
       ও                ক                 ক ,            

 

 
ক্রমভক নং উকাযভবাগীয নাভ, 

(স্বাভী ও স্ত্রী উবভেয) 

জাতীে মযচে ত্র মভাফাইর নম্বয  (ভম 

মকান একজভনয) 
ঠিকানা গ্রাভ/ওোড ড/ইউমনেন 

মা  ও ভামক আে 

মম মকান এজভনয 
ছমফ (স্বাভী / স্ত্রীয উবভেয) 

1 2 3 4 5 6 

1 

ছমত্র ফভ ডন , 

মৃত দুনমদো যাে 

৭৭১২৫৫১৩২৯৭৬৪, 

০১৩০০৩৫১৬১৮ 

মচৌধুযী াড়া, ০১, ১ নং 

ঝরই ারমযী 

মদনমুজুয, 

৩,০০০/= 

 

2 

মভাছা. ামভদা মফগভ , 

 মভা. আব্দুর ফাভযক 

৭৭১২৫৫১৩৩০১১২, 

০১৩০১১৭৭৭২৪ 

মচড়াকুটি, ০১, ১ নং ঝরই 

ারমযী। 

মদনমুজুয, 

৩,০০০/= 

 

3 

মভাছা. যমভা খাতুন, 

মভা. াভজ 

৭৭১০৪২৭২৮৪৭০৬, 

০১৭৭৮৬১২৮০৩ 

মচড়াকুটি, ০১, ১ নং ঝরই 

ারমযী। 

মদনমুজুয, 

৩,০০০/= 

 

4 

মভাছা. পমযদা মফগভ, 

মভা. আবুর কারাভ 

৭৭১২৫৫১৩২৯৯২৪, 

০১৭০৩০৮৮৭৭৮ 

মচড়াকুটি, ০১, ১ নং ঝরই 

ারমযী। 

মদনমুজুয, 

৩,০০০/= 

 

5 

মভা. ইভাইর মাভন, 

মৃত রফাফ উদ্দীন 

৭৭১২৫৫১৩২৯৩৯৬, 
কাজী াড়া, ০১, ১ নং ঝরই 

ারমযী। 

মদনমুজুয, 

৩,০০০/= 

 



6 

মভাছা. যতনা আক্তায, মভা. ামভদুর 

ইরাভ 

১৯৯১৭৭১২৫৫১০০০০৭৭, 

০১৭৩৬৩৬০৫৪৪ 

মচড়াকুটি, ০১, ১ নং ঝরই 

ারমযী। 

মদনমুজুয, 

৩,০০০/= 

 

7 মভা. যইসুর ইরাভ, ইকত আরী 

৭৭১২৫৫১০০০০০৪, 

০১৭১৯৬২৫৮৫০ 

পমকয াড়া, ০২, ১ নং 

ঝরই ারমযী। 

বযান চারক, 

৪,৫০০/= 

 

8 

ধুভন চন্দ্র ফভ ডন, 

সুভযন ফভ ডন 

৭৭১২৫৫১৩৩১৭১৩, 

০১৭৫৫২১৫৭১৯ 

ধযধযা াড়া, ০৩, ০১ নং 

ঝরই ারমযী। 

মদনমুজুয, 

৯,০০০/= 

 

9 মনরকন্ঠ ফভ ডন, খভগন্দ্র নাথ ফভ ডন 

৭৭৬০৪৯০০২৪, 

০১৭৮৩০৪৯৮৮৭ 

পকদই াড়া, ০৪, ০১ নং 

ঝরই ারমযী। 

মদনমুজুয, 

১০,০০০/= 

 

10 

বুলু , 

ামভদ 

৭৭১২৫৫১৩৩২৬৫৮, 

০১৭৫০১৬৩১৭৯ 

কামরোগঞ্জ, ০৪, ০১ নং 

ঝরই ারমযী। 

মদনমুজুয, 

৯,০০০/= 

 

11 

মভা. মযাজুর ক, 

মফক তুল্লা 

১৯৬৭৯৪২৮২০৬৭৮৯৬৯৬, 

০১৩১৮০২৬১৫৫ 

মকভত ফাাদুয, ০৪, ০১ 

নং ঝরই ারমযী। 

মদন মুজুয 

১০০০০/= 

 

12 

মভা. মযফুর ইরাভ, মৃত ইভাভ 

উদ্দীন 

৭৭১২৫৫১৩৩৩২৪৮, 

০১৭৮৪৯৫০৭৬৫ 

মভাটা াড়া, ০৪, ০১ নং 

ঝরই ারমযী। 

মদন মুজুয 

১০০০০/= 
 



13 

াইদুর ইরাভ, 

আমজভদ্দীন 

৭৭১২৫৫১৩৩৪৫১৭, 

০১৭৪৪৪৬৭৭০৩ 

মযপুয, ০৫, ০১ নং ঝরই 

ারমযী। 

মদনমুজুয, 

৯,০০০/= 

 

14 নভয ফভ ডন, মৃত নন্দ কুভায 

৭৭১২৫৫১৩৩৫৫৪৯, 

০১৭৭৬৯০৮৮৬৪ 

ফাভন াড়া, ০৫, ০১ নং 

ঝরই ারমযী। 

মদনমুজুয, 

৯,০০০/= 

 

15 মভা. মযাজুর ইরাভ, তাড়া মভঞা 

৭৭১২৫৫১৩৩৫৫৯৭, 

০১৮৭০৭৯৫০৯৯ 

মযপুয, ০৫, ০১ নং ঝরই 

ারমযী। 

মদনমুজুয, 

৫,০০০/= 

 

16 

নফানু ফভ ডন, 

পুতুর ফভ ডন 

৭৭১২৫৫১৩৩৫৪৭১, 

০১৭৫৫১৬৩৪৯৪ 

ফাভন াড়া, ০৫, ০১ নং 

ঝরই ারমযী। 

বযান চারক, 

৫,০০০/= 

 

17 

সুজরী ফারা ার, 

স্বন কুভায 

১৯৯৪৭৭১২৫৫১০০০০৩০, 

০১৭৫০৮৭৬৬৯৩ 

ফড়ুোাড়া, ০৬, ০১ নং 

ঝরই ারমযী। 
কাঠ মভমস্ত্র, ৬,০০০/= 

 

18 

মদা খাতুন, 

মভা. াামুর ইরাভ 

৭৭১২৫৫১৩৩৬৭২৪, 

০১৩২৪০৩৫১৩০ 

ফড়ুোাড়া, ০৬, ০১ নং 

ঝরই ারমযী। 

মদন মুজুয, 

৪,০০০/= 

 

19 

মভা. আমরভ উদ্দীন, 

মৃত ফাঠু ভাম্মদ 

৭৭১২৫৫১৩৩৫৯০৯, 

০১৭৫৯৩৪৬৪৯৮ 

চন্দন ফাড়ী, ০৬, ০১ নং 

ঝরই ারমযী। 
মদনমুজুয, ৩,০০০/= 

 



20 

মভাছা. তইভা খাতুন, 

মভা. ময উদ্দীন 

১৯৮১৭৭১৭৩৬৫২১৫৭৯৩, 

০১৯৯৯১০২৩৭৩ 

চন্দন ফাড়ী, ০৬, ০১ নং 

ঝরই ারমযী। 

মদন মুজুয, 

৩,৫০০/= 

 

