
মুজজফফল ষ উরক্ষ্যে ১ভ, ২য় ও ৩য় ম ষাক্ষ্য় ফযাদ্দকৃত গৃক্ষ্য উকাযক্ষ্বাগী ভূজভীন ও গৃীন র্থ্ষাৎ ‘ক’ শ্রেণীয পুনফ ষাজত জযফাক্ষ্যয তর্থ্ঃ 

উক্ষ্জরাঃ কুজিগ্রাভ দয  শ্রজরাঃ কুজিগ্রাভ 

ক্রজভক 

নং 

উকাযক্ষ্বাগীয নাভ 

(স্বাভী ও স্ত্রী উবক্ষ্য়য) 

জাতীয় জযচয়ত্র ও 

শ্রভাফাআর নম্বয 

ঠিকানা 

গ্রাভ/ওয়াড ষ/আউজনয়ন 

শ্রা ও ভাজক 

অয় 
ছজফ (স্বাভী ও স্ত্রী উবক্ষ্য়য) ভন্তব্য 

০১ 
শ্রভাঃ কভত অরী 

স্ত্রীঃ অজছয়া শ্রফগভ 

৪৯১৫২১৯২৪১৭৮৪/ 

০১৯২৭১৯৭০২০ 

াং- ভআজদপুয-০৮ 

শ্রবাগডাঙ্গা, কুজিগ্রাভ। 

জদনভজুয 

৪,৫০০/- 

 

 

০২ 

শ্রভাছাঃ াজজনা শ্রফগভ 

স্বাভীঃ শ্রভাঃ অয়নার 

ক 

৫১০৭৩৫৩৫৭৪/ 

০১৭৭৩৫৭০১১৫ 

াং- ভআজদপুয-০৮ 

শ্রবাগডাঙ্গা, কুজিগ্রাভ। 

জদনভজুয 

৫০০০/- 

 

 

০৩ 
অভজাদ শ্রাক্ষ্ন 

স্ত্রীঃ অরজভনা শ্রফগভ 

২৮৫৪৫৬৬২৮৪/ 

০১৭০৬৯০০৮২৭ 

কাজচচয-০৮ 

শ্রবাগডাঙ্গা, কুজিগ্রাভ। 

জদনভজুয 

৫০০০/- 

 

 

০৪ 
ভজভনুর আরাভ 

স্ত্রীঃ াভজন শ্রফগভ 

১০০২৮৩৯০৬৪/ 

০১৩০৮১৭৬২৯৩ 

ভাষ্টাযািা, 

ভাধফযাভ-০৯, 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৪,৫০০/- 

 

 

০৫ 
শ্রভাছাঃ াজজযন শ্রফওয়া 

স্বাভীঃ মৃতঃ শ্রদরদায 

৪৬০৫৫৪১৬৫৭/ 

০১৭৮৮৯৫২৮৫৬ 

কাজচচয - ০৮ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৫০০০/- 

 

 

০৬ 
অক্ষ্নায়াযা শ্রফগভ 

স্বাভীঃ অবুর শ্রাক্ষ্ন 

৫০৫৩৫৫৪৪২৩/ 

০১৭৭৪৫৯৮৯৪৪ 

কাজচচয -০৮ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৪,৫০০/- 

 

 

০৭ 
যাক্ষ্ফয়া  শ্রফগভ 

স্বাভীঃ অব্দুর াজকভ 

৪৬০৫৫৩৮১০৯/ 

০১৭০৯৫০৭৯৩৪ 

কাজচচয -০৮ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৫০০০/- 

 

 

০৮ 
উভয অরী 

স্ত্রীঃ ঝরজক শ্রফগভ 

৬৪০৫৪৬০৭৯৮/ 

০১৭৪০১৫২১২৮ 

বুজািা, 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৪,৫০০/- 

 

 

০৯ 
জুক্ষ্য়র জভয়া 

স্ত্রীঃ অজম্বয়া শ্রফগভ 

৭৩০৫৬১৯৮১৪/ 

০১৯৩৭১৭০৯৯ 

বুজািা, 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৫০০০/- 

 

 

১০ 
শ্রভায়াক্ষ্েভ শ্রাক্ষ্ন 

স্ত্রীঃ ভজপরা শ্রফগভ 

১৪৭২৯২৯৪০৩/ 

০১৭৭৩৭২৭৬৭১ 

বুজািা, 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৪,৫০০/- 

 

 

১১ 

জভনা শ্রফগভ 

স্বাভীঃ মৃতঃ শ্রভাাম্মদ 

অরী 

৪৯১৫২৮৫২৬১৫৮৩/ 

০১৭৩৭৫১৯৮৩৬ 

বুজািা, 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৫০০০/- 

 

 

১২ 
জপকুর আরাভ 

স্ত্রীঃ াাজাদী শ্রফগভ 

৩২৫৩৫৮৪৩৩৬/ 

০১৭২৩৭৯০৩৭৯ 

বুজািা, 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৪,৫০০/- 

 

 



১৩ 
যজপকুর আরাভ 

স্ত্রীঃছাজভনা শ্রফগভ 

৪৯২৫২০১১০০৩৯৩/ 

০১৭২৩৭৯০৩৭৯ 

বুজািা, 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৫০০০/- 

 

 

১৪ 
ভজয অরী 

স্ত্রীঃ ভজজতা শ্রফগভ 

৬৪০৫৪৫৭৮৬৯/ 

০১৭৫০৮৯৭০৯৬ 

বুজািা, 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৪,৫০০/- 

 

 

১৫ 
াদু ভামুদ 

স্ত্রীঃ ভজরা শ্রফগভ 

১৯০৬৭২০১৪৭/ 

০১৮৬১১৭৫৮২০ 

বুজািা, 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৪,৫০০/- 

 

 

১৬ ফকুর শ্রনছা 
৩৭০৬৭১৬০০২/ 

০১৯৮৮৩৩৪৭৪৩ 

বুজািা, 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জবক্ষুক 

৫০০০/- 

 

প্রজতফন্ধী 

জফফাজত 

১৭ 
ভভতাজ শ্রফগভ 

স্বাভীঃ ভাজনক জভয়া 

১৯০৫৪৭২৭৭৩/ 

০১৭৩৬০০১০০৪ 

বুজািা, 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৪,৫০০/- 

 

 

১৮ 
ফজদয়ত অরী 

স্ত্রীঃ অজছয়া শ্রফগভ 

৮৬৯৫৮৫১০৪১/ 

০১৯৪৪৩৯৭২৯১ 

বুজািা, 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৪০০০/- 

 

 

১৯ 
শ্রভাঃ নুযর ক 

স্ত্রীঃ কজনুয শ্রফগভ 
৪১৫৫৬০২৯৮২/ 

বুজািা, 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৫০০০/- 

 

 

২০ 
শ্রভাঃ শ্রভাস্তপা কাভার 

স্ত্রীঃ জউজর শ্রফগভ 

৬৪০৫৬২০৪৯০/ 

০১৭৯৮৯৪৮৯৫৬ 

বুজািা, 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৫০০০/- 

 

 

২১ 
রাবজর শ্রফগভ 

স্বাভীঃ মৃতঃ ফাচ্চু 

8655032624/ 

01948668384 

meyRcvov, 

gvaeivg-09 

‡fvMWv½v 

w`bgRyi 

4,500/- 

 

 

২২ 
পাযজানা শ্রফগভ 

স্বাভীঃ জজভ 

২০০১৪৯১৫২১৯০০৬০০৪/ 

০১৪৬০৯৩৪৩৩২ 

বুজািা, 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৫০০০/- 

 

 

২৩ 

ফাক্ষ্নছা শ্রফগভ 

স্বাভীঃ মৃতঃ জযাজুর 

 

১৯৯৪৪৯১৫২৮৫০০০০১৮/ 

০১৭৩৯১১৪৯৮ 

বুজািা, 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৪০০০/- 

 

 

২৪ 
জযাজুর আরাভ 

স্ত্রীঃ নাজজনা শ্রফগভ 

৯১১৪৬৫৮৪৮৮/ 

০১৭৫১৬৬৯১৩৭ 

বুজািা, 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৫০০০/- 

 

 



২৫ 

জছভন শ্রফগভ 

স্বাভীঃ মৃতঃ কজদভ 

 

৪১৬৬২৮৯৭১২/ 

০১৭২৪৫৬৪৩৪৬ 

বুজািা, 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৫০০০/- 

 

 

২৬ 
জপকুর আরাভ 

স্ত্রীঃ অয়া শ্রফগভ 

৪৯১৫২১৯২৩৫২৫৭/ 

০১৩১০৯৬০৯৯৮ 

বুজািা, 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৪,৫০০/- 

 

 

২৭ 
শ্রভাঃ ফাদা জভয়া 

স্ত্রীঃ রাআরী শ্রফগভ 
২৮০৫৫৭৩৯৮৩/ 

বুজািা, 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৫০০০/- 

 

 

২৮ 
শ্রভাছাঃ জজভরা শ্রফগভ 

স্বাভীঃ মৃতঃ ফাবু শ্রখ 
৩৭০৪৪৪৯৬৮৮/ 

বুজািা, 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৪,৫০০/- 

 

 

২৯ 
শ্রভাঃ ওয়াক্ষ্দ অরী 

স্ত্রীঃ ভক্ষ্ভনা শ্রফগভ 
১৯০৬৭৭৩৪১৯/ 

বুজািা, 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৪০০০/- 

 

 

৩০ 
শ্রভাছাঃ াীনুয শ্রফগভ 

স্বাভীঃ াারভ জভয়া 
১৯৯৪৪৯১৫২১৯৮০০৪৭৫/ 

বুজািা, 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৫০০০/- 

 

 

 

৩১ 
শ্রভাঃ ভাআদুর আরাভ 

স্ত্রীঃ শ্রজানা শ্রফগভ 
৮২১১৩৮৫৪৩৩/ 

বুজািা, 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৪০০০/- 

 

 

৩২ 
শ্রভাছাঃ ছজকনা শ্রফগভ 

স্বাভীঃ মৃতঃ ায়দায 
৬৬৫৫৪৬৯৩২৩/ 

বুজািা, 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৪,৫০০/- 

 

 

৩৩ 
শ্রভাঃ আভদাদুর ক 

স্ত্রীঃ রুজজনা শ্রফগভ 
৩২৫১৭২৮০৯৭/ 

বুজািা, 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৫০০০/- 

 

 

৩৪ 
শ্রভাঃ াক্ষ্দয অরী 

স্ত্রীঃ াজনা শ্রফগভ 
৫৯৫৫৪৫৯৭১৩/ 

বুজািা, 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৫০০০/- 

 

 

৩৫ 
শ্রভাঃ মুকুর জভয়া 

স্ত্রীঃ ারুর শ্রফগভ 
২০০০৮৯১৫২১৯০৮০৭১৭/ 

বুজািা, 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৫০০০/- 

 

 



৩৬ 
শ্রভাঃ পযজ উল্যা 

স্ত্রীঃ নাজভা শ্রফগভ 

৪১৫৫৪৯৬২০৩/ 

০১৭৬৭১৫০৮৮৯ 

বুজািা, 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৫০০০/- 

 

 

৩৭ 
শ্রভাছাঃ অজছয়া শ্রফগভ 

স্বাভীঃ খাক্ষ্দভ অরী 

৭৭৫৫৬৫৭৬৫২/ 

০১৭৬৭১৫০৮৮৯ 

বুজািা, 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৪,৫০০/- 

 

 

৩৮ 
শ্রভাঃ ভনু জভয়া 

স্ত্রীঃ রুজন শ্রফগভ 

৬৪০৩৬৯৩৫৬২/ 

০১৭০৬৭০৩৪৮১ 

বুজািা, 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৫০০০/- 

 

 

৩৯ 
শ্রভাঃ জপকুর আরাভ 

স্ত্রীঃ জভজষ্ট শ্রফগভ 

৩৭০৫৫৮০৩২৬/ 

০১৭৩৭৯৫৪১১৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা-০৭ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৫০০০/- 

 

 

৪০ 
শ্রভাঃ ভজজদ্দ জভয়া 

স্ত্রীঃ ভস্তবান শ্রফগভ 

৮২০৫৫৯৬৪৫৮/ 

০১৬৪৪৬৯০২০০ 

খাটাভাযী, 

শ্রবাগডাঙ্গা-০৭ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৬০০০/- 

 

 

৪১ 
শ্রভাছাঃ যজভা শ্রফগভ 

স্বাভীঃ কাচুয়া 

৯১০৫৫০৬২১৭/ 

০১৬০০০০৮৬৫৩ 

খাটাভাযী, 

শ্রবাগডাঙ্গা-০৭ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

গৃকভী 

৩০০০/- 

 

 

৪২ 
শ্রভাছাঃ জউরী শ্রফগভ 

স্বাভীঃ অযাপ 

৪৯১৫২১৯২২৯৩৪৩/ 

০১৯৫১৫৫৫৭৯৫ 

খাটাভাযী, 

শ্রবাগডাঙ্গা-০৭ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

গৃকভী 

৩০০০/- 

 

 

৪৩ 
শ্রভাঃ জহুয অরী 

স্ত্রীঃ াক্ষ্যা শ্রফগভ 

৯৫৫২৭৯২০৬২/ 

০১৮১৬৩১৪৭০৫ 

খাটাভাযী, 

শ্রবাগডাঙ্গা-০৭ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৫,৫০০/- 

 

 

৪৪ 
শ্রভাছাঃ যজদা শ্রফগভ 

স্বাভীঃ এযাদুর ক 

৪৯১৫২১৯২৩৭১২৯/ 

০১৩১৮৯৩০৮২৪ 

খাটাভাযী, 

শ্রবাগডাঙ্গা-০৭ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

গৃকভী 

৩৫০০/- 

 

 

৪৫ 
শ্রভাছাঃ ফুরভারা শ্রফগভ 

স্বাভীঃ কাচুয়া 

৭৩০৫৫৯৫৮৬৫/ 

০১৮২৬৪০৩৭৬৩ 

 

খাটাভাযী, 

শ্রবাগডাঙ্গা-০৭ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

গৃকভী 

৩০০০/- 

 

 

৪৬ 
শ্রভাছাঃ অজছয়া খাতুন 

স্বাভীঃ াটি 

৪৯১৫২১৯০০০৬৩৩/ 

০১৩১০১৭৪২৩৮ 

খাটাভাযী, 

শ্রবাগডাঙ্গা-০৭ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

গৃকভী 

৩০০০/- 

 

 

৪৭ 
শ্রভাছাঃ অনজজনা খাতুন 

স্বাভীঃ জাাঙ্গীয 

৪৯০৪৫৪০০০৪৯৮/ 

০১৭৯৯৪৭৩৯৭৪ 

খাটাভাযী, 

শ্রবাগডাঙ্গা-০৭ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

গৃকভী 

৩৫০০/- 

 

 



