
মুজজফ শতফর্ ষ উলক্ষে ক শ্রেজির ভূজভহীন জরফার পুনফ ষাসক্ষনর লক্ষে ছক শ্রভাতাক্ষফক সভজিত তথ্য 

জজর াঃ কুড়িগ্র ভ,  উজজর াঃ জযৌভ যী,  ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

ক্রাঃ 

নং 

উক যজব গীয ন ভ (স্ব ভী ও 

স্ত্রী উবজয়য) 

জ তীয় ড়যচয়ত্র ও জভ ফ ইর নম্বয  

(জম জক ন একজজনয) 

ঠিক ন   

(গ্র ভ/ওয় র্ ড/ ইউড়নয়ন) 

জ  ও ভ ড়িক আয় 

(জম জক ন একজজনয) 

ছড়ফ  

(স্ব ভী ও স্ত্রী উবজয়য) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০১ জভ াঃ ইউনুছ আরী 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ ভঞ্জুয় য  খ তুন 

১৯৮১৪৯১৭৯৮৩০০০০১২ 

০১৭৩৯০৮৩৩৩৪ 

গ্র ভাঃ ধভ ডপুয, ওয় র্ ড নং- ০৮ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

০২ জভ াঃ ভড়িয উড়িন  

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ ছ জিয  খ তুন 

৪৯১৭৯২৩৩২৩৬৯২ 

০১৯৬৮০৭৬৯৭৭ 

গ্র ভাঃ িড়যণধয  দড়িণ  ি  

ওয় র্ ড নং-০৯, ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

০৩ জভ াঃ জ ইদুর ইির ভ 

স্ত্রীাঃ িড়ক জি ন  জফগভ 

৭৩৫৩২১৯০১২ 

০১৯৮৪৫৬৪১৫০ 

গ্র ভাঃ ছ ট কি ইফ িী, ওয় র্ ড নং-০৪, 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

০৪ জভ ছ াঃ জজজরক  

স্ব ভীাঃ মৃত ি ড়ফফয যিভ ন 

৪৯১৭৯২৩১২১৮৩৩ 

০১৯৫০৬৭১৪৪২ 

গ্র ভাঃ উত্তয ক উড়নয় য চয  

ওয় র্ ড নং-০৮, ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৩৫০০/- 

 



০৫ জভ াঃ ি ি জ ভ র 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ জ জভর  খ তুন 

৪৯১৭৯২৩৩১৬১৭৯ 

০১৪০৯২০৯৩৯৭ 

গ্র ভাঃ উজ ন ঝগি য চয  

ওয় র্ ড নং-০৭, ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ২৫০০/- 

 

০৬ জভ াঃ নুরুর ইির ভ 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ ি ফজ ন জফগভ 

৪৯১৭৯২৩৩২২৮৫৬ 

০১৬৮০২৭২৫৯৭ 

গ্র ভাঃ দাঁতব ঙ্গ  ওয় র্ ড নং-০৭, ইউড়নয়নাঃ 

দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

০৭ জভ ছ াঃ ভড়জডন  জফগভ 

স্ব ভীাঃ মৃত আবু ফক্কয 

৪৯১৭৯২৩৩২২৮৫৮ 

০১৯২১৪৭৮৫২০ 

গ্র ভাঃ দাঁতব ঙ্গ  ওয় র্ ড নং-০৭, ইউড়নয়নাঃ 

দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ২০০০/- 

 

০৮ জভ াঃ জহুরুর ইির ভ 

স্ত্রীাঃ ভঞ্জুয় য  খ তুন 

৪৯১৭৯১১৩৫১২৯৫ 

০১৭৬৮৬১০২১৭ 

গ্রাভঃ টাঙ্গারী াড়া, ওয়ার্ ষ নং-01 

ইউজনয়নঃ ফন্দক্ষফড় 

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 



০৯ শ্রভাঃ নুর উজিন 

স্ত্ীঃ শ্রভাহক্ষসনা 

 

১৯৬৮৪৯১৭৯২৩৩২২৯৩৭ 

০১৯৬৭১২৬৫৬৭ 

গ্রাভঃ হজরিধরা, ওয়ার্ ষ নং- ০৯ 

ইউজনয়নঃ দাঁতবাঙ্গা 

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

 

১০ জভ ছ াঃ ছড়যভন খ তুন 

স্ব ভীাঃ মৃত ছ ভছুর িক 

১৯৪২৪৯১৭৯২৩৩২৩৫০৭ 

০১৭৭৫৭১৯৪০৩ 

গ্র ভাঃ িড়যণধয  ভধ্য ি  

ওয় র্ ড নং ০৯ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(স্ব ভী ড়যতযক্ত ) 

 

  

 

১১ জভ াঃ পজয উড়িন     

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ  ভসুন্ন ি য 

১৯৪০৪৯১৭৩২৩৩২২৯২২ 

০১৯২৬৬৫৭১৮৯ 

গ্র ভাঃ িড়যণধয  

ওয় র্ ড নং ০৯ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১৫০০/- 

 

১২ জভ ছ াঃ দড়ছযন জনছ  

স্ব ভীাঃ মৃত  ভছুর িক 

১৯৬০৪৯১৭৯২৩০০০০০২ 

০১৯৯২৯১০১৯৬ 

গ্র ভাঃ ট পুযচয 

ওয় র্ ড নং ০৫ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১৫০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 



১৩ জভ াঃ আব্দুর ফ জতন 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ প জতভ  জফগভ 

১৯৭১৪৯১৭৯২৩৩২৩৬৩৬ 

০জ ১৩০১৯১৩৪৩৩ 

গ্র ভাঃ ধভ ডপুয 

ওয় র্ ড নং ০৯ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

১৪ জভ াঃ ফ দ  ড়ভয়  

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ ভ জজদ  খ তুন 

১৯৮৪৪৯১৭৯২৩৩২০৯৬১ গ্র ভাঃ ধভ ডপুয ভ হুয ফ িী 

ওয় র্ ড নং ০৯ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ২০০০/- 

 

১৫ জভ ছ াঃ আড়জপ  খ তুন 

স্ব ভীাঃ মৃত নুয জভ ি ম্মদ 

১৯৮২৪৯১৭৯২৩৩২৩৪৬২ 

০১৯৩০৯৯৫৬২১ 

গ্র ভাঃ িড়যণধয  ভধ্য ি  

ওয় র্ ড নং ০৯ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

 আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 

১৬ জভ ছ াঃ নুযজ ি ন খ তুন 

স্ব ভীাঃ জভ াঃ ছ ড়ভউর িক 

১৯৮৫৪৯১৭৯২৩৩০৭৬৫৮ 

০১৯০৬৭২০৯৬৫ 

গ্র ভাঃ িড়যণধয  

ওয় র্ ড নং ০৯ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

 



১৭ জভ াঃ আড়জজুর িক 

ড়ত াঃ মৃত দুলুয উড়িন 

১৯৫৪৪৯১৭৯২৩৩২৩৬৫৪ 

০১৮৮০৭৮২৭২১ 

গ্র ভাঃ িড়যণধয  ভধ্য ি  

ওয় র্ ড নং ০৯ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১৭০০/- 

 

১৮ জভ ছ াঃ জভ জভন  খ তুন 

স্ব ভীাঃ জভ াঃ পড়যদুর ইির ভ 

১৯৯১৪৯১৭৯২৩০০০২৬৫ 

০১৩১০৪০২১৩৫ 

গ্র ভাঃ ধভ ডপুয 

ওয় র্ ড নং ০৯ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১৪০০/- 

 

১৯ জভ ছ াঃ খজতজ  জফগভ 

স্ব ভীাঃ মৃত ড়যজ উর কড়যভ 

১৯৭২৪৯১৭৯২৩৩২২৫২২ 

০১৯১২৩৭৭২৯৫ 

গ্র ভাঃ িড়যণধয  দড়িণ  ি  

ওয় র্ ড নং ০৯ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 

২০ জভ ছ াঃ ি ড়রভ  খ তুন 

স্ব ভীাঃ জভ াঃ ফক্তজ্জ ভ ন 

১৯৪৭৪৯১৭৯৮৩৩২৫৮৫৯ 

০১৭৩৪৭৬৬১০৩ 

গ্র ভাঃ চজযযগ্র ভ 

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ জৌরভ যী 

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 



২১ জভ ছ াঃ ি জফনী খ তুন 

স্ব ভীাঃ জভ াঃ ি জিফ আরী 

১৯৮২৪৯১৭৯২৩৩২২৮৭০ 

০১৭৪৪৪৫৭১০৬ 

গ্র ভাঃ িড়যণধয  পূফ ড ি  

ওয় র্ ড নং ০৯ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(স্ব ভী ড়যতযক্ত ) 

 

২২ জভ ছ াঃ ছ জন য় য  জফগভ 

স্ব ভীাঃ জভ াঃ আাঃ যড়িভ আকন্দ 

১৯৮২৩৯১১৫৫ গ্র ভাঃ িড়যণধয   

ওয় র্ ড নং ০৯ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(স্ব ভী ড়যতযক্ত ) 

 

২৩ জভ াঃ ইয় কুফ ভন্ডর 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ জড়ভর  খ তুন 

১৯৭২৪৯১৭৯২৩৩২২৫৫১ 

০১৪০৬৫৩৮৩৭৪ 

গ্র ভাঃ িড়যণধয  দড়িণ  ি  

ওয় র্ ড নং ০৯ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

 

২৪ জভ ছ াঃ নুযব ন জফগভ 

স্ব ভীাঃ মৃত আড়জভ উড়িন 

১৯৪৫৪৯১৭৯২৩৩২২৯৩২ 

০১৯১৩২৩৬৭৪১ 

গ্র ভাঃ িড়যণধয  

ওয় র্ ড নং ০৯ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 



২৫ জভ াঃ আবু ত জরফ 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ জয ড়জন  খ তুন 

১৯৭৭৪৯১৭৯২৩৩২২৫১০ 

০১৯৯১৭৩৯৬৯৪ 

গ্র ভাঃ িড়যণধয  পূফ ড ি  

ওয় র্ ড নং ০৯ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

 

২৬ জভ াঃ ভড়নয উড়িন 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ ফুজর য নী 

১৯৭৪৪৯১৭৯২৩৩১৬১২২ 

০১৯৫৪১৩৬১৭৫ 

গ্র ভাঃ গুটড়রগ্র ভ 

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ২০০০/- 

 

২৭ জভ াঃ যড়পয় র িক 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ ভজন য় য  

১৯৭৯৪৯১৭৯২৩৩১৫৬৯৫ গ্র ভাঃ উজ ন ঝগি য চয 

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ২০০০/- 

 

২৮ জভ ছ াঃ যড়িভ  খ তুন 

ড়ত াঃ মৃত আত ফ উড়িন 

১৯৬৭৪৯১৭৯২৩৩১৬৪৩২ 

০১৯১৫৯৬৪৭৬৪ 

গ্র ভাঃ উজ ন ঝগি য চয 

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 



২৯ জভ াঃ ভড়জফয যিভ ন 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ আড়ভন  খ তুন 

১৯৫৭৪৯১৭৯২৩৩২৩৪৬৩ 

০১৯৮১৪৫৭২০৫ 

গ্র ভাঃ িড়যণধয  ভধ্য ি  

ওয় র্ ড নং ০৯ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ২০০০/-  

৩০ জভ ছ াঃ ভ িমুদ  খ তুন 

ড়ত াঃ জভ াঃ আব্দুর ভ জরক 

১৯৮৯৪৯১৭৯২৩০২৫০৪৩ 

০১৮৪২৬০৪৩৫২ 

গ্র ভাঃ ছ ট কি ইফ িী 

ওয় র্ ড নং ০৮ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

 

৩১ জভ াঃ  ি দুয যিভ ন 

স্ত্রীাঃ ভয়ন  খ তুন 

১৯৮৯৪৯১৭৯২৩৩২৩৯৩৬ 

০১৭৫২৯৩৬৫০৬ 

গ্র ভাঃ ধভ ডপুয উত্তয  ি  

ওয় র্ ড নং ০৯ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ২০০০/- 

 

৩২ জভ াঃ আজ দ আরী 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ ত ড়ভন  জফগভ 

১৯৭২৪৯১৭৯২৩৩১৩৪১৪ 

০১৪০৭৫৮৬৬৮৬ 

গ্র ভাঃ ট পুযচয 

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ২০০০/- 

 



৩৩ জভ াঃ জহুয আরী 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ  ড়িদ  খ তুন 

১৯৮৩৪৯১৭৯৮৩৩৩৫০২৮ গ্র ভাঃ ফ ত যগ্র ভ 

ওয় র্ ড নং-০২ 

ইউড়নয়নাঃ জৌরভ যী 

আনুভ ড়নক ২০০০/- 

 

৩৪ আব্দুল্ল ি 

স্ত্রীাঃ জখ জদজ  

১৯৪০২৬৯৬৪০২৫০৫৯৪৭ 

০১৭০৩৬৭৭৯৩৪ 

গ্র ভাঃ দাঁতব ঙ্গ  

ওয় র্ ড নং ০৬ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ২০০০/-  

৩৫ জভ াঃ ওভয প রুক 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ ভড়জডভ  খ তুন 

 গ্র ভাঃ িড়যণধয  ভধ্য ি  

ওয় র্ ড নং ০৯ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৪০০০/-  

৩৬ জভ াঃ ছড়পয় র 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ তড়ছযন খ তুন 

১৯৭২৪৯১৭৯২৩৩০৩৮৩৩ 

০১৯০৬৭২০৬৯১ 

গ্র ভাঃ গ ছফ িী 

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৩৭০০/-  



৩৭ জভ াঃ কছয আরী 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ আজরয়  জফগভ 

