
যাজাযাট উজজরায “ক” শ্রেণিয ণযফায পুনফ বাজন ফযাদ্দকৃত উকাযজবাগীয তাণরকা : 

ক্রণভক নং শ্রজরা উজজরা 
উকাযজবাগীয নাভ, ণতা/স্বাভীয নাভ, ঠিকানা, 

শ্রভাফাইর নং এফং জাতীয় ণযচয়ত্র নং 

ণযফাজযয দস্য 

ংখ্যা 

ণফকা নম্বয 

(মণদ থাজক) 

াভাণজক শ্রফষ্টনীয 

আওতায় বাতাজবাগী 

ণক না ? 

ণক্ষাগত 

শ্রমাগ্যতা 
উকাযজবাগীয ছণফ 

০১ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

যঙ্গীনী ফারা, 

অনাথ চন্দ্র ফর্ম্বন, 

শ্রাভনাযায়ন, 

19754917752974187, 

01713324491 

০৩ জন  না ণনজস্ব 

 

০২ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

ভায়া যানী, 

অযণফন্দ যায়, ফাযসুদাই, 

19804917752973837, 

01739226778 

০২ জন  না ণনজস্ব 

 

০৩ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাছাাঃ জায়দা শ্রফগভ, 

মৃত গাজী যভান, 

যাঘফ, 

19674917752964024, 

01773486481 

০৪ জন  না ণনজস্ব 

 

০৪ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাছাাঃ আণছয়া শ্রফগভ, 

স্বাভী শ্রভাাঃ মযত আরী, 

ভণধয খন্ডজক্ষত্র, 

4917731879767 

০১৩১১৬৭৯৮৫৩ 

০৪ জন  না ৭ 

 



০৫ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাছাাঃ টুণর শ্রফগভ, 

স্বাভী: আব্দুর গফুয, 

ঝািজখারা, 

4917731877708 

০১৭৯৭৮২৭৫৩১ 

০৩ জন  না ৭ 

 

০৬ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভা পজলুর ক, 

নফীন শ্রখ, 

ভীধয খন্ডজক্ষত্র, 

19694917731000004 

01317112324 

০৩ জন  না ৭ 

 

০৭ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

ফাবু চন্দ্র ফভ বন, 

মৃত যাভ চন্দ্র ফভ বন, 

ফাজনশ্বয নীরকন্ঠ, 

4917731887920 

০১৯৪১২২০৬২১ 

০২ জন  না ৭ 

 

০৮ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাাঃ াজকয আরী 

শ্রকতকতু ভামুদ 

কালুয়া 

1955 4917731881605 

০৪ জন  না ণনজস্ব 

 

০৯ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাাঃ এযাদুর ক 

শ্রভাাঃ যভাত আরী 

কালুয়া 

19804917731881305 

০১৭৪৩৮১১৪৭২ 

০৪ জন  না 
কালুয়া, 

অন্যত্র 

 



১০ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাছাাঃ ফাচ্চানী শ্রফওয়া 

স্বাভী মৃত : আকতায আরী 

ণছনাইাট 

১৯৬২৪৯১৭৭৩১৮৮৫৬৩১ 

০১৭৫০৮৪২৬০৩ 

০৩ জন  না অন্যত্র 

 

১১ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাছাাঃ শ্রযণজয়া শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ নুরুর ক 

ণছনাই ৮ নং ওয়াড ব 

১৯৬২৪৯১৭৭৩১৮৯০৮১৫ 

০১৭৪২০০৪৯২১ 

০৩ জন  না ৭ 

 

১২ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাছাাঃ আকণরভা শ্রফগভ 

স্বাভী মৃত খণরলুয যভান 

ভীজযয ফাণি, ণছনাই 

১৯৭২৪৯১৭৭৩১৮৭৮৪৭৮ 

০১৭৯৭৯৬৭২৯১ 

০৪ জন  না ৭ 

 

১৩ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রী ভঙ্গা চন্দ্র যায় 

মৃত বণগযথ 

ভীজযয ফাণি, ণছনাই 

১৯৪৭৪৯১৭৭৩১৮৭৮৫৬৭ 

০১৭৫৮৯৯৪৮৪২ 

০২ জন  না তীর 

 

১৪ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাাঃ ভনু ণভয়া 

শ্রভাাঃ শ্রভান্নাপ আরী,  ণছনাইাট বাটিয়াািা 

১৯৭৫৪৯১৭৭৩১৮৮৬০৭৬, 

01787910050 

০৪ জন  না ণনজস্ব 

 



১৫ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাছাাঃ নুযজাান শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ আব্দুর ভণতন 

ফারায ণদণঘ, ভীজযয ফাণি, ণছনাই 

১৯৭২৪৯১৭৭৩১৮৯৩৪০১ 

০১৭৮৩১১৪০২৩ 

০৪ জন  না ৭ 

 

১৬ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাাঃ  কাজভ আরী 

মৃত নাণিয়া ভামুদ 

ভণধয খন্ডজক্ষত্র 

১৯৪২৪৯১৭৭৩১৮৮০৩৩৭ 

০৩ জন  না 
ভণধয, 

অন্যত্র 

 

১৭ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাছাাঃ আজরয়া শ্রফগভ 

শ্রভাাঃ নয়া ণভয়া 

ভীজযয ফাণি, ণছনাই 

১৯৭২৪৯১৭৭৩১৮৯৩৪৬৮ 

০১৭৯৪৯৮৭৯৮৯ 

০৪ জন  না তীর 

 

১৮ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাাঃ আবু ফকয 

মৃত ফযকতুল্লা 

ভীজযয ফাণি, ণছনাই 

১৯৬২৪৯১৭৭৩১৮৭৯৪৪৩ 

০১৩০৬১১১০৯৯ 

০২ জন  না তীর 

 

১৯ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাছাাঃ যণভা আক্তায 

ণতা শ্রভাাঃ শ্রভজয আরী 

চাণকযায াঠক 

২৪১৩২৭০০১৪ 

০১৭৮৮১৮৯৩৫৮ 

০৩ জন  না উভয 

 



২০ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

আণছয়া 

স্বাভী শ্রভাাঃ াজন আরী 

াণিডাংগা 

১৯৬১৪৯১৭৭৭৩৯১১৪৭৫ 

01994919704 

০৪ জন  না 
াণিডা

ঙ্গা 

 

২১ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাাঃ ায়দায আরী 

শ্রভাাঃ ভণয উণদ্দন 

কাই ািা, উভযভণজদ 

১৯৬৯৪৯১৭৭৮৪৯৫৫১৭৫ 

০১৭৫১৩৫২৭৫১ 

০৩ জন  না উভয 

 

২২ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রাবা যানী 

স্বাভীাঃ শ্রমাজগন্দ্র নাথ 

তারতরা, যাজাযাট 

১৯৫২৪৯১৭৭৭৩৯১২০৬৬ 

01751399980 

০৪ জন  ণফধফা বাতা উভয 

 

২৩ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাছাাঃ যওনাযা 

ণতা: শ্রভান্নাপ আরী 

ফারাকাণন্দ, উভযভণজদ 

৬৯০৭১৪৫৩৪৩ 

০১৭৫২২৯২৭২৬ 

০৩ জন  না উভয 

 

২৪ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাাঃ উভয আরী 

মৃত স্যাল্লা ভামুদ 

ফিগ্রাভ ণছনাই 

১৯৫২৪৯১৭৭৩১৮৮৬৪৩২ 

০২ জন  না ফিগ্রাভ 

 



২৫ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রজানা শ্রফগভ 

আ: যভান 

দণক্ষনপ্রানণত 

1975 4917773905245 

০১৩১৮৬৩৩৭৬১ 

০৪ জন  না ভঠ 

 

২৬ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাছাাঃ যণভা শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ আপাজ উণদ্দন 

ভধ্যািা, ণছনাই াট, ণছনাই 

১৯৬২৪৯১৭৭৩১৯৭৮৪৮৯ 

০১৭৯২৯৬৯৪৭৮ 

০৪ জন   ফিগ্রাভ 

 

২৭ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাছাাঃ দুকুভণন শ্রফগভ 

ণতা আমুয উণদ্দন 

শ্রগাফধ বনজদারা, যাজাযাট 

১৯৭৯৪৯১৭৭৭৩৯১০৭৮৬ 

০১৭৭৩৭৪৪০৪৩ 

০৩ জন  না উভয 

 

২৮ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাাঃ ণভন্টু ণভয়া 

শ্রভাাঃ উভয আরী 

ভীজযয ফাণি, ণছনাই 

১৯৮২৪৯১৭৭৩১৮৫৮৬০৯ 

০১৯১৬৫৮২৫৭৭ 

০৪ জন  না তীর 

 

২৯ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাাঃ সুরতান যকায 

শ্রভাাঃ শ্রভান্নাপ আরী 

গ্রাভ: ণিভ শ্রদফত্তয, ঘণিয়ারডাঙ্গা 

১৯৮০৪৯১৭৭৪২৮৬৪১৩৭ 

০১৭৫১২২৮৮৩১ 

০৪ জন  না শ্রভদনী 

 



৩০ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রযাজকয়া 

আকতায 

স্বরুচাভারু, যাজাযাট 

1967 4917773910496 

০১৭৪৯৪৪৮৬৪৬ 

০৪ জন  না উভয 

 

৩১ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রজানাফ আরী 

দুরার ণভয়া 

স্বরুচাভারু, যাজাযাট 

1984 1917773910484 

০১৭৯৬৮০৭৪১৫ 

০৩ জন  না উভয 

 

৩২ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

ণফজরী যায় 

ণতা: ণফষ্ণুদ ফভ বন 

নাটুয়া ভার, যাজাযাট 

৪৯১৭৭৭৩৯০৬৬৯৮ 

01773469757 

০৪ জন  না ণনজস্ব 

 

৩৩ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাছাাঃ জাজযা শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাার্ম্দ আরী 

সতাতা, উভভণজদ 

১৯৬২৪৯১৭৭৮৪৯৫৩২০৮ 

০১৭৭৭২৩১৯৯৭ 

০২ জন  না উভয 

 

৩৪ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাছাাঃ শ্রান আযা শ্রফগভ 

ণতা: শ্রভাাঃ আবুর শ্রাজন 

শ্রানায ািা, শ্রজািয়যাাট 

১৯৫৩১০৭৬৩৬ 

০১৭৬৮৮২৬২৬২ 

০৩ জন  না উভয 

 



৩৫ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাছাাঃ জাজভরা শ্রফগভ 

স্বাভী মৃত আকফয আরী 

শ্রানায ািা, তালুক সুফর, উভযভণজদ 

১৯৪১৪৯১৭৭৮৪৯৫১৫৭২ 

০১৭৫১০৮৩৭২৫ 

০২ জন  না উভয 

 

৩৬ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাছাাঃ আজফদা শ্রফগভ 

স্বাভী মৃত কণরভ উণদ্দন 

তালুকসুফর, উভযভণজদ 

19554917784951194 

০১৭৮০৬১২৮৪১ 

০৪ জন  না 

উভয 

 

৩৭ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাছাাঃ কুরছুভ শ্রফওয়া 

স্বাভী মৃত খণফয উণদ্দন 

শ্রানায ািা, তালুক সুফর 

১৯৩৭৪৯১৭৭৮৪৯৫১৭৪০ 

০১৩০৮১৫৭৯৭৮ 

০৪ জন  না 

উভয 

 

৩৮ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাছাাঃ শ্রভজয শ্রনগা 

স্বাভী শ্রভাাঃ ওজভদ আরী 

ইতাতা, উভযভণজদ 

19574917784953080 

০১৭৬২৮৭৪২৯৮ 

০৩ জন  না 

উভয 

 

৩৯ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাছাাঃ পাজতভা শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ শ্রাজন আরী 

শ্রানায ািা, তালুক সুফর 

৪৯১৭৭৮৪৮৬২১৮৭ 

০১৭২৭৯১৫১৫৮ 

০৩ জন  না 

উভয 

 



৪০ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাাঃ াণছবুয যভান 

মৃত আবুর শ্রাজন 

ইতাতা, উভযভণজদ 

19894917784000112 

০১৭১৯০১৬৯৫১ 

০৩ জন  না উভয 

 

৪১ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাাঃ আ: ফাজতন 

মৃত আ: কণযভ 

তালুকসুফর, উভযভণজদ 

19574917784951933 

০১৭২৭৯১৫১৫৮ 

০২ জন  না উভয 

 

৪২ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাাঃ যণপকুর ইরাভ 

শ্রভাাঃ আব্দুয যভান 

দণক্ষন প্রানণত, যাজাযাট 

১৯৯০৪৯১৭৭৭৩০০০২৭৩ 

০১৭৩৫৭৬৮২৬২ 

০৪ জন  না ভঠ 

 

৪৩ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাছাাঃ সুণপয়া শ্রফগভ 

স্বাভী মৃত আব্দুয যভান 

শ্রভদনী, ণখতাফ খাঁ 

১৯৫৭৪৯১৭৭৪২৮৭৫৫০১ 

০১৭৮৩১১৭০৪০ 

০৩ জন  না শ্রভদনী 

 