21 

মভা. আব্দুয যভান, 

মভা. ামভজ উদ্দীন 

৭৭১২৫৭৩৩৫০২৭০, 

০১৭৬৩০৯৮৫৫৭ 

ডাফয বাঙ্গা, ০৭,০১ নং 

ঝরই ারমযী। 

বযান চারক, 

৫,০০০/= 

 

22 

মভাছা. ামরভা খাতুন, 

ইদু মভাাম্মদ 

৭৭১২৫৫১৩৩৭৭৭৭, 

০১৩১৮২২৩৭১৩ 

ভুমল্ল াড়া,০৭, ১ নং ঝরই 

ারমযী। 

মদনমুজুয, 

৩,০০০/= 

 

23 

মভা. আভনাোয মাভন, 

মভাছা. আভা আঞ্জুভান মযফা 

১৯৯১৭৭১২৫৫১০০০২০২, 

০১৭৭৩৩৩০৬৫২ 

ডাফয বাঙ্গা, ০৭,০১ নং 

ঝরই ারমযী। 

বযান চারক, 

৭,০০০/= 

 

24 মভাছা. নুয মনায, মভা. নুয ইরাভ 

৭৭১২৫৫১৩৩৭৭৪০, 

০১৭১০২৩৪০৯৩ 

ডাফয বাঙ্গা, ০৭,০১ নং 

ঝরই ারমযী। 

বযান চারক, 

৬,০০০/= 

 

25 

মভাছা. নুয ফানু 

মভা. ামরভ উদ্দীন 

৭৮০৫৯৮৭৩৭২, 

০১৭৮৫৭৯৫৯৯১ 

ভুমল্ল াড়া,০৭, ১ নং ঝরই 

ারমযী। 

মদন মুজুয, 

৫,০০০/= 
 

26 

মভাছা. নাজভা মফগভ, 

মৃত- ছভরভা আরী 

৭৭১২৫৫১৩৩৭৮৬৩, 

০১৭৩৩০৮৫৯৪০ 

ডাফয বাঙ্গা, ০৭,০১ নং 

ঝরই ারমযী। 

মদন মুজুয 

৬,০০০/= 

০  

27 

মভা. যমফউর ইরাভ, 

মৃত- খামভয উদ্দীন। 

৫৫৫৫৫০৪৯৯১, 

০১৭৭২৯৪৬৬৯৬ 

কাভাযাড়া, ০৮, ১ নং 

ঝরই ারমযী। 

ভভন্দ্র ড্রাইবায, 

৯,০০০/= 

 



28 

মভা. রমতফুর ইরাভ,  

মৃত- ইভাইর মাভন 

৭৭১২৫৫১৩৩৮২৬৬, 

০১৭৭৩৮৮৬০৭৮ 

ভকযড়ী াড়া, ০৮, ১ নং 

ঝরই ারমযী 

বযান চারক, 

৩,০০০/= 

 

29 

মভা. ইভাইর, 

ফাসু মভাাম্মদ 

১৯৫২৭৭১২৫৫১৩৩৮৬৫১, 

০১৭৭৩০২৮৭১৮ 

কাভাযাড়া, ০৮, ১ নং 

ঝরই ারমযী। 

ক্ষুদ্র ব্যফা, 

২,০০০/= 

 

30 

মভা. মদুর ইরাভ, 

 মভা. দমছভ উদ্দীন 

৭৭১২৫৫১৩৩৯১২৩, 

০১৭৮৪৯৩৮৭১২ 

ারমযী, ০৮, ১ নং ঝরই 

ারমযী। 

মদন মুজুয 

১,৫০০/= 

 

31 

মত দা, 

মৃত ফরা দা 

৭৭১২৫৫১৩৩৯৫৮৭, 

০১৭০৪২৮৫২৪০ 

কাভাযাড়া, ০৯, ১ নং 

ঝরই ারমযী। 

মদন মুজুয 

২,০০০/= 

 

32 

মভা. ফাবুর ইরাভ,  

মৃত ইভাঈর মাভন 

৭৭১২৫৫১৩৩৯৫০২, 

০১৭৬২৭৩৮৩৫৪ 

রাঙ্গরগ্রাভ, ০৯, ১ নং ঝরই 

ারমযী। 

ক্ষুদ্র ব্যফা, 

৪,০০০/= 

 

33 চন্দ্র কান্ত দা, মৃত যকান্ত দা 

৭৭১২৫৫১৩৩৯৫৮৯, 

 

কাভাযাড়া, ০৯, ১ নং 

ঝরই ারমযী। 

মদন মুজুয, 

২,০০০/= 

 



34 

মভাছা. ভমজদা খাতুন, মৃত াায 

উদ্দীন 

৭৭১২৫৫১৪৫৬৭৭৪, 

০১৭৮৪০৭৫২৩৩ 

রাঙ্গরগ্রাভ, ০৯, ১ নং ঝরই 

ারমযী। 

গৃকভী, 

১৫০০/= 

 

          

35 

   -               /  -        

       

         -৭৭১২৫৭৩৩৫১৩৩২ 

       -০১৩০২১৮২৯৩৩ 

   -           

ও    -০৮ 

      -           

    -            

ক   ক   

  -২৫০০/- 

 

36 

   -             

     /         

         - 

৭৭১২৫৭৩৩৪৬৮১৩ 

       -০১৭৯৬৫৭২৮৬৫ 

   -         

ও    -০৫ 

      -           

    - 

  -  

37 

   -       

     /  -   .          

         - 

৭৭১২৫৭৩৩৪৪৭০৩ 

       -০১৭৬৭২৯১৬৯৬ 

   -           ও    -০৮ 

      -           

    -    

  -৫০০০/-  

38 

   -                 /  -      

     

         -৭৭১২৫৭৩৩৫০৮৭৩ 

       -০১৭৫০৮৮২১১৬ 

   -           

ও    -০৮ 

      -           

    -    

  -৬০০০/-  

39 

   -                /  -       

   

         -২৭২১২০৬০০৮৭২৬ 

       -০১৭৯৭২২৭৮৫৪ 

   -  ক         

ও    -০৮ 

      -           

    -       

  -৪০০০/-  

 

 

 



৩                        

40                      826229506901749386211          

       

8500/- 

 

41                          

7712514361103 

01773038301 

          

         ক      

11000/- 

 

42   ক                   ক 

19817712514358526 

01761762361 

       

   ক 

8000/- 

 

43                          

7712514359447 

01704954456 

         

   ক 

5000/- 

 

44    ও                     7712514364462           

       

5000/- 
 

45 

          

            

19947712514000136      ক     

        

8000/- 
 

46                         7712514364156       

       ক 

7000/- 

 

47                          1512298710           

       ক 

6000/- 
 

48 

            

  ক          

7712514361394 

0131916111 

          

   ক 

4000/- 
 



49 

  ক      

          

7712514364217 

01788300104 

      

   ক 

8000/- 

 

50                    

7712514364207 

01737786727 

      

   ক 

3050/- 

 

51 

          

ক       

7712514362932 

01771893459 

ক         

       

7000/- 

 

52 

            

          

৭৭১২৫১৪৩৬৪৪৭৫            

   ক 

৬০০০/- 

 