১৯৭১৪৯১৭৯২৩৩১০৬৮৭ 

০১৯২২৭৫৬৮৯২ 

গ্র ভাঃ ক উড়নয় য চয 

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ২০০০/-  

৩৮ জভ ছ াঃ খ তুনী 

স্ব ভীাঃ মৃত আজফ ি য 

১৯৬৮৪৯১৭৯২৩৩০৪৪৯৫ 

০১৯৩৭১৮৫৯৫৪ 

গ্র ভাঃ চয গয়ট  ি  

ওয় র্ ড নং-০২ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১৫০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 

৩৯ জভ াঃ জিড়রভ ড়ভয়  

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ ড়কযন ভ র  

৬৯১৪৪৯৭৮৩৬ 

০১৯৫৪৯৩৩০১৩ 

গ্র ভাঃ ইট লুক ন্দ  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ২০০০/-  

৪০ জভ াঃ যড়ফউর ইির ভ 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ ড়ড়যন  খ তুন 

১৯৬৭৪৯১৭৯২৩৩০৪৫৬৪ 

০১৯৬৩৫২২৫০৭ 

গ্র ভাঃ ক জ ইক ট  ভধ্য ি  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

 আনুভ ড়নক ৩৫০০/-  



৪১ জভ াঃ ভ সুদ য ন  

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ র বরী খ তুন 

১৫১৪৪০৩৪৯০ 

০১৯০৯২১৫৮৮৩ 

গ্র ভাঃ ক জ ইক ট   

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৩৫০০/-  

৪২ জভ াঃ নড়ফয় র 

স্ব ভীাঃ জভ ছ াঃ আড়ভয জ ন 

 

১৯৮৮৪৯১৭৯২৩৩০৪৪৫৭ 

০১৯৬৯৭০০৭৬৮ 

গ্র ভাঃ ক জ ইক ট  উত্তয  ি  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৩০০০/-  

৪৩ জভ ছ াঃ অড়ভছ   যবীন 

ড়ত াঃ জভ াঃ আইয়ুফ আরী 

৪৬৩১২৩৫০৪৩ 

০১৯৬৫৯৫০৪১৪ 

গ্র ভাঃ চয ধনজত র  

ওয় র্ ড নং-০৫ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১৫০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 

৪৪ জভ ছ াঃ ি জিয  জফওয়  

স্ব ভীাঃ মৃত আব্দুর ক জদয 

১৯৫৯৪৯১৭৯২৩৩০৪৭৩৭ 

০১৯৩৮১৭৮২৭৬ 

গ্র ভাঃ ক জ ইক ট  ভধ্য  ি  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১৫০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 



৪৫ জভ ছ াঃ নুযজ ি ন 

স্ব ভীাঃ মৃত আড়জজুর িক 

১৯৫৪৪৯১৭৯২৩০০০০০১ 

০১৯২৩৩৫৪৯৩৬ 

গ্র ভাঃ ইট লুক ন্দ  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১৫০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 

৪৬ জভ ছ াঃ জ ি ন য  খ তুন 

স্ব ভীাঃ আাঃ ভড়জত 

১৯৭০৪৯১৭৯২৩৩০২৬৩৪ 

০১৯৬০২১৮২১১ 

গ্র ভাঃ ড়র্ড়গ্রয চয 

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১৫০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 

৪৭ জভ াঃ আপছ য আরী 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ আজভন  খ তুন 

১৯৮৮৪৯১৭৯২৩৩০২৯৫০ 

০১৮৫৩৯৮৯০০৩ 

গ্র ভাঃ ড়র্ড়গ্রয চয 

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৩৫০০/- 

 

৪৮ জভ াঃ আফুয উড়িন 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ ছজভর  খ তুন 

১৯৬১৪৯১৭৯২৩৩১২৫৪১ 

০১৭৫৬৮৭৬৪১৫ 

গ্র ভাঃ জছ ট ধনজত র  

ওয় র্ ড নং-০৫ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৩৫০০/- 

 



৪৯ জভ াঃ মুক্ত য জি জিন 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ য জদ  জফগভ 

১৯৩২৪৯১৭৯২৩৩১৫৫৯৩ 

০১৯৩৩৮৬৭৪০৭ 

গ্র ভাঃ ইট লুক ন্দ  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ২০০০/- 

 

৫০ জভ াঃ আড়জয় য যিভ ন 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ ি ভছুন্ন ি য 

১৯৭৭৪৯১৭৯২৩৩১৫৮৪১ 

০১৯৫৩৫০৩৪২৪ 

গ্র ভাঃ গুটড়রগ্র ভ 

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৩৫০০/- 

 

৫১ জভ াঃ ড়পকুর ইির ভ 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ সুড়পয়  খ তুন 

১৯৬২৪৬২৮০০৪৫১৩৯৯৭ 

০১৯৬৩০০৬৪৭২ 

গ্র ভাঃ গ ছফ িী 

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৩০০০/-  

৫২ জভ ছ াঃ ফ জনছ  

স্ব ভীাঃ মৃত আব্দুর ভ জরক 

১৯৮৬৩৩১৩০৬০০৯৭৮৭২ 

০১৬১১১৪৬৮৮৭ 

গ্র ভাঃ ক জ ইক ট  

ওয় র্ ড নং-০২ 

ইউড়নয়নাঃ চয জৌরভ যী 

আনুভ ড়নক ১৫০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 



৫৩ জভ াঃ জভ জ ি য আরী 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ ভনজুয় য  জফগভ 

 

১৯৮৭৪৯১৭৯২৩৩০৮৫৮৪ 

০১৯১৬৪০০৫১৩ 

গ্র ভাঃ ক উড়নয় য চয 

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ২০০০/-  

৫৪ জভ ছ াঃ আজরয়  জফগভ 

স্ব ভীাঃ জভ ি ম্মদ আরী 

০১৯৪০৪৬৬৪৭০ গ্র ভাঃ গ ছফ িী 

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(স্ব ভী ড়যতযক্ত ) 

 

৫৫ জভ াঃ নুয জি জিন 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ জগ র ী জফগভ 

১৯৬৭৪৯১৭৯২৩৩১০৩৪৮ 

০১৯৮২৪৯২০৪৬ 

গ্র ভাঃ ক উড়নয় য চয 

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ২০০০/-  

৫৬ জভ ছ াঃ জত র  খ তুন 

স্ব ভীাঃ মৃত আবুর জি জিন 

১৯৭৭৪৯১৭৯২৩৩০৪৩১৮ 

০১৯৮০২৫৭৩০৭ 

গ্র ভাঃ ক জ ইক ট  উত্তয  ি  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 



৫৭ জভ াঃ ড়িক ন্দ য আরী 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ জপ রী খ তুন 

১৯৮৪৪৯১৭৯২৩৩১০০১১ 

০১৯৩০২৬৫৮২৫ 

গ্র ভাঃ আভফ িী 

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৩৫০০/- 

 

৫৮ জভ ছ াঃ জগ জরজ  জফগভ 

স্ব ভীাঃ মৃত র র ড়ভয়  

১৯৭০৪৯১৭৯২৩৩০২২৭৮ গ্র ভাঃ ইট লুক ন্দ  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১৫০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 

৫৯ জভ ছ াঃ যড়িভ  

স্ব ভীাঃ ড়ফর র জি জিন 

২৮২৭৭৩১৮০৯ গ্র ভাঃ ইট লুক ন্দ  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১৫০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 

৬০ জভ াঃ  ি বুর 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ ন জভ  জফগভ 

১৯৮৪৪৯১৭৯২৩৩১৫৫৫৩ 

০১৮৮৯৬২৯৪০৩ 

গ্র ভাঃ ড়র্ড়গ্রয চয 

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৩৫০০/- 

 



৬১ জভ াঃ ভজনু ড়ভয়  

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ ফুরভড়ত খ তুন 

১৯৭৫৪৯১৭৯২৩৩০৮৯০৫ 

০১৯৩৯৩৮৯২৭৫ 

গ্র ভাঃ চয ক উড়নয় য চয 

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৩৫০০/-  

৬২ জভ াঃ ভ ইদুর ইির ভ 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ জ ড়পর  খ তুন 

১৯৯০৪৯১৭৯২৩০০০৩৩৮ 

০১৯৩৩৬৯৮৭৮০ 

গ্র ভাঃ ক উড়নয় য চয 

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৩৫০০/- 

 

৬৩ জভ াঃ যিভ আরী 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ ছ ড়ফয়  খ তুন 

১৯৫৫৪৯১৭৯২৩৩১৮৭৫৬ 

০১৯৫১৫৮৮৬৪১ 

গ্র ভাঃ উজ ন ঝগি য চয 

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৩৫০০/-  

৬৪ জভ ছ াঃ জভজিযব ন 

স্ব ভীাঃ মৃত ড়িদ 

১৯৭৯৪৯১৭৯২৩৩১৭২১২ 

০১৯৫১২১১৪৮৬ 

গ্র ভাঃ গুটড়রগ্র ভ 

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১৫০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 



৬৫ জভ ছ াঃ ছজভর  খ তুন 

ড়ত াঃ মৃত দড়ছভ উড়িন 

১৯৫৭৪৯১৭৯২৩৩০৪৬৭৭ 

০১৯০৯৪২৬১৭২ 

গ্র ভাঃ ক জ ইক ট  ভধ্য  ি  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 

৬৬ জভ ছ াঃ নুয ছড়য়  খ তুন 

স্ব ভীাঃ মৃত জি র য়ভ ন আরী 

১৯৫৫৪৯১৭৯২৩৩০৪৬৯৩ 

০১৯৮৮২৬৫৪০৭ 

গ্র ভাঃ ক জ ইক ট  ভধ্য  ি  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 

৬৭ জভ ছ াঃ আড়ছয়  জফগভ 

স্ব ভীাঃ মৃত আড়তউল্ল  

১৯৫২৪৯১৭৯২৩৩০৩৫৮৮ 

০১৯৪০৫৯০৬৪৮ 

গ্র ভাঃ ক জ ইক ট  ভধ্য  ি  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 

৬৮ জভ ছ াঃ ভ সুদ  

স্ব ভীাঃ জভ াঃ জ জিয আরী 

১৯৭৩৪৯১৭৯২৩৩০৫১৩০ 

০১৯৯৯০৬০২৯৯ 

গ্র ভাঃ ক জ ইক ট  উত্তয  ি  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 



৬৯ জভ াঃ আজন য় য জি জিন 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ ওড়ভর  জফগভ 

১৯৬৭৪৯১৭৯২৩৩০২২৬২ 

০১৯৬৮০১৯১৫৯ 

গ্র ভাঃ ইট লুক ন্দ  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৩৫০০/- 

 

৭০ জভ াঃ ছ ড়ভউর ইির ভ 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ  রুর 

 

১৯৫৩৩১৭২৮৪ 

০১৯৫৪১৮১৩০৯ 

গ্র ভাঃ গ ছফ িী 

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৩৫০০/- 

 

৭১ জভ াঃ ড়রচু ড়ভয়  

জভ ছ াঃ ছ ভচুয় য  

১৯৯৭৪৯১৭৯২৩০১২৩১১ 

০১৯১৮২৩৯৭২৫ 

গ্র ভাঃ গ ছফ িী 

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৩৫০০/- 

 

৭২ জভ ছ াঃ জজভর  

স্ব ভীাঃ মৃত ভ নছু জখ 

১৯৪৭৪৯১৭৯২৩৩০২৪০৬ গ্র ভাঃ ইট লুক ন্দ  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 



৭৩ জভ ছ াঃ আকড়রভ  

স্ব ভীাঃ জভ াঃ ফ ফলু 

১৯৮২৪৯১৭৯২৩৩০১৮১০ গ্র ভাঃ ইট লুক ন্দ  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১৫০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 

৭৪ জভ ছ াঃ র্ ড়রভন 

স্ব ভীাঃ মৃত আরভ 

১৯৬৭৪৯১৭৯২৩৩০২৬৪৮ 

০১৯৯৬৩১০৩১৩ 

গ্র ভাঃ ড়র্ড়গ্রয চয 

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 

৭৫ জভ াঃ ছুকুফয 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ যড়িতন 

১৯৭৫৪৯১৭৯২৩৩০১৬৬২ গ্র ভাঃ ইট লুক ন্দ  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 

৭৬ জভ াঃ জকয ভত 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ ভড়জডন  

১৯৮২৪৯১৭৯২৩৩০২৪৩৬ গ্র ভাঃ ইট লুক ন্দ  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৩০০০/-  



৭৭ জভ াঃ ভকবুর জি জিন 

স্ত্রীাঃ ি জজদ  খ তুন 

৩২৯২৯০৪৯৪৭ 

০১৩২৩১২৬৫৩৯ 

গ্র ভাঃ ক জ ইক ট  জভ ল্ল  ি  

ওয় র্ ড নং-০২ 

ইউড়নয়নাঃ চয জৌরভ যী 

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 

৭৮ জভ াঃ নুয ইির ভ 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ জপ রী 

১৯৬৫৪৯১৭৯২৩৩০৪৩৭২ 

০১৯০৬৫১৭৫৭৩ 

গ্র ভাঃ ক জ ইক ট  উত্তয  ি  

ওয় র্ ড নং-০২ 

ইউড়নয়নাঃ চয জৌরভ যী 

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 

৭৯ জভ ছ াঃ জহুয  খ তুন 

স্ব ভীাঃ জভ াঃ আভীয জি জিন 

১৯৭৭৪৯১৭৯২৩৩০৭৭৩২ 

০১৯৩২৯১২২০৭ 

গ্র ভাঃ ক জ ইক ট  উত্তয  ি  

ওয় র্ ড নং-০২ 

ইউড়নয়নাঃ চয জৌরভ যী 

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 

৮০ জভ ছ াঃ ভড়িযন খ তুন 

স্ব ভীাঃ মৃত জরভন 

১৯৬২৪৯১৭৯২৩৩১৫৫০৬ 

০১৯২৪২৭৯৬০৯ 

গ্র ভাঃ ইট লুক ন্দ  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 



৮১ জভ াঃ জয়ন র িক 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ স্বপ্ন  খ তুন 