৪৪ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

ণযপা খাতুন 

ণতা শ্রভাাঃ ইভ উণদ্দন 

ণখতাফ খাঁ (ঘণিয়ারডাঙ্গা), ঘণিয়ারডাঙ্গা 

১৯৯২৪৯১৭৭৪২০০০৫০১ 

০১৩০৯০৪৮৩২৮ 

০৩ জন  না ভঠ 

 



৪৫ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রী অণনর চন্দ্র 

মৃত ধযনী চন্দ্র ণফশ্বা 

জণভদায ািা, ণখতাফ খাঁ, ঘণিয়ারডাঙ্গা 

১৯৪৫৪৯১৭৭৪২৮৭৬৭৩২ 

০১৭৯২৭০৯৮১৮ 

০৩ জন  না ভঠ 

 

৪৬ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রী যকান্ত ভারী 

মৃত ণফশ্ব নাথ ভারী 

ণখতাফ খাঁ 

১৯৬১৪৯১৭৭৪২৮৭৬৫২৯ 

০১৭৫৭৮৪২১১৫ 

০৪ জন  না ভঠ 

 

৪৭ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রী যজভ চন্দ্র ভারী 

মৃত বজফ চন্দ্র 

ণখতাফ খাঁ 

১৯৫২৪৯১৭৭৪২৮৭৬৫৩১ 

০১৭৮৩১২৮৩৭৬ 

০৩ জন  না ভঠ 

 

৪৮ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রীভণত ফুজরশ্বযী যানী 

স্বাভী শ্রী ণযনাথ যণফদা 

বুণিযাট, ণখতাফ খাঁ, ঘণিয়ারডাঙ্গা 

১৯৬৭৪৯১৭৭৪২৮৭৩৬৪৬ 

০১৭৩৮৭০৯৫৯৮ 

০২ জন  না ভঠ 

 

৪৯ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাাঃ জয়নার আজফদীন 

মৃত ছণকয উণদ্দন 

নয়াফাণি, ণখতাফ খাঁ 

১৯৭২৪৯১৭৭৪২৮৭৫০৪৬ 

০১৭৬২৮৯৩৮৯৭ 

০৪ জন  না শ্রভদনী 

 



৫০ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাছাাঃ যনণজনা শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ আজফদ আরী 

ণখতাফ খাঁ 

১৯৮৫৪৯১৭৭৪২৮৭৫৯৭৭ 

০১৭২৮৭৪৫৩৮০ 

০৪ জন  না শ্রভদনী 

 

৫১ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রীভণত ভায়া যানী 

স্বাভী শ্রী যাজজন্দ্র চন্দ্র ভারী 

ঘণিয়ারডাঙ্গা, ণখফাফ খাঁ, ঘণিয়ারডাঙ্গা 

১৯৮৫৪৯১৭৭৪২৮৭৬৫৩৪ 

০১৭২২৭৫০০৯৬ 

০৩ জন  না ভঠ 

 

৫২ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাাঃ আবু ফক্কয ণণদ্দক 

মৃত আণভয উণদ্দন 

ণখতাফ খাঁ 

১৯৩৭৪৯১৭৭৪২৮৭৫৪৩৭ 

০১৭৮৪৭২৪৬৯৬ 

০৩ জন  না শ্রভদনী 

 

৫৩ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাাঃ ভাাফুজায যভান 

শ্রভাাঃ আবু ফক্কয ণছণদ্দক 

গ্রাভ: ণখতাফ খাঁ 

১৯৮৭৪৯১৭৭৪২৮৭৫৪৫৮ 

০১৭১৩৭১৮৮৫২ 

০২ জন  না শ্রভদনী 

 

৫৪ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাাঃ ভঞ্জুয আরভ 

মৃত ভজয আরী 

শ্রভদনী, ণখতাফ খাঁ 

১৯৮২৪৯১৭৭৪২৮৭৫৪৯৭ 

০১৭৯৭৭৯২০০৬ 

০৪ জন  না শ্রভদনী 

 



৫৫ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

ণভজানুয যভান 

ভঞ্জুয ইরাভ 

শ্রভদনী, ণখতাফ খাঁ 

৫১১২১৫০৫৭৭ 

০১৭৯৯১৭২৪৯৪ 

০৪ জন  না শ্রভদনী 

 

৫৬ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাছাাঃ যাণদা খাতুন 

স্বাভী: শ্রভাাঃ পারুক শ্রাজন 

শ্রভদনী, ণখতাফ খাঁ 

১৯৮৯৪৯১৭৭৭৩০০০০২৪ 

০১৭৩৯৬৬৯২০৮ 

০৩ জন  না শ্রভদনী 

 

৫৭ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাাঃ শ্রভাজাজর্ম্র ক 

য ভামুদ 

শ্রভদনী, ণখতাফ খাঁ 

৮৬৮০৮৭৯৪০৩ 

০১৭৫৯৭৬২৭৫১ 

০৩ জন  না শ্রভদনী 

 

৫৮ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাছাাঃ রুণয়া শ্রফগভ 

স্বাভী আকায আরী 

শ্রভদনী, ণখতাফ খাঁ 

১৯৩৭৪৯১৭৭৪২৮৭৫৪৪২ 

০১৭১৭২৭৪৬৮১ 

০৩ জন  না শ্রভদনী 

 

৫৯ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

ভণজবনা শ্রফগভ 

স্বাভী ণপকুর ইরাভ 

শ্রভদনী, ণখতাফ খাঁ 

১৫৯০৬০২১৩৯৮১৭ 

০১৭০৯৮৮৭৩২৫ 

০২ জন  না শ্রভদনী 

 



৬০ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাাঃ আনতাজ আরী 

মৃত পজর ণভয়া 

শ্রভদনী, ণখতাফ খাঁ 

১৯৬৭৪৯১৭৭৪২৮৭৫৪৫০ 

০১৭৬৫৯৮২৬৫৯ 

০৪ জন  না শ্রভদনী 

 

৬১ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাছাাঃ আণভনা শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ নুয আরভ 

নয়াফাণি, ণখতাফ খাঁ 

১৯৮১৪৯১৭৭৪২৮৭৫১৩৬ 

০১৭৮৩২৪০২৫২ 

০৪ জন  না শ্রভদনী 

 

৬২ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাাঃ ইব্রাীভ আরী 

মৃত আণভয উণদ্দন 

শ্রভদনী, ণখতাফ খাঁ 

২৬২৭২০৬৬৪৫৭৭৪ 

০১৭০৫৮৫৭৮২৭ 

০৩ জন  না শ্রভদনী 

 

৬৩ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাাঃ যাজু ণভয়া 

শ্রভাাঃ ইব্রাীভ আরী 

শ্রভদনী, ণখতাফ খাঁ 

৪২১২১১৮৩৯৪ 

০১৮৭৩৮৯০৩৫০ 

০৪ জন  না শ্রভদনী 

 

৬৪ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রযানা আকতায 

ণতা যাই উণদ্দন 

শ্রভদনী, ণখতাফ খাঁ 

৮৬৯২৬২৮৪৯১ 

০১৭৯৮৯৩৫৪৩২ 

০২ জন  না শ্রভদনী 

 



৬৫ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাছাাঃ ভণজবনা শ্রফওয়া 

স্বাভী: ভজয আরী 

শ্রভদনী, ণখতাফ খাঁ 

১৯৬০৪৯১৭৭৪২৮৭৫৪৯৯ 

০১৭৫৯৭৬৩৩৪১ 

০৪ জন  না শ্রভদনী 

 

৬৬ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাাঃ আবুর শ্রাজন 

মৃত ছণকয উণদ্দন 

শ্রভদনী, ণখতাফ খাঁ 

১৯৬৭৪৯১৭৭৪২৮৭৫৪৫৬ 

০১৩০২১৮৭০৯২ 

০৪ জন  না শ্রভদনী 

 

৬৭ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাাঃ যণপক 

শ্রভাাঃ আবুর শ্রাজন 

শ্রভদনী, ণখতাফ খাঁ 

১৯৯৩৪৯১৭৭৪২০০০১৪৫ 

০১৭৮৫৩৯১৪৭৪ 

০৩ জন  না শ্রভদনী 

 

৬৮ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাাঃ আবু াইদ 

শ্রজকন্দায আরী 

ণখতাফ খাঁ 

৫০৬৭৫২৯১০৬ 

০১৭৯৭৫১১৬২২ 

০৩ জন  না শ্রভদনী 

 

৬৯ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাাঃ পারুক আরী 

শ্রভাাঃ শ্রজকন্দায আরী 

শ্রভদনী, ণখতাফ খাঁ 

১৯৮৫৪৯১৭৭৪২৮৭৫৪৬০ 

০১৭৬৭৩৩৪৩৭৫ 

০২ জন  না শ্রভদনী 

 



৭০ কুণিগ্রাভ যাজাযাট 

শ্রভাাঃ শ্রজকন্দায আরী 

মৃত ভণভ উণদ্দন 

শ্রভদনী, ণখতাফ খাঁ 

১৯৬০৪৯১৭৭৪২৮৭৫৪৫৯ 

০১৭৮৬৭৫৯৯৯৪ 

০৪ জন  না শ্রভদনী 

 

71 
শ্রীভণত ান্তনা যািী 

স্বাভী- অভর চন্দ্র ভারী 

স্ত্রী-৪৯১৭৭৪২৮৭৬৭২৯ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭৪২৮৭৬৭২৮ 

০১৭৪৪৭১৫১১৬ 

গ্রাভ: জণভদায ািা, 

ণখতাফ খাঁ, ইউণনয়ন 

ঘণিয়ারডাঙ্গা 

ঢুণর 

৩০০০/- 

 

কারী ভণন্দয 

72 
শ্রীভণত ভায়া যানী 

স্বাভী- শ্রী ণনফা চন্দ্র ভারী 

স্ত্রী-৪৯১৭৭৪২৮৭৬৭৩৮ 

স্বাভী-১৯৮২৪৯১৭৭৪২৮৭৬৭৩৭ 

০১৩১৮৬২০৪৭৩ 

গ্রাভ: জণভদায ািা, 

ণখতাফ খাঁ, ইউণনয়ন 

ঘণিয়ারডাঙ্গা 

েণভক 

৩৫০০/- 

 

কারী ভণন্দয 

73 
ণফবা যানী 

স্বাভী- রুণদা চন্দ্র 

স্ত্রী-৩৭০০৩৮৬৮২৮ 

স্বাভী- ৬৮৭৫০৩৫৬৭৪ 

০১৭৭৬১০১০৩১ 

গ্রাভ: জণভদায ািা, 

ণখতাফ খাঁ, ইউণনয়ন 

ঘণিয়ারডাঙ্গা 

বযান চারক 

৩৫০০/- 

 

কারী ভণন্দয 

74 
ন্ধা যািী 

স্বাভী- মৃত ণনণখর  ভারী 

৪৯১৭৭৪২৮৭৬৭৩৯ 

০১৭২৮৭৯৭৬৪০ 

গ্রাভ: জণভদায ািা, 

ণখতাফ খাঁ, ইউণনয়ন 

ঘণিয়ারডাঙ্গা 

ণবক্ষুক 

২২০০/- 

 

কারী ভণন্দয 



75 
পূণি বভা যানী 

স্বাভী- শ্রদজফন্দ্র চন্দ্র ভারী 

স্ত্রী-৪৯১৭৭৪২৮৭৬৭৪৩ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭৪২৮৭৬৭৫৪ 

০১৭২৩১৯৪৬৬৮ 

গ্রাভ: জণভদায ািা, 

ণখতাফ খাঁ, ইউণনয়ন 

ঘণিয়ারডাঙ্গা 

ঢুণর 

৩৫০০/- 

 

কারী ভণন্দয 

76 
শ্রী প্রদীফ চন্দ্র ণফশ্বা 

শ্রদজফন্দ্র নাথ ভারী 

৪৯১৭৭৪২৮৭৬৭৪০ 

০১৭৩৫৩৯৯৪৮৫ 

গ্রাভ: জণভদায ািা, 

ণখতাফ খাঁ, ইউণনয়ন 

ঘণিয়ারডাঙ্গা 

ঢুণর 

৩৮০০/- 

 

কারী ভণন্দয 

77 
যণদণন 

স্বাভী- মৃত যাভ কান্ত ণফশ্বা 

৪৯১৭৭৪২৮৭৬৭৪২ 

০১৭৩৫৩৯৯৪৮৫ 

গ্রাভ: জণভদায ািা, 

ণখতাফ খাঁ, ইউণনয়ন 

ঘণিয়ারডাঙ্গা 

ণদনভজুয 

১৫০০/- 

 

কারী ভণন্দয 

78 
শ্রীভণত রক্ষ্মী যািী 

স্বাভী - কভর চন্দ্র ভারী 

স্ত্রী- ৪৯১৭৭৪২৮৭৬৭৩১ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭৪২৮৭৬৭৩০ 