53 

           

           

৭৭১২৫১৪৩৬৫০৩১           

   ক 

৭০০০/- 

 

54 

           

        

১৯৮৭৭১৭২৩১৩৯৬৮২        

       

৬000/- 

 

55 

            

           

৭৭১২৫১৪৩৬৬৮৩৮           

   ক 

৬০০০/- 

 

56 

           

           

৭৭১২৫১৪৩৬৬৮৬১           

   ক 

৬০০০/- 

 

57 

        

ক        

৭৭১২৫১৪৩৬৬২১২           

       

৩০৪0/- 

 

58 

       

           

৮৬৯২০৭৯৬৭৯           

       ক 

৭০০০/- 

 

59 

     :            

        ক 

৪১৬০৭৭৬৭৪৮         

          

১৫০০/- 

 



60 

          

         

৭৭১২৫১৪৩৫৬২৪১ 

০১৭৪৪৯৫১৩৫৪ 

          

       

৬০০০/- 

 

61 

         

            

৭৭১২৫১৪৩৫৬২০৫         

    

২০০০/- 

 

62 

 ও       

      

৭৭১২৫১৪৩৫৬২৬৩ 

০১৩২২৭৮৯৫৪৬ 

          

   ক 

৩০০০/- 

 

63 

 ক           

             

৭৭১২৫১৪৩৫৬২০২ 

০১৭৮৮৪৪২৬৫৩ 

        

       

৫৬০০/- 

 

64 

        

        

৭৭১২৫১৪৩৫৮২২৮          

       

৫০০০/ 

 

65 

       

         

৭৭১২৫১৪৩৫৯২১ 

০১৭৯০৯৭০৬০৮৫ 

         

     

৬০০০-/- 

 

66 

           

      ক 

৭৭১২৫14৩৫9৯২১৩ 

০১৭৩৭৮০৮৫২০ 

            

        

৬০০০/- 

 

67 

            

             

৭৭১২৫১৪৩৬০৩২৪ 

০১৭৯২৫০৮৭১৮ 

       -৬৩ 

       

৫০০০/- 

 

68 

ক            

            

- 

০১৭৯২৯৬৫৬০৮ 

             

                  

৩৩   ক           

ক   

৪ নং কাজরমদঘী, কামরোগঞ্জ 

69 

মভাোঃ বুলু 

মভাছাোঃ ামছনা মফগভ 

406583282 

01750572341 

গ্রাভোঃ খট্রাাড়া ওোড নং: 

০2, 

৪ নং কাজরমদঘী, 

কামরোগঞ্জ 

শ্রমভক 

4500/- 

ংযুক্ত 



70 

মভাছাোঃ মপভযাজা খাতুন 

মৃত আবুর মাভন 

7712558370404 

01793848519 

গ্রাভোঃ ঝরঝমর ফামনোাড়া 

ওোড নং: ০2, 

৪ নং কাজরমদঘী, 

কামরোগঞ্জ 

মদনভজুয 

3000/- 

একক ছমফ ংযুক্ত 

71 

মভাোঃ মভাজাফ্পয আরী 

চন্দ্র ফানু 

19857712512000020 

 

গ্রাভোঃ ঝরঝমর ফামনোাড়া 

ওোড নং: ০2, 

৪ নং কাজরমদঘী, 

কামরোগঞ্জ 

মদনভজুয 

5000/- 

ংযুক্ত 

72 

মভাোঃ ফামছয উদ্দীন 

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ 

7712558373339 

01734595165 

গ্রাভোঃ মফাতরডাঙ্গা 

ওোড নং: ০5, 

৪ নং কাজরমদঘী, 

কামরোগঞ্জ 

মদনভজুয 

5000 

ংযুক্ত 

73 

মভাোঃ াবু 

মভাছাোঃ াভজদা আক্তায 

7712558376202 

01739467635 

গ্রাভোঃ আগুনতরা 

ওোড নং: ০7, 

৪ নং কাজরমদঘী, 

কামরোগঞ্জ 

মদনভজুয 

6000 

ংযুক্ত 

74 

মভাোঃ আকফয আরী 

মভাছাোঃ মফগভ 

7712558377548 

01306144478 

গ্রাভোঃ আগুনতরা 

ওোড নং: ০7, 

৪ নং কাজরমদঘী, 

কামরোগঞ্জ 

মদনভজুয 

6000 

ংযুক্ত 

75 

মভাোঃ আব্দুয যমদ 

জহুযা আক্তায 

2862293335 

01738014023 

 

গ্রাভোঃ ঘাঘযাআযামজ 

ওোড নং: ০7, 

৪ নং কাজরমদঘী, 

কামরোগঞ্জ 

মদনভজুয 

6000 

ংযুক্ত 



76 

মভাোঃ ভকবুর মাভন 

মভাছাোঃ পমযদা মফগভ 

4178225761 

01787913125 

গ্রাভোঃ ফারুমনডাঙ্গা 

ওোড নং: ০7, 

৪ নং কাজরমদঘী, 

কামরোগঞ্জ 

মদনভজুয 

6000 

ংযুক্ত 

77 

মাাগ মভো 

মভাছাোঃ যমভা খাতুন 

7779247985 

01748113602 

গ্রাভোঃ ফারুমনডাঙ্গা 

ওোড নং: ০7, 

৪ নং কাজরমদঘী, 

কামরোগঞ্জ 

মদনভজুয 

6000 

ংযুক্ত 

78 

মদুরইরাভ 

আনজুোযা আক্তায 

5562441278 

01780836544 

গ্রাভোঃ কামরগঞ্জ 

ওোড নং: ০৯, 

৪ নং কাজরমদঘী, 

কামরোগঞ্জ 

 