১৯৯৭৪৯১৭৯৮৩৩৩৩৮৮১ 

০১৯৮৮৯৩৪৯৩১ 

গ্র ভাঃ গ ছফ িী ফ জ য 

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৩০০০/-  

৮২ জভ াঃ ি জিভ আরী 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ আছভ  

১৯৭৩৪৯১৭৯২৩৩০৪৩২১ 

০১৯১৪৫৯৮৯৮২ 

গ্র ভাঃ ক জ ইক ট  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 

৮৩ জভ ছ াঃ আজভন  

স্ব ভীাঃ মৃত জক জভদ আরী 

১৯৬২৪৯১৭৯২৩৩০১৭৯৮ গ্র ভাঃ ইট লুক ন্দ  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 

৮৪ জভ াঃ র র ফ দ  

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ কড়ফজ ন 

১৯৭৭৪৯১৭৯২৩৩০৩৭৪৯ গ্র ভাঃ ক জ ইক ট  উত্তয  ি  

ওয় র্ ড নং-০২ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৩০০০/-  



৮৫ জভ ছ াঃ ভড়িজ ন জফগভ 

স্ব ভীাঃ মৃত ছড়য় র 

১৯৫২৪৯১৭৯২৩৩১৫৪৪১ গ্র ভাঃ ক জ ইক ট  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 

৮৬ জভ াঃ ভন্টু  

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ ন ড়ছভ  

১৯৬৫৪৯১৭৯২৩৩০৫১৫০ 

০১৯৫৪২৮২০৮৩ 

গ্র ভাঃ ক জ ইক ট  উত্তয  ি  

ওয় র্ ড নং-০২ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 

৮৭ জভ াঃ ড়পকুর ইির ভ 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ যড়িন  খ তুন 

১৯৭৯৪৯১৭৯২৩৩১৫৪২৫ 

০১৯৮৫০৬৮৫৪৩ 

গ্র ভাঃ ইট লুক ন্দ  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 

৮৮ জভ াঃ রুহুর আড়ভন 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ য জদ  খ তুন 

১৯৮০৪৯১৭৯২৩৩০৪৫২৩ গ্র ভাঃ ক জ ইক ট  ভধ্য  ি  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 



৮৯ জভ ছ াঃ ছ জরি  খ তুন 

জভ াঃ দ জনজ আরী 

১৯৭১৪৯১৭৯২৩৩০৪১০৮ গ্র ভাঃ ক জ ইক ট  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

 

 

 

 

 

 

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 

৯০ জভ াঃ ছ ড়ভউর  

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ জভৌসুভী  যবীন 

১৯৮১৪৯১৭৯২৩৩০৪৩৩০ গ্র ভাঃ ক জ ইক ট  উত্তয  ি  

ওয় র্ ড নং-০২ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ২০০০/-  

৯১ জভ ছ াঃ ফ ত িী 

স্ব ভীাঃ জভ াঃ িমযত আরী 

১৯৫৫৪৯১৭৯২৩৩০৪৩৯৮ 

০১৯০৪২২৮৫৩৪ 

গ্র ভাঃ ক জ ইক ট  উত্তয  ি  

ওয় র্ ড নং-০২ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ২০০০/-  

৯২ জভ াঃ ক ভ র জি জিন 

ড়ত াঃ আড়ভনুর ইির ভ 

৭৩৫৫০২৫৮৯৬ গ্র ভাঃ উজ ন ঝগি য চয 

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ২০০০/-  



৯৩ জভ াঃ যড়িভ ফ দ  

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ জয িন ই জফগভ 

১৯৭৭৪৯১৭৯২৩৩০৩১৮৮ 

০১৯৬১৭৫৩৫৫৯ 

গ্র ভাঃ ক জ ইক ট  জভ ল্ল  ি  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৩০০০/-  

৯৪ জভ াঃ ি খ ওয় ত জি জিন 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ  রুর আক্ত য 

১৯৭৮৯৪১৫১৫৪৪৯৬৮১৭ 

০১৯৬০৪৯৭৬৫৫ 

গ্র ভাঃ ক জ ইক ট  উত্তয  ি  

ওয় র্ ড নং-০২ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ২০০০/-  

৯৫ জভ াঃ জগ র ভ জভ স্তপ  

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ জভ জভন  খ তুন 

১৯৮৫৪৯১৭৯২৩৪২৫৭২৪ 

০১৯১৭৪২১১০৯ 

গ্র ভাঃ আভফ িী ড়িভ  ি  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ২০০০/-  

৯৬ জভ ছ াঃ জহুয  

ড়ত াঃ বুদ্দু ড়ভয়  

১৯৮৮৪৯১৭৯২৩৩০৪৩৪৭ 

০১৪০৪৬১৩৮৪৩ 

গ্র ভাঃ ক জ ইক ট  উত্তয  ি  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(স্ব ভী ড়যতয ক্ত ) 

 



৯৭ জভ ছ াঃ নুযজ ি ন 

স্ব ভীাঃ মৃত ি ড়নপ 

১৯৬৮৪৯১৭৯২৩৩০৪৩৭১ 

০১৯১০৫৬৭৩০৭ 

গ্র ভাঃ ক জ ইক ট  জভ ল্ল   ি  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 

৯৮ জভ াঃ ফ দর ড়ভয়  

ড়ত াঃ ভড়িয উড়িন 

১৯৬৭৪৯১৭৯২৩৩০২২১১ 

০১৯৫০১৯০৭০৯ 

গ্র ভাঃ ইট লুক ন্দ  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ২০০০/-  

৯৯ জভ াঃ নুয ইির ভ 

ড়ত াঃ মৃত আবু ি ড়নপ 

 গ্র ভাঃ ইট লুক ন্দ  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৪০০০/-  

১০০ জভ ছ াঃ জছফ যন 

স্ব ভীাঃ মৃত ি ড়কমুড়িন 

 গ্র ভাঃ ক জ ইক ট   

ওয় র্ ড নং-০২ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 



১০১ জভ ছ াঃ জড়ভর  

স্ব ভীাঃ মৃত জব্ব য 

১৯৬৯৪৯১৭৯২৩৩০৫১১৪ 

০১৯৬৯৭০০৭৬৮ 

গ্র ভাঃ ক জ ইক ট  উত্তয  ি  

ওয় র্ ড নং-০২ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 

১০২ জভ াঃ জ ড়কয জি জিন 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ ছ ড়ফন  খ তুন 

 গ্র ভাঃ ক জ ইক ট   

ওয় র্ ড নং-০২ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

 

১০৩ জভ াঃ জভ ন্ত জ আরী 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ জ ড়ভর  খ তুন 

 গ্র ভাঃ গুটরীগ্র ভ 

ওয় র্ ড নং-০৮ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

 

১০৪ জভ াঃ জড়িভ উড়িন 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ জভৌসুভী খ তুন 

 গ্র ভাঃ গুটরীগ্র ভ 

ওয় র্ ড নং-০৮ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

 



১০৫ জভ াঃ জছ যি ফ 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ রু রী জফগভ 

 গ্র ভাঃ গুটরীগ্র ভ 

ওয় র্ ড নং-০৮ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

 

১০৬ জভ াঃ শুকুয আরী 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ ড়ফউটি খ তুন 

 গ্র ভাঃ গুটরীগ্র ভ 

ওয় র্ ড নং-০৮ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

 

১০৭ জভ ছ াঃ পড়যতন খ তুন 

স্ব ভীাঃ মৃত ভড়জফয 

 গ্র ভাঃ দাঁতব ঙ্গ  

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

 (ড়ফধফ ) 

 

১০৮ জভ াঃ আজ দুর ইির ভ ভন্ডর 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ রুভ ন  খ তুন 

 গ্র ভাঃ িড়যণধয  দড়িণ  ি  

ওয় র্ ড নং-০৮ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

 



১০৯ জভ াঃ ড়িদুর ইির ভ 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ জযজিন  খ তুন 

 গ্র ভাঃ ফি ইক ড়ন্দ 

ওয় র্ ড নং-০৮ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

 

১১০ জভ াঃ আড়যপ ভন্ডর 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ  যবীন জফগভ 

 গ্র ভাঃ িড়যণধয   

ওয় র্ ড নং-০৮ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

 

১১১ জভ ছ াঃ অজভর  খ তুন 

ড়ত াঃ মৃত ততয়ফ আরী 

 গ্র ভাঃ ট পুযচয 

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 

১১২ জভ ছ াঃ অজজফ  

ড়ত াঃ মৃত ি ড়কভ উড়িন 

 গ্র ভাঃ ট পুযচয 

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 



১১৩ জভ াঃ জয়দ য আরী 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ ছ জরি  খ তুন 

 গ্র ভাঃ ট পুযচয 

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

 

১১৪ জভ ছ াঃ ভয়ন  খ তুন 

ড়ত াঃ মৃত আব্দুি ছ র ভ 

 গ্র ভাঃ ফ লুযগ্র ভ 

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ২০০০/- 

 

 

১১৫ জভ াঃ আয প আরী 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ আড়ভন  খ তুন 

 গ্র ভাঃ ফ লুযগ্র ভ 

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

 

১১৬ জভ াঃ ফড়দউজ্জ ভ ন 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ জযজজক  খ তুন 

 গ্র ভাঃ ফ লুযগ্র ভ 

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

 



১১৭ জভ াঃ ফ দ  ড়ভয়  

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ জভ খজরজ  

 গ্র ভাঃ ফ লুযগ্র ভ 

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

 

১১৮ ‡gvQvt Q‡jgv LvZzb 

¯̂vgx-g„Z kni Avjx 

 DRvb SMovi Pi 

BDwct `uvZfv½v 

  

১১৯ জভ াঃ ছড়দয় য যিভ ন 

ড়ত -ছড়য় র িক 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ ছড়পর  খ তুন 

১৯৭৫৪৯১৭৯২৩৩১০৭১৫ 

০১৯১২১২৭৪৫১ 

গ্র ভাঃ চয ধনতর  

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়াঃ দাঁতব ঙ্গ  

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৫০০০/- 

 

১২০ জভ ছ াঃ ভড়ছযন খ তুন 

স্ব ভী-মৃত জগ র  উড়িন 

১৯৩৭৪৯১৭৯২৩৩১০৭১৩ 

০১৯১২১২৭৪৫১ 

গ্র ভাঃ চয ধনতর  

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়াঃ দাঁতব ঙ্গ  

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

 



১২১ জভ ছ াঃ ভড়নজ  খ তুন 

ড়ত -জভ াঃ ভয় জি জিন 

৫০৫০২৪৩৯২১ 

০১৭৫৭১০১১৮০ 

গ্র ভাঃ চয ধনতর  

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়াঃ দাঁতব ঙ্গ  

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ২০০০/- 

 

১২২ জভ াঃ জভজিয জ ভ র 

ড়ত -জভ াঃ ভয় জি জিন 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ যনড়জন  খ তুন 

৫৯৯৮৪৩৭০২৩ 

০১৭৫৭১০১১৮০ 

গ্র ভাঃ চয ধনতর  

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়াঃ দাঁতব ঙ্গ  

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 

১২৩ জভ াঃ আবু ফকয 

ড়ত - যিভত আরী 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ আড়ছয়  খ তুন 

১৯৫৫৪৯১৭৯২৩৩০৫০৪৫ 

০১৯৮৮২৪৬০০৭ 

গ্র ভাঃ ক জ ইক ট  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়াঃ দাঁতব ঙ্গ  

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৬০০০/- 

 

১২৪ জভ াঃ ফ দ  ড়ভয়  

ড়ত -মৃত জগ নজজয আরী 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ িনুপ  খ তুন 

১৯৬৫৪৯১৭৯২৩৩০৫০১৯ 

০১৯৫৬৭৭৫৯৮৮ 

গ্র ভাঃ ক জ ইক ট  (ধন য চয) 

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়াঃ দাঁতব ঙ্গ  

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৬০০০/- 

 



১২৫ জভ াঃ চ ন ড়ভয়  

ড়ত -জভ াঃ আাঃ ছ ত্ত য 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ যড়িভ  খ তুন 

১৯৭০৪৯১৭৯২৩৩০৬৬৯০ 

০১৯৮৮২৪৬০০৭ 

গ্র ভাঃ  ড়ন্তয চয 

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়াঃ দাঁতব ঙ্গ  

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

১২৬ জভ াঃ জ ি ঙ্গীয আরভ 

ড়ত -জভ াঃ ফ দ  ড়ভয়  

স্ত্রী-জভ ছ াঃ চ ম্প  খ তুন 

৫৯৮৩৩০৪৫৬৮ 

০১৯৫৬৭৭৫৯৮৮ 

গ্র ভাঃ ক জ ইক ট  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়াঃ দাঁতব ঙ্গ  

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৬০০০/- 

 

 