৪৮ 
শ্রভাছাঃ শ্রদক্ষ্রা ফক্ষ্গভ 

স্বাভীঃ ফুরভন 

৬৮৫৬৭৬২৭১৮/ 

০১৭৬১৩৭২০৩৬ 

খাটাভাযী, 

শ্রবাগডাঙ্গা-০৭ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

গৃকষভী 

৩০০০/- 

 

 

৪৯ 

শ্রভাছাঃ অক্ষ্নায়াযা 

শ্রফগভ 

স্বাভীঃ জফয উজদ্দন 

৪৯১৫২১৯২৩৬৮১৫/ 

০১৭৭৪২২৬৮৩৯ 

খাটাভাযী, 

শ্রবাগডাঙ্গা-০৭ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

গৃকভী 

৩০০০/- 

 

 

৫০ 
শ্রভাছাঃ যজভা শ্রফগভ 

স্বাভীঃ যজভ াধু 

৪৬২৯৮০১৫৭৪/ 

০১৩১৪১৯২৮০১ 

খাটাভাযী, 

শ্রবাগডাঙ্গা-০৭ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

গৃকভী 

৩৫০০/- 

 

 

৫১ 
শ্রভাছাঃ জাক্ষ্ভরা শ্রফগভ 

স্বাভীঃ াযা জভয়া 

৪৯১৫২১৯২৩৫২৬৪/ 

০১৩১৮৯৩০৮২৪ 

খাটাভাযী, 

শ্রবাগডাঙ্গা-০৭ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

গৃকভী 

৩০০০/- 

 

 

৫২ 
শ্রভাছাঃ লুৎপা শ্রফগভ 

স্বাভীঃ জযয়াজুর ক 

৪৯১৫২৩৮১৬৬২৮১/ 

০১৭২৩৭৮১৪৫৯ 

খাটাভাযী, 

শ্রবাগডাঙ্গা-০৭ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

গৃকভী 

৩০০০/- 

 

 

৫৩ 
শ্রভাছাঃ ভজনপা খাতুন 

স্বাভীঃ ফুরফয অরী 

৬৯১১২০৪৮৫৪/ 

০১৩০৫১০৪২৯৬ 

খাটাভাযী, 

শ্রবাগডাঙ্গা-০৭ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

গৃকভী 

৩০০০/- 

 

 

৫৪ 
শ্রভাঃ অব্দুর াজভদ 

স্বাভীঃ কাআছাজন শ্রফগভ 

৪৯১৫২১৯২৩৭৩৪৬/ 

০১৭০৯২৮২৮০৪ 

খাটাভাযী, 

শ্রবাগডাঙ্গা-০৭ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৫০০০/- 

 

 

৫৫ 
শ্রভাঃ কাক্ষ্ভ অরী 

স্ত্রীঃ াজভদা শ্রফগভ 

৪৯১৫২১৯২২১৩০৮/ 

০১৭৯৫৭৬২৬৩৯ 

ফাসুয জবটা-০২ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৫০০০/- 

 

 

৫৬ 
শ্রভাছাঃ াজরভা খাতুন 

স্বাভীঃ অজনছুর 
২০০০৪৯১৫২১৯১১৭২৪৯/ 

ফানছায জবটা-০৭ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

গৃকভী 

৩০০০/- 

 

 

৫৭ 
শ্রভাঃ অনছায অরী 

স্ত্রীঃ অকজরভা 
৪৯১৫২১৯২৩৮৩২৯/ 

ফানছায জবটা-

কক্ষ্রজািা-০৭ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৬০০০/- 

 

 

৫৮ 
শ্রভাঃ অক্ষ্নায়ায শ্রাক্ষ্ন 

স্ত্রীঃ কুরছুভ শ্রফগভ 

৪৯১৫২১৯২৩৩০৬০/ 

০১৭২৫৬২২০৯৩ 

ভধ্যকুভযপুয-

বজগযজবটা-০৬ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৫০০০/- 

 

 

৫৯ 
শ্রভাঃ অব্দুর ভজজদ 

স্ত্রীঃ যজভা শ্রফগভ 

৮৬৯৯৪৬৪৪৮৬/ 

০১৯৮৬৮২৭০৭২ 

ভধ্যকুভযপুয- 

ফানছায জবটা- ০৬ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৬০০০/- 

 

 

৬০ 
শ্রভাঃ নজজয শ্রাক্ষ্ন 

স্ত্রীঃ ভজজদা শ্রফগভ 

৩৭০৫৭৪২৫৩৮/ 

০১৭৯৪৪৮০৩৯৭ 

ভধ্যকুভযপুয-

কুিাযাি- ০৬ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৫০০০/- 

 

 



৬১ 
শ্রভাঃ যতন জভয়া 

স্ত্রীঃ খাজদজা শ্রফগভ 

৮২০৫৭৫৯৬১৯/ 

০১৮৩৮৬০৭৯৭৫ 

ভধ্যকুভযপুয-

কুিাযাি- ০৬ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৫০০০/- 

 

 

৬২ 
শ্রভাছাঃ ফুরঝুজি শ্রফওয়া 

স্বাভীঃ শ্রবারা শ্রখ 
৪৯১৫২১৯২৩৭৬৭৩/ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

দারারািা-০৭ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

গৃকভী 

৩৫০০/- 

 

 

৬৩ 
শ্রভাঃ জভজানুয যভান 

স্ত্রীঃ পাক্ষ্তভা শ্রফগভ 

৮২০৫৮১০১৩১/ 

০১৭৮৪০৬৩১০০ 

ভধ্যকুভযপুয- 

কুিাযাি- ০৬ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৬০০০/- 

 

 

৬৪ 
শ্রভাঃ পজলুর ক 

স্ত্রীঃ ভভতাজ শ্রফগভ 

৪৯১৫২৫৩২২১৯১৭/ 

০১৬২২৫৪৬৪৬৬ 

ভধ্যকুভযপুয- 

কুিাযাি- ০৬ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৫০০০/- 

 

 

৬৫ 
শ্রভাঃ াজভদুর আরাভ 

স্ত্রীঃ াক্ষ্জযা শ্রফগভ 

৩৭০৫৬৪৪৭৩৪/ 

০১৭৭০৫০২২১৯ 

ভধ্যকুভযপুয- 

কুিাযাি- ০৬ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৬০০০/- 

 

 

৬৬ 
অাম্মদ শ্রাক্ষ্ন 

স্ত্রীঃ শ্রযানা শ্রফগভ 

২৩৫৫৭৬৪৪২০/ 

০১৯৩৮৪৫২৪৪৭ 

ভধ্যকুভযপুয- 

কুিাযাি- ০৬ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৫০০০/- 

 

 

৬৭ 

শ্রভাছাঃ অপক্ষ্যাজা 

শ্রফগভ 

স্বাভীঃ ভাক্ষ্রক 

৬৮৯৪৪০৮৩০৮/ 

০১৯১৩৪৩৫১৮৩ 

ভধ্যকুভযপুয- 

কুিাযাি- ০৬ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

গৃকভী 

৩০০০/- 

 

 

৬৮ 
শ্রভাঃ া অরভ 

স্ত্রীঃ ছাক্ষ্রভা শ্রফগভ 

২৮০৬৭২১৬৩১/ 

০১৯০৯০৩১৩২৬ 

ভধ্যকুভযপুয- 

কুিাযাি- ০৬ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৫০০০/- 

 

 

৬৯ 
শ্রভাঃ াাফ উজদ্দন 

স্ত্রীঃ নুযজাান শ্রফগভ 

২৩৫৫৭৬২৭১৩/ 

০১৭১০৫২৯২৬৭ 

ভধ্যকুভযপুয- 

কুিাযাি- ০৬ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৬০০০/- 

 

 

৭০ 
শ্রভাঃ জক্ষ্ফদ  অরী 

স্ত্রীঃ শ্রযানা শ্রফগভ 

৮৫২৪৯০৮১০১৩৯৮/ 

০১৩১৯৫৩৮৮৩২ 

বুজািা-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৬০০০/- 

 

 

৭১ 
শ্রভাঃ কদয অরী 

স্ত্রীঃ জযনা শ্রফগভ 

৪৯১৫২১৯২৪০৮৫৭/ 

০১৭৮০৭৭১৫৫৮ 

বুজািা-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৬০০০/- 

 

 

৭২ 
শ্রভাঃ অব্দুর াজপজ 

স্ত্রীঃ জফরজক শ্রফগভ 

১৯০৫৪৫৬৫৯৪/ 

০১৭০৫৬৭৭৬০৬ 

চয ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৫০০০/- 

 

 

৭৩ 
শ্রভাঃ জপকুর ক 

স্ত্রীঃ অছভা শ্রফগভ 

১৯০৫৬৫৫০৪৭/ 

০১৭৯৪৪৮০৩২৫ 

জগভক্ষ্নয চয-০৬ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৫০০০/- 

 

 

৭৪ 
‡gvt AvKei Avjx 

স্ত্রীঃ কাকরী শ্রফগভ 

19944915219000640/ 

01836848226 

gvaeivg-09 

†fvMWv½v 

w`bgRyi 

5000/- 

 

 



৭৫ 
শ্রভাঃ াজকভ অরী 

স্ত্রীঃ জভজষ্ট শ্রফগভ 
০১৭১০৪৩০৭৮০ 

বুজািা-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৬০০০/- 

 

 

৭৬ 

শ্রভাছাঃ শ্রযাক্ষ্কয়া শ্রফগভ 

স্বাভীঃ মৃতঃ জছয 

উজদ্দন 

৭৭৫৫৬১৬৮৫৬/ 

০১৯৯৪৬৫৪৪৬৩ 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

গৃকভী 

৩০০০/- 

 

 

৭৭ 
শ্রভাঃ জদুর আরাভ 

স্ত্রীঃ ভজজষনা শ্রফগভ 

৪১৫৫৪৪৯৯৮৮/ 

০১৭২৫১৫৫৮০৪ 

চয ভাধফযাভ-০৬ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৫০০০/- 

 

 

৭৮ 
শ্রভাঃ অব্দুর ক 

স্ত্রীঃ দুরারী 

১৯০৬৫৬২৭৪৭/ 

০১৯৫৭৩০৮৮৬৭ 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৬০০০/- 

 

 

৭৯ 

শ্রভাছাঃ অক্ষ্নায়াযা 

শ্রফগভ 

স্বাভীঃ নজফয শ্রাক্ষ্ন 

৭৭৫৫৭৪২৩৬৩/ 

০১৯৫৩৭৭২৬৯৮ 

বুজািা-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৬০০০/- 

 

 

৮০ 
শ্রভাছাঃ ভক্ষ্নায়াযা শ্রফগভ 

স্বাভীঃ জহুয অরী 

৩৭০৫৪৪৯০৪৩/ 

০১৮৭১৬৯১৯০৬ 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

গৃকভী 

৩০০০/- 

 

 

৮১ 
শ্রভাঃ নুযজাভার অরী 

স্ত্রীঃ াজদা শ্রফগভ 

৯৫৫৩৩৬৪৩৭৪/ 

০১৮৬১১৫৮৩১৬ 

বুজািা-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৫০০০/- 

 

 

৮২ 
শ্রভাঃ াজকভ অরী 

স্ত্রীঃ অদযী শ্রফগভ 
০১৭৬১১৭৬৪৭৮ 

বুজািা-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

গৃকভী 

৩০০০/- 

 

 

৮৩ 

শ্রভাছাঃ অজরা শ্রফগভ 

স্বাভীঃ মৃতঃ ছজকয 

উজদ্দন 

১৯০৫৯২৩১৬৩/ 

০১৯৫৫০২৬৬৪৬ 

বুজািা-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

গৃকভী 

৩০০০/- 

 

 

৮৪ 
শ্রভাঃ ভজনু জভয়া 

স্ত্রীঃ রুারী শ্রফগভ 

১৪৫৫১৭৩৪৮/ 

০১৭১৩৮৪২৩০৬ 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৫০০০/- 

 

 

৮৫ 
শ্রভাঃ তাজুর আরাভ 

স্ত্রীঃ জফজথ শ্রফগভ 

৯১৫৭৩৯৯৮২৬/ 

০১৮৮৪৭২৯০৯৬ 

বুজািা-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৬০০০/- 

 

 

৮৬ 
শ্রভাঃ জাভার শ্রাক্ষ্ন 

স্ত্রীঃ শ্রগারাজ শ্রফগভ 
১৪৫৬৭৪১৭৪১/ 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৬০০০/- 

 

 

৮৭ 
শ্রভাঃ শ্রভাফাযক অরী 

স্ত্রীঃ নআভন জফজফ 

৫০৫৬৭৩৬৩৫৭/ 

০১৯৪১৫১৫৩৫৫ 

বুজািা-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৫০০০/- 

 

 



৮৮ 
শ্রভাঃ শ্রজানাফ অরী 

স্ত্রীঃ অজরা শ্রফগভ 

৪৯১৫২১৯২৪১৮৮০/ 

০১৭৮৭৯১০৯২১ 

বুজািা-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৫০০০/- 

 

 

৮৯ 
শ্রভাঃ জপকুর আরাভ 

স্ত্রীঃ অয়া শ্রফগভ 

১৪৫৫৭৬২৭৭১/ 

০১৭৮৭৯১০৯২১ 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৬০০০/- 

 

 

৯০ 
শ্রভাছাঃ রাকী শ্রফগভ 

স্বাভীঃ নজরুর আরাভ 

৪৯১৫২১৯২৪৩০০৪/ 

০১৯২৭৪৭৫০৮৮ 

ভাক্ষ্ঠয াি-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

গৃকভী 

৩০০০/- 

 

 

৯১ 
শ্রভাঃ অজনছুয যভান 

স্ত্রীঃ অপরুজা শ্রফগভ 

৬৪০৫৯৯২৬৭৫/ 

০১৩০৯৯৬৯৭৩০ 

বুজািা 

ভাধফযাভ-০৮ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

গৃকভী 

৬,০০০/- 

 

 

৯২ 

াজদা শ্রফগভ 

স্বাভীঃ মৃতঃ ভাম্মদ 

অরী 

৫৯১৫৬৭৬২০১৪৩৮/ 

০১৯২৪৯৮৮১১৮ 

ভাষ্টাযািা 

কাজচচয-০৮ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

গৃকভী 

৩,০০০/- 

 

 

৯৩ 
শ্রভাঃ ফাফলু জভয়া 

স্ত্রীঃ  লুৎপা শ্রফগভ 

৪৯১৫২২৮২৫২০৭৩/ 

০১৭৩৩৫৮৮৪৩ 

ভাষ্টাযািা 

ভাধফযাভ-০৮ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৫০০০/- 

 

 

৯৪ 
শ্রভাছাঃ অজছয়া শ্রফগভ 

স্বাভীঃ শ্রভাজাফ্পয 

১৯৯৫৪৯১৫২১৯০০১৮৫০/ 

০১৭৯২৪১৪০৪০ 

ভাষ্টাযািা 

ভাধফযাভ-০৮ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

গৃকভী 

৩,৫০০/- 

 

 

৯৫ 
শ্রভাছাঃ শ্রযভা খাতুন 

স্বাভীঃ ভজনু জভয়া 

৬৪৫৩৪৩৯৮৬৮/ 

০১৭২২০৯২৭৪৪ 

ভাষ্টাযািা 

ভাধফযাভ-০৮ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

গৃকভী 

৩,০০০/- 

 