শ্রমভক ংযুক্ত 

79 

মভাোঃ আজাংগীয 

মভাছাোঃ যনজনা মফগভ 

7712558378879 

01407414886 

গ্রাভোঃ ডানাকাটা 

ওোড নং: ০৯, 

৪ নং কাজরমদঘী, 

কামরোগঞ্জ 

মদনভজুয ংযুক্ত 

80 

মভাোঃ মরোকত আরী 

মভাছাোঃ মমি আক্তায 

19966449125811 

01706911646 

গ্রাভোঃ ঝরঝমর ফামনো াড়া 

ওোড নং: ০2, 

৪ নং কাজরমদঘী, 

কামরোগঞ্জ 

ড্রাইবায 

5000/- 

ংযুক্ত 

81 

মভাছাোঃ অমজপা 

মৃত: মদুর 

7712558380497 

01767133247 

গ্রাভোঃ কামরগঞ্জ 

ওোড নং: ০৯, 

৪ নং কাজরমদঘী, 

কামরোগঞ্জ 

মদনভজুয ংযুক্ত 



82 

মভাছাোঃ আভভনা খাতুন 

মৃত আব্দুয যাজ্জাক 

7712558370413 

01789383765 

গ্রাভোঃ ঝরঝমর ফামনো াড়া 

ওোড নং: ০2, 

৪ নং কাজরমদঘী, 

কামরোগঞ্জ 

মদনভজুয 

6000 

ংযুক্ত 

83 

ইতা যানী দা 

মৃত জন চন্দ্র দা 

7712558377646 

01784372171 

গ্রাভোঃ ঝরঝমর ফামনো াড়া 

ওোড নং: ০2, 

৪ নং কাজরমদঘী, কামরোগঞ্জ 

মদনভজুয 

6000 

ংযুক্ত 

84 

ারুর মফগভ 

মৃত তমযকুর ইরাভ 

7712558378125 

01314819203 

গ্রাভোঃ কামরোগঞ্জ 

ওোড নং: ০9, 

৪ নং কাজরমদঘী, 

কামরোগঞ্জ 

শ্রমভক 

4500 

ংযুক্ত 

85 

মভাছোঃ যমভছা খাতুন 

মৃত: মভাোঃ আভজায আরী 

7712558378884 

01313869219 

গ্রাভোঃ ডানাকাটা 

ওোড নং: ০৯, 

৪ নং কাজরমদঘী, কামরোগঞ্জ 

মদন ভজুয 

4500 

ংযুক্ত 

86 

মভাোঃ ভভেজ উদ্দীন 

মভাছাোঃ মরজা খাতুন 

7712558379190 

01722801992 

গ্রাভোঃ সুমতপুকুযী 

ওোড নং: ০৯, 

৪ নং কাজরমদঘী, 

কামরোগঞ্জ 

ক্ষুদ্র ব্যফােী 

6500 

ংযুক্ত 

87 

মভাোঃ মপকুর ইরাভ 

মভাছাোঃ জমভরা খাতুন 

7712558378880 

01792904036 

গ্রাভোঃ ডানাকাটা 

ওোড নং: ০৯, 

৪ নং কাজরমদঘী, 

কামরোগঞ্জ 

মদনভজুয 

6000 

ংযুক্ত 

 



88 

নাভোঃধীযনচন্দ্রযাে 

স্ত্রীোঃভভফারা 

৭৭১২৫১২৩৮২৭৭২ 

০১৭৩৭৫৪২৪৭০ 

আভফাড়ী 

ওোড ডনং- ০১ 

৫নংফড়ী 

মদনভজুয 

৪০০০/- 

 

89 

নাভোঃ  আোঃ ারাভ 

স্বাভী/স্ত্রী মভাছাোঃ য ফানু 

৭৭১২৫১২৩৮২৪৭২ 

০১৭২৪৫৮৪৯৫৭ 

গ্রাভ- খার াড়া 

ওোড ড নং- ০১ 

৫ নং ফড়ী 

মপযী 

৫০০০/- 

 

90 

মভাোঃ মভাজাায মাভন 

মভাছাোঃ মপৌযভদাী 

৭৭১২৫১২৩৮৩৮৩৩ 

০১৭৬২৩১৯৩০৩ 

গ্রাভ- ফভদশ্বযী 

ওোড ড নং- ০২ 

৫ নং ফড়ী 

মদনভজুয 

৬০০০/- 

 

91 

মভাোঃভমজবুর 

স্ত্রীোঃচােনাখাতুন 

৯১৫৫৩৫০৭৭১ 

০১৭৯৫৬৪১৫৭৫ 

গ্রাভ- ফভদশ্বযী 

ওোড ডনং- ০২ 

৫নংফড়ী 

মদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

92 

ফুরভমত 

াভটশ্বযযাে 

৭৭১২৫১২৩৮৪৫৭৪ 

০১৭৭৪৩৩৭৬২০ 

গ্রাভ- ফভদশ্বযীযকাযাড়া 

ওোড ডনং- ০২ 

৫নংফড়ী 

মদনভজুয 

৪৫০০/- 

 

93 

াআরভ 

মভাোঃআযাফুর 

আমুমনআক্তায 

৪২১২২৯৫০০২ 

০১৭৪১৫৩৩৭৩০ 

গ্রাভ- ফভদশ্বযী 

ওোড ডনং- ০২ 

৫নংফড়ী 

মদনভজুয 

৩৫০০/- 

 



94 

নাভোঃভভাোঃইভাইর 

মভাছাোঃভযভনাখাতুন 

৭৭১২৫১২৩৮৪৬৬৭ 

০১৭৬৭৬৬৭৯৯৬ 

গ্রাভ- ফভদশ্বযী 

ওোড ডনং- ০২ 

৫নংফড়ী 

মদনভজুয 

৪৫০০/- 

 

95 

ভারুযাে 

ফুরফারা 

৭৭১২৫১২৩৮৩৮০৪ 

০১৭৪৯৩৭১৬৬৬ 

গ্রাভ- ফভদশ্বযী 

ওোড ডনং- ০২ 

৫নংফড়ী 

মদনভজুয 

৪৫০০/- 

 

96 

প্রমভরাফারা 

ভযনযাে 

৭৭১২৫১২৩৮৪৫০৬ 

০১৭৭৩০০৮৩৬০ 

গ্রাভ- ফভদশ্বযী 

ওোড ডনং- ০২ 

৫নংফড়ী 

মদনভজুয 

৪২০০/- 

 

97 

ভুভন্দ্র 

ভমনকভমত 

৭৭১২৫১২৩৮৪৭৪৩ 

০১৭৪০৬৪৮৮৯২ 

গ্রাভ- ফভদশ্বযীভমনাড়া 

ওোড ডনং- ০২ 

৫নংফড় 

মদনভজুয 

৪৫০০/- 

 

98 

নাভোঃভভাোঃআব্দুরামনপ 

মৃতভনুকাখাতুন 

৭৭১২৫১২৩৮৭৮৫৮ 

গ্রাভ- ভমলফাথান 

ওোড ডনং-০৩ 

৫নংফড়ী 

মদনভজুয (প্রমতফন্ধী) 

২৫০০/- 

 

99 

নাভোঃভভাোঃমজউদ্দীন 

নুমযজান 

৭৭১২৫১২৩৮৫৬০১ 

০১৭৬৭০২২৫৬৫ 

গ্রাভ- ভমলফাথান 

ওোড ডনং-০৩ 

৫নংফড়ী 

মদনভজুয 

২৫০০/- 

 

100 

মভাোঃ ভমদুর 

মভাছাোঃ ছাভরভা 

৭৭১২৫১২৩৮৬৭৮৭ 

০১৭৭৩৭৪৭৪৮৮ 

গ্রাভ- যকাযাড়া 

ওোড ডনং-০৩ 

৫নংফড়ী 

মদনভজুয 

২৫০০/- 

 



101 

মভাোঃফাচ্চাও 

ভেনা 

৭৭১২৫১২৩৮৬৩৮১ 

০১৭৩৫৮৩৯২৫৩ 

গ্রাভ- মিভভটাকযাবালা 

ওোড ডনং-০৩ 

৫নংফড়ী 

মদনভজুয১০০০/- 

 

 
102 মভাোঃ ফকুর মাভন 

৭৭১২৫১২৩৮৬৩১৭ 

০১৭১৯৫৩৯৯৩০ 

গ্রাভ- ামজাড়া 

ওোড ডনং-০৩ 

৫নংফড়ী 

মদনভজুয 

১০০০/- 
 

103 

মভাছাোঃসুমভজান 

মৃতইছাযউদ্দীন 

৭৭১২৫১২৩৮৭০১৯ 

০১৭১৩৬৮৭৯১৮ 

গ্রাভ- ভমলফাথান 

ওোড ডনং-০৩ 

৫নংফড়ী 

গৃকভী (মবক্ষুক) 

