৫৫ পভাছাোঃ পজান্সয়াযা পফগভ মৃত- আ: যপভ ভপরা পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩৯৩১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৫৬ পভাোঃ ইয়াপন আরী মৃত- আবু পারন পুরুল পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩৯৯৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৫৭ পভাোঃ নুরুর ক মৃত- আপায আরী পুরুল পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪৪৬১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায পভাফাইর 

নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৮ ফাবুর পারন উভয আরী পুরুল পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩৯৪৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৫৯ আপনসুর ক আম্বায আরী পুরুল পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪১১৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৬০ আান আরী আম্বায আরী পুরুল পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪১০৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৬১ দুরার ইরাভ মৃত- আপজভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩৯৫৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৬২ পযয়াজুর ইরাভ মৃত- কালুভউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪৪৯১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৬৩ পরয়াকত আরী মৃত- ফপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪০২৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৬৪ ভকরছদুর ইরাভ ভ ররছায যভান পুরুল গৃপনী ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪২১৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৬৫ আক্তায পারন পভাোঃ পযয়াজুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩৯০৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৬৬ আব্দুর কুদ্দু পভাোঃ ভকবুর পারন পুরুল পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪৭০৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৬৭ আবু ফক্কয পপদ্দক পভাোঃ পযউদ্দীন পুরুল গৃপনী ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪১৪৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৬৮ এনামুর ক ঈদ পভাাম্মদ পুরুল ড্রাইবায ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪১১৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৬৯ পপযদা পফগভ াভসুর ইারাভ ভপরা পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪৪৮২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৭০ ফাই মুযমু মৃত-ভ মুযমু পুরুল পজরর ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪৪৪৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৭১ রক্ষীভপণ টুডু মৃত-  পফংটা পভযভ ভপরা কৃলক ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪৪৪৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৭২ ভকরদ আরী মৃত- আপায আরী পুরুল পজরর ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৭৩ আবু তারয আরী মৃত- ফয উদ্দীনঙ পুরুল পদাকানদায ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩৯৩৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৭৪ শ্রী যপফন চন্দ্র মৃত- টুনু যাভ পুরুল নাইট গাড ড পূফ ড ভরপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩৫৫৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৭৫ শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র শ্রী শুকুয চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয পূফ ড ভরপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩৫৬০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৭৬ কুভদ চ্ন্দ্ন্দ্র যায় পদলু চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয পূফ ড ভরপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩৫১১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৭৭ পফধান চ্ন্দ্ন্দ্র যায় অভর চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয পূফ ড ভরপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬০০০০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৭৮ জগদী চন্দ্র যায় রজপ পুরুল পদনমুজুয চাফ ডতীপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩০১০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৭৯ পফরয চন্দ্র যায় পফরযাধ চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয পূফ ড ভরপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩২৫৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৮০ পভাছাোঃ পজানায়াযা পফগভ পভাোঃ আপরউদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪২২৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৮১ পভাোঃ আবু াঈদ নয়া পভঞরা পুরুল পদনমুজুয পূফ ড ভরপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩৭৭৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৮২ শ্রী যনজান মৃত- কাপনয়া কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয পূফ ড ভরপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩৫০৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৮৩ ারুর যাণী যায় পগাার চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয চাফ ডতীপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০০০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৮৪ পভত্রী পভযভ মৃত- ঝুলু পভযভ ভপরা পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪৭৩২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৮৫ পমারগ চন্দ্র পং মৃত- প াকাযাভ পং পুরুল ভপদ পদাকান চাফ ডতীপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩১৩৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৮৬ পভাছাোঃ ইছভা  াতুন আব্দুর কপযভ ভপরা গৃপনী পূফ ড ভরপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩৮২৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৮৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪০৫৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৮৮ জারার উদ্দীন মৃত-ভরয়জ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪১১৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায পভাফাইর 

নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৮৯ াপভদুর ইরাভ আম্বায আরী পুরুল চা পদাকানদায ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪১০৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৯০ ারুন অয যপদ কপরভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪৪৬৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৯১ সয়দ আরী শুকুরু আরী পুরুল পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪১৯২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৯২ আপজজুয যভান মৃত-কারভ আরী পুরুল পদাকানদায ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪১২৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৯৩ পভাোঃ ভঞ্জুরুর ইরাভ পদর পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০১০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৯৪ পভাোঃ যপদুর ইরাভ আব্দুর পভাতাররফ পুরুল পদনমুজুয ফযাইপুয ১নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০০০০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৯৫ জুহুরুর ইরাভ মৃত-শুকুয আরী পুরুল পদনমুজুয পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৭৮৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৯৬ পপযদুর ইরাভ পভাোঃ  প াযরদ আরী পুরুল পদনমুজুয যরভপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬১৭৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৯৭ ফাবুর পারন কপপর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয যরভপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬৪৬৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৯৮ যনপজৎ পভান্ত মৃত- অবয় চন্দ্র ভন্ত পুরুল পদনমুজুয পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬৪৪৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৯৯ ভভরদ আরী ফাফয পারন পুরুল কপফযাজ যরভপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬১৫৪৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১০০ াত্তায আরী মৃত- তপপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬৫২৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১০১ জহুরুর মৃত- আপভয পভাল্লযা পুরুল পভনাজায পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৫৭৫০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১০২ পভাোঃ জহুরুর মৃত- আপভয পভাল্লযা পুরুল পদনমুজুয পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬০৬৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১০৩ পভাোঃ ফাবুর পফায উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬০১৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১০৪ আরভগীয মৃত- ভপরভদ্দীন পুরুল ট্রাক পরায পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬০৬২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১০৫ পভাোঃ আনছায আরী মৃত- যপভউদ্দীন পুরুল গৃপনী পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৫৭২৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১০৬ ভপজদ ইরাভ মৃত- ারযজ আরী পুরুল পদনমুজুয পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬২৩৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১০৭  াইরুর ইরাভ মৃত-পনজাভ উদ্দীন পুরুল নাপদ যভাপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬৫৯৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১০৮ ভকরদুয যভান পভাোঃ আপজজুয যভান পুরুল পদনমুজুয যভাপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬৫১৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১০৯ আজগায আরী পভাোঃ পজলুয যভান পুরুল পদনমুজুয যভাপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬৪৬০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১১০ পজয়া মৃত- ফাফয আরী পুরুল অরটা চারক যভাপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬৮৫৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১১১ আব্দুর াপকভ মৃত-পভাাযপ পুরুল গৃপনী পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬১৩১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১১২ যওন আযা আব্দুর আপরভ ভপরা পবন চারক পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬৩৫১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১১৩ াপপজ উদ্দীন মৃত- তপপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয  পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৫৭৪৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১১৪ ভকবুর পারন মৃত- ইপসুপ আরী পুরুল পদনমুজুয পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬২১৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১১৫ আরনায়ায মৃত- আবুর পুরুল পদনমুজুয পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৫৮৭৫১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১১৬ পগারাভ পভাস্তপা আইনুরক পুরুল পদনমুজুয যভাপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৫৮৬৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১১৭ আব্দুর পভাতাররফ মৃত- আব্দুর ভপজদ পুরুল পদনমুজুয পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৫৮৩৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১১৮ আব্দুর ভাররক মৃত- াপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৫৯৯৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১১৯ াইদুয যভান মৃত- াপভদ ভন্ডর পুরুল পদনমুজুয পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬১১২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায পভাফাইর 

নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১২০ তানপজরা পগারাভ পভাস্তপা ভপরা পদনমুজুয পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬২০৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১২১ নুয নাায পভাোঃ ছাইফুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয চকরগাার ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৫৫৪৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১২২ ছারফদুর ইরাভ মৃত- ভনছুয আরী পুরুল পদাকানদায চকরগাার ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৫৬৭১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১২৩ ভকরছদ আরী মৃত- নপপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয চকরগাার ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৫৬৪৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১২৪ আব্দু ারাভ চয়ান তুল্লা পুরুল পরফায পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬২৮৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১২৫ ভারজদা আব্দুর কারদও ভপরা পযস্কা চারক  পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬১৬০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১২৬ আব্দুয যভান ফপকফ উদ্দীন পুরুল গাপি চারক পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৫৭৯১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১২৭ যপভা পফগভ যপপয উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৫৭৯০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১২৮ জরফদা পফগভ আতাবুল্লা ভপরা পদনমুজুয পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬১৮৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১২৯ পাযাফ আরী মৃত- আপভয উদ্দীন পুরুল পজরর পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৫৯৭০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৩০ পভাছাোঃ লুৎপা পফগভ ইব্রাপভ ভপরা কৃলক পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬২৭০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৩১ াাজান মৃত-  ারতয পভাাম্মদ পুরুল গৃপনী পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬০০১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৩২ পভাছাোঃ নুযীরফগভ মৃত- নুয আরভ ভপরা পজরর পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬২৬৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৩৩ ভঞ্জুরুর ইরাভ ভপন আরী পুরুল কৃলক পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৫৯৭২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৩৪ াইফুর ইরাভ মৃত- পদররায়ায পুরুল পদনমুজুয পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬১৩৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৩৫ আব্দুর যপদ মৃত- পভাররউদ্দীন পুরুল গৃপনী  পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৪৬৫৮৯০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৩৬  াপদমুর ইরাভ পনজাভ উদ্দী পুরুল কৃলক পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬৪০৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৩৭ পভপযনা পফভ মৃত- যপপকুর ইরাভ ভপরা গৃপনী পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬২৬০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৩৮  াপদমুর ইরাভ মৃত- জপরর পুরুল গৃপনী পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬১৭৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৩৯ পভাোঃ নুয ইরাভ জাপয আরী পুরুল পদনমুজুয পভানপুয ২নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৯৫৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৪০ পগারভ পভাস্তপা মৃত- শুকুয আরী পুরুল পদনমুজুয পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬১৮৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৪১ পভাছাোঃ যারজান পফগভ মৃত- শুকুয আরী ভপরা  পদাকানদায পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬১১৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৪২ পভাছাোঃ নাপছভা পফগভ পভাোঃ সুজন ভপরা পদনমুজুয পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬৫৩৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৪৩ আব্দুর ভপজদ মৃত- নফীবুল্লা পুরুল পদাকানদায পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬১৯৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৪৪ ারনায়াযা পফগভ ইয়াপভন আরী ভপরা পদনমুজুয পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬১৮৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৪৫ আবুর কারাভ আজাদ আপজভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬০৮৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৪৬ আছান উদ্দীন মৃত-নছয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয যভাপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬৫২৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৪৭ নজরুর ইরাভ মৃত-শুকুয আরী পুরুল পবন চারক পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬১৩০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৪৮ পভাছাোঃ রায়রা ফানু নুয ইরাভ ভপরা কৃলক যভাপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩০০০০২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৪৯ ভপন আরী অপতফ উদ্দীন পুরুল পদাকান দায যভাপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬৫২৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৫০ ছাইদুর ইরাভ মৃত-  ারজযউদ্দীন পুরুল পভপি পূফ পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬২৩২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায পভাফাইর 

নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৫১ ওরদুরইরাভ আরনায়ারুর ইরাভ পুরুল কৃলক পূফ পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০০৯৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৫২ আ্ূ্ব্দুর ভান্নান পভাৎ আব্দুর জপরর পুরুল কৃলক পূফ পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬১৭৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৫৩ াপভভা মুযমু পছাট মুযমু ভপরা কৃলক পূফ পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৫৯২৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৫৪ ভপজফয যভান মৃত- তপছয উদ্দীন পুরুল পবন চারক পূফ পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৫৯৭৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৫৫ সুরযন ভাপিৃ ফাবু রার ভাপড ড পুরুল পদনমুজুয পূফ পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৫৯২৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৫৬ পভাোঃ জহুরুর ইরাভ মৃত- ছপভয উদ্দীন পুরুল কৃলক পূফ পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৫৯৩৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৫৭ রা ভন্ত পফরনাদ ভন্ত পুরুল কৃলক পূফ পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬৫৪৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৫৮ পফশু ভাপড ড মৃত- ঠাকুয পভযভ পুরুল গৃপনী পূফ পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬৫৭২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৫৯ যাভদা মৃত- ঠাকুযা ভাপড ড পুরুল পজরর পূফ পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬৫৫৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৬০ বুধু পভযভ ভাপনক পভযভ পুরুল গৃপনী পূফ পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৯৫২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৬১ শ্রী যতন ভন্ত মৃত-  পদরফন ভন্ত পুরুল কৃলক পূফ পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬৩৯৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৬২ পভাস্তাপপজায মৃত- আফফা আরী পুরুল পজরর পূফ পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬২৫৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৬৩ পভাকাযযভ পারন মৃত- আফফা আরী পুরুল কৃলক পূফ পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬২৫৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৬৪ ভপপজ উদ্দীন মৃত- আফফা আরী পুরুল গৃপনী পূফ পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬২৫০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৬৫ শ্রী কান্ত পভান্ত মৃত- অবয় ভন্ত পুরুল কৃপল কাজ পূফ পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬৫৪১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৬৬ নুয ফানু মৃত- ওয়ভান গপণ ভপরা কৃপল কাজ পূ ডফ পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৫৯৪৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৬৭ পাভ ভাপড ড গরন ভাযডী পুরুল কৃপল কাজ পূফ পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৫৯১৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৬৮ পাাগ মৃত ইরাভ পুরুল যাজ পভিী পূফ পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৫৯৮০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৬৯ পভাস্তপা জহুয পুরুল কৃপল কাজ পূফ পভানপুয ২নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৫২১৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৭০ যপপকুর ইরাভ মৃত- ভাপনক উদ্দীন পুরুল গৃপনী পূফ পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৫৯৪৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৭১ ঈযাপপর মৃত- আপজজায যভান পুরুল পযস্কা চারক পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৫৯৪৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৭২ পভাকরছদুয যভান পভাোঃ  পভাপাজ্জর পারন পুরুল পবক্ষুক পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৫৭৬০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৭৩ পভাোঃ আনারুর ইরাভ মৃত- আফফা আরী পুরুল কৃপল কাজ পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬২৫২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৭৪ হুরন আরী মৃত- &ওভান গপন পুরুল কৃপল কাজ পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬২৪০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৭৫ আরনায়ায পারন ভনছুয আরী পুরুল পদনমুজুয পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৫৮৬৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৭৬ ভাপজদুয ইরাভ আতাফ উদ্দীন পুরুল ঈভাভ পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬২৭৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৭৭ পতাপাজ্জর পারন ূ ভত- জপয পভাাভত্মাদ পুরুল পরফায চকরগাার ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪৯২৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৭৮ আনা াদা পভন রযন ভপরা কৃপল কাজ পভানপুয ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬৫৫৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৭৯ ভপভনুর ইরাভ প াদা ফক্স পুরুল কৃপল কাজ চকরগাার ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১১০৩৮৮৫৯৫৭৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৮০ আক্তারুর ক আতাফ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ চকরগাার ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪৯৩০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায পভাফাইর 

নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৮১ আপজজায আরী আভদ আরী পুরুল কৃপল কাজ চকরগাার ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৫৭৩৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৮২ আব্দুর পভাতাররফ ফাায উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ চকরগাার ২নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬২০৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৮৩ আকফয আরী মৃত- গপণবুল্লযা পুরুল চা দকান চকরগাার ২নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৫১১১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৮৪  াপদজা  াতুন পভাোঃ পপজায যভান ভপরা দযপজ চকরগাার ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০১৪৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৮৫ আরনায়াযা পফগভ ওভান গপণ ভপরা কৃপল কাজ চকরগাার ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৫৪৪৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৮৬ আপসুন নাায আব্দুর ভান্নান ভপরা কৃপল কাজ চকরগাার ২নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৫১৩৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৮৭ জাপকয পারন পজল্লুয যভান পুরুল গৃপনী চকরগাার ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৫৩৪৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৮৮ াপজদুয যভান আব্দুর ফারছয ভন্ডর পুরুল পবন চারক চকরগাার ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৫১৪৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৮৯ আপতয়ায যভান মৃত-  পভাফাযক আরী পুরুল পদনমুজুয চকরগাার ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৫৩২২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৯০ পজলুয যভান মৃত- আপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয চকরগাার ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৫৩০২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৯১ ভপনয পারন মুন্না মৃত- আব্দুর ভান্নান পুরুল কৃপল কাজ চকরগাার ২ নং ৮নং ংকযপুয ৮৭১৮৬২৩১২৬৭২৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৯২  পভাছাোঃ পপজরা পফগভ ভান্নান যকায ভপরা কৃপল কাজ চকরগাার ২  নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৫৫৭০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৯৩ আব্দুর কারদয মৃত- আপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয চকরগাার ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৫১২৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৯৪ তছপরভা পফগভ পভাোঃ ভাাতাফ আরী ভপরা কৃপল কাজ চকরগাার ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪৯৪৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৯৫ আরফদুর ইরাভ ভাপজদুয যভান পুরুল কৃপল কাজ চকরগাার ২ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৫৫১০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৯৬ পভা: আবু ফক্কয পছপদ্দত মৃত: ভপয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ গঙ্গাপ্রাদ ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭০৯৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৯৭ পভা: আপভনুর ইরাভ পভা: পভাফাযক আরী পুরুল আরটা চারক ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৫৭১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৯৮ পভা: আনারুর ইরাভ মৃত: পজরাফদ্দদ্দীন পুরুল পভকায গঙ্গাপ্রাদ ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

১৯৯ পভা: পযজাউর ইরাভ পভা: পভাররভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয গঙ্গাপ্রাদ ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০০০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২০০ পভা: ছইদুয যভান মৃত: ছারদক আরী পুরুল পভকায ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৬৩০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২০১ পভা: যপফউর ইরাভ পভা: পনজাভ উদ্দপন পুরুল পদনমুজুয গঙ্গাপ্রাদ ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬৯৯০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২০২ পভা: আভজাদ পারন মৃত: পফায উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয গঙ্গাপ্রাদ ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭১৮০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২০৩ পভা: পভাকাযভ পারন পভা: জারার যকায পুরুল পদনমুজুয গঙ্গাপ্রাদ ৩নং ৮নং ংকযপুয ৯৪২৯৪০১১০০৯৪৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২০৪ পভা: পভরয জাভার পভা: পনজাভ উদ্দপন পুরুল পদাকনদায গঙ্গাপ্রাদ ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬৯৯১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২০৫ গরন ফভ ডন মৃত: নাযাই ফভ ডন পুরুল পদনমুজুয ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৩৭৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২০৬ স্বন যানী শ্যাভর ফভ ডন ভপরা পদনমুজুয ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৪৪০২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২০৭ মপত চন্দ্র মৃত: শুকটু ফভ ডন পুরুল পদনমুজুয ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৪৮২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২০৮ প্রান্ত চন্দ্র বরফ চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০২০০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২০৯ পরস্নী যানী নরয চন্দ্র ফভ ডন ভপরা পদনমুজুয ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৪০৯১৮৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২১০ অতুরচন্দ্র ফভ ডন মৃত: মুলুক চন্দ্র ফভ ডন পুরুল ফযগা চালী ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৪২৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায পভাফাইর 

নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২১১ যারজন ফভ ডন মৃত: মুলুক চন্দ্র ফভ ডন পুরুল আরটা চারক ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৪৩২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২১২ সুকুভায ফভ ডন মৃত: শুপর ফভ ডন পুরুল ফযগা চালী ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৪০৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২১৩ পদরজন চন্দ্র ফভ ডন মৃত: ভনকু ফভ ডন পুরুল পজরর ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৪১৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২১৪ যপফন চন্দ্র নরগন চন্দ্র ফভ ডন পুরুল পজরর ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৪৫৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২১৫ পজানাকু ফভ ডন মৃত: যা ার চন্দ্র ফভ ডন পুরুল পরফায ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৪৯৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২১৬ যঞ্জন ফভ ডন মৃত: ভা ধয ফভ ডন পুরুল পদনমুজুয ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৪৪১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২১৭ যতন কুভায যায় মৃত: প াকা যায় পুরুল পদনমুজুয ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭২৬৪০৫১৪৩৯২৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২১৮ পদরী ফভ ডন ধীরযন চন্দ্র ফভ ডন পুরুল পদনমুজুয ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৪২৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২১৯ পফরয চন্দ্র ফভ ডন মৃত: শুপন চন্দ্র ফভ ডন পুরুল গরু ব্যফস্যা ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৯৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২২০ রযন ফভ ডন মৃত: মুপরন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৩৮৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২২১ ভঙ্গলু চন্দ্র ফভ ডন কৃষ্ট চন্দ্র দা পুরুল পদনমুজুয ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬৩৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২২২ শ্রী ব্ররজন চন্দ্র দা মৃত: নরগন দা পুরুল কৃপল কাজ ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৬১৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২২৩ পফভর চন্দ্র দা মৃত: পদরফন চন্দ্র দা পুরুল পদনমুজুয ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৯২৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২২৪ কাপতডক দা মৃত: যারজন দা পুরুল পদনমুজুয ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৮৮৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২২৫ কাপরয়া কান্ত দা মৃত: শ্রীধয পুরুল পদনমুজুয ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৬১২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২২৬ কাঞ্চন চন্দ্র দা কারীকান্ত দা পুরুল পদনমুজুয ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০৩০৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২২৭ রয চন্দ্র দা কান্দু দা পুরুল গৃপনী ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৬৮৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২২৮ যভানাথ চন্দ্র দা মৃত: ছপত চন্দ্র দা পুরুল পদনমুজুয ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৯০০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২২৯ তন চন্দ্র দা যুপধপষ্ট দা পুরুল পদনমুজুয ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৯৩৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৩০ আপছয়া পফগভ আবুর মুছা ভপরা পদনমুজুয ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৯২৪৭০৮১৬৫৮২০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৩১ পভা: জহুরুর ইরাভ  পভা: আবু ফক্কও পছপদ্দক পুরুল পদনমুজুয গঙ্গাপ্রাদ ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭১৩০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৩২ পদরী ফভ ডন অপনর ফভ ডন পুরুল পদনমুজুয ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৪৯৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৩৩ ভরনাযঞ্জন চন্দ্র ফভ ডন ভরন চন্দ্র ফভ ডন পুরুল পদনমুজুয ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০১৩২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৩৪ ধপনযাভ ফভ ডন মৃত: প ভচযন ফভ ডন পুরুল পজরর ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৩৭০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৩৫ কভরা যানী পফজয় ফভ ডন ভপরা কৃপল কাজ ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৩৪৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৩৬ যপফন &&ফছযা ধুভা পফছযা পুরুল পজরর গঙ্গাপ্রাদ ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৩৮৮৪৭২৩৯৬২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৩৭ সুভপত যানী পরটন ফভ ডন ভপরা পজরর ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৪৭৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৩৮ পযরতাল ফভ ডন অপনর ফভ ডন পুরুল কৃপল কাজ ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৪৬৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৩৯ ভংলু াদা মৃত: ভাতরা াদা পুরুল পদনমুজুয ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৯১০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৪০ সুজন পফযা মৃত: ধানাই পফযা পুরুল পদনমুজুয ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৮৯৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৪১ যপফন মুযমু মৃত: পাভ মুযমু পুরুল পদনমুজুয ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৩০৩১২১১১১১৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায পভাফাইর 

নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৪২ জফা পভযভ শুকু চরি ভপরা পরফায ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৮৯৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৪৩ বাজু মুযমু চিকা মুযমু পুরুল পদনমুজুয ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৯১৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৪৪ পভা: আপায আরী মৃত: কাপছয উদ্দীন পুরুল পবক্ষুক ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৫৭৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৪৫ পভাছা: আযপভনা আফত্ম ছারভ ভপরা পদনমুজুয ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০০৮৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৪৬ গরন দা যারজন্দ্র দা পুরুল পযস্কা চারক ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৮৯৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৪৭ পভা: আব্দুর ভন্ডর মৃত: তপপ উদ্দীন পুরুল গৃপনী ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৪০৯১০৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৪৮ পভাছা: পভপযনা  াতুন  পভা: আরনায়ায পারন ভপরা পদনমুজুয ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৮০৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৪৯ পভাছা: াযপভন আক্তায  পভা: পপউয আরভ ভপরা পদনমুজুয গঙ্গাপ্রাদ ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬৬৯৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৫০ পভাছা: ভপভনা  াতুন  পভা:  াজানুয ভপরা নাপত গঙ্গাপ্রাদ ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭০২২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৫১ পভা: ারনায়ায পারন  পভা: পারায়ান পুরুল কৃপল কাজ গঙ্গাপ্রাদ ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭০৮৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৫২ পভা: আব্দুয যভান মৃত: ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭২৬৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৫৩ যাভ ফাবু ফভ ডন পদরজন চন্দ্র ফভ ডন পুরুল পদনমুজুয ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৮৬৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৫৪ যারজন ফভ ডন মৃত: মুলুক চন্দ্র ফভ ডন পুরুল কৃপল কাজ ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৪৩২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৫৫ সুফা চন্দ্র ফভ ডন মৃত: জরগন চন্দ্র ফভ ডন পুরুল চা পদাকান ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৮৫৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৫৬ পভা: া আরভ পারন মৃত: রারভন পারন পুরুল পদনমুজুয ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮০১৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৫৭ পভা: ভনছুয আরী মৃত: কাপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয গঙ্গাপ্রাদ ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৪০৯১২৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৫৮ পভাছা: পযপজনা পফগভ  পভা: ভজনু পভয়া ভপরা পদনমুজুয গঙ্গাপ্রাদ ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬৬৭২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৫৯ পভাছা: আকপরভা  াতুন  পভা: রপতফুয যভান ভপরা পদনমুজুয গঙ্গাপ্রাদ ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬৮৭১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৬০ পভা: যপপকুর ইরাভ  পভা: আরফদ আরী পুরুল পদনমুজুয গঙ্গাপ্রাদ ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭১৫২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৬১ পভা: করফদ আরী মৃত: আপছয উদ্দীন পুরুল পবন চারক ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৮৫৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৬২ যপঞ্জত চন্দ্র দা মৃত: পুন ড চন্দ্র দা পুরুল পদনমুজুয ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৮৯২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৬৩ পভাছা: ছাভছুন নাায  পভা: ছাভছুর ভপরা কৃপল কাজ ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৮২৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৬৪ পভা: ছাইদুয যভান মৃত: আপরভ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭১৭৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৬৫ পভা: আব্দুর কারদও  পভা: ভরয়জ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬৮৫১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৬৬ ইয়ারুন পনছা  পভা: পযয়াজ উদ্দপন ভপরা কৃপল কাজ গঙ্গাপ্রাদ ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০১৭৩১৪৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৬৭ পযভর মুর্ম ড ভ মুমু ড পুরুল কৃপল কাজ ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৮৯৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৬৮ পভাছা: ছাপভনা পফগভ  পভা: ওভয আরী ভপরা কৃপল কাজ গঙ্গাপ্রাদ ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬৭৮২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৬৯ ভদন চন্দ্র দা অপফনা চন্দ্র দা পুরুল কৃপল কাজ ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৮৯৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৭০ যন্তু দা মৃত: নরগন দা পুরুল কৃপল কাজ ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৮৮৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৭১ বুধা চন্দ্র দা মৃত: যাভরার চন্দ্র দা পুরুল কৃপল কাজ ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৬০২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৭২ শ্রী পদপর কুভায দা শ্রী ধীরযন চন্দ্র দা পুরুল কৃপল কাজ ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০০১৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায পভাফাইর 

নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৭৩ ভঙ্গরী ফারা রারটু চন্দ্র ভপরা কৃপল কাজ ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৬৬৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৭৪ পারন আযা  পভা: পপকুর ইরাভ ভপরা ঈভাভ ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০০১৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৭৫ যপফ চন্দ্র দা ঠাকুয চন্দ্র পুরুল পরফায ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৭৪৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৭৬ পভা: আতাউয যভান চান পভাাম্মদ পুরুল কৃপল কাজ ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৭৭২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৭৭ কাচু চন্দ্র মৃত: পবি ফভ ডন পুরুল পদনমুজুয ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৭৫৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৭৮ পভা: আপনছুয যভান মৃত: ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয গঙ্গাপ্রাদ ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬৮২০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৭৯ নরয চন্দ্র  পপ্রভ পয পুরুল পজরর ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৭৯৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৮০ পভাছা: আপছয়া তপছয উদ্দীন ভপরা চা পদাকান ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৯৮৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৮১ যপফন পককু মৃত: ভাতার পকস্কু পুরুল পদনমুজুয ফযাইপুয ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৪৭২৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৮২ কংরর মুযমু ভ মুমু ড পুরুল পদনমুজুয ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৯০২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৮৩ পভা: যপপকুর ইরাভ পভা: আব্দুয যভান পুরুল পদনমুজুয ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৪০৯১৯৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৮৪ আনছায আরী মৃত: লুৎপয যভান পুরুল পদনমুজুয ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৪০৯১২৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৮৫ শ্রী পফ^নাথ দা শ্রী যাভ দয়ার দা পুরুল অরটা চারক গঙ্গাপ্রাদ ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬৮৪৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৮৬ পভা: ভইনুর ইরাভ  পভা: জপয &ূ্রুউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয গঙ্গাপ্রাদ ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬৬৯৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৮৭ পভা: পরকন্দায আরভ  পভা: আব্দু াভাদ পুরুল পদনমুজুয গঙ্গাপ্রাদ ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬৭৯০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৮৮ জুরর া পফগভ জপভয উদ্দীন ভপরা গৃপনী ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭২৮৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৮৯ ভমনা  াতুন  পভা: পজয়াউয যভান ভপরা পদনমুজুয ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭২৪৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৯০ পভা: এনামুর ক মৃত: আগায আরী পুরুল পদনমুজুয গঙ্গাপ্রাদ ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭০৬৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৯১ ধপর ফারা পনরন চন্দ্র দা ভপরা পদনমুজুয ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৫৬৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৯২ পভষ্টায ফাবু মৃত: তপভজ উদ্দীন পুরুল গৃপনী ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০২২৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৯৩ পভরছয আরী মৃত: পযতুল্লযা পুরুল পবন চারক ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৯৮২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৯৪ পভাছা: পভপযনা  াতুন  পভা: ারানু ভপরা গৃপনী ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৪০৯১২৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৯৫ ফাপন্ত যায় ভাপনক চন্দ্র যায় ভপরা কৃপল কাজ ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭২২৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৯৬ পভা: আপভনুর ইরাভ পভা: ভপজফয যভান পুরুল পদনমুজুয গঙ্গাপ্রাদ ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৪০৯১৫৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৯৭ পগারাী যানী যায় রা চন্দ্র যায় ভপরা পবন চারক ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০০১২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৯৮ পভা: জরফদ আরী মৃত: আপছয উদ্দীন পুরুল আরটা চারক ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭২৮০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

২৯৯ শ্রী মধু যায় শ্রী সুপধয চন্দ্র ভপরা পদনমুজুয ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০০০৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩০০ বানু পভান্ত মৃত: অধায ভন্ত ভপরা পদনমুজুয ফনতািা ৩নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৭৭৮৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩০১ পভাছা: পফগভ আযা পভা: আরয আরী ভপরা পদনমুজুয ারকী নয়াফািী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮২৮৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩০২ পভাছা: ভারজদা পফগভ পভা: আপাজুপদ্দন ভপরা পদাকান ারকী নয়াফািী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮২৫৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩০৩ পভাছা: ভারুপা পফগভ পভা: আজগায আরী ভপরা পবক্ষুক ারকী নয়াফািী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮২৬০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায পভাফাইর 

নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩০৪ পভা: ভরয আরী মৃত: ভইপত আরী পুরুল পদনমুজুয ারকী সফজ্জাকুিী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮০৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩০৫ পভা: আপছায আরী পভা: আরয আরী পুরুল পদনমুজুয ারকী নয়াফািী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮২৩২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩০৬ পভাছা: ছাপভনা পফগভ পভা: আপছায আরী ভপরা গৃপনী ারকী নয়াফািী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮২৮১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩০৭ শ্রীভপত কুসুভ ফারা পযদ পং ভপরা পদনমুজুয ারকী ফাবুািা ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮০০৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩০৮ পভা: ভজাফ্পয হুরন পভা: ভাপনক যকায পুরুল পজরর ারকী সফজ্জাকুিী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮৬২৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩০৯ পভাছা: ভনয়াযা পফগভ পভা: আ: জফফায ভপরা পজরর ারকী নয়াফািী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮২৯৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩১০ পভা: আ: ছাভাদ পভা: পয আরী পুরুল পজরর ারকী াঁচরািা ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮৩০৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩১১ পভাছা: ছপভরা পফগভ পভা: আপছায আরী ভপরা গৃপনী ারকী নয়াফািী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮২৮১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩১২ পভা: ছইফুয যভান তপছয উদ্দীন যকায পুরুল পজরর ারকী গুনপডায ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮২২৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩১৩ পভা: ফাবুর হুরন পভা: পজরর যভান পুরুল কৃপল কাজ ারকী সফজ্জাকুিী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮৫৮২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩১৪ পভাছা: আযপজনা ফানু পভা: নাজু ভপরা কৃপল কাজ ারকী সফজ্জাকুিী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮৬৪৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩১৫ পভা: তাাবুয পভা: নুয ইরাভ পুরুল পজরর ারকী সফজ্জাকুিী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬৩৬৮৫৯৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩১৬  পভা: অরয আরী মৃত: াভছপদ্দন পুরুল গৃপনী অরকী ডুয়াািা ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯০৩৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩১৭ পভা: ভাাবুয যভান মৃত: ভপজফয যভান পুরুল পজরর ারকী সফজ্জাকুিী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮৬২৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩১৮ পভা: ফাবুর হুরন আ: আপজজ পুরুল পজরর ারকী ডুয়াািা ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯০৬৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩১৯ পভাছা: ভাপফয়া পভা: আপছায আরী ভপরা পজরর ারকী নয়াফািী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯৭০৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩২০ পভা: সুরতান আরভ পভা: আপছায আরী পুরুল পজরর ারকী নয়াফািী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০০০১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩২১ পভা: ইয়াপছন আরী ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয আযাজী াঁচরায়া ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯৭৩৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩২২ পভা: আ: গফুয মৃত: আইন উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ারকী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৩৮১১৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩২৩ পভাছা: ছপকনা পভা: আরযাপ আরী ভপরা পদনমুজুয আযাজী াঁচরায়া ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯৭০৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩২৪ পভা: জরফদ আরী মৃত: তাররফ আরী পুরুল পদনমুজুয আযাজী াঁচরায়া ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯৬৯২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩২৫ পভাছা: ভন্জজুয়াযা আবু ফক্কও পছপদ্দক ভপরা পদনমুজুয ারকী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮১০৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩২৬ পযজাউর ইরাভ আ: যভান পুরুল পদনমুজুয ারকী নয়াফািী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮২৪৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩২৭ পভা: ভইনুর ইরাভ মৃত: রার পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ারকী কপফযাজািা ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮৯২২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩২৮ পভা: তইবুয যভান ছইদুয যভান পুরুল পদনমুজুয অরকী ডুয়াািা ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯০৬০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩২৯ পভা: পভাররভ উদ্দীন পজররয যভান পুরুল পদনমুজুয ারকী সফজ্জাকুিী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮৫৯৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৩০ পভা: পভাজারম্মর ক পভা: আপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ারকী সফজ্জাকুিী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮৫৭৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৩১ পভা: াপভদুয যভান পভা: যভজান আরী পুরুল পদনমুজুয ারকী ডুয়াািা ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯০২৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৩২ পভা: াইফুর ইরাভ পভা: ভনসুয পুরুল পদনমুজুয আযাজী াঁচরায়া ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯৭৪৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৩৩ পভাছা: আকপরভা মৃত: াাজউদ্দীন ভপরা পদনমুজুয আযাজী াঁচরায়া ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯৬৮৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৩৪ পভা: আ: গফুয মৃত: আইন উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ারকী ডুয়াািা ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮১১৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায পভাফাইর 

নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৩৫ পভা: ভপভনুর  পভা: কাচু পুরুল পদনমুজুয আযাজী াঁচরায়া ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯৭৭০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৩৬ পভা: ভপছয উদ্দীন মৃত: পপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ারকী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮১০৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৩৭ পভা: আইন উদ্দীন মৃত: জনাফ আরী পুরুল পদনমুজুয াঁচরায়া ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮৩৫৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৩৮ পভররুর ইরাভ পভা: যাফ আরী পুরুল পদনমুজুয ারকী সফজ্জাকুিী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮৬৪১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৩৯ পভা: পভাতান পভা: আরীমুদদ্দীন ভন্ডর পুরুল পদনমুজুয ারকী সফজ্জাকুিী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮৬১৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৪০ পভা: াাজান আরী আ: যপভ যকায পুরুল পদনমুজুয আযজী াঁচরায়া ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯৭০৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৪১ শ্রীভপত পযনু ফারা পযদ পং ভপরা পদনমুজুয ারকী ফাবুািা ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮৩৮০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৪২ পভাছঅ: পভপযনা পফগভ পভা: নজরুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয আযাজী াঁচরায়া ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯৬১০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৪৩ পভা: জাাঙ্গীয আরভ পভা: জাপরুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ারকী নয়াফািী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০২৫৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৪৪ পভা: আ: যাজ্জাক আযাপ আরী পুরুল পদনমুজুয আযাজী াঁচরায়া ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯৩০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৪৫ পভা: পগারজায যভান পভা: আরয আরী পুরুল ারকী নয়াফািী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮২৩৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৪৬ নীযর চন্দ্র ফাক মৃত: পনকুজ ফাক পুরুল পদনমুজুয ারকী কল্যাািা ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮৭৫১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৪৭ রÿন চন্দ্র ফাক সুরলন চন্দ্র ফাক পুরুল পদনমুজুয ারকী ফাবুািা ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮৭৫১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৪৮ পজল্লুয যাভান পভা: কপরভ উদ্দীন পুরুল গৃপনী আযাজী াঁচরায়া ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯৭২৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৪৯ পভা: পভাস্তাক  পভা: পযয়াজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ারকী কপফযাজািা ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮৯৮৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৫০ পভাছা: ভন্জজুয়াযা মৃত: যাপ আরী ভপরা পদনমুজুয ারকী ডুয়াািা ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯০৪২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৫১ পভা: ভয আরী মৃত: াভপদ্দন পুরুল গৃপনী ারকী ডুয়াািা ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯০৩৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৫২ পভাছা: াপদা পফগভ মৃত: অপছয উদ্দীন ভপরা গৃপনী ারকী নয়াফািী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯০৭৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৫৩ পভা: পভাস্তক আাভদ আ: যভান পুরুল পদনমুজুয ারকী নয়াফািী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮২৪০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৫৪ পভা: াপন আরভ পভা: আপছায আরী পুরুল গৃপনী ারকী নয়াফািী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০২০৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৫৫ পভা: পজয়াউয যাভন জপভর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ারকী নয়াফািী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৮৩২১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৫৬ পভা: আ: ছারাভ পয আরী পুরুল পদনমুজুয াঁচরায়া নয়াফািী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬২৯৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৫৭ পভা: উভয আরী মৃত: অরজা পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ারকী নয়াফািী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮২৬৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৫৮ পভা: আরতাফ পারন আ: গপন পভয়া পুরুল কৃলক আযাজী াঁচরায়া ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯৬০৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৫৯ নুয পভাাম্মদ যকায পভা: ভপভন উদ্দীন যকায পুরুল গৃপনী ারকী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮১৬৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৬০ পভা: আরনায়ায পারন কপরভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয আযাজী াঁচরায়া ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯৬৬৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৬১ পভা: আ: ছাত্তায আরী পভা: পয আরী পুরুল পদনমুজুয আযাজী াঁচরায়া ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮৩৮৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৬২ পভা:  াররক  পভা: আরয আরী পুরুল কৃপল কাজ ারকী নয়াফািী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০২২০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৬৩ পভা: পারুক পারন মৃত: আরয আরী পুরুল কৃপল কাজ ারকী নয়াফািী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০৩৮৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৬৪ পভা: পভাতাায পারন পভা: আ: াপভদ পুরুল পদনমুজুয ারকী নয়াফািী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৩৬৮৭৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায পভাফাইর 

নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৬৫ পভা: ভাইন উদ্দীন মৃত: জনাফ আরী পুরুল কৃপল কাজ াঁচরায়া ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৩৩৬৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৬৬ পভা: আকতায পারন পভা: আ: যভান পুরুল কৃপল কাজ ারকী নয়াফািী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮২৫৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৬৭ পভাছা: আপছানা পভপভ পভা: াাদত পারন ভপরা পদনমুজুয ারকী নয়াফািী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮২৫৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৬৮ স্বন যকায প পত যকায পুরুল পদনমুজুয যাধানগয ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯২৬৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৬৯ পভা: আপজার পারন পভা: ারচন আরী পুরুল পদনমুজুয আযাজী াঁচরায়া ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯৭৮৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৭০ পভা: কপরভ উদ্দীন যকায মৃত: ারয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয আযাজী াঁচরায়া ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯৬৪৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৭১ পভা: পনজামুর  পভা: আপঝয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ারকী সফজ্জাকুিী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮৫৭০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৭২ পভা: ভামুনুয যপদ পভা: আ: যভান পুরুল পদনমুজুয ারকী নয়াফািী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮৫৭০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৭৩ নপজদ যায় পগার যায় পুরুল গৃপনী ারকী ফাবুািা ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮৮১০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৭৪ পভা: াজ্জাদ পারন পভা: াপফফয যভান পুরুল পদনমুজুয ারকী নয়াফািী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০০৯৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৭৫ পভা: দারছয আরী পভা: চুতু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ারকী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮১৩০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৭৬ ছাপফনা মৃত: ভনছুয আরী ভপরা পদনমুজুয আযাজী াঁচরায়া ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯৭৭৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৭৭ যপদুর ইরাভ জরফদ আরী পুরুল পদনমুজুয আযাজী াঁচরায়া ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯৭৫৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৭৮ পভা: ভপন যজফ আরী পুরুল পদনমুজুয আযাজী াঁচরায়া ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯৬৫৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৭৯ বুররা ফারা যারজন্দ্র নাথ ভপরা পদনমুজুয ারকী ডুয়াািা ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯৪৩২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৮০ পভনপত ফারা পপ্রয় নাথ ভপরা পদনমুজুয ারকী ডুয়াািা ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯৪১৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৮১ ভুলু চন্দ্র ভরন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ারকী দ:ািা ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬৭১৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৮২ ভরভনা পফগভ আপছায আরী ভপরা পদনমুজুয ারকী দ:ািা ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬৬৭৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৮৩ সুরতান আরভ মৃত: কপছভ উদ্দীন পুরুল গৃপনী ারকী দ:ািা ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬৬৫২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৮৪ পভাকাযভ পারন পভাজারম্মর পুরুল গৃপনী ারকী দ:ািা ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬৫০৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৮৫ রুছানা পফগভ আব্দু ছারাভ ভপরা পদনমুজুয ারকী দ:ািা ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬৫৯৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৮৬ আইনুর ক মৃত: পতায উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ারকী দ:ািা ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬৫৬৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৮৭ আরতাফ পারন মৃত: াপছভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ারকী দ:ািা ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬৬১২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৮৮ আব্দুর রপতপ পয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ারকী দ:ািা ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬৫২৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৮৯ ভারজদুয যভান মৃত: আতাবুয পুরুল পদনমুজুয ারকী পফায়ারভাযী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬৪০৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৯০ আরফদ আরী মৃত: আব্দুর াপকভ পুরুল পদনমুজুয দ:দূগ ডাপুয ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪১৬৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৯১ আব্দুর াভাদ নফাফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ারকী পফায়ারভাযী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬৪০৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৯২ পপারী ফাক পনতাই ফাক ভপরা পদনমুজুয ারকী ফাবুািা ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮৭৯৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৯৩ ভকবুর পারন আপরভ উদ্দীন ভন্ডর পুরুল পদনমুজুয ারকী সফজ্জাকুিী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮৬৪০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৯৪ পফফয যভান মৃত: কপছভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ারকী কপফযাজািা ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮৮২১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৯৫ আাতুন নাায আভজাদ পারন ভপরা পদনমুজুয পকভত ারকী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৭৬৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায পভাফাইর 

নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৯৬ ফাবুর পারন পভাররভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয আযাজী াঁচরায়া ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯৭৭৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৯৭ প্ররফ চন্দ্র যকায তাপযপন কান্ত যকায পুরুল পদনমুজুয যাধানগয ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯২৩৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৯৮ নন্দন ফাক মৃত: নাযায়ন চন্দ্র ফাক পুরুল পদনমুজুয কল্যাািা ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯৫০২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৩৯৯ তনবুয যভান আপরভ উদ্দীন ভন্ডর পুরুল পদনমুজুয ারকী সফজ্জাকুিী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮৬১৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪০০ আনারুর ইরাভ মৃত: পফজায উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ারকী সফজ্জাকুিী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮৫৮৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪০১ ফাবুর পারন  পতাপাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ারকী  সফজ্জাকুিী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮৫৮৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪০২ াভছুর ক নুয পারন পুরুল পদনমুজুয ারকী  সফজ্জাকুিী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮৫৪২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪০৩ আপযপ পারন আপভন াভজা পুরুল পদনমুজুয ারকী পফায়ারভাযী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮২০২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪০৪ পতাপাজ্জর মৃত: ভপভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ারকী পফায়ারভাযী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬৩৯৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪০৫ ভপভ উদ্দীন মৃত: তপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয দ:দূগ ডাপুয ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪২৭৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪০৬  দুরু চন্দ্র ফভ ডন ইন্দ্র চন্দ্র ফভ ডন পুরুল পদনমুজুয যাধানগয ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০০৫৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪০৭ আপজার পারন াপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পকভত ারকী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৭৭৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪০৮ যপদুর াপরভ াা পুরুল পদনমুজুয ারকী পফায়ারভাযী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬২৭২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪০৯ াাজান আরী পজল্লুয যভান পুরুল পদনমুজুয ারকী কপফযাজািা ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮৮১৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪১০ ভপপজ উদ্দীন মুত: আপ যা পভাল্যা পুরুল পদনমুজুয ারকী দ:ািা ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৬৪২৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪১১ ভকরছদ আরী মৃত- আ: ভান্নান পুরুল পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১০৩০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪১২ পভাতাররফ পারন মৃত- আ: ভান্নান পুরুল পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০৭৯৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪১৩ পযাপজয়া  াতুন অরদ আরী ভপরা পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০৭৫১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪১৪ ফাাজ উদ্দীন মৃত-  পফায উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০৯৭১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪১৫ আপভনুর ইরাভ মৃত- ফাাজউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০১৭৩১০৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪১৬ আপজজায যভান মৃত- ওয়ভান গপণ পুরুল গৃপনী ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১০২০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪১৭ পযাজুর ইরাভ মৃত- পযপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০৯২৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪১৮ ইয়াপন আরী জনাফ আরী পুরুল পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০৯১১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪১৯ আবু ফক্কয পপদ্দক মৃত- লুৎপয যভান পুরুল পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১০৬২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪২০ পযাজুর ইরাভ মৃত-ছপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০৯৮৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪২১ াইফুর ইরাভ মৃত- আফফা আরী পুরুল পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৭০৭৯১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪২২ পভাকরছদুয যভান পকাতাফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০৯৯৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪২৩ যভজান আরী মৃত- আপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০৮৫২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪২৪ আবু তারয আব্দুর জফফায পুরুল পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১০০৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪২৫ পভয়াজ উদ্দীন মৃত- কাপছভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১০০৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪২৬ াাজাান আরী মৃত: ভাইন উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৬৭১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায পভাফাইর 

নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪২৭ পভাাোঃ পারন আযা মৃতোঃ ইপনু আরী ভপরা পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০৭৬৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪২৮ যপপকুর ইরাভ মৃত- তপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০৭৩৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪২৯ জাপকয পারন  মৃত- আপায আরী পুরুল পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০৯১৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৩০ আান াপফফ আপভনুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩৪৭৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৩১ আব্দুর ভপজদ মৃত-শুকুরু আর পুরুল পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৬৭৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৩২ পভাোঃ কপরভ উদ্দীন মৃত- ফাতালু পুরুল পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০৬৯৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৩৩ আব্দুয যাজ্জাক মৃত-যপভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৬৭০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৩৪ মযত আরী মৃত- উভয আরী পুরুল পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০৭৮১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৩৫ আব্দুর যাজ্জাক পভাোঃ ওয়ারদ আরী পুরুল পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০৭৫৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৩৬ আবু কারাভ পজলুয যভান পুরুল পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০৬৬৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৩৭ তারজর ইরাভ মৃত- উইউসুপ আরী পুরুল পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০৬২২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৩৮ নুয পভাাম্মদ মৃত-যভজান আরী পুরুল পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১০৭২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৩৯ পভজানুয যভান মৃত-যভজান আরী পুরুল পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০৬৬৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৪০ পভাাোঃ পপজরা পফগভ াপয উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০৫৭৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৪১ আবু ফক্কয পপদ্দক মৃত- জাপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০৬৭৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৪২ উভয পারুক পভাজারম্মর ক পুরুল পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০৬০২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৪৩ যপপক মৃত- ফপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০৪৬২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৪৪ পভাজাফ্পয যভান মৃত- তপভজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০৪৮৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৪৫ যাজু  য়ফয আরী পুরুল পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০৪৬৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৪৬ ভপভনুর ইরাভ মুছা আরী পুরুল পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪০৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৪৭ যাররা পফগভ ভরয আরী ভপরা পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০৫৫২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৪৮ মুজারুর ইরাভ মৃত-আপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০৪৩১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৪৯ নুয ইরাভ মৃত- নাপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০৫৭৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৫০ আব্দুয যভান মৃত- ওয়ভান গপণ পুরুল পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০৭০৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৫১ দুরার াইদুয যভান পুরুল পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০২০৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৫২ পভাোঃ যভত আরী মৃত- উরম্মত আরী পুরুল পদনমুজুয দারভাদয পুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০০৪৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৫৩ পভাাোঃ ছাপকয়া মৃত- ইাাক আলূ ভপরা পদনমুজুয দারভাদয পুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯৯২৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৫৪ শ্রী পদরী চন্দ্র যায় শুরুদ যাূ ূ য় পুরুল পদনমুজুয দারভাদয পুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০৩৬১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৫৫ াইফুয যভান মৃত- তাপরভ া পুরুল পদনমুজুয দারভাদয পুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০০৬০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৫৬ াইদুয যভান মৃত- তাপরভ া পুরুল গৃপনী দারভাদয পুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯৯৪১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৫৭ পভাছাোঃ পকাপনুূ য  াতুন মৃত- াভসুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয দারভাদয পুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০২০৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায পভাফাইর 

নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৫৮ আব্দুর ওাফ মৃত- আব্দুর ভপজদ পুরুল পদনমুজুয দারভাদয পুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০৩৫২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৫৯ আব্দুয যাজ্জাক মৃত- ভনছুয আরী পুরুল পবন চারক দারভাদয পুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০২৬৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৬০ পযজাউর ইরাভ মৃত-  পভাফাযক আরী পুরুল কৃপল কাজ দারভাদয পুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০২৪২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৬১ ভজাায আরী মৃত- তপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয দারভাদয পুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০২৪৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৬২ দপফয উদ্দীন মৃত- যপভউদ্দীন পুরুল গৃপনী দারভাদয পুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০৩৬৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৬৩ সয়দ আরী মৃত-  পদররায়ায পারন পুরুল পদনমুজুয দারভাদয পুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০২২৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৬৪ ছাররা পফগভ ভনছুয আরী ভপরা পদনমুজুয দারভাদয পুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ৩৩২৩২০৮৩৩৬৭৫২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৬৫ াপকজর মৃত- পফশু প পুরুল পদনমুজুয দারভাদয পুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯৯৬৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৬৬ ইয়াপন আরী মুপনয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয দারভাদয পুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯৮২৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৬৭ আব্দুয যপদ মৃত-শুকুরু আরী পুরুল পদনমুজুয দারভাদয পুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯৮৩২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৬৮ ওফাইদুয যভান পরয়জ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয দারভাদয পুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯৯৩৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৬৯ আভজাদ পারন পভাস্তাপপজায যভান পুরুল পদনমুজুয দারভাদয পুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০১৪৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৭০ পভজানুয যভান মৃত-  পদররায়ায পারন পুরুল পদনমুজুয দারভাদয পুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯৯২০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৭১ াইদুয যভান মৃত- ারফ আরী পুরুল গৃপনী দারভাদয পুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০১৪০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৭২ আরনায়াযা ভতৃ- কারভ আরী ভপরা পদনমুজুয দারভাদয পুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯৮৪১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৭৩ ছইদুয যভান বাদু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয  দুগ ডাপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৬৫১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৭৪ াপবুবুয যভান বাদু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয দÿÿণ দুগ ডাপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৬৬১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৭৫ পভাকাযযভ পারন আপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয দÿÿণ দুগ ডাপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৬৪৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৭৬ ভাপভনুয যভান সতমুয যভান পুরুল পদনমুজুয দÿÿণ দুগ ডাপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৬৫২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৭৭ পারুক আরভ পাযাফ আরী পুরুল পদনমুজুয দÿÿণ দুগ ডাপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০৩২০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৭৮ আব্দু পাফাান রভল আরী পুরুল পদনমুজুয দÿÿণ দুগ ডাপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৫৯৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৭৯ তপদুর ইরাভ আব্দু াত্তায পুরুল পদনমুজুয দÿÿণ দুগ ডাপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৬৫৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৮০ আাদুজ্জাভান আব্দুর রপতপ পুরুল পদনমুজুয দÿÿণ দুগ ডাপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৫৯৩ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৮১ জাপকয পারন পভাজাায আরী পুরুল পদনমুজুয দÿÿণ দুগ ডাপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৩১১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৮২ আব্দুর জপরর আরীভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয দÿÿণ দুগ ডাপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪২৩৬ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৮৩ এভদাদুর ক মৃত-আরীভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয দÿÿণ দুগ ডাপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৩৩৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৮৪ জাপদুর ইরাভ মৃত- ওয়ভান গপণ পুরুল পদনমুজুয দÿÿণ দুগ ডাপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪১৭৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৮৫ ছপপয়ার মৃত- আররক পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয দÿÿণ দুগ ডাপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪১৩২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৮৬ পযভান আরীূ পভাোঃ ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয দÿÿণ দুগ ডাপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৩১৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৮৭ আব্দুর াপভদ াপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয দÿÿণ দুগ ডাপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪১৪৪ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৮৮ যাজু আরভ ফদযউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয দÿÿণ দুগ ডাপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪২৯২ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায পভাফাইর 

নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৮৯ য ফানু মৃত- যপপকুর ইরাভ ভপরা গৃপনী দÿÿণ দুগ ডাপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪১৯৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৯০ আব্দুর আরীভ আইন উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয দÿÿণ দুগ ডাপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪২৩৭ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৯১ আনারুর ইরাভ তপভজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০৪৯১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৯২ পভাোঃ আব্দু াত্তায পভাোঃ াাভত আরী পুরুল পদনমুজুয ারকী রন্তালািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৮৩৮ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৯৩ পভাোঃ ভকরছদুয যভান মৃত- পারায়ভান পুরুল পদনমুজুয ারকী রন্তালািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬০৮৯ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৯৪ পভাোঃ নূূ য আরভ পভাোঃ পনজাভউদ্দীন পুরুল পবন চারক ারকী রন্তালািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬০৫৫ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৯৫ পভাোঃ আবু ফক্কও পপদ্দক মৃত-নুয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ারকী রন্তালািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬১৬১ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৯৬ পভাোঃ ছাপদকুর ইরাভ পভাোঃ পভাতাায পুরুল গৃপনী ারকী রন্তালািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০০০০ পভাোঃ পভাতাায পারন ০১৭৮৪-০০৬৬১৭

৪৯৭ পভাোঃ ছাপরভ উদ্দীন মৃত- জাপয আরী পুরুল গৃপনী ারকী রন্তালািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬১৩০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৪৯৮ পভাোঃ যপপকৃূ র ইরাভ মৃত- আব্দুর ভপতন পুরুল পদনমুজুয ারকী রন্তালািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬১৫৯ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৪৯৯ পভাাোঃ াপভদা পফগভ স্বাভী- পভাোঃ আব্দুয যভান ভপরা পদনমুজুয ারকী রন্তালািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬১৯৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫০০ পভাোঃ পযাজুর মৃত- ভকররছায যভান পুরুল পদনমুজুয ারকী রন্তালািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬১০৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫০১ পভাোঃ আভজাদ মৃত- ভপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ারকী রন্তালািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬১১২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫০২ পভাোঃ আপভনুয যভান পভাোঃ পনজাভউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ারকী রন্তালািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬০৫৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫০৩ পভ এনামুর ক পভাোঃ পভাাম্মদ আরী পুরুল পবন চারক ারকী রন্তালািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০০০০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫০৪ পভাোঃ ভপবুয যভান পভাোঃ ভয আরী পুরুল পদনমুজুয ারকী রন্তালািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৯১০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫০৫ পভাোঃ ভাপজদুয যভান পভাোঃ ারচন আরী পুরুল পদনমুজুয ারকী রন্তালািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬১১০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫০৬ পভাোঃ পযজাউ র ইরাভ পভাোঃ আোঃ জফফায পুরুল গৃপনী ারকী রন্তালািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬৭৭২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫০৭ পভাোঃ জাপদুর ইরাভ পভাোঃ পযাজুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ারকী রন্তালািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬৭৭১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫০৮ পভাোঃ এভয আরী মৃত-াাভত আরী পুরুল পদনমুজুয ারকী রন্তালািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬৭৭৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫০৯ পভাোঃ ফাবুর মৃত- ছয আরী পুরুল পদনমুজুয ারকী রন্তালািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬১৫১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫১০ পভাোঃ ভপন আরী পভাোঃ আফছায আরী পুরুল আরটা চারক ারকী রন্তালািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬৭০৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫১১ পভাোঃ পপযদুর ইরাভ পভাোঃ ভকরছদ আরী পুরুল পদনমুজুয ারকী রন্তালািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৭৬৬৯৯ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫১২ পভাোঃ আরভ পভাোঃ আপনছুয যভান পুরুল পদাকান দায যুপক্তািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫১১১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫১৩ পভ জহুরুর আরভ পভাোঃ আব্দুর রপতপ পুরুল কপফযাজ যুপক্তািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫০৫৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫১৪ পভাোঃ আবু তারয পভা্োঃ আব্দুর রপতপ পুরুল পদনমুজুয যুপক্তািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৩৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫১৫ পভাোঃ ছইদুয যভান মৃত- জপযফ উদ্দীন পুরুল গৃপনী যুপক্তািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬০৪৬০৩৭৫২০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫১৬ পভাোঃ আপনছুয যভান মৃত- ছপয  আরী পুরুল পদনমুজুয রন্তালািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬১৪৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫১৭ পভাোঃ পতাপজ্জর মৃত- অপন উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয রন্তালািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫২৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫১৮ পভাছাোঃ আপজডনা পফগভ স্বাভী- পভাোঃ নজরুর ভপরা পদনমুজুয ারপক ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬৬৯১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫১৯ পভাোঃ পযাজুর ইরাভ পভাোঃ ইউসুপ আরী পুরুল পদনমুজুয রন্তালািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬৫৩৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায পভাফাইর 

নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫২০ পভাোঃ নুয ইরাভ মৃত- আপাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ারপক ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬৫৪৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫২১ আরভগীয পভাোঃ আ: যাজ্জাক পুরুল পদনমুজুয ারপক ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫০৬১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫২২ নুয পভাাম্মদ মৃত-  পরর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ারপক ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬৫৭৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫২৩ পভাস্তাপপজুয যভান মৃত- আপতাফ উদ্দীন পুরুল গৃপনী ারপক ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬০৪৬ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫২৪ আোঃ রপতপ যকায মৃত-তপভজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ারপক ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬৫৮০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫২৫ পভাাোঃ পপযরদৌপ পফগভ ভপন আরী ভপরা পদনমুজুয রন্তালািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪১৩৪০৫৯৫৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫২৬ পভাাোঃ ভপযয়ভ পভাক্তায আরী ভপরা পদনমুজুয রন্তালািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৬২৭২০৬২৯৮৮৪২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫২৭ পভাোঃ ভকবুর মৃত- াাভত আরী পুরুল পদনমুজুয রন্তালািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৯৫৯ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫২৮ জহুরুর ইরাভ আোঃ জফফায পুরুল পদনমুজুয রন্তালািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬৭৮০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫২৯ পকাযফান আরী আব্দুর রপতপ পুরুল পদনমুজুয ারপক ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬৫৫৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৩০ পভাছাোঃ ভপভনা পফগভ  স্বাভী- াভসুর হুদা ভপরা পদনমুজুয ারপক ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬৫১৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৩১ ইভাইর হুরন মৃত-যভত আরী পুরুল পদনমুজুয ারপক ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬৭৩৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৩২ াাজাান আরী মৃত- পভাাম্মদ আরী পুরুল পদনমুজুয ারপক ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৪৩৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৩৩ পজলুয যভান মৃত- আপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ারপক ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৪৮৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৩৪ াভসুর ক আোঃ জফফায পুরুল গৃপনী ারপক ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৮৩৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৩৫ যপপকুর ইরাভ আপভয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ারপক ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৯৫৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৩৬  ভপজফয যভান মৃত- ভপপজউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ারপক ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৪৫৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৩৭ ভপন আরী ভকরছদ আরী পুরুল গৃপনী ারপক ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৮৩৯ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৩৮ ভকাযভ আরী ভকরছদ আরী পুরুল পদনমুজুয ারপক ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৮৫৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৩৯ আোঃ যাজ্জাক পয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ারপক ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৭০৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৪০ ভররভ মৃত- পকাবুল্লা পুরুল পদনমুজুয ারপক ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৮৪১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৪১ আপজার পারন পভাোঃ ভকরছদ আরী পুরুল পদনমুজুয ারপক ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৮২০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৪২ যপপকুর ইরাভ আপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ারপক ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৭৪৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৪৩ আব্দুর কারদও আপজজুয যভান পুরুল গৃপনী ারপক ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৭৭৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৪৪ আইন উদ্দীন মৃত- তপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ারপক ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৭৩৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৪৫ আভজাদ পারন মৃত- অপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ারপক ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৭৮২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৪৬ ওফাইদুর ইরাভ আপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ারপক ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৭৭৯ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৪৭ ভভতাজ আরী মৃত- ভপপজউদ্দীন পুরুল গৃপনী পকভত ারপক ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৪৫২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৪৮ জাাঙ্গীয আরভ আবুর পারন পুরুল পদনমুজুয পকভত ারপক ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৪৪৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৪৯ াভাদ আরী যপপকুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয পকভত ারপক ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৯৯৯ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৫০ আরতাফ পারন াপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পকভত ারপক ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৭০৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায পভাফাইর 

নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৫১ ভইনুর ক াপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পকভত ারপক ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৭১২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৫২ আ: যাজ্জাক ফাবু পযাজুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয পকভত ারপক ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৮১৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৫৩ পজরায উদ্দীন মৃত- নু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয পকভত ারপক ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৯৪২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৫৪ জাাঙ্গীয আরভ পয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পকভত ারপক ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৭১৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৫৫ ভপতউয যভান পফশু ভনছুয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পকভত ারপক ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৪৮২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৫৬ ারছন আরী পভয়াজান আরী পুরুল পদনমুজুয পফায়ারভাপয ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৯২৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৫৭ ভপভনুর ইরাভ যপভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পফায়ারভাপয ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬৩৯৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৫৮ পজলুয যভান মৃত- আযাপ আরী পুরুল পদনমুজুয পফায়ারভাপয ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬৪১২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৫৯ আপজার পারন মৃত- পভাাফ উদ্দীন পুরুল গৃপনী পফায়ারভাপয ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬৪০২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৬০ নপজয ভাসুদ আরী পুরুল পদনমুজুয পফায়ারভাপয ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬৩৬৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৬১ আভইনুর পভাোঃ ারছন আরী পুরুল পদনমুজুয পফায়ারভাপয ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬৩৮৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৬২ পপকুর ইরাভ সয়দুয যভান পুরুল পদনমুজুয পফায়ারভাপয ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫১৩২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৬৩  পতফ উদ্দীন ওয়ভান গপণ পুরুল পদনমুজুয পফায়ারভাপয ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬২৪০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৬৪ যপপকুর ইরাভ আপভনুয যভান পুরুল পদনমুজুয পফায়ারভাপয ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬২৩৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৬৫ ায়দায আরী ভংলু পুরুল পদনমুজুয পফায়ারভাপয ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬২৬৯ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৬৬ পয়জুয যভান উপজয পুরুল পদনমুজুয  পফায়ারভাপয ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬৪০০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৬৭ পযাজুর ইরাভ কপচন উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পফায়ারভাপয ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬২৮২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৬৮ পভাফাযক পারন আব্দুল্যা পভাল্লযা পুরুল পদনমুজুয যুপক্ত ািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫১৬৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৬৯ আজগায আরী মৃত- পফায পন্ডত পুরুল পদনমুজুয যুপক্ত ািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫০৬৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৭০ আব্দুয যপভ মৃত- নরুর পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয যুপক্ত ািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫১১৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৭১ আব্দুর গপণ মৃত-  াপজয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয যুপক্ত ািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬২৫৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৭২ আবু াঈদ মৃত- এভাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয  াভায ািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৩৮০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৭৩ জয়নার মৃত- আব্দুর জফফায পুরুল পদনমুজুয  াভায ািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৩৭৬ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৭৪ পভাতাররফ আযাপ আরী পুরুল পদনমুজুয  াভায ািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৪২১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৭৫ আব্দুর ছাত্তায মৃত- ছারফয আরী পুরুল পদনমুজুয  াভায ািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৩৬৯ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৭৬ পভাস্তাপপজুয যভান কুযফান আরী পুরুল পদনমুজুয  াভায ািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৭৬০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৭৭ আব্দুর ছাভাদ মৃত-ছারফয আীরী পুরুল পদনমুজুয  াভায ািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৩৭৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৭৮ ভাাবুয যপদ অরদুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয  াভায ািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০২০০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৭৯ আব্দুর ইপরয়া মৃত-বপজ পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয  াভায ািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৯৬২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৮০ পপযদুর ইরাভ আব্দুর  াররক পুরুল পদনমুজুয  াভায ািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০১০০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৮১ মুছা কাপযমুল্লা আরীফদ্দীন পুরুল পদনমুজুয  াভায ািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৯৭৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায পভাফাইর 

নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৮২ ভযদ আরী মৃত- আপজভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয  াভায ািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৯২৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৮৩ পভাজারম্মর ক মৃত- আপজভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয  াভায ািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২০২৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৮৪ তছপরভ উদ্দীন ভকররছুয যভান পুরুল পদনমুজুয  াভায ািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২০১২১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৮৫ আব্দুর যপভ মৃত- আব্দুর রপতপ পুরুল কৃপল কাজ  াভায ািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৪১৯ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৮৬ পযফুর ইরাভ ছইদুয যভান পুরুল পদনমুজুয  াভায ািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২০২৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৮৭ আব্দুর যভান মৃত- পপউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয  াভায ািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৮৭১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৮৮ নজরুর ইরাভ মৃত-জপফয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয  াভায ািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৮৭৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৮৯ পভাপাজ্জর আব্দুর আপজজ পুরুল পদনমুজুয  াভায ািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৩৯১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৯০ ারতভ আরী ভরছদুয পুরুল পদনমুজুয  াভায ািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৯০৯ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৯১ পভজানুয যভান  পতফয যভান পুরুল পদনমুজুয  াভায ািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৩০৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৯২ কুযফান আরী মৃত- আব্দুর আপজজ পুরুল পদনমুজুয  াভায ািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪০৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৯৩ াানাজ পফগভ পভাস্তাপপজায যভান ভপরা পদনমুজুয  াভায ািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৯৫৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৯৪ পয়জন পভজানুয যভান ভপরা পদনমুজুয  াভায ািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৯৫৯ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৯৫ গুরান আযা াইদুর ভপরা পদনমুজুয  াভায ািা ৬ নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৯১০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৯৬ পভাোঃ পযফুর ইরাভ পভাকররছুয যভান পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয পচরাায ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৭১১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৯৭ আরতাফ পারন পকনু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয পচরাায ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৮২৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৯৮ পভাোঃ পভজানুয যভান াাবুপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয পচরাায ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৭৭৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৫৯৯ পভাোঃ পতাপজ্জর পারন কারভ আরী পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয স্কুর ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩৭২১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬০০ াচান আরী মৃত-পভরয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয াভ ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৬০৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬০১ আব্দুর াপভদ মৃত-পভরয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ংকপুয াভ ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৬১৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬০২ পভাোঃ শুকভন আরী মৃত- ভপপজউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয াভ ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৬৯৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬০৩ াভইদুয যভান মৃত- তপভজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয াভ ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৬৩২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬০৪ পভাোঃ নুরুর ইরাভ মৃত- জয়নার আরফদীন পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয াভ ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৬২৯ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬০৫ াাজাান আরী আকাভ আরী পুরুল পদনমুজুয ংকযপুূ য াভ ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৬৮৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬০৬ াপভদুয যভান মৃত- াপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয াভ ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩৬৫৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬০৭ আররায়াযা  াতুন আবুূ  তাররফ ভপরা পদনমুজুয ংকযপুয াভ ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩৬৮৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬০৮ আব্দু াত্তায মৃত- আব্দুর জপরর পুরুল পদনমুজুয ংকয পুয াভ ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩৬৮২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬০৯ ছাপফফয পারন মৃত-কুযফান আরী পুরুল পদনমুজুয ংকযপুূ ূ য ারান ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩১২৬ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬১০ পাযাফ আরীঙ আইন উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ংকয পুয পচৌূ ধুপয ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৪৮৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬১১ পভাতাায পারন আইন উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয াভ ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৬৬৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬১২ কাওায আরী মৃত জরফদ আরী পুরুল পদনমুজুয যুপক্ত ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৫০৯ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায পভাফাইর 

নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৬১৩ জাপদুর ইরাভ মৃত-আব্দুর াপকভ পুরুল পদনমুজুয যুপক্ত ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৩৭৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬১৪ ফাবুর পারন পভাফাযক আরী পুরুল পদনমুজুয যুপক্ত ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৩৮৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬১৫ াভত আরী আব্দুর জপরর পুরুল পদনমুজুয যুপক্ত ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৩৯৬ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬১৬ আব্দুয যাজ্জাক মৃত-ভরয আরী পুরুল পদনমুজুয যুপক্ত ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৩৭৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬১৭ পভজানুয যভান পজয আপর পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয পচন্টশুিী ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩৭০৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬১৮ পভাোঃ আফ ফক্কযপপদ্দক মৃত- আব্দুর জপরর পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয পচন্টশুিী ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩৬৯৯ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬১৯ পভাোঃ াইদুয যভান মৃত-তপপর উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয পচন্টশুিী ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৭৮২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬২০ ভপভন আরী মৃত- অপছভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয পচরাায ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৭৪০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬২১ পভায়ারজ্জভ পারন মৃত- াভসুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয পচরাায ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৭১০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬২২ আরফদ আরী মৃত- ছীরভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয যুপক্ত ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৩৭৬ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬২৩ ফাবুর যকায মৃত-ভপয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয যুপক্ত ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৩৭২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬২৪ জপভর উপদ্দন মৃত-ভপয উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয যুপক্ত ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৩৫৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬২৫ যপপকুর ইরাভ মৃত-তপপর উপদ্দন পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয াভপুয ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৬৫৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬২৬ আতাউয যভান মৃত- ফুরপফপফ পুরুল পদনমুজুয যাধানগয ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩৮৫০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬২৭ পরকন্দায নুয পারন পুরুল পদনমুজুয যাধানগয ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩৮০৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬২৮ আব্দুর গফুয পারন আরী পুরুল পদনমুজুয যাধানগয ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩৯৪৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬২৯ যপপকুর ইরাভ মৃত- আব্দু াভাদ পুরুল পদনমুজুয যাধানগয ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩৯৪৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৩০ ভাইনুর ক মৃত- ডাইরা পভাল্লা পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয পতরাই কুপি ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩৮৫৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৩১ আবু কারাভ মৃত- উভয আরী পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয পতরাই কুপি ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩৮৯২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৩২ আবুজায মৃত- ইরাইন পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয পতরাই কুপি ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩৯৩১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৩৩ আনছায আরী মৃত- আপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয াভ ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩৯২৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৩৪ আরতাপ পারন মৃত- পফাযত আরী পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয াভ ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৬৮৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৩৫ আপজার পারন মৃত- াভসুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয াভ ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৬৫৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৩৬ নুরুর ইরাভ আপাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ংকযপুূ য াভ ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৬৪৬ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৩৭ ভারজদুয যভান পযপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয যাধানগয ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৭৪৬০১৩০৬১৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৩৮ ভপউয যভান জয়নার আরফদীন পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয পচরাায ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩৮৬৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৩৯ আনারুর ইরাভ মৃত- ভপউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয পচরাায ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৮১২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৪০ আাদুজ্জাভান মৃত- াভসুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয াভ ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৭৪২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৪১ পযয়াজুর ইরাভ আান পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয াভ ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৪২৯ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৪২ আবু কারা, মৃত-ভজয পারন পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয যাভ পদঘী ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৭৫৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৪৩ ভপতয়ায যভান মৃত- ভজয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয ফাযাভ পদঘী ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩৪৭৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায পভাফাইর 

নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৬৪৪ পভাাোঃ আঞ্জুয়াযা পফগভ স্বাভী- াইফুদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ংকযপুয পচভধুূ পয ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩৪১৯ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৪৫ ারদক আরী পযাজুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয ফাযাভ পদঘী ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩৬৪২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৪৬ আপায আরী মৃত- আব্দুল্লযা পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয ফাযাভ পদঘী ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩৪৩১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৪৭ প াযরদ আরী মৃত- পযফুর পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয পতরাই কুিী ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩৪১৬ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৪৮ পভাস্তাপকভ মৃত- ওয়ভান গপণ পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয পতরাই কুিী ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩৯২৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৪৯ আযপজনা মৃত- ভররভ ভপরা পদনমুজুয ংকযপুয পতরাই কুিী ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩৯৫৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৫০ আ: পভাতাররফ মৃত- ভজয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয ফাযাভ পদঘী ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪০২৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৫১ পজয়াউয যভান পজল্লুয যভান পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয ফাযাভ পদঘী ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩৪৪০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৫২ ারাউদ্দীন মৃত- কপচভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয ারান ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩৪২২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৫৩ পরয়াকত আরী আবু পারন পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয ারান ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩১০৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৫৪ নুয আরভ তপজভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয ারান ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩০২৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৫৫ পগারাভ পভাস্তপা মৃত- পভাজাায আরী পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয পানাায ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩০৩৬ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৫৬ আ: জপরর মৃত-অপছদুল্লা পুরুল পদনমুজুয ংকয পুয পচৌধুপয ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৯৭৬ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৫৭ পভাকাযযভ পারন তপভজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয াভ ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৭২৬৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৫৮ ভপাজ্জর জপযপ উদ্দীন পুরুল গৃপনী ংকযপুয পানাায ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৬৩৬ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৫৯ াপনু যভান মৃত- ভকরছদ আরী পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয পানাায ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৭৬৫৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৬০ ছাপভদা পফগভ পভাকররছুয যভান ভপরা পদনমুজুয ংকযপুয পানাায ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩১০৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৬১ পভাাোঃ ভপজডনা পফগভ মৃত- আবু &ফফক্কয ভপরা পদনমুজুয ংকযপুয াভ ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৯৫০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৬২ জাাঙ্গীয আরভ মৃত- ছারদক পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয াভ ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৬৯৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৬৩ আইন উদ্দীন মৃত- অপজভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ংকয পুয পচৌূ ধুপয ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৫৬০৩৭২৬৫৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৬৪ শ্রী ফাবুর চন্দ্র মৃত- রযন্দ্র নাথ পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয ারান ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৬৬২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৬৫ পভাকরছদুয যভান মৃত- ফপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয স্কুর ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩২৯০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৬৬ পভাোঃ প াযরদ আরভ মৃত- নাপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয স্কুর ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩৫৫৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৬৭ আোঃ যপভ মৃত- যপপকুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয স্কুর ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩৫৩৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৬৮ যপফউর ইরাভ মৃত- যপপউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয স্কুর ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩৭৩৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৬৯ পভাছাোঃ যপদা পফগভ পভাোঃ  পভাজ্জারম্মর ভপরা পদনমুজুয ংকযপুয পতরাই কুিী ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩৭৩৯ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৭০ ভাইনউদ্দীন মৃত- ভপছয আপর পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয পতরাই কুিী ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪০২৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৭১ শ্রী সুফর ার পগভযার পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয পতরাই কুিী ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩৭১৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৭২ শ্র্রী পদনফন্ধু ার মৃত- প্রাণ ঘুটু পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয ারান ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩২৫১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৭৩ শ্রী পগাার ার পগভি চন্দ্র ার পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয ারান ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৩২৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৭৪ পভাছাোঃ াপনাযা পফগভ ভাাবুয যভান ভপরা পদনমুজুয ংকযপুয ারান ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩২৬১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায পভাফাইর 

নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৬৭৫ পভাোঃ জপফয উদ্দীন মৃত- শুট্য পভান পুরুল পদনমুজুয ংকযপুয পচরাায ািা ৭নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৩১৪৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৭৬ আনছায আরী পভা: পভাকরছদ আরী পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬৮২৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৭৭ পভা: পভাতাায যভান পভা: আ: রপতপ পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০১৮৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৭৮ পভা: পভাস্তাপপজায যভান পভা: পভাকাযভ পারন পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬৮২০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৭৯ পভা: াপপজুয যভান পভা: আ: যভান পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৭০৬৬ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৮০ পভা: ারন আরী মৃত: বুলু পভাাম্মদ পুরুল াঁচকুি ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬৮৬৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৮১ পভা: পযাজুর ইরাভ পভা: পভরয আরী পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬৮৪৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৮২ পভা: পভাতাররফ পারন মৃত: নালু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬৯৩৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৮৩ পভা: তনবুয আরী মৃত: ইলুয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৭০১৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৮৪ পভা: আইনুর ক পভা: যপভ পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৭০৩৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৮৫ পভা: াপন পভা: ছপরভ পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬৮১৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৮৬ পভা: ইয়াকুফ আরী মৃত: াপজুয যভান পুরুল পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০১১৬ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৮৭ পভা: নজরুর ইরাভ মৃত: আ: াত্তায পুরুল পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৫২৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৮৮ শ্রী পনভ ডর চন্দ্র ফভ ডন মৃত: ভরন্টশ্বয ফভ ডন পুরুল পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৩৩১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৮৯ শ্রীভপত াযদা ফারা মৃত: নরগন্দ্র ফভ ডন ভপরা পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১২৮৬ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৯০ পভা: যপপকুর ইরাভ মৃত: ইয়াপছন আরী পুরুল পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১২১৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৯১ পভা: পভজানুয যভান মৃত: ভপজফয যভান পুরুল পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১১৮৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৯২ পভা: আপনছুয যভান মৃত: আরীভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১১৬৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৯৩ পভা: আ: ভান্নান পারন মৃত: আপজজায যভান পুরুল পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১১৭২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৯৪ দয়া যানী ফভ ডন মৃত: সুকয দা ফভ ডন ভপরা পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৩১১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৯৫ পভা: পভাকরছদুয যভান মৃত: পদফক পুরুল পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১২৪১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৯৬ পভা: ারদক আরী মৃত: ইয়াপছন আরী পুরুল পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৩৫০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৯৭ পভা: জাপদুর ইরাভ আপতাফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১২১২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৯৮ পভা: আজাায আরী মৃত: কাপছভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৫০৬ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৬৯৯ পভা: আযাফুর মৃত: তয়পরমুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১২৫৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭০০ পভা: আপভনুর ইরাভ মৃত: শুকুরু পুরুল পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৩৭০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭০১ শ্রী পনভ ডর চন্দ্র সফশ্য শ্রী নুনু সফশ্য পুরুল পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৬৫৬ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭০২ পভা: ভইনুর ইরাভ াপপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৪১৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭০৩ পভা: ভপতয়ায যভান াপপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৪০৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭০৪ পভা: আইজুর আতাফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৩২৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭০৫ পভা: াাজান আ: াত্তায পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৩৭১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায পভাফাইর 

নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৭০৬ পভা: দুরার আ: জফফায পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৩৬৬ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭০৭ পভাছা: রুছানা আরনায়ায পারন ভপরা পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২০৪০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭০৮ পভা: াপফবুয যভান পভা: অপছভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২২৭৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭০৯ পভাছা: করসুভা  পারায়ভান ভপরা পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২২৬৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭১০ পভা: ওভায আরী আরফদ আরী পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২২৯৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭১১ পভা: পজলুয যভান শুটু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২২৪৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭১২ যজফ আরী আরফদ আরী পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২২৩৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭১৩ পভা: ভাাবুয যভান তপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২২৩৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭১৪ পভা: আরফদ আরী পভররুল্লা পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২২৩০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭১৫ পভা: রুরফর ইরাভ  াপদমুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০১৫৬ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭১৬ আাদুয যভান জারার উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৩৫০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭১৭ পভা: ইয়াকুফ আরী আতাফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৩৩১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭১৮ পভা: আইনুর ক মৃত: ওপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৭৫৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭১৯ পভা: পভাাযপ পারন ভনছুয আরী পুরুল গৃপনী নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২০৫৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭২০ পভা: আরতাফ পারন মৃত: আকালু পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২২০৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭২১ পভা: পভাতাায পারন াপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২১০০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭২২ পভা: পযজাউর ইরাভ তপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৭৫৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭২৩ পভা:  ারদমুর আলূী অপছভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২০০১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭২৪ পভা: পযফুর ছইদুয যভান পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০৩৪২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭২৫ পভা: পপকুর আপজার পারন পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০০৪৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭২৬ পভা: নরুর হুদা ভপউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১১৩৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭২৭ নরুর হুদা ভনছুয আরী পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২০৫৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭২৮ শ্রী পনরন্দ্র নাথ সফশ্য জরগন্দ্র নাথ সফশ্য পুরুল পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৬৮১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭২৯ পভা: জভপজফয যভান রার পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৫৯৯ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৩০ শ্রী যনপজদ চন্দ্র সফশ্য পদরফন্দ্র নাথ সফশ্য পুরুল পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৬২০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৩১ পভা: আপভনুর ইরাভ তাজয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৫৭১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৩২ পভা: ভারজদুয যভান আফকযফ আরী পুরুল পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৪৮৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৩৩ পভাছা: নরুপা পফভ আফফা আরী ভপরা পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৩১৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৩৪ পভা: আরভ যকায ভররভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৫১৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৩৫ পভা: ভররভ উদ্দীন ওভান গপন পুরুল পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৫১৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৩৬ পভা: পযজাউর ইরাভ আ: রপতপ পুরুল পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৫২৬ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায পভাফাইর 

নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৭৩৭ পভা: আরনায়ায পারন পভাজাফ্পয যভান পুরুল পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৬০১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৩৮ পভা: পারুক া াত্তায যকায পুরুল পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৫০৯ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৩৯ শ্রী পফজয় চন্দ্র সফশ্য ান্তী যাভ সফম্য পুরুল পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৬৩২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৪০ শ্রী পভঠুন সফশ্য রভ চন্দ্র সফশ্য পুরুল পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০৫৬ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৪১ পভাছা: ভপযয়ভ ছায আরী পুরুল পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৪৯১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৪২ পভা: পভাকরছদ আরী আইয়ুফ আরী পুরুল পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৪৬২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৪৩ পভা: আপযফুর ইরাভ নুয ইরাভ পুরুল পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০১৫১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৪৪ পভা: আইজুর ইরাভ ফদয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৫২০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৪৫ পভাছা: আপজভা ারভ যকায ভপরা পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৩৬০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৪৬ শ্রীভপত পদফী যানী সফশ্য উত্তভ কুভায সফশ্য ভপরা পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৬৫৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৪৭ শ্রী জপত চন্দ্র ফভ ডন কুমুদ চন্দ্র ফভ ডন পুরুল পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৩৩৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৪৮ পভা: পযাজুর ইরাভ পকান্দায আরী পুরুল পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৫৭৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৪৯ পভা: যপফউর ইরাভ াপভদুয পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২০৯০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৫০ পভাছা:  াপতজা পফগভ পভাস্তাপকভ আরভ ভপরা পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৪৫৬ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৫১ পভাছা: যাপজনা ারুর পফরার ভপরা পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৯২২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৫২ পভা: নুরুর আরভ পছপদ্দক নজরুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৭৭১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৫৩ পভাছা: পভনাযা  াতুন া সুপপ ভপরা পদনমুজুয জারারপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৩৭২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৫৪ পভা: কাপভ আরী মৃত: নপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৩৫১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৫৫ পভা: তছপরভ উদ্দীন  পভা: ভপকভ আরী পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৪০৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৫৬ পভা: াইফুয আরভ মৃত: এভাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৩৭৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৫৭ পভা: কুযফান আরী আব্দুর ভপজদ পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৪০৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৫৮ পভা: পভজানুয যভান  পভা:  পতফয যভান পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৩০৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৫৯ পভা: আবু াঈদ মৃত: এভাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৩৮০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৬০ পভা: পভাপাজ্জর পারন আব্দুর আপজজ পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৩৯১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৬১ আব্দু াত্তায মৃত: ছারফদ আরী পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৩৬৯ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৬২ আব্দু াভাদ মৃত: ছারফদ আরী পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৩৭৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৬৩ পভা: পভাতাররফ পারন  পভা: আযাপ আরী পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৪২১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৬৪ পভা: জয়নার মৃত: আব্দুর জফফায পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭৪১৬৪৬০৩৭২৩৭৬ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৬৫ আব্দুয যপভ মৃত: আব্দুর রপতপ পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২৪১৯ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৬৬ পভা: পভাস্তাপপজায যভান  পভা: কুযফান আরী পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৭৬০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৬৭ পভা: পযপ উদ্ধীন  পভা: যপপকুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৮৩১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায পভাফাইর 

নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৭৬৮ পভাছা: গুরান আযা  পভা: াইদুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৯১০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৬৯ পভাছা: াানাজ পফগভ  পভা: পভাস্তাপপজায ভপরা পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৯৫৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৭০ পভা: ারতভ আরী  পভা: ভকরছদুয যভান পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৯০৯ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৭১ আব্দুয যভান মৃত: পপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৮৭১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৭২ পযফুর ইরাভ ছইদুয যভান পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২০২৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৭৩ পভা: তছপরভ উদ্দীন ভকররছায যভান পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২০২১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৭৪ পভা: পভাজারম্মর ক মৃত: আপজভ উদ্ধীন পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭২০২৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৭৫ পভা: ভযরত পারন মৃত: আপজভপদ্দন পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৯২৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৭৬ আব্দুর ইপরয়াজ তপজড পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৯৬২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৭৭ পভা: ভাাবুয যপদ  পভা: অরদুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০২৪৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৭৮ মুছা কাপযবুল্লযা আরী ফদ্দীন পুরুল পদনমুজুয নাযায়নপুয ৮নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭১৯৭৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৭৯ পভাছা: জুরর া মৃত: কারভ আরী ভপরা পদনমুজুয পক: ারকী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৯৮১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৮০ পভাছা: াপপজন পফগভ মৃত: এয়ায উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ভপনপুয ৫নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭০৬৮৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৮১ ারযা ফানু ভররভ উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয আযজী াঁচরায়া ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯৭৭১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৮২ পভাছা: পযাতুন মৃত: ভপপজ আরী ভপরা পদনমুজুয পক: ারকী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৮৪৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৮৩ পভাছা: খুযপদা পফগভ  পভা: ফাবুর পারন ভপরা পদনমুজুয আযজী াঁচরায়া ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯৭৭৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৮৪ পভাছা: আরনায়াযা মৃত: আ: ভপজদ ভপরা পদনমুজুয পক: ারকী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৯৪৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৮৫ পভাছা: পারতভা  াতুন  পভা: াপপজ উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয পক: ারকী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৯১৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৮৬ পভা: জারার উদ্দীন মৃত: নু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয পক: ারকী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৯৫৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৮৭ পভাছা: আরভা পফগভ  পজরাফ উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয পক: ারকী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৯৪৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৮৮ পভা: আ: গপন পভয়া কসুয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয াঁচরায়া ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯৬০৬ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৮৯ পভাছা: পপযনাজ াযবীন আরতাফ পরন ভপরা পদনমুজুয  াঁচরায়া ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৯৬০৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৯০ পভা: পজয়ারুর ইরাভ কারভ আরী পুরুল পদনমুজুয পক: ারকী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৮২৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৯১ পভা: ছপরভ উদ্দীন মৃত: পকনু পভাাম্মদ পুরুল গৃপনী পক: ারকী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৪৫৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৯২ পভা: আরীভ উদ্দীন নুয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয পক: ারকী ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৪৫৪৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৯৩ পভা: আ: যভান মৃত: কাছুয়া পভাল্লযা পুরুল পদনমুজুয রন্তালািা ৪নং ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৬১৯৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৯৪ পভা: আরনায়ায পারন  পভা: আব্দুর আপজজ পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৩২৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৯৫ পভা: ভাসুদ যানা  পভা: যপপকুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয ভািগ্রাভ ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০০০৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৯৬ পভা: ভকরছদুয যভান  পভা: ারচন &আরী পুরুল পদনমুজুয ভািগ্রাভ ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৪১২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৯৭ পভা: পয়জর ফইরাভ মৃত:  াপতয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ভািগ্রাভ ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৪১৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৭৯৮ পভা: আরনায়ারুর ক মৃত: ফুয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৩৫২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায পভাফাইর 

নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৭৯৯ পনপ র পভযভ মৃত: যপফ পভযভ পুরুল পদনমুজুয ভািগ্রাভ ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০০০১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮০০ পভা: তাজমুর ক মৃূ ত: আব্দু ছাত্তায পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৩২০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮০১ শ্যভন্ত যায় মৃত: রযন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয াফফ ডতীপুয ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৮১৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮০২ দুরার চন্দ্র যায় কাচুয়া চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয াফফ ডতীপুয ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৭৫৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮০৩ জয়রদফ চন্দ্র যায় পফরযন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয াফফ ডতীপুয ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৬১৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮০৪ ভাপনক চন্দ্র মৃত: কাচুয়া চচন্দ্র পুরুল পদনমুজুয াফফ ডতীপুয ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৭৫৬ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮০৫ দীরন চন্দ্র যায়  পভাপনী পভান যায় পুরুল পদনমুজুয াফফ ডতীপুয ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৬৭৯ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮০৬ পভা: পভাযরদুর ইরাভ পভা: ভাইন উশুীন পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৭৮৫৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮০৭ পুষু নাথ পফপন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয াফফ ডতীপুয ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৬৫১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮০৮ ঠাকুয চন্দ্র যায় মৃত: নরগন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয াফফ ডতীপুয ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৭৮৯ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮০৯ কুর চন্দ্র  পভাপন পভান যায় পুরুল পদনমুজুয াফফ ডতীপুয ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৭৪৯ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮১০ তন চন্দ্র যায় দুরার চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয াফফ ডতীপুয ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৮১২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮১১ অপ^নী কান্ত যায় মৃত: কাপভনী কুভায যায় পুরুল পদনমুজুয ভািগ্রাভ ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৪৯৬ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮১২ পভা: াাজ উদ্দীন মৃত: ফপদ উজ্জাভান পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৭৮৩৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮১৩ পভা্: জুরপপকায যভান  পভা: ভপজফয যভান পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৩৫৯ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮১৪ পঘালদা ফারা মপত চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয াফফ ডতীপুয ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৭০২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮১৫ দীপর কুভায যায় মৃত: রপরত চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয াফফ ডতীপুয ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৭১৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮১৬ পফপন চন্দ্র যায় মৃত: রও কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয াফফ ডতীপুয ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৬৫০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮১৭ যঘু নাথ চন্দ্র যায় দয়া যায় পুরুল পদনমুজুয াফফ ডতীপুয ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৬৪৬ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮১৮ রা চন্দ্র যায় নালু চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয াফফ ডতীপুয ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৭৪৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮১৯ প্রবাল চন্দ্র যায় মৃত: নু চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয াফফ ডতীপুয ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৭৮৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮২০ সুফা চন্দ্র ীর পদ্বরজন চন্দ্র ীর পুরুল পদনমুজুয াফফ ডতীপুয ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৬৫৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮২১ অপনরভ চন্দ্র ীর পদ্বরজন চন্দ্র ীর পুরুল পদনমুজুয াফফ ডতীপুয ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৬৫৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮২২ পফনয় চন্দ্র ীর বরফ চন্দ্র ীর পুরুল পদনমুজুয াফফ ডতীপুয ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৬৯৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮২৩ নাযায়ন চন্দ্র ীর ননী পগাার ীর পুরুল পদনমুজুয াফফ ডতীপুয ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৮৩৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮২৪ রতযন্দ্র নাথ ীর মৃত: বরফ চন্দ্র ীর পুরুল পদনমুজুয াফফ ডতীপুয ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৬৫২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮২৫ পভা: ভঞ্জুরুর ক  পভা: আভজাদ আরী পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৪১৬ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮২৬ যনপজৎ চন্দ্র যায় কান্ত চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয াফফ ডতীপুয ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৬৭৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮২৭ অপজত কুভায যায় মৃত: ভরন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয াফফ ডতীপুয ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৬৮৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮২৮ ভয় চন্দ্র যায় ব্ররজন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয াফফ ডতীপুয ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০০২০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮২৯ চন্দ্র কান্ত যায় সুান্ত চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয াফফ ডতীপুয ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৭৯৬ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায পভাফাইর 

নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৮৩০ ফুর ফাবু পদ্বরজন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয াফফ ডতীপুয ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৬৩৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৩১ সুধীয চন্দ্র ীর মৃত: পত চন্দ্র ীর পুরুল পদনমুজুয াফফ ডতীপুয ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৬৯৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৩২ কৃষ্ণ চন্দ্র ীর ননী পগাার ীর পুরুল পদনমুজুয াফফ ডতীপুয ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৭০৬ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৩৩ উলা যানী যায় ধীরযন চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৩৮২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৩৪ পভা: পপকুয যভান  পভা: াপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৩৩৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৩৫ পভা: ভপভনুর ইরাভ  পভা: ভরয আরী পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৩১৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৩৬ পভাছা: াপনা আকতায  পভা: জপভর উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৩৬৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৩৭ পভা: আনছারুর ইরাভ ভরয আরী পুরুল পদনমুজুয ভািগ্রাভ ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৪১৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৩৮ পভা: ভকররছায যভান মৃত: কাচুয়া পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ভািগ্রাভ ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৩১৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৩৯ পভা: নজরুর ইরাভ  পভা: ভপজফয যভান পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৩৬১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৪০ পভা: আভজাদ আরী মৃত: পনজাভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভািগ্রাভ ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৩৮৯ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৪১ পভা: আব্দুর াপভদ মৃত: কুরফদ্দীন পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৩৩৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৪২ পভা: আব্দুর পভাত্তাররফ  পভা: যপপকুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয  পতপরািা ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০১৪০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৪৩ যতন চন্দ্র যায় ভুন্ডুর চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ভািগ্রাভ ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৪৫৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৪৪ পদরী কুভায যায় সুধীয চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৭৯৩০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৪৫ কুর চন্দ্র যায় সুবাল চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৭৯০০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৪৬ ডার পভান যায় মৃত: ÿÿপত চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৭৯২০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৪৭ পভাছা: ারজদা পফগভ পভা: াপপজ উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৩১৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৪৮ পভা: পভাাযপ পারন মৃত: তপভজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮১৯৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৪৯ পভা: আব্দু ারাভ  পভা: কপরভ উরদ্দীন পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৭৫৭৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৫০ সুজর ফাক পফধু ভুলন ফাক পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮০৯৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৫১ পভা: আপজজা্য যভান মৃত: জহুয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৭৭২৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৫২ পভাছা: আঞ্জুয়াযা পফগভ  পভা: পপকুর আরভ ভপরা পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০০০০০০৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৫৩ শ্রী পফ^নাথ রযন মৃত: চুন্ডা নাথ রযন পুরুল পদনমুজুয াঁচরায়া ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৬৮৩১৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৫৪ উদয় চন্দ্র ীর ননী পগাার ীর পুরুল পদনমুজুয াফফ ডতীপুয ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৭০৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৫৫ গপফন্তদ্র চন্দ্র যায় উভাচযন যায় পুরুল পদনমুজুয াফফ ডতীপুয ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৬০৬ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৫৬ যনপজত চন্দ্র ীর মৃত: বরফ চন্দ্র ীর পুরুল পদনমুজুয াফফ ডতীপুয ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৬৫৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৫৭ সুম ড কান্ত যায় পয চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয াফফ ডতীপুয ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৮১১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৫৮ পফপুর চন্দ্র ীর মৃত: পফরয চন্দ্র ীর পুরুল পদনমুজুয াফফ ডতীপুয ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৬৫৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৫৯ পভা: পভজানুয যভান মৃত: আব্দু ছাত্তায পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮২৩৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৬০ ফাচ্ছা চন্দ্র যায় ভুন্ডুর চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয ভািগ্রাভ ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৪৪৯ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায পভাফাইর 

নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৮৬১ স্বন যপফ দা ছুুঁয়া যপফ দা পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৭৯২৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৬২ পভা: পারাভান যকায মৃত:  াপতয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৪১৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৬৩ পভা: পযফুর ইরাভ মৃত:  াজয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৩৫৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৬৪ পভা: পযাস্তভ আরী মৃত: আপরফদ্দীন পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৩০৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৬৫ পভা: যপপকুর ইরাভ মৃত:  ারজয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৩৫২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৬৬ পভা: জাপভর যকায পভা: ভরয আরী পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৩১১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৬৭ পভা: ভাফুজুয যভান পভা: ভকররচায যভান পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৩৩৬ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৬৮ পভা: পইজুয যভান পভা: আভজাদ পারন পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৩৫৬ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৬৯ ফাফলু যপফদা ছঠয়া যপফদা পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৭৯২৯ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৭০ প্রান পগাার পং মৃত: ভপযাভ পং পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৭৯১২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৭১ পফধান চন্দ্র যায় সুবা চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয াঁকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ৯৪২৯৪০৪১১৫৯৮১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৭২ পফকা প্রান পগাার পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৭৮৮৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৭৩ যপফন্দ্র নাথ যায় পগাপফন্দ চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৭৯২১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৭৪ পভা: আনারুর পারন মৃত: ারচন আরী পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৭৮৬৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৭৫ পভা: আরভগীয পভা: আব্দুয যভান পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৭৮৪৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৭৬ পভা: পভজানুয যভান মৃত: কপছভ উদ্দপন পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৭২৬৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৭৭ পভা: কুযভর আরী মৃত: কপফয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৭৯৪৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৭৮ পভা: পযপ উদ্দীন মৃত: আপাজ উদ্দীন পভাল্যা পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৭৭০৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৭৯ পভা: পফরায পারন পভা: লুৎপয যভান পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৭৮৭২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৮০ পভা; আাদুজ্জাভান পভা: আপজায পারন পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮১৫৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৮১ পভা: ভপপজুয যভান মৃত: বুধু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৭৮০৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৮২ সুকভন আরী মুত: কপফয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৭৯৪৬ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৮৩ পভা: পযাজুর ইরাভ মৃত: আছান উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৭৮৫১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৮৪ পভা: পযাজুর ইরাভ মৃত: জহুয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৭৭০৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৮৫ ঈদু পভাাম্মদ মুত: কপফয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৭৯৪৬ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৮৬ পভা: াপফবুয ভান পভা: আব্দুর  াররক পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৭৯৮৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৮৭ পভা: া াওমাত পারন পভা: ফাাফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৭৮১১ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৮৮ কৃষ্ণ চন্দ্র যায় ভুন্ডুর চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৪৭৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৮৯  রগন চন্দ্র মৃত: দুরার চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৫১৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৯০ পভা: আরফদুয যভান মৃত: এফাফাপভ পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৭২৭৯ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৯১ পভা: আব্দুর ভপজদ মৃত: আব্দুর ছাত্তায পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮২৪০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ
পুরুল/ 

ভপরা
পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং

পবাক্তায পভাফাইর 

নং
ংযুক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয পভাফাইর 

নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৮৯২ পরফন সফশ্য মৃত: চটকু সফশ্য পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮১১৯ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৯৩ পদপর কুভায যায় নরযন্দ্র নাথ যায় পুরুল পদনমুজুয ভািগ্রাভ ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৫১৯ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৯৪ পভা: যভত আযী পভা: পভাজাফ্পয যভান পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৭৯৭৬ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৯৫ পভা: পভাজাফ্পয যভান মৃত: অপছভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৭৯৬২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৯৬ পভা: পভাফাযক আরী মৃত: হুরন আরী পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮১০৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৯৭ পভা: আকাভপদ্দন মৃত: তপভজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৭৮১৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৯৮ পভা; আব্দুর ভপজদ মৃত: নুয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ভািগ্রাভ ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৪০৭ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৮৯৯ পভা: ভনছুয আরী কাচু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬৩৭৭৭৪৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৯০০ নাযায়ন চন্দ্র মৃত: ÿÿত্ররভান যায় পুরুল পদনমুজুয াফফ ডতীপুয ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৭২৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৯০১ পটিক চন্দ্র যকায পফরযন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয াফফ ডতীপুয ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৫৬১৪ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৯০২ পভা: ারছন আরী মৃত: ফুয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ভািগ্রাভ ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৫২৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৯০৩ পফরজ ফাক পফরযন্দ্র নাথ ফাক পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮১০৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৯০৪ ভরল পভরযাভ পকলন পভরযাভ পুরুল পদনমুজুয ভািগ্রাভ ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৪৬৩ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৯০৫ রÿূী চন্দ্র যায় ভুন্ডুর চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয ভািগ্রাভ ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৪৫৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৯০৬ পনভ ডর কুভায যায় অপ^নী যায় পুরুল পদনমুজুয ভািগ্রাভ ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮৪৬৮ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৯০৭ পভা: আজার পারন মৃত: ভপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৮১৬০ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩

৯০৮ পভা: আব্দুয যপদ মৃত: জপযপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয াঁচকুি ৯ ৮নং ংকযপুয ২৭১৬৪৬০৩৭৭২৬২ পভাোঃ আব্দুর াপভদ ০১৭৪০-৮১৬৯৭৩



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ ভপরা পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংযুক্ত পডরারযয নাভ
পডরারযয পভাফাইর 

নং

১ পভা:ভাইন উদ্দীন পপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয আস্কযপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ৮৬৫৬৫২৮৩৩১ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২ পভাোঃ ইভাইর পারন জপয ভন্ডর পুরুল পদনমুজুয মুযাযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ৪৬০৬৭৫৩৩২৭ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩ পভাোঃ যায়ান আরী  জাভার উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয মুযাযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ৬০০১৫২৯০৪৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪ পভাোঃ পরয়াকত আরী পভাোঃ ততইভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয মুযাযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ৫৫০৬৫১৮১৩২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫ আর ভামুন পভাোঃ নুয ইরাভ পুরুল পদনমুজুয পগৌযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ৭৭৯৪৬৮৫৪৬৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৬ পভাোঃ যপফউর ইরাভ পভাোঃ খয়াত ইরাভ পুরুল পদনমুজুয পগৌযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৩৭৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৭ পভাছাোঃ রায়রা ফানু পভাোঃ আরাফদ্দীন ভপরা গৃপনী পগৌযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৩৫৬৫২৪৩২৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৮ পভাোঃ ছাইদুয যভান তপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পগৌযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৮৭২৭৭১৬৪১৬৪১৬০০০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৯ পভাোঃ াপনুয যভান পভাোঃ ভকরছদ আরী পুরুল পদনমুজুয আস্কযপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯২২৭১৬৪১৬০০০২০০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১০ পভাছাোঃ াানাজ পফগভ পভাোঃ আব্দুর গপপায ভপরা গৃপনী আস্কযপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ৮২০৬৫১৯৪৫৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১১ পভাোঃ পজয়ারুর ইরাভ পভাোঃ ভনছুয আরী পুরুল পদনমুজুয পট কাভরদফপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ১৯০৬৫১০৩৭৩ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১২ পভাোঃ যপফউর মৃত ভাইন উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয আস্কযপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯০৩৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৩ পভাোঃ খাইরুর ফাায খপজয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয আস্কযপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯১৪৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৪ পভাোঃ পাযাফ পারন পভাোঃ কপছভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয আস্কযপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ৬৭২৬৮১৩৫৬৩২২৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৫ পকনা লুৎপয যভান ভপরা গৃপনী আস্কযপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৭০৭১ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৬ পভাোঃ জাপকয পারন মৃত পপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয আস্কযপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯০৩৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৭ ায়যা খাতুন ভকরর ছায ভপরা গৃপনী আস্কযপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৭০৯৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৮ আপছয়া খাতুন তাররবুয যভান ভপরা গৃপনী আস্কযপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৩৮৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৯ যপভা খাতুন পরয়াকত আরী ভপরা গৃপনী আস্কযপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৭১০৩ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২০ পভাোঃ আজাায আরী পভাোঃ পযয়াজুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয আস্কযপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৬১৭২৯৪২৩০৯২৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২১ াপপয়া খাতুন ায়দায আরী ভপরা গৃপনী আস্কযপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৭১৭২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২২ পভাছাোঃ ভরনায়াযা পফগভ তাযা পভঞা ভপরা গৃপনী আস্কযপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯০০২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৩ পভাোঃ ইব্রাপভ আরী মৃত কপছভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয আস্কযপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯১৪৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৪ পভাোঃ আনারুর ইরাভ পভাোঃ খযীজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয আস্কযপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯১১৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৫ পভাোঃ পপকুর ইরাভ পভাোঃ াভসুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয আস্কযপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯০৫৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৬ পভাোঃ যপদুর ক মৃত আক্কাছ আরী পুরুল পদনমুজুয আস্কযপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৭ পভাোঃ ভপন আরী মৃত তপভজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয আস্কযপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৮ পভাোঃ ফাবুর আকতায পভাোঃ আনছায আরী পুরুল পদনমুজুয আস্কযপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯০০৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৯ পভাোঃ ভতাায মৃত ভনসুয আরী পুরুল পদনমুজুয আস্কযপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯০৭৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১
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৭৩ যস্তভ আরী মৃত ভকরছদ আরী পুরুল কৃপল কাজ মুযাযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬১৬৩৮০৩১২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৭৪ পভাোঃ ভাযপ খপতবুয যভান পুরুল কৃপল কাজ মুযাযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৭৫ পভাছাোঃ পরভা আপতকুয যভান ভপরা কৃপল কাজ মুযাযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৫০৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৭৬ পদরন চন্দ্র মৃত ভপন্দ্র চন্দ্র পুরুল কৃপল কাজ মুযাযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০১৫৭ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৭৭ আব্দু াভাদ যপভ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ মুযাযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০২৮৩ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৭৮ আরাভীন পভাোঃ ছরপদ আরী পুরুল কৃপল কাজ মুযাযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৭৯ সুরতানা পভাোঃ পভজানুয ভপরা কৃপল কাজ মুযাযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৩৮৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৮০ পভাোঃ পাতাহুয যভান পভাোঃ  পযয়াজ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ মুযাযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০১২৩ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৮১ পভাোঃ পভাস্তাপপজুয পভাোঃ ভপছয ভল্লা পুরুল কৃপল কাজ মুযাযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৪৯৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৮২ ছইফুর আরভ মৃত ভূতা যকায পুরুল কৃপল কাজ মুযাযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৮০৪২৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৮৩ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ পভাোঃ ভপছয ভল্লা পুরুল কৃপল কাজ মুযাযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০১৮১ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৮৪ ভভতাজ যপভ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ মুযাযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৮৫ পভাোঃ আ: ভাররক মৃত ছপভয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ মুযাযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৩০৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৮৬ শ্রী ভাপনক দা শ্রী পনযাভ দা পুরুল কৃপল কাজ মুযাযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৮৭ দুরার চন্দ্র ভা চন্দ্র পুরুল কৃপল কাজ মুযাযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১২৬৩৮০১৮৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৮৮ পভাছাোঃ নাযগী নাায পভাোঃ আ: যপদ ভপরা কৃপল কাজ মুযাযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৩৮২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৮৯ পভাোঃ ভকাযভ পভাোঃ খপতবুয পুরুল কৃপল কাজ মুযাযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০২৭০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৯০ াধন চন্দ্র গরি চন্দ্র পুরুল কৃপল কাজ মুযাযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৯১ পভাোঃ ফাবুর পারন মৃত াপভয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ মুযাযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৪১০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৯২ াভসুর যভান যপভ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ মুযাযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৪১১ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৯৩ পযয়াজুর কপফয পভাোঃ তছপরভ পুরুল কৃপল কাজ মুযাযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১০৬৩৮০৪৬৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৯৪ ভকরছদ ইয়াকুফ আরী পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৩৯৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৯৫ আ: াপরভ মৃত ভপপজ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৩৯৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৯৬ আনারুর ইরাভ আপরভপদ্দন পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৯৭ পভাোঃ ছইদুয যভান পভাোঃ তপয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৯৮ ছইফুর ইরাভ খপছবুয যভান পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৯৯ পভদুয যভান জীয পভাাম্মাদ পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৫২৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১০০ জপভয উদ্দীন আপজজুয যভান পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯১৭৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১০১ জপযনা খাতুন পভাোঃ পযাদুর ইরাভ ভপরা কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

গিপ্রজাতন্ত্রী ফাংরারদ যকায

উরজরা খাদ্য পনয়ন্ত্ররকয কাম ডারয়

দয, পদনাজপুয।



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ ভপরা পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংযুক্ত পডরারযয নাভ
পডরারযয পভাফাইর 

নং

১০২ আতাবুয যান আপছভ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৪২৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১০৩ পফরপক াচানুয জাভান ভপরা কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৩৩৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১০৪ পভাোঃ এয়াকুফ আরী নুয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৭২৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১০৫ পভাোঃ ভজারম্মর ক মৃত ভপজয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৫২৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১০৬ াপনুয পভা: জাাঙ্গীয পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৫৪৪০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১০৭ ওপপজ উদ্দীন ভপজয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৩৪২৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১০৮ পভাাোঃ ভাফুজা আব্দুয যউপ ভপরা কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৫৫৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১০৯ কারভ আরী কভর উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৮৮২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১১০ আচান আরী পপলু পভাোঃ পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১১১ াাজান ইরাভ াচান আরী পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯৩২৭১৬৪১৬০০০০০০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১১২ কপভজ উদ্দীন পভাোঃ অপছভ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৭৪৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১১৩ পজন্নাতুন পভাোঃ ভপদুর ভপরা কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১১৪ হুরচন আরী পভাোঃ ইউনুচ আরী পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১১৫ পভাোঃ আপজজুয যভান মৃত আ: জব্বায পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৩৪২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১১৬ জাভার উদ্দীন ইয়াকুফ আরী পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১১৭ াোন আযা আক্তারুর ইরাভ পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১১৮ যস্তভআরী মৃত আপজয পভাাম্মদ পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১১৯ ইউনু আরী মৃত নুয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৮৬২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১২০ পদরাফয পারন পভাোঃ পঘড়ু পভাাম্মাদ পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৭৪২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১২১ মুজাপদুর দারন পভাাম্মাদ পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৩৭৯৮০৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১২২ পভাোঃ াইদুর পভাোঃ আপজভ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৬০৩ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১২৩ আপভনুর নুয পারন পফশু পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৮৯৩ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১২৪ পভাোঃ যেফ আরী পভাোঃ ইউনু পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৬৬৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১২৫ যাজভপত যপফদা স্বাভী যাজ ব্রীজ যপফ দা ভপরা কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৫৪০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১২৬ পভাোঃ ভপন আরী পভাোঃ তপভয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯২৩৭ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১২৭ পভাোঃ আরুজা পফগভ পভাোঃ জারার উদ্দীন ভপরা কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৪১৭ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১২৮ জুরপপকায আরী আ: কারভ পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯২১৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১২৯ পভাছাোঃ খাররদা ভপাের ভপরা কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৪১০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৩০ পভাোঃ ভাাবুয পভাোঃ কভর উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৭৪০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৩১ পভাোঃ আরপাজ মৃত পপলু পভাাম্মাদ পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৩২ ফাবুর পারন পভাোঃ নপজফ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৪০৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৩৩ পজল্লুয যভান আজগয আরী পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৭৬১ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৩৪ আরভনুর পভাোঃ আবুর পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৩৫ পরভাোঃ াপভদুয যভান ররভান আরী পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৩৬ পভাোঃ রকভান মৃত ভপপজ পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৬৭৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৩৭ পভাছাোঃ নাযগী আক্তায আপভয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৭২৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৩৮ মুযাপরন পভাোঃ পজলুর যভান পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৫৮৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৩৯ রুহুর আপভন ছইদুয যভান পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৮৩৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৪০ তাাফ আরী তপভজ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৪২৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৪১ জাভার উদ্দীন দারন পভাাম্মাদ পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৮৩০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৪২ পভাোঃ পইজুয যভান মৃত বুদু পভাাম্মাদ পুরুল কৃপল কাজ পগীযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৪৩ পযয়াজ উদ্দীন খপতয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ নাগযাড়া ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৯০৭ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৪৪ পভাোঃ ভকরর পভঞা এভাজ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ নাগযাড়া ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৯১৭ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৪৫ ফক মৃত: চু পভাাা্ভাদ পুরুল কৃপল কাজ নাগযাড়া ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৯৬৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৪৬ পভা: আব্দু াভাদ য পভাাম্মদ পুরুল কৃপল কাজ নাগযাড়া ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০০১৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৪৭ শ্রী দুরার রুঘু ভুকতায পুরুল কৃপল কাজ নাগযাড়া ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০০৪৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৪৮ নুরযন খপুজ মৃত ভধুভূঞ্জায পুরুল কৃপল কাজ নাগযাড়া ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০০৬৩ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৪৯ শ্রী বাতুয়া ভুঞ্জায মৃত পকনা ভুঞ্জায পুরুল কৃপল কাজ নাগযাড়া ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০০৬৩ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৫০ শ্রী াফলু ভুঞ্জায শ্রী দুরার ভুঞ্জায পুরুল কৃপল কাজ নাগযাড়া ১ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৫১ ভানু ভুঞ্জায মৃত: ফন্ত ভুঞ্জায পুরুল কৃপল কাজ নাগযাড়া ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০০৫৩ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৫২ দরার যায়  মৃত গুরঠন পুরুল কৃপল কাজ নাগযাড়া ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০১০১ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৫৩ তপফনা চন্দ্র মৃত চানঁ ভন পুরুল কৃপল কাজ নাগযাড়া ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০০৯২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৫৪ পনতাই মুপ ভুঞ্জায পুরুল কৃপল কাজ নাগযাড়া ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০০৮৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৫৫ পজজত যায় জরগ  যায় পুরুল কৃপল কাজ নাগযাড়া ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০০৯৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৫৬ পযা ভুঞ্জায গুরজাভা ভুঞ্জায পুরুল কৃপল কাজ নাগযাড়া ১ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৫৭ কান্ড ভুজ্ঞায মৃতোঃ াকযা পুরুল কৃপল কাজ নাগযাড়া ৯ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০০০৫৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৫৮ যভর যায় মৃত: কাপভপন যায় পুরুল পজরর ভন্ডর াড়া সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৬৫২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৫৯ পভা: জাভার আরী পভা: আব্দুয াত্তায পুরুল কৃলক পট সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৬১২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৬০ পভা: নাপজভ পভা: জাপজ পুরুল গৃপনী পট সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৮৬৭ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৬১ শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র যায় শ্রী পফধানু চন্দ্র যায় পুরুল যাজ পভস্ত্রী মুকুন্দপুয ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৮২৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৬২ পভা: যভত আরী পভা: আীমুদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ মুকন্দপুয ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৩৭৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৬৩ ইযাপপর করন্দয পুরুল চা দকান পট সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৫৭৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৬৪ আব্দুর াত্তায মৃত: নুরুর ক মুপি পুরুল দযপজ জলুকাাড়া সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯২৪৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৬৫ আপযপ পারন ইভাইর পুরুল পবন চারক পট সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৮৮৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৬৬ পভা: আরভগীয মৃত: নুযর ক পুরুল পদনমুজুয পট সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৩৯২৭১৬৪১৬০০০১০০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৬৭ পতাফাযক ইভাইর পুরুল কৃপল কাজ পট সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৩২৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৬৮ শ্রী পফরযন চন্দ্র যায় মৃত: সুরযন চন্দ্র যায় পুরুল কৃপল কাজ ভন্ডর াড়া সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৩৮৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৬৯ আরভগীয পারন আব্দুয যাোক পুরুল পদনমুজুয পট সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯২৪৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৭০ পভনু যভান ছাভসুর ক পুরুল পদনমুজুয পট সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯২৪৩ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৭১ পযয়াজুর ইরাভ মৃত: ছাভসুর ক পুরুল পদনমুজুয মুকুন্দপুয ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯২৫৩ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৭২ কাজর চন্দ্র যায় আরন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয মুকুন্দপুয ২ ৯নং আষ্কযপুয ৩২৫৬৮০১১২১ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৭৩ ভপল্লকা যানী মৃত: সুভন দা ভপরা পদনমুজুয নতুনাড়া সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯২২৭১৬৪১৬০০০০০০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৭৪ াপভদুয যভান আবুক্কয পপদ্দক পুরুল পদনমুজুয ভন্ডর াড়া সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৮৯২৭১৬৪১৬০০০০০০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৭৫ যতন চন্দ্র যায় মৃত: আপজনুয যায় পুরুল আরটা চারক মুকুন্দপুয ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯২১৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৭৬ পনভাই চন্দ্র যায় মৃত: জগী চন্দ্র যায় পুরুল পজরর পতল্লক াড়া সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯৩২৭১৬৪১৬০০০১০০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৭৭ ভঞ্জুয়াযা খাতুন পফশু পভাাম্মদ পুরুল পজরর ভন্ডর াড়া সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৬৬৭ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৭৮ পদপু যায় মৃত: নরফদ্র নাত যায় পুরুল পরফায ভন্ডর াড়া সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৮৪২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৭৯ ফুলু পভয়া ভপজফয যভান পুরুল পদনমুজুয জলুকাাড়া সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৫৫৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৮০ পফশ্বনাত যায় মৃত: যপফ চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয নতুনাড়া সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৬৪৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৮১ জাপভপন যায়      মৃত: ানজু যায় পুরুল পদনমুজুয ভন্ডর াড়া সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯১০১ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৮২ পভাজাপপয পখাফদ্দীন পুরুল গরু ব্যফস্যা জলুকাাড়া  ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯০৪৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৮৩ পযদ যায় জাপভপন কান্ত যায় পুরুল পদনমুজুয মুকন্দপুয ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০১৩২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৮৪ ভাউরুর মৃত: ছাভদুর পুরুল কৃপল কাজ পট সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৩১০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৮৫ ফকুর চন্দ্র ফন চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয পদাখরাাড়া সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৯১৩ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৮৬ পভাজারম্মর ক নুরুর ক পুরুল পদনমুজুয পট সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৯০৭ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৮৭ পভা: জাাঙ্গীয আরভ পভা: ওছভান গিী পুরুল পদনমুজুয জলুকাাড়া সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯০৫১ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৮৮ ফাবুর চন্দ্র যায় মৃত: পয চন্দ্র যায় পুরুল গৃপনী ভকন্দপুয ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯০৩৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৮৯ পভা: হুরন আরী মৃত: জয়জায যভান পুরুল পদনমুজুয জলুকাাড়া সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৫৮৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৯০ শ্রী পফনাসু চন্দ্র শ্রী কভরা চন্দ্র পুরুল কৃপল কাজ মুকুন্দপুয ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৫৬৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৯১ পভাছা: ছাররয়া খাতুন পভা: যপপকুর পুরুল কৃপল কাজ নতুনাড়া সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯২৫১ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৯২ পখনা খাতুন াইফুয যভান পুরুল পদনমুজুয জলুকাাড়া সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯১১১ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৯৩ পভা: জাান আরী মৃত: আ: যাোক পুরুল পরফায জলুকাাড়া সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০১৪০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৯৪ পভা: তাপভজ উদ্দীন পভা: মুপরভ ক পুরুল পযস্কা চারক পট সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০১৮৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৯৫ পভা: তাররফ পভঞা পভা: ভছুর ক পুরুল নাপত জলুকাাড়া সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০১৫৩ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৯৬ পভাছা: আররভা খাতুন পভা: ভনছুয আরী ভপরা চা পদাকান জলুকাাড়া সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৬৮৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৯৭ গপরপা চন্দ্র যায় মৃত: যপন যায় পুরুল পদনমুজুয মুকুন্দপুয ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০২৬২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৯৮ পভা: ইয়াপছন আরী পভা: ছপপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয জলুকাাড়া সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০১৩৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

১৯৯ শ্রী তাযা ফাবু যায় শ্রী প্রফুল্য চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয মুকুন্দপুয ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০১২৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২০০ পভা: নাইমুর মৃত: পভাাযপ পারন পুরুল পদনমুজুয পট সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০১৪২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২০১ পভা: আতজাায আরী মৃত: আন্ধারু পুরুল কৃপল কাজ মুকুন্দপুয ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৭৮৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২০২ শ্রী রা চন্দ্র যায় শ্রী পভ চন্দ্র যায় পুরুল কৃপল কাজ মুকুন্দপুয ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৮৯৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২০৩ শ্রী গফীন্দ যায় ানজু যায় পুরুল কৃপল কাজ ভন্ডর াড়া সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৮২৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২০৪ শ্রী ফুন্ট চন্দ্র যায় মৃত: সুকচান চন্দ্র যায় পুরুল কৃপল কাজ মুকুন্দপুয ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৭১৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২০৫ পভাছা: ভাপযয়া পফগভ পভা: ওভান গনী ভপরা কৃপল কাজ মুকুন্দপুয ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৮৩৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ ভপরা পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংযুক্ত পডরারযয নাভ
পডরারযয পভাফাইর 