 

৯৬ 
শ্রভাছাঃ শ্রযজভ শ্রফগভ 

স্বাভীঃ ভধু জভয়া 

৪২১১১১৬৫৯৭/ 

০১৯৪৬৭৬৫৩৮৭ 

ভাষ্টাযািা 

ভাধফযাভ-০৮ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

গৃকভী 

৩,০০০/- 

 

 

৯৭ 
শ্রভাঃ অযাফুর ক 

স্ত্রীঃ াযবীন শ্রফগভ 

১৯০৫৮০৪৬১১/ 

০১৭৬৩০৪৩৬১৪ 

ভাষ্টাযািা 

ভাধফযাভ-০৮ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৬০০০/- 

 

 

৯৮ 

শ্রভাছাঃ যাক্ষ্ফয়া শ্রফগভ 

স্বাভীঃ মৃতঃ শ্রদাক্ষ্রায়ায 

শ্রাক্ষ্ন 

৩৭০৩৪৩০২৮৪/ 

০১৩০৫১০৪২৯১ 

ভাষ্টাযািা 

ভাধফযাভ-০৮ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

গৃকভী 

৩,০০০/- 

 

 

৯৯ 
যওন শ্রাক্ষ্ন যাব্বী 

স্ত্রীঃ নাজভা শ্রফগভ 

২৮০৫৬৭৬১০৯/ 

০১৭৫৭৩০৬৫৫২ 

ভাষ্টাযািা 

ভাধফযাভ-০৮ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৬০০০/- 

 

 

১০০ 
শ্রভাঃ শ্রাযাফ শ্রাক্ষ্ন 

স্ত্রীঃ াানাজ শ্রফগভ 

৪৯১৫২১৯২৩৯২৬৯/ 

০১৭৯৮৮৮৪৯০৭ 

gvóvicvov 

gvaeivg-08 

‡fvMWv½v 

w`bgRyi 

6000/- 

 

 



১০১ 
শ্রভাছাঃ রাজক শ্রফগভ 

স্বাভীঃ ফাক্ষ্ছয অরী 

১০২৭৮১১৮৭৪/ 

০১৭৬২২৮৮০৩৬ 

শ্রবাগডাঙ্গা-০৭ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

w`bgRyi 

3000/- 

 

 

১০২ 
শ্রভাঃ ভন্তাজ অরী 

স্ত্রীঃ বুরবুরী 

৯১০৪৭৫৩৬৯৫/ 

০১৭৮৬৭৫৯৫৮৫ 

অযাজী 

রাফািী- ০৮ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

১০৩ 
শ্রভাঃ ভজপজ উজদ্দন 

স্ত্রীঃ শ্রভজযনা শ্রফগভ 

৪৬০৩৭৩৪৯৫৭/ 

০১৭৭৪৫৯৩১৪৫ 

অযাজী 

রাফািী- ০৮ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৬০০০/- 

 

 

১০৪ 
শ্রভাঃ অব্দুয যজদ 

স্ত্রীঃ যজভছা 
২৮০৭২৪৮৯৭২/ 

অযাজী 

রাফািী- ০৮ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

১০৫ 
শ্রভাছাঃ ঝুমুযী শ্রফগভ 

স্বাভীঃ জয়নার 
০১৯৩৮৩২৮৪৮৫ 

অযাজী 

রাফািী- ০৮ 

ক্ষ্রাখানা 

প্রজতফন্ধী 

৩,০০০/- 

 

 

১০৬ 
শ্রভাঃ সয়দ অরী 

স্ত্রীঃ অক্ষ্রয়া শ্রফগভ 
৯১০৩৭১৫৩১৫/ 

অযাজী 

রাফািী- ০৮ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৬০০০/- 

 

 

১০৭ 

শ্রভাছাঃ নাজভা শ্রফগভ 

স্বাভীঃ মৃতঃ অবুর 

কাক্ষ্ভ 

৭৮০৩৪২৯৩২৮/ 

০১৭৫১১৩৩০২১ 

চয অযাজী 

রাফািী- ০৮ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৩,০০০/- 

 

 

১০৮ 
শ্রভাঃ ভজভনুর আরাভ 

স্ত্রীঃ মুজি শ্রফগভ 

৬৮৫৪১১৮৭২৩/ 

০১৭৯৬০৬৭২৫২ 

চয অযাজী 

রাফািী- ০৮ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

১০৯ 
শ্রভাঃ াক্ষ্ছন অরী 

স্ত্রীঃ ভজনযন শ্রফগভ 

৯১০৪৭৫৩৭৩৭/ 

০১৭৮৬৭৬৭৭১৫ 

অযাজী রাফািী 

পূফ ষ- ০৮ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

১১০ 
শ্রভাছাঃ শ্রদরজন শ্রফগভ 

স্বাভীঃ ভক্ষ্য অরী 

৯১০৪৭৫৬২০১/ 

০১৭৯৪৪৯০৭০১ 

চয অযাজী 

রাফািী-০৮ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৩,০০০/- 

 

 

১১১ 
শ্রভাঃ অরভগীয শ্রাক্ষ্ন 

স্ত্রীঃ াজজনা শ্রফগভ 

৪১৬৩৭২৬৮৭২/ 

০১৭৮৪৯৯১৩৩০ 

চয অযাজী 

রাফািী-০৮ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

১১২ শ্রভাছাঃ পাক্ষ্তভা খাতুন 
২০০৫৪৯১৫২৩৮০০১৬৯৮/ 

০১৭৯৬৫৬৪৪৯৭ 

চয অযাজী 

রাফািী-০৮ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৩,০০০/- 

 

জফফাজত 

১১৩ 

শ্রভাঃ শ্রভাপাের 

শ্রাক্ষ্ন 

স্ত্রীঃ এজছভন 

৪৯১৫২৩৮১৮১৬৯০/ 

০১৭০৭৪১৫৮৩৬ 

অযাজী রাফািী 

পূফ ষ- ০৮ 

ক্ষ্রাখানা 

প্রজতফন্ধী 

৩,০০০/- 

 

 



১১৪ 
শ্রভাছাঃ শ্রযানা শ্রফগভ 

স্বাভীঃ মৃতঃ অবু ফক্কয 
৫৫০৩৭১৯৩৯৪/ 

চয অযাজী 

রাফািী-০৮ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৩,০০০/- 

 

 

১১৫ 
শ্রভাঃ শ্রভাকক্ষ্রছ 

স্ত্রীঃ শ্রযাক্ষ্কয়া শ্রফগভ 

৮৬৫৩৮১৮৯৪১/ 

০১৭৯৪৪৯০৬৭৮ 

অযাজী 

রাফািী- ০৮ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৬০০০/- 

 

 

১১৬ 
শ্রভাছাঃ জহুযা শ্রফগভ 

স্বাভীঃ খায়রুল্ল্ো 

১৯০৪৭৬৫০৮৬/ 

০১৭৮৫০৭৯৩৭৬ 

চয অযাজী 

রাফািী-০৮ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৩,০০০/- 

 

 

 

১১৭ 
শ্রভাছাঃ শ্রজানা শ্রফগভ 

স্বাভীঃ মৃতঃ অরভ 

৩২৫৩৫৫৮০৯৬/ 

০১৯৩৯৫৩২০০৮ 

চয কুজিগ্রাভ- ০১ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জঝক্ষ্য়য কাজ 

৩,০০০/- 

 

 

১১৮ 
শ্রভাঃ দাক্ষ্যাগ অরী 

স্ত্রীঃ পাক্ষ্তভা 

৯৫৫১৭৯৪৬৪৮/ 

০১৯২৭৫২৮৯০৭ 

চয কুজিগ্রাভ- ০১ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

১১৯ 
শ্রভাছাঃ ভারা শ্রফগভ 

স্বাভীঃ জফফয যভান 

৬৪০৪৮৫২৬১৮/ 

০১৩০০১৮৫০২৮ 

চয কুজিগ্রাভ- ০১ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

১২০ 
শ্রভাছাঃ ফজফতা শ্রফগভ 

স্বাভীঃ াক্ষ্ছন অরী 

৫৯৫৪৯৮৬০২১/ 

০১৩১৮৯৬০৯১৩ 

অযাজী 

রাফািী- ০৮ 

ক্ষ্রাখানা 

জঝক্ষ্য়য কাজ 

৩,০০০/- 

 

 

১২১ 
শ্রভাঃ পারুখ অক্ষ্ম্মদ 

স্ত্রীঃ কাজরী শ্রফগভ 
১৯০৪৭৬৫৬৪৯/ 

অযাজী 

রাফািী- ০৮ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৬,০০০/- 

 

 

১২২ 
শ্রভাঃ ভজজদুর আরাভ 

স্ত্রীঃ অছভা শ্রফগভ 

৭৩৫৩৪৬০৫৯০/ 

০১৭৯৪৪৯০৬৯৮ 

অযাজী 

রাফািী- ০৮ 

ক্ষ্রাখানা 

জঝক্ষ্য়য কাজ 

২,৫০০/- 

 

 

১২৩ 
শ্রভাছাঃ কল্পনা অক্তায 

স্বাভীঃ ভাফুজায 

৫০৫৪৭৪৭১১৭/ 

০১৯৮৫২৩০৩৯৮ 

অযাজী 

রাফািী- ০৮ 

ক্ষ্রাখানা 

জঝক্ষ্য়য কাজ 

২,৫০০/- 

 

 

১২৪ 
শ্রভাঃ ভঞ্জু 

স্ত্রীঃ াক্ষ্জনা শ্রফগভ 

৮৬৫৩৬৮২২৩০/ 

০১৯৫৯৪১২১৮৮ 

ওদাগয ািা-০১ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জদনভজুয 

৬০০০/- 

 

 

১২৫ শ্রভাঃ ভাফুজায যভান ৬৪০৪৭৬০০০৮/ 

অযাজী 

রাফািী পূফ ষ- ০৮ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৬০০০/- 

 

প্রজতফন্ধী 

জফফাজত 



১২৬ 
শ্রভাঃ অরভ জভয়া 

স্ত্রীঃ জরজ শ্রফগভ 
৪৯১৫২৩৮১৮০৭৮৫/ 

চয সুবাযকুটি- ০৮ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৬০০০/- 

 

 

১২৭ 
শ্রভাঃ জাভার উজদ্দন 

স্ত্রীঃ াজদা শ্রফগভ 
৯১০৪৮৪২৪৯৮/ 

চয সুবাযকুটি- ০৮ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৬০০০/- 

 

 

১২৮ শ্রভাছাঃ ভজযয়ভ শ্রফগভ 
৪৯১৫২৩৮১৮১১২২/ 

০১৭০৪৬০৪৬০৯ 

চয সুবাযকুটি- ০৮ 

ক্ষ্রাখানা 

জঝক্ষ্য়য কাজ 

২,৫০০/- 

 

তারাক প্রাপ্ত 

১২৯ 
শ্রভাঃ জাাঙ্গীয অরভ 

স্ত্রীঃ অক্ষ্নছা খাতুন 
৩২৫৫০০২৭৮৮/ 

চয সুবাযকুটি- ০৮ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৬০০০/- 

 

 

১৩০ 
শ্রভাঃ আরাভ 

স্ত্রীঃ শ্রফরী শ্রফগভ 

৫০৫৪৮১৪২২২/ 

০১৭৪০২৭৬২১৩ 

সুবাযকুটি-০৯ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

১৩১ 
শ্রভাছাঃ শ্রজানা শ্রফগভ 

স্বাভীঃ ছাভসুর আরাভ 

৫০৫৪৭০৫০২৪/ 

০১৭৯৯১৫৪১৭৫৩ 

সুবাযকুটি-০৯ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৩,০০০/- 

 

 

১৩২ 
শ্রভাঃ দুরার জভয়া 

স্ত্রীঃ নাজভা শ্রফগভ 

৫০৫৫০১০৮২০/ 

০১৯৫৯৯৯২০৩১ 

সুবাযকুটি-০৯ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

১৩৩ 
শ্রভাঃ যাক্ষ্দুর আরাভ 

স্ত্রীঃ অযজজনা শ্রফগভ 

১০০২৪৯১৪৯৪/ 

০১৭২৮৬৫৬৭৭৮ 

ক্ষ্রাখানা-০৩ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৬,০০০/- 

 

 

১৩৪ 
শ্রভাঃ অজছভ উজদ্দন 

স্ত্রীঃ কাকরী শ্রফগভ 

৫৫০৪৮৭১৪১৮/ 

০১৭৭৩২২৭২৬২ 

খাভায ক্ষ্রাখানা 

জিভ-০২ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

১৩৫ 
শ্রভাঃ কাজছমুজদ্দন 

স্ত্রীঃ ভাক্ষ্রকা শ্রফগভ 

৯১০৪৮৭৩৯৬৪/ 

০১৭৩৮৯৬৪৩৫৬ 

খাভায ক্ষ্রাখানা 

জিভ-০২ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

১৩৬ 
শ্রভাঃ কজছমুজদ্দন 

স্ত্রীঃ অছভা শ্রফগভ 

৩৭০৪৯৭০৩৫৩/ 

০১৭৭৩৮২৭৮০৭ 

খাভায ক্ষ্রাখানা-০২ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৬,০০০/- 

 

 

১৩৭ 
শ্রভাঃ জহুয অরী 

স্ত্রীঃ কজছভন শ্রফগভ 

৯১০৪৮৬৬৭৩৭/ 

০১৭৭৪৫৬৫২৫০ 

খাভায ক্ষ্রাখানা-০২ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৪,০০০/- 

 

 



১৩৮ 
শ্রভাঃ ভাআদুর আরাভ 

স্ত্রীঃ জযকতা শ্রফগভ 

১৯৯৩৪৯১৫২৩৮০০০১৭৭/ 

০১৭২২২৬৮৬১৩ 

ক্ষ্রাখানা-০৩ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

১৩৯ 
সুদান 

স্ত্রী: শ্রকৌল্যা যাণী 

৯১০৫২২৪৯৮৫/ 

০১৭২৩১৭৫০৯৬ 

গংগাদা-০৪ 

শ্রফরাগাছা 

জদনভজুয 

৬০০০/- 

 

 

১৪০ 

শ্রী যতন যায় 

স্ত্রী: কনা যাণী 

 

১৯৯৩৪৯১৫২১৭০০০২৩৯/ 

০১৭৬৫০১৪৬৮০ 

ধনঞ্জয়-০৫ 

শ্রফরাগাছা 

জদনভজুয 

৬০০০/- 

 
 

 

১৪১ 
শ্রীভজত জররা যানী 

স্বাভী: মৃত: বুদা 

২৮০৫১৮৫১৭৬/ 

০১৭৯৭৯৬৫৩৪৩ 

জফক্ষ্েেয-০৭ 

শ্রফরাগাছা 

জদনভজুয 

৬০০০/- 

 
 

 