১২৭ জভ াঃ র র চাঁন জভ ল্ল ,  

স্ত্রীাঃ ভয়ন  জফগভ 

৫৯১৭৪৬১৯৫৩৬৯৩ 

০১৬১৫২০৩১৫২ 

গ্র ভাঃ চয র ঠিয় র র্ ঙ্গ ,  

ওয় র্ ড নং-০৭, ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 

১২৮  জভ াঃ ইভ ন আরী 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ খজতজ  জফগভ 

৪৯১৭৯৩৫৪১৮১৫৫ 

০১৯৯৬০৪৫৩১২ 

গ্র ভাঃ জফকযীড়ফর নং-০৭,  

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 



১২৯ জভ াঃ পজর িক 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ কল্পন  জফগভ 

৪৯১৭৯৩৫৪২২০৫৭ 

০১৯৫৬২৯৮৯৬০ 

গ্র ভাঃ জফকযীড়ফর নং-০৭,  

ইউড়নয়নাঃ দাঁতব ঙ্গ  

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

১৩০  জভ ছ াঃ ড়ফরড়কছ 

স্ব ভীাঃ মৃত আব্দুর জড়রর 

জন্ ড়নফন্ধনাঃ ১৯৮০৪৯১৭৯৩৫১১৪৩৬৪ 

০১৭১৩৫৬৪১০১ 

গ্র ভাঃ চয র ঠিয় র র্ ঙ্গ ,  

ওয় র্ ড নং-০৭, ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয (ড়ফধফ ) 

আনুভ ড়নক ২৫০০/- 

 

১৩১ জভ ছ াঃ যড়িভ  

স্ব ভীাঃ মৃত আাঃ ফ জযক 

৪৯১৭৯৩৫৪১৮২০৫ 

০১৭৫৩৮৯২১০০ 

গ্র ভাঃ চয র ঠিয় র র্ ঙ্গ ,  

ওয় র্ ড নং-০৭, ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয (ড়ফধফ ) 

আনুভ ড়নক ২০০০/- 

 

১৩২ জভ াঃ যড়পকুর ইির ভ 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ ছড়কন  খ তুন 

৪৯১৭৯৩৫৪১৯০৬৪ 

০১৯৫৬২৯৮৯৬০ 

গ্র ভাঃ চয র ঠিয় র র্ ঙ্গ ,  

ওয় র্ ড নং-০৭, ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

১৩৩ জভ াঃ ভজনু ড়ভয়  

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ আনজু খ তুন 

৪৯১৭৯৩৯৪২০৩৮৮ 

০১৯৩১৬৭৬৭৭২ 

গ্র ভাঃ ফকফ ন্দ  ব্য  যী  ি ,  

ওয় র্ ড নং-০৬, ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ২৫০০/- 

 



১৩৪ জভ াঃ সুজ ত ড়ভয়  

স্ত্রীাঃ জয ড়জন  খ তুন 

জন্ ড়নফন্ধনাঃ ১৯৮৬৪৯৩০৮১৯০১১৭২২ 

০১৯৯৪৫৮৯১০৫ 

গ্র ভাঃ চয র ঠিয় র র্ ঙ্গ ,  

ওয় র্ ড নং-০৭, ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

১৩৫ জভ ছ াঃ ভজন য় য  খ তুন 

স্ব ভীাঃ মৃত মুনড়জর আরী 

৪৯১৭৯৩৫৪১৮৬৪৪ 

০১৯৪৮৪৩৩৬৪১ 

গ্র ভাঃ চয র ঠিয় র র্ ঙ্গ ,  

ওয় র্ ড নং-০৭, ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয (ড়ফধফ ) 

আনুভ ড়নক ২০০০/- 

 

১৩৬ জভ াঃ িয়ফয আরী 

স্ত্রীাঃ নুজযজ  জফগভ 

৪৯১৭৯৩৫৪১৮৭২৬ 

০১৭৭৮১৮৬৪৪৩ 

গ্র ভাঃ চয র ঠিয় র র্ ঙ্গ ,  

ওয় র্ ড নং-০৭, ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

১৩৭ জভ ছ াঃ জ জভন  খ তুন 

স্ব ভীাঃ মৃত আকফয আরী 

৪৯১৭৯৩৫৪১৮৫৯১ 

০১৭৫৯৮০৫৫০৭ 

গ্র ভাঃ চয র ঠিয় র র্ ঙ্গ ,  

ওয় র্ ড নং-০৭, ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয (ড়ফধফ ) 

আনুভ ড়নক ২০০০/- 

 



১৩৮ জভ াঃ ি ড়ভউর ইির ভ 

স্ত্রীাঃ ভড়িভ  জফগভ 

৪৯১৭৯৩৫৪১১১৭৭ 

০১৯৭৬৪৩১৮১৩২ 

গ্র ভাঃ জখওয় য চয ওয় র্ ড নং-০৮, 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 

১৩৯ জভ ছ াঃ ভড়িযন খ তুন 

স্ব ভীাঃ মৃত আাঃ ছ ত্ত য 

৪৯১৭৯৩৫৪২২৩৫৬ 

০১৯০৩০৪০৬৮৬ 

গ্র ভাঃ জখওয় য চয ওয় র্ ড নং-০৮, 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয (ড়ফধফ ) 

আনুভ ড়নক ২০০০/- 

 

১৪০ জভ ছ াঃ ি খ তন জফগভ 

ড়ত াঃ মৃত ি জছন আরী 

৯৫৭০০৩৭৪০৯ 

০১৯২১৭৯২৯৮৭ 

গ্র ভাঃ চয র ঠিয় র র্ ঙ্গ ,  

ওয় র্ ড নং-০৭, ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয (ড়ফধফ ) 

আনুভ ড়নক ২০০০/- 

 

১৪১ জভ ছ াঃ ছড়ফয়  জফগভ 

স্ব ভীাঃ মৃত ক ছুয়  জখ 

৪৯১৭৯৩৫৪২১৫৯৯ 

০১৯২৯৮২৭১৬২ 

গ্র ভাঃ জখওয় য চয ওয় র্ ড নং-০৮, 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয (ড়ফধফ ) 

আনুভ ড়নক ২০০০/- 

 



১৪২ জভ ছ াঃ যড়িভ  জফওয়  

স্ব ভীাঃ মৃত ভন্ন প আরী 

১৯৬০৪৯১৭৯৩৫০০০০০২ 

০১৯৮৪১৩৬০৯৫ 

গ্র ভাঃ চয র ঠিয় র র্ ঙ্গ ,  

ওয় র্ ড নং-০৭, ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয (ড়ফধফ ) 

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

 

১৪৩ জভ াঃ  যজবজ ড়ভয়  

স্ত্রীাঃ  ড়িন  খ তুন 

৩২১২৪৪৩৩৫২৬৯৮ 

০১৯৬২৬২০৮১০ 

গ্র ভাঃ জখওয় য চয ওয় র্ ড নং-০৮, 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৪৫০০/- 

 

১৪৪ জভ াঃ ি ড়নপ আরী 

স্ত্রীাঃ জহুয  খ তুন 

১৯৬৮৪৯১০৮৭৬৪৬৮৪২৩ 

০১৯৮৪১৩৬০৯৫ 

গ্র ভাঃ জবর ভ যী, ওয় র্ ড নং-০৮, 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৪৫০০/- 

 

১৪৫ জভ াঃ আব্দুর কুদ্দুছ 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ নুয জফগভ 

৪৯১৭৯৩৫৪১৮৭২৩ 

০১৩০৮৩৪২৯৮৮ 

গ্র ভাঃ দড়িণ র ঠিয় র র্ ঙ্গ ,  

ওয় র্ ড নং-০৭, ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 



১৪৬ জভ ছ াঃ জড়যন  খ তুন 

স্ব ভীাঃ মৃত ি রুন 

৪৯১৭৯৩৫৪০৯৫৪৭ 

০১৯০৬৯৩০৯৪৯ 

গ্র ভাঃ ধন যচয নতুনগ্র ভ,  

ওয় র্ ড নং-, ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয (ড়ফধফ ) 

আনুভ ড়নক ২০০০/- 

 

১৪৭ জভ ছ াঃ যড়ির  খ তুন 

ড়ং- মৃত তনমুড়িন 

৪৯১৭৯৩৫৪২২২০২ 

০১৯১৬৫০২১৫০ 

গ্র ভাঃ উত্তয আরগ য চয  

ওয় র্ ড নং-০৮, ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয (ড়ফধফ ) 

আনুভ ড়নক ২০০০/- 

 

১৪৮ জভ াঃ জ ড়িদুর ইির ভ 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ জয়নফ খ তুন 

৪৯১৭৯৩৫৪২২০৩৪ 

০১৯৬৮০৭৬৬৮৭ 

গ্র ভাঃ জখওয় য চয, ওয় র্ ড নং-০৮,  

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৫০০০/- 

 

১৪৯ জভ ছ াঃ পড়জয়  খ তুন 

স্ব ভীাঃ ি ি জ ভ র 

৪৯১৭৯৩৫৪১৯২৭৯ 

০১৯২৬৪১৪১৩৯ 

গ্র ভাঃ দড়িণ আরগ য চয  

ওয় র্ ড নং-০৮, ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয (ড়ফধফ ) 

আনুভ ড়নক ২০০০/- 

 

১৫০ জভ াঃ ফড়দউজ্জ ভ ন 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ  ি ন  খ তুন 

৪৯১৭৯৩৫৪২২৬৪২ 

০১৯৫৯৭৮৫৫৯৪ 

গ্র ভাঃ জখওয় য চয, ওয় র্ ড নং-০৮,  

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 



১৫১  জভ ছ াঃ ভড়যয়ভ জফগভ 

স্ব ভীাঃ আভ ন আরী ভন্ডর 

১৯৬৭৯৩১১৫৫১৯০১৬৭৮ 

০১৯৫৭৪৪৭৮৪৮ 

গ্র ভাঃ  ি িতরী, ওয় র্ ড নং-০৯,  

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৫০০০/- 

 

১৫২ জভ ছ াঃ জভজিয  জফগভ 

স্ব ভীাঃ মৃত চাঁন ড়ভয়  

৪৯১৭৯৩৫৪২২২১৩ 

০১৯৬৪৯১৭৮৪৯ 

গ্র ভাঃ উত্তয আরগ য চয  

ওয় র্ ড নং-০৮, ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয (ড়ফধফ ) 

আনুভ ড়নক ২০০০/- 

 

১৫৩ জভ ছ াঃ জহুয  জফগভ 

স্ব ভীাঃ মৃত শুক্কুয আরী 

৪৯১৭৯৩৫৪২২১১৭ 

০১৯০৪৩৩০৭০৯ 

গ্র ভাঃ উত্তয আরগ য চয  

ওয় র্ ড নং-০৮, ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয (ড়ফধফ ) 

আনুভ ড়নক ২০০০/- 

 

১৫৪  জভ ছ াঃ কদব নু 

স্ব ভীাঃ মৃত এছ িক 

৪৯১৭৯৩৫৪১৮৭৯০ 

০১৭১৪৭৪৯৯৮৩ 

গ্র ভাঃ চয র ঠিয় র র্ ঙ্গ ,  

ওয় র্ ড নং-০৭, ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয (ড়ফধফ ) 

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

 

১৫৫  জভ াঃ জত প জ্জর িক 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ জভ িজরভ  খ তুন 

৪৯১৭৯৩৫৪১৯১৯৮ 

০১৯৯২৯০৯৪১৫ 

গ্র ভাঃ দড়িণ আরগ য চয  

ওয় র্ ড নং-০৮, ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ২০০০/- 

 



১৫৬  জভ াঃ আর ভ মুন 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ ি ছন  খ তুন 

জন্ ড়নফন্ধন 

১৯৯৫৪৯১৭৯৩৫১৬৮১৯৪ 

০১৯০৪৬৪৩৮৩২ 

গ্র ভাঃ জক ভযব ঙ্গী  খীউি  

ওয় র্ ড নং-০৬, ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৩৫০০/- 

 

১৫৭  জভ াঃ ড়িদুর ইির ভ 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ  ি ন জ খ তুন 

২০০০৪৯১৭৯৩৫০০০৪০২ গ্র ভাঃ ড়জফযর্ ঙ্গী 

ওয় র্ ড নং-০৫ 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 

১৫৮  জভ াঃ জহুরুর ইির ভ 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ সুরত ন   যবীন 

 

৫৫৬৪৫৭৮১৭৬ গ্র ভাঃ জক ভযব ঙ্গী পুয তন  ি  

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

প্রড়তফন্ধী  

১৫৯  জভ ি ম্মদ আরী 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ প জতভ  খ তুন 

১৯৬৩৪৯১৭৯৩৫৪১১৯৫১ 

০১৯৪০৩৪৬৮৩৯ 

গ্র ভাঃ জক ভযব ঙ্গী ড়িভ ি  

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 



১৬০  জভ ছ াঃ  ড়িদ  খ তুন 

ড়ত াঃ জভ াঃ ড়িয জুর ইির ভ 

১৯৮০৪৯১৭৯৩৫১০৬৬৩৮ 

০১৯০৩৬৩২০৮৬ 

গ্র ভাঃ জক ভযব ঙ্গী ড়বট  ি  

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 

১৬১  জভ াঃ জছ জভয আরী 

ড়ত াঃ ক জভ আরী 

১৯৮০৪৯১৭৯৩৫৪০৬৭৪৬ 

০১৯৯৫৭০৯৩১২ 

গ্র ভাঃ ক ড়য় ফ িী দড়িণ  ি  

ওয় র্ ড নং-০৩ 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 

১৬২  জভ াঃ নুয ইির ভ 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ  ড়িদ  খ তুন 