নং

২০৬ শ্রী পজরতন চন্দ্র মৃত: খরকন চন্দ্র যায় পুরুল কৃপল কাজ মুকুন্দপুয ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৮৭৭ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২০৭ পভা: ভকরছদুর রার পভাাম্মদ পুরুল ঈভাভ জলুকাাড়া সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৮২৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২০৮ পভা: ভাাবুয আরভ পভা: জয়নার আরফদীন পুরুল কৃপল কাজ মুকুন্দপুয ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৮৪৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২০৯ পভা: পতাফাযক পারন পভা: ামুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয জলুকাাড়া সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০০০৩ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২১০ শ্রী পদরনা নাথ যায় শ্রী ভর চন্দ্র যায় পুরুল পজরর ভন্ডরাড়া সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৬৬৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২১১ পভা: খাপদজা খাতুন পভাকররছায ভপরা পদনমুজুয জলুকাাড়া সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০০৯১ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২১২ পভা: াপন আরভ পভা: লুংপয যভান পুরুল পদনমুজুয জলুকাাড়া সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৫৮৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২১৩ পভা: পয়জুয যভান পভা: নপজমুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয জলুকাাড়া সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০২৩৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২১৪ পভা: আাদুোভান পভা: ইউসুপ আরী পুরুল গৃপনী জলুকাাড়া সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৬৩২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২১৫ শ্রী দফুযম্ন যায় মৃত: জাপভপন যায় পুরুল পদনমুজুয ভন্ডরাড়া সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯৩২৭১৬৪১৬০০০০০০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২১৬ পভা: যপফউর ইরাভ মৃত: ইছাাক আরী পুরুল পদনমুজুয জলুকাাড়া সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০০৭৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২১৭ পভা: পভাস্তাপপজুয  মৃত: পয়জায ভপরা গৃপনী জলুকাাড়া সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯০০৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২১৮ টংকু যায় কাপরদ যায় পুরুল পবন চারক নতুনাড়া সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯০১১ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২১৯ পভা: ভাপনক পারন পভা: যপফউর পুরুল আরটা চারক পট সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯১০৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২২০ পভা: ভকররছুয যভান মৃত:  উছুপ আরী পুরুল পদনমুজুয জলুকাাড়া সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯০০৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২২১ পভা: জাাঙ্গীয আরভ পভা: করভদয আরী পুরুল পদনমুজুয পট সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৪৮৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২২২ শ্রী অপনর চন্দ্র শ্রী কানু চন্দ্র যায় পুরুল পবক্ষুক স্কুরাড়া সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯১৩৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২২৩ শ্রী পভন্টু চন্দ্র শ্রী যপফ চন্দ্র পুরুল গৃপনী মুকন্দপুয ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৪২৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২২৪ পভা: আবু তারয য়ারজদ উদ্দীনয পুরুল পদনমুজুয পট সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭২৬৪০১৯৪৪৭৯০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২২৫ শ্রী প্রদী চন্দ্র যায় শ্রী প্রথভ চন্দ্র যায় পুরুল আরটা চারক মুকুন্দপুয ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৯৫৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২২৬ আযাপাত খপরর পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৯৬১ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২২৭ পভা: আব্দুর ভান্নান মৃত ফপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ৮১৫২৯১ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২২৮ আরদ চন্দ্র যায় রন্তা চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয মুকুন্দপুয ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮২০০৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২২৯ শ্রী পেভা চন্দ্র যায় ভংলু চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৩০ পভা: পভারতররফ আরী মৃত আপ মুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৩১ শ্রী যপফন চন্দ্র যায় মৃত গপরযাভ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৩২ শ্রী কাপতক চন্দ্র মৃত কাপর চযন ভ: পুরুল পদনমুজুয মুকুন্দপুয ২ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৩৩ পভা: আপায আরী মৃত ভাাভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৩৪ শ্রী পচত্র ভন যায় শ্রী প্রফুল্য যায় পুরুল পদনমুজুয মুকুন্দপুয ২ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৩৫ শ্রী ভারদফ যায় মৃত নরগন যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৩৬ ভনছুয আরী মৃত পজলু পভঞা পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৬৩৮৩৪৫০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৩৭ শ্রী কুর চন্দ্র যায় শ্রী পতু চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৩৮ পভা: ফাবুর মৃত পদর পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয মুকুন্দপুয ২ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৩৯ পগাার ধন ফাবু পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫২০৭ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৪০ শ্রী পফরযন চন্দ্র যায় মৃত সুরযন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১১৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৪১ ান্টু যায় কানু যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৪২ ফাফয আরী মৃত ছপকয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৬২০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৪৩ শ্রী পগাার যায় শ্রী কানু যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৪৪ পভাছা: ভনপজরা খাতুন পভা: ভাাজান আরী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৫৫১ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৪৫ পভা: ভরনায়ায পারন মৃত আব্দুর খাররক পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৬৩৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৪৬ পভা: পখাযরদ আরী মৃত আপরভন পনছা পুরুল পদনমুজুয মুকুন্দপুয ২ ৯নং আষ্কযপুয ৮০৮০৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৪৭ পভা: ভারজদুয যভান মৃত কারাভ আদ্দীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১০২০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৪৮ দূগা যানী যাভ ফাবু পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১০৮৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৪৯ সুফর যায় ভরকরু চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩০১০০৮৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৫০ পভাা: আক্তাযা পভাাযপ পারন পুরুল পদনমুজুয মুকুন্দপুয ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮২১০৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৫১ শুকুরু পভঞা মৃত তপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৫২ শ্রীভপত ছায়া যানী শ্রী ছরত্রা যায় ভপরা পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৬৭৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৫৩ পভাছা: যারফয়া পফগভ পভা: াইফুর আরভ ভপরা পদনমুজুয মুকুন্দপুয ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮২১০৭ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৫৪ শ্রী সুপনর চন্দ্র যায় শ্রী ফানু চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৫৫ শ্রী ফাবুর চন্দ্র মৃত যজনী চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয মুকুন্দপুয ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৭৩৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৫৬ পভা: াপভদুয যভান মৃত ভপছ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয মুকুন্দপুয ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮২০৮০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৫৭ পভা: পযয়াজুর ইরাভ মৃত পভানাবুল্লা পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১১৮৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৫৮ শ্রী পুষ্প চন্দ্র যায় শ্রী যাজারু যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৩০৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৫৯ শ্রী কাপতক চন্দ্র যায় শ্রী দখধানু যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৩২৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৬০ পভাছা: কাভরুন্নাায পভা: পভাাযপ পারন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৬১৭২৯৪২১৩৫০৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৬১ শ্রী ধন্য চন্দ্র যায় মৃত হুভর চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৩৬৭ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৬২ শ্রী পযভর যায় শ্রী পদরফন যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৮০০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৬৩ শ্রী উররন চন্দ্র যায় মৃত পকনারুম্ন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৮২৭ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৬৪ শ্রী ধুরন চন্দ্র শ্রী পকটরকটু চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৬৫৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৬৫ পভা: আরপাজ আরী আব্দুর জব্বায পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১১৭৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৬৬ ম্রী বজু যায় মৃত নরনী যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১০০০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৬৭ শ্রী পুলনাত যায় মৃত যপফ চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৬৮৩ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৬৮ পভাস্তাপযনা াযফীন পভা: আজাায ভপরা পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬০০০০৭৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৬৯ পয চন্দ্র যায় মৃত জগী চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৩৭৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৭০ পযাপজনা খাতুন াপকভদ্দীন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১২৫২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৭১ পভা: ভাাবুয পভা: ওয়াজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৭২ শ্রী যনপজৎ নায় মৃত নগরন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১০৩৭ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৭৩ পভা: ভভতাজ আরী মৃত ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৭১২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৭৪ পভা: তবুয মৃত কপছভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয মুকুন্দপুয ২ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৭৫ পভা: ভকরদুর পভা: ছারদক আরী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৪৯৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৭৬ পভা: ফজলুয যীদ মৃত তপপর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৭৫৭ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৭৭ পভা: পভাজাায(পভাজাপ্পয) লুৎপয আরী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৭৮ পভা: পভজানুয পভা: ওয়াজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৬৮৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৭৯ শ্রী জগপদ চন্দ্র শ্রী কানু চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১০৫০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৮০ পভা: আকযাভ আরী পভা: তাজউদ্দীন আরী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৬৫৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৮১ শ্রী ভরনা যায় শ্যী াথারু যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১০৮৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৮২ পভাছা: ভভতাজ খাতুন পতাজারম্মর পারন ভপরা পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৬৬২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৮৩ পভা: অপদুর ইরাভ মৃত কাভার উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৭৪১ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৮৪ বুপধফারা যায় গরন চন্দ্র যায় ভপরা পদনমুজুয মুকুন্দপুয ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৮১৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৮৫ যনপজৎ চন্দ্র যায় পজরতন চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয মুকুন্দপুয ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৮৮৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৮৬ শ্যী ভূট্ট চন্দ্র যায় মৃত পভ চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয মুকুন্দপুয ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৭৫৭ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৮৭ পভাছা: আযম্নজা পফওয়া মৃত পপজয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৬৮২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৮৮ পভা: আব্দুর ভাররক মৃত ঘুটু পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১১৮৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৮৯ শ্রী সুপনর চন্দ্র যায় শ্রী পাাগ যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৭৩০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৯০ পভা: পভাকরছদ আরী মৃত নাইভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৬১০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৯১ শ্রী যপফন যায় াথারু পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৯২ পভা: ডাপরভ আর পভা: জাপজ পুরুল পদনমুজুয পট সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৯৩ াপন আরভ জযপজ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৯৪ পভা: পতাযাফ আরী তয়মুজ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ৪৬০৬৬৬২৭৪২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৯৫ পভা: জাাঙ্গীয আরভ পভা: ছাভছুর যভান পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১২৩৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৯৬ পভাছা: আরনায়াযা ারয পভাাম্মদ ভপরা পদনমুজুয মুকুন্দপুয ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৮০৬৮৮৮৫৩৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৯৭ পভনু যানী যায় কাচু যানী যায় ভপরা পদনমুজুয মুকুন্দপুয ২ ৯নং আষ্কযপুয ৯১০৬৭৮৬৪০৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৯৮ পভা: পতাপাের পভা: মযত আরী পুরুল পদনমুজুয পট সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৯৮৭ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

২৯৯ পভা: মুক্তায আরী পভা: জপরর পুরুল পদনমুজুয মুকুন্দপুয ২ ৯নং আষ্কযপুয ৫০৫৬৭৯০৪৭৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩০০ শ্রীভপত াধনা যানী শ্রী নন্দ রার যায় ভপরা পদনমুজুয মুকুন্দপুয ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৩৫৩৯৯৫৬০৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩০১ পভাছা: আকতাযা ফানু পভা: ভজাপ্পয আরী ভপরা পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ৯১০৬৬৫২১৪৩ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩০২ শ্রী জগন্নাথ যায় মৃত াান্দ যায় ভন্ডর পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১০৫২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩০৩ শ্রী কটুযম্ন চন্দ্র যায় মৃত বযত চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয মুকুন্দপুয ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৭৯৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩০৪ পভা: জরফদ আরী পভা: পযয়াজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয মুকুন্দপুয ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৩৫৬৮০১৩২০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩০৫ শ্রী উদয় চন্দ্র যায় কপফ চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা পতল্লকাড়া ২ ৯নং আষ্কযপুয ৩৭০৬৬৫২৬৭৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩০৬ পভাোঃ ভনছুয আরী মৃতোঃ ইউসুপ আরী পুরুল পদনমুজুয জলুকাাড়া ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৫০৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩০৭ পভাোঃ ভজাপয পভাজাায পজরায পুরুল পদনমুজুয জলুকাাড়া ২ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩০৮ পারর যানা মৃতোঃ পাফাান আরী পুরুল পদনমুজুয জলুকাাড়া ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৬০০০২৫১ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩০৯ যপদফুর নওরয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয জলুকাাড়া ২ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ ভপরা পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংযুক্ত পডরারযয নাভ
পডরারযয পভাফাইর 

নং

৩১০ পভা: আরপাজ আরী পভা: পপ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ সুন্দযা ভাঝাাড়া ৩ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯২২৭১৬৪১৬০০০০০০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩১১ পভা: পারায়ভা আরী কায়ায আরী পুরুল কৃপল কাজ সুন্দযা ভাঝাাড়া ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৬৪১ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩১২ ছইফুয যভান মৃত আভদ আরী পুরুল পজরর সুন্দযা ভাঝাাড়া ৩ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯০২৭১৬৪১৬০০০০০০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩১৩ আরভগীয পারন পগাড়া পভাাম্দ ভপরা গৃপনী সুন্দযা ভাঝাাড়া ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৬৯৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩১৪ পভা: গুরজায আরী মৃত কপযভ আরী পুরুল পজরর সুন্দযা ভাঝাাড়া ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৬৯০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩১৫ পভা: পভাজারম্মর ক পভা: াত্তায পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ভাঝাাড়া ৩ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯৩২৭১৬৪১৬০০০১০০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩১৬ পভা: লুৎপয যভান পভা: আবুর ক পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ভাঝাাড়া ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৮৯১ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩১৭ পভা: আনয়ায পারন আ: যপভ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ভাঝাাড়া ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৭৩৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩১৮ পভাা: যভতাযা পভা: াইফুয যভান পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ভাঝাাড়া ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮২০০৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩১৯ পভা: ছরফদ আরী পভা: ভভতাজ আরী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ভাঝাাড়া ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৩২২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩২০ পভা: ভভতাজ মৃত: আপদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পফায়ারভাযী সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯২২৭১৬৪১৬০০০০০০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩২১ পভা: পফফয যভান মৃত: পভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পফায়ারভাযী সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৪৮২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩২২ পভা: আপভনুর ইরাভ পভা: াপফভ উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয পফায়ারভাযী সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৪৮৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩২৩ পভা: জয়নুর আরফদীন মৃত: ভাইন উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পফায়ারভাযী সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯২১২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩২৪ পগারাভ ভস্তপা পফশ্ব পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয পফায়ারভাযী সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৪৭৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩২৫ পভা: আবু আজাদ পভা: জপভর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পফায়ারভাযী সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯১২৭১৬৪১৬০০০০০০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩২৬ পভা: আপজয উদ্দীন মৃত: ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পফায়ারভাযী সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৮০১ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩২৭ পভা: আকফয আরী মৃত: যপপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পফায়ারভাযী সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৩৬৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩২৮ পভা: ফাবুর আকতায মৃত: নাপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পফায়ারভাযী সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৩১৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩২৯ পভা: আকতায আরী মৃত: াভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পফায়ারভাযী সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৮২৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৩০ পভা: াইফুর ইরাভ মৃত: যপভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পফায়ারভাযী সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৭৪৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৩১ পভা: আ: ারাভ পভা: পযাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পফায়ারভাযী সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৪৭৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৩২ পভা: নজরুর ইরাভ পভা: পফফয যভান পুরুল পদনমুজুয পফায়ারভাযী সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৫২৭ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৩৩ আ: ভান্নান পভা: পভাজারম্মর ক পুরুল পদনমুজুয পফায়ারভাযী সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৭৩৪২৬৬৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৩৪ পভা: ভনসুয আরী মৃত: আ: যভান পুরুল পদনমুজুয পফায়ারভাযী সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৯৭৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৩৫ পভা: পভাছারদ্দক আরী মৃত: খপতফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পফায়ারভাযী সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৬৯৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৩৬ পভা: আপজজায যভান মৃত: জপমুদ্দীন পুরুল গৃপনী পফায়ারভাযী সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮২১০৭ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৩৭ পভা: আনায আরী মৃত: নুয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয পফায়ারভাযী সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৬২৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৩৮ পভা: ভস্তপা মৃত: ইউসুপ আরী পুরুল পদনমুজুয দপেি াড়া সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৪৬৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৩৯ পভা: ভারজদুয যভান পভা: এভাজ উদ্দীন নাযী গৃপনী ,, ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৭৮১ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৪০ পভা: ফাবুর আকতায পভা: আবু ফক্কয পপদ্দক পুরুল পদনমুজুয ,, ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৫০৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৪১ পভা: আ: যাোক মৃত: নয পভাাম্মদ নাযী গৃপনী ভাঝা াড়া স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৫০৭ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৪২ পভাা: াপফনা  পভা: আজায আরী ভপরা পদনমুজুয ,, ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৪৯৭ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৪৩ পভাা: ভামুদা পভা: ভকবুর ভপরা কৃলক দপেি াড়া যত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৬৩০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৪৪ পভা: পভাজারম্মর মৃত: আরফক নাযী গৃপনী দপেি াড়া যত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৫৯৩ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৪৫ পভা: ভপজফয যভান পানাউল্লা পুরুল পদনমুজুয দপেি াড়া যত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৫৫৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৪৬ আ: যাোক যইছ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয দপেি াড়া যত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৭৯৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৪৭ পভা: খাপতয আরী মৃত: যভজান আরী পুরুল কৃপল কাজ দপেনাড়াস্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৪৩৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৪৮ পভা: াচান আরী মৃত: পয়য পভাাম্মদ পুরুল কৃপল কাজ দপেনাড়াস্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৬৭৩ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৪৯ পভা: আপনসুয যভান পভা: আ: গপি পুরুল পদনমুজুয দপেিাড়া স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৮০১ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৫০ পভাোঃ আবু কারাভ পযপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয যস্বত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ৭৮০১৫১০০০৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৫১ পভা: ারদ আরী মৃত: ভকু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ভাঝা াড়া স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৭২৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৫২ পভা: আভজাদ আরী মৃত”; আ: পাফান পুরুল পদনমুজুয ভাঝা াড়া স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৫৫৭ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৫৩ পভা: যপফউর ইরাভ পভা: ততয়ফ আরী পুরুল পদনমুজুয ভাঝা াড়া স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৫৫৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৫৪ াপদুয তাররবুয যভান নাযী গৃপনী ভাঝা াড়া স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৫৮৭ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৫৫ পভা: পগয়া উদ্দীন পভা: পভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভাঝা াড়া স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৬২৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৫৬ পভা: আনারুর মৃত: ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পফায়ারভাযী সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৫৫৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৫৭ পভাা: ারজদা পভা:  াজগায আরী ভপরা পদনমুজুয ভাঝা াড়া স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৪৩৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৫৮ তাজউদ্দীন আরভদ মৃত: পপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভাঝা াড়া স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৭২৭ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৫৯ পভা: উভান গনী পভা: পভাকরদ আরী পুরুল পদনমুজুয ভাঝা াড়া স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৪৮১ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৬০ পভা: তাজমুর ইরাভ মৃত: নুয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভাঝা াড়া স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৬২৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৬১ পভা: লুৎপয যভান মৃত: পগাড়া পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ভাঝা াড়া স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৬৮৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৬২ আজগায আরী মৃত: ভপন উদ্দীন নাযী গৃপনী ভাঝা াড়া স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৯৭৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৬৩ পভা: পাযনক পারন পভা: পভাপভন নাযী গৃপনী ভাঝা াড়া স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৩৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৬৪ পভা: আপছায আরী যজফ পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ভাঝা াড়া স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯০২৭১৬৪১৬০০০০০০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৬৫ পভা: ছাইফুয যভান পভা: পপউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভাঝা াড়া স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৯৭৭ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৬৬ পভা: খযরদ আরী মৃত: ওয়ারয আরী পুরুল পদনমুজুয ভাঝা াড়া স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৮৪৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৬৭ পভা: লুৎপয যভান মৃত জপমুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয দপেি স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৯৪০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৬৮ পভাা: ছাররা পফগভ পভা: ায়দায আরী ভপরা পদনমুজুয দপেি স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৮৬৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৬৯ পপযদা খাতুন াপচভউদ্দীন ভপরা পদনমুজুয পফায়ারভাযী সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৮৫৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৭০ পভা: তইমুদ্দীন যজফ পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয ভুরাকুড়ী স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৯৭২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৭১ পভা: আ: যাোক পভা: আপজজুয যভান পুরুল পদনমুজুয ভুরাকুড়ী স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৮৪২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৭২ পভাা: তহুযা পফগভ পভা: পাযাফ আরী ভপরা পদনমুজুয স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১১২৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৭৩ পভা: পযফুর ইরাভ মৃত”;আবু ফক্কয পছপদ্দক পুরুল পদনমুজুয স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৯৮০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৭৪ পভা: আরভ ফাবু পভা: আ: জব্বায পুরুল পদনমুজুয স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৯০৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৭৫ পভা: ভপজফয যভান মৃত: ঝাড়ু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯১২৭১৬৪১৬০০০০০০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৭৬ পভাা: যারফয়া খাতুন পভা: পভাপাের পারন ভপরা পদনমুজুয স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৯৭৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৭৭ পভা: আযাপ আরী মৃত: পনজাভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৭৮৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৭৮ পভা: আজাায আরী আপজজুয যভান পুরুল পদনমুজুয স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৮৫২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৭৯ পভা: আপভনুর ইরাভ মৃত: নাপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৮৪৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৮০ পভা: আ: াই মৃত: ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯০২৭১৬৪১৬০০০০০০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৮১ পভা: খপরর উদ্দীন মৃত: পচনদুয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৮৪৩ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৮২ পভা: জরফদ আরী মৃত: আ: জফফায পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৩৫৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৮৩ পভা: জাাঙ্গীয আরভ পভা: জপভর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৬০৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৮৪ পভাা: ভপনযা খাতুন পভা: যপফপ উর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১০৬৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৮৫ পভা: আ: ছাভাদ পভা: জারদ পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৩৬৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৮৬ পভা: পযজাউর ইরাভ পভা: াপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৯০৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৮৭ পভা: ফাদর ইরাভ পভা: খপরয উদ্দীন পুরুল গৃপনী সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৯৪৭ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৮৮ পভা: াইদুয যভান মৃত: আ: াপভদ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৯১৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৮৯ পভা: আজাারুর ইরাভ মৃত: ভপজয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৩১৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৯০ পভা: ভাইন উদ্দীন মৃত: ফদু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৫৬৩ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৯১ পভা: জপন আভদ মৃত যাোক আরী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯১২৭১৬৪১৬০০০২০০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৯২ পভা: ভপদুয যভান ফাবু পভা: আইয়ুফ আরী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১২৭৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৯৩ পভাছাোঃ পপরনা পফগভ পভাোঃ পযাজ উদ্দীন ভপরা গৃপনী সুন্দুযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ৩২৫৬৫৭৬৪৯১ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৯৪ পভা: ভপনরুোভান পভা;  পয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১১৩৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৯৫ াভযপফদা জাপগফা যপফদা পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১২২৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৯৬ পভা: যপপকুর ইরাভ জয়নুর আরফদীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১১৪২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৯৭ পভা: আপজজায যভান মৃত: ছপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১২৩২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৯৮ পভা: যই উদ্দীন পয়ায পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১১৮৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৩৯৯ পভা: ারদক আরী মৃত: নুয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১২৯৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪০০ পভাা: পফরপক আযা ছইফুয ভপরা পদনমুজুয স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১১৭৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪০১ আ: ভাররক মৃত: আ: গফুয পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১২০৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪০২ বুজায যভান পযাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১২৮৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪০৩ জয়নার আরী মৃত: ইপদ্র পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪০৪ পভা: াাজান আরী খপতফউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১১৭১ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪০৫ আব্দুয যভান মৃত: নারয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১১৩৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪০৬ পভা: জহুরুর ইরাভ কপছভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১১৭৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪০৭ পভাোঃ নুয আপভন পভাোঃ াভসুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ৭৩০৬৫৮০৩৬১ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪০৮ পভা: ভপজদুয মৃত: নাপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১২৭৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪০৯ পভা: পভাকাযভ মৃত : জরফদ আরী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১২৭৩ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪১০ পভা: যস্তভ আরী জয়নুর পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১২২৭ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪১১ পভা: ভঈনুর ক পভা: পযাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৮৯২৭১৬৪১৬০০০০০০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪১২ শ্রী রেন যায় মৃত: ভপপয়া পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১২৭০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪১৩ পভা: পযপ পভয়া ইউসুপ আরী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১১৮৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ ভপরা পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংযুক্ত পডরারযয নাভ
পডরারযয পভাফাইর 

নং

৪১৪ পভা: াজাান আরী আবুর পারন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১২০৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪১৫ পভা: এযাদ আরী কপপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভাঝাাড়া ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১২৩০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪১৬ পভাা: পপযন আক্তায পভা: যাোক আরী ভপরা পদনমুজুয ভাঝাাড়া সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১১২৩ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪১৭ পভাা: পদা খাতুন পভা: ছাভাদ আরী ভপরা পবন চারক পফায়ারভাযী সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৭৪২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪১৮ পভা: পজয়াউয যভান পফফয যভান পুরুল কৃপল কাজ পফায়ারভাযী সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১০৯৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪১৯ পভাা: ভযপজনা পভা: আপায আরী ভপরা পদনমুজুয স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১১০৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪২০ পভা:  পদুর ইরাভ পভা: জয়নার আরফদীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১০৮৩ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪২১ পভা: ফাবুর পারন মৃত: আ: াপভদ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১১০৭ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪২২ আ: গফুয পভয়া মৃত: াফদ্দীন পুরুল পদনমুজুয স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১০৪৩ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪২৩ পভা: ভকররছুয যভান মৃত ভীয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮২৪৬০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪২৪ পভা: নাজভউদ্দীন পভা: কপছভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পফায়ারভাযী সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১০০০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪২৫ পভাররভ আরী মৃত: পচনদুয পভাাম্মদ নাযী গৃপনী ভাঝাাড়া সুন্দুযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১২৫৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪২৬ শ্রী ীতা  যািী নরগন যপফদা পুরুল পদনমুজুয ভাঝাাড়া সুন্দুযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১০৮১ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪২৭ যপপকুর ইরাভ াপপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভাঝাাড়া সুন্দুযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১০৫০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪২৮ ারভা খাতুন আব্দুয যভান ভপরা পদনমুজুয স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১০২০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪২৯ পভা: াাজান ভআরী নশ্বয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১০৭৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৩০ পরভা: আযাপ আরী ররভান পুরুল পদনমুজুয স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১০৭৭ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৩১ নুয ইরাভ, কাাবুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৯৯৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৩২ পরভা: যস্তভ আযী মৃত: ইউসুপ আরী পুরুল পদনমুজুয স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৯৫৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৩৩ পভা: পতাপাের পারন আ: গপপায পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৯৭৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৩৪ পভানয়াযা মৃত: পয উদ্দীন পুরুল কপফযাজ সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮২০৪৭ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৩৫ াযবীন আক্তায আপন উদ্দীন ভপরা পদনমুজুয ভুরাকুড়ী  ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮২০৬৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৩৬ পজন্নাতুয়াযা ভজারম্মর ক ভপরা পদনমুজুয ভুরাকুড়ী  ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮২০৫২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৩৭ আরনায়াযা আপতয়ায যভান ভপরা পদনমুজুয স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮২০৮৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৩৮ পভাা: নাযগী আ: গফুয ভপরা পদনমুজুয ভুরাকুড়ী ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮২০৭৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৩৯ বুজায যভান আযাপ আরী পুরুল গৃপনী খানপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৯৮৭ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৪০ পভজানুয যভান পয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৪১ পতাপাের মৃত: পভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৭৫৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৪২ পখাযরদ আরী তাপরভদ্দীন পুরুল পদনমুজুয খানপুয পবতযাড়া ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৮৭৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৪৩ ভপজফয যভান যপভ উদ্দীন পুরুল গৃপনী খানপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৮৬৭ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৪৪ পভা: ইাক আরী মৃত: জপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয খানপুয পবতযাড়া ৩ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯২২৭১৬৪১৬০০০০০০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৪৫ নুযজাান তয ভপরা পদনমুজুয খানপুয জাতাায ৩ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৮৮২৭১৬৪১৬০০০০০০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৪৬ পপরযাজা খাতুন াপভদুয যভান ভপরা গৃপনী খানপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৭৮৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৪৭ ারফদ আরী ভভতাজ আরী পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৮০৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৪৮ পযপা খাতুন আরনায়ায পারন ভপরা পদনমুজুয যস্বতীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৪৯ ভকরর পভঞা ভররভ পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৫০ আপজজুয যভান পকতাফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৫১ ভকরছদুর ইরাভ আপজজায যভান পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৬০২৭১৬০০০০০১ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৫২ পযাজুর ইরাভ তপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয খানপুয পবতযাড়া ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৯২৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৫৩ পরভাাযপ পারন আরক আরী পুরুল পদনমুজুয খানপুয মাতাায ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৯৯১৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৫৪ পভা: ভপতউয যভান আ: রপতপ পুরুল পদনমুজুয াটয়অযীাড়া খানপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৮৯০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৫৫ পভা: পযজাউর ইরাভ যপভ উদ্দীন নাযী গৃপনী খানপুয পপকযাড়া ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮২১০৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৫৬ পভা: যাোক আরী মৃত: পছযাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয জাভারপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৮০৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৫৭ উরম্ম াপফফা খাতুন ভঈনুর ইরাভ ভপরা পদনমুজুয খানপুয পবতযাড়া ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮২১০৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৫৮ াপভভা আক্তায নূয ইরাভ ভপরা পদনমুজুয যকাযাড়া তাজপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৪০১৫২৫৮৯০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৫৯ পভা: আরতাপ আযাপ আরী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৩৭৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৬০ আপদুর ক আপতকুয যভান পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯২২৭১৬৪১৬০০০১০০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৬১ পভা: আযাফুর আরভ আনছায আরী পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ভাঝাাড়া ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৬২৩ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৬২ পভা: ভকরছদুর যভান াাজান পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ভাঝাাড়া ৩ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯৪২৭১৬৪১৬০০০০০০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৬৩ পভা: যপফউর ইরাভ মৃত: আপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৬৭১ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৬৪ াপনা পফগভ য়গাভ ভপরা পদনমুজুয সুন্দুযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮২৭৭৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৬৫ পভাোঃ নজরুর ইরাভ মৃতোঃ জপভর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৪১৬৩৮২৭২৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৬৬ পযয়াজন পয ভপরা গৃপনী স্বযত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭০৬৪১৬৩৮২৩৯৩ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৬৭ পভাোঃ আজাায আরী পভাোঃ জপভয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮২৬৯১ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৬৮ পভাোঃ পভাপাের পারন পভাোঃ আব্দুর পগাফ্পায পুরুল কৃপল কাজ সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১০৬১২৮৯৭২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৬৯ পভাোঃ ফাদা আরভ মৃতোঃ নয পভাাম্মদ পুরুল কৃপল কাজ সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮২৬২২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৭০ পভাাোঃ আযপজনা ফানু মৃতোঃ ভাাবুয ভপরা গৃপনী খানপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৯১৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৭১ পভাাোঃ ভাপভা খাতুন পভাোঃ যপদুর ভপরা গৃপনী খানপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৭৩৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৭২ পভাোঃ ভপউয যভারন মৃতোঃ আোঃ াপভদ পুরুল কৃপল কাজ সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৭৩ পভাোঃ ারদকুর আরভ পভাোঃ যপপউদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮২৭৩৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৭৪ পভাছাোঃ জাপকয়া সুরতানা পভাোঃ ইয়াকুফ আরী ভপরা গৃপনী সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮২৫৬৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৭৫ পভাোঃ ভপজফয যভান পভাোঃ নাপয পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা পফায়ারভাপয ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৭৬ পভাোঃ যেফ আরী পভাোঃ আোঃ গপপায পুরুল কৃপল কাজ সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮২২১৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৭৭ পভাোঃ পযফুর পভাোঃ যভান পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা পফায়ারভাযী ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮২২১৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৭৮ পভাছাোঃ পাযজানা খাতুন পভাোঃ আপজজুয যভান ভপরা গৃপনী যস্বত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮২৯৫০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৭৯ আবু ারাভ পভাোঃ আাদ আরী পুরুল পদনমুজুয যস্বত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮২৯৯৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৮০ পভাছাোঃ লুৎপা খাতুন পভাোঃ জপয  ভপরা কৃপল কাজ যস্বত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩০৭৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৮১ পভাোঃ াপভদুয যভান পভাোঃ আবুর পারন পুরুল পদনমুজুয মুজাপযপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮২১২২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৮২ পভাোঃ নজরুর ইরাভ মৃতোঃ নয পভাাম্মদ পুরুল কৃপল কাজ যস্বত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩০০৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৮৩ পভাোঃ এনামুর ক পভাোঃ আযাপ আরী পুরুল কৃপল কাজ যস্বত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৩৫৬ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৮৪ পভাোঃ জুরয়র মৃতোঃ ইউসুপ আরী পুরুল পদনমুজুয যস্বত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৮৫ কপনুয পভাোঃ পযজাউর ভপরা গৃপনী সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৮৬ পভাোঃ আপযপ পারন পভাোঃ আান াপফফ পুরুল পদনমুজুয যস্বত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ১৪৯৪২৫৬৯০০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৮৭ পভাছাোঃ তাপভনা পভাোঃ ফেয আরী ভপরা গৃপনী যস্বত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩২৯৩ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৮৮ পভাোঃ যারনা থাতুন পভাোঃ ভকবুর পারন ভপরা গৃপনী যস্বত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৬১২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৮৯ পভাোঃ আকতারুর ইরাভ পভাোঃ পনছায উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয আষ্কযপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৯০ পভাছাোঃ াভীভা খাতুন পভাোঃ ইয়াকুফ আরী ভপরা গৃপনী সুন্দযা স্কুর াড়া ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৯১ পভাছাোঃ  পপযনা ফানু পভাোঃ কারভ আরী ভপরা গৃপনী আষ্কযপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৯২ পভাাোঃ ারদা পফগভ ছারপয পভাাম্মদ ভপরা গৃপনী আষ্কযপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৯৩ পভাাোঃ রুভানা াযবীন পভাোঃ ভকরছদ আরী ভপরা গৃপনী সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৯৪ পভাোঃ ইয়াপছন আরী আপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৯৫ শ্রী পখনার শ্রী ভথ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৯৬ পভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ পভাোঃ ফাচ্চা পভঞা পুরুল পদনমুজুয জাভারপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৯৭ পভাোঃ ভাপজদুয যভান পভাোঃ আব্দুল্লা পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা স্কুর াড়া ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৯৮ পভাছাোঃ ছাপফনা খাতুন পভাোঃ ছইদুয যভান ভপরা গৃপনী মুকুন্দপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৪৯৯ পভাোঃ আব্দুর ভান্নান আরীভ পভাোঃ আযাপ আরী পুরুল পদনমুজুয আষ্কযপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫০০ পভাছাোঃ আরভনা খাতুন পভাোঃ ছাইফুর আরভ ভপরা গৃপনী সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫০১ পভাোঃ পযয়াজুর ইরাভ মৃতোঃ খাপতয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয নাগযাড়া ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৯১১ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫০২ পভাোঃ আব্দুর কারদয পভাোঃ ইপরয়াছ আরী পুরুল পদনমুজুয পট সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫০৩ পভাছাোঃ পতাযা ফানু নান্টু পভঞা ভপরা গৃপনী পছট সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫০৪ পভাোঃ আইজুয যভান মৃতোঃ তপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয নাগযাড়া ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫০৫ পভাছাোঃ ারযা খাতুন সুকতুরু  পভাাম্মদ ভপরা গৃপনী পট কাভরদফপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫০৬ পভাোঃ আব্দুয যাপদ মৃতোঃ ভকরছদ আরী পুরুল পদনমুজুয মুযাযীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫০৭ পভাোঃ পদররামায পারন পভাোঃ আরা  ফক্র পুরুল পদনমুজুয যস্বত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫০৮ পভাছাোঃ নুয ফানু আকতায পভাোঃ নুয ইরাভ ভপরা গৃপনী সুন্দযা জুরকাাড়া ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫০৯ পভাোঃ তপযকুর ইরাভ পভাোঃ আব্দুয যাোক পুরুল পদনমুজুয পগীযীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫১০ পভাছাোঃ পভারভনা খাতুন পভাোঃ অপভয উদ্দীন ভপরা গৃপনী মুযাযীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫১১ পভাোঃ আব্দু পাফাান পভাোঃ আপভনুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫১২ পভাোঃ পইজুয যভান আব্দুরা পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা স্কুর‘াড়া ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫১৩ পভাছাোঃ াপরভা খাতুন পজলুয যভান ভপরা গৃপনী সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫১৪ পভাোঃ আব্দুয যপদ পভাোঃ জপভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয যস্বত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫১৫ পভাছাোঃ পজানা ফানু পভাোঃ আব্দুর জপরর ভপরা গৃপনী যস্বত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫১৬ পভাোঃ পভরন ফাবু পভাোঃ আজগায যভান পুরুল পদনমুজুয যস্বত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫১৭ পভাছাোঃ রাফরী পভাোঃ ভপজফয যভান ভপরা গৃপনী আস্কযপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ ভপরা পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংযুক্ত পডরারযয নাভ
পডরারযয পভাফাইর 

নং

৫১৮ পভাছাোঃ পযপা পভাোঃ আব্দুর  রপতপ ভপরা গৃপনী যস্বত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫১৯ পভাোঃ াপপজুয  ইব্রাীভ  পুরুল পদনমুজুয যস্বত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫২০ পভাোঃ আব্দুর ভপজদ ারয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা জুরকাাড়া ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫২১ পভাোঃ াজাভার পভাোঃ জপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পট কাভরদফপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫২২ পভাোঃ ভারজদুয যভান পভাোঃ আকফয আরী পুরুল পদনমুজুয যস্বত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫২৩ পভাোঃ ভপনরুোভান পভাোঃ আব্দুয জব্বায পুরুল পদনমুজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫২৪ পরভাোঃ পাইজ উদ্দীন মৃতোঃ নজরুর ক পুরুল পদনমুজুয পট সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫২৫ পভাোঃ াজারার পভাোঃ জপভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পগীযীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫২৬ পভাোঃ ছাইফুর আরভ পভাোঃ পখাযরদ আরী পুরুল পদনমুজুয যস্বত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫২৭ পভাোঃ াীন ফাবু ফাবুর পারন পুরুল পদনমুজুয নাগযাড়া ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫২৮ পভাোঃ পপউর ইরাভ পভাোঃ ফয়ান  উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয আস্কযপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ৮২০৬৭৫৩৪২৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫২৯ পভাোঃ াপনুয ইরাভ পভাোঃ ভপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয যস্বত্তীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৩০ শ্রী পভাটরু চন্দ্র যায় বতয চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয মুকুন্দপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৩১ পভাোঃ পদুয যভান মৃত খপতয পভাাম্মাদ পুরুল কৃপল কাজ সুন্দুযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮২৮৬৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৩২ পভাছাোঃ পজবুন পনায পভাোঃ আব্দুয জব্বায ভপরা কৃপল কাজ যস্বতীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ৩৭০৬৫৫৭০০০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৩৩ পভাছাোঃ পযরনা ফানু পভাোঃ যপভ উদ্দীন ভপরা কৃপল কাজ যস্বতীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ৫৫০৬৮৮৪৩৭৭ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৩৪ পভাোঃ ভপপজুয যভান জয়নার আরফদীন পুরুল কৃপল কাজ তাজপুয যকায াড়া ৩ ৯নং আষ্কযপুয ৫৫০৬৯১০৬৪৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৩৫ পভাোঃ মুক্তায আরী পভাোঃ পফফয যান পুরুল কৃপল কাজ সুন্দুযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮২৬৮৭ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৩৬ পভাোঃ আযাফুর আরভ আপতকুয আরী পুরুল কৃপল কাজ সুন্দুযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৩৭ পভাছাোঃ জপযনা ভকরছদুর ক ভপরা কৃপল কাজ যস্বতীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ৩৭০৯২৫৮৫২৩ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৩৮ পভাছাোঃ যপফনা পফগভ পভাোঃ নুরুর ইরাভ ভপরা কৃপল কাজ সুন্দুযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ৫৫০৬৮৮৪৯২২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৩৯ আজজু আযা আপজজুয যভান ভপরা কৃপল কাজ যস্বতীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ৯৫৫০৭৩২৬২৩ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৪০ পভাোঃ আপাজ উদ্দীন তহুয পভাাা্ভদ পুরুল কৃপল কাজ সুন্দুযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ১৯০৬৫৬৮৩৩০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৪১ পভাোঃ ভাবুয পারন পভাোঃ আব্দুর াপভদ পুরুল কৃপল কাজ সুন্দুযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮২৬৩৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৪২ দ্বী রার শ্রী জাপগযাভ পুরুল কৃপল কাজ সুন্দুযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ১৪৮৪৩৪৭২৭১ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৪৩ পভাোঃ আইন উদ্দীন জপভর উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ সুন্দুযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ৭৭৫৬৫৭৩৩২০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৪৪ পভাোঃ ছাররহুয যভান পভাোঃ তাররবুয যভান পুরুল কৃপল কাজ যস্বতীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ৩২৫৬৮৯৪৮৪৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৪৫ পভাোঃ আব্দুর াপভদ তারয আরী পুরুল কৃপল কাজ যস্বতীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৮০৬৪৬৪৩৪৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৪৬ পভাছাোঃ আপভনা পভাোঃ আোঃ গপি ভপরা কৃপল কাজ যস্বতীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ৯১৫১৪৬১৭৭০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৪৭ পভাোঃ আপভনুর ইরাভ পভাোঃ পনযাজ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ যস্বতীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ৭৭৫৬৭৯২২৮৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৪৮ পভাোঃ জারার পারন পয়ায আরী পুরুল কৃপল কাজ সুন্দুযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ৮৬৫৬৮৯৭০১৭ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৪৯ পভাছাোঃ াপনা াযবীন পভাোঃ াাঙ্গীয আরভ পুরুল কৃপল কাজ সুন্দুযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ৯১০৬৮৮১১৩০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৫০ পভাোঃ াপভদুয ক আাদ আরী পুরুল কৃপল কাজ সুন্দুযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ৪৬০৬৯১৪৩৮২ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৫১ পউরী পভাাম্মদ পারন পুরুল কৃপল কাজ সুন্দযা পফায়াভাযী ৩ ৯নং আষ্কযপুয ৫৫৪৯৩৬৯৩৩৭ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৫২ পভা:আযভান ীল পভাাম্মদ পুরুল কৃপল কাজ সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৫৩ পভা:ভকরছদ আরী আপজজুয যভান পুরুল কৃপল কাজ সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮২২৫৮ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৫৪ পভা:ভজজুরুর ইরাভ ভপজয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ৩২৫৬৭৯৩১৩৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৫৫ পভাছা: খাররদা পফগভ পভা: পজন্না ভপরা গৃপনী পগৌযীপুয ১ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৪৪১ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৫৬ পভা: কাপজমুদ্দীন ভপপজ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ৭৭৫৬৪৬১১৬০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৫৭ পভা:ভপজদুয যভান জপমুদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ৪১৫৬৫৫৬৩১৩৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৫৮ পভা: খারদমুর ইলরাভ মৃত দুরার পভঞা পুরুল পদন ভজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ১৫৯৫৫১১৭০২৫০৫ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৫৯ পভা: আজমুর পারন ভবুয আরী পুরুল পদন ভজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ৮২০৭১৭৫৫০৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৬০ পভা: আরভ পভা: তয আরী পুরুল পদনভজুয খানপুয জাতাায ৪ ৯নং আষ্কযপুয ৫০৫৬৮০৩১২৪ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৬১ পভা: আরভগীয পভা: ফারছয পুরুল পদনভজুয যস্বতীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৬২ পভা: ভাপজদুয খপরর উদ্দীন পুরুল পদনভজুয যস্বতীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৬৩ পভা: পভাকরছদ মৃত পযয়াজ উদ্দীন পুরুল পদনভজুয যস্বতীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৬৪ পভা: পভাকরছদ আব্দুয যভান পুরুল পদনভজুয যস্বতীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ৬৮৫৬৮৯২৪৯৯ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৬৫ পভানারয়ভ ভাইন উদ্দীন পুরুল পদনভজুয পগৌযীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৬৬ পভা: জপভ উদ্দীন পযপ উদ্দীন পুরুল পদনভজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৬৭ পভা: আজাায মৃত নাপয উদ্দীন পুরুল পদনভজুয সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৬৮ পভাছা: আযজুভান পভা: আযাপ আরী ভপরা গৃপনী পন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ৮৬৫৬৫৮০৮৬০ পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৬৯ পভা:আপনছুয যভান মৃত াপকভ উদ্দীন পুরুল মুপক্তরমাদ্ধা তাজপুয ৯ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১৯-৭৯৫৩২১

৫৭০ পখাযরদ আরী যভজান আরী পুরুল মুপক্তরমাদ্ধা দপেন পগাপফন্দপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ৭৭৫৬৭৭৪৯৯৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৫৭১ পভাছা: াভসুন নাায পভা: ভপনয উদ্দীন ভপরা মুপক্তরমাদ্ধা তাজপুয নতুনাট ৯ ৯নং আষ্কযপুয ৯১০৬৫৭৪৭৫০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৫৭২ পভা: খাপতয পভাাম্মদ মৃত তুপানু পভাাম্মদ পুরুল মুপক্তরমাদ্ধা যস্বতীপুয ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮২৯৭৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৫৭৩ পভাা: ছারয়যা খাতুন মৃত আপজভ উদ্দীন ভপরা মুপক্তরমাদ্ধা কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৫০৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৫৭৪ আঞ্জুয়াযা আ: ছাভাদ ভপরা মুপক্তরমাদ্ধা তাজপুয ৯ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১৮২৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৫৭৫ পভা: াভাদ আরী মৃত নারয়ফ আরী পুরুল মুপক্তরমাদ্ধা তাজপুয ৯ ৯নং আষ্কযপুয ২৩১৬৪১৬৩৯২৩৫০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৫৭৬ পভা: খাপতয পভাাম্মদ মৃত কাপজভ উদ্দীন পুরুল মুপক্তরমাদ্ধা তাজপুয ৯ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩২৪৪৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৫৭৭ পভা: যইছ উদ্দীন মৃত খপরর উদ্দীন পুরুল মুপক্তরমাদ্ধা তাজপুয ৯ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯২০০২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৫৭৮ পভা: ছাইদুয যভান মৃত ওয়াজ পভাাম্মদ পুরুল মুপক্তরমাদ্ধা কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯২৮১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৫৭৯ পভা:ভইন উদ্দীন মৃত যভজান আরী পুরুল মুপক্তরমাদ্ধা কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৪৪৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৫৮০ আ: গফ্পায মৃত জপভ উদ্দীন পুরুল মুপক্তরমাদ্ধা নাড়ুায ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৭৭৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৫৮১ পভা: যভজান আরী ভজাফ্পয আরী পুরুল মুপক্তরমাদ্ধা জাভারপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮০০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৫৮২ পভা: পজরায যভান মৃত খপরর উদ্দীন পুরুল মুপক্তরমাদ্ধা সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮২৩৩০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৫৮৩ পভা: আ: পছপদ্দক মৃত আপজভ উদ্দীন পুরুল মুপক্তরমাদ্ধা সুন্দযা ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮২৭৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৫৮৪ পভা: আ: আপজজ মৃত জারয পভাাম্মদ পুরুল মুপক্তরমাদ্ধা যস্বতীপুর্ ৩ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩২৩৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৫৮৫ পভাছাোঃ ইরভাতাযা পভাোঃ পভাফাযক আরী ভপরা কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৫৮৬ পভাোঃ যপপকুর ইরাভ পভাোঃ আব্দু াত্তায পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৫৮৭ পভাছাোঃ পাইভা খাতুন পভাোঃ ভপতউয যভান ভপরা কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৫৮৮ পভাছাোঃ যারনা খাতুন পজলুয যজভান ভপরা কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৫৮৯ পভাছাোঃ পভপযনা পভাোঃ আপায আরী ভপরা কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৫৯০ পভাোঃ পযজাউর ইরাভ পভাোঃ খাররক আরী পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৫৯১ পভাোঃ পপযদুর ইরাভ পভাোঃ াচু পভয়া পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৫৯২ পভাোঃ জরফদ আরী পভাোঃ কপছয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৫৯৩ পভাোঃ পভজানুয যভান পযাজ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৫৯৪ পভাছাোঃ পনলুপা খাতুন পভাতাায ভপরা কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৫৯৫ পভাছাোঃ কুরসুভা খাতুন কষু্ট পভাাম্মাদ ভপরা কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ৫৯৫৬৮৭০৯৪২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৫৯৬ শ্রী অপনর চন্দ্র দা শ্রী পুপরন চন্দ্র যায় পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১০৭৯০০০৩৩৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৫৯৭ পভাোঃ  ভপজফয যভান পভাোঃ জপভয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৬২০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৫৯৮ পভাছাোঃ ভাসুদা পফগভ পভাোঃ যপফউর ইরাভ ভপরা কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৮০১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৫৯৯ পভাোঃ আরতাপ পারন পভাোঃ াপয পভাাম্মদ পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৮৮৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬০০ পভাোঃ আযাপ আরী পফফয যভান পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪২২২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬০১ পভাোঃ ওফায়দুয পভাোঃ নুয ইরাভ পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৮৩৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬০২ পভাোঃ নুয জাান পভাোঃ আোঃ ছাত্তায পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৪৭১৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬০৩ পভাোঃ আোঃ াপকভ পভাোঃ আবু ফক্কয পপদ্দক পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৮২৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬০৪ পভাোঃ ভভতাজ পফফয যভান পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪২১৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬০৫ পভাোঃ আ: ফাান পভাোঃ ভকরদ আরী পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৫৩৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬০৬ শ্রী ভপত পদনভপন শ্রী তধম ড ভন যায় ভপরা গৃীপন খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৭৮৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬০৭ পভা: পইজুয যভান মৃত জপভ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ সুন্দযা ২ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮২৬১১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬০৮ পভাোঃ ছইদুয আরী মৃত কপপর উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৯৫১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬০৯ পভাোঃ পভজানুয  মৃত: কপছয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪২০২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬১০ পভাছাোঃ ভযপজনা পফগভ পভাোঃ ওভান গপন ভপরা কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৭২২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬১১ পভাোঃ আরনায়ায পভাোঃ অপছভ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৭২৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬১২ পভাোঃ ওভান আরী পভাোঃ অপজভ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৭৫৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬১৩ পভাোঃ ইপরয়া পভয়া মৃত রভমা পভয়া পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৬৪৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬১৪ পভাোঃ জয়নুর ইরাভ পভাোঃ াচু পভয়া পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৮৯৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬১৫ পভাোঃ ফাবুর আরী পভাোঃ খারদভ আরী পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪২৪৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬১৬ পভাছাোঃ পযপা পফগভ পভাোঃ আপছায আরী ভপরা গৃীপন খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৭৪৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬১৭ পভাছাোঃ যওভন আযা পভাোঃ জরফদ আরী ভপরা গৃীপন শ্রীচন্দ্রপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৭৬৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬১৮ পভাোঃ আরপাজ আরী মৃত তাপজ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৮৭০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬১৯ পভাোঃ ভররভ উদ্দীন মৃত পাররভান উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬২০ পভাোঃ পভাপাের পারন মৃত জপয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৭২৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬২১ পভাোঃ যভত আরী পভাোঃ ভপপর উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৯৯৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ ভপরা পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংযুক্ত পডরারযয নাভ
পডরারযয পভাফাইর 

নং

৬২২ পদুয হুরচন পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৭৫১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬২৩ পভাোঃ ভপ উদ্দীন মৃত পদর পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৯৪৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬২৪ পভাোঃ  আনায আরী পভাোঃ অপছয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৭৭২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬২৫ পভাোঃ ছইদুয যভান মৃত ভপনয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৪০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬২৬ পভাোঃ ইউনুছ আরী মৃত  ছারদক আরী পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৭১৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬২৭ পভাোঃ পপযদুর ইরাভ পভাোঃ জব্বায আরী পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৯৮৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬২৮ পভাোঃ পফফয যভান পভাোঃ াপভয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৬৯৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬২৯ পপযদুর মৃত াাদাত পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫০০৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৩০ পভাোঃ আপনছুয যভান আোঃ ভান্নান পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯০২৭১৬৪১৬০০০০০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৩১ পভাোঃ ছইদুয যভান মৃত পযাজ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৬৮১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৩২ পভাোঃ পয়জায আরী মৃত নাপজভদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৯২২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৩৩ পভাোঃ াপভদুয মৃত পছযাজ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৯০৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৩৪ পভাোঃ জাভাত আরী মৃতোঃ নপছভদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৭৬১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৩৫ পভাাোঃ ভারজদা পফগভ পভাোঃ আপজজুয ভপরা কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৭৯১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৩৬ পভাোঃ যভজান আরী পভাোঃ আরাউদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৯০৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৩৭ নাজমুর খারদভ পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪১৭৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৩৮ াভছুর পারন আোঃফারয পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৩৯ পভাোঃ আরভ ফাবু পভাোঃ আপজজুয যভান পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯৩২৭১৬৪১৬৪১৬০০০০০০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৪০ পভাোঃ আজাায আরী মৃত ইয়ায আরী পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৭৩৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৪১ সুচনা আকতায ভাপযয়া পভাোঃ ভাপনক পভয়া পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২০০৩২৭১৬৪১৬১০৩৫০০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৪২ ছফাররহুয যভান ভছরর উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৯৬৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৪৩ পভাোঃ আরনায়ায কাপজভ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪১২৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৪৪ পভাোঃ আপজজুর ইরাভ পভাোঃ যাফ আরী পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪২১৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৪৫ পভাোঃ জরফদ মৃত াপফবুরস্না পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪২৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৪৬ পভাোঃ আপভরুর ইরাভ পভাোঃ আোঃ যভান পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪১৬০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৪৭ পভাোঃ যজফ আরী পভাোঃ াপফফয যভান পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯২২৭১৬৪১৬০০০২০০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৪৮ পভাোঃ পপ উদ্দীন মৃত ভফৎ পভাল্লা পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪১৪৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৪৯ পভাাোঃআযপজনা খাতুন পভাোঃ যভজান আরী পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৬৯৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৫০ পভাোঃ ভাইন উদ্দীন মৃত ভপনয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৩৪৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৫১ পভাোঃ যপফউর ইরাভ পভাোঃ পভাফাযক পভাল্লা পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৯২৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৫২ পভাোঃ আপভনুর ইরাভ পভাোঃনুয ইরাভ পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৯৩৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৫৩ পভাোঃ াইদুর পভাোঃ অপনুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪১৮৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৫৪ াপনুর ইরাভ মৃত রপতপয যমৃন পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৮০১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৫৫ পভাোঃরভাপাের পারন পভাোঃ মুা পুরুল পদনমুজুয খানপুয খুপদায ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪০১২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৫৬ পরভাোঃ খপতবুয মৃত ভকরছদ আরী পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৮৭৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৫৭ পরভাোঃআনারুর ইরাভ নুয ইরাভ পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৯৪০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৫৮ ছাইদুয পযাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪১৩৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৫৯ পভাোঃ আজাায আরী আনচায আরী পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৮৩৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৬০ পভাোঃ জাইদুয যভান পভাোঃ আোঃ ছাত্তায পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৮১৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৬১ পভাোঃ ওফাইদুর ইরাভ পভাোঃ খারদভ আরী পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪১৮১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৬২ পভাোঃ আরতাবুয যাফ পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪২১৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৬৩ পভাোঃ পরাকরছয আরী খারদভ পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪১৭৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৬৪ পভাোঃ ভারজদুয যভান পভাোঃ পজলুয যভান পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৮০৪৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৬৫ পভাোঃ াইনুয আরভ আোঃ াত্তায পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৭৬৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৬৬ পভাোঃ আভজাদ আরী জপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৮৯৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৬৭ পভাোঃ ভতাররফ আরী মৃত খপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৯৫৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৬৮ পভাোঃ যপপকুর ইরাভ পভাোঃ পযাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৭৫৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৬৯ পভাোঃ আভছায আরী পভাোঃ াপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪২৯৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৭০ পভাোঃ পযাদ পারন পভাোঃ পভাকররছায যভান পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৬৬৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৭১ পভাোঃ আতারুর আোঃ ফাযী পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৭৯৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৭২ পভাোঃ পারুক আরী পভাোঃ ভপজফয যভান পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৮৬৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৭৩ পভাোঃ জুরপপকায আরী তাররবুয যভান পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৪৫৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৭৪ পভাোঃ াজু আোঃ ফাযী পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৭৯৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৭৫ পভাোঃ নুয পভাাম্মদ পভাোঃ তাররবুয যভান পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৯৪৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৭৬ পভাোঃ আনারুর ইরাভ াভছুর ক পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯৪২৭১৬৪১৬০০০২০০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৭৭ পভাোঃ জাভান পভাোঃ খপরর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪০৭৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৭৮ পভাছাোঃ ম্পা পভাোঃ দুরার পুরুল গৃীপন খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৮২৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৭৯ পভাোঃ আোঃ যাোক মৃত পায পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৩৫২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৮০ পভাোঃ আোঃ াপভদ পভাোঃ ততমুয আরী পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৩৬৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৮১ পভাোঃ ছাইদুয পভাোঃ জপয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৬৮৪৩৩৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৮২ পভাোঃ ফাবুর পারন মৃত ভপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৯৮১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৮৩ জপভর উদ্দীন মৃত দপদভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৬৮৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৮৪ াপয পভাাম্মদ যভজান আরী পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৭২৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৮৫ খরতজা খাতুন  মৃত ভকরছদ আরী ভপরা পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৮৭৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৮৬ পভাোঃ তইভদ্দীন পভাোঃ ইয়ায আরী পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৩৫০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৮৭ ইফুয যভান মৃত পজফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৭৮৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৮৮ পভাোঃ দুলু পভাোঃ মৃত নপজয পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৮৮৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৮৯ পভাোঃ পভাকাযক আরী পভাোঃভছরর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৯০ পভাোঃ পপযদুর ইরাভ পভাোঃ ভনতাজ পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯৩৩৪৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৯১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ পভাোঃ আোঃ জপরর পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৭১৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৯২ শ্রী গরজন ফাবু াভনাথ ফাবু পুরুল ঝাড়ুদায খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৯৩ যপফউর  আরভ াত্তায পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪০৮৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৯৪ পভাোঃ আোঃ ভান্নান াত্তায পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৮৮৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৯৫ পভাোঃ পভরন ফাবু মৃত আভজাদ আরী পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯২২৭১৬৪১৬০০০২০০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৯৬ পভাোঃ াপপজ উদ্দীন পভাোঃ রপতপ পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৪০২৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৯৭  পভাোঃ ারজদুয পভাোঃ আোঃ রপতপ পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪০৯৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৯৮ পভাোঃ আরনায়য পভানু পভাাম্মদ পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৮৬০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৬৯৯ আযপভনা াভ উদ্দীন ভপরা গৃীপন খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭০০ ভনছুয আরী ভপজফয পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪১১২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭০১ পভাোঃ পযজাউর কপযভ াাফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৭৯৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭০২ পভাোঃএভাজ উদ্দীন পভাোঃ ভাই উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪১১০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭০৩ পভাছাোঃ াানাজ পভাোঃ  তাররফ আরী ভপরা গৃীপন খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৭৬৭৬১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭০৪ ফাবুর পভয়া পভাোঃ রপতপয যভান পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭০৫ পভাোঃ ভকবুর পারন জপভ উদ্দীনয পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৭২৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭০৬ পভাোঃ  পারুক পারন ভপনয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭০৭ রুহুর আপভন মৃত আোঃ জাপরর পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৫৪৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭০৮ ায়দায আরী জয়নার  আরফদীন পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৯০৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭০৯ পফরর পারন পভয পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৭০১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭১০ আনারুর ভকরছদ আরী পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৪৬০৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭১১ পভাোঃ ছাররহুয যভান পভাোঃ হুরন আরী পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৭৫৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭১২ ফাান আরী পভাোঃ ফাখরু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭১৩ পভাোঃ ভযভ আরী পযাজুর  আরাভ পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৫৫২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭১৪ পভাোঃ ভপতউয যভান পভাোঃ আোঃ জপরর পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৬৪৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭১৫ পভাোঃরছাফাান মৃত আপজজায পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৩৭২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭১৬ আযাপ আরী  পভাোঃ যপপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪০৯৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭১৭ ভরীভা নুয ইরাভ ভপরা গৃীপন খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪২৫৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭১৮ াইদুয যভান মৃত পকতাফ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৪৮৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭১৯ পভাোঃ াপফফয যভান মৃত পযয়াজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৪৪৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭২০ পভাোঃভীন  আরী জান পভাাম্মদ ফাংকা পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৪২৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭২১ পভাোঃাাদত পারন মৃত খপতফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪০২৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭২২ পভাাোঃ রুভা পপযদুর ভপরা গৃীপন খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭২৬০৯১৮০৪৬৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭২৩ পভাোঃ যপফউর ইরাভ মৃত পপ উদ্দীন পুরুল পবনচারক খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৭৩৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭২৪ পভাোঃ আনারুর ইরাভ মৃত তপপ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৬৩৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭২৫ পভাোঃ আপভনুর ইরাভ তপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৭৩৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ ভপরা পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংযুক্ত পডরারযয নাভ
পডরারযয পভাফাইর 

নং

৭২৬ পভাোঃ রুরফর ইরাভ মৃত আোঃ রপতপ পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯২২৭১৬৪১৬০০০২০০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭২৭ পভাোঃ পভাতাররফ পভাোঃ জপভয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৬৭১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭২৮ পভাোঃ পভাাযপ পারন পভাোঃ জয়নার আরফপদন পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৯৮২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭২৯ পভাোঃ াভসুর ক মৃত ভভতাজ আরী পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪০৬৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৩০ পভাাোঃ রায়রা খাতুন াপযসুর ইরাভ ভপরা গৃীপন খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৯৯১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৩১ পভাোঃ আইজায যভান পফফয যভান পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ১৫৯৩৫২৬৯২৮৩১৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৩২ পভাোঃ দুরার পভয়া পভাোঃ পভাফাযক আরী পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৬৬১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৩৩ পভাাোঃ আরনায়াযা পফগভ পভাোঃ জরফদ আরী ভপরা গৃীপন খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪৩৮৩৭৬২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৩৪ পভাোঃ আোঃ কারদয মৃত আোঃ পভয়া পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৬৭৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৩৫ পভাাোঃ আরদা পভাোঃ আইয়ুফ ভপরা গৃীপন খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৭৫৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৩৬ পভাোঃ পারুক পারন পভাোঃ নপজফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৯২০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৩৭ পভাোঃ াা আপজজ পভাোঃ রৎপয যভান পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৪৩৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৩৮ পভাোঃ আভছায আরী পভাোঃ পনয়াভত আরী পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৫৪৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৩৯ আভজাদ আরী জানরভাাম্মদ ফাংকা পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৪২৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৪০ পভাোঃ আযভান আরী জান পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৪২৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৪১ পভাোঃ দুরার পভয়া মৃত কপছভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৮৪৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৪২ পভাোঃ ছাররহুয যভান পভাোঃ আপকজ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৮৮২৭১৬৪১৬০০০০০০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৪৩ ভপজফয যভান পতায আরী পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৭৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৪৪ আনছায আরী  তাপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৮৩২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৪৫ পভাোঃ রপতপয যভপন পপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৪৬ পভাোঃ পয়জায আরী পভাোঃ পভযাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪১৪১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৪৭ পভাোঃ াপভদুয যভান  পভাোঃ আোঃ ছাত্তায পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৫২৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৪৮ পভাোঃ নাজমুর ক পভাোঃ আকফয আরী পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৪৭৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৪৯ এভাজ উদ্দীন মৃত দপদমুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৬৪৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৫০ পভাোঃ াপভদুয যভান পভাোঃ াপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৫১ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ পভাোঃ হুরন আরী পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৮৬৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৫২ পদুর ইরাভ  আোঃ ভাররক পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৫৩ পভাোঃ আনারুর ইরাভ পভাোঃ আোঃ জপরর পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫০৪২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৫৪ পভাছাোঃ রাকী ফানু পভাোঃ াানাজ আরী ভপরা গৃীপন খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৩৪৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৫৫ পভাোঃ ভজজুরুর ইরাভ পভাোঃ পরকভান পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৮৭২৭১৬৪১৬০০০০০০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৫৬ পভাোঃ ভকবুর পারন পভাোঃ আপছয আরী পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৭৭৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৫৭ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ মৃত কাপজভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৬০১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৫৮ াভসুর যভান ওভান  গিী পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪০৪১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৫৯ পযাজ উদ্দীন মৃত ভপভয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৭৩৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৬০ ইসম আরা মমা: হবিির রহমান পুরুষ কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৭৭৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৬১ মমা: মমাসলেম অবিমদ্দীন পুরুষ কৃপল কাজ খানপুয ৪ ৯নং আষ্কযপুয ৮৬৫৬৮৪৩১১০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৬২ পভা: াভত আরী পভা: আবুর কারভ পুরুল পদন ভজুয খানপুয ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৭০৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৬৩ পভা: াপপজুয যভান মৃত উভয আী পুরুল পদন ভজুয খানপুয ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৩১১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৬৪ পভাছা:কপনুয পফগভ মৃত আজগায আলী ভপরা গৃপিী খানপুয ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৬৯০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৬৫ পখপত পং মৃত ফাবু রার পুরুল পদন ভজুয খানপুয ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৪০৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৬৬ পনরযন পং নরযন পং পুরুল পদন ভজুয খানপুয ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৪০৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৬৭ পভা: কাভরুোভান পভা: আবুয কারভ পুরুল পদন ভজুয খানপুয ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৫৭৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৬৮ পভা: ভপন আরী পভা: পভাজারে্রভর ক পুরুল পদন ভজুয খানপুয পবতযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৬৩৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৬৯ পভা: আনারুর ক পভা: তপচয পুরুল পদন ভজুয খানপুয পবতযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৮৪২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৭০ পভা: কুদ্দু যকায পভা: জাপয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয পবতযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৮৫৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৭১ ফুকুলু পং  ফাবুরার পং পুরুল পদন ভজুয খানপুয ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৩৯৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৭২ পভা:ভভতাজ আরী পভা: ছপরভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৭১৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৭৩ পভা: জাাঙ্গীয আরীঙ পভা: গপন পভয়া পুরুল পদন ভজুয খানপুয ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৬২৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৭৪ পভা: ওফাইদুয ইরাভ পভা: ইউসুপ আরী পুরুল পদন ভজুয খানপুয ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬০৪৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৭৫ পভা: আব্দুয যাোক পভা: াপপজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৫০২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৭৬ পভা: াোদ আরী পভা: ভপজফয যভান পুরুল পদন ভজুয খানপুয ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৯০৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৭৭ পভা: াইফুর ইরাভ পভা: আব্দুয যপভ পুরুল পদন ভজুয খানপুয ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৬৩০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৭৮ পভা: পভরন পভা: াইদুয যভান পুরুল পদন ভজুয খানপুয ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৭১১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৭৯ পভা: জাপভর উদ্দীন মৃত াজী পচযাগ আরী পুরুল পদন ভজুয খানপুয াপজাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৫১৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৮০ পভাছা: াভসুন পনায পভা: ফাফলুয যপদ ভপরা গৃপনী কানপুয আউতাায ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৭৯১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৮১ পভা: াইদুর ইরাভ মৃত পকায পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয খানপুযপবতযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬১৪৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৮২ শ্রী স্বন যায় যরভ চন্দ্র যায় পুরুল পদন ভজুয খানপুযাজীাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৪৪১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৮৩ পভাছা: আনজুয়াযা পফগভ পভা: াইদুয যভান ভপরা গৃপনী খানপুয আউতাায ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৬৮৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৮৪ পভাছা: াপনাযা আব্দুর ভপজদ ভপরা গৃপনী খানপুয আউতাায ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৬৮৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৮৫ পভা: ভপতউয যভান পভা: আব্দুর রপতপ পুরুল কৃলক খানপুয াটয়াযীাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৪১৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৮৬ পভা: পযভান আরী বুধু পভাাম্মদ পুরুষ পদন ভজুয খানপুয টঙ্গপছ ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬০৪৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৮৭ পভা: াভসুয আরভ মৃত আব্দুর আপজজ পুরুল পদন ভজুয খানপুয াজীাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৪৫৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৮৮ পভা:ভপভনুর ইরাভ মৃত ইছাক আরী পুরুল পদন ভজুয খানপুয জাতাায ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬১৬০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৮৯ পভা:পযজাউর ইভরাভ মৃত রার পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয খানপুয  খপরপাাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৮৮৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৯০ পভা: যপপকুর ইরাভ মৃতকপছভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয পপকযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৯৬৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৯১ পভা: পপকুর ইরাভ পভা: তপছভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয পপকযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৯৮৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৯২ পভাা:ভপনা (পভানা) পভা: পভজানুয যভান ভপরা পদন ভজুয খানপুয ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৬৪৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৯৩ পভাছা:আভপফয়া আযা পভা:পাতাউয যভান ভপরা পদন ভজুয খানপুযন পপকযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯৩২৭১৬৪১৬০০১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৯৪ পভা: ছাপভউর আরভ পভা: যপদুর ইরাভ পুরুল পদন ভজুয খানপুয াঞ্চারয়তাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৪২১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৯৫ পভা: ফাবুর পারন মৃত ধনতুল্যা পুরুল পদন ভজুয খানপুয পপকযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৯৩২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৯৬ পভা: আাদ আরী পভা: আ: গফুয পুরুল পদন ভজুয খানপুয জাতাায ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬০৬৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৯৭ দীপর কুভায দুরার পং পুরুল পদন ভজুয খানপুয াজীাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯২২৭১৬৪১৬০০০০০০০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৯৮ পভা: াইফুর ইরাভ পভা: যভজান আরী পুরুল পদন ভজুয খানপুয ফাজায ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৭২৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৭৯৯ পভা: ইযাদুর ইলরাভ মৃত আব্দুর খাররক পুরুল পদন ভজুয খানপুয ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৫৯০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮০০ পভা: াপদ আরভ পভা: ভপপর উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয জাতাায ৫ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৮৮২৭১৬৪১৬০০০০০০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮০১ পভা: নুয ইরাভ পভা: আব্দুর আপজজ পুরুল পদন ভজুয খানপুয াজীাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৯৪৪৩১৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮০২ পভা: আ: যাোক পভা: ইউসুপ আরী পুরুল পদন ভজুয খানপুয জাতাায ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬০৭৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮০৩ পভা: পপকুর ইরাভ পচযাগ আরী পুরুল পদন ভজুয খানপুয াজীাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬০০০০২৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮০৪ শ্রী নরয চন্দ্র শ্রী াধু চন্দ্র পুরুল পদন ভজুয খানপুয ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৪০৩৮১০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮০৫ পভা: নজরুর ইরাভ মৃত আ: আপজজ পুরুল পদন ভজুয খানপুয াজীাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৮৭৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮০৬ পভা: আকতায পারন পভা: আতাফ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয পবতযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৮১১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮০৭ পভা: আভজাদ আরী পভা: পযাজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয াটয়াযীাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৪৩৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮০৮ পভা: আপজার পারন পভা: আব্দুর াপকভ পুরুল পদন ভজুয খানপুয পবতযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৮৩৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮০৯ পভা: ভপভনুয যভান পভা: পনজাভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয দূগাতরী ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৩৯১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮১০ পভা: ভনরছয আরী পভা: ছপরভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয পবতযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৭৭৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮১১ পভা: ইছাাক আরী পভা: আপছয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুযপূফ ডাঙ্গাাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৭৯৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮১২ পভা: নাপজভ উদ্দীন মৃত তয়দ আম্মদ পুরুল পদন ভজুয খানপুয টঙ্গপছ ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬১২৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮১৩ পভা: আান াপফফ মৃত পচরন্দড়ু পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয খানপুয জাতাায ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫২১৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮১৪ পভা: াগয আরী পভা: নুয ইরাভ পুরুল পদন ভজুয খানপুয পবতযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৮৯৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮১৫ পভা: পাযাজ উদ্দীন পভা: ভপতউয যভান পুরুল পদন ভজুয কানপুয পূফ ডাঙ্গাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৫৫৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮১৬ পভা: আব্দুর খাররক ভা: খপতফ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয পপকযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬০২৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮১৭ পভা: আরতাপ পারন মৃত ওাফ আরী পুরুল পদন ভজুয খানপুয টঙ্গপছ ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬০৪৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮১৮ পপারী যানী শ্রী মুকুর ভপরা পদন ভজুয খানপুয দূযগাতরী ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৩৭৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮১৯ পভা: পাইজুয আরভ ছাপরভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয পবতযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৭৪৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮২০ পভাছা: পাইভা পফগভ পভা: খারদভ আরী ভপরা গৃপনী খানপুয পবতযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৭৩৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮২১ পভা: মুপরভ পভঞা পভা: পভাফাযক আরী পুরুল পদন ভজুয খানপুয পবতযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৭৬২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮২২ পভাছা: পদররায়াযা পফগভ পভা: াপদুয যভান পুরুল গৃপনী খানপুয পবতযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬০৮৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮২৩ পভা: আ: আপরভ যকায মৃত ডা: আপতাফ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয পবতযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৮৩৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮২৪ পভা: পভনারুর পভা: পভাফাযক আরী পুরুল পদন ভজুয খানপুয পবতযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৮০৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮২৫ পভা: পভাস্তাপছরুর পভাফাযক আরী পুরুল পদন ভজুয খানপুয পবতযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৭৫২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮২৬ পভা: পফপ্লফ মৃত কব্বা আরী পুরুল পদন ভজুয খানপুয পবতযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৭৪৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮২৭ পভাছা: আছভতাযা পভা: পভাকররছায যভান ভপরা গৃপনী খানপুয পবতযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৮৭২৭১৬৪১৬০০০০০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮২৮ পভা: ভপভনুর ক মৃত জাপয আর পুরুল পদন ভজুয খানপুয পূযফ ডাঙ্গাাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৫০৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮২৯ পভা: পারুক পারন পভা: আপতাফ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয পবতযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৮৪১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ ভপরা পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংযুক্ত পডরারযয নাভ
পডরারযয পভাফাইর 