১৪২ 
শ্রভাঃ নজজয উজদ্দন 

স্ত্রী: অছভা শ্রফগভ 

৪৯১৫২১৭১৯২৭১৩/ 

০১৭৯৬২৬১৫৯৬ 

ধনঞ্জয়-০৫ 

শ্রফরাগাছা 

জদনভজুয 

৬০০০/- 

 

 

১৪৩ শ্রভাছাঃ জজযনা শ্রফগভ 

৪৯১৫২১৭১৯১৫১৯/ 

০১৯২৪৩০৫৪৬৪ 

 

গংগাদা-০৪ 

শ্রফরাগাছা 

জদনভজুয 

৩০০০/- 

 

 

তারাক প্রাপ্ত 

১৪৪ 
শ্রভাছাঃ াজছনা শ্রফগভ 

স্বাভী: অজনছ 

৪৯১৫৩১৭১৯৩০৫৫/ 

০১৯৩৩৯০৪৯৩০ 

ধনঞ্জয়-০৫ 

শ্রফরাগাছা 

জদনভজুয 

২,৫০০/- 

 

 

স্বাভী জনক্ষ্খাজ 

১৪৫ 
শ্রী উের চন্দ্র 

স্ত্রী: নয়ণী যাণী 

৫৫০৫২১৬৩৭৩/ 

০১৭৫০৭৩০৮৩৮ 

গংগাদা-০৪ 

শ্রফরাগাছা 

জদনভজুয 

৬০০০/- 

 

 

 

১৪৬ 
শ্রী মদু চন্দ্র ভন্ত 

স্ত্রী: চাম্পা যাণী 

১০০২৬১৪৯২১/ 

০১৭৫৬৫৩৭৯৭৬ 

গংগাদা-০৪ 

শ্রফরাগাছা 

জদনভজুয 

৬০০০/- 

 

 

১৪৭ 
শ্রভাঃ াজভদুর আরাভ 

স্ত্রী: সুজভ অক্তায 

১৪৫৫২৮৩৭৮৬/ 

০১৭৬৭৫৬১৫২৭ 

গংগাদা-০৪ 

শ্রফরাগাছা 

জদনভজুয 

৫০০০/- 

 

 

১৪৮ 
শ্রভাঃ শ্রযজাউর আরাভ 

স্ত্রী: শ্রজানা শ্রফগভ 

৪৯১৫২১৭১৯৪৪৯৪/ 

০১৭৭৪৩০৭৩২১ 

শ্রফরগাছা-০৬ 

শ্রফরাগাছা 

জদনভজুয 

৬০০০/- 

 

 

১৪৯ 

শ্রভাঃ অকফয অরী 

স্ত্রী: শ্রভাছাঃ যজভা 

শ্রফগভ 

৪১৫৫২১৭৬৩৪/ 

০১৭৭৩৯১৮০২৩ 

গংগাদা-০৪ 

শ্রফরাগাছা 

জদনভজুয 

৬০০০/- 

 

 

১৫০ 
যজফ চন্দ্র শ্রভান্ত 

স্ত্রী: ঞ্জরী যাণী 

১৯৮৪৪৯১৫২১৭১০৫৭৭৬/ 

০১৭২৪১৯৩৫২০ 

গংগাদা-০৪ 

শ্রফরাগাছা 

জদনভজুয 

৬০০০/- 

 

 

১৫১ 
শ্রী ভধু 

স্ত্রী: জনতা যাণী 
৬৪০৫২৬৪৮২৮ 

গংগাদা-০৪ 

শ্রফরাগাছা 

জদনভজুয 

৬০০০/- 

 

 



১৫২ 
শ্রীভজত অযতী যানী 

জং- শ্রী ফাফলু চন্দ্র দা 
১৯৮৬৪৯১৫২১৭১০৯০৯৯ 

রাফািী 

খজররগঞ্জ- ০১ 

শ্রফরগাছা 

জদনভজুয 

৪০০০/- 

 

 

১৫৩ 
জযদ যায় 

স্ত্রী শ্রলাযজ যাণী 
৪৯১৫২১৭১৯১৭০৮/ 

গংগাদা-০৪, 

শ্রফরগাছা 

জদন ভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

১৫৪ 
ছজকনা 

স্বাভী: মৃত: ভজয 

১০০২৩৩৪০১৭/ 

০১৭১৭৯৭৪৯০১ 

প্রাদ কাক্ষ্রায়া-০৭ 

কাঁঠারফািী 

জদন ভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

১৫৫ 
পজযদ শ্রাক্ষ্ন 

স্ত্রী: জাানাযা শ্রফগভ 

৫০৫৪৪৫২০৩১/ 

০১৭৪৪৯১৫০০১ 

খাজরা কাক্ষ্রায়া-০৭ 

কাঁঠারফািী 

জদন ভজুয 

৬,০০০/- 

 

 

১৫৬ 
ন্ধা যানী 

স্বাভী: মৃত: কারী কান্ত 

২৮০৪৩২৮০১৭/ 

০১৭৫৮৬৬২৭৪২ 

খাজরা কাক্ষ্রায়া-০৭ 

কাঁঠারফািী 

জদন ভজুয 

৩,৫০০/- 

 

 

১৫৭ 
অজভনুয আরাভ 

স্ত্রী: াক্ষ্য ফানু 

৯১০৪৬৬১০৮৮/ 

০১৭৬২৭০৫২৯১ 

খাজরা কাক্ষ্রায়া-০৭ 

কাঁঠারফািী 

জদন ভজুয 

৫,৫০০/- 

 

 

১৫৮ 
জদুর আরাভ 

স্ত্রী: সুজভ শ্রফগভ 

২৮০৪৭০১৯২৪/ 

০১৭৯৬৭৬২১২৬ 

খাজরা কাক্ষ্রায়া-০৭ 

কাঁঠারফািী 

জদন ভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

 

১৫৯ 
অরভ জভয়া 

স্ত্রী: যাক্ষ্দা শ্রফগভ 

৫৫৪৯২১৭৪৩৭/ 

০১৭৩৭১৩২৭৩৫ 

জফযাভ-০৩ 

কাঁঠারফািী 

জদন ভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

১৬০ অজজষনা 
৫০৫৩৭৩৫৮৪০/ 

০১৭২২২৮৬১২৬ 

যায়পুয-০৮ 

কাঁঠারফািী 

জদন ভজুয 

৪,৫০০/- 

 

তারাক প্রাপ্ত 

১৬১ 
াজভদা শ্রফগভ 

স্বাভী: মৃত: অজজজর 

৭৭৫৪৪৪৯৮৪৬/ 

০১৭৯৬৮৯৯৮৩৯ 

খাজরা কাক্ষ্রায়া-০৭ 

কাঁঠারফািী 

জদন ভজুয 

৪,০০০/- 

 

 

১৬২ 
ভজজষনা শ্রফগভ 

স্বাভী: মৃত: নুরুল্ল্া 

২৩৫৪৩২৯৫৬৩/ 

০১৭৪৬৪৪৬২০২ 

খাজরা কাক্ষ্রায়া-০৭ 

কাঁঠারফািী 

জদন ভজুয 

৪,০০০/- 

 

 

১৬৩ 
অনজু শ্রফগভ 

স্বাভী: যজপকুর আরাভ 

৩৭০৪৪৪৯৪৫৭/ 

০১৭৫১০১৬৪৪৩ 

খাজরা কাক্ষ্রায়া-০৭ 

কাঁঠারফািী 

জদন ভজুয 

৩,৫০০/- 

 

 

১৬৪ 
অবুফক্কয জভয়া 

স্ত্রী: নজফয়া 

৯৫৫৩৪৩৬৫১/ 

০১৭২২৩০৯০১৮ 

শ্রচক্ষ্যঙ্গা-০৮ 

কাঁঠারফািী 

জদন ভজুয 

৫,০০০/- 

 

 



১৬৫ পাক্ষ্তভা 
৫০৫৪৪৪৮২১১/ 

০১৭৩৪৬৯৯৬৫৪ 

খাজরা কাক্ষ্রায়া-০৭ 

কাঁঠারফািী 

জবক্ষুক 

২৫০০/- 

 

-জফফাজত 

১৬৬ শ্রভাছাঃ ারুর শ্রফগভ ৩২৫৪৪৬৩০৯৮ 
খাজরা কাক্ষ্রায়া-০৭ 

কাঁঠারফািী 

জদন ভজুয 

৪,০০০/- 

 

তারাকপ্রাপ্ত 

১৬৭ 
শ্রভাঃ জরুর আরাভ 

স্ত্রী াজনুয শ্রফগভ 
১৯০৬৭৮১৩৩৯ 

খাজরা কাক্ষ্রায়া-০৭ 

কাঁঠারফািী 

জদন ভজুয 

৪,৫০০/- 

 

 

১৬৮ 
শ্রভা: নুয শ্রাক্ষ্ন 

স্ত্রী শ্রযফা 
৫০৫৪৬৫৬৪৭৪ 

খাজরা কাক্ষ্রায়া-০৭ 

কাঁঠারফািী 

w`b gRyi 

6,000/- 

 

 

১৬৯ 
শ্রভাঃ জপকুর আরাভ 

স্ত্রী ফআভজন শ্রফগভ 

৫০৫৪৬৫৫৯৮৯/ 

০১৭৬৩৮১০৬৬১ 

প্রাদ কাক্ষ্রায়া-০৭ 

কাঁঠারফািী 

জদন ভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

১৭০ 
নুয শ্রভাাম্মদ 

স্ত্রী: তজভনা শ্রফগভ 

১৯০৪৬৬২৯০৩/ 

০১৭২২৩১৩২০৭ 

প্রাদ কাক্ষ্রায়া-০৭ 

কাঁঠারফািী 

জদন ভজুয 

৬,০০০/- 

 

 

১৭১ 
শ্রভাছাঃ পজজরা শ্রফগভ 

স্বাভী: মৃত খয়ফয অরী 

৩২৫৬৪৯৮২০৯/ 

০১৭৯৭৯৭২০৪৯ 

 

প্রাদ কাক্ষ্রায়া-০৭ 

কাঁঠারফািী 

জদন ভজুয 

৬,০০০/- 

 

 

১৭২ 
শ্রভাঃ ফজরায যভান 

স্ত্রী: মুক্তা শ্রফগভ 

২৮৪১২৫৬৫৬৯/ 

০১৭০৫৯১২৬২৩ 

 

প্রাদ কাক্ষ্রায়া-০৭ 

কাঁঠারফািী 

জদন ভজুয 

৬,০০০/- 

 

 

 

১৭৩ 
শ্রভাঃ অজগায অরী 

স্ত্রী: াজভদা শ্রফগভ 

১০০২২৭৯৭৩৩/ 

০১৭৫৫৯৮১৪৯৮ 

প্রাদ কাক্ষ্রায়া-০৭ 

কাঁঠারফািী 

জদন ভজুয 

৬,০০০/- 

 

 

১৭৪ 

শ্রভাছাঃক্ষ্ভক্ষ্যন শ্রফওয়া 

স্বাভী: মৃত: পজক্ষ্র 

যভান 

৮৬৫৪৬৭৮১৪৬/ 

০১৭৭৪৫৫৬২০৮ 

প্রাদ কাক্ষ্রায়া-০৭ 

কাঁঠারফািী 

জদন ভজুয 

৪,০০০/- 

 

 

১৭৫ 
শ্রভাছাঃ জজযনা শ্রফওয়া 

স্বাভী: মৃত: অ: ছাভাদ 

৫৯৫৪৪৫৪৩৬৮/ 

০১৭১০২৩৪৪১৬ 

 

প্রাদ কাক্ষ্রায়া-০৭ 

কাঁঠারফািী 

জদন ভজুয 

৪,০০০/- 

 

 

১৭৬ 
শ্রভাঃ জহুয অরী 

স্ত্রী ফজফতা শ্রফগভ 

৬৪০৪৪৪৪১২৪/ 

০১৭৯৭৮২০৪৪৪ 

প্রাদ কাক্ষ্রায়া-০৭ 

কাঁঠারফািী 

ক্ষ্টাচারক 

৭,০০০/- 

 

 

১৭৭ 
শ্রভাঃ অপতায অরী 

স্ত্রী: জফউটি শ্রফগভ 

৭৭৮৪৪৫৮৫৩২/ 

০১৭০১৯৮৪১০৬ 

প্রাদ কাক্ষ্রায়া-০৭ 

কাঁঠারফািী 

জদন ভজুয 

৫,০০০/- 

 

 



১৭৮ 
অজগায অরী 

স্ত্রী: শ্রযক্ষ্না শ্রফগভ 

১৯০৪৪৫৬৮২৭/ 

০১৭৯২৭১০৯৮ 

প্রাদ কাক্ষ্রায়া-০৭ 

কাঁঠারফািী 

জদন ভজুয 

৬,০০০/- 

 

 

১৭৯ 
শ্রভাঃ ছাত্তায অরী 

স্ত্রী: ভভতাজ শ্রফগভ 

৬৪০৬৫১৭৭৯৪/ 

০১৯৮৫৭৫১২৫৩ 

প্রাদ কাক্ষ্রায়া-০৭ 

কাঁঠারফািী 

জদন ভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

১৮০ 
শ্রভাছাঃ শ্রজাক্ষ্ফদা শ্রফওয়া 

স্বাভী: মৃত: অ: ফাক্ষ্তন 

৮২০৪৫৪৮২৯৪/ 

০১৭৯৭৮২০৪৪৪ 

প্রাদ কাক্ষ্রায়া-০৭ 

কাঁঠারফািী 

জদন ভজুয 

৪,০০০/- 

 

 

১৮১ 
শ্রভা: শ্রভাকক্ষ্রছ অরী 

স্ত্রী: পাক্ষ্তভা শ্রফগভ 

৭৩০৪৪৪২৫৩১/ 

০১৭১৫৪১৬৯১৫ 

যামপুয-০৮, 

কাঁঠারফািী 

জদন ভজুয 

৭,০০০/- 

 
 

 

১৮২ 

 

ফাবুর চন্দ্র দা 

স্ত্রী: জপ্রা যাণী 

১৯০৪৫১৩৪০৩/ 

০১৭২২৭৭৪৫৬৮ 

জফযাভ-০৩, 

কাঁঠারফািী 

জদন ভজুয 

৭,০০০/- 

 
 

 

১৮৩ 
শ্রীভজত তুরা ফারা 

স্বাভী: মৃত: শ্রকস্ট কান্ত 
৯১০৫৮৯২৮১৫ 

াজন্তযজবটা- ০৫ 

শ্রঘাগাদ 

জদনভজুয 

৩,০০০/- 

 

 

১৮৪ 
শ্রীভজত ঝরজক ফারা 

স্বাভী: মৃত: জনজ কান্ত 

৬৪০৬৬০০৯২১/ 

০১৭৪৫২৩০৯৪৫ 

াজন্তযজবটা- ০৫ 

শ্রঘাগাদ 

জদনভজুয 

৩,০০০/- 

 

 

