
ক্রমিক নং নাি মিতা/ স্বািী পুরুষ/িমিলা পিশা গ্রাি ওয়ার্ ড নং ইউমনয়ন জাতীয়িমিচয় িত্র নং প াক্তাি পিাবাইল নং সংযুক্ত মর্লারিি  নাি মর্লারিি পিাবাইল নং

১ পিাছাাঃ মবলমকচ খাতুন মনয়ািত আলী িমিলা গৃমিনী পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০২০৮০ ০1705-141225 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২ ছাবদাি আলী নবাই িন্ডল পুরুষ মদনিজুি মৃিরেিািী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০২৫৯৯ ০1904-562010 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩ িারবয়া খাতুন বাদশা িমিলা গৃমিনী মৃিরেিািী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০২৫৪৯ ০1955-662238 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৪ কুলছুি খাতুন জুরয়ল পিারসন িমিলা গৃমিনী মৃিরেিািী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০২৪৮৪ ০1959-945546 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৫ শািছুন নািাি িমবউল িামলতা িমিলা গৃমিনী মৃিরেিািী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০২৩৯৮ ০1986-606497 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৬ মিজানুি িিিান িামবল িন্ডল পুরুষ মদনিজুি মৃিরেিািী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০২৪৭৪ ০1934-073832 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৭ িারসি আলী বািাদুি পশখ পুরুষ মদনিজুি মৃিরেিািী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০২৪৩৫ ০1960-208413 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৮ আিমজনা খাতুন িযিত আলী িমিলা গৃমিনী মৃিরেিািী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০২৫২৫ ০1954-633868 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৯ শামিবালা িায় লক্ষী িায় িমিলা গৃমিনী মৃিরেিািী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০২৫৪২ ০১৯৬৫-৮৪৬৭১৯ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১০ িমিিা খাতুন আকরছদ আলী িমিলা গৃমিনী মৃিরেিািী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০২৪৭৯ ০1905-269892 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১১ সসয়দ আলী পিাাঃ পখািরশদ পুরুষ মদনিজুি মৃিরেিািী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০২৪৮৯ ০1955-670211 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১২ দাউদ আলী মৃত কমিি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি মৃিরেিািী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০২৪৩০ ০1725-549126 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৩ আাঃ কারদি পশখ ঊািাদুি পশখ পুরুষ মদনিজুি মৃিরেিািী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০২৪৩২ ০1948-081571 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৪ পতাফারেল পিারসন আইনাল িন্ডল পুরুষ মদনিজুি মৃিরেিািী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০২৪৮৫ ০1991-626795 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৫ আিজান িন্ডল িামবল িন্ডল পুরুষ মদনিজুি মৃিরেিািী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০২৩৮২ ০1763-615412 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৬ িমি খাতুন িিিত আলী িমিলা গৃমিনী মৃিরেিািী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০২৪০৮ ০১৯৩২-৬৬৯১৯৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৭ ওয়ারজদ আলী আইনাল িন্ডল পুরুষ মদনিজুি মৃিরেিািী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০২৩৮৬ ০১৯৬৬-৭৮৫১৯৬ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৮ মিজানুি িিিান িকরছদ আলী পুরুষ মদনিজুি মৃিরেিািী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬০০০০১২ ০1903-105317 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৯ সাইদুি িিিান পোিাল িন্ডল পুরুষ মদনিজুি মৃিরেিািী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১১৪১ ০1831-702820 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২০ সুলতান আলী সািরছদ আলী পুরুষ মদনিজুি মৃিরেিািী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১১৫৮ ০১৭৬০-৮০৫০১৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২১ পিাছাাঃ ফারতিা খারজি িমিলা গৃমিনী মৃিরেিািী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৭৫৮ ০1939-729658 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২২ পিাসরন আিা িামফজ আিারিদ িমিলা গৃমিনী মৃিরেিািী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০০০০৭ ০1960-935882 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৩ পিাছাাঃ পজািিা খাতুন মৃ-আলা উদ্দীন িমিলা গৃমিনী মৃিরেিািী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০০৭১৫ ০1993-865115 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৪ িামফজুল ইসলাি আাঃ ছাত্তাি পুরুষ মদনিজুি মৃিরেিািী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১১৯৯ ০1763-615412 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৫ শািা বুদ্দীন িন্ডল পিািািদ পুরুষ মদনিজুি মৃিরেিািী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৩৭৪ ০1905-269892 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৬ মবল্লাল পিারসন চান্দ আলী পুরুষ মদনিজুি মৃিরেিািী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১২৭৮ ০১৯৩৯-২০৫৮৫৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৭ নামসি উদ্দীন িিিত আলী পুরুষ মদনিজুি মৃিরেিািী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৭৮২ ০১৯৯৭-৯১৩৩৭০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৮ ঈদ আলী আাঃ িাই পুরুষ মদনিজুি মৃিরেিািী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬০০০২২৫ ০1940-215328 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

খাদ্য বান্ধব কি ডসুমচি আওতায় ইউমনয়ন ম মত্তক সুমবধা প ামেরদি নারিি তামলকা

ইউমনয়ন নাি- উথলী, জীবননেি, চুয়ার্াঙ্গা।



২৯ িািমজনা খাতুন আমিি পিারসন িমিলা গৃমিনী মৃিরেিািী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১১২২ ০1983-909324 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩০ আরিনা খাতুন িকরছদ আলী িমিলা গৃমিনী মৃিরেিািী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১১১৩ ০1905-269892 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩১ আসিান আলী ঈিান সাবদাি পুরুষ মদনিজুি মৃিরেিািী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৩৮৭ ০1930-937544 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩২ মবলাত পিারসন পিানতাজ পিারসন পুরুষ মদনিজুি মৃিরেিািী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১২১৭ 01790-399852 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৩ আলতাফ পিারসন জরবদ আলী পুরুষ মদনিজুি মৃিরেিািী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৩৬৪ ০১৯২৭-৯৯৩৮২৮ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৪ আয়শা খাতুন িওরশদ আলী িমিলা গৃমিনী মৃিরেিািী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১২৫৩ ০1785-907533 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৫ আাঃ িমতন িারসি আলী পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৫ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৮৫০৬ ০1739-730993 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৬ লক্ষী দাস জরেিশ্বি দাস িমিলা গৃমিনী পসরনিহুদা ৫ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৮৭০২ ০1737-230489 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৭ মসমদ্দক আলী আবু বক্কি পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৫ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৮১৫ ০১৯০৫-২৬৯৪৫৬ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৮ খরেন দাস জদু দাস পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০২২০৩ ০১৭০৩-১৫০২১০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৯ িমবউল মবশাস পকাবাদ পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৫ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৮৬৫২ ০১৯৪৫-৯৫১৬৯৫ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৪০ পিাাঃ নজরুল ইসলাি পিাাঃ জয়নাল আরবদীন পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৫ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৮৫৫২ ০১৭৩৮-৪১৯১৬৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৪১ শারিদা খাতুন জািাল পিারসন িমিলা গৃমিনী পসরনিহুদা ৫ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৮৯৮ ০১৩১৫-৯৫২৪৯২ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৪২ ইনছান খাতুন আলা উদ্দীন িমিলা গৃমিনী পসরনিহুদা ৫ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৮৬৪৫ ০১৯৩৪-০৯২৫৪১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৪৩ আমলয়া খাতুন পোলাি িিিান িমিলা গৃমিনী পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৮৭৫৭ ০১৯৩৮-৫১০৭১৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৪৪ মফরিাজা খাতুন িমিউদ্দীন িমিলা গৃমিনী পসরনিহুদা ৫ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০২০৪৬ ০১৯২০-৮১০১৭২ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৪৫ তািা চাঁদ নুি পিািািদ পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৫ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০২০৫৬ ০১৭৩৬-২৮৭৭৪৬ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৪৬ আক্তাি পিারসন শািারদাত পিারিন পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৫ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৯৪২ ০১৯৬৯-৩৪৯৯৩৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৪৭ নবমিি দাস ফটিক দাস পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০০২৩১ ০১৭০৬-৪৪৩৫৯৫ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৪৮ শমিদুল িক িিিত আমল পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৫ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০২১৫৯ ০১৯৩৪-০৮৪৯১১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৪৯ তািাজ উদ্দীন মবশািত িন্ডল পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ১ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০২১৫৮ ০১৯৫৪-৮৭০৩৩৮ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৫০ িামসবুল পিারসন পিাসরলি উদ্দীন পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৫ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০২২৪৭ ০১৯৬৯-০২৯৪৫০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৫১ িিরজত আলী ফিজ আলী পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৫ উথলী ১৮১৫৫৭৬০০০০০১ ০১৭১২-৮১১৩৪৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৫২ পিাাঃ ইমলয়াস পিারসন পিাাঃ িমিউদ্দীন পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৫ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৭২৫ ০১৯১২-৩৯০১৪৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৫৩ পিাছাাঃ মিনা খাতুন মৃ- আকুববাি পিারসন িমিলা গৃমিনী পসরনিহুদা ৫ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০০২৭১ ০১৭৮১-১৫৭৯৮৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৫৪ মসিাজুল ইসলাা্ি পিারসন সদাল পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৫ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৮৭৮ ০১৭৯০-৩০৮৩৯৮ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৫৫ তমিকুল ইসলাি িমিউদ্দীন পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৫ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৯০২ ০১৯১৫-৫৭৪৬২৯ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৫৬ পিারকয়া আবু মসমদ্দক িমিলা গৃমিনী পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫৮০৯৫৫ ০১৭০৩-৮৯৬৭৫০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৫৭ পিাাঃ আশিাফ আলী পিাাঃ আমিল উদ্দীন পুরুষ মদনিজুি মৃরেিািী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১২২৮ ০১৯৪৯-১৪৯৪৮৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৫৮ আরবদ আলী ওমল পিািািদ পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৫ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৪৪৭ ০১৯০৮-৭৬১৪৮০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৫৯ পিাাঃ আাঃ িান্নান মৃত- পোলাি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি মৃরেিািী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১২০৫ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৬০ িামজয়া সুলতানা আাঃ িাোক িমিলা গৃমিনী পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৭৪৪৭ ০১৭৩৪-৯৫৩৩৩৮ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮



৬১ িমিউদ্দীন জালাল উদ্দীন পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৫ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৯০১ ০১৯২১-৯৪০২৫১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৬২ বমশয়াি িিিান আাঃ মুন্নাফ পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৫ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৪৬৮ ০১৯৩৯-৭২৯৫৪৯ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৬৩ পিািািদ আলী নবাব িন্ডল পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৫ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০০৫৭০ ০১৯৯৪-২১৩২৮৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৬৪ খান সারিব মদদাি পিারসন পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৫ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৮৫৪ ০১৯৬৭-৯৮৪৩২৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৬৫ ফজলুি িিিান আিারিদ আলী পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৫৭৩ ০১৯৫৪-৫৫১১২১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৬৬ ওসিান েমন আবুল পিারসন পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৫ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০০৩৩১ ০১৯৮৪-১৮০৭১৬ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৬৭ আবুল কালাি শািসুল েমন পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৫ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৯১৭ ০১৯১০-৪৫৩৮৪৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৬৮ মুকুল মিয়া পিািািদ পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৫ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০০৯৫৩ ০১৭৬৫-৬৯২১১৮ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৬৯ শাখাওয়াত পিারসন িিজান পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৫ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০০২৮৬ ০১৯২৮-২৭৭৬১৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৭০ ইমিস আলী নুি পিািািদ পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৫ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৫৪৬ ০১০৫-৭৩৮৪৩০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৭১ আমনছুি িিিান আাঃ িান্নান পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৫ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৮৫৬২ ০১৭৭১-৪৪০১২৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৭২ জায়দা খাতুন বদি উদ্দীন িমিলা গৃমিনী পসরনিহুদা ৫ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৮৬৬ ০১৯৮৭-৪৬৩৭০২ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৭৩ পিাাঃ িমনরুল ইসলাি মৃত- িযিত আলী পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০০৬৯৬ ০১৯৬০-৯৩৫৮৯৬ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৭৪ পকসিত আলী আকরছদ আিী পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৫ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০০৪৮৩ ০১৯৫৪-৮৭৬৫১৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৭৫ পতাফারেল পিারসন কুরিাত আলী পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৫ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০২০২২ ০১৯০৪-৬৯৪৮৪৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৭৬ ফজলুল িক িজব আলী পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৫ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৫০৬৮ ০১৯৪৫-৯৪৯৯৬৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৭৭ পজরলিাি আনারুল িমিলা গৃমিনী পসরনিহুদা ৫ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৭০৫ ০১৯৯৮-৯০৪৫৭৫ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৭৮ আাঃ জমলল আাঃ িমজদ পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৫৭৩ ০১৭৬১-৪০৮২০৫ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৭৯ আশিাফ আলী আব্দুল িান্নান পুরুষ মদনিজুি উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৭১৩১ ০১৯৩১-৬৭০২৭২ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৮০ আলিেীি পিারসন িিজান আলী পুরুষ মদনিজুি উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৮৮৫ ০১৭৫৬-৩১২৯২৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৮১ জীবন িিিান আব্দুল িিিান পুরুষ মদনিজুি উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৭০৬১ ০১৭৭২-৭৮৫৮৬৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৮২ শািানাজ স্বািীাঃ জািাল উদ্দীন িমিলা গৃমিনী উথলী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৪৮৯ ০১৯১৮-৯৫২৮৮৮ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৮৩ িামছনা খাতুন শািাজান আলী িমিলা গৃমিনী উথলী ১ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৪৪৩ ০১৯৯৯-৬৩৮২২২ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৮৪ মলয়ন পফিরদৌস পিজাউল িক পুরুষ মদনিজুি উথলী ১ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৭৫৬১ ০১৭৪৩-২৮২৭১৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৮৫ রূিচান পিাসরলি পুরুষ মদনিজুি উথলী ১ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৫৩৭৪ ০১৯৮২-৪৩১৭৪৫ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৮৬ সাইদুি িিিান মৃতাঃ আব্দুল লমতফ পুরুষ মদনিজুি উথলী ১ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৭৯৫৯ ০1925-541231 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৮৭ সইতন স্বািীাঃ আাঃ িান্নান িমিলা গৃমিনী উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৯৭৮ ০১৯৮৬-৪৬২৯৫১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৮৮ িারশি পজায়াদ্দডাি মৃতাঃ এবািত আলী পুরুষ মদনিজুি উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৮৪৩ ০১৯৫৪-৮৭৬৪১৬ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৮৯ মনজািমদ্দন ছাত্তাি আলী পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৮০৩১ ০1925-158754 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৯০ িামফজুল িক আব্দুল কমিি পুরুষ মদনিজুি উথলী ১ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৭৩৫১ ০১৯২৩-৫৮২৫২২ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৯১ আকিাি পিারসন মৃতাঃ পখলাফত পুরুষ মদনিজুি উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৭১৮৪ ০1706-443505 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৯২ আনজাি আলী আলীি বাজুনদাি পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৮৪৭৯ ০১৯০৪-৯০৪৩১০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮



৯৩ আিজী স্বািীাঃ মৃতাঃ িান্দাি িমিলা গৃমিনী উথলী ১ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬২০১ ০১৯৬৯-৮৫০৮৬৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৯৪ আবু তারিি মৃতাঃ িামিদুি িিিান পুরুষ মদনিজুি উথলী ১ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৮৫৮ ০১৯৬১-৫৬১২৪৫ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৯৫ পিাশারিফ সািসুল আলি পুরুষ মদনিজুি উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৯৪৬ ০১৭৬৬-২৯৭৯২৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৯৬ চাইনা পবেি স্বািীাঃ িামফকুল িমিলা গৃমিনী উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৭২৪৬ ০১৯৩১-৪৪৩০৫৬ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৯৭ আফছাি আলী মৃতাঃ জয়নাল পুরুষ মদনিজুি উথলী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৭০৪৫ ০১৮৩৫-২১৪০৮৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৯৮ িমিদুল িক ফমকি পিািািদ পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৭২৩২ ০১৯৫২-০৯৮৮২৬ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৯৯ িামববুল ইসলাি িমফকুল ইসলাি পুরুষ মদনিজুি উথলী ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬০০০৪৫৫ ০১৭৩১-৯৩৫৪৪৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১০০ শািাদত আলী মৃতাঃ নুি পিািািদ পুরুষ মদনিজুি উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৫৫৯৬ ০১৯৪৩-২৪৪৫৭৮ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১০১ শমিফ উদ্দীন মিয়াজ উদ্দীন পুরুষ মদনিজুি উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৭৪৯৫ ০1726-033993 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১০২ িমিনুল শওকত আলী পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৫৩৫৭ ০1918-224237 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১০৩ পিরিিন পনছা স্বািীাঃ িমবউল িমিলা গৃমিনী উথলী ১ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৬৯৮ ০১৭৪২-০৩৯৪৫২ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১০৪ িমিদুল ইসলাি আকবাি আলী পুরুষ মদনিজুি উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৭১৭০ ০১৯৪৫-৫১৭০১২ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১০৫ মুসমলিা আবু িন্ডল িমিলা গৃমিনী উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৬৯২ ০১৭৪১-২৫২৮৭০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১০৬ আনছাি আলী আেবাি আলী পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ২৬৯৬৮০৯৬৩৩২০৩ ০1981-926324 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১০৭ পসািিাব পিারসন পখলাফত পুরুষ মদনিজুি উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৭১৮২ ০১৯৫৬-০০২৪০৫ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১০৮ মফরিাজা িামফজুল িমিলা গৃমিনী উথলী ১ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৫৫১৩ ০১৯২৪-২২০৯৮৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১০৯ শ্রী শ্যািল কুিাি কি ডকাি শ্রী শুমনল চন্দ্র কি ডকাি পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ২৮৩৭৬০৮২৫৯ ০১৯২৭-০১৫৮০৯ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১১০ ইমিস আাঃ জমলল পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৯৮৩ ০1986-844026 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১১১ িমফজুল িক ইউছুি পুরুষ মদনিজুি উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬১৬৩ ০1931-249560 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১১২ আমজজুল পশখ মৃতাঃ দুলাল পশখ পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৯৭২ ০১৯৯৮-২২১৪১৬ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১১৩ আমলি িমিি পুরুষ মদনিজুি উথলী ১ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৯৯৯ ০১৯৫৯-৩৭২১০১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১১৪ ফামিিা পবেি আলী পিারসন িমিলা গৃমিনী উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৯৬৬ ০১৯০৭-৭৩৭১২৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১১৫ কমিি উদ্দীন িারিজ পুরুষ মদনিজুি উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৭১৪৭ ০১৯১৭-২৮১৩৫৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১১৬ পিাাঃ ইছািক িন্ডল িাজািী িন্ডল পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ৭৭৮৭৫৮৯৮৪০ ০১৯৬০-৯৩৫৮১১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১১৭ জহুরুল আকবাি পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৫৩১৬ ০১৪০২-১৫৪১১৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১১৮ পিাছাাঃ জািানািা খাতুন িমিি উদ্দীন পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ২৩৮৭১৭৪২২৬ ০১৯১৩-৩৩২৮৪৮ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১১৯ কমলি উল্লাি আলি পুরুষ মদনিজুি উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪০০০০৪ ০১৭৩০-৮২৮৭৪০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১২০ তমিকুল ইসলাি আকবাি পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৫২৪১ ০১৯১৭-৩৮১১৭৯ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১২১ চায়না খাতুন আবুল িমিলা গৃমিনী উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৩১২ ০১৪০৫-২৯৭৪৫৫ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১২২ মনিজন কুিাি ইরেন সািিা পুরুষ মদনিজুি উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৫৪০৪ ০১৯২১-১৬৩৩২৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১২৩ সত্তিী দাসী সুনীল দাস িমিলা গৃমিনী উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৭২২৩ ০১৯৯০-৯৩৪১৯৬ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১২৪ জমত খাতুন সাইদুি িিিান িমিলা গৃমিনী উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৩৪৬ ০১৯০৮-০৯৯৮৯৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮



১২৫ সাোদ পিারসন বদি উদ্দীন পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৫৫৪৪ ১৯৩০৩৩৪১৫১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১২৬ পিাসরনয়ািা সািসুল িমিলা গৃমিনী উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৪৮৫ ১০৭৭৫-১১৩২০৬ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১২৭ বমবতা পিািাম্ম্দ আলী িমিলা গৃমিনী উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪০০২০৫ ০১৯১৬-৪১০৯৬০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১২৮ লাল পখাকাই পুরুষ মদনিজুি উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৬২২ ০১৯২৪-৩২৮৬৪৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১২৯ জামিদুল আবুল িন্ডল পুরুষ মদনিজুি উথলী ১ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪০০০১১ ০১৭১৬-৬৫৯০৪৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৩০ শামিন েফুি আলী পুরুষ মদনিজুি উথলী ১ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৫৫৩৫ ০১৮৭৭-৫০৮০৪২ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৩১ িামিদুল পশখশমিদ পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪০০২১০ ০১৯৯০-৭০৯০৩৯ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৩২ ওসিান আলী লুৎফি পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪০০০০২ ০১৭২১-৯৫২৩৩৮ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৩৩ মনজাি পিাজরিল পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪০০০০১২ ০১৮৪০-৬৪৫১০৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৩৪ পিাাঃ বাবু পিাল্লা মৃ- ওমফ উদ্দীন পুরুষ মদনিজুি উথলী ১ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৫৬০৯ ০১৭৫২-২৬০৩৭২ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৩৫ িজুি বামিক পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৮৮০ ০১৯৪৫-৯০৫৮৩৮ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৩৬ িািতাব বামিক পুরুষ মদনিজুি উথলী ১ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৮৮৬ ০1967-355071 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৩৭ সফুিা আকবাি িমিলা গৃমিনী উথলী ১ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৭০২ ০১৯২৭-২৭০৯৮৯ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৩৮ পিাাঃ বাবুল পিারসন পিাাঃ পতাফারেল পিারসন পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ৬০০৩৩৬৬২৩১ ০১৯৯৬-৩৪৩৫৯২ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৩৯ আশিাফুল আলি কািরুদ্দীন পুরুষ মদনিজুি উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৭১৫২ ০1712-433471 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৪০ ফমিদা িশারিফ িমিলা গৃমিনী উথলী ১ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪২০৪১৪ ০১৭৩৬-৪২২০৪১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৪১ আবু তারলব মকতাবদ্দীন পুরুষ মদনিজুি উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৭৪৮২ ০১৯৫৬-৬৩৪২৪২ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৪২ িনমজত সন্নামশ পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৪৬৮৪২ ০১৯১০-৪৮৪০৯৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৪৩ সুমিয়া ইদবাি িমিলা গৃমিনী উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৫৫৩৩ ০১৯০৬-২১৩০৪৮ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৪৪ আরনিাি মিজানুি িমিলা গৃমিনী উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৭৮৫ ০১৯৩৮-৫২১৫০১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৪৫ মসিাজ বািাি পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪২৪৫৬৬ 1927-০364047 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৪৬ আছিা সমিদ িমিলা গৃমিনী উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৭৬০ ০১৭০৩-১৫০১২৬ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৪৭ আমনসুি মফরিাজ পুরুষ মদনিজুি উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৮৪২ ০১৯২২-৩৫৮৪৮৬ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৪৮ আবুতারলব িামিদুল পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৯১৭ ১০৭৩১-৮৫৫৯০৬ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৪৯ কালাি আমতয়াি পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৮০০ ০1734-756347 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৫০ আাঃ ছাত্তাি িমজবাি পুরুষ মদনিজুি উথলী ১ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৮৯৮ ০1959-569887 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৫১ িামিদ নুি ইসলাি পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৮৬৩ ০1937-444527 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৫২ িিিত আলী ফুলিমল্লক পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৭১৬ ০১৯৫৯-৩৮১৭৪৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৫৩ িামবল আকবাি পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৩৪০ ০1921-551131 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৫৪ জািাত িকরসদ পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৮০০৭ ০১৯২৬-৯৩৫৭০৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৫৫ িমবউল ফমকি পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৮০১২ ০১৯১২-২৯৮২৩৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৫৬ পিামজনা বািাি িমিলা গৃমেনী উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬০২২ ০১৯৪৮-৫৩৯২৮০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮



১৫৭ মিনারুল বািাি পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬০৪৫ ০১৯৩৫-৫০৬৮৬৯ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৫৮ পিাাঃ িমনরুোিান পিাাঃ মসমদ্দকুি িিিান পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ৮৭০০২০২৫৯৪ ০১৭৩৬-৪২২০৪১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৫৯ িইফুল িারিজ পুরুষ মদনিজুি উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৭৪০২ ০১৯৯৫-৬৩০১১৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৬০ কািাল িারিজ পুরুষ মদনিজুি উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৭১৫০ ০1939-728372 পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৬১ িওশনা িিজান িমিলা গৃমেনী উথলী ১ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৭০৭৩ ০১৭০৫-১৪১১৭২ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৬২ শুকুি আমলমিি পুরুষ মদনিজুি উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৮২৪৩ ১৯২৬৯০৬৬২৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৬৩ জািি িমিি পুরুষ মদনিজুি উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৮৩৩৬ ০১৯৪০-৫৩৪৭৪০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৬৪ পিাাঃ মিিা খাতুন পিাাঃ মশমিদ পিারসন িমিলা গৃমিনী উথলী ২ উথলী ১৯১৭৪৪১৭১৭ ০১৪০৬-১২৯৯৮০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৬৫ চারুবালা মনতাই িমিলা গৃমিনী উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৭২১৪ ০১৫৭২-৪৩৯৯৩৮ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৬৬ মবকাশ ইািান দাস পুরুষ মদনিজুি উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৭২১৭ ০১৭২৪-১৩৫৪৪৮ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৬৭ ঝনু কালু পুরুষ মদনিজুি উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৫০৭৬ ০১৭১৬-৬৫৯০৪৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৬৮ মনমখল প্র াত পুরুষ মদনিজুি উথলী ১ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৪৫৬ ১৭২৫৩৬২০৩৯ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৬৯ কামিন ইছািক পুরুষ মদনিজুি উথলী ১ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৮৫২৪ ১৭২৩২৬৬৮৯২ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৭০ আজোি অর্ম ডল পুরুষ মদনিজুি উথলী ১ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৫২৯ ০১৯৬২-১৬৮৫৯১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৭১ পিশিা মসিাজুল িমিলা গৃমিনী উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৭০৪৪ ০১৮০২-২৯৯২৯৬ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৭২ ইবাদত নুি পিািািদ পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৫৪৪৩ ১৭৫৩১৭২৫১৬ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৭৩ পসানাতন ইনুিন্ডল পুরুষ মদনিজুি উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৭৪৫৫ ০১৯৪৫-৯৬০৯৮৫ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৭৪ সুমনল নরিনাথ পুরুষ মদনিজুি উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৭৯৫৭ ০১৯০৯-২০৩৪৫৬ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৭৫ িমশদ ফমকি পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৭৩৩০ ০১৯১৪-৬৩৭৯৫৮ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৭৬ আমিনুল পকাবাদ পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৫২০১ ০১৭১৩-৯০৯১৬৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৭৭ মিন্টু কালু পুরুষ মদনিজুি উথলী ১ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৫০৭৭ ০১৯৪২-২৬২৮২৬ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৭৮ পিাাঃ িামফজুি িিিান পিাাঃ আমিি পিারসন পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ২৩৮৭৫৯১৫৩৬ ০১৭৩৫-৪২২০৪১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৭৯ আশাদুল ইউসুফ পুরুষ মদনিজুি উথলী ১ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬১৫৫ ১৯২২৩৯৯২০০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৮০ র্াবলু আবুল পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৭৮৬৭ ১৯২১৭২৫৯৪১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৮১ মিিন আিরজদ পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৮০১৪ ১৯১২২৯৮২৩৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৮২ িাবলু শমিফ পুরুষ মদনিজুি উথলী ১ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৫৮১৪ ০১৭৭০-৮৭০৩৬৫ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৮৩ গুরুবালা সুমধিদাস িমিলা গৃমিনী উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৮২৪৪ ০১৯০৭-২৭২৭১০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৮৪ সুর াল ঝড়ু পুরুষ মদনিজুি উথলী ১ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৭১৯৮ ০১৭৩৯-৯১২৫৭০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৮৫ জমিি িারিজ পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৭১৬৯ ০১৯৯৫-৩৪০৯৯৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৮৬ ফজলুল ইয়াি আলী পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৭৮৫৪ ০১৭৪৩-৮৯৪২৫৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৮৭ কািবানু ইিশাদ িমিলা গৃমিনী উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৫৮২৩ ০১৯২৭-৩১৫৬৬৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৮৮ নজরুল ইসিাইল পুরুষ মদনিজুি উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৭১৯৫ ০১৭০৬-৪৪৩৫১৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮



১৮৯ সাত্তাি িারতি পুরুষ মদনিজুি উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৫১০ ০১৯২৫-২০৭৫৮৫ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৯০ ইজিারুল িমতউল পুরুষ মদনিজুি উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬০৭৪ ০১৯৩২-১৫৪৩৮২ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৯১ পিাছাাঃ মশউলী ইসলাি পিাাঃ নুরুল ইসলাি িমিলা গৃমিনী উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৪৯৬ ০১৯৪২-৯১৮৮৭১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৯২ ওরিদুল ওিাব পুরুষ মদনিজুি উথলী ১ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪০০৪৭২ ১৯৫১৫৫০২২৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৯৩ নুিিক পোলাি পুরুষ মদনিজুি উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬২৮০ ১৭৯৮১৩৩১২৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৯৪ পসমলি িমশদ পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৭১১ ০১৯৪৩-২৪৪৬৭১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৯৫ িাসুিা আব্দুল িমিলা গৃমিনী উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৭৬৯ ০১৯৩৪-২৫১০৭২ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৯৬ মনরু মসিাজুল পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৭৬৭ ০১৪০২-২৯৮৯৯৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৯৭ পজাছনা আাঃ আমলি িমিলা গৃমিনী উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৭৪১৭ ০১৭৮৩-৬৬৭৪৩৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৯৮ কািনুি আবদুি িমিলা গৃমিনী উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৭১২২ ০১৯৪৯-১৪৯৫৫৯ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

১৯৯ পিাাঃ িারসল িন্ডল পিাাঃ জমিি উদ্দীন পুরুষ মদনিজুি উথলী ৩ উথলী ২৮৩৭০৫৮১২৮ ০১৯২৬-০০১৯৬৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২০০ সামি মিজানুি পুরুষ মদনিজুি উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪০০০৩৫ ০১৭৪৫-৭৭৬৬০৮ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২০১ িঞ্জুিামন সুিারিশ িমিলা গৃমিনী উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৭৮৮৪ ০১৯৪৭-৫৩৯৩৮৫ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২০২ মিনু িইনমদ্দন পুরুষ মদনিজুি উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৬২৩ ০১৯৬০-৩০৭২০১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২০৩ জামকি িারশি পুরুষ মদনিজুি উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৭৯৪৪ ০১৯৯৬-০০৬৪৫৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২০৪ িংলা মুলুকচাদ পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৭৯০৩ ০১৯৩৪-৫৬৫০২৫ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২০৫ পিাছাাঃ িামলিা খাতুন পিাাঃ খমলল মিয়া িমিলা গৃমিনী উথলী ২ উথলী ৭৭৮৭৬৪০৫১০ ০১৯৩২-১৫৪৩৯১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২০৬ জমসি নমবছদ্দীন পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৮৯৮ ০১৯৯৫-৭৩১২৩৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২০৭ পসািিাব পোফুি পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৬৪৯ ১৯৩৯৭৩৭১০১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২০৮ পতাফারেল পোফুি পুরুষ মদনিজুি উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬১৪৩ ০১৯৯৭-৫১৩২৫৯ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২০৯ পোলিা শমিদুল পুরুষ মদনিজুি উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬৭৮৬ ০১৯৫০-৪১২২৫১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২১০ পজরলিাি পিজাউল িমিলা গৃমিনী উথলী ৩ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৫৩৪৯ ০১৯২০-৪৭৩৬০৬ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২১১ আিবী আাঃ ওিাব িমিলা গৃমিনী উথলী ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৬০৫৫ ০১৯৩২-৬২২৬৩০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২১২ মকংকুল আাঃ কুদ্দুস পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৪৬০৩ ০১৯৩০-৭৩৪১৫৮ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২১৩ িসরলি চাদ আলী পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৮৩৫ ০১৪০২-১৭৭৬১০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২১৪ বকুল তুিাি পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৭৫৭ ০১৯৪৩-২৪৪৬৩৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২১৫ িমিদুল আত্তাি পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৭১৯ ০১৮৮৭-০৭৯৩৩১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২১৬ িিিান িমনি পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৭০৬ ১৯৪৫৯৬৫৪৫৬ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২১৭ মবশািত িমজবাি পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৬৬৪ ০১৯৯৪-৯০৪৩০৬ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২১৮ পিরিনা নমজি িমিলা গৃমিনী সরিাষপুি ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৬৮৫ ০১৯৯২-২৫৭৩৩৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২১৯ িামলিা আত্তাি িমিলা গৃমিনী সরিাষপুি ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৭১৮ ০১৯৯৬-৮৮৪৫৯৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২২০ মিিন িমি পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১১৭৩৭ ০১৯৪৩-২৪২৯৭৯ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮



২২১ সরনায়াি সমফরিাদ্দী পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৭৪৭ ০১৮৫২-৫৫৭১৮৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২২২ সামিদা জািাড্গীি িমিলা গৃমিনী সরিাষপুি ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৬০৩ ১৯৬০৪২৬৮৪২ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২২৩ িনা ( িমনরুল) িাোক পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৬৩৬ ০১৯৪৫-৯৩৯৬৭৬ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২২৪ মুকুল পিারসন ছাব্দাি পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৯১৪৯ ০১৯৩৯-১৫০০৩৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২২৫ সমিিন িারতি িমিলা গৃমিনী সরিাষপুি ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৯২৫৪ ১৭৪৯২৯৩৪৭০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২২৬ িাফুজা িমবউল িমিলা মদনিজুি সরিাষপুি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৯০৩৭ ১৭৪৫৩৩৭১০৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২২৭ মজন্টু মবশ্বাস জমলি পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৯১৩৫ ০১৯৯৮-২২২০৬৯ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২২৮ আরনসা খাতুন এিশাদ িমিলা গৃমিনী সরিাষপুি ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৮২৭ ০১৪০৭-৩৮১২২০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২২৯ আমনস দমলল উদ্দীন পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৯৯১০ ০১৯১২-৫৯৩১৬৬ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৩০ আবু সাইদ আরছি আলী পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮১০৫ ০১৯৩৬-২৯৪৯১৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৩১ িমিি আমিি পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৮২৬ ১৯৫৭০৭১০০৮ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৩২ বাবুল দমলল উদ্দীন পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬০০০০০৫ ১৭৩৬৮৩৫৩৫৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৩৩ বুলবুমল িমতয়াি িমিলা গৃমিনী সরিাষপুি ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৪০৪ ১৯৯০৬৩২০৪৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৩৪ িাোক মব দুলাই মবাঃ পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৯০৫২ ১৯১৪৬৬৮৩৭৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৩৫ কারশি সাব্দাি পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৯১১৮ ১৭৭১২৬৯৯৯৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৩৬ আশাদুল ইবাদত পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৭৮৫ ০১৯৮৮-০১৩৫৭২ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৩৭ কমিফ শুকুি আলী পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৮০৬ ০১৯৯৯-৬৪৫৮৮৫ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৩৮ িামশদা মিজানুি িমিলা গৃমিনী সরিাষপুি ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৯২৫৬ ০১৯৪৪-৬৭৫৮৩০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৩৯ বমব খাতুন জািাত িমিলা গৃমিনী সরিাষপুি ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৬৪৯ ০১৪০৭-৩৮১২১৮ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৪০ তাসমলিা ইসিাইল িমিলা গৃমিনী সরিাষপুি ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৪৬১৭ ০১৯৫০-৩৩৬১৭৮ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৪১ মবল্লাল জািাত পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৭৭৩ ০১৯৫০-৬৬৫৭৯০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৪২ কািাল পিারসন িাোক পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৮০৩ ০১৯৯৮-৯০৫২১২ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৪৩ িারুফ িন্টু পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৫৪৯৮ ১৯১৮০০৯২৪৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৪৪ পিাছাাঃ সুমফয়া খাতুন মিিাজুল িক িমিলা গৃমিনী সরিাষপুি ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৭৯৬ ১৯৪১৭৬২৪৭৫ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৪৫ আলা উদ্দীন লুৎফি পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৯২৯১ ০১৯৫৪-৬৬৮৪৪৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৪৬ শুকুি আলী ইউসুফ পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৯৮৫১ ০১৯৪৯-৩৪৫৭৫৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৪৭ পজািিা আলী িমিলা গৃমিনী সরিাষপুি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৯৫২৪ ০১৯৫৯-৫৭০৩৯৫ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৪৮ পিাকসনা খাতুন আশাদুল িমিলা গৃমিনী সরিাষপুি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৯৫২৩ ০১৯৩০-০৪৬৩২৫ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৪৯ শমফকুল িমবউল পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৯৪০৬ ০১৯৪৫-৯০৭৫২৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৫০ আশাদুল আিািদ পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৯৬৮৯ ০১৯৮৯-৪৯২৬৭৮ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৫১ বজলু আিািদ পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৯৭১১ ১৭২২৬৫২৪৭৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৫২ িাবুদ নুি ইসলাি পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬০০০২৪৬ ০১৯৯৪-৫৩০১০৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮



২৫৩ নুি ইসলাি েফুি পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৯৮০৪ ১৯২৪১৬৬২৫৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৫৪ আিাি আলী িরজিাি পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫২৪৬০৮ ০১৯৬৭-৩১৫৯০১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৫৫ সিরশি আলী তািারেল পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫২৪৬৯৫ ০১৯৯৬-৩১৫৯৭৮ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৫৬ নুি পিারসন কালাফমকি পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৯৮৯০ ১৯১৭৩২০৭৬৫ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৫৭ শমিফ মকতাব পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৯৮২৭ ১৯৫৯৩৮২৫২৯ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৫৮ ওরিদ কমল িমদ্দন পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৯৭৩০ ০১৯৪১-৯৪৬৮৯৯ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৫৯ দারনজ কমল িমদ্দন পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৫০৫৮ ০১৯২১-৯৩৯৯৪২ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৬০ পিাছাাঃ ছরবদা খাতুন ঈিসাদ িন্ডল িমিলা গৃমিনী সরিাষপুি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৯৮৫৭ ১৯৪২২৬৫৯৯২ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৬১ কমিফ সারনায়াি পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৯৬৭ ০১৯৬৫-৮২৯৩৯৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৬২ মুকুল পিারসন ওয়াজ িন্ডল পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬০০০০৪৩ ০১৯৩৬-৬১৯৫৭৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৬৩ িারসি আলী িযিত আলী পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৯৩৯৭ ০১৯১৪-৩৭৯৯৬০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৬৪ আক্তারুল পিারসন আাঃ বািী পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬০০০৩৬৮ ০১৯৩৯-১৪৬০৫৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৬৫ জামিদা পবেি আাঃ কমিি িমিলা গৃমিনী উথলী ৮ উথলী ৯১৩৭৩৫৬৭৪৮ নাই পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৬৬ নওশাদ দলুিাি পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৯৪১১ ১৯৯৫১০৬৪৮১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৬৭ আবুল কালাি দাউদ পিারসন পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৯৪২৫ ১৯৩৭৭১৫৭২২ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৬৮ খায়রুল আবু বক্কি পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৯৩৫০ ০১৯১৩-৪৯০২৫১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৬৯ আাঃ খারলক িামলতা পকচিত িামলতা পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৯৩৬৬ ০১৯৮৯-২৪৪৩৬৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৭০ আিজাদ পিারসন জুববাি আলী পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৯৩৫৪ ১৯৮১২০৯৬৮৮ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৭১ ইসিাইল পিারসন ফরত আলী পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৯৫৩২ ০১৯১৭-৯২৫২৮০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৭২ বমসি আবু তারিি পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৯৩৯৪ ০১৯৩০-৪৫২৪৩১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৭৩ মসমদ্দকুি িিিান বজলুি িিিান পুরুষ মদনিজুি সরিাষপুি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৯৩০৮ ১৭৩৫৪৬৫৩৭৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৭৪ আব্দুল্লাি পিারসন িন্ডল পুরুষ মদনিজুি মসংনােি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৭৮১৯ ১৯৬৯৩৫৭১০১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৭৫ পিািািদ আলী সারিব আলী পুরুষ মদনিজুি মসংনােি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৭৩৪৩ ০১৯৩০-৪৬০৮৩৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৭৬ পিাছাাঃ মুসমলিা খাতুন পিাাঃ পলাকিান িন্ডল িমিলা গৃমিনী মসংনােি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬০০০২৬৬ ০১৭৪২-০২৩৭৪৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৭৭ িওশনািা মসিাজুল িমিলা গৃমিনী মসংনােি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৭৩৭২ ০১৯৮৩-৯১০২৮০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৭৮ জমিনা খাতুন িিজান আলী িমিলা গৃমিনী মসংনােি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৭৪৭৭ ১৯৩৭২৮৫৩১৬ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৭৯ মুন্নাফ পিারসন িন্ডল পুরুষ মদনিজুি মসংনােি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৭৩৫৫ ০১৭৮২-৫০৬১৭৯ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৮০ আবুল পিারসন ফিজ িন্ডল পুরুষ মদনিজুি মসংনােি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৭৪১৩ ১৭৫৭২৩১৬৯১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৮১ জমিিন পনছা ফজলুল িক িমিলা গৃমিনী মসংনােি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৭৫৭২ ১৮২৩৬২৫৩৭০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৮২ আশাদুল িক িসরলি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি মসংনােি ৮ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৭৫৮৫ ০১৯২৮-৩৩৩১৩৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৮৩ িািরজন আলী  পোিাল পুরুষ মদনিজুি মসংনােি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৭৮৪৮ ০১৯৩৬-৫৬৪৬৫৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৮৪ িমতয়াি িিিান আয়ুব আলী পুরুষ মদনিজুি মসংনােি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৭৯২৪ ০১৭৪৯-৫৭৭৬৩২ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮



২৮৫ আাঃ িান্নান সািছদ্দীন পুরুষ মদনিজুি মসংনােি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৭৭৫১ ০১৯৪৫-৬১৫৭৫৯ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৮৬ জালাল উদ্দীন সারনায়াি পুরুষ মদনিজুি মসংনােি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৭৭৫০ ১৯৬৪৪৮০১২২ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৮৭ সািাি আিী িিজান আিী পুরুষ মদনিজুি মসংনােি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৭৬৩৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৮৮ জারিিা খাতুন িমফজুল ইসলাি িমিলা গৃমিনী মসংনােি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৭৬৮৭ ০১৪০৪-৩২৯৭৯০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৮৯ শমিদুল খান ঠান্ডু খান পুরুষ মদনিজুি মসংনােি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৭৭২৫ ১৭২৯৭৫৫৩১০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৯০ সালাি সিকাি সফি িিকাি পুরুষ মদনিজুি মসংনােি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৫০৮ ০১৭২১-৯৫২৩৩৮ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৯১ পোলাি খুনকাি পখিাই খুনকাি পুরুষ মদনিজুি মসংনােি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৪২৫ ১৭৫৭২৫৭২৮৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৯২ আশিাফ আলী  পিরিি আলী পুরুষ মদনিজুি মসংনােি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৫৪৮ ০১৯১৮-৫১৩৭৩৯ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৯৩ িািান আলী পততুল আলী পুরুষ মদনিজুি মসংনােি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৭৮৭৭ ০১৭২১-৯৫২৩৩৮ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৯৪ আক্তারুল িরজিাি পুরুষ মদনিজুি মসংনােি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৭৮৭৯ ১৭৪৯৫৭৭৬৩২ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৯৫ আাঃ িামিদ পিাজারিলিক পুরুষ মদনিজুি মসংনােি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৭৫৬৭ ০১৪০৭-৩০৩৯৬৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৯৬ আনুিা িমফকুল িমিলা গৃমিনী মসংনােি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৭৮৯২ ১৮৬১৪৩৫২০১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৯৭ ইজাজুল িক সমফউদ্দীন পুরুষ মদনিজুি মসংনােি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৭৩৮০ ০১৯১০-৪৬৪২৪৯ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৯৮ সমিদ আলী মসিাজুল িক পুরুষ মদনিজুি মসংনােি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮০৪০ ০১৯৯৪-৩৪৭৯৫০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

২৯৯ দাউদ আমলমিি পুরুষ মদনিজুি মসংনােি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৭৪৫৮ ০১৯৪০-২১৭৬৭৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩০০ শ্রী স্বিমজত িালদাি সচিন িালদািশ্রী পুরুষ মদনিজুি মসংনােি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৫২০ ০১৯৮৫-৮০৮৪২১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩০১ শ্রী  দুলাল িালদাি ঈফুলুল কুিাি পুরুষ মদনিজুি মসংনােি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৪৭৮ ০১৭৫৩-২১৩১৯৯ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩০২ শ্রী  ষমি িালদাি িাবল িালদাি পুরুষ মদনিজুি মসংনােি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৫৭৬ ০১৯২১-৩২১৬৫১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩০৩ শ্রী  সরিাষ িালদাি পোিাল িালদাি পুরুষ মদনিজুি মসংনােি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৪৬৫ ১৯১৪৮৫১৯৫৬ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩০৪ শ্রী  অমনল িালদাি মচমনরবশ িালদাি পুরুষ মদনিজুি মসংনােি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৪৫৭ ১৭৩৩৭৩৬৮০৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩০৫ শ্রী মবশ্বনাথ িালদাি িতন িালদাি পুরুষ মদনিজুি মসংনােি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৪৪৫ ০১৭৯৬-৪৭৭৮৯৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩০৬ পিাছাাঃ আমছয়া পবেি মিয়াজ উদ্দীন িমিলা গৃমিনী মসংনােি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৭৭৮৩ ০১৯৯৬-০০২৭২৮ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩০৭ পিাফাজি পিারসন আনসাি আলী পুরুষ মদনিজুি মসংনােি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৭৭৭২ ১৯৬৭৮১৯৬৯২ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩০৮ সফুিা খাতুন েফুি িন্ডল িমিলা গৃমিনী মসংনােি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৭৩১৩ ১৯৫০৩৬৯৯৪২ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩০৯ মুিাদ আলী িকরসদ আলী পুরুষ মদনিজুি মসংনােি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৭৯৪৬ ০১৯৫৪-০৩১৩৪১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩১০ আনুয়ািা পবেি এরিং িন্ডল িমিলা গৃমিনী মসংনােি ৯ উথলী ২৮৩৭১২১৮৩৫ নাই পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩১১ কমিনুি ওসিান িমিলা গৃমিনী মসংনােি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৭২৮৫ ৯৯৪০৯৮৩৯৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩১২ আজেি আলী কমিি পশখ পুরুষ মদনিজুি মসংনােি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৭৪৭৯ ০১৯৮৮-৪০৬৪৫০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩১৩ ফিজ আলী আয়ুব আলী পুরুষ মদনিজুি মসংনােি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৭৭৬৪ ১৯৯৬০০২৭২৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩১৪ িামলিা পবেি কালু িন্ডল িমিলা গৃমিনী মসংনােি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৭২৫৪ ০১৯৯৩-০৯০২৫৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩১৫ আশিাফুল িক আফসাি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি মসংনােি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৭২৩৬ ০১৯০৯-৪৫৯৬৫০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩১৬ আজোি আলী আফসাি আলী পুরুষ মদনিজুি িমতিািপুি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮০৬৭ ০১৯২৫-৬১৯৪৯২ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮



৩১৭ নয়ন উদ্দীন মনজাি উদ্দীন পুরুষ মদনিজুি িমতিািপুি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৩২০ ০১৯৫৩-০০৯৮০৫ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩১৮ মসিাজুল িক তরক্কল পুরুষ মদনিজুি িমতিািপুি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৩২৪ ০১৯১৩-৯৩৭৬২৬ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩১৯ মিজানুি িিিান বািী পুরুষ মদনিজুি িমতিািপুি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৩৩০ ১৭৪৩৯৭৪৪৮৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩২০ মুনছুি আয়রজল পুরুষ মদনিজুি িমতিািপুি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৩২৩ ০১৭৬৪-৯১৬৩১‘৫ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩২১ আাঃ িান্নান আবজাল পুরুষ মদনিজুি িমতিািপুি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৩৫৫ ০১৯৯৩-৩৬০৫২৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩২২ আলিেীি আিরশদ পুরুষ মদনিজুি িমতিািপুি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৩৮০ ০১৯৫২-০৯০২৪৯ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩২৩ সরিায়াি আফরজল পুরুষ মদনিজুি িমতিািপুি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৩৫৬ ০১৩০৫-৪৭৪০৭৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩২৪ ইচািক আজেি পুরুষ মদনিজুি িমতিািপুি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৩৬৩ ০১৯৯৫-৩৪০৯৭৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩২৫ আাঃ িান্নান দাউদ পুরুষ মদনিজুি িমতিািপুি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৪০৫ ০১৯৩৬-১৭৭৪০২ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩২৬ কমিফুল তািাজ পুরুষ মদনিজুি িমতিািপুি ৯ উথলী ১৮১৮১৫৫৭৫০৪৬১ ০১৯৮০-৭২৮৮৫২ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩২৭ বাবি আলী মিয়াজ পুরুষ মদনিজুি িমতিািপুি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৩৯১ ১৯৫৬০০২৪৮২ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩২৮ জালাল আফজাল পুরুষ মদনিজুি িমতিািপুি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮৪০৮ ১৯২৯৩১৭৮৫২ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩২৯ পিাছাাঃ শামিনা পবেি আব্দুল িমিন িমিলা গৃমিনী িমতিািপুি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮১৫৯ ১৭২৫২১৮৮৯৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৩০ ইুননািাি ঝড়ুশাি িমিলা গৃমিনী িমতিািপুি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮২১৩ ০১৭৭৬-৫২৭৯৫৯ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৩১ আশাদুল িক িামনক পুরুষ মদনিজুি িমতিািপুি ৯ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫১৮১৫১ ০১৯০৭-৭৩৭৫৬৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৩২ শ্রী প্রিল্লাি মবাঃ পশা ন মবাঃ পুরুষ মদনিজুি মশয়ালিািী ৬ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৫৬২ ১৯৬২৫১১১৮৯ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৩৩ শ্রী সুরজান কুিাি মিলন কুিাি পুরুষ মদনিজুি মশয়ালিািী ৬ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৫১৮ ১৭২৯৭০৮৭৬০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৩৪ মবিলা শ্রী পকািল মবাঃ িমিলা গৃমিনী মশয়ালিািী ৬ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৫৩৩ ০১৯৬০-৪২২০৭১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৩৫ শ্রী িমিত অবনাথ পুরুষ মদনিজুি মশয়ালিািী ৬ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৫১৬ ০১৯৩৮-৬২৫৬২৬ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৩৬ শ্রী শুমশল মখমতস পুরুষ মদনিজুি মশয়ালিািী ৬ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৫৩৭ ০১৪০৩-৪৮৩৫৫৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৩৭ শ্রী উত্তি কুিাি এন্টু পুরুষ মদনিজুি মশয়ালিািী ৬ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৫৪০ ১৯২০৪২৭৫৭০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৩৮ শ্রী িিন সমু্ভ পুরুষ মদনিজুি মশয়ালিািী ৬ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৫০৪ ০১৯০৫-৬০৩১১৫ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৩৯ শ্রী সুসাি মখমতস পুরুষ মদনিজুি মশয়ালিািী ৬ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৪৮৫ ০১৯৮৪-১৮০৫৫১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৪০ শ্রী মবজন মজরতন পুরুষ মদনিজুি মশয়ালিািী ৬ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৫৩০ ০১৪০২-২৯৮৮৪১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৪১ শ্রী নুতুল আন্নাদ পুরুষ মদনিজুি মশয়ালিািী ৬ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৫২৬ ০১৪০৫-৩৩৭২০১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৪২ শ্রী িমতকনা মনকাই িমিলা গৃমিনী মশয়ালিািী ৬ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৫০৩ ০১৯০৫-৬০৩১১৫ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৪৩ শ্রী পিনুকা আনান্দ িমিলা গৃমিনী মশয়ালিািী ৬ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৫২৮ ০১৪০২-১৫৩৬৩৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৪৪ শ্রী পখাকন িািম্নন পুরুষ মদনিজুি মশয়ালিািী ৬ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৫৩২ ১৯৬০৯৫১৮১৬ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৪৫ শ্রী মবন্দা সুমু্ভ পুরুষ মদনিজুি মশয়ালিািী ৬ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৪৩৭ ০১৭৬৩-৪৫০৭৩০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৪৬ শ্রী  িরিশ মসবু পুরুষ মদনিজুি মশয়ালিািী ৬ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৫১০ ০১৯৪৩-৮৯৪২৮৯ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৪৭ কিি আল িারলক পুরুষ মদনিজুি মশয়ালিািী ৬ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৩৮৬ ১৯৫৪২০৬৯৬৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৪৮ আবুল কারশি জববাি পুরুষ মদনিজুি মশয়ালিািী ৬ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৩৯২ ১৯২২৩৭২২২০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮



৩৪৯ লাল মিয়া মসমদ্দক পুরুষ মদনিজুি মশয়ালিািী ৬ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৩৮৯ ১৯২৭৬৫২১২৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৫০ কারশি মসন্টু পুরুষ মদনিজুি মশয়ালিািী ৬ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৪৩৬ ১৯৫০২৮৫৩২৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৫১ পসািাে কারয়ি পুরুষ মদনিজুি মশয়ালিািী ৬ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৪০৯ ১৯২০২৬২৫৩৫ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৫২ পোমবন্দ কামি পুরুষ মদনিজুি মশয়ালিািী ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৫৮৬৪ ০১৩১৭-৯০০৩২৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৫৩ চন্দনা িানী সমচন সিকাি িমিলা গৃমিনী মশয়ালিািী ৭ উথলী ৫৯৮৭৪০৬১১২ নাই পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৫৪ মসবাস কানাই পুরুষ মদনিজুি মশয়ালিািী ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬৯৯৩৫৩৭ ১৮২৯৯৫২৩৬৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৫৫ সুমশল মখমতশ পুরুষ মদনিজুি মশয়ালিািী ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৪৮৪ ০১৮০০-২৩৭৯৬৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৫৬ অিমবন্দ কানাই পুরুষ মদনিজুি মশয়ালিািী ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৩৫১ ০১৯০২-৬৩০১৬৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৫৭ শ্রীিমত েঙ্গা িানী শ্রী মসবুশ্ব মবশ্বাস িমিলা গৃমিনী মশয়ালিািী ৭ উথলী ৫৫৩৭৩৮৬২৭৭ নাই পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৫৮ মবশ্বনাথ িামজন্দনাথ পুরুষ মদনিজুি মশয়ালিািী ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৩৬৬ ০১৯৫৯-৯৪৬৫৫৮ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৫৯ িমক নীলকন্ঠ পুরুষ মদনিজুি মশয়ালিািী ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৪৯৯ ১৯৯৫১৯৮০৬৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৬০ শ্রীিমত পিনু বালা সমতশ িমিলা গৃমিনী মশয়ালিািী ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৩৭১ ০১৯২০-২৮৬১৭০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৬১ বাসমি কামত্তক িমিলা গৃমিনী উথলী ২ উথলী ১০১৮৬৯৯৭৩৪ নাই পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৬২ পুস্পিামন পিৌষ িমিলা গৃমিনী মশয়ালিািী ৭ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৩৭৬ ০১৯২০-২৮৬১৭০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৬৩ নিি িন্ডল আাঃ কারদি পুরুষ মদনিজুি একতািপুি ৬ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯০২২ ১৯১৪৭৭০২২৫ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৬৪ পিাছাাঃ আিিন িমনি পিারসন িমিলা গৃমিনী একতািপুি ৬ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৫৪৪ ০১৯৪৫-৫৬১৭০৮ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৬৫ পিরবকা মিজানুি িমিলা গৃমিনী একতািপুি ৬ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯১৫৩ ০১৯৪০-৮৭৭৭৩৯ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৬৬ িািাতন আিজাদ িমিলা গৃমিনী একতািপুি ৬ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯২৫৩ ১৯৯৩৮৬৫২১৯ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৬৭ এমিন আবুল পুরুষ মদনিজুি একতািপুি ৬ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯২৬৬ ১৯১৫২৩২২৬১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৬৮ োব্দাি আমজজুল পুরুষ মদনিজুি একতািপুি ৬ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৩৫৩ ০১৯০৪-৮৭০৬৭৮ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৬৯ মিমজয়া মবশািত িমিলা গৃমিনী একতািপুি ৬ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯০৭২ ১৯৫৭০৬৮১২০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৭০ আাঃ সালাি শুকুি পুরুষ মদনিজুি একতািপুি ৬ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৪৭৪ ০১৭৭৭-৯৪৪২৭৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৭১ ওিিান আমজজুল িক পুরুষ মদনিজুি একতািপুি ৬ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৮৭৭৯ ১৯৯১৬২৩৬৮৬ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৭২ সামিদা খাতুন আাঃ িমিন িমিলা গৃমিনী একতািপুি ৬ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯১১৫ ১৯৪৫৬১৭০০৮ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৭৩ আিজু বানু পখাদা বক্স িমিলা গৃমিনী একতািপুি ৬ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯০৬৭ ০১৯৩৫-৭৯৫৫১৬ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৭৪ িারুন আমতয়াি পুরুষ মদনিজুি একতািপুি ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬০০০২২৯ ০১৭৯৯-০৯৮৬৩৮ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৭৫ পিাছাাঃ জমিনা খাতুন মৃ- কুতুব উদ্দীন িমিলা গৃমিনী পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৯২৪ ১৯৪৫৪০০৪৩৬ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৭৬ সমজিন খাতুন িকরছদ আলী িমিলা গৃমিনী পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০০৩৭২ ১৯৪৩৪৮০৭৬৯ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৭৭ িমফকুল মবশািত পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৭৬৬ ১৭৯৬৬৮০৬৮৬ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৭৮ িালা খাতুন িিজান িমিলা গৃমিনী পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৭৪৮ ০১৪০০-০৯৬৩৯৫ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৭৯ সারিজান আবুল খারয়ি িমিলা গৃমিনী পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৭১১ ০১৯৬০-৯৩৫৮৮২ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৮০ লুৎফি িিিান আাঃ শুকুি পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৮০৩ ১৯২১৯৩৯৪১৯ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮



৩৮১ খামদজা খাতুন আাঃ আমলি িমিলা গৃমিনী পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬০০০০৩৯ ০১৯৯৩-৯৪৭৫৫৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৮২ তাসমলিা খাতুন মিিাসা িমিলা গৃমিনী পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৮৩৪ ০১৯৬৪-৪৭৩০৯৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৮৩ িামববুি িিিান িসরলি আলী পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০৪৮৪২ ০১৭৯৬-২১৯২৭৫ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৮৪ বমশয়াি িিিান সওকত আলী পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০০৭৩১ ১৯৩০৮৬৪৮২৯ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৮৫ এনামুল িক পতাফারেল পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৪৮৬ ১৯৪৫৮৩০৭১৮ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৮৬ মলটন মসমদ্দক পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০০৭৪৩ ১৯১৬০৫১৯৫৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৮৭ পিরিি আলী জরবদ আলী পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫২৪৪৯২ ০১৭৪৬-৩৭৫৮৯১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৮৮ শমফউদ্দীন কমফল পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৮৭১০ ১৯৮৪৯২১০২৫ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৮৯ আতাবুি িিিান খাজা আিারিদ পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৯৯২ ১৭২৪১৩১৪৮৬ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৯০ িমনরুল ইসলাি আাঃ িান্নান পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৮৫২৬ ১৭৭০৭৪৩৭১১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৯১ কুিিান আলী জাফি আলী পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০০১৬৯ ১৯৬৬৭৯৬৯১২ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৯২ বাবুল আক্তাি আজাদ পিারসন পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৮২২ ১৭৬১৮৬৩২৫৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৯৩ পিাাঃ শমিফুল ইসলাি পিাাঃ জারিি আলী পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬০০০১৮২ ১৯৪৮০৮১৭৩৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৯৪ বািাি আলী আাঃ সাত্তাি পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৭৯৯ ১৯৯৫১০৬৪৭০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৯৫ িাওয়া খাতুন পিাজাফি পিারসন িমিলা গৃমিনী পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৮৩৩ ০১৯০৯-২০২৩২৬ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৯৬ নামসি উদ্দীন ওয়ারিদ পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৬৩৬ ০১৭৬০-৮০৫০০৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৯৭ শুকজান সািাদ িমিলা গৃমিনী পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৭৭৫ ১৯৪২৬১৫৭১৬ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৯৮ সমিদুল িক মনয়ািত পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪৯৯৮৩৬ ১৯২৬০৬৮৫০৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৩৯৯ পিাছাাঃ জরবদা খাতুন পিাাঃ খান সারিব িমিলা গৃমিনী পসরনিহুদা ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৮৫৫ ০১৯২৪-০৪১৬২৪ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৪০০ পিাাঃ আব্দুল্লাি মৃত- িিি আলী পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৫৯০ ০১৭১৬-৬২৪০৯১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৪০১ বমশয়াি িিিান আাঃ ওয়ারিদ পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৬৮৬ ০১৭৬০-৮০৫০০৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৪০২ মিজানুি িিিান উিাদ আলী পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৫১৪ ০১৯৪৩-২৪৪৫৯০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৪০৩ জািািা খাতুন জুলমফকাি আলী িমিলা গৃমিনী পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৯০১ ১৭২০৪৫৮০১৮ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৪০৪ তাছমলিা খাতুন িামিদুল িমিলা গৃমিনী পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৮৫৮ ১৭১৭৮৩২১৪৮ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৪০৫ ফারতিা িিজান িমিলা গৃমিনী পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৮৫৬ ১৯৬৭৫৯৫৮৮৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৪০৬ শ্রী প্রদীব দাস মৃত- মদমলি দাস পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ২ উথলী ১৮১৫৫৭৬০০০০৪২ ১৭৭৯৬০০৬৮০ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৪০৭ আরলিাি পবেি িিজান িমিলা গৃমিনী পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৮২১ ১৯৪৮০৮১৫৬৬ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৪০৮ সরিায়াি আাঃ আমজজ পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০০০৫২ ১৭১৩৯০২৬৪৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৪০৯ িমিদুল মনয়ািত পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৯৪৯ ১৭৪২০২৭৭০৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৪১০ মিক্তা খাতুন আমজজ িমিলা গৃমিনী পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৮৯৯ ০১৪০৬-৪৫৩০১৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৪১১ িামিিা খাতুন সরবদ িমিলা গৃমিনী পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৭৬৯ ১৯৯৫১০৬৪৭৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৪১২ িারজিা খাতুন জয়নাল িমিলা গৃমিনী পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৮৯৪ ০১৯৫২-৬১১০২১ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮



৪১৩ তারিজ কুবাদ মবাঃ পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০২২০৪ ১৭৫৬৬০৫৭৭৯ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৪১৪ বমসি উদ্দীন আবু বক্কি পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০৮৫৫২ ০১৭৪৩-৫৪৮৫৬২ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৪১৫ সম্রাট আমলি পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৭৭৭ ০১৯৫৯-৫৯০৩০২ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৪১৬ িনিতন দাস অমুুল দাস পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৮১৭ ৭৯৪-২৩৫১৬৭ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৪১৭ িমিদুল কুতুব উদ্দীন পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০০১৭৩ ১৯১০৪৮৩৬৬৩ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৪১৮ পিারিনা খাতুন িামববুি িমিলা গৃমিনী পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৮৬৪ ০১৭২১-১৫২৩৩৮ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৪১৯ সরলিান ইয়্ককুব পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৪০১৯৩৭ ১৭২৯৭০৯৯৮৮ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৪২০ পিাাঃ িায়াত আলী পিাাঃ সািসুল িক পুরুষ মদনিজুি পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১৯০৭ ১৯৩৪০৮৪৮৩৫ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮

৪২১ সূয্যবানু পিাাঃ বাদল িমিলা গৃমিনী পসরনিহুদা ৪ উথলী ১৮১৫৫৭৬৫০১২০৫ ০১৯৯৬-০০৮৩০৮ পিাাঃ আমবদ আলী ০১৭২১-৯৫২৩৩৮



ক্রমিক নং নাি মিতা/ স্বািী পুরুষ/িমিলা পিশা গ্রাি ওয়ার্ ড নং ইউমনয়ন জাতীয়িমিচয় িত্র নং প াক্তাি পিাবাইল নং সংযুক্ত মর্লারিি  নাি মর্লারিি পিাবাইল নং

৪২২ পিাোঃ লালু পশখ মৃত ওসিান পশখ পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭১২৫ ০১৭৯৭-৪১১৯০১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪২৩ পিাোঃ নামজি গামজ মৃত আলা বক্স গামজ পুরুষ মিনিজুি মনমিকুন্ড ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৭৯৯৮ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪২৪ পিাোঃ বিি উমিন মৃত িসরলি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭১৪১ ০১৭০৭-৫০৬৬২৮ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪২৫ পিাোঃ সামিন আক্তাি মৃত িমতয়াি িিিান পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯০০০২৮২ ০১৭২১-২৩৮২৭৮ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪২৬ পিাোঃ ট্াংিা মিয়া মৃত এিাি আলী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭২৭৮ ০১৭৫০-০২১৭৮৬ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪২৭ পিাোঃ িরুি মৃত কালু িন্ডল পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৬২৯১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪২৮ পিাোঃ শমিদুল ইসলাি পিাোঃ দুলাল উমিন পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭২৭২ ০১৯২৩-২০৯৬৫৩ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪২৯ পিাোঃ মসিাজ পিাল্লা মৃত িকরেি পিালা পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭২০১ ০১৯৯৮-৩০৭৮০০ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৩০ পিাোঃ মবপুল পিারসন  পিাোঃ বাবুল পিারসন পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯০০০১০৭ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৩১ পিাোঃ িযিত আলী মৃত িািাম্মি আলী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৬২৯২ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৩২ পিাোঃ আশিাফ ইসিাইল পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৬১৭২ ০১৭৯১-৭৩০৮১৪ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৩৩ পিাোঃ বাবলু আক্তাি পিাোঃ আবুল কারশি পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৬২৪৮ ১৯৩৯১৪০২৯৭ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৩৪ পিাোোঃ িািম না খাতুন পিাোঃ িরনায়াি পিারসন িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ৪৬২৯৪৬৩৪৪১ ০২৪০০-১৫১৭৯৯ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৩৫ পিাোঃ আজাি আলী মৃত আলীজান পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৬৩৫৬ ০১৯৯১-৬২৬৬৫৬ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৩৬ পিাোঃ ঝন্টু মিয়া মৃত পিাবািক মিয়া পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯০০০০০১ ০১৯৩৯-১৪০৪৭৫ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৩৭ পিাোঃ আমিফুল ইসলাি মৃত িমবউল ইসলাি পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৬৬১১ ০১৭১০-৩৪০২৫০ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৩৮ পিাোঃ িমজবি িিিান  আিম্মি আলী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৬৮৪৪ ০১৯০৫-৬০২৯২৫ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৩৯ পিাোঃ মকিণ মিয়া  পিাোঃ মুনছুি আলী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯০০০০৪৮ ০১৮৫৮-০০৭৭০৯ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৪০ পিাোোঃ মলমি পবগি পিাোঃ আব্দুল িামিি িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৬৭৫৮ ১৮৬০১৯৬৫০৯ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৪১ শ্রী নন্দিানী মবশ্বাস শ্রী তািক নাথ মবোঃ িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৬৭২২ ০১৯৫০-৪২২৪১৪ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৪২ পিাোঃ আিাি আলী  মৃত ইন্নাল িন্ডল পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৬৭৬৭ ০১৭৭২-৫১৫৫৯৯ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৪৩ পিাোঃ োরিি আলী পিাোঃ শািািৎ আলী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৬৩৩৪ ০১৭০৫-৪২৮৫৯৮ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৪৪ পিাোঃ িমনরুল ইসলাি পিাোঃ আব্দুল িব পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৬৬৬৬ ০১৯২০-৯২৭৬০৯ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৪৫ পিাোোঃ আমেয়া খাতুন আোঃ িামিি পিাল্লা িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৬৯৪০ ১৭২৮৮৯১১৮৩ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