১৯৬৭৪৯১৭৯৩৫৪১৬৩৪৩ 

০১৯৮৩৩২৪৮৫৭ 

গ্র ভাঃ জক ভযব ঙ্গী ড়বট  ি  

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 

১৬৩  জভ াঃ ত য  ড়ভয়  

স্ত্রীাঃ িড়ন আক্ত য 

১৯৮০৪৯১৭৯৩৫১১৭৪৫৭ 

০১৪০৯২০৯৬৭ 

গ্র ভাঃ জক ভযব ঙ্গী নয়  ি  

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 



১৬৪  জভ াঃ আবু ফক্কয ড়িড়িক 

স্ত্রীাঃ প জতভ  আক্ত য ড়যয়  

১৯৯৭৪৯১৭৯৩৫০৪৭৫৭২ গ্র ভাঃ জক ভযব ঙ্গী পুয তন  ি  

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 

১৬৫  জভ ছ াঃ আড়ছয়  খ তুন 

স্ব ভীাঃ মৃত আড়জমুড়িন 

১৯৭২৪৯১৭৯৩৫৪১৭২৪৪ 

০১৯২৯৮৪৫৬৪৮ 

গ্র ভাঃ জক ভযব ঙ্গী  ড়খউি  

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 

১৬৬  জভ ছ াঃ আজন য় য  খ তুন 

স্ব ভীাঃ জভ াঃ আাঃ ভ ন্ন ন 

১৯৯১৪৯১৭৯৩৫০০০০৭৪ 

০১৭৮৫৩১০৮০৪ 

গ্র ভাঃ ধন যচয ট ংয   ি  

ওয় র্ ড নং-০৫ 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ২০০০/- 

 

১৬৭  জভ ছ াঃ ভড়রদ  খ তুন 

ড়ত াঃ মৃত জড়রর 

১৯৭২৪৯১৭৯৩৫৪১৫৫১৮ গ্র ভাঃ জক ভযব ঙ্গী পুয তন  ি  

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 



১৬৮  জভ াঃ রুহুর আভীন 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ ি ড়ছন  খ তুন 

১৯৭২৪৯১৭৯৩৫৪২২৯৩৪ 

০১৯০৬৯২৭৭৭৯ 

গ্র ভাঃ জক ভযব ঙ্গী পুয তন  ি  

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 

১৬৯  জভ াঃ আবু ি ইদ 

জভ ছ াঃ ফ ড়ছয়  খ তুন 

১৯৮২৪৯১৭৯৩৫৪১৫৬৬৭ 

০১৯০৯২১৭৫৪৯ 

গ্র ভাঃ জক ভযব ঙ্গী পুয তন  ি  

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 

১৭০  জভ ছ াঃ রুফ ন জনছ  

ড়ত াঃ নুয জি জিন 

১৯৮৭৪৯১৭৯৩৫৪১৬৯১৪ 

০১৯১৬৭০২৬৯৫ 

গ্র ভাঃ জক ভযব ঙ্গী  ড়খউি  

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

প্রড়তফন্ধী  

১৭১  ‡gvQvt gwiqg †bQv 

wcZv-‡gvt gwZDi ingvb 

 গ্র ভাঃ জক ভযব ঙ্গী  ড়খউি  

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 



১৭২  জভ ছ াঃ ভয়ন  খ তুন 

ড়ত াঃ মৃত আাঃ ছ ত্ত য 

১৯৭২৪৯১৭৯৩৫৪১৫৪৫১ 

০১৯১৬০৩২৯৪৩ 

গ্র ভাঃ জক ভযব ঙ্গী পুয তন  ি  

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(ড়ফধফ )  

১৭৩  জভ ছ াঃ দুলুপ  খ তুন 

স্ব ভীাঃ মৃত চ ন ড়ভয়  

১৯৭৭৪৯১৭৯৩৫৪১৫৪৪৮ 

০১৯২৪১১৭৮০৬ 

গ্র ভাঃ জক ভযব ঙ্গী পুয তন  ি  

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 

১৭৪  জভ াঃ ছড়রভ উড়িন 

স্ত্রীাঃ 

১৯৬২৪৯১৭৯৩৫৪২২৯৩৬ 

০১৯৬০৫১১৭৫৪ 

গ্র ভাঃ জক ভযব ঙ্গী পুয তন  ি  

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 

১৭৫  জভ াঃ জ ভ র উড়িন 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ ি ড়রভ  খ তুন 

১৯৭২৪৯১৭৯১১৩৬৫৭০১ 

০১৯৭৮৩৫৬২৬৩ 

গ্র ভাঃ জক ভযব ঙ্গী পুয তন  ি  

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 



১৭৬ জভ াঃ ইউসুপ আরী 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ ন ড়ছভ  খ তুন 

৩২৭০৪৯১৬৯৩ 

০১৭২৮৯৯৪৭৫১ 

গ্র ভাঃ জক ভযব ঙ্গী পুয তন  ি  

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ২০০০/- 

 

১৭৭  জভ ছ াঃ জয়নফ খ তুন 

স্ব ভীাঃ জভ াঃ জভ জ জম্মর িক 

১৯৮৯৪৯১৭৯৩৫৪১৭৬২৯ গ্র ভাঃ জক ভযব ঙ্গী ড়বট  ি  

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয (ড়ফধফ ) 

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 

১৭৮  ‡gvt kwnZ wgqv 

g„Z nvmy gÛj 

¿̄x-‡gvQvt Qwejv †eMg 

১৯৫২৪৯১৭৯৩৫৪০৪০১৪ 

01966641863 

গ্র ভাঃ কড়ত্তডভ যী ফ জ য  ি  

ওয় র্ ড নং-০২ 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ২০০০/- 

 

১৭৯  ‡gvt †Rnv` Avjx 

‡gvt e‡Qi Avjx 

¿̄x-‡gvQvt bRydv LvZzb 

১৯৭২৪৯১৭৯৩৫৪১৫৪৬৪ 

০১৯৮২৫২৪৫৫৪ 

গ্র ভাঃ জক ভযব ঙ্গী পুয তন  ি  

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 



১৮০  ‡gvt gvbœvb †nv‡mb 

‡gvt ev`kv wgqv 

¿̄x-‡gvQvt AvQgv LvZzb 

 

6457645538 

01966641863 

গ্র ভাঃ জক ভযব ঙ্গী পুয তন  ি  

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

১৮১  ‡gvQvt †ivwRbv LvZzb 

wcZv-g„Z Avt iv¾vK 

19874917935419681 

01966641863 

গ্র ভাঃ ধন যচয ড়িভ  ি  

ওয় র্ ড নং-০৫ 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয (ড়ফধফ ) 

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

 

১৮২  ‡gvQvt mv‡Rbv LvZzb 

wcZv-gvRg Avjx 

19574917935415493 

০১৯৯৭৩০৯৫৮১ 

গ্র ভাঃ জক ভযব ঙ্গী পুয তন  ি  

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয (ড়ফধফ ) 

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

 

১৮৩  ‡gvt †mv‡nj ivbv 

‡gvt AvRvnvi Avjx 

¿̄x-‡gvQvt ggZvR LvZzb 

 

6903151550 

০১৯৯৭৩০৯৫৮১ 

গ্র ভাঃ জক ভযব ঙ্গী পুয তন  ি  

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয  

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 



১৮৪ ‡gvt bvwmi DwÏb 

‡gvt AvdvR DwÏb 

¿̄x-‡gvQvt Kvgiæbœvnvi 

 

19654917935415627 

০১৯৯৭৩০৯৫৮১ 

গ্র ভাঃ জক ভযব ঙ্গী পুয তন  ি  

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয  

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 

১৮৫ ‡gvt AvRvnvi Avjx 

‡gvt AvdvR DwÏb 

¿̄x-‡gvQvt i‡gQv LvZzb 

 

১৯৭৯৪৯১৭৯৩৫৪১৫৬২৯ 

০১৯৯৭৩০৯৫৮১ 

গ্র ভাঃ জক ভযব ঙ্গী পুয তন  ি  

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয  

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 

১৮৬ ‡gvQvt evwQib ‡bQv 

wcZv-g„Z Avãyj ev‡iK 

19674917935411738 

০১৯৮৭৭৯৫৮৭৯ 

গ্র ভাঃ ধন যচয ভধ্য  ি  

ওয় র্ ড নং-০৫ 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয (ড়ফধফ ) 

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

 

১৮৭ ‡gvQvt mviv LvZzb 

¯̂vgx-g„Z Avãyj ev‡iK 

১৯৪৯৪৯১৭৯৩৫৪১১৭২৫ 

০১৯৮৭৭৯৫৮৭৯ 

গ্র ভাঃ ধন যচয ড়িভ  ি  

ওয় র্ ড নং-০৫ 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয (ড়ফধফ ) 

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

 



১৮৮ †gvt iv‡mj wgqv 

‡gvt Zqiæj nK 

¿̄x-‡gvQvt mvevbv Av³vi 

 

1957696881 

০১৯৮৭৭৯৫৮৭৯ 

গ্র ভাঃ ধন যচয ড়িভ  ি  

ওয় র্ ড নং-০৫ 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয  

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 

১৮৯ ‡gvt ZqRj nK 

g„Z Avey eKi 

¿̄x-‡gvQvt †ivKkvbv LvZzb 

 

১৯৬৪৪৯১৭৯৩৫৪১১৯২৬ 

০১৯৮৭৭৯৫৮৭৯ 

গ্র ভাঃ ধন যচয ড়িভ  ি  

ওয় র্ ড নং-০৫ 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয  

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 

১৯০ ‡gvt †gvZvnvi Avjx 

g„Z †KivgZ Avjx 

¿̄x-‡gvQvt Kíbv LvZzb 

 

১৯৭১৪৯১৭৯৩৫৪১১৯২১ 

০১৯৮৭৭৯৫৮৭৯ 

গ্র ভাঃ ধন যচয ড়িভ  ি  

ওয় র্ ড নং-০৫ 

ইউড়নয়নাঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয  

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 

১৯১ জভ াঃ  পু ড়ভয়  

ড়ত -জভ াঃ যড়িজ উড়িন 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ ড়ভন য  খ তুন 

১৯৮৪৪৯১৭৯৩৫৪১১১২৮ 

০১৯৮৭৭৯৫৮৭৯ 

গ্র ভাঃ ধন য চয 

ওয় র্ ড নং-০৫ 

ইউড়াঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৬৫০০/- 

 



১৯২ জভ ছ াঃ খ ড়দজ  খ তুন 

স্ব ভী-মৃত জকয ভত আরী 

১৯৮৩৪৯১৭৯৩৫০০০০০২ 

০১৯৩১১২৩১১৯ 

গ্র ভাঃ ধন য চয াঃ ি  

ওয় র্ ড নং-০৫ 

ইউড়াঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৩৫০০/- 

 

১৯৩ জভ ছ াঃ র রব নু জফওয়  

স্ব ভী-মৃত আবু ফক্কয 

১৯৩৯৪৯১৭৯৩৫৪১৩৮৩৫ 

০১৯৩১১২৩১১৯ 

গ্র ভাঃ ধন য চয 

ওয় র্ ড নং-০৫ 

ইউড়াঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ২০০০/- 

 

১৯৪ জভ াঃ প রুক জি জিন 

ড়ত -জভ াঃ যড়িজ উড়িন 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ ছ ড়ফন  খ তুন 

২৮৫৩১৪২১৯৪ 

০১৯৮৭৭৯৫৮৭৯ 

গ্র ভাঃ ধন য চয 

ওয় র্ ড নং-০৫ 

ইউড়াঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৬০০০/- 

 

১৯৫ জভ াঃ র র চ ন 

ড়ত - জ ড়কয ভন্ডর 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ যড়িভ  খ তুন 

১৯৬২৪৯১৭৯৩৫৪১৩৪৮৯ 

০১৭৭০৪৭২৬৬৪ 

গ্র ভাঃ জক ভযব ঙ্গী 

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়াঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 



১৯৬ জভ াঃ আব্দুি ছ র ভ 

ড়ত -মৃত ভনজছয আরী 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ ভজন য় য  খ তুন 

১৯৬৯৪৯১৭৯৩৫৪১২৫৬৮ 

০১৯৭১২৫২১০৩ 

গ্র ভাঃ জক ভযব ঙ্গী 

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়াঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৫০০০/- 

 

১৯৭  জভ ছ াঃ আড়ছয়  খ তুন 

ড়ত  মৃত আজি য আরী 

৯১৫৭৫৭৮৪২৯ 

০১৯৬৬৬৪১৮৬৩ 

গ্র ভাঃ জক ভযব ঙ্গী 

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়াঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৬০০০/- 

 

১৯৮ জভ াঃ সুজন জি জিন 

ড়ত -জভ াঃ জি িয ফ আরী 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ জয়নফ খ তুন 

৪২০৩০৫৪৪৫৯ 

০১৯০৮৭২৩৭৫৮ 

গ্র ভাঃ ক ড়য় ফ িী 

ওয় র্ ড নং-০২ 

ইউড়াঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৭০০০/- 

 

১৯৯ জভ াঃ য জদুর ইির ভ 

ড়ত -জভ াঃ  ি ফ উড়িন 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ ি ড়পজ  খ তুন 

২৮২১৯৬৫৮৪১ 

০১৭৬৩৫৯৫৭৫০ 

গ্র ভাঃ ধন য চয 

ওয় র্ ড নং-০৫ 

ইউড়াঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৬০০০/- 

 