১৮৫ শ্রভাঃ ভজজফয যভান 
৪৯১৫২২৮২৫২৬০০/ 

০১৭৭৩২৭৫০৪০ 

াজন্তযজবটা- ০৫ 

শ্রঘাগাদ 

জদনভজুয 

৬,০০০/- 

 

জফত্নীক 

১৮৬ 

ফানবালী ফারা 

স্বাভী: মৃত: প্রি 

 

৪৬০৬৬১৪৫২৯/ 

০১৭৪২১৯৬৫১২ 

শ্রঘাগাদ- ০৫ 

শ্রঘাগাদ 

জদনভজুয 

৩,০০০/- 

 

 

১৮৭ শ্রভাছাঃ ভাক্ষ্রকা শ্রফগভ 
৬৮৫৫৯৯২২৯০/ 

০১৭৯৮৯২৭১৯৫ 

শ্রঘাগাদ- ০৫ 

শ্রঘাগাদ 

জদনভজুয 

৩,০০০/- 

 

তারাক প্রাপ্ত 

১৮৮ 
অন্ধাযী ফারা 

স্বাভী: মৃত: গদা 

৬৮৫৫৮৯৫৩১১/ 

০১৩১০১৬৩৫৫৮ 

াজন্তযজবটা- ০৫ 

শ্রঘাগাদ 

জদনভজুয 

২,৫০০/- 

 

 

১৮৯ 
সুফর চন্দ্র যকায 

স্ত্রী: রকা ফারা 

৬৮৫৬৬৪০৮৯৮ 

০১৭৩৪২২০০১৭ 

শ্রাফনদ-০৫ 

শ্রঘাগাদ 

জদনভজুয 

৫,৫০০/- 

 

 

১৯০ 
শ্রভাছাঃ যজভা শ্রফগভ 

স্বাভী: শ্রভাঃ জব্বায 
৫৯৫৫৯৪৮৮৮৯ 

ভযাটাযী-০২ 

শ্রঘাগাদ 

জদনভজুয 

৬,০০০/- 

 

 

১৯১ 
শ্রভাছাঃ অকজরভা শ্রফগভ 

স্বাভী: অপতায অরী 
৫৯৫৫৯৫৮০০৩ 

ভযাটাযী-০২ 

শ্রঘাগাদ 

জদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 



১৯২ 
শ্রভাছাঃ ঝরজক শ্রফগভ 

স্বাভীঃ মৃত: নুয জাভার 
৪৯১৫২২৮২৪৭৫৮৭ 

ভযাটাযী-০২ 

শ্রঘাগাদ 

জদনভজুয 

৬,০০০/- 

 

 

১৯৩ 
শ্রভাঃ শ্রফরার শ্রাক্ষ্ন 

স্ত্রী: রাবরী অক্তায 

২৩৭০১৪৬৫২০/ 

০১৭৭৪১৭৪২১৮ 

 

গাগরায াি-০৩ 

শ্রঘাগাদ 

জদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

১৯৪ 
শ্রভাছাঃ অক্ষ্তন শ্রফগভ 

স্বাভী: শ্রভা:াাজাভার 

৯১০৫৮৫৩৮৮২/ 

০১৮৩৪৯০৪২০১ 

যদায ািা-০২ 

শ্রঘাগাদ 

জদনভজুয 

৫,৫০০/- 

 

 

 

১৯৫ 
শ্রভাছাঃ জউরী খাতুন 

স্বাভী: শ্রভাভক্ষ্দয অরী 

১৯৯৩৪৯৫২২৮০০০০২০/ 

০১৭৮৬৯৭৬৮৯২ 

যদায ািা-০২ 

শ্রঘাগাদ 

জদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

 

১৯৬ 
শ্রভাঃ ভজভনুর 

স্ত্রী: তজভনা শ্রফগভ 

৮২০৫৮২৭৫৯৮/ 

০১৭২২০৬৮৬৪০ 

উত্তয 

ঘুক্ষ্নশ্যাভপুয- ০৩ 

মাত্রাপুয 

জদনভজুয 

৩,০০০/- 

 

 

১৯৭ 
শ্রভাঃ পজলুর ক 

স্ত্রী: জাক্ষ্ভনা শ্রফগভ 
২৩৫৬৩৫৮১৪৯/ 

শ্রদায়ারী ািা-০৩ 

মাত্রাপুয 

জদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

১৯৮ 
শ্রভাঃ জনজাভ ভন্ডর 

শ্রভাছাঃ সূর্য্ষবান শ্রফগভ 

৫৫০৬১৬৭৫০০/ 

০১৭৬৫৪০৩৭৫২ 

শ্রগাজফন্দপুয-০৬ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

১৯৯ 
ছজকনা 

স্বাভী: তছজরভ 
৩৭০৪৯৮৭৪৩১/ 

চয সুবায কুটি-৮ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৫,০০০/- 

 

 

২০০ 
শ্রভাঃ ভজতয়ায যভান 

স্ত্রীঃ অছভা 

২৩৫৪৮৬৪৩৩৮/ 

০১৭৬৮২০২০৪৩ 

চয সুবায কুটি-৮ 

ক্ষ্রাখানা 

কৃজল 

৫,০০০/- 

 

 

২০১ 

শ্রভাঃ াজভদুর আরাভ          

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ ফাক্ষ্নছা 

শ্রফগভ  

০১৯২৩৫৭৮৯/         

২৩৫৬১১২৪৪৭ 

শ্রভৌরবী ািা 

নওয়াফ, ০১ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৫০০০.০০ 

 

  

২০২ 
শ্রভাছাঃ ভভতা শ্রফওয়া           

স্বাভীঃ মৃতঃ শ্রাক্ষ্রভান  

০১৭০৬৮৪৮৯৩৪/         

৬৮৫৬২১৫২৯৫ 

উত্তয নওয়াফ, ০১, 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৩০০০.০০ 

 

  

২০৩ 

শ্রভাছাঃ ছজকনা শ্রফওয়া          

স্বাভীঃ মৃতঃ ধজনয়া 

ভামুদ 

০১৭৫১৯০১৩০৫/           

৩৭০৬১০০৭৭৭ 

উত্তয নওয়াফ, ০১, 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৩০০০.০০ 

 

  

২০৪ 

শ্রভাঃ যাজীফ খান                

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ াজদা 

খাতুন 

০১৭৩৬০৭০৮৫৪/ 

১৯৪৪৬২০১৪৩ 

উত্তয নওয়াফ, ০১, 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৫০০০.০০ 

 

  



২০৫ 

শ্রভাঃ াক্ষ্য জাভার             

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ জযপা 

শ্রফগভ 

০১৯৮৫৬৬৯৮৫০/          

২৮০৬১১২১৯৫ 

শ্রভৌরবী ািা 

নওয়াফ, ০১ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৬০০০.০০ 

 

  

২০৬ 

শ্রভাছাঃ াজজভন জফজফ           

স্বাভীঃ মৃতঃ অম্মদ 

অরী 

০১৯৮৫৬৬৯৮৫০/          

২৮০৬১১৫৫৩৭ 

শ্রভৌরবী ািা অযাজী 

শ্রবাগডাঙ্গা, ০১ 

াঁচগাছী 

গৃকজভ ষ 

৩০০০.০০ 

 

  

২০৭ 

শ্রভাঃ কজর উজদ্দন             

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ ছজকনা 

শ্রফগভ 

০১৭৮০১৬৪৪৯/             

২৩৫৬২১৮৯৫৪ 

উত্তয নওয়াফ, ০১, 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৫০০০.০০ 

 

  

২০৮ 

শ্রভাছাঃ যজভা শ্রফগভ            

স্বাভীঃ শ্রভাঃ শ্রভক্ষ্য 

অরী 

০১৭৮৫৭১৭৩৩৫/          

৬০১১১১০৩৭৩ 

শ্রভৌরবী ািা 

নওয়াফ, ০১ 

াঁচগাছী 

গৃকজভ ষ 

৩০০০.০০ 

 

  

২০৯ 
শ্রভাছাঃ খাক্ষ্রদা শ্রফগভ          

স্বাভীঃ শ্রভাঃ অজক 

০১৫৯৫৫৭১২৭৩/                     

১৪৭২৫৭৯৩৬৪ 

উত্তয নওয়াফ, ০১ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

২৫০০.০০ 

 

  

২১০ 

শ্রভাছাঃ যাক্ষ্রা শ্রফগভ           

স্বাভীঃ শ্রভাঃ ভকবুর 

জভয়া  

০১৯১৮৩০৯৩৬১/                     

২৮০৩৫৮১০৬১ 

ব্যাক্ষ্ঙ্গয শ্রদারা, ০১ 

কুজিগ্রাভ 

জদনভজুয 

৩০০০.০০ 

 

  

২১১ 

শ্রভাছাঃ অরজভনা খাতুন       

স্বাভীঃ শ্রভাঃ ভাআদুর 

আরাভ 

০১৩০৬১৩০২৮৫/                        

৯১৬১০৯৭৮০৪ 

উত্তয নওয়াফ, ০১, 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৩০০০.০০ 

 

  

২১২ 
শ্রভাছাঃ ছাক্ষ্রা শ্রফগভ           

স্বাভীঃ অযাফুর 

০১৭৪৪৬৫৪৯০৭/                          

১৫১১১৩৭১২৫ 

উত্তয নওয়াফ, ০১ 

াঁচগাছী 

গৃকজভ ষ 

৩০০০.০০ 

 

  

২১৩ 
শ্রভাছাঃ অছভা শ্রফগভ           

স্বাভীঃ শ্রভাঃ ভাারভ 

০১৭৮৮০৮৭৩১৮/                     

৬৮৫৬২১৫৭২৫ 

উত্তয নওয়াফ, ০১ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৩০০০.০০ 

 

  

২১৪ 
শ্রভাছাঃ শ্রভাক্ষ্ ষদা শ্রফগভ         

স্বাভীঃ শ্রভাঃ ফাবু জভয়া  

০১৩১৪১২০০৯৩/                      

১৪৮৩১০০০৩৬ 

উত্তয নওয়াফ, ০১ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৩০০০.০০ 

 

  

২১৫ 

শ্রভাছাঃ শ্রখাক্ষ্তজা 

শ্রফওয়া        স্বাভীঃ 

মৃতঃ বজু ব্যাাযী 

০১৯৯৯৮৩৯১৬৩/                     

৬৪০৬২১০৩২৫ 

উত্তয নওয়াফ, ০১ 

াঁচগাছী 

গৃকজভ ষ 

৩০০০.০০ 

 

  

২১৬ 

শ্রভাছাঃ দুরাজর খাতুন           

স্বাভীঃ শ্রভাঃ জদুর 

আরাভ 

০১৭২৭৮৯০৮৪৪/                      

১৯২৪৬৭৯১৮৪ 

উত্তয নওয়াফ, ০১ 

াঁচগাছী 

গৃকজভ ষ 

৩০০০.০০ 

 

  

২১৭ 
শ্রভাছাঃ ভজনপা শ্রফগভ           

স্বাভীঃ শ্রভাঃ া অরভ 

০১৭০১৫৫৫৬৬৩/                     

৮২০৬১১৬০১৭ 

উত্তয নওয়াফ, ০১ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৩০০০.০০ 

 

  



২১৮ 

শ্রভাছাঃ জভনু শ্রফগভ              

স্বাভীঃ শ্রভাঃ ারুন উয 

যজদ 

০১৭৮৫২৬৮২০১/                     

১৯৫৩৫৬২৭৩১ 

ভযাটাযী, ছত্রপুয, ০৭ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৩০০০.০০ 

 

  

২১৯ 

শ্রভাঃ ভজজদুর ক               

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ অরজভনা 

খাতুন 

০১৭৪৪৩০৬৯৭৫/                     

৩৭০৬০৯৫৯৪৪ 

উত্তয নওয়াফ, ০১ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৭০০০.০০ 

 

  

২২০ 

শ্রভাঃ জভজানুয যভান            

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ অযজজনা 

শ্রফগভ  

০১৭৯৬২৭০২০০/                        

৪৬০৬২১৯৩৭৮ 

ািা নওয়াফ 

শ্রভৌরবী, ০১ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৬০০০.০০ 

 

  

২২১ 
আয়াকুফ অরী                    

স্ত্রীঃজজযনা শ্রফগভ  

০১৭৫১১২৯৮২৫/                             

১৯৯৫৪৯১৫২৮৫০০০১২৫ 

উত্তয নওয়াফ, ০১ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৬০০০.০০ 

 

প্রজতফন্ধী 

২২২ 

শ্রভাছাঃ ফারাজন শ্রফওয়া        

স্বাভীঃ মৃতঃ জগয়া 

উজদ্দন 

০১৩১৭২০০৩৯৭/                     

৪৯১৫২৮৫২৬০৫৮৩ 

শ্রভৌরবী ািা, ০১ 

াঁচগাছী 

গৃকজভ ষ 

৩০০০.০০ 

 

  

২২৩ 

শ্রভাঃ ফাচ্চু জভয়া                  

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ অছভা 

শ্রফগভ  

০১৭৮৬৭৩১১৬৭/                     

৩৭০৬০২৯৮৪৪ 

উত্তয নওয়াফ, ০১ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৬০০০.০০ 

  

  

২২৪ 
শ্রভাছাঃ শ্রাজফয়া                    

স্বাভীঃ মৃতঃ অকফয 

০১৭৬৭৮০০০৮৫/                      

৯৫৬০১৬৪০৭২ 

উত্তয নওয়াফ, ০১ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৫০০০.০০ 

 

  

২২৫ 

শ্রভাছাঃ অজভনা শ্রফগভ          

স্বাভীঃ শ্রভাঃ শ্রভাক্ষ্রভ 

অরী 

০১৭৭৪৫৬৬৯৩৪/                     

২৮০৬১৪৩৫২১ 

দজজষািা, ছত্রপুয, ০৭ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৩০০০.০০ 

 
 

  

২২৬ 

শ্রভাছাঃ অক্ষ্তয বান            

স্বাভীঃ মৃতঃ জাক্ষ্ফদ 

অরী 

০১৭৯৯৩৮৭২১৩/                     

১৯০৬১০৬৯৪১ 

উত্তয নওয়াফ, ০১ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৩০০০.০০ 

 

  

২২৭ 

শ্রভাছাঃ যজঞ্জনা খাতুন           

জং- মৃতঃ ভক্ষ্য 

অরী 

০১৭৪০৪৫৮৭৫৮/                     

৯৫৫১৮১৫৩৯৩ 

উত্তয নওয়াফ, ০১ 

াঁচগাছী 

গৃকজভ ষ 

৩০০০.০০ 

 

স্বাভী 

জযতোক্তা 

২২৮ 

শ্রভাঃ অরাভীন                   

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ খাজদজা 

শ্রফগভ  

০১৯৯৮৪৬৪৪৮৪/                             

১৯৯৪৪৯২৫২০২০০০০২৩ 

ভযাটাকা, ০৭ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৬০০০.০০ 

 

  