০১৭৯২৯৪০৬১৩ 

গ্রাভ: জণভদায ািা, 

ণখতাফ খাঁ, ইউণনয়ন 

ঘণিয়ারডাঙ্গা 

ঢুণর 

৩৫০০/- 

 

কারী ভণন্দয 

79 
অচ বনা যানী 

স্বাভী- শ্যাভর চন্দ্র 

স্ত্রী- ৪৯১৭৭৪২৮৭৬৭৪৪ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭৪২৮৭৬৭৪৮ 

০১৭৪১৬৫৮৮৩১ 

গ্রাভ: জণভদায ািা, 

ণখতাফ খাঁ, ইউণনয়ন 

ঘণিয়ারডাঙ্গা 

ঢুণর 

৩৫০০/- 

 

কারী ভণন্দয 



80 
প্রণতভা যানী 

স্বাভী যনণজৎ চন্দ্র 

স্ত্রী- ৪৯১৭৭৪২৮৭৬৭৫০ 

স্বাভী-৪৯১৭৭৪২৮৭৬৭৪৯ 

০১৭৯২৭০৯৮১৮ 

গ্রাভ: জণভদায ািা, 

ণখতাফ খাঁ, ইউণনয়ন 

ঘণিয়ারডাঙ্গা 

ঢুণর 

৩৩০০/- 

 

কারী ভণন্দয 

81 
শ্রাবা যানী 

স্বাভী ণফভর চন্দ্র ভারী 

স্ত্রী- ৪৯১৭৭৪২৮৭৬৭৪৭ 

স্বাভী-৪৯১৭৭৪২৮৭৬৭৪৫ 

০১৭৮৮২০৪৮১১ 

গ্রাভ: জণভদায ািা, 

ণখতাফ খাঁ, ইউণনয়ন 

ঘণিয়ারডাঙ্গা 

ঢুণর 

৩৫০০/- 

 

কারী ভণন্দয 

৮২  
শ্রী ণযদা চন্দ্র 

যনণজৎ চন্দ্র ভারী 

৫১১৫১০৯৫৬২ 

০১৭৫১৪১৯৭৫৬ 

গ্রাভ: জণভদায ািা, 

ণখতাফ খাঁ, ইউণনয়ন 

ঘণিয়ারডাঙ্গা 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

 

কারী ভণন্দয 

83 
শ্রী রক্ষন ণফশ্বা 

শ্রী কভর ভারী 

১৯৯৩৪৯১৭৭৪২০০০১৮৯ 

০১৭৯২৯৪০৬১৩ 

গ্রাভ: জণভদায ািা, 

ণখতাফ খাঁ, ইউণনয়ন 

ঘণিয়ারডাঙ্গা 

বযান চারক 

৩১০০/- 

 

কারী ভণন্দয 



84 
শ্রভাাাঃ জণভরা খাতুন 

স্বাভী-আাঃ জব্বায 

স্ত্রী-১৯৬৪৯৩১৬৬৫৫০০০০০৭ 

স্বাভী-৯৩১৬৬৫৫৮১৯৬৩৬ 

০১৩০৭৩৬৭৫৮০ 

গ্রাভ: শ্রভদনী, ণখতাফ 

খাঁ, ইউণনয়ন 

ঘণিয়ারডাঙ্গা 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

শ্রভদনী 

85 

শ্রভাছাাঃ উজর্ম্ কুরছুভ শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ শ্রভান্নাপ আরী 

 

স্ত্রী-৪৯১৭৭৪২৮৬৪১৩৬ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭৪২৮৬৪১৩৫ 

০১৩০৭৩৬৭৫৮০ 

গ্রাভ: ণিভ শ্রদফত্তয, 

ইউণনয়:ঘণিয়ারডায়্গা 

ণদনভজুয 

২৮০০/- 

 

 

 

86 
শ্রভাছাাঃ শ্রফগভ 

স্বাভী- মৃত শ্রাজন আরী 

৪৯১৭৭৩১৮৮৬৩৬৬ 

০১৩১০১৫৯৭৪৯ 

গ্রাভ: ফিগ্রাভ, 

ণছনাইাট, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

ফিগ্রাভ 

87 
শ্রভাছাাঃ ভণযয়ভ শ্রফগভ 

স্বাভী যণভ ফক 

স্ত্রী-৪৯১৭৭৩১৮৮৬২৮০ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭৩১৮৮৬৩৪৯ 

০১৭১৭১৬৯২০৫ 

গ্রাভ: ফিগ্রাভ, 

ণছনাইাট, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

ফিগ্রাভ 

88 
শ্রভাাঃ শ্রভাকজছদুর ক 

ণতা শ্রভাাঃ যণভ ফক 

৪২১৩২১৫৯১৮ 

০১৮৬৫৮৮১০৮১ 

গ্রাভ: ফিগ্রাভ, 

ণছনাইাট, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

ফিগ্রাভ 



89 
শ্রভাছাাঃ শ্রভাখজরছা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ শ্রাজন আরী 

স্ত্রী- ৪৯১৭৭৩১৮৮৬১৬৫ 

স্বাভী-৪৯১৭৭৩১৮৮০৩৫৬ 

০১৭৬৪৬০৩৫৭৮ 

গ্রাভ: ছাটগা, 

ণছনাইাট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

ফিগ্রাভ 

90 
শ্রভাাঃ াজু ণভয়া 

ণতা- মৃত ণপকুর ইরাভ 

৩৩১৩২০৬৭৯৩ 

০১৭৬৪৭৮৬৬৩৮ 

গ্রাভ: ফিগ্রাভ, 

ণছনাইাট, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

ফিগ্রাভ 

91 
শ্রভাছাাঃ ভণজযন খাতুন 

স্বাভী- শ্রভাাঃ আব্দুর কুদ্দু 

স্ত্রী- ১৯৯১৪৯১৭৭৩১০০০৩৩৬ 

স্বাভী-৪৯১৭৭৩১৮৮৫৮০৬ 

০১৭০৪৫৫১২৭৪ 

গ্রাভ: ফিগ্রাভ, 

ণছনাইাট, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

ফিগ্রাভ 

92 
শ্রভাছাাঃ নাজভা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ াণন ণভয়া 

৪৯১৭৭৩১৮৮৬৩৪১ 

০১৭০৪৫৫১২৭৪ 

গ্রাভ: ফিগ্রাভ, 

ণছনাইাট, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

ফিগ্রাভ 

93 
শ্রভা: আরভগীর ণভয়া 

ণতা- শ্রভাাঃ ভজুর ক 

১৯৯৩৪৯১৭৭৩১০০০১২৫ 

০১৭৮০৯৮৪১৪৭ 

গ্রাভ: ফিগ্রাভ, 

ণছনাইাট, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

ফিগ্রাভ 



94 
শ্রভাছা কুরছুভ শ্রফগভ 

স্বাভী ফাদ আরভ 

৪৯১৭৭৩১৮৯৩৬৮৪ 

০১৯৫৯৩০৪৮৫৩ 

গ্রাভ: ফিগ্রাভ, 

ণছনাইাট, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

ফিগ্রাভ 

95 
শ্রভাছাাঃ আণভনা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ আজনায়ায শ্রাজন 

৪৯১৭৭৩১৮৮৫৬৯১ 

০১৭৩৭৭২২০৭৪৫ 

গ্রাভ: ফিগ্রাভ, 

ণছনাইাট, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

ফিগ্রাভ 

96 
আঞ্জুয়াযা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ ছফরুর ক 

৪৯১৭৭৩১৯৭৮৫৫৩ 

০১৭৯৭২৪৭০২২ 

গ্রাভ: ফিগ্রাভ, 

ণছনাইাট, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

ফিগ্রাভ 

97 
শ্রভাছাাঃ াণদা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ ণভন্টু ণভয়া 

স্ত্রী-৫৫২১১০৭৪৫৭ 

স্বাভী-৪৯১৭৭৩১৮৮৬২৭৬ 

০১৮২২৩৬৭৭২২ 

গ্রাভ: ফিগ্রাভ, 

ণছনাইাট, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

ফিগ্রাভ 

98 
শ্রভাছাাঃ আণছয়া শ্রফগভ 

স্বাভী- মৃত জয়নার আজফদীন 

৪৯১৭৭৩১৮৮৬২৭৮ 

০১৭৮৫৩৩৫২৭৪ 

গ্রাভ: ফিগ্রাভ, 

ণছনাইাট, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

ফিগ্রাভ 



99 
শ্রভাছাাঃ পাজতভা শ্রফগভ 

স্বাভী- মৃত আবু ফকয ণণদ্দক 

৪৯১৭৭৩১৮৮৬৩৫৯ 

০১৮৭৪৬৭৬১৫১ 

গ্রাভ: ফিগ্রাভ, 

ণছনাইাট, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

ফিগ্রাভ 

100 
শ্রভাছাাঃ আজফদা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ াজর শ্রভাার্ম্দ 

৪৯১৭৭৩১৮৮৬৩৫৫ 

০১৯০৮৯১৪২৩৬ 

গ্রাভ: ফিগ্রাভ, 

ণছনাইাট, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

ফিগ্রাভ 

101 
শ্রভাছাাঃ ণউরী শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ াইফুর ইরাভ 

স্ত্রী-৮২৫৭৪১৩৩২১ 

স্বাভী-৪৯১৭৭৩১৮৮৬৩৫৩ 

০১৮৭৬৫১৬৬০৪ 

গ্রাভ: ফিগ্রাভ, 

ণছনাইাট, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

ফিগ্রাভ 

102 
শ্রভাছাাঃ আণভনা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ ভজুর ণভয়া 

স্ত্রী- ৪৯১৭৭৩১৮৮৬৩২৫ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭৩১৮৮৬৩২৬ 

০১৮২০৯০১১৪৭ 

গ্রাভ: ফিগ্রাভ, 

ণছনাইাট, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

ফিগ্রাভ 

103 
শ্রভাছাাঃ ণভনা খাতুন 

স্বাভী শ্রভাাঃ আণভনুর ণভয়া 

স্ত্রী- ৬৪৫১০৭৯৯৪৮ 

স্বাভী-১৯৯৪৪৯১৭৭৩১০০০০৮৬ 

গ্রাভ: ফিগ্রাভ, 

ণছনাইাট, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

ফিগ্রাভ 



104 
শ্রভাছাাঃ জণযনা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ আপজার শ্রাজন 

স্ত্রী-৪৯১৭৭৩১৮৮৬৩৫৪ 

স্বাভী-৪৯১৭৭৩১৮৮৬৩৫২ 

০১৭৭৪০০৯৪৫২ 

গ্রাভ: ফিগ্রাভ, 

ণছনাইাট, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

ফিগ্রাভ 

105 
শ্রভাছাাঃ ণযপা শ্রফগভ 

স্বাভী- মৃত আণজজায যভান 

৮৫১৪২৮১৬৬৭০৬৮ 

০১৮২৬৪০২৩৭৬ 

গ্রাভ: ফিগ্রাভ, 

ণছনাইাট, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

ফিগ্রাভ 

106 
শ্রভাাঃ ীদ ইরাভ 

ণতা-মৃত আণজজায যভান 

৩৭৬৩১৭৫৯১০ 

০১৯৮৯৭৩৮৪৩৩ 

গ্রাভ: ফিগ্রাভ, 

ণছনাইাট, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

ফিগ্রাভ 

107 
শ্রভাছাাঃ াণদা শ্রফগভ 

স্বাভী ণপকুর ইরাভ 

৪৯১৭৭৩১৮৮৬৩১৫ 

০১৭৬৪৭৮৬৬৩৮ 

গ্রাভ: ফিগ্রাভ, 

ণছনাইাট, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

ফিগ্রাভ 



108 
শ্রভাছাাঃ ণফরণকছ শ্রফগভ 

স্বাভী াীন ণভয়া 

স্ত্রী- ১৯৬৩৩৪২৫১২ 

স্বাভী-৬৯০৭১৫২৭২৯ 

০১৭১৯০৫৪৭৭৭ 

গ্রাভ: ফিগ্রাভ, 

ণছনাইাট, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

ফিগ্রাভ 

109 
শ্রভাছাাঃ উজর্ম্জা শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ সয়দ আরী 

স্ত্রী-৪৯১৭৭৩১৮৯৩৬৯৯ 

স্বাভী-৪৯১৭৭৩১৮৮৪৬১৮ 

০১৭৩৭২৮৯৩৩৫ 

গ্রাভ: ফিগ্রাভ, 

ণছনাইাট, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

ফিগ্রাভ 

110 
শ্রভাছাাঃ যাজদা শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ শ্রখজার উণদ্দন 