নং

৮৩০ পভা: াইফুয যভান পভা: জীফ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয ঞ্চারয়তাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬২৫৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৩১ পভা: পযভান আরী মৃত ছপরভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয ঞ্চারয়তাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬২৩৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৩২ পভা: পতাপাের পারন পভা: জপয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয ডাক্তাযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৮২৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৩৩ পভা: পভাস্তান আরী পভা: আতাফ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয ঞ্চারয়তাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬২৯৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৩৪ পভা: পভায়ারেভ পারন আ: কারভ পুরুল পদন ভজুয খানপুয পূযফ ডাঙ্গাাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭৯৪২৬৫৭৭২৭৪৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৩৫ শ্রীভপত পুতুরী যানী ফারনশ্বয পং ভপরা পদন ভজুয খানপুযপবতযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৬৭৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৩৬ পভা: ফাবুর আকতায মৃত তপভয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয পপকযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৯৮১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৩৭ পভা: জপভর উদ্দীন মৃত কপছভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয াটয়াযীাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৯৫৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৩৮ পভা: পভাকররছুয যভান পভা: পযান উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয াটয়াযীাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৪৪৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৩৯ পভা: আপজার পারন মৃত পজরাফ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয ডাক্তাযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৪৩৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৪০ পভা: ভবুয যভান পভা: ধপনবুল্লযা পুরুল পদন ভজুয খানপুয জাতাায ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫২৫০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৪১ শ্রী ন্ত যায় শ্রী রপেকান্ত যায় পুরুল পদন ভজুয খানপুয াজীাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৪২৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৪২ পভা: আপনছুয যভান মৃত তপছয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয নয়াাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৮৭৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৪৩ স্বন পং ফনা পং পুরুল পদন ভজুয খানপুয দূযগাতরী ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৪০২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৪৪ পভা: আভদ আরী পভা: জাপয আরী পুরুল পদন ভজুয খানপুয পূযফ ডাঙ্গাাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৭৫৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৪৫ পভা: আযাফুর আরভ পভা: আবুর পারন পুরুল পদন ভজুয খানপুয পবতযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৭০১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৪৬ পভা: তারয আরী মৃত পচরন্দড়ু পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয খানপুয জাতাায ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৩১২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৪৭ পভা: পভাকররছায যভান উপজয পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয খানপুয পবতযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৬৪৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৪৮ পভা: পভাজাপ্পয পারন মৃত জাপভর উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয পুযফ ডাঙ্গাাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৬৫৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৪৯ পভা: ারুন অয যপদ পভা: জাপয উা্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয পূযফ ডাঙ্গাাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৭৫৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৫০ পভা: তদুয যভান মৃত াজী পচযাগ আরী পুরুল পদন ভজুয খানপুয াজীাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৪৬৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৫১ পভা: যারদুর ইরাভ পভা: ভরয আরী পুরুল পদন ভজুয খানপুয পবতযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪৯৪৩৫৯৬৩৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৫২ পভা: াইদুয যভান পভা: আব্দুয যভান পুরুল পদন ভজুয খানপুয পপকযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৯৯৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৫৩ পভা: ভপজদুয যভান মৃত আব্দুর আপজজ পুরুল পদন ভজুয খানপুয াজীাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৪৭৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৫৪ পভা: যপফউর ইরাভ পভা: পযাজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয জাতাায ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫২২৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৫৫ পভা: আ: ছাত্তায আরী পভা: ভপপর উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয জাতাায ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫২৬০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৫৬ পভা: পযাজুর ইরাভ পভা: পয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয পপকযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬০১৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৫৭ পভা: ওপদুর ইরাভ পভা: খারদভ আরী পুরুল পদন ভজুয খানপুয পবতযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৭৩৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৫৮ পভা: যপদুর ইরাভ পভা: রপতপয যভান পুরুল পদন ভজুয খানপুয ঞ্চারয়তাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬২১১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৫৯ পভা: ফারুর পভা: আপতাফ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয ঞ্চারয়তাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬২৯১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৬০ পভা: পয়জুয যভান পভা: অপকর উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয ঞ্চারয়তাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬২১০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৬১ পভা: পভায়ারেভ পারন মৃত রার পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয খানপুয খপরপাাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৮৮৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৬২ পভা: পভাাযপ পারন পভা: াভছুর ক পুরুল পদন ভজুয খানপুয াজীাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৪৬৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৬৩ পভা: পতাপাের ক পভা: জপয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয ডাক্তায াড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৮৩০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৬৪ শ্রী পয়াযাভ পং মৃত গরনপং পুরুল পদন ভজুয খানপুয াজীাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৫২৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৬৫ শ্রী মপত পং মৃত গপফন পং পুরুল পদন ভজুয খানপুয াজীাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৪৪৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৬৬ পভা: তছপরভ পারন পভা: জপয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয ডাক্তায াড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৮১৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৬৭ পভা: যপফউর মৃত াচান আরী পুরুল পদন ভজুয খানপুয ডাক্তাযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৮৪৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৬৮ আনন্দ যায় মৃত অরভ পুরুল পদন ভজুয খানপুয ডাক্তাযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৮১৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৬৯ পভা: নজরুর ইরাভ পভা: াান আরী পুরুল পদন ভজুয খানপুয পানাাযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৩৪০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৭০ আযপত ফারা ভরস্বয ভপরা গৃপনী খানপুয খপরপাাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৬৩৮৬৭৪৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৭১ পভা: আজগয আরী পয পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয খানপুয পতছরাপুকুয ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৩৩৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৭২ শ্রী সুপকস্বয পং মৃত গরনপা পং পুরুল পদন ভজুয খানপুয াজীপুয ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪৪৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৭৩ পভা: খপতফ উদ্দীন পভা: চান পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয খানপুয জাতাায ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫২২৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৭৪ পভা: নূয আরভ পদ্দীক  মৃ: আব্দুয যভান পুরুল পদন ভজুয খানপুয পূযফ ডাঙ্গাাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৬৮০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৭৫ পভাছা: ইভতাযা খাতুন পভা: ভপতউয যভান পুরুল পদন ভজুয খানপুয টঙ্গপছ ৫ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯৩২৭১৬৪১৬০০০০০০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৭৬ পভা: পভরয পারন পভা: পভাজারে্রভর ক পুরুল পদন ভজুয খানপুয পফতযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৭৬৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৭৭ পভা: পয়জুয যভান পভা: খপরর পভয়া পুরুল পদন ভজুয খানপুয পপকযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬০১৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৭৮ শ্রী যাপজফ পং পযফ পং পুরুল পদন ভজুয খানপুয াজীাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৪৩৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৭৯ পভাা: জয়গুন পনছা মৃত আবু তারয ভপরা পদন ভজুয খানপুয পানাাযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৩৬২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৮০ পভা: গুরজায আরী পভা: কারভ আরী পুরুল পদন ভজুয খানপুয আউতাায ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৭০৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৮১ পভা: হুরচন আরী পভা: আব্দুর আপজজ পুরুল পদন ভজুয খানপুয ঞ্চারয়তাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৩৩২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৮২ পভা: আব্দুর যাোক পভা: ভপপর উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয নয়াাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৬১৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৮৩ পভা: াাদৎ পারন পভা: ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয াটয়াযীাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৩৩৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৮৪ পভা: আজাায আরী পভা: ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয জাতাায ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬০৯১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৮৫ পভা: আরফদুর ইরাভ পয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয পূযফ ডাঙ্গাাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬০০০০১০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৮৬ পভা: পভাররভ ফাবু পভা: পভাকরদ আর পুরুল পদন ভজুয খানপুয পপকযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৯৬৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৮৭ পভা: পযাদ পারন পভা: ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয াটয়াযীাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৩৪৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৮৮ পভা: যপদুর ইরাভ পভা: াভসুদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয পূযফ ডাঙ্গাাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৭৯৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৮৯ পভা: পযাদ আর পজয পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয খানপুয পুযফ ডাঙ্গাাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৬৯৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৯০ পভা: আ: যউপ পভয়া মৃত উভয আর পুরুল পদন ভজুয খানপুয জাতাায ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬১৩৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৯১ পভা: আ: ভাররক পভা: খাপতয পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয খানপুয জাতাায ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫২৮৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৯২ পভা: পরভন পভা: পভরবুফ পুরুল পদন ভজুয খানপুয পবতযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯৫২৭১৬৪৬০০০০১০০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৯৩ পভা: পরয়াকত মৃত পভররুল্লা পুরুল পদন ভজুয খানপুয াটয়াযীাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৩৯৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৯৪ পভা: াপনুয যভান পভা: জাপয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয পুযফ ডাঙ্গাাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬০০০০৮৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৯৫ পভা: য়গাভ আরী পভা: রুহুর আপভন পুরুল পদন ভজুয খানপুয পুযফ ডাঙ্গাাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬০০০২২৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৯৬ পভাছা: আযপজনা াযবীন পভা: যপদুর ইরাভ ভপরা গৃপনী খানপুয াজীাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৪২১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৯৭ শ্রীভপত আযপত ফারা ফদপযয়া পং ভপরা গৃপনী খানপুয াজীাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৪৩৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৯৮ পভা: জাান ফক্স পভা: পভাজারে্রভর ক পুরুল পদন ভজুয খানপুয পূযফ ডাঙ্গাাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৬১৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৮৯৯ পভাছা: ভাসুদা াযফীন পভা: ভপতউয যভান ভপরা গৃপনী খানপুয পবতযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯০০ পভাছা: ইভতাযা খাতুন পভা: আাদুর ইরাভ ভপরা গৃপনী খানপুয জাতাায ৫ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯০১ পভা: ফাবুর আকতায পভা: যভজান আরী পুরুল পদন ভজুয খানপুয বালুাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯০২ পভা: আপভনুর ইরাভ পভা: আব্দুর জপরর পুরুল পদন ভজুয খানপুয াটয়াযীাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯০৩ নুয আরভ মৃত াান আরী পুরুল পদন ভজুয খানপুয ৫ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯০৪ পভা: জপভ উদ্দীন এছাতুল্লা পুরুল পদন ভজুয খানপুয জাতাায ৫ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯০৫ পভাছা: ভররভা খাতুন পভা: দপরর পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয খানপুয জাতাায ৫ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯০৬ পভা: পভাস্তাপপজুয যভান পভা: আ: যাোক পুরুল পদন ভজুয খানপুয আউতাায ৫ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯০৭ পভা: ছইফুর ইরাভ পভা: পযাজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয টঙ্গপছ ৫ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯০৮ শ্রীভপত সুপভত্রা শ্রী দুরার চন্দ্র পুরুল পদন ভজুয খানপুয ৫ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯০৯ পভাছা: আযপজনা পভা: পছাররভান ভপরা গৃপনী খানপুয পপকযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯১০ পভা: আভজাদ আরী পভা: পযয়াজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয পবতযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯১১ পভা: অছভান আরী কারভ আরী পুরুল পদন ভজুয খানপুয জাতাায ৫ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯১২ পভাছা: বুরবুরী আকতায পভা: াভসুর ক ভপরা গৃপনী খানপুয পপকযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯১৩ পভা: পভাজাায আরী পভা: রপতপয যভান পুরুল পদন ভজুয খানপুয ঞ্চারয়তাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯১৪ পভা: আইনুর ক পভা: জাপয আরী পুরুল পদন ভজুয খানপুয পূযফ ডাঙ্গাাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯১৫ পভা: ভনরজয আরী আযাপ আরী পুরুল পদন ভজুয খানপুয পূযফ ডাঙ্গাাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯১৬ পভা: আভজাদ আরী জপভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয ঞ্চারয়তাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯১৭ পভা: ভনজুরুর ইরাভ পভা: জাপভয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয জাতাায ৫ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯১৮ পভাছা: ানজু য়াযা পভা: আরী উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয পপকযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯১৯ পভা: জাভার উদ্দীন াপয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয পপকযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯২০ পভাছা: ভাসুদা পভা: যপফউর ইরাভ পুরুল পদন ভজুয খানপুয পপকযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯২১ পভা: াখাওয়াত পারন পভা: ভামুদুর ক পুরুল পদন ভজুয খানপুয পবতযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ৬৮৫৬৪৪৯২৬৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯২২ পভাছা: যাপফয়া সুরতানা পভা: লুৎপয যভান ভপরা গৃপনী খানপুয পবতযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ৫৯৫৬৮১০৬৪১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯২৩ পভা: পযজানুয যভান মৃত আপতাফ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয পূযফ ডাঙ্গাাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৫৭০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯২৪ পরভা: ারয়ভ ফাবু পভা: যভজান আরী পুরুল পদন ভজুয খানপুয পবতযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ৪৬০৬৮১৩১৯৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯২৫ পভাছা: াপনা ফানু পরকন্দায আরী ভপরা গৃপনী খানপুয পবতযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ৫০৫৬৮০৬৫৭২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯২৬ শ্রী উত্তভ কুভায শ্রী যরভস্বয পং পুরুল পদন ভজুয খানপুয াজীাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ১৯০৬৮০৩৩৬৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯২৭ পভা: পারর যানা পভা: পযাজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয পবতযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ৮২২৬৯৭৬২৩৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯২৮ পভা: ইদুয যভান মৃত পরভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৭৬৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯২৯ পভাছা: পাযজানা ফানু পভা: আরভ পভঞা ভপরা গৃপনী খানপুয ৫ ৯নং আষ্কযপুয ১৯২৩৮৭২৬১৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৩০ ভাপনক পং শ্রী পফরযন পং পুরুল পদন ভজুয খানপুয ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৩৮৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৩১ নাপভা পফগভ ইয়াপন আরী ভপরা গৃপনী খানপুয ডাক্তাযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ৫৯৫৫৫৭৮৫২৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৩২ পভাছা: ভপনয়াযা পভা: পগয়া উদ্দীন ভপরা গৃপনী খানপুয ৫ ৯নং আষ্কযপুয ৪১৫৬৬৮৯৯৪৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৩৩ পভা: ভকবুর পারন বুধু পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয খানপুয টঙ্গপছ ৫ ৯নং আষ্কযপুয ৬৮০৬৮০৭৩৫১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ ভপরা পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংযুক্ত পডরারযয নাভ
পডরারযয পভাফাইর 

নং

৯৩৪ পভা: আপভনুর ইরাভ আইজুয পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয খানপুয বালুাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ৬৮৫৬৮৮২৭২২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৩৫ পভা: ইউসুপ আরী পভয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয পগাারপুয ৭ ৭৭৫৬৪৫১৩৮৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৩৬ পভাোঃ লুৎপয যভান পভাোঃ শুকুরু পভয়া পুরুল পদন ভজুয শ্রীচন্দ্রপুয ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬০৬৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৩৭ পভাোঃ আতাউয পভাোঃ পজাাত আরী পুরুল পদন ভজুয শ্রীচন্দ্রপুয ৫ ৯নং আষ্কযপুয ৮৬৫৬৮২১৫৫৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৩৮ পভাোঃ আব্দুর খাররক পভাোঃ আপন পভয়া পুরুল পদন ভজুয শ্রীচন্দ্রপুয ৫ ৯নং আষ্কযপুয ৩২৫৬৮২১৪০০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৩৯ পভাোঃ পারুক জাভান পভাোঃ অকরদ আরী পুরুল পদন ভজুয খানপুয জাতাায ৫ ৯নং আষ্কযপুয ৫৯৫৬৬৯৬২০৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৪০ নজরুর ইরাভ আপতাফ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয খানপুয পবতযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৯৪৫১৭৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৪১ পভাোঃ আব্দুর ভাররক পভাোঃ ইব্রাপভ পুরুল পদন ভজুয খানপুয পবতযাড়া ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৩৫৬৮৮৬০৫৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৪২ পভাছাোঃ ারযা খাতুন পভাছাোঃ আনছায আরী ভপরা গৃপনী শ্রীচন্দ্রপুয ৫ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৩৫১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৪৩ পভাছাোঃ ভাপরয়া পভাোঃ আব্দু াভাদ ভপরা গৃপনী শ্রীচন্দ্রপুয ৯নং আষ্কযপুয ৬৪০৬৫৮৪৫৩৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৪৪ পভাা: পজন্নাত আযা পভা: খাইরুর আনাভ ভপরা গৃপনী জাভারপুয াজীাড়া ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭১৮২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৪৫ পভা: ইয়াপছন আরী মৃত জাভার উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয াজীাড়া ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭১৪১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৪৬ পভা: আব্দুর জপরর পভা: াপপজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৬৩৭১৫৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৪৭ পভা: পদররায়ায পারন মৃত আরাউদ্দীন পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয াজীাড়া ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭১৪৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৪৮ পভা: আবু আর ভাজন মৃত অপা উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয াজীাড়া ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭১৭৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৪৯ পভা: খপরর উদ্দীন পভা: াপপজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয াজীাড়া ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭১৭৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৫০ পভাছা: জান্নাতুন পনায পভা: নুয আরভ ভপরা গৃপনী জাভারপুয াজীাড়া ৬ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৮৯২৭১৬৪১৬০০০০০০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৫১ পভা: আব্দুর ছাত্তায পভা: যভত উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয পখাড়া ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৮৬৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৫২ পভা: তাজমুর ইরাভ ফাবু পভা: আকফয আরী পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয পখাড়া ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৪৮৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৫৩ পভাা: পযনা াযবীন পভা: যেফ আরী ভপরা গৃপনী জাভারপুয পখাড়া ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৫১৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৫৪ পভা: আ: জব্বায মৃত আরভ পভঞা পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয পখাড়া ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৮২৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৫৫ পভা: খাইরুর ইরাভ পভা: আপজজুয যভান পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয পখাড়া ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৭৯০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৫৬ পভাছা: পপযরদৌী পভা: ায়দায আরী ভপরা পদন ভজুয জাভারপুয পখাড়া ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭০৮৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৫৭ পভা: এযাদ আরী পভা: ছফুয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয পখাড়া ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৯৪৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৫৮ পভা: আপভনুর ইরাভ পভা: যভজান আরী পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৪৯১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৫৯ পভা: াপপজ উদ্দীন কপযর উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৩৩৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৬০ পগয়া আরী মৃত আপভয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৮১৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৬১ পভা: আব্দুয যাোক মৃত আপরভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৪৮৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৬২ পভা: ারজদুয যভান পযাজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৪২৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৬৩ পভা: ভাপজদুয যভান পভয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৪০০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৬৪ পভা: জাপভর উদ্দীন মৃত রার ভাম্মদ পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৪৩২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৬৫ পভা: আইয়ফ আর খারতমুর ইরাভ পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয ছাকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৫৪৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৬৬ পভা: ভনজুরুর ছাইদুয যভান পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৩৫০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৬৭ পভা: খারদভ আরী পভা: আপরভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৫০৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৬৮ পভাছা: ইভত আযা পভা: তচতু পভয়া পুরুষ পদন ভজুয জাভারপুয চাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৪৫৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৬৯ পভা: ভকররছ আরী পভা: অপপ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয চাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৭৮৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৭০ পভা: ফাবু আজাায মৃত গপরয়া পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৫৪৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৭১ পভা: পগয়া উদ্দীন মৃত পয়ায উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৩৯৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৭২ পভা: ভকাযভ পারন মৃত ইউসুপ পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৮২৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৭৩ পভা: াইফুর ইলরাভ পভা: ভপজফয যভান পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৮৩৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৭৪ পভা: আনছায আরী মৃত তপপর উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৫২২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৭৫ পভা: নুয উদ্দীন আপরভ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৫২৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৭৬ পভা: আযাপ আরী মৃত হুরচন আরী পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৪৮৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৭৭ পভা: পফফয যভান পভা: তচতু পভঞা পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৭৩০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৭৮ পভা: ভপভনুর ইরাভ পভা: পভাাম্মত আরী পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯১২৭১৬৪১৬০০০০০০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৭৯ পভা: ছাইদুয যভান পভা: তপছয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৭৭৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৮০ পভা; আরভগীয পারন পভা: পযয়াজ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৮৩০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৮১ পভা: নজরুর ইরাভ ছররভান পভয়া পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৪৮১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৮২ পভা: ভপফয যভান পভা: জয আরী পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৭১৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৮৩ পভা: এযাদ আরী পভা: খপরর উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১০২৪৩৭০৮৩৬৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৮৪ পভা: যপফউর পভা: পযপ পভঞা পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৬১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৮৫ পভা: পভাজারম্মর ক মৃত পভরয পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৪২৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৮৬ পভাছা: াপদা ফানু যপফউর ইরাভ পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৫০০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৮৭ পভা: ভপপজ উদ্দীন পভা: কপরর উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৩২৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৮৮ যওন আযা পযাজ উদ্দীন ভপরা পদন ভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৪২০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৮৯ পভাা: আপভনা খাতুন ভপপজ উদ্দীন ভপরা পদন ভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৪১৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৯০ পভা: পভাজাায আর মৃত ইউসুপ আরী পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৮০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৯১ পভা: পজর ক পায পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৭৪২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৯২ পভা: যপদুর ইরাভ পভা: রপতপ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৮২৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৯৩ পভাছা: পভপযনা খাতুন পভাছা: ভরনায়াযা পফগভ ভপরা পদন ভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪০১১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৯৪ পভা: পদুল্লা পভা: যোফ আরী পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯০২৭১৬৪১৬০০০০০০০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৯৫ পভা: আরতাপ পারন পভা: আনছায আরী পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৪৬২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৯৬ পভা: ফাবু পভা: আজাায আর পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয পখাড়া ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৫৮৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৯৭ পভাছা: রুছানা াযবীন পভা: পপযদুর ইরাভ পভরন পুরুল পদন ভজুয দপেন পগাারপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৮৫২৭১৬৪১৬০০০০০০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৯৮ শ্রী সুরযন পং মৃত কানাই পং পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয তাতীাড়া ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭০৬০০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

৯৯৯ পভা: াভসুদ্দীন পভা:  এফায পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয জাভতরী ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৬৩৮৭৫০০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০০০ পভা: পদুর ইরাভ মৃত অরভদ আরী পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয পফকাায ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৯৩০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০০১ পভা: যপদুর ইরাভ মৃত পয়ায পভাাম্মদ পুরুল পদন ভজুয জভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৪০৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০০২ পভা: নুয যভান মৃত ফাছুয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয উত্তযাড়া ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৯৭৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০০৩ পভা: নাজমুর ইরাভ পভা: কপপর উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয পখাড়া ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৪৪৪০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০০৪ পভা: পযাচানুর ক চান পভা: ছারদক আরী পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয রাকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮১৪৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০০৫ পভা: আরফদ আরী পভা: আপজজুয যভান পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয পকাড়া ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৭৭৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০০৬ পভা: ফাবুর পারন পভা: পপ উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয জাভতরী ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৬২৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০০৭ পভা: ছাইদুয যভান মৃত পপযদ পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয ভানাাড়া ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৩৮৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০০৮ পভা: যপফউর ইরাভ মৃত ফদয উদ্দীন পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয পফকাায ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৮৭৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০০৯ পভাছা: আযপজনা পভা: পযয়াজুর ইরাভ পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয পিভাড়া ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭২৭৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০১০ ভন যায় পফচযন যায় পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয তাতীাড়া ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭০৬৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০১১ পভা: ভকরছদুর পভা: ইযপান আরী পুরুল পদন ভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৮২৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০১২ পভাোঃ ভকাযভ মৃত ইউছুপ আরী পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮২৪১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০১৩ পভাছাোঃ পারতভা খাতুন জাাঙ্গীয আরভ ভপরা গৃপনী জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৭৯৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০১৪ আতাফ উদ্দীন মৃত পকজভ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮২২০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০১৫ আযপজনা তইমুয আরী ভপরা গৃপনী জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৫০৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০১৬ নুয ফানু ভান্নান ভপরা গৃপনী জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৪২২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০১৭ পভাছাোঃ কাভরুন পনায পভাোঃ মুযাদ ভপরা গৃপনী জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮১৯৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০১৮ পভাোঃ পযয়াজুর ইরাভ দপর পভাাম্মদ পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৫৫৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০১৯ পভাছাোঃ নাপভা পফগভ তপভজ উদ্দীন ভপরা গৃপনী জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৬৩৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০২০ পভাোঃ পভজানুয আরী পজয পভাাম্মদ পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৬৮১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০২১ রপতপা পফগভ পভাোঃ জাপকয পারন ভপরা গৃপনী জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৩৫৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০২২ ভকরছদ আরী পভাোঃ পলু পভাাম্মদ পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৯৮৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০২৩ পভাকাযভ পারন ছাপরভ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৬০৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০২৪ ফুলু পভঞা আ: আরী পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৬০৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০২৫ পভাোঃ ফান আরী মৃত আপজ পভাাম্মদ পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৮৩৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০২৬ পভাছাোঃ যারনা খাতুন আভদ আরী ভপরা গৃপনী জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৬১৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০২৭ নুয ইরাভ মৃত কপছভ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৬৭০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০২৮ পপযদুর ইরাভ পদুয যভান পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯৩২৭১৬৪১৬০০০০০০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০২৯ পভজানুয যভান আ: যভান পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৮৬৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৩০ পরভাোঃ সুভন ফাবু যভজান আরী পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৪০৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৩১ পরভাোঃ আভজাদ আরী পলু পভাাম্মদ পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৯৮১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৩২ পভদুয আনায আরী পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮১৫২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৩৩ পভাোঃ াইফুর পভাোঃ াপপজ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭২৮৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৩৪ পভাোঃ আপভয উদ্দীন ইউসুপ আরী পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৫৮৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৩৫ পভাোঃ পয উদ্দীন মৃত আপরভ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৬৮৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৩৬ পভাোঃ আপছয়া পফওয়া মৃত ছারফয আরী পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৩৬০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৩৭ পতাপা মৃত াপজ াপবুরস্না পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৫৯১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ ভপরা পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংযুক্ত পডরারযয নাভ
পডরারযয পভাফাইর 

নং

১০৩৮ পভাোঃ নুয আরভ মৃত আপফয পভাাম্মদ পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯৩২৭১৬৪১৬০০০১০০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৩৯ পভাোঃ নুরুর ইরাভ পভাোঃ নজরুয ইরাভ পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮১৭৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৪০ ভতাায পারন মৃত তপভয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৭৮৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৪১ পভাছাোঃ পারতভা খাতুন পভাোঃ ভপতয়ায যভান ভপরা গৃপনী জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭২৪২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৪২ আপজজায যভান আ: ভাররক পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭০৮৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৪৩ পভাোঃ তছপরভ পারন পভাোঃ আপজজুযযভান পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮২১২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৪৪ াযয়ায পভাোঃ পভাফাযক আরী পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮১৫১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৪৫ পভাছাোঃ যানু আযা আ: ান্নান ভপরা গৃপনী জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭২৫৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৪৬ পভাোঃ াপভদুয যভান মৃত শুটু পভাাম্মদ পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৬৩৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৪৭ পযজাউর ইরাভ মৃত ভতাররফ পারন পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৬০১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৪৮ পভাোঃ খাইরুয ইরাভ মৃত যনু পভাাম্মদ পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৬৪৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৪৯ াইবুয যভান পভাোঃ হুরচন আরী পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৯৫৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৫০ পভাছাোঃ আযপভনা ানাজ আরী ভপরা গৃপনী জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮১২৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৫১ পভাোঃ আভজাদ আরী ইউসুপ আরী পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৫৮৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৫২ পভাছাোঃ পদা পভাোঃ আবুর পারন ভপরা গৃপনী জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৯৪৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৫৩ রপতপয যভান আ: ভতাররফ পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯২২৭১৬৪১৬০০০০০০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৫৪ পভাোঃ পরকন্দায আরী াপজনুয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭০০৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৫৫ পভা: াপরভ মৃত াপভদ পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৯৮৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৫৬ পভাছাোঃ যারফয়া খাতুন মৃোঃ আ: যভান ভপরা গৃপনী জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৮১৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৫৭ রর যানা াভাদ আরী পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৮৯২৭১৬৪১৬০০০০০০০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৫৮ ইব্রাপভ মৃত তপছভ পভাাম্মদ পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৯৬০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৫৯ ভজারম্মর ক আ: ভপজদ পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৭১২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৬০ াপফফা খাতুন াপপজ উদ্দীন আরম্মদ ভপরা গৃপনী জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ৫৫০৬৮১৪৩৭৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৬১ পভাোঃ ভকররছায মৃত খপভয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৩১৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৬২ ছইফুর চতু পভাাম্মদ পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৩৫৬৮৮২২৬২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৬৩ পযয়াজুর ইরাভ পভাোঃ ইভাইর পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৯৫১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৬৪ ভপভনুয ইযাভ মৃত জপয পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৭৭০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৬৫ কপযমুল্লা খটু ভা: পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৯৬৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৬৬ পভা: আ: যপভ মৃত নুয পভাা: পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৮০৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৬৭ পভাছাোঃ আপযপা খাতুন অপভতুয যভান ভপরা গৃপনী জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৫০৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৬৮ ভারজদুয যভান আতাবুয পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৭৮০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৬৯ পভাোঃ আতাবুয যভান মৃত ভপজ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৭৯৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৭০ আপরভ উদ্দীন মৃত কানপচয়া পভাাভাভদ পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৪৯২৭১৬৪১৬৩৮৭৪০০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৭১ ভছারদ্দক আরী আ: ভপজদ পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৬১৭২১৮১৪৫৫৭৬১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৭২ পভাোঃ আপভনুর ইরাভ পভাোঃ খপভয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৪৬৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৭৩ জহুরুর ইরাভ মৃত ভঙ্গুলু পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৭৭৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৭৪ পয়জায যভান মৃত তপভজ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৫২৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৭৫ আপজার পারন পভাোঃ টুরু পভাা: পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৭৬১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৭৬ ছাররহুয পভাোঃ আরী পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৭৪১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৭৭ ওভয পারুক মৃত পছপদ্দক আরী পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮০১৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৭৮ পভাোঃ আ: ারাভ মৃত ভপপজ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৯৯৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৭৯ পভাোঃ তপাজজর পারন মৃত াভসুপদ্দন পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৯০৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৮০ পভাোঃ পভয়াদ ফাদা পভাোঃ ,ভস্তপা পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৯১৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৮১ পভাোঃ ভছারদ্দক পারন পভাোঃ যভজান আরী পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭০৯৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৮২ পভাোঃ নাজভা মৃত লুৎপয আরী পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৮৩ যপপকুয ইরাভ ভপফয যভান পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৮০২৭১৬৪১৬৩৮৮১০০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৮৪ জাাঙ্গীন আরভ ভপউয যভান পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮১৪৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৮৫ আইয়ুফ আনাযী মৃত াজী নুয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭০৯৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৮৬ পভাস্তানা কারভ ভপরা গৃপনী জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৯৯৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৮৭ ফদরুজাভান পভাোঃ ভখররছুয যভান পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৮৮ তারযা আ: কারদয ভপরা গৃপনী জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮০৩৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৮৯ শ্রী পফরযভ চন্দ্র কাপর দা পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭০৫৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৯০ ভপজফয যভান আপরভ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ৫৫০৬৯০৮৩৪১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৯১ পযতা ভরতা স্বন ভরতা পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭০৫১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৯২ শ্রী ফাদর শ্রী আনন্দ রার পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯৩৭১৬৪১৬০০০০৭০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৯৩ নুয ইরাভ মৃত ভুকর পভঞা পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭১১৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৯৪ সুভন ফাবু ভপন আরী পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৯৭৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৯৫ পভাোঃ পযজানুয আ: জপরর পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৯২৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৯৬ পযফুর ইরাভ ভপপজ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৬৬৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৯৭ আভজাদ পারন মৃত ভাযপ পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৫৬৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৯৮ পফফয যভান পদরাফয পারন পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮২২৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১০৯৯ পরভাস্তপা কাভার পভয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৫৬৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১০০ লুৎপয যভান দপর খপরপা পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৫৩১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১০১ ইছাক আরী মৃত খদয ভা: পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭২৯৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১০২ ইয়াকুফ পারন অপভয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮২৮৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১০৩ পরভাোঃ পয়জায আরী পভাোঃ অপছয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮২৮৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১০৪ াইনুয ইরাভ পভাোঃ নজরুয ইরাভ পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮১৯৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১০৫ পভাোঃ আযাপ  আরী মৃত পভয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১০৬ যপফউর ইরাভ ভাাতাফ আরী পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৮১২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১০৭ ভপজদুয যভান পভাোঃ পযাজ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৪৩০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১০৮ পভা: পযকুর ইরাভ মৃত ছপভয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৫২৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১০৯ পভা: পজল্লুয যভান মৃত যস্তভ আলী পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৭৭৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১১০ পভাা: পযনা াযবীন পভা: জারার উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ জাভরপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭১৩৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১১১ পভা: পভাতাায আরী পপযদ পুরুল কৃপল কাজ জাভারপুয ভানাাড়া ৬ ৯নং আষ্কযপুয ৭৩০৬৮৮৩৬৪১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১১২ পভা: নাপছমুর ক পফশু পভাাম্মদ পুরুল কৃপল কাজ জাভারপুয পিভাড়া ৬ ৯নং আষ্কযপুয ৯৫৫৩৪০৫১১০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১১৩ পভাছা: জাানাযা ফাায আরী ভপরা গৃপনী জভারপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ৫৯৫৬৪৫৭৩২৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১১৪ ারদকা ফানু পভা: আব্দু াত্তায ভপরা গৃপনী জাভারপুয তাতীাড়া ৬ ৯নং আষ্কযপুয ৮৭০৪৩৮৭১৬৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১১৫ পভাছা: রুপফনা আক্তায পভা: আভানুয যপদ ভপরা গৃপনী জাভারপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯১২৭১৬৪১৬০০০০০০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১১৬ পভা: জান্নাতুন পপযরদৌ পভা: জয়নার আরফদীন ভপরা গৃপনী জাভালুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ৮৬৫৬৪৭১৬৬৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১১৭ পভা: পযপ পভয়া ারয পভাাম্মদ পুরুল পদনভজুয জাভারপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ৩৭০৬৪৫০৫৫২ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১১৮ পভাছা: ারজদা াযফীন পভা: জপভর উদ্দীন ভপরা গৃপনী জাভারপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ১৪৫৬৮৭২৮১৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১১৯ পভাছা: পযরনা খাতুন যভান ভপরা গৃপনী জাভারপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ৮৬৫৬৮৭৭৪৪৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১২০ পভা: আপভনুর ইরাভ পভাাম্মদ আরী পুরুল পদনভজুয জাভারপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ৯১৫১৪৬৫৪১৭ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১২১ পভা: আপজার পারন নজয পভাাম্মদ পুরুল পদনভজুয জাভারপুয পখাড়া ৬ ৯নং আষ্কযপুয ৫৫০৬৪৫৮২৮৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১২২ পভা: খাইরুর ইরাভ পভা: আব্দু াভাদ পুরুল পদনভজুয জাভারপুয পিভাড়া ৬ ৯নং আষ্কযপুয ৩৭০৬৬৯২৭৬৫ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১২৩ আবু তারা পভা:ভভতাজ আরী পুরুল পদনভজুয জাভারপুয পফকাায ৬ ৯নং আষ্কযপুয ৪৬৫৪৩৪৬২৭১ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১২৪ পভা: ছারদক আরী তপভজ উদ্দীন পুরুল পদনভজুয জাভারপুয পিভাড়া ৬ ৯নং আষ্কযপুয ১০০৩৪১৪৬৩৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১২৫ পভাছা: পভনাযা পফগভ পভা:জপয উদ্দীন ভপরা গৃপনী জাভারপুয তাতীাড়া ৬ ৯নং আষ্কযপুয ৭৩০৫৪৫৫১৩৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১২৬ পভাা: ইত ভপন তয়দ নজরুর ইরাভ ভপরা গৃপনী জাভারপুয াজীাড়া ৬ ৯নং আষ্কযপুয ১৫৯৬৯২১১৪০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১২৭ পভা: নজরুর ইরাভ ইউসুপ আরী পুরুল পদনভজুয জাভারপুয পখাড়া ৬ ৯নং আষ্কযপুয ৪১৫৬৬৯৮৪৬৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১২৮ পভা: আবু াইদ পভা: পযয়াজ উদ্দীন পুরুল পদনভজুয জাভারপুয পফকাায ৬ ৯নং আষ্কযপুয ৭৩০৬৪৬৬২৬৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১২৯ পভা: আপজার পভা:যপপকুর পুরুল পদনভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৩৭৬ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১৩০ পভা: রুরফর ফাবু পভা: পছপদ্দক আরী পুরুল পদনভজুয জাভালুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ৩৭০৬৮০৩৬৬৯ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১৩১ পভাছা: স্বপ্না পফগভ পভা: ভরয আরী পুরুল পদনভজুয জাভারপুয পখাড়া ৬ ৯নং আষ্কযপুয ১৯০৬৮১১৫০৮ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১৩২ পভাছা: উরম্ম কুরছুভ বুটু পভাারম্মদ ভপরা গৃপনী জাভারপুয ফড়ফাড়ী ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৩৫৬৪৬৭১১৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১৩৩ পভাছা: ভনপজরা পফগভ পভাজারম্মর ক ভপরা গৃপনী জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৩৫৭৪১৬৪৩৩ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১৩৪ পভাাযপ পারন ইউসুপ আরী পুরুল পদনভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ৪৬০৬৮২২৭০০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১৩৫ পভাছা: আরনায়াযা আইনুর ভপরা পদনভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ৫০৫৬৮১২৬২০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১৩৬ পভা: আইনুর ক দারন পভাাম্মদ পুরুল পদনভজুয জাভরপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৩৫৬৮৮৩৫৩৪ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১৩৭ পভা: আভজাদ আরী পভা: খপভয উদ্দীন পুরুল পদনভজুয জাভারপুয পভখাড়া ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৩৫৬৭১০৩৮০ পভাোঃ আকযাভ পারন ০১৭১৪-২২৯৪০৫

১১৩৮ পভাছা: আঞ্জুয়াযা পফগভ পভা: পযাজুর ইলরাভ ভপরা গৃপিী জাভালুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৭০৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৩৯ পভা: আরনায়ায পারন পভা: আতাউয যভান পুরুল পদনভজুয জাভারপুয পখাড়া ৬ ৯নং আষ্কযপুয ৪১৫৬৭০২৬৪১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৪০ পভা: জাপদুর ইরাভ পভা: আইয়ুফ আরী পুরুল পদনভজুয জাভারপুয পখাড়া ৬ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৭৭৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৪১ পভাছা: জাানাযা পফগভ পভা: জারার পারন ভপরা গৃপনী জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯নং আষ্কযপুয ৫০৬৮২৩২৬৭৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ ভপরা পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংযুক্ত পডরারযয নাভ
পডরারযয পভাফাইর 

নং

১১৪২ পভাছা: ফুরজান পভা: পযাজ উদ্দীন ভপরা গৃপনী জাভারপুয টাওয়াযাড়া ৬ ৯নং আষ্কযপুয ৮২০৬৮১৮৯৭৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৪৩ পভাছা: াজারার পরভন পভা: ভপন আরী পুরুল পদনভজুয জাভারপুয টাওয়াযাড়া‘ ৬ ৯নং আষ্কযপুয ৫৯৫৬৮১৩৬৮৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৪৪ পভা: কপভয উদ্দীন পধযাজতুল্লা পুরুল পদনভজুয জাভারপুয ৬ ৯নং আষ্কযপুয ১৪৫৬৪৫৩৮৮৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৪৫ পভাছা: পপযরদৌী পভা: আব্দুর পভঞা ভপরা পদনভজুয জাভারপুয পভখাড়া ৬ ৯নং আষ্কযপুয ৬৪০৬৮২০১৫৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৪৬ পভা: ভপউয যভান পভা: াভসুদ্দীন পুরুল পদনভজুয জাভারপুয পভখাড়া ৬ ৯নং আষ্কযপুয ৫৯৫৬৮৭২০৮৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৪৭ পভা:ইয়াপছন আরী মৃত ততয়ফ আরী পুরুল পদনভজুয কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯০৩৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৪৮ পভা: রুস্তভ আরী পভা: আব্দুর গফুয পুরুল পদনভজুয নাড়ুায ৪ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৭৮০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৪৯ পভা: ফাবুর আক্তায পভা: নপছফত আরী পুরুল পদনভজুয নাড়ুায ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০০২৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৫০ পভা: যাোক আরী মৃত নপজয উদ্দীন পুরুল পদনভজুয যাঘফপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০১১২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৫১ পভাা: াপপয়া খাতুন পভা:ফাদর পভয়া ভপরা গৃপনী পগাারপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৬০৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৫২ পভা: আ: ান্নান পভয়া পভা: ভছর পারন পুরুল পদনভজুয নাড়ুায ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০০৩০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৫৩ পভাছা: রুছানা াযবীন পভা: পযফুর ইরাভ পভরন ভপরা গৃপনী দ: পগাারপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯৫২৭১৬৪১৬০০০০০০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৫৪ পভাোঃ ফাঠু মৃতোঃ জপভতুল্লযা পুরুল পদনমুজুয উোঃ ডাঙ্গা াড়া ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪২৯২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৫৫ পভাোঃ ভকরছদ আরী মৃতোঃ কপছভপদ্দীন পুরুল পদনমুজুয উোঃ ডাঙ্গা াড়া ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪২০২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৫৬ পভাোঃ পভাকবুর মৃতোঃ পগয়া উদ্দীন পুরুল মুপক্তরমাদ্ধা মুপিাড়া ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯৩০৩১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৫৭ পভাাোঃ ভরপজা পফওয়া মৃতোঃ আপজার ভপরা গৃপনী পতরী াড়া ৯নং আষ্কযপুয ৩৩১৩০৪৭০৯০৪৮০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৫৮ পফরযন্দ্র নাথ মৃতোঃ ভয চন্দ্র পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১২১৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৫৯ পভাাোঃ আপরভা খাতুন মৃতোঃ খারদভ আরী ভপরা গৃপনী তাজপুয ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯২৩৫৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৬০ পভাোঃ পখাযরদ আরী মৃতোঃ পভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪১৪৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৬১ পভাাোঃ নুযরনায পভাোঃ নজরুর ইরাভ ভপরা গৃপনী যস্বত্তীপুয ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৪০২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৬২ জরহুয পভাাোঃ শুকুরু পভাাোঃ পুরুল মুপক্তরমাদ্ধা যস্বত্তীপুয ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৫৮৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৬৩ পভাোঃ আইন উদ্দীন মৃতোঃ নপয উদ্দীন পুরুল মুপক্তরমাদ্ধা খানপুয ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৭৩০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৬৪ ইয়ায পভাাম্মদ মৃতোঃ ওভান গনী পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৬৭৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৬৫ পভাোঃ আোঃ ছাত্তায মৃতোঃ দযফারু পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩৭৪৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৬৬ পভাোঃ ভভতাজ আরী মৃতোঃ আব্দুর পভঞা পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৫৩৮৩৭৪৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৬৭ পভাোঃ আোঃ ছাভাদ মৃতোঃ পভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৪১৪৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৬৮ পভাাোঃ তপযন পফওয়া মৃতোঃ াচান আরী ভপরা গৃপনী খানপুয ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬০৮৬৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৬৯ পভাাম্মদ আরী মৃতোঃ লুৎপয আরী পুরুল পদনমুজুয খানপুয ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮০৫০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৭০ পজল্লুয যভান পভা:পভাফাযক আরী পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী পূফ ডাড়া ৭ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৭১ পভা:রপতপয যভান আপরভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী পূফ ডাড়া ৭ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৭২ পভাোঃ াইদুয যভান পভাোঃ জপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পগাারপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৭৩ পভাোঃ আযাপ আরী মৃতোঃ উভয আরী পুরুল পদনমুজুয পগাারপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৭৪ পভাছাোঃ াানাজ াযবীন ইপরয়া আরী ভপরা গৃীপন কুসুম্বী ভাঝাাড়া ৭ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৭৫ পভাোঃ াাঙ্গীয আরভ াইদুয যভান পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী ভাঝাাড়া ৭ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৭৬ পভাোঃ পভাকরছদ আরী পভাোঃ ভইন উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী ভাঝাাড়া ৭ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৭৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পভাোঃ আপজজুয  যভান পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী ভাঝাাড়া ৭ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৭৮ পভাাোঃ াভত আযা পভাোঃ কারভ আরী ভপরা গৃীপন যাঘফপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৭৯ পভাোঃ আরনায়ায পারন পভাোঃ ভরয আরী পুরুল পদনমুজুয যাঘফপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৩৫৮১১১৫৫৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৮০ পভাাোঃ সুরতানা াযবীন তয়দ আরী ভপরা গৃীপন কুসুম্বী ভাঝাাড়া ৭ ৯নং আষ্কযপুয ৫৫০৬৫৬৮৯৫৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৮১ পফরারয়ত পারন পভাোঃ ফাায আরী পুরুল পদনমুজুয উত্তয াড়া ৭ ৯নং আষ্কযপুয ৩৭০১২২৩০০৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৮২ পভা: আযাপ আরী মৃত আপপর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয যাঘফপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০২৫৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৮৩ পভাোঃ ভামুদুর পাক আব্দুয জব্বায পুরুল পদনমুজুয পগাারপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ৫৯৫৬৮৬৯৫৬৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৮৪ পভাোঃ পভাররভ আরী নওরয আরী পুরুল পদনমুজুয যাঘফপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ৬৯০১৪৭৯৮৭০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৮৫ পভাোঃ যাাত আরী পভাোঃ পরয়াকত আরী পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২০০১২৭১৬৪১৬০০০১০০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৮৬ পভাাোঃ ভারজদা পফগভ কপরমুদ্দীন ভপরা গৃীপন কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৮০৬৫৬৬৯৯৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৮৭  পভাাোঃ যওন আযা পভাোঃ ফপজয উদ্দীন ভপরা গৃীপন কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ৪১৫৬৫৫৫৪৯৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৮৮ পভাোঃ তাপযকুর ইরাভ পভাোঃ খপরর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৩৭৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৮৯ পভাোঃ নাজমুর পভাোঃ ততয়ফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ৮৬৫৬৮০৯৮০৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৯০ পভাোঃ জয়নার আরফদীন দলু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয নাড়ুায ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৮০৬৫৬৩৬৪৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৯১ পভাোঃ ভইফুয আরী   মৃতোঃ আবুর পারন পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯২৭৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৯২ পভাোঃ নুয ইরাভ পভাোঃ বজু পুরুল পদনমুজুয নাড়ুায ৭ ৯নং আষ্কযপুয ১৯০৬৫৫৭৭৭০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৯৩ পভাোঃ ভপজদুয যভান মৃতোঃ ারয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৩৭১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৯৪ পভাাোঃ লুৎপা খাতুন খতপফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ১৪৫৬৮৬৮৯৮১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৯৫ পভাাোঃ পযাপজনা ফানু পভাোঃ যপফউর ইরাভ ভপরা গৃীপন নাড়ুায ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৯৯৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৯৬ পভাোঃভনপজরুর আরভ মৃতোঃ আরবুর পারন পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী ভাঝাাড়া ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯২৭৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৯৭ পভাোঃ নাপজভ উদ্দীন পভাোঃ াভসু উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী ভাঝাাড়া ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯২৬৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৯৮ পভাাোঃ যপজনা ফানু পভাোঃ নুযোভান ভপরা গৃীপন পগাারপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯১২৭১৬৪১৬০০১৯০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১১৯৯ পভাোঃ াাজান আরী পভাোঃ াইদুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয পগাারপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৫১৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২০০ পভাোঃ ফাবু পভাোঃ আব্দুর পগাপায পুরুল পদনমুজুয যাঘফপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০২৩১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২০১ আইন উদ্দীন পভাোঃ পযাপভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয যাঘফপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০১২৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২০২ পভাোঃ াপরুর ক মৃতোঃ পযবুল্লা পুরুল পদনমুজুয নাড়ুায ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৩৪৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২০৩ আজাায আরী   মৃতোঃ আকালু পুরুল পদনমুজুয নাড়ুায ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৪৯৮৭৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২০৪ পভাোঃ জারয আরী মৃতোঃ জপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয যাঘফপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০১৩৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২০৫ পভাোঃ আফাইদুয যভান পভাোঃ পযাজুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯২৬৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২০৬ পভাোঃ ওভান গনী মৃতোঃ ভুতু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী ভাঝাাড়া ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯০৮১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২০৭ পভাোঃ পভাকররছায জাপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয যাঘফপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০১৭১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২০৮ আব্বা আরী মৃতোঃ পভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পগাারপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৬১৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২০৯ পভাোঃ আরনায়ায পারন পভাোঃ আবুর কারভ পুরুল পদনমুজুয পগাারপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৫৫২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২১০ আব্দুর জপরর পভাোঃ পকতাবুল্লা পুরুল পদনমুজুয নাড়ুায ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৯৩২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২১১ পভাোঃ াইফুর মৃতোঃ পভাাম্মদ আরী পুরুল পদনমুজুয পগাারপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৬৬৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২১২ পভাোঃ ছইদুয যভান ওভান গনী পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী ভাঝাাড়া ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৫৩৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২১৩ পভাোঃ কাভরুোভান পভাোঃ আব্বা আরী পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী ভাঝাাড়া ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৩৬৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২১৪ পভাোঃ আব্দুর ভাররক মৃতোঃ আব্দুর ওয়াফ পুরুল পদনমুজুয যাঘফপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০২৫২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২১৫ পভাোঃ ভপপজুয যভান   মৃতোঃ যপভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী ভাঝাাড়া ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৪৩৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২১৬ পভাোঃ পভাছারদ্দক খপরর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী ভাঝাাড়া ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯২৭১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২১৭ পভাোঃ ভনু পভঞা মৃতোঃ আপজভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয যাঘফপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০২৫০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২১৮ আনছায আরী রার পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয যাঘফপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০১১৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২১৯ পভাোঃ আনারুর ক মৃতোঃ ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৪৮১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২২০ পভাোঃ াইদুয যভান  পভাোঃ াাদত পারন পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী ভাঝাাড়া ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯২১০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২২১ পভা: পইজুয যভান াভসুদ্দীন পুরুল পদনমুজুয নাড়ুায ৭ ৯নং আষ্কযপুয ৫৫০৬৫৬৭৩৪৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২২২ জাপদুর ইরাভ আব্দুর ছাত্তায পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী ভাঝাাড়া ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৩৫৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২২৩ পভাোঃ াাদাত আরী মৃতোঃ পাফ  পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী ভাঝাাড়া ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৩৭৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২২৪ পভাোঃ আপয উদ্দীন মৃতোঃ আপজজায যভান পুরুল পদনমুজুয পগাারপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৭১৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২২৫ পভাোঃ আযভান আরী মৃতোঃ তইনুয যভান পুরুল পদনমুজুয পগাারপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৭০৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২২৬ আব্দু াত্তায ওভান গনী পুরুল পদনমুজুয নাড়ুায ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৭৪৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২২৭ পভাোঃ পভরছয আরী মৃতোঃ কপপর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী ভাঝাাড়া ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯০৫৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২২৮ পভাোঃ ভভতাজ আরী  মৃতোঃ ছপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পগাারপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৭২৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২২৯ আপতকুর ইরাভ আবুর কারভ পুরুল পদনমুজুয পগাারপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৫৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৩০ পযরজদা আব্দুর রপতপ ভপরা গৃীপন যাঘফপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০১০০৬৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৩১ পভাোঃ ভাাবুয পভাোঃ আনছায আরী পুরুল পদনমুজুয যাঘফপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০১১৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৩২ পভাোঃ ভাপজদুয যভান পভাোঃ ওভান গনী পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯০৮৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৩৩ আকরপা থাতুন ভকররছায ভপরা গৃীপন কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৩০৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৩৪ পভাোঃ াপজুয যভান পভাোঃ খারদভ আরী পুরুল পদনমুজুয নাড়ুায ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৯৩১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৩৫ পভাোঃ খারদভ আরী মৃতোঃ তপভজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয নাড়ুায ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৮৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৩৬ যারদুর  ইরাভ মৃতোঃ গরয আরী  পুরুল পদনমুজুয নাড়ুায ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৭৬৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৩৭ পভাোঃ ওফায়দুয ভাইন উদ্দীন পুরুল কৃলক পগাারপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৫৬৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৩৮ রার পভঞা মৃতোঃ তদফাযক আরী পুরুল কৃলক পগাারপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৬৪৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৩৯ পভাোঃ ভপনরুোভান পভাোঃ আপতকুয যভান পুরুল কৃলক পগাারপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৩৯০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৪০ পভাোঃ ভাইন উদ্দীন মৃতোঃ পভয উদ্দীন পুরুল কৃলক পগাারপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৫৯৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৪১ ফাবুর পারন পভাোঃ নপভয উদ্দীন পুরুল কৃলক পগাারপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৬৭৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৪২ পভাোঃ ইদুয যভান পভাোঃ াতাজ আরী পুরুল কৃলক পগাারপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৫৬২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৪৩ আব্দুয যাোক মৃতোঃ াভসুদ্দীন পুরুল কৃলক পগাারপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৭০৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৪৪ পভাোঃ ায়দায আরী মৃতোঃ খপভয উদ্দীন পুরুল কৃলক পগাারপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৭০৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৪৫ পভাোঃ জাাঙ্গীয  আরভ মৃতোঃ জপভর পভঞা পুরুল পদনমুজুয পগাারপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৫৬৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ ভপরা পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংযুক্ত পডরারযয নাভ
পডরারযয পভাফাইর 