২২৯ 

শ্রভাঃ কজর উজদ্দন                 

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ ভধু ভারা 

শ্রফগভ  

০১৭৯১৫৮৩৯০০/                      

৯৫৫৩১০৫৯৬৭ 

উত্তয নওয়াফ, ০১ 

াঁচগাছী 

ক্ষুদ্রব্যফা 

৩০০০.০০ 

 

  



২৩০ 

শ্রভাছাঃ শ্রপারী শ্রফগভ          

স্বাভীঃ শ্রভাঃ শ্রাক্ষ্রভান 

অরী 

০১৭১৯৪১৩২৩১/                      

৭৭৫৬২১৮৬৯৪ 

উত্তয নওয়াফ, ০১ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৩০০০.০০ 

 

  

২৩১ 

শ্রভাছাঃ যাজদা শ্রফগভ           

স্বাভীঃ শ্রভাঃ রুহুর 

অজভন 

০১৯৫৪০৮১২৫১/                      

৪৯২৫২০২১০৮৭৮৩ 

মুজিািা, ০২ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জদনভজুয 

২৫০০.০০ 

 

  

২৩২ 

শ্রভাছাঃ াজভদা শ্রফগভ           

স্বাভীঃ মৃতঃ শ্রক্ষ্কন্দায 

অরী 

০১৯৪২৩০৯১১৬/                     

৬৮৫৪৮৫৩৬৬৭ 

অযাজী রাফািী 

পূফ ষ, ০৮ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৩০০০.০০ 

 

  

২৩৩ 
শ্রভাছাঃ ছাজভনা শ্রফগভ           

স্বাভীঃ শ্রভাস্তায অরী 

০১৭৭৩৬০২৮১৬/                     

১৪৬৭০৫০৫৪৬ 

উত্তয নওয়াফ, 

অযাজী শ্রবাগডাঙ্গা ০১ 

াঁচগাছী 

গৃকজভ ষ 

৩০০০.০০ 

 

  

২৩৪ 

শ্রভাছাঃ নাজভা শ্রফগভ           

জং- মৃতঃ জনজাভ 

উজদ্দন 

০১৭২৩৭৭৬৭৫৩/                     

৫০৫৫৪৯৯১০৬ 

ফানছায জবটা, ০৬ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

গৃকজভ ষ 

৩০০০.০০ 

 

স্বাভী 

জযতোক্তা 

২৩৫ 

শ্রভাছাঃ অক্ষ্নায়াযা 

শ্রফগভ       স্বাভীঃ শ্রভাঃ 

সুরতান  

০১৭৯৬৮০৬০৯০/                    

২৩৫৩৬০১৫৩৩ 

ভাধফযাভ, ০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৩০০০.০০ 

 

  

২৩৬ 
শ্রভাছাঃ জফউটি শ্রফগভ            

স্বাভীঃ শ্রযজাউর কজযভ 

০১৭২৮০৫২২১১/                      

৬৮৫৫৪৭১৬২৬ 

ভাধফযাভ, ০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৩০০০.০০ 

 

  

২৩৭ 

নুয শ্রভাাম্মদ                    

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ রাবরী 

শ্রফগভ  

০১৭৩১৭৮৯০৯২/                     

৪১৫৫২১৮৫২৪ 

গংগাদা, ০৪ 

শ্রফরগাছা 

জদনভজুয 

৬০০০.০০ 

 

  

২৩৮ 
শ্রভাঃ নুয নফী                

স্ত্রীঃ শ্রজজভন অক্তায 

০১৭৩১৭৮৯০৯২/                     

৪৮০৫২২৮২৮৯ 

গংগাদা, ০৪ 

শ্রফরগাছা 

জদনভজুয 

৬০০০.০০ 

 

  

২৩৯ 

শ্রভাঃ পযাদ শ্রাক্ষ্ন            

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ খাক্ষ্রদা 

শ্রফগভ  

০১৭৫১২৬১৫৭২/                      

৮৬৫৬৫৪৬০৯৩ 

গংগাদা, ০৪ 

শ্রফরগাছা 

জদনভজুয 

৭০০০.০০ 

 

  

২৪০ 

শ্রভাঃ ছাভছুর ক                

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ ছাজফয়া 

শ্রফগভ  

০১৭৪৪৯৪২৪৫৭/                       

১৪৫৫৬১৬১৯১ 

শ্রঘাগাদ- ০৫ 

শ্রঘাগাদ 

জদনভজুয 

৭০০০.০০ 

 

  

২৪১ 

শ্রভাঃ অব্দুর জজরর 

জভঞা     স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ 

সুজপয়া শ্রফগভ 

০১৯৮২০৩০৮৩১/                      

১৯৫৪৪৮১৫২২৮০০০০০১ 

খাভায জফষ্ণুফল্ল্ব-০২ 

শ্রঘাগাদ 

জদনভজুয 

৬০০০.০০ 

 

  



২৪২ 
শ্রভাছাঃ শ্রজরনা শ্রফগভ          

স্বাভীঃ শ্রভাাম্মদ অরী  

০১৩১৭১৩১৯২৫/                      

৫৯৫৫৯৫৯১৩৮ 

ভযাটাযী- ০২ 

শ্রঘাগাদ 

জদনভজুয 

২৫০০.০০ 

 

  

২৪৩ 
শ্রভাছাঃ যজফ জফজফ                

স্বাভীঃ মৃতঃ জভজদ্দ 

০১৭০৪০৯৮৭৬৪/                     

৫০৫৬০৪৯৪০৫ 

নওয়াফ 

শ্রচৌধুযী ািা- ০১ 

াঁচগাছী 

গৃকজভ ষ 

৩০০০.০০ 

 

দৃজষ্ট প্রজতফন্ধী 

২৪৪ 

শ্রভাছাঃ ছজকনা শ্রফগভ           

স্বাভীঃ শ্রভাঃ অকফয 

অরী 

০১৭৫৭৮৭৫৭৯৯/                     

৯৫৫৩০৮৯৫২৬ 

দজযন কদভতরা- ০৩ 

াঁচগাছী 

গৃকজভ ষ 

৩০০০.০০ 

 

  

২৪৫ 

শ্রভাছাঃ ভারুপা অক্তায 

শ্রানারী  স্বাভীঃ 

অজনছুয যভান ান্ত 

০১৭১০৪১৮৭৫৬/                      

৫১০৩৪২১০৯৪ 

উত্তয নওয়াফ, ০১ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৩৫০০ 

 

  

২৪৬ 

শ্রভাছাঃ জফরজক শ্রফগভ          

স্বাভীঃ মৃতঃ ফাদা 

জভয়া  

০১৭৪৮২৭২৩৪৫/                   

২৩৫৫৬২১৭০৩ 

জয়যস্বতী, ০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

গৃকজভ ষ 

৩০০০.০০ 

 

  

২৪৭ 
শ্রভাছাঃ জফউটি শ্রফগভ            

স্বাভীঃ শ্রদর শ্রভাাম্মদ 
৪১৫৬১০০৩২৫ 

উত্তয নওয়াফ, ০১  

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

২৫০০.০০ 

 

  

২৪৮ 

শ্রভাছাঃ শ্রজানা শ্রফগভ              

স্বাভীঃ শ্রভাঃ অজাদ 

অরী 

৩২৫৬১১০৫৫৬ 
উত্তয নওয়াফ, ০১  

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৩০০০.০০ 

 

  

২৪৯ 
শ্রভাছাঃ অজভনা শ্রফগভ          

স্বাভীঃ শ্রভাঃ শ্রভাস্তপা  

০১৯২১৭৯৮৪৯৪/                    

৮৬৫৬৬৪০১২৮ 

চয সুবারুকটি- ০৮ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৩০০০.০০ 

 

  

২৫০ 

শ্রভাছাঃ স্বপ্না শ্রফগভ              

স্বাভীঃ শ্রভাঃ অযাফুর 

অরভ 

/৪৬৪৮৮০১০৮৪ 

ব্যাাযী ািা, 

ছত্রপুয-০৮ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৩০০০.০০ 

 

  

২৫১ 

শ্রভাঃ ভকবুর শ্রাক্ষ্ন            

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ পাক্ষ্তভা 

শ্রফগভ  

০১৩১১৬৭৭৯৬৭/                   

৯৫৫৩৩৩৮২৩৮ 

াতাজন ািা, 

ছত্রপুয-০৭ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৭০০০.০০ 

 

  

২৫২ 
শ্রভাছাঃ াজভদা শ্রফগভ           

স্বাভীঃ কজযমুজদ্দ জভঞা 

০১৭৯৭৯৯৯১১৮/                    

৭৭৫৬২১৭৯৫১ 

শ্রভৌরবী ািা, 

অযাজী শ্রবাগডাঙ্গা-০১ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৩০০০.০০ 

 

  

২৫৩ 

শ্রভাছাঃ যজদা খাতুন           

স্বাভীঃ শ্রভাঃ অব্দুর 

অউয়ার 

০১৩২৩৮৪৩৮০৬/                 

৪৬০৮৮২৪৭৪৬ 

উত্তয নওয়াফ- ০১ 

াঁচগাছী 

গৃকজভ ষ 

৩০০০.০০ 

 

  



২৫৪ 

শ্রভাঃ আউনুছ অরী              

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ শ্রভাক্ষ্ ষদা 

শ্রফগভ  

০১৭৫১৬৩১৫৩৮/                   

৫০৫৬২০৬৩৬৯ 

শ্রভৌরবী ািা, 

অযাজী শ্রবাগডাঙ্গা-০১ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৭০০০.০০ 

 

  

২৫৫ 
শ্রভাছাঃ পয়জন শ্রফওয়া         

স্বাভীঃ মৃতঃ ছজকয়ত 

০১৯১৫৬৯০৫৩৯/                   

২৮০৬২১৭৮০৪ 

শ্রভৌরবী ািা, 

অযাজী শ্রবাগডাঙ্গা-০১ 

াঁচগাছী 

গৃকজভ ষ 

৩০০০.০০ 

 

  

২৫৬ 
শ্রভাঃ ভজপজুর ক              

স্ত্রীঃ কাভনা খাতুন 

০১৮৮৫০৪১৫৪৪/                   

৬৯০৩৪৩২১৯০ 

উত্তয নওয়াফ- ০১ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৫০০০.০০ 

 

  

২৫৭ 
শ্রভাঃ অজজজর ক             

স্ত্রীঃ শ্রজানা শ্রফগভ  

০১৩১৩৩২৬৯৩৮/                  

৮২০৬১১১২৮১ 

উত্তয নওয়াফ, 

ছত্রপুয- ০১ াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৫০০০.০০ 

 

  

২৫৮ 
শ্রভাছাঃ ভজভনা খাতুন           

স্বাভীঃ াারভ জভয়া  

০১৭৩৮৬১০৭৫৮/                     

৩২৫৬৪২০৪১৯ 

উত্তয নওয়াফ, 

অযাজী শ্রবাগডাঙ্গা-০১ 

াঁচগাছী 

গৃকজভ ষ 

৩০০০.০০ 

 

  

২৫৯ 

শ্রভাছাঃ শ্রগারাী শ্রফগভ           

স্বাভীঃ মৃতঃ নজরুর 

শ্রাক্ষ্ন 

০১৭৫৫৩২৫১৯০/                   

১৪৫৬৬৫৪৭৮৭ 

ানাজত ািা, 

ছত্রপুয- ০৭ 

াঁচগাছী 

গৃকজভ ষ 

৩০০০.০০ 

 

  

২৬০ 
শ্রভাছাঃ ভজযচ ভজত              

স্বাভীঃ শ্রভাঃ অনজদ্দ 
৩৭০৬১৩৪৪৬১ 

ানাজত ািা, 

ছত্রপুয- ০৭ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৩০০০.০০ 

 

  

২৬১ 
শ্রভাঃ অজজজর ক              

স্ত্রীঃ অয়া শ্রফগভ  

০১৭৯৭৬১৫১৫৭/                    

২৮০৬২৫৯৩০১ 

অযাজী শ্রবাগডাঙ্গা-০১ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৫০০০.০০ 

 

  

২৬২ 

শ্রভাছাঃ াক্ষ্রনুয শ্রফওয়া            

স্বাভীঃ মৃতঃ ফীয 

মুজক্তক্ষ্মাদ্ধা ফাচ্চু শ্রখ 

০১৯৬৯৭৩৬৫৫৩/                      

৭৭৫৩৬৮২২২৩ 

ওদাগয ািা, ০১ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জদনভজুয 

৩০০০.০০ 

 

  

২৬৩ 
শ্রভাছাঃ জরজর শ্রফগভ              

স্বাভীঃ ফুর ফক ভামুদ 

০১৩২১৪০৬৯৯০/                    

১৯০৬২১৪৫৫৪ 

অযাজী শ্রবাগডাঙ্গা-০১ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

২৫০০.০০ 

 

  

২৬৪ 
শ্রভাঃ শ্রফরার শ্রাক্ষ্ন             

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ শ্রভাযক্ষ্দা  

০১৯৪৭৮১২৮৫১/                       

৩২৫৩৫৭৮৬০৭ 

ওদাগয ািা- ০১ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জদনভজুয 

৬০০০.০০ 

 

  

২৬৫ 

শ্রভাছাঃ অজ শ্রফগভ              

স্বাভীঃ শ্রভাঃ দুরার 

জভয়া  

৭৩০৩৬৫৪২৫০ 
পুযাতন শ্রষ্টন ািা-০২ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জদনভজুয 

২৫০০.০০ 

 

  

২৬৬ 

শ্রভাঃ অব্দুর কুদ্দুছ 

জভয়া         শ্রভাছাঃ 

রুভী শ্রফগভ  

০১৭১০৩৭১৭৫৬/                   

4925203110820 

ট্যানাযীািা- ০২ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জদনভজুয 

৬০০০.০০ 

 

  



২৬৭ 
শ্রভাঃ শ্রভাযক্ষ্দুর                      

স্ত্রীঃ অপক্ষ্যাজা শ্রফগভ  

০১৯৯৫৪৮০৬৮১/                        

৪৬০৩৫৮১৭৮৮ 

ওদাগযািা- ০১ 

কুজিগ্রাভ 

ক্ষুদ্রব্যফা 

৪৫০০.০০ 

 

  

২৬৮ 

শ্রভাছাঃ ছজকনা শ্রফগভ            

স্বাভীঃ মৃতঃ 

াাজাভার 

০১৭১৯২৮৯২২৬/                       

৮২০৩৫৪৬৮৩৬ 

চয কুজিগ্রাভ- ০১ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

গৃকজভ ষ 

৩০০০.০০ 

 

  

২৬৯ 
শ্রভাঃ শ্রাক্ষ্র জভয়া               

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ মুজি শ্রফগভ  
১৯০৩৬৮৪৭৮৩ 

পুযাতন শ্রাষ্ট 

জপািা- ০২ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জদনভজুয 

৭০০০.০০ 

 

  

২৭০ 
শ্রভাছাঃ অজজভন শ্রফগভ          

স্বাভীঃ অপজার 

০১৭৬৭২২১৪৭২/                       

১০০১৭৭৮৫৫২ 

চয কুজিগ্রাভ- ০১ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

গৃকজভ ষ 

৩০০০.০০ 

 