২০০  জভ াঃ ি জিফ আরী 

ড়ত - জভ াঃ আব্দুর ি ড়ভদ 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ আড়জযন খ তুন 

১৯৭২৪৯১৭৯৩৬৪১৭৭৯৮ 

০১৯২৭০৫৪৭৫৮ 

 

গ্র ভাঃ ড়ফকড়যড়ফর 

ওয় র্ ড নং-০৭ 

ইউড়াঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৫০০০/- 

 

২০১ জভ াঃ আরভগীয জি জিন 

ড়ত -জভ : ি ইফ রী 

স্ত্রী-জভ ছ : জ ন্ন ত খ তুন 

8858314963 

০১৯৪৪৭৭০৪৪৭ 

গ্র ভাঃ ড়ফকড়যড়ফর 

ওয় র্ ড নং-০৭ 

ইউড়াঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৬০০০/- 

 

২০২  জভ াঃ জ ইদুর ইির ভ 

ড়ত -জভ :আব্দুর ি ড়ভদ 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ ভঞ্জুয় য  খ তুন 

19824917935417801 

০১৯৩৩৫২০০৩০ 

গ্র ভাঃ ড়ফকড়যড়ফর 

ওয় র্ ড নং-০৭ 

ইউড়াঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৫০০০/- 

 

২০৩ জভ ছ : ভঞ্জুয় য  খ তুন 

স্ব ভী-মৃত আয়ন র জি জিন 

 

19754917935418080 

০১৯৩০৩২৭৭৩৬ 

গ্র ভাঃ ড়ফকড়যড়ফর 

ওয় র্ ড নং-০৭ 

ইউড়াঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয (ড়ফধফ ) 

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 



২০৪ জভ াঃ ি িভত আরী 

ড়ত -জভ াঃ ফুরড়ভয়  

স্ত্রী-জভ ছ াঃ জজফদ  খ তুন 

19834917935419686 

01985069651 

গ্র ভাঃ জক ভিব ঙ্গী 

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়াঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৫০০০/- 

 

২০৫ জভ াঃ জ ভ র জি জিন 

ড়ত -জভ : জজভয আরী 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ জভ জভন  খ তুন 

19914917935000158 

01930873567 

গ্র ভাঃ পুয তন  ি  

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়াঃ ম দুযচয 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৫০০০/- 

 

২০৬  জভ ছ াঃ ি জয  জফওয়  

স্ব ভীাঃ মৃত ফক্তজ ভ র 

১৯৫৭৪৯১৭৯৮৩৩৩৩৮০৮ 

০১৩০৫৬০৯৮২৫ 

গ্র ভাঃ জফ য় রভ যী 

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ জৌরভ যী 

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 

২০৭  জভ াঃ জি জিন আরী 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ  ড়ি খ তুন 

১৯৭২৪৯১৭৯৮৩৩৩০৯৭৫ 

০১৭০১৬২৭২৭৬ 

গ্র ভাঃ জফ য় রভ যী 

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ জৌরভ যী 

আনুভ ড়নক ৩০০০/-  



২০৮ জভ াঃ স্ব ধীন ড়ভয়  

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ র কী আক্ত য 

১৫০৭১১৭৫৩৭ 

০১৯২৭৩৯৫৩০৬ 

গ্র ভাঃ জফ য় রভ যী 

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ জৌরভ যী 

আনুভ ড়নক ৩০০০/-  

২০৯  জভ ছ াঃ দড়রব ন 

স্ব ভীাঃ মৃত যিভত আরী 

১৯৬০৪৯১৭৯৮৩৩৩৪১৫৮ 

০১৯৪৮৬৮৯৮২৭ 

গ্র ভাঃ জফ য় রভ যী 

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ জৌরভ যী 

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 

 

 

 

 

 

 

২১০  জভ াঃ দুর র ভ সুভ 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ আড়ছয়  খ তুন 

আ  

১৯৮৮৪৯১৭৯৮৩০০০০০১ 

০১৯৮৪৬৮৯৮২৭ 

গ্র ভাঃ জফ য় রভ যী 

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ জৌরভ যী 

আনুভ ড়নক ৭০০০/-  



২১১  জভ াঃ িমযত আরী 

ড়ত াঃ মৃত যিভত আরী 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ ন জভ  খ তুন 

১৯৮৮৪৯১৭৯৮৩৩৪০৩২৮ 

০১৯৮৪৬৮৯৮২৭ 

গ্র ভাঃ জফ য় রভ যী 

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ জৌরভ যী 

আনুভ ড়নক ৫০০০/- 

 

২১২  ‡gvt •mq` Avjx 

g„Z gnvR †kL 

¿̄x-‡gvQvt nvwjgv LvZzb 

১৯৬২৪৯১৭৯৮৩৩৩১২৬৩ গ্র ভাঃ র্ ঙ্গুয়  ি  

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৫০০০/- 

 

২১৩  ‡gvt nviæb wgqv 

‡gvt •mq` Avjx 

¿̄x-‡gvQvt Rvnvbviv LvZzb 

 

১৯৮৬৪৯১৭৯৮৩০০০০০২ গ্র ভাঃ র্ ঙ্গুয়  ি  

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৫০০০/- 

 

২১৪  ‡gvt gvwbK wgqv 

‡gvt QB`vjøx nK 

¿̄x-‡gvQvt Av‡gbv LvZzb 

 

৪২১৪৩৯১১৫৫ 

০১৭৭২৯৩২৭৮১ 

গ্র ভাঃ র্ ঙ্গুয়  ি  

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৫০০০/- 

 



২১৫  ‡gvt RvB`yj Bmjvg 

g„Z Rqbvj Av‡e`xb 

¿̄x-‡gvQvt mv‡niv LvZzb 

 

১৯৮৬৪৯১৭৯৮৩৩৪০৯৯১ 

০১৭৭২৯৩২৭৮১ 

গ্র ভাঃ র্ ঙ্গুয়  ি  

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৫০০০/- 

 

২১৬ ‡gvt gvB`yj Bmjvg 

g„Z Rqbvj Av‡e`xb 

¿̄x-‡gvQvt iæwg LvZzb 

 

১৯৯৩৪৯১৭৯৮৩০০০২২৯ গ্র ভাঃ র্ ঙ্গুয়  ি  

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৫০০০/- 

 

২১৭  ‡gvt eveyj wgqv 

g„Z g‡qR e¨vcvix 

¿̄x-‡gvQvt gybwQgv LvZzb 

 

১৯৬৯৪৯১৭৯৮৩৩৩১২৬৯ গ্র ভাঃ র্ ঙ্গুয়  ি  

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৫০০০/- 

 

২১৮  ‡gvt Avbviæj Bmjvg 

‡gvt QwKei ingvb 

¿̄x-‡gvQvt Rwidzj LvZzb 

 

১৯৮৮৪৯১৭৯৮৩৩৪০৯৮৯ 

০১৭৭২৯৩২৭৮১ 

গ্র ভাঃ র্ ঙ্গুয়  ি  

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৫০০০/- 

 



২১৯  ‡gvt QwKei ingvb 

g„Z gnvR †kL 

¿̄x-‡gvQvt Av‡bvqviv ‡eMg 

১৯৫৭৪৯১৭৯৮৩৩৩১২৬১ 

০১৭৭২৯৩২৭৮১ 

গ্র ভাঃ র্ ঙ্গুয়  ি  

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৫০০০/- 

 

২২০  ‡gvQvt R‡niv LvZzb 

¯̂vgx-g„Z Rqbvj Av‡e`xb 

১৯৫৩৪৯১৭৯৮৩৩৩১২৭৪ 

০১৭৭২৯৩২৭৮১ 

গ্র ভাঃ র্ ঙ্গুয়  ি  

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৫০০০/- 

 

২২১  ‡gvt dRjyj nK 

g„Z †njvj DwÏb 

¿̄x-‡gvQvt jwQdv LvZzb 

19754917983331618 গ্র ভাঃ র্ ঙ্গুয়  ি  

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৫০০০/- 

 

২২২  ‡gvQvt b‡nRv LvZzb 

¯̂vgx-g„Z †R‡ni Avjx NyUz 

19674917983331275 গ্র ভাঃ র্ ঙ্গুয়  ি  

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয (ড়ফধফ ) 

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

 



২২৩ ‡gvt gûRj nK 

g„Z †njvj DwÏb 

¿̄x-‡gvQvt Av³vib †bQv 

19654917983331276 গ্র ভাঃ র্ ঙ্গুয়  ি  

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

২২৪ ‡gvt Avãyj  nvwjg 

‡gvt •mq` Avjx 

¿̄x-‡gvQvt †ivwRbv wewe 

19854917983331266 গ্র ভাঃ র্ ঙ্গুয়  ি  

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৭০০০/- 

 

২২৫  ‡gvQvt ZQwjgv LvZzb 

¯̂vgx-g„Z m`v †mK 

19554917983000001 গ্র ভাঃ র্ ঙ্গুয়  ি  

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয (ড়ফধফ ) 

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

 

২২৬  ‡gvt nhiZ Avjx 

g„Z †njvj DwÏb 

¿̄x-‡gvQvt AvKwjgv †eMg 

19704917983331290 গ্র ভাঃ র্ ঙ্গুয়  ি  

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৫০০০/- 

 



২২৭  ‡gvt nhiZ Avjx 

g„Z gni DwÏb 

¿̄x-‡gvQvt QweZb 

19494917983338135 গ্র ভাঃ র্ ঙ্গুয়  ি  

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ২০০০/- 

 

২২৮  ‡gvt kwn`yj Bmjvg 

‡gvt nhiZ Avjx 

¿̄x-‡gvQvt gwR©bv LvZzb 

 

৬০১৪৪০০৭৭১ 

০১৯৬০৭৭১৪৩৫ 

গ্র ভাঃ ফি ইক ড়ন্দ ফ জ য 

ওয় র্ ড নং-০৮ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৫০০০/- 

 

২২৯  ‡gvt Qw`qv gÛj 

g„Z gni DwÏb 

¿̄x-‡gvQvt mwnZb †bQv 

 

১৯৭২৪৯১৭৯৮৩৩৩৫৯৯৮ 

০১৯৬০৭৭১৪৩৫ 

গ্র ভাঃ ফি ইক ড়ন্দ ফ জ য 

ওয় র্ ড নং-০৮ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৫০০০/- 

 

২৩০  ‡gvt gv‡R`yj Bmjvg 

‡gvt gn‡mb Avjx 

¿̄x-‡gvQvt m‡e`v LvZzb 

 

১৯৯৪৪৯১৭৯৮৩১০৮৮৬৯ 

০১৯৬০৭৭১৪৩৫ 

গ্র ভাঃ ফি ইক ড়ন্দ ফ জ য 

ওয় র্ ড নং-০৮ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৭০০০/- 

 



২৩১  ‡gvt Bw`ªm Avjx 

g„Z Rûiæj nK 

¿̄x-‡gvQvt Rv‡q`v LvZzb 

 

১৯৬৫৪৯১৭৯৮৩৩৩৫৪৩৯ গ্র ভাঃ পুি য চয 

ওয় র্ ড নং-০৭ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

২৩২  ‡gvt wmivRyj nK 

g„Z Rûiæj nK 

¿̄x-‡gvQvt Rqdzj LvZzb 

 

১৯৭০৪৯১৭৯৮৩৩৩৫৪৩৪ গ্র ভাঃ পুি য চয 

ওয় র্ ড নং-০৭ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৫০০০/- 

 

২৩৩  ‡gvt kwdqvi ingvb 

g„Z Rûiæj nK 

¿̄x-‡gvQvt iæwe cvifxb 

 

১৯৭৫৪৯১৭৯৮৩৩৩৫৫১১ 

০১৯৪৫৯৯১৮৫৯ 

গ্র ভাঃ পুি য চয 

ওয় র্ ড নং-০৭ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৫০০০/- 

 

২৩৪  ‡gvt bvwQi DwÏb 

‡gvt Avãyj nvwg` 

¿̄x-‡gvQvt wkDjx cvifxb 

 

১৯৮৬৪৯১৭৯৮৩৩৩৪৪০১ 

০১৪০৯২৫০৫৮৯ 

গ্র ভাঃ জফ য় রভ যী 

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৫০০০/- 

 



২৩৫  ‡gvt byi Avjg 

g„Z `v‡iM Avjx 

¿̄x-‡gvQvt eweZv †eMg 

 

৪২০৭৫৪৭৮৮৮ 

০১৪০৯২৫০৫৮৯ 

গ্র ভাঃ জফ য় রভ যী 

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৫০০০/- 

 

২৩৬ জভ াঃ ি ড়ভদুর ইির ভ 

ড়ত - যড়িজ উড়িন 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ জ ন্ন তুন জনছ  

জজমু 

১৯৯২৪৯১৭৯১১০০০৬২৪ 

০১৯৯৯২০৯২৬৭ 

 

গ্র ভাঃ ট ংগ যী ি  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়াঃ ফন্দজফি 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৭০০০/- 

 

২৩৭  জভ াঃ ফ ফলু ড়ভয়  

ড়ত -জভ াঃ ভড়ছফয যিভ ন 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ রুিী খ তুন 

৫০৭৮৭৬৭৫৪৭ 

০১৭৩১৯৩৮৩৫৭ 

গ্র ভাঃ র্ ঙ্গুয়  ি  

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৭০০০/- 

 

২৩৮  জভ াঃ আকত য জি জিন 

ড়ত -জভ াঃ আড়ভন উড়িন 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ ড়ভন য  খ তুন 