২৫০০/- 
 

104 

নাভোঃযমপজউদ্দীন 

ভমজডনাখাতুন 

৭৭১২৫১২৩৮৬০২৭ 

০১৭৪৮৩৬৪৬৭৮ 

গ্রাভ- ভমলফাথান 

ওোড ডনং-০৩ 

৫নংফড়ী 

মদনভজুয 

১২০০/- 
 

105 

াভচনআরী 

মৃতভভভনা 

৭৭১২৫১২৩৮৬০৫১ 

০১৭৩৪৮০৪১৩৫ 

গ্রাভ- ভমলফাথান 

ওোড ডনং-০৩ 

৫নংফড়ী 

প্রমতফন্ধী 

১০০০/- 
 

106 

মভাছাোঃভমভনাভফগভ 

মৃত জামদুরইরাভ 

৭৭১২৫১২৩৮৮২৮৩ 

০১৭২২৫৮১৩৭২ 

গ্রাভ-প্রধানাড়া 

ওোড ডনং- ০৪ 

৫নংফড়ী 

মদনভজুয 

২৫০০/-  

107 

মভাোঃআভনাোযভাভন 

মভাছাোঃনুযানীআক্তায 

৭৭১২৫১২৩২৬১৯৩ 

০১৭৯২৭৩১৮৩৪ 

গ্রাভ- নাউতামযনফাগঞ্জ 

ওোড ডনং-০৪ 

৫নংফড়ী 

বযানচারক 

২৫০০/-  

108 

নাভভভাছাোঃামভযনভফগভ 

স্বাভীোঃভভাস্তপা 

৭৭১২৫১২৩৮৯৪৯৮ 

০১৩০৬০৫৬৮৯১ 

গ্রাভ- মুমিাড়া 

ওোড ডনং- ০৫ 

৫নংফড়ী 

মদনভজুয 

৩৭০০/- 
 

109 

নাভোঃআোঃভাভরক 

স্ত্রী: রুমভআকতায 

৭৭১২৫১২০০০১৭৪ 

০১৭৩৮৫১৭৯৭৮ 

গ্রাভ- মুমিাড়া 

ওোড ডনং- ০৫ 

৫নংফড়ী 

মদনভজুয 

৩৫০০/- 
 

110 

নাভোঃভভাোঃামকভ 

মভাছাোঃযওনআযা 

৭৭১২৫১২০০০০০১ 

০১৭৭৩৮০৯০৭৪ 

গ্রাভ- নুযাড়া 

ওোড ডনং- ০৬ 

৫নংফড়ী 

মদনভজুয 

৩৫০০/- 
 



111 

নাভোঃভভাছাোঃনামছভা 

মভাোঃভমভনুর 

৭৭১২৫১২৩৯১২৪৫ 

০১৭০৬৬৮৩৬৬১ 

গ্রাভ- মখাড়া 

ওোড ডনং- ০৬ 

৫নংফড়ী 

গৃমনী 

৩৫০০/- 
 

112 

মভাোঃশুকারু 

মভাছাোঃকুরসুভভফগভ 

৭৭১২৫১২৩৯৫৭৪৯ 

০১৭৪১০৭৬৮২৯ 

গ্রাভ- ডাঙ্গাাড়া 

ওোড ডনং- ০৯ 

৫নংফড়ী 

মদনভজুয 

৩৫০০/- 
 

113 

মভাোঃনুযইরাভ 

মভাছাোঃযমভা 

৭৭১২৫১২৩৯৫০৩৩ 

০১৭৬৪০৯০৫৫২ 

গ্রাভ- বুজাড়া 

ওোড ডনং- ০৯ 

 

মদনভজুয 

২৫০০/- 
 

114 

   :              

            

৭৭১২৫১২৩৯৫৩৬৩ 

           

ও        ০৯ 

       

মদনভজুয 

৪৫০০/- 

 

       

115 
         

          
7712580408185 01774064611                        ক       

 

116 

                         7712580400525 01787945026                        ক       

 

117 
                   ক  

20027712580018713 

01766034780 
                          

 

118 
                          

          
7350140476 01716130338                    

             ক 

10,000 

 

119 

                       
19907712580000256 

01309491197 
                            ক        

 

120 
                              

       
9154681366 01738044326   ক                   

 



121 
                              

     

19887712580000031 

01928618328 
    ক                      ক       

 

122 
             -           

19557712580000002 

01737624181 
                         

 

123 
                 

6428009697  

01795641575 
                   ক       

 

124 
                   

  -  ক        

19427712580408155 

01964123119 
                      

 

125 

             -           
19487712580400318 

01737617569 
   ক              ক                 

 

126 

  ক                
19777712580404065 

01737952793 
  ক                        6,000 

 

127 

                   5106588337 01300349260                    ক       

 

128 
                   

20027712580009743 

01737517204 
                          ক       

 

129 
                     

19627712580403670 

01737763844 
                  10,000 

 

130 

                          5501052608 01989183712                         

 

131 

                     7712580404971 01319969814                        

 

 

 



         

132 

              , 

            

9568362660, 

01767176844 

         

ও    -২, 

        

        

1250 

 

133 

            , 

              

19797712529410762, 

01774104642 

        , 

ও    -২, 

        

        

2500 

 

134 

            ক, 

                 

19907799015149, 

01787981726 

       , 

ও    -২, 

        

     

5000 

 

135 

              , 

                 

19989162302799 

01305897447 

          

ও    -3, 

        

       

4000 

 

136 

             , 

              

19737712529416470, 

01741498835 

        ,, 

ও    -৫, 

        

        

5000 

 

137 

             , 

                 

19797712529416329 

01797761276 

        , 

ও    -৫, 

        

       

5000 

 



138 

      , 

  ক       

19627712529417458 

01737016918 

         , 

ও    -6, 

        

       

4500 

 

139 

             , 

           

19757712529417234 

01751185969 

            , 

ও    -৬, 

        

       

4000 

 

140 

            , 

              

19897712529323857 

01791845447 

           , 

ও    -৭, 

        

        

4000 

 

141 

                 , 

             

19457712529420802 

01783086174 

ক        , 

ও    -8, 

        

   ক 

1000 

 

142 

         , 

           

19577712529421396 

01773568058 

                , 

ও    -8, 

        

         

6000 

 

143 

             ক, 

       

19797712529421093 

01706765229 

        , 

ও    -৮, 

        

        , 

3000 

 



144 

     , 

         

19477712529420770, 

01780694355 

ক        , 

ও    -8, 

        

      

1500 

 

145 

   ক        , 

          ক      

19897712529000099 

01723516989 

         , 

ও    -8, 

        

           

6000 

 

146 

            , 

                     

19777712529423238 

01752874054 

           , 

ও    -৯, 

        

        

3000 

 

147 

                , 

             

19807712529415007 

01738298160 

       , 

ও    -৪, 

        

   ক      

3000 

 

148 

            , 

             

19647712529414051 

01723573251 

         , 

ও    -৪, 

        

        

10000 

 

149 
                 , 

               

77712529423213 

01722493758 

           ক     

ও    -9, 

        

       

6000 

 

150 
         , 

             

19957712529000290 

01314145350 

 

      ,        

ও    -8, 

        

       

10000 

 



151 
         , 

           