  

২৭১ 
শ্রভাছাঃ কুরসুভ                   

স্বাভীঃ অক্কুর জভয়া 

০১৭২২০২৫৬৮৪/                       

১০০১৭৭১৬২৩ 

ট্যানাযীািা- ০১ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জদনভজুয 

৫০০০.০০ 

 

  

২৭২ 

শ্রভাঃ জফপুর শ্রাক্ষ্ন              

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ শ্রজানা 

শ্রফগভ  

০১৩০২১৬১৯৫৫/                       

৭৩০৩৬১১৭৮৯ 

চয কুজিগ্রাভ- ০১ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জদনভজুয 

৬০০০.০০ 

 

  

২৭৩ 
শ্রভাঃ অকফয অরী             

স্ত্রীঃ ফজযণ শ্রফগভ  
৩৭০৬৫৭৬১৪১ 

চয কুজিগ্রাভ- ০১ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জবক্ষুক 

৫০০০.০০ 

 

ঙ্গু 

২৭৪ 
শ্রভাঃ শ্রাক্ষ্র যানা               

স্ত্রীঃ শ্রজজর শ্রফগভ  

০১৭৩০২২১৭৮৭/                       

৪৬০৩৫৪৫৯২৪ 

ট্যানাযীািা- ০১ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জদনভজুয 

৭০০০.০০ 

 

  

২৭৫ 

শ্রভাছাঃ যাক্ষ্ফয়া শ্রফগভ            

স্বাভীঃ মৃতঃ অব্দুয 

যাোক 

০১৯৯৯১৬৬৩০১/                      

২৩৫৩৫৫০৮০৪ 

চয কুজিগ্রাভ- ০১ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

গৃকজভ ষ 

৩০০০.০০ 

 

  

২৭৬ 

শ্রভাঃ অনছায অরী                  

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ জপক্ষ্যাজা 

শ্রফগভ  

০১৭৯৬৭৩২০৫৫/                         

৪১৫৩৫২৬২১৭ 

জডপুািা, 

নয়াগ্রাভ- ০২ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জদনভজুয 

৭০০০.০০ 

 

  

২৭৭ 

শ্রভাঃ অআয়ুফ অরী               

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ ছাজফয়া 

শ্রফগভ  

০১৩০১১৫৬৮৬৫/                      

৯৫৭৫৬৯৮০৫৬ 

উত্তয নওয়াফ, 

অযাজী শ্রবাগডাঙ্গা-০১ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৬০০০.০০ 

 

  

২৭৮ 

শ্রভাঃ ভজাায অরী              

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ খযজক 

শ্রফগভ  

০১৮২৯৮৪৬৩২৮/                      

৭৭৫৬১১৩৫৯৮ 

উত্তয নওয়াফ 

ছত্রপুয- ০১ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৭০০০.০০ 

 

  

২৭৯ 

শ্রভাঃ ছাভছুর ক                

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ াজরভা 

শ্রফগভ  

০১৮৫০০৩৭১৪৪/                       

৪১৫৬২০৫৬৮৬ 

উত্তয নওয়াফ 

ছত্রপুয- ০১ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৬০০০.০০ 

 

  



২৮০ 

শ্রভাছাঃ াজছনা শ্রফগভ            

স্বাভীঃ শ্রভাঃ সয়দ 

অরী 

০১৯৯২০৬৫৩৫০/                      

৩২৫৬০৮১২৮৮ 

উত্তয কদভতরা- ০২ 

াঁচগাছী 

গৃকজভ ষ 

৩০০০.০০ 

 

  

২৮১ 

শ্রভাঃ অয়নার ক                

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ ভজজযন 

শ্রফগভ 

০১৩০৭১১৩৬৮৪/                       

৯৫৫৩১১২৫৮৩ 

উত্তয কদভতরা- ০২ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৬০০০.০০ 

 

  

২৮২ 

শ্রভাছাঃ অয়া শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাঃ অব্দুয 

যভান 

০১৭১৭৫৩৯২৯৯/ 

৬৪০৬১০৮৭৭৬ 

উত্তয নওয়াফ 

াঁচগাছী 

গৃকজভ ষ 

২০০০.০০ 

 

  

২৮৩ 

শ্রভাছাঃ জরজা শ্রফগভ              

স্বাভীঃ শ্রভাঃ এযাদুর 

ক  

০১৭৬৮৬৩৫৪৩১/                      

৩২৫৩৬৬০৫৭৯ 

উত্তয নওয়াফ, উত্তয 

অযাজী শ্রবাগডাঙ্গা- ০১ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

২৫০০.০০ 

 

  

২৮৪ 

শ্রভাছাঃ শ্রজানা                         

জং- শ্রভাঃ জজয়াউয 

যভান 

৬৮৫৩৫৮৮০৮২ 
ওদাগয ািা,  ০২, 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জদনভজুয 

৩০০০.০০ 

 

স্বাভী 

জযতোক্তা 

২৮৫ 

শ্রভাছাঃ অাভজন 

স্বাভী- শ্রভাঃ আউছুফ 

অরী 

০১৯৯৪৯১৯৮১৬ 
জডপুািা, কুজিগ্রাভ 

শ্রৌযবা 

গৃকজভ ষ 

৩০০০.০০ 

 

  

২৮৬ 
শ্রভাঃ অব্দুর গফুয                    

স্ত্রীঃ যানী শ্রফগভ  

০১৭৫৫৩৪৩০০৭/                   

১০২৬৭১১৯৭৬ 

পুযাতন শ্রষ্টন- ০২ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জদনভজুয 

৬০০০.০০ 

 

  

২৮৭ 
শ্রভাঃ নাভক্ষ্দর জভয়া 

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ জভনু 

০১৭৩৭৩৪৫৩৬২/ 

৫৫০৬১৯১৩০২ 

ছত্রপুয 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৬০০০.০০ 

 

  

২৮৮ 

াজদা শ্রফগভ                     

স্বাভীঃ মৃতঃ পক্ষ্য়জ 

উজদ্দন 

০১৭৪৩৩৮২৭৬৩/           

1903688099 

পুযাতন শ্রষ্টন ািা- ০২ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

গৃকজভ ষ 

৩০০০.০০ 

 

  

২৮৯ 

শ্রভাছাঃ ওদাআবান                

স্বাভীঃ মৃতঃ অব্দুর 

অজজজ 

০১৭১৯৪৯৬৬৩৬/                       

১৯০৬৫৮৫২৮৪ 

ওদাগয ািা - ০১, 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

গৃকজভ ষ 

৩০০০.০০ 

 

  

২৯০ 

শ্রভাছাঃ াযজভন নাায                 

স্বাভীঃ শ্রভাঃ এনামুর 

ক 

০১৭১০২৯৩৭২৫/                          

৩৩১১১১০১৪৬ 

ানাজত ািা, 

ছত্রপুয- ০৭, 

াঁচগাছী 

গৃকজভ ষ 

৩০০০.০০ 

 

  

২৯১ 

শ্রভাঃ যজপকুর আরাভ           

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ ভজজষনা 

শ্রফগভ   

০১৯৫৬৮২২৬০০/                         

2353615392 

মুজিািা পূফ ষ - ০২ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জদনভজুয 

৭০০০.০০ 

 

  

২৯২ 

শ্রভাছাঃ াজছনা খাতুন            

স্বাভীঃ শ্রভাঃ অরভগীয 

শ্রাক্ষ্ন 

০১৯৫৪০৮১২৫১/                      

১৯৯৮৪৯১৫২৮৫০০১৮০০ 

জতাআঝাি-০৪ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৩০০০.০০ 

 

প্রজতফন্ধী 



২৯৩ 

শ্রভাছাঃ াজছনা জফজফ             

স্বাভীঃ শ্রভাঃ অক্ষ্ফদ 

অরী 

০১৭১৭৪২৮৭৪৩/                     

২৮০৬১১৩৫০৮ 

উত্তয নওয়াফ, অযাজী 

শ্রবাগডাঙ্গা- ০১ াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৪০০০.০০ 

 

  

২৯৪ 
অজকায অরী                      

জং- জভতুল্ল্ো 
৪৬০৬৬৭৫৫৪৬ 

শ্রভৌরবীািা, 

অযাজী শ্রবাগডাঙ্গা-০১ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৬০০০.০০ 

 

  

২৯৫ 
শ্রভাছাঃ অজজষনা শ্রফগভ           

স্বাভীঃ শ্রভাঃ অযাফুর  
1996491528500390000 

নওয়াফ-০১ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

২৫০০.০০ 

 

  

২৯৬ 

শ্রভাছাঃ জফথী শ্রফগভ              

স্বাভীঃ শ্রভাঃ পজলুয 

যভান 

০১৭৭৩৪৯৮৫৭২/                        

৭৭৫৩৯৫২৪০২ 

ছয়অজন ািা- ০৫ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জদনভজুয 

২৫০০.০০ 

 

  

২৯৭ 

শ্রভাছাঃ অছভা শ্রফগভ            

স্বাভীঃ শ্রভাঃ ভজভনুর 

আরাভ  

০১৭৪৮০২৫৭৫৯/                     

৯৫৫৩১২৫১৭১ 

াটনী ািা, 

ছত্রপুয- ০৭ 

াঁচগাছী 

গৃকজভ ষ 

৩০০০.০০ 

 

  

২৯৮ 

শ্রভাছাঃ শ্রযাকানা 

শ্রফগভ 

জতা- ক াক্ষ্ফ 

০১৭৮৫২৯২৩৭৮/                      

৭৩০৪৮৭৫৪৬৬ 

অযাজী রাফািী-০৭ 

ক্ষ্রাখানা 

গৃকজভ ষ 

৩০০০.০০ 

 

স্বাভী 

জযতোক্তা 

২৯৯ 
শ্রকয়া ভজন                         

স্বাভীঃ ভাআদুর আরাভ  

০১৯১৪৭৯৮৪৮৮/                     

৩২৮৪৯৭২৫৯৭ 

জগভক্ষ্নয চয, ০৬ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৪০০০.০০ 

 

  

৩০০ 
শ্রগক্ষ্ন্দা শ্রফগভ                      

স্বাভীঃ অব্দুর কজযভ  

০১৮১৬৩১৪১৬৪/                    

৩৭০৫৪৯৫১২৯ 

জগভক্ষ্নয চয, ০৬ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

গৃকজভ ষ 

৩০০০.০০ 

 

  

৩০১ 

শ্রভাছাঃ যাক্ষ্ভা শ্রফগভ  

জং- মৃতঃ অব্দুর 

ফাক্ষ্যক 

৪৯২৫২০৫১০০৫৫৯ 

০১৯৩৪৩০০৮৩১ 

শ্রবাক্ষ্কনার 

শ্রভাি নাজজযা-০৯ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জঝ এয কাজ 

৪০০০.০০ 

 

 

৩০২ 
শ্রভাছাঃ ফজফতা যাণী 

জং- অজজজুর ক 

২৮০৪২৯৯৩৪১ 

০১৭২২০৭১৯৩৩ 

নাজজযা জভয়াািা-০৯ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জঝ এয কাজ 

৪৫০০.০০ 

 

 

৩০৩ 

শ্রভাছাঃ াজদা শ্রফগভ 

স্বাভীঃ শ্রভাঃ ছাভাদ 

অরী 

৮৬৫৬১২৩৪৮৯ 
উত্তয নওয়াফ-০১ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 

৩০৪ 
শ্রভাছাঃ যাক্ষ্রা খাতুন 

জং- মৃতঃ কাক্ষ্ভ  

৫৫২৪৪৫৯৫৯০ 

০১৭৬৮৬৩৫৭৫৩ 

মুজিািা- ০৯ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জঝ এয কাজ 

৩০০০.০০ 

 

 

৩০৫ 

শ্রযজজয়া 

জং- মৃতঃ শ্রকনায 

মুিী 

১৯১৬১১৭৮৩৯ 

০১৭৩৬৪৯৬৪৯১ 

উত্তয নওয়াফ- ০১ 

াঁচগাছী 

জঝ এয কাজ 

৩০০০.০০ 

 

 



৩০৬ 

শ্রভাছাঃ জািাতুন শ্রফগভ 

জং- শ্রভাঃ এযাদুর 

ক 

১০১৯৩১৬৪১১ 

০১৯০৭৫৬০৫৩৫ 

উত্তয নওয়াফ- ০১ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৮০০০.০০ 

 

 

৩০৭ 
াক্ষ্জযা শ্রফগভ  

জং- তাজছয ভামুদ 

৩২৫৩৬২৮২৫৩ 

০১৭০১৯৬৯৬৯৩ 

পুযাতন 

াাতারািা- ০২ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জঝ এয কাজ 

৪০০০.০০ 

 

 

৩০৮ 

শ্রভাছাঃ খুী অক্তায 

জং- শ্রভাঃ জজভয 

শ্রাক্ষ্ন 

৮৭০৭৪৬৩৭৭৭ 

০১৭৮৬৭৪৯৬৮৯ 

চয কুজিগ্রাভ, ০১ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জযক্সা চারক 

৮০০০.০০ 

 

 

৩০৯ 
শ্রভাছাঃ াজভদা শ্রফগভ  

জং- শ্রভাঃ ফাফয উজদ্দন 
০১৭৭০৮১৯৬৪৩ 

উত্তয নওয়াফ, ০১ 

াঁচগাছী 

জঝ এয কাজ 

৩৫০০.০০ 

 

 

৩১০ 

শ্রভাছাঃ সুজভ খাতুন 

জং- শ্রভাঃ জপকুর 

আরাভ 

০১৩১৪৯৭৭৯৩৪ 
উত্তয নওয়াফ, ০১ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 

৩১১ 

শ্রভাছাঃ অা 

জং- শ্রভাঃ স্বন 

আরাভ  

১৯৯৭৪৯২৩৩০১১৪৬৯২৭ 

০১৭৭৩২৫১৩২৫ 

চয কুজিগ্রাভ, ০১ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 

৩১২ 

শ্রভাছাঃ যজভা শ্রফগভ  

জং- শ্রভাঃ ভজজদুর 

যদায 

৬৪১৪৯০১৫৩৫ 
উত্তয নওয়াফ- ০১ 

াঁচগাছী 

জঝ এয কাজ 

৩৫০০.০০ 

 

 

৩১৩ 
শ্রভাছাঃ শ্রজোজত শ্রফগভ  

জং- শ্রভাঃ াজভদুর 

৯১০৬১৪০১৬৪ 

০১৭৬৭০৯৯১৪২ 

ঝাকুয়া ািা, 

ছত্রপুয- ০৭ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 

৩১৪ 

শ্রভাঃ রাবলু ক  

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ জদা 

শ্রফগভ 

৭৭৫৬৬৫২১৬৫ 

০১৮৭১৬৮০৮৩৩ 

ছত্রপুয- ০৭ 

াঁচগাছী 

বোন চারক 

১০০০০.০০ 

 

 