৪৯১৭৭৩১৮৮৬৩১৮ 

০১৭৫০৯৪৫৭৪৪ 

গ্রাভ: ফিগ্রাভ, 

ণছনাইাট, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

ফিগ্রাভ 

111 
শ্রভাছাাঃ আঁণখ শ্রফগভ 

ণতা: শ্রকতাফ উণদ্দন 

৯৫৭৬৪৮৫৯২৫ 

০১৭৭৭৮১৮৩৯০ 

গ্রাভ: ফিগ্রাভ, 

ণছনাইাট, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

ফিগ্রাভ 

112 
শ্রভাছাাঃ খণচভন শ্রফওয়া 

স্বাভী মৃত শ্রকযাভত আরী 

৪৯১৭৭৩১৮৮৫৮০৫ 

০১৭০৪৫৫১২৭৪ 

গ্রাভ: ফিগ্রাভ, 

ণছনাইাট, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

ফিগ্রাভ 



113 
শ্রভাছাাঃ জযীনা ণফণফ 

স্বাভী  আণজদ ণভয়া 

৪৯১৭৭৩১৮৮৫৮০৩ 

 

গ্রাভ: ফিগ্রাভ, 

ণছনাইাট, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

ফিগ্রাভ 

114 
শ্রভাছাাঃ শ্রফফী খাতুন 

স্বাভী শ্রভাাঃ জহুরুর ক 

স্ত্রী: ৪৯১৭৭৩১৮৮৬৩৫৬ 

স্বাভী: ৪৯১৭৭৩১৮৮৬৪৩১ 

০১৭৭৪০০৯৪৫২ 

গ্রাভ: ফিগ্রাভ, 

ণছনাইাট, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

ফিগ্রাভ 

115 
শ্রাছাাঃ শ্রগারাী শ্রফগভ 

স্বাভী: শ্রভাাঃ উভয উণদ্দন 

স্ত্রী: ১৯৯১৪৯১৭৭৩১০০০০৪০ 

স্বাভী: ৪৯১৭৭৩১৮৮১২৮৪ 

০১৭৩৭৭৮৪৮৪১ 

গ্রাভ: ফিগ্রাভ, 

ণছনাইাট, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

ফিগ্রাভ 

116 
শ্রভাছাাঃ আজনায়াযা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ ভকবুর শ্রাজন 

স্ত্রী-৪৯১৭৭৩১৮৮৬০৯৩ 

স্বাভী-৪৯১৭৭৩১৮৮৬১০২ 

০১৭২২-৫৪০৩৯৯ 

গ্রাভ: ণছনাইাট, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

ফিগ্রাভ 

117 
শ্রভাছাাঃ ফণফতা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ আবু তাজরফ 

স্ত্রী- ৪৯১৭৭৩১৮৮৫৬৯৯ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭৩১৮৮৫৬৯৮ 

০১৮২২৩৯৪২৪৫ 

গ্রাভ: ণছনাইাট, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

ফিগ্রাভ 



118 
শ্রভাছাাঃ ভজভনা ণফণফ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ ফণছয ভামুদ 

স্ত্রী-৪৯১৭৭৩১৮৮৫৭৩৬ 

স্বাভী-৪৯১৭৭৩১৮৮৫৭৩৭ 

০১৭৭৫৫১৭২০০ 

 

গ্রাভ: ছাটগা, 

ণছনাইাট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

ফিগ্রাভ 

119 
শ্রভাছাাঃ ভণজদা খাতুন 

ণতা-শ্রভাাঃ নুয ইরাভ 

১৯৯০৪৯১৭৭৩১০০০২৪৫ গ্রাভ:  ণছনাইাট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩০০০/- 

 

ফিগ্রাভ 

120 
শ্রভাছাাঃ শ্রজন্না ণফণফ 

স্বাভী শ্রভাাঃ নুরুর ক 

৪৯১৭৭৩১৮৯৩৯৬২ 

০১৭৫১৩৩২৬৯১ 

গ্রাভ: ছাটগা, 

ণছনাইাট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

কফযস্থান পূফ ব 

121 
শ্রভাছাাঃ শ্রফরী শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ এযাদ আরী 

স্ত্রী- ৪৯১৭৭৩১৮৯৩৯৩৯ 

স্বাভী-৪৯১৭৭৩১৮৯৩৯৬১ 

০১৭৫১৩৩২৬৯১ 

গ্রাভ: ছাটগা, 

ণছনাইাট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

বযান চারক 

৩৫০০/- 

 

কফযস্থান পূফ ব 

122 
শ্রভাছাাঃ আণভনা শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ আণছমুণদ্দন 

স্ত্রী- ৪৯১৭৭৩১৮৮৫৭৬৯ 

স্বাভী-৪৯১৭৭৩১৮৮৫৭৬৮ 

০১৭৯৯৮৮১৯০৫ 

গ্রাভ: ছাটগা, 

ণছনাইাট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩০০০/- 

 

কফযস্থান পূফ ব 



123 
শ্রভাছাাঃ শ্রযানাযা শ্রফগভ 

স্বাভী: শ্রভাাঃ ছাভাদ আরী 

স্ত্রী-৪৯১৭৭৩১৮৮৫৭৬২ 

স্বাভী-৪৯১৭৭৩১৮৮৫৭৬১ 

০১৯৯৬৭৪৪৬৪১ 

গ্রাভ: ছাটগা, 

ণছনাইাট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

কফযস্থান পূফ ব 

124 
শ্রভাছাাঃ শ্রভজযজন 

স্বাভী- শ্রভাাঃ আণজ মুণদ্দন 

৪৯১৭৭৩১৮৮১৪৯৭ 

০১৮১০৩৯৮২৮৬ 

গ্রাভ: কালুয়া 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

কফযস্থান পূফ ব 

125 
শ্রভাছাাঃ আপজযাজা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ জাভার ণভয়া 

স্ত্রী-৪৯১৭৭৩১৮৮১৫১০ 

স্বাভী-৪৯১৭৭৩১৮৮১৫১৮ 

০১৮১০৩৯৮২৮৬ 

গ্রাভ: কালুয়া 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

কফযস্থান পূফ ব 

126 
শ্রভাছাাঃ আজনায়াযা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ খণতফ ণভয়া 

স্ত্রী-৪৯১৭৭৩১৮৮৫৭৭০ 

স্বাভী-১৯৭৮৪৯১৭৭৩১০০০০০২ 

০১৭৯৯৮৮১৯০৫ 

গ্রাভ: ছাটগা, 

ণছনাইাট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

শ্রজজর 

৩২০০/- 

 

কফযস্থান পূফ ব 



127 
শ্রভাছাাঃ ছণকনা শ্রফগভ 

স্বাভী: শ্রভাাঃ আজনায়ায শ্রাজন 

স্ত্রী-১৯৯০৪৯১৭৭৩১০০০১২০ 

স্বাভী-১৯৯০৪৯১৭৭৩১০০০১২৪ 

০১৭৯৯৮৮১৯০৫ 

গ্রাভ: ফিগ্রাভ, 

ণছনাইাট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

শ্রজজর 

৩৫০০/- 

 

কফযস্থান পূফ ব 

128 
শ্রভাছাাঃ ইজভাতাযা 

স্বাভী- শ্রভাাঃ ণরটন ণভয়া 

৫৫১৭৩৯৫৫৩৮ 

০১৭৮৪৫৫৯৮২০ 

গ্রাভ: ছাটগা, 

ণছনাইাট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

কফযস্থান পূফ ব 

129 
শ্রভাাঃ আণভন ণভয়া 

ণতা: শ্রভাাঃ আছয উণদ্দন 

৩৭৬৩১৭৮০৫৪ 

০১৭৮৪৫৫৯৮২০ 

গ্রাভ: ছাটগা, 

ণছনাইাট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩০০০/- 

 

কফযস্থান পূফ ব 

130 
শ্রভাাঃ াজজদুর আরাভ 

ণতা- মৃত নুয আণভন 

৯১৬৩২২৫০৫৬ 

০১৮২৬৩৮৬৫৫ 

গ্রাভ: ছাটগা, 

ণছনাইাট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণযক্সা চারক 

৪০০০/- 

 

কফযস্থান পূফ ব 



131 
শ্রভাছাাঃ ছাজরা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ নুয আরভ 

৪৯১৭৭৩১৮৮৫৭৭৩ 

০১৮২৬৩৮৬৫৫ 

গ্রাভ: ছাটগা, 

ণছনাইাট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

২০০০/- 

 

কফযস্থান পূফ ব 

132 
শ্রভাছাাঃ আণফয়া খাতুন 

স্বাভী- মৃত আজাায আরী 

১৯৫৯৪৯১৭৭৩১০০০০০৩ 

০১৭৪৪৪৯৭৬২১ 

গ্রাভ: ছাটগা, 

ণছনাইাট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

কফযস্থান পূফ ব 

133 
শ্রভাছাাঃ ছণকতন ণফণফ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ আণজমুণদ্দন 

৪৯১৭৭৩১৮৮৫৭৪৫ 

০১৭৪৪৪৯৭৬২১ 

গ্রাভ: ছাটগা, 

ণছনাইাট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩০০০/- 

 

কফযস্থান পূফ ব 

134 
শ্রভাছাাঃ আণরজন শ্রফওয়া 

স্বাভী- মৃত জাজয আরী 

৪৯১৭৭৩১৮৮৫৭৩৩ 

০১৩১৮০৮৯৯৭৫ 

গ্রাভ: ছাটগা, 

ণছনাইাট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

কফযস্থান পূফ ব 



135 
শ্রভাছাাঃ াণভদা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ তাজুর ইরাভ 

স্ত্রী-৪৯১৭৭৩১৮৭৭১০২ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭৩১৮৭৭১১৫ 

০১৩০৯-৩৬৪৯১৪ 

গ্রাভ: ভীজযয ফাণি, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

বযানচারক 

৩৫০০/- 

 

ভীজযয ফাণি 

136 
শ্রভাছাাঃ ফুযফুণয শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ পজর ণভয়া 

৪৯১৭৭৩১৮৯৩৩৪১ 

০১৭৫৩৩৯৯৩৪৫ 

গ্রাভ: ফাঙ্গার ািা 

ভীজযয ফাণি, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

২৫০০/- 

 

ভীজযয ফাণি 

137 
শ্রভাছাাঃ শ্রগারাী শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ ফাফলু ণভয়া 

৪৯১৭৭৭৩৮৯৫১২০ 

০১৭৯৬১৮৭৭৯৪ 

গ্রাভ: ফুরফাণি 

উনজচৌণক 

ইউণনয়ন: যাজাযাট 

ণদনভজুয 

৩০০০/- 

 

ভীজযয ফাণি 

138 
শ্রভাছাাঃ রাণক 

স্বাভী- শ্রভাাঃ াভত 

২৬৯৩০১৬৪৫৬১৮৪ 

০১৩১৮৬১৩৬৭৭ 

গ্রাভ: ভীজযয ফাণি, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

ভীজযয ফাণি 



139 
শ্রভাাঃ যাজদুর 

ণতা- ভফাযক আরী 

৪৯১৭৭৩১৮৭৮৬৭৪ 

 

গ্রাভ: ভীজযয ফাণি, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

প্রণতফণন্ধ 

৬০০/- 

 

ভীজযয ফাণি 

140 
শ্রভাছাাঃ কুরছুভ শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ ণণদ্দক 

স্ত্রী- ৪৯১৭৭৩১৮৯১৯৯৯ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭৩১৮৯১৯৯৮ 

০১৬৪৭২৫২৩৮৮ 

গ্রাভ: ছত্রণজৎ (বফজেয 

ফাজায), 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

ভীজযয ফাণি 

141 
শ্রভাছাাঃ আছভা খাতুন 

ণতা- শ্রভাাঃ আনছায আরী 

৬৪৪৮৫৫১০২৫ 

০১৭৯৩৪৭৮০৪৯ 

গ্রাভ: ভীজযয ফাণি, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

২৫০০/- 

 

ভীজযয ফাণি 

142 
শ্রভাছাাঃ ভজনায়াযা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ ভণজফয যভান 

স্ত্রী- ৫২১৫৫২০২৬৩১৪৮ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭৩১৮৯৩৪৪৮ 

০১৩০৮১৪০১১৬ 

গ্রাভ: ভীজযয ফাণি, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৪০০০/- 

 

ভীজযয ফাণি 

143 
শ্রভাছাাঃ ভজভনা শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ শ্রগারজায শ্রাজন 

স্ত্রী- ৪৯১৭৭৩১৮৭৮২৩৬ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭৩১৮৭৮২৩৫ 

০১৭৯৩৪৪৪৭৬৪ 

গ্রাভ: ভীজযয ফাণি, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

ভীজযয ফাণি 



144 
শ্রভাছাাঃ াণছনা শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ আব্দুর আউয়ার 

৪৯১৭৭৭৩৯০৪৮৯৯ 

০১৭৮৪৯৫৯১৬৭ 

গ্রাভ: দাগি 

ইউণনয়ন: যাজাযাট 

ণদনভজুয 

৩০০০/- 

 