১৯৭৩৪৯১৭৯৮৩৩৩১০১৭ 

০১৭৬৮২৫০৫৪৬ 

গ্র ভাঃ র্ ঙ্গুয়  ি  

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৫০০০/- 

 



২৩৯  জভ াঃ আত উয যিভ ন 

ড়ত -জভ াঃ র র ড়ভয়  

স্ত্রী-জভ ছ াঃ আক ড় খ তুন 

১৯৮৭৪৯১৭৯২৩৩২২২৫১ 

০১৭৬৮২৫০৫৪৬ 

গ্র ভাঃ র্ ঙ্গুয়  ি  

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৬০০০/- 

 

২৪০  জভ ছ াঃ আপজ র জি জিন 

ড়ত -জভ াঃ আড়ভন উড়িন 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ  ড়িনুযী 

১৯৭৫৪৯১৭৯৮৩৩৩১০২০ 

০১৭৩১৯৩৮৩৫৭ 

গ্র ভাঃ র্ ঙ্গুয়  ি  

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৫৫০০/- 

 

২৪১  জভ াঃ আবু জিড়রভ 

ড়ত -জভ াঃ িড়য় র িক 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ সূম ডভড়ন 

১৯৮৫৪৯১৭৯৮৩৩৩৫৩৬৪ 

০১৯৯৮২০৩৩৪৭ 

গ্র ভাঃ পুি য চয 

ওয় র্ ড নং-০৭ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৬০০০/- 

 

২৪২  জভ াঃ ফুলু ড়ভয়  

ড়ত -মৃত ি দ জখ 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ আজন য় য  খ তুন 

১৯৭৮৪৯১৭৯৮৩৩৩৫৪৫২ 

০১৯৬১৫৫৯১২৯ 

গ্র ভাঃ পুি য চয 

ওয় র্ ড নং-০৭ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৬০০০/- 

 



২৪৩  জভ াঃ জি যি ফ আরী 

ড়ত -জভ াঃ িড়য় র িক 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ ড়যপ  খ তুন 

১৯৮৮৪৯১৭৯৮৩৩৩৫৫১৯ 

০১৯৯৮২০৩৩৪৭ 

গ্র ভাঃ পুি য চয 

ওয় র্ ড নং-০৭ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৬৫০০/- 

 

২৪৪  জভ াঃ ি ইজ উড়িন 

ড়ত -জভ াঃ ভড়জফয যিভ ন 

স্ত্রী-জভ ছ -ড়যপ  খ তুন 

১৯৮৫৪৯১৭৯৮৩৩৩৪৫১৮ 

০১৯৯০০৯৩৮৮৬ 

গ্র ভাঃ জফ য় রভ যী 

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৬০০০/- 

 

২৪৫  জভ াঃ ড়িদ আরী 

ড়ত -মৃত ড়িফ দ উল্ল ি 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ য জির  খ তুন 

১৯৪৭৪৯১৭৯৮৩৩৩৪৫৪৭ 

০১৯৯০০৯৩৮৮৬ 

গ্র ভাঃ জফ য় রভ যী 

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

২৪৬  জভ াঃ ড়জয় দ ড়ভয়  

ড়ত -মৃত ভজয়জ ব্য  যী 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ  ড়িনুযী জফগভ 

১৯৬৭৪৯১৭৯৮৩৩৩১২৭০ 

০১৯৯৯২০৯২৬৭ 

গ্র ভাঃ র্ ঙ্গুয়  ি  

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৪৫০০/- 

 



২৪৭  জভ াঃ আব্দুর আড়জজ 

ড়ত -মৃত কিরুড়িন 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ ড়ছযভড়ত জফগভ 

১৯৫৭৪৯১৭৯৮৩৩৩১২৩৪ 

০১৭৯৬২৬৭৮৮৯ 

গ্র ভাঃ র্ ঙ্গুয়  ি  

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

২৪৮  জভ াঃ আব্দুর ভড়জদ 

ড়ত -মৃত কিরুড়িন 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ ভড়জডন  জফগভ 

১৯৬২৪৯১৭৯৮৩৩৩১২৩৬ 

০১৯৯৭১১৬৩০৮ 

গ্র ভাঃ র্ ঙ্গুয়  ি  

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

২৪৯  জভ াঃ পক্কু ড়ভয়  

ড়ত -মৃত জির র উড়িন 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ রুড়য়  খ তুন 

১৯৫৮৪৯১৭৯৮৩৩৩১২৭৮ 

০১৯৯৮৩৫৬৮৪৩ 

গ্র ভাঃ র্ ঙ্গুয়  ি  

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

২৫০  জভ ছ াঃ র্ ড়রভন খ তুন 

স্ব ভী-মৃত কজছয জিখ 

১৯৬৭৪৯১৭৯৮৩৩২৪৯২২ 

০১৩০২২৪৩৫৫৯ 

গ্র ভাঃ গয়ট  ি  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ২০০০/- 

 



২৫১  জভ াঃ রুচ ন  

ড়ত - মৃত কজছয 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ জয জকয়  খ তুন 

১৯৭৭৪৯১৭৯৮৩৩২৪৯২৩ 

০১৩০২২৪৩৫৫৯ 

গ্র ভাঃ গয়ট  ি  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৬০০০/- 

 

২৫২  জভ াঃ ফকুর ড়ভয়  

ড়ত -জভ াঃ আব্দুয য জ্জ ক 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ আকত য  খ তুন 

১৯৯১৪৯১৭৯৮৩০০০১৯২ 

০১৯৯৬২৯১৩৪৪ 

গ্র ভাঃ গয়ট  ি  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৮০০০/- 

 

২৫৩  জভ াঃ িবুজ ড়ভঞ  

ড়ত -জভ াঃ আব্দুয য জ্জ ক 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ  যড়ভন আকত য 

১৯৮৮৪৯১৭৯৮৩৩৩৪৩৫০ 

০১৯৯৬২৯১৩৪৪ 

গ্র ভাঃ গয়ট  ি  

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৭০০০/- 

 

২৫৪  †gvt ïKzi Avjx 

wcZv-‡gvt ev`kv 

¿̄x-‡gvQvt kvnxbyix 

১৯৯২৪৯১৭৯৮৩০০০২৫৫ 

০১৯৩০৩৮১৩৪৩ 

 

গ্র ভাঃ নতুন জৌরভ যী 

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৪৫০০/- 

 



২৫৫ জভ ছ াঃ কড়পর  জফগভ 

স্ব ভীাঃ জভ াঃ ইব্র ড়িভ 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ ছজরি  জফগভ 

১৯৭২৪৯১৭৯৮৩৩২৫৫৪৫ 

০১৯৩৯০৩৭১০০ 

গ্র ভাঃ নতুন জৌরভ যী 

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়াঃ জৌরভ যী 

ড়ফধফ  

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

 

২৫৬ জভ ছ াঃ আড়ম্বয়  

স্ব ভীাঃ জভ াঃ জয আরী 

১৯৭৭৪৯১৭৯৭১৩৮৮৫৭৭ গ্র ভাঃ উত্তয ফ যফ ন্দ  

ওয় র্ ড নং-০৬ 

ইউড়নয়নাঃ জযৌভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 

২৫৭ †gvQvt RqMb †bQv 

¯̂vgx-g„Z Avãyj Kv‡`i 

 গ্র ভাঃ চুড়রয় য চয 

ওয় র্ ড নং-০৭ 

ইউড়নয়নাঃ জযৌভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 

২৫৮ ‡gvQvt n‡Riv LvZzb 

¯̂vgx-g„Z nvwbd DwÏb 

 গ্র ভাঃ জগ য় রগ্র ভ 

ওয় র্ ড নং-০৮ 

ইউড়নয়নাঃ জযৌভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 



২৫৯  ‡gvQvt Av‡e`v LvZzb 

¯̂vgx-g„Z Avãyj nK 

 গ্র ভাঃ জৌরভ যী 

ওয় র্ ড নং-০৮ 

ইউড়নয়নাঃ জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 

২৬০  ‡gvt nvweeyi ingvb 

wcZv-g„Z nvwKg DwÏb 

¿̄x-‡gvQvt g‡bvqviv 

 

 গ্র ভাঃ উত্তয ইজর ভ যী 

ওয় র্ ড নং-০৫ 

ইউড়নয়নাঃ জযৌভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

২৬১  জভ ছ াঃ নুজযজ  জফগভ 

ড়ত াঃ আব্দুর গফুয 

৪৬২০৬৩০৩৬০ গ্র ভাঃ ফুরফ িী 

ওয় র্ ড নং-০৩ 

ইউড়নয়নাঃ জযৌভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(ড়ফধফ ) 

 

২৬২  ‡gvt gvB`yj Bmjvg 

wcZv-g„Z Avnv` Avjx 

¿̄x-‡gvQvt kwidv LvZzb 

 গ্র ভাঃ ড়িভ ইজর ভ যী 

ওয় র্ ড নং-০৫ 

ইউড়নয়নাঃ জযৌভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 



২৬৩  ভতজরফ ড়ভয়  

স্ত্রীাঃ র ইরী জফগভ 

 

১৯৭৭৫৯১৪৪৮৭৫৩৫১২২ 

০১৯৫৯৮৩৩৪৫৭ 

গ্র ভাঃ জছ ট ভ দ যটির  

ওয় র্ ড নং-০৫ 

ইউড়নয়নাঃ জযৌভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 

২৬৪  জভ াঃ ড়জয় উয যিভ ন 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ ভয়ন  খ তুন 

৪১৬৪৭৯৮০৬০ 

০১৭৬১৮৬৩৯০৬ 

গ্র ভাঃ উত্তয ইজর ভ যী 

ওয় র্ ড নং-০৫ 

ইউড়নয়নাঃ জযৌভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 

২৬৫  জভ াঃ পজলুর িক 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ জভড়জয়  খ তুন 

১৯৬৩৪৯১৭৯৭১৩৮৫৬০৪ 

০১৪০৪৭২৪৩৯২ 

গ্র ভাঃ উত্তয ইজর ভ যী 

ওয় র্ ড নং-০৫ 

ইউড়নয়নাঃ জযৌভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৬০০০/- 

 

২৬৬  জভ ছ াঃ ফুরভড়ত 

ড়ত াঃ জভ াঃ পজলুর িক 

৫৫৬৪৫৭২২৩৭ 

০১৪০৪৭২৪৩৯২ 

গ্র ভাঃ উত্তয ইজর ভ যী 

ওয় র্ ড নং-০৫ 

ইউড়নয়নাঃ জযৌভ যী 

জক ন আয় জনই 

(ফ ক প্রড়তফন্ধী) 

 



২৬৭  জভ ছ াঃ প জতভ  খ তুন 

স্ব ভীাঃ জভ াঃ আব্দুর ড়ভয়  

১৯৭২৪৯১৭৯৭১৩৮৫৬১২ 

০১৭৪০৭৫৯৪০৭ 

গ্র ভাঃ উত্তয ইজর ভ যী 

ওয় র্ ড নং-০৫ 

ইউড়নয়নাঃ জযৌভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

(স্ব ভী ড়যতযক্ত ) 

 

২৬৮  জভ াঃ জহুরুর ইির ভ 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ ভ জজদ  খ তুন 

১৯৬৭৪৯১৭৯৭১৩৮৫৬২৯ 

০১৩০৯৫৩৬০১৭ 

গ্র ভাঃ উত্তয ইজর ভ যী 

ওয় র্ ড নং-০৫ 

ইউড়নয়নাঃ জযৌভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 

২৬৯  জভ াঃ আত ফয যিভ ন 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ য ড়ফয়  খ তুন 

১৯৫৫৪৯১৭৯৭১৩৮৫৫১৬ 

০১৯৯১৪৯৮৮৪৬ 

গ্র ভাঃ উত্তয ইজর ভ যী 

ওয় র্ ড নং-০৫ 

ইউড়নয়নাঃ জযৌভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 

২৭০  জভ াঃ আজফদ আরী 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ ভজন য় য  খ তুন 

১৯৭১৪৯১৭৯৭১৩৮৫৬০৬ 

০১৭৪০৭৬৪১৮৫ 

গ্র ভাঃ উত্তয ইজর ভ যী 

ওয় র্ ড নং-০৫ 

ইউড়নয়নাঃ জযৌভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 



২৭১  জভ াঃ ছ জফদ আরী 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ জজিড়ভন আক্ত য 

১৯৯০৪৯১৭৯৭১৩৮৫৮২২ গ্র ভাঃ উত্তয ইজর ভ যী 

ওয় র্ ড নং-০৫ 

ইউড়নয়নাঃ জযৌভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 

২৭২  জভ াঃ আি দ আরী 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ আপরুজ  খ তুন 

১৯৬৯৪৯১৭৯৭১৩৮৫৬০৫ 

০১৯৪৮৯০৭৭৫৩ 

গ্র ভাঃ উত্তয ইজর ভ যী 

ওয় র্ ড নং-০৫ 

ইউড়নয়নাঃ জযৌভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 

২৭৩ জগ র ভ নফী 

স্ত্রীাঃ ভভত জ জফগভ 

৪১৯০৮৩০৬২২ 

০১৯১৪০৬৫৩১৯ 

গ্র ভাঃ ইজর ভ যী 

ওয় র্ ড নং-০৫ 

ইউড়নয়নাঃ জযৌভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ২০০০/- 

 

২৭৪ জভ াঃ ভড়উয যিভ ন 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ আশুয  খ তুন 

 

৭৩৫৫০২৪০৯৭ 

০১৯৮৩৩১০০৪১ 

গ্র ভাঃ সুড়তয  ি 

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়নয়নাঃ জযৌভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 