খাদ্য বান্ধব কি ডসুমচি আওতায় ইউমনয়ন ম মিক সুমবিা প ামগরিি নারিি তামলকা

ইউমনয়রনি নািোঃ আন্দুলবাড়ীয়া, উিরজলাোঃ জীবননগি, পজলাোঃ চুয়ার্াঙ্গা।



৪৪৬ পিাোোঃ নুিবানু পিাোঃ ইবািত আলী িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৬৩৪২ ০১৭০৭-৯১২৮৬২ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৪৭ পিাোঃ আকুববাি িািাতুল্লাি পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪০৭৪৩ ০১৯২১-৫০০৫২৯ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৪৮ পিাোঃ িিজান িন্ডল আইসউমিন পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৬৯৩৬ ০১৯৩০-৩৩৪১৩৭ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৪৯ পিাোঃ সাইদুি িিিান মৃত ফমকি চাি পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭০৩২ ০১৯১১-৮৯৯৮৮৭ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৫০ পিাোোঃ মশউমল পবগি পিাোঃ কুদ্দুস আলী িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৬৭৬৫ ০১৯২২-৩৫৮৬৯৭ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৫১ পিাোোঃ নমবেন পবগি পিাোঃ নুরুল ইসলাি িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮৩৪৪ ১৯৯৭৫১৫৩০১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৫২ পিাোোঃ আরনায়ািা পিাোঃ শিি আলী িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৬৯৪৩ ০১৯৪০-৫৭৮১৭৯ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৫৩ পিাোোঃ শিিবানু মৃত মবল্লাল পিারসন িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭০৭৬ ০১৯৩২-৬৭০৬৩১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৫৪ পিাোঃ িঞ্জুি আিিি মৃত িিরবশ আলী খান পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৬৬৪৫ ০১৭১৬-৮৩৮৪১১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৫৫ পিাোোঃ জরবিা খাতুন পিাোঃ ইিশাি আলী িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮৭৭৫ ০১৯০৬-৫৯৩৯৩৫ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৫৬ পিাোোঃ পসমলনা খাতুন পিাোঃ শমিফুল উমিন িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮৮৫৮ ০১৯৩০-৫৪৫৩১২ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৫৭ খান তামিক িািমুি পিাোঃ িকবুল পিারসন পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮৭৭১ ১৭১১৯৬৫৩১০ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৫৮ পিাোঃ উজ্জল পিারসন পিাোঃ শুকুি আলী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯০০০০৪৪ ০১৩১৭-৯০০২৮২ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৫৯ পিাোঃ পগালাি িন্ডল িারনফ িন্ডল পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৩১৭১৪৪০৮৯৩ ০৯৪১-৩৪৪৪৬৩ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৬০ িাসুি মবল্লাি মিজানুি িিিান পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭০১৫ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৬১ জািাল আব্দুি িমিি পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮৭১২ ০১৯২০-২৮৬১৫৬ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৬২ িমতয়াি পসািাব পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৮৩০২৮৬ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৬৩ আোঃ োিাি মৃত বািশা পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮৬৯০ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৬৪ মবশািত  আলী মৃত ইসিাইল পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮৮৫১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৬৫ িান্নান উিীন মৃত হুজুি আলী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩১০৯১ ০১৭৪২-৫২৫৭৯০ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৬৬ আনমজিা পবগি ওয়ামসি িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭০২৫ ০১৯৬৮-৩৪৪৯৩৫ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৬৭ মিন্টু মিয়া মৃত িসরলি পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭১৪৪ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৬৮ মিরিলা িমজবি িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭১৭৪ ০১৯১২-৮৩৬৮১৪ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৬৯ কুিবান মবলাত আলী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭৩১৯ ০১৩০১-২৮৫২১৫ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৭০ আশাদুল েন্নত আলী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭০০৭ ০১৯৬৪-৪৮০৪১৪ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৭১ ইলা বক্স কিি আলী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭০১৬ ০১৩০২-৪১৪৭৭৭ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৭২ পিাোঃ সুজন িমিউমিন পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯০০০১৭৮ ০১৯৪১-৩৪৪৪৮৬ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৭৩ পিাোঃ িজব আলী খান মৃত ইউছুি আলী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০৬৮৬ ০১৯১৭-১৭৮৪৫১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৭৪ পশখ মিজানুি িিিান মৃত ইসফ আলী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০২০৯ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৭৫ পিাোঃ ইোিাক মৃত িববানী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০১১৯ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১



৪৭৬ িামুন োিসুল পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯০০০১৮১ ০১৯১১-৫০৫৩৪৬ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৭৭ সাইদুল ইসলাি আোঃ িান্নান পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০৩১৫ ০১৭৪৯-৫২৬৩৩৩ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৭৮ িারনফ পশখ িমিউমিন পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০৫৭৫ ০১৭৫৬-৩৮৮৩৯২ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৭৯ পিাোঃ িমবউল ইসলাি মৃত ইউছুি খান পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০৫৭৯ ০১৭৩৬-৭৩৬৬৭১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৮০ পিাোঃ ইসিাইল পশখ মৃত িসরলি পশখ পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫০০০০২ ০১৯৫২-০৯১৮৯৬ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৮১ ফমকি পবগ মৃত সসয়িরবগ পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩২৯৬৬৯ ০১৯২৩-৭৬৬৪১৭ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৮২ পিাোঃ মলটন পশখ মৃত সািসুল পশখ পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০৩৫১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৮৩ িারুন-আি িমশি মৃত আোঃ িমিি পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০১৯২ ০১৯১৫-৮৮২৬১৮ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৮৪ পিাোঃ িামববুি িিিান আলিগীি পিারসন পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯৮৯৭ ০১৮৫৮-৮০১৬৫১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৮৫ নজরুল ইসলাি মৃত িমনরুজ্জিান পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯৪৫০ ০১৯৩২-৬৭৮৬০১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৮৬ পশখোঃ পখািাবক্স মৃত বািল পশখ পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯৬৪৫ ০১৭৯২-৩১৯২০৫ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৮৭ পিাোঃ িীিন পশখ মৃত িািফত পশখ পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০১৭৫ ০১৯২০-৪৩৬৩৫৯ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৮৮ পিাোঃ িসরলি পশখ মৃত ইসিাইল পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০২৮৫ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৮৯ পশখ আশিাফ আলী মৃত ইউছুি আলী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০২০৬ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৯০ আব্দুল আলীি খান মৃত ইসািত খান পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯৬৬০ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৯১ পিাোোঃ আরিনা পবগি পিাোঃ সুিত আলী িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯৪৭৬ ০১৯৫০-৩৭৮৪৩০ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৯২ পিােোঃ িারজিা পবগি  পশখ পসানা িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০৪১৬ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৯৩ কাজী নুরুল ইসলাি মৃত আরনায়াি কাজী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৫৩০০৭৬ ০১৯৪৯-১৪৯৭৪১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৯৪ পশখ আব্দুল লমতফ মৃত িরিি আলী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০৯৯৬ ০১৯৮১-৫১২৯১০ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৯৫ কাজী বাবলু পিারসন মৃত আরনায়াি কাজী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০০৯১ ০১৪০৪-৩২৮৮৮৩ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৯৬ পিাোঃ আসিত খান পিাোঃ জমলল পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯০০০০৪৪ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৯৭ পিাোঃ পসমলি পশখ আলী বক্স পশখ পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯০০০০০১ ০১৯৫৩-৯৬২৭০১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৯৮ পশখ মফিাতুল পশখ আব্দুি িমিি পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০১৯৩ ০১৯১৫-৮৯১১৯৬ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৪৯৯ পিাোঃ আমিফুজ্জিান পশখ িরিি আলী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯০৩৩৮৩৬ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫০০ পশখ পিজাউল িক পশখ ইউছুি আলী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯০০০০০৬ ০১৯১২-২৩১৮৭৭ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫০১ পিাোঃ আশাদুল সাখরুিীন পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯০৮৩ ১৯২০৪২৭৪৫৫ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫০২ সুমফয়া ইনামুল পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯২৩০ ১৯৩৩১৫৮৯৫৪ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫০৩ পিাোঃ শমিদুল মৃত আোঃ িিিান পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯১২০ ১৯১৮৮৭৯৭৮৫ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫০৪ পিাোঃ িজনু মৃত আতাব পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯২৭৮ ০১৯৩৭-৩০৩১৯৪ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫০৫ পিাোঃ িমজবাি নুরুল ইসলাি পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯১৩৪ ১৯৯৮৭৪৯৩৪ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১



৫০৬ পিাোঃ িামলি নুরুল ইসলাি পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯১২৩ ১৯২০৭০৩৪৫৮ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫০৭ পিাোঃ আমজজুল সাখরুিীন পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯০৪০ ১৯৫৪৬৭২২৪৪ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫০৮ আোঃ িমিন সাখরুিীন পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯০৩৩ ১৯৪৩৪৮১৫৬৫ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫০৯ পিাোঃ বাবলু পিাল্লা মৃত ইউছুি পিাল্লা পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯১০৫ ১৯৬৫১০১৬৬০ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫১০ আলতাব পিাসরন আকবি আলী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮২০৭ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫১১ পিাোঃ আলতাি মৃত ওিি আলী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮৮২৯ ০১৯৯৫-৩৪১৯৫৪ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫১২ পিাোঃ পিজাউল িীি আোঃ জমলল িীি পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮১৫৮ ১৮৩৮৯৯১৬৭৭ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫১৩ মবলমকস খাতুন আশাদুজ্জািান িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮১৬৫ ০১৭৮৩-৬৮৫৩০৪ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫১৪ সাইফুল ইসলাি আব্দুল জমলল পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮১৮০ ১৯১৪৭১৮০১৩ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫১৫ পিাোঃ আরলক পশখ মৃত ইিান আলী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯১৭১ ১৯৯২৮৭৮৩৪৭ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫১৬ পিাোঃ আমিফ পিারসন ফমকি চাি পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ৪৬৩৬৮৮৬২১২ ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫১৭ পিাোঃ আলী পিারসন মৃত আকবি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮৯৮৮ ১৯৬৫১১০৬৩০ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫১৮ পিাোঃ আব্দুল কারিি মৃত ইউছুি আলী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯০৫০ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫১৯ আমিফ আল িাসুি মৃত ফিিাি পিারসন পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮০৪৬ ০১৯৫৬-৪০৪৭০৪ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫২০ পিাোঃ িমফজুল িক আফাজ উিীন িন্ডল পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯১৪০ ০১৮৪৯-৮৬৫৭৯০ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫২১ পিাোঃ মলটন পিারসন আোঃ োিাি পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮৯৫৩ ০১৯৪৬-৮৫৩৬৯৫ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫২২ খইরুল পশখ িারলক পশখ পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯০০০১২২ ১৯৪০৫৩৬৭৯০ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫২৩ পিাোোঃ সমিিন পবগি মৃ- আলি পিারসন পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯০২০ ১৯২৩৫৮২৯১১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫২৪ আববাস আলী মবশািত আলী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯২৬৫ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫২৫ শওকত আলী মৃত ইিবাি পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯০৪৪ ০১৯৯৪-০৯৯৪৯১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫২৬ আোঃ খারলক মৃত ইিান আলী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯২৫০ ১৯৮৫৮০৩১৪৩ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫২৭ িমিদুল ইসলাি ইসিাইল িন্ডল পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯১৪৬ ১৭৪৬৩৭৬৪৫১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫২৮ শমিদুল ইসলাি ইসািাক িন্ডল পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮৯৫৮ ১৯৬৫৯১৩২৮০ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫২৯ পিাোোঃ তামনয়া খাতুন পিাোঃ আোঃ কারিি িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ৭৩৫২৮৮৫১৩৬ ০১৯৫০-৪৬৪৫১৮ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৩০ পিাোঃ মিজানুি িিিান িমনি উিীন িন্ডল পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯১৫৭ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৩১ পিাোঃ নািাি আলী পশখ মৃত ইিান আলী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯১৮৪ ১৯৪৬৯৫৩৬৯২ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৩২ পিাোঃ সারিি পিারসন মৃত ইউছুি পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮৯৬৬ ১৯৮৪৯২০১৭১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৩৩ পিাোঃ পিাক্তাি আলী মৃত আয়ুব আলী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯০১৭ ১৯২১১৫৬২৭২ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৩৪ পিাোোঃ পিারিো পবগি িিিান পশখ িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৪৮৬৮৩৩৩৬৯ নাই পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৩৫ মুনতাজ আকবাি আলী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮২১৭ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১



৫৩৬ পিাোোঃ পসমলনা খাতুন আব্দাি িিিান িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ২৮৩৬৮৪৭৩৫৬ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৩৭ িমিনুল ইসলাি লৎফি িিিান পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮০৯২ ১৯২৯৩৬৩৩১২ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৩৮ িিতাজ পবগি কাওোি িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯০৯৪ ১৯২০৮৪৭১৩০ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৩৯ ফজলু আিাি পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯২৭৪ ১৯১৭৫৮৩৪৮১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৪০ িমবউল িিিান পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯১২১ ১৯৩৩১৫৮৯৫৬ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৪১ শামিিা খাতুন সারিিি আলী িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮০৮৭ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৪২ মিন্টু কাওোি পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮০৭৯ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৪৩ পিাোঃ আমতয়াি িিিান আবুল পিারসন পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ৩৭৩৬৯৭৪৯৬৩ ০১৭১৮-৭৬১৭৭১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৪৪ িজব আলী িওশন পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯১২৪ ১৯৯৩৪৮৮৯৫৮ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৪৫ িারবয়া আলতাি িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭৯০৩ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৪৬ ফিিাি সবুি পুরুষ আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮৭২৪ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৪৭ িমিিা ইমিস িমিলা আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮৩২২ ০১৮৭৫-৯৭১১৯৭ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৪৮ েরলিান িমসি পুরুষ গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৬০২০ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৪৯ িমবউল পসানাই পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৫৯০১ ০১৯৩০-৩৩৪০৬৫ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৫০ সুমফয়া সিরসি িমিলা মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮০৬৩ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৫১ আলি জমলল পুরুষ গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮০৫২ ১৯৩০৮৫৩৫১৩ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৫২ বাবলু পতািাি পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯০১১ ১৮৬৮৮৫১৩৮০ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৫৩ পিজাউল আলী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯১১৪ ০১৯৬৫-৮৩৮৪৩৯ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৫৪ িমিি আিাি (ইবিা) পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯২৬৮ ০১৯৪৪-৬৭৭২৮২ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৫৫ মিন্টু িমফক পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮৩৪৭ ১৯১৫৮২৮৬৪৬ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৫৬ আবু োিাি জববাি পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯২৯৭ ০১৯৪৪-৪০৫১২৯ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৫৭ জিন আয়ুব আলী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮০১৮ ০১৯৮৩-১৭০৪৩৫ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৫৮ জুলিত আয়ুব আলী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮২৬৮ ১৯৪৬৮৫৩৬৮৫ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৫৯ োরিি িািন পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯০৯০ ১৯৮৮৪০৬০৩৭ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৬০ খুমি বুমড় (জািানািা) পুটুক (তাজউিীন) িমিলা মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮৫৮৭ ১৯৬৩২৪৭২৩৪ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৬১ এিশাি আমজবি পুরুষ গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯৩৭৫ ১৯৮৫৮৫১৩৫৮ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৬২ আরনায়াি মিমি িমিউিীন পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮৫৯০ ০১৯৯৫-১০৭১০৪ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৬৩ মবলমকস নুরুল ইসলাি িমিলা মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯১৩৬ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৬৪ আবিি আলী িান্দাি পুরুষ গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪১৫৮৮ ১৯৫০৩৩৫২৩৬ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৬৫ িারজিা পবগি নজরুল ইসলাি িমিলা মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮০৫৮ ১৮৬৬১২৪৫৪০ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

মিনিজুি



৫৬৬ পিাোোঃ অনন্যা খাতুন আকুল পশখ িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯২৮৯ ০১৯১৫-৬৭১২৮৬ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৬৭ পিাোঃ র্ামলি পিারসন নূিল ইসলাি পুরুষ গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯১২৮ ১৯৩৪৪১৯১৪১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৬৮ শািািাত িন্ডল সািছুিীন পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭৭৭৫ ০১৯০২-১৭৫৮৬৯ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৬৯ পোিাব পিারসন মৃত আোঃ পশখ পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯০৪৬ ০১৮২৮-৩৫১৭৯৬ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৭০ আবুল পিাসন মৃত বািল িন্ডল পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭৮৯৫ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৭১ সুিা পিাসরন িমনি উমিন পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭৯৫৬ ১৯৯৭০৩৯৬৭৭ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৭২ পখারিজা খাতুন িমিদুল ইসলাি িমিলা মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭৯৪৫ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৭৩ কিি আলী আকারল িন্ডল পুরুষ গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭৮৬৬ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৭৪ িারবয়া খাতুন নূি ইসলাি িমিলা মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭৯০১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৭৫ পিাোোঃ পবগি িতন পশখ িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭৭৯৭ ১৭২২৫৮৯০২৫ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৭৬ পিাোোঃ জািানাি পবগি সবদুল পশখ িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭৮৭৫ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৭৭ িারুল পসািিব িমিলা মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭৮০২ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৭৮ িামুন িাসান আলাউিীন পুরুষ গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯০০৭৬৭৩ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৭৯ পিাোোঃ িারজিা সািসুিীন িমিলা মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫০৭৬৭৯ ০১৪০৭-৩০৩৭৭০ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৮০ মসিাজুল নমবেমিন পুরুষ গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০৪২৯ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৮১ িরনায়াি পিারসন আকরেি আলী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯০০০০০১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৮২ বারকি ইউছুি পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৯ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪১১২৫ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৮৩ িামফজা িমিদুল িমিলা মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪০০৭৫ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৮৪ সািাি জািাত পুরুষ গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭২৬৩ ০১৯৪৫-২৩৫০৮১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৮৫ িমবউল মিিেমিন পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮৪৭৪ ১৭৩০৯২২১৫৩ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৮৬ সািাি িমিবুল পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০৪৫২ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৮৭ ঝিনা পবগি শমফকুল িমিলা মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৬৮৩২ ০১৯৫২-৬১২৪৪৫ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৮৮ আকমলিা আোঃ িারলক িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৬৮৬০ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৮৯ মলটন সািেমিন পুরুষ গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮০১৪ ১৯১৫১৭৩৮৩৯ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৯০ মশলন িওশন পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯১২৯ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৯১ নাজমুল িামফজুি িিিান পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪৪৪৫৭ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৯২ পিাোোঃ ফারতিা পবগি পিাোঃ আমিনুল ইসলাি িমিলা মিনিজুি কুলতলা ৭ আন্দুল বাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪০৪২৭ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৯৩ আবুল পিারসন শািািত পুরুষ গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৬৫৬২২ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৯৪ পিাোোঃ মনলুফা পবগি পিাোঃ িািাতাব আলী িমিলা মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৪৮৬৮৫০০৫৮ ০১৯১৮-৪৬৬০৬০ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৯৫ মলমল পবগি মসিাজ িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪০৫৯১ ০১৭৮৬-২৩১৫২৮ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১



৫৯৬ ফুলজান মবশািত িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪০২৯৯ ০১৩১৭-৫৮৬১৮৪ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৯৭ আলিগীি ইসিাইল পুরুষ গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭৩৬৫ ০১৯৯০-৯৩৫২২০ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৯৮ আশিাফুল আশাদুল পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭৮৭৭ ০১৯৩৭-২৮৪৮৩০ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৫৯৯ িমফক (বাক্কা িমল্লক) ইসিাইল পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৬৭৮৬ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬০০ আমতয়াি আবুল পিারসন পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮৪৫১ ০১৭২৬-৫৮৪৭২৫ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬০১ আমিদুল জয়নাল পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮৬৮১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬০২ শুকুি আলী পিাকরেি পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৬২৩৩ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬০৩ আক্তারুল পিাফারজ্জল পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৪৯০০ ০১৭৪২-৫২৪৭৪৮ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬০৪ আমতয়াি আব্দাি পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৪৮৮৯ ০১৯৬৮-৩৪৫৯৬৫ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬০৫ মশল্পী শািািত িমিলা মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮৬৪১ ০১৭৫১-৯০৯৫৭৭ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬০৬ িয়না সাইদুি (সািেমিন) িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩১৭৮৪ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬০৭ আবু বক্কি শমিফুল পুরুষ গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫০০২৬২ ১৯৩৭৫৫২০৬৩ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬০৮ কিিরিাসন আবুল পিারসন পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯৩০২ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬০৯ িমশয়াি আবুল পিারসন পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯৩৭১ ০১৭৭৯-৫২৮৪৬৪ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬১০ পিাোঃ আোঃ আমলি পিাোঃ নুি ইসলাি পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ৮৬৮৬৮৮৪৬৩৯ ০১৯৮৭-৪৮২৩০০ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬১১ ফমকি আযব নবী পুরুষ গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ৯ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪০১৫৭ ০১৩০৮-৪৬৭৯৪৮ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬১২ সামিিা ভুলু িন্ডল িমিলা মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪১৬৬৬ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬১৩ পিািাম্মি িমজবাি পুরুষ গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯০০০০০৩ ০১৮৫৯-৯৪২০০৩ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬১৪ আরলয়া পখািািাত িমিলা মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৮৩১৯ ০১৩০২-৪১৭১৯৬ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬১৫ জামকি আবুল পুরুষ গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৪৬৪২ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬১৬ পসমলি পততুল পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯৪৮৯ ০১৭৪৯-৮৫০৮০৭ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬১৭ মিলন িন্ডল কারশি পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯৯৫০ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬১৮ িিাম্মি আলী বজলুি পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৯০২০৩ ০১৯২৪-৭৬৯৭৩৬ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬১৯ লুৎফাি আনোি পুরুষ মিনিজুি িাকা ৪ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩২৯২৯ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬২০ শািাজুল নুরুল পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯০০০২২৫ ০১৯৪৫-৭৬৫৪১৭ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬২১ িারনফ ফমকি পিািাম্মি পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮০৭০ ১৮৬০২২৫০১৬ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬২২ সমিদুল লাল মিয়া পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪০৬৮৩ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬২৩ আরনায়াি মৃত সুিাি পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪০৭০৮ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬২৪ বকুল মিয়া পিরিি আলী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০৭২৮ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬২৫ সাইনা খাতুন নজরুল িমিলা মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০৮৮৭ ০১৭৫২-৩৩৯৮৭২ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১



৬২৬ অমলয়াি পশখ সািসুল পুরুষ গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০৩৫২ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬২৭ পিকিত ফমকি চাি পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০৮৬৮ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬২৮ সুরুজ মিয়া িিি আলী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯৬১৯ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬২৯ ফারতিা খাতুন োরিি আলী িমিলা মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০৯৯৯ ০১৭৭১-০৮৬১৯৩ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৩০ নুিজািান নরুল িক িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯৫৯০ ০১৯৯৬-৮৮২৬১২ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৩১ জারবিা খাতুন নুরুল ইসলাি িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯৬২৫ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৩২ িামকি ব্যািািী সারিব আলী পুরুষ গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯৬০১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৩৩ নামসি আলী পততুল (শািাজান) পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯৪৯৩ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৩৪ ওদুি নমবেমিন পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০৮৩৪ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৩৫ আরবজান পবগি ঝড়ু পশখ িমিলা মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০৮২১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৩৬ িারলকা খাতুন জামকি িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০৮৭৬ ০১৯৮৪-৯২০৬৭৮ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৩৭ আলী পিারসন কারশি পুরুষ গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০৭৪৫ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৩৮ েমলল িন্ডল মজন্দাি পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০৮৭৩ ০১৯৮৪-৯২০৬৭৮ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৩৯ জমিরুল িক আোঃ িমশি পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০৯১৩ ০১৯৩২-৬৬৯৪১১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৪০ িামসবুল িিিান পিাসারিফ পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯০০০২৭১ ০১৯৩৭-৪৬৯১৮২ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৪১ তুফারজ্জল নাইি উমিন পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৭৯৯২২ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৪২ পনিািন আরনায়াি িমিলা মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০৯৪৭ ০১৯৩৭-৪৬৯১৮২ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৪৩ ফারতিা িমিন িামল্লক িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০৫৫১ ০১৭১৮-৮৬৯০৩৭ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৪৪ পিরিনা িমবউল িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০৫৩১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৪৫ আব্দুল পিাতারলব িমনিিীন পুরুষ গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০৪৩৩ ০১৭১৮-৯২৭৭৩৪ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৪৬ ফারুক পিারসন আব্দুল পিাতারলব পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০৪৩৬ ১৯২০৪২৭১১৪ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৪৭ আববাচ আলী ইসিাইল পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯৭৬১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৪৮ বিরুিীন ফমকি চান পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০০৫৫ ০১৯৪২-০২৯১৫০ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৪৯ সুিাগ উমিন আবু বকি পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯০০০১৪৪ ০১৯৩৬-৯২০৭৩৮ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৫০ িসরলি যাদু িন্ডল পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০৮৮৫ ০১৬৩৮-৯৩৯২৫৬ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৫১ নমজি আলী ইসিাইল পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯৮১২ ০১৯৯৭-৯১৪২৬৬ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৫২ ঝিনা পবগি সাবিাি আলী িমিলা মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০৬৩৬ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৫৩ পশখ নজরুল পশখ সুলতান পুরুষ গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯৮২৫ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৫৪ আব্দুি িমিি কালু পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০৯৭১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৫৫ শমফকুল ইসলাি পসানাই পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০৯০৮ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১



৬৫৬ পিাোোঃ সাগিী খাতুন পিাোঃ পগালাি িসুল িমিলা মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ২৩৮৬৭৭৩৫৪৯ ০১৯৬৬-৭৮৫২০১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৫৭ নামসি পশখ বকস পশখ পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০৪৭৫ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৫৮ িমিদুল জয়নাল পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭০৯৫ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৫৯ পিাোঃ িামববুি িিিান পিাোঃ িসরলি উিীন পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৯০২২৭ ০১৯৯৫-৩১৯৬৯ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৬০ তািারজ্জল ইোিাক পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭৯৩২ ১৭৬৮২৮৬২২৪ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৬১ সবুজ িারুন পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭৩২৩ ১৭১৭৮১৩৮৯০ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৬২ োব্দাি জমলল পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮৬০৮ ০১৯৩৬-৬২১২৯৯ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৬৩ সালাউিীন িাজ্জাক পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮৭২১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৬৪ পিাোোঃ প লী (সুমিয়া) আমজজুল িমিলা মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৬৭৫৭ ০১৩০৮-২৮৮০৩৪ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৬৫ শমিফা পিাক্তাি িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৬৮৪৬ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৬৬ জারিিা িমনিউমিন িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৬৬৮৫ ১৭৩৯১৮৭৪৬৯ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৬৭  পসমলি পিারসন আক্তাি আলী পুরুষ গৃমিনী কুলতলা ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৮৯৯৭ ০১৯২১-০৮৯৫৭১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৬৮ ওবাইদুল্লাি পগালাি পুরুষ মিনিজুি কুলতলা ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯০০০০২৮ ০১৯৮৯-৯২৪৯৮৬ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৬৯ কািরুল িাচান শািাজান আলী পুরুষ মিনিজুি কুলতলা ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯০০০১০৯ ০১৯৪২-০২৬৬০৬ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৭০ পিাোঃ িমনরুল ইসলাি পিাোঃ িিন আলী পুরুষ মিনিজুি কুলতলা ২ আন্দুলবাড়ীয়া ৪১৮০৯৩৯৯১২ ০১৭১১-৫৮৯২৭২ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৭১ জািাল উমিন িিাম্মি পুরুষ মিনিজুি কুলতলা ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৮৯৫৩ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৭২ আক্তারুল আমজবাি পিাল্লা পুরুষ মিনিজুি কুলতলা ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪০৩৬৪ ০১৪০৪-৯০১৫১১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৭৩ সািাবুমিন নুি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি কুলতলা ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪০৩৭৮ ০১৯৫৯-৩৭২১৯৯ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৭৪ মিন্টু আলী আক্তাি আলী পুরুষ মিনিজুি কুলতলা ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪০০০৩ ০১৯৩৭-৬৫৪২৫০ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৭৫ িমবউল িক িনেি আলী পুরুষ মিনিজুি কুলতলা ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪০১৪৮ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৭৬ িমজবি িিিান ইসািাক পুরুষ মিনিজুি কুলতলা ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪০০২৪ ০১৯২৮-৫৫২৯৯৮ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৭৭ আলতাি পিারসন িমফজ পুরুষ মিনিজুি কুলতলা ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪০০১৬ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৭৮ আইনাল িক  পসানা িন্ডল পুরুষ মিনিজুি কুলতলা ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪০৩৮০ ০১৯৫৯-০৪০৯১৪ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৭৯ নারেি উমিন পিাবািক িন্ডল পুরুষ মিনিজুি কুলতলা ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৮৯০৭ ০১৯৮৭-৪৭৭৬৮৪ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৮০ কািাল আয়ুব আলী পুরুষ মিনিজুি কুলতলা ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪০৩৫৭ ০১৯০৩-১০৪৮৬৫ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৮১ ওরিদুল ইসলাি জািাত আলী পুরুষ মিনিজুি কুলতলা ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৮৯৩৫ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৮২ তমিকুল নুিইসলাি পুরুষ মিনিজুি কুলতলা ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪০৩২৫ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৮৩ জামিদুল চাঁি আলী পুরুষ মিনিজুি কুলতলা ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪০০৯৮ ০১৪০৪-৬৪৩৮৪০ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৮৪ সাইিা খাতুন আবু বক্কি িমিলা মিনিজুি কুলতলা ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪০০৯৫ ০১৯৪৭-৩১২০৯১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৮৫ বািশা িন্ডল ইয়াকুব িন্ডল পুরুষ গৃমিনী কুলতলা ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৮৯১৬ ০১৯০৪-৮৭১০১৭ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১



৬৮৬ সািাউল পিারসন আওলাি পিারসন পুরুষ মিনিজুি কুলতলা ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯০০০২১৮ ০১৯৩৯-০৪২৭৮৪ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৮৭ আব্দুি িাজ্জাক আওাব জয়াি ডাি পুরুষ মিনিজুি কুলতলা ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪০৩৪৭ ০১৯৯৭-৯১৬১২০ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৮৮ ইসিাইল মিয়া জািাত আলী পুরুষ মিনিজুি কুলতলা ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪০৬৫৬ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৮৯ মসমিক আলী আিাি আলী পুরুষ মিনিজুি কুলতলা ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪০৬৪৬ ০১৯৬৬-৭৯৪৫৫৮ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৯০ মিন্টু িিিান আব্দুল লমতফ পুরুষ মিনিজুি কুলতলা ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪০৪৫৩ ০১৯৬৩-৭০৫৯১২ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৯১ আরেি আলী নারজি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি কুলতলা ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪০৭৩৭ ০১৯৩৯-৭৩৩৫০৫ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৯২ পতাফারজ্জল িন্ডল সজত িন্ডল পুরুষ মিনিজুি কুলতলা ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪০৭২৯ ০১৯৩৪-৫৬৪৫৭০ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৯৩ আব্দুল িিিান  পিাজারম্মল মবশ্বাস পুরুষ মিনিজুি কুলতলা ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪০৮৮১ ০১৯২১-১৫৬৭৭৫ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৯৪ পিাোোঃ নারজিা খাতুন পিাোঃ জরবি আলী িমিলা মিনিজুি কুলতলা ২ আন্দুলবাড়ীয়া ৪১৮৬৯৪৯৪৭৭ ০১৯১৬-৪১১৪৯১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৯৫ আমজবাি িিিান  পখািরসি মবশ্বাস পুরুষ মিনিজুি কুলতলা ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪০৮৩০ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৯৬ নজরুল ইসলাি ফজলু মবশ্বাস পুরুষ মিনিজুি কুলতলা ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪৭৬৩১ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৯৭ তাসমলিা খাতুন িমিি বকস িমিলা মিনিজুি কুলতলা ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪০৯৫৮ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৯৮ িমকবুল ইসলাি মলয়াকত আলী পুরুষ গৃমিনী মনোঃপুি ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯০০০০৩৪ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৬৯৯ শুকুি আলী মেিক আলী পুরুষ মিনিজুি মনোঃপুি ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪০৬৯৭ ০১৪০৬-৯০৯৬৭৬ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৭০০ শমিি পিারসন আিজাি পিারসন পুরুষ মিনিজুি মনোঃপুি ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪০৬৭৬ ০১৯৪১-৭৬৩০৬৪ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৭০১ শ্রী প্রকাশ িালিাি মশমু িালিাি পুরুষ মিনিজুি মনোঃপুি ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৯৭০০ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৭০২ সমিফুল ইসলাি শুকুি আলী পুরুষ মিনিজুি মনোঃপুি ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৯৮৩০ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৭০৩ িমিন পিারসন আলী মিয়া পুরুষ মিনিজুি মনোঃপুি ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৯৯২৭ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৭০৪ মিিন মিয়া পিািাম্মি আলী পুরুষ মিনিজুি মনোঃপুি ১৮১৫৫১৯৫৩৯৯৮৬ পশখ িমিদুল ইসলাি ০১৭৮৩-৮৩৯৬৩১

৭০৫ ফুলচাঁন আলী আবরজল পিারসন পুরুষ মিনিজুি মনোঃপুি ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৯৩১৭ ০১৩৫৭-৫৯৮৮১২ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭০৬ ফিজুল ইসলাি আব্দুল জববাি পুরুষ মিনিজুি মনোঃপুি ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৯৩০৭ ১ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭০৭ িািাবুব িিিান আব্দুল জববাি পুরুষ মিনিজুি মনোঃপুি ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯০০০০২৪ ০১৯২৮-৩২৪৯৯৯ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭০৮ মুনছুি আলী িালসানা িন্ডল পুরুষ মিনিজুি মনোঃপুি ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৯৪৫৬ ০১৯৪৩-৮৯৪১৮৬ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭০৯ মজন্মত আলী পিািম্মি আলী পুরুষ মিনিজুি মনোঃপুি ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৯৩৮০ ০১৯১১-৮৯৯৮৭০ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭১০ ফুলবানু লুৎফাি িমিলা গৃমিনী মনোঃপুি ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৯৫৩৬ ০১৯১৪-৭১৯৭৮১ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭১১ আব্দুল িমিন বাবি আলী পুরুষ মিনিজুি মনোঃপুি ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৩১১১২২৯৮৪৪ ০১৭৬৩-৩৫২৪৫৪ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭১২ পিজাউল িক ইব্রমিি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি মনোঃপুি ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৯৮৮৮ ০১৭৩২-৭৭৯৯৩৪ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭১৩ পিাোঃ িারিন আলী 

িরয়ল

পিাোঃ আোঃ িমশি পুরুষ মিনিজুি মনোঃপুি ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ৬৮৫৪২৫৬০১০ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭১৪ আোঃ কারিি  ওিাব পুরুষ মিনিজুি মনোঃপুি ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৯৫০৩ ০১৯৩২-১৬২২৮৫ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭



৭১৫ ঠান্ডু ইসলাি উসিান গমন পুরুষ মিনিজুি মনোঃপুি ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৯৭০৯ ০১৯৩৬-১৮০৭৭৫ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭১৬ কারিি পসখ পসা ান আলী পুরুষ মিনিজুি মনোঃপুি ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৯৪২৬ ০১৯৪৫-৯৬৫৩৬২ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭১৭ আব্দুল িান্নান আসিত আলী পুরুষ মিনিজুি মনোঃপুি ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৯৮৮৯ ০১৮৭৭-২৮৭৬৭১ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭১৮ আব্দুল িমসি এলামি পুরুষ মিনিজুি মনোঃপুি ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৯২৯৭ ০১৯১৪-৭১৯৭৮১ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭১৯ আনাসুি িিিান সুলতান পুরুষ মিনিজুি মনোঃপুি ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৮৭৯৬ ০১৮৪৯-৭৪৭৭৫২ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭২০ মুনছুি আলী কারয়ি আলী পুরুষ মিনিজুি মনোঃপুি ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৯৯৩৪ ০১৮৭৪-৫৪২৪৪৮ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭২১ আসাদুল িক ছু ান িন্ডল পুরুষ মিনিজুি মনোঃপুি ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৯৮৫৫ ০১৭৮২-৫১৬২৯৩ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭২২ শ্রী িরিন কুিাি সুমিি িালিাি পুরুষ মিনিজুি মনোঃপুি ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৯৭০১ ০১৯২৬-১২২৫১৩ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭২৩ আমিফুল ইসলাি বজলুি িিিান পুরুষ মিনিজুি মনোঃপুি ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৮৮৬১ ০১৯৩৬-১৮০৭৭০ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭২৪ িামফজুল ইসলাি কারচি আলী পুরুষ মিনিজুি ডুমুমিয়া ৯ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪২৩৪৬ ০১৯৬০-২৩৯১৮২ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭২৫ কুদ্দুস আলী নুি বক্স পুরুষ মিনিজুি ডুমুমিয়া ৯ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪১২৮৮ ০১৮৩৪-২৫৪৪৫৬ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭২৬ িামকি উমিন আব্দুল গমন পুরুষ মিনিজুি ডুমুমিয়া ৯ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪১৩২৪ ০১৭০৭-৫০৬৬২৯ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭২৭ আমিি পিারসন িাসুল িন্ডল পুরুষ মিনিজুি ডুমুমিয়া ৯ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪২২৯৯ ০১৯৪৮-০৮১১৩২ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭২৮ আব্দাি আলী বািাি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি ডুমুমিয়া ৯ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪২২২৭ ০১৯৮৭-২৮৩০৬৭ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭২৯ িনুয়ািা পিজাউল িক িমিলা গৃমিনী ডুমুমিয়া ৯ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪১৪৯৪ ০১৭২৭-৫৮৭৭৮৮ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৩০ সপুিা খাতুন সিি উমিন িমিলা গৃমিনী ডুমুমিয়া ৯ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪২৪৪১ ০১৯৪৩-৮৯৩৪৬৮ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৩১ িয়না খাতুন িসরলি আলী িমিলা গৃমিনী ডুমুমিয়া ৯ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪১৫১৮ ০১৯৩২-১৫৪৮৫৯ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৩২ জািানািা খাতুন পগালাি িসুল িমিলা গৃমিনী ডুমুমিয়া ৯ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪২৪৭৫ ০১৯২৪-৪০৫৬৬১ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৩৩ আনুিা খাতুন ওমলয়াি িিিান িমিলা গৃমিনী ডুমুমিয়া ৯ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪১৩২৬ ০১৯৩৩-৯১৫৪২৬ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৩৪ পিাসারিফ পিারসন মুন্নাফ পুরুষ মিনিজুি ডুমুমিয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৬০৫৮ ০১৯৬১-০৪০০৮২ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৩৫ পিাোোঃ িারবয়া পবগি মৃত- িায়িাি আলী িমিলা গৃমিনী আন্দুল বামড়য়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৬৭৯১ ০১৯৬৯-৩৬৫৭০০ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৩৬ আবু তামিক সািসুল িক পুরুষ মিনিজুি ডুমুমিয়া ৯ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪২১৭১ ০১৯২০-৯২১৫৭৪ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৩৭ জাফি আিরম্মি  সতয়ব আলী পুরুষ মিনিজুি ডুমুমিয়া ৯ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪১৮১০ ০১৯৯৩-৯৫১৮৭১ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৩৮ ইিিান পিারসন  পিাকারিস আলী পুরুষ মিনিজুি ডুমুমিয়া ৯ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪২০৫৮ ০১৮৬০-৪৪৮০৭৪ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৩৯ বকুল পিারসন শুকুি আলী পুরুষ মিনিজুি ডুমুমিয়া ৯ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪২০৪৭ ০১৯২০-৮২০৬৭৬ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৪০ আজাদুল িক শমিয়তুল্লাি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি ডুমুমিয়া ৯ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪১৬০৯ ০১৯৬৬-৫০৪৪০১ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৪১ খমললুি িিিান িামনক মবশ্বাস পুরুষ মিনিজুি ডুমুমিিা ৯ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪১৮৮৭ ০১৮৬৩-১০০৮২৫ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৪২ আমিফুল ইসলাি খমললুি িিিান পুরুষ মিনিজুি ডুমুমিয়া ৯ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪১৮৯৪ ০১৯৬২-৪৩০৩৮৫ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৪৩ আিশাফুল িিিান িজিত আলী পুরুষ মিনিজুি ডুমুমিয়া ৯ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪২০৩৬ ০১৯২৮-৩০০১১৬ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৪৪ োব্দাি আলী নজীি আিরম্মি পুরুষ মিনিজুি ডুমুমিয়া ৯ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪১৫৮১ ০১৯৩৮-৯৬৭১২৭ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭



৭৪৫ আব্দুল খারলক প ালা িজিত আলী পুরুষ মিনিজুি ডুমুমিয়া ৯ আন্দুলবাড়ীয়া ৫০১৭৯৭৫২২২৭২৫ ০১৯২৮-২৪২৪১৫ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৪৬ োনুয়াি আলী আনোি আলী পুরুষ মিনিজুি ডুমুমিিা ৯ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪২০৯৬ ০১৯৯৫-১০৭১৮৭ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৪৭ পিাোঃ সািসুল িক কালা চাি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি ডুমুমিয়া ৯ আন্দুলবাড়ীয়া ৭৩৩৬৮৬৮০৯১ ০১৯২২-৩৭২৯৩৪ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৪৮ আরনায়াি পিারসন আনোি পুরুষ মিনিজুি ডুমুমিয়া ৯ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪২০০১ ০১৯০৯-৬০৯৩১৭ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৪৯ মিনাজুি িিিান আমল আিম্মি পুরুষ মিনিজুি ডুমুমিয়া ৯ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪২০৯৪ ০১৯৮৮-৪০৭১৫৫ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৫০ পিলাল উমিন পশখ ইিান আলী পুরুষ মিনিজুি ডুমুমিয়া ৯ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯১৯০ ০১৬২৫-১৮০৩৩৬ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৫১ পিাোঃ মলটন আলী আকবাি আলী পুরুষ মিনিজুি আন্দুল বামড়য়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭০৪০ ০১৯১৫-২২৮৯৫৭ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৫২ আরশয়া খাতুন আউলাি পিারসন িমিলা গৃমিনী ডুমুমিিা ৯ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪২০০০ ০১৯৫৪-০৩০৮৬১ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৫৩ ফজি আলী আরেি আলী পুরুষ মিনিজুি ডুমুমিয়া ৯ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪২০১৩ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৫৪ মসিাজুল  পখািা বক্স পুরুষ মিনিজুি ডুমুমিয়া ৯ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪২০৬৯ ০১৯৩০-৮৬২০৪২ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৫৫ পিারকয়া খাতুন নুি পিািাম্মি িমিলা গৃমিনী ডুমুমিয়া ৯ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪১৯১৫ ০১৯৪৫-৬১৪২৯৫ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৫৬ পিাোঃ জামকি পিারসন বিি উিীন পুরুষ মিনিজুি আন্দুল বামড়য়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৬২৪৫ ০১৩১৬-৯২৫৫২৪ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৫৭ নামসি উমিন িন্ডল িিাববত িন্ডল পুরুষ মিনিজুি ডুমুমিয়া ৯ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪১৪৬২ ০১৯৬৬-৭৬৫৯২৯ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৫৮ পিাোঃ নজরুল ইসলাি িকবুল পিারসন পুরুষ মিনিজুি আন্দুল বামড়য়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮০০৫ ০১৭৩৯-০৮৪৩৪৮ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৫৯ িামববুি িিিান িারতি পুরুষ মিনিজুি কচ ডার্াঙ্গা ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৬০৪০ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৬০ িমিন িমফক পুরুষ মিনিজুি কচ ডার্াঙ্গা ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৫৬১৩ ০১৭৮৪-১৮৩৯০৩ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৬১ ফারতিা সািাি িমিলা গৃমিনী কচ ডার্াঙ্গা ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৫৫৩৮ ০১৭৭২-১১১৩৭৩ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৬২ আিম্মি মসমিক পুরুষ মিনিজুি কচ ডার্াঙ্গা ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৬০৮২ ০১৯৪৫-৬১৫০৯১ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৬৩ পিরিনা িামনফ িমিলা গৃমিনী কচ ডার্াঙ্গা ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৫৫৪৪ ০১৭৭৭-৫০৪৭৭২ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৬৪ পিাোোঃ জািানািা পবগি মৃ- শািালি িমিলা গৃমিনী কচ ডার্াঙ্গা ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৫৫১০ ০১৪০৬-১২৯২৩৯ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৬৫ মশমল্প খাতুন পিজাউল িমিলা গৃমিনী কচ ডার্াঙ্গা ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৫৫২৪ ০১৯৫৯-৯৪৬৫৪১ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৬৬ রুহুল আমিন জনজ আলী পুরুষ মিনিজুি কচ ডার্াঙ্গা ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৬১৬৬ ০১৯৯৭-৫১৫৩২৭ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৬৭ িারজিা পবগি আোঃ িান্নান িমিলা গৃমিনী কচ ডার্াঙ্গা ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৬৯৪৫ ০১৯২৭-৫১১৯৪২ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৬৮ জববাি মিয়া িামকি আলী পুরুষ মিনিজুি কচ ডার্াঙ্গা ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৬০২৭ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৬৯ আলী পিারসন ওিাব আলী পুরুষ মিনিজুি কচ ডার্াঙ্গা ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৫৬৩৬ ০১৭৯৪-৫৭৪২৮৫ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৭০ জািীি িামনক পুরুষ মিনিজুি কচ ডার্াঙ্গা ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৫৯৯০ ০১৭৩৫-৮০৯৭১৪ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৭১ আোঃ িিিান মসিাজুল পুরুষ মিনিজুি কচ ডার্াঙ্গা ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৫৬৪৮ ০১৭৮৩-৩০১৭৬৭ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৭২ পিাোঃ িমনরুল ইসলাি পিাোঃ সাইফুল ইসলাি পুরুষ মিনিজুি কচ ডার্াঙ্গা ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ৯৫৭০৫৫৩৪৩৯ ০১৭৯৯-৩৬৯৬৮২ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৭৩ আিাম্মি মসরু মিয়া পুরুষ মিনিজুি কচ ডার্াঙ্গা ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৫৮৯৫ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭



৭৭৪ আরনায়াি পিরসন িিাম্মি পুরুষ মিনিজুি কচ ডার্াঙ্গা ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৫৪৮৬ ০১৭৫৪-৩৪৫৭৬৬ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৭৫ লুতফাি গাজী আলিাচ গাজী পুরুষ মিনিজুি কচ ডার্াঙ্গা ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৫৯৫১ ০১৯৯৬-০০৬৫৩২ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৭৬ জমসি পিারসন ইনতাজ পুরুষ মিনিজুি কচ ডার্াঙ্গা ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৫৪৫৭ ০১৯২১-৭২৬২০৩ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৭৭ আরবিা ফজলু মিয়া িমিলা গৃমিনী কচ ডার্াঙ্গা ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৫৪২৫ ০১৩০৭-৬৭৫০৭৬ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৭৮ আশিাফুল িক সুজািাি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি কচ ডার্াঙ্গা ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৫৪৬৮ ০১৯৯৮-৭৪৩৮১৭ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৭৯ মিলন পিারসন ফজলু মিয়া পুরুষ মিনিজুি কচ ডার্াঙ্গা ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৫৪২৬ ০১৭৫২-১৭৮০৫৭ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৮০ সুিাতন পবগি মসিাজুল ইসলাি িমিলা গৃমিনী কচ ডার্াঙ্গা ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৫৪৬৪ ০১৮৩৯-৪৮০৯৩৭ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৮১ আরিনা পবগি িারতি আলী িমিলা গৃমিনী কচ ডার্াঙ্গা ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৬৫২৮ ০১৯৯৪-৯০৬২৯৬ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৮২ শািাজালাল ফজি আলী পুরুষ মিনিজুি কচ ডার্াঙ্গা ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৬১০০ ০১৯৮১-২০৫৯৭১ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৮৩ জারবিা খাতুন ইউছুি আলী িমিলা গৃমিনী কচ ডার্াঙ্গা ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৫৩৪১ ০১৮৫৬-৯৩৮৩১৭ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৮৪ সাগিী পবগি আিাি আলী িমিলা গৃমিনী কচ ডার্াঙ্গা ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৫৪১৭ ০১৯০৬-৮১১৪৬১ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৮৫ আমজবি িন্ডল  পিাজািাি পুরুষ মিনিজুি মবদ্যিিপুি ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩১৬৫৬ ০১৭৩৬-৭৬৯১৭৭ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৮৬ শািানাজ িাি ীন  িীি িাসুদুল খারলক িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮৭২৯ ০১৭২৯-৪১৮৬৮৩ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৮৭ িয়না খাতুন সািেমিন (সাইদুল) িমিলা গৃমিনী মবদ্যিিপুি ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৫৭৩৩ ০১৯৮৭-৪৭৭৬৩৯ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৮৮ আনোি আলী এজল িন্ডল পুরুষ মিনিজুি মবদ্যিিপুি ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩১৭৩৫ ০১৯২৮-২৩৩৪৪৯ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৮৯ িনজুিা খাতুন আব্দুল আলীি িমিলা গৃমিনী মবদ্যিিপুি ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩১৬৭৬ ০১৯২৫-৫৩৪১৮৪ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৯০ খইবাি আলী বিিউমিন পুরুষ মিনিজুি মবদ্যিিপুি ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩১৭২১ ০১৯৩৯-৭২৩১৩৭ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৯১ আব্দাি মবশ্বাস আবুল মবশ্বাস পুরুষ মিনিজুি মবদ্যিিপুি ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩১৭২৯ ০১৯৩৭-৭১৪৬৮২ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৯২ বাক্কা আলী িমিি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি মবদ্যিিপুি ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩১৭৩৮ ০১৯৬৮-৩৫৫৪৭৫ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৯৩ িমজনা িাি ীন িািামুদুি িিিান িমিলা গৃমিনী মবদ্যিিপুি ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩১৬৬০ ০১৯৩৭-২৬২৫৩১ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৯৪ িযিত আলী  পজরিি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি মবদ্যিিপুি ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩১৮৬১ ০১৭৭৯-৪৯৬১০৯ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৯৫ িারতি আলী বিিউমিন পুরুষ মিনিজুি মবদ্যিিপুি ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩১৬১১ ০১৯৫১-২৮৭৩০৯ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৯৬ শািা আলি আোঃ িক পুরুষ মিনিজুি লাইনিাড়া ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৬৪৪৫ ০১৯২৫-৪২৬৫২৮ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৯৭ সমিদুল ইসলাি িামিি পুরুষ মিনিজুি লাইনিাড়া ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৬৩৩৪ ০১৮৬৪-০৯৪০৬২ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৯৮ শুকুি আলী মিটু িাটুয়ািী পুরুষ মিনিজুি লাইনিাড়া ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৬৪০৭ ০১৯৩৪-৫৭০৯৪২ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৭৯৯ পিাোোঃ িমিিা পবগি মৃ- আইয়ুব আলী িমিলা গৃমিনী লাইনিাড়া ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৬৪২৮ ০১৯০৯-১০৭৪৬৬ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮০০ িারশিা খাতুন  পিািরশি সি ডাি িমিলা গৃমিনী লাইনিাড়া ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৬৬৪৪ ০১৯৮৬-৪৫৬০২৬ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮০১ নূিজািান খাতুন মসিাজ প্রিান িমিলা গৃমিনী লাইনিাড়া ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৬৩৫১ ০১৯২৬-২৮২২৫২ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮০২ আসাদুল ইসলাি বিিউমিন পুরুষ মিনিজুি লাইনিাড়া ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৫৭২২ ০১৭৯৯-৩৭৯৬৮২ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮০৩ আলী পিারসন আফসাি আলী পুরুষ মিনিজুি লাইনিাড়া ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৫৮৭৩ ০১৯৩৬-৫২৩২৩১ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭



৮০৪ আিজ আলী িযিত আলী পুরুষ মিনিজুি লাইনিাড়া ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০৯৮৯ ০১৭৪৯-৮১৩১৮৯ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮০৫ ওিি আলী আফসাি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি লাইনিাড়া ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৫৮৩৩ ০১৮৫৯-০৮০৬৬৪৯ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮০৬ আিািন পনো ফিজ আলী িমিলা গৃমিনী লাইনিাড়া ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৬০১৭ ০১৩১৮-
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৮৪৯ উজ্জল তািারজ্জল পুরুষ মিনিজুি িাঁকা ৪ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩২৮৩৮ ১৯৩৬৩২২২০৪ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৫০ পিাোঃ আোঃ কমিি পিাোঃ ইব্রমিি পশখ পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ৮২৩৬৮৬৫৫১৮ ০১৯৮৫-৮১৬১০২ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৫১ আবিাি ওয়াদুত পুরুষ মিনিজুি িাঁকা ৪ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩২৪০১ ০১৬৪০-১৭৩৯৩৭ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৫২ িাজন োিাি পুরুষ মিনিজুি িাঁকা ৪ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩২৮৪৪ ০১৩১৯-৭৬৮৮৫০ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৫৩ বাবুল আবু বক্কি পুরুষ মিনিজুি িাঁকা ৪ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩২৪৩০ ০১৯৩৯-৭৩০১৩৯ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৫৪ িমনরুল পিাতারলব পুরুষ মিনিজুি িাঁকা ৪ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩২১০৭ ১৯২৩১৫১১৩৩ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৫৫ সবুজ  নুরুল ইসলাি পুরুষ মিনিজুি িাঁকা ৪ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯০০০৩২৬ ১৯৬৩৭০৮৯৭৬ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৫৬ আশিাফুল ইসলাি আনোি আলী পুরুষ মিনিজুি বাজমিয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৪৫৯৯ ০১৭২৮-৪৪৭৭৮৬ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৫৭ শ্রী প জন বাবু শ্রী আরুণ কুিাি পুরুষ মিনিজুি বাজমিয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৫১৮৩ ০১৩০৫-৩৪৬২০৫ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৫৮ আব্দুল মুজি িমল্লক আফজাল িমল্লক পুরুষ মিনিজুি বাজমিয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৫১০৭ ০১৮৬৭-১৯৫৩৬৫ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৫৯ আব্দুল আয়ুব পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮২৭২ ০১৯১৫-৩৩৭২৭৫ কাজী আিাসান িায়িাি

৮৬০ শ্রী লালটু কুিাি িািাব কুিাি পুরুষ মিনিজুি বাজমিয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৫১৯৩ ০১৮৫৭-৭০৪৭৬৫ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৬১ মিজানুি িিিান আলি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি বাজমিয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৫২০৬ ০১৯৮৫-১৪০৭২২ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭



৮৬২ সমিতন খাতুন আরনচ উিীন পিাল্লা িমিলা গৃমিনী বাজমিয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৪৮৮৭ ০১৯৬৮-৩৪৫৭৬৫ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৬৩ ইয়ানুি আলী নুি ইসলাি পুরুষ মিনিজুি বাজমিয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৪৫৯২ ০১৯৫২-৫৪১৬৫৬ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৬৪ মসিাজুল ইসলাি ফমকি চাঁি পুরুষ মিনিজুি বাজমিয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৪৬০১ ০১৯৩৫-৫০৫১৯৪ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৬৫ লমতফ িমল্লক আলাউিীন িমল্লক পুরুষ মিনিজুি বাজমিয়া ৫ আন্দুল বাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৫২১২ ০১৭৪৮-৯২৫১৫৭ কাজী আিাসান িায়িাি

৮৬৬ আনোি িন্ডল এলািী িন্ডল পুরুষ মিনিজুি বাজমিয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৫২০০ ০১৮৬০-১৮৫৬৪১ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৬৭ পিাোোঃ ফারতিািাসান পিাোঃ আোঃ গফুি িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ৯১৩৬৮৫৯২১৩ ০১৭১৫-১৩৬০৪৫ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৬৮ সাইফুল আলি সিি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি বাজমিয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৪৪৮২ ০১৭১৯-৫৪৩৪৬৯ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৬৯ পিাোোঃ মজন্নাতািা মৃ- ইউনুে িমল্লক িমিলা গৃমিনী বাজমিয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৫১৩৪ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৭০ েমকনা খাতুন আলি ইসলাি িমিলা গৃমিনী বাজমিয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৪৭৭৯ ০১৭৪৫-৩৭৯৪২২ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৭১ িিতাজ খাতুন পিাসারিফ িমিলা গৃমিনী বাজমিয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৪৮৫৯ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৭২ আবুল পিারসন িমিি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি বাজমিয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৪৮৪৪ ০১৯৬৩-১৪১৯৯৬ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৭৩ জমিি উিীন খারিজ িমল্লক পুরুষ মিনিজুি বাজমিয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৪৭৫১ ০১৭০৩-২০৩৭৫৩ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৭৪ সমিদুল ইসলাি আোঃ খারলক পুরুষ মিনিজুি বাজমিয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯০০০২৫৯ ০১৯২০-১৮৬১১৯ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৭৫ রুি ান খাতুন তরক্কল িমল্লক িমিলা গৃমিনী বাজমিয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৪৫১৪ ০১৯৫৩-১৪১২৩৩ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৭৬ ইয়ামিন পিারসন খারলক িামলতা পুরুষ মিনিজুি অনিত্মপুি ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩১৪৫৫ ০১৯০৮-৫২১০৫৯ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৭৭ ইিাি আলী পগালাি নবী পুরুষ মিনিজুি অনিত্মপুি ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩১০৪৯ ০১৯১৬-৪৮৭৭২৪ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৭৮ ফারতিা খাতুন িমজবাি িিিান িমিলা গৃমিনী অনিত্মপুি ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩১৪০২ ০১৭৭১-৬০৩৩৭২ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৭৯ আবুল পিারসন কালুগাজী পুরুষ মিনিজুি অনিত্মপুি ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩১৪৩২ ১৯৪৩৮৯৪৩১২ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৮০ পিারসনুি জািান আলী আিম্মি পুরুষ মিনিজুি অনিত্মপুি ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯০০০০৪৩ ০১৯২২-৩৫৬২৭৫ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৮১ গুলাি আলী সািসমিন পুরুষ মিনিজুি বাজমিয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৪৩৮৬ ০১৯৩৬-১৮৫০২১ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৮২ লমতফ িন্ডল িমফজ িন্ডল পুরুষ মিনিজুি বাজমিয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩১০৪১ ০১৮৫৮-১২৪১৪২ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৮৩ িনা আলী োিাি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি বাজমিয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৪০৬৪ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৮৪ জহুরুল পিারসন িিি আলী পুরুষ মিনিজুি বাজমিয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৪৯৪৪ ০১৯২৫-৪২৬৮৬৩ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৮৫ মবল্লাল পিারসন গফুি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি বাজমিয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৪০৩৩ ০১৯৯৩-২২৭৫৪৬ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৮৬ কমবি পিারসন মবল্লাল পিারসন পুরুষ মিনিজুি বাজমিয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৪২৯৮ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৮৭ আক্তাি পিাল্লা শুকুি পিাল্লা পুরুষ মিনিজুি বাজমিয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৪৩৭৬ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৮৮ উজ্জল শািাজান পুরুষ মিনিজুি বাজমিয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৪৩২০ ০১৯৪২-৯৬৫৫৯৫ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৮৯ ইকবাল ইেিাক পুরুষ মিনিজুি বাজমিয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৩৮৭৬ ০১৯২৬-০৬৯২৩২ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৯০ আরনায়াি পিারসন মলয়াকত আলী পুরুষ মিনিজুি বাজমিয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৩৯০৯ ০১৯৪৬-৮৫২৭৬২ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৯১ িামলিা পবগি িায়িাি আলী িমিলা গৃমিনী বাজমিয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৪১৫৯ ০১৯৩৭-১৪৮৩২৯ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭



৮৯২ িানা কাইিাি পুরুষ মিনিজুি বাজমিয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯০০০০৬৯ ০১৯১৮৬-৩৫৮২৩২ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৯৩ মুকুল পিারসন িিি আলী পুরুষ মিনিজুি বাজমিয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩১০৩৮ ০১৮৩৮-৭২৮৯১৫ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৯৪ পবগি কায়িাি আলী পুরুষ মিনিজুি বাজমিয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৪২১৬ ০১৯৮২-৬৮৪২৩৩ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৯৫ িমিিা খাতুন ফজলু পশখ িমিলা গৃমিনী বাজমিয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৪২৮১ ০১৯৮২-৬৮৪২৩৩ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৯৬ জারবি আলী তািাি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি বাজমিয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৫৪৭৬ ০১৯১৬-১০৭৬১০ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৯৭ পিাোঃ টিপু পিারসন িমতয়াি িিিান পুরুষ মিনিজুি শািাপুি ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ৮২৪০৩৩০৬১৬ ০১৯৯৪-৯০২২৫২ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৯৮ একিামুল ফটিক পুরুষ মিনিজুি শািাপুি ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৭১৬৪ ০১৭৬০-৪০৯৫২৫ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৮৯৯ আমজজুল িামকি আমতয়াি িিিান পুরুষ মিনিজুি শািাপুি ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯০০০১৮৮ ০১৯২৬-৯০৫৯২৩ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯০০ িইদুল ইসলাি সািজাত িন্ডল পুরুষ মিনিজুি শািাপুি ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৭১২৫ ০১৯৫৯-৩৭২৬৬২ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯০১ জমসি উমিন আফোি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি শািাপুি ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৭২৯৮ ০১৯৯৫-৬৩০১৫৫ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯০২ িারুনউি িমশি পোিিাি উিীন পুরুষ মিনিজুি শািাপুি ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯০০০২০৩ ০১৮৫৯-৯৪২০০০ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯০৩ িারতি আলী গিি আলী পুরুষ মিনিজুি শািাপুি ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৭২৯৪ ০১৭০৭-৫০৫৩৬৭ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯০৪ েমকনা খাতুন িমিদুল খা িমিলা গৃমিনী শািাপুি ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৭৩৮৭ ০১৭৭২-৭৮৭৯৭৪ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯০৫ জিি আলী িমল্লক িন্ডল পুরুষ মিনিজুি শািাপুি ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৭২৭৯ ০১৮৭২-১২৩৩৫৯ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯০৬ নামসি আলী আফোি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি শািাপুি ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৭২৮২ ০১৯০৪-৮৭০৭৩২ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯০৭ খমলল িিি আলী পুরুষ মিনিজুি শািাপুি ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৭৭৯৮ ০১৯৯৭-৫১৫০৮৪ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯০৮ আব্দুল পসানাই পুরুষ মিনিজুি শািাপুি ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৭২১১ ০১৮৬৪-০৪৫০৩৯ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯০৯ নুরু নবী পশখ োিেউিীন পুরুষ মিনিজুি শািাপুি ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৭০০১ ০১৯০৬-৮১৯৩৫৯ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯১০ জয়না খাতুন এিসাি আলী িমিলা গৃমিনী শািাপুি ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৭৭৭৩ ০১৯৮১-২১০৭১৬ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯১১ আব্দুস সািাি পচিাগ আলী পুরুষ মিনিজুি মনমিকুন্ড ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৮০৫৮ ০১৮১৯-০৮৯৫৫৬ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯১২ আকবি কিিআলী পিাল্লা পুরুষ মিনিজুি মনমিকুন্ড ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫৩৮৫৫৮৯৪৯ ০১৭৬৬-০৩১৬৭৫ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯১৩ আমল মিয়া আোঃ োিাি পুরুষ মিনিজুি মনমিকুন্ড ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৮০৬১ ০১৭৩৩-৫৫৯৯৬৪ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯১৪ সািা িিান ফজলুল িক পুরুষ মিনিজুি মনমিকুন্ড ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৯০২০৯ ০১৮৪৯-৩৫১৮৭৫ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯১৫ ফিজ আলী সুমফয়ান পুরুষ মিনিজুি মনমিকুন্ড ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৮০৩৪ ০১৯০৪-০২৫১২২ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯১৬ িমিদুল িক নুি পিািাম্মি পুরুষ মিনিজুি মনমিকুন্ড ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৬৮০১ ০১৭৭২-৬৫১২০৬ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯১৭ আলী পলিাজ উিীন পুরুষ মিনিজুি মনমিকুন্ড ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৬৮৪৩ ০১৮৬৩-৯৫০৭১২ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯১৮ িাসান আলী আোঃ খারলক পুরুষ মিনিজুি মনমিকুন্ড ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৬৮২৪ ০১৮৭৫-১৬৫৭৭০ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯১৯ িামলি মিয়া আলফাজ উিীন পুরুষ মিনিজুি মনমিকুন্ড ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৬৭৬৩ ১৯৯২৩৩০৬৫১ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯২০ পিারিন আলী নুি পিািাম্মি পুরুষ মিনিজুি মনমিকুন্ড ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৬৮২৫ ১৮২৩৫৩৮৬৯৭ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯২১ জমসি উিীন িমনি পিারসন পুরুষ মিনিজুি মনমিকুন্ড ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৬৭৬৫ ০১৯২৫-৪২৬৮৫৪ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭



৯২২ পিাোোঃ িারফজা খাতুন মৃ- আোঃ জববাি আলী িমিলা গৃমিনী মনমিকুন্ড ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৬৮১৫ ১৮৬৮৮৫১১২৩ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯২৩ ইসিাইল পিারসন পসানা মিয়া পুরুষ মিনিজুি মনমিকুন্ড ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৬৭৮৬ ০১৭২১-৮৪৯০০৩ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯২৪ িিজান আলী সরুজ পুরুষ মিনিজুি মনমিকুন্ড ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৬৯৬৭ ০১৯৬৭-৪২৭-৫৯ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯২৫ জামকি মিয়া বািশা মিয়া পুরুষ মিনিজুি মনমিকুন্ড ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৬৯৮৫ ০১৯২৪-৫৪৭৯৯৮৫ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯২৬ কািরুল ইসলাি আউব আলী পুরুষ মিনিজুি ঘুগিাগামে ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯০০০২৯৮ ০১৭৪১-৫৪৫৩৫৯ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯২৭ আমকমুল খান দুলাল খান পুরুষ মিনিজুি ঘুগিাগামে ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৭৬১৬ ০১৭৭১-৫০৪২৭০ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯২৮  পগালাি িন্ডল জনাব আলী পুরুষ মিনিজুি ঘুগিাগামে ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৭৮৬৮ ০১৯৮০-৭৪০০৫৬ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯২৯ ইিিান পিারসন েরলিান িন্ডল পুরুষ মিনিজুি ঘুগিাগামে ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯০০০০২৬ ০১৯২০-৭৮৫৩৬৬ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৩০ ওিি আলী িমশয়াি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি ঘুগিাগামে ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯০০০২৬৭ ০১৯৫৯-৩৮১৪৩৮ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৩১ জািানািা খাতুন মসিন খান িমিলা গৃমিনী ঘুগিাগামে ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৭৬৭৮ ০১৯৬৭-৯৬৭৮৩৩ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৩২ ইক্তাি খান ইয়াকুব খান পুরুষ মিনিজুি ঘুগিাগামে ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৭৬৬৬ ০১৭৩৫-৮৭০৭৯০ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৩৩ পিরলায়াি পিারসন িমল্লক পিারসন পুরুষ মিনিজুি শািাপুি ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৭১৬৬ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৩৪ জিি আলী িিজান িন্ডল পুরুষ মিনিজুি শািাপুি ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৭২৩০ ০১৯৫০-৩৩৫৯৪৯ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৩৫ আরনায়ািা পবগি আোঃিিিান িমিলা গৃমিনী মনমিকুন্ড ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৮৫০০ ০১৮২৮-৫১১৩৬৮ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৩৬ নুমি খাতুন োিাি খান িমিলা গৃমিনী মনমিকুন্ড ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৮৩১৭ ০১৭১৩-৯০৯১৬২ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৩৭ মবউটি খাতুন আবু বক্কি মসমিক িমিলা গৃমিনী মনমিকুন্ড ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ৫০১৯৪৮০৩৯২২১৭ ০১৪০৫-২৮৬৫৫৯ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৩৮ সুজন আলী আজগি আলী পুরুষ মিনিজুি মনমিকুন্ড ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯০০০৩৮১ ০১৭৫৩-৭৩৩২৯৪ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৩৯ মততু খাতুন িকবুল পিারসন িমিলা গৃমিনী মনমিকুন্ড ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৭৭২০ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৪০ তমববি খান আব্দুল োিাি পুরুষ মিনিজুি মনমিকুন্ড ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৮৩০১ ০১৭২২-২৪৫৫২২ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৪১ আমনছুি িিিান  পখািািত খান পুরুষ মিনিজুি মনমিকুন্ড ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৮৩২১ ০১৮৬১-৪৩৫১৫৪ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৪২ গাফফাি িন্ডল  পখাকাই িন্ডল পুরুষ মিনিজুি মনমিকুন্ড ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৭৭৩২ ০১৮৮৪-৩১৩৯১৩ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৪৩ িায়িাি আলী ইউসুি পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯০৭২ ১৯২৪১৯৪০৬৭ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৪৪ িতুডজািান পিাোঃ মবশািত আলী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৬৭৩৪ ০১৭৫২-১০২১১৬ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৪৫ ইয়াহুি মৃতজািাত পুরুষ মিনিজুি শািাপুি ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৫৮৭৪ ০১৯৯৪-২১৮১২৩ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৪৬ তমিি উমিন িজিত আলী পুরুষ মিনিজুি শািাপুি ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩২৫৬৩ ০১৭৬৩-৪০৪৫৯৩ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৪৭ পিাোোঃ আরলিা মবমব আোঃ িান্নান িমিলা গৃমিনী শািাপুি ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৭১৭৯ ০১৯১২-১৬৩১৩৯ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৪৮ ফমকি চাঁি  পিারসন িন্ডল পুরুষ মিনিজুি মনোঃপুি ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৮৫৯৩ ০১৯৩৭-২৮৪৭৮৭ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৪৯ ইউনুস লালু িন্ডল পুরুষ মিনিজুি মনোঃপুি ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৮৫৫৭ ০১৯৪১-৭৬৬৫৭৭ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৫০ আলিগীি িারসি পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯০০০১৩৭ ০১৯৯১-৬২৬৬৫৯ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৫১ পসািিাব ইসিাইল পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯৮৬১ ০১৭৯২-০৬৯৭২৯ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭



৯৫২ িরিচা িমফক িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০২০৩ ০১৯২৬-৯০৬৬২১ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৫৩ িমবউল ইউছুফ পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩২৯৮৬১ ১৯৪৫৫১৩৪৯৯ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৫৪ পিাোোঃ শরলামক পবগি মৃত পগালাি িন্ডল িমিলা গৃমিনী কিচার্াঙ্গা ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৫৪৬১ ০১৭২৮-৬৩৪৮২০ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৫৫ পিাোঃ জনয়াল ইসলাি মৃত আমলিাজ পুরুষ মিনিজুি কিচার্াঙ্গা ৬ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৫২৮১ ০১৯৯৩-০৯০২৯৮ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৫৬ ইনতাজ আলী আকবাি আলী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮১৯৭ ০১৭৪৪৩-৬৫৫০৮০ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৫৭ তমিকুল ইসলাি আবুল কারশি পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৬০১০ ১৭৩৫৩৭৭২২২ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৫৮ আমলয়া পবগি শিি আলী িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৬৫৩৬ ০১৯৩৫-৭৯৫০৩৯ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৫৯ পিাোোঃ নামেিা খাতুন িমফক পশখ িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০১৯৪ ০১৯২৬-৯০৬৬২১ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৬০ পিাোঃ িরয়ল িামবব মিয়া পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯০২৭৫৯৮ ০১৯৯০-৬৩১৪৪৪ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৬১ আোঃ িাজ্জাক মুনছুি আলী পুরুষ মিনিজুি বাজমিয়া ৫ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৪৬৪১ ০১৯৬৫-৮৩০০৩৫ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৬২ আবু তারিি িমল্লক মৃত ইসিাইল পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ৩ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০৫০৬ ০১৭৩৫-৮০৪০৫১ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৬৩ পিাোঃ এলামি মবশ্বাস  পসালাইিান পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯৩৫৭ ১৭২৪৭৮০৮৯৯ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৬৪ িিামসন পিারসন আোঃ কমিি পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭৫২৪ ০১৭৪৩-০৩৫২৪০ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৬৫ মিনারুল ইসলাি আফাজ উমিন পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯১৬১ ০১৯৬১-৬৫৭৫১৮ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৬৬ িমিবুল িক িমনি উমিন পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯০০০০৩২ ০১৯৬৮-৫০১৩৯১ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৬৭ পিাোোঃ নামেিা পবগি মৃত নুি পিািাম্মি িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪১২৫১ ০১৭২৪-৫১৫৪২৫ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৬৮ পিাোঃ সবুজ পিারসন পিাোঃ ফজলু িন্ডল পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ৩৭৫৪৪৪০০৪২ ০১৯০২-৬২৭৫৮৯ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৬৯  পিাোঃ আিশাফ আলী মৃত মবশািত আলী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৬৯১৮ ০১৯২১-৫০২২৪৬ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৭০ আজাি িন্ডল মৃত ফটিক িন্ডল পুরুষ মিনিজুি ঘুগিাগামে ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৭৬৪০ ০১৯৮৭-৪৭৭৬০৪ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৭১  পিাছোঃ িরিো পবগি  পিাোঃ আমতয়াি িমিলা গৃমিনী শািাপুি ৭ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৭৭৫৫ ০১৯৩৮-৯৬৬৪০৪ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৭২  পিাোঃ িব ডত আলী মৃত পিািাম্মি আলী পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩০৮৭১ ১৯৩৭২৮৯৬৫৫ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৭৩ নামসি পশখ মৃত িারলক পশখ পুরুষ মিনিজুি িািিা ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭৮৬৪ ০১৯৩১-২৯১৫১৭ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৭৪ সমিি িানা িনজ পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯০০০০৫৭ ০১৯৮৭-৪৯৮৬৯৪ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৭৫ বািল আোঃ কুদ্দুস পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ১ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৮৯৫৬ ০১৯০৫-৬০১২৮৮ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৭৬ মিলন িন্ডল মনয়াকত পুরুষ মিনিজুি িািিা ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭৯২৯ ০১৯৩১-৪৪০৯৭৫ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৭৭ বজলুি িিিান আজগাি পুরুষ মিনিজুি িািিা ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭৯৬২ ০১৭৩৮-৩২০৭৪১ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৭৮ শকুি আলী আফতাি পুরুষ মিনিজুি িািিা ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭৯৫৩ ০১৯৩৪-৬১৪৮২৭ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৭৯ িামিদুল আকবাি পুরুষ মিনিজুি কুলতলা ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭৬২৬ ০১৯০৮-২৬৫৮৯৮ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৮০ শমিফুল োরিি পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৯১১৯ ১৯৩১২৪৯৩৪৫ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৮১ সাা্ইফুল মবল্লাল পুরুষ মিনিজুি আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫২৭০৭৪ ০১৯৯২-৩৩০৪০৩ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭



৯৮২ িামিয়া িমিবুল িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ৪৪১৭১১১২০৩৫০০ ১৯৬৩৭১৩৩৬৯ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৮৩ পিিানা আক্তাি িমিলা গৃমিনী আন্দুলবাড়ীয়া ২ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৯০২২১ ১৯২৫৫৫৩৬৮৭ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৮৪ ইসিাইল আলতাব পিাোঃ পুরুষ মিনিজুি িাঁকা ৪ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৩৪৪২ ০১৯৩০-৫৪৫৯১০ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৮৫ আব্দুল িাই িারলক পুরুষ মিনিজুি ডুমুমিয়া ৯ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৪১৮৭৯ ০১৯৯৭-৫১৫০৭৬ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭

৯৮৬ আমিফুল আব্দুল কমিি পুরুষ মিনিজুি মনোঃপুি ৮ আন্দুলবাড়ীয়া ১৮১৫৫১৯৫৩৮৬০৪ ০১৯১১-৫৫৬৮১৪ কাজী আিাসান িায়িাি ০১৭১৮-৪১০৮৮৭



ক্রমিক নং নাি মিতা/ স্বািী পুরুষ/িমিলা পিশা গ্রাি ওয়ার্ ড নং ইউমনয়ন জাতীয়িমিচয় িত্র নং প াক্তাি পিাবাইল নং সংযুক্ত মর্লারিি  নাি মর্লারিি পিাবাইল নং

৯৮৭  লাল পিািাম্মদ  মিং নুি বকস পুরুষ মদনিজুি পিাক্তািপুি ১ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৬২৮৩৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

৯৮৮   মিক্তা খাতুন  আলি িমিলা গৃমিনী পিাক্তািপুি ১ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৬২৭৭২ ০১৭৬১-৫৫৫৯৩৩ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

৯৮৯  মনছাি উদ্দীন  মিং জমলল পুরুষ মদনিজুি পিাক্তািপুি ১ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৬২৫৭৩ ০১৭৭৭-২৮৪৪৭০ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

৯৯০  পসারিল  তািারেল পুরুষ মদনিজুি পিাক্তািপুি ১ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৭১৪০৪ ০১৯৪০-৫৩০২৫২ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

৯৯১  ওয়ারিদ আলী   দুলাল পুরুষ মদনিজুি পিাক্তািপুি ১ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৬২৫৭৫ ০১৯১৫-৩৩৭১৪১ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

৯৯২  আিম্মদ আলী   আয়নাল পুরুষ মদনিজুি পিাক্তািপুি ১ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৬২৭৭০ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

৯৯৩  আলতাব   সসয়দ আলী পুরুষ মদনিজুি পিাক্তািপুি ১ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৬২৩২৫ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

৯৯৪ পিাছাোঃ িমিছন খাতুন  পিাোঃ আরয়জ আলী িমিলা গৃমিনী পিাক্তািপুি ১ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৬২৭৩০ ১৭৪৬৯৯৫৪২০ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

৯৯৫  পিাছাোঃ ফুলিমত খাতুন  পিাোঃ িমশয়াি িিিান িমিলা গৃমিনী পিাক্তািপুি ১ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৭১৭২৩ ০১৩০১-২৮৫২৩৪ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

৯৯৬  ছালাি   আিিান পুরুষ মদনিজুি পিাক্তািপুি ১ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৬২৫৫০ ০১৭৭০-০২৮০৫২ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

৯৯৭  মুক্তাি আলী   সাবদাি আলী পুরুষ মদনিজুি পিাক্তািপুি ১ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৬২২৭১ ১৯৩০৪৫২৪২০ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

৯৯৮  আশিাফ আলী  আয়ুব আলী পুরুষ মদনিজুি পিাক্তািপুি ১ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৬২৭৩৪ ১৭৬৪২২২০০৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

৯৯৯  আনারুল   িমবউল পুরুষ মদনিজুি পিাক্তািপুি ১ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৬২৬৭১ ০১৭৭৫-৭৪৫০২৩ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০০০  মবিলব  শওকত পুরুষ মদনিজুি পিাক্তািপুি ১ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৬২৫২৪ ১৮৬৩৩৩৫০১৭ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০০১  পিাছোঃ মফরিাজা খাতুন  পিাোঃ নুি ইসলাি িমিলা গৃমিনী পিাক্তািপুি ১ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৬২২৫৩ ০১৯৮১-২১৪৭১৩ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০০২  পকাবাদ আলী    িওশন পুরুষ মদনিঞ্জুি পিাক্তািপুি ১ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৬২৪৯৫ ০১৭৭১-৪৩৬৯০৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০০৩ তমিকুল  সমিদুল পুরুষ মদনিজুি পিাক্তািপুি ১ বাকা ১৯৯৫১৮৫৬২৩০০ ০১৭৭১-৪৩৬৯০৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০০৪  কািরুোিান   আমজজ পুরুষ মদনিজুি পিাক্তািপুি ১ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৬২৩৬৭ ০১৯৮১-৩৬৩৩৫২ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০০৫  ইিামুল   িংলা িমিক পুরুষ মদনিজুি পিাক্তািপুি ১ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৬২৫০১ ১৯২৭০১৫৭৪৯ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০০৬  উেল পিারসন   নুি পিািাম্মদ পুরুষ মদনিজুি পিাক্তািপুি ১ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৬২৫৪৮ ১৯১৭২২৬৫৪৩ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০০৭  িমিি ব্যািািী   িিি আলী ব্যািািী পুরুষ মদনিজুি পিাক্তািপুি ১ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৮৪৫ ০১৯৯২-৩৩৩৪৯২ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০০৮  নামছিা খাতুন   ফজলুল/ (শমিফুল) িমিলা গৃমিনী পিাক্তািপুি ১ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৮৩৩ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০০৯  লাল মিয়া   নুি পিািম্মদ পুরুষ মদনিজুি পিাক্তািপুি ১ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৯৪০ ০১৩১৯-৫১৯৬৭৩ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০১০  িমনি পিারসন   জমলল িাতবি পুরুষ মদনিজুি পিাক্তািপুি ১ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৮৭২ ০১৭৭৭-৯৪৪৫৩৫ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০১১  কিলা পবগি  স্বািীোঃ িমজদ িমিলা গৃমিনী পিাক্তািপুি ১ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৬০৭৮৮ ০১৪৫৭-০৪৮৯৮৯ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

খাদ্য বান্ধব কি ডসুমচি আওতায় ইউমনয়ন ম মিক সুমবধা প ামগরদি নারিি তামলকা

ইউমনয়ন নাি- বাঁকা  জীবননগি, চুয়ার্াঙ্গা।



১০১২  শািজান ব্যািািী   মিন্টু ব্যািািী পুরুষ মদনিজুি পিাক্তািপুি ১ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৬০০০৯ ০১৬৩৭-৮৭৫৭৭৬ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০১৩  আরনায়ািা পবগি  স্বািীোঃ পতাফারেল িমিলা গৃমিনী পিাক্তািপুি ১ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৬০৯৩৫ ০১৭৬৭-৩১২৭৭৬ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০১৪  আয়ুব আলী প্রধান   চাঁন মিয়া প্রধান পুরুষ মদনিজুি পিাক্তািপুি ১ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৯৩৫ ০১৭৭৬-৮৬৫০১৯ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০১৫  কািাল িাতবাি   পকাবাদ িাতবাি পুরুষ মদনিজুি পিাক্তািপুি ১ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৮৭৯ ০১৭৪৭-৮৭৭৮৫২ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০১৬  ফজলুল কমিি   জমলি িাতবাি পুরুষ মদনিজুি পিাক্তািপুি ১ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৯৮৭ ০১৭৪৭-৮৭৭৮৫২ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০১৭ মলটন  িিামসন পুরুষ মদনিজুি পিাক্তািপুি ১ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৬২৬৫৮ ০১৯১৫-৬৬৬০৩৬ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০১৮  কমিি   তািােত পুরুষ মদনিজুি পিাক্তািপুি ১ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৬২৮২৬ ০১৭৬১-৫৫৫৯৩৩ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০১৯  পিাোঃ িািাতাব পিারসন   িওশন মবশ্বাস পুরুষ মদনিজুি পিাক্তািপুি ১ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৬২৭৪৯ ০১৯১৬-৬১৮৫৩২ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০২০  আব্দুস সািাি ছন্নত িন্ডল পুরুষ মদনিজুি মিনাজপুি ১ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৫২৪ ১৮৭২৭৭৮৭৩৭ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০২১  আমিফুল   িতরলব পুরুষ মদনিজুি পিাক্তািপুি ১ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৬২৪০১ ১৯২০৯৪৮৩৬৯ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০২২  পিাছাোঃ জামিদা খাতুন   ইেত আলী িমিলা গৃমিনী মিনাজপুি ২ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৭৬৩ ১৭৭৬৫৫১১৯৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০২৩  সুলতান িীি   ইেত আলী পুরুষ মদনিজুি মিনাজপুি ২ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৭৬২ ০১৭৯৩-০৮৪৬৯৯ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০২৪  িস্তফা   িান্দাি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি মিনাজপুি ২ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৫২৮ ১৭৪৩৭২৪১৬৯ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০২৫  আিজাদ পিারসন   িািাত আলী পুরুষ মদনিজুি মিনাজপুি ২ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৭১৮ ০১৯৪০-৫৩৭৬৭৯ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০২৬  ছারনায়াি িন্ডল   আক্কাচ আলী পুরুষ মদনিজুি মিনাজপুি ২ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৫৯০ ০১৬৪২-৬৪৩৬৪৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০২৭  বজলুি িিিান   বাবু িিজান পুরুষ মদনিজুি মিনাজপুি ২ বাকা ১৮১৫৫৫৭৫৭২৯৭০ ১৭৩৯৩৫০১১৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০২৮  আিজান আলী   ফরজি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি মিনাজপুি ২ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৭৪০ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০২৯  িমসয়াি িিিান   আকবাি আলী পুরুষ মদনিজুি মিনাজপুি ২ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৬০১ ০১৭৪৮-৮০৯১৯৯ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৩০  দুলু পশখ   িটল পশখ পুরুষ মদনিজুি মিনাজপুি ২ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৫৫৭ ০১৭৭৮-৮০৯০৭৫ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৩১  লুৎফি িিিান   ফরজি আলী পুরুষ মদনিজুি মিনাজপুি ২ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৭৫০ ০১৭৭৬-৮৭১‘৪৮৫ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৩২  িমফকুল ইসলাি   কদি িামলতা পুরুষ মদনিজুি মিনাজপুি ২ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৮১৫ ১৮৬৫১৬৫৯২৯ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৩৩  মিস্টাি   পখাদা বক্স পুরুষ মদনিজুি মিনাজপুি ২ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৫৬৬ ১৭৮৪৩১২০২৪ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৩৪  আরলয়া খাতুন  স্বািীোঃ পখাদা বক্স িমিলা গৃমিনী মিনাজপুি ২ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৫৬৫ ০১৭৮৪-৩১২০২৪ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৩৫  মিসন  মিতা পখাদা বক্স পুরুষ মদনিজুি মিনাজপুি ২ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৫৬৭ ০১৭৩২-৬১০৪৪৭ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৩৬  আোঃ িমিি   জটি বক্স পুরুষ মদনিজুি মিনাজপুি ২ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৫৩৪ ০১৭৪১-৪৬০৯৭৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৩৭  সািাবুল ইসলাি   আবু তারিি পুরুষ মদনিজুি মিনাজপুি ২ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৬০৭২০ ১৭০৬১৪১২৭০ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৩৮  পিাছাোঃ ছারলিা খাতুন   মৃত-দাউদ পিারসন িমিলা গৃমিনী মিনাজপুি ২ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৫৭৪ ১৭৪৯৭৫২৩২২ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৩৯  িামফজুি িিিান   ফমকি চাঁদ পুরুষ মদনিজুি মিনাজপুি ২ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৬০২৫৬ ০১৭৯৯-৮২০৫৬৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৪০  িমশদা খাতুন নুি ইসলাি র্াকা িমিলা গৃমিনী মিনাজপুি ২ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৭৬১ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৪১  িবরজল পিারসন  মিতা  খাজা আিম্মদ পুরুষ মদনিজুি মিনাজপুি ২ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৫৩৭ ০১৭৩৫-৪৪৬৭৫২ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭



১০৪২  বিকত আলী   মৃত িাজািী িন্ডল পুরুষ মদনিজুি মিনাজপুি ২ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৭৭৬ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৪৩  পিাবািক পিারসন   মৃত খাজা আিাম্মদ পুরুষ মদনিজুি মিনাজপুি ২ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৫৪২ ০১৭১৭-৪৪৬১৮৫ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৪৪  আবুল কালাি   মসমদ্দক পুরুষ মদনিজুি মিনাজপুি ২ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৬০১৯৬ ০১৮১৫-১৫০৮০৫ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৪৫  শামিদা খাতুন আমজজুল িন্ডল িমিলা গৃমিনী বাকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫১০৪ ০১৮৮৯-৩৩৬১১২ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৪৬  িমতয়াি িিিান   আরজিাি পুরুষ মদনিজুি মিনাজপুি ২ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৬১১৩৪ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৪৭  মজয়া   িসুল পুরুষ মদনিজুি মিনাজপুি ২ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৬০৯৭৫ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৪৮  খরদজা   মৃত িমতয়াি িিিান িমিলা গৃমিনী মিনাজপুি ২ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৬১০ ১৮২২৫৭১১৪০ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৪৯  কালু (আবুল কালাি)  িমজবি িামলতা পুরুষ মদনিজুি মিনাজপুি ২ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৫৯৯ ০১৭৪১-৬০৬২০৪ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৫০  ফারতিা    আোঃ িমিি িমিলা গৃমিনী বাকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৩৯৬ ০১৯৫২-০৯১৫৯১ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৫১  পখািরশদ   রুস্তি পশখ পুরুষ মদনিজুি বাকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬২৭৪ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৫২  িারুন   মকিািত আলী পুরুষ মদনিজুি বাকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬২৭৪ ০১৯৩১-৬৭০১২৭ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৫৩  মিলন   সবদ আলী পুরুষ মদনিজুি বাকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬১৯৫ ০১৯২৬-০৬৯০৬৫ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৫৪  শওকত   কমিি পুরুষ মদনিজুি বাকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৩৫২ ০১৯১২-১৬৯৩৬২ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৫৫  িজনু   মছলািত পুরুষ মদনিজুি বাকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬২৩৪ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৫৬  মিলন   নবীছদ্দীন পুরুষ মদনিজুি বাকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬২৭০ ০১৮৪৬-৩৭৩৫৭৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৫৭  আশাদ আলী   িিিত আলী পুরুষ মদনিজুি আলীপুি ৩ বাকা  ১৮১৫৫৩৮৫৪২ ৯৮০ ০১৯৬৭-১১০৭৭৪ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৫৮  পতালািমত স্বািীোঃ নুি ইসলাি পুরুষ মদনিজুি আলীপুি ৩ বাকা ১৮৫৫৫৩৮৫৪৩৫১৪ ০১৮৮৩-৪৮৫৮৬৭ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৫৯  মিমজয়া খাতুন  মিতা  আলী পিারসন িমিলা গৃমিনী আলীপুি ৩ বাকা ১৮১৫৫৭৬৫২১১৪৫ ০১৯৪৬-৮৫৩৬১৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৬০  িারনফ পিারসন   ওিাব িন্ডল পুরুষ মদনিজুি আলীপুি ৩ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৩৩৫৬ ০১৯৩১-৯৩৮৮০৪ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৬১  ফারুক পিারসন   তারলব আলী পুরুষ মদনিজুি আলীপুি ৩ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৩১৯২ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৬২  মবিাল পিারসন   ইছািক মিয়া পুরুষ মদনিজুি আলীপুি ৩ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৩২৫৪ ০১৯৩৮-১৫১২১১ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৬৩  আোঃ জববাি   সবুদ আলী পুরুষ মদনিজুি আলীপুি ৩ বাকা ২৬৯৬৪০৫৬৬৩৪১৩ ০১৫৪৪-০০৭৫৭১ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৬৪  নুরুল িক   চান মিয়া পুরুষ মদনিজুি আলীপুি ৩ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৩৫৮৫ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৬৫  িামজয়া  স্বািীোঃ মুজাি ব্যািািী িমিলা গৃমিনী আলীপুি ৩ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৩৬৭৪ ০১৭১৯-৮১৭২৩৩ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৬৬  নুি পিািাম্মদ  মিতা কদি আলী পুরুষ মদনিজুি আলীপুি ৩ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৩১৯৪ ০১৭১৯-৮১৭২৩৩ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৬৭  িাসুি কমবি   আোঃ িান্নান পুরুষ মদনিজুি আলীপুি ৩ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৩৭৫৬ ০১৯৩৫-৫০৬৯০০ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৬৮  আমিফুল ইসলাি   আোঃ সালাি পুরুষ মদনিজুি আলীপুি ৩ বাকা ১৮১৫৫৩৮০০০৩৩৪ ০১৮৬৬-৬০২৬৪০ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৬৯  সাোদ পিারসন   িকরছদ আলী পুরুষ মদনিজুি আলীপুি ৩ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪২৯২৮ ০১৯৩৩-৯০১৭৬৭ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৭০  িমফকুল পিারসন   নুরুল ইসলাি পুরুষ মদনিজুি আলীপুি ৩ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৩২৯৭ ০১৭২৮-৫৮৩১৩৩ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৭১  িায়া আক্তাি  স্বািী- জমিি উদ্দীন পুরুষ মদনিজুি আলীপুি ৩ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৩৫৯৫ ০১৯২১-৯১৭১৫৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭



১০৭২  আরিনা খাতুন  স্বািী- ইমিস িমিলা গৃমিনী আলীপুি ৩ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৩৭৫৪ ০১৭৪১-২২৮৩৯৬ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৭৩  আিাম্মদ আলী   িামকি উদ্দীন পুরুষ মদনিজুি আলীপুি ৩ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৩৩৭২ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৭৪  িমিিা পবগি  স্বািী- নুরুল ইসলাি িমিলা গৃমিনী আলীপুি ৩ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৩৩৬৯ ০১৭২৬-৩৪৮৯৩৬ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৭৫  জািানািা খাতুন   আিব আলী িমিলা গৃমিনী আলীপুি ৩ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৩০১৯ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৭৬  আলী আকবি  মিং বক্স আলী প্রাোঃ পুরুষ মদনিজুি আলীপুি ৩ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৩২৭৪ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৭৭  মিিাজ পিারসন   ছারয়দ আলী পুরুষ মদনিজুি আলীপুি ৩ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৩৫০৩ ০১৭১৪-৯৬০৬৭৪ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৭৮  আবুল পিারসন ধনু   চান মিয়া পুরুষ মদনিজুি আলীপুি ৩ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৩৭০৫ ০১৭৬০-৬৬৩৪২৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৭৯  িমফকুল ইসলাি   িামকি আলী পুরুষ মদনিজুি আলীপুি ৩ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৩৭৩৯ ০১৯২৭-৫৩২২২০ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৮০  শািাজািাল   গফুি পিারসন পুরুষ মদনিজুি আলীপুি ৩ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৩৬৯৬ ০১৮৪৯-৭৪৩৫৩১ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৮১  মুজাি ব্যািািী   আকিাি আলী পুরুষ মদনিজুি আলীপুি ৩ বাকা ৫০১১৫৮১২১৩৫৬৯ ০১৭১৯-৮৪২২৬৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৮২  আলিগীি পিারসন   মবিাল পিারসন পুরুষ মদনিজুি আলীপুি ৩ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৩৩৫০ ০১৯২১-৩২১৪০৭ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৮৩  পিাফারেল   ইন্নাত আলী পুরুষ মদনিজুি আলীপুি ৩ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৩৬৮৬ ০১৭৩৬-০৮৭৯১০ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৮৪  পিারিনা পবগি  স্বািী- পখরদি আলী িমিলা গৃমিনী আলীপুি ৩ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪২৭৫৫ ০১৯১২-১৬৯৩২৭ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৮৫ পিাছা পিরিনা খাতুন  বাবলু পিারসন িমিলা গৃমিনী আলীপুি ৩ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৩১২০ ০১৯১৩-৮৮৬৬১৯ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৮৬  আবু সাইদ   আোঃ িব পুরুষ মদনিজুি আলীপুি ৩ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৩৭১২ ০১৯১৩-৮৮৬৬১৯ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৮৭  সুিন মিয়া   সালািত পুরুষ মদনিজুি আলীপুি ৩ বাকা ১৮১৫৫৩৮০০০০০২ ০১৯৮৮-৪১৫০৬৬ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৮৮  িাফুজ মিয়া   আমিি পিারসন পুরুষ মদনিজুি আলীপুি ৩ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৩৭১৩ ০১৮৭৪-৯৮৪১১১ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৮৯  সাইদুি িিিান   আমিি 

পিারসন(ওমলউলা)

পুরুষ মদনিজুি আলীপু ৩ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৩৪৯১ ০১৭২৬-৯১৬৭৬৯ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৯০  মলমি খাতুন   মৃত আরকি আলী িমিলা গৃমিনী আলীপুি ২ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৬৪২ ০১৭১৭-৪৪৬১৮৫ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৯১ পিাছাোঃ িামসখাতুন  মৃ- িমনরুোিান িমিলা গৃমিনী আলীপুি ২ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৫৪৫ ০১৩০৫-৪৭৪০২৫ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৯২  পকামিনুি খাতুন  ইসিাইল পিারসন িমিলা গৃমিনী িঘুন্দনপুি ৪ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪২৫৩১ ০১৮৩৮-৩৫৬৬৭২ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৯৩  জয়নাল আরবদীন  আিাম্মদ আলী পুরুষ মদনিজুি িঘুন্দনপুি ৪ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪২৫৮৭ ০১৮৩৯-৭৩৩০৯১ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৯৪  সুমফয়া পবগি  পফায়াদ আলী িমিলা গৃমিনী িঘুন্দনপুি ৪ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৩৭৮৬ ০১৯৩১-৯৩৮৮০৪ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৯৫  সুবদ আলী  মিং জনাব আলী পুরুষ মদনিজুি িঘুন্দনপুি ৪ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৩৭৯১ ০১৯৬৫-৯১৫৫৯৫ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৯৬  িামবয়া খাতুন /রুমফয়া  স্বািী- ছালাি িমিলা গৃমিনী িঘুন্দনপুি ৪ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪২৫৮৯ ০১৯২০-২৬৪০৩২ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৯৭  শামিনুি পবগি   মুনছুি আলী িমিলা গৃমিনী িঘুন্দনপুি ৪ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪২৫৩৪ ০১৯৬২-০৬৪৭১৪ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৯৮  জুরলখা পবগি   িনু মিয়া িমিলা গৃমিনী িঘুন্দনপুি ৪ বাকা ৬৭১০৪৬৯০৯৪৮৬৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১০৯৯  জহুিা খাতুন   কািরুোিান িমিলা গৃমিনী িঘুন্দনপুি ৪ বাকা ২৬৯৩০০৪৭৫১৯৫৫ ০১৮৩৮-৩৫৬৬৭২ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১০০  শমিদুল ইসলাি  মিং পসািিাব পিারসন পুরুষ মদনিজুি িঘুন্দনপুি ৪ বাকা ৬৭১০৪৬৯১২০০৯৫ ০১৭৮৯-৪৯৫৬৩৪ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭



১১০১  িযিত আলী   িামকি আলী পুরুষ মদনিজুি িঘুন্দনপুি ৪ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪২৬৫৮ ০১৯২৩-১৩৯২১৭ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১০২  িিতাজ পবগি স্বািী- ইব্রামিি মিয়া িমিলা গৃমিনী িঘুন্দনপুি ৪ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪২৫৯৩ ০১৯৮৫-৯০৩২২৭ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১০৩  আওলাদ পিারসন  মিং মসিাজ সিকাি পুরুষ মদনিজুি িঘুন্দনপুি ৪ বাকা ১৮১৫৫৩৪২৬৫৩ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১০৪  িামলিা খাতুন  স্বািী- িামবল উদ্দীন িমিলা গৃমিনী িঘুন্দনপুি ৪ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪২৬০৫ ০১৯২০-২৬২০৩১ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১০৫  ইিাল পিারসন  স িব আলী ব্যািািী পুরুষ মদনিজুি িঘুন্দনপুি ৪ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪২৬২৯ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১০৬  আোঃ কদি   আোঃ িান্নান পুরুষ মদনিজুি িঘুন্দনপুি ৪ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪২৬৬৩ ০১৯১৬-৮১৭০০৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১০৭  িারলকুল ইসলাি   আোঃ িান্নান পুরুষ মদনিজুি িঘুন্দনপুি ৪ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪২৫৭২ ০১৯২১‘-৮২৮৩৯১৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১০৮  িমজডনা খাতুন  স্বািী- মনজাি উদ্দীন িমিলা গৃমিনী িঘুন্দনপুি ৪ বাকা ৪৪১৭১৬৫১১৮১৬৫ ০১৮৩৮-৩৫৬৬৭২ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১০৯  কিি আলী  মিং ছারলক ব্যািািী পুরুষ মদনিজুি িঘুন্দনপুি ৪ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪২৫৩৭ ০১৯৬২-৩৩৯৬৪৭ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১১০  আোঃ িান্নান   জালাল উদ্দীন পুরুষ মদনিজুি িঘুন্দনপুি ৪ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪২৫০৩ ০১৪০৮-০৯৭৫৩৬ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১১১  ছককু মিয়া   সুলতান ব্যািািী পুরুষ মদনিজুি িঘুন্দনপুি ৪ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪২৬০২ ০১৯৪৯-৩৮৩৮০৭ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১১২  আোঃ িান্নান   নুি পিািাম্মদ পুরুষ মদনিজুি িঘুন্দনপুি ৪ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৪০৭১ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১১৩    নুরু সিদাি   গমি সিদাি পুরুষ মদনিজুি িঘুন্দনপুি ৪ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৩৮০১ ০১৯৬২-৩৩৯৬৪৭ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১১৪  িামনক মিয়া   আমিি পিারসন পুরুষ মদনিজুি প্রতাবপুি ৪ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৩৮১১ ০১৯৮৩-৫৫৪৪০৬ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১১৫  পজাহুিা পবগি   আবু কালাি িমিলা গৃমিনী িঘুন্দনপুি ৪ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৪৩৫১ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১১৬  আোঃ িমিি  মিং কালু িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িঘুন্দনপুি ৪ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৪১০৩ ০১৯৯৮-২২১২৩২ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১১৭  ইউনুচ আলী  আমজি বক্স পুরুষ মদনিজুি িঘুন্দনপুি ৪ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৪১১২ ০১৯৮৫-৮০৩৭০৫ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১১৮  শুকজান মবমব  স্বািী- িান্দাি িন্ডল িমিলা গৃমিনী িঘুন্দনপুি ৪ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৪১৫৯ ০১৯২৮-২৪১০৭১ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১১৯  আোঃ িিিান  মিং আোঃ ছািাি পুরুষ মদনিজুি িঘুন্দনপুি ৪ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৪৩১২ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১২০  আবুল বাসাি   আমিি পিারসন পুরুষ মদনিজুি িঘুন্দনপুি ৪ বাকা ১৮১৫৫৩৮০০০৪৮ ০১৭১৪-৬১২২৫৫ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১২১  খমললুি িিিান   ইদু িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িঘুন্দনপুি ৪ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৪২০১ ০১৯৬৭-৩৫৮৭৬৬ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১২২  িিজান আলী   ইসিাইল পুরুষ মদনিজুি িঘুন্দনপুি ৪ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৪২৪৫ ০১৪০৫-৩৫৮৮৯৪ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১২৩ িামববুি িিিান (িমব)   আরনায়াি পুরুষ মদনিজুি িঘুন্দনপুি ৪ বাকা ১৮২৫৫০২৪৮৩৯৭৬ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১২৪  ছািসুল িক   মবশািত পুরুষ মদনিজুি িঘুন্দনপুি ৪ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৪৩৪৫ ০১৯৯৫-৩৪২৩১৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১২৫  নুরুোিান   রুস্তি আলী পুরুষ মদনিজুি িঘুন্দনপুি ৪ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫০৯৯ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১২৬  িমিয়ি  স্বািী- আোঃ ছািাি িমিলা গৃমিনী িঘুন্দনপুি ৪ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৪১৩৯ ০১৯১২-১৬৭৪৪৭ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১২৭  িাি ীনা খাতুন   আোঃ িারলক িমিলা গৃমিনী বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫২৫৫ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১২৮  কািরুোিান  মিং আোঃ িমজদ পুরুষ মদনিজুি বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৫০৬ ০১৯৬৭-৫৯৭৮৬৬ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১২৯  িওশন  মিং িবগুল পুরুষ মদনিজুি বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫০৮০ ০১৯২৪-১৯৮২০৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১৩০  িািজুল    িিজান পুরুষ মদনিজুি বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫০৯২ ১৭০৪৯৪৩৫৫৭ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭



১১৩১  পিাতারলব   বািাি পুরুষ মদনিজুি বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫০৯৬ ০১৭৯৯-৮২০৬৯১ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১৩২  ফমজলা  স্বািী- ইনতাজ িমিলা গৃমিনী বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫৯৩৬ ০১৯৩২-৬৭০১৩০ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১৩৩  আমছয়া   সািরছি িমিলা গৃমিনী বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫৯৪৫ ০১৮৭৪-৮৩১৮৬১ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১৩৪  শমফ উদ্দীন  মিং এরকন িন্ডল পুরুষ মদনিজুি বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫১৬৩ ১৯১২২৩১৬৬৩ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১৩৫ পিাজাফ্ফি পশখ  আমজি উদ্দীন পশখ পুরুষ মদনিজুি বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫০৯৫ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১৩৬  খায়রুল   নবী ছদ্দীন পুরুষ মদনিজুি বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫১৩৪ ০১৯৩১-২৪৫৬১৭ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১৩৭  শমিদুল  আবুল িক পুরুষ মদনিজুি বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৪৯৬০ ০১৬৩৪-৩৫৫৯৯০ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১৩৮  মবলমকছ  স্বািী- িারিজ িমিলা গৃমিনী বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫৪০০ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১৩৯  মিয়াজান   িাঞ্জাব িন্ডি পুরুষ মদনিজুি বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫৮৫৫ ০১৭৪২-৩২৩৬৬৩ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১৪০  পিাোঃ শওকত আলী   আবু বাক্কা পুরুষ মদনিজুি বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৪৯৬৬ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১৪১  বাবুল পিারসন  মিং আমনছ উদ্দীন পুরুষ মদনিজুি বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫৩৯২ ০১৭৮১-১৫৭৪০০ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১৪২  িামফজুি িিিান  মিং শমিদুল ইসলাি পুরুষ মদনিজুি বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬০৯৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১৪৩  িমবউল   আমিন উদ্দীন পুরুষ মদনিজুি বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫৪৬৪ ০১৮৮৩-৯২১৮৭৩ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১৪৪  িামিদুল   তরক্কল িামলতা পুরুষ মদনিজুি বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫৪৮৬ ০১৭৩১-৪৫২৮২২ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১৪৫  জামকি পিারসন   পগালাি িসুল পুরুষ মদনিজুি বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫৪২৮ ০১৩১৭-৩০১৭৯৩ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১৪৬  জালাল পিারসন   আোঃ লমতফ পুরুষ মদনিজুি বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫৪৬১ ০১৯৫৯-৮৫৭২৬৩ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১৪৭  িইদুল ইসলাি   জয়নাল গাজী পুরুষ মদনিজুি বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫৪৭২ ০১৮৬৭-৪৭২৬১৫ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১৪৮  উেল পিারসন   ফজলুি িিিান পুরুষ মদনিজুি বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৩৫১ ০১৬৩৪-৩৪৩৩৬৫ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১৪৯  আমকিন পনছা  স্বািী- আয়ুব আলী িমিলা গৃমিনী বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫৪৫৪ ০১৮৪২-৫৮২০১৬ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১৫০  মশমিনা খাতুন   জহুরুল িমিলা গৃমিনী বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫৪৬৭ ০১৬৩৭-৭৪২২৬৭ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১৫১  নুিজািান   চাঁদ আলী িমিলা গৃমিনী বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫০৬৫ ০১৮৭৬-৫৭৩৭২১ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১৫২  মজয়ারুল িক  মিং লুৎফি  িিিান পুরুষ মদনিজুি বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৭১৩৪০ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১৫৩  বাবুল আক্তাি   িামনক মবশ্বাস পুরুষ মদনিজুি বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭০৭৬ ১৯১৬৪৯২৮১৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১৫৪  তিমিনা খাতুন  িািাতাব 

পিালস্না/িমফকুল

িমিলা গৃমিনী বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫৮৬৯ ০১৯২৯-০১৩৬২১ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১৫৫  বখমতয়াি  মিং আিাব পিািা পুরুষ মদনিজুি বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫৯১২ ০১৯৯৪-০৯৭৭০১ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১৫৬  সুমফয়া  স্বািী- নামসি িমিলা গৃমিনী বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫৬৩৩ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১৫৭  ওরিছা খাতুন   আরকি আলী িমিলা গৃমিনী বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫৭৭৭ ০১৯৩৮-৫২০৯০৩ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১৫৮  মিিন  মিং আরনায়াি পুরুষ মদনিজুি বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫৭৬২ ১৮৪৫৮৯৮২১৩ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১৫৯  িরিদ আলী   ইসলাি পশখ পুরুষ মদনিজুি বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫৯৫৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭



১১৬০  আমতয়াি   িকরছদ িন্ডল পুরুষ মদনিজুি বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫৬২০ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১৬১  নাছমিন খাতুন  স্বািী কািরুল িমিলা গৃমিনী বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫৮৬৫ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১৬২  িািম না খাতুন   আিাব পিািা িমিলা গৃমিনী বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫৯১৩ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১৬৩  বাবুি আলী  মিং ফজলুল িক পুরুষ মদনিজুি বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫৮৯৫ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১৬৪  িারুন   িবরজল পুরুষ মদনিজুি বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫৯৭০ ০১৯৩৯-৩৪০৪১৬ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১৬৫  র্মল খাতুন  আজাি 

পিারসন(িমিনুি)

িমিলা গৃমিনী বাকা ৫ বাকা ৪৪১৭১২৯১৭৭৫৬৭ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১৬৬  কািাল পিারসন মিং ইছািক পুরুষ মদনিজুি বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫৬২৯ ০১৭১১-৭৩৬০১৫ পিাোঃ বদন আলী ০১৭১৪-৬৩২০৯৭

১১৬৭ রুহুল িামববুি িিিান পুরুষ মদনিজুি বাকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫৬৫৯ ০১৯২১-৭২৬২৬১ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১১৬৮ নবীছদ্দীন ফমকি চাদ পুরুষ মদনিজুি িামিলা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫৯১১৩ ০১৭০৩-২৯৩০১১ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১১৬৯  আশানুি স্বািী- আিাব িন্ডল িমিলা গৃমিনী বাকা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫২৪২ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১১৭০  লালমিয়া ছারদক আলী পুরুষ মদনিজুি প াষনগি ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৪৫৭৯ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১১৭১  আমল পিারসন  বাবুল পিারসন পুরুষ মদনিজুি বাকা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৩০০২২৬ ০১৪০৪-৯০১৫৩৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১১৭২  পসিতাজ খাতুন  স্বািী- িামনক মবশ্বাস িমিলা গৃমিনী বাকা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৭০৭৮৪ ০১৯১৬-৪৯২৮১৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১১৭৩  নজরুল ইসলাি  পখাদাবক্স িন্ডল পুরুষ মদনিজুি বাকা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫২৪৭ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১১৭৪  শমফকুল মিং- আমজজ পুরুষ মদনিজুি িামিলা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৯১৫৪ ০১৮৫৮-৩৪১১২৩ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১১৭৫  মিনারুল আমিি পুরুষ মদনিজুি িামিলা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮০০০১৯৫ ০১৭০৬-০৫১৬৮২ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১১৭৬  ফারুক িমফক ফিামজ পুরুষ মদনিজুি িামিলা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৭১০৭৮ ০১৯১০-৯১৬৮৫০ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১১৭৭  শািাবুল  মিং আিম্মদ পুরুষ মদনিজুি িামিলা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৯৯৭৯ ০১৯৫৪-৮৭২০৭৯ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১১৭৮  পিাছাোঃ জুমলয়া  িইজমদ্দন/িাোক 

িন্ডল

িমিলা গৃমিনী িামিলা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮০০০১৮৫ ০১৭০২-২১৮৮৪১ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১১৭৯  পিা: ফারুক  িইজদ্দীন পুরুষ মদনিজুি িামিলা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৭১০৮৫ ০১৯৮৩-২৭২৫৪৬ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১১৮০  পিা: মুনছুি  তারছি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িামিলা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৯৪৭৭৭ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১১৮১  পিাছা: আিজু  মদদাি িমিলা গৃমিনী িামিলা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৯০৩১ ০১৭৭৩-৩৫৬৬০৭ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১১৮২  পিাছা: কুলছুি  সাবদাি িমিলা গৃমিনী িামিলা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৯০৩৩ ০১৭৭৩-৩৫৬৬০৭ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১১৮৩  পিা: মিন্টু  পগালাি ফািামজ পুরুষ মদনিজুি িামিলা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫০০৭৫ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১১৮৪  পিা: আব্দুল িান্নান  মবশািত মিমি পুরুষ মদনিজুি িামিলা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৯৮১৯ ০১৪০৫-৩৭২৫৪৫ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১১৮৫  পিা: মবিাল পিারসন  শািাদৎ পুরুষ মদনিজুি িামিলা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫০০৭৯ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১১৮৬  পিা: তাইরজল  আমিন পুরুষ মদনিজুি িামিলা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫৭৫৫ ০১৪০৬-০৫১৫৮২ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১১৮৭  পিা: সালাি  আকিান পুরুষ মদনিজুি িামিলা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৯৯৫৫ ০১৭৭২-৮৪১৬৪০ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯



১১৮৮  পিা: পিকিত  লুকিান পুরুষ মদনিজুি িামিলা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫০০৩১ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১১৮৯  পিা: আমতয়াি  মকতাব আলী পুরুষ মদনিজুি িামিলা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৭১০২১ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১১৯০ পিািাম্মদ আলী  লুকিান পুরুষ মদনিজুি িামিলা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫০০৩০ ০১৯৫২-৮২৭০৩৯ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১১৯১  পিা: লমতফ  িইজমদ্দন পুরুষ মদনিজুি িামিলা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫০০০৫৮ ০১৯৮৩-৩৭২৫৪৬ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১১৯২  পিা: িাির জ  জহুরুল পুরুষ মদনিজুি িামিলা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮০০০১৭৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১১৯৩  পিা: িামনক  িকবুল পুরুষ মদনিজুি িামিলা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৯৯৫৪ ০১৯২৪-৩২৬৪০৪ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১১৯৪  পিাছা: সুমফয়া  িিিান িমিলা গৃমিনী িামিলা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৯৯৩৫ ০১৯১২-৯৭২৬৭২ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১১৯৫  পিাছা: িমিিা  সরলিান িমিলা গৃমিনী িামিলা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৯৪০৪৬ ০১৪০৪-৯০১৫৩৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১১৯৬  পিাছা: রুমিয়া পবগি  নুি ইসলাি িমিলা গৃমিনী িামিলা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৭৫৮৯৪২৩ ০১৭১৬-৬৬৫৭৪৩ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১১৯৭  পিা: নবীছমদ্দন  পিািাম্মদ আলী পুরুষ মদনিজুি িামিলা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৩৩০৮১২ ০১৯৬৫-১০১৫৭৪ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১১৯৮  পিা: িইদুল  িমিন পশখ পুরুষ মদনিজুি িামিলা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৯২৪৫ ০১৯৯৫-১৩২৪৯৬ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১১৯৯  পিাছা: সায়িা  পিামিন িমিলা গৃমিনী িামিলা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৯০৯৫ ০১৭০৩-৯৫৮৮০১ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২০০  পিা: আমজজ  ইজাি বক্স পুরুষ মদনিজুি িামিলা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮০০০১৮৬ ০১৯৬৫-০৬০৮৫৫ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২০১   িাোক  আিাফাত পুরুষ মদনিজুি িামিলা ৯ বাকা ১৮৫৫৩৮৫৫০০৭৬ ০১৯৩৭-২৯৫২৪৬ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২০২  সুমফয়া  শুকুি আলী িমিলা গৃমিনী িামিলা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৯৯৩৯ ০১৭৩৮-৪৭২৮৬৩ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২০৩  পিা: মিজানুি িিিান  বািাি আলী পুরুষ মদনিজুি িামিলা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৯৭৯২ ০১৯৫৭-৬৫৪০৯১ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২০৪  পিা: আমতয়াি  তুফান িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িামিলা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৯৭৭৫ ০১৭৬৪-২৬১২০০ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২০৫  পিা: সারনায়াি  জালাল পুরুষ মদনিজুি িামিলা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৯০৮০ ০১৭৭৩-৩৫৬৬০৭ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২০৬  পিা: সাইদু িিিান  দমবি উদ্দীন পুরুষ মদনিজুি িামিলা ৯ বাকা ১৮২৫৫৩৮৮২৯৮৭৬ ০১৯৫৭-০৪০২০৪ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২০৭  পিা: আমজি  আমিি পুরুষ মদনিজুি িামিলা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৯২৯২ ০১৯৯৪-৯৮৫১৭৭ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২০৮  নািাি নূরুল  িক িমিলা গৃমিনী বাকা ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৪০২ ০১৭৭৯-৯৫৪২০৪ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২০৯  পিা: আব্দুি িিিান  ওয়ারজল পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৭ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭৮২১ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২১০  পিা: শািাজািান  ওয়ারজল পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৭ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭৮২২ ০১৬৩৪-৩০৬৪৪৫ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২১১  পিা: শমিফুল  আব্দুল িন্ডল পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৭ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৩০৩৮০ ০১৭৬৪-৫৩২৮৯২ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২১২  পিাছা: িামিদা আমল আিম্মদ িমিলা গৃমিনী সুটিয়া ৭ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭৯০৪ ০১৮৫২-৭৭২৩৮২ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২১৩  পিা: িমবউল ইসলাি  আতি আলী পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৭ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৮৪৯২ ০১৯৮৯-৪৮৯৯৮০ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২১৪  পিাছা: ফারতিা খাতুন  িরেি খাঁ িমিলা গৃমিনী সুটিয়া ৭ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭৮৯৪ ০১৪০৩-৮৮০৪৮৪ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২১৫  পিাছা: নাজমুন নািাি  আব্দুল খারলক িমিলা গৃমিনী সুটিয়া ৭ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৮৯৩১ ০১৯১২-১৭০২৮৪ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২১৬  পিা: আব্দুি িাোক  নুি পিািাম্মদ পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৭ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭৮১৩ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২১৭  পিা: মিিাজ  জালাল উদ্দীন পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৭ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭৬৭১ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯



১২১৮  পিাছা:  মিমক খাতুন  মবিাল হুসাইন িমিলা গৃমিনী সুটিয়া ৭ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭৬৬৭ ০১৪০৬-২২২৯৫২ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২১৯  পিা: িাজু আিরম্মদ  ওসিান গমি পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৭ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭৬৫৫ ০১৯৬০-২৩১৯০৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২২০  পিা: নুরুোিান  িামফজুি িিিান পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৭ বাকা ১৮১৫৫৩৮০০০১১০ ০১৯০৪-০৫৬৫৪০ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২২১  পিাছা: সইতন খাতুন  মৃত-িারনফ িন্ডল িমিলা গৃমিনী সুটিয়া ৭ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৮৩৬৬ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২২২  পিা: িারশি  দলু বািী পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৭ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭৮২০ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২২৩  পিা: ইউনুস  আরজিাি পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৭ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭৮৮৩ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২২৪  পিা: ইসুফ আলী  মকতাব আলী পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৭ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭৬৫৯ ০১৭৯৩-২৭৭০৬৪ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২২৫  লমতফ মিয়া  ইউসুফ পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৭ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭৬৮৫ ০১৭৯৩-২৭৭০৬৪ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২২৬  পিা: আমিফুল  মিজানুি পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৭ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭৮০২ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২২৭  পিা: সাদ আিম্মদ  দাউদ িন্ডল পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৭ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫৭৮ ০১৯১৫-০৩০৬৪৫ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২২৮  পিাছা: রুিা খাতুন  বাদশাি িমিলা গৃমিনী সুটিয়া ৭ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭৬৬৮ ০১৯২০-৭৮৯৯৬১ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২২৯  পিা: িলাশ  িরেি খা পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৭ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫২৫৬৩৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৩০  পিা: জামিদুল  িরেশ খা পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৭ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭৯০১ ০১৪০৩-৮৮০৪৮৪ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৩১  পিা: িাসানুি  িামফজুল পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৭ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭৮৬৪ ০১৯৮৮-৪১৫৩৩১ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৩২  পিা: কািরুল  দাউদ পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৭ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৭০০৯০ ০১৯৪৩-৮৯৫০২৫ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৩৩  পিা: সুিা িন্ডল  পদলবািী পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৭ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৮৭৩৩ ০১৯৯৯-৬৪৪৯৫৩ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৩৪  পিা: ইিাদামল দফাদাি  শািদত আলী পুরুষ মদনিজুি পসান্দাি ৭ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫০৩৮২ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৩৫  পিাছাোঃ আরলিাি পবগি  মজয়ারুল ইসলাি িমিলা গৃমিনী পসান্দাি ৭ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫০৩৩২ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৩৬  পিাছাোঃ লাবনী খাতুন  জািাঙ্গীি আলি িমিলা গৃমিনী পসান্দাি ৭ বাকা ১৮১৫৫৩৮০০০১০৩ ০১৯৬২-৩৪৪০২৯ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৩৭  আমিনুি িিিান  আব্দুি িমিি পুরুষ মদনিজুি পসান্দাি ৭ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫০৩১৫ ০১৯৫৪-৮৭৬২৩৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৩৮  পিা: আনারুল ইসলাি  আশাবুল পুরুষ মদনিজুি পসান্দাি ৭ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫০৩৬০ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৩৯  পিা: শািাজািাল  মসিাজুল পুরুষ মদনিজুি পসান্দাি ৭ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫০২৭৮ ০১৮৫৩-৪৮১২৫৯ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৪০  পিা: আমিফুি িিিান  আব্দুি িমশদ পুরুষ মদনিজুি পসান্দাি ৭ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫০৪২৯ ০১৯২৭-৪৮৫০৭০ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৪১  পিা: মফরিাজ  চান্দালী িামলতা পুরুষ মদনিজুি পসান্দাি ৭ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৫০২২২ ০১৯২৬-২৮২৩৮৪ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৪২  পিাছাোঃ সামিয়ািা পবগি  পিাোঃ িমবউল িন্ডল িমিলা গৃমিনী পসান্দাি ৭ বাকা ৩২৮৫৮৯৫৫৫৭ ১৯৫০১১৭৬৯১ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৪৩  পিাছা: আশুিা পবগি  পিজাউল িক িমিলা গৃমিনী পসান্দাি ৭ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৭০১১৬ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৪৪  পিা: ওিি আলী  কমিি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭০৬৯ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৪৫  পিাছা: িারবয়া খাতুন  আকবি আলী িমিলা গৃমিনী বাঁকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭০৭৩ ০১৮৬৭-৪৭২৭৬৭ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৪৬  পিা: আলতাফ পিারসন  এলািী িামলতা পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৬৯৯১০ ১৯২৫৯৫৮৮২৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৪৭  পিা: িয়নদ্দীন  লুৎফি িিিান পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭০০৪ ০১৯২৮-৩০৪০৪৯ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯



১২৪৮  পিাছা: আরনায়ািা  নুরুল জদ ডাি িমিলা গৃমিনী বাঁকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫৬৯ ০১৮৫৫-২৪৯৮৫০ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৪৯  পিা: নজি আলী  বাবি আলী পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৭১৮ ০১৯২৬-৫৫৮৬৩৫ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৫০  পিাছাোঃ ইছনািাি সাইফুল ইসলাি িমিলা গৃমিনী বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৩৮৭ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৫১  পিা: জয়নাল  আমজি বক্স পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬২৭১ ০১৬৩৩-৭৮৪৮৩০ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৫২ শ্রী অরুন কুিাি মবশ্বাস  উিি কুিাি অমধকািী পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৮২৭৯ ০১৭৫৮-২১৩৪১৫ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৫৩  পিাছা: সারজদা  আশা িাষ্টাি িমিলা গৃমিনী বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৬৯৯২১ ০১৮৫৩-২২৯৪১৫ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৫৪  পিাছা: সারলি  আববাস উদ্দীন িমিলা গৃমিনী বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৪০৫ ০১৯২২-৪৮৬৯৬৩ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৫৫  পিা: সািাজান  লাল পিািাম্মদ পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৪৫৬ ০১৭৫৯-১৭৫৩৩৯ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৫৬  পিা: লাল বািী  আিাি পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৪১৩ ০১৪০৫-৩৩৭০৯৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৫৭  পিা: ছানা  পিা: িান্নান পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৪২১ ০১৮৪৬-৪৩১২৭৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৫৮  পিাছা: িমিিা  জািাত আলী িমিলা গৃমিনী বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৪৪০ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৫৯  পিা: নাজমুল  আমলমিি পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৪০০ ০১৯৯২-৬৪২৮৫৩ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৬০  পিা: ইমিস  আকবি দিতমি পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৪২১ ০১৭৬৬-২৯৮৯৬৬ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৬১ জামিদুল ইসলাি গরবি আলী পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৮৯৯৫ ০১৯৬৯-৮৫০৭৮৪ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৬২  পিা: কাতব আলী  ইউসুফ দাবক পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৭৭১ ০১৭৪২-৩২৩৬৬৩ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৬৩  পিা: রুহুল দপ্তিী  িায়দাি দপ্তিী পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৭৭৬ ০১৯২৩-১৬৪৯৮১ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৬৪  পিা: িমতয়াি  আমলমিি পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৪০৩ ০১৯১৫-০৭৫৮৫৬ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৬৫  আরছি আলী  িমফকুল ইসলাি পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮০০০২০২ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৬৬  পিাছা: আমলয়া  পিািাম্মদ আলী িমিলা গৃমিনী বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৩৪৩ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৬৭  পিা: শাি আলি  শুকুি আলী পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৪৭৮ ০১৭২৯-৭২৯১৪৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৬৮  পিাছাোঃ সফুিা খাতুন  মৃত- আলী মিি িন্ডল িমিলা গৃমিনী বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৬২১ ০১৭২১-৮৪৬৭৯১ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৬৯  পিা: িমিি  ফিজ আলী পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬০৬৮ ০১৯১১-৬১৫১২৭ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৭০  পিা: কালু  িাউস আলী পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬০৮০ ০১৪০৭-৩৮০৩১৭ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৭১  পিা: ইসিাইল  আনসাি পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৬৫৪ ০১৭১৬-৭০১৫৭৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৭২  পিা: মিনা  আব্দুল পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৫৫৫ ০১৭৪৮-৭৮৬২১০ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৭৩  পিা: আবু পিারসন  পসাবিান পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৮৮০ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৭৪  পিা: পিাশারিফ  আব্দুল কারদি পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬১৫০ ০১৮৫৭-৭৬৭৭০০ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৭৫  পিা: িমন  জটি বক্স পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬১৭৯ ০১৮৩৭-০৪৬০৮৭ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৭৬  পিা: কালাি  পিা: িায়িান পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬১৭৯ ১৭২১৫৬২৬৯৪ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৭৭  পিা: জান্টু মিয়া  পিা: মিয়া জান পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬০৩৯ ১৮৫৯৮৪৬৪২৯ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯



১২৭৮  পিা: জািাঙ্গীি  পিা: আলা উদ্দীন পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬০২১ ০১৭৭৬-২৫০১৪৫ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৭৯  পিা: ইদু পশখ  পিা: কালাি িামলতা পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৮৭৬ ০১৮৬২-৪৯০৫৬৯ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৮০  পিা: ইজাজুল  পিা: লুতফি িিিান পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৪৯৮ ০১৮৬৪-৫১৭৩৪৪ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৮১  পিা: আববাস  পিা: ইব্রামিি পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৫৪৮ ০১৯৯২-৯৩৪২৯৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৮২  পিা: িমজবুি িিিান  আব্দুল কমিি পশখ পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৪৮৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৮৩  পিা: নামসিা  লালবামি পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৫৭০০০১৯৭ ০১৮৩৯-৫৩০৬২৫ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৮৪  পিা: কালাি  শুকুি আলী পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৭৯১ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৮৫  পিা: পসমলি   নু পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬১৫৯ ০১৮৮৪-৪৫৪৭৪৩ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৮৬  পিা: শমফকুল  ফারুক দপ্তিী পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৭৫৮ ১৭২৪৭১১৫৭৩ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৮৭  পিা: ফজলু  আব্দুল জুববাি (খুরদ) পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৮০৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৮৮  পিা: পিারসন  ফমকি চান িন্ডল পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৮৩৩ ০১৯৫২-০৯১৫৯১ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৮৯  পিা: িমনরুল  কারশি আলী পুরুষ মদনিজুি প াসনগি ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৪৪৯৫ ০১৮৬২-৪৯০৫৭৭ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৯০  আিমফন  আমিরুল পুরুষ মদনিজুি বাকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮০০০০৫৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৯১  আমনস  সািছুল পুরুষ মদনিজুি বাকা ৬ বাকা ১৮২৫৫০৯৪৯৪৪৫৫ ০১৯১৩-৩৩২৯১১ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৯২  পিা: িারনফ  পগালাি পুরুষ মদনিজুি পততুমলয়া ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৪৪৬৪ ০১৯২৪-৬৬৮৪৯২ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৯৩  পিা: আবু বকি  িকরছদ আলী পুরুষ মদনিজুি পততুমলয়া ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৪৭৫২ ০১৯৪৫-৬১৬৯৪৩ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৯৪  পিা: পিািি আলী  কালু পশখ পুরুষ মদনিজুি পততুমলয়া ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪০৭৩২ ০১৯২০-৫৭৬০২৭ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৯৫  পিা: আমল কদি  পগািাল পিািা পুরুষ মদনিজুি পততুমলয়া ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৪৭০০ ০১৯৫১-১১০২৮৬ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৯৬  পিা: পনিাল পিািা  ইব্রামিি পিািা পুরুষ মদনিজুি পততুমলয়া ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৪৭৩০ ০১৯২১-০২৭২১৭ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৯৭  পিা: মজয়া  নুি ইসলাি পুরুষ মদনিজুি পততুমলয়া ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৪৮০৮ ০১৯৬৫-৮৩০৬৬৯ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৯৮  পিা: পসমলি  আব্দুস সািাি পুরুষ মদনিজুি পততুমলয়া ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৪৩৮৫ ০১৯৩৩-১৫৯০৯৭ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১২৯৯  পিা: মকনিদ্দীন  নুি বক্স পুরুষ মদনিজুি পততুমলয়া ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬০৮৯ ০১৯২১-৫৫১০৮১ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩০০  পিাছা: ছুটি খাতুন  িকবুল িমিলা গৃমিনী পততুমলয়া ৯ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৭২১ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩০১  পিা: পসািাগ  লালবামি পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৯২২ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩০২  পিাছাোঃ আসিা খাতুন  অরিদুল িমিলা গৃমিনী বাকা ৬ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৩৭৫ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩০৩  পিাছাোঃ লাল বানু মৃত আব্দুি িমশদ িমিলা গৃমিনী বাঁকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭০৭৮ ১৯৩৪৫৬৪৩৮৩ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩০৪  পিা: আমলি  দলুি উদ্দীন পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৯০১ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩০৫  পিা: কচু পদওয়ান  নুকু পদওয়ান পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৫৩৩ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩০৬  পিা: কািাল  এিািত পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫১৯৮ ১৯৩৭৭১৪২১২ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩০৭  পিা: িামফজুল  িিযান পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৫৯৩৭ ১৯৩৪৫৬৫১৮৫ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯



১৩০৮  পিা: পিািাদ  িকবুল পুরুষ মদনিজুি বাঁকা ৫ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৯০৩ ০১৭১৬-১৩০২০৬ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩০৯  বামি  আনারুল পুরুষ মদনিজুি মিনাজপুি ২ বাকা ১৮১৫৫৩৮০০০০৩০ ০১৭০১-৪১৭৮৫৩ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩১০  পিা: কাজল  শমফ পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৮ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬১৫০ ০১৭৪২-৫৪৪৯৯৪ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩১১  পিা: আোঃ িাোক  িযিত আলী পুরুষ মদনিজুি প াষনগি ৮ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৪৫১৩ ০১৮৬৪-৯৩১৮০০ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩১২  ছালিা খাতুন  আোঃ সবুি িমিলা গৃমিনী বাকা ৮ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৬৩৮৩ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩১৩  পিা: শািাজান  আিদ আলী পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৮ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭১২৭৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩১৪  পিা: িামববুি িিিান  আব্দুি িমশদ পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৮ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৮৯৫৬ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩১৫  পিা: িায়দাি আলী  আয়ুব আলী পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৮ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৭১৪৭৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩১৬  পিা: িারশি আলী  মুনছুি আলী পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৮ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৮৬৭৮ ০১৭৫২-২১৩৪১৫ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩১৭  পিা: শমফকুল ইসলাি  শািসুল িক পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৮ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৯৪৩২ ০১৯৩৫-৯৫৬৩৭১ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩১৮  পিা: আব্দুল কমিি  বারছি পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৮ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৮৪২৪ ০১৯১০-৭৪৫৭৯৭ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩১৯  পিা: আব্দুল িারলক  পসাবিান পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৮ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৪৮২০২ ০১৭৫৭-৬০২৭৭০ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩২০  পিা: জমন  আব্দুি িমশদ পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৮ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭৯৯৭ ০১৮৩০-৯৪৩২২৬ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩২১  পিা: আলিগীি  কুরদ (বুরদা িন্ডল) পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৮ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৯৪৬৪ ০১৮৮৭-০৭৯৩৩৭ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩২২  পিা: আমতয়াি  আলা পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৮ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭৪৫০ ০১৯৩৭-৭৬৩৪২৪ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩২৩  পিা: িমিদুল  ছারনায়াি পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৮ বাকা ১৮১৫৫৩৮০০০০৪১ ০১৯৩১-৪৩৮৫৬৯ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩২৪  পিা: এখলাস  িসুল িামলতা পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৮ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪০০২৬৫ ০১৯০৪-৬৯৪৯১৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩২৫  পিাোঃ আমজজুল িক  িারনি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৮ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭৯৫১ ০১৮৫৭-৫৫৪২৪১ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩২৬  পিা: আব্দুস সালাি  ফজলুল িক পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৮ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭৩৮১ ০১৯৩৬-৮০৪৫৬২ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩২৭  পিা: টিটন আলী  িমিদুল পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৮ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭৪৪৪ ০১৯৬৯-৩৪৫১২৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩২৮  পিা: ইসিাইল  পগািাল /পগালাি পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৮ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৮৭৩৬ ০১৭৪২-৭৮৫৩৩০ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩২৯  পিা: বাবুল  পিাজাি পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৮ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭০৬১০ ০১৯১৫-৩৬১১৮৯ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩৩০  পিা: পসািিাব আলী  মুনছুি আলী পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৮ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭৫৮৮ ০১৯২৭-৩১৫৫২১ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩৩১  পিাছা: তাসমলিা  মবিাল খন্দকাি িমিলা গৃমিনী সুটিয়া ৮ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭৫৪১ ০১৯৩৮-৯৬৬১৯৪ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩৩২  পিা: িিি বািী  দাউদ মবশ্বাস পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৮ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭৩৮৫ ০১৯১৫-৩৬১১৮৯ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩৩৩  পিাছা: ফমিদা খাতুন  শািাদত িমিলা গৃমিনী সুটিয়া ৮ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭৫৩৯ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩৩৪   পিরিিন  আব্দুস সািাদ িমিলা গৃমিনী সুটিয়া ৮ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭৬০৩ ০১৯৩০-৮৫৬৪৫২ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩৩৫  শািাজািাল  এলািী বক্স পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৮ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭২০৩ ০১৯৩৭-৭৬৩৪২৪ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩৩৬  পিাছা: িামলিা খাতুন  নুি ইসলাি িমিলা গৃমিনী সুটিয়া ৮ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭২১১ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩৩৭  পিা: শমফকুল ইসলাি  লুৎফি িিিান পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৮ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭১৯৯ ০১৯৮৯-৫৬৪৫০১ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯



১৩৩৮  পিা: ওরিদুল  পিাশারিফ পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৮ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭১৩১ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩৩৯  পিা: আমল কদি  পদলবাি পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৮ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭৯৫৬ ০১৯৬২-১৭২৩০০ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩৪০  পিা: বকুল মিয়া  আবদাি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৮ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৮০৩৩ ০১৯৩২-৫২৫৯৬৮ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩৪১  পিা: জমিি উদ্দীন  ফজলুল িক পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৮ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭১৬৫ ০১৯০৯-৬৫৯০৮০ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩৪২  পিা: জালাল উদ্দীন  সািছুল আলি পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৮ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৪৭৭৪ ০১৯২৬-৭০৮০-৬১ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩৪৩  পিা: ছািাউল  আলী আিম্মদ পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৮ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৮১০৪ ০১৯৩০-৮৫৬৪৫২ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩৪৪  পিা: জহুরুল  আলি পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৮ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭৬৩১ ০১৯১৭-৯৩৬৫২১ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩৪৫  পিা: ইউনুস  আরিল পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৮ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭৯২৯ ০১৯২৫-৪৩২৪৯৭ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯

১৩৪৬  পিা: জমসি  িইরুদ্দীন পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৮ বাকা ১৮১৫৫৩৮৫৪৭৫৩৮ ০১৯২৬-৭০৮০৫১ পিাোঃ বদন আলী ০১৯২৫-৩৭৬০৫৯



ক্রমিক নং নাি মিতা/ স্বািী পুরুষ/িমিলা পিশা গ্রাি ওয়ার্ ড নং ইউমনয়ন জাতীয়িমিচয় িত্র নং প াক্তাি পিাবাইল নং সংযুক্ত মর্লারিি  নাি মর্লারিি পিাবাইল নং

১৩৪৭ পিাোঃ আমজজুল িক মৃত- সসয়দ আলী পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭২৬৬৭ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৪৮ পিাোঃ আবু সাইদ মৃত-সািারজল পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৩১১১ ০১৯৮৭-৪৭৭৫৩৩ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৪৯ পিাোঃ আবু তারলব গুল পিািাম্মাদ পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭২৬২৯ ০১৯৮৩-৯১০১৭২ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৫০ পিাোঃ মিন্টু মিয়া িািলা বক্স পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৩৬৮২ ০১৯৬৩-৭০২৮০৪ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৫১ পিাছাোঃ আশুিা খাতুন আমতয়াি িিিান িমিলা গৃমিনী গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭২৬৩৯ ০১৯০৮-৯৫৩৫২২ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৫২ পিাোঃ িমিকুল ইসলাি মৃত-পিািাম্মদ িন্ডল পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭২৭৭৪ ০১৯৪০-৫৩৬৭৯৯ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৫৩ পিাোঃ আোঃ জমলল নুি পিািাম্মদ পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৩৩৯৯ ০১৭১০-২৮৫৮১৪ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৫৪ পিাছাোঃ জহুিা পবগি িমিি িন্ডল িমিলা গৃমিনী গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৩৬৫৯ ০১৯৬৫-০৫৮৬৬০ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৫৫ পিাোঃ সছয়িদ্দীন মৃত-জরবদ আলী িন্ডল পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৩৩৬৬৫৪৭৫৬ ০১৯৩৫-২৬০৮৬৬ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৫৬ পিাোঃ মসিাজুল ইসলাি মৃত-িমকি চাদ িন্ডল পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭২৬১৪ ০১৪০৩-৭৬৬৭১৬ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৫৭ পিাছাোঃ সাইিা খাতুন নুি বক্স িমিলা গৃমিনী গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৩৩৮১ ০১৪০০-০০৯১২০ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৫৮ পিাছাোঃ আনজুিা খাতুন শমিকুল িমিলা গৃমিনী গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭২৭৭৮ ০১৯৩৩-৯০৩৫৬১ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৫৯ পিাোঃ মুক্তাি পিারসন আবুল পিারসন পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৩৩৬৬ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৬০ পিাোঃ আোঃ ওদুদ িন্ডল মৃত-ছারদি আলী পুরুষ মুমক্তর াদ্ধা গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১০১৮২০৬৭৬১ ০১৭৭১-০২২৬১৭ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৬১ পিাোঃ িমিদুল ইসলাি আোঃ সালাি পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৪১১৭ ০১৯৩৪-৪৫৬৩১৬ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৬২ পিাোঃ িজলুি িিিান কাটাই িন্ডল পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৪০০৭ ০১৯৯৫-১৯৮৭৫৪ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৬৩ পিাোঃ মলটন মিয়া মৃত-আশিাি পিারসন পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৪১৮০ ০১৯৮১-৯১৭১০০ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৬৪ পিাোঃ ফুিকান মিয়া মৃত-সুলতান মবশ্বাস পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৩৮০২ ০১৯১৮-৮০৯৩৩২ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৬৫ পিাোঃ মিনাজুল ইসলাি িমকি চাদ িন্ডল পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৯৬৬০ ০১৯১৭-৩৩৮১৩১ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৬৬ পিাোঃ বাবুল মিয়া মৃত-আমিি পিারসন পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭০৯২ ০১৯১৮-৫৩৩৭৭৫ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৬৭ পিাোঃ বমক্তয়াি মৃত-আোঃ িান্নান পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৩৭১৯ ১৯৮১২১৭৩১৬ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৬৮ পিাোঃ আোঃ গফুি মৃত-জয়নাল আরবমদন পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৪০৪৩ ০১৯৬৫-৯১৩৪৭১ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৬৯ পিাোঃ কলি মবোঃ মৃত-পগািাল মবোঃ পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৪০৩০ ০১৯৯০-৯৩৫৪৪৮ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৭০ পিাছাোঃ জািানািা খাতুন মৃত-তারজি আলী িমিলা গৃমিনী গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৪৪১১ ০১৭০৬-০১৯৭১০ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৭১ পিাোঃ আলী পিারসন মৃত-আোঃ সাত্তাি পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৩৫৩৭ ০১৯২০-৭৯৭২৫৯ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

খাদ্য বান্ধব কি ডসুমচি আওতায় ইউমনয়ন ম মত্তক সুমবধা প ামগরদি নারিি তামলকা

ইউমনয়ন নাি- সীিান্ত, জীবননগি, চুয়ার্াঙ্গা।



১৩৭২ পিাোঃ শমিদুল মৃত-আমজজুল িক পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৪২৮২ ০১৯২৫-৬২--৫১ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৭৩ পিাোঃ আলী আকবি মৃত-তরেল আলী পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৩৫২১ ০১৯৩৪-৬১৪৬২৯ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৭৪ পিাোঃ নবী ছমদ্দন মৃত-আকবাি আলী পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৪৪২০ ০১৯৩৪-৬১৪৬২৯ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৭৫ পিাোঃ মলটন মিয়া মৃত-িমিজ উদ্দীন পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৩১৯১ ০১৯৪৭-৫৩৬৪৪৩ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৭৬ পিাছাোঃ আমছয়া খাতুন মনয়ািত আলী িমিলা গৃমিনী গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭২৭৮৫ ০১৯১৪-২২১৪৭৭ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৭৭ পিাোঃ জান পিািাম্মদ  পিাোঃ পখািরশদ আলী পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ৫৯৮৬৪১৬০৮৮ নাই পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৭৮ পিাোঃ ইিাদাদ পিারসন পিাোঃ আনসাি আলী পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৩৮৪৬ ১৯৮৫৮০৭৯৬৬ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৭৯ পিাছাোঃ মিমজয়া খাতুন মৃত-আতি আলী িমিলা গৃমিনী গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৪০২২ ০১৯১২-১৭১৪২৩ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৮০ পিাোঃ আরনায়াি পিারসন  পিাোঃ জািাত আলী পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৩১৪৫ ০৯৮৭-৪৭৫১২৯ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৮১ পিাোঃ িাজু ইসলাি পিাোঃ সািসুল িক পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৩৭৮২ ০১৯৬৮-২৮৫১০৪ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৮২ পিাোঃ আমিি পিাোঃ কমবি পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৪০০৩ ০১৯০৯-৬৫৯০৭৪ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৮৩ পিাোঃ তমজবি িিিান পিাোঃ িশািি পিারসন পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৪১০৯ ০১৯১৫-৩৪৬৫৮৮ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৮৪ পিাোঃ উজ্জল পিাোঃ আতাবুল পিারসন পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫০০০০২ ০১৯১২-২১০৯২৮ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৮৫ পিাোঃ আোঃ িাজ্জাক পিাোঃ নুি আলী িন্ডল পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৩২১১ ০১৯৯২-৩২৯৯৪৭ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৮৬ পিাোঃ পতায়াজ আলী মৃত-িমকি চাদ পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৪৩৩৭ ০১৯৬৯-৮৫০৬৯৭ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৮৭ পিাোঃ আোঃ আমলি জান পিািাম্মদ পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৩৭৭৯ ০১৯৮৩-৯১৪৮৬৪ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৮৮ পিাছাোঃ আশুিা খাতুন পিা োঃ িন্টু মিয়া িমিলা গৃমিনী গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৪৩০৮ ০১৯৫৬-৫৬৯৮৪৩ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৮৯ পিাোঃ শুকুি আলী  পিাোঃ লশকন আলী পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৩৬৪৩ ০১৯২৭-১৪২৩২৯ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৯০ পিাছাোঃ নামগ ডস ড আক্তাি  পিাোঃ পিাশারিি 