নং

১২৪৬ পভাোঃ ারয়দ আরী মৃতোঃ জপভর পভঞা পুরুল পদনমুজুয পগাারপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৬৭০১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৪৭ পভাোঃ আপজজুয যভান ভরয আরী পুরুল পদনমুজুয যাঘফপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০২৭৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৪৮ পভাোঃ পজলু ক এছায  উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয যাঘফপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৫৩২৭১৬৪১৬০১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৪৯ পভাোঃ আপনছুয মৃত  োঃ ওপর পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয যাঘফপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০১৫২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৫০ পভাোঃ আপছায আরী পভাোঃ আপপর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয যাঘফপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০২৩৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৫১ পভাোঃ আব্দুর জব্বায মৃতোঃ পখাকা পুরুল পদনমুজুয যাঘফপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০১০৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৫২ পভাোঃ নুয আরভ আব্দুর রপতপ পুরুল কৃলক যাঘফপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০১৬১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৫৩ পভাোঃ ভপজফয যভান মৃতোঃ পছপদ্দক পুরুল কৃলক যাঘফপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০১৯৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৫৪ পভাোঃ ভপতউয যভান মৃতোঃ াপজপয়ায  পুরুল কৃলক যাঘফপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০২৮১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৫৫ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ পভাোঃ দপরমুদ্দীন পুরুল কৃলক যাঘফপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০২৫৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৫৬ পভাোঃ পজরায যভান খয়রুজাভান পুরুল কৃলক যাঘফপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০১৭৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৫৭ পভাোঃ আবু াইদ নুরুর ইরাভ পুরুল কৃলক যাঘফপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০২১৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৫৮ পভাোঃ পভরন ফাবু আপছায আরী পুরুল কৃলক যাঘফপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯২২৭১৬৪১৬০০০২০০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৫৯ পভাোঃ ভামুনুয যপদ মৃতোঃ আোঃ ারাভ পুরুল কৃলক যাঘফপুয ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০২০০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৬০ পভাোঃ সুভন ফাবু পভাোঃ পরকন্দায আরী পুরুল পদনমুজুয নাড়ুায ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭৪৪৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৬১ পভাোঃ ইফুয যভান নফানু পুরুল পদনমুজুয নাড়ুায ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৯২৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৬২ পভাোঃ পদুর ক পচকু পভাাোঃ পুরুল পদনমুজুয নাড়ুায ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৯০০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৬৩ পভা:ভাপজদুয যভান পভা: কপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয নাড়ুায ৭ ৯নং আষ্কযপুয ৫৫০৬৮৭০৫০৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৬৪ পভাোঃ াাবুর ক মৃতোঃ ানজু পভঞা পুরুল পদনমুজুয নাড়ুায ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৭৫০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৬৫ পভাোঃ আপনসুয যভান মৃতোঃ অরী পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয নাড়ুায ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৮৯৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৬৬ পভাাোঃ রুকানা াযবীন পভাস্তাপকভ ভপরা গৃীপন নাড়ুায ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৯৭৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৬৭ পভাাোঃ সূম ড পফগভ আব্দুর জব্বায ভপরা গৃীপন নাড়ুায ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৯৭০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৬৮ পভাাোঃ সুরতানা  পভাোঃ াজু পভঞা ভপরা গৃীপন নাড়ুায ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৮৫০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৬৯ পভা: পভজানুয যভান পভা: াভসুদ্দীন পুরুল কৃলক কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৭৭২৭১৬৪১৬০০০৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৭০ পভাোঃ পায়জায পভাোঃ পভয উদ্দীন পুরুল কৃলক নাড়ুায ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৩৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৭১ পভাোঃ পদুয যভান খয়ায পভাাোঃ পুরুল কৃলক নাড়ুায ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৮২০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৭২ ছাভছুর আজগায আরী পুরুল কৃলক নাড়ুায ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৮৩০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৭৩ যভত আরী যপপ উদ্দীন পুরুল কৃলক নাড়ুায ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৭৬৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৭৪ ভপদুর ইরাভ মৃতোঃ পজু পভাাোঃ পুরুল কৃলক নাড়ুায ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯০৬০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৭৫ পভাোঃ পযাজুর ক পভাোঃ গরয আরী পুরুল কৃলক নাড়ুায ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৯৯৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৭৬ আোঃ যপভ মৃতোঃ পচনা পভাাোঃ পুরুল কৃলক নাড়ুায ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৮৪৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৭৭ পভাোঃ আপজজুয যভান মৃতোঃদলু  পভাাোঃ পুরুল কৃলক নাড়ুায ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৮৫৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৭৮ পভাোঃ নজরুর ক মৃতোঃ দল পভাাোঃ পুরুল কৃলক নাড়ুায ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৪৩০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৭৯ পভাোঃ জহুরুর ইরাভ মৃতোঃ পভযাজুর ইরাভ পুরুল কৃলক নাড়ুায ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৫৪০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৮০ পভাোঃ পজলু ক মৃতোঃ পাররভান পভঞা পুরুল কৃলক নাড়ুায ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৯৬৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৮১ পভাোঃ আপজজুয যভান পভাোঃ ওায আরী পুরুল পবনচারক কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯০১২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৮২ পভাোঃ আপভনুর ইরাভ পভাোঃ দপরভ উদ্দীন পুরুল পবনচারক কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৩৪৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৮৩  পভাাোঃ সুপপয়া খাতুন  ভারজদুয যভান ভপরা গৃীপন কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৫৫৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৮৪ পভাোঃ ভাইন উদ্দীন মৃতোঃরদরা পুরুল কৃলক কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯২৮২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৮৫ পভাোঃ আপভনুর  ভপপজ উদ্দীন পুরুল কৃলক কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৩৫০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৮৬ আরভপগয জয পভাাোঃ পুরুল কৃলক কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৩৯৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৮৭ পভাোঃ ভনতাজ আরী পভাোঃ আব্দুয যভান পুরুল কৃলক কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯১৪৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৮৮ পভাোঃ ওয়াফ আরী মৃতোঃ দরী পভাাোঃ পুরুল কৃলক কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯২১৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৮৯ পভাোঃ আনছায আরী পভাোঃ আবুর পারন পুরুল কৃলক কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯২৬২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৯০ পভাোঃ ভনরছ আরী পভাররভ উদ্দীন পুরুল কৃলক কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৪২৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৯১ পভাোঃ ভনজুরুর ক পভাোঃ আোঃ ফাকী পুরুল কৃলক কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৩৪৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৯২ পভাোঃ আরা উদ্দীন পভাোঃ পজলু যভান পুরুল কৃলক কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯১৭৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৯৩ পভাোঃ ছাভাদুয যভান পভাোঃ ওভান গনী পুরুল কৃলক কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯০৮৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৯৪ আযভান আরী আোঃ কারদয পুরুল কৃলক কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৩৪৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৯৫ ভপজফয যভান মৃতোঃ ওভান গনী পুরুল কৃলক কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯২৮৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৯৬ পভাোঃ আরনায়ায পারন আোঃ কারদয পুরুল কৃলক কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৩১৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৯৭ আপজবুয যভান মৃতোঃ আনায আরী পুরুল কৃলক কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৩২৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৯৮ পভাোঃ আোঃ যপভ মৃতোঃ কপরভ উদ্দীন পুরুল কৃলক কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯২০১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১২৯৯ পভাোঃ তয়দ আরী পভাোঃ াভসু উদ্দীন পুরুল কৃলক কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯২৫২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩০০ পভাোঃ জারার উদ্দীন পভাফাযক আরী পুরুল কৃলক কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯০৫১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩০১ বুধু পভাাোঃ দযফারু পভাাম্মদ পুরুল কৃলক কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৪১৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩০২ পভাোঃ গপায আরী মৃতোঃ যাপ আরী পুরুল কৃলক কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৯৯৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩০৩ আোঃ যাোক জয়নার  আরফদীন পুরুল কৃলক কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৩৯৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩০৪ পভাোঃ াইফুর ইরাভ মৃতোঃ যভত আরী পুরুল কৃলক কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯০০৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩০৫ পভাোঃ পভজানুয যভান  পভাোঃ ,পভাফাযক আরী পুরুল কৃলক কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯০৫৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩০৬ পভাোঃ পযাজুর ইরাভ পযপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৯১৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩০৭ ভইনুর ক আব্দুর জব্বায পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৪৪৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩০৮ পভাোঃ আপছায আরী পভাোঃ াভসু উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৩০০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩০৯ পভাোঃ পপযদুর ইরাভ পভাোঃ আরতাপ পারন পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৪২১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩১০ পভাাোঃ যাপপকা খাতুন পভাোঃ পযজাউর ইরাভ ভপরা গৃীপন কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯২৪৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩১১ পভাোঃ ভনপজরা খাতুন পভাোঃ যপদুর ইরাভ ভপরা গৃীপন কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯২৪৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩১২ পভাোঃ াপপজ উদ্দীন মৃতোঃ নুয আরী পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯২৪০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩১৩ পভাোঃ ভাসুদ যানা পভাোঃ লুৎপয যভান পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯২২৭১৬৪১৬০০০০০০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩১৪ পকযাভত আরী মৃতোঃ পভাজাপপয পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৩৩১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩১৫ ভপউয যভান পরভাোঃ পভাতাররফ পারন পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৩৬০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩১৬ পভাোঃ াইদুয যভান  মৃতোঃ ারর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৪৯৩৪১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩১৭ পভাোঃ আইনুর ক মৃতোঃ আপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৪৩৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩১৮ পভাোঃ ভাবুবুয যভান মৃতোঃ ততয়ফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯০৩২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩১৯ আযাপ আরী শুকুয পভাাোঃ পুরুল পদনমুজুয জাভতরী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯০০৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩২০ পভা:ভরয আরী পভা: আপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী পূফ ডাড়া ৭ ৯নং আষ্কযপুয ৮২০৬৮০২০৪৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩২১ পভাাোঃ ভঙ্গরী আযা মৃতোঃ ইয়ায পভাাম্মদ ভপরা গৃীপন কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৬৮২৭১৬৪১৬০১৪১০০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩২২ পভা: আাদুোভান ফাবু আব্দুয যপভ পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী পূফ ডাড়া ৭ ৯নং আষ্কযপুয ৬৪০৬৮৭১৭০৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩২৩ পভা:ভাপজদুয যভান পভা:আব্দুর কারদয পুরুল পদনমুজুয কুসুম্বী ৭ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৩১০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩২৪ পভাোঃ াইদুয যভান পভাোঃ খযরদ আরী পুরুল কৃপল কাজ দ: গপফন্দপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৩৪২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩২৫ পভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ পভাোঃ আব্বা আরী পুরুল কৃপল কাজ দ: গপফন্দপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৮৯২৭১৬৪১৬০০০০০০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩২৬ যই উদ্দীন মৃত চান পভাাম্মদ পুরুল কৃপল কাজ দ: গপফন্দপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৬২৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩২৭ আপজভ উদ্দীন পফফয যভান পুরুল কৃপল কাজ দ: গপফন্দপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৭৫৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩২৮ পভাোঃ ফাবুর আক্তায পভাোঃ খযরদ আরী পুরুল কৃপল কাজ দ: গপফন্দপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৪৯৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩২৯ পভা: আনছায আরী ছারফয আরী পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পফটাড়া ৮ ৯নং আষ্কযপুয ৯৫৫৩২৮৬১৯৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৩০ পভাোঃ নুরুর ইরাভ ভকবুয পারন পুরুল কৃপল কাজ দ: পদফীপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ৬৪০৬৮৬৯৯৮৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৩১ যভজান আরী তারয পভাাম্মদ পুরুল কৃপল কাজ দ: গপফন্দপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ৬৮৫৬৪৫৬৯৪৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৩২ পভাোঃ আব্দুর রপতপ মৃত পফরার পুরুল কৃপল কাজ দ: গপফন্দপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৫২৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৩৩ রপতপয যভান মৃত তপপর উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ দ: গপফন্দপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৭৪০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৩৪ পভাোঃ আতাউয যভান মৃত তপপর উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ দ: গপফন্দপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৩২১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৩৫ পভাোঃ ভকতুর আরী পভয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ দ: গপফন্দপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ৩২৫৬৭৭৯৫৩৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৩৬ পযজাউর ইরাভ মৃত খপরর উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ দ: গপফন্দপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৫১৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৩৭ পভাোঃ এজায উদ্দীন পভাোঃ পপ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ দ: গপফন্দপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ৬৮৫৬৬৯২৯২৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৩৮ পভাছাোঃ পপরযাজা খাতুন আইনুয ক ভপরা গৃপনী দ: গপফন্দপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ৬৪০৬৭৬৯১৫৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৩৯ পভাোঃ আরভগীয অপভয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ দ: গপফন্দপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ১৪৫৬৭৫৯৩৪৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৪০  পভাোঃ ভপভনুর ভপপজ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ দ: গপফন্দপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১০৬৩৯০৩২৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৪১ পভাোঃ পযয়াজুর ইরাভ নপভয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ দ: গপফন্দপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ৪৬০৬৭৭৬৫২৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৪২ পভাোঃ নাজমুর ক আব্দুল্লা আর ভামুন পুরুল কৃপল কাজ দ: গপফন্দপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ৭৭৫৬৭৭৪১৯১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৪৩  পভাোঃ যপদুর ইরাভ যভজান আরী পুরুল কৃপল কাজ দ: গপফন্দপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ১৯০৬৪৪৮৭৪৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৪৪ পভাোঃ ফাবুর আক্তায খযরদ আরী পুরুল কৃপল কাজ দ: গপফন্দপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ১৪৫৬৯০৭৭২২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৪৫ পভাছাোঃ আযপজনা পভাোঃ খপতফ উদ্দীন ভপরা গৃপনী দ: গপফন্দপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ৪১৬৩৯০৪৬০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৪৬ পভাছাোঃ নুয পনায পভাোঃ ারচন আরী ভপরা গৃপনী দ: গপফন্দপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ৫৯৫৬৬৮৯২০১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৪৭ ভতাাফ আরী ওপছভ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ দ: গপফন্দপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ৪৬০৬৮৭৬১৩৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৪৮ পভাছাোঃ সুরতানা আপজয পভাাম্মদ ভপরা গৃপনী দ: গপফন্দপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ৮২০৬৪৫৩৭০৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৪৯ পভাোঃ ছাররহুয যভান পভাোঃ াচান আরী পুরুল কৃপল কাজ দ: গপফন্দপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ১৯০৬৭৬৭১১৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ ভপরা পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংযুক্ত পডরারযয নাভ
পডরারযয পভাফাইর 

নং

১৩৫০ পভাোঃ আযাফুর জাভান পভাোঃ আজাায পুরুল কৃপল কাজ দ: গপফন্দপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ৭৮০৪৩৬৩১৮৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৫১ পভাছাোঃ ভারজদা খাতুন আরী পভাাম্মদ ভপরা গৃপনী দ: গপফন্দপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ৭৭৫৬৪৫৬৫৪২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৫২ পভাছাোঃ পপযনা খাতুন খপফয উদ্দপন ভপরা গৃপনী দ: গপফন্দপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ৪১৫৬৪৪৫৪২৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৫৩ আইনুর খপরর  পুরুল পদনমুজুয পগাপফন্দপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৬৮৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৫৪ পভাোঃ পয়জায যভান পভাোঃপপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পগাপফন্দপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৭০৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৫৫ পভাোঃ পদররায়ায পারন পভাোঃ খপফয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পগাপফন্দপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৩১৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৫৬ পভাোঃ আপজজায যভান পভাোঃ পযাজুর পুরুল পদনমুজুয পগাপফন্দপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৫৭০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৫৭ াপভদুয নুয আরী পুরুল পদনমুজুয পগাপফন্দপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৬৭৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৫৮ পভাাোঃ পল্পীয়াযা পভাোঃআব্দুর জব্বায পুরুল পদনমুজুয পগাপফন্দপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৫৫২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৫৯ পভাছা:আপযজনা পফগভ পভা: আব্দুয যাোক ভপরা গৃপনী তাজপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৬০ পভাোঃআকতারু জাভান আজাায আরী পুরুল পদনমুজুয পগাপফন্দপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৮২৫০৭৭৪৪৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৬১ পভাোঃ াহ্ আর পারন পভাোঃ ভতাায পারন পুরুল কৃপল কাজ তাজপুয পফায়রভাযী ৮ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১০৬৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৬২ যপপকুর ইরাভ মৃত ভপ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ তাজপুয পফায়রভাযী ৮ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১০৬৪১৬৩৯১১৮১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৬৩ পভাোঃ তাজমুর ক পভাোঃ ভপয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ তাজপুয পফায়রভাযী ৮ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১০৭৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৬৪ পভাোঃ পফফয যভজান আরী পুরুল কৃপল কাজ তাজপুয পফায়রভাযী ৮ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১১১৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৬৫ পভাোঃ তপাের পারন মৃত ফাংরু  পভাাম্মদ পুরুল কৃপল কাজ তাজপুয পফায়রভাযী ৮ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১০৯৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৬৬ পভাোঃ ছারাভ পভাোঃ জয়নার পুরুল কৃপল কাজ তাজপুয পফায়রভাযী ৮ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১২২৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৬৭ পভাোঃ ারচন আরী যভজান আরী পুরুল কৃপল কাজ তাজপুয পফায়রভাযী ৮ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১১২৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৬৮ পভাোঃ ভকরছদ আরী মৃত  াবু পভাাম্মদ পুরুল কৃপল কাজ তাজপুয পফায়রভাযী ৮ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১১৩১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৬৯ াইফুর াইদুয পুরুল কৃপল কাজ তাজপুয পফায়রভাযী ৮ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১০৯৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৭০ পভাছাোঃ ভপতজান পফগভ ভাবুয যভান ভপরা গৃপনী তাজপুয পফায়রভাযী ৮ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১০৪৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৭১ পভাোঃ াপপজ উদ্দীন মৃত খায়রুক পুরুল কৃপল কাজ তাজপুয পফায়রভাযী ৮ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১০৯৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৭২ পভাোঃ আরী মৃত আপছভ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ তাজপুয পফায়রভাযী ৮ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১১০২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৭৩ পভাপভন মৃত ভতাররফ পুরুল কৃপল কাজ তাজপুয পফায়রভাযী ৮ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১০৪৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৭৪ পভাোঃ পপকুয ইরাভ পভাোঃ ভপ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ তাজপুয পফায়াযভাপয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ১৪৫৬৮৬৬৫৬৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৭৫ যফানু জপঙ্গীয আরভ ভপরা গৃপনী তাজপুয পফায়াযভাপয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১০৫৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৭৬ পভাছাোঃ াপফনা খাতুন াভত আরী ভপরা গৃপনী পফায়ারধাযী ৮ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯৪২৭১৬৪১৬০০০১০০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৭৭ পভাোঃ াপফবুয যভান পভাোঃ যভান পুরুল পদনমুজুয পদফীপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১০০২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৭৮ পভাোঃ পভাকরছদুর পভাপভন পভাোঃ যস্তভ আরী পুরুল পদনমুজুয পদফীপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৯৮০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৭৯ পভাোঃ আোঃ ভাররক মৃতোঃ যভজান আরী পুরুল পদনমুজুয পদফীপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৯৯৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৮০ পভাোঃ ভারজদুয যভান পভাোঃখপরর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পদফীপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৯৯৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৮১ পভাোঃ ছারদকুর ইরাভ াচান আরী পুরুল পদনমুজুয পদফীপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৯১৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৮২ পভাোঃ আব্দুর কারদয মৃতোঃ ইভাইর পারন পুরুল পদনমুজুয পদফীপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৯৭৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৮৩ পভাোঃ পজলুয যভান মৃতোঃ তপপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পদফীপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৮৮৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৮৪ পভাোঃ াভসু উদ্দীন মৃতোঃ পফবুল্লা পুরুল পদনমুজুয পদফীপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৯৭৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৮৫ পভাোঃ পভাপভনুর ভাইনু উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পদফীপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৪৭৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৮৬ যপফউর ইরাভ পরভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পদফীপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৫৫৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৮৭ পভাোঃ আবুর কারভ মৃতোঃ আপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পদফীপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৩৮০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৮৮  পভাোঃ াপভদুয যভান নুয আরী পুরুল কৃপল কাজ দ: পগাপফন্দপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৬৭৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৮৯ পভাোঃ নাপয উদ্দীন মৃতোঃ পচা পভাাোঃ পুরুল পদনমুজুয পদফীপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৫৮৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৯০ পভাোঃ জাপকয পারন পভাোঃ পপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পদফীপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৩৯০৭৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৯১ পভাোঃ রকরছয মৃতোঃ পচতু পভাাোঃ পুরুল পদনমুজুয পদফীপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৭৫৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৯২ টাউন ফাবু ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পদফীপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৭০৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৯৩ পভাোঃ তাজমুর ক পভাোঃনপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পদফীপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৫৩৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৯৪ পভাোঃ ভনরছ আরী মৃতোঃপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পদফীপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৭৩৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৯৫ পভাোঃ আরনামায পারন দপজভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পদফীপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৩৯০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৯৬ পভাোঃ যাপ মৃতোঃ পভাোঃ আযাপ পুরুল পদনমুজুয পদফীপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১১৩৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৯৭ ভনজুরুর আব্দুল্লা পুরুল পদনমুজুয পদফীপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ১৯৯১২৭১৬৪১৬০০০১০০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৯৮ পভাছাোঃ ভারুপা খাতুন পভাোঃওরন আরী ভপরা গৃীপন পদফীপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০২০২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৩৯৯ পভাোঃ ভকরছদ আরী মৃতোঃ ওয়াজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পদফীপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১১৬২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪০০ পভাোঃ তাজু মৃতোঃ ওভান গনী পুরুল পদনমুজুয পদফীপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৯৪৫০৬১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪০১ পভাাোঃ বুরবুপর পভাোঃমুপভনুর ইরাভ ভপরা গৃীপন পদফীপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১১৬৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪০২ পভাোঃ যাজু পারন পভাোঃ আযাপ আরী পুরুল পদনমুজুয পদফীপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১১২৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪০৩ পভাোঃ আোঃ রপতপ পভাোঃ ভপজফয যভান পুরুল পদনমুজুয পদফীপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৮৪১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪০৪ পভাাোঃ যারনা ফানু পভাোঃ নুযর ইরাভ ভপরা গৃীপন পদফীপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৮৩১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪০৫ ভাসুদা াযবীন আব্দুর ভাররক ভপরা গৃপনী পদফীপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৮৫১৪৮২২৫৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪০৬ পভাোঃ আব্দুর ভাররক পভাোঃ ভপজফয যভান পুরুল পদনমুজুয পদফীপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৮৫৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪০৭ পভাোঃ ভনরছফ আরী মৃতোঃ কভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয পদফীপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৮৪৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪০৮ পাভফারু কুন্দ ভন পুরুল পদনমুজুয পদফীপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১০৩৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪০৯ কামুরুোভান পভাোঃ াচা ন আরী পুরুল কৃপল কাজ দ: পদফীপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ৬৪০৬৭৬৮৬৮৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪১০ পভাোঃ নুয আরভ ফুলু পভয়া পুরুল কৃপল কাজ দ: পদফীপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ৮৬৫৬৪৬১৯৫৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪১১ পভাোঃ আপজজুয ভকরছদ আরী পুরুল কৃপল কাজ দ: পদফীপুয কাপকায ৮ ৯নং আষ্কযপুয ৪১৫৬৬৮১৪৫৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪১২ তকরা যায় কুজজ ভন পুরুল কৃপল কাজ দ: পদফীপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ৩৭০৬৪৪৩৪০৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪১৩ দ্দু চন্দ্র যায় অমুল্য চন্দ্র যায় পুরুল কৃপল কাজ দ: পদফীপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ৯৫৭৭১৪৪১৮২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪১৪ পফকা চন্দ্র যায় অনন্ত যায় পুরুল কৃপল কাজ দ: পদফীপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ৮২৫১৫০২৯৭০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪১৫ আইনুর ইরাভ পযয়াজুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয কাপকায ৮ ৯নং আস্কযপুয ৩২৫৬৭৮০০২৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪১৬ পভাাোঃ াভসুন পনায াপনুয ইরাভ ভপরা গৃীপন কাপকায ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৯৪৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪১৭ পভাোঃ লুৎপয যভান পভাোঃ আব্দুর গপপায পুরুল পদনমুজুয কাপকায ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৯০২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪১৮ পভাাোঃ তারযা খাতুন পভাোঃ জরফত আরী ভপরা গৃীপন কাপকায ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১৩৯৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪১৯ পভাছাোঃ াভরুদা পভাোঃ দপজফ উদ্দীন ভপরা গৃপনী কাপকায ৮ ৯নং আষ্কযপুয ৭৩০৬৭৮০৬৬৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪২০ পভাোঃ যাোক আরী পভাোঃ আপছায পুরুল পদনমুজুয ভাপনায ৮ ৯নং আস্কযপুয ৮৬৫৬৮৮২৪৫৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪২১ পভাোঃ কাভরুজাভান পভাোঃ আপজজায যভান পুরুল পদনমুজুয ভাপনায ৮ ৯নং আস্কযপুয ৭৩০৬৮৭৯৫৪০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪২২ পভাোঃ ছাভাদুয যভান আব্দুয যপভ পুরুল পদনমুজুয ভাপনায ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৮৪৮১২৯৭৫১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪২৩ পভাোঃ পয়জুয যভান আকফয আরী পুরুল পদনমুজুয ভাপনায ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৮০৬৪৫৬১০৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪২৪ ভকবুর পারন পতাপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভাপনায ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১৩৭৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪২৫ আব্দুর জপরর কপচফ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ ভাপনায ৮ ৯নং আষ্কযপুয ৫৫০৬৬৮৭৭৫৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪২৬ আব্দুর আপজজ জপভয উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ ভাপনায ৮ ৯নং আষ্কযপুয ৪১৫৬৪৪৪৮৪৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪২৭ পভাছাোঃ পযরনা ফানু তয পভাাম্দ পুরুল কৃপল কাজ ভাপনায ৮ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৩৮৭৬৫৪৫৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪২৮ তাপভনা পফগভ আব্বা আরী ভপরা গৃপনী তাজপুয ভন্ডরাড়া ৮ ৯নং আষ্কযপুয ২৩৫৬৬৯৪৮৯৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪২৯ ারদা খাতুন জাপয আরী ভপরা গৃপনী তাজপুয ভন্ডরাড়া ৮ ৯নং আষ্কযপুয ৮৬৫৬৭৮০৭৬৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৩০ তানপজযা খাতুন আকফয আরী ভপরা গৃপনী তাজপুয ভন্ডরাড়া ৮ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১১৪০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৩১ পভাোঃ রর যানা পভাোঃ ভরনায়ায পারন পুরুল কৃপল কাজ তাজপুয ভন্ডরাড়া ৮ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯৩২৭১৬৪১৬০০০০০০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৩২ জারার যকায ভভতাজ আরী পুরুল কৃপল কাজ তাজপুয ভন্ডরাড়া ৮ ৯নং আষ্কযপুয ২৮০৬৭৭৮৬২৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৩৩ পভাোঃ ভররভ ওফায়দুয পুরুল কৃপল কাজ তাজপুয ভন্ডরাড়া ৮ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১১৮৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৩৪ ভপাের পারন রন আরী পুরুল কৃপল কাজ তাজপুয ভন্ডরাড়া ৮ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১১৯৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৩৫ পভাাোঃ নুয পনায পফগভ পভাোঃ তপভজ উদ্দীন ভপরা গৃীপন তাজপুয ভন্ডর াড়া ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৬১১৬৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৩৬ পভাোঃ আনয়ায মৃত কপছভ উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ তাজপুয ভন্ডরাড়া ৮ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১১৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৩৭ আজাায আরী মৃতোঃ কপছভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয ভন্ডর াড়া ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১১৫১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৩৮ গরন চন্দ্র যায় পূফ ড চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয শুকানকুপড় ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১২৬৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৩৯ ধনজয় যায় মৃতোঃবফাগু চন্দ্র যায় পুরুল পদনমুজুয শুকানকুপড় ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১২১৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৪০ পপযদুর আকফয  পুরুল পদনমুজুয শুকানকুপড় ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১৩৮১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৪১ আযজান  পফগভ আপাজ উদ্দীন ভপরা গৃপনী শুভকানকুপড় ৮ ৯নং আষ্কযপুয ৮২৪০১৬৭৯৭৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৪২ পভাছাোঃ াছপভন আযা পভাোঃ াচান আরী ভপরা গৃপনী শুকানফাড়ী ৮ ৯নং আষ্কযপুয ২৮৫৪৩১৯৩৮৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৪৩ ভর চন্দ্র যায় ফুটু চন্দ্র যায় পুরুল কৃপল কাজ তাজপুয  শুকানকুপড় ৮ ৯নং আষ্কযপুয ১৯০৬৭৬৫৭৮৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৪৪ ভয়নাফারা গপ চন্দ্র যায় ভপরা গৃীপন শুকানকুপড় ৮ ৯নং আস্কযপুয ৭৭০৬৭৭৯৫৮১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৪৫ ভভতাজ পফগভ পভাতাায পারন ভপরা গৃপনী তাজপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ৫০৫৬৪৪৬৫৪৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৪৬ ভায় যানী যায় প্রফুল্ল চন্দ্র যায় ভপরা গৃপনী তাজপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ১৯০৬৭৬৮২৪৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৪৭ রুানা খাতুন পভাোঃ ছইদুয ভপরা গৃপনী তাজপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ৭৩২৪৪৩৩৫২০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৪৮ ভাফুজা আক্তায ভাসুদ যানা  ভপরা গৃপনী তাজপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ১৯৯৯২৭১৬৪১৬০০০৪০০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৪৯ পভাজাায আরী আব্দুয কারদয পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ৮ ৯নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১২৭৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৫০ পভাছাোঃ নুযজাান পভাোঃ ভারজদুয যভান ভপরা গৃপনী তাজপুয পতপরাড়া ৮ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯৩১২৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৫১ ভকবুর পারন ইয়া উদ্দীন পুরুল কৃপল কাজ পদঘীাড়া ৮ ৯নং আষ্কযপুয ৬৪০৬৪৯৫১৮১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৫২ পভাোঃ ভপজদুয যভান মৃতোঃ তপছভত আরী পুরুল শ্রপভক দোঃ পগাপফন্দপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৫৫৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৫৩ পভাোঃ খাইরুর ইরাভ পয়ায উদ্দীন পুরুল শ্রপভক দোঃ পগাপফন্দপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৫৪৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ ভপরা পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংযুক্ত পডরারযয নাভ
পডরারযয পভাফাইর 

নং

১৪৫৪ পভাোঃ পপযদুর ইরাভ পভাোঃ ছপরভ উদ্দীন পুরুল শ্রপভক দোঃ পগাপফন্দপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ৯১০৬৬৮৪০৯৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৫৫ পভাোঃ আনারুর ইরাভ পভাোঃ রুহুরাপভন পুরুল শ্রপভক তাজপুয পফায়ারভাপয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ৬৮৫৬৬৯১৯৮২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৫৬ পভাোঃ পভানাব্বয যভান মু্ব পভাাম্মদ পুরুল শ্রপভক তাজপুয পফায়ারভাপয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ৭৭৫৬৪৫৮২০৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৫৭ পভাোঃ ফাবু পারন ভপ উদ্দীন পুরুল শ্রপভক তাজপুয পফায়ারভাপয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ১০০৭৯১৪৮৫৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৫৮ পভাোঃ নুয ইরাভ পভাোঃ পগয়া উদ্দীন পুরুল শ্রপভক দোঃ পগাপফন্দপুয ৮ ৯নং আষ্কযপুয ১০০৩৪৪১৮৮৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৫৯ পভাছাোঃ যারদা পভাোঃ রপতফুয যভান ভপরা গৃীপন তাজপুয উত্তয াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯২০০৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৬০ পভাোঃ তয়দ আরী পভাোঃ আপাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয উত্তয াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৬০০০৭১৩৪৭৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৬১ পভাোঃ যাইনুর পছপদ্দক পুরুল পদনমুজুয তাজপুয উত্তয াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৭৩০৬৫৮৭০৯৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৬২ পভাোঃ ভাপনক পভয়া পভাোঃ াাজান আরী পুরুল পদনমুজুয তাজপুয উত্তয াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ১৯০৬৪৯২৮৪৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৬৩ পভাোঃ আবুর পারন যকায ভাইন উদ্দীন যকায পুরুল পদনমুজুয তাজপুয উত্তয াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৮৭০১১৪২৯৮৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৬৪ পভাোঃ ারযায়ায  পারন আব্দুর রপতপ পুরুল পদনমুজুয তাজপুয উত্তয াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৩২৫৬৫০৪৮১৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৬৫ পভাখররছায যভান আব্দুর গফুয পুরুল পদনমুজুয তাজপুয উত্তয াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৮০৬৮৪৫৯৫০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৬৬ পভাোঃ ছাররহুয যভান পভাোঃ আব্দু াত্তায পুরুল পদনমুজুয তাজপুয উত্তয াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১৯৩১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৬৭ পভাোঃ তপযকুর ইরাভ পভাোঃ পয়ায উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয উত্তয াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১৯৮৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৬৮ পভাোঃ পয উদ্দীন মৃতোঃ যপপউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয উত্তয াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১৯৮৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৬৯ পভাোঃ পযয়াজুর ইরাভ আরয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয তাজপুয উত্তয াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৪৬০৬৫০৪৬০৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৭০ পভাোঃ আজগয আরী কাভার উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয উত্তয াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৯৫৫৩৪১৬৯৭৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৭১ পভাছাোঃ নুয ফানু পভাোঃ ছারদক আরী ভপরা গৃীপন তাজপুয উত্তয াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৪৬০৬৫০১০৬৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৭২ পভাোঃ পভাজাায পারন পভাোঃ পযাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয উত্তয াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৭৭৫৬৮৯৯৪৪৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৭৩ পভাছাোঃ ভাসুদা ফানু াভাদুয ভপরা গৃীপন তাজপুয উত্তয াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৩৭০৬৪৮৬৭৭০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৭৪ পভাোঃ আাদুয যভান পভাোঃ রপতপয যভান পুরুল পদনমুজুয তাজপুয উত্তয াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৪১৫৬৮৯১৫৩৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৭৫ পভাোঃ আপজজায যভান পভাোঃ পইজুয যভান পুরুল পদনমুজুয তাজপুয উত্তয াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১৯৯২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৭৬ পভাোঃ পভজানুয যভান পভাোঃএভাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয উত্তয াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ১০০৩৪৫৫৫৯৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৭৭ পভাোঃ াাদত পারন পভাোঃ পয়াদত তুল্লা পুরুল পদনমুজুয তাজপুয উত্তয াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৩৭০৬৪৯০০৬১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৭৮ পভাোঃ পযফুর ইরাভ পভাোঃ আকছাদ পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পিভ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯২২২৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৭৯ পভাোঃ পভাস্তপা পভাোঃ ভপছউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পিভ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৬৮৫৬৮৪৪৩০০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৮০ পভাোঃ পভজানুয যভান পভাোঃ মুনু পভঞা পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পিভ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ১৯০৬৪৯৬৪০৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৮১ পভাোঃ ভবুয যভান আব্দুর রপতপ পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পিভ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৪৫০৬৮৪৬২৪৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৮২ পভাোঃ আজগায আরী আবুর পারন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পিভ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৬৮৫৬৫০০৮৭৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৮৩ পভাোঃ খাররক পভঞা পভাোঃ নওাদ আরী পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পিভ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৮০৬২৬৬১০৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৮৪ পভাছাোঃ ভজজুয়াযা নপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পিভ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ১৪৫৬৫৭৮২৪২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৮৫ পভাছাোঃ রাইরী মৃতোঃ আোঃ াই পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পিভ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৭৭৫৬৫৮১৯৫০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৮৬ পভাোঃ াইফুর ইরাভ দাযাজতুল্লা পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পিভ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৮০৬৫৭৯৫৮৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৮৭ পভাোঃ াররহুয যভান পভাোঃ াছান আরী পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পিভ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৮২১৭৯৯১৭৬২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৮৮ পভাোঃ ওভান গপন মৃতোঃ পভাাম্মদীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পিভ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯২২৯৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৮৯ পভাোঃ দাযাজতুল্লা পভাোঃ ভপছউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পিভ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৮৬৫৬৯১০৬৯৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৯০ পভাোঃ আপযফুর ইরাভ পভাোঃ জহুরুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পিভ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৪২০৬৭৬৭৩৪৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৯১ পভাোঃ আোঃ আপজজ পভোঃঅপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পিভ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৮৬৫৬৯০৯৯২৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৯২ পভাোঃ উভান আরী পভাোঃ খপতফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পিভ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৪১৫৬৫৭২৮৮৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৯৩ পভাোঃ পভাররভ ভপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পিভ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৫৫০৬৮৯৬৪২১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৯৪ পভাোঃ আপরুজা পফগভ ছইদুয ভপরা গৃীপন তাজপুয পিভ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৬৪০৬৪৯৬১৪৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৯৫ পভাোঃ আব্দুর ভপজদ পভাোঃ পভাকাযভ পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পিভ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ১৯০৬৮৩৫৮১২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৯৬ পভাোঃ পভজানুয যভান ভনছুয আরী পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পিভ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৮০৬৫০২২৬২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৯৭ পভাোঃ আবু ফক্কয পছপদ্দক ভপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পিভ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৭৩০৬৮৪৮৮৭৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৯৮ আকতারুর ইরাভ পভাোঃ পযাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পিভ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৮৬৯৬০৮৪৮১৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৪৯৯ পভাোঃ যপপকুর ইরাভ পভাোঃ আপভনুর ক পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পিভ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৫৫০৬৫৭৯৯৮৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫০০ পভাোঃ যপদুর ইরাভ মৃতোঃ জপভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পিভ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯২২৫৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫০১ পভাছাোঃ আপজডনা পফগভ পভাোঃ আব্দু াত্তায ভপরা গৃীপন তাজপুয পিভ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৩২৫৬৫০৬২৪১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫০২ পভাোঃ নজরুর ইরাভ ভপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ফাঙ্গার পুকুয ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৫৯৫৬৫৭৭৬২০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫০৩ পভাোঃ ছাইফুর  ইরাভ পপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ফাঙ্গার পুকুয ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৩৫৬৫০৫৫৯০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫০৪ পভাোঃ মযত আরী পভাোঃ ইউসুপ আরী পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ফাঙ্গার পুকুয ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৫৯৫৬৮৯৭৪৮১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫০৫ পভাোঃ পভাজারম্মর ক পভাোঃ যপপকুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ফাঙ্গার পুকুয ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৫৫০৬৯২৮৬৬১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫০৬ পভাোঃ জহুরুর ইরাভ য পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ফাঙ্গার পুকুয ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৮০৬৪৯৮২৩০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫০৭ পভাোঃ ভারজদুয যভান আপভয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ফাঙ্গার পুকুয ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৭৩০৬৯১০৭০৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫০৮ পভাাোঃ পফগভ নপছয পভাাম্মদ ভপরা গৃীপন তাজপুয ফাঙ্গার পুকুয ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৮০৬৮৪৮৬১৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫০৯ পভাোঃ পভাাযপ পারন পভাফাযক আরী পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ফাঙ্গার পুকুয ৯ ৯ নং আস্কযপুয ১৯০৬৮৯৪৯৬৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫১০ পভাোঃ ফাবু আরী পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ফাঙ্গার পুকুয ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৭৭৫৬৫৮২৫১১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫১১ পভাোঃ আপভনুর ইরাভ পভাোঃ জাভার উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ফাঙ্গার পুকুয ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৪১৫৬৮৩১৬৩০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫১২ পভাোঃ ওফায়দুয যভান তহুয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ফাঙ্গার পুকুয ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৪৬০৬৯০৫৮৮৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫১৩ পভাোঃ ইভাইর পারন তচতু ভল্লয পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ফাঙ্গার পুকুয ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৫৯৫৬৮৯৬৩৪৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫১৪ পভাছাোঃ রপতপা আপনচুয ভপরা গৃীপন তাজপুয ফাঙ্গার পুকুয ৯ ৯ নং আস্কযপুয ১৯০৬৫৭৬১৫০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫১৫ পভাোঃ আকতায আরী পতাজয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ফাঙ্গার পুকুয ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৮৬৫৬৮৫২১০৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫১৬ পভাোঃ পফফয যভান জপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ফাঙ্গার পুকুয ৯ ৯ নং আস্কযপুয ১৯০৬৮৯৫৬৮৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫১৭ পভাছাোঃ ভভীনা খাতুন পভাোঃ পইজুয  ভপরা গৃীপন তাজপুয ফাঙ্গার পুকুয ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৫০৫৬৪৯০০১৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫১৮ পভাোঃ ওভয পারুখ ইউসুপ আরী পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ফাঙ্গার পুকুয ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৫৫০৬৮৯৪৭২৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫১৯ পভাোঃ ইয়াকুফ আরী আব্দুর খাররক পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ফাঙ্গার পুকুয ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৬৮৫৬৮৪৩১৬১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫২০ পভাোঃ ভপভনুর ইরাভ পভাোঃ আব্দুর ভপজদ পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ফাঙ্গার পুকুয ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৬৪০৬৮৭৩৫২৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫২১ পভাোঃ আব্দুয যভান পভাোঃ ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ফাঙ্গার পুকুয ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৯১০৬৮৩৪৬৮৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫২২ পভাোঃ আভজাদ পারন গড়া পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ফাঙ্গার পুকুয ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৩৭০৬৪৯০১৮৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫২৩ পভাোঃ ইযাত মৃতোঃ তহুয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ফাঙ্গার পুকুয ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯২৯৪২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫২৪ পভাছাোঃ আরনায়াযা খাতুন পভাোঃ ইপদ্র আরী ভপরা গৃীপন তাজপুয ফাঙ্গার পুকুয ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৮৬৫৬৫৮৯৫৭২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫২৫ পভাোঃ আব্দু ছারাভ পভাোঃ পয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ফাঙ্গার পুকুয ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৫৯৫৬৮৩৭৩০৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫২৬ পভাোঃ আব্দুয যভান পভাফাযক আরী পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ফাঙ্গার পুকুয ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯২৯৩১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫২৭ পভাাোঃ পজপভন আযা ভামুন ভপরা গৃীপন তাজপুয ফাঙ্গার পুকুয ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৩৭৫১৪৯৮৯৫১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫২৮ পভাোঃ ইভাইর পারন পভাোঃ ইছফ আরী পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ফাঙ্গার পুকুয ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৫০৫৬৮৩৬৩২২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫২৯ পজবুন পনায আপদুর ভপরা গৃীপন তাজপুয পিভ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৭৭৫৬৫০১৭৭৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৩০ পভাছাোঃ ইভতাযা দাযাজতুল্লা ভপরা গৃীপন তাজপুয পিভ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৮৬৫৬৫৯৪৩৯০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৩১ পভাছাোঃ ফুরফানু পভাোঃ নজরুর ইরাভ ভপরা গৃীপন তাজপুয পিভ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯৩১১৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৩২ পভাোঃ পারতভা জাান যানী যপপকুর ভপরা গৃীপন তাজপুয পিভ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৭৭৫৬৫০১৭৭৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৩৩  পভাছাোঃ পভপযনা খাতুন আরফত আরী ভপরা গৃীপন তাজপুয পিভ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ১০০৩২৫৪১৫৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৩৪ পভাছাোঃ আযপজনা আভজাদ ভপরা গৃীপন তাজপুয পিভ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৩২৫৬৫৮৬০৭৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৩৫ পভাছোঃ জাানাযা পফগভ পভাোঃ আব্দুর জব্বায ভপরা গৃীপন তাজপুয পিভ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯৩১৮৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৩৬ পভাাোঃ আপভনা খাতুন াভছুর ক ভপরা গৃীপন তাজপুয পিভ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯৩১৩৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৩৭ পভাোঃ াপপজুয যভান পভাোঃ ইউসুপ আরী পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ফাগীচাাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৬৪৫১৪৮৯২৩৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৩৮ পভাোঃ আনারুর ইরাভ পভাোঃ ছররভান পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ফাগীচাাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৩৫৬৮৪৭৭৩৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৩৯ পভাোঃ যপপকুর ইরাভ পভাোঃ াভছুর ক পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ফাগীচাাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৮৬৭৬৩৫৪৯৮১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৪০ পভাছাোঃ যপভা খাতুন যপভ উদ্দীন ভপরা গৃীপন তাজপুয ফাগীচাাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৪১৫৬৫৭৬১২৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৪১ পভাছাোঃ ভাপরুজা পফগভ পভাোঃ াাজান আরী ভপরা গৃীপন তাজপুয ফাগীচাাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৭২৬৪০৭১৬১০৩৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৪২ পভাোঃ ভপদুয ইরাভ ছভরচাউদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ফাগীচাাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৯৫৫৩২৮৬১১৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৪৩ পভাোঃ াোদ পভাোঃ পযয়াজুর পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ফাগীচাাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৭৩০৬৫৮৮৭৫২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৪৪ পভাাোঃ পযনা ফানু আপজজুয যভান ভপরা গৃীপন তাজপুয ফাগীচাাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৮২৩৬৭৪২৯৪৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৪৫ পভাোঃ পভাকাযভ পারন পভাপােয পারন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ফাগীচাাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৯১০৬৮৩৫৩৯১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৪৬ পভাোঃ পইভ উদ্দীন পভাোঃ নজরুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তাজপুয মুপিাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৩২৫৬৫৮৫৫৬৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৪৭ আর ইভযান াইদুয যভান পুরুল পদনমুজুয তাজপুয মুপিাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৭৭৫৬১৬০২২৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৪৮ পভাাোঃ পভারনায়াযা পফগভ পভাকাযভ  পারন ভপরা গৃীপন তাজপুয মুপিাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ১৯০৬৪৯১৯৬২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৪৯ পভাছাোঃ আযপজনা খারতুন যাোক পারন ভপরা গৃীপন তাজপুয মুপিাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৩৭০৬৪৮৮০৭৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৫০ পভাাোঃ পপপিআযা পভাোঃ আবু কারাভ ভপরা গৃীপন তাজপুয মুপিাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯৩০৫৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৫১ পভাোঃ খাইরুর ইরাভ পভাোঃ াভছুর ক পুরুল পদনমুজুয তাজপুয যকায াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৮২০০০৩৫৫৩৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৫২ পভাাোঃ আজজুআযা পভাোঃ ভকরছদ আরী ভপরা গৃীপন তাজপুয যকায াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৪৬০৬৮৪৮৬৫৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৫৩ পভাোঃ ভারজদুয যভান পয়ায পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয তাজপুয যকায াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৩৭০৬৮৮৮০৭৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৫৪ পভাোঃ ভাপপজুয যভান পভাোঃ আব্দুর কারদয পুরুল পদনমুজুয তাজপুয যকায াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৩২৫৬৯০৫৭৩২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৫৫ পভাোঃ ভইন উদ্দীন পয়ায উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয যকায াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৪৬০৬৯০৩৯৭১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৫৬ পভাোঃ ভপজবুয যভান পভাোঃ যভত আরী পুরুল পদনমুজুয তাজপুয যকায াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৫০৫৬৮৯৫২৯৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৫৭ পভাোঃ মযত আরী মৃতোঃ পনজাভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয যকায াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯২০৬২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ ভপরা পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংযুক্ত পডরারযয নাভ
পডরারযয পভাফাইর 

নং

১৫৫৮ পভাোঃ আপতকুয যভান য়গাভ আরী পুরুল পদনমুজুয তাজপুয যকায াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৬৪০৬৪৯৮৮০৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৫৯ পভাোঃ পভাররভ আরী মৃতোঃ পনজাভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয যকায াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯২০৬৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৬০ পভাোঃ যইজ উদ্দীন পভাোঃ তপকবুল্লয পারন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয স্বযানাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৫৯৫৬৮৩৯৩৩৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৬১ যাোক  আরী পভাোঃ আপজবুয যভান পুরুল পদনমুজুয তাজপুয স্বযানাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৩৫০৬৫৬৮০৭২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৬২ পভাোঃ পভাস্তপা কাভার পভাোঃ ারচন আরী পুরুল পদনমুজুয তাজপুয স্বযানাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৯১০৬৮৩২৯১৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৬৩ পভাোঃ ভাসুদ যানা আকফয আরী পুরুল পদনমুজুয তাজপুয স্বযানাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৫৫০৬৮৯৮৬৩৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৬৪ পভাাোঃ রাফনী ভপাের ভপরা গৃীপন তাজপুয স্বযানাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৮২৬২৭৬৮২২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৬৫ পভাোঃ যরভর পভাোঃ আপছায আরী পুরুল পদনমুজুয তাজপুয স্বযানাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১৭৭৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৬৬ পভাছাোঃ আররভা পফগভ াপভদুয ভপরা গৃীপন তাজপুয স্বযানাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ১৯০৬৫৭৮৫২৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৬৭ পভাছা: আরুজা ছইভদ্দীন ভপরা পদনমুজুয তাজপুয স্বযানাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৪১৫৬৫৭০২৯৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৬৮ পভাোঃ যভজান আরী পভাোঃ উভয আরী পুরুল পদনমুজুয তাজপুয স্বযানাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৬৮৫৬৫৮৬৬০৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৬৯ পভাোঃ কাত্তাছুয যভান হুইদুয যভান পুরুল পদনমুজুয তাজপুয স্বযানাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৭৩০৬৯২১৯৫৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৭০ পভাছাোঃ ভনপজরা  খাতুন আযাপ ভপরা গৃীপন তাজপুয স্বযানাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৬৪০৬৫৮২৭৫৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৭১ পভাছাোঃ ছাপফনা পফগভ আপভনুর ভপরা গৃীপন তাজপুয স্বযানাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৪৬০৬৫০৪১৪২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৭২ াইফুর ইরাভ পভাোঃ উভয আরী পুরুল পদনমুজুয তাজপুয স্বযানাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৩৭০৬৮৮৮৫৪৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৭৩ পভাোঃ আব্দু ছারাভ পভাোঃ যীপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয স্বযানাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ১৪৫৬৮৯৩৯১৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৭৪ পভাোঃ াাজারার পভাোঃ ইউসুপ আরী পুরুল পদনমুজুয তাজপুয স্বযানাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১৬৪৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৭৫ পভাোঃ আরভগীয পারন ছারফয আরী পুরুল পদনমুজুয তাজপুয স্বযানাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৩২৮৯২০৯৮০৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৭৬ পভাোঃ ভাপনক পারন পভাাম্মদ আরী পুরুল পদনমুজুয তাজপুয স্বযানাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৩৫৬৫০৯১০৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৭৭ পভাোঃ যইজ উদ্দীন পভাকরছদ আরী পুরুল পদনমুজুয তাজপুয স্বযানাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৭৩০৬৯০৯৫১১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৭৮ পভাোঃ পযজাউর আরভ পভাোঃ উভয আরী পুরুল পদনমুজুয তাজপুয স্বযানাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৭৩০৬৫০৬২৪২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৭৯ পভাোঃ যপজফ উদ্দীন পভাোঃ আবু তাররফ পুরুল পদনমুজুয তাজপুয স্বযানাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৩৭০৬৮৯০৩৩৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৮০ পভাোঃ পপযদুর ইরাভ অপছভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয স্বযানাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৩২৫৬৫৯০৪৫০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৮১ আপ ডদুর ইরাভ পভাোঃ কাভরুর ইরাভ পুরুল পদনমুজুয তাজপুয স্বযানাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৮২০২৭০২৭১১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৮২ পভাোঃ এয়াছ উদ্দীন নুটু পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয তাজপুয স্বযানাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৮০৬৮৪৬৫২৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৮৩ পভাছাোঃ রপতপা মৃত াপফফয যভান ভপরা গৃীপন তাজপুয স্বযানাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৮৪ পভাোঃ ইদুয যভান আরয পভাাম্মদ পুরুল পদনমুজুয তাজপুয স্বযানাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৮৫ পভাোঃ আরনায়ায াভীভ ভপউদ্দীন আরম্মদ পুরুল পদনমুজুয তাজপুয স্বযানাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৬৪০৬৪৯৮২৪৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৮৬ পভাছাোঃ ফুযা পভাোঃ নপফ উদ্দীন ভপরা গৃীপন তাজপুয স্বযানাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১৫৯৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৮৭ পভাছাোঃ নুয াপা পফগভ ইভাইর পুরুল পদনমুজুয তাজপুয স্বযানাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৫৫০৬৫০০৪১১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৮৮ পভজানুয যভান পভাোঃ ওরদ আরী পুরুল পদনমুজুয তাজপুয স্বযানাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৯৫৫৩৪৫৩৮০৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৮৯ পভাছাোঃ আযজুনাফানু আরতাপ পরন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয স্বযানাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৬৮৫৬৫৮৮৪৫১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৯০ পভাছাোঃ পফরী পভাোঃ জুরয়র পারন ভপরা গৃীপন তাজপুয স্বযানাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৯৫৬৫২৫৪৭৮৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৯১ পভাছাোঃ করছুভা পভাোঃ উভয আরী ভপরা গৃীপন তাজপুয স্বযানাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ১০০৩২৫৪১৩১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৯২ পভাোঃ নুযর ইরাভ আকফয আরী পুরুল পদনমুজুয তাজপুয স্বযানাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৮৬৫৬৫৮২৮৫৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৯৩ পভাোঃ পযাজুর ইরভ খপরর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয াপি াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৬৪০৬৫৭৭৩২৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৯৪ পভাোঃজারার উদ্দীন পভাোঃ ভকরছদ আরী পুরুল পদনমুজুয তাজপুয াপি াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৩৭০৬৮৮৬৬৬৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৯৫ পভাোঃ রুহুর আপভন পভাোঃ পয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয াপি াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৮৬৫৬৫১১৪৭৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৯৬ পভাোঃ ছারদক আরী অপছভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয াপি াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯৩০৮৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৯৭ পভাোঃ াোদ আরভ পভাোঃ জাভার উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয াপি াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৭৩০৬৫৯১০৯৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৯৮ পপযন আক্তায তছপরভ উদ্দীন ভপরা গৃীপন তাজপুয াপি াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৪৬২১২৫৬৮৭৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৫৯৯ পভাোঃ যস্তভ আরী পভাোঃ আব্বা আরী পুরুল পদনমুজুয তাজপুয াপি াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ১০০৩২৯৬৩১৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬০০ পভাোঃ যপদুর ইরাভ পভাোঃ নপয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয াপি াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৪৬০৬৮৪৭০৮৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬০১ পভাছাোঃ ছুপপয়া খাতুন পভাোঃ াপপজ উদ্দীন ভপরা গৃীপন তাজপুয াপি াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯৩১৬৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬০২ পভাছাোঃ আপভনা খাতুন ররভান আরী ভপরা গৃীপন তাজপুয াপি াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৭৭৫৬৫৮৩১৯৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬০৩ পভাোঃ াভসুপদ্দন পভাোঃ জাভার উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয াপি াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৫৫০৬৮৯৭১৮৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬০৪ পভাোঃ জপযফ  উদ্দীন আকফয আরী পুরুল পদনমুজুয তাজপুয াপি াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৪১৫৬৫৭৬১৩৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬০৫ পভাোঃ ছাইফুর আরভ পভাোঃ যপপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয কপফযাজ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৮৬৫৬৯১২৯২৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬০৬ পভাোঃ াপফয যভান পভাোঃ ভজারম্মর ক পুরুল পদনমুজুয তাজপুয কপফযাজ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৪৬০৬৯০৫৯৪৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬০৭ পভাোঃ যপদুর ইরাভ পভাোঃ পযাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয কপফযাজ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯৩২৪৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬০৮ পভাোঃ জুনারয়দ আরভদ পভাোঃ আ: াত্তায পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পতরী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৪৬০৬৫৮৩৫৪২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬০৯ পভাছাোঃ হুযজাতুন নাায পভাাযযপ পারন ভপরা গৃীপন তাজপুয পতরী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৪৭০৬৭৫২১১৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬১০ পভাছাোঃ পজপভন আযা পভাোঃ জারয আপর ভপরা গৃীপন তাজপুয পতরী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৭৩১৬০০৪৮১৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬১১ পভাোঃ দপজফপদ্দন ভরপজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পতরী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৫০৫৬৩৮৪৯২১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬১২ পভাোঃ জরফদ আরী পভাোঃ আ: গপি পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পতরী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৪৯৫৬৩৮৭৮০০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬১৩ পভাোঃ আ: ারাভ জপভর উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পতরী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৫৯৫৬৮৩৬৮০২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬১৪ পভাোঃ আ: যপভ ররভান পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পতরী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ১০০৩৪২৬৩৩৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬১৫ পভাছাোঃ জারদা খাতুন পভাোঃ আ: রপতপ ভপরা গৃপনী তাজপুয পতরী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯৩১০৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬১৬ পভাোঃ আনয়ায পারন পভাোঃ পযাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পতরী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৮০৬৮৪৫৯৩৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬১৭ পভাছাোঃ ছারদকা খাতুন আ: াত্তায ভপরা গৃপিী তাজপুয পতরী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৩৫৬৫৮৭৯১১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬১৮ পভাোঃ যানা ফাবু পভাোঃ াইদুয যভান পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ঠাৎ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৮৬৯৮৬১১০১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬১৯ পভাছাোঃ সুপপয়া খাতুন াররফ ভপরা গৃপনী তাজপুয ঠাৎ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৫৫০৬৫৮৫২২২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬২০ পভাোঃ ভামুন পারন পভা: আ: াভাদ পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ঠাৎ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৮৬৫৩৪১৮৩৪৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬২১ পভাোঃ নুরু জাভান পভাোঃ ফারয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ঠাৎ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৩২৫৬৮৪৮৫৯৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬২২ পভাোঃ পপকুর ইরাভ পভাোঃ আরয়জ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ঠাৎ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৩০৮৭১১৮৩৬৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬২৩ নুয পভাাম্মাদ ফাায পভাাম্মাদ পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ঠাৎ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৮০৬৯০৪৯৪৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬২৪ পভাোঃ খাইরুর ইরাভ খারদভ আরী পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ঠাৎ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৪১৫৬৮৯২০১২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬২৫ পভাছাোঃ তাপনয়া াযবীন পভাোঃ যাজু ইরাভ ভপরা গৃপিী তাজপুয ঠাৎ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ১৯৯০২৭১৬৪১৬০০০২০০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬২৬ পভাোঃ ভপন আরী পভাোঃ আপজফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ঠাৎ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৬৪৩০৯৭৩২৭৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬২৭ পভাছাোঃ পজপভন আ: জপরর ভপরা গৃপনী তাজপুয ঠাৎ াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৩৫৬৮৫০৫৮২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬২৮ পভাছাোঃ পভাপভনা খাতুন পভাাম্মাদ আরী ভপরা গৃপনী তাজপুয পদঘী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৮৬৫৬৫০৯৯৪৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬২৯ পভাোঃ াইফুর ইরাভ পভাোঃ এভাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পদঘী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৫০৫৬৫৭৭৮৭৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৩০ পভাোঃ আরী পারন ভপজফয যভান পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পদঘী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৮২০৬৫৮২৫৬৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৩১ পভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ ভান্নান পভাোঃ এভাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পদঘী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৪১৫৬৪৮৯৯৪২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৩২ পভাোঃ আপনসুয যভান পভাোঃ পপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পদঘী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৪৬০৬৯১৮২১৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৩৩ পভাছাোঃ াপরভা খাতুন পভাোঃ যপপকুর ভইরাভ ভপরা গৃপনী তাজপুয পদঘী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯২৫৯০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৩৪ পভাছাোঃ ভামুদা খাতুন পভাাম্মাদ আরী ভপরা গৃপনী তাজপুয পদঘী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৬৮৫৬৯০৫২২৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৩৫ পভাোঃ আ: জপরর পয পভাাম্মাদ পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পদঘী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৪১৫৬৮৮৮৫২৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৩৬ পভাছাোঃ জান্নাতুন পপযরদউ পভাোঃ আ: আপজজ ভপরা গৃপনী তাজপুয পদঘী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৮৬৫৬৫৯২৯৫৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৩৭ পভাছাোঃ আপযপা খাতুন পভাোঃ আজাায আরী ভপরা গৃপনী তাজপুয পদঘী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৩৭৪৫৪৬১৩২১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৩৮ পভাোঃ আরনায়ায পরন পভাোঃ পপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পদঘী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৪৬০৬৫৮২২২১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৩৯ ভকরছনা পভাোঃ ভকররছায ভপরা গৃপনী তাজপুয পদঘী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৬৪৫১৪৮৯২২০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৪০ পভাছাোঃ নাজভা আক্তায জরফদ আরী ভপরা গৃপনী তাজপুয পদঘী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ১০০৩৪২৭৬৮৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৪১ পভাোঃ তচতু পভয়া পরয়জ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পদঘী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৮৬৫৬৮৫৫২০৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৪২ কাভরুজাভান পভাোঃ পভয়াজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পদঘী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৬৪০৬৮৯৬৬৩৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৪৩ পভাছাোঃ কপনুয পফগভ পভাোঃ জহুয আরী ভপরা গৃপনী তাজপুয পদঘী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ১৯০৬৮৩৭৭৯২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৪৪ পভাোঃ ইয়াপছন আরী পভাোঃ আপজভ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পদঘী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ১৯০৬৮৩৫৯৫২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৪৫ পভাোঃ পয়ার আযভদ পভাোঃ আভজাদ আরী পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পদঘী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৫৯৫৬৮৪১২৬৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৪৬ পভাোঃ ভকাযভ পারন ভনা াসুদ্দীন আরভদ পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পদঘী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৩৭০৬৮৭২৬৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৪৭ পভাোঃ পযয়াজুর পভাোঃ পপ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পদঘী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৫৫০৬৮৩৭৬০৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৪৮ পভাোঃ ভকরছদ আরী পভাোঃ আপজজায যভান পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পদঘী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৮৬৫৬৫৭৪১৭২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৪৯ পভাোঃ ইয়াপছন আরী পভাোঃ ভকাযভ পারন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পদঘী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৬৮৭৭৫৩৬৩০৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৫০ পভাছাোঃ ারুর পফগভ াভ উদ্দীন ভপরা গৃপনী তাজপুয পদঘী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৩২৫৬৮৫০৮৯৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৫১ পভাোঃ এনামুর ক আব্দুর আপজজ পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পদঘী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৫৯৫৬৯১০০৩৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৫২ াখাওয়াত পারন পভাোঃ আপতাফ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পদঘী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৪১৯৭৬৪৩২১৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৫৩ পরভাোঃ আনয়ায পারন আ: ভপজদ পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পদঘী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৮০৬৯০২৯০০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৫৪ পভাছাোঃ নুয ছাপা পফগভ াপভ উদ্দীন ভপরা গৃপনী তাজপুয পদঘী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৯১০৬৪৯০৬১৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৫৫ পভাছাোঃ পপরযাজা পফগভ পপ উদ্দীন ভপরা গৃপনী তাজপুয পদঘী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ১৯০৬৫৭৯৬০০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৫৬ পভাছাোঃ যপজপা খাতুন পযছাক আরী ভপরা গৃপনী তাজপুয পদঘী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৩৭০৬৫৭০৬৮০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৫৭ পভাোঃ ছারদক আরী জয়নার আরফদীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পদঘী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ১০৩২৫৫৪৩৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৫৮ পভাছাোঃ মুপি্রকা পফগভ পভাোঃ নপছ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয পদঘী াড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৩২৫৬৮৫১৮৯৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৫৯ পভা: তারবুয যভান নপছয উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৯১০৬৫৭৪১৭২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৬০ পভা:ভকরছদুর পযাজ উদ্দীন পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ৯ ৯ নং আস্কযপুয ১৯০৬৫৭৯১৫৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৬১ জুরপপকায আরী আবু ফক্কয পছপদ্দক পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ৯ ৯ নং আস্কযপুয ১৪৮৯২০৮১৪৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ ভপরা পা গ্রাভ ওয়াড ড ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাইর নং ংযুক্ত পডরারযয নাভ
পডরারযয পভাফাইর 