ভীজযয ফাণি 

145 
শ্রভাছাাঃ াণরভা শ্রফগভ 

স্বাভী- মৃত ফাচ্চা ভামুদ 

৪৯১৭৭৩১৮৯১৫৮২ 

০১৭৫৫৪৮৫০৭১ 

গ্রাভ: ছত্রণজৎ (বফজেয 

ফাজায), 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩০০০/- 

 

ভীজযয ফাণি 

146 
শ্রভাছাাঃ রজ্জাতন শ্রফগভ 

স্বাভী: শ্রভাাঃ যসুর 

স্ত্রী-৪৯১৭৭১০৯৪০৬৯৯ 

স্বাভী-৪৯১৭৭১০৯৪০৬৯৮ 

 

গ্রাভ: ফসুণনয়াািা, 

সুখজদফ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

আরভগীয তণর 

147 
ফাপ্পী দা 

ণতা- মৃত জীজতন দা 

১৯৮৮৪৯১৭৭৩১০০০০২৪ 

০১৯৯৪১৪৩৪৯৬ 

গ্রাভ: ভীজযয ফাণি, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

নাণত 

৫৫০০/- 

 

ভীজযয ফাণি 

148 
শ্রভাছাাঃ কণনুয শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ নুয ইরাভ 

৪৯১৭৭৩১৮৮৫৬৪৮ 

 

গ্রাভ: ফিগ্রাভ, 

ণছনাইাট, 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণবক্ষুক 

১৫০০/- 

 

খা (ণনজস্ব) 



149 
শ্রভাছাাঃ কুরছুভ শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ আব্দুর জণরর 

৫২১৫৫২০২৫৯৮১৩ 

০১৭৬৭১১১৬০৬ 

গ্রাভ: যণতযাভ াঠান 

ািা, ইউণনয়ন: 

নাণজভখান 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

দানকৃত 

150 
শ্রভাছাাঃ নুয নাায শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ ভণভনুর ইরাভ 

৪৯১৭৭৫২৯৬৮২৪৬ 

০১৭৯৬৭৫০২৬৩ 

গ্রাভ: ভণল্লকজফগ, 

ইউণনয়ন: নাণজভখান 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

দানকৃত 

151 শ্রভাছাাঃ যাজফয়া ণফণফ 

স্বাভী শ্রভাাঃ নুরুর ক 

স্ত্রী- ৪৯১৭৭৩১৮৯৩৯৫৬ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭৩১৮৮৬৪৪১ 

০১৮৪২৫৪০৬৫১ 

গ্রাভ: ছাটগা, ণছনাই 

াট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

152 
শ্রভাছাাঃ ইনুজা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ শ্রযজাউর ক 

স্ত্রী- ৪৯১৭৭৩১৮৯৩৬৯৭ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭৩১৮৯৩৭০০ 

০১৮৪২৫৪০৬৫১ 

গ্রাভ: ছাটগা, ণছনাই 

াট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

153 
শ্রভাছাাঃ ভজনায়াযা শ্রফগভ 

স্বাভী- নুয ইরাভ 

৪৯১৭৭৩১৮৮২৩৩১ 

০১৭৮৪১২৭৫১৭ 

গ্রাভ: ছাটগা, ণছনাই 

াট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 
 

 



154 
শ্রভাছাাঃ আযণপনা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ াভীভ ণভয়া 

স্ত্রী- ৩৭৬৩১৭৪৯১৩ 

স্বাভী- ৬৪৬৩১৯৯৭২৮ 

০১৮১২৬২৫২২৭ 

গ্রাভ: ণছনাই াট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

155 
শ্রভাছাাঃ ভজভনা শ্রফওয়া 

স্বাভী- মৃত শ্রকছভত আরী 

৪৯১৭৭৩১৮৮৬৪৩৯ 

০১৮৭৩৫৭৭৪৪২ 

গ্রাভ: ছাটগা, ণছনাই 

াট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

156 
শ্রভাছাাঃ যণদা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ ভণভনুর ক 

স্ত্রী- ৪৯১৭৭৩১৮৯৩৯৪১ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭৩১৮৮২১৩৩ 

০১৮৭৩৫৭৭৪৪২ 

গ্রাভ: ছাটগা, ণছনাই 

াট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

157 
শ্রভাছাাঃ জাজভনা ণফণফ 

স্বাভী শ্রভাাঃ ভাণনক ণভয়া 

৪৯১৭৭৩১৮৯৩৯৪০ 

০১৮২২০৮৭২৫৯ 

গ্রাভ: ছাটগা, ণছনাই 

াট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 



158 
শ্রভাছাাঃ ভাজজদা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ জাজভদুর ণভয়া 

স্ত্রী- ৮২৬৩২২৬৫০১ 

স্বাভী-১৯৯২৪৯১৭৭৩১০০০০৪৩ 

০১৭৫০৫৫২৮১৭ 

গ্রাভ: ছাটগা, ণছনাই 

াট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

159 
শ্রভাছাাঃ াণছনা শ্রফগভ 

স্বাভী- ভইন উণদ্দন 

স্ত্রী-৪৯১৭৭৩১৮৮৬৪৩৮ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭৩১৯৭৮৫৪৯ 

০১৩২২৭৩১৬১৬ 

গ্রাভ: ছাটগা, ণছনাই 

াট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

160 
শ্রভাাঃ াণকর খাঁন 

ণতা- ভইন উণদ্দন 

৬৯১৩৪২০৫০৮ 

০১৮২০৯৪৫৫২৬ 

গ্রাভ: ছাটগা, ণছনাই 

াট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

161 
শ্রভাছাাঃ জণভরা শ্রফওয়া 

স্বাভী- মৃত শুরতান ণভয়া 

৪৯১৭৭৩১৮৮৫৮১৭ 

০১৭৭০৮৩৭৫৯৩ 

গ্রাভ: ভধ্যািা, 

ণছনাই াট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 



162 
শ্রভাছাাঃ সুযভা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ ণদুর ইরাভ 

৪৯১৭৭৩১৮৮৬৩১২ 

০১৬০৯৬০৩২৪২ 

গ্রাভ:  ণছনাই াট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

163 
শ্রভাছাাঃ ণণযনা খাতুন 

স্বাভী- শ্রভাাঃ আব্দুয যাজ্জাক 

স্ত্রী- ৪৯১৭৭৩১৮৯৩৬৮৬ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭৩১৯৭৮৫৬৮ 

০১৭৫৭৭৬০১৮১ 

গ্রাভ: ছাটগা, ণছনাই 

াট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

164 
শ্রভাছাাঃ আজভনা খাতুন 

স্বাভী- শ্রভাাঃ আছভত আরী 

৪৯১৭৭৩১৮৮১২৮৩ 

০১৯০৯৯২১০৫৫ 

গ্রাভ: ফিগ্রাভ, ণছনাই 

াট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

165 
শ্রভাাঃ আণনছুয যভান 

ণতা- শ্রভাাঃ নণজয শ্রাজন 

৬০০৫৪৮৭৫৮০ 

০১৭৫১১২২৪২৭ 

গ্রাভ: ছাটগা, ণছনাই 

াট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 



166 
শ্রভাাঃ পজলুর যভান 

ণতা- মৃত আব্বাছ আরী 

৪৯১৭৭৩১৮৮৬৪৮৭ 

০১৩০০১৯৭১৬৬ 

গ্রাভ: ফাণনয়াািা, 

ণছনাই াট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

167 
শ্রভাছাাঃ আজনা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ নণজয শ্রাজন 

স্ত্রী-৪৯১৭৭৩১৮৮৬৪৪০ 

স্বাভী-৪৯১৭৭৩১৯৭৮৪৮৮ 

০১৮২২৩৬৭২৭০ 

গ্রাভ: ছাটগা, ণছনাই 

াট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

168 
জণযনা শ্রফগভ 

স্বাভী- পারুক আজভদ 

স্ত্রী- ৪৯১৭৭৩১৯৭৮৫৪৫ 

স্বাভী-৪৯১৭৭৩১৯৭৮৫৪৬ 

০১৭৮১০২০৯২২ 

গ্রাভ: ছাটগা, ণছনাই 

াট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

169 
শ্রভাাঃ জণন ণভয়া 

ণতা- শ্রভাাঃ উভয পারুক 

৪২১৩২১৩৯৫৪ 

০১৭৩৮৬৭৯৯২৬ 

গ্রাভ: ণছনাই াট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 



170 
শ্রভাছাাঃ ফাজনচা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ যণফউর ইরাভ 

স্ত্রী- ৪৯১৭৭৩১৮৯৩৬৫৯ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭৩১৮৮৪৪৯৮ 

০১৭৬৯৯৩০৪৫৪ 

গ্রাভ: যাভযতন 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

171 
শ্রভাছাাঃ নুযজাান শ্রফগভ 

স্বাভী- মৃত জণযমুদ্দী 

৪১৭৭৩১৮৮৬০৩৭ 

০১৭৫০৬৪২৬৬৭ 

গ্রাভ: ণছনাই াট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

172 
শ্রভাাঃ আণফয উণদ্দন 

ণতা- শ্রভাাঃ আব্দুর জণরর 

৬৮৯৯৯৭২৮৪৫ 

০১৭৮৭৭৫২২৪৬ 

গ্রাভ: ছাটগা, ণছনাই 

াট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

173 
শ্রভাছাাঃ আণম্বয়া শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ শ্রভজছয আরী 

৪৯১৭৭৩১৮৮৬২৭১ 

০১৭১৭১৬৯২০৫ 

গ্রাভ: ছাটগা, ণছনাই 

াট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 



174 
শ্রভাাঃ সুভন ণভয়া 

ণতা- ণদুর ইরাভ 

৮৬৯৮৬৩০৯৯৬ 

০১৬০৯৬০৩১৯৯ 

গ্রাভ: ছাটগা, ণছনাই 

াট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

175 
শ্রভাছাাঃ আঁণখ শ্রফগভ 

ণতা- শ্রকতাফ উণদ্দন 

৯৫৭৬৪৮৫৯২৫ 

০১৭৭৭৮১৮৩৯০ 

গ্রাভ: ফিগ্রাভ, 

ণছনাইাট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

176 
শ্রভাছাাঃ পাযজানা খাতুন 

ণতা- পারুক আজভদ 

১০৩৩১৮৪৫৭১ 

০১৭৩৮৬৭৯৯২৬ 

গ্রাভ: ণছনাইাট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

177 
শ্রভাছাাঃ ণচনবানু শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ যণভ আরী 

৪৯১৭৭৩১৮৮৫৭৪০ 

০১৯১৮২১৫৪৪১ 

গ্রাভ: ণছনাইাট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 



178 
জাণরভন ণফণফ 

ণতা- ফরুতুল্যা ণভয়া 

৩২৯০৩৩০২৬৯ 

০১৯১৮২১৫৪৪১ 

গ্রাভ: ণছনাইাট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

179 
শ্রভাছাাঃ ণভনু শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ ভজনু ণভয়া 

স্ত্রী-৪৯১৭৭৩১৮৮৫৮৫৫ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭৩১৮৮৫৮৫৬ 

০১৭৫৭৩৫৩৬০৭ 

গ্রাভ: ণছনাইাট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

180 
শ্রপারী দা 

স্বাভী- মৃত সুফর 

৪৯১৭৭৩১৮৭৮৫০৪ 

০১৭৯২৯৪৩৬৯৪ 

গ্রাভ: ভীজযয ফাণি 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

181 
শ্রীভণত কবুতণয যণফদা 

স্বাভী- মৃত ণফনার যণফদা 

৪৯১৭৭৩১৮৭৮৪৯৯ 

০১৭০৬০৯২৬০৬ 

গ্রাভ: ভীজযয ফাণি 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 



182 
শ্রভাছাাঃ অণভচা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ াজছন আরী 

৪৯১৭৭৭৩৯০৯৫৫২ 

০১৭৪৯২৫১৬১৮ 

গ্রাভ: ভাঝাািা, 

চান্দাভাযী 

ইউণনয়ন: যাজাযাট 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

183 
শ্রভাছাাঃ নুযজাান শ্রফগভ 

ণতা- আণভয উণদ্দন 

৩৭৩৮১৫৯১৫৫ 

০১৩০২৫০৭৫২৩ 

গ্রাভ: তালুক আলাঢ়ু 

ইউণনয়ন: 

চাণকযায 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

184 
শ্রভাছাাঃ কাচুয়াণন শ্রফগভ 

স্বাভী- মৃত শ্রটাংা ভামুদ 

৪৯১৭৭৩১৮৯৩৪০৯ 

০১৭১৩৭০৯১০৪ 

গ্রাভ: ণত্রফাণি, 

ভীজযয ফাণি 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

185 
শ্রভাছাাঃ যাজদা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ এযাদুর ক 