পিারসন

িমিলা গৃমিনী গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৬৪৯৬ ০১৯৪৭-৩১১৯৫২ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৯১ পিাোঃ মলটন মিয়া  পিাোঃ আোঃ সাত্তাি পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯৬৬৪ ০১৯৪৩-৪৮১১৭৩ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৯২ পিাোঃ ওয়ামসি মিয়া মুনসুি আলী পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭০১৭৪৩৮ ০১৯৫৯-৮৬০৩২০ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৯৩ পিাছাোঃ তািা পবগি পিাোঃ লাল মিয়া িমিলা গৃমিনী গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৩৯৫৭ ০১৯৯১-৬২৫১২১ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৯৪ পিাোঃ আোঃ আমলি মৃত-আকমুমদ্দন পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭২৭৩৪ ০১৯০২-১৭৭৮৭০ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৯৫ পিাোঃ আশাদুল পিাোঃ মুনসুি আলী পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৩০৮৬ ০১৯৬০-৯২৪৪৬২ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৯৬ পিাোঃ জমসি উদ্দীন মৃত-মবশািত আলী পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৩১১৭ ০১৯৬২-৫৬১৩২১ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৯৭ পিাোঃ িমিদুল ইসলাি মৃত-মনয়ািত আলী 

িন্ডল

পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৩১২৭ ০১৪০৩-৭৬৬৫৫৯ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৯৮ পিাোঃ আবু তারিি মৃত-রুস্তি আলী পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৩০৮৯ ০১৯২৯-২৬৪৭০৭ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৩৯৯ পিাোঃ আশিাফুল িন্ডল মৃত-িসরলি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৩০১৯ ০১৯৯১-৮৫১০৫৯ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪



১৪০০ পিাছাোঃ পিিরদৌস খাতুন পিাোঃ িমবউল মবশ্বাস িমিলা গৃমিনী গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭২৭১২ ০১৯০৬-৮১৬৭৭০ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪০১ পিাোঃ আোঃ জমলল মনজাি উদ্দীন পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭২৭৬২ ১৭২৭৯৭৫৫৭৫ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪০২ পিাোঃ আমনছুি িিিান পিাোঃ িমিক মবশ্বাস পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭২৭১৫ ০১৯৯৫-৯০৭৫৫১ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪০৩ পিাছাোঃ িারবয়া পিাোঃ পতািারজ্জল িন্ডল িমিলা গৃমিনী গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৩০৪৬ ০১৯৩৩-৯১৬৩৪৬ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪০৪ পিাছাোঃ সামিয়া খাতুন মৃত-িমবি পিারসন িমিলা গৃমিনী গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৩০৬৩ ০১৯৪৯-১৩৮৩৯৩ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪০৫ পিাছাোঃ সরবদা থাতুন মৃত-শািাদত পিারসন িমিলা গৃমিনী গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৩০৪৬ ০১৯৪০-২১৭০৪৭ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪০৬ পিাছাোঃ পচয়াি বানু মৃত-িমকি পিািাম্মদ িমিলা গৃমিনী গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৩০৬৩ ০১৯০৫-৬৫৭৬১৯ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪০৭ পিাছাোঃ িমশদা খাতুন মৃত-িজলুি িিিান িমিলা গৃমিনী গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৩৫৫৭ ০১৯০৩-১০৭৭৯৯ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪০৮ পিাছাোঃ শািািন পনছা নুি পিািাম্মদ িমিলা গৃমিনী গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৩৯৯১ ০১৯২৬-২৮১৯৬১ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪০৯ পিাোঃ নুরুল ইসলাি মৃত-আোঃ কারদি পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৩০২৭ ০১৯৯৭-৫১৩৯৪৭ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪১০ পিাোঃ আমতয়াি িিিান মৃত-িমশউি িিিান পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৪৫৩২ ০১৪০৩-৭৬৭০৭০ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪১১ পিাোঃ আমজি মিয়া পিাোঃ িসরলি উদ্দীন পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৩৯৪ ০১৯০৪-৮৭১৪৭২ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪১২ পিাোঃ পিাস্তমিজুি িিিান পিাোঃ সাত্তাি আলী 

িামলতা

পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৪২৮৫ ০১৯৪৮-৫৪৯৭৩৯ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪১৩ পিাোঃ ইউনুচ আলী মৃত-আবু সািা িমিক পুরুষ মদনিজুি গরয়শপুি ১ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৩৭১২ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪১৪ পিাোঃ পিজাউল কমিি মৃত-দাউদ িন্ডল পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫৮৩৯ ০১৯৫৯-৯৩৪৩৫০ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪১৫ পিাোঃ জমলল পিািা পিাোঃ মলয়াকত পিািা পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫৩৫০ ০১৯১৩-১১৮৫৩৪ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪১৬ পিাছাোঃ িমঙ্গলা খাতুন পিাোঃ আমজজ মিয়া িমিলা গৃমিনী পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫৭৪০ ০১৯৬৮-৪৪০১০৫ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪১৭ পিাোঃ আোঃ খারলক মৃত-িমকি  চাদ পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫৭৮২ ০১৭১৮-৪১০৮৮৩ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪১৮ পিাোঃ ওয়মসি ইদ্দীন পিাোঃ আজগাি আলী পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫০৪৫ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪১৯ পিাোঃ আোঃ কারদি মৃত-আমজজুল তিিদাি পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫৫২ ০১৯৮০-৫৫৭৭১৫ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪২০ পিাছাোঃ আশুিা পবগি পিাোঃ ইকাি আলী িমিলা গৃমিনী পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫৫৮০ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪২১ পিাছাোঃ কুলরচাি খাতুন মৃত-আোস আলী িমিলা গৃমিনী সদিিাড়া ৩ সীিান্ত ৪১৮৬৬১২৮০২ ০১৯৬০-৮২৫৭৬৩ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪২২ পিাোঃ মুক্তাি মিয়া মৃত-পতািাি আলী পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫০০১৯৯ ১৯৫৯৩৭২৮৮৫ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪২৩ পিাছাোঃ জহুিা পবগি পিাোঃ মকতাি আলী িমিলা গৃমিনী পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫৬৬৮ ০১৮১২-৪৬৯৮৪৬ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪২৪ পিাোঃ জামকি পিারসন পিাোঃ নুহুনমব পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫৭২৭ ০১৯৩১-২৫৬৪৭৮ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪২৫ পিাোঃ জামিরুল ইসলাি পিাোঃ পিাজারম্মল িক পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫৪২২ ০১৯০৯-৬১১০৬২ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪২৬ পিাোঃ িামববুি মৃত-িিজান িামলতা পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫১৮৩ ০১৯৫২-৮২৭৬২৪ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪২৭ পিাোঃ শিাি িমিক মৃত-িিন িমিক পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫১৫৫ ০১৪০৪-৯১৬৮৯৪ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪২৮ পিাোঃ পগালাি পিাস্তিা পিাোঃ আববস উদ্দীন পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫৩৩৭ ০১৯৫৭-৬৬১০৭৬ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪



১৪২৯ পিাোঃ আোঃ গমন মৃত-আবু তারলব পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫০৯৪ ১৯৬৫৯১৪৪৮২ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৩০ পিাোঃ অমধি দাস মৃত-মকষ্টিদ পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫২০৯ ০১৯৪০-৫৩৯৯২৬ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৩১ পিাোঃ তিন দাস শ্রী িতনদাস পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫২১৩ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৩২ পিাোঃ নাইমুি িিিান পিাোঃ পগালাি িিিান পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৪৬০৫ ০১৯৩৯-২০৯২৫০ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৩৩ পিাোঃ আব্দুস সালাি মলয়াকত আলী পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ৬০০৬৩১৫৪২৫ নাই পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৩৪ পিাোঃ িাজন মিয়া পিাোঃ ওমিদুল পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫৮৯০ ০১৯৯৫-৩১১৬৯০ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৩৫ পিাোঃ আোঃ কারশি মৃত-জািি মবশ্বাস পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫০০৫ ০১৭২১-৩১৬১৮৯ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৩৬ পিাোঃ শওকত আলী িাজািী িন্ডল পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৬৪০৭ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৩৭ পিাছাোঃ িারতিা খাতুন পিাোঃ ওরিদুল িক িমিলা গৃমিনী পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫২৬৪ ০১৯৮৭-২৬৮৩৮৬ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৩৮ পিাোঃ িমকি িালসানা পিাোঃ বাবুি আলী 

িালসানা

পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫২৯৪ ০১৭৪১-৫৬০৪২০ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৩৯ পিাোঃ িাজ্জাক পিািা মৃত-বাো উি পিািা পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫৫০১ ০১৯৫৬-৬৫৯৮৫২ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৪০ পিাছাোঃ িমিতন পনছা পিাোঃ িইস উদ্দীন িমিলা গৃমিনী পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫৭৪৪ ০১৯৯৭-৫১৪০৩৩ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৪১ পিাোঃ জনীরুল মিয়া পিাোঃ ইন্তাজ িন্ডল পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫৮৬৭ ০১৯৯৫-১৯৮০৫০ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৪২ পিাোঃ আিজুিাি িন্ডল মৃত-িারিজ িন্ডল পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫৩৫২ ০১৯৪৭-৩১১৯২১ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৪৩ পিাোঃ পতাতা পিান্ডল পিাোঃ নজরুল ইসলাি পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫৯৫৮ ০১৯৪০-২০৫৩৬৩ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৪৪ পিাোঃ লাল মিয়া মৃত-িঞ্জুন িন্ডল পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫৫৩৭ ০১৯৪৩-২৪১৬০৬ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৪৫ পিাোঃ আমতয়ি মৃত-কুদ্দুস পিািা পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫৪৭৬ ০১৪০৫-১৩৩৬৭৬ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৪৬ িমকি পিািাম্মদ জিাত আলী পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ৭৭৮৬৩৯৮৭০৬ নাই পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৪৭ পিাোঃ ইকিামুল িক আবুল কারশি পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৬৫৬৯ ১৯৬৪৪৬৫২০৬ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৪৮ পিাোঃ আোঃ িান্নান মৃত-পতায়াজ িন্ডল পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫০৫৯ ০১৯৪৭-২৭৫৩১৪ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৪৯ পিাোঃ পিাজ্জারিল মৃত-আোস আলী পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫৫৩৪ ০১৯৩৩-৯০৩০৭৭ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৫০ পিাোঃ মজয়ারুল পিাোঃ আদি পিািা পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫৫৫৪ ০১৯০৩-১০৬০১৭ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৫১ পিাছাোঃ িমিয়ি খাতুন আমিনুি িিিান িমিলা গৃমিনী পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫৩৬০ ০১৯৪৫-৯০৬২৪১ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৫২ পিাোঃ ইিান আলী মৃত-িকরসদ পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫৩৩৩ ০১৪০৬-৭৫৮৫৭০ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৫৩ পিাোঃ আমল পিারসন মৃত-এরবি আলী পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫৫৭৮ ০১৯৪৩-৬৮২৪৫৩ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৫৪ পিাোঃ িমিদুল পিাোঃ বাবি আলী পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫৫৭৪ ০১৯৩০-৫৫৩৯৫১ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৫৫ আলী আিাম্মদ িািান িন্ডল পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ৮৬৮৬৭২১২৩৭ ০১৯২৭-৩১৫৬২৪ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৫৬ পিাোঃ িিিান িন্ডল মৃত-আরখনি আলী পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫৪১৮ ০১৯৩৭-৭৪৯১০৮ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৫৭ পিাছাোঃ সুকজানমবমব পিাোঃ মুনতাজ িমিলা গৃমিনী পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫৪২০ ০১৯৬০-২৪০০৩১ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪



১৪৫৮ পিাোঃ আোস আলী িিি আলী পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫৪৩৯ ০১৭৫৫-৩২৬৬৭৫ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৫৯ পিাোঃ নারয়ব আলী মৃত-িমবিাি পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫৫৭০ ০১৯০৮-২৬৩৫৬৪ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৬০ পিাোঃ িমজবাি িিিান মৃত-ওিাব আলী পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৬৪৪৯ ০১৯২৫-৩৭৬০২৫ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৬১ পিাোঃ বাবুল মিয়া মৃত-জমলল িন্ডল পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৬০২০ ০১৪০৫-১৩৩৫৬৯ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৬২ পিাোঃ আলী আিাম্মদ মৃত-তমিবত পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৬৫০০ ০১৯০২-১৭৭৯৮৬ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৬৩ পিাোঃ আব্দুিাি মৃত-শওকত আলী পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭০০০১৮১ ০১৯৬৯-৩৪৪৯৮৬ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৬৪ পিাোঃ জয়নাল আরবদীন িারনি পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৬০৮৭ ০১৯৬৮-৩৪৬৬০৬ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৬৫ পিাোঃ িমশয়াি িিিান মৃত-কুদ্দুস পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৬০৮৫ ০১৯৯২-২৩৯৩৪৪ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৬৬ পিাোঃ আশিাি মৃত-িসরলি পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৬৫০৫ ০১৯২৭-১৯৬৫১৭ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৬৭ পিাোঃ পিাজআরম্মল মৃত-পগালাি িিিান পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৪৭৯০ ০১৪০৬-০৪৯৫৪৮ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৬৮ পিাছাোঃ মবউটি খাতুন মৃত-পখায়াজ আলী িমিলা গৃমিনী পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৪৬৮৩ ০১৭৯৪-৩৪০৬৯৪ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৬৯ পিাছাোঃ সরবদা খাতুন মৃত-আোঃ িাই িমিলা গৃমিনী পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৪৬১৩ ০১৯৪০-৭২৮৯৫২ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৭০ পিাোঃ িজলুি িিিান মৃত-িমিি বক্স পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৪৬৭৭ ০১৯৯৪-৯০২২০৬ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৭১ পিাোঃ মলয়াকত আলী মৃত-ি িত আলী পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৪৭২৭ ০১৯৪৯-১৪৯৬৩৩ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৭২ পিাোঃ িারিন আিী পিাোঃ কাওসাি পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭০০৩ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৭৩ পিাছাোঃ পিরিিা খাতুন মৃত-আোঃ কমিি িমিলা গৃমিনী পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৪৮২৭ ০১৯৪৩-২৪০৮৭৪ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৭৪ পিাোঃ বিকত আলীি মৃত-ি িত পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৪৭২৯ ০১৯৪৪-৬৭৭২০৪ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৭৫ পিাোঃ আরখি আলী মৃত-িমিি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৪৬৮৮ ০১৯৩০-৪৫২৪১৩ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৭৬ পিাোঃ নামসি ইদ্দীন মৃত-জািাত আলী পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৪৬৯৫ ০১৯২৪-৩২৮২৯৩ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৭৭ পিাোঃ কুতুব মদ্দন মৃত-জািাতমল পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৪৭০১ ০১৯২৫-৪২৭১৯৭ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৭৮ পিাোঃ আিাজ উমদ্দন মৃত-জািাতমল পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৪৬৯৩ ০১৯৬৭-৫৯৭৭৯৫ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৭৯ পিাোঃ ওয়াদ আলী মৃত-নুি ইসলাি পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৪৬৭৯ ০১৯৩৬-৯২১২৪২ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৮০ পিাোঃ িারসি আলী পিাোঃ ইয়াজ উদ্দীন পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৪৮৪৭ ০১৯৬৭-৫৯৮২৬১ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৮১ পিাোঃ আইনুল ইসলাি িরতিাি আলী পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৪৯১৩ ০১৯৮৫-১৪০৭৮১ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৮২ পিাোঃ সাওন আলী মৃত-কারছি আলী পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭০০০১৯৮ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৮৩ পিাছাোঃ িয়না খাতুন িরসন আলী িমিলা গৃমিনী নতুনিাড়া ৩ সীিান্ত ৫০৮৬৩৯৫১৩৩ ০১৯০৪-৯০৫৫৪১ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৮৪ পিাোঃ লালটু মিয়া পগালািবামি পুরুষ মদনিজুি সদিিাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭৭৪৮ ০১৯৫৬-৭৫২৬৪০ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৮৫ পিাোঃ জািাল উমদ্দন মৃত-রুস্তি আমল পুরুষ মদনিজুি সদিিাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭৯০৮ ০১৯৪২-২০৩৮২৪ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৮৬ পিাোঃ আমজজুলিক মৃত-সিািত আমল পুরুষ মদনিজুি সদিিাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭৯৯৬ ০১৯৯৬-০০৪৩৪৪ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৮৭ পিাোঃ লাল মিয়া মৃত-কুবাত িন্ডল পুরুষ মদনিজুি সদিিাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭৭৭০ ০১৯১৫-২৭২৪৭১ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪



১৪৮৮ পিাোঃ আলিমগি পিাোঃ আমিন মিয়া পুরুষ মদনিজুি সদিিাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭৬৩৬ ০১৭৮২-১৮৫০৫১ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৮৯ পিাছাোঃ শিিবানু মৃত-ওয়াজবািী িমিলা গৃমিনী সদিিাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭৮৫৭ ০১৪০৪-৯০১৫০০ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৯০ পিাোঃ জািাল মিয়া মৃত- িমকিচাদ পুরুষ মদনিজুি সদিিাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭৫৭৮ ০১৯৯২-৯৩৩২৬৫ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৯১ পিাোঃ িারসি আলী পিাোঃ মিয়াজুল পুরুষ মদনিজুি সদিিাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭৪৬২ ০১৯৬৯-৩৬৩১৭০ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৯২ পিাোঃ জািাত আলী আকবাি আলী পুরুষ মদনিজুি নতুনিাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭১৮২ নাই পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৯৩ পিাোঃ কারশি আলী পিািিাজ আলী পুরুষ মদনিজুি সদিিাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭৩৪৫ ০১৯০২-৮০১৫৪৫ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৯৪ পিাোঃ আিরজদ পিাোঃ ইসলাি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি সদিিাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭৭৯৪ ০১৪০৬-৬৪৭৬১৫ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৯৫ পিাছাোঃ সািািা খাতুন উিি িারুক িমিলা গৃমিনী সদিিাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭৫৭৬ ০১৯৩৯-৮০০৬২২ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৯৬ পিাোঃ িািাবুল িক পিাোঃ লালামিয়া পুরুষ মদনিজুি সদিিাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭৮৪২ ০১৯১১-২৬৬৯৯৮ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৯৭ পিাোঃ পবল্টু মিয়া  পিাোঃ িাজন আমল পুরুষ মদনিজুি সদিিাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭০০০০১২ ১৯৯১৯৪১০৯৮ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৯৮ পিাোঃ িমবউল পিারসন মৃত-আকাস আমল পুরুষ মদনিজুি সদিিাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭৫৮০ ০১৯৭৮-৪৮৪৬৫৯ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৪৯৯ পিাোঃ আবুল কারশি পিাোঃ নুিবক্স পুরুষ মদনিজুি সদিিাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭৭২৫ ০১৯৬৭-৫৯৮১৪৮ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫০০ পিাছাোঃ আরলিাি খতুন মৃত-পিিাতউমদ্দন িমিলা গৃমিনী সদিিাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭৮৭২ ০১৯৯৬-০১৪৩৮৮ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫০১ পিাোঃ িমিদুল ইসলাি নমব ছমদাদন িন্ডল পুরুষ মদনিজুি সদিিাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭৭৪১ ০১৯০৮-২৬৪৯৭০ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫০২ পিাোঃ শমিকুল ইসলাি নুি বক্স িন্ডল পুরুষ মদনিজুি সদিিাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭৬৫৭ ০১৯৩০-৬৪৯৪১১ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫০৩ পিাোঃ ইসলাি িন্ডল পখাদা বক্স পুরুষ মদনিজুি সদিিাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭৭৭২ ১০৪০৩-৭৬৬৭‘১৬ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫০৪ পিাোঃ ইসিাইল মৃত-পজরিি আলী পুরুষ মদনিজুি সদিিাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭৯২৭ ০১৯৯৫-৭২৯৭০৫ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫০৫ পিাোঃ ইকবাল পিাোঃ বাবলুি পুরুষ মদনিজুি সদিিাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭৪৩৪ ০১৯৯৬-০১৪৩৭৬ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫০৬ পিাোঃ আশাবুল মৃত-আোচ পুরুষ মদনিজুি সদিিাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭২২৬ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫০৭ পিাোঃ আোঃ িামিদ মৃত-আোচ পুরুষ মদনিজুি সদিিাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭৩৫২ ০১৯৩১-৮৯০৯৪৮ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫০৮ পিাোঃ মবিাল মৃত-আোচ পুরুষ মদনিজুি সদিিাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭২৬২ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫০৯ পিাোঃ মসিাব উদ্দীন মৃত-ইসলাি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি সদিিাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭১৩০ ০১৯৪৭-৩১৫৮০৬ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫১০ পিাছাোঃ খয়িন মবমব বদি উদ্দীন িমিলা গৃমিনী সদিিাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭৪৮২ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫১১ পিাোঃ শািাজান  পিাোঃ রুস্তি আলী পুরুষ মদনিজুি সদিিাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭৯৭৩ ১৯০৬৮১৮১৫০ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫১২ পিাছাোঃ সারলিা পবগি পিাোঃ পসািিব িমিলা গৃমিনী সদিিাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭৪১৭ ০১৯৪১-৭৫০৮৮৯ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫১৩ পিাোঃ শুকুি আলী মৃত-আমজিবক্স পুরুষ মদনিজুি সদিিাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭৬৯৫ ০১৪০৬-১২৯০৬০ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫১৪ পিাোঃ আোঃ খারলক মৃত-মবশািত পুরুষ মদনিজুি সদিিাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭৯১৫ ০১৯২৮-৩০২৫৬৪ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫১৫ পিাোঃ আশাবুল মৃত-তরেল পুরুষ মদনিজুি সদিিাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭১৩৭ ০১৭৫৭-৩৭৭২০৫ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫১৬ পিাোঃ মবশািত আলী মৃত-আকবাি পুরুষ মদনিজুি নতুন িাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭৩৯৬ ০১৯০৬-৫৩৬৬০৫ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫১৭ পিাোঃ আরছি আমল মৃত-ইয়াকুব আমল পুরুষ মদনিজুি নতুন িাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৬৯৩২ ০১৯৩১-৫৬৪৮৮১ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪



১৫১৮ পিাোঃ আনািআমল মৃত-ওরিদুল পুরুষ মদনিজুি নতুন িাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭৬৯৪৯ ০১৯২৮-২৪১০৫৭ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫১৯ পিাোঃ পদলুয়াি  পিাোঃ আোঃ িিিান পুরুষ মদনিজুি নতুন িাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৬৯৪৪ ০১৯৫৯-৮৫৮৫৪৩ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫২০ পিাোঃ সরলিান  পিাোঃ পিানাজাত পুরুষ মদনিজুি নতুন িাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৬৯৩৯ ১৭৯০১৪৫৮৭০ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫২১ পিাোঃ িায়তুিাি মৃত-ইব্রমিি পুরুষ মদনিজুি নতুন িাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৬৯৪৮ ০১৭৮৫-৮৬৫৬৫৫ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫২২ পিাোঃ িাজ্জাক আমল মৃত-িিজান পুরুষ মদনিজুি নতুন িাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮০৬১ ০১৯১২-১৭০৩৫৩ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫২৩ পিাছাোঃ আমিিা খাতুন মৃ- আনারুল িক িমিলা গৃমিনী নতুন িাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৬৬০৬ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫২৪ পিাোঃ িমিজ উমদ্দন পিাোঃ বশািত পুরুষ মদনিজুি নতুন িাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭০৭৬ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫২৫ পিাোঃ সািি উমদ্দন মৃত-িিজানআমল পুরুষ মদনিজুি নতুন িাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭০৬৩ ০১৯০৭-২৬৫৩২৮ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫২৬ পিাোঃ জািাঙ্গীি আলি  পিাোঃ পিাক্তাি পুরুষ মদনিজুি নতুন িাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮০৭৯ ০১৭৫৪-০৬৯৪১৩ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫২৭ পিাছাোঃ সুিাতন পবগি মৃত-িিজান িমিলা গৃমিনী নতুন িাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭০৪৪ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫২৮ পিাোঃ ইব্রমিি মৃত-পিািাম্মদ পুরুষ মদনিজুি নতুন িাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৬৯৬০ ০১৭৪৯-৩৯৮৬৯১ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫২৯ পিাোঃ মিন্টুমিয়া  পিাোঃ নবীছদ্দীন পুরুষ মদনিজুি নতুন িাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭০০৪ ০১৪০৪-৯১৬৩২৭ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৩০ পিাোঃ িমনরুল মৃত-িিরজি পুরুষ মদনিজুি নতুন িাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৬৯৭৩ ০১৭৪২-৬৪৩৬৭৪ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৩১ পিাছাোঃ পচয়ািী খাতুন পগািাল িন্ডল িমিলা গৃমিনী নতুন িাড়া ৩ সীিান্ত ৬৪৩৬৫০৫১৩২ ০১৪০৭-৬৮৬৭৩৩ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৩২ পিাোঃ িাজু আিারম্মদ মৃত-আোঃ িমশদ পুরুষ মদনিজুি নতুন িাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭৭১৮৪ ০১৯৫৭-০৪০৩১৭ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৩৩ পিাোঃ িিজান আমল মৃত-িওলা িন্ডল পুরুষ মদনিজুি নতুন িাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭৬৮৭৮ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৩৪ পিাোঃ আোঃ িিিান বামকউি িিিান পুরুষ মদনিজুি নতুন িাড়া ৩ সীিান্ত ১৫২৬১০১০৮৯৮৯৭ ০১৯৬১-৯৮৫৩৮৮ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৩৫ পিাোঃ কলি মিয়া পিাোঃ িকরসদ আমল পুরুষ মদনিজুি নতুন িাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭৮০৪৯ ০১৭২১-২১৯৫১৫ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৩৬ পিাোঃ আোঃ িান্নান মৃত-আত্তাব পুরুষ মদনিজুি নতুন িাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭৬৬৩০ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৩৭ পিাোঃ মিনাজুল ইসলাি মৃত-মজন্নাত িন্ডল পুরুষ মদনিজুি নতুন িাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৬৮৪৭ ০১৭৬৫-৩৭৩৩০০ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৩৮ পিাোঃ আোঃ গফুি মৃত-িমজবি পুরুষ মদনিজুি নতুন িাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৬৮৮৪ ০১৮৮৮-৭৬৪২৫৩ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৩৯ পিাোঃ িমকি চাদ মৃত-পিািাম্মদ আলী পুরুষ মদনিজুি নতুন িাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮০৫৮ ০১৯২৩-৪৩৫৪৫৬ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৪০ পিাোঃ বদিউমদ্দণ পিাোঃ িকরছদ পুরুষ মদনিজুি নতুন িাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৬৬০১ ০১৯০২-১০৬৩৪৪ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৪১ পিাছাোঃ িাওয়তন পনছা মৃত-আোঃ িন্ডল িমিলা গৃমিনী নতুন িাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৬৬৫৬ ০১৯৮৬-৪৫৫৭০২ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৪২ পিাছাোঃ আনজুিা খাতুন মৃ- আোঃ আমজজ িমিলা গৃমিনী নতুন িাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৬৮৮৬ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৪৩ পিাোঃ বমশি মৃত-ইয়াকুব পুরুষ মদনিজুি নতুন িাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭৯৩১ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৪৪ পিাোঃ সতমিদুল ইসলাি আকবাি আলী পুরুষ মদনিজুি নতুন িাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৬৮১৪ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৪৫ পিাোঃ িজলু পিারসন পিাোঃ িওশন আলী পুরুষ মদনিজুি নতুন িাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭০২৪ ০১৭৬৮-৩১১১৮৭ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৪৬ পিাোঃ করিল উমদ্দন মৃত-বক্স িন্ডল পুরুষ মদনিজুি নতুন িাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭০৩৪ ০১৯৪৬-৮৩৯৭৮৮ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৪৭ পিাোঃ িামিদুল ইসলাি  পিাোঃ আমিন পুরুষ মদনিজুি নতুন িাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭৬৫১ ০১৯২৫-৬৩৯৪৭২ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪



১৫৪৮ পিাোঃ কালু মিয়া  পিাোঃ িকরছদ পুরুষ মদনিজুি নতুন িাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৬৯৮০ ০১৭৩৯-৩৫৬৪৩৯ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৪৯ পিাোঃ আমলমিি মৃত-পিরিি আলী পুরুষ মদনিজুি নতুন িাড়া ৩ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৭৭৩৭ ০১৯০২-১০৬৪৯৫ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৫০ পিাোঃ শমিদুল ইসলাি মৃত-ওিাব আমল পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮২৩৩ ০১৯৫৪-৮৭০৫৩৩ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৫১ পিাোঃ পিামিনুি আনসািআমল পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯০২৮ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৫২ পিাোঃ শুকুি আমল মৃত-কামবল িন্ডল পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৬৬৯৬ ০১৯১৪-৬৪৪০৯৪ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৫৩ পিাছাোঃ সইতন পনছা পিাোঃ মসিাজ িন্ডল িমিলা গৃমিনী পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮২১০ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৫৪ পিাছাোঃ আিজান খাতুন  পিাোঃ ইউনুচ িমিলা গৃমিনী পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮৩৫৯ ০১৮২৪-৪০৪৯০৩ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৫৫ পিাোঃ িমিদুল  পিাোঃ আ িাজ্জাক পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮২১৭ ০১৯৯৫-৩৪১৯০২ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৫৬ পিাোঃ িমজবাি মৃত-ওমদবক্স পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮৩৮২ ০১৯২১-৬৯৯৩৫৭ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৫৭ পিাছাোঃ পবগি খাতুন কমলিউদ্দীন িমিলা গৃমিনী পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ২৩৮৬৪৩৬৫৭৬ নাই পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৫৮ পিাোঃ জমসি উমদ্দন  পিাোঃ িজলু িক পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮৩৭৯ ০১৯২৬-৪৯৬৯৩৯ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৫৯ পিাোঃ িমি মিয়া পিাোঃ মুসা বামি পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯৭৬২ ০১৯২৮-৩২৪৪৪৯ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৬০ পিাোঃ পিাশািি পিারসন  পিাোঃ বাবিআমল পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮৩৬৩ ০১৭৭৬-৮৭৬৬৮২ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৬১ পিাোঃ আমল কদি মৃত-কারদি আমল পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮২৬৪ ০১৯৬৯-৮৫১০৬৭ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৬২ পিাোঃ িাসান আমল মৃত-সুন্নত পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮৮৩০ ০১৯৪৯-৪৯০১১০ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৬৩ পিাোঃ িিজুিাি মৃত-আজগাি পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯৮০০ ০১৯৮৯-৯২৮১৯৮ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৬৪ পিাোঃ িামুনুি িমশদ পিাোঃ আরছি উমদ্দন পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭০৪০৪ ০১৯৬১-১৫৫০৪৪ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৬৫ পিাছাোঃ ছমকনা খাতুন মৃত-িিজুিাি িমিলা গৃমিনী পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮৩১৪ ০১৯৪৩-৮৯৩৫১৭ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৬৬ পিাছাোঃ সরবদা খাতুন পিাোঃ মসিাজুল িমিলা গৃমিনী পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮২২৩ ০১৯১৫-২২০৬১৫ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৬৭ পিাছাোঃ জািানা খাতুন  পিাোঃ তারজি আমল িমিলা গৃমিনী পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮৩৫০ ০১৯৬৯-৩৫০৫২১ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৬৮ পিাোঃ আবুশািা মৃত-ওয়াজ বক্স পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮১৬৫ ০১৯০৮-৭৬১৮১৭ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৬৯ পিাোঃ পিজাউল িক আলী আিাম্মদ পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮৪৬৪ ০১৯২১-৩২১৩৯২ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৭০ পিাোঃ পখাকন মিয়া মৃত-আরলক পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮১০৮ ০১৭৩৫-০১৭৫১৪ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৭১ পিাোঃ আনারুল মবোঃ পিাোঃ আমজজুল পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯০২৬ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৭২ পিাোঃ ইিশাদ আমল  পিাোঃ পগালাি পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯৮২১ ০১৯০৪-৯০৪৩৬২ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৭৩ পিাোঃ আোঃ সািাদ মৃত-আলাউমদ্দন পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮৯৮৫ ০১৯১৩-১২৪১৫৭ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৭৪ পিাোঃ িাজু মিয়া িিি আলী পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮৩৪১ ০১৯২৩-৫৮২৬০৬ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৭৫ পিাোঃ আমতয়াি আোঃ সাত্তাি পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯৭৯৪ ০১৯৯৬-০৪৭৯৭০ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৭৬ পিাোঃ িারয়ত িন্ডল মৃত-সুবান পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮৪৯৩ ০১৯২১-৭৭১০৩৭ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৭৭ পিাছাোঃ িমিিা খাতুন মৃত-মনজাি িমিলা গৃমিনী পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮৯৩২ ০১৯৩৬-১১৮৪২৫ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪



১৫৭৮ পিাোঃ সামিি পিারসন পিাোঃ তবরজল পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮৯২৭ ০১৪০৪-৩২৯২৫৭ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৭৯ পিাোঃ আবুছাি পিািাম্মদ আলী পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮৭০৮ ০১৯৮০-৫৫৭৮৬২ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৮০ পিাোঃ ইব্রামিি পিারসন পিাোঃ িমবইল পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮৯৫৬ ০১৭৯২-৩৩৮৯০৫ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৮১ পিাোঃ ইব্রামিি মবোঃ পিাোঃ দমবি পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯৭৮৫ ০১৯৮৭-৪৭৯১৪২ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৮২ পিাোঃ আোঃ িারসি পিাোঃ নজরুল পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯১২২ ০১৯০৯-৬১০৯৪৩ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৮৩ পিাোঃ জামকি পিাোঃ খারলক পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮৫৩৬ ০১৯৫৯-২৭৬১৯১ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৮৪ পিাোঃ আশাদুল িক পিাোঃ কালাি পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯১৩১ ০১৯৩৪-৫৭৫৮২৫ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৮৫ পিাোঃ বাবলু মিয়া পিাোঃ ইি ডামিল পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯১২৯ ০১৯৮০-৭৩৫৫৬৪ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৮৬ পিাোঃ ওিারয়দ মিয়া পিাোঃ আবু বেি পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮৪১৬ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৮৭ পিাছাোঃ পিারিনা খাতুন পিাোঃ িমিকুল িমিলা গৃমিনী পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯২০৮ ০১৯৫৯-৩৮২৫৪১ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৮৮ পিাোঃ আনসাি আমল পিাোঃ আমজজুল পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮৯২২ ০১৯৩০-৬০৬৬৪৮ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৮৯ পিাোঃ আোঃ িামিক পিাোঃ আোঃ িাজ্জাক পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯০৯৯ ০১৯৮৮-৪১৫১১৯ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৯০ পিাোঃ জালাল পশখ পিাোঃ ইয়ামসন পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮৯২০ ০১৯২৫-৩৭৪৪১১ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৯১ পিাোঃ ছাইদুি িিিান পিাোঃ আ ান বামি পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯০২২ ০১৯৬৫-০৫৯৮৮০ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৯২ পিাছাোঃ িওশনািা পবগি পিাোঃ আোঃ িাজ্জাক িমিলা গৃমিনী পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯০০০ ০১৯৯২-৯৩৩৬৮২ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৯৩ পিাোঃ আবু তারিি মৃত শিরসি পুরুষ মদনমুজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯২৮৩ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৯৪ িারুলা খাতুন মৃত কাওসাি িমিলা গৃমিনী পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮৭০৪ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৯৫ পিাছাোঃ িামিদা খাতুন পিাোঃ আোঃ কালাি িমিলা গৃমিনী পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮৯০২ ০১৯২৫-৪২৬৫৮৫ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৯৬ পিাোঃ পিারসন আমল পিাোঃ উম্মবত পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭০০০৫ ০১৯২২-৩৫৭৬৪০ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৯৭ পিাোঃ শমিিিল ইসলাি পিাোঃ পনকিান পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯৮০৫ ০১৯৪৩-৮৪৩৪৮৪ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৯৮ পিাোঃ কালাি পিাোঃ িববামন পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯০৯০ ০১৯৩১-৫৬৪৮৮১ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৫৯৯ পিাছাোঃ জািাতন পনছা মৃত জিি আলী িমিলা গৃমিনী পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮৬০৫ ০১৪০৬-৯০৯৭৮০ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬০০ পিাোঃ শওকত আলী পিাোঃ দাউদ পিরসন পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯২১৭ ০১৯০২-১৭৭৯২৭ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬০১ পিাোঃ পিাজারম্মল পিাোঃ মসিাজুল িক পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮৯১০ ০১৯৮৭-৪৭৭৮৯৭ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬০২ পিাোঃ পিাস্তামিজুি পিাোঃ পিায়ারজ্জি পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮৯১৪ ০১৯৩৮-৯৭৩৮৪১ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬০৩ পিাোঃ িমনরুল পিাোঃ বদি উমদ্দন পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮৮১৬ ০১৯৩৭-৭৫৪০৬৯ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬০৪ পিাোঃ কািরুল ইসলাি পিাোঃ বদিউদ্দীন পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮             

১৫৫৫৭৫৭০৩১৬

০১৯৫৭-০৭৬৩২৪ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬০৫ পিাোঃ মিলন কমবি আোঃ িিিান পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৯৭৪২ ০১৯৪৪-৭৯৩৭৮৪ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬০৬ পিাোঃ নওরশদ আমল পিাোঃ কামবল পিারসন পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯০৪৫ ০১৯৪০-৫৩৪৬৭৬ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪



১৬০৭ পিাোঃ তমিকুল পিাোঃ পিাজাি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮৭৬০ ০১৯০২-১৭৫৫০৮ পিাোঃ মসিাজ  িাছাোঃ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬০৮ পিাোঃ ইকিামুল পিাোঃ আমজজ পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮৫২৭ ০১৩০৭-৭৬১৬৬৪ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬০৯ পিাোঃ শামিন মিয়া মৃত আমিি পিারসন পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭০০০০৮৮ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬১০ পিাোঃ আবু তারলব মৃত িামবল িন্ডল পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮৮৯১ ০১৯১৬-৯০৯৯৮০ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬১১ পিাোঃ িামজব আিারম্মদ মৃত আোঃ কারদি পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮১৬০ ০১৯৯৬-৮৮৭৬২৪ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬১২ পিাোঃ আক্তারুজ্জান মৃত আনসাি আমল পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮৪৮৪ ০১৯৪১-৭৮৪৬২১ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬১৩ পিাোঃ মিজানুি িিিান মৃত দুলাল িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িমিিিনগি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯৭০৩ ০১৯৩১-৭৫৮০৮০ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬১৪ পিাছাোঃ শামিনুি খাতুন মৃত আবু মসমদ্দক িমিলা গৃমিনী পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯১০২ ০১৯৯১-৮৪৩১৭৯ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬১৫ পিাোঃ শমিদুল িাোঃ ইমিস আমল পুরুষ মদনিজুি পিদমনপুি ৪ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৮৭৪০ ০১৯৩৮-৪০৫২৬৮ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬১৬  পিাোঃ পসানা মিয়া  পিাোঃ আবরজল পশখ পুরুষ মদনিজুি সাখামিয়া ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৬৪৫৪ ০১৯০৯-২০৫০১৬ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬১৭  শ্রী িধু দুল ড  মৃত িাি প্রসাদ পুরুষ মদনিজুি সাখামিয়া ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৬৪৩১ ০১৯৯০-৬৫৬৪৯৪ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬১৮  শ্রী িতন দুল ড  কটা দুল ড পুরুষ মদনিজুি সাখামিয়া ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৬৩২৫ ০১৯১৪-৪৯২৯০৯ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬১৯  শ্রী প্র াস দাস কুিাি  শ্রী সঙ্কি দাস পুরুষ মদনিজুি সাখামিয়া ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৬৩৫৭ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬২০  শ্রী শ্যািল দাস  শ্রী নরগন দাস পুরুষ মদনিজুি সাখামিয়া ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৬৬২৯ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬২১  শ্রী খরগন দাস  শ্রী মজরতন দাস পুরুষ মদনিজুি সাখামিয়া ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৬২৮৭ ০১৯৯৮-৩১৪৪২৯ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬২২  পিাছাোঃ িারিনা খাতুন  ইসলাি িন্ডল িমিলা গৃমিনী সাখামিয়া ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৬৭৪৬ ০১৯৪১-৩৮৬০১৩ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬২৩  পিাোঃ ছারনায়াি পিারসন  পিাোঃ আলি মবশ্বাস পুরুষ মদনিজুি সাখামিয়া ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৬৩২৩ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬২৪  পিাোঃ কাওছাি আলী  মৃত নুি বক্স িন্ডল পুরুষ মদনিজুি সাখামিয়া ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৫৮২৩ ০১৯৬৬-৭৯৩৭১৬ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬২৫  পিাোঃ আনরতজ আলী  মৃত পিারসন িন্ডল পুরুষ মদনিজুি সাখামিয়া ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৬২৫৫ ০১৯০৯-২০৫০৮৬ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬২৬  পিাছাোঃ মিমজয়া খাতুন  মৃত রুস্তি আলী িমিলা গৃমিনী সাখামিয়া ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৬১৪৬ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬২৭  পিাোঃ নামজি উদ্দীন  মৃত আমিি পিারসন পুরুষ মদনিজুি সাখামিয়া ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৬০৯৮ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬২৮  পিাোঃ িামিদ মিয়া  মৃত পিাবািক আলী পুরুষ মদনিজুি সাখামিয়া ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৬১৪৫ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬২৯  পিাোঃ নুি আলী  মৃত পখদ আলী পুরুষ মদনিজুি সাখামিয়া ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৬২৭২ ০১৯০৯-২০৫০১৬ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৩০  পিাোঃ বামিক িন্ডল  মৃত পখদ আলী পুরুষ মদনিজুি সাখামিয়া ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৬২৭৯ ০১৯০৬-২০৫০৮৬ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৩১  পিাোঃ তমিি উদ্দীন  পিাোঃ আয়ুব আলী পুরুষ মদনিজুি সাখামিয়া ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৬৩৪০ ০১৯১৩-৭০৪৩০১ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৩২ পিাছাোঃ সরখি বানু নুি ইসলাি পিািা িমিলা গৃমিনী সাখামিয়া ৭ সীিান্ত ১৪৮৬৪৪৫৯৭৪ নাই পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৩৩  শ্রী নুরিন্দ্র কুিাি দুল ড  শ্রী মবশ্বনাথ পুরুষ মদনিজুি সাখামিয়া ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৬৩৩৫ ০১৯১৬-১০৭৮০৪ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৩৪  পিাোঃ িমন মিয়া  পিাোঃ িন্টু মিয়া পুরুষ মদনিজুি সাখামিয়া ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৫৯১০ ০১৯৯৫-৬৩৪১৭৫ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৩৫  পিাোঃ আমজি মিয়া  পিাোঃ িিিান িন্ডল পুরুষ মদনিজুি সাখামিয়া ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৫৬৬৮ ০১৯৮৯-২৪২০০৯ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৩৬  পিাোঃ আইরজল মিয়া  মৃত িবগুল িন্ডল পুরুষ মদনিজুি সাখামিয়া ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৫৯১৯ ০১৯৮৮-৪৫৫১২৭ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪



১৬৩৭  পিাোঃ সািছুল আলি  মৃত আদি আলী পুরুষ মদনিজুি সাখামিয়া ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৬১১১ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৩৮  পিাোঃ আোঃ জমলল  পিাোঃ চান্দু আলী পুরুষ মদনিজুি সাখামিয়া ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৬৫২৭ ০১৯১৬-৬২৮৮১১ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৩৯  পিাোঃ ইিশাদ পিারসন  পিাোঃ মবশািত আলী পুরুষ মদনিজুি সাখামিয়া ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৫৬৯২ ০১৯০৯-৭২৬৮২৫ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৪০  পিাোঃ আোঃ জমলল  শুকুি আলী পুরুষ মদনিজুি সাখামিয়া ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৫৮৫৭৯৯ ০১৯২১-৯৫৩৮২১ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৪১  পিাছাোঃ ঝিনা খাতুন  মৃত কুতুব উদ্দীন িমিলা গৃমিনী সাখামিয়া ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৫৯৩৬ ০১৯০৯-৭০৭১৬১ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৪২  পিাোঃ আোঃ গািিাি  মৃত পগালাি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িাবীবপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৫২৯৩ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৪৩  পিাোঃ িাসান আলী  পিাোঃ মসিাজুল ইসলাি পুরুষ মদনিজুি িাবীবপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৪৯৯৯ ০১৯২৫-৯০৫৪৪৬ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৪৪  পিাছাোঃ পশানািা খাতুন  পিাোঃ আোঃ খারলক িমিলা গৃমিনী িাবীবপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৫০৫২ ০১৯৩৪-৬১৪০৪১ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৪৫ আদি পিািা দুধ িমিক পিা মলা পুরুষ মদনিজুি পগায়ালিাড়া ২ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৫৫৮৩ ০১৯০৩-১০৬০১৭ পিাোঃ মসিাজ উদ্দীন ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৪৬  পিাোঃ আমতয়াি িিিান  মৃত িসরলি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯৬২৭ ০১৭৮৬-৮৭৭০০১ পিাোঃ কািাল পিারসন কাজল ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৪৭  পিাোঃ িািবুল িন্ডল  মৃত মসিাজুল পুরুষ মদনিজুি িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯৭৩৯ ০১৭৩৮-৭৬৯১০৩ পিাোঃ কািাল পিারসন কাজল ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৪৮  পিাছাোঃ নামসিা পবগি  পিাোঃ জালাল িন্ডল িমিলা গৃমিনী িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮০১১৮ ০১৭৪১-৩৮৫৩৯৪ পিাোঃ কািাল পিারসন কাজল ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৪৯  পিাোঃ আিজুিা মবশ্বাস  পিাোঃ আলী কদি মব পুরুষ মদনিজুি িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮০৫২৩ ০১৭১৬-৩১৩৮৬৫ পিাোঃ কািাল পিারসন কাজল ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৫০  পিাোঃ ইনছান আলী  পিাোঃ পিাজারম্মল িক পুরুষ মদনিজুি িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭০০০০১২ ০১৭৮০-২৩৬০৩৩ পিাোঃ কািাল পিারসন কাজল ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৫১  পিাোঃ আলতাি পিারসন  মৃত এরলি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮০৫০৬ ০১৩০৫-৮৬৭৩৩৭ পিাোঃ কািাল পিারসন কাজল ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৫২  পিাছাোঃ তিমিনা পবগি  পিাোঃ আলীি িন্ডল িমিলা গৃমিনী িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯৯১৯ ০১৯৫০-৩৮৫৬৫৩ পিাোঃ কািাল পিারসন কাজল ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৫৩  পিাোঃ লাল্টু শাি  মৃত-আবুল পিারসন পুরুষ মদনিজুি িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৯৫৩৪ ০১৯১৬-০৭৫০৪৭ পিাোঃ কািাল পিারসন কাজল ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৫৪  পিাোঃ জুববাি আলী  পিাোঃ রূিচাদ িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯৭১৩ ০১৭২৪-৫৪৫৬৪৯ পিাোঃ কািাল পিারসন কাজল ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৫৫  পিাোঃ আরয়ব আলী  পিাোঃ বদি উদ্দীন পুরুষ মদনিজুি িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯৫০৯ ০১৯৪৭-৩১২১৮৯ পিাোঃ কািাল পিারসন কাজল ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৫৬  পিাোঃ িারশি আলী  মৃত শিীয়তুিাি পুরুষ মদনিজুি িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮০১১০ ০১৩০১-২১১১৯২ পিাোঃ কািাল পিারসন কাজল ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৫৭  পিাোঃ তমিকুল ইসলাি  িারুন অি িমশদ পুরুষ মদনিজুি িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯৫৭২ ০১৭৭১-৭৫২০৮৪ পিাোঃ কািাল পিারসন কাজল ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৫৮  পিাছাোঃ মিরুজা খাতুন  মৃত ইমলয়াস িন্ডল িমিলা গৃমিনী িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯৭৪৮ ০১৯১৫-২০২৯৪৬ পিাোঃ কািাল পিারসন কাজল ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৫৯  পিাোঃ িান্দাি িন্ডল  মৃত ইমলয়াস িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯৯৯২ পিাোঃ কািাল পিারসন কাজল ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৬০  পিাোঃ আোঃ িজ্জাক িন্ডল  মৃত আরিল িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯৫৬২ ০১৯৮৮-৪১৫৪৪৫ পিাোঃ কািাল পিারসন কাজল ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৬১  পিাোঃ বুলবুল িন্ডল  মৃত পগািাল িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯৭৪০ ০১৯৪৩-৯৫৯২০২ পিাোঃ কািাল পিারসন কাজল ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৬২  পিািাম্মদ আলী িন্ডল   িমকি চাদ িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯৯০৮ ০১৭৫২-৫৮২৯৫৮ পিাোঃ কািাল পিারসন কাজল ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৬৩  পিাছাোঃ পিারকয়া খাতুন  পিাোঃ আবুল পিারসন িমিলা গৃমিনী িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮০১০৪ ০১৭৪৫-৯০৮০১১ পিাোঃ কািাল পিারসন কাজল ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৬৪  পিাোঃ আরছব উদ্দীন  মৃত িমকি চাদ পুরুষ মদনিজুি িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯৭৯৩ পিাোঃ কািাল পিারসন কাজল ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৬৫  পিিরদৌমস পবগি  পিাোঃ মবশািত আলী িমিলা গৃমিনী িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯৭৪৬ ০১৯৪০-৫৪১৯৯১ পিাোঃ কািাল পিারসন কাজল ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৬৬  পিাোঃ িাজু মিয়া  পিাোঃ মবশািত আলী পুরুষ মদনিজুি িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯৭৫৩ ০১৯৪০-৫৪১৯৯১ পিাোঃ কািাল পিারসন কাজল ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪



১৬৬৭  পিাোঃ নজরুল ইসলাি  পিাোঃ রূিচাদ িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯৭১৮ ০১৯৯৪-৩৪৯৮৬৪ পিাোঃ কািাল পিারসন কাজল ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৬৮  পিাোঃ িমজবুল ইসলাি  পিাোঃ িজলুি িিিান পুরুষ মদনিজুি িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৪৯০৭ ০১৯৩৬-৭০৯৯৬২ পিাোঃ কািাল পিারসন কাজল ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৬৯ পিাছাোঃ িামজয়া খাতুন পিাোঃ িসরলি উদ্দীন িমিলা গৃমিনী নবদূগ ডাপুি ৫ সীিান্ত ৫০৮৬৪০৭৬৪৯ নাই পিাোঃ কািাল পিারসন কাজল ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৭০  পিাোঃ শওকত আলী  মৃত িমকি চাঁদ িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯৬৩৭ ০১৭০৩-৩৯৭১০৫ পিাোঃ কািাল পিারসন কাজল ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৭১  পিাোঃ আোঃ কমিি  মৃত পিারসন আলী পুরুষ মদনিজুি িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯৬৩৮ ০১৯৪০-২১৮২৬২ পিাোঃ কািাল পিারসন কাজল ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৭২  পিাছাোঃ জহুিা পবগি  মৃত িমিদ িন্ডল িমিলা গৃমিনী িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯৮৪০ ০১৭৯৮-৪২০০০৬ পিাোঃ কািাল পিারসন কাজল ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৭৩  পিাোঃ সতয়ব আলী  মৃত িাগল িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯৬২৬ ০১৯৬৭-৫৯৮২১৭ পিাোঃ কািাল পিারসন কাজল ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৭৪  পিাোঃ সাইদুল িন্ডল  মৃত আোঃ সািাদ পুরুষ মদনিজুি িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯৩০১ ০১৭৭১-৭৩৯০৫২ পিাোঃ কািাল পিারসন কাজল ০১৭১২-৪৪৮৭৩৪

১৬৭৫  পিাছাোঃ পিারকয়া পবগি  মৃত ইমিস িন্ডল িমিলা গৃমিনী িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯৩১চ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৬৭৬  পিাোঃ িইনুি পিারসন  মৃত কারদি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯৬০৮ ০১৭২১-৯৫২৩৫৯ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৬৭৭  পিাছাোঃ রূিছন পবগি  পিাোঃ িমসউি িিিান িমিলা গৃমিনী িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯৩০৯ ০১৯১৬-১৮৭৩৪১ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৬৭৮  পিাছাোঃ মিরিাজা পবগি  পিাোঃ দুলাল িন্ডল িমিলা গৃমিনী িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯৭০৫ ০১৯৬৫-১১২৮২৯ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৬৭৯  পিাোঃ আোঃ আলীি  পিাোঃ প ালাই িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮০৩৪৫ ০১৯১৭-৪৮৬৩৪২ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৬৮০  পিাোঃ মুনছুি আলী  মৃত িামিদ আলী পুরুষ মদনিজুি িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮০৩৩৫ ০১৭০৩-৯৫৯২৩০ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৬৮১  পিাোঃ মুকুল পিারসন  মৃত িমজবি িিিান পুরুষ মদনিজুি িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮০২৫৬ ০১৯২৪-৪৩১০২৭ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৬৮২  পিাোঃ িমিজুল ইসলাি  পিাোঃ আমজজুল িক পুরুষ মদনিজুি িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮০২৫৮ ০১৭৩৯-৩২৫২৩৯ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৬৮৩  পিাোঃ িায়দাি আলী  পিাোঃ মিনাজ উদ্দীন 

পশখ

পুরুষ মদনিজুি িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮০৩২৭ ০১৪০১-৯৭৯৬৮০ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৬৮৪  পিাোঃ আরবদ আলী  পিাোঃ িমকি পিািাম্মদ পুরুষ মদনিজুি িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯৮২৫ ০১৯৯২-৯৩৩৪৪২ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৬৮৫  পিাছাোঃ আিমজনা পবগি  পিাোঃ আসলাি পিারসন িমিলা গৃমিনী িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮০০৬৫ ০১৭০৩-৯১৬২৩২ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৬৮৬  পিাছাোঃ খারলদা  পিাোঃ জািাত আলী িমিলা গৃমিনী িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৮৯৯৯ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৬৮৭  পিাছাোঃ িামবয়া খাতুন  পিাোঃ শমিকুল ইসলািা িমিলা গৃমিনী িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮২০৬৭ ০১৭০৩-৮৯৩৮৮২ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৬৮৮  পিাোঃ আোঃ পিামিন  পিাোঃ আোঃ গমণ পুরুষ মদনিজুি িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯৮০১ ০১৭৫৩-২৫৭৫২০ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৬৮৯  পিাছাোঃ পখারদজা খাতুন  পিাোঃ আনছাি আলী 

িন্ডল

িমিলা গৃমিনী িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৯৫৭০ ০১৩০৯-৮৩৫৯৫৫ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৬৯০  পিাোঃ আরজিাি মবশ্বাস  পিাোঃ আমজজুল িক পুরুষ মদনিজুি িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮০২৫৯ ০১৯৪৬-৮৩৯৬৬৩ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৬৯১  পিাছাোঃ পজসমিন খাতুন  পিাোঃ জালাল উদ্দীন িমিলা গৃমিনী নবদুগ ডাপুি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭০০০০২৮ ০১৭১৯-৮২০১১৯ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৬৯২  পিাছাোঃ জািানািা খাতুন  িমকি পিািাম্মদ িমিলা গৃমিনী নবদুগ ডাপুি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮০৯৭৭ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৬৯৩  পিাোঃ বাবি আলী িন্ডল  পিাোঃ িজি আলী পুরুষ মদনিজুি নবদুগ ডাপুি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮০০৬৩ ০১৭৪৩-১৬৮৩৯৭ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭



১৬৯৪  পিাছাোঃ সািছুন্নািাি  পিাোঃ িারলকুল িন্ডল িমিলা গৃমিনী নবদুগ ডাপুি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮০৫৮১ ০১৭৭৭-৬৫৮৬০৩ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৬৯৫  পিাোঃ আলী িতুডজা  আশিাি আলী মবশ্বাস পুরুষ মদনিজুি নবদুগ ডাপুি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮০৬৫৪ ০১৯৪৭-৫৩৭১৪১ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৬৯৬  পিাোঃ নজরুল ইসলাি  মৃত আোঃ িমশদ পুরুষ মদনিজুি নবদুগ ডাপুি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮০১৬১ ০১৭৯৭-৪০৭৭৪৮ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৬৯৭  পিাছাোঃ আরিনা পবগি  পিাোঃ আোঃ সালাি িমিলা গৃমিনী নবদুগ ডাপুি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৯৬২৫ ০১৭৭১-৭৪৯৯৩২ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৬৯৮  পিাছাোঃ খারলদা পবগি  পিাোঃ আশিাফুল 

ইসলাি

িমিলা গৃমিনী নবদুগ ডাপুি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮০৪৭৭ ০১৭৫৭-৬২৮২৩৫ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৬৯৯  পিাোঃ আবুল কালাি 

আজাদ

 পিাোঃ বজলুি িিিান পুরুষ মদনিজুি নবদুগ ডাপুি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮০৯০৭ ০১৯৯০-৯৩৪৩৪৭ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭০০  পিাোঃ আমজজুল িক  মৃত ইসলাি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি নবদুগ ডাপুি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮০৯৫০ ০১৯৪২-০২৫১৬৫ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭০১  পিাছাোঃ িয়না খাতুন  মৃত আোঃ িান্নান িমিলা গৃমিনী নবদুগ ডাপুি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮০৮৩১ ০১৯৩৩-৯০২৩৭০ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭০২  পিাোঃ রুহুল আমিন  নুি পিািাম্মদ পুরুষ মদনিজুি নবদুগ ডাপুি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮০৮৬৬ ০১৯৩৩-৯০২৩৭০ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭০৩  পিাোঃ সালাি িন্ডল  পিাোঃ আোঃ িিিান পুরুষ মদনিজুি সুটিয়া ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৩৮৫৪৮৭৫৩ ০১৯০৩-১০৭১৮১ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭০৪  পিাোঃ সাইদুি িিিান  মৃত িাচু িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৯৬০৮ ০১৭৮৮-৬৯০২৮২ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭০৫  পিাোঃ কাওছাি আলী  মৃত রুস্তি আলী পুরুষ মদনিজুি িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮০১৭৬ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭০৬  পিাছাোঃ মকতাবানু খাতুন  মৃত  আশিাফুল ইসলাি িমিলা গৃমিনী িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮০৬৩১ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭০৭  পিাোঃ ইকবাল পিারসন  পিাোঃ আোঃ গফুি পুরুষ মদনিজুি িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭০০০০৪৭ ০১৭৯০-৭৪৭১৩১ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭০৮  পিাছাোঃ সরবদা খাতুন  মৃত পিািারজ্জল িমিলা গৃমিনী িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮০০৯৭ ০১৭৬৫-৬৫৪১৯৯ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭০৯  পিাছাোঃ জারিলা পবগি পিাোঃ িমিদুল ইসলাি িমিলা গৃমিনী িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯৯৬২ ০১৭৩১-২৭৭৪২৬ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭১০  পিাোঃ পিজাউল িক  মৃত প ালাই িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িমিিিনগি ৫ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮০৩৫০ ০১৯৩৮-৯৬৭৪০২ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭১১  পিাোঃ মবিাল পিারসন  পিাোঃ নুি ইসলাি পুরুষ মদনিজুি পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮২৫৫০ ০১৯৪৫-৯৫৭৮৭৪ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭১২  পিাোঃ আলামিন মিয়া  পিাোঃ আোঃ িামিদ পুরুষ মদনিজুি পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭০০০১৩০ ০১৯৫৪-৮৭৮৯৩৭ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭১৩  পিাোঃ জহুরুল ইসলাি  পিাোঃ মিজানুি িিিান পুরুষ মদনিজুি পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭০০০১২৯ ০১৯৯০-৩৪৭৭০৩ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭১৪  পিাোঃ র্াবলু মিয়া  পিাোঃ আবুল পিারসন পুরুষ মদনিজুি পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৯৭৩৩ ০১৯১৪-২৩৩৬৪০ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭১৫  পিাোঃ দুরুদ িন্ডল  পিাোঃ তািারজ্জল িন্ডল পুরুষ মদনিজুি পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮২৩৪৪ ০১৯৯৪-২১২৭১৯ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭১৬  পিাোঃ বকুল পিারসন  পিাোঃ সািছুল িক পুরুষ মদনিজুি পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮২৩১৮ ০১৭৯০-৫৭২২৪৭ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭১৭  পিাোঃ দুখু মিয়া  পিাোঃ িখরুমদ্দন পুরুষ মদনিজুি পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮২৬২৩ ০১৯২৬-৭০৮১০২ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭১৮  পিাোঃ বাবলুি িিিান  পিাোঃ নজরুল ইসলাি পুরুষ মদনিজুি পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮২১৮৬ ০১৯৮৭-৪৭৮০৯৮ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭১৯  পিাোঃ পিজাউল িক  পিাোঃ মসিাজুল ইসলাি পুরুষ মদনিজুি পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮২১৮২ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭২০  শমিকুল ইসলাি মবশ্বাস  লুৎিি িিিান মবশ্বাস পুরুষ মদনিজুি পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯৫০৬ ০১৯৫৩-৭৪১৯৮০ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭



১৭২১  পিাোঃ ওয়ারজদ আলী  পিাোঃ িমিক িন্ডল পুরুষ মদনিজুি পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮২৩৭৮ ০১৯৬৮-০৫৩২৭৪ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭২২ পিাছাোঃ সমজিা খাতুন পিাোঃ িমিক িন্ডল িমিলা গৃমিনী পবনীপুি ৬ সীিান্ত ৩৭৩৬৭১৫৫৩৭ ০১৯৪৫-৯৫২৪৩০ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭২৩  পিাোঃ পিারসন আলী  মৃত জটি মবশ্বাস পুরুষ মদনিজুি পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮১৫৪৬ ০১৩১৫-৮৭২৫২৭ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭২৪  পিাোঃ িামিজুল ইসলাি  পিাোঃ আবু জািি পুরুষ মদনিজুি পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭০০০১৩০ ০১৯২৪-০৫৬১৬৪ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭২৫  পিাোঃ পিজাউল িক  পিাোঃ মজন্নাত আলী পুরুষ মদনিজুি পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮১৪২৯ ০১৯৯২-৮৭৭৩২৫ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭২৬  পিাোঃ িারনি আলী  মৃত িাঞ্জাব আলী পুরুষ মদনিজুি পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮১৬১৩ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭২৭  পিাোঃ ইকিামুল িক  মৃত িমিকুল ইসলাি পুরুষ মদনিজুি পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮১৭২৮ ০১৯৫৪-১০৬৯০৭ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭২৮  িরছাোঃ িারতিা খাতুন  পিাোঃ িারিজ উদ্দীন িমিলা গৃমিনী পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮১৬৮৮ ০১৯৩৪-৫৭৪৩৬৭ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭২৯  পিাছাোঃ পিারিছা খাতুন  মৃত খমললুি িিিান িমিলা গৃমিনী পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮১৬৩৭ ০১৯৬৭-৫৬৪০২৩ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৩০  পিাোঃ আোঃ কমিি  মৃত পিারসন িন্ডল পুরুষ মদনিজুি পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮১৫৫৯ ০১৯২১-২৮৬৬৮৯ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৩১  িমকি পিািাম্মদ  মৃত একাি উদ্দীন পুরুষ মদনিজুি পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮১৪৬৭ ০১৯০৯-২০৫৫৩৩ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৩২  পিাোঃ আমতয়াি িিিান  মৃত আোঃ িামিদ পুরুষ মদনিজুি পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮১৩৪৯ ০১৯২৮-২৭৭১৯২ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৩৩  পিাছাোঃ সময়দা খাতুন  মৃত শমিফুল ইসলাি িমিলা গৃমিনী পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮১৩৪৪ ০১৯৮১-৯১৭৭৫১ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৩৪  পিাছাোঃ শামিদা খাতুন  মৃত মুনছুি আলী িমিলা গৃমিনী পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮১৪২৬ ০১৯৮১-৯১৮০৪৮ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৩৫  পিাোঃ িামলি সিকাি লাল  পিাোঃ আমজজুল িক পুরুষ মদনিজুি পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮১১৭২ ০১৯৬৭-৫৯৭৩৩২ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৩৬  পিাছাোঃ লামক খাতুন  মৃত িিামসন আলী িমিলা গৃমিনী পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৯৫২২ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৩৭  পিাোঃ লাল মিয়া  পিাোঃ িমকি চাদ 

িামলতা

পুরুষ মদনিজুি পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮১০৮৫ ০১৯৮১-৯১৮০২৭ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৩৮  পিাোঃ িিিান পচৌধুিী  মৃত আইরজল পচৌধুিী পুরুষ মদনিজুি পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮১২৬৮ ০১৯৪২-২৫৭২২৭ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৩৯  পিাোঃ মবিাল পিারসন  পিাোঃ আোঃ জমলল পুরুষ মদনিজুি পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭০০০০৫৮ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৪০  পিাোঃ শমিফুল ইসলাি  পিাোঃ আকবি পিারসন পুরুষ মদনিজুি পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭০০০০০৪ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৪১  পিাোঃ শওকত আলী  পিাোঃ জামকি পিারসন পুরুষ মদনিজুি পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮১০০৬ ০১৯০৪-৬৯১৮৭২ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৪২  পিাছাোঃ সািারুন খাতুন  মৃত িজলু মিয়া িমিলা গৃমিনী পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮১১৭০ ০১৯৮১-৮৮৮৫৫১ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৪৩  পিাোঃ সাইদুল ইসলাি  পিাোঃ লুৎিি িিিান পুরুষ মদনিজুি পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮১২৭১ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৪৪  পিাোঃ জহুরুল ইসলাি  পিাোঃ শুকুি আলী পুরুষ মদনিজুি পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮১১৮০ ০১৯৮৩-৯০৬৪৪০ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৪৫  পিাোঃ পশখ আমজজুল িক  মৃত পশখ িকবুল 

পিারসন

পুরুষ মদনিজুি পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮১২২২ ০১৯৬৯-৩৫৭৬৯১ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৪৬  পিাছাোঃ শরনকা খাতুন  পিাোঃ লা লু মিয়া িমিলা গৃমিনী পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮১২২৯ ০১৯০৭-২৬৫৫৯৩ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৪৭  পিাোঃ পশিারুল িক  মৃত ইসলাি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮১৯৩২ ০১৯২৮-২৭৭১৯০ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৪৮  পিাোঃ জমিনা খাতুন  পিাোঃ লাল পিািাম্মদ িমিলা গৃমিনী পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮১৯৪৯ ০১৭৪৬-৩৭৫০৭৩ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭



১৭৪৯  পিাছাোঃ সমিদা খাতুন  পিাোঃ আরবদ আলী িমিলা গৃমিনী পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮১৯৭৬ ০১৯৯২-৬৪৩২৫১ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৫০  পিাোঃ লাল পিািাম্মদ  পিাোঃ ি িত আলী পুরুষ মদনিজুি পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮১৯৮৫ ০১৯১৫-৭৭৪০৯৭ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৫১  পিাোঃ আোঃ সালাি মিয়া  পিাোঃ িমিক িন্ডল পুরুষ মদনিজুি পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮১৮৫৮ ০১৯১৩-০২৭৫৮৩ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৫২ পিাছাোঃ ছারলিাি খাতুন িমকি চাদ িন্ডল িমিলা গৃমিনী পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮২৬২৫ নাই পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৫৩  পিাোঃ আোঃ গফুি  মৃত পিাজাি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮২২২১ ০১৯৬৮-০৫২৪৫৯ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৫৪  পিাছাোঃ আরিনা খাতুন  পিাোঃ আোঃ জমলল 

িালসান

িমিলা গৃমিনী পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮১৫৪৫ ০১৯৮৪-৯১৫২৭৭ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৫৫  পিাছাোঃ দুলু খাতুন  পিাোঃ শমিদুল ইসলাি িমিলা গৃমিনী পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮১৯৩৭ ০১৯০৭-২৬৫৫৭৮ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৫৬  পিাছাোঃ িারতিা খাতুন পিাোঃ মিয়াজান িমিলা গৃমিনী পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮১৪৮০ ০১৯৩২-৪৫৩৫৪৬ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৫৭  পিাোঃ তমিকুল পিারসন  পিাোঃ মিজানুি িিিান পুরুষ মদনিজুি পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭০০০১২১ ০১৯১৫-৭৭৪০৯৫ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৫৮ পিাছাোঃ করয়ল বানু পিাস্তবািী িমিলা গৃমিনী পবনীপুি ৬ সীিান্ত ২৮৩৬৬৮৮২৪৮ নাই পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৫৯  পিাোঃ ইছািক িামলতা  মৃত নুি ইসলাি 