19827712529418067 

01773901993 

      ক    , ও    -6, 

        

        

4500 

 

           

152 
   :               

  -     :             

19707712521423705 

   -01789678205 

       , ও    -০১,       

       

   , 

৭৫০০/- 

 

153 
   :             

  -     :            

19627712521424040 

01904420510 

       , ও    -০১,       

       

ক     

৩৫০০/- 
 

154 
     :            

    -           

1994771252003755 

01302163385 

       , ও    -০১,       

       

        

৭০০০/- 

 

155 
            

    -             

19577712521429170 

01792896903 

        , ও    -০২, 

             

      

            

156 
           

    -             

19757712521424581 

01773739268 

        , ও    -০২, 

             

       

২০০০/- 

 

157 
   :        

  -             

19827712521429159 

017744103964 

        , ও    -০২, 

             

       

৭০০০/- 

 

158 
   :            

  -           

19857712521424289 

01770893332 

          , ও    -০২, 

             

       

৮০০০/- 
 



159 
            

  -            

19857712521000006 

01323924586 

 

        , ও    -০৩,       

       

       

৭০০০/- 

 

160 
     :       

19857712521424955 

01788107115 

        , ও    -০৩,       

       
       

 

161 
   :     ক     

           

19527712521425329 

01740097316 

  ক      , ও    -০৩, 

             

        

৬০০০/- 
 

162 
      ক    

               

19867712521000007 

01770849008 

        , ও    -০৩,       

       
   ক 

 

163 
   :      

           

        -

19707727307003672 

01701965739 

       , ও    -০৮,       

       

        

৫০০০/- 

 

164 
     :            

            

19577712521426602 

01317067079 

  ক     , ও    -০৪, 

             

        

৫০০০/- 

 

165 
   :             

     :             

5112277214 

01737348194 

  ক     , ও    -০৪, 

             

       

৫০০০/- 

 

166 
     :            

   ক         

19607712521426090 

01751027307 

         , ও    -০৪, 

             

       

৫০০০/- 

 

167 
ক           

        ক   

19497712521426127 

01701348248 

         , ও    -০৪, 

             

       

৫০০০/- 

 



168 
          

          

19627712521426130 

01305453729 

         , ও    -০৪, 

             

       

৫০০০/- 

 

169 
         

         

19697712521426096 

01793514598 

         , ও    -০৪, 

             

       

৫০০০/- 

 

170 
   :             

     :             

19677712521426443 

01783084829 

  ক     , ও    -০৪, 

             

        ক 

৬০০০/- 

 

171 
   :             

     :             

19837712521427645 

01964749540 

      , ও    -০৫,       

       

       ক 

৮০০০/- 

 

172 

   :                 

            

19947712521000016 

01757887062 

      , ও    -০৫,       

       

        

৬০০০/- 

 

173 

 

   :              

     :             
19817712521427211 

      , ও    -০৫,       

       

        

৬০০০/- 

 

174 

   :               

(        ) 

 

19827712521427599 

01786881724 

      , ও    -০৫,       

       

        

3০০০/- 
 

175 

   :  ক           

       

19857712521428379 

01764806458 

       , ও    -০৬,       

       

       

৬০০০/- 

 

176 

     :             

   :            

9152386943 

01314219147 

       , ও    -০৬,       

       

       

৫০০০/- 

 



177 

   :       

     :        

19777712529411351 

01712158429 

       , ও    -০৬,       

       

       

৭০০০/- 

 

178 

  ক          

 ক              

19627712521429273 

01745195105 

       , ও    -০৬,       

       

       

৬০০০/- 

 

179 

          

         

19747712521430124 

 

        ,ও    -০৭,       

       

    

৩০০০/- 

 

180 

            

                

19527712521430042 

01796981550 

        ,ও    -০৭,       

       

       

৩০০০/- 

 

181 

   :     

     :            

19657712521430200 

 

        ,ও    -০৭,       

       

       

৬০০০/- 

 

182 

     :             

            

19377712521429671 

01737615884 

       ,ও    -০৭,       

       

    

৩০০০/- 
 

183 

   :             

     :            

19707712521431355 

01780832693 

 ক      ,ও    -০৯,       

       

       

৪০০০/- 

 

184 

   :            

     :            

১৯৭৭৭৭১২৫২১৪৩১৩৩৭ 

০১৭৬০৫৭৮৮৭০ 

 

 ক      , ও    -০৯  

             

       

৪০০০/- 

 



 

 

 

 

 

 

 

       ইউ    

185 

   :             

     :           

১৯৮৫৭৭১২৫২১৪৩১৩৫৬ 

০১৭৭৩৩৭৫১৯৮ 

 ক      , ও    -০৯  

             

       

৪০০০/- 

 

186 

   :    

             

১৯৬১৭৭১২৫২১৪৩১৪৩১ 

০১৭১০২০৫১৭৯ 

 ক      , ও    -০৯  

             

       

৩০০০/- 

 

187 

     :               

                 
১৯৭৫৭৭১২৫২১৪৩১৫৩৫ 

       , ও    -০৯  

             

       

২০০০/- 

 

188 

     :            

             

১৯৬৫৭৭১২৫২১৪৩১৬৬৭ 

০১৭২৮৭৪৪৯২৫ 

       , ও    -০৯  

             

       

২০০০/- 

 

189 

     :              

          
১৯৬৫৭৭১২৫২১৪৩১২৯৬ 

 ক      , ও    -০৯  

             

       

২০০০/- 

                  ক     

২   ক                

    



 

 

190 
নাভ- দুফুরুফভ ডন 

 

এনআইমডনং- ৭৭১২৫৯৪৪৪২৫৩৮ 

মভাফাইর- ০১৩৭৫৪৩২২৫৭ 

গ্রাভ- কামজডাড়া 

ওোড ড- ০৮ 

ইউমনেন- াভকাো 

মা-মদনমুজুয 

ভামকআে-৩৫০০ 

মতা/স্বাভী/স্ত্রী- মৃতধাযাকান্তফভ ডন 



191 
নাভ- মফরাচন্দ্রফভ ডন 

মতা/স্বাভী/স্ত্রী-বভফচন্দ্রফভ ডন 

এনআইমডনং- ১৯৯০৭৭১২৫৯৪০০০১০১ 

মভাফাইর- ০১৯৮০৯৮৬৮১২ 

গ্রাভ- কামজডাড়া 

ওোড ড- ০৮ 

ইউমনেন- াভকাো 

মা-মদনমুজুয 

ভামকআে-৩৫০০ 

 

192 
নাভ- মভাোঃশুকুযআরী 

মতা/স্বাভী/স্ত্রী-মৃতআব্দুরআমজজ 

এনআইমডনং- ৭৭১২৫৯৪৪৪২২০৪ 

মভাফাইর- ০১৭৫৮৫২০৯৪০ 

গ্রাভ- কামজডাড়া 

ওোড ড- ০৮ 

ইউমনেন- াভকাো 

মা-মদনমুজুয 

ভামকআে-৩৫০০ 

 