২৭৫ ‡gvt byi †gvnv¤§` 

wcZv-g„Z k‡gR DwÏb 

¯¿x-‡gvQvt gv‡jKv †eMg 

 

 গ্র ভাঃ ড়ভজড  ি  

ওয় র্ ড নং-০৩ 

ইউড়নয়নাঃ জযৌভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 

২৭৬ ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb 

‡gvt Avãyj ev‡Zb 

¿̄x-‡gvQvt ibwRbv Av³vi 

 

১৯৯০৪৯১৭৯৭১০০০০০৬ 

০১৯২৩৪৪৮৫৭১ 

গ্র ভাঃ জযৌভ যী 

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়াঃ জযৌভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৫০০০/- 

 

২৭৭  জভ াঃ আব্দুর ফ জতন 

ড়ত -মৃত িমযত আরী 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ আক্ত য  জফগভ 

১৯৬৭৪৯১৭৯৭১৪০০২৮৯ 

০১৯২৩৪৪৮৫৭১ 

গ্র ভাঃ জযৌভ যী 

ওয় র্ ড নং-০১ 

ইউড়াঃ জযৌভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৭০০০/- 

 

২৭৮  ‡gvt mwdqvj nK 

wcZv-g„Z gûRj nK 

¿̄x-‡gvQvt gÄyqviv LvZzb 

 

১৯৭২৪৯১৭৯৭১৩৭৮৯২৪ 

০১৪০৯৭১৮৩৭১ 

গ্র ভাঃ ইছ কুড়ি ভধ্য ি  

ওয় র্ ড নং-০৩ 

ইউড়নয়নাঃ জযৌভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৪৫০০/- 

 



২৭৯  জভ াঃ স্বড়জফ ি ি ন 

ড়ত -জভ াঃ আবু ি ঈদ 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ ভড়নয  আক্ত য 

৪৬৬৩৪৩০০১৭ 

০১৬১৫৯৮৮০৭৭ 

গ্র ভাঃ নূতন ফন্দয 

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়াঃ জযৌভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

২৮০ জভ াঃ িড়িদ য যিভ ন 

ড়ত -মৃত ভহুজর িক 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ ভড়ছয়  খ তুন 

১৯৫৫৪৯১৭৯৭১৩৭৮৯৮৮ 

০১৯৯০০৪৯৫৭৩ 

 

গ্র ভাঃ পূফ ড ইছ কুড়ি 

ওয় র্ ড নং-০৩ 

ইউড়াঃ জযৌভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

২৮১ জভ াঃ ভন্ডর ড়ভয়  

ড়ত -মৃত ভহুজর িক 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ আড়জযন খ তুন 

১৯৭৩৪৯১৭৯৭১৩৭৯১৩৭ 

০১৯৯০০৪৯৫৭৩ 

 

গ্র ভাঃ পূফ ড ইছ কুড়ি 

ওয় র্ ড নং-০৩ 

ইউড়াঃ জযৌভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ২০০০/- 

 

২৮২ জভ াঃ আবু ি ইদ 

ড়ত -মৃত ড়কত ফ উড়িন 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ  ড়িনুয  

১৯৬২৪৯১৭৯৭১৩৮৪০৪৬ 

 

গ্র ভাঃ নূতন ফন্দয 

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়াঃ জযৌভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 



২৮৩ জভ ছ াঃ য জফয়  জফগভ 

স্ব ভীাঃ মৃত িজযত আরী 

১৯৭৬৪৯১৭৯৭১৩৮২৪১৭ 

০১৪০৬৬৭৫৭৬৯ 

গ্র ভাঃ চয ফ ভজনয চয 

ওয় র্ ড নং-০৪ 

ইউড়াঃ জযৌভ যী 

ড়দনভজুয (ড়ফধফ ) 

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 

২৮৪ †gvt Avqbvj nK 

wcZv-g„Z-mevZzjøvn 

¿̄x-‡gvQvt gwgbv LvZzb 
 

গ্র ভাঃ পূফ ড ইছ কুড়ি 

ওয় র্ ড নং-০৩ 

ইউড়াঃ জযৌভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

২৮৫ শ্রভাঃ শ্রভান্তাজ আলী 

স্ত্ীঃ ভজভনা খাতুন 

১৯৬৭৪৯১৭৯১১৩৫১১৩০ 

০১৯১৪৮২৯৬২৪ 

গ্রাভঃ টাঙ্গারী াড়া, ওয়ার্ ষ নং-01 

ইউজনয়নঃ ফন্দক্ষফড় 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৩৫০০/- 

 

২৮৬  শ্রভাঃ মুছা 

স্ত্ীঃ শ্রভাছাঃ শ্ররখা খাতুন 

১৯৯১৪৯১৭৯১১০০০৫৭০ 

০১৯৩৬৭৭৮৯৪০ 

গ্রাভঃ টাপুরচর, ওয়ার্ ষ নং-01 

ইউজনয়নঃ ফন্দক্ষফড় 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 



২৮৭  শ্রভাঃ শাহীন আলভ 

স্ত্ীঃ শ্রভাছাঃ ফুলজান খাতুন 

১০২৮৬৭৬৯২০ 

০১৩১৯৪৮৪১৬৯ 

গ্রাভঃ টাপুরচর, ওয়ার্ ষ নং-01 

ইউজনয়নঃ ফন্দক্ষফড় 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

২৮৮  শ্রভাঃ শজপক আহক্ষভদ 

স্ত্ীঃ শ্রভাছাঃ সুভাইয়া শ্রফগভ 

৩৩০৪৯৮১৫৯৪ 

০১৭৯১৫৭৩৪৮২ 

গ্রাভঃ টাপুরচর, ওয়ার্ ষ নং-01 

ইউজনয়নঃ ফন্দক্ষফড় 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

২৮৯  শ্রভাঃ একরামুল হক 

স্ত্ীঃ শ্রভাছাঃ রজশদা শ্রফগভ 

19904917911000162 

01722136026 

গ্রাভঃ দজেি টাপুরচর, ওয়ার্ ষ নং-01 

ইউজনয়নঃ ফন্দক্ষফড় 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

২৯০  শ্রভাঃ জহুরুল ইসলাভ 

স্ত্ীঃ শ্রভাছাঃ হাজরা খাতুন 

১৯৫২৪৯১৭৯১১৩৫১৬৬১ 

01994975618 

গ্রাভঃ টাপুরচর, ওয়ার্ ষ নং-01 

ইউজনয়নঃ ফন্দক্ষফড় 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ২০০০/- 

 



২৯১  শ্রভাঃ এরশাদুল ইসলাভ 

স্ত্ীঃ শ্রভাছাঃ প্রবাতী শ্রফগভ 

19824917971000037 

01753660466 

গ্রাভঃ নটান াড়া, ওয়ার্ ষ নং-০২ 

ইউজনয়নঃ শ্ররৌভারী সদর 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৩০০০/- 

 

২৯২  শ্রভাঃ উজ্জল শ্রহাক্ষসন 

স্ত্ীঃ শ্রভাছাঃ সজনয়া খাতুন 

19953913671000654 

01701417237 

গ্রাভঃ টাপুরচর, ওয়ার্ ষ নং-01 

ইউজনয়নঃ ফন্দক্ষফড় 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

২৯৩  শ্রভাঃ কজপল উজিন 

স্ত্ীঃ শাজন্ত খাতুন 

১৯৮২৪৯১৭৯১১৩৭১৬০৫ 

০১৯৯২১৯৩৯১০ 

গ্রাভঃ দজেি টাপুরচর, ওয়ার্ ষ নং-০১ 

ইউজনয়নঃ ফন্দক্ষফড় 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

২৯৪  জভ াঃ িদয আরী 

স্ত্রীাঃ জভ ছ াঃ ফ জনছ  খ তুন 

১৯৫৩২৮৮৭৯০ 

০১৮২৫৪৭৮০৫৪ 

গ্রাভঃ টাঙ্গারী াড়া, ওয়ার্ ষ নং-01 

ইউজনয়নঃ ফন্দক্ষফড় 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

  



২৯৫  জভ াঃ জ ভ র জি জিন 

স্ত্রীাঃ ি ড়িদ  খ তুন 

৪৯১৭৯১১৩৫১৩৯৭ 

০১৯৮২৯১৫৯০৪ 

গ্রাভঃ টাঙ্গারী াড়া, ওয়ার্ ষ নং-01 

ইউজনয়নঃ ফন্দক্ষফড় 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

২৯৬  ‡gvnv¤§` Avjx 

igRvb Avjx 

¿̄x-‡gvQvt wgbviv †eMg 

১৯৭৪৩৩১৩০২৩০৮১০৬৬ 

০১৯৯০৯৫২৮৭৩ 

গ্রাভঃ টাপুরচর ফাজার, ওয়ার্ ষ নং-01 

ইউজনয়নঃ ফন্দক্ষফড় 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 

২৯৭  ‡gvQvt Bwjgv LvZzb 

¯̂vgx-g„Z wiqvRyj Bmjvg 

১৯৮৩৪৯১৭৯১১৩৪৭৬৬২ 

০১৯২৪৯১১৪৬৭ 

গ্র ভাঃ দড়িণ  খীউি  

ওয় র্ ড নং-০৯ 

ইউড়াঃ চয জৌরভ যী 

ড়দনভজুয (ড়ফধফ ) 

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

 

২৯৮  ‡gvt  wiqvRyj nK 

wcZv-g„Z ev`kv wgqv 

¿̄x-‡gvQvt †gv‡gjv LvZzb 

১৯৭২৪৯১৭৯১১৪২৬৮৩১ 

০১৯২৪৯১১৪৬৭ 

গ্র ভাঃ দড়িণ  খীউি  

ওয় র্ ড নং-০৯ 

ইউড়াঃ চয জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 



২৯৯  ‡gvt AvRvnvi Avjx 

wcZv-g„Z wPKb Avjx 

¿̄x-‡gvQvt Qwjgb †bQv 

১৯৪৯৪৯১৭৯১১৩৪৯৭০৮ 

০১৯০৯২১৭৪০৪ 

গ্র ভাঃ দড়িণ  খীউি  

ওয় র্ ড নং-০৯ 

ইউড়াঃ চয জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৫০০০/- 

 

৩০০  ‡gvt `yjvj †nv‡mb 

wcZv-‡gvt Aveyj Kvjvg 

¿̄x-‡gvQvt weDwU cvifxb 

১৯৮৭৪৯১৭৯১১৩৫০৮১৪ 

০১৯০৯২১৭৪০৪ 

গ্র ভাঃ দড়িণ  খীউি  

ওয় র্ ড নং-০৯ 

ইউড়াঃ চয জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৫০০০/- 

 

৩০১  ‡gvQvt AvQgv LvZzb 

¯̂vgx-g„Z dRj Avjx 

১৯৬৭৪৯১৭৯১১৩৪৯৮৯৪ 

০১৯২৪৯১১৪৬৭ 

গ্র ভাঃ দড়িণ  খীউি  

ওয় র্ ড নং-০৯ 

ইউড়াঃ চয জৌরভ যী 

ড়দনভজুয (ড়ফধফ ) 

আনুভ ড়নক ১০০০/- 

 

৩০২  ‡gvt Aveyj Kvjvg 

g„Z †mvigvb gÛj 

¿̄x-‡gvQvt †mvbvevb 

১৯৭২৪৯১৭৯১১৩৪৯৭১০ 

০১৯০৯২১৭৪০৪ 

গ্র ভাঃ দড়িণ  খীউি  

ওয় র্ ড নং-০৯ 

ইউড়াঃ চয জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৪০০০/- 

 



৩০৩  জভ াঃ আভজ দ জি জিন 

ড়ত - মৃত ি জিফ আরী 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ জয়ফুর 

১৯৬৭৪৯১৭৯১১৩৪৮০৬১ 

০১৯২৪৯১১৪৬৭ 

গ্র ভাঃ দড়িণ  খীউি  

ওয় র্ ড নং-০৯ 

ইউড়াঃ চয জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৫০০০/- 

 

৩০৪  জভ াঃ এভদ দুর িক 

ড়ত -জভ াঃ আভজ দ জি জিন 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ িজভর  খ তুন 

১৯৯১৪৯১৯৪৭৫০০০১০৮ 

০১৯০২৪৪৩৮৭১ 

গ্র ভাঃ দড়িণ  খীউি  

ওয় র্ ড নং-০৯ 

ইউড়াঃ চয জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৭০০০/- 

 

৩০৫  জভ াঃ ভ ন্ন ন  

ড়ত -মৃত  জিফ আরী 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ নুয জ ি ন 

১৯৬২৪৯১৭৯১১৩৪৮১২৬ 

০১৯৬৮০৭৬৫৮৬ 

গ্র ভাঃ দড়িণ  খীউি  

ওয় র্ ড নং-০৯ 

ইউড়াঃ চয জৌরভ যী 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৫০০০/- 

 

৩০৬ জভ াঃ জি ন  ড়ভয়  

ড়ত -আাঃ ক জদয 

স্ত্রী-জভ ছ াঃ স্বপ্ন  খ তুন 

১৯৮৮৪৯১৭৯১১৩৪৯৫৪৩ 

০১৯৬৮০৮১৬০৫ 

গ্র ভাঃ জখদ ইভ যী 

ওয় র্ ড নং-০৯ 

ইউড়াঃ ফন্দজফি 

ড়দনভজুয 

আনুভ ড়নক ৬০০০/- 

 

  

 