িামলতা

পুরুষ মদনিজুি ধান্যরখালা ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৩২২০ ০১৯৩৩-৯১৭১০৭ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৬০  পিাোঃ িাজ্জাক পচৌধুিী  মৃত িিজান পচৌধুিী পুরুষ মদনিজুি ধান্যরখালা ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮২৯৫৯ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৬১  পিাোঃ সারুন মিয়া  পিাোঃ িায়দাি আলী পুরুষ মদনিজুি ধান্যরখালা ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮২৯৮৫ ০১৯৪৯-১৩৯২৯৭ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৬২  পিাোঃ িামিজুি িিিান  পিাোঃ আিদ আলী পুরুষ মদনিজুি ধান্যরখালা ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৩১২৭ ০১৯১৮-৪৪৩০৯৮ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৬৩  পিাছাোঃ সুকতািা খাতুন  পিাোঃ শমিদুল ইসলাি িমিলা গৃমিনী ধান্যরখালা ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৩৮৬৮ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৬৪  পিাোঃ আবুল পিারসন  মৃত নুি বক্স িন্ডল পুরুষ মদনিজুি ধান্যরখালা ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮২৯২৮ ০১৯৬৯-৫০০৩৫৪ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৬৫  পিাছাোঃ িয়না খাতুন  পিাোঃ চান মিয়া িমিলা গৃমিনী ধান্যরখালা ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭০০০২১১ ০১৯৯৮-২২৩১৬৮ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৬৬  পিাছাোঃ জহুিা খাতুন  মৃত িান্দাি িন্ডল িমিলা গৃমিনী ধান্যরখালা ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮২৭৮৯ ০১৯১৫-১০৪৩৯৭ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৬৭  পিাোঃ পনিাল িন্ডল  মৃত উম্মত মবমব পুরুষ মদনিজুি ধান্যরখালা ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮২৭২৮ ০১৯২৬-৭০৯৩৫৬ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৬৮  পিাছাোঃ িারুল খাতুন  পিাোঃ আজাদ পিারসন িমিলা গৃমিনী ধান্যরখালা ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮২৭২০ ০১৭২৪-৯৯৯৯৬১ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৬৯  পিাছাোঃ পববী খাতুন পিাোঃ কুদ্দুস আলী িমিলা গৃমিনী ধান্যরখালা ৬ সীিান্ত ৫৮৯৬৬৭৬৫১৭ ০১৯১৫-১০৪৩৯৭ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৭০  পিাোঃ িমবউল পিারসন মৃত সাত্তাি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি ধান্যরখালা ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৩১৮৮ ০১৯০৩-১০৬৯৮৪ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৭১ পিাোঃ আোঃ আলীি ইসিাইল পিারসন পুরুষ মদনিজুি ধান্যরখালা ৬ সীিান্ত ১৪৮৬৬৩১০০৩ নাই পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৭২  পিাোঃ শুকুি আলী মৃত পখাকাই িন্ডল পুরুষ মদনিজুি ধান্যরখালা ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮২৮৯৫ ০১৯৯৫-১০৮৫২৬ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৭৩  পিাোঃ আবুল কারশি মৃত আরতিাি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি ধান্যরখালা ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮২৯৪৯ ০১৯৪০-৫৩৪৪০৩ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৭৪  পিাছাোঃ িমবলা খাতুন পিাোঃ আদি বািী িমিলা গৃমিনী ধান্যরখালা ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮২৭১৬ ০১৭২৪-৯৯৯৯৬১ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৭৫  পিাছাোঃ িমশদা মিন্টু িমিলা গৃমিনী ধান্যরখালা ৬ সীিান্ত ২৬৯৭৬৮৮৪৯৩২১০ ০১৯৯২-৯৩৩১২৭ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৭৬  পিছাোঃ ছফুিা খাতুন পিাোঃ িমিজ উদ্দীন িমিলা গৃমিনী ধান্যরখালা ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮২৯৩৮ ০১৭৪৬-৭৬৬৫৩৫ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭



১৭৭৭  পিাছাোঃ ছুিাতন পনছা পিাোঃ মজন্নাত আলী িমিলা গৃমিনী পবনীপুি ৬ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮১৪২৮ ০১৯১০-৪৮৬১৩৭ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৭৮ পিাছাোঃ সুখজান খাতুন পিাোঃ মজয়ারুল ইসলাি িমিলা গৃমিনী িাবীবপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৯০০৪৬ ০১৯১০-৪৮৬১৩৭ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৭৯ পিাোঃ িস্তবািী িালসানা মৃত এরজি আমল পুরুষ মদনিজুি িাবীবপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৫১৪৩ ০১৯৩০-৭৩৪৭৮৮ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৮০ পিাোঃ আনসাি আমল মৃত এরজি আমল পুরুষ মদনিজুি িাবীবপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৫১৪৬ ০১৯৬৮-৩৫৫৬১২ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৮১ পিাোঃ আমজজুল িক পিাোঃ ইছািক  আলী পুরুষ মদনিজুি িাবীবপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৫২৩৩ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৮২ পিাোঃ িইদুল ইিলাি পিাোঃ িমজবাি িিিান পুরুষ মদনিজুি িাবীবপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৫৪৭৬ ০১৯৫৬-২৩১৩৭০ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৮৩ পিাোঃ িরনারুমদ্দন পিাোঃ কমচমুমদ্দন পুরুষ মদনিজুি িাবীবপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৪৯৮৫ ০১৯৮৩-১৬৮৪০০ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৮৪ পিাোঃ সারনায়াি পিারসন মৃত আোঃ সাত্তাি পুরুষ মদনিজুি িাবীবপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৫২৫৬ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৮৫ পিাোঃ জািাঙ্গীন  আলি মৃত নামসি মবোঃ পুরুষ মদনিজুি িাবীবপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৫৩৫৪ ০১৯২৫-৫৪২৩৯৯ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৮৬ পিাছাোঃ সুমিয়া খাতুন শুকুি আলী িমিলা গৃমিনী শাখামিয়া ৭ সীিান্ত ৫৯৮৬৭৩৮৯১১ নাই পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৮৭ পিাোঃ ইসিাইল পিারসন পিাোঃ আবুল পিারসন পুরুষ মদনিজুি িাবীবপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৫৩৪১ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৮৮ পিাোঃ িামিজুিিিিান মবোঃ পিাোঃ নুি পিািাম্মদ পুরুষ মদনিজুি িাবীবপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৫০৪৭ ০১৭১৪-৬৩২০৮৫ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৮৯ পিাোঃ আনারুল িক পিাোঃ গাজীউি িিিান পুরুষ মদনিজুি িাবীবপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৫৪২৩ ০১৯১৫-১৪৪৩৯৬ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৯০ পিাোঃ আোঃ কারদি পিাোঃ লুতিি িিিান পুরুষ মদনিজুি িাবীবপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৫৪৭৪ ০১৯২৫-৪২৬৯৫৮ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৯১ পিাোঃ পিািারজ্জল পিারসন পিাোঃ ওয়াচাদ িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িাবীবপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৫৪৬৭ ০১৯৬৫-৯৭৯০৬৯ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৯২ পিাোঃ সািাদ আলী মৃত মদলু িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িাবীবপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৫৩৩০ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৯৩ পিাোঃ আবুল কারশি মৃত মনিচাদ পুরুষ মদনিজুি িাবীবপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৫৫২৮ ০১৯৯২-৯২৯৩৩৮ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৯৪ পিাোঃ িসরলি িন্ডল মৃত আইজমদ্দন িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িাবীবপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৫০৪১ ০১৯৩৫-৫০৭৬৭৮ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৯৫ পিাোঃ শিি আমল মৃত সিরশি আমল পুরুষ মদনিজুি িমিপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৪৬৩০ ০১৯৮৬-৮৫১৫২৬ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৯৬ পিাছাোঃ কমিনুি খাতুন মৃত পিাোঃ জহুরুল িমিলা গৃমিনী িমিপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৪৪৩২ ০১৮৭৭-০৭৯৫২৭ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৯৭ পিাোঃ আমজজজুল িক পিাোঃ িজলুি িিিান পুরুষ মদনিজুি িমিপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৪৬৫৭ ০১৮৭৭-০৭৯৫৩০ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৯৮ পিাছাোঃ পিরিিমনকা পবোঃ পিাোঃ আিরজল িন্ডল িমিলা গৃমিনী িমিপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৪৮১২ ০১৯২৯-৭০০৪১০ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৭৯৯ পিাোঃ নামসি উমদ্দন পিাোঃ িমজবাি িিিান পুরুষ মদনিজুি িমিপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭০০০০৮২ ০১৯৯৩-৭৯৫৬৩৫ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮০০ পিাছাোঃ আলতা পনছা ইুি পিািাম্মদ িমিলা গৃমিনী িমিপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৪২৫৮ ০১৯৮৬-৮৫১৫২৭ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮০১ পিাছাোঃ িমবনা খাতুন মৃত িাচু িন্ডল িমিলা গৃমিনী িমিপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৪৭৬৬ ০১৯৩০-৫৭৯৩৪৯ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮০২ পিাছাোঃ ইসরনিাি খাতুন পিাোঃ নবীছমদ্দন িমিলা গৃমিনী িমিপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৪৮২৪ ০১৯৮৪-৯২০০৯১ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮০৩ পিাছাোঃ নুিজািান পিাোঃ আরনায়াি পিারসন িমিলা গৃমিনী িমিপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৪৬৭৪ ০১৭৫৪-৩৪০৩৯৩ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮০৪ পিাছাোঃ পখারদজা খাতুন পিাোঃ ছাত্তাি তিিদাি িমিলা গৃমিনী িমিপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৪২৪১ ০১৯০৮-৯৫৩৭৭৬ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮০৫ পিাোঃ মনজাি উমদ্দন মৃত কালু িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িমিপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৪২৫২ ০১৯৬৯-৩৫০৫২৮ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮০৬ পিাোঃ জিি আমল মৃত পিািাম্মদ মবোঃ পুরুষ মদনিজুি িমিপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৪৬৭৭ ০১৯৯৪-৯০৪৬০৮ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭



১৮০৭ পিাোঃ বাবুল মিয়া মৃত আত্তাি পিারসন পুরুষ মদনিজুি িমিপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৪৬২৮ ০১৯৪৩-২৪১৭১৩ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮০৮ পিাোঃ আবুল পিারসন পিাোঃ িমিউমদ্দন পুরুষ মদনিজুি িমিপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৪৬৩০ ০১৮৫২-৫৫৪৭৮৩ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮০৯ পিাোঃ আমজি উমদ্দন মৃত মকিাতুিাি পুরুষ মদনিজুি িমিপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৪৫৭৩ ০১৯৬৭-৫৯৬৯৫২ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮১০ পিাোঃ শািাজান আমল মৃত িিিবািী পুরুষ মদনিজুি িমিপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৪৭৩৫ ০১৭৭৯-১৩৩৩৩৯ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮১১ পিাছাোঃ মিমজয়া খাতুন পিাোঃ আমিফুল ইসলাি িমিলা গৃমিনী িমিপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৪৭৪০ ০১৮৬৬-০১৪৫৭৩ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮১২ পিাোঃ িমিনুল ইসলাি মৃত মসিাজুল ইসলাি পুরুষ মদনিজুি িমিপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৪৬৯২ ০১৯১৫-৮৭২৩১৮ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮১৩ পিাোঃ নুি ইসলাি মৃত সসয়দ আমল পুরুষ মদনিজুি িমিপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৪৭০৫ ০১৯৯১-৬২৭২০৭ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮১৪ পিাোঃ বাবলু মিয়া মৃত িস্তবািী পুরুষ মদনিজুি িমিপুি ৭ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৪৭০৮ ০১৯২৫-৮৭২৫৪৯ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮১৫ পিাোঃ কমিি মবশ্বাস মৃত সুরিাত আলী পুরুষ মদনিজুি িমিিিনগন সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৯৫৫৮ ০১৯৯৮-৭২৫৭৩৪ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮১৬ পিাছাোঃ সনজুিা মৃত আোঃ সািাদ িমিলা গৃমিনী গঙ্গাদাসপুি সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৩৭৯৯ ০১৯৪৫-৮৭১০৩৪ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮১৭ পিাছাোঃ আসুিা খাতুন মৃত িমবউল ইসলাি িমিলা গৃমিনী কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৫৬৩২ ০১৮৪৯-২৩০১৭৫ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮১৮ পিাোঃ িাজামুল িক মৃত আোঃ বামি পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৩৫৮৫ ০১৯৪৫-৬১৫৮৮২ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮১৯ পিাোঃ ইব্রমিি িন্ডল মৃত িরছদ িন্ডল পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৩৬৭১ ০১৯৪৩-৮৯১০৮৬ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮২০ পিাোঃ আোঃ গিিাি মৃত পিাস্তবািী পিািা পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৩৬৯৩ ১৯৬৪০৬৫৬৭৯৯ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮২১ পিাোঃ মলটন মিয়া মৃত আমিি পিািা পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৪১২৮ ০১৯৩৫-৭৯৫৭৬২ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮২২ পিাোঃ কমিল উমদ্দন মৃত বদিউমদ্দন পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৬৮৭০ ০১৯২৬-২৯৬১৫৬ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮২৩ পিাোঃ আোঃ খারলক পদলবাি পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৬৭২৪ ০১৯৩৯-৭২৩৭৬৭ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮২৪ পিাোঃ আশাদুল িক িামিজ উমদ্দন পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৩৯৪৭ ০১৩১৭-৫৮৫৭১০ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮২৫ পিাছাোঃ সামিয়া খাতুন & আবু িারশি িমিলা গৃমিনী কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৪০১৬ ০১৯০৬-৩৬০৩৬৪ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮২৬ পিাোঃ আনছাি আমল ইমলয়াছ িন্ডল পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৩৯২৮ ০১৯৫৫-৬৯২৫০৩ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮২৭ পিাছাোঃ িারতিা খাতুন কমিল উদ্দীন িমিলা গৃমিনী কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৭০১৬ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮২৮ পিাছাোঃ নামসিা খাতুন িিামসন আলী িমিলা গৃমিনী কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৩৬০৫ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮২৯ পিাছাোঃ আকতািী পিাোঃ জালাল উদ্দীন িমিলা গৃমিনী কয়া ৮ সীিান্ত ২৩৮৬৫৮৭১৭০ ০১৯৪৯-৯৩১২৯৫ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৩০ পিাোঃ িান্নান মবোঃ মৃত রুিচাদ পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৭১২৩ ০১৯০৬-৭৭৩৬৩৩ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৩১ পিাোঃ কািরুল িাসান জািাল উমদ্দন পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৭১১৪ ০১৯২৯-২২৬২৭৮ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৩২ পিাোঃ সসয়দ আমল দাউদ পিারসন পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৬৯৬১ ০১৯৬০-৯২৪৭৬৩ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৩৩ পিাোঃ দাউদ পিারসন মৃত আোঃ ওিাব পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৩৬১৬ ০১৯৬৮-৬৮১১৯১ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৩৪ পিাোঃ িামিজুি িিিান শুকুি আমল পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৩৬০৯ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৩৫ পিাোঃ আমজজুল িমন্ডত পিায়ারজ্জি িমন্ডত পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৩৪৪৭ ০১৯৯৮-২১৩২২৮ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৩৬ পিাোঃ আনারুল িক আত্তাি পিারসন পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৩৫২৬ ০১৯৫১-২৮৭৯৮০ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭



১৮৩৭ পিাোঃ শমিদ পিারসন িিজান পিািা পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৩৪১১ ০১৯৫৬-২২৩৮৬২ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৩৮ পিাোঃ মসমদ্দকুি িিিান আমতয়াি িিিান পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৩৯০৯ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৩৯ পিাোঃ পিায়রজ্জি পিারসন মকতাব বক্স পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৩৬৪৪ ০১৯৬৫-১০৫৮৭৬ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৪০ পিাোঃ শুকুি আমল মৃত ইমলয়াস পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৬৭০৯ ০১৯১৩-৯০৩২৮১ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৪১ পিাোঃ আোঃ িামিদ কারদি মবোঃ পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৮০৭৩ ০১৭৫০-৯১১৯৬৬ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৪২ পিাোঃ িমকবুল  ইসলাি আোঃ আমজজ পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭০০০০০৭ ০১৯৮৩-৯১৪৮৪৫ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৪৩ পিাোঃ শািাবুমদ্দন ওমল িন্ডল পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৭১৮৮ ০১৯৪৪-৬৭৪৯০৯ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৪৪ পিাোঃ আতাউল িসরলি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৩৯৬৭ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৪৫ পিাোঃ পিারসন আলী পিাোঃ িিরদস পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৭১৪০ ০১৯৩৮-৯৭৩৭৯০ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৪৬ পিাোঃ সুমিয়ান আমল মৃত িকরসদ িমিক পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৩৮০০ ০১৯৪৭-৩১৬৬৩৪ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৪৭ পিাোঃ ইস্রামিল পিারসন মৃত িস্তবািী পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৬৯৮৯ ০১৯৮৮-৪১৫২০৮ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৪৮ পিাোঃ সমিকুল আয়ুব আমল পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৩৪১৭ ০১৯৯৫-৭২৭৭৯৩ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৪৯  পিাোঃ পিািাববত আলী আোঃ িমজদ পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৬৯৯৫ ০১৯৯৩-৪৮৮২৩৭ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৫০ পিাোঃ সালাি পিারসন িারিববক্স পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৭১৭৭ ০১৭৯০-৪৬৮৭৮৪ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৫১ পিাোঃ আবু মসমদ্দক মকয়াি উমদ্দন পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৬৮৩৮ ০১৭৬৪-৪৬২০৮৮ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৫২ পিাোঃ মিজানুি িিিান আরতিাি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৩৬৪০ ০১৯৮৭-২৭৬২৩৩ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৫৩ পিাোঃ ইবনুল কারয়ি আত্তাি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৩৭০১ ০১৯৮৫-১৬৪২৩৩ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৫৪ শ্রীিমত গীতািাণী দাসী মৃত-জয়রদব দাস িমিলা গৃমিনী কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৪০২৪ ০১৯৮৭-৪৮৩১৬৫ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৫৫ পিাোঃ  শ্রী  মবিল দাস শ্রী বাদল দাস পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৪০৬৯ ০১৭৪৫-৯২১৪৯৪ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৫৬ পিাোঃ  শ্রী  ষমিদাস শ্রী জীরতন দাস পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৪০১৭ ০১৯২৯-৮৭২৭৬১ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৫৭ পিাছাোঃ সুমিয়া খাতুন মৃত -মসিাজুল ইসলাি িমিলা গৃমিনী কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৪১৬৮ ০১৯২৩-৮১৯০৫০ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৫৮ পিাোঃ আবু িারনি আোঃ িমিক পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৩৮১০ ০১৯৯৬-১০০৫১৯ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৫৯ পিাোঃ পিাসারিি পিারসন মৃত মসিাজ খান পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৩৬৮৯ ০১৯০৪-৯০৩০৮৭ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৬০ পিাোঃ নামসি উদ্দীন আয়ুব আমল পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৯৩৬৫২৭৭৮৫ নাই পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৬১ পিাছাোঃ িমিিা খাতুন পিাোঃ লমতি িমিলা গৃমিনী কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮০০০৬ ০১৯৬৭-৩৫৬৭৫১ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৬২ পিাছাোঃ পিারকয়া খাতুন  পিাোঃ দুলু মিয়া িমিলা গৃমিনী কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৩৫৯৬ ০১৯৩৯-২০৫৮৯১ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৬৩ পিাছাোঃ শািানুি পবগি মৃত আোঃ বামি িমিলা গৃমিনী কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৩৯৪১ ০১৯৬৯-৩৫৮০৪৪ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৬৪ পিাোঃ জমসি উমদ্দন িিারজি  আলী পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৩৪৭৮ ০১৯০৫-৬০২৫৫৯ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৬৫ পিাোঃ আোঃ িিিান মনছাি উমদ্দন পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৩৫২৮ ০১৯৪৭-৫৩৬৬৮৬ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৬৬ শ্রী সাধন দাস শ্রী মকনাদাস পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮০১৯৮ ০১৯০৫-৩৭০৬৬২ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭



১৮৬৭ পিাোঃ জািাঙ্গীি মগয়াস উমদ্দন পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৬৭৭৮ ০১৭১৮-৫৯২৬১৪ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৬৮ পিাোঃ ছারনায়াি আনসাি পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৭১৩৫ ০১৯০৩-৮৫৩৭৫১ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৬৯ পিাোঃ িামুনুি িমশদ িামিজুি িিিান পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৪১৬৭ ০১৯৫১-১১০১৮৮ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৭০ পিাছাোঃ িরিছা খাতুন পিাোঃ মবশািত িমিলা গৃমিনী িমিিিনগি ৮ সীিান্ত ১৮১০৭২৭০০০০৬১ ০১৭৭০-৪২৭৫৪৪ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৭১ পিাছাোঃ তাসমলিা খাতুন পিাোঃ পতাতা িন্ডল িমিলা গৃমিনী িমিিিনগি ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৭৯৯১২ ০১৭৯৬-৩৫০৭৬০ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৭২ পিাোঃ আোঃ খারলক আোঃ জববাি পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৩৬৫৫ ০১৯৪৭-৫৩৭০৩০ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৭৩ পিাোঃ মশলন পিারসন পিাোঃ পতািরজ্জল পিারসন পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৪১২৩ ০১৯১১-২০৬১৩৮ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৭৪ পিাছাোঃ তহুিা পবগি মৃত নজরুল ইসলাি িমিলা গৃমিনী িমিিিনগি ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮০১২৫ ০১৭৭২-৮০৫৮৬০ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৭৫ পিাোঃ িািাবুব পিারসন পিাোঃ আত্তাি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৩৬৯৭ ০১৯৯২-২৩৭৫৬৫ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৭৬ পিাোঃ ইব্রমিি খমলল পিাোঃ জালাল উদ্দীন পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৭১১২ ০১৯২৪-৩২৮১৫১ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৭৭ পিাোঃ তামিক মিয়া আবু সুলতান পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৯৯৩২ ০১৭৬৮-৭৫৪৮৭৪ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৭৮ পিাোঃ িিামসন আলী আোঃ িিিান পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৭০০৭ ০১৯১৮-৯৮৫৫৯৮ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৭৯ পিাোঃ সাইদুল িক মৃত মকতাব বক্স পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৩৬২১ ০১৯৫৪-৫৪১০৫৬ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৮০ পিাোঃ নামিজ ইসলাি পিাোঃ শমিদুল ইসলাি পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৩৩৯৪ ০১৯১৬-৩১৯৯৫০ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৮১ পিাোঃ মসিাজুল ইসলাি মৃত মকতাব বক্স পুরুষ মদনিজুি কয়া ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৩৬৫৩ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৮২ পিাোঃ সমিউল ইসলাি মৃত িািাতুিাি পুরুষ মদনিজুি গংগাদাসপুি ৮ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৩৬১৯ ০১৯৩৭-২৮৪৯১২ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৮৩ পিাছাোঃ রুব ান খাতুন মদদাি িন্ডল িমিলা গৃমিনী গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ৬৮৮৬৬৬০০৩১ নাই পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৮৪ পিাোঃ পিলাল মিয়া  পিাোঃআোঃ িমশদ পুরুষ মদনিজুি গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৯১৯২ ০১৯২৬-৫৫৮৬৬৮ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৮৫ পিাোঃ িিজ আমল পিাোঃ আবুল কারশি পুরুষ মদনিজুি গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৮৪৬৬ ০১৯৩৫-৫৭৯৭৭২ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৮৬ পিাোঃ ওিি আমল  পিাোঃ রুহুল আমিন পুরুষ মদনিজুি গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৮৩২৬ ০১৯৮১-৯৩৮২১৯ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৮৭ পিাোঃ শানসুল িক মৃত লাল পিািাম্মদ পুরুষ মদনিজুি গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৮৫৮৪ ০১৯৩৫-৫০৬৯০৮ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৮৮ পিাোঃ িন্টু  মিয়া  পিাোঃ কালু িন্ডল পুরুষ মদনিজুি গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৮২১৬ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৮৯ পিাোঃ শান্ত মিয়া  পিাোঃ আিজাদ পিারসন পুরুষ মদনিজুি গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭০০০০৭৪ ০১৯১১-৫৯২৫৩০ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৯০ পিাোঃ মবল্টু  িয়া আোঃ িমজদ পুরুষ মদনিজুি গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৯৪৬৬ ০১৯৬৯-৩৫০৩৬২ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৯১ পিাোঃ তমিকুল ইসলাি 

মশিন

আোঃ জমলল পুরুষ মদনিজুি গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭০০০০৮৮ ০১৯৯৭-৫১৩৫০৪ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৯২ পিাোঃ পসারিল িানা  পিাোঃ িসরলি উদ্দীন পুরুষ মদনিজুি গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৮৫০৯ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৯৩ পিাোঃ পিজাউল িক 

পগালদাি

আনছাি আমল পগালদাি পুরুষ মদনিজুি গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৮৭০৪ ০১৯৯৬-০০৮৩১১ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭



১৮৯৪ পিাোঃ আোঃ খারলক মৃত পতারিল পিারসন পুরুষ মদনিজুি গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৮৮৮৫ ০১৯৯৪-৯০৫৪৭৬ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৯৫  পিাোঃ তমিকুল পগালদাি আিসাি আমল প ালদাি পুরুষ মদনিজুি গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৮৭৩২ ০১৯৬৫-৭০৬৮১০ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৯৬ পিাোঃ িমিউমদ্দন পগালদা আিসাি আমল প ালদাি পুরুষ মদনিজুি গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৮৭৪৬ ০১৯২৫-৩১৯০৪২ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৯৭ পিাোঃ আোঃ লমতি িন্ডল মৃত িিিত উিাি পুরুষ মদনিজুি গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৯৩০৮ ০১৯২৬-৪৮৫২৯৮ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৯৮ পিাোঃ আোঃ গমন পিাোঃ নুি পিারসন পুরুষ মদনিজুি গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৯২৭৯ ০১৭১৭-৪০৭২৭৯ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৮৯৯ পিাোঃ িমবউল িক পগালদাি মৃত সািজ্জাি পগালদাি পুরুষ মদনিজুি গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৮৭১৯ ০১৯৩৬-১৭৮৯১৪ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯০০ পিাোঃ িজলুি িিিান মৃত পখাদাবক্স িন্ডল পুরুষ মদনিজুি গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৮৮৮৩ ০১৯২০-৬৯৩১৪০ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯০১ পিাোঃ আবুবকি মসমদ্দক মৃত আোঃ জমলল িন্ড পুরুষ মদনিজুি গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৮৮৮২ ০১৯১৫-০৮৭১২৭ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯০২ পিাোঃ মকতাব আমল মৃত নুি বক্স িন্ডল পুরুষ মদনিজুি গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৯৩২৩ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯০৩ পিাছোঃ ছায়িা খাতুন পিাোঃ আশিাি পিালা িমিলা গৃমিনী গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৮৯৮৫ ০১৯১৭-৪০৭২৭৮ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯০৪ পিাোঃ জুলমিকাি আলী পিাোঃ আিসাি আমল পুরুষ মদনিজুি গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৮৯০৬ ০১৯৪৭-৩১১৯৭৯ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯০৫ পিাোঃ িািাবুবুি িিিান পিাোঃ উসিান গমন িন্ডল পুরুষ মদনিজুি গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৯১৫৮ ০১৯৯৮-৯০৬৩০৭ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯০৬ পিাোঃ পততুল মিয়া মৃত িজব আমল পুরুষ মদনিজুি গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৭৩০৩ ০১৯৩৫-৭৯৭০৯৩ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯০৭ পিাোঃ আমল আিাম্মদ  পিাোঃ আনসাি আলী পুরুষ মদনিজুি গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৯৪৩৮ ০১৭৪৮-২৯০৫৪৬ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯০৮ পিাছাোঃ িমশদা  খাতুন মৃত- আসাদুল মিয়া িমিলা গৃমিনী গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৯৪০৮ ০১৯৩৫-৭৯৭১১৬ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯০৯ পিাোঃ িমকবুল ইসলাি  পিাোঃআমজি উমদ্দন পুরুষ মদনিজুি গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৭৯৫২ ০১৯০৩-২৪৮২৫৩ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯১০ পিাোঃ িায়দাি পিাোঃ আলিাজ ইদ্দীন পুরুষ মদনিজুি  াদিপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৮০৩১ ০১৯৪৫-৬১৫৯২৮ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯১১ পিাোঃ সািারুল পিাোঃ আছি উদ্দীন পুরুষ মদনিজুি  াদিপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৭২২২ ০১৯৩৫-৭৯৭০৯৩ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯১২ পিাোঃ আনারুল  পিাোঃ িমবউল ইসলাি পুরুষ মদনিজুি  াদিপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৭৮৩৮ ০১৯৩২-৬৭৭২৩৪ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯১৩ পিাোঃ আনসাি আলী মৃত পিাবারিক িন্ডল পুরুষ মদনিজুি  াদিপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৭৭৯৮ ০১৯৩৫-৭৯৭০৯৩ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯১৪ পিাোঃ ছমিি মিয়া মৃত জমিি উদ্দীন পুরুষ মদনিজুি  াদিপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৮০০৭ ০১৯৯৬-৫৬৬০৯০ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯১৫ পিাোঃ কমিিিন্ডল পিাোঃ িজলু মিয়া পুরুষ মদনিজুি  াদিপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৮৭০৪ ০১৯২৬-৯০৬৭৯৭ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯১৬ লাল পিািাম্মদ মৃত নমবছদ্দীন পুরুষ মদনিজুি  াদিপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৯৪০১ ০১৯৪১-৭৫৫১২১ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯১৭ পিাোঃ আোঃ িাই মৃত িমবউলিক পুরুষ মদনিজুি  াদিপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৯৪৩৩ ০১৮৬৩-৯১৩৪৬১ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯১৮ পিাোঃ তমিকুল ইসলামূ  পিাোঃ আমজি উমদ্দন পুরুষ মদনিজুি  াদিপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৯৪০১ ০১৪০৭-৮৮৯৪২৬ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯১৯ পিাছাোঃ িাইলা পবগি মৃত ইছািক মবশ্বাস িমিলা গৃমিনী  াদিপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৭৯৮৯ ০১৭৩৯-১৮৭৪৮৬ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯২০ পিাোঃ আোঃ িামিদ মৃত ইছািক মবশ্বাস পুরুষ মদনিজুি  াদিপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৭৯০৯ ০১৭৩০-৬২৯৯৯১ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯২১ পিাোঃ খমললুি িিিান মৃত তারিি  িন্ডল পুরুষ মদনিজুি  াদিপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৭৮৭২ ০১৯২৮-৩৩১১৩৫ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭



১৯২২ পিাোঃ আোঃ সািাদ পিাোঃ বিকত িন্ডল পুরুষ মদনিজুি  াদিপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৭৫২৪ ০১৯২৩-৮৫৯০৩৬ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯২৩ পিাোঃ আরলক পিারসন মৃত জববাি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি  াদিপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৭৪৮০ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯২৪ পিাছাোঃ সািানািা খুতন শমিদুল ইসলাি িমিলা গৃমিনী  াদিপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮২৪৫২ ০১৯৩৫-৭৯৭০৯৩ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯২৫ পিাোঃ িামবল পিারসন মৃত পতায়াজ আমল পুরুষ মদনিজুি  াদিপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৭৪২৩ ০১৯৪৮-৫৩৭৬৭৫ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯২৬ পিাোঃ আমিফুল িক মৃত মুনসুি পুরুষ মদনিজুি গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৮৫৯০ ০১৯১৩-২২৭১২২ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯২৭ পিাছাোঃ মিরিাজা পবগি মৃত িমিি উমদ্দন িমিলা গৃমিনী গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৯৯০৯ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯২৮ পিাছাোঃ িমিিা খাতুন মৃত মলয়াকত িমিলা গৃমিনী গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৮৫০২ ০১৮৬৩-৯১৩৪৬১ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯২৯ পিাোঃ রুস্তি আমল পিাোঃ আোঃ িমশদ পুরুষ মদনিজুি গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৯১৯১ ০১৯৩৪-৫৭৪৩৬৭ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯৩০ পিাোঃ বকুল পিারসন  পিাোঃ পিাবারিক িন্ডল পুরুষ মদনিজুি গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৮৫৫৬ ০১৮৪৯-২৩০১৯৫ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯৩১ পিাছাোঃ সুখজান খাতুন  পিাোঃ িজলুি িিিান িমিলা গৃমিনী গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৮৬৬৮ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯৩২ পিাোঃ আমজজুল িক মৃত লাল পিািাম্মদ পুরুষ মদনিজুি গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৮৫৯৩ ০১৯২৫-২৯৫৮৫৬ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯৩৩ পিাোঃ আোঃ পসমলি পিাোঃ সািসুল িক পুরুষ মদনিজুি গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৮৫৮৫ ০১৯৩৫-৫০৬৯০৮ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯৩৪ পিাোঃ নজরুল ইসলাি িইচ উমদ্দন পুরুষ মদনিজুি গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৮৩৫৩ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯৩৫ পিাছাোঃ সামিনা খাতুন লাল পিািাম্মদ িমিলা গৃমিনী গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৮৪৮৬ ০১৯৬০-৩৫৪৮৯৫ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯৩৬ পিাছাোঃ পজািিা খাতুন মৃত আজুববাি িমিলা গৃমিনী গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৮২৯৭ ০১৯৫৯-০৩৬৩৫৬ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯৩৭ পিাছাোঃ সারলিা পবগি মৃত পততুল িমিলা গৃমিনী গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৮৮৬৪ ০১৯৬৫-৮৩৮৭৫০ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯৩৮ পিাোঃ আমিরুল ইসলাি মৃত িরিল পুরুষ মদনিজুি গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৮৪৭৭ ০১৯৫২-০৯১৭১৪ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯৩৯ পিাোঃ িমিকুল ইসলাি মৃত সিরসি পুরুষ মদনিজুি গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৮৬৭৩ ০১৮৮৭-০৮৩৯৪ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯৪০ পিাোঃ কারদি পশখ মৃত আমল বক্স পুরুষ মদনিজুি গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৮৯৫৩ ০১৯৯৭-৯১৫৮৯৯ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯৪১ পিাোঃ আমজজুল িক মৃত িইচ উমদ্দন পুরুষ মদনিজুি গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৭৪৬৪ ০১৯২৪-৭৫০৭৫১ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯৪২ পিাোঃ মিিাজুল ইসলাি পিাোঃ নুি ইসলাি পুরুষ মদনিজুি গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৮২০০ ০১৯৯৬-৫৬৭৬০০ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯৪৩ পিাছাোঃ আিমজনা খাতুন  পিাোঃ িমশয়াি িিিান িমিলা গৃমিনী গংগাদাসপুি ৯ সীিান্ত ১৮১৫৫৫৭৫৮৮৯১৭ ০১৯৫৯-৮৫৮৫৩২ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭

১৯৪৪ পিাোঃ জমসি উদ্দীন পিাোঃ জালাল উদ্দীন পুরুষ মদনিজুি িামুনমশয়া সীিান্ত ৪৪১১৯৫২১৯০০৯৩ ০১৮৪৫-৫৬২০০২ পিাোঃ কািাল পিারসন ০১৭১৮-৬৬১৫৯৭



ক্রমিক নং নাি মিতা/ স্বািী পুরুষ/িমিলা পিশা গ্রাি ওয়ার্ ড নং ইউমনয়ন জাতীয়িমিচয় িত্র নং প াক্তাি পিাবাইল নং সংযুক্ত মর্লারিি  নাি মর্লারিি পিাবাইল নং

১৯৪৫ জয়নাল মনয়ািত পুরুষ মিনিজুি পুরুন্দু পুি ১ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৬১৭৪৯ ০১৯৮৯-৪৮৮৪৮০ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৪৬ িরনায়ািা ইিাি িমিলা গৃমিনী পুরুন্দু পুি ১ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৬১৬৮৪ ০১৭৮৫-২০৫৯৪১ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৪৭ িয়না লুকিান িমিলা গৃমিনী পুরুন্দু পুি ১ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৬১৭২২ ০১৭৮৫-২০৫৯৪১ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৪৮ আক্তারুল মবশারিাত পুরুষ মিনিজুি পুরুন্দু পুি ১ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৬১৫৫৫ ০১৯২৯-৯০৩৫৭৬ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৪৯ সারলিাি সুরিাত িমিলা গৃমিনী পুরুন্দু পুি ১ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮০০০০০১ ১৯৮৮৪০৭১৮৮ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৫০ পিাছাোঃ পকারিলা খাতুন মৃ- আিাি আলী িমিলা গৃমিনী পুরুন্দু পুি ১ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৬১৫৫০ ১৯২৬৪৯৫৭২৬ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৫১ মিজাউল তািা চাঁি পুরুষ মিনিজুি পুরুন্দু পুি ১ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৬১৫১৮ ০১৯৫৯-৮৫৮৫৬৭ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৫২ িরনায়ািা িমলল িমিলা গৃমিনী পুরুন্দু পুি ১ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৬১৬৬৮ ০১৯৪৮-৯৮০৬২৭ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৫৩ ইসিতািা আসাদুল িমিলা গৃমিনী পুরুন্দু পুি ১ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৬১৬৩৫ ০১৭৫৫-৯২৫৮৫৯ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৫৪ তাসমলিা িমিজুি িমিলা গৃমিনী পুরুন্দু পুি ১ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৬১৯৪৪ ০১৯৬৮-২৮৪১৮৮ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৫৫ আিমবয়া টরেল িমিলা গৃমিনী পুরুন্দু পুি ১ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৬১৯৮২ ০১৯৬৯-৮৫১১২৬ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৫৬ জািানািা লুকিান িমিলা গৃমিনী পুরুন্দু পুি ১ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৬১৯৩০ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৫৭ পিাওশন নমবছদ্দীন পুরুষ মিনিজুি পুরুন্দু পুি ১ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৬১৯৭৬ ০১৭৭০-৯৬৮৫৬১ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৫৮ নািারুল আিজুল্লাি িমিলা গৃমিনী পুরুন্দু পুি ১ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৬১৯৯০ ০১৯৩০-৭৩৭৮৭১ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৫৯ সামি খাতুন ওিাব িমিলা গৃমিনী পুরুন্দু পুি ১ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৬১৮৩৪ ০১৩২-৬৭৩১২২ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৬০ আনজুিা দুদু িমিলা গৃমিনী পুরুন্দু পুি ১ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৬১৪৯৭ ০১৭৬৫-১০৬১৯৬ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৬১ জামিিন সিরসি িমিলা গৃমিনী পুরুন্দু পুি ১ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৬২০০৩ ০১৭৭০-২২৯৭৯৮ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৬২ বমবতা সমিফুল িমিলা গৃমিনী পুরুন্দু পুি ১ িাসািাি ৪৪২৪২০৪৫৮৮৩৯১ ০১৭৩৪-৭১৫২৭০ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৬৩ মুজারেল িক মসিাজুল পুরুষ মিনিজুি পুরুন্দু পুি ১ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৬৩০২৯ ০১৭২৩-২৪৩০৩২ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৬৪ সন্টু পসানা পুরুষ মিনিজুি পুরুন্দু পুি ১ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮০০০২১০ ০১৭৪৬-৩৯০৭৪১১ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৬৫ সািানাজ কাওছাি িমিলা গৃমিনী পুরুন্দু পুি ১ িাসািাি ৪৪১৭১৩৫০০০০৪৩ ১৯২৭৫০৮৪৮৪ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৬৬ পিাছাোঃ িামসনা পবগি আোঃ লমতি িমিলা গৃমিনী পুরুন্দু পুি ১ িাসািাি ৬৭১০৪৬৯১২৫৩৯৩ ০১৪০৪-২৬৬৫১১ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৬৭ কাওছাি আিছাি পুরুষ মিনিজুি পুরুন্দু পুি ১ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৬১৪৭৮ ০১৭০৪-৭১৩৩০৪ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৬৮ আসুিা আরু িমিলা গৃমিনী পুরুন্দু পুি ১ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৬১৪৬৫ ০১৯৬১-৬৬১৮৫৫ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৬৯ পিাছাোঃ জমিনা খাতুন িমিদুল িমিলা গৃমিনী পুরুন্দু পুি ১ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৬১৪০২ ০১৭৯০-৮১৬৭৩৩ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

খাদ্য বান্ধব কি ডসুমচি আওতায় ইউমনয়ন ম মিক সুমবধা প ামগরিি নারিি তামলকা

ইউমনয়ন নাি- িাসািাি, জীবননগি, চুয়ার্াঙ্গা।



১৯৭০ িামসিা আরলক িমিলা গৃমিনী পুরুন্দু পুি ১ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৬২৪৩৫ ০১৯৫৯-৯৩২৬২৫ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৭১ নামজি বিি পুরুষ মিনিজুি পুরুন্দু পুি ১ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৬১৩৫৪ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৭২ নুিজািান উিারেল িমিলা গৃমিনী পুরুন্দু পুি ১ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৬১৮৫১ ০১৯২০-৬৯৬৩১৫ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৭৩ ছইতন িন্টু িমিলা গৃমিনী পুরুন্দু পুি ১ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৬১৮১২ ০১৭৩১-১১০২১১ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৭৪ তহুিা মছমদ্দকুি িমিলা গৃমিনী পুরুন্দু পুি ১ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৬২১৫৭ ০১৭০০-২৬৯৭৭৯ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৭৫ পিামজনা পতািারেল িমিলা গৃমিনী পুরুন্দু পুি ১ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৬২১৩০ ০১৯৩৭-৭৬১৬৬৩ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৭৬ িরনায়ািা শািাজান িমিলা গৃমিনী পুরুন্দু পুি ১ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৬২১০৩ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৭৭ জািানািা এোত িমিলা গৃমিনী পুরুন্দু পুি ১ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৭১৪২০ ০১৭৯১-৭৩৫৫৫১ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৭৮ িরনায়ািা নওশাি িমিলা গৃমিনী পুরুন্দু পুি ১ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৬২১৮৯ ০১৭৯৭-৩১৫৫৫১ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৭৯ নাজমুল সমিউদ্দীন পুরুষ মিনিজুি পুরুন্দু পুি ১ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৬৩০১৪ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৮০ পবগি ইিবাি িমিলা গৃমিনী পুরুন্দু পুি ১ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৬১৪৯২ ০১৭২৩-০৩৩০৭১ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৮১ মবল্লাল আোঃ িমিি পুরুষ মিনিজুি িাধবপুি ২ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৪৬০ ০১৯৯১-৮৮৪৮২৪ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৮২ পিাোঃ মিন্টু িিিান পিাোঃ শওকত আলী পুরুষ মিনিজুি িাসািি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪৩২৫ ১৭২৬৮২৭৫৪০ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৮৩ জরবিা খাতুন  ’’    খাইরুল ইসলাি িমিলা গৃমিনী িাসািি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪৬৫৫ ১৯২৭৮৮২৫১৫ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৮৪ পিাোঃ আোচ আলী  ’’    ওরিজ বািী পুরুষ মিনিজুি িাসািি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৩৯৫১ ১৭৫৬৭৮৭২৪৪ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৮৫ আরয়শা খাতুন  ’’    পখিা িন্ডল িমিলা গৃমিনী িাসািি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৩৯৭৪ ১৯৩০৯০২৭২২ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৮৬ পিাোঃ সুিাি আলী পিাোঃ মসিাজ পুরুষ মিনিজুি িাসািি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪১৩৭ ০১৯২৮-৩৩২৩০৬ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৮৭ ইসনািাি পবগি  ’’    কািাল উদ্দীন িমিলা গৃমিনী ববদ্যনাথপুি ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪৩০৯ ১৯৪৫৯৬৪৩০৯ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৮৮ পিাোঃ িিিদ্দীন িিিান পিাোঃ  িান্দাি পুরুষ মিনিজুি িাসািি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪৩৮১ ০১৯২৬-২৮২৩৬৬ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৮৯   ’’   পিজাউল আলী        আব্দুল খারলক পুরুষ মিনিজুি িাসািি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪২৭২ ০১৭০৪-৭৩৫২০৪ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৯০   ’’  িমিনুি িিিান  পিাোঃ ওিি আলী পুরুষ মিনিজুি িাসািি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪১৭৩ ১৭২৮০৫০৫৮৩ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৯১ পিাোঃ সাবি আলী    ’’   পগালজাি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি িাসািি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪৬১৬ ০১৯৬৮-০৫৪২৩৯ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৯২  মিনু আক্তাি    ’’    ইনামুল িমিলা গৃমিনী িাসািি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪০৮৫ ১৯১৭০৩৯৪৯৫ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৯৩ পিাোঃ আলা উদ্দীন    ’’   মসিাজুল 

ইসলাি

পুরুষ মিনিজুি িাসািি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪১৭৬ ০১৯৯৬-৮৮৭৮০১ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৯৪   ’’   তমববুি িিিান মৃত    জািাত আলী পুরুষ মিনিজুি িাসািি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪৬২১ ১৯৩২৬৭০৪৫২ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৯৫   ’’  সাইদুি িিিান   ’’    জমলল িন্ডল পুরুষ মিনিজুি িাসািি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৩৭৪১ ০১৯৯৪-৯০২৮৮৫ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৯৬   ’’   রুস্তি আলী পিাোঃ  আমজবাি 

িিিান

পুরুষ মিনিজুি িাসািি ৫ িাসািাি ১৮২৫৫০৩৪৮৩১০২ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২



১৯৯৭  শ্রী িমত কল্পনা িামন মৃ-অিমবন্দ িালিাি িমিলা গৃমিনী িাধবপুি ২ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৮৭৮৫ ০১৯৯৯-৬২৮৪০৭ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৯৮ রুহুল আমিন িওশন আলী পুরুষ মিনিজুি িাধবপুি ২ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৩৩০ ০১৯৩৪-৫৫৪১৬২ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

১৯৯৯ আাসাদুল বিি উদ্দীন পুরুষ মিনিজুি িাধবপুি ২ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৮৬৪১ ০১৭৩২-০১৭৯০৪ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০০০ তুিান িন্ডল হুজুি আলী পুরুষ মিনিজুি িাধবপুি ২ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৯২২৪ ১৮২৮৫৩৭৩৫১ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০০১ কামলিি িালিাি সতীশ িালিাি পুরুষ মিনিজুি িাধবপুি ২ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৮৭৩৬ ০১৮৩৮-৯০৫৭১৭ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০০২ শািমিন আক্তাি আশাদুল ইসলাি িমিলা গৃমিনী িাধবপুি ২ িাসািাি ৭৮০৩৩৮৮৯৬১ নাই পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০০৩ িামিজুল ইউসুি পুরুষ মিনিজুি িাধবপুি ২ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৪৩২ ০১৭৪৬-৯৯৪১১৭ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০০৪ পিাছাোঃ জুরলখা খাতুন আবু বকি আলী পুরুষ মিনিজুি িাধবপুি ২ িাসািাি ২৮৩৬২৮৮৫৬৯ নাই পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০০৫ িিামসন িান্দাি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি িাধবপুি ২ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৩১৮ ০১৯৯১-৯৮১৫৪০ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০০৬ সমিদুল ইউছুি কাজী পুরুষ মিনিজুি িাধবপুি ২ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৮৬৮৪ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০০৭ আিমত িামি আনন্দ িালিাি িমিলা গৃমিনী িাধবপুি ২ িাসািাি ৪৪১৭১১৭১১৪৯৮৯ ১৯৮০৭৩৮৪৯০ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০০৮ আবুল কালাি আোঃ খারলক পুরুষ মিনিজুি িাধবপুি ২ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৮৯২৪ ১৯৩৭৮৮৩২৪৩ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০০৯ অরুন িালিাি মবন্দাবন িালিাি পুরুষ মিনিজুি িাধবপুি ২ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৫০৯ ০১৯৯২-২৫৯৩৩৯ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০১০ আনছাি আলী মনিাজ উদ্দীন পুরুষ মিনিজুি িাধবপুি ২ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৪৭৩ ০১৭৫১-৭৯৩৬০৩ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০১১ আরকনা খাতুন আইয়ুব আলী িমিলা গৃমিনী িাধবপুি ২ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৮৬৭১ ০১৯৮২-২০০২৪৪ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০১২ নবাব আলী জববাি িজী পুরুষ মিনিজুি িাধবপুি ২ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৮৯৫২ ০১৭৬৬-০০২৩৭৭ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০১৩ জামকি িামকি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি িাধবপুি ২ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৮৬১১ ০১৯৯৮-৭৪১৬২৬ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০১৪ পিাসারিি িতরলব আলী পুরুষ মিনিজুি িাধবপুি ২ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৮৮৮৪ ১৭৪৩৩২২৭৫৭ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০১৫ বিি রুস্তি  আলী পুরুষ মিনিজুি িাধবপুি ২ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৯০৭৮ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০১৬ পগামবন্দ চন্দ্র কামতডক চন্দ্র পুরুষ মিনিজুি িাধবপুি ২ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৮৭৫৩ ০১৭৪৫-৩৭৯৩৪৪ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০১৭ অজুডন নরগন পুরুষ মিনিজুি িাধবপুি ২ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৮৭২৮ ১৮৩৭২৯৫২৩০ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০১৮ উছিান আবুবকি পুরুষ মিনিজুি িাধবপুি ২ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৩৩৪ ০১৭৪৫-৩৭৯৩৪৪ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০১৯ পিাছাোঃ মুসমলিা খাতুন বািী িন্ডল িমিলা গৃমিনী িাধবপুি ২ িাসািাি ২৩৮৬৩৭৩৭১২ নাই পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০২০ নজরুল ওিি আলী পুরুষ মিনিজুি িাধবপুি ২ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৯০৫৮ ০১৯৩৩-১৫৭৩১৪ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০২১ ঝন্টু খাঁ আিানত পুরুষ মিনিজুি িাধবপুি ২ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৫০১ ০১৭৬৮-২৪১২০৯ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০২২ বাবুি আলী আবু তারলব পুরুষ মিনিজুি িাধবপুি ২ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৯০৭২ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০২৩ পিাছাোঃ পবরগা খাতুন িবরজল িক িমিলা গৃমিনী িাধবপুি ২ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৭১৩১৯ ১৭২৪৭১১৬৯২ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০২৪ পিাছাোঃ ছালিা খাতুন পিাোঃ আব্দাি আলী িমিলা গৃমিনী িাধবপুি ২ িাসািাি ৫৯৮৬১২৯৬৫৭ নাই পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০২৫ তৃষ িানী স্বিমজত িালিাি িমিলা গৃমিনী িাধবপুি ২ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৮৭৫০ ০১৩১৯-৫১৮৭৭৬ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০২৬ আমখিন শমিকুল িমিলা গৃমিনী িাধবপুি ২ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৯১৫৪ ০১৮৬৮-৭৭৫২৮৯ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২



২০২৭ জািানািা ইসিাইল িমিলা গৃমিনী িাধবপুি ২ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৪৮১ ০১৯২২-৩৫৮০৭৯ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০২৮ আিজাি রুস্তি পুরুষ মিনিজুি িাধবপুি ২ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৮৫০৫ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০২৯ পখািরশি আলি মুন্তাজ আলী মবশ্বাস পুরুষ মিনিজুি িাধবপুি ২ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৯০৪৩ ১৭৩৬৭৯২৮১৪ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৩০ িরনািজ্ঞন কামতডক চন্দ্র পুরুষ মিনিজুি িাধবপুি ২ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৮৭৫৬ ০১৭৬২-৩৪৭৩১৭ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৩১ িিি আলী িমবি পুরুষ মিনিজুি কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৭০২০ ১৯৬৩৭০৬০০১ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৩২ জমিি কিি পুরুষ মিনিজুি কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৭১০৮ ০১৯৪৫-৬১৬৫৩৭ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৩৩ িমিদুল মুক্তাি পুরুষ মিনিজুি কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৭০২৮ ০১৯৩৬-৯২২০৭২ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৩৪ িারবয়া সািছদ্দীন িমিলা গৃমিনী কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৭৩৬৮ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৩৫ িন্টু আকবাি আলী পুরুষ মিনিজুি কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৬৯৯২ ০১৯১০-৪২৯৮৫৩ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৩৬ মুনতাজ বিি পুরুষ মিনিজুি কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৭২০৬ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৩৭ িমিকুল িমিউদ্দীন পুরুষ মিনিজুি কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৭১১৪ ১৭৮১৯৩৮৭২২ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৩৮ পসমলনা আোঃ িারলক িমিলা গৃমিনী কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৭১১৩ ০১৯৯৮-৭২৩৯৮৩ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৩৯ পিরবকা িান্দাি িমিলা গৃমিনী কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৬৫৯৮ ১৭৭০৭৫১৬০৪ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৪০ মসিাজুল জািি পুরুষ মিনিজুি কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৬৫৫৯ ১৭৫৪১৬৮০২৯ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৪১ মবমব জান িারসি িমিলা গৃমিনী কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৭০০০৫ ১৭২৭৮০৪১০১ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৪২ ইমিস কুরট পুরুষ মিনিজুি কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৭৩০৪ ০১৭৭১-১৬৬৮৪৫ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৪৩ িমিকুল সািছদ্দীন পুরুষ মিনিজুি কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৭৩৩৩ ০১৯৪৩-৮৯৪৯৫৫ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৪৪ িইচ আকাজ পুরুষ মিনিজুি কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৭১৬৬ ০১৯৯১-৬২৪১২০ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৪৫ পখাকন পশি আলী পুরুষ মিনিজুি কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৭১৬৪ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৪৬ ইনতাজ িওলা পুরুষ মিনিজুি কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৭৩৩৭ ০১৯৬৯-৩৫০১২১ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৪৭ িমজবাি বািাি পুরুষ মিনিজুি কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৬৯১৬ ০১৭১৫-৪০৫৬৪৪ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৪৮ পসারিল মকতাব পুরুষ মিনিজুি কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮০০০০১২ ০১৯৩০-৮৫৬৪৪৫ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৪৯ িমিয়ি পনছা ছারিক আলী িমিলা গৃমিনী কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৭০১১ ০১৯৫১-২৮৭২৫৫ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৫০ িমিজুি  পিাতারলি পুরুষ মিনিজুি কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৬৪৪৮ ১৭৩৪২০৯৮৯৫ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৫১ জয়নাল আজত আলী পুরুষ মিনিজুি কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৭০০৫৬ ০১৯২৬-৪৯৫৭৫৮ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৫২ রুিানা নজরুল িমিলা গৃমিনী কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৬৭২৫ ০১৯১৮-৬৬৪৯০৫ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৫৩ মগতািামন পগামবন্দ িমিলা গৃমিনী কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৬৮৮৬ ০১৭৩৫-৯২৪৩৭৭ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৫৪ শামিন িমকি চাঁি পুরুষ মিনিজুি কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৬৬৯২ ১৯৩২৯২৮০৪৭ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৫৫ আমলয়া িমিিদ্দীন িমিলা গৃমিনী কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৬০৬৯ ০১৯২৭-৮২৩৩৬৭ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৫৬ পিাোঃ আব্দুস সালাি পিাোঃ আবুল কারশি পুরুষ মিনিজুি কাটারিাল ৩ িাসািাি ৬৩৪৬২৭৬৭৭৫ নাই পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২



২০৫৭ সমিকুল ইউসুি পুরুষ মিনিজুি কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৬৯০৪ ১৯৮৮৪১৫৫৮৫ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৫৮ িমজবাি কারসি পুরুষ মিনিজুি কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৬৭২৮ ০১৯২৭-৪৮২৬৮৩ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৫৯ রুি ান মনিাই িমিলা গৃমিনী কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৬৪৯৭ ০১৭০৪-৫৬০৮১৩ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৬০ আরিনা পিাোঃ িামনক আলী িমিলা গৃমিনী কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৬৭৪২ ০১৯২৫-৬৮৫৫৬১ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৬১ পিাসারিি এলামি পুরুষ মিনিজুি কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৬৩৪৯ ১৮৬৪০৯৩০৮৪ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৬২ িমলনা আনাি িমিলা গৃমিনী কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৬৮৩৯ ০১৯১৪-৪৯২৯২৬ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৬৩ পসমলনা কমিি িমিলা গৃমিনী কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৬২৮৩ ০১৭৭৮-১০৬০২৭ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৬৪ ক্ষ্যান্তিামন অধীি সিকাি িমিলা গৃমিনী কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৬৫৪২ ০১৭৫৩-১৭২৫৬৪ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৬৫ পিাসারিি পবরছি পুরুষ মিনিজুি কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৬১১২ ০১৯২৯-২৬৪৭৯৫ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৬৬ মলটন পিািােি আলী পুরুষ মিনিজুি কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৬৬৮২ ০১৯১৪-৪৯২৯২৬ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৬৭ িরতিাি িসরলি পুরুষ মিনিজুি কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৬১৪৮ ০১৯৬৮-০৫১৮৬৯ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৬৮ িরনায়ািা পবগি আসান িমিলা গৃমিনী কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৬৭৪৩ ০১৭০৩-৪৭৯০০৪ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৬৯ ইসািক আলী সিরজি পুরুষ মিনিজুি কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৬২৯৩ ০১৭৪৫-৪০১০৭৮ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৭০ সাইফুল আইনাল পুরুষ মিনিজুি কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৬৮০২ ০১৯০৩-২৪৯১১১ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৭১ পিাছাোঃ পবলুিাি খাতুন মৃ- খমললুি িিিান িমিলা গৃমিনী কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৬২২৮ ০১৪০৩-৮৬৪৮০২ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৭২ চন্দন কুিাি   ’’    িনমজি িাস পুরুষ মিনিজুি বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৮১১২ ০১৯৩৭-৭৪৯৯১১ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৭৩ সামবমত্র িানী মবজয় কুিাি িাস িমিলা গৃমিনী বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৭৪৯৩ ০১৭৮৫-৫৭৫৪২৯ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৭৪  পিাোঃ  আোঃ সালাি   ’’    কুিিত আলী পুরুষ মিনিজুি বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৭৭৯২ ০১৯৪৩-২৪০৭৪৪ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৭৫  পিাছাোঃ মুসমলিা খাতুন  মৃ- িমতয়াি িিিান িমিলা গৃমিনী বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৭৭৯৯ ০১৯৯৭-৯১৫৭০১ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৭৬ পিাোঃ  আমিন   ’’   ইছািক উদ্দীন পুরুষ মিনিজুি বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৭৭৭৩ ০১৯৪৫-৬১৫০৭৩ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৭৭    ’’   জালাল উদ্দীন   ’’   িাতামি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৮১৮৩ ০১৪০৭-৮৮৯৪৩০ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৭৮   ’’   আব্দু িমিি   ’’   শমি উদ্দীন পুরুষ মিনিজুি বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৭৭৬৬ ০১৩১৮-৪৬০১৯৫ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৭৯ পিাছাোঃ    িামিিা খাতুন  মৃত  মনিাত উদ্দীন িমিলা গৃমিনী বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৭৮৮২ ০১৯২১-১৪১২১২ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৮০    ”    মিমজয়া খাতুন  পিাোঃ  পগািাল িন্ডল িমিলা গৃমিনী বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৭৭৫৯ ০১৭৮৪-৩৯৩৪৭৮ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৮১  ”     সাইিান পবগি মৃত    পতািারেল িমিলা গৃমিনী বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৭৯৫৪ ০১৯৩০-৫৫৬৪৫৬ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৮২    ”   মবলমকছ খাতুন পিাোঃ  শমিকুল িমিলা গৃমিনী বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৭৯৩৮ ০১৭৩৪-৫৮১৬৫৫ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৮৩ পিাোঃ জমিরুদ্দীন মৃত  িরজি আলী পুরুষ মিনিজুি বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৭৮৫৪ ০১৯৯০-৬৩২৭৯৩ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৮৪ িমিিা খাতুন   ’’   ভুলাই িন্ডল িমিলা গৃমিনী বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৭৮৩৩ ০১৯৫২-১৩৮৫৬৭ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৮৫ পিাোঃ ইন্তাজ আলী পিাোঃ জুলিত আলী পুরুষ মিনিজুি বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৭৮৫০ ০১৭৮০-২১২৭৮৪ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৮৬ আরনায়ািা খাতুন   ’’   িমবউলইসলাি িমিলা গৃমিনী বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৮১৬২ ০১৭৮৯-৯৭০৫১৭ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২



২০৮৭ পিাোঃ  পসারিল উদ্দীন   ’’   আমজজুল িক পুরুষ মিনিজুি বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৭৯৫০ ০১৯১৮-৬৫৪৯৭৪ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৮৮   ’’   জুমিকুি িিিান মৃত  শমিদুল ইসলাি পুরুষ মিনিজুি বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৮৩৫৮ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৮৯ পিাছাোঃ তাসমলিা খাতুন বাবুল আক্তাি িমিলা গৃমিনী বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৮১০৯ ০১৯৬৩-৭০২৮০৬ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৯০ পিাোঃ  িমিবুল ইসলাি   ’’   শুকুি আলী পুরুষ মিনিজুি বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৭১১৩৫ ০১৯৩৯-১৪০৫৪৩ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৯১   ’’   নুিন্নবী   ’’    আলতাব 

পিারসন

পুরুষ মিনিজুি বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৭৯৭৫ ০১৭২৯-৯৪৯২৫৭ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৯২ পিাছাোঃ আরনায়ািা খাতুন   ’’   িিজান পশখ িমিলা গৃমিনী বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৮২১৭ ০১৯১৮-৬৫৪৯৭৭ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৯৩ পিাছাোঃ  মশউলী খাতুন   ’’   নবাব আলী িমিলা গৃমিনী বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৮১৫১ ০১৯০৯-৪৫৮৬৫২ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৯৪ পিাোঃ  আোঃ  ছািাি   ’’  পখিাই লস্কি পুরুষ মিনিজুি বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৮৩৫১ ১৯৪৩২৪০৭৮৯ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৯৫   ’’  চুরে পশখ   ’’  কিল পশখ পুরুষ মিনিজুি বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৭১১৪৩ ০১৯১৮-৬৭৭২২৪ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৯৬   ’’  আব্দুল িমজি   ’’  নবীছদ্দীন পুরুষ মিনিজুি বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৭৫৭৮ ০১৯০৩-১০৭৭১২ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৯৭   ’’  মুনসি িন্ডল   ’’  ইিবাি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৭৫৬৫ ০১৯৬০-৯৩৮৯৩৭ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৯৮ পিাছাোঃ  িিমজনা       টুটুল মবশ্বাস িমিলা গৃমিনী বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৮৪০৯ ০১৩১৫-৪৪৬৭২০ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২০৯৯ সরন্ন কুিাি িাস       িমকি কুিাি 

িাস

পুরুষ মিনিজুি বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৭৭১২ ০১৮৮৫-৬৩৯১৩৬ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১০০ িািান িাস       িারজন িাস পুরুষ মিনিজুি বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৭৫৬৯ ০১৭২৪-১৩৬১২৭ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১০১ িারুিাস      জমগন্দ্রনাথ িাস পুরুষ মিনিজুি বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৮৪০৪ ০১৭০৫-৫৭৫১৪৪ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১০২ িঞ্জন িাস      তািািি িাস পুরুষ মিনিজুি বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৭৫২৬ ০১৯৫৭-০৭৩১৭৯ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১০৩ বাবলু  পিাোঃ সুলতান িন্ডল পুরুষ মিনিজুি বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৭৬১৪ ০১৯১৯-২৯৭০৯৬ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১০৪  পিাোঃ  িামিজুি িিিান    ’’   শািাজান পুরুষ মিনিজুি বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৮৪৬৪ ০১৩১৫-৯৫২১২০ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১০৫    ’’   পসমলি    ’’   আলী কিি পুরুষ মিনিজুি বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ২৮২৫৫৩৮০১৬৫১৫ ০১৩১৫-৯৫২১২০ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১০৬    ’’   আমতয়াি িিিান    ’’   িওশন সি ডাি পুরুষ মিনিজুি বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৮০৯৫ ০১৯৫৬-৬৭৫১২৯ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১০৭    ’’   ইব্াা্মিি খমলল    ’’   আোঃ িান্নান পুরুষ মিনিজুি বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ১৮১৫৫৪২০০০১০৪ ০১৭০৮-১১১৭৮৯ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১০৮    ’’   শমিদুল ইসলাি    ’’   মুছা কমিি পুরুষ মিনিজুি বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৭৬৩৭ ০১৯৯৪-৬৮৫৮০৭ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১০৯    ’’   িইদুল ইসলাি    ’’   জয়নাল পুরুষ মিনিজুি বকুমন্ডয়া ৪ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৭৭২৮ ০১৯৮৮-৪০৭২৫৯ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১১০ পিাছাোঃ মিিা খাতুন   ’’   ওিাব পিারসন িমিলা গৃমিনী শ্রািপুি ৭ িাসািাি ৪৪১৭১১০০০০১৪০ ০১৯৪২-৫৩২৫৯৬ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১১১ পিাোঃ  িারুন অি িমশি পিাজারেল পুরুষ মিনিজুি িাধবপুি ২ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৮৬৫৬ ১৮৫৪৩৩২৮৭৭ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১১২   ’’  আজগাি আলী   ’’ িাছাি আলী 

িন্ডল

পুরুষ মিনিজুি কন্দি ডপুি ৯ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৭০২৪৩ ০১৯৮৮-২৩৭৪৫৮ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২



২১১৩   ’’  িমিনুি িিিান পিাোঃসািসুল 

িকমবশ্বাস

পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪০৪২ ০১৮৩৩-২৪৮৪৮৩ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১১৪   ’’  আিাি আলী   ’’    িয়জদ্দীন 

িন্ডল

পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪২৬৪ ১৯২০৩৯২২০৪ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১১৫ পিাোঃ  জমসি উমদ্দন পিাোঃ পগালাি িসুল পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪৫৮১ ০১৭২১-৩৩৩২৭২ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১১৬ পিাোঃ িামিদুল ইসলাি পিাোঃ িাউি পিারসন পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪৫৯৩ ১৯৪৫৯৬৪৩৪০ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১১৭   ’’   জমিি উদ্দীন পিাোঃ আোঃ িারলক পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪২২৭ ১৭৬০৩৪৫৫১৫ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১১৮   ’’   মুসা কমিি   ’’   িমল্লক িন্ডল পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪৩৫২ ১৭৪৭৭৮৪২২৮ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১১৯ লাল পিািােি পিাোঃ বাবুি আলী পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮০০০০০৩ ১৯৩৩১৫৭২৮৮ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১২০ পিাোঃ ইউনুস আলী   ’’   িমল্লক িন্ডল পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৮৩০৪৩৫ ১৯৬৪৪৮০২৪৫ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১২১   ’’   নিি আলী মৃত  আোঃ িামিি পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪৪৩৯ ১৭৩৬২৮৫৩২০ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১২২ পিাছাোঃ ইসািন পনছা পিাোঃ  ওরিি আলী িমিলা গৃমিনী িাসািাি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪৩৪৩ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১২৩ পিাোঃ মিিাি আলী িন্ডল মুত   আরজিাি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪০০৫ ১৯৪৫৬২৬৫২৯ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১২৪   ’’    জমিি আলি  ’’     বিি উদ্দীন পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪৫০৬ ১৯৬০৯৫১৯৬৫ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১২৫ পিাোঃ আয়ুব আলী পিাোঃ িমল্লক িন্ডল পুরুষ মিনিজুি িাধবপুি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৩৯৫৭ ১৭২২৬০৪০৩৭ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১২৬   ’’   আমিি পিারসন মৃত  আিশাি আলী পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪৪৭৯ ১৯৮৮৪৫৫০৬৮ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১২৭   ’’   শুকুি আলী পিাোঃ বিি উদ্দীন 

িমলস্নক

পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪৫২১ ১৭২৩২৯৭৩৫৯ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১২৮   ’’ পততুল আলী পিাোঃ পিরছি আলী পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৩১৪ ০১৭২৩-২৯৭৩৫৯ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১২৯   ’’   িাজীব আিেি পিাোঃ  ইয়াকুব িন্ডল পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪১৩৮ ০১৯২৪-১০৬২২৪ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১৩০   ’’   জামিদুল ইসলাি   ’’    বমিউোিান পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪১৯৭ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১৩১ পিাোঃ আোঃ িাোক মৃত আিালত িন্ডল পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪৪৯২ ০১৯২৪-১০৬২২৮ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১৩২ পিাোঃ িযিত আলী মৃত নবী ছমদ্দন িন্ডল পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪৬৪৮ ০১৯০৪-০২৩৪৯৯ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১৩৩   ’’   িমশয়াি িিিান  ’’   নামসি উদ্দীন 

খান

পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৫ িাসািাি ৯১৯৬২১৫২৭৭১৮৫ ১৭৪৬৮৬৬১৬৬ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১৩৪ পিাছাোঃ তিমিনা খাতুন পিাোঃ  জিরসি আলী িমিলা গৃমিনী িাসািাি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪২৩৬ ০১৪০৫-১৩৩৪০৪ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১৩৫     ”   িামিিা খাতুন মৃত আওসাি পিারসন িমিলা গৃমিনী িাসািাি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪২০৪ ০১৩১৫-৩১০৮৭৭ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১৩৬ পিাোঃ আমিফুল ইসলাি পিাোঃ খমললুি িিিান পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪০৪৭ ০১৭২১-৪০৪০৭৭ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১৩৭   ’’   নজরুল ইসলাি মৃত   িমবউল িন্ডল পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪৫১৫ ০১৯৮৮-৪৫৫০৬৮ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২



২১৩৮   ’’    মিলন মবশ্বাস   ’’   পসানাই মবশ্বাস পুরুষ মিনিজুি কাটারিাল ৩ িাসািাি ১৮২৫৫৩৮৮২৯৮৮১ ০১৬৪৪-০৫৬৯১২ পিাোঃ িমিউদ্দীন ০১৮৪৩-৯৩০৩২২