নং

১৬৬২ পভাছা: যপদা ভরয আরী পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৫৯৫৬৫৮১৩৭২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৬৩ পভা: জাাঙ্গীয আরভ পভা: ইদুয যভান পুরুল পদনমুজুয তাজপুয ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৪৬০৬৯০৪৪৮২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৬৪ পভা: যপফউর ইরাভ দযফারু পুরুল পদনভজুয নাড়ুায ৭ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৯৭৭০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৬৫ পভা: নজরুর ইরাভ আব্দুয যপদ পুরুল পদনভজুয যস্বতীপুয ৩ ৯ নং আস্কযপুয ৮২৪৮৩২০৫৮৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৬৬ পভা: আর আপভন পভা: কালু ভন্ডর পুরুল পদনভজুয নাড়ুায ৭ ৯ নং আস্কযপুয ৬৪৫৪৩০৭৯২৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৬৭ পভা: পদুর ইরাভ আপজজুয যভান পুরুল পদনভজুয খানপুয ৫ ৯ নং আস্কযপুয ৫৫৫১৫১৯৭৬১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৬৮ পভা: পভাতায পারন আনছায আরী পুরুল পদনভজুয নাড়ুায ৭ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০০১০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৬৯ পভা: রুহুর আপভন পভরছয উদ্দীন পুরুল পদনভজুয কুসুম্বী ৭ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯০৫০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৭০ সুরতান চান পভাাম্মদ পুরুল পদনভজুয জাভারপুয ৬ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৫১৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৭১ পভা: ছাইফুর ভাররকুর পুরুল পদনভজুয কুসুম্বী ৭ ৯ নং আস্কযপুয ১৯৯০২৭১৬৪১৬০০০১০০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৭২ আপজজুয যভান মৃত ধারু পভাল্লা পুরুল পদনভজুয তাজপুয পদঘীাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮২৪৬৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৭৩ পভা: ইযাদুর ভনছুয পুরুল পদনভজুয জাভারপুয ৬ ৯ নং আস্কযপুয ১৯৯০২৭১৬৪১৬০০০১০০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৭৪ পভাছা: পগারা ফানু ছানাউল্লযা ভপরা গৃপনী জাভারপুয ৬ ৯ নং আস্কযপুয ৪১৫০৬৩৩৯৮২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৭৫ পভা: াইদুয যভান পভা: খযরদ আরী পুরুল পদনভজুয যস্বতীপুয ৩ ৯ নং আস্কযপুয ৭৩০৬৮৯৫৪১৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৭৬ আযপভনা াপভনুয ভপরা গৃপনী খানপুয ৫ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮১৫৫০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৭৭ পভা: আরভগীয পারন আব্বা আরী পুরুল পদনভজুয দপেন পগাপফন্দপুয ৮ ৯ নং আস্কযপুয ৬৪১৮২৭১৩১৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৭৮ পভা:পভাপভনুর ক মৃত আপজজায যভান পুরুল পদনভজুয পগাারপুয ৭ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৭২৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৭৯ আ:ভপজদ মৃত ভপনয পুরুল পদনভজুয খানপুয ৫ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৭৯৬২৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৮০ যপদুর আরপাজ পুরুল পদনভজুয নাড়ুায ৭ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৮২১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৮১ জাানাযা যপদুর ইরাভ ভপরা গৃপনী নাড়ুায ৭ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৮৫১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৮২ জাাঙ্গীয ভপকর উদ্দীন পুরুল পদনভজুয নাড়ুায ৭ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৮৫১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৮৩ পভা: আনারুর ইলরাভ পভাজাায আরী পুরুল পদনভজুয নাড়ুায ৭ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৯৭৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৮৪ আরনায়ায আপাজ উদ্দীন পুরুল পদনভজুয নাড়ুায ৭ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৮৭৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৮৫ পভাছা: রুপফনা ারদক আরী ভপরা গৃপনী নাড়ুায ৭ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৮৭১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৮৬ পভা: পজরর ক পভা: আ: রপতপ পুরুল পদনভজুয কুসুম্বী ৭ ৯ নং আস্কযপুয ১৯০৬৫৬০৭২৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৮৭ ভকরছদ আরী দুলু পভাাম্মদ পুরুল পদনভজুয নাড়ুায ৭ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৭৮০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৮৮ পযাপজনা ফানু ভপন আরী/যপপকুর ভপরা গৃপনী নাড়ুায ৭ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৩১৩৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৮৯ খারদমুর ইপদ্র আরী পুরুল পদনভজুয নাড়ুায ৭ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৭৮৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৯০ পভা: পযজাউর ইরাভ গরয পভাাম্মদ পুরুল পদনভজুয নাড়ুায ৭ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৯৬৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৯১ জাপভরা খাইরুর ভপরা গৃপনী নাড়ুায ৭ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৫৪০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৯২ পদররায়াযা আবুর পজর ভপরা গৃপনী নাড়ুায ৭ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৫৩৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৯৩ ভাসুদা াযবীন ইদুয যভান ভপরা গৃপনী নাড়ুায ৭ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৯০৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৯৪ আপজজায যভান আ: ছাত্তায পুরুল পদনভজুয কুসুম্বী ৭ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৩৫১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৯৫ পভা: আ: যপভ মৃত যভজান আরী পুরুল পদনভজুয দপেন পদফীপুয ৮ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৯২১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৯৬ পভাস্তাযা াযবীন আ: ভপজদ ভপরা গৃপনী তাজপুয ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯৩০১৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৯৭ রুভানা াযবীন পদুর ইলরাভ ভপরা গৃপনী দপেন পগাপফন্দপুয ৮ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৬৬৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৯৮ যারদা আযপান আরী ভপরা গৃপনী জাভারপুয ৬ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৮৭৪৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৬৯৯ পভা: ততমুয আরী পভা: কবুর পারন পুরুল পদনভজুয মুযাযীপুয ১ ৯ নং আস্কযপুয ৩২৫৬৫২৭৬৪৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭০০ পভা: আযাপ আরী মৃত ভপপজ উদ্দীন পুরুল পদনভজুয দপেন পগাপফন্দপুয ৮ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৪৭৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭০১ পভাা: পভদা পভা: আব্বা আরী ভপরা পদনভজুয দপেন পগাপফন্দপুয ৮ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৪৮১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭০২ আঞ্জুয়াযা আ: যাোক ভপরা পদনভজুয দপেন পগাপফন্দপুয ৮ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৪৫৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭০৩ পদা জাপয উদ্দীন ভপরা পদনভজুয দপেন পগাপফন্দপুয ৮ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৬৯৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭০৪ পভা: আরনায়ায পারন মৃত পভাাযপ পারন পুরুল পদনভজুয দপেন পগাপফন্দপুয ৮ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০৫০৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭০৫ পভা: াীদুর ইরাভ আ: যপভ পুরুল পদনভজুয তাজপুয ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১৩১১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭০৬ পভা: পয়জুয যভান আকফয আরী পুরুল পদনভজুয তাজপুয ভাপনায ৮ ৯ নং আস্কযপুয ২৮০৬৪৫৬১০৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭০৭ পভা:আযাপ ভাপজয উদ্দীন পুরুল পদনভজুয তাজপুয ৮ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯৩৩৬৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭০৮ আরতাপ তপভজ উদ্দীন পুরুল পদনভজুয তাজপুয ৮ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১৩৬৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭০৯ নজরুর ইরাভ জপভয উদ্দীন পুরুল পদনভজুয তাজপুয ৮ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১৩৭৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭১০ পইভ উদ্দীন আকফয আরী পুরুল পদনভজুয তাজপুয ৮ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১৪১৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭১১ আপজার তপভজ উদ্দীন পুরুল পদনভজুয তাজরয ৮ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১৩৬৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭১২ যপফউর ইরাভ তপভজ উদ্দীন পুরুল পদনভজুয তাজপুয ৮ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১৪১৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭১৩ ভামুনুয যপদ পগয়া উদ্দীন পুরুল পদনভজুয কুসুম্বী ৭ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯২৪০৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭১৪ াপনা াযবীন পভাকবুর পারন ভপরা গৃপনী সুন্দযা ৩ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮০৭৮১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭১৫ পভাা: যঞ্জনা াযবীন পভা: আ: যাোক ভপরা গৃপনী নাড়ুায ৭ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫৬১৫৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭১৬ পভা:যপদুর ইরাভ মৃত জাপয উদ্দীন পুরুল পদনভজুয খানপুয ৫ ৯ নং আস্কযপুয ১০৩০৫০২০২০১১০৪২০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭১৭ াভসুদ্দীন মৃত তপভয পুরুল পদনভজুয নাড়ুায ৭ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৫০৬০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭১৮ যইছ উদ্দীন আ:গপন পুরুল পদনভজুয তাজপুয ৮ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯১৫২৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭১৯ াভসুর খারজয পুরুল পদনভজুয খানপুয ৫ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৬৩৮২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭২০ পভা: জাঙ্গীয আরভ পভা: আব্বা আরী পুরুল পদনভজুয দপেন পগাপফন্দপুয ৮ ৯ নং আস্কযপুয ৭৩৫০৪৯১৯৫২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭২১ পভা: পারুক পারন আবুর কারভ পুরুল পদনভজুয নাড়ুায ৭ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০০৩৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭২২ পভাছা: আকতাযা খাতুন ভপপর উদ্দীন ভপরা গৃপনী খানপুয ৫ ৯ নং আস্কযপুয ৬৮৫৬৭০১৯৯৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭২৩ বুরবুরী জাাঙ্গীয ভপরা গৃপনী নাড়ুায ৭ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯৮১৯০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭২৪ াইফুর ইরাভ ইয়াকুফ আরী পুরুল পদনভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯৫৩৮৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭২৫ আরুজা পয়জায ভপরা গৃপনী জাভারপুয ৬ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৪৪২৪৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭২৬ াীনা াযবীন পভাস্তপা কাভার ভপরা গৃপনী নাড়ুায ৭ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯০০০৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭২৭ শ্রী পভঠুন ফাবু শ্রী ভূলন চন্দ্র পুরুল পদনভজুয দপেন পদফীপুয ৮ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩০৯৮৭৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭২৮ পভা: ভকরছদুর ইরাভ পভা:আব্দুর ভাররক পুরুল পদনভজুয যস্বতীপুয ৩ ৯ নং আস্কযপুয ৮২০৬৮৯১২৩৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭২৯ ইভাইর আবু ফক্কয পুরুল পদনভজুয জাভারপুয ৬ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৭১২৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭৩০ আপতউয যভান আপজভ উদ্দীন পুরুল পদনভজুয কুসুম্বী ৭ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৫১৭ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭৩১ প্রপতভা পদফী পফশ্বনাথ ভপরা পদনভজুয জাভারপুয ৬ ৯ নং আস্কযপুয ১৯০৬৮১৪২৯৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭৩২ পভাছা: বৃপষ্ট আযা পফগভ পভা: পযাজুর ইলরাভ ভপরা গৃপনী খানপুয পবতযাড়া ৫ ৯ নং আস্কযপুয ৪৬০৬৮৮৩৭৫১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭৩৩ পভা: ইয়াকুফ আরী পভা: যপপউদ্দীন পুরুল পদনভজুয তাজপুয ফাঙ্গারপুকুয ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৭৭৫৬৮৪০৬৭৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭৩৪ পভা: াপন আরভ পভা:আবু ছারাভ পুরুল পদনভজুয নাড়ুায ৭ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪৪৩০১৫৭১১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭৩৫ পভা: আকতারুোভন পভা: আজাায আরী পুরুল পদনভজুয দপেন পগাপফন্দপুয ৮ ৯ নং আস্কযপুয ২৮২৫০৭৭৪৪৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭৩৬ পভা: াভছুর মৃত ছররভান পভয়া পুরুল পদনভজুয নাড়ুায ৭ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৮৯৮৫২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭৩৭ আ: ছাত্তায মৃত পজয পভা াম্মদ পুরুল পদনভজুয দপেন পগাপফন্দপুয ৮ ৯ নং আস্কযপুয পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭৩৮ পভা: ভনজুরুর ইরাভ পভা: পযয়াজুর ইরাভ পুরুল পদনভজুয যস্বতীপুয ৩ ৯ নং আস্কযপুয ৮৬৭৩২০৬২১৮ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭৩৯ পভাছা: যাপজয়া ফানু পভা: ফাফয আরী ভপরা গৃপনী তাজপুয ৯ ৯ নং আস্কযপুয ২৮০৬৪৯৭৭২৯ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭৪০ পভা: পপযদুর ইরাভ পভা: নুরুর ইরাভ পুরুল পদনভজুয তাজপুয ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৮২৩৯৪৫৯২৪৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭৪১ শ্রী উত্তভ কুভায যায় শ্রী অমুল্য যায় পুরুল পদনভজুয দপেন পদফীপুয ৮ ৯ নং আস্কযপুয ১৯৯২২৭১৬৪১৬০০০৩০০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭৪২ পভাছা: পগারা ফানু পভা: আরতাপ আরী ভপরা গৃপনী খানপুয ৫ ৯ নং আস্কযপুয ৯১৫১৪৬৬০৪৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭৪৩ পভা: পারুক পারন আব্দুর গফুয পুরুল পদনভজুয মুযাযীপুয ২ ৯ নং আস্কযপুয ৮৬৫৬৮৯৪৮১৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭৪৪ পভা: আবু ফক্কয পপদ্দক পভা: পভাফাযক আরী পুরুল পদনভজুয তাজপুয পতরীাড়া ৯ ৯ নং আস্কযপুয ৬৪২০১৭১৯৪১ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭৪৫ পভাছা: আযপজনা খাতুন পভা: খারদমুর ইরাভ ভপরা গৃপনী নাড়ুায ৭ ৯ নং আস্কযপুয ৫০৫৬৭৯৩৮০৪ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭৪৬ পভাছা: রুভানা াযবীন পভা: যভত আরী ভপরা গৃপনী কুসুম্বী ৭ ৯ নং আস্কযপুয ৩৭৫৬৬২০২৫২ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭৪৭ জারফদা আবুর পারন ভপরা গৃপনী কুসুম্বী ৭ ৯ নং আস্কযপুয পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭৪৮ পভা: ভাবুয যভান আব্দুর জব্বায পুরুল পদনভজুয পগাারপুয ৭ ৯ নং আস্কযপুয পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭৪৯ পফরার পারন পভা:ভইফুয আরী পুরুল পদনভজুয কুসুম্বী ৭ ৯ নং আস্কযপুয পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭৫০ পীনুয আ: ফারছয পুরুল পদনভজুয জাভারপুয পফকাায ৬ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৩৯৮৪৩০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭৫১ পভা: জাপকরুর মৃত জপযফ উদ্দীন পুরুল পদনভজুয পগৌরীপুয ১ ৯ নং আস্কযপুয ২৭১৬৪১৬৪৯৯৮৫০ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭৫২ আপছায আরী াপভয উদ্দীন পুরুল পদনভজুয জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯ নং আস্কযপুয ৮৬৫৬৪৭১২৪৩ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭৫৩ পভাছা: বুরবুরী জান্নাত পভা: আব্দুর ফারছয আরী ভপরা গৃপনী জাভারপুয ছাযকুপড় ৬ ৯ নং আস্কযপুয ১৯০৬৪৫৪২৭৫ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭

১৭৫৪ পযাপজনা আক্তায পভা: যভজান আরী ভপরা গৃপনী দপেন পগাপফন্দপুয ৮ ৯ নং আস্কযপুয ৬০০১৫২৮৫৭৬ পভাোঃ আব্দুর কারদয ০১৭৬৭-৩৩৫১৫৭
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১ অব্দুর ভাররক মৃতঃ হুরন অরী পুরুল পদন ভজুয কারাআপদয়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৮৮৪৫ পভাঃ নুরুল্লা ০১৭৪০৫৭৫৩৯৩

২ ভাামুদুর াান নুয জাভান পুরুল ,, কারাআপদয়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৮৮৯৪৯ ,, ,,

৩ পযজাঈর আরাভ দপদভদ্দীন পুরুল ,, কারাআপদয়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯০০৮ ,, ,,

৪ অপছায অরী মৃত পাফান পুরুল ,, কারাআপদয়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৮৮৮৭ ,, ,,

৫ তপভরা পফগভ মৃত পযাজ ঈদ্দীন ভপরা ,, কারাআপদয়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৩০৪ ,, ,,

৬ পারুক তপছয ঈদ্দীন পুরুল ,, কারাআপদয়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯২৭৯ ,, ,,

৭ াপপজুয যভান ভপন অরী পুরুল ,, কারাআপদয়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯২৭৩ ,, ,,

৮ অঃ জপরর পভয়া ভপনয ঈদ্দীন পুরুল ,, কারাআপদয়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৩১১০ ,, ,,

৯ যপদুর আরাভ মৃত আঈনুচ অরী পুরুল ,, কারাআপদয়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৭৪৮ ,, ,,

১০ অপযফুর আরাভ ভপনয ঈদ্দীন পুরুল ,, কারাআপদয়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৮০৯ ,, ,,

১১ ফাবুর পারন অকফয অরী ভপরা ,, কারাআপদয়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৪০০৪০৭ ,, ,,

১২ ভপভনুর আরাভ মৃত এজায অরী পুরুল ,, ভন্ডরাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৪০০৪২১ ,, ,,

১৩ আয়াকুফ অরী মৃতঃ জপভ ঈদ্দীন পুরুল ,, ভন্ডরাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৪০০৪০৮ ,, ,,

১৪ অযপা পফগভ মৃত নুযর ক ভপরা ,, ভন্ডরাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৪০০২৮৫ ,, ,,

১৫ অআজুয যভান অব্দুর পভয়া পুরুল ,, ভন্ডরাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৯৪১ ,, ,,

১৬ পতাজারের অব্দুর খাররক পুরুল ,, ভন্ডরাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৯০৪ ,, ,,

১৭ পআজুয যভান মৃত খপভয ঈপদ্দন পুরুল ,, ভন্ডরাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১৮ ভপভনুর জয়নার পুরুল ,, ভন্ডরাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৯০৯ ,, ,,

১৯ পভাস্তাপপজায মৃতঃ নুয ঈপদ্দন পুরুল ,, ভন্ডরাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯০০৫ ,, ,,

২০ জাপকরুর আরাভ পফায অরী পুরুল ,, ভন্ডরাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৫২১ ,, ,,

২১ জুরপয যভান মৃতঃ ফপছয ঈপদ্দন পুরুল ,, ভন্ডরাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৫১৪ ,, ,,

২২ গুরানা খাতুন পপরভ পভঞা ভপরা ,, ভন্ডরাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৪২৪ ,, ,,

২৩ াআদুয যভান মৃতঃ কাচুয়া পভাল্যা পুরুল ,, ভন্ডরাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৯১৪ ,, ,,

২৪ অঃ শুকুয অরী মৃতঃ অফফা অরী পুরুল ,, যকাযাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৭৮৪ ,, ,,

২৫ ফপত্র যায় মৃতঃ খরগন যায় পুরুল ,, যকাযাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৮৮৯ ,, ,,

২৬ পগরযন যায় স্বরতন যায় পুরুল ,, যকাযাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

২৭ ফাবুর পারন মৃতঃ চচতু পভাাঃ পুরুল ,, যকাযাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৭২৩ ,, ,,

২৮ অঃ জপরর পভয়া দপধমুপদ্দন পুরুল ,, যকাযাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩০০০২০১ ,, ,,

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরারদ যকায

ঈরজরা খাদ্য পনয়ন্ত্ররকয কাম ডারয়

দয, পদনাজপুয।
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২৯ যাজ্জাক অরী মৃতঃ অপপজ ঈপদ্দন পুরুল ,, যকাযাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৭৮৪ ,, ,,

৩০ খারদমুর আরাভ মৃতঃ ভপনয ঈপদ্দন পুরুল ,, যকাযাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৯৩৩ ,, ,,

৩১ পপকুর আরাভ এযাদ অরী পুরুল ,, যকাযাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৮৮১ ,, ,,

৩২ রুস্তভ অরী মৃতঃ ওভান অরী পুরুল ,, যকাযাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯০৫৪ ,, ,,

৩৩ পভাকাযভ পারন অআজ ঈপদ্দন পুরুল ,, যকাযাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৭৩৯ ,, ,,

৩৪ পযাজুর আরাভ মৃতঃ ভভতাজ অরী পুরুল ,, যকাযাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯১১২ ,, ,,

৩৫ যপপকুর আরাভ মৃতঃ ভনসুয অরী পুরুল ,, যকাযাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩০০০০২১ ,, ,,

৩৬ াআদুয যভান অকফয অরী পুরুল ,, যকাযাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৬৫৭২৪ ,, ,,

৩৭ ভাাবুয যপদ মৃতঃ গপভয ঈপদ্দন পুরুল ,, যকাযাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৯৫৪ ,, ,,

৩৮ অরভ অরী জারার ঈপদ্দন পুরুল ,, যকাযাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯১৯৮ ,, ,,

৩৯ অপভয ঈপদ্দন জপমুপদ্দন পুরুল ,, যকাযাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯১৭৮ ,, ,,

৪০ পভাকরদ অরী মৃতঃ আয়াকুফ অরী পুরুল ,, যকাযাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৭৬৮ ,, ,,

৪১ শ্যাভ যায় পফনত যায় পুরুল ,, যকাযাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০০৩৫ ,, ,,

৪২ দ ডনী ফারা পগরযন যায় ভপরা ,, যকাযাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০২০২ ,, ,,

৪৩ জুরয়র তফাযক অরী পুরুল ,, দাভকুড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০২৬৩ ,, ,,

৪৪ কালু যায় মৃতঃ টুনু ফভ ডন পুরুল ,, দাভকুড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৩১১ ,, ,,

৪৫ যপফন যায় মৃতঃ টুনু ফভ ডন পুরুল ,, দাভকুড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৩১৭ ,, ,,

৪৬ নাজপভন অযা যপফঈর আরাভ ভপরা ,, দাভকুড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৩১৯ ,, ,,

৪৭ ভপজফয যভান মৃতঃ পাররভান পুরুল ,, দাভকুড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৩২১ ,, ,,

৪৮ পপয ঈপদ্দন মৃতঃ ভপ ঈপদ্দন পুরুল ,, দাভকুড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৩২৩ ,, ,,

৪৯ নজরুর আরাভ মৃতঃ জহুয পভাােদ পুরুল ,, দাভকুড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৬৩ ,, ,,

৫০ জপযফ ঈপদ্দন মৃতঃ শুকুরু পভাােদ পুরুল ,, দাভকুড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯১৬৮ ,, ,,

৫১ নুয আরাভ লুৎপয যভান পুরুল ,, দাভকুড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯১৮২ ,, ,,

৫২ পভাজারের ক মৃতঃ যভজান অরী পুরুল ,, দাভকুড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯১৬২ ,, ,,

৫৩ ওভান গপন মৃতঃ যভজান অরী পুরুল ,, দাভকুড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৫৩৯ ,, ,,

৫৪ দুরার পভাােদ ধীযাজ ঈপদ্দন পুরুল ,, দাভকুড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৫৩৪ ,, ,,

৫৫ ভাাবুয যভান অঃ গফ্পায পুরুল ,, দাভকুড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০১৬৩ ,, ,,

৫৬ অঃ কুদ্দু পযয়াজ ঈপদ্দন পুরুল ,, দাভকুড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০২৯৩ ,, ,,

৫৭ কাভরুজ্জাভান নুরুর ক পুরুল ,, দাভকুড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৬৫৮ ,, ,,

৫৮ এযাদ অরী মৃতঃ আঈনু অরী পুরুল ,, দাভকুড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৮৬৫ ,, ,,

৫৯ ারদক অরী মৃতঃ ভপ ঈপদ্দন পুরুল ,, দাভকুড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০২৯১ ,, ,,

৬০ পভাস্তপা কাভার মৃতঃ খপরর ঈপদ্দন পুরুল ,, দাভকুড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯১০৬ ,, ,,
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৬১ নুয আরাভ মৃতঃ অফফা অরী পুরুল ,, দাভকুড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০০৯৫ ,, ,,

৬২ আপরয়া অরী াভসুপদ্দন পুরুল ,, দাভকুড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০১৪৭ ,, ,,

৬৩ ভপজফয যভান খপভয পভাােদ পুরুল ,, দাভকুড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৮৮১০ ,, ,,

৬৪ অরাপভন পকনা পদরাফয পারন ভপরা ,, দাভকুড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৮৫২ ,, ,,

৬৫ সুযাআয়া পফগভ সুজন অরী পুরুল ,, দাভকুড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৪৮৯ ,, ,,

৬৬ ভনছুয অরী মৃত কপভয ঈপদ্দন পুরুল ,, দাভকুড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৪১৫ ,, ,,

৬৭ নপভদা খাতুন মৃতঃ অপপজ ঈপদ্দন পুরুল ,, দাভকুড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৮৮১৮ ,, ,,

৬৮ পগয়া ঈপদ্দন মৃত পদর পভাােদ পুরুল ,, দাভকুড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৮৮২৭ ,, ,,

৬৯ াআদুয যভান অঃ াপভদ পুরুল ,, দাভকুড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯০০৫ ,, ,,

৭০ পযাদ অরী গফ্পায অরী পুরুল ,, দাভকুড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯০৪৫ ,, ,,

৭১ ারদক অরী মৃতঃ অব্দুর পুরুল ,, দাভকুড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৫২৬ ,, ,,

৭২ কনারু চন্দ্র যায় পঢলু চন্দ্র যায় পুরুল ,, দাভকুড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৪৪৪ ,, ,,

৭৩ তন যায় পভভত যায় পুরুল ,, দাভকুড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০১৯০ ,, ,,

৭৪ যপতন যায় পুপরন যায় পুরুল ,, দাভকুড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০০১২ ,, ,,

৭৫ ারয অরী ধন পভাােদ পুরুল ,, দাভকুড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৮১১ ,, ,,

৭৬ পভজানুয যভান পজলুয যভান পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০১৭২ ,, ,,

৭৭ আযপান অরী পযয়াজ ঈপদ্দন পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৩৮৫ ,, ,,

৭৮ াপনা ফানু অপভনুর ক ভপরা ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯১৫৪ ,, ,,

৭৯ ারজদুয যভান মৃতঃ াভসুপদ্দন পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৩২০ ,, ,,

৮০ যপফঈর আরাভ জপভর ঈপদ্দন পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০০৩০ ,, ,,

৮১ জনাফ অরী অকফয অরী পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৮০২৬ ,, ,,

৮২ পজলুয যভান ভরয়জ ঈপদ্দন পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৫৯২ ,, ,,

৮৩ অব্দুয যভান আয়াকুফ অরী পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৫৪৩ ,, ,,

৮৪ ারজদা ফানু অআনুর ক ভপরা ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৫৩৩ ,, ,,

৮৫ ারপজা খাতুন পজলুয যভান ভপরা ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৫৫৭ ,, ,,

৮৬ ভপভনুর আরাভ এরজা পভাােদ পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৫৯২ ,, ,,

৮৭ অআয়ুফ অরী মৃত নুয নফী ভপরা ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২০৭৪ ,, ,,

৮৮ রুভানা াযবীন ভকবুর পারন ভপরা ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৩৫৯ ,, ,,

৮৯ পজরাবুপদ্দন মৃতঃ অপজমুপদ্দন পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৩৪৭ ,, ,,

৯০ াআদুর ক অঃ জপরর পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৯৪১ ,, ,,

৯১ ওফায়দুর ক মৃত াআবুল্যা পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৯২ অফফা অরী আভাআর পারন পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৮৬৭ ,, ,,
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৯৩ নুয অরভ মৃতঃ আযাত অরী পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৮৩২ ,, ,,

৯৪ ভকররছুয যভান পয়ায পভাােদ পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৮৩৯ ,, ,,

৯৫ কুযফান অরী মৃত পদারয়তুল্যা পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২০০৬ ,, ,,

৯৬ জাপকরুর আরাভ মৃত নপজবুপদ্দন পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৬১৫ ,, ,,

৯৭ অক্তাযম্নজ্জাভান নুযর আরাভ পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৮৯৯ ,, ,,

৯৮ পভাঃ অফফা অরী তপজয ঈপদ্দন পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২০০০ ,, ,,

৯৯ চতআনুয অরী পয়জায পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১২৫৬ ,, ,,

১০০ ভপন মৃত যপপ ঈপদ্দন পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১২৯৩ ,, ,,

১০১ অজাায পভয ঈপদ্দন পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১২১০ ,, ,,

১০২ রুহুর অপভন মৃত জাভার ঈপদ্দন পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১২৯৮ ,, ,,

১০৩ ওভান অরী মৃত পভাফাযক পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১২৮৫ ,, ,,

১০৪ পতাপাজ্জর যভজান পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০১৯৩ ,, ,,

১০৫ তপরভ আপসুপ পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১২৫১ ,, ,,

১০৬ ভকরছদুয যভত পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১২৩৯ ,, ,,

১০৭ ভপপজুয যভত অরী পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১২৪৭ ,, ,,

১০৮ ভাপপজুয বাররা পভাােদ পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৩৭৩ ,, ,,

১০৯ গুরজায যওন অরভ পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১২৪১ ,, ,,

১১০ অঃ খাররক মৃতঃ চান পভাােদ পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৯০৫ ,, ,,

১১১ জপজড মৃত কুতুফ ঈপদ্দন পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৯৩১ ,, ,,

১১২ পযফুর আরাভ াআদুয পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৭৩৫ ,, ,,

১১৩ যপদুর আরাভ কারভ অরী পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৭৭৭ ,, ,,

১১৪ পাফান ভপপজুপদ্দন পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৭০১ ,, ,,

১১৫ নজরুর আরাভ মৃত কাচু পভাােদ পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৭১২ ,, ,,

১১৬ অপজার অআন ঈপদ্দন পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৭৮৯ ,, ,,

১১৭ অপছায অরী মৃত জপয ঈপদ্দন পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৭৭২ ,, ,,

১১৮ ভভতাজ অরী তপভজ ঈপদ্দন পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৮০৭ ,, ,,

১১৯ অবু ারাভ ওভান গপণ পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৯৮৯ ,, ,,

১২০ অযাফুর মৃত অঃ ভপজদ পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৭৫৩ ,, ,,

১২১ পযফুর আরাভ মৃত ওফুয ঈপদ্দন পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৭৪৮ ,, ,,

১২২ শ্রী পনপ কাভত্ম যায় মৃত কহুরু চন্দ্র যায় পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১০৫৫ ,, ,,

১২৩ শ্রী দূগ ডা ফারা পনর চন্দ্র যায় ভপরা ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৯৬১ ,, ,,

১২৪ শ্রী পনরযন যায় মৃত পটিক যায় পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১০৪৯ ,, ,,



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ ভপরা পা গ্রাভ ওয়াড ড আঈপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাআর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাআর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১২৫ সুভন যায় ভারু চন্দ্র যায় পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৭৬১ ,, ,,

১২৬ রতা যানী যায় সুপধয চন্দ্র যায় ভপরা ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১০৫০ ,, ,,

১২৭ পদা ফারা পভকু যায় ভপরা ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০১৪৮ ,, ,,

১২৮ চম্পা ফারা পদক যায় ভপরা ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০০২৯ ,, ,,

১২৯ ফাবু যায় ফারনশ্বয যায় পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৮১৭ ,, ,,

১৩০ সুজর চন্দ্র যায় মৃত পপরার যায় পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১০৭৪ ,, ,,

১৩১ যভা কাভত্ম যায় মৃত ফপিভ যায় পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৮৬৫ ,, ,,

১৩২ যাভা কাভত্ম যায় মৃত জরগন চন্দ্র পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১৩৩ দুরার চন্দ্র যায় মৃত জপগন্দ্র নাথ পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৭৬৪ ,, ,,

১৩৪ বাযতী যানী পরটন চন্দ্র যায় ভপরা ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৯৩৭ ,, ,,

১৩৫ সুধা ফারা যায় দ্ম রার যায় ভপরা ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৬২১ ,, ,,

১৩৬ শ্রী পচত্ত যঞ্জন যায় পূণ ড চন্দ্র যায় পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১০৯০ ,, ,,

১৩৭ অঃ অপজজ জপভর ঈপদ্দন পুরুল পদন ভজুয দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৮৮৪৮ ,, ,,

১৩৮ য়গাভ অরী অঃ ভান্নান পুরুল ,, ভন্ডরাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৮৮৩৬ ,, ,,

১৩৯ ভকরছদুর ঈনা পভঞা পুরুল ,, ভন্ডরাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৬৪৪৯ ,, ,,

১৪০ ভঞ্জুরুর ছআদুয যভান পুরুল ,, ভন্ডরাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪৭১৬৪৫৫ ,, ,,

১৪১ ওয়াজ ঈপদ্দন মৃত জাপয পভাােদ পুরুল ,, ভন্ডরাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২২৭১৬৪৪৩৪৪০১১৬২ ,, ,,

১৪২ াবু অক্তায ছাআদুয যভান পুরুল ,, ভন্ডরাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৮৩৫ ,, ,,

১৪৩ অপভনুর আরাভ নজরুর আরাভ পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১০৫৮ ,, ,,

১৪৪ কাভার পারন পয়ায পভাােদ পুরুল ,, দপিণাড়া ১ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৪৩৪ ,, ,,

১৪৫ ভাাবুফ যপদ নপভয ঈপদ্দন ভপরা ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৮১৫ ,, ,,

১৪৬ অঃ জপরর মৃত খপরর ঈপদ্দন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১১৬৪ ,, ,,

১৪৭ যপদুর আরাভ অরী পভাােদ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৮৮২ ,, ,,

১৪৮ ংকী যায় তুরী যায় পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৭৭৪৩ ,, ,,

১৪৯ মু্ভ যায় ফারনশ্বয যায় পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১০৩০ ,, ,,

১৫০ পনতাআ যায় সুরধন যায় পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৬০৯ ,, ,,

১৫১ ভয যায় মৃত মপতন্দ্র যায় পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৬১৫ ,, ,,

১৫২ ভায়া যানী যায় পফন্দাফন যায় ভপরা ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৩০১ ,, ,,

১৫৩ তাযা ফাবু পভিা যায় পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৩১৫ ,, ,,

১৫৪ পখয পভান যায় মৃত নালু চন্দ্র যায় পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২০৭৬ ,, ,,

১৫৫ প্রফুরস্ন যায় কভরা কাভত্ম যায় পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৫২১ ,, ,,

১৫৬ ধনঞ্জয় যায় মৃত খরগন্দ্র যায় পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৫২২ ,, ,,
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১৫৭ স্বরতন যায় মৃত পচৌতু যাভ যায় পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২১৬২ ,, ,,

১৫৮ পুষ্প কাভত্ম যায় মৃত পকাপকর যায় পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২১৪১ ,, ,,

১৫৯ রপরর চন্দ্র যায় মৃত তযনী কাভত্ম যায় পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০৩৩৯৬ ,, ,,

১৬০ াভসুর ক মৃত নুয পভােদ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২২৪২ ,, ,,

১৬১ পফরযন্দ্র নাথ যায় মৃত তুরা যাভ যায় পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩০২৪১৬২ ,, ,,

১৬২ বানু চন্দ্র যায় মৃত পকদায নাথ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩০০০২৭৭ ,, ,,

১৬৩ অঃ ভপজদ মৃত এরছয অরী পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৫০৪৪ ,, ,,

১৬৪ যপদুর আরাভ অঃ জফফায পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৫৫৫ ,, ,,

১৬৫ পয়ায অরী মৃত জান পভাােদ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৮৭৪ ,, ,,

১৬৬ যভনাথ যায় বরফ চন্দ্র যায় পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০৩০৩৯ ,, ,,

১৬৭ কাপতডক চন্দ্র পং মৃত জপগয়া পং পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৩৬১ ,, ,,

১৬৮ ধযনী কাভত্ম মৃত কুযানু যায় পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৬১০ ,, ,,

১৬৯ গরজন চন্দ্র মৃত পচৌতু যাভ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২২৮৬ ,, ,,

১৭০ াফানা পফগভ পভাত্মাপকভ ভপরা ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২১৬১ ,, ,,

১৭১ পনরন যায় মৃত  যরভ যায় পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২১৫৩ ,, ,,

১৭২ জয় চন্দ্র যায় ভর যায় পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩০১৫১৬২ ,, ,,

১৭৩ মূল্য যায় মৃত ঘটু যায় পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৩০৬ ,, ,,

১৭৪ ভাধফ যায় পযদ যায় পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৫৪৮ ,, ,,

১৭৫ ভর যায় মৃত যজনী কাভত্ম পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৬০৪ ,, ,,

১৭৬ পফজয় যায় মৃত রার দা যাম পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০৩৪২৬ ,, ,,

১৭৭ জগৎ পভান যায় মৃত পফযাভ যায় পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৫৬৪ ,, ,,

১৭৮ পফরফ যায় মৃত পননাভ যায় পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০৩৪১৮ ,, ,,

১৭৯ মমুনা যানী রভত্ম যায় ভপরা ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩০০০৩০৯ ,, ,,

১৮০ যপফন যায় াথারু যায় পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩০১৩১৬২ ,, ,,

১৮১ ভাপনক যায় ভর যায় পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০৩২৬৬ ,, ,,

১৮২ পজরতন যায় ভর যায় পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০৩২০৮ ,, ,,

১৮৩ পফন যায় মৃত যাজ পভান পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২১৬৩ ,, ,,

১৮৪ পভত্ত যায় দঘধালু যায় পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২১৫৭ ,, ,,

১৮৫ পভাপভনুর আ ভভতাজ অরী পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৫১৬২ ,, ,,

১৮৬ অরভগীয পারন অপভনুর আরাভ পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩০০০১৪৪ ,, ,,

১৮৭ অব্দুর কারভ ভপভন ঈপদ্দন পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩০০০০৬৫ ,, ,,

১৮৮ রয চন্দ্র কাভত্ম যাভ পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩০০০০০৬ ,, ,,
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১৮৯ ভআন ঈপদ্দন মৃত ওভান গপন পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৮৭৮ ,, ,,

১৯০ ভর যায় মৃত পছরু যাভ যায় পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০৩৩৩৪ ,, ,,

১৯১ পফভর যায় শু যাভ যায় পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০৩৩৩৫ ,, ,,

১৯২ পরু চন্দ্র যায় জগৎ পভান পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০১৮৪ ,, ,,

১৯৩ ফাবুর রুত্মভ পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০১০৩ ,, ,,

১৯৪ পগারাভ পভাত্মপা পজলুয যভান পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৯২৯ ,, ,,

১৯৫ যপজনা খাতুন অবু ফক্কয পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১৯৬ াআদুয যভান পজলুয যভান পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪৩৬১৬২ ,, ,,

১৯৭ অকফয অরী জপয ঈপদ্দন ভপরা ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৬১২ ,, ,,

১৯৮ পতাপাজ্জর মৃত ভপপজ পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৬২৮ ,, ,,

১৯৯ পখাযরদ াপরমুপদ্দন পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৫৬১ ,, ,,

২০০ নুয নফী মৃত খারজয অরী পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪২৫৬৩২ ,, ,,

২০১ অক্তায ফানু অরনায়ায অরী ভপরা ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪২৩৬৯২ ,, ,,

২০২ পভরয ঈপদ্দন ভপনয ঈদ্দীন পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪২৩৬৫৯ ,, ,,

২০৩ পযাজুর আরাভ মৃত এফাজ পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৯০১ ,, ,,

২০৪ ভাবুফ ভকরছদ পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪২৩৬৫৮ ,, ,,

২০৫ ভকররছুয যভান চুতু পভঞা পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৪০৯ ,, ,,

২০৬ ভকরছদ অরী মৃত কপযভ পভঞা পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০৩৩৫৫ ,, ,,

২০৭ অঃ যাজ্জাক মৃত কারদয অরী পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৫৩৫ ,, ,,

২০৮ লুৎপয যভান অছাফ ঈপদ্দন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০৩২৪০ ,, ,,

২০৯ গপভয ঈপদ্দন মৃত অপনছ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২১১০ ,, ,,

২১০ অরফদ অরী মৃত তপভজ ঈপদ্দন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২২৩২ ,, ,,

২১১ ভাাবুয যভান পভাজাফ্পয যভান পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২১৮১ ,, ,,

২১২ অতাবুর অঃ রপতপ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০৩২২৭ ,, ,,

২১৩ পফফয যভান মৃত অপজজুয যভান পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০২৭১ ,, ,,

২১৪ অপজার চয়দ অরী পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০৩৪১৭ ,, ,,

২১৫ াজ্জাদ যঃ অাচান অরী পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০৩৩৯২ ,, ,,

২১৬ ভকবুর পারন মৃত অঃ গফুয পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৭২৮ ,, ,,

২১৭ অযাফুর নুরুর ক পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৭৬৫ ,, ,,

২১৮ যপপকুর আরাভ মৃত অজগায অরী পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৮৬৬ ,, ,,

২১৯ খায়রুর আরাভ াররহুয যভান পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৮৯৯ ,, ,,

২২০ বুজ পং মৃত জপগয়া পং পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৮৭৫ ,, ,,
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২২১ অঃ যপদ অযাপ অরী পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০৩৩৩৩ ,, ,,

২২২ নুয পনায াআদুর আরাভ ভপরা ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০০৯২ ,, ,,

২২৩ ভকরছদ অরী মৃত অপজজুর পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২১৫৯ ,, ,,

২২৪ অছাফ ঈপদ্দন াপকমুপদ্দন পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০৮৪৯১ ,, ,,

২২৫ াপভদা াযবীন অঃ ভাররক ভপরা ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৬১৯৭ ,, ,,

২২৬ অপছয়া পফগভ পতাজারের ক ভপরা ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯১৪২ ,, ,,

২২৭ অব্দুরস্না মৃত কপছভ ঈপদ্দন পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯১৮০ ,, ,,

২২৮ যপভজন পনা মৃত ভপপজ ভপরা ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০৪৮২৪ ,, ,,

২২৯ নাযপগ অযা অঃ াপকভ ভপরা ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০৭৫৫১ ,, ,,

২৩০ পগারাভ পভাত্মপা পভাাযপ পারন পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ৪৯১৬১৬৩২৩১৯৮৯ ,, ,,

২৩১ অপনছুয যভান খারজয পভাােদ পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯১০৫ ,, ,,

২৩২ পযাজুর আরাভ মৃত ারভ অরী পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৫২৩ ,, ,,

২৩৩ াখাওয়াত পারন পদররায়ায পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৮৮২২ ,, ,,

২৩৪ পরয়জ ঈপদ্দন মৃত অব্দুর পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩০০০২০৩ ,, ,,

২৩৫ যপপকুর আরাভ মৃত াভসুপদ্দন পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৭৯৩৮ ,, ,,

২৩৬ ভপন অরী দপরয ঈপদ্দন পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০০৩৮ ,, ,,

২৩৭ ভাপফয়া পফগভ অপনছুয যভান পুরুল ,, পভাল্যাাড়া ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৪২৯৪ ,, ,,

২৩৮ অঃ ফারছয পযাজ ঈপদ্দন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০১৬৫ ,, ,,

২৩৯ পাআজুয ভপনয ঈদ্দীন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০২৪২ ,, ,,

২৪০ ভপতজা পফগভ নুরুর ঈপদ্দন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৬১৭২ ,, ,,

২৪১ অব্দুয যভান অঃ কারভ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৪৯৬ ,, ,,

২৪২ নুয অরভ ভপন ভপরা ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯১৮৬ ,, ,,

২৪৩ ভকরছদ মৃত াপাতুল্যা পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৬৩২৫ ,, ,,

২৪৪ অরনায়াযা পফগভ মৃত জপভয ঈপদ্দন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৩৭০ ,, ,,

২৪৫ অপছুন নাায আঈনু অরী পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

২৪৬ াপপজ ঈপদ্দন অঃ গফুয ভপরা ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

২৪৭ ছআ দুআ যভান খপভয ঈপদ্দন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৫৫১ ,, ,,

২৪৮ পপযদুর আরাভ জপভর ঈপদ্দন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৬৬ ,, ,,

২৪৯ জারার পজলুয যভান পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৪০১ ,, ,,

২৫০ পফরার এজায পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৪০৫ ,, ,,

২৫১ পভরয পনগায খপতবুপদ্দন ভপরা ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৩৭৯ ,, ,,

২৫২ াপনা খাতুন যপপকুর আরাভ ভপরা ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ,, ,,
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২৫৩ জাআপা ছআদুয যভান ভপরা ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

২৫৪ আব্রাপভ মৃত যপভ ঈপদ্দন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭৭৯০৯৩৪০০৫০২ ,, ,,

২৫৫ জাানাযা পদররায়ায ভপরা ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০৯৬৯১০০৫৩৮ ,, ,,

২৫৬ আঈসুপ পুমা পভােদ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

২৫৭ পারুক তপছয ভপরা ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০৯৬৪৪০০৪৪৯৪ ,, ,,

২৫৮ অঃ ভান্নান াপনয়া পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০৯৬৪০০৫৫৯ ,, ,,

২৫৯ এযাদ অরী অজাায পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০৯৬৪০০৪৮৫ ,, ,,

২৬০ যপপকুর আরাভ নাপজমুপদ্দন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০৯৬৪০০৫৫২১ ,, ,,

২৬১ ারদক অঃ রপতপ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০৯৬৪০০৪৫৭ ,, ,,

২৬২ পতাজারের যভজান পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০৯৬৪০০৪৫৯ ,, ,,

২৬৩ অপভনা পখাযরদ ভপরা ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০৯৬৪০০৪৮৬ ,, ,,

২৬৪ অজাায ওভান গপণ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১০৯৫৪০০২৬৫ ,, ,,

২৬৫ রুহুর অপভন পানা ভপরা ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৬৪০২২৩ ,, ,,

২৬৬ আভাআর াভসুপদ্দন ভপরা ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০৯৫৪০০১৭৮ ,, ,,

২৬৭ আয়াপভন পনায পাররভান ভপরা ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

২৬৮ তাজ ঈপদ্দন মৃত পরয়জ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭৭৯০৯৫৩৯৯৯৪৯ ,, ,,

২৬৯ পগারাভ পভাত্মপা মৃত শুকুয পভঞা পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

২৭০ জাপকয চান পভাােদ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

২৭১ পযানা অপছায ভপরা ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২২৭৯০৯৫৪০০২৮৬ ,, ,,

২৭২ অবুর পারন মৃত ভপপজ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

২৭৩ খারদমুর তপভজ ঈপদ্দন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

২৭৪ খাপজমুপদ্দন মৃত আব্রাপভ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০৯৫৪০০২৩২ ,, ,,

২৭৫ পভাকাযভ চান পভাােদ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০৯৫৩৯৯৩১৯ ,, ,,

২৭৬ ফাবুর চান পভাােদ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭৭৯০৯৫৩৯৯৩১৪ ,, ,,

২৭৭ যপযাজ পভয পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১০১৫৩৯৯২৫৯ ,, ,,

২৭৮ আঈসুপ ভরয অরী পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭৭৯০৯৫৩৯৯২৯৯ ,, ,,

২৭৯ পতাজারের খরয়জ ঈপদ্দন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

২৮০ পভাফাযক পারন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০৯৫৪০০০৬৮৮ ,, ,,

২৮১ পভাত্মাপপজুর আদুয পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০৯৫৪০০০৬৩ ,, ,,

২৮২ অররনুয আপান অরী ভপরা ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০০৯৫৪০০৯৫৯ ,, ,,

২৮৩ পযয়াজ আব্রাপভ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০০৯৫৪০০৬৭ ,, ,,

২৮৪ রপতপয ধীযাজতুল্যা পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০০৯৫৪০০১৯৭ ,, ,,
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২৮৫ ভকররছায এান পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০০৯৫৪০০৯০১ ,, ,,

২৮৬ ভামুনুয যপদ নুরুজ্জাভান পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০০৯৫৪০০০৮৭ ,, ,,

২৮৭ জুরয়র অক্তায জুরপয অরভ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০০৯৫৪০০২১৮ ,, ,,

২৮৮ অরফদ অরী জাান পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০০৯৫৪০০০৩৯ ,, ,,

২৮৯ পযাজুপদ্দন চান পভাােদ ভপরা ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০০৯৫৪০০২০৩ ,, ,,

২৯০ অরতাপ ছপ ঈপদ্দন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০০৯৫৪০০০১১ ,, ,,

২৯১ পভাাযপ পারন নুয ঈপদ্দন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০০৯৫৪০০০২২ ,, ,,

২৯২ ভপতবুয যভান মৃত নুয ঈপদ্দন ভপরা ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০০৯৫৪০০৯৯৮ ,, ,,

২৯৩ ছাআফুর অরভ অপনছ ঈপদ্দন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০০৯৫৪০০২০৪ ,, ,,

২৯৪ অরফদা ধনীবুল্যা ভপরা ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০০৯৫৪০৮৬৫১ ,, ,,

২৯৫ অপনছঈপদ্দন অঃ পভঞা পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০০৯৫৪০০১৯৬ ,, ,,

২৯৬ অঃ জফফায অঃ পাফান পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৮৯৪৪৪ ,, ,,

২৯৭ অরনায়ায পারন অঃ ফাযী পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৮৯৯১ ,, ,,

২৯৮ অজাায অরী মৃত রতাফয পারন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৮৯৮০ ,, ,,

২৯৯ আয়ানুয পফগভ রুহুর অপভন ভপরা ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৮৮৫৭ ,, ,,

৩০০ লুৎপয যভান পদর পভাােদ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯০৪০ ,, ,,

৩০১ অঃ যপদ পপ ঈপদ্দন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৮৯৯১ ,, ,,

৩০২ আভাআর পকায পভাােদ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৩০৩ াপভদুয যভান যপপজুর আরাভ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৮৮৪৭ ,, ,,

৩০৪ পদরাফয পারন পফপুর পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯০৫১ ,, ,,

৩০৫ পরয়জ ঈপদ্দন অঃ রপতপ ভপরা ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৩০৬ পরমুপদ্দন ভপ ঈপদ্দন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৮৮৫৫ ,, ,,

৩০৭ খায়রুর আরাভ পভাঃ অরী পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৮৮৯৩ ,, ,,

৩০৮ পযপ ঈপদ্দন পগারাভ পভাােদ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৩০৯ ফাবুর পারন নুয অরী পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯০৬১১ ,, ,,

৩১০ অপযয়া খাতুন মৃত ভপয ঈপদ্দন ভপরা ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯১৬১ ,, ,,

৩১১ খায়রুর আরাভ অকফয অরী পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯১৪৭ ,, ,,

৩১২ যাপ অরী অকফয অরী পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯১৪৭ ,, ,,

৩১৩ অআনুর ক অরয়জ ঈপদ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯১৫৫ ,, ,,

৩১৪ অপজজুয নুয আরাভ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৫৮৭ ,, ,,

৩১৫ ভপপজ ঈপদ্দন জফফায পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯১৭৫ ,, ,,

৩১৬ ছাআদুর আরাভ ছপপ ঈপদ্দন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ,, ,,
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৩১৭ ঘুটু পভাােদ কষু্ট পভাােদ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯১৭০ ,, ,,

৩১৮ ভযর ডদা ওভান গপণ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯১৭২ ,, ,,

৩১৯ পভাপাজ্জর অঃ ছাত্তায পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৮৩৭ ,, ,,

৩২০ পভাতাায পারন ভপতফয যভান পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৪১১ ,, ,,

৩২১ ভপতবুয যভান ওজু পভাােদ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৫৬২ ,, ,,

৩২২ াাবুয ভপতবুয যভান পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৭৮১ ,, ,,

৩২৩ ভপজফয যভান কপভয ঈপদ্দন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৮৫১ ,, ,,

৩২৪ যভত অরী য়ছয পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৯২৪ ,, ,,

৩২৫ আয়াপছন অঃ াভাদ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৯৯৮১৬ ,, ,,

৩২৬ অপভনুর আরাভ আয়াপছন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৮৪৯ ,, ,,

৩২৭ ফাবুর অবু তাররফ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৪২৭ ,, ,,

৩২৮ জাাপিয অবু তাররফ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৩২৯ ভপঈয কপভয ঈপদ্দন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৩৩০ াভছুর ক কারভ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৮০৬ ,, ,,

৩৩১ পভছফাঈর ক অকফয অরী পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৭৯৯ ,, ,,

৩৩২ লুৎপয পফগভ পাযাফ পারন ভপরা ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৯৩৯ ,, ,,

৩৩৩ পভাজাায পফফয পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৮৪২ ,, ,,

৩৩৪ ছাপভনা খারদমুর পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৮১২ ,, ,,

৩৩৫ অযাফুর দাযাজ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৭৭৯ ,, ,,

৩৩৬ সুজাঈর াপপজ ঈপদ্দন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৮২৩ ,, ,,

৩৩৭ যপপকুর আরাভ অযাপ অরী পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৩৪৪০৫৩৫৫ ,, ,,

৩৩৮ পযয়াজুর আরাভ মৃত আঈনু পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৪৮৪ ,, ,,

৩৩৯ নুয জাভান পভাপাজ্জর পারন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৭১৬ ,, ,,

৩৪০ অফফা অরী অআজুপদ্দন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৪১৭ ,, ,,

৩৪১ ভপযয়ভ পনা মৃতঃ অঃ জফফায পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৪৯৫ ,, ,,

৩৪২ রযন চন্দ্র পগরযন চন্দ্র পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭৭৯০৯৫৩৯৯৫৮৮ ,, ,,

৩৪৩ তাযা ফানু শুরন চন্দ্র পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭৭৯০৯৬৩৯৯৮৮৪ ,, ,,

৩৪৪ জুডন চন্দ্র জগদী চন্দ্র পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০৯৫৩৯৯৭১৮ ,, ,,

৩৪৫ ভপজডনা খাতুন ভপজফয যভান পুরুল পদন ভজুয কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৩৪৬ কাযফাজ ররন চন্দ্র পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৩৪৭ রনা ফারা খুল্টু চন্দ্র যায় পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭৭১৬৪৪৩৪০০২১৩ ,, ,,

৩৪৮ ছপত্র চন্দ্র খরগন চন্দ্র পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৮৯৫২ ,, ,,
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৩৪৯ নজরুর পপজয ঈপদ্দন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৩২২ ,, ,,

৩৫০ নুয আরাভ ফপছয ঈপদ্দন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯২৬৮ ,, ,,

৩৫১ জুরয়র অক্তায পভাকরছদ অরী পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০০৯৪৮ ,, ,,

৩৫২ পভাররভ ঈপদ্দন অঃ অপজজ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০৯০৪৩ ,, ,,

৩৫৩ াঞ্জাতুন নজরুর আরাভ ভপরা ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০০৯৩৮ ,, ,,

৩৫৪ অরনায়ায খপঈয পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০১০৭২ ,, ,,

৩৫৫ পযপা অবুর পারন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০১০৩৯ ,, ,,

৩৫৬ তপরছয অরী কাচুয়া পভাররা পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০১০৪৭ ,, ,,

৩৫৭ পভাাযপ অরী মৃত আয়াকুফ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০১০৬১ ,, ,,

৩৫৮ ভপজবুয ছাভসুপদ্দন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৩৫৯ পারুক কারভ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪২৩৬৮ ,, ,,

৩৬০ ভপভনুর ছআদুয যভান পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৩৬১ যারনা ফানু অপজার পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০১৭১১ ,, ,,

৩৬২ খারদমুর কপছমুপদ্দন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০১৬৯৩ ,, ,,

৩৬৩ রূারী পফরার ভপরা ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০১০৩৮ ,, ,,

৩৬৪ পজরায ফুয ঈপদ্দন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০১৭৫৩ ,, ,,

৩৬৫ কাভার ফুয ঈপদ্দন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৩৬৬ পভাত্মাপপজুর ভসুপদ্দন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০১০৮৮১ ,, ,,

৩৬৭ অরফদ আব্রাপভ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৩৬৮ নুরুর আরাভ খারদমুর পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০১১১৪ ,, ,,

৩৬৯ পভাজারের গফুর ঈপদ্দন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০১৪৫১ ,, ,,

৩৭০ খারদমুর তপভজ ঈপদ্দন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০১৪৫৩ ,, ,,

৩৭১ পভাজাায তপভজ ঈপদ্দন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০১৪৫৫ ,, ,,

৩৭২ াজাান পভজানুয পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৩৭৩ পতাজারের ফুয ঈপদ্দন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০১১৩৩ ,, ,,

৩৭৪ নুয আরাভ াখাওয়াত অরী পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৩৭৫ অপছায অরী জপয ঈপদ্দন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৩৭৬ ভপজদ কাছু পভাােদ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৯৬৬ ,, ,,

৩৭৭ নজরুর কাছু পভাােদ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৮৭৫ ,, ,,

৩৭৮ যাজ্জাক অব্দুর াপদ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৮৫৪ ,, ,,

৩৭৯ জপরর ওভান পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৮৪৫ ,, ,,

৩৮০ যারদুর কারভ অরী পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৮৫৮ ,, ,,
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৩৮১ পাফায পপজঈপদ্দন ভপরা ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৮৮৫২ ,, ,,

৩৮২ পদুর আরাভ তপভজ অরী পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৯০০ ,, ,,

৩৮৩ খপতবুপদ্দন তপভজ ঈপদ্দন ভপরা ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৮২০ ,, ,,

৩৮৪ াআফুর আরাভ জপমুপদ্দন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৮২৪ ,, ,,

৩৮৫ াপকভ জাপয অরী পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৬১২ ,, ,,

৩৮৬ যরদ অপকমুপদ্দন পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৬৭৯ ,, ,,

৩৮৭ অঃ রপতপ জহুয পভাােদ পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৬২৯ ,, ,,

৩৮৮ পয়জুয পারন অরী পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৩০৯ ,, ,,

৩৮৯ অযভান পতাজারের পুরুল ,, কুতআড় ২ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৩৩৫ ,, ,,

৩৯০ নাপয ঈপদ্দন মৃত যপপ ঈপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৬৯৫ ,, ,,

৩৯১ অআনুপদ্দন মুপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৬৫৫ ,, ,,

৩৯২ ভপতঈয যভান মৃত ভপপ ঈপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৬৫০ ,, ,,

৩৯৩ অয়া অঃ ভপজদ পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৬৯০ ,, ,,

৩৯৪ যপফঈর পভাফাযক অরী পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৩৯৬ ,, ,,

৩৯৫ গুরজায যওন অরী পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২০৮২ ,, ,,

৩৯৬ পভররুর যভত পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২০৩৪ ,, ,,

৩৯৭ অআনুর ক আয়াকুফ অরী পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২০৮০ ,, ,,

৩৯৮ আভাআর অঃ রপতপ পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৪০২ ,, ,,

৩৯৯ অআনুর ক ভপনরুপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৪১৬ ,, ,,

৪০০ পারুক খাপফয ঈপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৪০৮ ,, ,,

৪০১ ভকররছায দপদ পভাােদ পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৩৮৮০ ,, ,,

৪০২ পযয়াজুর দপরমুপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৪০৩ াররহুয যভান পভাজারের পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১২৩০ ,, ,,

৪০৪ আদুয যভান অরী পভাােদ পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১২৩৫ ,, ,,

৪০৫ আভাআর খপতবুপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১২৪৩ ,, ,,

৪০৬ গপনয়া আযপান পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১২৭৫ ,, ,,

৪০৭ ভান্নান অপভয ঈপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১২৯৬ ,, ,,

৪০৮ যাজ্জাক পপঈপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৩১১ ,, ,,

৪০৯ অপনসুয অরী পভাােদ পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৩৩৪৪ ,, ,,

৪১০ পভাকাযযভ মৃত ভকবুর পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৩৪৪৪ ,, ,,

৪১১ অঃ যপভ মৃত অপকমুপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৬৫৪ ,, ,,

৪১২ াভসুর অপজজুর পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৭৭৭ ,, ,,
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৪১৩ ভাপজদুয যপকবুপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৬২৪ ,, ,,

৪১৪ অপযফুর ছাভসুপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৬১০ ,, ,,

৪১৫ অঃ ছারাভ ভপপজুপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৬০৮ ,, ,,

৪১৬ অপজজুয নজরুর পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৮৮৫২ ,, ,,

৪১৭ অপাজ কালু পভাােদ পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১১৫৬ ,, ,,

৪১৮ আভাআর াভসুপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৯৬০ ,, ,,

৪১৯ জপভর ঈপদ্দন ভপপজুপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৯৩৩ ,, ,,

৪২০ ফাবুর পাফান পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৮৮৩ ,, ,,

৪২১ াপভদুয যভান নুয পভাােদ পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৮০৬ ,, ,,

৪২২ দুরার পভঞা মৃত নাপছয ঈপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৮৬৩ ,, ,,

৪২৩ কাপতডক পগপয চন্দ্র পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২০০৪ ,, ,,

৪২৪ রপরতা দ্ম রার পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৯০৭ ,, ,,

৪২৫ কৃষ্ণ যায় প্রাররা রার পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৫৫১ ,, ,,

৪২৬ ভপত ফারা ভুরফন চন্দ্র পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৫৯০ ,, ,,

৪২৭ পবাভযা যায় মপতন যায় পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০ ,, ,,

৪২৮ শ্রীভপত যানী যপঞ্জত যভানী পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৪২৯ পনরন চন্দ্র পটক চন্দ্র পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৬৭৬৯ ,, ,,

৪৩০ ভপন চন্দ্র তুরী পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৬৭৪৭ ,, ,,

৪৩১ পনযঞ্জন যায় ধরনশ্বয যায় পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৬৮৮১ ,, ,,

৪৩২ প্রফুরস্ন যায় নরয চন্দ্র পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০০৬৭৪ ,, ,,

৪৩৩ পখাযরদ অরী কপছয ঈপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৬৭০৫ ,, ,,

৪৩৪ সুপপয়া পফগভ নুয আরাভ পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৫৭৭৫ ,, ,,

৪৩৫ কুরসুভা অঃ কারদয পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৪৩৬ পযয়াজুর আব্রাপভ পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৬৭৯৯ ,, ,,

৪৩৭ পরয়জ ঈপদ্দন অআনুপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৪৩৮ অঃ কারদয তপপ ঈপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৪৩৯ অঃ পারন যপভজ ঈপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৪৪০ যপদুর আরাভ আপপজ ঈপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৪৪১ অঃ ারাভ অআনুপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৬১৮৫ ,, ,,

৪৪২ অঃ ফারতন অপতবুপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৬২৪৯ ,, ,,

৪৪৩ ভাবুয যভান ভপজফয পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৪৪৪ পভাকরছদ অরী পপ ঈপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ,, ,,
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৪৪৫ ভকরছদুয ভকবুর পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৪৪৬ জারফদ অরী তপভজ ঈপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৪৪৭ াপযসুর ওপবুয পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৪৪৮ পভাজাায অরী অঃ রাপফফ পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৩১৬১ ,, ,,

৪৪৯ অঃ ছাত্তায মৃত বুদু পভাােদ পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৪৫০ অআজুর খারজয ভ ভপরা ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৪৫১ াআদুয যভান খারজয ভ পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৬২০২ ,, ,,

৪৫২ অজভ অরী পাররয়ভান পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ........................... ,, ,,

৪৫৩ পজরর ক মৃত পয়ায পভা পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৫৭৩৯ ,, ,,

৪৫৪ পভাপাজ্জর পারন মৃত পপ ঈপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৫৮১১ ,, ,,

৪৫৫ যআচ ঈপদ্দন াপপজুপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৪৫৬ পপরানী পযাজুর ভপরা ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৫৭৬৫ ,, ,,

৪৫৭ পারুক অঃ কুদ্দু পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৪৫৮ পয়জুয পরমুপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৬১১২ ,, ,,

৪৫৯ পজাৎণা ফানু াপভদুয ভপরা দিন মজরু দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৬১০৭ ,, ,,

৪৬০ ফাবুর অনায অরী পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৬০৬২ ,, ,,

৪৬১ অরছায অরী নুয জাভান পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৬০৫০ ,, ,,

৪৬২ অপভনা যভান পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৬০২২ ,, ,,

৪৬৩ ছাআদুর তপভজঈপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৬০২৮ ,, ,,

৪৬৪ পভাজারের ছপরমুপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৬০৮০ ,, ,,

৪৬৫ ভপপজুর পজলুয যভান পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৬০৭০ ,, ,,

৪৬৬ আযাদ অরী নুরুর ক পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ....................... ,, ,,

৪৬৭ অঃ যপভ ছপরমুপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০২৯২৭ ,, ,,

৪৬৮ দুলু পভঞা অঃ গফুয পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৬২৩৪ ,, ,,

৪৬৯ ছাআদুয পখারা পভান পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০৩২৩১ ,, ,,

৪৭০ পজলু যসূর পভঞা পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০২৫৯৩ ,, ,,

৪৭১ পতাজারের পভাাযপ পারন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০৩৩২৬ ,, ,,

৪৭২ অঃ জপরর অপফয পভঞা পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০২৪৯৮ ,, ,,

৪৭৩ অঃ খাররক পযাজঈপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০২৬২১ ,, ,,

৪৭৪ ছাআফুয ওভয অরী পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০২২৫৬ ,, ,,

৪৭৫ অনছায অরী প্রায পভাােদ পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০২৪৫৫ ,, ,,

৪৭৬ নজরুর অঃকারদয পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০৩৩১৬ ,, ,,
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৪৭৭ ভপন জপভয ঈপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০২৪২৭ ,, ,,

৪৭৮ ছয়ফুয যভান পযয ঈপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০৩৩১২ ,, ,,

৪৭৯ অপজার পারন তপজয ঈপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০২৪১৬ ,, ,,

৪৮০ লুৎপয যভান তপজয ঈপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০৩৩১৮ ,, ,,

৪৮১ নুরুর ক পযাজ ঈপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০২৪০৯ ,, ,,

৪৮২ অবুর কারভ াভসুপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০২৩০৮ ,, ,,

৪৮৩ পযফুর পপ ঈপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০৩৩২৪ ,, ,,

৪৮৪ অরনায়ায কপছমুপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০৩২১৫ ,, ,,

৪৮৫ অরফদ অরী কপছমুপদ্দন ভপরা ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০৩৪৮০ ,, ,,

৪৮৬ অঃ াপভদ দুখু পভাােদ পুরুল ,, ভাপকাযী ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০২৪৭৪ ,, ,,

৪৮৭ মযত অরী অপজজায পুরুল ,, ভাপকাযী ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০৩২২৭ ,, ,,

৪৮৮ অপজজুয পচনা পভাােদ পুরুল ,, ভাপকাযী ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০৩১০৮ ,, ,,

৪৮৯ অাদুর পখাকা পভাা পুরুল ,, ভাপকাযী ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০৩০৬৫ ,, ,,

৪৯০ পয়জায ওভয অরী পুরুল ,, ভাপকাযী ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০৩০৫৪ ,, ,,

৪৯১ ভপতঈয যভান খপভযঈপদ্দন ভপরা ,, ভাপকাযী ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩০৮৩ ,, ,,

৪৯২ অপজডনা অআনুয অরী পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩১৯২ ,, ,,

৪৯৩ ছাআদুয আরাভ অফফা ভপরা ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৪০৫ ,, ,,

৪৯৪ পজলু পভছয অরী ভপরা ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৩৮১ ,, ,,

৪৯৫ পপযদুর যপপকুপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪১৯০ ,, ,,

৪৯৬ অকযাভ ভনছুয পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৩৮৫ ,, ,,

৪৯৭ াপপজুপদ্দন পঘরু পভাােদ ভপরা ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৩৬৬ ,, ,,

৪৯৮ অঃ ভান্নান আছা পভাােদ পুরুল ,, জয়যাভপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৮৬৮ ,, ,,

৪৯৯ ছাভাদ পভয অরী ভপরা ,, জয়যাভপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৯৪৩ ,, ,,

৫০০ অপভনা জপমুপদ্দন ভপরা ,, জয়যাভপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৯০৮৮ ,, ,,

৫০১ অঃ জপরর ভনছুয পুরুল ,, জয়যাভপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৯৩১ ,, ,,

৫০২ ছাআফুয পাযাফ পুরুল ,, জয়যাভপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৮৩৮ ,, ,,