৪৯১৭৭৩১৮৭৭৯৫৯ 

০১৭৯৬১৬৩৫১৭ 

গ্রাভ: ফাঙ্গারািা, 

ভীজযয ফাণি 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 



186 
শ্রভাছাাঃ াফানা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ ছাণভনুয যভান 

স্ত্রী- ৪৯১৭৭৩১৮৯৩৭১২ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭৩১৮৯৩৭০৩ 

০১৭৪০১৩৬৯৯৮ 

গ্রাভ: ডাযাযাি, 

ভীজযয ফাণি 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

187 
শ্রভাছাাঃ াণছনা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ ণযয়াজুর ক 

১৯৮৭৪৯১৭৭৩১০০০০৪১ 

০১৭৭৩৫০০৯২৩ 

গ্রাভ: ণদণঘযাি, 

ভীজযয ফাণি 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

188 
শ্রভাছাাঃ পাজতভা খাতুন 

স্বাভী- মৃত আবুর শ্রাজন 

৪৯১৭৭৩১৮৭৯৩৭৩ 

০১৭৮৫৩৮৩৬৯২ 

গ্রাভ: ভীজযয ফাণি 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

189 
শ্রভাছাাঃ াণভদা শ্রফগভ 

স্বাভী- মৃত রার ণভয়া 

৪৯১৭৭২১৯১৬৮৭০ 

০১৩২৪১২০৭৫৬ 

গ্রাভ: চাণকযায 

তালুক 

ইউণনয়ন: 

চাণকযায 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 



190 
শ্রভাাঃ নুযনণফ ণভয়া 

ণতা- মৃত শ্রখাকা ণভয়া 

১৯৯১৪৯১৭৭৩১০০০২৮২ 

০১৭২২৯৩৫৯৩৯ 

গ্রাভ: ভীজযয ফাণি 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

191 
শ্রভাছাাঃ ফাফরী শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ শ্ররার ণভয়া 

স্ত্রী-৪৯১৭৭৩১৮৭৮৮৩৪ 

স্বাভী-৪৯১৭৭৩১৮৭৮৮৩৫ 

০১৯৩৫৬১০৮৬৭ 

গ্রাভ: ভীজযয ফাণি 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

192 
শ্রভাছাাঃ সুইটি শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ নীর চাঁদ 

স্ত্রী-৪৯১৭৭৩১৮৯৩৬১৪ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭৩১৮৯৩৬৩০ 

০১৭৪৬৭৪০৬৩৩ 

গ্রাভ: ভীজযয ফাণি 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

193 
শ্রভাছাাঃ াথী শ্রফগভ 

শ্রভাাঃ ণযন ণভয়া 

স্ত্রী-৬০১৩৩০২৭৪৭ 

স্বাভী- ৭৭৯১০৩০৪৯২ 

০১৭৮৫৪৭৫৭৮৮ 

গ্রাভ: ভীজযয ফাণি 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 



194 
শ্রভাছাাঃ ভণপজন শ্রফগভ 

স্বাভী- মৃত শ্রখাকা ভামুদ 

১৯৫২৪৯১৭৭৩১৮৯৩৪৪১ 

০১৭২২৯৩৫৯৩৯ 

গ্রাভ: ভীজযয ফাণি 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

১৯৫ শ্রভাছাাঃ াজজযা খাতুন 

স্বাভী- শ্রভাাঃ ওফায়দুর ক 

৫২১৫৫৮৩২৪১৪৯১ 

০১৭৯৬৭৪৮৯১৯ 

গ্রাভ: ভাণঝািা, 

াণিডাংগা 

ইউণনয়ন: যাজাযাট 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

196 
পাজতভা আক্তায 

ণতা- পজয আরী 

৫৫৬৩৮৭৭০৬৬ 

০১৭০৩১৩৪০৮৮ 

গ্রাভ: ণযশ্বয তালুক 

ইউণনয়ন: যাজাযাট 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

197 
শ্রভাছাাঃ ণযপা শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ ণরটন আরী 

স্ত্রী- ৪৯১৭৭৭৩৮৯৬২২২ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭৭৩৮৯৬২৪১ 

০১৭৯২৫৯৬২৯৬ 

গ্রাভ: াছগণছ, 

শ্রভকুযটাযী 

ইউণনয়ন: যাজাযাট 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 



198 
শ্রভাছাাঃ ভণযয়ভ শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ স্বন আরী 

স্ত্রী- ৬০০৩০১৬৮৪৪ 

স্বাভী- ১৯৯০৪৯১৭৭৭৩০০০১১০ 

০১৭৯২৫৯৬২৯৬ 

গ্রাভ: শ্রভকুযটাযী 

ইউণনয়ন: যাজাযাট 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

199 
শ্রভাছাাঃ ণরণ শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ নুয আণভন 

স্ত্রী- ৪৯১৭৭৭৩৮৯৬২১৭ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭৭৩৮৯৬২২৯ 

০১৭৮৬৮৭৬৭৭৮ 

গ্রাভ: শ্রভকুযটাযী 

ইউণনয়ন: যাজাযাট 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

200 
শ্রভাছাাঃ াজযা খাতুন 

স্বাভী মৃত ফাজছয আরী 

২৬৯৬৮২৮৮৬৯৭৮৫ 

০১৭৬১১৯১৭০৩ 

গ্রাভ: ণিভ শ্রদফত্তয 

ইউণনয়ন: 

ঘণিয়ারডাঙ্গা 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

201 
শ্রভাছাাঃ শ্রজজরখা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ ফণদ ণভয়া 

৪৯১৭৭৪২৮৭৪৬৪৯ 

০১৭৮৫২৯২৫৮৫ 

গ্রাভ: খাভায, ণখতাফ 

খাঁ 

ইউণনয়ন: 

ঘণিয়ারডাঙ্গা 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 



202 
শ্রভাছাাঃ াজযা শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ দুরার শ্রাজন 

৪৯১৭৭৪২৮৬০৬৩৭ 

০১৩২১০৩৯৯৫৮ 

গ্রাভ: সুরতান ফাাদুয 

ইউণনয়ন: 

ঘণিয়ারডাঙ্গা 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

203 
শ্রভাছাাঃ শ্রভজযন শ্রফগভ 

স্বাভী আণজজায যভান 

৪৯১৭৭৪২৮৬০৫৩১ 

০১৩১৯১৭৫৪৪৩ 

গ্রাভ: সুরতান ফাাদুয 

ইউণনয়ন: 

ঘণিয়ারডাঙ্গা 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

204 
শ্রভাছাাঃ আকণরভা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ ভনছুয আরী 

স্ত্রী- ৪৯১৭৭৪২৮৬০৫২৮ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭৪২৮৬০৫২৭ 

০১৭৩২৩৬৪৮৮৬ 

গ্রাভ: সুরতান ফাাদুয 

ইউণনয়ন: 

ঘণিয়ারডাঙ্গা 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

205 
শ্রভাছাাঃ নাণছভা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ আযাফুর ইরাভ 

স্ত্রী-৪৯১৭৭৪২৮৬০৫২৯ 

স্বাভী-৪৯১৭৭৪২৮৬০৫৩০ 

০১৭৫৫১৩১৮৮৫১ 

গ্রাভ: সুরতান ফাাদুয 

ইউণনয়ন: 

ঘণিয়ারডাঙ্গা 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 



206 
ানণজদা ইয়াণভন 

স্বাভী- শ্রভাাঃ ভণজর ক 

স্ত্রী-৬৪৫৭৩৮৩০২১ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭৪২৮৬৬২৫৯ 

01771948388 

গ্রাভ: ফাজগয ফাজায, 

নাজখন্দা 

ইউণনয়ন: 

ঘণিয়ারডাঙ্গা 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

207 
শ্রভাছাাঃ ভণজবনা খাতুন 

স্বাভী- শ্রভাাঃ ভণজফয যভান 

স্ত্রী- ৪৯১৭৭৪২৮৬৫৪১০ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭৪২৮৬৫৪০৯ 

গ্রাভ: ফাজগয ফাজায, 

নাজখন্দা 

ইউণনয়ন: 

ঘণিয়ারডাঙ্গা 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

208 
শ্রভাছাাঃ াজজনা শ্রফগভ 

স্বাভী- মৃত আব্দুর জণরর 

৪৯১৭৭১০৯৩৫৩৫৮ 

01762156954 

গ্রাভ: খাভায, চতুযা 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

209 
শ্রভাছাাঃ আখণরভা শ্রফগভ 

স্বাভী- মৃত শ্রকচু ভামুদ 

৪৯১৭৭৭৩৮৯৬২০৯ 

০১৭০৮৯৫৩৪৬৫ 

গ্রাভ: শ্রভকুযতাযী 

ইউণনয়ন: যাজাযাট 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 



210 
শ্রভাছাাঃ যণদা ণফণফ 

স্বাভীাঃ শ্রভাাঃ ইয়াণছন আরী 

৪৯১৭৭৩১৮৮৫৬৫৯ 

০১৭৫২০২৯৩১১ 

গ্রাভ: ছাটগা, 

ণছনাইাট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

211 

ণভনতী যানী 

স্বাভী- শুান্ত যায় 

 

স্ত্রী- ১৯৮৭৪৯১৭৭৭৩৮৯৭৬৭৭ 

স্বাভী- ১৯৮২৪৯১৭৭৭৩৮৯৭৬৭৮ 

০১৭৬৪৮৯৫১২০ 

গ্রাভ: ফাজনশ্বয নীরকন্ঠ 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

212 
শ্রভাাঃ আবু ফক্কয ণভয়া 

মৃত কাণছমুণদ্দন 
৪৯১৭৭৩১৯৭৮৮৫৮ 

গ্রাভ: ভীজযয ফাণি 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 



213 
শ্রভাছাাঃ ণফজরী শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ নজরুর ইরাভ 

৪৯১৭৭১০৯৪০৭৬২ 

 

গ্রাভ: ফসুণনয়াািা, 

সুখজদফ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

214 

শ্রভাছাাঃ ণযীনা শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ আজনায়ায শ্রাজন 

ফসুণনয়া 

স্ত্রী- ১৯৯০৪৯১৭৭১০০০০২৩২ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭১০৯৪০৭৫৫ 

 

গ্রাভ: ফসুণনয়াািা, 

সুখজদফ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

215 
শ্রভাছাাঃ ফুরজান শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ আজগায আরী ফসুনীয়া 

স্ত্রী- ৪৯১৭৭১০৯৪০৭৬১ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭১০৯৪০৭৬০ 

 

গ্রাভ: ফসুণনয়াািা, 

সুখজদফ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

216 
শ্রভাছাাঃ পাযজানা শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ আযাপ আরী 

স্ত্রী- ৪৯১৭৭১০৯৪০৭৭৫ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭১০৯৪০৯০৭ 

০১৭৭৩৪৮২৬৯৭ 

গ্রাভ: ফসুণনয়াািা, 

সুখজদফ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 



217 

 

 

 

ণফনা যানী যায় 

স্বাভী- মৃত ণজজতন চন্দ্র যায় 

৪৯১৭৭৩১৮৭৮৬৮২ 

০১৩১৩৩৮২৪০৪ 

গ্রাভ: ভীজযয ফাণি 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

218 
শ্রভাছাাঃ ছাজরভা খাতুন 

স্বাভী- শ্রভাাঃ কণরভ উণদ্দন 

স্ত্রী- ৪৯১৭৭১০৯৪০৩০৩ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭৩১৯৪০৩০২ 

০১৭৮৩১২২৬৫২ 

গ্রাভ: ফািাই ািা, 

সুখজদফ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ণদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

219 

শ্রভাছাাঃ াজরা শ্রফগভ 

স্বাভী- ভণয উণদ্দন 

৪৯১৭৭৩১৮৯২৯০৩ 

01798583804 

গ্রাভ: ভীজযয ফাণি 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদন ভজুয 

৩০০০/- 
  

220 

শ্রভাছাাঃ ভণযয়ভ শ্রফগভ 

স্বাভী- আব্দুর ক 

৪৯১৭৭৩১৮৭৮৬০২ 

গ্রাভ: ভীজযয ফাণি 

ইউণনয়ন: ণছনাই 
   

 

 

 



221 শ্রভাছাাঃ যাজদা শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ জাাঙ্গীয আরভ 

স্ত্রী- ৭৭৯৪১৪৩৫৩২ 

স্বাভী- ৯৫৮১৯৫০০৭৮ 

০১৭৬৪৯৩০১৭০ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ণদন ভজুয 

৪০০০/- 

 

 

222 
শ্রভাছাাঃ াণনা শ্রফগভ 

শ্রভাাঃ আজভ আরী 
৪৯১৭৭১০৯৪৩৮৭৬ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

গৃ কভী 

৩০০০/- 

 

 