২১৩৯ পিাোঃ  িামবব পিাোঃ আোঃ সালাি পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৭০৮৯০ ০১৯৭১-৪৪৬০৬৯ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৪০   ’’    আবিাি আলী   ’’   ইসিাইল পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪৭০৬ ০১৭৪৬-৭৯৭০৬৫ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৪১   ’’    ইউসুি আলী মৃত   আব্দুল্লাি পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪৯১৬ ০১৮৬৩-৫৯৫৩৭৯ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৪২ পিাছাোঃ িরনায়ািা পবগি পিাোঃ  িিিত আলী িমিলা গৃমিনী িাসািাি ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৭০৭৬৪ ০১৯৯৩-৭৩১১৩০ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৪৩   ”    আরিনা খাতুন মৃত   আবুল িন্ডল িমিলা গৃমিনী িাসািাি ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪৭৯২ ০১৯১২-১৬৭৯১৩ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৪৪  পিাোঃ  িিজান আলী   ’’    বতয়ব আলী 

িন্ডল

পুরুষ মিনিজুি িনিসমত ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৩০১৩ ০১৯৩৬-৬৭৫৪৭৫ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৪৫   ’’    িারনি িন্ডল   ’’   আবুল িন্ডল পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৫১৭৪ ০১৯৫৯-০৩৩২৬৭ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৪৬ পিাছাোঃ  সালিা খাতুন   ’’   মিনাজুল 

ইসলাি

িমিলা গৃমিনী িনিসমত ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৩১৯৭ ০১৭৭২-৪৮১৪২৪ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৪৭ পিাোঃ  মকিািত আলী মৃত  মখতাব আলী পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪৭৫৫ ০১৯৩২-৯২৮০৮৬ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৪৮   ’’   শুকুি আলী পিাোঃ িমবউল ইসলাি পুরুষ মিনিজুি িনিসমত ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৩২৬৩ ০১৯৮৫-৮০৮১২১ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৪৯   ’’   আবু বাো   ’’   িসরলি 

িালসানা

পুরুষ মিনিজুি িনিসমত ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৩২৭০ ০১৯৩৬-৫০৫০২৯ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৫০       িারুল আক্তাি   ’’   িামিজুি িিিান পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৩৬৪৭ ০১৯৩৬-৫০৫০২৯ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৫১   ’’  আব্দুস সালাি   ’’   পখািা বক্স পুরুষ মিনিজুি ববদ্যনাথপুি ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৪২০০০১৮২ ০১৯০৪-০২৬১০৪ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৫২ পিাছাোঃ ছায়িা খাতুন   ’’   সািসুল িক িমিলা গৃমিনী কন্দিপুি ৯ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫১১৫৮ ০১৭৬০-১৪৩৫৭৮ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৫৩ পিাোঃ অরিদুল ইসলাি মৃত   আিােি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি ঘুমষিাড়া ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৫২৭৬ ০১৯৩৬-৫১৬৫১০ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৫৪    ’’  মলয়াকত আলী পিাোঃ  আবুল পিারসন পুরুষ মিনিজুি ঘুমষিাড়া ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৫২৪৬ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৫৫    ’’  আমিফুল ইসলাি মৃত   নুরুল ইসলাি পুরুষ মিনিজুি ঘুমষিাড়া ৬ িাসািাি ১৮১৩১৩৫৩৬৫৫৯৬ ০১৭৬৮-২৭৮৮৯৬ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৫৬   ’’  সাইদুি িিিান পিাোঃ  শািাজুল িক পুরুষ মিনিজুি ঘুমষিাড়া ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৫২৬৫ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৫৭   ’’  িামকব   ’’    কমবি উদ্দীন পুরুষ মিনিজুি ঘুমষিাড়া ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৬০০৭৫ ০১৯৩৬-১১৫০০৭ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৫৮   ’’   সাইদুি িিিান   ’’   িমবউল ইসলাি পুরুষ মিনিজুি ঘুমষিাড়া ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৫৪৬১ ০১৭৩৪-৪৭৭৬৯২ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৫৯   ’’  সরিদুল ইসলাি   ’’   বিি উদ্দীন পুরুষ মিনিজুি ঘুমষিাড়া ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৫৩৭৪ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৬০   ’’  আোঃ িান্নান িন্ডল  মৃত  ছাব্দাি পিারসন পুরুষ মিনিজুি ঘুমষিাড়া ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৫২৮৯ ০১৯৪৮-৫০০৪৯২ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৬১ পিাছাোঃ পিাকশনা পবগি   ’’   পখাকন িন্ডল িমিলা গৃমিনী ঘুমষিাড়া ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৭০৩৬০ ০১৯৪৫-৬১৪৩০৭ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৬২ পিাোঃ  শুকুি আলী   ’’   লাল চাঁি পুরুষ মিনিজুি ঘুমষিাড়া ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৫২৫১ ০১৮৫১-৯১৬৫৯৩ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৬৩   ’’   শুকুি আলী   ’’   পগালাি িসুল পুরুষ মিনিজুি ঘুমষিাড়া ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৩৫৩৪ ০১৯৯৬-১১৫৭৫৯ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯



২১৬৪   ’’   িমিনুি িন্ডল   ’’   মসিাজুল িন্ডল পুরুষ মিনিজুি ঘুমষিাড়া ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৫৩৯৫ ০১৯৮৮-৪৫৫০৪৬ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৬৫   ’’  পতািারেল িন্ডল পিাোঃ  আোচ আলী পুরুষ মিনিজুি ঘুমষিাড়া ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৫২৮৭ ০১৯৪০-৫৪২০৯২ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৬৬   ’’  পসািাব পিারসন মৃত   আইজদ্দী িন্ডল পুরুষ মিনিজুি কমিিপুি ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫২১৫১ ০১৭২১-৮১০৩৩৯ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৬৭   ’’  কাজল পিাোঃ  িস্তবািী পুরুষ মিনিজুি কমিিপুি ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫২১৫৭ ০১৯৬৬-০৩৪৭১৫ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৬৮   ’’  আমিরুল ইসলাি মৃত   আশিাি আলী পুরুষ মিনিজুি কমিিপুি ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫২০৪৮ ০১৭৫৩-৯৪৪৫৫৩ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৬৯   ’’  িমিদুল ইসলাি   ’’  িসরলি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি কমিিপুি ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫১৯৩৬ ০১৯৯৫-২৭১৬১৪ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৭০   ’’  িমজবাি িিিান   ’’   পখািা বক্রা্ িন্ডল পুরুষ মিনিজুি কমিিপুি ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫১৯১৭ ০১৭৪৯-৪৬৪৯৩৫ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৭১   ’’  ইউনুছ আলী   ’’  িান্দাি বক্স িন্ডল পুরুষ মিনিজুি কমিিপুি ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫১৯৩১ ০১৯১৮-৬১৮৩৭৫ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৭২   ’’  িামিজুি িিিান   ’’  আবু সািাি 

িন্ডল

পুরুষ মিনিজুি কমিিপুি ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫১৯৬৫ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৭৩   ’’  ইমলয়াছ   ’’   তািােত 

মবশ্বাস

পুরুষ মিনিজুি কমিিপুি ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫১৯৬৮ ০১৯৫১-২৭১৯৪২ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৭৪   ’’  আব্দুল িিিান   ’’    আসিত পচৌধিী পুরুষ মিনিজুি কমিিপুি ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫২১২২ ০১৯৩৩-১৬২৫৯৬ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৭৫ পিাছাোঃ আমছয়া খাতুন পিাোঃ   আলা উদ্দীন িমিলা গৃমিনী কমিিপুি ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫২০৭৬ ০১৭৩১-১৪১০৬৪ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৭৬ পিাোঃ সাইফুল ইসলাি পিাোঃ পিজাউল ইসলাি পুরুষ মিনিজুি তািামনবাস ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৫৫৭৮ ০১৯২০-৫৩৩৬৯১ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৭৭   ’’   ইিিান পিারসন   ’’   আবুল কারশি পুরুষ মিনিজুি তািামনবাস ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৭১৫২৭ ০১৯২৯-১৯৫৪৫৭ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৭৮   ’’   মশমুল মৃত  দুলু মবশ্বাস পুরুষ মিনিজুি তািামনবাস ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৪২০০০০০৯ ১৯০২১১১২৮ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৭৯   ’’   মিঠু পিাোঃ  মবশািত আলী পুরুষ মিনিজুি তািামনবাস ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৫৫৬৪ ০১৯২২-৮৬৩৩৮০ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৮০   ’’   উেল পিারসন        লাল পিািােি পুরুষ মিনিজুি তািামনবাস ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৬০২৯ ০১৯৯৩-৯৪৮৬৩৮ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৮১   ’’    অরিি আলী মৃত  ওয়ারজল 

িামলতা

পুরুষ মিনিজুি তািামনবাস ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৫৮৯৬ ০১৭৬৬-৭১৮৮১৯ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৮২   ’’   িারতি আলী   ’’    পখাকায় িন্ডল পুরুষ মিনিজুি তািামনবাস ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৭১৬৮৫ ০১৯৮৬-২৯৪০৮৫ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৮৩   ’’   শামিন িামলতা পিাোঃ আলতাব পিারসন পুরুষ মিনিজুি তািামনবাস ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৫৮১৪ ০১৯৪১-৯১০৮৩০ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৮৪   ’’   শিরসি আলী মৃত    ওয়ারজল িন্ডল পুরুষ মিনিজুি তািামনবাস ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৬০৩৮ ০১৯০৩-৮৯৩৫৩৮ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯



২১৮৫ পিাছাোঃ পিিরিৌসী পবগি পিাোঃ   ইউসুি আলী িমিলা গৃমিনী তািামনবাস ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৫৭৯০ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৮৬  পিাোঃ নুি ইসলাি মৃত  এলামি বক্স িন্ডল পুরুষ মিনিজুি তািামনবাস ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৫৮৮৩ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৮৭   ’’   মুকুল পিারসন পিাোঃ  জিরসি আলী পুরুষ মিনিজুি তািামনবাস ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৫৭০৭ ০১৯৮৭-২৭৪৮৭৭ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৮৮ পিাছাোঃ চম্পা খাতুন   ’’    সুরিান পিারসন িমিলা গৃমিনী তািামনবাস ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৪২০০০০৭২ ০১৯৮৯-৯২৫৫৩৫ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৮৯ পিাোঃ  মশবলুি  িিিান   ’’   পিাজারেল 

িন্ডল

পুরুষ মিনিজুি তািামনবাস ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৫৮০৬ ০১৭৪২-৭২৯১৮৫ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৯০ পিাছাোঃ  িয়না খাতুন   ’’   আশাদুল িক িমিলা গৃমিনী তািামনবাস ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৫৬৭৩ ০১৯২৮-৩০৫১১১ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৯১ পিাোঃ জািাত আলী মৃত   ওয়ারজল িন্ডল পুরুষ মিনিজুি তািামনবাস ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৭১৫২৪ ০১৯৪৩-৭৭১৭৬০ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৯২   ’’  সাইফুল ইসলাি পিাোঃ শািাজান আলী পুরুষ মিনিজুি শ্রীিািপুি ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫২৪৫১ ০১৩০২-৪১৪৫৬৮ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৯৩   ’’  মিনাজুল িন্ডল   ’’   িান্দাি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি শ্রীিািপুি ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫২৫০৬ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৯৪   ’’  আোঃ লমতি মৃত   পিািােি পুরুষ মিনিজুি শ্রীিািপুি ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫২২৩৭ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৯৫   ’’  রুস্তি আলী   ’’    সমিি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি শ্রীিািপুি ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫২২০১ ০১৪০২-২৯৮৮৭০ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৯৬   ’’  সরলিান খা   ’’  আিাি আলী 

শাি

পুরুষ মিনিজুি শ্রীিািপুি ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫২৬২১ ০১৮৩৪-৪৯৩৫০৮ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৯৭   ’’  িমিজুল ইসলাি   ’’   িািাি বক্স 

পিাল্লা

পুরুষ মিনিজুি শ্রীিািপুি ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫২২৭৮ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৯৮ পিাছাোঃ   িারজিা খাতুন   ’’   নুি ইসলাি িমিলা গৃমিনী শ্রীিািপুি ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫২৪৮১ ০১৪০১-৯৮০০৯৭ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২১৯৯    ”  সরিি খাতুন   ’’   িাকাত আলী িমিলা গৃমিনী শ্রীিািপুি ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫২৪৭৭ ০১৬৪৫-৪০৯৩০৯ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২০০ পিাোঃ  িসরলি উদ্দীন মৃত  ছাকাতুল্লাি পুরুষ মিনিজুি শ্রীিািপুি ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫২২০৭ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২০১   ’’  শািাবমদ্দন   ’’   সরলিান িন্ডল পুরুষ মিনিজুি শ্রীিািপুি ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫২২০৫ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২০২   ’’  ভুটি মিয়া   ’’   িারনি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি শ্রীিািপুি ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫২৫৫৩ ০১৯৩৯-৯৩৪৩৩৬ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২০৩   ’’  আমিি পিারসন   ’’   আমজি বক্স পুরুষ মিনিজুি শ্রীিািপুি ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫২৩৬৫ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২০৪   ’’  িমিদুল ইসলাি   ’’   আোঃ খারলক পুরুষ মিনিজুি শ্রীিািপুি ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫২৬৭৪ ০১৯৩৬-৯৯১০৭৪ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২০৫   ’’  উেল পিারসন পিাোঃ  বিি উদ্দীন শাি পুরুষ মিনিজুি শ্রীিািপুি ৭ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫২৬১৫ ০১৯৯২২-৮৬৮৭৮৭ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২০৬ পিাছাোঃ  িত্না খাতুন   ’’    পসারিল িানা িমিলা গৃমিনী ববদ্যিাথপুি ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫০৪৯৬ ০১৭২৬-১৮৯৫৯৫ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২০৭ পিাোঃ মজয়াউি িিিান   ’’ আোঃ অওয়াল 

িন্ডল

পুরুষ মিনিজুি ববদ্যিাথপুি ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫১৬৯২ ০১৯১৭-৬৭০৯১৭ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯



২২০৮ পিাছাোঃ  আমন্ন িানী       সু াস কি ডকাি িমিলা গৃমিনী িাসািাি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৩৬০৬ ০১৯৬০-৯৩৭৪৬৩ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২০৯ িাধা িানী       শীবনাথ িন্ডল িমিলা গৃমিনী িাসািাি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৫৭৩৭ ০১৯৯২-৯৩৪২৯১ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২১০ পিাছাোঃ  িমিয়ি পবগি মৃত  শমি উদ্দীন িমিলা গৃমিনী িাসািাি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৩৮৯৪ ০১৪০২-৬৪৫৮৬৬ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২১১     ’  পবলুিাি খাতুন পিাোঃ নুিিক িমিলা গৃমিনী িাসািাি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪৩৬৬ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২১২      ” তহুিা খাতুন   ’’   পতামিি িন্ডল িমিলা গৃমিনী ববদ্যিাথপুি ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫০৯৫৫ ০১৯১৫-৯১৫৪১২ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২১৩  পিাোঃ আক্তারুোিান মৃত ইসিাইল পিারসন পুরুষ মিনিজুি িনিসমত ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫২৯২৩ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২১৪ পিাছাোঃ  জারবি আলী পিাোঃ  িসরলি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি িনিসমত ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫২৮১৮ ০১৯৬৯-৮৫০৭৮২ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২১৫     ”   আিমজনা খাতুন মৃত চাি আলী িমিলা গৃমিনী িনিসমত ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫২৯৮১ ০১৯৬৯-০২৭২৩২ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২১৬     ”   ছারলিাি খাতুন পিাোঃ কুদ্দুস পিাল্লা িমিলা গৃমিনী িনিসমত ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৩২৬৯ ০১৪০৩-৪৮৩৮৫৭ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২১৭ পিাোঃ নুি আলি মৃত   ছািাি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি িনিসমত ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৩২১৭ ০১৮৪৬-৭৪৯৫৭৭ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২১৮   ’’   আিসান িামবব   ’’   আমজজাি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি িনিসমত ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৬৯৮৫৪ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২১৯   ’’   িামিজুি িিিান পিাোঃ শুকুি 

আলীিামলতা

পুরুষ মিনিজুি িনিসমত ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫২৯৭৭ ০১৯৫৬-৬৭৫২৪৮ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২২০   ’’   আবু সািা   ’’    িসরলি 

িালসানা

পুরুষ মিনিজুি িনিসমত ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৩২৫৬ ০১৯১৭-২৯৮৩৭২ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২২১   ’’  সািসুল িক িামলথা  শুকুি আলী িামলথা পুরুষ মিনিজুি িনিসমত ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৩০০৫ ০১৯৯০-৯৩৬৬৯২ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২২২   ’’   শমিদুল ইসলাি   ’’    কামবল িন্ডল পুরুষ মিনিজুি িনিসমত ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫২৭৯০ ০১৭২৪-৫৩১১০২ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২২৩   ’’   আবুল পিারসন মৃত    মুিাি আলী পুরুষ মিনিজুি িনিসমত ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫২৭৭৯ ০১৯৩৮-৯৬৫২৪৫ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২২৪   মিরিাজ আলী মবশ্বাস   ’’    িমকি 

পিািােি

পুরুষ মিনিজুি িনিসমত ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৩২৪৭ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২২৫   ’’  পসারিল িানা  পিাোঃ  আবু সরলিান পুরুষ মিনিজুি িনিসমত ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫২৭৫০ ০১৯২৯-১৮৮৩৭৮ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২২৬   ’’  মজল্লুি িিিান মৃত   আলী  আিােি পুরুষ মিনিজুি িনিসমত ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৩১৯১ ০১৯৩৪-১০৪১৪৩ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২২৭   ’’  বাবলুি িিিান পিাোঃ  সািাি আলী পুরুষ মিনিজুি িনিসমত ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫২৮৮০ ০১৯৪০-৫৩৯১৩৩ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২২৮ পিাছাোঃ  আরনায়ািা পবগি   ’’   আোঃ জমলল 

িন্ডল

িমিলা গৃমিনী িনিসমত ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫২৭৯৫ ০১৯২১-৭১৬৪৬৯ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২২৯    ”  িরনায়ািা খাতুন   ’’   মবষািত িামলথা িমিলা গৃমিনী িনিসমত ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫২৯৫৯ ০১৭৬৮-১৩১৯৯২ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৩০  ”    চায়না খাতুন   ’’   সাইফুল ইসলাি িমিলা গৃমিনী িনিসমত ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৩০৮০ ০১৯৯০-৬৫০৫৩৪ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯



২২৩১     ” খামিজা খাতুন   ’’   আরজিাি িন্ডল িমিলা গৃমিনী িনিসমত ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫২৮১২ ০১৯৯৬-৫৬৪৬৫৮ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৩২    ”  ওমিিা খাতুন   ’’   জুলমিোি িমিলা গৃমিনী িনিসমত ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৩১৭৪ ০১৯৯৫-১০৮৬৯৩ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৮২২-৫৭২১০৫

২২৩৩ পিাোঃ  িারুনুি িমশি   ’’   আলা উদ্দীন পুরুষ মিনিজুি িনিসমত ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৩০৩৮ ০১৭২৮-১২২৫১৩ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৮২২-৫৭২১০৫

২২৩৪  পিাোঃ  িারসি আলী মৃত   মিিাি বক্স পুরুষ মিনিজুি ববদ্যনাথপুি ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫১৬৬২ ০১৮৭০-৯৮১৩৮২ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৮২২-৫৭২১০৫

২২৩৫ পিাোঃ তমববুি িিিান  পিাোঃ মুন্নাথ িন্ডল পুরুষ মিনিজুি ববদ্যনাথপুি ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫১৪৪৭ ০১৯৯৮-৭২৪০১৮ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৮২২-৫৭২১০৫

২২৩৬ পিাোঃ তমিকুল ইসলাি পিাোঃ মিিাি পিারসন পুরুষ মিনিজুি ববদ্যনাথপুি ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫১৪৯০ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৮২২-৫৭২১০৫

২২৩৭ ’’ আোঃ আলীি পতািারেল পিারসন পুরুষ মিনিজুি ববদ্যনাথপুি ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৮৩০০০৭ ০১৯১৫-৭৫৫৮৭৬ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৮২২-৫৭২১০৫

২২৩৮ পিাোঃ কাওসাি িন্ডল মৃত-িমকি চাি ির্ ডল পুরুষ মিনিজুি ববদ্যনাথপুি ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫১৭৪৮ নাই পিাোঃ তামিকুোিান ০১৮২২-৫৭২১০৫

২২৩৯ ’’ আসাদুল িক আোঃ সািাি পুরুষ মিনিজুি ববদ্যনাথপুি ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫১৬১০ ০১৯৪০-৫৩৯১৬৩ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৮২২-৫৭২১০৫

২২৪০ ’’ িমশয়াি িিিান আোঃ সািাি পুরুষ মিনিজুি ববদ্যনাথপুি ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫১৭০৯ ০১৭৩৬-৩৬৪৭২৫ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৮২২-৫৭২১০৫

২২৪১ ’’ আিাি  কারিি পুরুষ মিনিজুি ববদ্যনাথপুি ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫১৪৭৪ ০১৯৩১-২৫০১৮৫ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৮২২-৫৭২১০৫

২২৪২ ’’ আরনায়াি পিারসন আকবাি আলী পুরুষ মিনিজুি ববদ্যনাথপুি ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫১৩৪৭ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৮২২-৫৭২১০৫

২২৪৩ ’’ িমতয়াি িিিান নওশাি আলী পুরুষ মিনিজুি ববদ্যনাথপুি ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫১৬৪৮ ০১৯২২-২৪৬২৭১ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৮২২-৫৭২১০৫

২২৪৪ বমবতা মনয়ািত আলী িমিলা গৃমিনী ববদ্যনাথপুি ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫১৩৪২ ০১৯৩৪-৫৫৪২২১ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৮২২-৫৭২১০৫

২২৪৫ আলীিন পনছা ইউনুচ আলী িমিলা গৃমিনী ববদ্যনাথপুি ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫১৫২৪ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৮২২-৫৭২১০৫

২২৪৬ মুনতাজ কারিি পুরুষ মিনিজুি ববদ্যনাথপুি ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫১৪৭৭ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৮২২-৫৭২১০৫

২২৪৭ আমিনুি আিছাি পুরুষ মিনিজুি ববদ্যনাথপুি ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫১৬৬৯ ০১৯৯০-৯৩৬৭০১ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৮২২-৫৭২১০৫

২২৪৮ িাবুি ইউনুচ পুরুষ মিনিজুি ববদ্যনাথপুি ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫১৬১৫ ০১৯৯৯-৬৩৫৭২২ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৮২২-৫৭২১০৫

২২৪৯ আমিফুল মিিাি পুরুষ মিনিজুি ববদ্যনাথপুি ৮ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫১৪৯২ ০১৯৫৯-৫৬৮১৫৬ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৮২২-৫৭২১০৫

২২৫০ পিাোঃসমি উদ্দীন িিিবািী পুরুষ মিনিজুি ববদ্যনাথপুি ৮ িাসািাি ৭৩৩৬৩১১৮১১ নাই পিাোঃ তামিকুোিান ০১৮২২-৫৭২১০৫

২২৫১ পিাছাোঃ আশিাফুন পনছা পিাোঃ আশিাি আলী িমিলা গৃমিনী ববদ্যনাথপুি ৮ িাসািাি ১০১৮০৯৬৩৬০ নাই পিাোঃ তামিকুোিান ০১৮২২-৫৭২১০৫

২২৫২ সুমিয়া খাতুন পিাোঃ  িারনি আলী িমিলা গৃমিনী িাসািাি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪৩৬৮ ০১৯৬৬-২৯৩০৫০ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৫৩ পিাোঃ আববাস উদ্দীন   ’’    আব্দুল িামিি 

িন্ডল

পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৪২০০০১৬৬ ০১৯০৪-৩৬৯১২৬ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৫৪   ’’   মজয়াউি িিিান   ’’   আোঃ   জমলল পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৫২০৫ ০১৯৯৮-৭৪৪৩৪৪ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৫৫ লাল পিািােি   ’’   িমনি পিারসন পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪৮৪৬ ০১৭০৯-৫০৬০৮১ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৫৬ পিাোঃ আনারুল ইসলাি   ’’   আব্দুি ছুবান 

আলী

পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪৯০৪ ০১৯৮৭-৪৬৮৬৪৮ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৫৭   ’’   িামিজুি িিিান   ’’   নামজি উদ্দীন পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪৮৯৭ ০১৯৬০-৪৩২৩৪২ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৫৮   ’’   মিনারুল ইসলাি   ’’   নজরুল ইসলাি পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৩৪১২ ০১৯৩২-১৫৩৮৮৭ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯



২২৫৯   ’’   আব্দুল আজীজ মৃত   নামজি উদ্দীন পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৬৫৭৫ ০১৭৮৪-১৮২১৯০ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৬০   ’’   আমিফুল ইসলাি   ’’   সুলতান ইসলাি পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৪২০০০০৪১ ০১৯২৬-৪৯৫৩১৬ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৬১   ’’  িািাবুব িিিান   ’’   নামসি উদ্দীন পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৭০৮১৮ ০১৯১৫-০৯২৪৫৮ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৬২      সুকুিাি পসন        সু াষ চন্দ্রা্ পসন পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪৯৪২ ০১৯৯৩-৪৮৯৭১৯ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৬৩   ’’  উেল মৃত  আবুল পিারসন পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৫১৪৫ ০১৯২৭-০১৬০০৭ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৬৪   ’’  আব্দুল খারলক   ’’   ছন্নত িন্ডল পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৭০৮৭৩ ০১৪০৩-২৮৩২৪৯ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৬৫   ’’  জািাল উদ্দীন  পিাোঃ  আনছাি আলী পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৫১২০ ০১৯৮৬-৪৬৮১১৬ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৬৬   ’’  মসিাজুল ইসলাি    ’’   কমিি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৬০০৭০ ০১৪০২-৫০৪০৭৭ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৬৭   ’’  আরছি উদ্দীন    ’’   ইসিাইল িন্ডল পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৭১৫৮৮ ০১৯৯৫-৬০০০৬১ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৬৮   ’’  িমিকুল ইসলাি    ’’   িমবউল ইসলাি পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৭০৮৯৯ ০১৯৯১৫-৫১৭৪৭২ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৬৯   ’’  ইন্তাজুল িক    ’’   আোঃ িমিি 

িন্ডল

পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৭০৭৫৩ ০১৯৬৪-৪৭৩৬৩৫ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৭০   ’’  সাোি পশখ    ’’   িান্নান পশখ পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৭১৫৯৬ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৭১   ’’  মুস্তাক আলী    ’’   িন্টু মিয়া পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৪২০০০০৪৮ ০১৯০৯-২০৪৮০৩ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৭২   ’’  ঝন্টু মিয়া মৃত আমজি বক্রা্ িন্ডল পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৩৪৯০ ০১৯৪১-৭৬২৭৮২ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৭৩   ’’  মিনারুল ইসলাি পিাোঃ  আব্দুল কারিি পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪৮৩৬ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৭৪   ’’  আশাদুল ইসলাি মৃত   মকনাত আলী পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪৭৪২ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৭৫   ’’  মততাস পিারসন পিাোঃ  ইছািক পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪৮১৮ ০১৯৬৭-৫৯৪৪৬৫ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৭৬   "  ইছািক িন্ডল মৃত   আজগাি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৫৭৫৬ ০১৭৮১-১৩৭৯৮২ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৭৭  পিাছাোঃ সরখলা পবগি পিাোঃ  জুড়ন িমিলা গৃমিনী িাসািাি ৬ িাসািাি ৯১৩৬৩৫২৯৩৮ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৭৮ পিাোঃ মিরিাজ আিেি   ’’    িিিত আলী পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪৮৬৪ ০১৭৮১-৬৪৪৬৫০ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৭৯    “’  পসারিল িানা মৃত   মুনসুি আলী পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৪২০০০০২০ ০১৯২২-৩৫৮২৪৫ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৮০ িনমজত শি ডা মৃত   সনাতন শি ডা পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৬ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪৯৫৩ ০১৭৭৬-১৪২৭৬৩ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৮১ পিাছাোঃ  পসমলনা পবগি পিাোঃ  লুওিল িিিান িমিলা গৃমিনী িাসািাি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৩২৮৯ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৮২     ”   আরলয়া পবগি   ’’    আমজজুল িক িমিলা গৃমিনী িাসািাি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৩৩২২ ০১৯৩৭-১৩৬০৩১ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯



২২৮৩    ”    মিরিাজা পবগি   ’’মিজানুি িিিান িমিলা গৃমিনী িাসািাি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৩২৮৭ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৮৪ পকািল কি ডকাি      অমনল কি ডকাি পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৩৭৫৮ ০১৯২৫-১৫৯১০৫ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৮৫ পিাছাোঃ িামলিা খাতুন পিাোঃ জমিি উদ্দীন িমিলা গৃমিনী িাসািাি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৪০৮৬ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৮৬ পিাোঃ শাকুি পিাল্লাি মৃত  ইউনুচ পিাল্লাি পুরুষ মিনিজুি িাসািাি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৩৬৮৮ ০১৯৬৫-৮৩৮৬৭১ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৮৭ সরন্তাষ কুিাি মৃত কামিক্ষ্া কুিাি পুরুষ মিনিজুি িাধবপুি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৩৬৮৯ ০১৯৩৩-৩০৭০৩১ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৮৮ পিাোঃ শমিকুল ইসলাি    ’’   ইউনুচ আলী পুরুষ মিনিজুি িাধবপুি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৩৬৩২ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৮৯ পিাছাোঃ মিরিাজা খাতুন    ’’   িামিজুি 

িিিান

িমিলা গৃমিনী িাধবপুি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৩৬১৪ ০১৯৫৬-২২৭২২৯ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৯০    ”   িমশিা খাতুন   ’’    আজান বািী িমিলা গৃমিনী িাধবপুি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৩৬৩৩ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৯১  পিাোঃ িিজ আলী   ’’    ইসিাইল িন্ডল পুরুষ মিনিজুি িাধবপুি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৩৬৫১ ০১৯৪৬-৮৫২০৭৯ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৯২      ”  সুকুিাি মবশ্বাস         সুমনল মবশ্বাস পুরুষ মিনিজুি িাধবপুি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৩৬৮৪ ০১৯১৪-৭১৯৬১০ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৯৩ পিাছাোঃ বমবতা খাতুন পিাোঃ িারলক পিারসন িমিলা গৃমিনী কন্দি ডপুি ৯ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৭১৬১৮ ০১৯৮৩-২৭৮৫৭১ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৯৪ পিাোঃ আব্দুস ছািাি  ’’   শুকুি আলী পুরুষ মিনিজুি কন্দি ডপুি ৯ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫১২৩৪ ০১৯৫৯-৫৬৮১৪৯ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৯৫   ’’   জািাঙ্গীি  ’’   আরনায়াি 

পিারসন

পুরুষ মিনিজুি কন্দি ডপুি ৯ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮০০০০৮০ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৯৬   এিশাি আলী িন্ডল  ’’   িরি বািী পুরুষ মিনিজুি কন্দি ডপুি ৯ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫১৩৩৭ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৯৭  ’’  বাবু  ’’   মুিাি িালসানা পুরুষ মিনিজুি কন্দি ডপুি ৯ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৭০৯২৪ ০১৯৩৬-৫০৮৮৮৪ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৯৮ পিাছাোঃ িামিজা পবগি  ’’   আশিাি আলী িমিলা গৃমিনী কন্দি ডপুি ৯ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৭০১৮৮ ০১৯৬২-১৬৮৩৫৪ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২২৯৯    ’’    িমজলা পবগি  ’’   সািছুল িক িমিলা গৃমিনী কন্দি ডপুি ৯ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫১২৬২ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২৩০০ পিাোঃ জািাঙ্গীি আলি  ’’   মবশািত আলী পুরুষ মিনিজুি কন্দি ডপুি ৯ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫১০৩৯ ০১৮৬০-৮০৪৭২৭ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২৩০১  ’’    খুিমশি  আলি  ’’   পসালাইিান 

পিারসন

পুরুষ মিনিজুি কন্দি ডপুি ৯ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫১০৮১ ০১৭২৪-৭১১৩২৮ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২৩০২  ’’   আলতাব পিারসন মৃত  পখিায় িন্ডল পুরুষ মিনিজুি কন্দি ডপুি ৯ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫১১১২ ০১৯৬২-৩৩৯২৩৬ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২৩০৩  ’’    আবু পিারসন ’’    আয়ুব িন্ডল পুরুষ মিনিজুি কন্দি ডপুি ৯ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫১২১১ ০১৯২৯-৪২১৫১৩ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২৩০৪ পিাছাোঃ মশউলী পবগি পিাোঃ মুক্তাি পিারসন িমিলা গৃমিনী কন্দি ডপুি ৯ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫১১৫১ ০১৭৪২-০৩৯০৫৫ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২৩০৫    ’’    ছমবিি পবগি   ’’   আব্দুি িাোক িমিলা গৃমিনী কন্দি ডপুি ৯ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫১১২০ ০১৯৪৫-২৩৫২০৬ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২৩০৬    ’’   ছারলিাি পবগি   ’’   িমিদুল ইসলাি িমিলা গৃমিনী কন্দি ডপুি ৯ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫১২৩৩ ০১৯১৪-৭৫৯১১২ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২৩০৭ পিাোঃ আব্দুল আলীি   ’’   িমতয়াি িিিান পুরুষ মিনিজুি কন্দি ডপুি ৯ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫১১৩৪ ০১৯৯৩-৪৮৯৭২১ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯



২৩০৮ পিাছাোঃ   মিনা খাতুন   ’’   এনামুল িক িমিলা গৃমিনী কন্দি ডপুি ৯ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৭০২২৩ ০১৯৯৯-১২১৭৬৩ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২৩০৯ পবলারয়ত পিারসন মৃত  মনয়ািত িমল্লক পুরুষ মিনিজুি কন্দি ডপুি ৯ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৭০২৮৫ ০১৯২৭-১২৫৫৮০ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২৩১০ আলী পিারসন িমল্লক মৃত  মনয়ািত িমল্লক পুরুষ মিনিজুি কন্দি ডপুি ৯ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৭০২২১ ০১৯৮১-৯৩৮২২৭ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২৩১১ পিাোঃ আব্দুল িমিি পিাোঃ পতািারেল 

পিারসন

পুরুষ মিনিজুি কন্দি ডপুি ৯ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫১০১৪ ০১৯৩২-৬৭৮৬৭৫ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২৩১২   ’’   আব্দুল  িমশি মৃত  আব্দুল িক পুরুষ মিনিজুি কন্দি ডপুি ৯ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫১০২৯ ০১৭৪১-০৯৫২৪৩ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২৩১৩   ’’   জািাঙ্গীি আলি পিাোঃ  ছরলিান  িন্ডল পুরুষ মিনিজুি কন্দি ডপুি ৯ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৭০২৪৮ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২৩১৪ পিাোঃ জমসি উদ্দীন পিাোঃ আোঃ জমলল 

িন্ডল

পুরুষ মিনিজুি কন্দি ডপুি ৯ িাসািাি ৮২৩৬২৮৭২১৮ নাই পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২৩১৫   ’’   কািাল উদ্দীন মৃত আয়ুব আলী িন্ডল পুরুষ মিনিজুি কন্দি ডপুি ৯ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫০৫৭০ ০১৯৩৪-৭২৭৮০৯ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২৩১৬   ’’   চঞ্চল উদ্দীন   ’’  আলা উদ্দীন পুরুষ মিনিজুি কন্দি ডপুি ৯ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৭০১৪৪ ০১৯১২-১৬৪১৭৯ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২৩১৭   ’’  জামকি পিারসন পিাোঃ  মুসা িক পুরুষ মিনিজুি কন্দি ডপুি ৯ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫০৮৯৬ ০১৯৩৭-৭১৪২০০ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২৩১৮   ’’পিরলায়াি পিারসন   ’’    কািাল উদ্দীন পুরুষ মিনিজুি কন্দি ডপুি ৯ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫০৬৪৩ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২৩১৯ পিাছাোঃ ছালিা পবগি   ’’   জমিরুল ইসলাি িমিলা গৃমিনী কন্দিপুি ৯ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫০৯২৫ ০১৯৫৯-৭১০১৬২ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২৩২০ পিাছাোঃ আমলয়াখাতুন আোঃ সািাি িমিলা গৃমিনী কন্দিপুি ৯ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫০৫০৩ ০১৯১২-৪১৩৩৬২ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২৩২১ পিাছাোঃ নাজিা খাতুন  ’’    মজয়াউি িিিান িমিলা গৃমিনী শ্রীিািপুি ৯ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫২৬০২ ০১৯১৫-২২০০০৮ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২৩২২ পিাোঃ িিজ আলী  ’’    িরস্তাবািী পুরুষ মিনিজুি শ্রীিািপুি ৯ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫০৮৭৫ ০১৮৮৭-০৮৩২৪১ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২৩২৩   ’’  মিঠুন আলী  ’’    িারসি আলী পুরুষ মিনিজুি শ্রীিািপুি ৯ িাসািাি ১৮১৫৫৪২০০০০৭৬ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২৩২৪   ’’  আবুল কারশি মৃত   নুিিক িন্ডল পুরুষ মিনিজুি শ্রীিািপুি ৯ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫০৮৫১ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২৩২৫   ’’  আোঃ ছািাি  ’’    কিি আলী পুরুষ মিনিজুি শ্রীিািপুি ৯ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫০৯৬৮ ০১৮৬০-৪৪৭৬৩৯ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২৩২৬   ’’  আমতয়াি পশখ  ’’    নািাজ আলী 

পশখ

পুরুষ মিনিজুি শ্রীিািপুি ৯ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫০৭৯০ ০১৮৭৭-০৭৮৭৩৫ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২৩২৭ পিাছাোঃ জািানািা পবগি পিাোঃ িামকি আলী িমিলা গৃমিনী শ্রীিািপুি ৯ িাসািাি ৫৯৭২৭৭৪৮৪৬ ০১৯২৭-৩১৬৭০৩ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২৩২৮ শ্রীিমত রুিা সানতািা শ্রী মিরু সানতািা িমিলা গৃমিনী শ্রীিািপুি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৩৬১০ ০১৯১৭-৮৯৪৩৬২ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২৩২৯ পিাোঃ পতাজারেল িক মৃত  পিঘাই িন্ডল পুরুষ মিনিজুি শ্রীিািপুি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫৩৭০০ ০১৯২২-৫৯১৯০৩ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২৩৩০   ’’   িাসুি িাির জ  ’’    শমি উদ্দীন পুরুষ মিনিজুি শ্রীিািপুি ৫ িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৭১৬০৬ ০১৯৩১-২৪৪৭২০ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯



২৩৩১   ’’ আোঃ  খারলক িামলথা   ’’    আবুল পিারসন পুরুষ মিনিজুি িনিসমত িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫২৯৯৭ ০১৯৪৬-৮৩০৪৮০ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯

২৩৩২   ’’  আরছি উদ্দীন   ’’    তারছি উমদ্দন পুরুষ মিনিজুি িনিসমত িাসািাি ১৮১৫৫৩৮৫৫২৯০৭ ০১৯৯৪-০৯৮১৯৮ পিাোঃ তামিকুোিান ০১৯১৮-৯৫০০৯৯



ক্রমিক নং নাি মিতা/ স্বািী পুরুষ/িমিলা পিশা গ্রাি ওয়ার্ ড নং ইউমনয়ন জাতীয়িমিচয় িত্র নং প াক্তাি পিাবাইল নং সংযুক্ত মর্লারিি  নাি মর্লারিি পিাবাইল নং

২৩৩৩ পিাোঃ মিজানুি িিিান পিাোঃ িমি উদ্দীন পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৭ িায়পুি ১৮১৫৫৫০০০০০২৫ ০১৯০৬-৫৭৬১৬১ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৩৪ পিাোঃ নামসি উদ্দীন মৃত তুফান পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৭ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৯২৮১ ১৯৩৪৫৫৪১৩৬ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৩৫ পিাোঃ আব্দুল সাত্তাি মৃত কালু িন্ডল পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৭ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৯১১৪ ১৯৫৯৭০৯৫২৪ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৩৬ পিাোঃ বািাদুি পিাোঃ ফয়জউল্লাি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৭ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৯১০৫ ০১৮৮৪-৪৫৮০৪১ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৩৭ পিাোঃ পিাফারেল পিারসন মৃত জান িিাম্মি পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৭ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৯৭৬৩ ০১৯৯৯-১২১৯৫২ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৩৮ পিাোঃ ইিামুল িক মৃত ইলািী িন্ডল পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৭ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৯৪৯৯ ১৭৫১৫৫৫৩৯৪ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৩৯ পিাোঃ এিশাি আলী পিাোঃ ফমকি চাঁন িন্ডল পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৭ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৮৯২৭ ০১৭৮২-৮৮২২৯৭ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৪০ পিাছাোঃ শািানাজ খাতুন শওকত আলী িমিলা গৃমিনী বামলহুিা ৭ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৯১০০ ০১৯৪৯-৫২৫৯৮০ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৪১ শ্রী  রবশ িালিাি বুমিশি পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৭ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৯১৪২ ১৭৮৪৬১৫৫৯১ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৪২ পিাছাোঃ শামিিা পবগি িাোঃ িযিত আলী িমিলা গৃমিনী বামলহুিা ৭ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৯৫০১ ০১৭৩৩-৬১৮৮৩২ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৪৩ পিাোঃ বিরুল আলি পসািিাব আলী পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৭ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৯২৭০ ০১৭৯৮-৭৫৯২২৭ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৪৪ পিাোঃ আলাউদ্দীন  পিাোঃ এরি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৮ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৮৯৬০ ০১৭২৬-৭৫৯৪১১ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৪৫ পিাোঃ ছাত্তাি আলী মৃত সুনাই িন্ডল পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৮ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৯০৩৫ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৪৬ পিাোঃ ফমিদুল ইসলাি  আলী মিয়া/ নুি পিািম্মি পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৭ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৯২৭৭ ১৭৪৬১৭২৭৩১ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৪৭ পিাোঃ আব্দুল ওিাব মৃত আলী মিয়া পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৮ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৮৮৮৯ ০১৯৫৪-৬৪৬৬৬৩ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৪৮ পকষ্ট িালিাি িমলস্নক িালিাি পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৭ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৯১৪৭ ০১৯১০-৪৭৫০০৪ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৪৯ পিাোঃ ইদু িন্ডল মৃত- মজন্নাত আলী পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৮ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৮৮৩৭ ০১৮৫৬-১৩৮০১৬ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৫০ পিাোঃ িিজান আলী  মৃত িিিত আলী পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৭ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৯২২৩ ০১৪০৭-৩৮০৯৮০ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৫১ পিাোঃ কারশি আলী মৃত সিি আলী পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৮ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৯৩১২ ১৯৫৬৬৭৪৭১২ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৫২ পিাোঃ িারুন মৃত-আোঃ িাোক পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ৫ িায়পুি ২৬৯২৯৮৫৯৪৯৯৭৬ ১৮৮২৫০৩২৯৯ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৫৩ আসাদুল িতরলব িমল্লক পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৮ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৯৯৪০ ১৯১২৮১৭৭৫৯ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৫৪ শমফকুল লমতফ পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৭ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৮৯০২ ১৭৫৫২৩৯৪৯৫ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৫৫  আোঃ খারলক শুকুি আলী পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৮ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৮৮৪৬ ১৯৩৪৫৫৪২৬০ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৫৬ জািাল িামকি পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৩ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৮৮৯৪ ০১৯৬৫-৮৩৯৫০৪ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৫৭ িমফকুল লমতফ পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৮ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৮৮১৩ ১৯৫২০৮৯৫৯৪ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

খাদ্য বান্ধব কি ডসুমচি আওতায় ইউমনয়ন ম মত্তক সুমবধা প ামগরিি নারিি তামলকা

ইউমনয়ন নাি- িায়পুি, জীবননগি, চুয়ার্াঙ্গা।



২৩৫৮ কািাল( কালাি) আলী পিারসন পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৮ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৮৯২০ ১৯৯৬০০৪৩০২ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৫৯ সালাি শািািৎ পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৫ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৬৫৯৫ ০১৯২৩-৪৪৪৬৬০ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৬০ শািানুি সাইদুি িমিলা গৃমিনী বামলহুিা ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৬৯৪০ ০১৮৬৭-৩৩৭০১৪ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৬১ ইয়াদুল আরনয়াি পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৩ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৭০৩২২ ১৭৭০৩৩৭৪০৬ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৬২ নাজিা খারলক িমিলা গৃমিনী বামলহুিা ৭ িায়পুি ১৮১৫৫১৯৫৩৭৪৫২ ০১৯৬৫-৯১৫৩৯২ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৬৩ লমতি আলিাছ পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৮ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৭০৩১১ ০১৮৩২-৪২৯৬৮৫ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৬৪ সািসুল বািাি পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৭ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৭৩২৩ ০১৭২৬-৭৪৯১৪৬ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৬৫ সুমফয়া িউফ িমিলা গৃমিনী নতুন চাকলা ৬ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৭৩৫৯ ০১৯৪১-৭৫১২৮৩ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৬৬ আমজজুল আকবাি পুরুষ মিনিজুি নতুন চাকলা ৫ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৭২৮৫ ০১৭৭৯-১৩৮২২৪ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৬৭ ফুলজান কালাচাি িমিলা গৃমিনী নতুন চাকলা ৮ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৭২০৮ ০১৭৮৯-৯৭১৭৬৪ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৬৮ িামলি মুনতাজ পুরুষ মিনিজুি নতুন চাকলা ৮ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৭৫০৪ ০১৯৪৩-১৮৭৯৫৯ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৬৯ জুরয়ল আলী পিারসন পুরুষ মিনিজুি নতুন চাকলা ৮ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৬৬০০ ০১৯৪৩-১৮৭৯৫৯ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৭০ পিাোঃ আলা উদ্দীন িন্ডল পিাোঃ আকবাি আলী পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৭ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৮৯৮১ ০১৯৯২-২৪৫০৫২ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৭১ পিাছাোঃ পখারিজা খাতুন জারকি িমিলা গৃমিনী নতুন চাকলা ৮ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৭৫৮৯ ০১৩১৫-৪৬৯৯৬৯ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৭২ পিাোঃ আবুল কারশি পিালস্না পিািি আলী পিাল্লা পুরুষ মিনিজুি িারুফিি ১ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৮৩৭৩ ০১৯১২-৩৮৪৩৯৬ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৭৩ লুৎফি িিিান িমল্লক মবশ্বাস পুরুষ মিনিজুি কৃঞ্চপুি ৬ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫০০৭ ০১৯০৬-২২৫৯৩০ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৭৪ শামিি আবুল পিারসন পুরুষ মিনিজুি কৃঞ্চপুি ৬ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৪২৯৩ ০১৯০৯-৭০৭৮৬১ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৭৫ িইদুল নূি বক্স পুরুষ মিনিজুি কৃঞ্চপুি ৩ িায়পুি ১৮১৫৫৫০০০০০০৯ ০১৪০১-৫৫৫৮৫৪ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৭৬ িারজিা আমতয়াি িমিলা গৃমিনী কৃঞ্চপুি ৭ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৪৫৩২ ১৯২৫৬৪২২৭৬ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৭৭ দুখু মিয়া ছাত্তাি আলী পুরুষ মিনিজুি কৃঞ্চপুি ৭ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৪৩২০ ১৭৫৩১৭২৪৪৭ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৭৮ আফসাি আবুল পিারসন পুরুষ মিনিজুি কৃঞ্চপুি ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৪২৯১ ১৯৯৩৯৫৮২০৪ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৭৯ িারশদুল আব্দাি পুরুষ মিনিজুি কৃঞ্চপুি ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৭০৪৯১ ০১৯৩৭-৪৬৮৪৪০ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৮০ আব্দাি নূরুোিান পুরুষ মিনিজুি কৃঞ্চপুি ৩ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৪২৮৪ ১৯৩৭৪৬৮৪২৪ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৮১ িমলল মুনসুি পুরুষ মিনিজুি কৃঞ্চপুি ৫ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৪৩৫৭ ১৯২৭৪৮২৮৪৫ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮



২৩৮২ হৃিয় ওিাব পুরুষ মিনিজুি কৃঞ্চপুি ৫ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৭০৪৮১ ১৯৪৩৮৯৫০২৭ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৮৩ িমিদুল কারিি পুরুষ মিনিজুি কৃঞ্চপুি ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৪৩৩৭ ০১৯৭৮-৭৪৪৩৩৯ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৮৪ সাইফুল নূি বক্স পুরুষ মিনিজুি কৃঞ্চপুি ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৫০০০০০০৭ ০১৭৪৪-৯১৭৫০৫ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৮৫ পিাক্তাি আবুল পুরুষ মিনিজুি কৃঞ্চপুি ২ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫২৯০ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৮৬ সাত্তাি শমিদুল পুরুষ মিনিজুি কৃঞ্চপুি ২ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৪৬২৪ ১৯৫৪০৩০৮৭৫ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৮৭ পিাছাোঃ পিরবকা পবগি পিাোঃ মবল্লাল পিারসন িমিলা গৃমিনী বাড়ামি ৫ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৩২৪৮ ০১৯০৯-৪৫৯৫১১ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৮৮ পিাোঃ বলু মবশ্বাস পিাোঃ মুনছি আলী পুরুষ মিনিজুি কৃঞ্চপুি ২ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৪৩২১ ১৯৩৭৭৫৮৪২২ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৮৯ িমিদুল সব্দুল পুরুষ মিনিজুি কৃঞ্চপুি ৬ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৪২৯৭ ০১৯৩৬-১৭৪০৪৮ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৯০ উল্লাস আব্দাি পুরুষ মিনিজুি কৃঞ্চপুি ৫ িায়পুি ১৮১৫৫৫০০০০১৫৪ ১৯৮২৮৪৮৬১৬ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৯১ িানু খাতুন সব্দুল িন্ডল িমিলা গৃমিনী কৃঞ্চপুি ৫ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৪৩০১ ১৯৬৫৮৩৯৫০৩ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৯২ মিংকু বল্টু পুরুষ মিনিজুি কৃঞ্চপুি ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫০২৭ ১৯৪৩৮৯৫০২২ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৯৩ শািাজান সব্দুল পুরুষ মিনিজুি কৃঞ্চপুি ৫ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৭৫০ ০১৯০২-১৭৫২৯৩ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৯৪ পিাোঃ মগয়াস উদ্দীন মৃত-আোঃ কারিি পুরুষ মিনিজুি পুিাতন 

চাকলা

৯ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৬৫২১ ০১৮৬১-৩৭১৬৩৯ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৯৫ পিাোঃ আমনসুি িিিান মৃত-আববাছ আলী পুরুষ মিনিজুি পুিাতন 

চাকলা

৯ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৬৬৭৭ ১৮৬৬২৩৮৬০৯ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৯৬ পিাস্তফা আমজজ পুরুষ মিনিজুি কৃঞ্চপুি ৫ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৬৫০৭ ০১৯৪৭-৩১৭৪০৪ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৯৭ পিাোঃ িমফজ উদ্দীন পিাোঃ ছারিি আলী পুরুষ মিনিজুি পুিাতন 

চাকলা

৯ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৭০৩১ ১৭৫৪১০৬৬৮২ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৯৮ পিাছাোঃ আমিয়া খাতুন পিাোঃ মসমদ্দক আলী িমিলা গৃমিনী পুিাতন 

চাকলা

৯ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৬৫৫৯ ১৯৫৭৬৫৪৪৯৫ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৩৯৯ পিাোঃ সুিত আলী ব্যািামি মৃত-িকরসি আলী ব্যাোঃ পুরুষ মিনিজুি পুিাতন 

চাকলা

৯ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৭০৫৮ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪০০ পিাোঃ িামুন পিাোঃ জয়নাল পুরুষ মিনিজুি পুিাতন 

চাকলা

৯ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮০১৪২৬৬ ১৮৬৩৭০২২৫৬ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪০১ পিাোঃ রুহুল আমিন পিাোঃ মসিাজুল /িসুল িন্ডল পুরুষ মিনিজুি পুিাতন 

চাকলা

৯ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৩৫৯ ০১৭৮৫-৮৪৬০২০ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪০২ পিাোঃ শািাবুদ্দীন পিাোঃ িওশন আলী পুরুষ মিনিজুি পুিাতন 

চাকলা

৯ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৬৯৭১ ০১৭৯৬-২৩২৩৬৪ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮



২৪০৩ পিাোঃ মিপু আলী পিাোঃ আোঃ িামনফ আলী পুরুষ মিনিজুি িায়পুি 

গুচ্ছগ্রাি

৫ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৮৩০৬০৮ ০১৯১২-১৬৫৯১৭ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪০৪ পিাোঃ আসাদুোিান পিাোঃ িিি আলী ব্যািািী পুরুষ মিনিজুি পুিাতন 

চাকলা

৯ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৬৮১৭ ১৭১৬৭৩৭৮৪৫ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪০৫ িামিিা িান্নান িমিলা গৃমিনী কষ্ণপুি ৩ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৭৯২৭ ০১৯১৮-৫৩১৭৮০ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪০৬ পিাোঃ নামজি পিারসন মৃত জারিি আলী পুরুষ মিনিজুি পুিাতন 

চাকলা

৯ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৬৯১০ ০১৭৯৬-২৮৪১২৬ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪০৭ পিাোঃ আবুল পিারসন মশোঃ মৃত-জািাল মশকিাি পুরুষ মিনিজুি পুিাতন 

চাকলা

৯ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৬৭৪৯ ০১৭৪৬-৯৯৪০৪৯ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪০৮ পিাোঃ জারয়ি আলী পিাোঃ ইব্রামিি পিওয়ান পুরুষ মিনিজুি পুিাতন 

চাকলা

৯ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৭০৭৪ ০১৭৭৯-০৭৪৬৪৭ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪০৯ পিাোঃ নুি উদ্দীন পিাোঃ লমতফ মিমজ পুরুষ মিনিজুি পুিাতন 

চাকলা

৯ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৬৬৮৩ ১৯১৫১৪৪৮৪৯ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪১০ পিাছাোঃ ছায়িা খাতুন পিাোঃ পসািিব পিারসন িমিলা গৃমিনী িায়পুি 

বাজাি িাড়া

৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৬০৮৯ ০১৭৫৭-৯৫৪০৯৪ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪১১ পিাোঃ পতাফারেল মিমজ আোঃ খারলক মিমজ পুরুষ মিনিজুি পুিাতন 

চাকলা

৯ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৬৬৯৬ ০১৭৩১-৫৭৬৪০৩ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪১২ শ্রী আরশাক শি ডা মৃত- অমজত চন্দ্র শি ডা পুরুষ মিনিজুি িায়পুি 

কািাি িাড়া

৩ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৬৮৮ ০১৭৯৫-২৯০২৮৪ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪১৩ িাধব কুিাি মবশ্বাস মৃত- িমিন্দ্রনাথ মবশ্বাস পুরুষ মিনিজুি িায়পুি 

সদ্দডাি িাড়া

৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৬৩৩৭ ০১৮৩২-৪৯৫৯৮১ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪১৪ পিাোঃ মিনাজুল ইসলাি মৃত- পসাবান িন্ডল পুরুষ মিনিজুি িািম্নফিা ১ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৮৩৬২ ০১৯২১-৯৫০৭৩৯ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪১৫ পিাোঃ ছরুয়াি পশখ মৃত- িায়িান খিকাি পুরুষ মিনিজুি বড়ািী ৬ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৩২৭৬ ০১৭৮৭-০৫০৮৬১ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪১৬ িারশদুল ইসলাি কারশি পুরুষ মিনিজুি বড়ািী ৩ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৩৭৯৮ ১৮৩২৫৫৭৫৯৬ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪১৭ রুস্তি উিি পুরুষ মিনিজুি বড়ািী ৫ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৩৩৯৭ ০১৭৩১-০৩২৭৬১ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪১৮ পিাোঃ িমফজুি িিিান খান পিাোঃ পিাতারলব খান পুরুষ মিনিজুি বড়ািী ৫ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৩২১২ ০১৯২৯-১৯৪৫১৯ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪১৯ মিমজয়া শমফকুল িমিলা গৃমিনী বড়ািী ৫ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৩৫৪৩ ০১৮৪৫-৫০৩৪৪০ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪২০ ইউনুচ পছাট পবারল (কালু 

পজায়াদ্দাি)

পুরুষ মিনিজুি বড়ািী ৫ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৩১৯৩ ০১৯২৪-২২০৯৮৬ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮



২৪২১ আমজজুি িিিান  পিাোঃ আব্দাি িিিান পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৭ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৯৫৫৩ ০১৯২৬-২৮২০৯৬ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪২২ িনহুিা িামি িমিলা গৃমিনী বড়ািী ১ িায়পুি ১৮১৫৫৭৮৪৫৪২১১ ০১৯২৪-৪৫৮৩৯৩ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪২৩ পিাোঃ পখাকন খান পিাোঃ আোঃ িাননান খান পুরুষ মিনিজুি িায়পুি 

গুচ্ছিাড়া

৫ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৬১৫২ ১৯২০৭৮৯৬০৭ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪২৪ নুরু পিারসন িকবুি পুরুষ মিনিজুি বড়ািী ১ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৩৮৪ ০১৯৯০-৬৫৫৬২১ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪২৫ আমনছুি িিিান  কিি (িকরলসুি িিিান) পুরুষ মিনিজুি বড়ািী ১ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৬১২৪ ১৮৫৫০৭২৭২১ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪২৬ পিাোঃ পিাতারলব িন্ডল  নু িন্ডল পুরুষ মিনিজুি িায়পুি 

গুচ্ছগ্রাি

৫ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৬১১৬ ০১৯০৯-২০৫৬৫১ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪২৭ পিাোঃ আব্দুল্লাি িন্ডল পিাোঃ কালাচাি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি িায়পুি 

কািািিাড়া

৩ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৫৯১ ০১৭০৬-৬০৬৬৪৪ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪২৮ পিাোঃ আব্দুল জমলল ফমকি চাি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি বড়ািী ১ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৩০৮৭ ০১৮৮৪-৪৫৬৯৮৪ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪২৯ শুকুি জািাবক্স পুরুষ মিনিজুি বড়ািী ১ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৩৮২২ ১৭৫১৭২০৩৭৬ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪৩০ পিাোঃ িিজান আলী িন্ডল মৃত- ওসিান িন্ডল পুরুষ মিনিজুি িায়পুি 

কািািিাড়া

৩ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৬৭০ ০১৭৯২-৪৩২৮৬৩ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪৩১ িবরজল ইিশাি পুরুষ মিনিজুি বড়ািী ১ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৬২৭২ ১৯১৫০৯৫৫৯৮ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪৩২ ইমিস পিাল্লা আরখি (ছনু পিাল্ল) পুরুষ মিনিজুি বড়ািী ১ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৭১৭৪৬ ০১৯০৩-২৪৯৬২১ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪৩৩ আমতয়াি গবুজ/ মজন্নাত পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ১ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৬১৭৯ ০১৭৪৩-৪১৭৪৮৩ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪৩৪ পিাোঃ আব্দুি িাোক মৃত- নজি আলী পুরুষ মিনিজুি নতুন চাকলা ৫ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৭৪৫০ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪৩৫ আরনায়াি িিিান (মিিাি িন্ডল) পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ১ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৯০০২ ০১৭৬০-৮৩৪৯৫৮ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪৩৬ শ্রী মবঞ্চ মবশ্বাস মৃত- িবীন্দ্রনাথ মবশ্বাস পুরুষ মিনিজুি িায়পুি 

সদ্দডািিাড়া

৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৬২২৯ ১৮৩২৬০২০১১ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪৩৭ সসন্নাসী মচত্ত /িমলস্নক কুিাি পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ১ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৬১৮ ০১৭৮১-১৫৭৯৯০ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪৩৮  পিরবন িমিবাি/অবমনশ পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ৬ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৬২০ ১৭৩৪৭২১৯০৮ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪৩৯ সফুিা খাতুন আফসাি আলী িমিলা গৃমিনী বাড়ািী 

িমিিিাড়া

৬ িায়পুি ২৬১৭২৭৮১১৯৮৯৫ ০১৯২৩-১০৫৫৮৭ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪৪০ পিাোঃ আলিগীি পিারসন পিাোঃ দ্বীন ইসলাি পুরুষ মিনিজুি পুিাতন 

চাকলা

৯ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮০০০২৫৮ ০১৪০৩-১১০৩৩৩ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪৪১ শামিবালা িামস মৃত- পগামবি কুিাি মবশ্বাস িমিলা গৃমিনী িায়পুি 

সদ্দডাি িাড়া

৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৬০০৬ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮



২৪৪২ িিারিব কুিাি মিমি মৃত- কামলিি মিমি পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ৩ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৫৮৮ ০১৯৪১-৮২০৬০২ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪৪৩ পিাোঃ ফারুক  পিাোঃ পতাতা পুরুষ মিনিজুি কৃষ্ণপুি ৬ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৪৫৯৭ ০১৭২০-০৭৭৬০২ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪৪৪ পিাোঃ নামসি ইদ্দীন মসিাজুলইসলাি পুরুষ মিনিজুি কৃষ্ণপুি ৬ িায়পুি ৪৪১৭১১৭১০১২১৭ ১৭৭২৮৪২০৬৫ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪৪৫ পিাোঃ আিজান পিারসন িারলক িন্ডল পুরুষ মিনিজুি কৃষ্ণপুি ৬ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৪৬৭৬ ১৭৬২২৭৫৫৮৬ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪৪৬ পিাোঃ ছব্দুল মবশ্বাস  নুি বক্স মবশ্বাস পুরুষ মিনিজুি কৃষ্ণপুি ৬ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৪৬৩২ ১৮৩২৬০৫৭৪৮ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪৪৭ পিাোঃ মিলন পিারসন মিতা আবুবাক্কা পুরুষ মিনিজুি কৃষ্ণপুি ৬ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৪৬২৩ ১৯৫৬০৯০৯৬০ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪৪৮ পিাোঃ গমন মবশ্বাস মৃত বারকি মবশ্বাস পুরুষ মিনিজুি কৃষ্ণপুি ৬ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৪৬২০ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪৪৯ পিাোঃ আমনছুি িিিান পিাোঃ ওরয়ি আলী পুরুষ মিনিজুি কৃষ্ণপুি ৬ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৪৬৫৮ ০১৯২৬-২৮১৯১৬ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪৫০ পিাোঃ নুি ইসলাি পিাোঃ কমিি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি কৃষ্ণপুি ৬ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৪৫৬৬ ০১৭২৫-৬৫৪১০৩ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪৫১ পিাোঃ জমিি আলী পিাোঃ িম্নসত্মি আলী পুরুষ মিনিজুি কৃষ্ণপুি ৬ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৪৯২৭ ০১৯৩৯-২০৪৮০৯ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪৫২ পিাোঃ িারুন মিয়া পিাোঃ শািাজুল িন্ডল পুরুষ মিনিজুি কৃষ্ণপুি ২ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৭০৪৭৫ ০১৯০৩-২৪৯৬২৯ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪৫৩ পিাোঃ িমনি পিারসন আরলক িন্ডল পুরুষ মিনিজুি কৃষ্ণপুি ৬ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮০০০০২৬ ০১৯৪৬-৩০২৮৯৭ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪৫৪ সামবনা ইয়াসমিন সমিদুল ইসলাি িমিলা গৃমিনী িায়পুি ৬ িায়পুি ১৮১৫৫৭৬৫০৩০০২ ০১৯৯৪-৭২৫৭৮৫ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪৫৫ কামলিি িারজি চক্রবতী পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ৬ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৬০৩৮ ০১৭৬৬-১১৬১১৭ পিাোঃ পসারিল িািামুি 

সবুজ

০১৯৪৫-২৩৫৮০৮

২৪৫৬ পিাোঃ আমজজুল মসিাজুল িক পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৮৯৬ ০১৭২১-৩১০৫০২ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৫৭ পিাোঃ িামকব (বামিক) দুখু িন্ডল পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৬৩৪৫ ০১৯১০-৯২৭৮১৪ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৫৮ কালাি তািাচাঁি পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ৫ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫০৯১ ০১৭২৫-৩৩৫৪১৬ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৫৯ িমজডনা বাক্কা িমিলা গৃমিনী িায়পুি ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫২৫০ ০১৮৮৩-৪৭৫৭৯৯ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৬০ পিজাউল আজগাি পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫১১৮ ১৮৫০৫৯৯০৩৬ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৬১ িামফজুি কারকি পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৭২১ ০১৯৫৬-৬৬৪২০৩ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৬২ রুহুল িসুল পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৮৪৪ ০১৯৬৩-১৪৩৭৬১ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৬৩ খাইরুল আলফাজ পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫২৬৬ ০১৭৩৪-২১০২৯০ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৬৪ পিাোঃ ঠান্ডু িিিান পিাোঃ আিিান পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৫০০০০০০৫ ০১৯০২-৬২৯৩৮০ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৬৫ িামসবুি িাসান / আসাদুল পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৫০০০০১৬১ ০১৮৫০-৮০৭৭১৫ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৬৬ িমকবুল বাক্কা (ইসলাি) পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৫০০০০১৪৯ ০১৯৬৪-৬৪৩৮৭২ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৬৭ পিাোঃ আমিফুল ইসলাি পিাোঃ শুকুি আলী পুরুষ মিনিজুি িায়পুি 

হুধািাড়াূ 

৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৩০৩ ০১৯০৯-২০৫৬৫৯ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৬৮ শামিনুি নুিম্নল ইসলাি িমিলা গৃমিনী িায়পুি ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৯৯২ ০১৯১৭-৮৯৪৫৮৯ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৬৯ জািান আলী পিরিি  (পজরিি আলী) পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৩১১ ০১৭২৮-১৬৯৭৪৭ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১



২৪৭০ পিাছাোঃ ছারলিা পবগি  মিিন িন্ডল িমিলা গৃমিনী িায়পুি 

কািািিাড়া

৩ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৭০৪ ০১৯৯০-৬৫০৫৫২ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৭১ আরনায়াি িিি পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ৩ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৩৭৮ ০১৯৫৬-৬৭৪৩১০ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৭২ সুমফ আলি িীনমুিািি পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৬২৮৭ ০১৭৭৫-৩০৩১৪০ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৭৩ আলি মবশািত আলী পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৯২০ ০১৯৫০-৬১৭৩১৩ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৭৪ আয়ুব িিি পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৮০৫ ০১৮৫০-৬০২৬৩৭ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৭৫ প্রিীি আমশ্বন পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫২০৮ ০১৯০৫-৬০৬৯১৫ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৭৬ িাজ কুিাি মবশ্বাস মৃত সতযিি মবশ্বাস পুরুষ মিনিজুি িায়পুি 

সদ্দডািিাড়া

৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৯৯০ ০১৯১২-১৬২২৫৬ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৭৭ পিাোঃ িমফকুল ইসলাি পিাোঃ পগালাি পিারসন পুরুষ মিনিজুি গুচ্ছিাড়া ৫ িায়পুি ১৮১৫৫৫০০০০০৬৯ ০১৯৫২-৮২৭৩৬৯ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৭৮ পিাোঃ তামিকুল ইসলাি িামনিািা পিারসন পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৫০০০০২৪৬ ০১৯৫২-২৪৫৮৩৭ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৭৯ শ্রী সিানি মবশ্বাস শ্রী অমজত চন্দ্র মবশ্বাস পুরুষ মিনিজুি িায়পুি 

কািািিাড়া

৩ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৬২৬ ০১৭৯৩-০৩৫৬৯৮ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৮০ আইনাল আকবাি পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫২৪৪ ০১৭৭১-৭৬০০৫৭ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৮১ আরু শুিম্নজ পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫২৫৫ ০১৯৩৬-২৩১১৬২ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৮২ বাবুল পিারসন আব্দুি িিিান পুরুষ মিনিজুি িায়পুি 

গুচ্ছগ্রাি

৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৬০৯৮ ০১৯৯২-৮২২০২১ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৮৩ আরয়শা মসিাজুল িমিলা গৃমিনী িায়পুি ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫০৯৮ ০১৯৯২-৭৪৯৫২৮ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৮৪ শওকত এিশাি পুরুষ মিনিজুি বাড়ািী ৩ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৯২৮ ০১৮৫৪-০৫২৩০১ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৮৫ পিাোঃ পসািিাব পিারসন মৃত লাল চাঁি সদ্দডাি পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৯২৫৭ ০১৭২৮-৬০৩৮৮২ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৮৬ আক্তাি িমবউল পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৫৩৫ ০১৯২১-৪০০৭২২ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৮৭ বাক্কা লমতফ পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ৬ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫২৪০ ০১৯৯৬-৬৮২৮৪৫ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৮৮ ফারুখ শমফকুল পুরুষ মিনিজুি বাড়ািী ৫ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫২০১ ০১৯২৫-৬২২০৬৮ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৮৯ অপু ওয়ারজি পুরুষ মিনিজুি বাড়ািী ৭ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫২৭১ ০১৯৩১-৬৬৪১০৭ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৯০ প্রমিি আমশ্বন পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৭ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৪২৭ ০১৯৩৪-৫৬৫০৭৪ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৯১ পিাোঃ ফমকি চাঁি িন্ডল মৃত িানজু িন্ডল পুরুষ মিনিজুি কৃষ্ণপুি ৭ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৭০৪৭৮ ০১৯২৮-৫৫৩২১৬ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৯২ সািাি পজরিি পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ৭ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৯২৯ ০১৭৪৭-৫২৬০৪২ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৯৩ পিাোঃ মিজানুি িিিান পিাোঃ শুকুি আলী পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৭ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৯৪০৪ ০১৯৩৬-৯১২২৫২ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৯৪ পিাোঃ পিজাউল ইসলাি পিাোঃ িিি অলী পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ৭ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৩৮৮ ০১৪০৫-২৯৮০৭৩ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৯৫ পিাোঃ নজরুল ইসলাি মৃত জান আলী িন্ডল পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৭ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৯৬২৩ ০১৯৬১-৬৫৭০৮৯ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১



২৪৯৬ পিাোঃ আিশাি আলী পিাোঃ আবু তারলব পশখ পুরুষ মিনিজুি বাড়ািী ৫ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৩৯৮৯ ০১৯২৮-৩০৩০৯২ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৯৭ পিাোঃ আনসাি আলী মৃত ইউনুচ আলী পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৫ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৯৭১৬ ০১৯৩২-১৫৫২৪১ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৯৮ পিাোঃ আমতয়াি িিিান মৃত- ছািছদ্দীন িন্ডল পুরুষ মিনিজুি িায়পুিকািা

ি িাড়া

৩ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৫৩৩ ০১৮৮৩-৪৮৫৬১২ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৪৯৯ পিাোঃ জমসি উদ্দীন মৃত- আবুল কারশি পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৭ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৯৭৩৩ ০১৯৮৪-৯০৮৪৫৮ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫০০ পিাোঃ লাল মিয়া মৃত- পটপু িন্ডল পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৭ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৯৭৫৬ ০১৯৬৬-৪৩৪৩৭২ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫০১ মলটন কাইিাি পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫১৫৩ ০১৪০৩-২৮৩০৭০ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫০২ পিাছাোঃ আবিা পবগি পিাোঃ ছুমলি উদ্দীন িমিলা গৃমিনী কৃষ্ণপুি ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৪৪৭৫ ০১৯১৪-৬২১০২১ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫০৩ পিাোঃ সািািাফ আলী িন্ডল মৃত-  দু িন্ডল পুরুষ মিনিজুি িায়পুি 