৫০৩ যম্নহুর ভপপজুপদ্দন পুরুল ,, জয়যাভপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৮২৯ ,, ,,

৫০৪ নুরুর ক ভপপজুপদ্দন পুরুল ,, জয়যাভপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৩৫৫ ,, ,,

৫০৫ ভানুপদ্দণ পখাযরদ অরী পুরুল ,, জয়যাভপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০ ,, ,,

৫০৬ অঃ যভান পয অরী পুরুল ,, জয়যাভপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২২০৩ ,, ,,

৫০৭ নাপগ ড ফানু পভাতাররফ পুরুল ,, জয়যাভপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২২৬৫ ,, ,,

৫০৮ ছাআদুয আপসুপ পুরুল ,, জয়যাভপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৩০০ ,, ,,
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৫০৯ পভাজাায আপসুপ পুরুল ,, জয়যাভপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৩৩৬ ,, ,,

৫১০ বুধু পভঞা লুৎপয যভান পুরুল ,, জয়যাভপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২২১৫ ,, ,,

৫১১ যভান পরমুপদ্দন পুরুল ,, জয়যাভপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২১৪৩ ,, ,,

৫১২ পভাজরছদ অরী জাপয অরী পুরুল ,, জয়যাভপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২১১০ ,, ,,

৫১৩ সুরদফ পতু যাভ পুরুল ,, জয়যাভপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৮৫২ ,, ,,

৫১৪ ভপভ চন্দ্র পখারগন্দ্র পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩১৭৬ ,, ,,

৫১৫ নুয অরভ এয়ায অরী পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩০৫২ ,, ,,

৫১৬ করণ ডক চন্দ্র যায় পুপরন চন্দ্র যায় পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২১৩৮ ,, ,,

৫১৭ আঈনু জাপয অরী ভপরা ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৪২০ ,, ,,

৫১৮ ভাআপদ্দন জাপয অরী পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৫০৭ ,, ,,

৫১৯ নজরুর অপরমুপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২২৭৭ ,, ,,

৫২০ লুৎপয যভান নাপছয ঈপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৩৩৪ ,, ,,

৫২১ যপপকুর আরাভ পভাজ্জারের ঘ পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৩৪১ ,, ,,

৫২২ অআয়ুফ অরী ারয পভাােদ পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৮২৩ ,, ,,

৫২৩ াপভদুয যভান অঃ জফফায পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৯৯০২ ,, ,,

৫২৪ পচত্র চন্দ্র যায় তডায যায় ভপরা ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩১২৬ ,, ,,

৫২৫ অাদুয পতাজারের পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩১৮৮ ,, ,,

৫২৬ নুযযম্নজ্জাভান ভভতাজ পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৪৭৯ ,, ,,

৫২৭ অব্দু পাফান অপছয ঈপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩২৬১ ,, ,,

৫২৮ যপদ পফয অরী পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৮২০ ,, ,,

৫২৯ অব্দু াভাদ ার পভাা পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২২৯০১ ,, ,,

৫৩০ পযভান অবু ফক্কয পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৮৪৮ ,, ,,

৫৩১ পযদ ভুট্টু যায় ভপরা ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৬২৫ ,, ,,

৫৩২ ভপত চন্দ্র পুপরন চন্দ্র যায় পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৩০৭ ,, ,,

৫৩৩ শ্রী যপজত চন্দ্র পচরু পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২২৪২০ ,, ,,

৫৩৪ পফরা পভদ পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৫২৬ ,, ,,

৫৩৫ শ্রী পনরযন চন্দ্র অণ ডাড পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৩২৪ ,, ,,

৫৩৬ যপদুর অঃ জপরর ভপরা ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২২৬৭ ,, ,,

৫৩৭ অপজার পারন াজুপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৭২০ ,, ,,

৫৩৮ জগপদ যাজ পভান পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৭১৮ ,, ,,

৫৩৯ পরন যায় যাজ পভান পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৭৭৬৫ ,, ,,

৫৪০ নপরপন চন্দ্র যাভ পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৫৩২ ,, ,,
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৫৪১ অবু ায়নাত অবু ফক্কয পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২২৮৯ ,, ,,

৫৪২ অতাঈয অপরমুপদ্দন পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৩৪৩ ,, ,,

৫৪৩ জগপদ দ ডন যায় পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৪১৮ ,, ,,

৫৪৪ কাভরুজ্জাভান ভপজফয যভান পুরুল ,, দপিণ ভরপুয ৩ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৩৫৪ ,, ,,

৫৪৫ পভাঃ ারজদুর পভা: অকফয অরী পুরুল ,, গনগাছী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৪১০ ,, ,,

৫৪৬ পভা: জরফদ অরী মৃত: ঈভয অরী পুরুল ,, গনগাছী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২২২১২ পভাঃ পভাররভ ঈদ্দীন ০১৭১৮৮৯৯৪২১

৫৪৭ পভা: অ: াপকভ মৃত: অরজয অরী পুরুল ,, গনগাছী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৯৯১৯৯ ,, ,,

৫৪৮ পভা: যপভা মৃত: াভসুর ক পুরুল ,, গনগাছী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৬৫৩ ,, ,,

৫৪৯ পগার চন্দ্র মৃত: পিত্র পভান ভপরা ,, গনগাছী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩০৯৯ ,, ,,

৫৫০ ভারদফ মৃত: পিত্র পভান ভপরা ,, ফকপপদঘী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩২০০ ,, ,,

৫৫১ ভুরন চন্দ্র পটিক চন্দ্র পুরুল ,, ফকপপদঘী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৪০৩ ,, ,,

৫৫২ রয চন্দ্র মৃত: পিত্র পভান পুরুল ,, ফকপপদঘী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৩৫৭ ,, ,,

৫৫৩  পভাাযপ পারন মৃত: পপ ঈদ্দীন পুরুল ,, ফকপপদঘী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২২৮৮ ,, ,,

৫৫৪ অবু ফকয ঈভানু পভাল্যা পুরুল ,, ফকপপদঘী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২১৯১ ,, ,,

৫৫৫ পদুর আরাভ মৃত: অজগয পুরুল ,, ফকপপদঘী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৩০৩ ,, ,,

৫৫৬ াপনা ছআফুয যভান পুরুল ,, ফকপপদঘী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩১৫০ ,, ,,

৫৫৭ পদ্দীক  অরী মৃত: অজগায অরী পুরুল ,, ফকপপদঘী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৩০৪ ,, ,,

৫৫৮ শুকুরু পভাােদ ভপপজ ঈদ্দীন পুরুল পদন ভজুয ফকপপদঘী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯২৭৯ ,, ,,

৫৫৯ তপরভ অআন ঈদ্দীন পুরুল ,, ফকপপদঘী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯২৭৩ ,, ,,

৫৬০ জাািীয অরভ াপপজ ঈদ্দীন পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৩১১০ ,, ,,

৫৬১ পারন অয যাজ্জাক পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৭৪৮ ,, ,,

৫৬২ অব্দুর ভপজদ মৃত: অপকভ ঈদ্দীন পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৮০৯ ,, ,,

৫৬৩ যভজান অরী অ: যভান পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৪০০৪০৭ ,, ,,

৫৬৪ ভনজুরুর আরাভ অব্দুর জফফায পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৪০০৪২১ ,, ,,

৫৬৫ জাািীয অরভ আব্রাপভ পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৪০০৪০৮ ,, ,,

৫৬৬ পারুক পারন  পভাপাজ্জর পারন পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৪০০২৮৫ ,, ,,

৫৬৭ অযাফুর অরভ পযভান পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৯৪১ ,, ,,

৫৬৮ ভপজদুয যভান পভাকররছ পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৯০৪ ,, ,,

৫৬৯ পভা: পযাত্মভ অরী মৃত: জয়নার পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৫৭০ অযাপ অরী অআন ঈদ্দীন পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৯০৯ ,, ,,

৫৭১ পভানাফয তুপানু পভাল্যা পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯০০৫ ,, ,,

৫৭২ পভা: যারর ফাবু পভাকাযভ পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৫২১ ,, ,,
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৫৭৩ কারভ অরী ঈভানু পভাল্যা পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৫১৪ ,, ,,

৫৭৪ া সুরতান মৃত: াভসুদ্দীন পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৪২৪ ,, ,,

৫৭৫ পফরপক নুয আরাভ পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৯১৪ ,, ,,

৫৭৬ অপসুন নাায পারুক পারন পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৭৮৪ ,, ,,

৫৭৭ জুরয়র চতমুয অরী পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৮৮৯ ,, ,,

৫৭৮ আয়াকুফ অরী ঈভানু পভাল্যা পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৫৭৯ পারর যানা পভাকরছদুয যভান পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৭২৩ ,, ,,

৫৮০ অব্দুয যভান অরনায়ায ভপরা ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩০০০২০১ ,, ,,

৫৮১ অব্দুয ভান্নান ারন অরী পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৭৮৪ ,, ,,

৫৮২ অরফদ অরী ভফফত অরী পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৯৩৩ ,, ,,

৫৮৩ পজলুয যভান ভুন্দুলু পভাল্যা পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৮৮১ ,, ,,

৫৮৪ অরনায়াযা পফগভ পযজাঈর আরাভ ভপরা ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯০৫৪ ,, ,,

৫৮৫ অবুজায পারন অপজজুয যভান পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৭৩৯ ,, ,,

৫৮৬ ভপপজুয যভান পযাজ ঈদ্দীন পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯১১২ ,, ,,

৫৮৭ যপভদ্দীন অপছয ঈদ্দীন পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩০০০০২১ ,, ,,

৫৮৮ ভরনায়াযা পফগভ কাপজ পভাােদ ভপরা ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৬৫৭২৪ ,, ,,

৫৮৯ াপভদুর যভান মৃত: পর ভদ্দীন ভপরা ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৯৫৪ ,, ,,

৫৯০ পযানা ফানু াআদুর আরাভ পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯১৯৮ ,, ,,

৫৯১ অব্দুর কারদয মৃত: অতাফদ্দীন পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯১৭৮ ,, ,,

৫৯২ পপরনা পপজরা অবু ফক্কয পপদ্দক ভপরা ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৭৬৮ ,, ,,

৫৯৩ নুয আরাভ অপর পভাােদ ভপরা ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০০৩৫ ,, ,,

৫৯৪ অবুর কারাভ ছয অরী পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০২০২ ,, ,,

৫৯৫ করনক চন্দ্র মৃত: পটিক চন্দ্র ভপরা ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০২৬৩ ,, ,,

৫৯৬ ফাংগুরু চন্দ্র মৃত: বযত চন্দ্র পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৩১১ ,, ,,

৫৯৭ এভদাদুর ক জয়নার অরফদীন পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৩১৭ ,, ,,

৫৯৮ জাপদুর আরাভ চদুয যভান পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৩১৯ ,, ,,

৫৯৯ ফযাতু অবুর পারন পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৩২১ ,, ,,

৬০০ ফাবুর পারন াভসুদ্দীন ভপরা ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৩২৩ ,, ,,

৬০১ ভপজফয যভান তপছয ঈদ্দীন ভপরা ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৬৩ ,, ,,

৬০২ জাা মুদ্দীন অবুর পারন ভপরা ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯১৬৮ ,, ,,

৬০৩ পভায়ারজ্জভ পারন জারয অরী পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯১৮২ ,, ,,

৬০৪ অজগায অরী মৃত: পাপজর পভা: পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯১৬২ ,, ,,
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৬০৫ জারার পারন পপ ঈদ্দীন পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৫৩৯ ,, ,,

৬০৬ আফুয যভান আঈসুপ অরী ভপরা ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৫৩৪ ,, ,,

৬০৭ সুরতানা পফগভ ভকবুর পারন ভপরা ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০১৬৩ ,, ,,

৬০৮ অব্দুয জফফায মৃত: অতাফদ্দীন পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০২৯৩ ,, ,,

৬০৯ তপযকুর আরাভ অপাজ ঈদ্দীন পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৬৫৮ ,, ,,

৬১০ অযাফুর পযাজুর আরাভ পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৮৬৫ ,, ,,

৬১১ অব্দুর ভান্নান অব্দু াত্তায ভপরা ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০২৯১ ,, ,,

৬১২ পভাররভ ঈদ্দীন মৃত: অবু তারয ভপরা ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯১০৬ ,, ,,

৬১৩ অযাফুর অরভ জপযপ ঈদ্দীন পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০০৯৫ ,, ,,

৬১৪ অব্দুর অপরভ অব্দুর গফুয পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০১৪৭ ,, ,,

৬১৫ পভছা পফগভ অপতাফ ঈদ্দীন ভপরা ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৮৮১০ ,, ,,

৬১৬ পজরর ক তপছয ঈদ্দীন পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৮৫২ ,, ,,

৬১৭ ছআদুয যভান দপয ঈদ্দীন ভপরা ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৪৮৯ ,, ,,

৬১৮ পযপা পফগভ পগারাভ পভাত্মপা পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৪১৫ ,, ,,

৬১৯ অপজার পারন জপভর ঈদ্দীন পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৮৮১৮ ,, ,,

৬২০ আদুয যভান ভরয অরী পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৮৮২৭ ,, ,,

৬২১ ভপজডনা পফগভ অআনঈদ্দীন পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯০০৫ ,, ,,

৬২২ াপফত্রী তা পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯০৪৫ ,, ,,

৬২৩ ভন ফারা ংকয যায় পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৫২৬ ,, ,,

৬২৪ পভাকরছদুয যভান তপভজ ঈদ্দীন পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৪৪৪ ,, ,,

৬২৫ তপদুর আরাভ পপঈদ্দীন ভপরা ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০১৯০ ,, ,,

৬২৬ পুষ্প চন্দ্র যায় মৃত: জালু পভান যায় পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০০১২ ,, ,,

৬২৭ কাজর চন্দ্র যায় কািন কুভায যায় পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৮১১ ,, ,,

৬২৮ হৃদয় চন্দ্র যায় মৃত: যপত কাভত্ম যায় পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০১৭২ ,, ,,

৬২৯ রতেন চন্দ্র যায় মৃত: তাযা দ যায় পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৩৮৫ ,, ,,

৬৩০ পনর চন্দ্র যায় মৃত: ধরা কাভত্ম যায় পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯১৫৪ ,, ,,

৬৩১ পভা: অঃ খপরর মৃত: কপছভদ্দীন পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৩২০ ,, ,,

৬৩২ পভাছা: রূছানা াপফবুয যভান পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০০৩০ ,, ,,

৬৩৩ পভাঃ অব্দুর ারাভ াভসুর ক পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৮০২৬ ,, ,,

৬৩৪ শ্রী পচন চন্দ্র যায় মৃত: তযণী কাভত্ম যায় পুরুল
,,

করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয

২৭১৬৪৪৪৩৪০১৫৯২ ,, ,,

৬৩৫ গপফন্দ পটপু চন্দ্র ভপরা ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৫৪৩ ,, ,,
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৬৩৬ সুযঞ্জন মৃত: তযনী কাভত্ম ভপরা ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৫৩৩ ,, ,,

৬৩৭ পফনয় চন্দ্র মৃত: পদরফন পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৫৫৭ ,, ,,

৬৩৮ পফন চন্দ্র মৃত: পভ চন্দ্র পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৫৯২ ,, ,,

৬৩৯ পফষু চন্দ্র মৃত: পখপত চন্দ্র পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২০৭৪ ,, ,,

৬৪০ শ্রী সুযত চন্দ্র মৃত: পয চন্দ্র পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৩৫৯ ,, ,,

৬৪১ শ্রীভপত রার পয মৃত: চপন্দ্রকা পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৩৪৭ ,, ,,

৬৪২ দীরন চন্দ্র মৃত: কভরা চযন ভপরা ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৯৪১ ,, ,,

৬৪৩ প্রপভরা রয চন্দ্র পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৬৪৪ চল্টু পটিক চন্দ্র পুরুল ,, পৌরগাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৮৬৭ ,, ,,

৬৪৫ শ্রী তা পুপরন চন্দ্র পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৮৩২ ,, ,,

৬৪৬ শ্রী দুরার চন্দ্র মৃত: শুরযন্দ্র নাথ যায় পুরুল ,, করাফাড়ী ৪ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৮৩৯ ,, ,,

৬৪৭ শ্রী ধন চন্দ্র যায় মৃত: পকদায পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২০০৬ ,, ,,

৬৪৮ শ্রী পকাভর চন্দ্র মৃত: কাপর চন্দ্র পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৬১৫ ,, ,,

৬৪৯ শ্রী দুরার চন্দ্র মৃত: মরগন্দ্র পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৮৯৯ ,, ,,

৬৫০ শ্রী পযরতাল চন্দ্র মৃত: শুখরার পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২০০০ ,, ,,

৬৫১ শ্রী ধযঞ্জয় ফাবু মৃত: নরগন্দ্র ভপরা ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১২৫৬ ,, ,,

৬৫২ পভাছাঃ ভামুদা াচান অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১২৯৩ ,, ,,

৬৫৩ শ্রী ভাপনক চন্দ্র মৃত: শুখরার পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১২১০ ,, ,,

৬৫৪ শ্রী শ্যাভর চন্দ্র মৃত: কভরা চযন ভপরা ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১২৯৮ ,, ,,

৬৫৫ শ্রী পদলু চন্দ্র মৃত: পদভন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১২৮৫ ,, ,,

৬৫৬ পভাঃ অব্দুয যাজ্জাক মৃত: অপফয া ভপরা ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০১৯৩ ,, ,,

৬৫৭ পভাঃ অবু কারাভ মৃত: অবুর পারন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১২৫১ ,, ,,

৬৫৮ পভাঃ আছাাক অরী অব্দুর গফুয পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১২৩৯ ,, ,,

৬৫৯ পভাঃ াপভদুয মৃত: কারভ অরী ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১২৪৭ ,, ,,

৬৬০ পভাঃ পজরর ক পজরায ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৩৭৩ ,, ,,

৬৬১ পভাঃ অকতারুর ফাবু অকফয অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১২৪১ ,, ,,

৬৬২ পভাঃ অব্দুর জফফায মৃত: শুকুরু পভাােদ ভপরা ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৯০৫ ,, ,,

৬৬৩ পভাঃ ারদক অরী মৃত: পচনু পভাােদ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৯৩১ ,, ,,

৬৬৪ পভাঃ অপতকুর মৃত: পতাপাজ্জর পুরুল ,, দাপড়য়াাড়া ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৭৩৫ ,, ,,

৬৬৫ পভাঃ অযাফুর মৃত:  অপভজদ্দীন ভপরা ,, দাপড়য়াাড়া ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৭৭৭ ,, ,,

৬৬৬ পভাােদ অরী পভাঃ পভাররভ ঈদ্দীন ভপরা ,, দাপড়য়াাড়া ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৭০১ ,, ,,

৬৬৭ পভাঃ ভপতবুয যভান পভাঃ পভাকরছদ অরী পুরুল ,, দাপড়য়াাড়া ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৭১২ ,, ,,
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৬৬৮ পভাঃ যভজান অরী মৃত: াপপজ ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপড়য়াাড়া ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৭৮৯ ,, ,,

৬৬৯ পভাঃ পভাকাযভ মৃত: শুকুরু পভাােদ পুরুল ,, দাপড়য়াাড়া ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৭৭২ ,, ,,

৬৭০ পভাঃ পপযদুর আরাভ জয়নার অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৮০৭ ,, ,,

৬৭১ পভাঃ মুকুর মৃত: অপাজ ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৯৮৯ ,, ,,

৬৭২ পভাঃ ভামুদুর পভাঃ ফাফয অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৭৫৩ ,, ,,

৬৭৩ পভাঃ ভকরছদ অরী মৃত: পছয অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৭৪৮ ,, ,,

৬৭৪ পভাঃ ভপঈয যভান পভাঃ াপভদুয যভান পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১০৫৫ ,, ,,

৬৭৫ পভাছাঃ কাভরুন্নাায ভতাায পারন ভপরা ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৯৬১ ,, ,,

৬৭৬ পভাঃ নজরুর আরাভ অঃ গফুয পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১০৪৯ ,, ,,

৬৭৭ পভাঃ অজগায অরী মৃত: পনজাভ ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৭৬১ ,, ,,

৬৭৮ পভাঃ পাযাফ অরী মৃত: পারন অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১০৫০ ,, ,,

৬৭৯ পভাঃ জয়নাফ মৃত: অপভন ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০১৪৮ ,, ,,

৬৮০ পভাঃ ছারদক অরী মৃত: ভরয অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০০২৯ ,, ,,

৬৮১  পযখা যায় করন ডক চন্দ্র যায় পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৮১৭ ,, ,,

৬৮২ পরপ যাণী পভনাল চন্দ্র পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১০৭৪ ,, ,,

৬৮৩ ঠাকুয চন্দ্র যায় নাটা চন্দ্র যায় পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৮৬৫ ,, ,,

৬৮৪ অাদুজ্জাভান ছাআদুয যভান ভপরা ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৬৮৫ পায়ারভান এভাজ ঈদ্দীন পুরুল পদন ভজুয দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৭৬৪ ,, ,,

৬৮৬ অপনছুয যভান আঈসুপ অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৯৩৭ ,, ,,

৬৮৭ অপজজুয যভান মৃত: নাপজভ ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৬২১ ,, ,,

৬৮৮ ওয়াজ ঈদ্দীন মৃত: পকনু পভাােদ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১০৯০ ,, ,,

৬৮৯ যপদুর আরাভ াঅরভ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৮৮৪৮ ,, ,,

৬৯০ একযামূর ক মৃত: কপরভপদ্দন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৮৮৩৬ ,, ,,

৬৯১ আভাআর পারন শুকুরু পভাােদ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৬৪৪৯ ,, ,,

৬৯২ পভজানুয যভান ারয অরী ভপরা ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪৭১৬৪৫৫ ,, ,,

৬৯৩ পভাত্মপা দারন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২২৭১৬৪৪৩৪৪০১১৬২ ,, ,,

৬৯৪ অব্দুর খাররক কপরভদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৮৩৫ ,, ,,

৬৯৫ যপদা পফগভ অব্দুর কারদয পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১০৫৮ ,, ,,

৬৯৬ যাভফাবু মৃত: ভন পভান পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৪৩৪ ,, ,,

৬৯৭ ফাবুর পারন নয পভাােদ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৮১৫ ,, ,,

৬৯৮ ভপঈয যভান অব্দুর খপরর পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১১৬৪ ,, ,,

৬৯৯ রয চন্দ্র যায় ভর চন্দ্র যায় ভপরা ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৮৮২ ,, ,,
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৭০০ অঃ ভান্নান মৃত: নয পভাােদ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৭৭৪৩ ,, ,,

৭০১ পভাাঃ পজররখা মৃত: অরা ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১০৩০ ,, ,,

৭০২ পভাাঃ ভারজদা খাতুন মৃত: ছপয অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৬০৯ ,, ,,

৭০৩ পভাঃ যপপ ঈদ্দীন ওছভান গপণ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৬১৫ ,, ,,

৭০৪ পযাজুর আরাভ যপপ ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৩০১ ,, ,,

৭০৫ পভাাঃ তাজরনায ভপপজুয যভান পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৩১৫ ,, ,,

৭০৬ পভাাঃ ফনফ পভাত্মাযী অব্দুর পভাতাররফ ভপরা ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২০৭৬ ,, ,,

৭০৭ শুকুয অরী মৃত: ভপজয ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৫২১ ,, ,,

৭০৮ ানাজজ াযবীন অকতায পারন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৫২২ ,, ,,

৭০৯ পুপন ডভা যায় দীরন যায় পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২১৬২ ,, ,,

৭১০ জহুরুর আরাভ মৃত: অব্দুর জফফায পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২১৪১ ,, ,,

৭১১ যপভা খাতুন অব্দুর াত্তায পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০৩৩৯৬ ,, ,,

৭১২ যাপজয়া পফগভ অপতাফ ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২২৪২ ,, ,,

৭১৩ পভাাযপ পারন মৃত: অপজবুল্যা পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩০২৪১৬২ ,, ,,

৭১৪ শ্রী ভিলু চন্দ্র মৃত: পখাকা চন্দ্র পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩০০০২৭৭ ,, ,,

৭১৫ শ্রী যপফন চন্দ্র মৃত: পখাকা চন্দ্র পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৫০৪৪ ,, ,,

৭১৬ শ্রী কাকরী যাণী বন্দ চন্দ্র পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৫৫৫ ,, ,,

৭১৭ ভপজফয যভান মৃত: অরী পভাােদ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৮৭৪ ,, ,,

৭১৮ মুপ ডদুর ক মৃত: অবু ফকয পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০৩০৩৯ ,, ,,

৭১৯ পভাাঃ ভপযয়ভ পনছা মৃত: পারুক পারন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৩৬১ ,, ,,

৭২০ পভাাঃ ফুরজান পফগভ মৃত: পভাকররছুয যভান ভপরা ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৬১০ ,, ,,

৭২১ পভাঃ অব্দুর জপরর মৃত: পাফান পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২২৮৬ ,, ,,

৭২২ পভাঃ অব্দু ারাভ মৃত: ফুলু পভাােদ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২১৬১ ,, ,,

৭২৩ পভাঃ অর-অপভন মৃত: াচান অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২১৫৩ ,, ,,

৭২৪ পভাঃ যানা ফাবু পভাঃ নজরুর আরাভ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩০১৫১৬২ ,, ,,

৭২৫ পভাঃ ভাসুদ যানা ডাঃ অব্দুর াপভদ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৩০৬ ,, ,,

৭২৬ পভাঃ ভপতঈয যভান মৃত: রারটু পভাােদ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৫৪৮ ,, ,,

৭২৭ শ্রী ভন্টু চন্দ্র মৃত: পখাকা চন্দ্র পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৬০৪ ,, ,,

৭২৮ শ্রী পগৌযাি চন্দ্র মৃত: পখাকা চন্দ্র পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০৩৪২৬ ,, ,,

৭২৯ জাািীয অরভ াভসুর (হুজুয) পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৫৬৪ ,, ,,

৭৩০ পভাাযপ পারন অব্দুয কারাভ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০৩৪১৮ ,, ,,

৭৩১ অকতারুর আরাভ পভাকাযভ পারন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩০০০৩০৯ ,, ,,
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৭৩২ অঃ যপভ ভন্ডর পরয়জ ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩০১৩১৬২ ,, ,,

৭৩৩ শ্রী কাযফু মৃত: কান্দুযা পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০৩২৬৬ ,, ,,

৭৩৪ জাপদুর ভুট্টু মৃত:  কপপর ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০৩২০৮ ,, ,,

৭৩৫ পভান্নাপ অরী মৃত: পযাজ ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২১৬৩ ,, ,,

৭৩৬ হুরন অরী মৃত: পভাােদ জান পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২১৫৭ ,, ,,

৭৩৭ পদররায়ায পারন ভপপজ ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৫১৬২ ,, ,,

৭৩৮ অব্দুর াপভদ ভরয অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩০০০১৪৪ ,, ,,

৭৩৯ নুরুর পভাছাঃ জান পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩০০০০৬৫ ,, ,,

৭৪০ জাপদুর আরাভ জপভয ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩০০০০০৬ ,, ,,

৭৪১ অপভনুর আরাভ পযয়াজুর আরাভ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৮৭৮ ,, ,,

৭৪২ পভারপজা পফগভ অব্দুর ভপজদ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০৩৩৩৪ ,, ,,

৭৪৩ কাভার পারন ভজাায অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০৩৩৩৫ ,, ,,

৭৪৪ ভন্ডর পভাজারের ক পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০১৮৪ ,, ,,

৭৪৫ পভস্টায মৃত: অঃ াপভদ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০১০৩ ,, ,,

৭৪৬ অঃ ভান্নান াপভদুয যভান পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৯২৯ ,, ,,

৭৪৭ পয়জুয যভান মৃত: ফাাজ ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৭৪৮ জয়নার অরফদীন অতাফদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪৩৬১৬২ ,, ,,

৭৪৯ অব্দুর কারদয অফফা অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৬১২ ,, ,,

৭৫০ অব্দুয যভান াাজ ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৬২৮ ,, ,,

৭৫১ নুয অরভ অপজভ ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৫৬১ ,, ,,

৭৫২ ভপভনুর আরাভ নপভয ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪২৫৬৩২ ,, ,,

৭৫৩ াভসুর অরভ পরভ ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪২৩৬৯২ ,, ,,

৭৫৪ জপভর ঈদ্দীন মৃত: পভাফাযক পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪২৩৬৫৯ ,, ,,

৭৫৫ তপভজ ঈদ্দীন পজলুয যভান পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৯০১ ,, ,,

৭৫৬ ভকরদুয যভান অব্দুর ভপজদ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪২৩৬৫৮ ,, ,,

৭৫৭ পারতভা খাতুন ফদলুয যভান পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৪০৯ ,, ,,

৭৫৮ পগারাভ পভাত্মপা অব্দুর াপভদ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০৩৩৫৫ ,, ,,

৭৫৯ অব্দুর ভপজদ ভজয পভাােদ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৫৩৫ ,, ,,

৭৬০ ারনায়াযা পফগভ অপভনুর আরাভ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০৩২৪০ ,, ,,

৭৬১ পযয়াজুর আরাভ মৃত: অরী পভাাঃ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২১১০ ,, ,,

৭৬২ রূারী যায় জাান যায় পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২২৩২ ,, ,,

৭৬৩ শ্যাভর যায় মৃতঃ যাভরদ যায় পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২১৮১ ,, ,,
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৭৬৪ ারুর পদফী ফাফলু যায় পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০৩২২৭ ,, ,,

৭৬৫ সুপপয়া খাতুন আদুর আরাভ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০২৭১ ,, ,,

৭৬৬ যপফঈর আরাভ মৃতঃ অপজজায পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০৩৪১৭ ,, ,,

৭৬৭ সুরফাধ চন্দ্র যায় জগন্দ নাথ যায় পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০৩৩৯২ ,, ,,

৭৬৮ অজাায অরী পগয়া ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৭২৮ ,, ,,

৭৬৯ রপতপা পফগভ পফয পভঞা পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৭৬৫ ,, ,,

৭৭০ পভরা ফারা প্রফুল্ল যায় পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৮৬৬ ,, ,,

৭৭১ পজৌরা মৃতঃ যাআতা চন্দ্র পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৮৯৯ ,, ,,

৭৭২ লুৎপয যভান চান পভাােদ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৮৭৫ ,, ,,

৭৭৩ ভপতঈয যভান যপভদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০৩৩৩৩ ,, ,,

৭৭৪ পভাঃ যত্মভ অরী মৃতঃ পতায অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০০৯২ ,, ,,

৭৭৫ জফুযন খাতুন পযাদ অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২১৫৯ ,, ,,

৭৭৬ পারর যানা অব্দুর জফফায পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০৮৪৯১ ,, ,,

৭৭৭ ভপজফয যভান ভরয অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৬১৯৭ ,, ,,

৭৭৮ পযফুর আরাভ মৃতঃ অব্দুয যভান পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯১৪২ ,, ,,

৭৭৯ ভরনায়াযা পফগভ অব্দুয যভান পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯১৮০ ,, ,,

৭৮০ অপজভদ্দীন গপভয ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০৪৮২৪ ,, ,,

৭৮১ পাযাফফ পারন াপজয পভাােদ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০৭৫৫১ ,, ,,

৭৮২ পযাজুর আরাভ াভসুদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ৪৯১৬১৬৩২৩১৯৮৯ ,, ,,

৭৮৩ পারর যানা অবু ফক্কয পপদ্দক পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯১০৫ ,, ,,

৭৮৪ অকভদ্দীন ধদয পভাােদ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯৫২৩ ,, ,,

৭৮৫ জপযনা পফগভ ভাআনদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৮৮২২ ,, ,,

৭৮৬ পফঈটি অযা অযভান পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩০০০২০৩ ,, ,,

৭৮৭ সুজারের ক ভপপজ ঈদ্দীন ভ ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৭৯৩৮ ,, ,,

৭৮৮ পভাঃ পপঈদ্দীন অতাবুদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০০৩৮ ,, ,,

৭৮৯ পভাঃ অঃ ভাররক অআনুর পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৪২৯৪ ,, ,,

৭৯০ অপফয ঈদ্দীন নপছয ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০১৬৫ ,, ,,

৭৯১ পভাঃ াআদুয যভান অজগায অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০২৪২ ,, ,,

৭৯২ পভাঃ পাআজুয তপভজ ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৬১৭২ ,, ,,

৭৯৩ পভাঃ অঃ াত্তায আপকর পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২৪৯৬ ,, ,,

৭৯৪ পভাঃ গপজয ঈদ্দীন পযাজ ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৯১৮৬ ,, ,,

৭৯৫ পভাঃ আদুয যভান অজগায অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৩৯৬৩২৫ ,, ,,
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৭৯৬ তপভনা পযয়াজুর পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৩৭০ ,, ,,

৭৯৭ চয়দ অরী অজগায অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৭৯৮ পভাঃ অঃ ভান্নান অঃ জফফায পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৭৯৯ পভাঃ আযাদুর অঃ গফ্পায পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৫৫১ ,, ,,

৮০০ চয়দ অরী নপছয ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৬৬ ,, ,,

৮০১ পভাঃ এককাফয নপছয ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৪০১ ,, ,,

৮০২ পভাঃ অবু ফক্কয পপদ্দক কপছয ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৪০৫ ,, ,,

৮০৩ পভাঃ াাজানন জয়নার অরফদীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৩৭৯ ,, ,,

৮০৪ পভাঃ াত্তায মৃত: অব্দু াভাদ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৮০৫ পভাঃ পভাররভ ঈদ্দীন াভসুর ক পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৮০৬ পভাঃ অআনুর ক তপছয ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭৭৯০৯৩৪০০৫০২ ,, ,,

৮০৭ পভাঃ চতফুয যভান কপছয ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০৯৬৯১০০৫৩৮ ,, ,,

৮০৮ পভাঃ খপতবুয যভান মৃত: পয ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৮০৯ পভাঃ অবু কারভ মৃত: পভাােদ অরী ভপরা ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০৯৬৪৪০০৪৪৯৪ ,, ,,

৮১০ পভাঃ অআজুর পয পভাােদ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০৯৬৪০০৫৫৯ ,, ,,

৮১১ পভাঃ াত্তায পভযজান পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০৯৬৪০০৪৮৫ ,, ,,

৮১২ ভররভা অঃ খাররক পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০৯৬৪০০৫৫২১ ,, ,,

৮১৩ পভাঃ যভত অরী হুরন অরী ভপরা ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০৯৬৪০০৪৫৭ ,, ,,

৮১৪ পভাকরদুয ভপয ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০৯৬৪০০৪৫৯ ,, ,,

৮১৫ অবু তাররফ ওভান পুরুল পদন ভজুয দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০৯৬৪০০৪৮৬ ,, ,,

৮১৬ পভাঃ পভাকররছুয পভাােদ অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১০৯৫৪০০২৬৫ ,, ,,

৮১৭ পভাঃ অপজজায অবু াপনপ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৬৪০২২৩ ,, ,,

৮১৮ পভাঃ খায়রুর আরাভ অরতাপ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০৯৫৪০০১৭৮ ,, ,,

৮১৯ পভাঃ াপফফয যভান পভঈপদ্দন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৮২০ পভাঃ াাজাান অরী কপরমুপদ্দন ভপরা ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭৭৯০৯৫৩৯৯৯৪৯ ,, ,,

৮২১ পভাঃ পভারভনা অঃ পাফান পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৮২২ পভাঃ অঃ জপরর অযাপ অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৮২৩ অপভনুর আরাভ মৃত: পভাফাযক পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২২৭৯০৯৫৪০০২৮৬ ,, ,,

৮২৪ পভাঃ পপদ্দক কপছয ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৮২৫ পভাঃ পযয়াজুর ভরয অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৮২৬ পভাঃ ভঞ্জুরুর ারদক অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০৯৫৪০০২৩২ ,, ,,

৮২৭ পভাঃ আযাদুর অকফায অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০৯৫৩৯৯৩১৯ ,, ,,
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৮২৮ পভাঃ াভসুর যপপঈপদ্দন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭৭৯০৯৫৩৯৯৩১৪ ,, ,,

৮২৯ পভাঃ পাফাান পফায ঈপদ্দন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১০১৫৩৯৯২৫৯ ,, ,,

৮৩০ পভাঃ অপনছুয পফায ঈপদ্দন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭৭৯০৯৫৩৯৯২৯৯ ,, ,,

৮৩১ পভাঃ ভাআরনা অপজজ ঈপদ্দন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৮৩২ পভাঃ জাভার অপজজ ঈপদ্দন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০৯৫৪০০০৬৮৮ ,, ,,

৮৩৩ পভাঃ াআপল্যা পভাােদ অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০৯৫৪০০০৬৩ ,, ,,

৮৩৪ পভাঃ পভাত্মপা পযাজ ঈপদ্দন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০০৯৫৪০০৯৫৯ ,, ,,

৮৩৫ পভাঃ ভাআনুয যভান পযাজজ ঈপদ্দন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০০৯৫৪০০৬৭ ,, ,,

৮৩৬ পভাঃ জপয ঈদ্দীন তফু পভাােদ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০০৯৫৪০০১৯৭ ,, ,,

৮৩৭ পভাঃ াভাদ  পভাােদ অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০০৯৫৪০০৯০১ ,, ,,

৮৩৮ পভাঃ দুরার লুৎপয যভান পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০০৯৫৪০০০৮৭ ,, ,,

৮৩৯ পভাঃ ারদক অর জাপয অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০০৯৫৪০০২১৮ ,, ,,

৮৪০ পভাছাঃ নুয জাান ার পভয়া পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০০৯৫৪০০০৩৯ ,, ,,

৮৪১  পভাছাঃ চায়না পতাপাজুর পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০০৯৫৪০০২০৩ ,, ,,

৮৪২ পভাঃ খারদভ অপছায পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০০৯৫৪০০০১১ ,, ,,

৮৪৩ পভাঃ ফাবুর কপরমুপদ্দন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০০৯৫৪০০০২২ ,, ,,

৮৪৪ পভাঃ াপভদুয অঃ ভপজদ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০০৯৫৪০০৯৯৮ ,, ,,

৮৪৫ পভাঃ অবুর যভত অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০০৯৫৪০০২০৪ ,, ,,

৮৪৬ পভাঃ াআদুর কালু পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০০৯৫৪০৮৬৫১ ,, ,,

৮৪৭ পভাঃ খপজ অপছয পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০০৯৫৪০০১৯৬ ,, ,,

৮৪৮ পভাঃ জহুরুর পছয ঈদ্দীন ভপরা ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৮৯৪৪৪ ,, ,,

৮৪৯ পভাঃ াপপয়া অকাবুদ্দীন ভপরা ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৮৯৯১ ,, ,,

৮৫০ াইভ অপজায পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৮৯৮০ ,, ,,

৮৫১ জাভরদ অঃ খাররক পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৮৮৫৭ ,, ,,

৮৫২ ভাআনুর এভাজ ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯০৪০ ,, ,,

৮৫৩ চয়দ কালু পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৮৯৯১ ,, ,,

৮৫৪ ওপকর শ্রী অপজন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৮৫৫ রার ফাবু শ্রী ধনা পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৮৮৪৭ ,, ,,

৮৫৬ ভত্মল  পবরযন্দ্র পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯০৫১ ,, ,,

৮৫৭ দুরার পারন অঃ পাফান পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৮৫৮ ভাপনক চন্দ্র পটিক পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৮৮৫৫ ,, ,,

৮৫৯ ফাবুর অঃ যপভ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৮৮৯৩ ,, ,,
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৮৬০ পাভফারু যঘুচন্দ্র পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৮৬১ পফকা চন্দ্র পজতু পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯০৬১১ ,, ,,

৮৬২ যারফয়া পফগভ ফাবুর পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯১৬১ ,, ,,

৮৬৩ অঃ যপভ মৃঃ অপকমুদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯১৪৭ ,, ,,

৮৬৪ অঃ ারাভ কপরমুদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯১৪৭ ,, ,,

৮৬৫ অযাফুর অরভ ারচন অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯১৫৫ ,, ,,

৮৬৬ অরভগীয কাজররক পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৫৮৭ ,, ,,

৮৬৭ অপছায মুপতুল্লা পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯১৭৫ ,, ,,

৮৬৮ পযাজুর অঃ গপোয পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৮৬৯ পপযদুর অপজার পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯১৭০ ,, ,,

৮৭০ জাপদুর আব্রাীভ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯১৭২ ,, ,,

৮৭১ অপজজুর ারদক পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৮৩৭ ,, ,,

৮৭২ অঃ াপকভ মৃতঃ তপভয ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৪১১ ,, ,,

৮৭৩ পজয়াঈয অঃ পাফান পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৫৬২ ,, ,,

৮৭৪ যপভা পযাজ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৭৮১ ,, ,,

৮৭৫ ারুর াাজান পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৮৫১ ,, ,,

৮৭৬ াভসুর চতয়ফ অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৯২৪ ,, ,,

৮৭৭ অঃ যপদ ভনছুয অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৯৯৮১৬ ,, ,,

৮৭৮ পপকুর ওভান অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৮৪৯ ,, ,,

৮৭৯ ভিলু জপভর ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৪২৭ ,, ,,

৮৮০ কপরমুপদ্দন ঈভানু পভাােদ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৮৮১ লুৎপয জপভর ঈপদ্দন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৮৮২ পভাপভনুর চতমুয অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৮০৬ ,, ,,

৮৮৩ পভপযনা পভাররভ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৭৯৯ ,, ,,

৮৮৪ পপযদা অরাঈপদ্দন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৯৩৯ ,, ,,

৮৮৫ অযাপ ফাবু পযাজ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৮৪২ ,, ,,

৮৮৬ পফরার অঃ পাফাান পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৮১২ ,, ,,

৮৮৭ ভাসুদ যানা পভাফারশ্বয অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৭৭৯ ,, ,,

৮৮৮ জারার পরত অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৮২৩ ,, ,,

৮৮৯ পভাপাজুর পারন মৃত: পপঈদ্দীন ভপরা ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৩৪৪০৫৩৫৫ ,, ,,

৮৯০ চয়দা অজাদ অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৪৮৪ ,, ,,

৮৯১ অরনায়াযা পরয়াকত পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৭১৬ ,, ,,
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৮৯২ পভাাযপ অযাপ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৪১৭ ,, ,,

৮৯৩ পযাত অপজার পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৪৯৫ ,, ,,

৮৯৪ যপফন্দ্র নীর কাভত্ম ভপরা ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭৭৯০৯৫৩৯৯৫৮৮ ,, ,,

৮৯৫ পভাঃ অঃ জপরর মৃত: পজরর ক পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭৭৯০৯৬৩৯৯৮৮৪ ,, ,,

৮৯৬ পভাঃ অপজার পারন পভা: ভকরছদ অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭৯০৯৫৩৯৯৭১৮ ,, ,,

৮৯৭ পভাঃ পাপযদুর আরাভ পভা: যাফ অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৮৯৮ পভাঃ অঃ ভপজদ মৃত: পারন অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৮৯৯ পভাঃ অজাায অরী মৃত: পভাফাযক অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭৭১৬৪৪৩৪০০২১৩ ,, ,,

৯০০ পভাঃ ভছা পভয়া মৃত: পারন অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৮৯৫২ ,, ,,

৯০১ পভাঃ পফল্লার পারন পভা: ছআদুয পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯৩২২ ,, ,,

৯০২ পভাঃ াদ্দাভ অআয়ুফ অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৩৯৯২৬৮ ,, ,,

৯০৩ পভাঃ এছরাভ পভয়া পভা: কপছয ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০০৯৪৮ ,, ,,

৯০৪ পভাঃ অপজজায যভান মৃত: জরফদ অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০৯০৪৩ ,, ,,

৯০৫ পভাঃ পারুক পারন  পভা: জয়নার পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০০৯৩৮ ,, ,,

৯০৬ পভাঃ অযাপ অরী মৃত: পভত অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০১০৭২ ,, ,,

৯০৭ পভাঃ অপপয ঈদ্দীন মৃত: অপজজুয পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০১০৩৯ ,, ,,

৯০৮ পভাঃ অনছায অরী মৃত: জপভয অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০১০৪৭ ,, ,,

৯০৯ পভাঃ অবু ফক্কয  পভা: দুলু পভাাঃ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০১০৬১ ,, ,,

৯১০ পভাঃ ভকরছদ অরী মৃত: পগয়া ঈদ্দীন ভপরা ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৯১১ পভাঃ াআদুয যভান মৃত: পজরর ক পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪২৩৬৮ ,, ,,

৯১২ পভাঃ অ: যপভ  পভাঃ চতমুয অরী পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৯১৩ পভাঃ ওপদুর মৃত: পকনু পভাােদ পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০১৭১১ ,, ,,

৯১৪ পভা: ভপজদুর ক মৃত: অঃ যভান পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০১৬৯৩ ,, ,,

৯১৫ পভা; যপপকুর অরভ মৃত: অঃ যভান পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০১০৩৮ ,, ,,

৯১৬ পভা: রুহুর অপভন মৃত: অঃ যভান ভপরা ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০১৭৫৩ ,, ,,

৯১৭ পভা: অরতাপ মৃত: জপযফ ঈদ্দীন পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৯১৮ অপযফুর মৃত: অআজুর পুরুল ,, দাপনাযী ৫ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০১০৮৮১ ,, ,,

৯১৯ তপযকুর অআয়ুফ অরী ভপরা ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৯২০ পভাঃ ভপন অরী পভাঃ অঃ জফফায পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০১১১৪ ,, ,,

৯২১ পভাঃ ছারদক অরী মৃত: অরদ অরী পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০১৪৫১ ,, ,,

৯২২ পভাঃ পভাপাজ্জর মৃত: ছপভয ঈদ্দীন পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০১৪৫৩ ,, ,,

৯২৩  পভাঃ পভাত্মপা কাভার অপতাফ ঈদ্দীন পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০১৪৫৫ ,, ,,
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৯২৪  পভাঃ পভাকররছায মৃত: ছপভয ঈদ্দীনন পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৯২৫  পভাঃ আদুয যভান মৃত: কারভ অরী ভপরা ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০১১৩৩ ,, ,,

৯২৬  পভাঃ পযয়াজুয যভান মৃত: পজরর ক পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৯২৭  পভাঃ অয়নার ক মৃত: অ: রপতপ ভপরা ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৯২৮  পভাঃ ফাবুর পারন মৃত: পযয়াজঈদ্দীন পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৯৬৬ ,, ,,

৯২৯  পভাঃ রার পভয়া মৃত: পয ঈদ্দীন ভপরা ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৮৭৫ ,, ,,

৯৩০ পভাঃ ভপজফয যভান মৃত: ফপছয ঈদ্দীন ভপরা ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৮৫৪ ,, ,,

৯৩১  পভাঃ জারার ঈদ্দীন মৃত: জারফদ অরী ভপরা ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৮৪৫ ,, ,,

৯৩২  পভাঃ অঃ ভাররক মৃত: কপরভ ঈদ্দীন ভপরা ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৮৫৮ ,, ,,

৯৩৩  পভাঃ আফুয যভান মৃত: জপরর ভপরা ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৮৮৫২ ,, ,,

৯৩৪  পভাঃ অজগায অরী মৃত: ফপছয ঈদ্দীন পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৯০০ ,, ,,

৯৩৫ পভাঃ জারভঈর ক মৃত: অঃ জফফায পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৮২০ ,, ,,

৯৩৬ পভাঃ লুৎপয যভান মৃত: বুদু পভাঃ ভপরা ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৮২৪ ,, ,,

৯৩৭  পভাঃ অঃ ছারাভ পভাঃ  রার পভয়া পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৬১২ ,, ,,

৯৩৮  পভাঃ চাপযফুর আরাভ  পভাঃ াপনপ অরী পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৬৭৯ ,, ,,

৯৩৯  পভাঃ ছারদক অরী পভাঃ পনজাভ ঈদ্দীন পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৬২৯ ,, ,,

৯৪০ পভাঃ পতাপাজ্জর  মৃত: শুকুরু পভাঃ ভপরা ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৩০৯ ,, ,,

৯৪১  পভাজাঃ পযপজয়া খাতুন  পভাঃ পনজাভঈদ্দীন ভপরা ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৩৩৫ ,, ,,

৯৪২  পভাঃ জফারয়রুর ক মৃত: জনাফ অরী পুরুল পদন ভজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৬৯৫ ,, ,,

৯৪৩  পভাঃ ওফাআদুয যভান পভাঃ ভিরা পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৬৫৫ ,, ,,

৯৪৪  পভাঃ অবু ফক্কয পপদ্দক ওয়াজঈদ্দীন পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৬৫০ ,, ,,

৯৪৫ পভাছা: পগাররজা পফগভ তপরভ ঈদ্দীন পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৬৯০ ,, ,,

৯৪৬  পভা: াপফফয যভান মৃত: নয পভাাঃ ভপরা ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০০৩৯৬ ,, ,,

৯৪৭ শ্রী ধীরযন্দ্র নাথ মৃত: ঝাড়ু ভন যায় পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২০৮২ ,, ,,

৯৪৮ শ্রী রুন চন্দ্র যায় মৃত: পমারগন্দ্র নাথ পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২০৩৪ ,, ,,

৯৪৯ শ্রী পফপুর চন্দ্র যায় মৃত: কাপর চযণ পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২০৮০ ,, ,,

৯৫০ শ্রী নরয চন্দ্র যায় মৃত: কাপর চযন পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৪০২ ,, ,,

৯৫১ শ্রী গরন চন্দ্র যায় মৃত: সুরযন্দ্র যায় পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৪১৬ ,, ,,

৯৫২ পভাঃ াপভদুয যভান মৃত: নয পভাঃ পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৪০৮ ,, ,,

৯৫৩ পভাঃ ভঞ্জুরুর ক মৃত: পযাজঈদ্দীন পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৩৮৮০ ,, ,,

৯৫৪ পভাঃ অঃ রপতপ  পভাঃ াভসুর ক ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৯৫৫ শ্রী: বগীযত চন্দ্র যায় মৃত: নাটা চন্দ্র যায় পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১২৩০ ,, ,,
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৯৫৬ শ্রী: পরটন চন্দ্র যায় মৃত: পফনয় চন্দ্র যায় পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১২৩৫ ,, ,,

৯৫৭ শ্রী: পবরদশু চন্দ্র যায় মৃত: ধযনী কাভত্ম পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১২৪৩ ,, ,,

৯৫৮ শ্রী: গরন চন্দ্র যায় মৃত: পিদুযাভ যায় পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১২৭৫ ,, ,,

৯৫৯ শ্রী: পনভাআ চন্দ্র যায় মৃত: যপফ চন্দ্র যায় পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১২৯৬ ,, ,,

৯৬০ শ্রী: পনর চন্দ্র যায় মৃত: প্রাণ ফল্লব পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৩১১ ,, ,,

৯৬১ শ্রী: চীন চন্দ্র যায় মৃত: যৎ চন্দ্র যায় পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৩৩৪৪ ,, ,,

৯৬২ শ্রী: ভপরন চন্দ্র যায় মৃত:  কষু্ট ফভ ডন পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৩৪৪৪ ,, ,,

৯৬৩ শ্রী: অরদ চন্দ্র অর চন্দ্র পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৬৫৪ ,, ,,

৯৬৪ শ্রী: সুজন মৃত: পখাকা ভপরা ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৭৭৭ ,, ,,

৯৬৫ পভাঃ ফারতন পারন মৃত: যপপঈপদ্দন ভপরা ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৬২৪ ,, ,,

৯৬৬ শ্রী: রফন চন্দ্র যায় মৃত: সুপধয পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৬১০ ,, ,,

৯৬৭ শ্রী: াপয চন্দ্র যায় মৃত: াচু রার পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৬০৮ ,, ,,

৯৬৮ শ্রী: যনপজৎ যায় মৃত: পিপত চন্দ্র পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৮৮৫২ ,, ,,

৯৬৯ শ্রী: পভরন চন্দ্র যায় মৃত: পচন চন্দ্র যায় পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১১৫৬ ,, ,,

৯৭০ শ্রী: প্রাণ পগাার মৃত: জরগন্দ্র নাথ পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৯৬০ ,, ,,

৯৭১ শ্রী: প্রপভরা মৃত: পফনা পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৯৩৩ ,, ,,

৯৭২ পভাঃ অপায অরী ভরয়জ ঈদ্দীন পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৮৮৩ ,, ,,

৯৭৩ পভাঃ অব্দুর ভপজদ মৃত: অাচান অরী পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৮০৬ ,, ,,

৯৭৪ পভাঃ অররনুয ক অবু তাররফ পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৮৬৩ ,, ,,

৯৭৫  পভাঃ ফদলুয যভান ফাঠু পভাল্লা পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০২০০৪ ,, ,,

৯৭৬  পভাঃ অনছায অরী পভাঃ নপছয পভাল্লা পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৯০৭ ,, ,,

৯৭৭ পভাঃ পভাপভনুর ক পভাঃ অঃ গফুয পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৫৫১ ,, ,,

৯৭৮  পভাঃ অপজজায যভান পভাঃ ওভান অরী পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০১৫৯০ ,, ,,

৯৭৯  পভাঃ অপভন ঈদ্দীন অঃ গফুয ভপরা ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৪৩৪০ ,, ,,

৯৮০ পভাঃ াজান অরী ফাায া পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৯৮১ পভাঃ অব্দু াভাদ  পভাফাযক অরী পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৬৭৬৯ ,, ,,

৯৮২  পভাঃ ভপজফয যভান অপছভপদ্দন পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৬৭৪৭ ,, ,,

৯৮৩  পভাঃ গুরজায যভান অবুর পারন পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৬৮৮১ ,, ,,

৯৮৪  পভাঃ পারুক যভান  পভাঃ অভয অরী পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০০৬৭৪ ,, ,,

৯৮৫  পভাঃ ভাাবুয যভান অঃ যভান পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৬৭০৫ ,, ,,

৯৮৬  পভাঃ পভাত্মাপপজায পযাজঈপদ্দন পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৫৭৭৫ ,, ,,

৯৮৭ পভাঃ অঃ ছাত্তায পজ পভাােদ পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ,, ,,
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৯৮৮  পভাঃ যজ্জফ অরী অাচান অরী পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৬৭৯৯ ,, ,,

৯৮৯ পভাঃ পপযদুর ক এফাজী পভাােদ পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৯৯০ পভাঃ জাভার ঈদ্দীন পভরয অরী পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৯৯১  পভাঃ নুয অরভ পভাঃ শুকুরু পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৯৯২  পভাঃ ভাসুদ যানা অপজজুয পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৯৯৩  পভাঃ অফছায অরী পভাঃ পযয়াজঈদ্দীন ভপরা ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৬১৮৫ ,, ,,

৯৯৪ পভাঃ ছারফদুর ক পভাঃ পযয়াজঈদ্দীন পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৬২৪৯ ,, ,,

৯৯৫ পভাঃ জয়নার অরফদীন ..................... পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৯৯৬  পভাঃ অপরভ ঈদ্দীন ..................... পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৯৯৭  পভাঃ জাািীয  অরভ ওভয অরী ভপরা ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৯৯৮  পভাঃ অনারুর ক পপঈপদ্দন পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

৯৯৯  পভাঃ অনায অরী ভপপজঈদ্দীন ভপরা ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১০০০ পভাাঃ পজররকা তপছয ঈদ্দীন পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৩১৬১ ,, ,,

১০০১  পভাঃ অঃ যপভ কাটু পভাােদ পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১০০২  পভাঃ ফাবুর পারন মৃত: মুপি অরী পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১০০৩  পভাঃ যভত অরী মৃত: পজরাফদ্দীন ভপরা ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৬২০২ ,, ,,

১০০৪ পভাঃ যপদুর ক অপভয ঈপদ্দন পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ........................... ,, ,,

১০০৫  পভাঃ আয়াদ অরী অআন ঈপদ্দন পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৫৭৩৯ ,, ,,

১০০৬  পভাঃ পপঈপদ্দন তপছয ঈপদ্দন পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৫৮১১ ,, ,,

১০০৭  পভাঃ অনারুর ক অকালু পভাােদ পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১০০৮  পভাঃ অপনছুয যভান অব্দু াভাদ পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৫৭৬৫ ,, ,,

১০০৯  পভাঃ যভত অরী পতাজারের ক পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১০১০ অআনুর ক অপছায অরী ভপরা ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৬১১২ ,, ,,

১০১১ পভাাযপ পারন আাক অরী ভপরা ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৬১০৭ ,, ,,

১০১২ জাভার যআচ ঈপদ্দন ভপরা ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৬০৬২ ,, ,,

১০১৩ পভাঃ নুয আরাভ মৃত: আঈসুপ অরী পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৬০৫০ ,, ,,

১০১৪ পভাঃ রুহুর অপভন াআফুয যভান পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৬০২২ ,, ,,

১০১৫ পভাঃ এনামূর ক যপমুপদ্দন ভপরা ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৬০২৮ ,, ,,

১০১৬ পভাঃ ভাবুয যভান অফফা অরী পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৬০৮০ ,, ,,

১০১৭  পভাঃ া কাভার অপছায অরী পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৬০৭০ ,, ,,

১০১৮  পভাঃ জারার ঈদ্দীন মৃত: পপঈদ্দীন পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ....................... ,, ,,

১০১৯ পভাঃ াপপজ ঈদ্দীন ভীন অরী ভপরা ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০২৯২৭ ,, ,,
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১০২০ পভাঃ াআফুর অপাজঈদ্দীন পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০১৪০৬২৩৪ ,, ,,

১০২১  পভাঃ খপরর ঈদ্দীন মৃত: ভপনয ঈপদ্দন পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০৩২৩১ ,, ,,

১০২২  পভাঃ াআদুর অপাজঈপদ্দন পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০২৫৯৩ ,, ,,

১০২৩  পভাঃ পভাপাজ্জর ভজাায অরী পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০৩৩২৬ ,, ,,

১০২৪  পভাঃ ভভতাজ অরী পযত ঈপদ্দন পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০২৪৯৮ ,, ,,

১০২৫ পভাপাজ্জর অপজবুল্লা পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০২৬২১ ,, ,,

১০২৬  পভাঃ ভপতঈয ভজয ঈদ্দীন পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০২২৫৬ ,, ,,

১০২৭  পভাঃ অতাফবুর মৃত: নপজফ ঈপদ্দন পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০২৪৫৫ ,, ,,

১০২৮  পভাঃ ফাবুর মৃত: যপভ ঈদ্দীন পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০৩৩১৬ ,, ,,

১০২৯ পভাঃ অবুর কারাভ অজাদ ভনছুয অরী ভপরা
,,

কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয

২৭১৬৪৪৩৪৪০২৪২৭ ,, ,,

১০৩০  পভাঃ নজরুর মৃত: যপভঈদ্দীন পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০৩৩১২ ,, ,,

১০৩১  পভাঃ পভাকরছদুয অঃ ভপজদ পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০২৪১৬ ,, ,,

১০৩২ পভাঃ ভাপজদুয অঃ ভপজদ পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০৩৩১৮ ,, ,,

১০৩৩  পভাঃ অঃ যপদ মৃত: পভাােদ পারন পুরুল
,,

কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয

২৭১৬৪৪৩৪৪০২৪০৯ ,, ,,

১০৩৪  পভাঃ জাািীয আঈনুছ অরী পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০২৩০৮ ,, ,,

১০৩৫ পভাঃ আঈসুপ অরী মৃত: পভাাঃ পারন পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০৩৩২৪ ,, ,,

১০৩৬ পভাঃ অপভনুর মৃত: পভাাঃ জপন ভপরা ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০৩২১৫ ,, ,,

১০৩৭ পভাঃ যপফঈর পপ ঈদ্দীন পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০৩৪৮০ ,, ,,

১০৩৮  পভাঃ অবু াআদ ফুলু পভাােদ পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০২৪৭৪ ,, ,,

১০৩৯  পভাঃ আভাআর অপজার ঈপদ্দন পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০৩২২৭ ,, ,,

১০৪০ পভাঃ াজাান ভজয ঈপদ্দন পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০৩১০৮ ,, ,,

১০৪১ পভাঃ পপযদুর আরাভ অপনছুয অরী পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০৩০৬৫ ,, ,,

১০৪২ গরন যায় ফাাদুয যায় ভপরা ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪০৩০৫৪ ,, ,,

১০৪৩  পভাঃ ছরদকুর আরাভ মৃত: অঃ াভাদ পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩০৮৩ ,, ,,

১০৪৪  পভাঃ জুরয়র ফাবু অবু ফক্কয পপদ্দক পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩১৯২ ,, ,,

১০৪৫ পভাঃ  পযয়াজুর আরাভ ভরয অরী পুরুল ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৪০৫ ,, ,,

১০৪৬  পভাঃ অব্দুয যভান ভকরছদ অরী ভপরা ,, কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৩৮১ ,, ,,

১০৪৭  পভাঃ অপনছুয যভান অপছয ঈপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪১৯০ ,, ,,

১০৪৮  পভাঃ অঃ যভান াাজ ঈপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৩৮৫ ,, ,,

১০৪৯ কযভান অরী জপমুপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৩৬৬ ,, ,,
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১০৫০ পভাঃ অকাছ অরী মৃত: অরদ অরী পুরুল পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৮৬৮ ,, ,,

১০৫১ পভাঃ নুয আরাভ অঃ গফ্পায পুরুল পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৯৪৩ ,, ,,

১০৫২  পভাঃ পতাপররছায মৃত: পভয়াজান পুরুল পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৯০৮৮ ,, ,,

১০৫৩ পভাঃ পভরযাফ মৃত: ভকরছদ অরী পুরুল পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৯৩১ ,, ,,

১০৫৪  পভাঃ পখ কাভার মৃত: জয়নার পুরুল পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৮৩৮ ,, ,,

১০৫৫  পভাঃ পভাফাযক ছায অরী ভপরা পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৮২৯ ,, ,,

১০৫৬  পভাঃ াভসুর অরভ মৃত: অপরভ ঈপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৩৫৫ ,, ,,

১০৫৭ পভাঃ অপজজুুুয এভায ঈপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০ ,, ,,

১০৫৮ পভাঃ নুয আরাভ মৃত: নপছয ঈপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২২০৩ ,, ,,

১০৫৯ পভাঃ আঈনুছ মৃত: পভাােদ পারন পুরুল পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয

২৭১৬৪৪৩৪০২২৬৫ ,, ,,

১০৬০  পভাঃ অরাঈপদ্দন জপভয ঈপদ্দন ভপরা পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৩০০ ,, ,,

১০৬১  পভাঃ জয়নার অরফপদন অপাজ ঈপদ্দন ভপরা পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৩৩৬ ,, ,,

১০৬২ পভাঃ আয়াকুফ অরী ভপজয ঈপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২২১৫ ,, ,,

১০৬৩ পভাঃ যাররা ফানু স্বাভী অযাপ পুরুল পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২১৪৩ ,, ,,

১০৬৪ পভাঃ তছপরমূর মৃত: আঈসুপ ভপরা পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২১১০ ,, ,,

১০৬৫ পভাঃ অপছায অরী াভসুপদ্দন ভপরা পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৮৫২ ,, ,,

১০৬৬ পভাঃ পফফয মৃত: অরী পভাােদ ভপরা পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩১৭৬ ,, ,,

১০৬৭ পভাঃ যপপকুর মৃত: অরী পভাােদ পুরুল পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩০৫২ ,, ,,

১০৬৮ পভাঃ অব্দুর াপরভ অব্দুর ভপজদ পুরুল পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২১৩৮ ,, ,,

১০৬৯ পভাঃ অতবুর পারন মৃত: জপভঈপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৪২০ ,, ,,