223 
শ্রভাছাাঃ রুণজনা শ্রফগভ 

শ্রভাাঃ াা আরভ 

৪৯১৭৭১০৯৪৩৮৪৭ 

৪৯১৭৭১০৯৪৩৮৪৬ 

০১9৭৪৩৬০৭৮৩ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ভাছ ব্যফা 

৬০০০/- 

 

 

224 
শ্রভাছাাঃ জাণনকা শ্রফগভ 

শ্রভাাঃ ছাইদুর ইরাভ 

৪৯১৯৪৮৩৬৬১৪৮৩ 

৪৯১৯৪৮৩৬৬১৫২৪ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ণযক্সা চারক 

৩৫০০/- 

 

 



225 
শ্রভাছাাঃ আপজযাজা শ্রফগভ 

শ্রভাাঃ ঞ্জু ইরাভ 

৪৯১৭৭১০৯৪৩৮৮৬ 

৪৯১৭৭১০৯৪৩৮৮৮ 

০১৭৯৬৭৪৫৯৫৭ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

বযান চারক 

৩৫০০/- 

 

 

226 
শ্রভাছাাঃ আনজু শ্রফগভ 

শ্রভাাঃ ভাাবুর ইরাভ 

৪৯১৭৭১০৯৪৩৪৫৪ 

৪৯১৭৭১০৯৪৩৪৫৩ 

০১৭৭১১৫৭২৬৬ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ব্যফা 

৪৮০০/- 

 

 

227 
শ্রভাছাাঃ তণপযন শ্রফগভ 

শ্রভাাঃ নুয শ্রভাার্ম্দ 

৭৭৮৩৫৫৪৫৬০ 

১৯৮৯৪৯১৭৭১০০০০০৫০ 

০১৭৬৩২৩৬৯৯৩ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ণদন ভজুয 

৪০০০/- 

 

 

228 

শ্রভাছাাঃ কাইছভণত শ্রখ 

শ্রভাাঃ ইভদাদুর ক 

৪৯১৭৭১০৯৪৩১৪৩ 

০১৭৯১৮৫২৪৭৭ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

গৃ কভী 

৩০০০/- 

 

 



229 
শ্রভাছাাঃ তণছযন শ্রনছা 

শ্রভাাঃ শ্রাজন আরী শ্রখ 

৪৯১৭৭১০৯৪৩১৪১ 

৪৯১৭৭১০৯৪৩১৪০ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ভাছ ব্যফা 

৬০০০/- 

 

 

230 

শ্রভাছাাঃ আছভা শ্রফগভ 

ণতা- শ্রভাাঃ ছইন উণদ্দন 

৪৯১৭৭১০৯৪৩৬৭৫ 

০১৭৩০৮৫৮১৮২ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

 

231 

শ্রভাছাাঃ াজযা শ্রফগভ 

শ্রভাাঃ ণদুর আরী 

৪৯১৭৭১০৯৪৩৭১৭ 

০১৩০৯৪৩৫০৬৪ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

 

232 
শ্রভাছাাঃ নাণযন শ্রফগভ 

শ্রভাাঃ জহুরুর ইরাভ 

৯১৬৩১৮৯৪৬৮ 

১৯৮৭৪৯১৭৭১০০০০০২০ 

০১৭৭১৫৮৪৬১৮ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ব্যফা 

৪৮০০/- 

 

 



233 
পাজতভা শ্রফগভ 

শ্রভাাঃ আব্দুর ভণজদ 

৪৯১৭৭১০৯৪৩৯৬৩ 

৪৯১৭৭১০৯৪৩৯৮০ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ণদন ভজুয 

৪০০০/- 

 

 

234 
শ্রভাছাাঃ ছাণভনা শ্রফগভ 

শ্রভাাঃ জাভার ণভয়া 

৪৯১৭৭১০৯৪৪৩১২ 

৪৯১৭৭১০৯৪৪৩১১ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

গৃ কভী 

৩০০০/- 

 

 

235 

শ্রভাাঃ মুকুর ণভয়া 

শ্রভাাঃ ইভাইর শ্রাজন 

৩৩০৭৫৪২৬৮২ 

01908169319 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ভাছ ব্যফা 

৬০০০/- 

 

 

236 
শ্রভাছাাঃ দুরারী শ্রফগভ 

শ্রভাাঃ পজলুর ক 

৪৯১৭৭১০৯৪৩৮৪৯ 

৪৯১৭৭১০৯৪৩৮৫৮ 

০১৭৯৪১৯৯০০৮ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ণযক্সা চারক 

৩৫০০/- 

 

 



237 
শ্রভাাঃ দুরার ণভয়া 

শ্রভাাঃ পজলুর ক 

১৫১৩১৮০৭১৯ 

০১৭২৭২৪৭৫৯৮ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

বযান চারক 

৩৫০০/- 

 

 

238 

শ্রভাাাঃ যীপা 

শ্রভাাঃ আযভান 

৩৩২৩০১৯৫৫৪৬৬২ 

৩৩২৩০১৯৫৫৪৬৪১ 
গাণজপুয শ্রবাটায 

ব্যফা 

৪৮০০/- 

 

 

239 
শ্রভাছাাঃ রাকী শ্রফগভ 

ণতা- শ্রভাাঃ আণভয উণদ্দন 

২৮৬৩১৮৮৩৫১ 

০১৭৩২৭৬৫৩৯৪ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ণদন ভজুয 

৪০০০/- 

 

 

240 

শ্রভাছাাঃ াণছনা শ্রফগভ 

শ্রভাাঃ নয়ন ণভয়া 
৪৯১৭৭১০৯৪৩০০৬ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

গৃ কভী 

৩০০০/- 

 

 



241 

শ্রভাছাাঃ সুন্দযী শ্রফগভ 

মৃত কণর উণদ্দন 
৪৯১৭৭১০৯৪৩৪০২ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ণদনভজুয 

৬০০০/- 

 

 

242 
শ্রভাছাাঃ ভাজরনচা শ্রফগভ 

শ্রভাাঃ ভঈন উণদ্দন 
৪৯১৭৭১০৯৪৩৮৯৯ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

গৃকভী 

৩৫০০/- 

 

 

243 
শ্রভাছাাঃ রুণয়া শ্রফগভ 

খণফয 

১৯৭২৪৯১৭৭১০০০০০০৫ 

০১৯২৯১৫০৮৬৯ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

 

244 
শ্রভাছাাঃ যণভা শ্রফগভ 

শ্রভাাঃ আব্দুর জব্বায 

৪৯১৭৭১০৯৪২৭৯৭ 

০১৭০৫৯৪৩০১৯ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ব্যফা 

৪৮০০/- 

 

 



245 

শ্রভাছাাঃ াজদা শ্রফগভ 

শ্রভাাঃ জব্বায ভন্ডর 

৪৯১৭৭১০৯৪২৮১৩ 

৪৯১৭৭১০৯৪২৪৯৬ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ণদন ভজুয 

৪০০০/- 

 

 

246 
শ্রভাছাাঃ যাণজয়া শ্রফগভ 

শ্রভাাঃ জাভাতুল্লা 

৪৯১৭৭১০৯৪৪০৮১ 

০১৭৬৪৫২৬৭৩২ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

গৃ কভী 

৩০০০/- 

 

 

247 
শ্রভাছাাঃ ভণযয়ভ 

ণতা- শ্রভাাঃ ভইন উণদ্দন 

৫৫১৮০০৬৩৬৫ 

০১৭৬৬৯১২৮৭৮ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ব্যফা 

৬০০০/- 

 

 

248 
শ্রভাছাাঃ ণফউটি শ্রফগভ 

শ্রভাাঃ আরার শ্রাজন 

৯৮৯৪৯১৭৭১০০০০০৪২ 

৪৯১৭৭১০৯৪২৭৬৪ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

নাণত 

৩৫০০/- 

 

 



249 
শ্রভাছাাঃ ণনয়া খাতুন 

ণতা- ভজয়ন উণদ্দন 
২৪০৩০০৯৬৬১ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

বযান চারক 

৩৫০০/- 

 

 

250 
ভণজবনা শ্রফগভ 

শ্রভাাঃ াজনায়ায 

৯১৩৬২৭৩৬৬২ 

২৮৩৬২৬৬৩৯১ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ব্যফা 

৪৮০০/- 

 

 

251 

শ্রভাছাাঃ আজনায়াযা শ্রফগভ 

স্বাভী- ভইন উণদ্দন 

স্ত্রী- ৪৯১৭৭১০৯৪৩৮১৬ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭১০৯৪৩৮১৭ 

০১৭৭৪৩৬০৯৩৫ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ণদন ভজুয 

৪০০০/- 

 

 

252 

শ্রভাছাাঃ শ্রজাজফদা শ্রফগভ 

শ্রভাাঃ আব্দুর াই 

স্ত্রী- ১৯৯০৪৯১৭৭১০০০০০৮৩ 

স্বাভী- ১৯৭৫৪৯১৭৭১০০০০০০৪ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

গৃ কভী 

৩০০০/- 

 

 



253 
শ্রভাছাাঃ কভরা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ ভণজফয যভান 

স্ত্রী-৪৯১৭৭১০৯৪৩১৫৭ 

স্বাভী-৪৯১৭৭১০৯৪৩১৫৬ 

 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ভাছ ব্যফা 

৬০০০/- 

 

 

254 
শ্রভাছাাঃ নুয জাান শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ ণপকুর ইরাভ 

স্ত্রী-১৯৮৯৭৩১১৫৯৫০৪৮৫৩ 

স্বাভী-৪৯১৭৭১০৯৩৮৬১৬ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ণযক্সা চারক 

৩৫০০/- 

 

 

255 
শ্রভাছাাঃ ফুরভণত শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ আযজুল্লা ইরাভ 

স্ত্রী-৪৯১৭৭১০৯৪৩৮৪৩ 

স্বাভী-৪৯১৭৭১০৯৪৪৩১৬ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

বযান চারক 

৩৫০০/- 

 

 

256 
শ্রভাছাাঃ সুন্দযী শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ আযাফুর 

স্ত্রী-৪৯১৭৭১০৯৪৪৪০৫ 

স্বাভী-৪৯১৭৭১০৯৪৪৪০৬ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ব্যফা 

৪৮০০/- 

 

 



257 
শ্রভাছাাঃ াযণবনা খাতুন াযবীন 

স্বাভী- শ্রভাাঃ আবু সুণয়ান 

স্ত্রী-৫৫৬৭০৫৫২৮৯ 

স্বাভী-৬৪৬৩১৬৪৭১২ 

০১৭২০৫৯৩৪৮১ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ণদন ভজুয 

৪০০০/- 

 

 

258 
শ্রভাছাাঃ শ্রজানা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ াজয়দ আরী 

স্ত্রী- ৬৪১৭৩২১৯৩৯ 

স্বাভী- ৪৫৯৭২৩১৩৮২৮ 

 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ণদনভজুয 

৩০০০/- 

 

 

259 
শ্রভাছাাঃ ণযপা আক্তায 

স্বাভী- শ্রভাাঃ তণছয উণদ্দন 

স্ত্রী- ২০০৫৮৫১৭৩১৯১০৪০২১ 

স্বাভী- ১৯৬৭০২৯৪৯৫ 

০১৭৯৭৬৬৭৯৯৩ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ভাছ ব্যফা 

৬০০০/- 

 

 

260 
শ্রভাছাাঃ নাজভা শ্রফগভ 

স্বাভী- আণনছুয যভান 

স্ত্রী- ৪৯১৭৭১০৯৪৩১৪৮ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭১০৯৪৩৪৪১ 

০১৯৩০৩৪৭৫৫০ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ণযক্সা চারক 

৩৫০০/- 

 

 

261 
শ্রভাছাাঃ আপজযাজা 

শ্রভাাঃ ফদরুজ্জাভান 

স্ত্রী- ২০০০৪৯১৭৭১০১১৪১৫৬ 

স্বাভী- ৬৪৫৬৪৬৪২৫১ 

০১৩০১১১৩১৪৮ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

বযান চারক 

৩৫০০/- 

 

 



262 
শ্রভাছাাঃ জয়গুন শ্রফওয়া 

স্বাভী- মৃত াণকভ ণভয়া 

৪৯১৭৭১০৯৪৩৭৭১ 

০১৭৩৪০৩১২৩১ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

গৃকভী 

৪৮০০/- 

 

 

263 
শ্রভাছাাঃ ছণকনা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ ভণউয যভান 

স্ত্রী-২৮৬৩১৮০৯২৮ 

স্বাভী-৬৪৬৩৫৭০৩৪৮ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ণদন ভজুয 

৪০০০/- 

 

 

264 

শ্রভাছাাঃ ভনণজজর খাতুন 

স্বাভী- শ্রভাাঃ আণজমুণদ্দন 

শ্রভাাঃ আজর উণদ্দন 

   স্ত্রী-১৯৬৩৩১০৪৬৯ 

স্বাভী- ২৮৬৩১৮৮৭১৬ 

০১৭১৭৬১৯৭৭৪ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ণদনভজুয 

৩০০০/- 

 

 

265 
শ্রভাছাাঃ অণফতন শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ শ্রযজাউর ইরাভ 