193 
নাভ- মভাোঃছাভচুরআরী 

মতা/স্বাভী/স্ত্রী-মৃতইউসুফআরী 

এনআইমডনং- ৭৭১২৫৯৪৪৪২৭৫৩ 

মভাফাইর- ০১৭৭৩৬৭২৫৮৮ 

গ্রাভ- কামজডাড়া 

ওোড ড- ০৮ 

ইউমনেন- াভকাো 

মা- মদনমুজুয 

ভামকআে-৩০০০ 

 

194 
নাভ- মভাোঃরমতপ 

মতা/স্বাভী/স্ত্রী-কারঠু 

এনআইমডনং- ৮২৩৮৭৯৬৬৫৩ 

মভাফাইর- 

গ্রাভ- নগযাভকাো 

ওোড ড- ০৬ 

ইউমনেন- াভকাো 

 

মা-মদনমুজুয 

ভামকআে-৭০০০ 

 

195 
নাভ- দুফুরুফভ ডন 

মতা/স্বাভী/স্ত্রী- মৃতধাযাকান্তফভ ডন 

এনআইমডনং- ৭৭১২৫৯৪৪৪২৫৩৮ 

মভাফাইর- ০১৩৭৫৪৩২২৫৭ 

গ্রাভ- কামজডাড়া 

ওোড ড- ০৮ 

ইউমনেন- াভকাো 

মা-মদনমুজুয 

ভামকআে-৩৫০০ 

 

196 
নাভ- মভাছাোঃাভজদাভফগভ 

মতা/স্বাভী/স্ত্রী-মভাোঃভজাভযআরী 

গ্রাভ- চাভাইমদঘী 

ওোড ড- ০৩ 

ইউমনেন- াভকাো 

 

এনআইমডনং- 

৭৭১২৫৯৪৪৩৬২৩৫ 

মভাফাইর- 

মা-মদনমুজুয 

ভামকআে-৩০০০ 

 

197 
নাভ- মভাছাোঃরাইরীভফগভ 

মতা/স্বাভী/স্ত্রী- মভাোঃভফরারভাভন 

- ১৯৯০৭৭১২৫৯৪০০০২৭৩ 

০১৭০৬৭৬৫২২৩ 

গ্রাভ- নগযাভকাো 

ওোড ড- ০৬ 

ইউমনেন- াভকাো 

মা-মদনমুজুয 

ভামকআে- ৩৫০০ 

 



198 
নাভ- তুরাযাভফভ ডন 

মতা/স্বাভী/স্ত্রী-মৃতমফঘানুফভ ডন 

- ৭৭১২৫৯৪৪৩৯২৬৩ 

০১৭৬৩১৭৬২৭৫ 

গ্রাভ- 

রমিগড়ডাঙ্গাাড়া 

ওোড ড- ০৫ 

ইউমনেন- াভকাো 

 

মা-মদনমুজুয 

ভামকআে-৭০০০ 

 

199 
নাভ- মুমক্তযানী 

মতা/স্বাভী/স্ত্রী-গভজন্দ্রনাথফভ ডন 

- ৭৭১২৫৯৪৪৩৮৬৯০ 

০১৭৫১৩৬৯৮৯৩ 

গ্রাভ- ছত্রমকাযপুয 

ওোড ড- ০৫ 

ইউমনেন- াভকাো 

মা-মদনমুজুয 

ভামকআে-৩০০০ 

 

200 
নাভ- ামফদাযানী 

মতা/স্বাভী/স্ত্রী- মৃতকভরচন্দ্রফভ ডন 

৭৭১২৫৯৪৪৩৭৩৪৯ 

০১৩০৯৪৫০৩৩৫ 

গ্রাভ- মগামফন্দগুরু 

ওোড ড- ০৪ 

ইউমনেন- াভকাো 

 

মা-মদনমুজুয 

ভামকআে-৩৫০০ 

 

201 
নাভ- মযদফভ ডন 

মতা/স্বাভী/স্ত্রী- মৃতনাফারকচন্দ্রফভ ডন 

গ্রাভ- আটিোগ্রাভ 

ওোড ড- ০২ 

ইউমনেন- াভকাো 

 

এনআইমডনং- 

৭৭১২৫৯৪৪৩৪০১১ 

মভাফাইর- 

০১৭৪২৮৪৪০৫১ 

মা-মদনমুজুয 

ভামকআে-৩৫০০ 
 

202 
নাভ- মভাোঃভাাতাফউদ্দীন 

মতা/স্বাভী/স্ত্রী- মৃতওোভদুরআরী 

গ্রাভ- আটিোগ্রাভ 

ওোড ড- ০২ 

ইউমনেন- াভকাো 

 

এনআইমডনং- 

৭৭১২৫৯৪৪৩৩৮১২ 

মভাফাইর- 

০১৭৭২৮৫৮৩৩১ 

মা-মদনমুজুয 

ভামকআে-৩৫০০ 

 

203 
নাভ-মভাস্তামকনযভান 

মতা/স্বাভী/স্ত্রী- মভাোঃনুযআরভ 

গ্রাভ- আটিোগ্রাভ 

ওোড ড- ০২ 

ইউমনেন- াভকাো 

 

এনআইমডনং- 

৭৭১২৫৯৪৪৩৩৯৪৮ 

মভাফাইর- 

০১৩০৪৬৭৩৭৬৭ 

মা-মদনমুজুয 

ভামকআে-৩০০০ 

 

204 
নাভ- ভুভফন্দ্রনাথফভ ডন 

মতা/স্বাভী/স্ত্রী- মৃতফন্তফভ ডন 

গ্রাভ- মনতাইযকায 

ওোড ড- ০২ 

ইউমনেন- াভকাো 

 

এনআইমডনং- 

৭৭১২৫৯৪৪৩৩৪৫৫ 

মভাফাইর- 

০১৭২৪৬৭৯৭৬২ 

মা-মদনমুজুয 

ভামকআে-৩০০০ 

 



205 
নাভ- শুমরচন্দ্রফভ ডন 

মতা/স্বাভী/স্ত্রী- মৃতকামভনীচন্দ্রযাে 

এনআইমডনং- ৭৭১২৫৯৪৪৩৩৬৫৫ 

মভাফাইর- ০১৭২২৮১২১৯৭ 

গ্রাভ- 

নোমদঘীআটিোগ্রাভ 

ওোড ড- ০২ 

ইউমনেন- াভকাো 

 

মা-মদনমুজুয 

ভামকআে-৩০০০ 

 

206 
নাভ- মভাছাোঃজমযপাখাতুন 

মতা/স্বাভী/স্ত্রী- মভাোঃআমছযউদ্দীন 

এনআইমডনং- ৭৭১২৫৯৪৪৩৩৫৭২ 

মভাফাইর- ০১৭৪৩২৯৩৩১৯ 

গ্রাভ- মনতাইনযকায 

ওোড ড- ০২ 

ইউমনেন- াভকাো 

 

মা-মদনমুজুয 

ভামকআে- 

 

207 
নাভ- মভাোঃআমভনাযযভান 

মতা/স্বাভী/স্ত্রী- মভাোঃলুৎপযযভান 

এনআইমডনং- ১৯৯৪৭৭১২৫৯৪০০০১৭১ 

মভাফাইর- ০১৭৯৬০৬৪৮০৭ 

গ্রাভ- ফাযাটিো 

ওোড ড- ০১ 

ইউমনেন- াভকাো 

 

মা-মদনমুজুয 

ভামকআে-৩৫০০ 

 