কািািিাড়া

৩ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৪৪৭ ০১৯৮৬-৮৪৩৩৫২ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫০৪ পিাোঃ আব্দুস সবুি পশখ পিাোঃ আব্দুি িিিান পশখ পুরুষ মিনিজুি বাড়ািী ৫ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৩৪২৬ ০১৯২০-৭৯১২০১ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫০৫ পিাছাোঃ পসানা ান মবমব পিাোঃ পিাক্তাি আলী িমিলা গৃমিনী িায়পুি 

বাজািিাড়া

৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৪২৮ ১৮৬৩৯৫০৮৩৫ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫০৬ পিাোঃ সুিন পিারসন পিাোঃ আসাদুল িক পুরুষ মিনিজুি  িায়পুি ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৫০০০০১৫৪ ০১৯০৪-৬৯২৩১২ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫০৭ আরলফা পসমলি পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৭২৪ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫০৮ পিাোঃ িামুন পিারসন পিাোঃ মিনাজ উদ্দীন মবোঃ পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৪৫৪১ ০১৯৩৬-১৭০০২৮ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫০৯ পিাছাোঃ িমজিন খাতুন মৃত- ফটিক তিফিাি িমিলা গৃমিনী িায়পুিকািা

িিাড়া

৩ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৫২৩ ০১৯৯৯-৫৫৭২২৪ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫১০ পিাছাোঃ মুনজুিা পবগি পিাোঃ িমিউদ্দীন পিালস্না িমিলা গৃমিনী বাড়ািী ৫ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৩৩৪৯ ০১৪০৫-৩৫৮৭৪৩ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫১১ আরনয়ািা আমলি িমিলা গৃমিনী িায়পুি ৫ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৯৭৫২ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫১২ পিাছাোঃ মিনািা খাতুন পিাোঃ ওসিান িমিলা গৃমিনী িায়পুি ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৮৪৫৫ ০১৩০৭-২০৪৯৪৮ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫১৩ পিাোঃ িমব মশকিাি মৃত- সািরজি মশকিাি পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ৫ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮০০০০০৩ ০১৭৪৭-৩৯২৩৪০ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫১৪ পিাোঃ জহুরুল ইসলাি মৃত- ইছািক আলী পুরুষ মিনিজুি বাড়ািী ৫ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৩০৯৯ ১৭২৯৭৬৭২০৮ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫১৫ পিাোঃ িমশয়াি িিিান পিাোঃ িমবউল ইসলাি পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫২৪৮ ০১৮৫৯-৯৪২০১৭ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫১৬ পিাোঃ শমফকুল ইসলাি পিাোঃ মবশািত আলী পুরুষ মিনিজুি বাড়ািী ৫ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৩০৯৭ ০১৮৩০-৫৩৬৭১৪ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫১৭ পিাছাোঃ জারয়িা পবগি পিাোঃ িািাতাব উদ্দীন িমিলা গৃমিনী িায়পুি ৫ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৩৩৮ ০১৭৫৯-২৯৪২৫৭ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫১৮ পিাছাোঃ মিমজয়া পবগি পিাোঃ ইসিাইল পিারসন িমিলা গৃমিনী িায়পুি ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫২৪৪ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫১৯ পিাোঃ িমফজুল ইসলাি পিাোঃ বক্তাি আলী পুরুষ মিনিজুি বাড়ািী ৫ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৩৪৯৪ ০১৮৮১-৫০৬৪৯৮ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫২০ পিাোঃ নামজি উদ্দীন মৃত- সিরসি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি বামিহুিা ৭ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৯৫৫৭ ০১৯৯৩-০৮৪৩০৫ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১



২৫২১ পিাোঃ মিজানুি িিিান মৃত- পিাজারম্মল িক পুরুষ মিনিজুি িায়পুিকািা

িিাড়া

৩ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৫৪৬ ০১৬৩৮-৪০৮৪৮৯ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫২২ পিাোঃ বজলুি িিিান পিাোঃ বাচ্চু ব্যািািী পুরুষ মিনিজুি পুিাতন 

চাকলা

৯ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৬৭২৩ ১৯১৮৮০৫৬৭১ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫২৩ পিাছাোঃ আমবরছান পনছা মৃত- আিম্মি আলী িন্ড িমিলা গৃমিনী কৃষপুি ২ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৪৬২৮ ০১৯৬২-৬৯৩৬২২ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫২৪ অনুকুিাি মবশ্বাস মৃত- মসমদ্বশ্বি মবশ্বাস পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ৫ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৯৯৯ ০১৯১২-৯৭৬৩৬০ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫২৫ পিাোঃ শািাজান আলী পিাোঃ এলামি বক্স তিোঃ পুরুষ মিনিজুি িায়পুিকািা

িিাড়া

৩ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৭০৮ ০১৯৩৪-৫৬৫০৩৬ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫২৬ পিাোঃ আকাইি আলী পিাোঃ আলী পিারসন পুরুষ মিনিজুি িায়পুিকািা

িিাড়া

৩ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৫৯০ ১৭৫৯২৯৪২৫০ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫২৭ পিাোঃ ফজলুি িিিান মৃত- শুকুি আলী িন্ডল পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৭ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৯৫৮৯ ০১৯৬৮-০৫১৮৭৫ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫২৮ পিাোঃ সুিত আলী মৃত-  াদু িন্ডল পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ৩ িায়পুি ১৮১৫৫৫০০০০০০৬ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫২৯ পিাোঃ রুহুজুল িক পিাোঃ আবুল কারশি পুরুষ মিনিজুি কৃষ্ণপুি ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫০৩৭ ০১৭৮০-২১২৮৪৭ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৩০ পিাোঃ আলী আিাম্মি পিাোঃ আরনায়াি পিারসন পুরুষ মিনিজুি বাড়ািী ৫ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৩৩৪১ ১৯৩৬৩৯২৮৯২ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৩১ পিাোঃ উেল পিারসন পিাোঃ ওয়াজবািী িন্ডল পুরুষ মিনিজুি বাড়ািী ৫ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৩০৯৫ ১৯৩১৪৪৫৭৭৮ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৩২ পিাোঃ শমফকুল ঢামল মৃত- গমিব পিারসন ঢামল পুরুষ মিনিজুি পুিাতন 

চাকলা

৯ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৬৩৭৮ ১৮৮২৩৩১৫৮০ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৩৩ পিাোঃ নুি ইসলাি মৃত- সািছদ্দীন িন্ডল পুরুষ মিনিজুি বাড়ািী ৫ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৩৮২৩ ০১৯০৬-২২৫৯৪১ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৩৪ পিাোঃ পখাকন িন্ডল মৃত- ওসিান িন্ডল পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ৪ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৩৯২ ০১৮৬৪-০৯৩১৮৬ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৩৫ পিাোঃ পিাস্তফা পিারসন মৃত- আবুল পিারসন পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ৫ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৬০৮৪ ০১৭২৬-৯১৭৯৫১ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৩৬ পিাোঃ মিজানুি িিিান মৃত- লমতফ তিফিাি পুরুষ মিনিজুি বাড়ািী ৫ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৩১৫৮ ১৯৫৯৩৮৭৭৯৫ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৩৭ পিাোঃ আত্তাব পশখ মৃত- বািল পশখ পুরুষ মিনিজুি বাড়ািী ৫ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৩৩৬৮ ০১৮৮৪-৪৫৮০৪১ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৩৮ পিাোঃ আব্দুি িিিান মৃত- জািাত আলী পুরুষ মিনিজুি িায়পুিকািা

িিাড়া

৩ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫৫১৯ ১৯৫৯৯৩৫১০৮ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৩৯ পিাোঃ িাসানুি িিিান মৃত- িমশয়াি িিিান পুরুষ মিনিজুি িায়পুিকািা

িিাড়া

৩ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮০০০২৭৫ ০১৯৯৯-৫৫৭২২৪ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৪০ পিাোঃ জুল মফকাি আলী মৃত-পতাতা মিয়া পুরুষ মিনিজুি িারুফিা ৫ িায়পুি ৭৭৯০৭৬২১০৩ নাই পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৪১ পিাছাোঃ র্ামলি খাতুন মৃত- খোঃ জািাঙ্গীি আলি িমিলা গৃমিনী বাড়ািী ৫ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৩৫৭৭ ০১৯৯৮-২২১৫১১ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৪২ পিাোঃ আমিফুল ইসলাি পিাোঃ আবুল কারশি পুরুষ মিনিজুি বাড়ামি ১ িায়পুি ১৯৩৬৩৭৭৯২৬ ০১৯৯৩-৪৮৯৮৬০ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৪৩ পিাোঃ সুজা উদ্দীন পিাোঃ আমজি বক্স পুরুষ মিনিজুি িারুফিাি ১ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৮৫৫১ ০১৭৩৯-৮৪৭৬০০ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১



২৫৪৪ পিাোঃ িমিদুল ইসলাি মৃত- মিচীি আলী ব্যািািী পুরুষ মিনিজুি পুিাতন 

চাকলা

৯ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৭১৭৮০ ০১৭৬৩-৯৮৭৪২৪ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৪৫ পিাোঃ মিঠুন পিারসন পিাোঃ আবুল পিারসন পুরুষ মিনিজুি িারুফিাি ১ িায়পুি ১৮১৫৫৫০০০০০৪২ ০১৭৬৪-৮৭৬৯৮৫ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৪৬ লাল পিািাম্মি মৃত িারিি আলী পশখ পুরুষ মিনিজুি বাড়ািী ১ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৩৪৫৮ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৪৭ পিাোঃ িামফজুি িিিান পিাোঃ িযিত আলী পুরুষ মিনিজুি িারুফিা ৭ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৮৪৯৩ ১৭৩৭৩৭৭১৩৮ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৪৮ পিাোঃ ছারয়ি মিয়া পিাোঃ আসাি মিয়া পুরুষ মিনিজুি িারুফিাি ১ িায়পুি ১৮১৫৫৫০০০০০২৪ ০১৯৬২-৮৩৮৩৯৬ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৪৯ সাইদুি িিিান আয়ুব পিারসন পুরুষ মিনিজুি িারুফিা ১ িায়পুি ১৮১৫৫৩১৭৯৪০২ ০১৭৪৩-৪৩৪৭৭২ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৫০ শমফয়াি িিিান পিাোঃ ইসিাইল পুরুষ মিনিজুি িারুফিা ১ িায়পুি ১৮১৫৫৩৬৭৮৯৭০৫ ০১৭০৩-২৪৯১০৩ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৫১ পিাছাোঃ ফুমল খাতুন  পিাোঃ আোঃ িারলক িমিলা গৃমিনী িারুফিাি ১ িায়পুি ৩২৮৬৩৩৫৪০৫ ০১৯৩৬-১৭৯৯২০ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৫২ পিাোঃ পশি আলী মৃত আব্দুি িিিান পুরুষ মিনিজুি িারুফিা ১ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৮৫১৯ ০১৯৯০-৩৪৭৩৭৮ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৫৩ পিাোঃ মবল্লাল পিারসন সিিাি পিািাম্মি সিিাি পুরুষ মিনিজুি িারুফিাি ১ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৭৯৩৯ ১৯৪৯১৪৫৯৭৮ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৫৪ পিাোঃ িমিদুল ইসলাি আইনাল িন্ডল পুরুষ মিনিজুি িারুফিাি ৩ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৮৩৮৫ ০১৭৬৫-৬৯৩৮৩০ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৫৫ পিাোঃ মজয়াউি িিিান পিাোঃ বাচ্চু মিয়া পুরুষ মিনিজুি িারুফিাি ১ িায়পুি ১৮১৫৫৫০০০০০৬১ ১৯৩০৯৬৯৬৭৫ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৫৬ পিাোঃ িমনরুল ইসলাি পিাোঃ তাজ উদ্দীন পুরুষ মিনিজুি িারুফিাি ১ িায়পুি ১৮১৫৫৫০০০০০৬৪ ০১৭৩৯-৩৬৯১১৬ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৫৭ পিাছাোঃ পসানা ানু পিাোঃ বুলু মিয়া িমিলা গৃমিনী বামলহুিা ১ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৯৭৭১ ০১৯৫৪-৮৭৬৪৭৫ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৫৮ আমতয়াি িিিান পিাশারিফ পুরুষ মিনিজুি িারুফিা ১ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৯৭০৪ ০১৯১০-৪৭২৪৯২ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৫৯ পিাোঃ মনজাি উদ্দীন পিাোঃ আলা উদ্দীন পুরুষ মিনিজুি িারুফিাি ১ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৬২৯৮ ০১৭৭২-৪৭১১৮৭ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৬০ পিাোঃ পিাস্তফা কািাল পিাোঃ ইিান আলী পুরুষ মিনিজুি িায়পুি ১ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫১২১ ০১৯৩১-৪৪৫৭৭৯ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৬১ আয়ুব আলী সিরসি (আোঃ লমতফ) পুরুষ মিনিজুি বড়ািী ৬ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৩৯৪৮ ১৯২৭৭৪৬৭৯১ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৬২ আসাি আলী ইসলাি পুরুষ মিনিজুি বড়ািী ৬ িায়পুি ২৬১৭২৭৮১১৮৮৩০ ০১৭২৭-৮৮৪৬৪৯ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৬৩ জালাল উদ্দীন নারিি (আিজাি আলী) পুরুষ মিনিজুি বড়ািী ৬ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৩৮৩৬ ১৯৪৩৮৯৪২৫৮ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৬৪ কাঞ্চন িালা সুবাশ (লুৎফি িিিান) িমিলা গৃমিনী বড়ািী ৬ িায়পুি ২৬১০৪১৩৯৯০৬৫৯ ১৮৮৪৪৫৭০৮৮ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৬৫ পিাছাোঃ িরনায়ািা খাতুন আমজি বক্স প্রধান িমিলা গৃমিনী বামলহুিা ৬ িায়পুি ১৮১৫৫৭৮৫৮৯৯৩৭ নাই পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৬৬ ফারুক সুবারিশ (ইয়াকুব আলী) পুরুষ মিনিজুি বড়ািী ৬ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৪০৩৯ ০১৭৭২-৭৮৬৮৯০ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৬৭ র্ামলি গাজী িবরজল (মফরিাজ) পুরুষ মিনিজুি বড়ািী ৫ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৩৯৮৫ ১৯৬৫১০৫৯২৭ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৬৮ িমনি পিারসন শমফকুল (শুরুজ মিয়া) পুরুষ মিনিজুি বড়ািী ৬ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৫০৫৩ ০১৯২৯-৭৫৮২৩৭ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৬৯ পিাছাোঃ জারয়িা খাতুন ফমকি পিািাম্মি িমিলা গৃমিনী বড়ািী ৬ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৩৯১৩ ০১৯৬৬-৭৭৩৭১১ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৭০ মফরিাজা পবগি আব্দুি িিিান িমিলা গৃমিনী বড়ািী ৬ িায়পুি ১৮১৫৫৫০০০০০০১ ০১৮৩৩-৫৫৮৫১১ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৭১ ফজলুি মসিাজুল ইসলাি পুরুষ মিনিজুি বড়ািী ৬ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৩৬৩২ ০১৯১০-৬৫০৬০৯ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৭২ পিাস্তফা শািসুল িক পুরুষ মিনিজুি বড়ািী ৬ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৩৬৮৯ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১



২৫৭৩ িমফকুল আলী আিম্মি পুরুষ মিনিজুি বড়ািী ৬ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৩৬৬২ ১৯২৩৩৩৪৯০০ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৭৪ নুি আলি িমতয়াি িিিান পুরুষ মিনিজুি বড়ািী ৫ িায়পুি ১৮১৫৫৫০০০০১৫২ ১৭২১৩৯২৫১৪ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৭৫ পিাোঃ পগালাি পিারসন পিাোঃ গিি আলী িন্ডল পুরুষ মিনিজুি বামলহুিা ৭ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮৫৬৯২৭৪ ১৮৮৩৯২১৪৩৬ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৭৬ দুলাল নুি ইসলাি পুরুষ মিনিজুি বড়ািী ৬ িায়পুি ১৮১৫৫৩০০০০২২২ ০১৭৪২-৩২২৫৮৬ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৭৭ লাখী িনজত আলী িমিলা গৃমিনী বড়ািী ৫ িায়পুি ৪৪১৭১৬৫১২০৫২৭ ০১৯৫৪-৬২০০৮৮ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১

২৫৭৮ আিজাি আনছাি পুরুষ মিনিজুি বড়ািী ৬ িায়পুি ১৮১৫৫৩৮০৪৩০৯১ ০১৪৩০৩-৪৮৪১০৪ পিাোঃ পিািজান আলী ০১৭৮০-৬৪৩৬৭১



মর্লারিি পিাবাইল নং



ক্রমিক নং নাি মিতা/ স্বািী পুরুষ/িমিলা পিশা গ্রাি ওয়ার্ ড নং ইউমনয়ন জাতীয়িমিচয় িত্র নং প াক্তাি পিাবাইল নং সংযুক্ত মর্লারিি  নাি মর্লারিি পিাবাইল নং

২৫৭৯ পিাোঃ প ািরশদ আলী িামিজউমিন পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২৯৪২ ০১৭৮১-৯৩৮৬২৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৫৮০ পিাোঃ িইরুমি নুি পিারসন পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩০৩৫ ০১৭২১-৫৯৬২৪১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৫৮১ কুদ্দুস পিাোঃ আোঃ ওিাব পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২৯৩৫ ০১৭৮১-৯৩৮৬২৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৫৮২ আবুল পিারসন শুকুি আলী পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩৫০৫ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৫৮৩ পিাোঃ ওয়াদ আলী শমিদুল ইসলাি পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬০০০১১৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৫৮৪ িজলুি িিিান প াকাই িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩৬২৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৫৮৫ পিাোঃ িারুক পিারসন মৃত িসরলি আলী পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩১৫৫ ০১৩০৮-৩৭৭৮৩৫ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৫৮৬ আবদুল্লাি প জিত মিমি পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩০৭১ ১৯৩৭৮৬৮২১৫ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৫৮৭ বজলুি িিিান ওয়ারজদ  পিাল্লা পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩৫১৯ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৫৮৮  াজানুি আব্দুস সাত্তাি িমিলা গৃমিনী িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩৬৪৩ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৫৮৯ কমিনুি মনয়ািত িমিলা গৃমিনী িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩৬১৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৫৯০ িসরলি উমিন প জিত মিমি পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩১৫২ ০১৩০৬-৯৩৩০৩১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

 াদ্য বান্ধব কি ডসুমচি আওতায় ইউমনয়ন ম মত্তক সুমবধা প ামিরদি নারিি তামলকা

ইউমনয়ন নাি- িরনািিপুি  জীবননিি, চুয়ার্াঙ্গা।



২৫৯১ ইনসান আলী প ংিা জিাি (িমিজ 

উিীন)

পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩১৯২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৫৯২ শািাঙ্গীি আলি তকমবি পিারসন পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬০০০৩২৩ ০১৭২৫-৮৪৯২০১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৫৯৩ িইি উমিন বদি উমিন পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩৫৪০ ০১৯৫৩-০০৯৭৮০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৫৯৪ আলি পিারসন সমিদুল ইসলাি পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩৬৯০ ১৯৩৩৭৮৫৮৩০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৫৯৫ পিাছাোঃ আমিিন  াতুন মৃ- আমজজুল িক িমিলা গৃমিনী িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১.৮১৫৫৮E+১২ ০১৯৯৭-৫১৫৪২৩ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৫৯৬ মুনছুি আলী সারনায়াি িমল্লক পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩৬৮৬ ০১৭৬৬-৩৭২৫৬৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৫৯৭ আিমজনা  াতুন িধু জিডাি িমিলা গৃমিনী িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩৩৯৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৫৯৮ আব্দুল লমতি আব্দুি িিিান পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২৮০০ ০১৯৫১-২১২০৪১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৫৯৯ মিয়াস উমিন আর রুজ্জািান পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২৮৯৩ ০১৯৩৬-১৭৭৪১৯ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬০০ পেরিদা  াতুন পিাস্তবািী িমিলা গৃমিনী িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩৩৬৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬০১ শ্রী মনি ডল সিডাি মবশ্বনাথ পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩৩৭৭ ০১৩১২-৯১১৫০৪ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬০২ পসবা বালা দাসী অম িান্য িমিলা গৃমিনী িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২৮১৭ ০১৯৫০-২৮৫৩৪০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬০৩ শ্রী শামি সিকাি জমতস সিকাি পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২৮৩৭ ০১৭৮১-৩২৪৫৭৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬০৪ শ্রী বাবু লাল সিকাি মৃত সিারদব পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩৬৫১ ০১৭৮০-৮৩৯১৬৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬০৫ ঝিনা বালা শুমসল সিকাি িমিলা গৃমিনী িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩৬৭৯ ০১৭৬৮-৪০৮১৩৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২



২৬০৬ স্বিসমত মনম ল সিকাি িমিলা গৃমিনী িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২৮২৪ ০১৯১৯-৪৩০০৬৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬০৭ িন্টু সিডাি জমতস সিডাি পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২৭০৭ ০১৯৯০-৬৩১১১৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬০৮ মিঠু সিডাি বাদল সিডাি পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩৪০৭ ০১৭৯১-৮৩১৮৭১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬০৯ কালনী বালা সুরবদ সিডাি িমিলা গৃমিনী িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩৮৮১ ০১৮২৭-৬৮৪৪৬৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬১০ মবজলী িানী তিন সিকাি িমিলা গৃমিনী িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২৮৫১ ০১৭২৯-৮৭৭৩৪০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬১১ বলাই সিডাি কুিাি সিডাি পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩৩৯১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬১২ ছুটু কুিাি মবশ্বাস িাদাি সিডাি পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩৩৮৬ ০১৩০২-৭৯৮৫৩৪ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬১৩ নুরুল আমিন শুকুি আলী পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২৯৭৪ ০১৭৩০-৫৪৬২৮৫ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬১৪ ইসািক িন্ডল সসয়দ আলী পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩৭০১ ০১৭৫৭-৮৮০২৫০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬১৫ আব্দুি িব রুিজান আলী পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৮৩০৫৪০ ১৭০৬১০১২২০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬১৬ সামবনা  াতুন সুবিান িন্ডল িমিলা গৃমিনী িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬০০০২২৮ ০১৯১০-১৪৩০৯২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬১৭ আনারুল িক আলী পিারসন পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩৮৮০ ১৯২১৭২৬৬৪৫ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬১৮ জয়নাল বাবি আলী পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩৮২৭ ১৯৬১৬৫৭১৪৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬১৯ সালিা ইমিস িমিলা গৃমিনী িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩২৯০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬২০ আজিাি তািাজ্জত পশ পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২৬১৯ ০১৪০২-১৮৩৯৬১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২



২৬২১ িান্নান দাউদ পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩২৪৬ ১৯২৪১৪৫৬১০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬২২ সমজ  াতুন (সমজিন 

পনছা)

পসি আলী  (সাসনুল 

িক)

িমিলা গৃমিনী িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৮৩০৫৮২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬২৩ শামি িামন পিামবল্য মশল িমিলা গৃমিনী িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১.৮১৫৫৮E+১২ ০১৯১২-৫৩৭৬৪৯ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬২৪ আোঃ িাজ্জাক তারিি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩২৭২ ১৯৩৭৭৫৪০৪৩ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬২৫ মবশািত ওয়ারজত আলী পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২৬১১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬২৬ জয়নাল িমকি চাঁদ পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩২০৪ ০১৯৪৩-২৪৪৬৫৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬২৭ পিাংলা ইসিাইল পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২৬৯৫ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬২৮ পবলুিাি িমকি চাঁদ িমিলা গৃমিনী িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩৮১২ ০১৭২৬-৯৬৭৩১৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬২৯  ামলদ পিারসন শুকুি আলী পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩৭৩২ ০১৭৩১-৬৪৬৯১৩ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৩০ শুকুি আলী মসিাজুল পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২৮৬০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৩১ আসাদুল িক িমকি চাঁদ পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২৬৩৫ ১৭২৬৭১৬২০৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৩২ িমিকুল বকস িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

উত্তিিাড়া

১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২৯৬৯ ০১৭৪২-৭৯৫৭১৪ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৩৩ পিাোঃ ইিাজুল িক মৃত আোঃ কারদি বকস পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০০১১ ০১৯৪০-২১৪৯৫৩ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৩৪ পিাোঃ িস্তবািী মৃত িারিজ আলী পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০৮১০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৩৫ পিাোঃ ছারনায়াি িিিান পিাজারেল িক পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২১০৬২ ১৯৯০৯৩৮৫০২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২



২৬৩৬ পিাোঃ মবিলব পিারসন মৃত কািাল সিডাি পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০৮৩৩ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৩৭ পিাোঃ উজ্জ্বল মিয়া মৃত িমবউল পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০৯৯৪ ১৭৫২০৪৬৮১৪ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৩৮ পিাোঃ শুকুি আলী িন্ডল মৃত িজল আমল পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০১৩৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৩৯ পিাোঃ িামববুি িিিান মৃত পিালাি পিারসন পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০৫৪৭ ১৯৪০২১৪৯৪৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৪০ পিাোঃ আব্বাচ আমল মৃত পসমলি পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০২৬৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৪১ পিাোঃ িমশয়াি িিিান মৃত জলীল পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০৪৬৮ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৪২ পিাোঃ আনসাি আলী মৃত িনিমিন পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০৫৪৫ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৪৩ পিাোঃ আোঃ িাজ্জাক মৃত দাউদ িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০১৭৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৪৪ পিাোঃ সালাি িন্ডল মৃত আলী আকবি পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০৫০৭ ১৯৪৩২৪১৬৬৫ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৪৫ পিাোঃ িমিকুল ইসলাি মৃত ইউসুব আলী পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩৪৫১ ১৯৮৮৪১৫৩৭৫ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৪৬ পিাোঃ আিরজদ পিাোঃ মৃত ওিি আলী িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০২৯৩ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৪৭ পিাোঃ শামিন পশ মৃত শওকত আলী পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০৩৩৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৪৮ পিাোঃ আব্দুল িামিদ পিাোঃ নবী ছমিন পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০৩৮১ ১৯৫৬২৩১৩০৪ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৪৯ পিাোঃ িাজ্জাক আলী মৃত িসরলি  মলিা পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২১০৮৯ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৫০ পিাোঃ আমজজুল িক মৃত মজয়ািত মবশ্বাস পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০৪০৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২



২৬৫১ পিাোঃ সািাজান মৃত জান পিািােদ পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০৩৭৫ ১৭৬০৩১২০৮২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৫২ পিাোঃ মিি পিািােদ মৃত পতািারজ্জল পিাোঃ পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০৪৭৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৫৩ পিাোঃ আব্দুল কুদ্দুস মৃত িসরলি সিিাি পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০৮৫৭ ১৯১৩৯৫৯৬৮১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৫৪ পিাোঃ ইয়াি আলী মৃত আব্দুল বামিক পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০৪৩৮ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৫৫ পিাোঃ কালাি সিডাি িসরলি আলী পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০৮০৭ ০১৭৫৮-৪৪৯০৪৮ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৫৬ পিাোঃ আব্দুস সালাি আবুল পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০৪৮১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৫৭ পিাোঃ সালাি /আশাবুল পিাোঃ কারদি আলী পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০৬৬৬ ০১৪০৪-৩২৯৫০২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৫৮ পিাোঃ পিালাি পিারসন পিাোঃ জলীল পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০০৪৬ ০১৯০৫-৭৩৯৪৭০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৫৯ পিাছাোঃ পিরিিজান মবমব মৃ- ঊসিান আলী িমিলা গৃমিনী িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩১৬০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৬০ পিাছাোঃ মিনা  াতুন িান্নান িমিলা গৃমিনী িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩৪৪১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৬১ পিাোঃ মল ন মিয়া পিাোঃ কািরুল িাসান পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি ১ িরনািিপুি ৪৬০৭৫২৮২৭২ নাই পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৬২ আব্দুল িন্ডল  ারয়ি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩৪১৪ ০১৭২১-৬৫৬৫৩২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৬৩ িািাতাব উিীন মৃত িিিত আলী পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০১৬১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৬৪ পিাছাোঃ আমছয়া পবিি আরয়ব িন্ডল িমিলা গৃমিনী িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ২৮৩৭৬১৬৯৪১ নাই পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৬৫ আব্দুল িমজদ পিাোঃ আব্দুি িশীদ পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০৫৮৮ ০১৭৮২-১৪১৫০০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২



২৬৬৬ শািাজান িাইন কমিি বক্স পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২১০০৩ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৬৭ পিাোঃ আলিিীি পিাোঃ শািসুরজ্জািা পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬০০০০০৯ ১৭৫৭৬১২৬৬৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৬৮ পিাোঃ িজলুল িক মৃত কমলিমিন িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০৬৮৮ ০১৭১৬-৫৮৯৩০৪ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৬৯ আসিামন পবিি আিজান আলী িমিলা গৃমিনী িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০১৩৩ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৭০ মুসমলিা  াতুন মবল্লাল পিারসন িমিলা গৃমিনী িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০৪৪১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৭১ িামিদুল দুর  মিয়া পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০১৯০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৭২ সামজবুল ইসলাি সতয়ব আলী পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০৭২৫ ০১৯২২-৫৯২৬৭৫ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৭৩ পিরিদী িাসান পিাোঃ আব্দুল িামলি পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০১৪৬ ১৯৪৬৮৩৯৭৯৪ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৭৪ িত্না  াতুন আল-আমিন িমিলা গৃমিনী িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০৮১৩ ০১৭২২-২২৬৬২৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৭৫ পিাোঃ আলিাজ উমিন শািসুরজ্জািা পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০১৭৪ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৭৬ পিাোঃ শমিদুল িক িমজবি আলী পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০০০৫ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৭৭ আব্দুল কারদি িরজি আলী পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০৬৬১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৭৮ ইকিামুল ইমিস আলী পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬০০০৫৩২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৭৯ পিালাি পিারসন ইসিাইল িাজী পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৪২৪৮ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৮০ ইিান আলী পিালাি পিাল্লা পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২১০৮৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২



২৬৮১ মকতাবুল দাউদ পিারসন পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০১২২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৮২ পিাোঃ ঝন্টু (আোঃ 

িাজ্জাক)

আরবদ আলী পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

পূব ডিাড়া

৩ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২১২৩ ১৯২৫৪২৬৫৭২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৮৩ পিাছাোঃ ছািছুন নািাি প াদা বক্স িমিলা গৃমিনী মিয়ািাতলা 

পূব ডিাড়া

৩ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২৪৮৬ ০১৭৪০-২১৫৫৭৪ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৮৪ পিাছাোঃ পসিালী আনারুল িমিলা গৃমিনী মিয়ািাতলা 

পূব ডিাড়া

৩ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২১৩১ ০১৯৯৫-৭২৯৫৩৮ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৮৫ িারজদা পিাোঃ আোঃ লমতি িমিলা গৃমিনী মিয়ািাতলা 

পূব ডিাড়া

৩ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৬২২৪৮৮ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৮৬ নুি ইসলাি িারসি পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

পূব ডিাড়া

৩ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২৪৫১ ১৯১৮০০৯৩৩২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৮৭ মিজানুি িরয়জ উিীন পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

পূব ডিাড়া

৩ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২৪৬১ ০১৯৯৫-৭২৯৫৩৮ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৮৮ অনুকুল মবশ্বাস কুমুদ চন্দ্র মবশ্বাস পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

পূব ডিাড়া

৩ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২২০৪ ১৮৬৭১৯৫৩৩৯ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৮৯ িািাধন চন্দ্র মৃত কামল িদ মশল পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

পূব ডিাড়া

৩ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২১৬৭ ০১৭৬০-৬৬২৭৭৯ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৯০ িারুক িমজবি পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

পূব ডিাড়া

৩ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬০০০০২৬ ০১৭৪৩-১৪৭২৭০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৯১ ছফুিা আবুল িাজী িমিলা গৃমিনী মিয়ািাতলা 

পূব ডিাড়া

৩ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২২১৭ ১৯৫৩৯১৭৮৪৯ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৯২ পদালাল আমল পদওয়ান পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

পূব ডিাড়া

৩ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২২৮৪ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৯৩ পিালাি পিারসন আল পদওয়ান পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

পূব ডিাড়া

৩ িরনািিপুি ৬৭২৫৮০৫৭০৯২০৫ ০১৯৩২-৬৭০৪১৩ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৯৪  ায়রুল িমিি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

পূব ডিাড়া

৩ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২২৫৮ ০১৯৯০-৬৩১১৪০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৯৫ আছিা িমন িমিলা গৃমিনী মিয়ািাতলা 

পূব ডিাড়া

৩ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২২১২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২



২৬৯৬ িারলকা  াতুন নুি পিািােদ িমিলা গৃমিনী িরনািিপুি ০ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০০৩০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৯৭ পসমলনা পিাোঃ িয়নুল িক িমিলা গৃমিনী মিয়ািাতলা 

পূব ডিাড়া

৩ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২২০০ ০১৯১৫-৮২৮৬৪২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৯৮ িামসনা  াতুন ইনামুল িমিলা গৃমিনী মিয়ািাতলা 

পূব ডিাড়া

৩ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩৫৭৪ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৬৯৯ িািামুদা িমন িমিলা গৃমিনী মিয়ািাতলা 

পূব ডিাড়া

৩ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২১৮২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭০০ মজয়া িান্নান পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

পূব ডিাড়া

৩ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২২০১ ০১৭১০-১৭৬৬১৪ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭০১ আবুল পিারসন আমল আকবাি পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

পূব ডিাড়া

৩ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২২৩৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭০২ িমজবি আশিাি িামজ পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

পূব ডিাড়া

৩ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২২১৫ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭০৩ মছমিক িামজ আশিাি িামজ পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

পূব ডিাড়া

৩ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২২৪০ ০১৯৯৮-২৮২৩৯১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭০৪ বাবলু িজব আলী পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

পূব ডিাড়া

৩ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২২৮৩ ১৯৪৫৯০৬৮১৯ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭০৫ মশমিনা পবিি িমিক িমিলা গৃমিনী মিয়ািাতলা 

পূব ডিাড়া

৩ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২১৯৮৮ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭০৬ পিাছাোঃ আয়শা মদদাি িমিলা গৃমিনী মিয়ািাতলা 

পূব ডিাড়া

৩ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২১৯৮৫ ০১৯১৩-৩৩৯৭৯৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭০৭ সািি পিাল্লা  মলল পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

পূব ডিাড়া

৩ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২০৫৯ ১৯১২১৯৮৩২৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭০৮ পিাোঃ আসাদুল িক আদি আমল পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

পূব ডিাড়া

৩ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২৫০৪ ১৯২১৭২৬৬৬০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭০৯ সমিদুল সািছুল িক পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

পূব ডিাড়া

৩ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২০৬৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭১০ ওচিান আিশাদ আলী পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

পূব ডিাড়া

৩ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২৫৩৮ ১৮৬৫১৫৫৩০২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২



২৭১১ ওবাইদুল আদি আলী পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

পূব ডিাড়া

৩ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২১৯৮৯ ১৯৪৫৯৫০৭৮০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭১২  াইরুল ইসলাি মৃত শুকুি আলী িোঃ পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি ১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২৯৪০ ১৯৯৭৫১৫৪২৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭১৩ সালিা  াতুন আোঃ সালাি/ িাসুদ িমিলা গৃমিনী িরনািিপুি ১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬০০০১৮৬ ০১৯২৯-১৯৫৭১৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭১৪ লুৎিি িিিান বদি উিীন/ িিি পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি ১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩০৬৯ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭১৫ আবুল পিারসন জদ ডাি আোঃ জুববাি/ িাদাি 

জদ ডাি

পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি ১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩৭৭৫ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭১৬ কারদি (সািসুল) আলি/ ইিান আলী পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি ১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩৭২৩ ০১৯৩১-২৪৯৯১৮ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭১৭ আনজুিা (মবমবছন) মবশািত িমিলা গৃমিনী িরনািিপুি ১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২৭৬৪ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭১৮ ছমকনা (সারজদা পবিি) আমজজুল িক িমিলা গৃমিনী িরনািিপুি ১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩৭১০ ০১৯৪০-৫৩৬৭৬৩ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭১৯ সুমিয়া মজনারুল ইসলাি িমিলা গৃমিনী িরনািিপুি ১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২৯৬৭ ০১৭৭২-১৯৫৬০৫ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭২০ শুকুি আলী আমজজ  ান পুরুষ মদনিজুি িাধব ামল ৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৭১৯৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭২১ পিাসা কমিি সসয়দ আলী পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল ৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৪৬১৪ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭২২ শুকুি আলী আরবদ আলী পুরুষ মদনিজুি পধািা ালী ১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৪৬০৯ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭২৩ পিাছাোঃ িমজডনা  াতুন পিাোঃ আোঃ কমিি িমিলা গৃমিনী িরনািিপুি ১ িরনািিপুি ৯১৩৭৪৬৪৭০৮ নাই পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭২৪ িারতিা  াতুন ইনামুল িমিলা গৃমিনী ছ াঙ্গা ১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২৭৩০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭২৫ পিারকয়া পবিি আোঃ িমন িমিলা গৃমিনী পধািা ামল ৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৫৮৭০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭২৬ ওবাইদুি আব্দুি িিিান পুরুষ মদনিজুি ছঁ াঙ্গা ১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২৮১৬ ০১৯২২-৬৭২৭৯৫ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭২৭ চায়না  াতুন কািাদত িমিলা গৃমিনী পধািা ামল ৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২০৩৫ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭২৮ আনুিা  াতুন মসিাজুল ইসলাি িমিলা গৃমিনী িাধব ামল ৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৫৫১০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭২৯ িতন িন্ডল আনছাি আলী পুরুষ মদনিজুি িামনকপুি ২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২১০৮০ ০১৭৪২-১০৮৮২৮ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৩০ আমতয়াি শুকুি আলী পুরুষ মদনিজুি িামনকপুি ১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৩৪৩৭ ০১৭৩৬-৩৬৪৫৯২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৩১ নুি জািান(িমিিা) িিজান/ক্বািী িমিলা গৃমিনী িামনকপুি ১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২৬৮০ ০১৯৪৭-৩১২০৯০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৩২ বাপ্পািাজ মিয়া আোঃ িন্ডল পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল ৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬০০০১৭৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৩৩ ওয়ামসি িমবউল পুরুষ মদনিজুি পিয়ািাতলা ২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০১০৫ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৩৪ রুি ান আমল পিারসন পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল ৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩৬৪৯ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৩৫ আসাদুল িক নুি পিািােদ পুরুষ মদনিজুি িাধব ামল ৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৭০৬৫ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৩৬ িসরলি উিীন পিালাি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল ৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২৩৪৯ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৩৭ শিাি বানু বাবুল িমিলা গৃমিনী িরনািিপুি িরনািিপুি ৬৭১৫৮৬৩০০০০১৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৩৮ পিাোঃ মবল্লাল পিারসন সুলতান পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল ৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৪০২২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২



২৭৩৯ নাজিা  াতুন আবু মসমিক িমিলা গৃমিনী পধািা ামল ৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৬৮০৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৪০ পিাছাোঃ কদবানু িান্দাি িন্ডল িমিলা গৃমিনী িরনািিপুি ২ িরনািিপুি ৫৯৮৭৬৫৪৫৭০ নাই পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৪১ শািাজুল আোঃ িিিান পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি ১ িরনািিপুি ২৬১৭২৩৯৮৪৩০৯৫ ১৭০৩১৫০৪৯০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৪২ পচময়ি বানু পিাসারিি িন্ডল িমিলা গৃমিনী পধািা ামল ৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৪৫৬৯ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৪৩ নািিীস  াইিম্নল মিয়ািা/ 

নজরুল

িমিলা গৃমিনী িরনািিপুি ১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২৬৮৯ ১৭৮৪৪৮৪০০০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৪৪ মিনািা ওয়ারজ্জদ(ছামিদুল) িমিলা গৃমিনী িরনািিপুি ১ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০১৫৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৪৫ িমিদুল ইসলাি সতয়ব আলী পুরুষ মদনিজুি িরনািিপুি 

দমিণিাড়া

২ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০৭২৮ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৪৬ আবু সাইদ িমজদ পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

িমি্চি িাড়

৪ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২১৭১৯ ১৯৩৪৩৩০৩৫৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৪৭ সািছুল িক মৃত িাসান আলী পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

িমি্চি িাড়

৪ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২১৮৮৬ ০১৮৬০-১৩৯৭৮৪ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৪৮ মিমজয়া িিিত আলী িমিলা গৃমিনী মিয়ািাতলা 

িমি্চি িাড়

৪ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২১৮৬৬ ০১৯৬৯-৩৪৩৬৬৩ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৪৯ িমিিা িারলক িমিলা গৃমিনী মিয়ািাতলা 

িমি্চি িাড়

৪ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬০০০০০৬ ০১৯৪৭-৩১২০৯০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৫০ শ্রী িরনািঞ্জন মিমিস চন্দ্র পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

িমি্চি িাড়

৪ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২১৮৯০ ০১৯৫৩-৮০৯২৯৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৫১ শুকুি আলী সাইজ উিীন পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

িমি্চি িাড়

৪ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২৫৪৪ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৫২ িব পিাল্লা মিরিাজ পিাল্লা পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

িমি্চি িাড়

৪ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২৪৪৭ ০১৭৬১-৮৫৩২৫২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২



২৭৫৩ শমিফুল শািা আলি পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

িমি্চি িাড়

৪ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২১৮৮৩ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৫৪ পতািারজ্জল ছালািত পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

িমি্চি িাড়

৪ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫৫২০৯০৮ ০১৯৮৫-৮০৩৫২২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৫৫ পিায়ারজ্জল ছালািত পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

িমি্চি িাড়

৪ িরনািিপুি ৯৮১৫৫৭৬৫২১৮৯৫ ০১৭২৮-৪৫২২৬৩ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৫৬ িিতাজ মুনছুি আলী পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

িমি্চি িাড়

৪ িরনািিপুি ৯৮১৫৫৭৬০০০০০৬ ০১৯১২-০৩১৮৭৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৫৭ পিািােদ আলী সাইজ উমিন পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

িমি্চি িাড়

৪ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২৫৪৮ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৫৮ শািা আলি ছালািত পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

িমি্চি িাড়

৪ িরনািিপুি ১৮৩৫৫৭৬০০৮১১১ ০১৯১৬-৬৯২২২১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৫৯ িামিদ  ারলক পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

িমি্চি িাড়

৪ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২০৪৬ ১৯৯০৬৩২৮৪৯ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৬০ জািাল আমজজ পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

িমি্চি িাড়

৪ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২১৪২০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৬১ পিাোঃ মবল্লাল পিারসন মৃ-পলাকিান পিারসন পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

িমি্চি িাড়

৪ িরনািিপুি ৩.৩১৩০৫E+১২ নাই পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৬২ নুি পিািােদ আজিি পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

িমি্চি িাড়

৪ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২১৩৫৫ ০১৭০৪-৭১২৭৪৯ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২



২৭৬৩ পিাোঃ িারসি িযিিত ব্যািািী পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

িমি্চি িাড়

৪ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২১৪৪৬ ০১৯৪১-৬৭৮১০৪ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৬৪ বাবলু (কালু) পিারসন আলী পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

িমি্চি িাড়

৪ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২১৪৩০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৬৫ আবু তারিি কারশি িাজী পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

িমি্চি িাড়

৪ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২১৪৩৪ ০১৯৪২-৭৩৫৭৪১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৬৬ রুিালী কািরুল(কািরুজ্জািান) িমিলা গৃমিনী মিয়ািাতলা 

িমি্চি িাড়

৪ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬০০০০৯২ ০১৯১২-০৩১৮৭৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৬৭ আমছয়া বাবলু িমিলা গৃমিনী মিয়ািাতলা 

িমি্চি িাড়

৪ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২১৪৩৮ ০১৯৫৬-২২৭৯৪৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৬৮ জািি আবুল পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

িমি্চি িাড়

৪ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২১৪৪৫ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৬৯ আবুল কালাি আবুল পিারসন পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

িমি্চি িাড়

৪ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২০৮৯৪ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৭০ পিাসরনয়ািা আবুল িমিলা গৃমিনী মিয়ািাতলা 

িমি্চি িাড়

৪ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২১৪২৭ ০১৯১২-০৩১৮৭৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৭১ সাত্তাি ইমিস পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

িমি্চি িাড়

৪ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২১৮৫৫ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৭২ জহুিা রুস্তি ব্যািািী/ 

(িামববুি)

িমিলা গৃমিনী মিয়ািাতলা 

িমি্চি িাড়

৪ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২১৮২৯ ০১৭০৫-৩১৯৬৯২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২



২৭৭৩ পিাোঃ মিয়াস উমিন জয়নাল পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

িমি্চি িাড়

৪ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২৫৯৪ ০১৭৭৮-৯৩১৯৮৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৭৪ পিাোঃ িজি আলী শিি আলী পুরুষ মদনিজুি মিয়ািাতলা 

িমি্চি িাড়

৪ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২২৫৮৯ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৭৫ পিাছাোঃ িমিিা  াতুন ইছািাক/(পসমলি) িমিলা গৃমিনী মিয়ািাতলা 

িমি্চি িাড়

৪ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬০০০০০৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৭৬ পিাোঃ িাসুদ িানা মৃত আোঃ িামিদ পুরুষ মদনিজুি কালা ৫ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩০৩১ ১৯২৯১৯৫৪৯৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৭৭ পিাোঃ শমিদুল মৃত  মলল পুরুষ মদনিজুি কালা ৫ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩২৮৯ ০১৯৩৬-২০১৭৫৮ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৭৮ পিাোঃ সুলতান মবশ্বাস মৃত মদদাি মবশ্বাস পুরুষ মদনিজুি কালা ৫ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২৯৭৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৭৯ পিাোঃ মল ন মিয়া পিাোঃ িমকি িিােদ পুরুষ মদনিজুি কালা ৫ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩১৮৯ ০১৭২৯-৮৬২২১৮ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৮০ পিাোঃ িাজ্জাক মবশ্বাস মৃত মজন্দাি মবশ্বাস পুরুষ মদনিজুি কালা ৫ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২৯৯৩ ০১৭৪৯-৪০৩২৭১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৮১ পিাোঃ নজরুল মৃত আোঃ  ারলক পুরুষ মদনিজুি কালা ৫ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২৯৫০ ০১৯৫০-৩৪৯৫২২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৮২ পিাোঃ ওরিদুল পিাোঃ পিাংলা পুরুষ মদনিজুি কালা ৫ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩২৫৯ ১৯৯২৫১২৫৯৪ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৮৩ আমিনুল ইসলাি নুি বকস পুরুষ মদনিজুি কালা ৫ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩০১৬ ১৭৪৯৩৫৮২৮৩ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৮৪ পিাছাোঃ আম তািা পিাোঃ ইউনুচ আলী িমিলা গৃমিনী কালা ৫ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩১১০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৮৫ পিাছাোঃ িমিিা মৃত আোঃ লমতি িমিলা গৃমিনী কালা ৫ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২৫৮৪ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৮৬ পিাছাোঃ িামচনা  াতুন পিাোঃ িারতি আলী িমিলা গৃমিনী কালা ৫ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩৪৯৮ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৮৭ পিাছাোঃ জামিিন  াতুন পিাোঃ মিনাজুল িমিলা গৃমিনী কালা ৫ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩৩০৩ ০১৯১২-১৬৮৯২০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৮৮ পিাছাোঃ চরিলা  াতুন মৃত নুি িক িমিলা গৃমিনী কালা ৫ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩৩১৪ ০১৯৪০-২১৬৮৩৪ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৮৯ পিাোঃ ইছািাক মৃত িিােদ পুরুষ মদনিজুি কালা ৫ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩৩৪২ ০১৯৯৪-৯০৫৫৭৫ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৯০ পিাছাোঃ জহুিা পবিি পিাোঃ ছাব্দাি িমিলা গৃমিনী কালা ৫ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২৯০০ ০১৯৯০-৬৩৩৫৪৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৯১ পিাছাোঃ আমলয়া  াতুন পিাোঃ জািাল িমিলা গৃমিনী কালা ৫ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩১৯৮ ০১৯৪১-৭৪৯৪৭০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৯২ পিাছাোঃ মিমজয়া  াতুন মৃত িস্তবািী িমিলা গৃমিনী কালা ৫ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩২৮২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৯৩ পিাোঃ আবু পিাছা পিাোঃ িমিি উমিন িমিলা গৃমিনী কালা ৫ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩৪২২ ০১৯১৮-০১০২৬৯ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৯৪ পিাোঃ িমিকুল ইসলাি মৃত নুি ইসলাি পুরুষ মদনিজুি কালা ৫ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩০৬৯ ০১৯৯২-৩০৯২৩০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৯৫ পিাোঃ আমতয়াি িিিান মৃত িিিান িন্ডল পুরুষ মদনিজুি কালা ৫ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২২৯১ ০১৯৮৮-৪১‘৫৩৭৫ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৯৬ পিাোঃ মিলন মিয়া মৃত িামিজুি পুরুষ মদনিজুি কালা ৫ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২২৬৯ ০১৯৯২-২৩৭৫৬৯ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২



২৭৯৭ পিাোঃ সািাজুল িক মৃত জািাত আলী পুরুষ মদনিজুি কালা ৫ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩১০৩ ১৯৪৩০৪৮১১৯৪ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৯৮ পিাোঃ পসারিল িািমুদ পিাোঃ আব্দুল িফুি পুরুষ মদনিজুি কালা ৫ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২৯২৮ ১৯২১৪৫৩২০১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৭৯৯ পিাোঃ সরকি আলী মৃত এয়াকুব িন্ডল পুরুষ মদনিজুি কালা ৫ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩১৮২ ০১৯২৯-০২৪২১০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৮০০ পিাছাোঃ িামছনা  াতুন মিয়াি িিােদ িমিলা গৃমিনী কালা ৫ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২৬০০ ০১৯৯৫-৭৭২২৫৮ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৮০১ পিাোঃ শমিদুল ইসলাি পিাোঃ পিায়ারজ্জি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি কালা ৫ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩০১২ ০১৭৭২-৯২১০৯৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৮০২ পিাোঃ আলিিীি পিাোঃ আোঃ িমজদ পুরুষ মদনিজুি কালা ৫ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩০০১ ০১৯১৭-৩৯৮১৩২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৮০৩ পিাোঃ নাজমুল িক পিাোঃ মজয়ারুল (িান্নান) পুরুষ মদনিজুি কালা ৫ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩০১৪ ১৭৭০৩৩৭২০৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৮০৪ ওসিান িমন আমনস উমিন পুরুষ মদনিজুি কালা ৫ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩০৪২ ০১৯৮৫-৮০৭৪৫৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৮০৫ পিাোঃ জািাঙ্গীি আলি মৃত মিয়াি পিািােদ পুরুষ মদনিজুি কালা ৫ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩০৭৬ ১৯৯৫৭৭২২৫৮ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৭২-৮৬৯২৭০২

২৮০৬ পিাোঃ আমজজুল ঘুঘুি আলী পুরুষ মদনিজুি িামনকপুি ৯ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৪৮৫৬ ১৯৮১২১৬৯১৫ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮০৭ পিাছাোঃ লালন পনছা আোঃ বািী িমিলা গৃমিনী িামনকপুি ৯ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৬৫৫৩ ০১৯৩২-১৫৬৮০০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮০৮ পিাোঃ আোঃ িমন মুনতাজ আলী িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িামনকপুি ৯ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৬৫৫৮ ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮০৯ পিাোঃ শমিফুল সিরশি পুরুষ মদনিজুি িামনকপুি ৯ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৪৯৬৭ ০১৯৩১-৬৭০৯৩১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮১০ আমিরুল ইসলাি শুকুি আলী পুরুষ মদনিজুি িামনকপুি ৯ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৬৩৫০ ০১৭৩৩-৭৫৭৯১৮ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮১১ পিাছাোঃ পিারলিাি সািসুল িমিলা গৃমিনী িামনকপুি ৯ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৬৫৬৩ ০১৯৯৮-৭৮২৩৮২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮১২ পিাোঃ শওকত আলী পিালাি িামলতা পুরুষ মদনিজুি িামনকপুি ৯ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৬২৯৯ ০১৯০৯-৪৫৯৭৮৪ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮১৩ পিাোঃ জামকি পিারসন আবুল পিারসন পুরুষ মদনিজুি িামনকপুি ৯ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬০০০৩৬৬ ০১৭৩৩-৭৫৭৯১৮ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮১৪ পিাোঃ আরনায়াি পিাোঃ পিারসন আলী পুরুষ মদনিজুি িামনকপুি ৯ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৬৫০২ ০১৯০৫-৭৫৯১২০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮১৫ পিাছাোঃ রুিবান আোঃ জব্বাি িমিলা গৃমিনী িামনকপুি ৯ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬০০০০০১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮১৬ পিাোঃ তাজমুল ইসলাি নূি পিািােদ 

(িিািাজ)

পুরুষ মদনিজুি িামনকপুি ৯ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৬৬২২ ০১৯৩০-৫৪৪৯৫৩ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮১৭ পিাোঃ পিাতারলব পিাোঃ ইসলাি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িামনকপুি ৯ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৬৩১১ ০১৯১৩-২৫৩৫৪১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮১৮ পিাোঃ িমবউল ইসলাি দীন পিািােদ পুরুষ মদনিজুি িামনকপুি ৯ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৬৩২৬ ০১৯৬১-৬৫১৮৮২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮১৯ পিাোঃ তাজ উিীন পকছিত পশ পুরুষ মদনিজুি িামনকপুি ৯ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৬৩০৯ ০১৯২৭-৮৯১৭৭৭১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮২০ পিাোঃ আমিি পিারসন পলাকিান িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িামনকপুি ৯ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৬১৪৭ ০১৯০৫-৭৫৯১২০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮২১ পিাোঃ ইউনুচ আলী নুি পিািােদ পুরুষ মদনিজুি িামনকপুি ৯ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৬২৮৫ ০১৭৬০-২৬৯২৭৫ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮২২ আবুল কারশি নািাজ আলী পুরুষ মদনিজুি িামনকপুি ৯ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৬২৭৪ ০১৯৯১-৬৬৩৪৯৩ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮২৩ িারতিা  াতুন ছারনায়াি পিারসন িমিলা গৃমিনী িামনকপুি ৯ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৬১৮৭ ০১৯০৫-৭৫৯১২০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮২৪ পিাোঃ সাইফুল ইসলাি আোঃ বািী পুরুষ মদনিজুি িামনকপুি ৯ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৬১৭০ ০১৭৯৫-০৪১৭৬১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮২৫ পিাোঃ িামিজুি িিিান িাইিান উমিন পুরুষ মদনিজুি িামনকপুি ৯ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৬১৬৮ ০১৯২১-১৭১৫৬৩ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১



২৮২৬ িযিত আলী আনছাি আলী পুরুষ মদনিজুি িামনকপুি ৯ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৬২৫৭ ০১৯৯৬-০০৪২৩৩ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮২৭ পিাোঃ মল ন মিয়া মৃত িমিজ উমিন পুরুষ মদনিজুি িাজাপুি ৯ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৫৩৬০ ০১৭৩৫-১৩৯৪৭২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮২৮ পিাোঃ পশি আলী পিাোঃ িজলুল িক পুরুষ মদনিজুি িাজাপুি ৯ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৫৩০৯ ০১৯৩৩-৯১৭১০৪ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮২৯ পিাোঃ মিিন আলী িমিজ উিীন মবোঃ পুরুষ মদনিজুি িাজাপুি ৯ িরনািিপুি ৪৪১১৪৮৪৭১৬০৯০



২৮৪৮ পিাোঃ আোঃ আমলি পিাজাি দপ্তিী পুরুষ মদনিজুি িাধব ামল 

ছ াঙ্গা িাড়া

৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৬০৯৮ ০১৭৯৩-৪৬০১১৫ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৪৯ পিাছাোঃ আনুিা  াতুন ইসিাইল িামলতা িমিলা গৃমিনী িাধব ামল 

ছ াঙ্গা িাড়া

৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৪৩৭৭ ০১৯৬৮-৪৪০১২০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৫০ পিাছাোঃ সুমিয়া  াতুন পিাোঃ আরনায়াি পিাোঃ িমিলা গৃমিনী িাধব ামল 

ছ াঙ্গা িাড়া

৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৫৫০৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৫১ পিাোঃ সািাজান মিয়া আব্দুল িফুি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িাধব ামল 

ছ াঙ্গা িাড়া

৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৫৫২০ ১৯৮৭২৭৪৭৩৯ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৫২ পিাোঃ িজনু আলী পিাোঃ এরিং মিয়া পুরুষ মদনিজুি িাধব ামল 

ছ াঙ্গা িাড়া

৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৫১৯১ ০১৯২৮-১১৭৯২৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৫৩ পিাছাোঃ িধুিালা  াতুন মৃত আব্দুল ওদুদ িমিলা গৃমিনী িাধব ামল 

ছ াঙ্গা িাড়া

৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৪২১৪ ০১৯৩৬-৫০৫০৪৮ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৫৪ পিাছাোঃ িারজিা পবিি মৃত নুি উমিন িমিলা গৃমিনী িাধব ামল 

ছ াঙ্গা িাড়া

৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৫১৭১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৫৫ পিাোঃ মবপ্লব পিারসন পিাোঃ নমজি আিােদ পুরুষ মদনিজুি িাধব ামল 

ছ াঙ্গা িাড়া

৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৫০১৪ ০১৯০৫-৭৪০২৮৩ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৫৬ পিাোঃ মবপুল পিারসন পিাোঃ মনজাি উমিন পুরুষ মদনিজুি িাধব ামল 

ছ াঙ্গা িাড়া

৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৫১১৭ ০১৯২৭-০১৬১২১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৫৭ পিাোঃ মবল্লাল পিারসন পিাোঃ িজব আলী পুরুষ মদনিজুি িাধব ামল 

ছ াঙ্গা িাড়া

৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৫২৭৫ ০১৯৬৮-২৮৫৭১১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১



২৮৫৮ পিাোঃ আবু তারলব মৃত িিজান িামলতা পুরুষ মদনিজুি িাধব ামল 

ছ াঙ্গা িাড়া

৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৪৩৬৫ ০১৯৩২-১৫৭০২০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৫৯ পিাোঃ মিনাজুল ইসলাি ইিান আলী সিডাি পুরুষ মদনিজুি িাধব ামল 

ছ াঙ্গা িাড়া

৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৫২৬১ ০১৯৪১-৭৬২৫৮৪ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৬০ পিাোঃ কািাল পিারসন পিাোঃ পিাশারিি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িাধব ামল 

ছ াঙ্গা িাড়া

৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৫০৫৭ ০১৯৯৫-১৯৮৯২৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৬১ কারজি িন্ডল পিাোঃ তািা চাঁদ িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িাধব ামল 

ছ াঙ্গা িাড়া

৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৫৪৬৬ ০১৯৯৭-৫১৪৩৩১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৬২ পিাোঃ আবু সুলতান পিাশারিি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িাধব ামল 

ছ াঙ্গা িাড়া

৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৫০৫৪ ০১৯২৫-৫৪৭৫৭২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৬৩ পিাোঃ িামিজুল ইসলাি কালাচাঁন িন্ডল পুরুষ মদনিজুি িাধব ামল 

ছ াঙ্গা িাড়া

৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৫০৯৩ ০১৭৪৬-৯৩৪০১৩ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৬৪ পিাছাোঃ িমিিা  াতুন  নজরুল িমিলা গৃমিনী পধািা ামল ৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩৫৫২ ০১৯৩৭-৮৮৪২০০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৬৫ পিাোঃ িমিদ মিয়া িিাতাব পুরুষ মদনিজুি িাঘ ামল 

পুিাতন িড়া

৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৭১৫২ ০১৭২৮-৪৫২২৮৩ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৬৬ পসািিাব পিারসন পিাস্তি পশক পুরুষ মদনিজুি িাঘব ামল 

পুিাতন িড়া

৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৪৯৪১ ০১৮৮৭-২৭৪৭৬৪ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৬৭ িািশাল িিিান শওকত পুরুষ মদনিজুি িাঘব ামল 

পুিাতন িড়া

৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৪৯৪১ ০১৯১২-৬২২২১২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১



২৮৬৮ পিাোঃ আরনায়াি পিাোঃ কালু পশক পুরুষ মদনিজুি িাঘব ামল 

পুিাতন িড়া

৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৭০৫৩ ০১৯৪১-৭৪৯৫৪৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৬৯ শািাি আমল ওয়াজ আলী পুরুষ মদনিজুি িাঘব ামল 

পুিাতন িড়া

৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৭১০৫ ০১৭৪১-২৫২৬৯২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৭০ জািাল মিয়া পততুল িামলতা 

(আবুতারিি)

পুরুষ মদনিজুি িাঘব ামল 

পুিাতন িড়া

৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৬৯২৮ ০১৯৪৬-৮৫৩৬১৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৭১ ছিি িনুিাজী (িমিউিীন) পুরুষ মদনিজুি িাঘব ামল 

পুিাতন িড়া

৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৪০৯৮ ০১৯৬১-৬৪৮৮৬২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৭২ ওরিদুল ইসলাি িমল্লক পুরুষ মদনিজুি িাঘব ামল 

পুিাতন িড়া

৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৭১০৬ ০১৯৮৭-২৭৪৬২০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৭৩ ঝন্টু মিয়া িমিজমিন পুরুষ মদনিজুি িাঘব ামল 

পুিাতন িড়া

৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৭১০১ ০১৭৬৮-৮১৪১২২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৭৪ মল ন লাল মিয়া পুরুষ মদনিজুি িাঘব ামল 

পুিাতন িড়া

৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৭৮৬ ০১৯৫৭-০৭৬২৯৮ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৭৫ মজয়ারুল ইসলাি কারসি িাজী পুরুষ মদনিজুি িাঘব ামল 

পুিাতন িড়া

৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৬৯৫৪ ০১৯১২-২৪০৪১১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৭৬ আব্বাচ আলী িাওলা বকস পুরুষ মদনিজুি িাঘব ামল 

পুিাতন িড়া

৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৭০৩৩ ০১৯০৭-৬৬৯৮৩৩ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৭৭ জাইদা আমজজুল িমিলা গৃমিনী িাঘব ামল 

পুিাতন িড়া

৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৬৭৩৪ ০১৯৪৩-২৮১৬৭৫ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১



২৮৭৮ জািামঙ্গি আলি আলাউমিন পুরুষ মদনিজুি িাঘব ামল 

পুিাতন িড়া

৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৫০০০ ০১৯৩৪-৪৫৯৫৫৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৭৯ জািাঙ্গীি উিি আমল পুরুষ মদনিজুি িাঘব ামল 

পুিাতন িড়া

৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৬৯৪৬ ০১৯৯৪-০৯৯৬২৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৮০ মিিরদাসী  াতুন মকতাব আলী িমিলা গৃমিনী িাঘব ামল 

পুিাতন িড়া

৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫২৪০৭৯ ১৭৫৭৩৯৩৬৩৪ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৮১ িামিজা  াতুন বরদাি উিীন  াঁ িমিলা গৃমিনী িাঘব ামল 

পুিাতন িড়া

৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৬৬৭৮ ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৮২ পিাোঃ আবুল পিারসন আোঃ িামিদ পুরুষ মদনিজুি িাঘব ামল 

পুিাতন িড়া

৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৬৯৪১ ০১৯৩৬-২১৩২৩৩ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৮৩ পিাোঃ আমজি মিয়া আইয়ুবআলী মুল্লা পুরুষ মদনিজুি িাঘব ামল 

পুিাতন িড়া

৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৭১২৩ ০১৯৯০-০৩৩২২১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৮৪ মিন্টু মিয়া ইছািক  ান পুরুষ মদনিজুি িাঘব ামল 

পুিাতন িড়া

৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৭১৯৮ ০১৯১৩-৯৬১৩২৯ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৮৫ পিাোঃ িইদুল নবীছমিন পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

ব্যািািী িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩৮২১ ০১৯০২-৭৩১৯৫৯ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৮৬ পিাোঃ আরনায়াি পিাোঃ পিাসািি পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

ব্যািািী িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩৭০৩ ০১৩০২-৪১৪৯১৩ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৮৭ পিাোঃ িান্নান মৃত পলাকিান পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

ব্যািািী িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৪২৭৬ ০১৭৬৫-৩৪৭৫২৫ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১



২৮৮৮ পিাোঃ আকবি আলী মৃত দুোঃর পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

ব্যািািী িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৪৩৪১ ১৯৯৬৬৮২৭৮৪ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৮৯ পিাছাোঃ পসানািাি মৃত সিি আলী 

(শমিদুল)

িমিলা গৃমিনী পধািা ামল 

ব্যািািী িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩৮৪৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৯০ আমছিন পবিি সসয়দ (আইনাল) িমিলা গৃমিনী পধািা ামল 

ব্যািািী িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩৭৩৭ ০১৯৮১-২১৭২০৮ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৯১ পিাোঃ চাঁদ আলী মৃ- এয়াি আলী পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

ব্যািািী িড়া

৭ িরনািিপুি ১.৮১৫৫৮E+১২ ০১৭৬৩-৪১২০১৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৯২ আনারুল ইসলাি আরছি আলী পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

ব্যািািী িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৪৪২৫ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৯৩ মনমলিা  াতুন ইসিাইল পিারসন িমিলা গৃমিনী পধািা ামল 

ব্যািািী িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৪২৮৬ ০১৯৪৭-৩৯৫৫২৫ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৯৪ পিাছাোঃ নুি জািান জমলল িমিলা গৃমিনী পধািা ামল 

ব্যািািী িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩৭৩৫ ০১৯৪০-৫৩৭৬৫৯ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৯৫  পিািন (িারুি পিারসন) মৃত বারকি আলী পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

ব্যািািী িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৪০৪৮ ০১৯১৫-৫১৪১৩৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৯৬ পিাোঃ আরছি আলী মৃত সসয়দ আলী পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

ব্যািািী িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৪৩২৫ ০১৭৯৯-৫৩১৩২০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৯৭ পিাোঃ জািাঙ্গীি আলি ওমলয়াি িিিান পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

ব্যািািী িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩৭৪৬ ০১৯৩৩-৯০২৯৪৩ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১



২৮৯৮ পিাোঃ মবসািত আলী মৃত শমি উিীন পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

ব্যািািী িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৪৩২৮ ০১৯৯২-২১৬২৩১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৮৯৯ পিাোঃ িমবউল ইসলাি এিশাদ আলী পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

ব্যািািী িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৪৩৩০ ০১৯৯৬-০০৬৫৭১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯০০ পিাোঃ জািাল মৃত পদৌলৎ পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

ব্যািািী িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩৭৪০ ০১৯৯০-৬৩৩৭৯২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯০১ পিাোঃ ইনামুল িক মৃত মনয়ািত আলী পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

ব্যািািী িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩৮৬৮ ০১৭৮৫-৫২৩-৪৪ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯০২ পিাোঃ শািীি পিাোঃ বদি উমিন পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

ব্যািািী িড়া

৭ িরনািিপুি ৪৪১১৯৭৩২৬৯৪৮৫ ০১৯৯৬-১০০৫৯৮ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯০৩ পিাোঃ আকমলিা  াতুন মৃত আমিি পিারসন িমিলা গৃমিনী পধািা ামল 

ব্যািািী িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৪৫৩৪ ০১৯১৫-২০২০৭০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯০৪ পিাোঃ জুরড়ান আলী ছারনায়াি আলী পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

ব্যািািী িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩৮০২ ১৭৮৭৪২৮৮০২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯০৫ পিাোঃ িমবউল ইসলাি ইউনুচ আলী দিা পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

ব্যািািী িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৪৬৩৫ ০১৪০৫-১৩৪৩৮৫ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯০৬ পিাছাোঃ আমিয়া  াতুন জিি আলী িমিলা গৃমিনী পধািা ামল 

ব্যািািী িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৪৫৬৪ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯০৭ পিাোঃ সালাি িািাতাব পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল ৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৪৭৯৪ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯০৮ শমিদুল শমি উমিন পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

িমিি িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২১০১ ০১৯৩৩-৯১৮০৪৫ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১



২৯০৯ প াকন 

(মিরিাকুজ্জািান)

িরতিাি(িমতয়াি) পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

িমিি িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬০০০০১০ ০১৯৩৬-৫০৫৮০৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯১০ িব্বামন জিি পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

িমিি িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২২৫৫ ০১৯৫৬-০০২৪১৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯১১ টিটু আলতাব পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

িমিি িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৪৯৮৯ ০১৩০১-২১০৯৫৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯১২ িামু (িামিদুল িক) শমিউমিন পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

িমিি িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২০৫২ ১৯৩৬২৯৩৩৬৫ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯১৩ শমিফুল লাল বািী পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

িমিি িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২০৫৬ ০১৭৪৬-৯৩৪২৪৪ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯১৪ আরচয় (আরছি উিীন) পিালাি পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

িমিি িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২৫০৪ ০১৪০২-৯৪৩০৫৩ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯১৫ িইদুল ছািাদুল পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

িমিি িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২১৯৭ ০১৯২৬-২৬২৫১৮ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯১৬ মুকুল ছাব্দাি পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

িমিি িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২০৭৫ ১৯৩০৪৬০১৯৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯১৭ সুিন বুল্লা পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

িমিি িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২৪৮০ ০১৯৪৩-২৪০৯০০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯১৮ কমবি পকািবান পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

িমিি িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২২০২ ০১৯৮০-৩৬৩৮০৫ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯১৯ িচা  (কমলি) দাউদ পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

িমিি িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৪৯৪২ ০১৯২৬-৪২৫১০৫ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯২০ আমিন ইসিামিল পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

িমিি িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২৪৩৯ ০১৯৮৩-২৭৭৯৬৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯২১ িারুন িারিন িন্ডল পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

িমিি িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২৪৬৩ ১৯৮৭৪৮৫০১৫ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯২২ িামকি মুনমজল পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