১০৭০ পভাঃ নুয আরাভ মৃত: যপভ ঈপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৫০৭ ,, ,,

১০৭১ পভাঃ অপজার অ্তাবুর ভপরা পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২২৭৭ ,, ,,

১০৭২ পভাঃ অপছায অরী তপভয ঈপদ্দন ভপরা পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৩৩৪ ,, ,,

১০৭৩ পভাঃ পআজুয ফাাজঈপদ্দন ভপরা পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৩৪১ ,, ,,

১০৭৪ পভাঃ ভপপজুয  পভাতাররফ পুরুল পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৮২৩ ,, ,,

১০৭৫ পভাঃ খারদমূর মৃত: জারপয অরী পুরুল পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৯৯০২ ,, ,,

১০৭৬ পভাঃ অকফয অরী মৃত: আভাইর ভপরা পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩১২৬ ,, ,,

১০৭৭ পভাঃ জারফদ অরী মৃত: আভান অরী পুরুল পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩১৮৮ ,, ,,

১০৭৮ পভাঃ পফফয পভাপাজ্জর পুরুল পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৪৭৯ ,, ,,

১০৭৯ পভাঃ যপপকুর মৃত: পভাজাফ্পয অরী পুরুল পদনমুজুয ঠাৎাড়া ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩২৬১ ,, ,,

১০৮০ পভাঃ পপরযাজ অরভ ভজাফ্পয পারন পুরুল পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৮২০ ,, ,,
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১০৮১ পভাঃ পভাফাযক  চতমুয অরী পুরুল পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২২৯০১ ,, ,,

১০৮২ পভাঃ অঃ াত্তায ধপন পভাােদ পুরুল পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৮৪৮ ,, ,,

১০৮৩ পভাঃ পযয়াজুর অরী পভাােদ পুরুল পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৬২৫ ,, ,,

১০৮৪ খায়রুর আরাভ  পতাপাজুর পারন পুরুল পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৩০৭ ,, ,,

১০৮৫ পভাঃ যপফঈর আরাভ অযফ অরী ভপরা পদনমুজুয দপিণাড়া ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২২৪২০ ,, ,,

১০৮৬ পভাঃ অপজার এভাজঈপদ্দন পুরুল পদনমুজুয দপিণাড়া ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৫২৬ ,, ,,

১০৮৭ পভাঃ ভপপজঈপদ্দন খুী পভাােদ ভপরা পদনমুজুয দপিণাড়া ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৩২৪ ,, ,,

১০৮৮ পভাঃ ভভতাজুর ভপঈপদ্দন ভপরা পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২২৬৭ ,, ,,

১০৮৯ পভাঃ অরতাপ ারয পভাােদ পুরুল পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৭২০ ,, ,,

১০৯০ পভাঃ অরভ অযা স্বাভীঃ অঃ াভাদ পুরুল পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৭১৮ ,, ,,

১০৯১ পভাঃ পযজাঈর অঃ াভাদ ভপরা পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৭৭৬৫ ,, ,,

১০৯২  পভাঃ পারায়ভান গপণ অঃ াপভদ ভপরা পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৫৩২ ,, ,,

১০৯৩  পভাঃ পনলুপা ভবুয ভপরা পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২২৮৯ ,, ,,

১০৯৪ পভাঃ খপরলুয মৃত: ভপপজঈদ্দীন পুরুল পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৩৪৩ ,, ,,

১০৯৫ পভাঃ অযাফুর পপঈপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৪১৮ ,, ,,

১০৯৬ পভাঃ াপফফয কাচু পভাােদ পুরুল পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৩৫৪ ,, ,,

১০৯৭ পভপযনা খাতুন মৃত: ভরছদ অরী ভপরা পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৪১০ ,, ,,

১০৯৮ অক্তাযা খাতুন পভা: অকযাভ অরী ভপরা পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২২২১২ ,, ,,

১০৯৯  পভাঃ অঃ ভান্নান ভজয অরী পুরুল পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৯৯১৯৯ ,, ,,

১১০০ পভাঃ আযাদ অরী অপাজ ঈপদ্দন পুরুল পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০২৬৫৩ ,, ,,

১১০১ পভাঃ াখাওয়াদ পারন অরতাপ পারন পুরুল পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩০৯৯ ,, ,,

১১০২ নাজমূর হুদা াাজান অরী পুরুল পদনমুজুয কভরপুয ৬ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩২০০ ,, ,,

১২৩৫ পভাঃ নজরুর আরাভ মৃত অতাবুর পারন পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৪৩৩ অরনায়ায পারন ০১৭১৯৫৩৯৭৮৮

১২৩৬ পভাছাঃ ভপযয়ভ পনছা পভাকাযভ পারন ভপরা ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৯৪৩ অরনায়ায পারন ০১৭১৯৫৩৯৭৮৮

১২৩৭ পভাছাঃ পপরনা পভাঃ যপপকুর আরাভ ভপরা ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৬৩৮ অরনায়ায পারন ০১৭১৯৫৩৯৭৮৮

১২৩৮ পভাঃ পতাজামুর মৃত পভয ঈদ্দীন পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৬৭০ অরনায়ায পারন ০১৭১৯৫৩৯৭৮৮

১২৩৯ পভাঃ াাদৎ অঃ জফফায পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৬৬২ অরনায়ায পারন ০১৭১৯৫৩৯৭৮৮

১২৪০ পভাঃ অব্দুর খাররক পভাঃ অফদুয যভান পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪০৮৭ ,, ,,

১২৪১ পভাঃ ভকবুর পারন মৃত জপরভ ঈদ্দীন পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪১২২ ,, ,,

১২৪২ পভাছাঃ ভপনযা াযবীন পভাঃ পভাস্তাপপজুয ভপরা ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৪২৩ ,, ,,

১২৪৩ পভাঃ অপজার মৃত াপপজ ঈদ্দীন পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০১৬২ ,, ,,

১২৪৪ পভাঃ যপভ াপফফয যভান পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ................... ,, ,,



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ ভপরা পা গ্রাভ ওয়াড ড আঈপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাআর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাআর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১২৪৫ পভাঃ ভপতঈয যভান পভাঃ অব্দুয যভান পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪০৮৮ ,, ,,

১২৪৬ পভাঃ অব্দুর ভপজদ পভাঃ অব্দুর াত্তায পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৭৯৮ ,, ,,

১২৪৭ পভাছাঃ পপরনা খাতুন পভাঃ অরভগীয ভপরা ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪০০৫ ,, ,,

১২৪৮ পভাছাঃ নাপছভা খাতুন পভাঃ অরভ ভপরা ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪০২৪ ,, ,,

১২৪৯ পভাছাঃ সুপপয়া খাতুন পভাঃ অব্দুর ফারছয ভপরা ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪০৩৪ ,, ,,

১২৫০ পভাছাঃ তহুযা খাতুন পভাঃ জাভান ভপরা ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ১৯৯২২৭১৬৪৪৩০০০২০০ ,, ,,

১২৫১ পভাছাঃ ভাসুভা পফগভ পভাঃ ভকরছদ অরী ভপরা ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৭৩২ ,, ,,

১২৫২ পভাঃ পযজাঈর আছা পভাােদ পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৯৮৩ ,, ,,

১২৫৩ পভাঃ ওফাআদুয যভান মৃত জপয ঈদ্দীন পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৫১৭ ,, ,,

১২৫৪ শ্রী পযভর শ্রী ঈপকর াধু পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৬৪৪ ,, ,,

১২৫৫ পভাঃ জাপকয পারন অব্দুর রপতপ পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৯৮১ ,, ,,

১২৫৬ পভাঃ অকফয অরী পভাঃ ওছভান গপন পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৬৪৬ ,, ,,

১২৫৭ শ্রী শুরয মৃত পগদা পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৬৬৬ ,, ,,

১২৫৮ পভাঃ রুহুর অপভন নপভয ঈদ্দীন পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৯৩৩ ,, ,,

১২৫৯ শ্রী কৃপকর পং শ্রী নুকুর পং পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৮০৯ ,, ,,

১২৬০ শ্রী পগারন পং মৃত পগদা পং পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৭২১ ,, ,,

১২৬১ পভাাযপ পারন অপনছুয যভান পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৫০৮ ,, ,,

১২৬২ পভাঃ ফাবু মৃত অব্দুয গফুয পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৭৯১ ,, ,,

১২৬৩ পভাছা ুঃ অনজুয়াযা পভাঃ অব্দুর ভপরা ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩০০০০৯৪ ,, ,,

১২৬৪ পভাঃ অনছায অরী মৃত কাচুয়া পভাল্লা পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৮৯৯ ,, ,,

১২৬৫ পভাঃ অরনায়ারুর পভাঃ পযাজ ঈদ্দীন পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৯৬৩ ,, ,,

১২৬৬ পভাঃ জুরপপকায যানা মৃত পভাােদ অরী পুরুল ,, বাতখখয ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৪৩১ ,, ,,

১২৬৭ পভাঃ জরফদ অরী মৃত কপছয ঈদ্দীন পুরুল ,, বাতখখয ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৩২১ ,, ,,

১২৬৮ অব্দুয যভান মৃত ছপভযত পভাল্যা পুরুল ,, বাতখখয ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৩৫৯ ,, ,,

১২৬৯ পভাঃ অরনায়ায পভাঃ অকফয অরী পুরুল ,, বাতখখয ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৪৪৭ ,, ,,

১২৭০ নুয আরাভ ............... ঈদ্দীন পুরুল ,, বাতখখয ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৭৯৪ ,, ,,

১২৭১ পভাঃ পদুর আরাভ পভাঃ সুরতান অরী পুরুল ,, বাতখখয ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৩৩০ ,, ,,

১২৭২ পভাঃ ভাআন ঈদ্দীন মৃত তরভজ ঈদ্দীন পুরুল ,, বাতখখয ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪২৯১ ,, ,,

১২৭৩ পভাছাঃ পভাররভা পভাঃ অবু কারাভ ভপরা ,, বাতখখয ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৩১১ ,, ,,

১২৭৪ পভাছাঃ যপদা পফগভ পভাঃ অব্দুর রপতপ ভপরা ,, বাতখখয ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৩৪৫ ,, ,,

১২৭৫ রুহুর অপভন চতয়ফ অরী পুরুল ,, বাতখখয ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৮১৮ ,, ,,

১২৭৬ পভাঃ পযজাঈর আরাভ পভাঃ জয়নার পুরুল ,, বাতখখয ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৩৮৬ ,, ,,
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১২৭৭ ফাবুলু পং মৃত ভপতয়া পং পুরুল ,, বাতখখয ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪১৯৯ ,, ,,

১২৭৮ পনতাআ যায় যপতন যায় পুরুল ,, বাতখখয ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৪৬৮ ,, ,,

১২৭৯ নয়ন পং দ্মরার পং পুরুল ,, বাতখখয ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪১৯০ ,, ,,

১২৮০ শুপর যায় পধরযন যায় পুরুল ,, বাতখখয ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৪৮৭ ,, ,,

১২৮১ পভাঃ অব্দুর যপভ পভাঃ পছয ঈদ্দীন পুরুল ,, বাতখখয ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৮০৫ ,, ,,

১২৮২ পভাঃ নজরুর আরাভ পপজর ঈদ্দীন পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ১৯৭০২৭১৬৪৪৩০০০০০০ ,, ,,

১২৮৩ ভাাবুফ অজভ পছয ঈদ্দীন পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৮১৪ ,, ,,

১২৮৪ পপিী অযা ঈভয অরী ভপরা ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৯৩৭ ,, ,,

১২৮৫ পগারাভ পভাস্তপা রুস্তভ অরী পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৯০১ ,, ,,

১২৮৬ পভাকাযভ পারন রুস্তভ অরী পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৯৩৯ ,, ,,

১২৮৭ দুরার পারন পছয ঈদ্দীন পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৮০৯ ,, ,,

১২৮৮ পযাজুর আরাভ পভাজাায অরী পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৪৭০ ,, ,,

১২৮৯ অপযফুয আরাভ রদুর আরাভ পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ১৯৯২২৭১৬৪৪৩০০০১০০ ,, ,,

১২৯০ পভাছাঃ াপদা পফফী পভাঃ ভনসুয অরী ভপরা ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৬৬৯ ,, ,,

১২৯১ পভাছাঃ যাপফয়া পফগভ জাভার ঈদ্দীন ভপরা ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৬৩৭ ,, ,,

১২৯২ পভাঃ লুৎপয যভান পভাঃ অব্দুয যভান পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৮৭৬১ ,, ,,

১২৯৩ পভাঃ অজগায অরী পভাঃ অপজভ ঈদ্দীন পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪১২৭ ,, ,,

১২৯৪ পভাঃ ওরদুর আরাভ পভাঃ যপপঈদ্দীন পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪১১৭ ,, ,,

১২৯৫ পভাঃ অব্দুর ভান্নান মৃত অব্দুর াপভদ পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪১১৪ ,, ,,

১২৯৬ পভাঃ পভাছারদ্দক পভাঃ পপ ঈদ্দীন পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৫৮৮ ,, ,,

১২৯৭ পভাছাঃ অরদা পফগভ অবু তাররফ ভপরা ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫১০ ,, ,,

১২৯৮ পভাছাঃ যপদা পফগভ জনাফ অরী ভপরা ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫১১০ ,, ,,

১২৯৯ পভাঃ পজল্লুয যভান মৃত পছভদ্দীন পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৩৯৬ ,, ,,

১৩০০ পভাঃ জপভ ঈদ্দীন মৃত পছভ ঈদ্দীন পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫১০৭ ,, ,,

১৩০১ পভাছাঃ াভসুন্নাায ছআফুয যভান ভপরা ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫১৫২ ,, ,,

১৩০২ পভাঃ তছপরভ ঈদ্দীন তপপযত পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫১৫৩ ,, ,,

১৩০৩ পভাঃ া অরভ মৃত পভায়ারজ্জভ পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৯৯৯ ,, ,,

১৩০৪ পারন অযা  পগারাভ পভাস্তপা ভপরা ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৫৫৬ ,, ,,

১৩০৫ পভাঃ াপভদ আয়াপছন অরী পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫১৩০ ,, ,,

১৩০৬ ভপতঈয যভান মৃত ীয পভাােদ পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫২৩৪ ,, ,,

১৩০৭ াাজ ঈদ্দীন মৃত অপভয ঈদ্দীন পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৪৫২ ,, ,,

১৩০৮ াআদুয যভান মৃত তপভজ ঈদ্দীন পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৬৩৫ ,, ,,
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১৩০৯ পভাঃ ফাবু যভান পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫২০৫ ,, ,,

১৩১০ লুৎপয যভান মৃত পভয ঈদ্দীন পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৩৬২ ,, ,,

১৩১১ এনামুর পারন মৃত গপয ঈদ্দীন পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৪২১ ,, ,,

১৩১২ অরভ অরী পাফাান অরী পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৫৩২ ,, ,,

১৩১৩ পফঈটি অযা মৃত ফদয ঈদ্দীন ভপরা ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫১২০ ,, ,,

১৩১৪ অব্দুর রপতপ মৃত পারন অরী পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৪২৫ ,, ,,

১৩১৫ যকান তপভজ ঈদ্দীন পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয .................. ,, ,,

১৩১৬ পফরার পারন  পযাজ ঈদ্দীন পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫২০৬ ,, ,,

১৩১৭ ভপজফয যভান ঈভয অরী পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৮৭৭৫ ,, ,,

১৩১৮ অরা ঈদ্দীন যকায জপয ঈদ্দীন পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৬৮৪ ,, ,,

১৩১৯ াপফবুয যভান ওভান গপন পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৯৮৯ ,, ,,

১৩২০ াআফুয যভান তারয অরী পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৫৭৭ ,, ,,

১৩২১ ............... জরগন পং পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ................. ,, ,,

১৩২২ অযাপ অরী মুপতুল্লা পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৩৭২ ,, ,,

১৩২৩ াআফুয যভান অব্দুয যভান পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৮৭৭ ,, ,,

১৩২৪ জারার পারন অরতাপ পারন পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৯১২ ,, ,,

১৩২৫ অরনায়ায পারন অকফয অরী পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৪৪৭ ,, ,,

১৩২৬ জুরপপকায যানা  পভাােদ অরী পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৪৩১ ,, ,,

১৩২৭ ছারদক অরী আঈসুপ অরী পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৩২৭ ,, ,,

১৩২৮ ছপত্র পং ভনুয়া পং পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৬৬০ ,, ,,

১৩২৯ াজারার পভাকাযভ পারন পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৬৪৮ ,, ,,

১৩৩০ শুপকয়া ফারা ভন্টু পং ভপরা ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৬৮৪ ,, ,,

১৩৩১ জলুয অরভ পভাকরছদ অরী পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৬৮৪ ,, ,,

১৩৩২ অব্দু কুদ্দু আয়াকুফ অরী পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৯৫৬ ,, ,,

১৩৩৩ অবু ফকয পপদ্দক মৃত কপপর ঈদ্দীন পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪০৬১ ,, ,,

১৩৩৪ পভাজারের ক পগারভন া পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪০৫১ ,, ,,

১৩৩৫ ফাদা পভয়া কপরভ ঈদ্দীন পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪০৫৭ ,, ,,

১৩৩৬ অব্দুর ভান্নান মৃত ঈপজয ঈদ্দীন পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৩০ ,, ,,

১৩৩৭ পভাঃ জাািীয অরভ অবু তাররফ পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬৭৪৪ ,, ,,

১৩৩৮ াআদুয যভান অব্দুয যপদ পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬৮৫৭ ,, ,,

১৩৩৯ যপফঈর আরাভ অব্দুর ভপজদ পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬৭১৪ ,, ,,

১৩৪০ অব্দুর ভপজদ পনজাভ ঈদ্দীন পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬৭১৩ ,, ,,
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১৩৪১ ফাবুর পারন যভজান অরী পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬৮৪৬ ,, ,,

১৩৪২ ছয়ফুয যভান পারন অরী পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬৮৬৬ ,, ,,

১৩৪৩ পভারকদুয যভান অব্দুয যভান পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬৭০৩ ,, ,,

১৩৪৪ গরন দা চপন্দ্রকা দা পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬০৯৮ ,, ,,

১৩৪৫ াআফুর আরাভ মৃত রুন পভাােদ পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৮০৮ ,, ,,

১৩৪৬ ছাপরভ ঈদ্দীন মৃত ঈভয অরী পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৭৩৭ ,, ,,

১৩৪৭ অঃ যপভ মৃত াাফদ্দীন পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬০২৪ ,, ,,

১৩৪৮ অব্দুয জপরর কপছভদ্দীন পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬১০৫ ,, ,,

১৩৪৯ অরভ আঈসুপ অরী পুরুল ,, ফড়গ্রাভ ৭ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩০০০০১১ ,, ,,

১৩৫০ ায়দায অরী অবুর পারন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৯৪৪ ,, ,,

১৩৫১ াভসুর ক মৃত এফাজ ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৮৮৩ ,, ,,

১৩৫২ াখাওয়াত পারন নজরুর আরাভ পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৯১৭ ,, ,,

১৩৫৩ অব্দুর গফুয পভরয অরী পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬১৩৪ ,, ,,

১৩৫৪ জাািীয অরভ ওছভান গপন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১৩৫৫ অপজার অরী ভরয অরী পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬৩৭৮ ,, ,,

১৩৫৬ দুলু পভঞা পজলুর যভান পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬৩৭৬ ,, ,,

১৩৫৭ ছাপরভা পফগভ অপভনুর আরাভ ভপরা ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬৩৯০ ,, ,,

১৩৫৮ অপনছুয যভান জপভ ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬৪১৬ ,, ,,

১৩৫৯ দপরভদ্দীন মৃত তাজয ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬৭৪৪ ,, ,,

১৩৬০ ভারজদা পফগভ জাপয অরী ভপরা ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬৩৯৬ ,, ,,

১৩৬১ পজরতন্দ্র নাথ যায় দ্বীরজন্দ্র নাথ যায় পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬৬৫৭ ,, ,,

১৩৬২ খরগন্দ্র নাথ যায় দ্বীরজন্দ্র নাথ যায় পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬৬৭৫ ,, ,,

১৩৬৩ সুযঞ্জন যায় যৎ চন্দ্র যায় পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬৬৮২ ,, ,,

১৩৬৪ যৎ চন্দ্র যায় মৃত গয়া নাথ যায় পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬৬৮১ ,, ,,

১৩৬৫ অঃ যাজ্জাক জাভার ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬৬৩৬ ,, ,,

১৩৬৬ পযজাঈর আরাভ জাভার ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬৮৭৯ ,, ,,

১৩৬৭ অবুর কারভ অঃ যপভ পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬৬৩৮ ,, ,,

১৩৬৮ ভাআন ঈদ্দীন মৃত অাচান অরী পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬৬৩১ ,, ,,

১৩৬৯ জহুরুর আরাভ নুরুর ক পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬৩৩১ ,, ,,

১৩৭০ অক্তারুর অপছায অরী পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০০১৮৩ ,, ,,

১৩৭১ ভকবুর পারন অব্দুয যভান পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬৬৯৭ ,, ,,

১৩৭২ অজভর ক  পকযাভ ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬৭৫৪ ,, ,,
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১৩৭৩ অতাঈয যভান ঈপর পভাােদ পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬৩১২ ,, ,,

১৩৭৪ যপফঈর আরাভ খপতবুয যভান পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬২৮৪ ,, ,,

১৩৭৫ ভকরছদ অরী ভপপজ ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬৩৫৭ ,, ,,

১৩৭৬ াাজাান অরী মৃত অভদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬০১৫ ,, ,,

১৩৭৭ ভরচনা পফগভ পভাাযপ পারন ভপরা ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৬০২ ,, ,,

১৩৭৮ পযাজুর আরাভ অকাফ ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬৪৬০ ,, ,,

১৩৭৯ পপরযাজা পফগভ ভকবুর পারন ভপরা ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬১০১ ,, ,,

১৩৮০ ারফদ অরী ফাঠু পভাল্যা পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬৭৫৭ ,, ,,

১৩৮১ সুযত জাভান পজয অরী পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬৮৪৩ ,, ,,

১৩৮২ অযপজনা ছআদুয যভান ভপরা ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৮৩৩ ,, ,,

১৩৮৩ ভাপজদুয যভান অপজজুয যভান পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬২৭১ ,, ,,

১৩৮৪ অযাপ অরী মৃত ধন পভাােদ পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬১৯৩ ,, ,,

১৩৮৫ ভকরদ অরী অপরজান ভন্ডর পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬২৩১ ,, ,,

১৩৮৬ পাপদুয যভান পফায অরী পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬৮৪০ ,, ,,

১৩৮৭ অযপজনা পফগভ পভায়ারজ্জভ ভপরা ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬২২১ ,, ,,

১৩৮৮ ফাবুর কািন চন্দ্র পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬৬৪০ ,, ,,

১৩৮৯ ভাাভত ভপজলু পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬১১৯ ,, ,,

১৩৯০ কাভার পারন ডাঃ পগয়া ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৮৩৮৯ ,, ,,

১৩৯১ পভাাযপ পারন ডাঃ পগয়া ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭২৪৭০৪৮৯১২১০ ,, ,,

১৩৯২ পভাকাযভ পারন পভাােদ অরী পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৮২৪৬ ,, ,,

১৩৯৩ অভজাদ পারন পভাােদ অরী পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৮২৪৮ ,, ,,

১৩৯৪ ছালু পভাােদ মৃত অব্দু াভাদ পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৮৩৮৯ ,, ,,

১৩৯৫ ছপয ঈদ্দীন পনপাজ ঈল্যা পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৮২২১ ,, ,,

১৩৯৬ ভাপনক ভপছ ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৭৯৫০ ,, ,,

১৩৯৭ ারদক অরী পযাজুর আরাভ পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৮৪০০ ,, ,,

১৩৯৮ যাজু অরেদ পযাজুর আরাভ পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৮৩২৮ ,, ,,

১৩৯৯ ভপন অরী ছররভান অরী পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৮৩৪৩ ,, ,,

১৪০০ নুযজাভান পভাফাযক অরী পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৮২৭ ,, ,,

১৪০১ ভাপজদুয যভান ভনসুয অরী পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৮১৪০ ,, ,,

১৪০২ অআনুর াভাদ পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৮২৩৮ ,, ,,

১৪০৩ পভাােদ অরী বুদা পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৮৩৪২ ,, ,,

১৪০৪ ভাআন ঈদ্দীন অযাপ অরী পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৮২৮৫ ,, ,,
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১৪০৫ পযয়াজুর আরাভ পছাফাান অরী পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৮২৮৫ ,, ,,

১৪০৬ কাভরুজ্জাভান ঈভয অরী পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৮২৮৫ ,, ,,

১৪০৭ যারর ফাবু আব্রাপভ পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৮১৯৯ ,, ,,

১৪০৮ পভাস্তাপপজায যভান অপনছুয যভান পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৮৩০১ ,, ,,

১৪০৯ জহুরুর আরাভ ুা জয়নার পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৮২৯২ ,, ,,

১৪১০ অজাায অরী বুলু পভাােদ পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৮২৭৪ ,, ,,

১৪১১ জহুরুর আরাভ অপনছুয যভান পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৮৩১২ ,, ,,

১৪১২ ওপর ঈদ্দীন জপভ ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৮২৩৬ ,, ,,

১৪১৩ ভপভনুর বুলু পভাােদ পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৮৩১১ ,, ,,

১৪১৪ অবুর কারাভ অজাদ তপভজ ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৮৬৮৯ ,, ,,

১৪১৫ অরভ ফাবু অবুর পারন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৮৬৯১ ,, ,,

১৪১৬ পযজাঈর আরাভ তপভজ ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৮৭২০ ,, ,,

১৪১৭ খাররক পভাােদ অরী পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১৪১৮ পযপা পফগভ অব্দুয াত্তায ভপরা ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৮২৭৭ ,, ,,

১৪১৯ রয যায় যরভশ্বয যায় পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৭২২৩ ,, ,,

১৪২০ কুর যায় ফন্ত যায় পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৭২৭৬ ,, ,,

১৪২১ খরকন যায় পলূ যায় পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৭২৮৬ ,, ,,

১৪২২ ভপনন যায় পলূ যায় পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৭২৭৭ ,, ,,

১৪২৩ বরফ যায় কান্দুরু যায় পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৭২৫৯ ,, ,,

১৪২৪ শুরকশ্বয যায় মপগন যায় পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৭২৬০ ,, ,,

১৪২৫ দুপখয়া যায় নপকন যায় পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৭২৩২ ,, ,,

১৪২৬ বরজন্দ্র যায় ভযী যায় পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৭৪২৩ ,, ,,

১৪২৭ জয়ন্তী ফারা মৃত পযভর ভপরা ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৭৩৬৭ ,, ,,

১৪২৮ সুধীয যায় ঈরন যায় পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৭৩৫৬ ,, ,,

১৪২৯ ফুকুন্দু যায় পযদা যায় পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৭২০৬ ,, ,,

১৪৩০ জুরপপকায অরী কপছভ ঈদ্দীন পুরুল ,, বফানীপুয ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৭০৫৪ ,, ,,

১৪৩১ খায়রুর আরাভ ছপয ঈদ্দীন পুরুল ,, বফানীপুয ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৭৭৩৪ ,, ,,

১৪৩২ বুরবুর যায় মৃত পভত্ত যায় পুরুল ,, বফানীপুয ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৭২২৩ ,, ,,

১৪৩৩ প্রভথ যায় দুপখয়া যায় পুরুল ,, বফানীপুয ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৭২২৩ ,, ,,

১৪৩৪ জাপরুর কপফয ঈদ্দীন পুরুল ,, বফানীপুয ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩০০০০০১ ,, ,,

১৪৩৫ অপরনুয াআদুয যভান পুরুল ,, বফানীপুয ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৭৮৩৯ ,, ,,

১৪৩৬ পয ঈদ্দীন অপভযা পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৭২২৩ ,, ,,



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ ভপরা পা গ্রাভ ওয়াড ড আঈপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাআর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাআর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৪৩৭ াফবুর নজরুর পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৭৬৮৯ ,, ,,

১৪৩৮ ারুর অকতায অঃ অপজজ ভপরা ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৭৮৯০ ,, ,,

১৪৩৯ অকতারুজ্জাভান অঃ যপভ পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৭৭২০ ,, ,,

১৪৪০ অঃ যপদ মৃত পজলুর কপযভ পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৭৫৪৪ ,, ,,

১৪৪১ নাজমুর হুদা মৃত নাপজয ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৭৭৩২ ,, ,,

১৪৪২ অরুজা পফগভ জপভ ঈদ্দীন ভপরা ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৮২৩০ ,, ,,

১৪৪৩ অপভনা খাতুন ভকরছদুয যভান ভপরা ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৮৩৩০ ,, ,,

১৪৪৪ যপদা পফগভ  পভাফাযক পারন ভপরা ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৮২৬৪ ,, ,,

১৪৪৫ জাানাযা পফগভ মৃত পপ ঈদ্দীন ভপরা ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৮৩৫৬ ,, ,,

১৪৪৬ ভপজফয যভান খপরর ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬৯৩৫ ,, ,,

১৪৪৭ অপজজুয যভান নপছয ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৭০৬৭ ,, ,,

১৪৪৮ যপদুর আরাভ যপপজুর আরাভ পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৭১২৪ ,, ,,

১৪৪৯ রুহুর অপভন ভকবুর পারন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৭০৯৯ ,, ,,

১৪৫০ পভযন পনছা ভকরছদ অরী ভপরা ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৮১৩৯ ,, ,,

১৪৫১ পগাররজা পফগভ ভত পভাপাজুর ভপরা ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৮১৮৭ ,, ,,

১৪৫২ অঞ্জুয়াযা পফগভ এব্রাপভ ভপরা ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৮৩৬০ ,, ,,

১৪৫৩ সুযাতন পনছা অব্দুর জফফায ভপরা ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৭৯৫৩ ,, ,,

১৪৫৪ পজয়াঈর ক কারভ অরী পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৮০৩০ ,, ,,

১৪৫৫ ভারজদুয যভান অরনায়ায অরী পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৭৬৯১ ,, ,,

১৪৫৬ পযাজুর আরাভ পভাােদ খান পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৭০৪৫ ,, ,,

১৪৫৭ জরফদা খাতুন ওরদ অরী ভপরা ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৭৮৫২ ,, ,,

১৪৫৮ াপভনুর পভাঃ পতাপাজ্জর পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪০৫৭ ,, ,,

১৪৫৯ পভাঃ পফরার পারন  পছযাজ ঈপদ্দন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৯৬৫ ,, ,,

১৪৬০ পভাঃ অঃ অপজজ মৃত পনজাভ ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৬৫৮ ,, ,,

১৪৬১ পভাঃ অজগায অরী মৃত ওছভান গপন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৭৪৫ ,, ,,

১৪৬২ পভাছাঃ জপযনা মৃত ঈভয অরী ভপরা ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৭৪০ ,, ,,

১৪৬৩ পভাঃ পভাফাযক মৃত অপভয া পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৭৪৩ ,, ,,

১৪৬৪ পভাঃ পযফুর মৃত ারয অরী পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৭৭৮ ,, ,,

১৪৬৫ শ্রী ছপত পং মৃত ভনুয়া পং পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৬৫০ ,, ,,

১৪৬৬ শ্রী নত পং মৃত ঈপকর পং পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৬৭০ ,, ,,

১৪৬৭ শ্রী পখপত পং মৃত পভন্টু পং পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৬৮২ ,, ,,

১৪৬৮ শ্রী পনরযন পং মৃত পভন্টু পং পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৭১৪ ,, ,,
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১৪৬৯ শ্রী রু কুভায মৃত গরন পং পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৭২৬ ,, ,,

১৪৭০ শ্রী পফষু পং মৃত পুনাপ পং পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৬৮৯ ,, ,,

১৪৭১ শ্রী ভুনু পং মৃত াতরা পং পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৬৮৮ ,, ,,

১৪৭২ শ্রী সুরযন পং মৃত মুিীয়া পং পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৭৫৬ ,, ,,

১৪৭৩ শ্রী পনরন পং মৃত জরগন পং পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৭৬৫ ,, ,,

১৪৭৪ শ্রী যাভ প্রাদ মৃত ভপযাভ পং পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৬৬৪ ,, ,,

১৪৭৫ শ্রী ফুরভপত ফারা পফ চযন ভপরা ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৪৫৫ ,, ,,

১৪৭৬ পভাছাঃ রুপফনা খাতুন মৃত পগারজায যভান ভপরা ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪২৩১ ,, ,,

১৪৭৭ পভাঃ পতাপাজ্জর মৃত দপরভ ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৪৪৩ ,, ,,

১৪৭৮ শ্রী ভুরযন পং মৃত পগারনায়া পং পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৪৮৬ ,, ,,

১৪৭৯ শ্রী সুরযন পং মৃত পগারনায়া পং পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৪৯৫ ,, ,,

১৪৮০ শ্রী পফরন পং মৃত পগারনায়া পং পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪১৭৮ ,, ,,

১৪৮১ শ্রী পফরযন পং মৃত পগাদা পং পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪১৮৯ ,, ,,

১৪৮২ শ্রী নরযন পং মৃত ধীরযন পং পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪১৮৪ ,, ,,

১৪৮৩ পভাঃ ভপজফয মৃত ভপপজ ঈপদ্দন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪২১৮ ,, ,,

১৪৮৪ শ্রী পফচ্ছু পং মৃত পগাদা পং পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪১৭৯ ,, ,,

১৪৮৫ শ্রী পফরন পং মৃত পভন্টু পং পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৭১০ ,, ,,

১৪৮৬ পভাঃ আছাাক মৃত অবু তাররফ পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৩০০ ,, ,,

১৪৮৭ পভাঃ নুয জাভান মৃত ফপছয ঈপদ্দন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪২৮৩ ,, ,,

১৪৮৮ পভাঃ অযাফুর মৃত আদুয যভান পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪২৫৭ ,, ,,

১৪৮৯ পভাঃভপন মৃত পতাপাজ্জর পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৩১৩ ,, ,,

১৪৯০ পভাঃ াপভদুয মৃত ভনছুয অরী পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪২৭২ ,, ,,

১৪৯১ পভাঃ চতয়মুয মৃত আঈসুপ অরী পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৩২৫ ,, ,,

১৪৯২ পভাঃ অপভনুর মৃত ছারফদ অরী পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ১০৩২৩৪৩৯ ,, ,,

১৪৯৩ পভাঃ আভাআর মৃত ছপভয ঈপদ্দন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৪৫৫ ,, ,,

১৪৯৪ পভাঃ ভপন মৃত অঃ জফফায পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৪৪৫৩ ,, ,,

১৪৯৫ পভাঃ যারদ মৃত পপয ঈপদ্দন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৪৫৭ ,, ,,

১৪৯৬ পভাঃ াপকভ মৃত যভজান পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৩৭৩ ,, ,,

১৪৯৭ পভাঃ ভপতঈয যভান মৃত অঃ গফুয পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৭৯৯ ,, ,,

১৪৯৮ পভাঃ অঃ জপরর মৃত অবু ফক্কয পছপদ্দক পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৮০৫ ,, ,,

১৪৯৯ পভাঃ অপছায অরী মৃত ভপছয ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৯৭৮ ,, ,,

১৫০০ পভাঃ অপভনুর আরাভ মৃত কপর ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪০৫৪ ,, ,,
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১৫০১ পভাঃ পপকুর মৃত তাপরভ ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪০৪৯ ,, ,,

১৫০২ পভাঃ নুয আরাভ মৃত ভপয ঈদ্দীয পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪০৭১ ,, ,,

১৫০৩ পভাঃ অঃ ফারছয মৃত কপর ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪০৫০ ,, ,,

১৫০৪ পভাঃ অপযফুর মৃত কপরভ ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪০৬২ ,, ,,

১৫০৫ পভাঃ ফাদা পভঞা মৃত কপরভ ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪০৫৭ ,, ,,

১৫০৬ পভাঃ যাজ অরী মৃত কপপর ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪০৭৮ ,, ,,

১৫০৭ পভাঃ অযভান অরী মৃত ভপছয ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪০৬৫ ,, ,,

১৫০৮ পভাঃ পতাজারের ক মৃত পগাররভন া পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪০৬০ ,, ,,

১৫০৯ পভাঃ জপরর পভঞা মৃত রভয অরী পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৯৭০ ,, ,,

১৫১০ পভাঃ অপয ঈদ্দীন মৃত কপরভ ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪০১৭ ,, ,,

১৫১১ পভাঃ ওছভান গপন মৃত তাপয ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪০৫২ ,, ,,

১৫১২ পভাঃ ওছভান গপন মৃত ছপভয ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৩৫৭ ,, ,,

১৫১৩ পভাঃ পভজানুয মৃত ারয অরী পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৮৭৬৮ ,, ,,

১৫১৪ পভাঃ অযাপ মৃত অকফয অরী পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪২৬৪ ,, ,,

১৫১৫ পভাঃ অরভগীয মৃত পভাােদ অরী পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৪৭৭ ,, ,,

১৫১৬ পভাঃ আপরয়া মৃত অআন ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪২৬৬ ,, ,,

১৫১৭ পভাঃ কারভ অরী মৃত অপজভ ঈপদ্দন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৩৮৯ ,, ,,

১৫১৮ পভাঃ ভনছুয অরী মৃত অবয া যকায পুরুল
,,

াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয

২৭১৬৪৪৩৪০৫৬৬৮ ,, ,,

১৫১৯ পভাঃ যপপকুর আরাভ পভাঃ জাভার ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৬৬৪ ,, ,,

১৫২০ পভাছাঃ পভারনা পফগভ মৃত অযাপ অরী ভপরা ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৬৮১ ,, ,,

১৫২১ পভাঃ ছাআফুয যভান মৃত পতপভজ ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪১৩২ ,, ,,

১৫২২ পভাঃ যরয়র ফাবু পভাঃ ছআফুয যভান পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪১১৯ ,, ,,

১৫২৩ পভাঃ পপযদুর আরাভ পভাঃ অপকভ ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪১২৪ ,, ,,

১৫২৪ পভাঃ পপজ ঈদ্দীন মৃত অপরভ ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪১৫৪ ,, ,,

১৫২৫ পভাঃ অপজার পারন মৃত াপপজ ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪১৬২ ,, ,,

১৫২৬ পভাঃ ফাবুর পভাঃ ছারদক অরী পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪১৩৭ ,, ,,

১৫২৭ পভাঃ যপজুর আরাভ পভাঃ ছআদুয যভান পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৬৯৬ ,, ,,

১৫২৮ পভাঃ অব্দুর ারাভ মৃত এছায অরী পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৫১৪ ,, ,,

১৫২৯ পভাঃ অরতাফ পারন  পভাঃ নজরুর আরাভ পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৬৪৩ ,, ,,

১৫৩০ পভাঃ পাআজুয যভান মৃত পপযদ ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৬১৮ ,, ,,

১৫৩১ ধন পভাােদ মৃত পভয ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৬৬২ ,, ,,
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১৫৩২ পভাঃ ওয়ারজদ অরী মৃত জপয ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৫৯৪ ,, ,,

১৫৩৩ পভাছাঃ ভরনামাযা মৃত অপছভ ঈদ্দীন ভপরা ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৬২৫ ,, ,,

১৫৩৪ পভাঃ াান অরী মৃত পফয পভাল্লা পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৪৯৪ ,, ,,

১৫৩৫ পভাঃ জারফদ অরী মৃত পযয়াজ ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৫৬৮ ,, ,,

১৫৩৬ পভাঃ জাভার ঈদ্দীন মৃত ফপতুল্লা পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫১৫৩ ,, ,,

১৫৩৭ পভাঃ যভজান অরী মৃত ফপছয পভাল্লা পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫১৩৬ ,, ,,

১৫৩৮ পভাঃ অপভন মৃত ফয়তুল্লা পভাল্লা পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫১৫৬ ,, ,,

১৫৩৯ পভাঃ অব্দুর জফফায মৃত কপরভ ঈপদ্দন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫২০৭ ,, ,,

১৫৪০ পভাঃ জহুরুর আরাভ মৃত অরী পভাােদ পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫১৯৫ ,, ,,

১৫৪১ পভাঃ অজাারুর ভন্ডর মৃত আকফার পারন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৩১৭ ,, ,,

১৫৪২ পভাঃ অব্দুর ফাযী মৃত ফাায ঈপদ্দন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫২৮৫ ,, ,,

১৫৪৩ আরভাতাযা মৃত অরনায়ায ভপরা ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ................... ,, ,,

১৫৪৪ পভাঃ ভকররছায যভান মৃত াগরা ভন্ডর পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫২৭৮ ,, ,,

১৫৪৫ পভাঃ অব্দু াত্তায মৃত ভপপজ ঈপদ্দন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫১২৮ ,, ,,

১৫৪৬ পভাঃ ওফাআদুয অঃ ারাভ পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ................... ,, ,,

১৫৪৭ পভাঃ ভকররছুয যভান মৃত পফফয যভান পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫২২৬ ,, ,,

১৫৪৮ পভাঃ অান াপফফ মৃত অপছায অরী পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৩৩৪ ,, ,,

১৫৪৯ পভাঃ ভারজদুয যভান অঃ জফফায পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৯৩৩ ,, ,,

১৫৫০ পভাঃ অব্দুর কপযভ মৃত পয়জার অরী পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৫১১ ,, ,,

১৫৫১ পভাঃ নুয অরভ আা পভাােদ পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৯৮২ ,, ,,

১৫৫২ পভাঃ যপভ ঈদ্দীন মৃত ওভান গপন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৯৮৭ ,, ,,

১৫৫৩ পভাঃ যপপকুর আরাভ মৃত ওভান গপন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৯৯৩ ,, ,,

১৫৫৪ পভাঃ পপদ্দক অরী পভাঃ পভায়ারজ্জভ পারন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৯৬২ ,, ,,

১৫৫৫ পভাঃ অবুর কারাভ ছপরভ ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫৩৮৭ ,, ,,

১৫৫৬ পভাঃ পফফয যভান মৃত পকপছভ ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৭১৪ ,, ,,

১৫৫৭ পভাঃ এরাভ পভঞা পভাঃ পভায়ারজ্জভ পারন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৯৭১ ,, ,,

১৫৫৮ পভাঃ ওয়াজ ঈদ্দীন পভাঃ তপরয অরী পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৭২৫ ,, ,,

১৫৫৯ পভাঃ অাদুয জাভান পভাঃ তরপয অরী পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৭১০ ,, ,,

১৫৬০ পভাঃ ছারফদ অরী মৃত পকপছভ ঈদ্দীন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৭১৬ ,, ,,

১৫৬১ পভাঃ জপফয ঈদ্দীন মৃত পভপযা পভাল্লা পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫০০০ ,, ,,

১৫৬২ পভাঃ অপনছুয মৃত পতনকুপড়য়া পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয .................. ,, ,,

১৫৬৩ পভাঃ অব্দু াত্তায পভাঃ পভায়ারজ্জভ পারন পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৯৬৬ ,, ,,
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১৫৬৪ পভাঃ অপভনুর আরাভ পভাঃ ঈভয অরী পুরুল ,, াতরা ৮ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৫৮৬ ,, ,,

১৫৬৫ পভাঃ অবু ফক্কয পপদ্দক মৃত অপজভ ঈদ্দীন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৫০৪ ,, ,,

১৫৬৬ পভাঃ রার পভাােদ মৃত পতনকপড়য়া পভাল্লা পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৫৪১ ,, ,,

১৫৬৭ পভাঃ ভপভনুর আরাভ পভাঃ অফফা অরী পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৫৪৮ ,, ,,

১৫৬৮ পভাঃ ভপজদুয যভান পভাঃ আছা অরী পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৫৭৪ ,, ,,

১৫৬৯ পভাঃ াপফবুয যভান মৃত ওভান গপন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৯৮৯ ,, ,,

১৫৭০ পভাঃ ভারজদুয যভান পভাঃ অব্দুর জফফায পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৭৩৮ ,, ,,

১৫৭১ পভাঃ পভাজাফ্পয পারন পভাঃ ভপনয ঈদ্দীন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৫৫৭ ,, ,,

১৫৭২ পভাঃ অজাায অরী মৃত নুয আরাভ পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৬৪৭ ,, ,,

১৫৭৩ পভাঃ অাদুজ্জাভান পভাঃ অব্দুর জফফায পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৫২৫ ,, ,,

১৫৭৪ পভাঃ যপদুর আরাভ পভাঃ তারয অরী পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৫৮০ ,, ,,

১৫৭৫ পভাঃ রপতফুয যভান মৃত চান পভাােদ পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৮০১ ,, ,,

১৫৭৬ পভাঃ অব্দুর কুদ্দু মৃত অপছয ঈদ্দীন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৮১০ ,, ,,

১৫৭৭ পভাঃ পপদ্দকুয যভান মৃত রার পভাােদ পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৮৪৯ ,, ,,

১৫৭৮ পভাঃ অবুর পারন মৃত পনপাজ ঈদ্দীন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৯০৫ ,, ,,

১৫৭৯ পভাঃ নুয পভাােদ মৃত পভয়াজান পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৮৪৫ ,, ,,

১৫৮০ নাপগ ড মৃত ভপপজ ঈপদ্দন ভপরা ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয .................. ,, ,,

১৫৮১ পভাঃ ছাররহুয যভান পভাঃ াপফবুয যভান পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৮৯৭ ,, ,,

১৫৮২ পভাঃ অকফয অরী মৃত অপজমুপদ্দন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৯১৪ ,, ,,

১৫৮৩ পভাঃ ভাসুভ মৃত াআদুয যভান পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয .............. ,, ,,

১৫৮৪ পভাঃ খারদমুর আরাভ মৃত অপছয ঈদ্দীন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪৮৫১ ,, ,,

১৫৮৫ পভাঃ পযফুর আরাভ পভাঃ অপকফ ঈদ্দীন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৪১৪৪ ,, ,,

১৫৮৬ শ্রী পগাার চন্দ্র মৃত পভষ্ট ন্দ্র পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৭০৫ ,, ,,

১৫৮৭ শ্রী পনতাআ চন্দ্র মৃত পমারগন্দ্র পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৩৭০৮ ,, ,,

১৫৮৮ অাদুয যভান যভজান অরী পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৫১৩৮ ,, ,,

১৫৮৯ পভাঃ াান অরী মৃত ভপঈপদ্দন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয .................. ,, ,,

১৫৯০ পভাঃ অঃ যপভ মৃত পয ভন্ডর পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬৬৩ ,, ,,

১৫৯১ পভাঃ াাদৎ অরী মৃত অাচান অরী পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬৬১৮ ,, ,,

১৫৯২ পভাঃ অআন ঈদ্দীন মৃত অাচান অরী পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬৬২১ ,, ,,

১৫৯৩ পভাঃ তপযকুর ফজলুয যভান পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয .......................... ,, ,,

১৫৯৪ শ্রী শুপনর চন্দ্র যায় শ্রী পদ্বরজন্দ্র নাথ পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬৬৬১ ,, ,,

১৫৯৫ শ্রী রযন চন্দ্র যায় শ্রী পদ্বরজন্দ্র নাথ পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬৬৫৮ ,, ,,



ক্র: নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ পুরুল/ ভপরা পা গ্রাভ ওয়াড ড আঈপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নং পবাক্তায পভাফাআর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয পভাফাআর নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৫৯৬ শ্রী আন্দ্র পাভন যায় শ্রী পদ্বরজন্দ্র নাথ পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬৬৪৬ ,, ,,

১৫৯৭ শ্রী গরন চন্দ্র যায় মৃত খরগন্দ্র নাথ পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬৬৪২ ,, ,,

১৫৯৮ শ্রী ফরফ চন্দ্র যায় মৃত খরগন্দ্র নাথ পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬৬৫২ ,, ,,

১৫৯৯ শ্রী পুপরন চন্দ্র যায় মৃত খরগন্দ্র নাথ পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬৬৪৯ ,, ,,

১৬০০ শ্রী যফীন্দ্র নাথ যায় মৃত নরগন্দ্র নাথ পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬৬৬৮ ,, ,,

১৬০১ শ্রী পযভর চন্দ্র যায় শ্রী কািন যায় পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬৬৪৭ ,, ,,

১৬০২ শ্রী যতন চনর্ যায় শ্রী যৎ চন্দ্র যায় পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬৬৮৪ ,, ,,

১৬০৩ শ্রী পভন্টু চন্দ্র যায় রয চন্দ্র যায় পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪৬৬৮৯ ,, ,,

১৬০৪ শ্রী যনী চন্দ্র যায় শ্রী পদ্বরন চন্দ্র যায় পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬৬৫৯ ,, ,,

১৬০৫ পভাঃ যপফঈর আরাভ মৃত অঃ যভান পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬৪০৪ ,, ,,

১৬০৬ পভাঃ যায়ান পভাঃ ভপজফয পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬৪৫৩ ,, ,,

১৬০৭ পভাঃ অরতাপ পারন মৃত াভদ্দীন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬৪১২ ,, ,,

১৬০৮ পভাঃ পযাজুর অফয অরী পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬৪১১ ,, ,,

১৬০৯ পভাঃ অঃ কুদ্দু মৃত ভপপজ ঈদ্দীন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬৩৮৩ ,, ,,

১৬১০ পভাঃ াাদৎ পারন মৃত তপভজ ঈদ্দীন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬৩৭০ ,, ,,

১৬১১ পভাঃ মুা পভাােদ মৃত ভআনুর পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬৪০৬ ,, ,,

১৬১২ পভাঃ ছাপরভ ঈপদ্দন মৃত অযাপ অরী পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬৩৭৮ ,, ,,

১৬১৩ পভাঃ কাজর আপর অরী পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১৬১৪ পভাঃ অঃ ভপজদ পভাঃ ভরয অরী পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬৪৩৯ ,, ,,

১৬১৫ পভাঃ পভাজারের ক অপজজুয যভান পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬৩৬৭ ,, ,,

১৬১৬ পভাঃ ভপজফয যভান মৃত ওয়ারদ অরী পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬৪৪৯ ,, ,,

১৬১৭ পভাঃ অপায অরী ভরয়জ ঈদ্দীন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১৬১৮ পভাঃ অব্দুর ভপজদ মৃত অাচান অরী পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬৭৬৯ ,, ,,

১৬১৯ পভাঃ অররনুয ক অবু তাররফ পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬৭৪৭ ,, ,,

১৬২০ পভাঃ ফদলুয যভান ফাঠু পভাল্লা পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬৮৮১ ,, ,,

১৬২১ পভাঃ অনছায অরী পভাঃ নপছয পভাল্লা পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬৭৪ ,, ,,

১৬২২ পভাঃ ভপভনুর ক পভাঃ অঃ গফুয পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬৭০৫ ,, ,,

১৬২৩ পভাঃ অপজজায পভাঃ ওভান অরী পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৫৭৭৫ ,, ,,

১৬২৪ পভাঃ অপভন ঈদ্দীন অঃ গফুয পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১৬২৫ পভাঃ াজান অরী ফাায া পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬৭৯৯ ,, ,,

১৬২৬ পভাঃ অব্দু াভাদ পভাফাযক অরী পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১৬২৭ পভাঃ ভপজফয যভান অপছভ ঈদ্দীন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ,, ,,
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১৬২৮ পভাঃ গুরজায যভান অবুর পারন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১৬২৯ পভাঃ পারুক যভান পভাঃ ভয অরী পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১৬৩০ ভাঃ ভাাবুয যভান অঃ যভান পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬১৮৫ ,, ,,

১৬৩১ পভাঃ পভাস্তাপপজায পযাজঈদ্দীন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬২৪৯ ,, ,,

১৬৩২ পভাঃ অঃ ছাত্তায পজ পভাােদ পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১৬৩৩ পভাঃ যজ্জফ অরী অাচান অরী পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১৬৩৪ পভাঃ পপযদুর ক এফাজী পভাােদ পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১৬৩৫ পভাঃ জাভার ঈদ্দীন পভরয অরী পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১৬৩৬ পভাঃ নুয অরভ পভাঃ শুকরু পুরুল ,, অআাআ ৯ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১৬৩৭ পভাঃ ভাসুদ যানা অপজজুয যভান পুরুল ,, অআাআ ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৩১৬১ ,, ,,

১৬৩৮ পভাঃ অফছায অরী পভাঃ পযয়াজঈদ্দীন পুরুল ,, অআাআ ৯ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১৬৩৯ পভাঃ ছারফদুর ক পভাঃ পযয়াজঈদ্দীন পুরুল ,, জয়যাভপুয ৯ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১৬৪০ পভাঃ জয়নার অরফদীন কপছমুদ্দীন পুরুল ,, অআাআ ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬২০২ ,, ,,

১৬৪১ পভাঃ পদুর আরাভ খপতফ ঈদ্দীন পুরুল ,, অআাআ ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬২৮১ ,, ,,

১৬৪২ পভাঃ অপরমুদ্দীন ওভয অরী পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৫৭৩৯ ,, ,,

১৬৪৩ পভাঃ জাািীয অরভ পপঈপদ্দন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৫৮১১ ,, ,,

১৬৪৪ পভাঃ অনারুর ক ভপপজ ঈদ্দীন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১৬৪৫ পভাঃ অনছায অরী তপছয ঈদ্দীন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৫৭৬৫ ,, ,,

১৬৪৬ পভাছাঃ পজাররখা কাচু পভাােদ ভপরা ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১৬৪৭ পভাঃ অঃ যপভ মৃত মুিী অরী পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬১১২ ,, ,,

১৬৪৮ পভাঃ ফাবুর পারন মৃত পজরাবুদ্দীন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬১০৭ ,, ,,

১৬৪৯ পভাঃ যভত অরী অপভয ঈদ্দীন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬০৬২ ,, ,,

১৬৫০ পভাঃ যপদুর ক অআন ঈদ্দীন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬০৫০ ,, ,,

১৬৫১ পভাঃ আয়াদ অরী তপছয ঈদ্দীন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬০২২ ,, ,,

১৬৫২ পভাঃ পপ ঈদ্দীন অকালু পভাাোদ পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬০২৮ ,, ,,

১৬৫৩ পভাঃ অনারুর ক অব্দু াভাদ পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬০৮০ ,, ,,

১৬৫৪ পভাঃ অপনছুয যভান পতাজারের ক পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬০৭০ ,, ,,

১৬৫৫ পভাঃ াজু পভাােদ অব্দুর অপজজ পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০২৪০৬০৬৭ ,, ,,

১৬৫৬ পভাঃ যভজান াপভয ঈদ্দীন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬৪০৩ ,, ,,

১৬৫৭ পভাাযযপ পারন মৃত যভান পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৬২৩৪ ,, ,,

১৬৫৮ পভাঃ তপভজ ঈদ্দীন পভাজাায পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৪৪০৮২০৪ ,, ,,

১৬৫৯ পভাঃ যপভ ঈদ্দীন পভাজাায পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৪৪০৮১৮৩ ,, ,,
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১৬৬০ পভাঃ পজয়াঈয যভান ভপপঈপদ্দন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১৬৬১ পভাঃ এরাভ আয়াত অরী পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৪৪০৮১১৫ ,, ,,

১৬৬২ পভাঃ ভপর ক ভনছুয পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৪৪০৮১২৯ ,, ,,

১৬৬৩ পভাছাঃ রাআরী ভকরছদ ভপরা ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৪৪০৮১৬০ ,, ,,

১৬৬৪ পভাঃ পজর ক কপপর ঈদ্দীন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৪৪০৮১৯৮ ,, ,,

১৬৬৫ পভাঃ অঃ যভান কপপর ঈদ্দীন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৪৪০৮১৩১ ,, ,,

১৬৬৬ পভাঃ ছআদুয পভাফাযক পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৪৪০৮১৪৭ ,, ,,

১৬৬৭ পভাঃ এনামুর ক ডাঃ জপভ ঈদ্দীন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৪৪০৮৩৮০ ,, ,,

১৬৬৮ পভাঃ রুহুর অপভন অাচান পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৪৪০৮২১৫ ,, ,,

১৬৬৯ পভাঃ পভজানুয অফতায পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৪৪০৮৩১৮ ,, ,,

১৬৭০ পভাঃ যপপকুয তুজায পভাােদ পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৪৪০৮২৩৩ ,, ,,

১৬৭১ পভাঃ ভীন ছপয অরী পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১৬৭২ পভাঃ চতমুয জপয ঈদ্দীন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৪৪০৮৩৬২ ,, ,,

১৬৭৩ পভাঃ পযাজুর কপছভ ঈদ্দীন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৪৪০৮২৯০ ,, ,,

১৬৭৪ পভাঃ অাত অরী বুলু পভাােদ পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৪৪০৮৩৭৩ ,, ,,

১৬৭৫ পভাঃ পদুল্লা য়গাভ অরী পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১৬৭৬ পভাছাঃ ছআদা লুৎপয যভান ভপরা ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৪৪০৮২০৮ ,, ,,

১৬৭৭ পভাঃ জফফায ভাপন ঈদ্দীন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৪৪০৮২৭২ ,, ,,

১৬৭৮ পভাঃ আভাআর াতু পভাােদ পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৪৪০৮২৩৯ ,, ,,

১৬৭৯ পভাঃ ভয়জ ঈদ্দীন ছররয়ভান পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৪৪০৮২৪৮ ,, ,,

১৬৮০ পভাঃ আভাআর পজয়াঈর ক পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৮০২৯ ,, ,,

১৬৮১ পভাঃ পগারাভ অপজমুদ্দীন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৪৪০৮০২০ ,, ,,

১৬৮২ পভাঃ ছআরপাদ্দীন দুযঅরী পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৪৪০৭৯৭২ ,, ,,

১৬৮৩ পভাঃ নুয আরাভ ছপরমুপদ্দন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৮০১৪ ,, ,,

১৬৮৪ পভাঃ জয়নার ারয া পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০ ,, ,,

১৬৮৫ পভাঃ অপছভদ্দীন পভাকরছয অরী পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭৮৫৮ ,, ,,

১৬৮৬ পভাঃ যপপকুর ছুয অরী পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭৪০৪ ,, ,,

১৬৮৭ পভাছাঃ যপজপা খাতুন মৃত পাফান ভপরা ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১৬৮৮ পভাঃ ছাআদুয ভপপর ঈদ্দীন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭৮০২ ,, ,,

১৬৮৯ পভাঃ কারাভ পভাঃ াভাদ পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭৮১৫ ,, ,,

১৬৯০ শ্রী পযভর মৃত পুপরন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭৮৪৯ ,, ,,

১৬৯১ পভাঃ অকযাভ অরী পযাজ পভাােদ পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ,, ,,
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১৬৯২ পভাঃ াআদুয পযাজ পভাােদ পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৮০২৪ ,, ,,

১৬৯৩ পভাঃ পদুয এভাজ ঈদ্দীন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭৮৭৪ ,, ,,

১৬৯৪ পভাঃ ভরজদুয পভাভতাজ পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭৮৫১ ,, ,,

১৬৯৫ পভাঃ যাপ াভাদ পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭৮৩৩ ,, ,,

১৬৯৬ পভাঃ ভামুদুর াান ভইন ঈদ্দীন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১৬৯৭ পভাঃ খাররক পছপদ্দক পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭৮৬৮ ,, ,,

১৬৯৮ পভাছাঃ ভাররকা পছপদ্দক ভপরা ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭৮৮২ ,, ,,

১৬৯৯ পভাঃ ভকরছদুয যভজান পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭৮৮৮ ,, ,,

১৭০০ পভাঃ ভনু পভৎয়া জরপয পভাােদ পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭৮৭৯ ,, ,,

১৭০১ পভাঃ বুয অঃ জফফায পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭৬৫৬ ,, ,,

১৭০২ পভাঃ পনজাভ ফদয পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭৬৭৮ ,, ,,

১৭০৩ শ্রী তুরা যাভ ভারু পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১৭০৪ পভাঃ ফারতন পভাঃ ভরয পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১৭০৫ পভাঃ াভসুর যভান পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭৭২০ ,, ,,

১৭০৬ পভাঃ াজদীন আঈসুপ পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭৫৬১ ,, ,,

১৭০৭ পভাঃ পরয়াকত অরী মৃত অবু তারয পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১৭০৮ পভাঃ ভন্টু পভাঃ পতাপাজ্জর পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭৬৬৯ ,, ,,

১৭০৯ জনাফ অরী মৃত অবু তারয পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১৭১০ পভাঃ ারদক অরী ছাত্তায পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭৯৪৯ ,, ,,

১৭১১ পভাঃ যপফঈর পজলুর কপযভ পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭৫৬৩ ,, ,,

১৭১২ পভাঃ অফফা অঃ যভান পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭৫৪৬ ,, ,,

১৭১৩ পভাঃ অরনায়ায াভাদ পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭৩৬৩ ,, ,,

১৭১৪ পভাঃ ককুর কাপরমুদ্দীন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭৩৮৪ ,, ,,

১৭১৫ পভাঃ জপরর যপদ পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭৩৩৫ ,, ,,

১৭১৬ পভাঃ নুরুর ভিলু পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭৩৬০ ,, ,,

১৭১৭ পভাঃ াপপজুয রপয অরী পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭৩৮৫ ,, ,,

১৭১৮ পভাঃ চতমুয ওরদ অরী পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭৪৪৪ ,, ,,

১৭১৯ পভাঃ চতমুয জপভরুদ্দীন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭১২৪ ,, ,,

১৭২০ পভাঃ ায়দায জপফরুদ্দীন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭১১৭ ,, ,,

১৭২১ শ্রী জরগ পফলু পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১৭২২ পভাঃ ভারজদুয পপযদ অরী পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭১৪৯ ,, ,,

১৭২৩ শ্রী নাযায়ণ প্ররভশ্বয পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ,, ,,
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১৭২৪ পভাছাঃ পপারী পভাঃ রুহুল্লা ভপরা ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১৭২৫ পভাঃ ছারদকুর চদুয পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৬৯৬২ ,, ,,

১৭২৬ পভাঃ অপনছুয পভাজাায পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭০৬৪ ,, ,,

১৭২৭ পভাঃ পভাস্তাপা পযাজ ঈদ্দীন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭৬৯৭৪ ,, ,,

১৭২৮ পভাঃ এনামুর ভপপজ ঈদ্দীন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭৬৯৮৬ ,, ,,

১৭২৯ পভাঃ াপনুয পপ পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১৭৩০ পভাঃ অরদুয ভপ ঈদ্দীন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭৬৯২৯ ,, ,,

১৭৩১ পভাঃ াপপজুয ছপকভ ঈদ্দীন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭০১৭ ,, ,,

১৭৩২ শ্রী ভরন পুপরন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭২৫২ ,, ,,

১৭৩৩ শ্রী যতন শ্রী জপতন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১৭৩৪ শ্রী তন মপতন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭২৪৬ ,, ,,

১৭৩৫ শ্রীভপত অররা ফারা কনারু ভপরা ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭২০৭ ,, ,,

১৭৩৬ অররা ফারা স্বয পফন্দু ভপরা ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১৭৩৭ পনর চন্দ্র যায় পভতে যায় পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭৩০৭ ,, ,,

১৭৩৮ াতানু যায় দুঃপখয়া পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭২৫৬ ,, ,,

১৭৩৯ যপত কান্ত যায় ভযী কান্ত যায় পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১১০৩৪০৭৩৮৮ ,, ,,

১৭৪০ শ্রী ফপযন প্ররভশ্বয পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১৭৪১ পভাঃ জাভার ঈদ্দীন পফায ঈদ্দীন পুরুল ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ,, ,,

১৭৪২ পভাছাঃ াপনুয পফগভ ভপতঈয যভান ভপরা ,, ছারাপুকুয ৯ ১০ নং কভরপুয ২৭১৬৪৪৩৪০৭০৭৬ ,, ,,