208 
নাভ- মভাছাোঃাথীআকতায 

মতা/স্বাভী/স্ত্রী- মৃতকমছভউদ্দীন 

এনআইমডনং- ৫১০৫৪৫০৩৯৮ 

মভাফাইর- ০১৭৯০১৯৪২৪৯ 

গ্রাভ- নগযাভকাো 

ওোড ড- ০৬ 

ইউমনেন- াভকাো 

 

মা-মদনমুজুয 

ভামকআে-৩০০০ 
 

209 
নাভ- মভাোঃমফপুরইরাভ 

মতা/স্বাভী/স্ত্রী- মভাোঃমফফযযভান 

এনআইমডনং- ৭৭১২৫৯৪৪৪০৯০৮ 

মভাফাইর- ০১৭৯৭৩৬৬৭০৯ 

গ্রাভ- নগযাভকাো 

ওোড ড- ০৬ 

ইউমনেন- াভকাো 

 

মা-মদনমুজুয 

ভামকআে- ৩০০০ 

 

210 
নাভ- মভাোঃআব্দুরকাভদয 

মতা/স্বাভী/স্ত্রী- মভাোঃমপজউদ্দীন 

এনআইমডনং- ৭৭১২৫৯৪৪৩৯৭০৬ 

মভাফাইর- ০১৭১৬৮৬১০৭৯ 

গ্রাভ- নগযাভকাো 

ওোড ড- ০৬ 

ইউমনেন- াভকাো 

 

মা-মদনমুজুয 

ভামকআে- ৫০০০ 

 

211 
নাভ- ভভযআরী 

মতা/স্বাভী/স্ত্রী- মৃততমভজ 

গ্রাভ- নগযাভকাো 

ওোড ড- ০৬ 

ইউমনেন- াভকাো 

এনআইমডনং- 

৭৭১২৫৯৪৪৪০০৪৪ 

মভাফাইর- 

০১৭০৬৭৬৯৯৪৪ 

মা-মদনমুজুয 

ভামকআে- ৫০০০ 

 



212 
নাভ- মভাছাোঃরুমফআক্তায 

মতা/স্বাভী/স্ত্রী- জমরুরইরাভ 

এনআইমডনং- ৮৭০২৪৪৩৪০২ 

মভাফাইর- ০১৭৮৪১৮০৪৬৯ 

গ্রাভ- নগযাভকাো 

ওোড ড- ০৬ 

ইউমনেন- াভকাো 

 

মা-মদনমুজুয 

ভামকআে- ৩৫০০ 

 

213 
নাভ- মভাোঃআক্তারুরইরাভ 

মতা/স্বাভী/স্ত্রী- মভাোঃআভতাোযযভান 

এনআইমডনং- ৭৭১৩৪৫৭৫০৮৪৩৩ 

মভাফাইর- ০১৭৯৭৮২৮১৬৭ 

গ্রাভ- নগযাভকাো 

ওোড ড- ০৬ 

ইউমনেন- াভকাো 

 

মা-মদনমুজুয 

ভামকআে- ৫০০০ 

 

214 
নাভ- অমরনচন্দ্রফভ ডন 

মতা/স্বাভী/স্ত্রী- মৃতনভগন্দ্র 

এনআইমডনং- ১৯৪২৭৭১২৫৯৪০০০০০১ 

মভাফাইর- ০১৭১৩৭২০৬৮৪ 

গ্রাভ- ভধ্যভগামফন্দগুরু 

ওোড ড- ০৪ 

ইউমনেন- াভকাো 

 

মা-মদনমুজুয 

ভামকআে- 

 

215 
নাভ- মদনফন্ধুচন্দ্র 

মতা/স্বাভী/স্ত্রী- মৃততামযনীভভান 

গ্রাভ- আটিোগ্রাভ 

ওোড ড- ০২ 

ইউমনেন- াভকাো 

এনআইমডনং- 

৭৭১২৫৯৪৪৩৪২৩৬ 

মভাফাইর- 

০১৭৭৩৮৫২৫৬৪ 

মা-মদনমুজুয 

ভামকআে- ৩০০০ 

 

216 
নাভ- মভাছাোঃনুযভনায 

মতা/স্বাভী/স্ত্রী- মভাোঃভভাস্তপা 

গ্রাভ- মনতাইযকায 

ওোড ড- ০২ 

ইউমনেন- াভকাো 

এনআইমডনং- 

৭৭১২৫৯৪৪৩৩৪৬৬ 

মভাফাইর- 

মা-মদনমুজুয 

ভামকআে- ৩০০০ 

 

217 
ামফদাযানী 

স্বাভীোঃমৃতকাঊোচন্দ্রফভ ডণ 

গ্রাভোঃমংাড়া, 

আযামজভগৌযীকান্ত , 

ইউমনেন- াভকাো 

এনআইমডনং- 

৭৭১২৫৯৪৪৩৫১১৮ 

মভাফাইর- 

০১৭১৭১২৫২০২ 

মা-মদনমুজুয 

ভামকআে- ৩৫০০ 

 

218 
মজযনফারা 

স্বাভীোঃমৃতভন্ডরফভ ডণ 

গ্রাভোঃফীযাড়া, 

াভকাোকাভাত , 

ইউমনেন- াভকাো 

এনআইমডনং- 

৭৭১২৫৯৪৪৪১৯৪৬ 

মভাফাইর- 

০১৩১১৯৬৭৩৭৯ 

মা-মদনমুজুয 

ভামকআে- ৩৫০০ 

 



  

219 
মভাোঃআভনাোযভাভন 

মতা-মভাোঃএনামুরক 

গ্রাভোঃনগযাভকাো, 

ইউমনেন- াভকাো 

এনআইমডনং- 

৯৫৭১২০৬২১৯ 

মভাফাইর- 

০১৭২৮৩১৬১৫৭ 

মা-মদনভজুয 

ভামকআে- ৩৫০০ 

 

220 
মভাোঃআব্দুযযমদ 

মতা-মৃতএফাজউদ্দীন 

এনআইমডনং- ৭৭১২৫৯৪৪৩৪৯৫১ 

মভাফাইর- ০১৩২৪০৭৮৭১২ 

গ্রাভোঃমংাড়া, 

আযামজভগৌযীকান্ত , 

ইউমনেন- াভকাো 

মা-মদনভজুয 

ভামকআে- ৪০০০ 

 

221 
মভাছাোঃভমজডনাআক্তায 

স্বাভী- মৃতআবুরপজর 

এনআইমডনং- ৭৭১২৫৯৪৪৩৪৯৫০ 

মভাফাইর- ০১৭৩৭১৫৪৭৯৭ 

গ্রাভোঃমংাড়া, 

আযামজভগৌযীকান্ত , 

ইউমনেন- াভকাো 

মা-গৃকভী 

ভামকআে- ৩০০০ 

 

222 
মভাছাোঃঅমজপাখাতুন 

স্বাভীোঃমৃতআব্দুল্লা 

এনআইমডনং- ৭৭১২৫৯৪৪৩৬৪৭৭ 

মভাফাইর- ০১৭২৫৩৩২৩৮১ 

গ্রাভোঃযাভপ্রাদকামজড, 

ইউমনেন- াভকাো 

মা-মদনভজুয 

ভামকআে- ২৫০০ 
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