িমিি িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২২৩০ ০১৯১৮-৯৫৪৯৫০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯২৩ বরদ(বদি উিীন) সুর  সিডাি (দুখু মিয়া) পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

িমিি িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২৩৮৮ ০১৩০৫-৯৮৭২২৫ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১



২৯২৪ জমলল আয়ছা(আিজুলা) পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

িমিি িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২৪২৭ ০১৯৮০-৭৩৫৫৬৯ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯২৫ আরতিাি আরছি(তারিি মবশ্বাস) পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

িমিি িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২৫২২ ০১৭৫৬-৩১২৯৬৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯২৬ সিরসি আক্কাচ পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

িমিি িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২৪৭১ ১৯৫০০৮৩৪২৩ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯২৭ জানা (জান পিািােদ)   আোঃ িক িমিলা গৃমিনী পধািা ামল 

িমিি িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২৪৬৯ ০১৯০৯-৬৬০২০২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯২৮ বড় প াকা(আর ি 

আলী)

িমকি চাঁদ পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

িমিি িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৪৪৭৯ ১৭৩৯৫৭৩৩১০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯২৯ মুনমজল িাচু কামজ (িাঁচ কমড়) পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

িমিি িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২২৫২ ০১৯৩৫-২৫৯৫৮৪ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৩০ ছািছুল িরজিাি িন্ডল পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

িমিি িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৪৫৭৭ ০১৯৩৯-২০৪৬১৩ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৩১ আলি আবুল পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

িমিি িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২১৪৫ ০১৯৯৭-৯১৫০৫৩ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৩২ মিয়াজিীন কারদি পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

িমিি িড়া

৭ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৪৫৯১ ০১৯০২-১৭৬৫৮৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৩৩ িমকি পিাল্লা মনি চাঁদ পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

িমিি িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৪০১৯ ০১৭৪৬-৮০৫৯৮৩ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৩৪ পিাোঃ তমিকুল ইসলাি মৃত আোঃ কমিি পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৬০৫৫ ০১৭১৬-১১২৩২৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৩৫ পিাোঃ সন্টু মিয়া  ইিদাদুল িক পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৪৯৭৩ ০১৭৪৩-৪১২৬০৮ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৩৬ মিিন মিয়া  িিজান িন্ডল পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩৯৮০ ০১৭২২-৪৭০৩৯৮ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৩৭ পিাোঃ শমি কািাল  আমজজ িন্ডল পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৪৮১৯ ০১৯৮০-৮২৭৩৩৫ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৩৮ পিাোঃ সদি আলী সারদক আলী িোঃ পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩৬৮৭ ০১৯৩৩-২৮৪৯৭৯ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১



২৯৩৯ পিাোঃ শািাদত মুল্লযা  আরয়ব মুল্লযা পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩৬৮৩ ০১৭১৫-০২৭৯১১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৪০ পিাোঃ পিামিন  মবশািত পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ২৬৯৬৫৩৬০০০০১১ ১৯২১৩১৩৬২৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৪১ পিাোঃ পিালাি কবীি  লুৎিি িিিান পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৪৮৮৩ ০১৭৮১-৮১৩৬১৩ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৪২ পিাোঃ আরলািিীি 

পিারসন

িমি উিীন পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল ৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২৭৪৪ ১০৯৮১-৯১৮০১২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৪৩ সালিা  াতুন আব্দাি িমিলা গৃমিনী পধািা ামল ৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২৮০৭ ০১৪০৮-০৩৩৪৩৮ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৪৪ পিাছাোঃ পশিামল  াতুন নামজি উিীন িমিলা গৃমিনী পধািা ামল ৬ িরনািিপুি ১.৮১৫৫৮E+১২ ১৭৫৪৬৫৪৯২১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৪৫ লামলিা  াতুন িািাবুবুি িিিান িমিলা গৃমিনী পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৬০৪৬ ০১৭০১-৭৬৬০২৩ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৪৬ আলী কদি আোঃ কুদ্দুস পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৫৯৯৮ ০১৯২৬-০৬৮১৬২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৪৭ সাইদুি ইসলাি ইউনুচ আমল পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৬০৭২ ০১৯০৮-৮৪৮৫৫৮ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৪৮ মজন্নাত আলী আবুল িন্ডল পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৪৯৬০ ০১৯০৭-৬৬৯৯৮৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৪৯ বাবলু পিারসন আোঃ আমজজ পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৬০০৪ ০১৭৯৮-৫৭৮০৭৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৫০ নুরুল ইসলাি িটিক িন্ডল পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৫৮৮২ ০১৭৭৩-৮৯৩২৭৪ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৫১ আবুল কারশি ইব্রামিি পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৫৯৫৬ ০১৩১৯-৪৬৬৭০৩ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৫২ িমবউল ইসলাি হুিিত আলী পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৫৯২১ ০১৭০১-৭৬৬০২৩ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৫৩ আিসান িামবব মৃত আোঃ কমিি পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৬০৪৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৫৪ পিাোঃ বকুল মিয়া িবগুল পুরুষ মদনিজুি িাধব ালী ৮ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৭০৮১ ০১৯৬০-৪২২০৬৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১



২৯৫৫ পিাোঃ নাজমুল িক আব্দুল কমিি পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৬০৬২ ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৫৬ পিাোঃ ওযামসি িজনু পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল ৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬০০০১৩৪ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৫৭ পিাোঃ রুহুল আলি আরনজ িন্ডল পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৪২৪৮ ০১৯৩৩-১৬০৪০১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৫৮ ওয়ামজব উমিন দাউদ পিারসন পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৪২৭১ ০১৯১৪-৬৪৪০৯৪ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৫৯ পিজাউল ইউসুি আমল পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৪৯৩৬ ০১৭৬৩-৬১৫৭০৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৬০ আিশাফুল আসাদুল (ওিি আলী) পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩৬৪৮ ০১৯৯৬-৫৬৬০৭২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৬১ পিারকয়া জমলল িমিলা গৃমিনী পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩৬৬৬ ০১৭২৭-৬২৯৪৫০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৬২ আমিফুল কারশি পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩৫৪২ ০১৭৯০-৪৬৬৩৬৮ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৬৩ আশিাফুল উমকল পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩৫৬০ ০১৯০২-১৭৪৭৮৮ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৬৪ আমতয়াি আইনাল পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩৬২৩ ০১৭৩৪-৭২২৭২৯ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৬৫ িজলু কামবল পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩৫৫৭ ১৭৪৯৫২৬০০১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৬৬ জািাঙ্গীি নবীছমিন পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩৬১৮ ০১৯৮৬-৮৫১৬৭১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৬৭ িমবউল িামবল পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩৫৮০ ০১৭৭১-৭৪৫২০১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৬৮ আশিাফুরদৌলা পদাসি আলী পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৪১৮৮ ০১৯৬৯-১১২১৩২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৬৯ পিাোঃ পিলাল িমন(িািান িন্ডল) পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৪২৫২ ০১৯৪৮-৩২৫১৬৮ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৭০ পিাোঃ পিজাউল িামবল পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল ৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩৫৭৭ ১৯৪৮৬৮০২৫৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১



২৯৭১ পিাোঃ বজলুি িিিান িািান পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল ৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৪৭৩৪ ০১৭৪৮-৬৬৯৩৭৯ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৭২ পিাোঃ িামববুি িিিান িমবউল পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল ৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৩৫১৯ ০১৯২১-৯৪০৫০৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৭৩ িমবউল িন্ডল িারিজ পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২৭২৫ ০১৭২১-৮৯৪৩৩৭ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৭৪ পিাোঃ আজাদ মিয়া শমি উিীন পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 



২৯৮৭ পিাোঃ নারজি আলী ইব্রামিি পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২৬৫৯ ০১৯৯৬-৬৮২৭৮২ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৮৮ িারসি িমকি চাঁদ (পিালাি) পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২৭৪৭ ০১৭৩২-৬১৫৬৭১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৮৯ পিাোঃ আজাদ িাজ্জাক পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ৪৪১৪২৬৭৬৪০৮৭৯ ০১৯১০-১৪৩০৮৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৯০ পিাোঃ িারসল মিয়া আমিনুি পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬০০০৪৩১ ০১৯৫২-০৯১০৪৮ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৯১ সাজ্জাত আলী মিনাজ উমিন পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২৬৭৮ ০১৯৫৬-৮৬৮০২০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৯২ পিাোঃ প ংিা(এলািী 

িন্ডল)

আমজবাি পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২৭৯৬ ০১৯২৬-৭০৮০৩১ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৯৩ পিাোঃ িন্টু মিয়া ইব্রামিি পুরুষ মদনিজুি পধািা ামল 

দমিণ িড়া

৬ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১২৮২৮ ০১৭০৪-৫৪৪৩৩৯ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৯৪ পিাোঃ মল ন মিয়া পিাোঃ আশান পুরুষ মদনিজুি কালা ৬ পধািা ালী ১৮১৫৫৭৬৫১৪৭৬৭ ০১৯৪০-৩৯১৮৯৬ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১

২৯৯৫ লাল পিািােদ িরয়জ উিীন পুরুষ মদনিজুি িামনকপুি ৯ িরনািিপুি ১৮১৫৫৭৬৫১৬১২৭ ০১৯৩৫-৫২০৪৩০ পিাোঃ আিাসান িামবব ০১৯৬৯-৮৫০৮৩১



ক্রমিক নং নাি মিতা/ স্বািী পুরুষ/িমিলা পিশা গ্রাি ওয়ার্ ড নং ইউমনয়ন জাতীয়িমিচয় িত্র নং প াক্তাি পিাবাইল নং সংযুক্ত মর্লারিি  নাি মর্লারিি পিাবাইল নং

২৯৯৬ আঃ িাই পিাজারেল িক পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮৮১৫ ০১৩০৭-৪১২৭৮১ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

২৯৯৭ আরয়শা খাতুন এনামুল িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮৮১৩ ০১৩০৫-২৬৩৬৭৮ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

২৯৯৮ আমিফুল ইনতাজুল িক পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৮ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫২৫০৭৬ ০১৯৩৯-৭২৮৩৬৬ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

২৯৯৯ জানু খাতুন িমবউল িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮৮৩০ ১৯৬০৯৫৫৭৫০ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০০০ পিাঃ আক্কাস আলী বজলুি িিিান পুরুষ মিনিজুি কামশপুি 

িাঠিাড়া

৬ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮৩০৩ ০১৭৪৪-৯৫৯৩৯৯ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০০১ িািজালা আঃ িমজি পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮৯০৪ ০১৯৩১-৬৬৮৫৪৮ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০০২ আমতয়াি িিিান আনসাি পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮৯০৪ ১৭১৮৫৩০৩০৬ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০০৩ মজনারুল িক কালু িন্ডল পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮৮৯৩ ০১৯৯৩-৪৮৮৭৭৩ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০০৪ ফারতিা খাতুন আমজজুি িিিান িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯৪৯২ ০১৩১৮-৪৬৪৪৫০ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০০৫ িালা খাতুন মজল্লুি িিিান িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮৮৫৬ ১৯৮৯৯২৪৫৩২ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০০৬ িমিিা (রুমিলা ) শািাজান িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮৮৭৬ ০১৭৮৭-৮৯৫৮৯৪ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০০৭ পিাঃ মসিাজ উদ্দীন িিতাজ উদ্দীন িমিলা গৃমিনী কামশপুি 

িাঠিাড়া

৬ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮৩৪০ ০১৭৭৯-৫১৯৪৬৫ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০০৮ তিন কি ডকাি প ািাল নাথ পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯৬২৬ ০১৯৩৮-৯৬৬২৭৫ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০০৯ ওসিান আলী আলা উদ্দীন পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯৬২৪ ০১৯২১-৭৫৭৬০৮ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০১০ শমফকুল ইসলাি কাইিাি িমিক পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯৬২১ ১৭২৯৩৭৭৮০৭ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০১১ িিজান িমিক ওুি চাঁি পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮৮৫২ ০১৯৩২-৯২৬৬০৭ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০১২ আনমজিা খাতুন আশিাফ িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮৮৫২ ০১৭৯২-৩১৯৭০১ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০১৩ আরয়শা খাতুন আমল আিারেি িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮৮৬৭ ০১৭৩৬-০৮৫৬২৭ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০১৪ আলতাফ আবু পিারসন পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮৯৯৮ ০১৯৩৭-৮৯৬১৫২ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০১৫ পিাঃ িাসান আলী শমফকুল পুরুষ মিনিজুি কামশপুি 

িাঠিাড়া

৬ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬০০০০৭৬ ০১৭৭৭-৫৫১৬৮২ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০১৬ আশানুি িিিান িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮৮৬৮ ০১৯৩২-১৫৫০৩৮ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

খাদ্য বান্ধব কি ডসুমচি আওতায় ইউমনয়ন ম মিক সুমবধা প াম রিি নারিি তামলকা

ইউমনয়ন নাি- পক মর্ পক, জীবনন ি, চুয়ার্াঙ্গা।



৩০১৭ বারিক জমলল মিয়া পুরুষ মিনিজুি কামশপুি 

িাঠিাড়া

৬ পক মর্ পক ৭০১৩৭৮৪৫৭৫০৮৭ ১৯৩৯০০৬৫১৬ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০১৮ পিাছাঃ আসিা খাতুন ছয়িদ্দীন িমিলা গৃমিনী ৫ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৭১১৭ ০১৯২৮-৩০৬৬৬৬৩ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০১৯ মবিাল পিারসন নামসি উদ্দীন পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫ ০১৭২৩-২৯৯১০৫ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০২০ সারিব আমল আবু বক্কি পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯০৯৮ ০১৩১৯-৮৫৩৫৪৯ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০২১ িামফজুি িিিান ইনসাফ আলী পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯৩৮৭ ০১৭৩৫-২০২৯২৭ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০২২ মিিন নুি পিারসন পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫ ০১৯৯৮-২১৮৮৬০ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০২৩ পিাঃ ইউনুচ আলী আজিত আলী পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা 

িাঠিাড়া

৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১০৭১৭ ০১৭৮৯-৫০৩৯৯১ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০২৪ লাইমল খাতুন িমনরুল িক িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮৮৪৩ ১৯৪৯১৪০৬২৪ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০২৫ িিতাজ খাতুন মিন্টু িিিান িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯৫০০ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০২৬ পিাঃ বিকত আলী সওকত আলী পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৮ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯২২০ ০১৯৮১-৪৭৮৯০২ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০২৭ পিরিরনা খাতুন সাইদুল িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯৫০৬ ১৭৭২৭৮৪৯১৪ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০২৮ পিাঃ ইসিাইল িক পতাজারেল সি ডাি পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা 

িাঠিাড়া

৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১০৭১৪ ০১৭৭৫-৭০৬৫০৪ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০২৯ পশি আলী িকরসি পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১০৭৭২ ১৯৯৭৩৬৮৮৫১ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৩০ আঃ খারলক তারজি আলী পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০১৩১১ ০১৭১৪-৯৮৩৭৬১ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৩১ আরিনা খাতুন  আবুল কালাি িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯০১৯ ১৭২৬৯৬৭৮৬১ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৩২ আমতয়াি িিিান আমিি পিারসন পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯১৯২ ১৯৩০৫৫৬৯৯৪ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৩৩ আরিনা খাতুন নামসি উদ্দীন িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯১১৬ ০১৯১১-৭৪৪১৮৭ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৩৪ মিকাইল পিারসন আঃ িামলি পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯১৩৭ ০১৯৪৯-১৩৮৬৭৬ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৩৫ জমিি আঃ জমলল পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮৮৩২ ০১৭৭৫-৭০৬৫০৪ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৩৬ িারজিা খাতুন আক্তারুল িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯১৫৬ ১৭৬৮৩১১৪৩৮ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৩৭ পিাঃ নান্না মিয়া চানমিয়া পুরুষ মিনিজুি কামশপুি 

িাঠিাড়া

৬ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫২৫১৪৭ ০১৭৮৭-২২৮৯৩৪ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৩৮ পজাসনা খাতুন নামসি িমিক িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯৪৮৪ ০১৯৫৬-০৫৬১৬১ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৩৯ তমিকুল ইসলাি িসরলি পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯৭৬০ ০১৭৯১-১৭৯১৩৯ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৪০ সাইফুন খাতুন আঃ িান্নান িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯০৪৫ ০১৭৬৪-৩৯৯৩৩৬ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৪১ আনারুল িক  াফফাি(জহুরুল) পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১০৭২৩ ১৯৯১৮৮৪৫৫৮ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭



৩০৪২ পিাঃ িামনফ জমলল ব্যািািী পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা 

িাঠিাড়া

৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১০৩৮৪ ১৯৩৫৭৯৬২৮৩ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৪৩ পিাঃ িমিজ উদ্দীন পিাঃ কারিি মশকিাি পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ৭৩৩৭২৫৩১২৯ ০১৭৯০-০৮৩৭৮৪ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৪৪ মিমল খাতুন জারিরুল িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০০০৩৭ ০১৯১৬-০৫৪০৪৫ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৪৫ আরিনা খাতুন জালাল িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯৮১২ ০১৯০৪-৬৯৫৪২৭ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৪৬ সািািত আিােি পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯৪১৪ ০১৯০৮-৮৪৮৫২৭ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৪৭ পিাঃ প ালাি পিাস্তফা খারলক সদ্দডাি পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা 

িাঠিাড়া

৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১০৮৬২ ০১৩০২-৮৩২৯৭৯ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৪৮ রুহুল আমিন আবু তারলব পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯৪৫৫ ১৯৩৫৭৯৭২৬৪ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৪৯ নুিজািান ছফুরুিাি পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১০৮৩২ ১৯৫৩৩৮৭৭৫৪ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৫০ পবলী খাতুন িমনরুল ইসলাি িমিলা মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬০০০১৪১ ১৯৮৬২৯৭৪৮৯ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৫১ নজরুল আব্দাি পিারসন পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯৫৫৫ ১৯৮৫১৪০৯৫৩ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৫২ নাজিা খাতুন িমফকুল ইসলাি িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৮ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১



৩০৬৯ পিাঃ ইনতাজুল িক পিাঃ আব্দুল পিারসন পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯৩৫৭ ০১৪০৮-২৫৪০৬০ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৭০ িারশদুল কুতুবমি পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৮ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১১৯৪৫ ০১৯৪০-২০৫০৭৮ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৭১ সরবিা খাতুন আঃ িিিান িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৮ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১০০৭১ ১৯৫৫২৮৮৫৫৩ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৭২ কালাি পিারসন আকবি পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১০২১০ ০১৭৭৬-৭৫২৯৮৬ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৭৩ নবীছন পনছা িতরলব িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯৭৯২ ০১৭৭১-৭৭৩১৬৯ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৭৪ জমিনা খাতুন (লাইমল)  পসািা িন্ডল িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯৯৯৮ ১৯৩৯২০৮৯৫৮ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৭৫ পিাজাি বজলু পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯৮০৬ ১৭৪৬৮১০১৩৫ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৭৬  ামি আঃ  মন িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯৮৪২ ০১৩১৯-৪৫৬১৩৪ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৭৭ পিাকনুজ্জািান কারশি আলী পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬০০০২১৩ ১৭০৩১৫০১৬২ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৭৮ মিমজয়া খাতুন ফজলুি িিিান িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯৮৪৯ ০১৭৩১-১৭২৯৩৯ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৭৯ পিাংলা 

পিাল্স্না(মুতারলব)

খায়বাি আলী পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯৪৬৫ ০১৯৪৯-৪৭৭৪২০ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৮০ মনজাি উদ্দীন নুি পিারসন পুরুষ মিনিজুি কামশপুি 

িাঠিাড়া

৬ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৭৩৫৩ ০১৯২১-৭১৬৪১১ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৮১ িমিিা থাতুন মুনসুি পিািা িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১০১১৩ ১৪০৭-৮৮৭৬৩৫ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৮২ পিাছাঃ িািমবনা জালাল উদ্দীন িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৮ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১১৫৩৭ ০১৯২৪-৬৭৮৭৫০ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৮৩ আলি ঊিি উদ্দীন পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯৯৮৩ ০১৯৪০-২১৬০০৩ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৮৪ পিারকয়া খাতুন মিিচাি িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯৮৭৬ ১৭৮৪২৮৫৩৬৩ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৮৫ পিারিলা খাতুন আনসাি িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯০৭৯ ০১৯৯০-৬৩১৬৩৮ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৮৬ িামলিা খাতুন বজলুি িিিান িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯৮০৯ ০১৩০২-৪১৪৭৮০ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৮৭ আসুিা খাতুন আঃ সািাি িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৮ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১১০৫৬ ১৭৪০২৮৩৩৬০ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৮৮ ইলা (ইমলয়াস পিারসন) নুি মবশ্বাস পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ ১৮১৫৫৭৬৫০৯৩৯০ ১৭২৫৮৪৯১০১ পিাঃ আক্তারুজ্জািান

৩০৮৯ পিামজনা িমনরুল ইসলাি িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ৪৪১৭১৮৯১২৮৯৪৫ ১৯৪৩৮৯১১৫৯ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৯০ পিাঃ আফতাব ইয়াজ উদ্দীন পুরুষ মিনিজুি কামশপুি 

িÿÿণিা

ড়া

৫ ১৮১৫৫৭৬৫০৬২৬২ ০১৯৪৫-৬১৪৯৭০ পিাঃ আক্তারুজ্জািান

৩০৯১ প ালাি পিাস্তফা আঃ িারলক পুরুষ মিনিজুি কামশপুি 

িাঠিাড়া

৬ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৭২৯৯ ০১৭৪০-৬৭১৪৭৫ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৯২ পিাঃ পসমলি পিারসন শুকুি আলী পুরুষ মিনিজুি কামশপুি 

িাঠিাড়া

৬ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৭২০৯ ০১৭২৮-৬৭৫৫৯৬ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭



৩০৯৩ জামিিা খাতুন নজরুল ইসলাি িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯৮৩৩ ০১৯৪১-৩২৬৫৮০ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৯৪ পিাঃ আমজজুল িক মৃত- মসিাজুল ইসলাি পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮২৫৫০৩৪৮১৪৯১ ০১৯৪০-২১৭০৪০ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৯৫ িামলিা খাতুন িমশদুল িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৮ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১০১৫২ ০১৯৩৪-৬১৫২৪৪ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৯৬ পিাছাঃ িমিয়ি িারশি আলী িমিলা গৃমিনী কামশপুি 

িাঠিাড়া

৬ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬০০০৪১৯ ০১৭০৩-৫০৪২১২ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৯৭ জািানািা খাতুন ঠান্ডু মিয়া িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯৯৭৯ ০১৭৫৭-৫৭৯১২৫ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৯৮ শািানাজ পখাকন িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৮ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১০৮২৬ ০১৭২৩-৫৬৬২৩৯ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩০৯৯ আমিয়া খাতুন লুতফি িিিান িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯০৭৭ ০১৯৯৭-৫১৭৩৯৭ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১০০ প ালাি পিারসন কমিল উদ্দীন পুরুষ মিনিজুি কামশপুি 

িাঠিাড়া

৬ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮৫১৯ ০১৭৫৪-৬২৯৯৯৮ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১০১ িািম না খাতুন ইসিাইল িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯০৭৬ ১৭২৯৭২৭৪১৯ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১০২ পিাঃ িারসি জািা বক্স পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১১৭৫৩ ০১৭৯৯-০৬৫৬৪৭ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১০৩ পিাছাঃ আরিনা খাতুন কমিি িন্ডল িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯৭৮২ ১৭৬৬২৩৭০৭৩ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১০৪  ছারলিাি (প ারলিাি)  পিাঃ আশকাি আলী িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯৪৮৮ ০১৯৪৩-২৪০৭১৭ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১০৫ িরফজা আঃ সািাি িমিলা গৃমিনী কামশপুি 

িাঠিাড়া

৬ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৭৪৮৬ ০১৭৫৪-০৭১৭৯২ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১০৬ আয়ুব পিারসন আঃ খারলক পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১০৩৩২ ০১৭৪১-৯৩২০৯৫ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১০৭ পিাঃ ফজলুল িক মসদ্দীক আলী পুরুষ মিনিজুি কামশপুি 

িাঠিাড়া

৬ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৭৪১৪ ০১৯৪৫-৯০৬২১৯ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১০৮ িসরলি ফিাতুিাি পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১০৩১৮ ০১৭৬৭-৯৬১৩৯০ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১০৯ সুিন আঃ শুকুি পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯৪৪১ ০১৭৬০-০৯৪৬১৭ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১১০ পিাছাঃ তমছিন খাতুন পিাঃ মবশািত িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১১৬৫৫ ০১৯৪৫-২৩৫৫১৩ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১১১ পিাছাঃ শারলিা খাতুন আলািদ্দীন িন্ডল িমিলা গৃমিনী কামশপুি ৪ পক মর্ পক ৫০৮৭০৬৫৭৯২ ০১৯৩২-৬৭২৬৩৪ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১১২ পিাঃ িমনি মিয়া ওসিান মিয়া পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা 

িাঠিাড়া

৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১০৮৫৫ ১৬৩৪০৬৪৫১৯ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১১৩ নামসি উদ্দীন আয়ুব আলী পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১০৫৬০ ১৭৮৪১৮২৩৫০ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১১৪ শমফকুল ইসলাি আঃ সািাি পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১০৪৮০ ০১৯৬৯-১৪৫৫২৩ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১১৫ আছিা খাতুন আমনছুি িিিান িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১০৫৮৯ ০১৭৬৫-৭৮৯১৩২ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১১৬ লমতফা খাতুন কািরুল িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১০৬০৮ ০১৭০৪-৯৪১৬০২ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭



৩১১৭ আরলয়া িকরছি িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১১০৬৯ ০১৪০২-২৯৯৪৩২ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১১৮ নুি জািান ওসিান মিয়া িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা 

িাঠিাড়া

৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫২৫০৯২ ১৭৮১১৫৭৯৭৪ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১১৯ পিাছাঃ ফামিিা আক্তাি আশিাফুল আলি িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা 

িাঠিাড়া

৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১০৬৮১ ১৯৬৯৮৫১২০২ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১২০ নুি জািান জািাঙ্গীি িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১০৫৩০ ১৯২৮৩৬৬৩৩০ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১২১ সাইদুল ইসলাি আরনায়াি (ছারনায়াি) পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১০৫০৬ ০১৯৬০-৪২৫২৭০ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১২২ রুস্তি আলী িমতয়াি পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬০০০৩২৯ ০১৭৪১-২৫০৫০৬ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১২৩ মিক্তা খাতুন কািরুল িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১০৫৫৯ ০১৯৪৪-৩২৮১৫৪ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১২৪ সুখজান িমনি পিারসন িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১১১৮৭ ১৭৭০০২৮৬০২ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১২৫ িমিিন খাতুন শািািত িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫২৪৫৪১ ০১৯৪৫-৬১১৩৫১ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১২৬ সারিব আলী সুরিাত আলী পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১১২১৫ ১৯৮৩১৭০২১২ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১২৭ প ারলজান মবমব নইমুদ্দীন িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫২৫১০১ ০১৭৪১-০৪৭০৬৯ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১২৮ পিাছাঃ িমিিা খাতুন আবুল কালাি িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা 

িাঠিাড়া

৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১০৭৫০ ১৭৬৮৪০৭৯৩৭ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১২৯ পিাছাঃ সুন্দিী খাতুন বুরিা (বিি উদ্দীন) িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১১৩৭৩ ০১৭০৮-৬৭৯৩৩৯ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৩০ আনজুিা বজলু িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৮ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১১৫০৮ ০১৭২৬-১৩৮৭৯৮ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৩১ আশাদুল িক পিজাউল(িমবউল িক) পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৮ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫২৪৫৫২ ০১৯০৮-২৬৫৮৪৫ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৩২ হুিায়ন মুনসুি পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৮ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১১১৪৫ ০১৯২৩-৩৭৮৭৭৬ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৩৩ ফয়জুল জুববাি পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৮ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১১১৩৪ ০১৯২৮-৪০৭৩২৪ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৩৪ আমলি পিািা শমিদুল পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৮ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১১৪৬৮ ০১৯৬৫-৮২৮৮৭৮ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৩৫ পিাঃ জািাত আলী আবু তারলব পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯০৭২ ১৮৭৬৫৭৪১০৬ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৩৬ সরবিা খাতুন শমিফ উদ্দীন িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯৬৪৬ ১৯৬৭৩১৫৭৫৮ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৩৭ িারুল খাতুন িামসবুল িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯৬০৩ ১৭০৩৯৫৯০৪৭ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৩৮ নামসি উদ্দীন আরজিাি আলী পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯৮৬৬ ০১৯০৩-১০৪৫৬৬ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৩৯ মলটন ফজলুি িিিান পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯৮৫০ ০১৯৪০-২১৭৮২৩ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৪০ আঃ িান্নান ফমকি চাঁি পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯৫৯৪ ০১৯১৮-৬৪৩৬৭৬ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৪১ আফরিাজা খাতুন আমতয়াি িিিান িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯৫৮৩ ০১৭৪২-৭৪৭৬৬৩ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৪২ তাছমলিা খাতুন পিাবািক পিারসন িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৮ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১১০০৯ ০১৭০৪-৯৪১৮০৬ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৪৩ পিাছাঃ পিারকয়া খাতুন পিাঃ পিাজারেল িক িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৮ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫২৫১০৬ ০১৭৬৮-৩১২৫৭৬ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭



৩১৪৪ বামলকা  পিাংলা িমিলা গৃমিনী কামশপুি ৮ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১০০৯৩ ০১৭৩৬-৮৩৫৪৮৮ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৪৫ িাওয়া খাতুন আরিজি িমিলা গৃমিনী কামশপুি ৮ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১০০৮৮ ১৯৪৪৬৭৬৩৪৬ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৪৬ পিাছাঃ িামলিা খাতুন নুি পিারসন িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা 

িাঠিাড়া

৯ পক মর্ পক ৪৪১৭১৬৫১১৮১৮১ ০১৩০১-২১১০৫৪ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৪৭ পিাঃ শািাজান পসানা মিয়া পুরুষ মিনিজুি কামশপুি 

িাঠিাড়া

৬ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৭২২৫ ০১৯৬৫-৩১৭৮৭৬ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৪৮ সফুিা খাতুন(িাসুিা) ইনতাজুল িক িমিলা গৃমিনী কামশপুি ৮ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১০০৫৬ ০১৯৪৩-২৪১৫০৬ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৪৯ পিাঃ প ালাি পিারসন আমজজুল িক পুরুষ মিনিজুি কামশপুি 

িÿÿণিা

ড়া

৫ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৬২২৪ ০১৯২৪-০৪৪৭২৬ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৫০ সমিদুল ইসলাি আঃ িান্নান পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ৫ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০২৭০৭ ০১৯০৩-১০৭৯৬১ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৫১ পিাঃ বাবুল আক্তাি আলী আিারেি পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১০৩১২ ০১৯২৩-৩০৭৬৪০ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৫২ পিাঃ মজয়ারুল িামিদুল পুরুষ মিনিজুি কামশপুি 

িÿÿণিা

ড়া

৫ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৬১৭১ ০১৯১০-১৫৮৬১৮ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৫৩ পিাছাঃ পনকজান আবু তারলব িমিলা গৃমিনী কামশপুি 

িÿÿণিা

ড়া

৫ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৬০৭২ ১০৯৮৭-৪৯৫৩৮৭ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৫৪ শামিি আিরিি পিাঃ পিাতারলব 

পিারসন

পুরুষ মিনিজুি কামশপুি ৫ পক মর্ পক ৭৭৯৭৭৬৫৫০৫ ০১৯৬৭-৬৭২৩৩৪ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৫৫ পিাছাঃ িামিিা খাতুন আবুল পিারসন িমিলা গৃমিনী কামশপুি 

িÿÿণিা

ড়া

৫ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৬৩০০ ১৭৮৫-৯০৭৮৮৯ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৫৬ মিজান (মনজাি) পসানামিয়া পুরুষ মিনিজুি কামশপুি 

িÿÿণিা

ড়া

৫ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৬৬৬৬ ০১৯৬৬-৫৩১২৯৯ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৫৭ পিাঃ আঃ আমলি ওসিান আলী পুরুষ মিনিজুি কামশপুি 

িÿÿণিা

ড়া

৫ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৬৭৫৩ ০১৯৫০-৩৮০০৭৮ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৫৮ পিাছাঃ খারলিা খাতুন পিজাউল িক বুলু িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৮ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১১১৫০ ১৯৫২০৮৯৮৫৮ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭



৩১৫৯ সামলিা খাতুন আঃ কুদ্দুস িমিলা গৃমিনী কামশপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫৪১১ ০১৭৮০-৭০৬৫৪৬ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৬০ পিাছাঃ পিারকয়া খাতুন আঃ জমলল িমিলা গৃমিনী কামশপুি 

িÿÿণিা

ড়া

৫ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৬১৪৬ ০১৯৩৪-৫৭৩০০৪ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৬১ পিাঃ শুকুি আলী িামিি পশখ পুরুষ মিনিজুি কামশপুি 

িÿÿণিা

ড়া

৫ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৬০৬১ ০১৯৪০-৩৫৩২১৭ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৬২ পিাঃ কািাল িাউি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি কামশপুি 

িÿÿণিা

ড়া

৫ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৬০৫৯ ০১৯৯০-৫০৫১২৭ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৬৩ পিাঃ আলি ীি পিারসন জালাল পিারসন পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৮ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১০৩১৫ ১৯২৯৪৩৫৮৬৯ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৬৪ পিাঃ মিজানুি নুি পিািােি পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১১৮৬৫ ০১৯১৪-৫১৩৬২৫ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৬৫ পিাছাঃ পিরিরুন পব ি পিাতারলব পিারসন িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৮ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১১৫৬৩ ০১৯৯৪-৩৪৮১৭৩ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৬৬ পিাঃ আঃ িব িামকি আমল পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯০৯৪ ১৯৬৫৯১৪৩৮৬ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৬৭ পিাছাঃ মবলমকচ আক্তাি ইব্রামিি িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯৮১৬ ০১৯৮২২০০৩১৬



৩১৭৩ পিাঃ আবু িামনফ সুজাউদ্দীন পুরুষ মিনিজুি কামশপুি 

িাঠিাড়া

৬ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮৩৬৫ ০১৭৩৯-৪৭৭৬৫৩ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৭৪ আশিাফুল িক আয়নাল িক পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১০২৩৭ ১৯৩৯৭৩২৮০৬ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৭৫ পিাঃ আবুল পিারসন আলী মিয়া পুরুষ মিনিজুি কামশপুি 

িাঠিাড়া

৬ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮২০৪ ০১৭৪৯-৭৭৯৪৪৮ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৭৬ পিাঃ আঃ িারলক আঃ িামলি পুরুষ মিনিজুি কামশপুি 

িাঠিাড়া

৬ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৭৫৭৪ ০১৭০৬-৫৪০২৬৫ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৭৭ পিাছাঃ ছরিয়া সিজত আলী িমিলা গৃমিনী কামশপুি 

িÿÿণিা

ড়া

৫ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫৭৩১ ০১৯৪৭-২১১০৭৭ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৭৮ জমিি আলী পসািা িন্ডল পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯৮৩২ ০১৩১৯-৮৫৩১৩৪ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৭৯ পিাঃ কািাল শািাজান পুরুষ মিনিজুি কামশপুি 

িাঠিাড়া

৬ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৭২২৯ ০১৯২২-৬৮১৭২২ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৮০ পিাঃ এিশাি িকবুল পিািা পুরুষ মিনিজুি কামশপুি 

িÿÿণিা

ড়া

৫ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৬১৬২ ০১৯০৮-২৬৫৮৯৩ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৮১ পিাস্ত পিািােি মনকাইল সি ডাি পুরুষ মিনিজুি কামশপুি 

িÿÿণিা

ড়া

৫ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৬৩৪০ ০১৯৬৬-৫৫১২৯৯ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৮২ পসমলি পিজা ফিিান িমলনক পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৫ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯৫৩১ ০১৭২৯-৮৭৭০১৩ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৮৩ িমজজুলিক আনসাি পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯১৯২ ০১৯৯০-৬৩১১৪ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৮৪ পিাছাঃ িারজিা খাতুন আঃ ওরিি িমিলা গৃমিনী কামশপুি 

িÿÿণিা

ড়া

৫ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৬৩৭২ ০১৯৯১-৮৭৬৪৫৯ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৮৫ বামকমবিাি তরক্কল পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৮ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১০২৪০ ১৭২৮৬৩৮৯০৭ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৮৬ আঃ কারিি আবু বাক্কা পুরুষ মিনিজুি কামশপুি 

িÿÿণিা

ড়া

৫ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৬৭১১ ০১৯০৪-৬০২৮৮৬ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৮৭ পিাঃ ফজলুল িক পজানাব িন্ডল পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১১৭২১ ০১৭৪৬-১৯৩৬৬৬ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৮৮ িমজডনা খাতুন সুজাউদ্দীন িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮৮৪৫ ১৮১৫১৬০৯০৫ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭



৩১৮৯ পিাছাঃ আরিনা খাতুন পবািিান উদ্দীন িমিলা গৃমিনী কামশপুি 

িাঠিাড়া

৬ পক মর্ পক ১৮১৫৫৩৮৫৫৯৮৭৬ ০১৭৫৩-৮৪৬৩৬৬ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৯০ পিাছাঃ িমিিা পব ি জয়নাল আরবমিন িমিলা গৃমিনী কামশপুি 

িাঠিাড়া

৬ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৭৫৬৬ ০১৭১৯-২০২৪৯৩ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৯১ নওসাি আনসাি পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৭ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫৭৮৭ ০১৪০৫-৩৭২১৯৮ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৯২ পতাতা িিিত পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৮ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১১২০৪ ০১৭৬৭-৮৫০৮৫৪ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৯৩ আলি ীি িারসি পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৮ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১০৮০০ ০১৭৬২-৫১৭১৯৪ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৯৪ ঝন্টু জািা বক্স পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১১৭৫০ ০১৯৫১-২৮৭১৫৫ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৯৫ িরিদুল নুি বক্স (নুি িক িন্ডল পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১০৮২১ ১৯৩৬৫৫৯৯৯৪ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৯৬ ম তাবালা তািািি িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১১২৯৯ ০১৭৬০-২৬৮১৪৯ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৯৭ আঃ িান্নান িায়িাি পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১১২৯১ ০১৯৩৪-৫৬৩৬৭৬ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৯৮ পিাছাঃ তাছমলিা আমিি আলী িমিলা গৃমিনী কামশপুি 

িাঠিাড়া

৬ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৭৩৫৬ ০১৭৪০-৬৭১৪৭৫ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩১৯৯ সাজুিাি জরড়ান(জুিান িন্ডল) িমিলা গৃমিনী খরয়িহুিা ৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১১৭৩৬ ০১৯০৮-৯৫৪১৫৬ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩২০০ জমিি পিারসন কুরড়ান পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫২৪৬৫৬ ১৭৯১১১৭৪১৮ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩২০১ পিাঃ জয়নাল আলিাস িমিক পুরুষ মিনিজুি কামশপুি 

িাঠিাড়া

৬ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬০০০১৩৭ ০১৭৫৪-০৭১৭৯২ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩২০২ জািাত আলী জরবি আলী পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৯ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫১১৩৪৮ ১৯৪১৩২৮৪৮৪ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩২০৩ ফজলুল িক আমিি পিারসন পুরুষ মিনিজুি খরয়িহুিা ৮ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৯২৮০ ০১৯২৫-০৫৬২৮৬ পিাঃ আক্তারুজ্জািান ০১৭১৮-৯৪৪৭১৭

৩২০৪ রুরবল িানা পিামনরুল পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬০০০১৮৯ ০১৯৪১-৯৪৫৯০৫ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২০৫ জমিনা জািান আলী শাি িমিলা গৃমিনী কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫৪৬৯ ০১৯৩৩-১৬২২৯০ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২০৬ িারজিা বুলু মিয়া িমিলা গৃমিনী কাঁশীপুি ৪ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫৪৭৬ ০১৯১৯-৭৭০৬৮৫ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২০৭ মবউটি জািাঙ্গীি িমিলা গৃমিনী কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫৪৮৩ ০১৯৬০-৮৮৪৫৪১ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২০৮ বড় পখাকা আক্কাস পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫৫৫৩ ০১৯০৮-৮৪৭৯২৭ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২০৯ িায়া আবু তারলব িমিলা গৃমিনী কাঁশীপুি ৪ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৭৬০৭ ০১৯০৮-৮৭১০৫২ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২১০ ওদুি আঃ  ফুি (আকবাি 

িন্ডল)

পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৪ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫৫৯০ ০১৯৯৪-০৭৪১৪১ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২১১ িিি জান আমিি িমিলা গৃমিনী কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫১৮৮ ০১৯২৯-৯০৩৫৭৩ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২১২ সমিিা িকরছি িমিলা গৃমিনী কাঁশীপুি ৪ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৭৬৮১ ০১৯৩২-৯২৭৮৩২ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩



৩২১৩ শমফ সিকাি আনছাি আলী পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪৯১১ ০১৭৩০-১৪৭২৮০ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২১৪ সুমফয়া িরজডি িমিলা গৃমিনী কাঁশীপুি ৪ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৭৭০৬ ০১৯০৬-৫৩৮৬৩৪ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২১৫ বুলবুমল আমল কিি শাি িমিলা গৃমিনী কাঁশীপুি ৪ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৭৬০৪ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২১৬ িিামসন জরবি আলী পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৪ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৭৭৫০ ০১৯৩১-৬৭০১৩০ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২১৭ চাঁি মিয়া পসানা মিয়া পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৭২২০ ০১৯২৭-৪৮৫৬৯৭ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২১৮ পসানা মিয়া সািছমদ্দন পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৭২১৯ ০১৯২৫-৩১৯৪১৩ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২১৯ শমিফ মৃত ওিাব পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫১১৮ ০১৯০৪-৬৯৩২৮৮ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২২০ আরিনা খাতুন িমফজ উদ্দীন িমিলা গৃমিনী কাঁশীপুি ৪ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮০৬৫ ০১৩৬৮-৫০৪৬২৪ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২২১ ইসিাইল আবিাি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫৩৯২ ০১৯২৩-৮৬৪২৭১ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২২২ পিাছা আরলয়া খাতুন মৃ- মসিাজুল িক িমিলা গৃমিনী কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮০০৮ ০১৯৬১-৮৪১২০০ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২২৩ শািানািা নজরুল ইসলাি িমিলা গৃমিনী কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫৪০৯ ১৯৫৭০৭১০০৯ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২২৪ িমবউল ফরজি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫২৯২ ০১৪০৩-৮২৩০০৫ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২২৫ আনারুল সািাতুিাি পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫৮৫৪ ০১৯৯৬-০১০৩৪২ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২২৬ বাবুিামল সািছদ্দীন পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫১৫৬ ০১৯৯০-০৪৯৯৩৪ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২২৭ মনয়ািত কালু পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৬৫৪৪ ০১৯২০-২৭৪৬৭৫ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২২৮ পিাছাঃ জারিলা খাতুন মৃ- আঃ িিিান িমিলা গৃমিনী কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫৪২৯ ০১৯৩৬-৩৩৩১২৩ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২২৯ শ্রী তিন কুিাি পসন কানাই লাল পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫৬৪০ ০১৯২৬-২৮২৭১৪ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৩০ িাওয়া  িসরলি িমিলা গৃমিনী কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫৯০৫ ০১৯৯৩-৪৮৮৯৩৬ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৩১ পিাছাঃ িারজিা খাতুন মৃ- িমিক িমিলা গৃমিনী কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫১৮০ ০১৯৬১-৬৪৯৮০৭ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৩২ আশান আলী সুিাি পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫২৯৬ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৩৩ জমিরুজ্জািান সালাি পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫২৬৭ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৩৪ শ্রী িন্টু িালিাি পিঘা িালিাি পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫৬০৯ ০১৯২৫-৩২৬১১৩ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৩৫ িারবয়া জং এিশাি িমিলা গৃমিনী কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫২৫০ ০১৯৮৭-৪৮৫০৪৮ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৩৬ বুলু এিশাি পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫১৬৮ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৩৭ খমলল ছরলিান পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫২৮৮ ০১৯৫৯-০৩৩২৭৫ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৩৮ অলী পিািােি আমজজুল পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫২৮২ ০১৪০১-৬৩৩৮৭৬ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৩৯ ইয়াি আরিাি পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৪ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮৪৬১ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৪০ সূযু ড বানু আবু বকি িমিলা গৃমিনী কাঁশীপুি ৪ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮৪৩৫ ০১৯৮৮-৪১১৫৭৬ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৪১ িমতয়াি সারয়ি পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৪ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৭৯৩৬ ০১৯৩৫-২৫৯৮১৯ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৪২ খমলল মুনসুি পিালনা পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৪ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৭৮৮৫ ০১৯৮২-৪৩১০৩৯ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩



৩২৪৩ আনসাি জুববাি পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৪ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৭৯২৯ ০১৯৫২-৬১৬২৯৯ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৪৪ পিাছাঃ নািম স খাতুন আঃ লমতফ িমিলা গৃমিনী কাঁশীপুি ৪ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮৪১১ ০১৯৬৫-০৫৯৬৩৭ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৪৫ ছপুিা পিািজান পিািা িমিলা গৃমিনী কাঁশীপুি ৪ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৭৮৭৮ ০১৪০২-৪০৩৫৯২ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৪৬ নামসি কাতব পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৪ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮৪১৪ ০১৯১৫-৭৫৬০৯২ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৪৭ বমক্তয়াি িান্নান পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪৯৬৫ ১৯১৬০৭৬০৭ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৪৮ িমফক এিিাি পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫০৩৪ ০১৯০-৪৭১৩২৩ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৪৯ বাবুল জরবি পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৬৪০৮ ০১৯০১-৬৯৪৩৪৯ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৫০ িামস মচমস্ত (আরিনা) প ালাি শাি পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫২৪১৬২ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৫১ পিাছাঃ খমবিন পনছা মৃ- সসয়িমদ্দন িমিলা গৃমিনী কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫০৫৮ ০১৪০৭-৩৮০২৭৫ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৫২ িারতি জািাবকাা্ি পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ৪৪২১৯০৬১৪৩৯৫৩ ০১৯৮৭-৪৯৩১৭৮ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৫৩ নূরু পিািা িববানী পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫৯৭২ ০১৯৬৮-৩৫৫৬৫৯ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৫৪ শমিদুল সিকাি ইমলযাছ সিকাি পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৬৫১৪ ০১৯১১-৫৭১৮৯৮ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৫৫ ফজলু িলুকচাঁি পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪৯৩৮ ০১৭২১-২৪২৮৪০ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৫৬ শুকুি সসয়ি পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪৯৫৫ ০১৯৮৫-৮০১৩৪৪ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৫৭ িমন জমিি উদ্দীন পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪৯৪২ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৫৮ মুকুল সসয়ি পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪৯৫৭ ০১৩০৫-৭৭১০৬০ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৫৯ িমিি তমিজ পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৬৭৯৬ ০১৯১৫-২৪৭৯২৯ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৬০ মজয়া সতয়ব পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫১৫৮ ১৯৪১৩৮৭৬২৩ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৬১ শমিদুল কমিি পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫০৪১ ০১৯৬৮-৪৩৪২৪৮ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৬২ মবিাল পিারসন ফিরজন পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫৯৫৫ ০১৯৬৮-২৮৬২৫৯ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৬৩ িায়িাি  যান আমজি (ইসিাইল) পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪৯৭৪ ০১৯২০-৭৪৯১৭৭ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৬৪ আিািন জুববাি িমিলা গৃমিনী কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫১৩৪ ০১৯৬৫-১০৬০৯২ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৬৫ জামকি সারকি পিািা পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৫ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫১১৫ ০১৯১৪-৮১১০২৪ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৬৬ মলয়াকত আবু  বক্কি পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৫ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৭০৮৭ ১৯৪০৫৩৯৮৯৩ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৬৭ জমসি সারকি পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৫ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৬৩৬০ ১৯৫২৫৪৯৩২৫ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৬৮ জহুিা ইয়ামছন (ইসুফ) পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৫ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৭০২২ ০১৪০৫-৭৫৮৪৭৫ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৬৯ িাজন জািাঙ্গীি পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৫ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৭০৭০ ০১৭৭২-৪২০৩৬৩ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৭০ মিজানুি সারিক পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৫ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৩২৩০ ০১৭৮২-০২৮২২৬ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৭১ িমবউল মবলাত আলী পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪৮৯৮ ০১৯২১-১৫৬১৮০ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৭২ জামকি িববানী পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৫ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৭০৭৫ ০১৩০৭-০২১০৭১ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩



৩২৭৩ িামজব িসরলি পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৫ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮১৮২ ০১৯১৭-৪১৪১৬৬ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৭৪ সারিক ইসািক পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৪ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮১৮৭ ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৭৫ ছানু াইন মিিাি  াইন পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৪ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮১৬২ ০১‘৪০৫-৩৫৮৫৮১ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৭৬ আইনাল আজ াি বুরড়া পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৪ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮০৯২ ০১৯৯৬-৬৮৮০৭২ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৭৭ ইসলাি ইলাবািী পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৪ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮০৩২ ০১৯১৩-৩৪৪৮১৪ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৭৮ পিাঃ শমফকুল আমজজুল পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫৮৮৯ ১৯২৯৪২১২০৬ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৭৯ পিাঃ আনসাি ইলাবক্স (িিিত 

আলী)

পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৫ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৭০৯২ ০১৯৬৫-১১২৩৯০ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৮০ িমতয়াি আিােি পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৪ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮৪৭১ ০১৪০৮-২৫৪১৭১ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৮১ আঃ িান্নান আফসাি পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৪ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮৪৪৮ ০১৯৪৩-৮৯৪৭৫৩ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৮২ নূি পিারসন িিিান পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৫ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৭০৭০ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৮৩ িামজব আবু বকি পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৪ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮০৯৯ ০১৯৯৫-৭৩১৬২১ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৮৪ পিাছাঃ নমবছন খাতুন মৃ- িমবউল ইসলাি িমিলা গৃমিনী কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪৭১০ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৮৫ ইসিাইল মৃত কারিি পিালনা পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ৪১১১১৯৪১০২৮৬৮ ০১৯৯২-২১২৭৫৮ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৮৬ শমিদুল িক মৃত ইছািাক পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪৬৮৪ ০১৯৯৯-৬৪৪১৮৫ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৮৭ পিাছাঃ িঞ্জুিা খাতুন মৃত িমফকুল ইসলাি িমিলা গৃমিনী কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪৮১৫ ০১৯৬৮-৩৪৪৯৫১ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৮৮ পিাছাঃ শরখি বানু িসরলি িমিলা গৃমিনী কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪৭০২ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৮৯ পিাঃ পিাজারেল মিস্ত্রী আঃ িিিান পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪৬৭৪ ১৯৪৩২৪৪৭৪০ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৯০ পিাঃ আক্তারুল শাহ্ িামকি শহ্ পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫৫৬১ ১৯২১১৫৪৯৬১ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৯১ পিাছাঃ কমিনুি িমজবাি িমিলা গৃমিনী কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪৮১৪ ০১৭৩৬-১৬৬৪০২ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৯২ কািাল উদ্দীন আলী নসি সি ডাি পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪৬৭৩ ১৯৩৩১৬২০১৭ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৯৩ তরব িামলতা (তরফল) জুড়ান িামলতা পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪৬৬৪ ০১৪০৪-৩২৮৪২২ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৯৪ িামসবুল পচৌধুিী মছমদ্দক পচৌধুিী পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৬৪৭৯ ১৯২৪৪৮৭৭৩৫ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৯৫ আনারুল আনসাি পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫৯১৭ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৯৬ িাতুবউ (মফরিাজা 

খাতুন)

িাতুববাি পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৪ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৭৯৮৬ ০১৯১২-২৫২৪১৪ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৯৭ শ্রী অরশাক কুিাি 

িালিাি

মৃত অমজত িালিাি পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫৬৩১ ০১৯৭৪-০৩০৭২৫ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩২৯৮ শ্রী আনান্দ কুিাি 

িালিাি

মৃত নািান িালিাি পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫২৪৯৭৪ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩



৩২৯৯ পিাঃ ইসািাক িন্ডল আমজি বকাা্ি পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৪ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৭৭৬১ ০১৯৯২-৬৪১৯০১ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩০০ নূরুল ইসলাি  মন িন্ডল পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৪ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮৬৩৩ ০১৯৫৯-৯৩৪৫৭৭ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩০১ আঃ িারলক পিাঃআরিল উদ্দীন পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৪ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮০০০ ০১৯২৩-৮৪৯৩৬৯ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩০২ পতাতা মিয়া মৃত কাওছাি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৪ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮৬৩৪ ০১৯৪১-৯৪৬৯১৫ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩০৩ পিাঃ িাজ্জাক পখরিি আলী িন্ডল পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৪ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮৬০৮ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩০৪ নাজমুল িক পিাঃ িমতয়াি পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৪ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৭৯০৫ ০১৯৮২-৭৩৭২১৫ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩০৫ পিাছাঃ নাজিা খাতুন পতাজারেল িমিলা গৃমিনী কাঁশীপুি ৪ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮৬৯৯ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩০৬ শমিফুল ইসলাি প ালাি পিারসন পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৪ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮৬৯৩ ০১৯৬২-১৬৮৫৯৫ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩০৭ িমজডনা খাতুন আবুল কালাি িমিলা গৃমিনী কাঁশীপুি ৪ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮৬২০ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩০৮ িাইিান মৃত ইয়াি িামলতা পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৪ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৭৮৯৪ ০১৯৯৬-০১০৩৪২ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩০৯ পিাঃ শমফকুল িাউি পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪৭৩১ ০১৯৩৬-৩২২২৪৭ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩১০ পিাঃ িমবউল িন্ডল মৃত আকবি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫৫৪১ ০১৯৩৯-১৫০৮৭৬ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩১১ পিাঃ সািাি আলী মৃত পিাসািফ পিারসন পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫৬০০ ০১৯৪৬-৮৫৩৫৮৪ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩১২ পিাঃ বজলু িন্ডল মৃত ইলািী িন্ডল পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫৫৬৫ ০১৯৯৬-০০৬৫২৪ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩১৩ আব্দুস সািাি িন্ডল মৃত আকাইি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৬৭৮৫ ০১৯৮১-২১৩১১৭ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩১৪ পিাছাঃ িামলিা খাতুন মৃ- লাল পিািােি িমিলা গৃমিনী কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৫৪৪২ ০১৯০৬-২১৪১০৭ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩১৫ আমলয়া খাতুন মুনসুি 

পিালনাাা(কারশি 

আলী)

িমিলা গৃমিনী কাঁশীপুি ৩ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৭০৮৪ ০১৯২৭-২৯২১৯৮ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩১৬ নাজমুল লালু পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৫ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৬৫৪৭ ০১৭৬৮-৫০৬২৪ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩১৭ িায়িান িিরিাতলনাি পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৫ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৭৩৭২ ০১৯৪৭-৫৯৯৩১৩ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩১৮ আবুবকি (আকুববি) ইসা িন্ডল (ইছািাক) পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৫ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৬৮৯৭ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩১৯ পিাছাঃ জমিনা পব ি আমনস িমিলা গৃমিনী কাঁশীপুি ৫ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬০৪১২০৬ ১৯৩০৪৬১০৫৪ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩২০ ফমকি পিািােি বািশা িন্ডল পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৫ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৭১১৫ ০১৭৭১-৪৫৭৫৩৭ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩২১ সািাি ছমলি উমদ্দন পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৪ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৬৫৪৭ ০১৯৯৮-৯০৪২৫৪ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩২২ ইসিাইল (ইসিাইল) িমিন পিািা পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৪ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৭৭৩৩ ০১৯৯৬-৮৮২৬১৩ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩২৩ িামসবুি িক আয়ুব পুরুষ মিনিজুি কাঁশীপুি ৪ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৮৬৮১ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩২৪  পিাঃ সুজন মবশ্বাস পিাঃ শািািত মবশ্বাস পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ১ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪১৪১ ০১৯৪৫-৯৫২৮২২ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩২৫ পিাঃ িমিউদ্দীন শাহ্ মৃত ইজ্জত আলী শাহ্ পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪০৯৮ ০১৪০৩-৪৮৪০৫২ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩২৬ আশাদুল িক শািত্ম তাইরজল পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ১ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০২৭০৭ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩



৩৩২৭ পিাঃ মিন্টু শাহ্ মৃত িমবউল শাহ্ পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ১ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০২৭২৮ ০১৯৬০-৫৭৭৮১৮ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩২৮ পিাঃ জামকরুল ইসলাি পিাঃ আরনায়াি মবশ্বাস পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ১ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০২৬৬৫ ০১৪০৫-৩৫৮৬৪৪ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩২৯ শ্রীিমত অন্নিানী মবশ্বাস নরিন মবশ্বাস পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ১ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০২৮৬ ০১৯৩৭-২৯৬৩৫৬ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৩০ শ্রীিমত কল্পনা িাণী িাল শ্রী জয়ন্ত কুিাি িাল িমিলা গৃমিনী পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৩৯২৩ ০১৭৪৩-৩২৪২৭৪ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৩১ শ্রী অঞ্জনা বালা মৃত পিিিন্ত মবশ্বাস িমিলা গৃমিনী পিিাটি ১ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৩২৬৪ ০১৪০৬-৪৫৩১০৭ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৩২ শ্রী সুখী বালা মৃত িনমজত মবশ্বাস িমিলা গৃমিনী পিিাটি ১ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০২৮৪০ ০১৯৯০-৯৩৪০৮৩ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৩৩ পিাছাঃ ছালিা স্বিন (মিং নজরুল) িমিলা গৃমিনী পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮২৫৫০৯০২৪১০৬ ১৭৪২৫৯২৭১৫ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৩৪ িটু সি ডাি মৃত ফনী সি ডাি পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ১ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০২৮০২ ০১৯১৯-৪৭০৮১৫ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৩৫ লমতফা মবশ্বাস শ্রী বািল মবশ্বাস িমিলা গৃমিনী পিিাটি ১ পক মর্ পক ৮২৩৭২০৩৩১৩ ০১৯৬৭-৩৫৩২১২ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৩৬ শ্রী িশুি কুিাি মৃত িমিিরিা মবশ্বাস পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ১ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০২৮৪৪ ১৮৬৮২৭১৬১৩ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৩৭ শ্রী পিাড়ল মবশ্বাস মৃত িাজািী পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ১ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৩৩০৩ ০১৯৬৩-১৩৩৭৩১ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৩৮ শ্রী িাধা িানী িিন মবশ্বাস িমিলা গৃমিনী পিিাটি ১ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০২৮০৮ ০১৯৯৮-২১৯২৬৯ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৩৯ পিাঃ চান মিয়া মৃত ফজলুল িক পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪২১৮ ০১৯৩৬-১৭৬৫৭৩ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৪০ আমিফ ছরলিান পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৩৯৬৫ ১৯৪২০২৬৫৯১ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৪১ শ্রী িন্জজু বালা মিলন মবশ্বাস িমিলা গৃমিনী পিিাটি ১ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০২৮২৯ ০১৪০৩-৫৬৫১৬৫ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৪২ পিাঃ িামিদুল িন্ডল পিাঃ আনসাি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ১ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০২৯৯৬ ০১৯২৩-৮৮৩৭৭৮ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৪৩ িিন িামিি িমিলা গৃমিনী পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬০০০০৭১ ০১৯৬২-১০৭৭৪৩ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৪৪ পিাঃ িািাতাব িন্ডল জুনাি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ১ পক মর্ পক ১৯৩৭৩৫৭৯৪৩ নাই পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৪৫ শিি বানু আকুবি শািা িমিলা গৃমিনী পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫২৩৯২৭ ০১৯৯৫-৬৯৩৬৪৪ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৪৬ পিাঃ পিাসািফ পিারসন পিাঃ প াকুল পশখ পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ১ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৩৫০৮ ০১৭৯৮-২২০৯০৪ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৪৭ লাইমল আমিিম্নল িমিলা গৃমিনী পিিাটি ১ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০২৯৩৯ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৪৮ পিাছাঃ তহুিা পব ি পিাঃ লুৎফি শাহ্ িমিলা গৃমিনী পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪৫০২ ০১৯৪৯-২৪৪৭১৫ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৪৯ পিাছাঃ নমবছন পব ি পিাঃ িান্নান শাহ্ িমিলা গৃমিনী পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪৪৫৪ ০১৯১৬-৪১১৪৬৭ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৫০ পিাছাঃ িমজডনা খাতুন পিাঃ কাইিাি শাহ্ িমিলা গৃমিনী পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৩৯৪২ ০১৩১৫-৯৫২০৩৮ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৫১ পিাছাঃ আমিয়া খাতুন পিাঃ সাজ্জাত িমিলা গৃমিনী পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫২৪৮১৩ ০১৯৫৩-০১০৫৭৭ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৫২ িামিিন পব ি পিাঃ পিকিত আলী িমিলা গৃমিনী পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪৪৬৬ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৫৩  পিাঃ আমিি শাি মৃত সািছদ্দীন শাি পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫২৩৯৬৪ ০১৯১০-৮৪৯৮০৬ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৫৪ পিাঃ নামিি পজায়ডাদ্দাি পিাঃ জালাল পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৩৭০৮ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩



৩৩৫৫ পিাঃ আক্তারুল শাহ্ মৃত  লুৎফি শাহ্ পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৩৯৪৫ ১৯২১৩১৬১৩৭ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৫৬  পিাঃ আফাজ উদ্দীন  পিাঃ চাঁি আলী শাহ্ পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪৪৮৮ ০১৯৩৬-১৮০৫৫৬ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৫৭  পিাছাঃ আখীতািা  পিাঃ িমফকুল শাহ্ িমিলা গৃমিনী পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪৪৬২ ০১৯৬৯-৮৬১৩৬১ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৫৮ পিাছাঃ পিারকয়া পব ি মৃত-ওমিি িীি িমিলা গৃমিনী পিিাটি ১ পক মর্ পক ৬৪৩৭০৫৬৬৭১ ০১৯৩৬-৯১২৮৪১ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৫৯ পিাঃ িারসল শাহ্ আলী কিি শাহ্ পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬০০০০৯৪ ০১৯৫১-৬২৪৫৪৭ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৬০ পিাঃ শামিন শাহ্  নুি পিািােি শাহ্ পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪৪৫২ ০১৯৮৯-৯২৬১৬৫ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৬১ পিাঃ ফারুক শাহ্ পিাঃ িিিান শাহ্ পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪১৯৮ ০১৯৮৯-৯২৬১৬২ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৬২ িন্টু পসািাত পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ১ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৩৫০৩ ১৯৩২৬৭১৪৭২ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৬৩ পিাঃ িিিবািী পিাঃ ফমিি শাহ্ পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪১৭৩ ০১৯০৪-৮৭১১২৭ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৬৪ পিাঃ িমবউল িন্ডল পিাঃরলাকিান িন্ডল পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৩৬৪৭ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৬৫ পিাঃ শুকুি আলী পিাঃ নবীছমদ্দন শাহ্ পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬০০০৩৫৪ ০১৯৬১-৬৫৭৩৮০ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৬৬ পিাছাঃ মবলমকস পিাঃ সা ি শাহ্ িমিলা গৃমিনী পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪৩৭৫ ০১৭৭৮-৬৩৭১৮১ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৬৭ অক্ষয় শাহ্ পিািােি শাহ্ পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪০২৬ ০১৯২৪-৪৪৮৭৫০ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৬৮ িমিরুল শাহ্ পিাঃ আিরজি শাহ্ পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪৪১৭ ০১৯৯৫-৬৩৩৬১৪ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৬৯ পিাঃ পিলাল শাহ্ পিাঃ আিরজি শাহ্ পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪৪০২ ১৭২২৬৫৩৬২৮ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৭০ আমছয়া খাতুন বারিক আলী (আঃ 

িান্নান)

িমিলা গৃমিনী পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৩২৭৫ ০১৯৯৩-২২৭৪৮৯ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৭১ িারু শি ডা অমনল শি ডা পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ১ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৩৫৫৩ ০১৯১৬-৬৫৬৩১২ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৭২ পিিাজ জমিি উদ্দীন পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ১ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০২৭৩৬ ০১৯২০-১৭৪৬৭৪ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৭৩ আব্দাি কারশি পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ১ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০২৯৭২ ০১৯৬৪-০৪৮১৪২ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৭৪ জািাত আলী মিয়াজ উদ্দীন পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪৫৪৭ ১৯৯৪৯০২৪২৯ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৭৫ িামলিা মসিাজুল িমিলা গৃমিনী পিিাটি ১ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৩৬৮২ ০১৯১৫-৩৩৬৭৪৬ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৭৬ আলী পিারসন শািসমদ্দন পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ১ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪২৫৩ ০১৯২৭-৯৯৩২৬৩ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৭৭ শামিনা িিামসন আলী িমিলা গৃমিনী পিিাটি ১ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬০০০০৯২ ০১৯৩২-২৪৬৪৪৭ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৭৮ কমিনুি খাতুন ওিি মবশ্বাস িমিলা গৃমিনী পিিাটি ১ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০২৮৭৮ ০১৮৭৭-২৮৫৩৬১ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৭৯ আনছাি আলী নুি বক্স পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪২২২ ০১৪০৪-১১৮০৭৫ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৮০ িািম না িন্টু আলী িমিলা গৃমিনী পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১২৩৭১২২৪৭৯৯ ০১৪০৬-৮৭১৭৬৮ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৮১ িমিিা খাতুন নূি পিারসন িমিলা গৃমিনী পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৩৬৭২ ০১৯২৮-২৭৭৫০৩ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৮২ পখাশরুজ্জািান পিািারছি পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ১ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৩৪৫৯ ০১৭১০-৬৬৭৬৩৫ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৮৩ আলতাফ পিারসন আবু পিারসন পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ৬ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৩৬৮৫ ০১৯৫২-৫৫৭০৪৫ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩



৩৩৮৪ আিমব খাতুন আয়ুব পিারসন িমিলা গৃমিনী পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪২২৯ ০২৯১৪৬-৩৬৪৪৭৯ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৮৫ নামসি উমদ্দন আয়ুব আলী (জুলিত 

িন্ডল)

পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫২৩৯৯৭ ০১৯৩২-৯২৭৬০৮ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৮৬ পিাসা সমিি িন্ডল পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬০০০২৪৩ ১৯৩৯১৪৫৯৭৮ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৮৭ ইসারুল ছািাি আলী পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ১ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০২৭৬৩ ১৯৫৯০৪০০০৭ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৮৮ িরনায়ািা  খাতুন মিিাি িন্ডল িমিলা গৃমিনী পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৩৪৭৯ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৮৯ নূিজািান পব ি মৃত শুকুি আলী িমিলা গৃমিনী পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৩৬৬৯ ০১৯৯০-৯৩৪২০০ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৯০ পিজাউল িক মৃত আয়ুব আলী িন্ডল পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪২০৭ ০১৯৯২-৩০৯৫৬৭ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৯১ রুহুল আঃ সািাি পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৩৭৮৯ ০১৯৩৬-৮৬৯০০৮ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৯২ ফুলসু া পিাঃ নূরুল ইসলাি 

শাি

িমিলা গৃমিনী পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪৪৭৬ ০১৭১৪-৭৯৬৯৯৬ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৯৩ মিন্টু শাি মবলাত আলী পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ১ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪৩৯৯ ০১৭৯৬-০৭৩৭৩১ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৯৪ সাজ্জাত সািছদ্দীন পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ১ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪৩০৬ ১৯২৯৯০৩৬০৩ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৯৫  পিাছাঃ রুব ান পিাঃ আব্দুি জববাি িমিলা গৃমিনী পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪৫৪৯ ০১৭৬৭-৩০১৯৫১ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৯৬ পিাঃ স্বিন পশখ পিাঃ এিবািী পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৩৯৯৫ ০১৯৪২-০২৬৫৯১ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৯৭ পিাঃ আমফজুি শাি পিাঃ সসয়ি আিরেি পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৭৬৫০৪৫২৮ ০১৯৬৬-৭৬৮০৬৪ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৯৮ পিাছাঃ সপুিা পব ি আলী পিািােি িমিলা গৃমিনী পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০২৯৮৬ ০১৯২৩-০৭৬৪৫৬ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৩৯৯ পিাঃ আমজজ শাি চাি আলী শাি পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪০৬০ ০১৯২৫-২৩৪৯২৫ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৪০০ িয়না খাতুন িমজবাি িমিলা গৃমিনী পিিাটি ১ পক মর্ পক ১৮১৫৭৬৫০৫৩৪১৭ ০১৯৯১-৬২৫৬৯৯ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৪০১ কাঞ্চন আনসাি িমিলা গৃমিনী পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৩২০৪ ০১৯৩০-৮৫৩৪৯৪ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৪০২ পিাঃ নামসি িাওলািাি লমতফ িাওলািাি পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ১ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৩৪২৩ ০১৯২৩-০৭৬৪৫৯ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৪০৩ পিাঃ িমশি শাি নুিিিােি পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪০০০ ১৯২৯২৫০০৫৪ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৪০৪ ি ন্টুশাি নমজি আিারেি পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৪৪৮১ ০১৯৯৫-০১৭০৮১ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৪০৫ িমজবাি কায়িাি শাি পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৭৬৫০৫৪৫৬২ ০১৯০৫-৬০১৫৩৭ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৪০৬ পিাছাঃ িমশিা খাতুন মুফারজ্জল 

পিারসন(ছারনায়াি)

িমিলা গৃমিনী পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৩৯৯৬ ০১৯৯৯-৫৫৮৮২৩ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৪০৭ পিাছাঃ পসফামল খাতুন ওবায়দুি িমিলা গৃমিনী পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৩৯৬৩ ০১৭৩৯-৪৫০১৬৬ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৪০৮ পিাছাঃ নামছিা খাতুন উমকল শাি িমিলা গৃমিনী পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৩৯৯৯ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৪০৯ পিাঃ মফরিাজ শাি নমজি শাি পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ২ পক মর্ পক ১৮১৫৫৭৬৫০৩৬১২ ০১৯২২-৩৫৮০৬৯ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩



৩৪১০ পিাঃ জয়নাল আরবমিন িমজবাি শাি পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ১ পক মর্ পক ১৮৫৫৭৬৫০৪০৫৩ ০১৯০৩-১০৪৯৩৬ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩

৩৪১১ পিাঃ শমিদুল শাি িমজবাি শাি পুরুষ মিনিজুি পিিাটি ১ পক মর্ পক ১৮৫৫৭৬৫০৪০৪৫ ০১৯১১-২৩২৭৫৪ পিাঃ নুরুল ইসলাি ০১৯১৭-৯৩৫৩০৩