৩২১৯১১২৯২৫৪৩৩ 

০১৩২৩৭২৮৩৩২ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ণদনভজুয 

৬০০০/- 

 

 



266 
শ্রভাছাাঃ াওয়া শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ আব্দুর ভণজদ 
৪৯১৭৭১০৯৪৩৪৯৬ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

ণদনভজুয 

৩৫০০/- 

 

 

267 
শ্রভাছাাঃ আয়া শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ আযাফুর ইরাভ 

স্ত্রী- ৪৯১৭৭১০৯৪২৮৩০ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭১০৯৪৩৯৬৭ 

গ্রাভ: চয ণফোনন্দ 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

বযান চারক 

৩৫০০/- 

 

 

268 

শ্রভাছাাঃ আঞ্জু শ্রফগভ 

শ্রভাাঃ যাজদুর ইরাভ 

৪৯১৭৭৩১৮৭৮৫৭৭ 

৭৩৬৩৪২২২৮৩ 

০১৭৯৭৯৬৭২৯১ 

গ্রাভ: ভীজযয ফাণি 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ব্যফা 

৪৮০০/- 

 

 

269 

শ্রভাছাাঃ শ্রভঘনা খাতুন 

ণতা- শ্রভাাঃ ইভান আরী 

৪৯১৭৭৩১৮৯৩৬২৯ 

 

গ্রাভ: ভীজযয ফাণি 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদন ভজুয 

৪০০০/- 

 

 



270 
শ্রভাছাাঃ ভণযয়ভ শ্রফগভ 

শ্রভাাঃ াাফ উণদ্দন 

৪৯১৭৭৭৩৮৯৬১১১ 

 

গ্রাভ: শ্রতণরািা 

ইউণনয়ন: যাজাযাট 

গৃ কভী 

৩০০০/- 

 

 

271 
শ্রভাছাাঃ যাণজয়া শ্রফগভ 

ণতা- মযত আরী 

৯১৬৬০২২৭০৮ 

০১৭৪৪৩৯৮৪০১ 

গ্রাভ: কালুয়া 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৬০০০/- 

 

 

272 
শ্রভাছাাঃ ণফউটি শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ জাাঙ্গীয আরভ 

৪৯১৭৭৩১৮৯৩৫০৯ 

৪৯১৭৭৩১৮৯৩৩২৯ 

০১৭৯১৮০৪২৫২ 

গ্রাভ: ভীজযয ফাণি 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণযক্সা চারক 

৩৫০০/- 

 

 

273 
শ্রভাছাাঃ যণভা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ য়রুণদ্দন 

স্ত্রী- ৪৯১৭৭৪২৮৭৬৭৫৮ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭৪২৮৭৬৭৫৭ 

০১৩১৯১৫৮২৮৯ 

গ্রাভ: ণখতাফ খাঁ 

ইউণনয়ন: ঘণিয়ারডাঙ্গা 

গৃকভী 

৩৫০০/- 

 

 



274 
শ্রভাছাাঃ শ্রজাযা শ্রফগভ 

স্বাভী- যণভ ফাদা 

স্ত্রী- ৪৯১৭৭৪২৮৭৬৭৬০ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭৪২৮৭৬৭৫৯ 

০১৭৪৯৪৮২০৬৭ 

গ্রাভ: জণভদায ািা,  

ণখতাফ খাঁ 

ইউণনয়ন: ঘণিয়ারডাঙ্গা 

ব্যফা 

৪৮০০/- 

 

 

275 
শ্রভাছাাঃ আকণর শ্রফগভ 

ণতা- শ্রভাাঃ াজপজ উণদ্দন 

৯১২৫৩০০৩৫১ 

০১৯০৭১১২৫৮৯ 

০১৭৫১৩২৩১৪৩ 

গ্রাভ: বীভভ বা 

ইউণনয়ন: ঘণিয়ারডাঙ্গা 

ণদন ভজুয 

৪০০০/- 

 

 

276 

শ্রভাাঃ আবুর কাজভ 

মৃত ঈমুণদ্দ 

৪৯১৭৭১০৯৩৮৪৭৭ 

০১৭৮৭২৭৯৩৬২ 

গ্রাভ: ািাজভৌরা 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

েণভক 

৩০০০/- 

 

 

277 
শ্রভাার্ম্ৎ ফানু শ্রফগভ 

ণতা- পখরুর উণদ্দন 

৬৪২০০৫৭৩৭১ 

০১৭৯৮৫৯৩৯৫১ 

গ্রাভ: ািাজভৌরা 

ইউণনয়ন: ণফোনন্দ 

গৃকভী 

৬০০০/- 

 

 



278 
শ্রভাছাাঃ যাজদা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ াজাভার ক 

স্ত্রী- ৪৯১৭৭৩১৮৭৮৪৮৬ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭৩১৮৭৮৪৭৬ 

০১৭৮৫৪৭৫৭৯২ 

গ্রাভ: ঝািজখারা, ভীজযয 

ফাণি 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণযক্সা চারক 

৩৫০০/- 

 

 

279 

শ্রভাছাাঃ সুণভ শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ আব্দুয যাজ্জাক 

স্ত্রী- ৮২৩৪০২৫৮২৬ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭৩১৮৭৯৪৭৫ 

০১৮৬৭৮৯০৫১৭ 

গ্রাভ: ঝািজখারা, ভীজযয 

ফাণি 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

বযান চারক 

৩৫০০/- 

 

 

280 
শ্রভাছাাঃ াজযা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ াাজান আরী 

৪৯১৭৭৩১৮৮০৩৪৪ 

০১৭২৩২৪৫৫৬৫ 

গ্রাভ: ভণধয খন্ডজক্ষত্র 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদন ভজুয 

৪৮০০/- 

 

 

281 
শ্রভাছাাঃ পাজতভা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ কণযভ ণভয়া 

৪৯১৭৭৩১৮৮০৩৩৬ 

০১৭৭৩৬৩৭৬৮১ 

গ্রাভ: ভণধয খন্ডজক্ষত্র 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদন ভজুয 

৪০০০/- 

 

 



282 

ভামুদা আক্তায 

স্বাভী শ্রভাাঃ সূম ব শ্রখ সুরুজ 

স্ত্রী- ২০০৪৪৯১৯৪৪৪১২০৫৮০ 

স্বাভী- ২৪১২৯৯৮২৪৩ 

০১৭৮৪৯৭৬৩২০ 

গ্রাভ: ভণল্লকজফগ 

ইউণনয়ন: নাণজভখান 

বযান চারক 

৩০০০/- 

 

 

283 

শ্রভাছাাঃ ভীভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ শ্রদজরায়ায শ্রাজন 

স্ত্রী- ২০০২৮৫১৫৮২৭০৯৪৫২ 

স্বাভী- ৬০০৩০০১৫০৭ 

০১৭৬২৭১৫২৬৮ 

গ্রাভ: ফাজাযািা, 

ভণল্লকজফগ 

ইউণনয়ন: নাণজভখান 

ভাছ ব্যফা 

৬০০০/- 

 

 

284 
শ্রভাছাাঃ কভরা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ আাঃ ভাজরক 

৪৯১৭৭৫২৯৫৮৪২০ 

 

গ্রাভ: ভণল্লকজফগ 

ইউণনয়ন: নাণজভখান 

গৃকভী 

৩৫০০/- 

 

 

285 

শ্রভাছাাঃ ারুর শ্রফগভ 

ণতা- শ্রভাাঃ শ্রভাজরভ উণদ্দন 

৫৯৭০৩৮৭৪১০ 

 

গ্রাভ: ভণল্লকজফগ 

ইউণনয়ন: নাণজভখান 

বযান চারক 

৩৫০০/- 

 

 



286 
শ্রভাছাাঃ কুরছুভ শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ দুরার ণভয়া 

স্ত্রী- ৭৭৯৪৮১৭২৫৭ 

স্বাভী- ৩৭৩২২০২৬৬২ 

 

গ্রাভ: ভণল্লকজফগ 

ইউণনয়ন: নাণজভখান 

ব্যফা 

৪৮০০/- 

 

 

287 
শ্রভাছাাঃ ভণজবনা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ আব্দুর কণযভ 
৪৯১৭৭৫২৯৬৮৫১৩ 

গ্রাভ: ভণল্লকজফগ 

ইউণনয়ন: নাণজভখান 

ণদন ভজুয 

৪০০০/- 

 

 

288 
শ্রভাাাঃ আদুযী খাতুন 

স্বাভী- শ্রভাাঃ জাভার উণদ্দন 

স্ত্রী- ২৬৯৫০৪৬৯৭৫৯৩৭ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭৫২৯৬৮৯৯৮ 

 

গ্রাভ: ভণল্লকজফগ 

ইউণনয়ন: নাণজভখান 

েণভক 

৩০০০/- 

 

 

289 

শ্রভাছাাঃ ভাজরকা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ কণযমুল্লা যকায 

৪৯১৭৭৭৩৯১০৯২০ 

০১৬১৫৭৫৩৭২৪ 

গ্রাভ: দূগ বাযাভ 

ইউণনয়ন: যাজাযাট 

ভাছ ব্যফা 

৬০০০/- 

 

 



290 

শ্রভাছাাঃ নুযী শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ াজু ণভয়া 

স্ত্রী- ১৯৩৯৬৩০৪২০ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭৩১৮৮২৯৬৭ 

০১৯৮৪৮১১৩৯৮ 

 

গ্রাভ: ণছনাই াট 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণযক্সা চারক 

৩৫০০/- 

 

 

291 
শ্রভাছাাঃ রাইরী শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ আজনায়ায শ্রাজন 

স্ত্রী- ৪৯১৭৭৩১৮৮০৩৫৫ 

স্বাভী- ৪৯১৭৭৩১৮৮০৩৫৪ 

০১৭৬৫৪০১১১৮ 

 

গ্রাভ: ভণধয খন্ডজক্ষত্র 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

বযান চারক 

৩৫০০/- 

 

 

292 

শ্রভাছাাঃ াজযা খাতুন 

স্বাভী- মৃত শ্রযাস্তভ আরী 

৪৯১৭৭৩১৮৮০৩৮১ 

০১৩১৫২৭৭৩৬৭ 

গ্রাভ: ভণধয খন্ডজক্ষত্র 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

গৃীণন 

১২০০/- 

 

 

 



293 
শ্রভাছাাঃ আজভনা শ্রফওয়া 

স্বাভী- মৃত আব্দুর জণরর 

৪৯১৭৭৩১৮৭৯০৫২ 

০১৩০৮১২৬১৮৬ 

গ্রাভ: ণখর ািা, ভীজযয 

ফাণি 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদন ভজুয 

৪০০০/- 

 

 

294 

কাজরী যানী যায় 

স্বাভী- শ্রী ণনণখর চন্দ্র যায় 

১৯৯৩৪৯১৯৪৭২০০০২০৩ 

১৯৯২৪৯১৭৭৩১০০০০৫৯ 

০১৭৫০৯১১৩৮২ 

গ্রাভ: াটটাযী, ভীজযয 

ফাণি 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদনভজুয 

৩০০০/- 

 

 

295 

সুখরার যণফদা 

ফীযফর যণফদা 

৪৯১৭৭৩১৮৭৮০২২ 

০১৭৯৬৯৬৭৩৭৮ 

গ্রাভ: ভীজযয ফাণি 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ভাছ ব্যফা 

৬০০০/- 

 

 

296 

শ্রীভণত ণভনণত যানী 

স্বাভী- সূর্য্ব যণফদা 

৬০০৩০০৫২০১ 

১৯৯০৪৯১৭৭৩১০০০২৬৮ 

গ্রাভ: ভীজযয ফাণি 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণযক্সা চারক 

৩৫০০/- 

 

 



297 

শ্রভাছাাঃ শ্রযানা শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ ভণপজর ক 

১৯৮১৪৯১৭৭৩১০০০০০৩ 

গ্রাভ: ভীজযয ফাণি 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

বযান চারক 

৩৫০০/- 

 

 

298 

যংরায যণফদা 

শ্রপ্রভরার যণফদা 

৮২৫৭৪৩১৮৭৭ 

গ্রাভ: ভীজযয ফাণি 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

গৃকভী 

৪৮০০/- 

 

 

299 

ফীযফর যণফদা 

মৃত ণভণয যণফদা 

৪৯১৭৭৩১৮৭৮০২০ 

০১৭৯৬৯৬৭৩৭৮ 

গ্রাভ: ভীজযয ফাণি 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদন ভজুয 

৪০০০/- 

 

 

300 

শ্রনু ফারা যািী 

স্বাভী- মৃত শ্রনভসুযায় 

৩৭২৪৮১১৪৭০ 

গ্রাভ: ভীজযয ফাণি 

ইউণনয়ন: ণছনাই 

ণদন ভজুয 

৩০০০/- 

 

 

 

 

 