৩১৫ 
শ্রভাছাঃ অজঞ্জনা শ্রফগভ  

জং- ফক্তায অরী 

৪১৫৬২৩৭৯৭৮ 

০১৩০৬৩১৫৬০৯ 

ছিায াি, ০১ 

াঁচগাছী 

জঝ এয কাজ 

৩০০০.০০ 

 

তারাক প্রাপ্তা 

৩১৬ 
শ্রভাছাঃ ভাজছভন শ্রফওয়া  

জং- মৃতঃ ধনী ভামুদ 

৫৫৫১৪৫৮৫৮০ 

০১৯০৭৫৬০৫৯৪ 

উত্তয নওয়াফ- ০১ 

াঁচগাছী 

জঝ এয কাজ 

৩০০০.০০ 

 

 

৩১৭ 
শ্রী বুলু চন্দ্র দা 

স্ত্রীঃ েভজত কুসুভ ফারা 
২৩৫৬২৫৭৩৪১ 

উত্তয নওয়াফ- ০১ 

াঁচগাছী 

ভৎস্যজীজফ 

৯০০০.০০ 

 

 

৩১৮ 
শ্রভাছাঃ শ্রজক্ষ্রখা  

জং- অপছায উজদ্দন 

২৩৫৬৫৯৩০৯১ 

০১৫৭১৩১৬৯৪৩ 

াটিযাি- ০৫ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জঝ এয কাজ 

২০০০.০০ 

 

 



৩১৯ 

শ্রভাঃ এযাদুর ক 

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ ফজফতা 

শ্রফগভ 

৪৯১৫২৮৫২৬০৭৪৮ 

০১৭৮০৭১৭৩১৪ 

উত্তয নওয়াফ- ০১ 

াঁচগাছী 

দজজষয কাজ 

১২০০০.০০ 

 

 

৩২০ 

শ্রভাছাঃ যাক্ষ্ফয়া শ্রফগভ 

জং- শ্রভাঃ অব্দুর 

ভািান 

৭৭৫৪৭৬০১৮৪ 

০১৯৪৭১২৭৪৯৪ 
অযাজী রাফািী- ০৭ 

ক্ষ্রাখানা 

জঝ এয কাজ 

৩০০০.০০ 

 

 

৩২১ 
শ্রভাছাঃ ভভতাজ শ্রফগভ  

জং- অজজজুর ক  

২৩৭৮০০৯৪৮০ 

০১৭৮৭৭৫৩৮৭১ 
অযাজী রাফািী- ০৭ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 

৩২২ 

শ্রভাছাঃ অজজষনা শ্রফগভ  

জং- মৃতঃ জদুর 

আরাভ 

৪৯১৫২৩৮১৮২০৭২ 

০১৭১৭৮২৯৪৫৮ 
অযাজী রাফািী- ০৭ 

ক্ষ্রাখানা 

জঝ এয কাজ 

৩৫০০.০০ 

 

 

৩২৩ 

শ্রভাছাঃ স্বপ্না অক্তায  

জং- শ্রভাঃ ভকবুর 

শ্রাক্ষ্ন 

৫০৫৪৭৫৬১৭৫ 

০১৩১৮১৭৭৭৩২ 
অযাজী রাফািী- ০৭ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 

৩২৪ 

শ্রভাছাঃ অজফয়া শ্রফগভ 

জং- শ্রভাঃ অবুর 

শ্রাক্ষ্ন 

৩৭৪২৫৫১৭৭৭ 

০১৯৩০৩১৬০৫১ 
অযাজী রাফািী- ০৭ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 

৩২৫ 
শ্রভাছাঃ ভাক্ষ্রকা শ্রফগভ 

জং- শ্রভাঃ ভাজনক খান 

৫০৫৪৮৪৫৪৫৭ 

০১৮৩৭৫৫৯৪৭৮ 
অযাজী রাফািী- ০৭ 

ক্ষ্রাখানা 

জঝ এয কাজ 

৩৫০০.০০ 

 

 

৩২৬ 

শ্রভাঃ অবু াভাদ 

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ কাছজপন 

নাায 

৭৩০৪৭৭১২৮৫ 

০১৭৪৮৮৮০১৮৫ 
অযাজী রাফািী- ০৭ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 

৩২৭ 
শ্রভাছাঃ ভয়না  

জং- মৃতঃ সুরতান  

৩৭০৩৯৯৭৩০৮ 

০১৯৪৮৯৭৭৬২৩ 
অযাজী রাফািী- ০৭ 

ক্ষ্রাখানা 

জঝ এয কাজ 

৩০০০.০০ 

 

 

৩২৮ 
শ্রভাঃ ফাদা অরভ 

স্ত্রীঃ অকজরভা শ্রফগভ  

২৩৫৫১৯৭৩০৮ 

০১৭৩৪৯৯৮৫২৭ 
অযাজী রাফািী- ০৭ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

 

 

 

৩২৯ 

শ্রভাছাঃ যজভা শ্রফগভ 

জং- শ্রভাঃ জযাজুর 

আরাভ 

৬৮৫৪৮৫০৩৩৩ 

০১৩০৯৯৫২৩২৯ 
অযাজী রাফািী- ০৭ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৮০০০.০০ 

 

 

৩৩০ 
শ্রভাঃ নুযনফী জভয়া 

স্ত্রীঃ অজরপা শ্রফগভ 

২৩৫৩৮৪৯৮৯২ 

০১৭০৬৮৫০৩৮৫ 
অযাজী রাফািী- ০৭ 

ক্ষ্রাখানা 

জযক্সা চারক 

৯০০০.০০ 

 

 

৩৩১ 
শ্রভাঃ অক্ষ্নায়ায শ্রাক্ষ্ন 

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ সুভী শ্রফগভ  

১৯৯৬৪৯১৫২৩৮০০১৪০৪ 

০১৭৫৮৩৭১২৭৩ 
অযাজী রাফািী- ০৭ 

ক্ষ্রাখানা 

জযক্সা চারক 

৯০০০.০০ 

 

 



৩৩২ 

শ্রভাছাঃ অক্ষ্রা শ্রফগভ 

জং- শ্রভাঃ শ্রগারজায 

শ্রাক্ষ্ন 

৮৬৫৪৩৭২২৯৪ 

০১৩২০৪২৬৫১০ 
অযাজী রাফািী- ০৭ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 

৩৩৩ 
শ্রভাছাঃ রাআরী শ্রফগভ 

জং- ভজনু জভয়া 

৭৩০৪৭৭২১০১ 

০১৭৬১০১৩২৪৫ 
অযাজী রাফািী- ০৭ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 

৩৩৪ 
শ্রভাছাঃ জঞ্জনা খাতুন 

জং- অছয উজদ্দন 
৬৪০৪৭৭৩৫৯৭ 

অযাজী রাফািী- ০৭ 

ক্ষ্রাখানা 

জঝ এয কাজ 

৩০০০.০০ 

 

 

৩৩৫ 
শ্রভাছাঃ নুযী শ্রফগভ 

জং- শ্রভাঃ নজভয উজদ্দন 

৫৯৫৪৭৬৯১৭৯ 

০১৯৮৩৪৫২৫৭৮ 
অযাজী রাফািী- ০৭ 

ক্ষ্রাখানা 

জঝ এয কাজ 

৪০০০.০০ 

 

তারাকপ্রাপ্তা 

৩৩৬ 

শ্রভাছাঃ রাকী শ্রফগভ 

জং- শ্রভাঃ যজফউর 

আরাভ 

১৪৫৪৮৫১৯৭১ 

০১৭৮৪৯৯১৩৩০ 
অযাজী রাফািী- ০৭ 

ক্ষ্রাখানা 

বোন চারক 

৯০০০.০০ 

 

 

৩৩৭ 
শ্রভাছাঃ শ্রাাগী শ্রফগভ 

জং- শ্রভাঃ কজর উজদ্দন 

৩৭০৪৭৫৪২৮৬ 

০১৭৮৫২৪১৪৯১ 
অযাজী রাফািী- ০৭ 

ক্ষ্রাখানা 

জঝ এয কাজ 

২০০০.০০ 

 

 

৩৩৮ 

শ্রভাছাঃ যাক্ষ্ফয়া শ্রফগভ 

জং- শ্রভাঃ অব্দুর 

কাক্ষ্দয 

২৩৫৪৭৬৫২৫৩ 

০১৩০৫৮৩৪৯৬৫ 
অযাজী রাফািী- ০৭ 

ক্ষ্রাখানা 

জঝ এয কাজ 

২৫০০.০০ 

 

 

৩৩৯ 
শ্রভাঃ মুজদ্দন 

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ ছজফরা  

২৮০৪৭৬৩৩৮৭ 

০১৩০৭৮৮৩৯৫০ 
অযাজী রাফািী- ০৭ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৮০০০.০০ 

 

 

৩৪০ 

শ্রভাছাঃ াজদা শ্রফগভ 

জং- শ্রভাঃ ভাসুদুয 

যভান 

৯৫৭৬৭১২৯৭১ 

০১৭১৭৭৫১৪২৫ 
অযাজী রাফািী- ০৭ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 

৩৪১ 

শ্রভাঃ ভামুনুয যজদ 

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ সুভাআয়া 

অক্তায সুভী 

৮৭০৪৬৩৫২০৩ 

০১৯০৮৯৮২৭৯০ 

জগভক্ষ্নয চয 

ভধ্যকুভপুয- ০৬ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 

৩৪২ 

শ্রভাঃ নূোভান  

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ অছভা 

শ্রফগভ 

২৩৫৫৯২৬৫১৮ 

০১৭৮০৭১৮৪২২ 

ভাধফযাভ 

(বুজািা)- ০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 

৩৪৩ 
নুয নাায 

জং- জযয়াজুর ক 

২০০১৪৯১৫২১৯০০৪৬৬৬ 

০১৭৩৬২৯১৭০৭ 

ভাধফযাভ- ০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জযক্সা চারক 

৯০০০.০০ 

 

 

৩৪৪ 

শ্রভাছাঃ যজভছা শ্রফগভ 

জং- শ্রভাঃ ফাদর 

খন্দকায জফফয 

৪৯১৭৭৩১৮৭৭৭০৪ 

০১৭৫৫২৩১১৩২ 

ভাধফযাভ 

(বুজািা)- ০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 



৩৪৫ 
শ্রভাছাঃ ভক্ষ্ভনা খাতুন 

জং- শ্রভাঃ া অরভ 

২৮০৪২২২৩২৭ 

০১৯৮৮২৫৯১১৯ 

উত্তয ভযাকাটা- ০৬ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জঝ এয কাজ 

৪০০০.০০ 

 

প্রজতফন্ধী 

৩৪৬ 

শ্রভাঃ ছাভচুর ক  

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ অক্ষ্নায়াযা 

শ্রফগভ 

১৯০৬৩৭৫৩৫৫ 

০১৭৭৯৩৪৬৭৬৩ 

উত্তয নওয়াফ-  ০১ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 

৩৪৭ 

শ্রভাছাঃ অঞ্জু শ্রফগভ 

জং- শ্রভাঃ শ্রভক্ষ্য 

জাভার  

২৩৫৫৪৭৭৭২৬ 

০১৭৭১৯৯২৫৩৮ 

কাজচচয- ০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 

৩৪৮ 

শ্রভাছাঃ শ্রগারাজ 

অক্তায 

স্বাভী- শ্রভাঃ সুজন অরী 

০১৭৩১৯২৮২২৩৭ চয কুজিগ্রাভ 
গৃকজভ ষ 

৭০০০.০০ 

 

 

৩৪৯ 
শ্রভাছাঃ দুরারী শ্রফগভ 

জং- শ্রভাঃ যয়তুরস্না 

৪৯২৫২০৪১১৬৪৩৮ 

০১৭০৭৭০১৯৬৩ 

চয জযক্ষ্ক- ০১ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জঝ এয কাজ 

৩০০০.০০ 

 

 

৩৫০ 
শ্রভাছাঃ যজভা খাতুন 

জং- জয়নার 
৫৯৫৪৩০৫৪৪৬ 

কক্ষ্রজািা- ০৭ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জঝ এয কাজ 

৩০০০.০০ 

 

 

৩৫১ 
জপক্ষ্যাজা শ্রফগভ 

জং- ভজজদ জভয়া  

৫৯৫৩৫৯৯৬২৭ 

০১৭৪২৫৭৭৯৭৫ 

চয কুজিগ্রাভ- ০১ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 

৩৫২ 
শ্রভাছাঃ অজছভন শ্রফগভ 

জং- মৃতঃ ভাতাভ জভয়া 

২৮০৬১১৩৪০৯ 

০১৭৫৭৬৮৭১৪১ 

উত্তয নওয়াফ 

অযাজী- ০১ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জঝ এয কাজ 

৩৫০০.০০ 

 

তারাক প্রাপ্ত 

৩৫৩ 

শ্রভাছাঃ অক্ষ্রয়া শ্রফগভ  

জং- মৃতঃ আভাআর 

শ্রাক্ষ্ন 

৬৪০৩৬০৬২৮৫ 

০১৩২৪০২৮০৪০ 

চয কুজিগ্রাভ- ০১ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জঝ এয কাজ 

৩৫০০.০০ 

 

 

৩৫৪ 

শ্রভাঃ অআনুর ক 

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ জভতু 

াযবীন 

৪১৫৬৪৩১৩৩২ 

০১৯৫৬০৫৪৩৮২ 

মুজিািা পূফ ষ- ০৯ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জদনভজুয 

৮০০০.০০ 

 

 

৩৫৫ 

শ্রভাছাঃ তাযা ভজন 

জং- শ্রভাঃ শ্রানা 

উল্যা 

১৯০৩৭৪২৯৮৭ 

০১৮৬৩৮৫২৩২২ 

কজফযাজ ািা- ০৪ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জঝ এয কাজ 

২৫০০.০০ 

 

তারাক প্রাপ্ত 

৩৫৬ 
শ্রভাঃ ভজনু জভয়া  

স্ত্রীঃ ভক্ষ্ভনা শ্রফগভ 

১৯০৪৮৪৬৬৬২ 

০১৯৯৩১৬৮২৩৫ 

চয সুবাযকুটি- ০৮ 

ক্ষ্রাখানা 

কাঠজভজস্ত্র 

৯০০০.০০ 

 

 

৩৫৭ 

শ্রভাছাঃ নুয জাান 

জং- মৃতঃ 

কাভরুোভান 

৭৭৫৬৪৩৯২৪১ 

০১৯৮৯৩২৩১৯৯ 

শ্রচৌধুযী ািা- ০৪ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জঝ এয কাজ 

৩০০০.০০ 

 

 



৩৫৮ 

শ্রভাঃ শ্রভাক্ষ্রভ জভয়া 

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ যজভা 

শ্রফগভ 

৪১৫৩৫৫০১২৬ 
চয কুজিগ্রাভ-০১ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জদনভজুয 

৮০০০.০০ 

 

 

৩৫৯ 
শ্রভাছাঃ অজম্বয়া শ্রফগভ 

জং- শ্রভাঃ অবু ফক্কয 

৯৫৫২৪৯৩০৭৫ 

০১৭৭৭৫৮২০৩০ 
অযাজী রাফািী- ০৭ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 

৩৬০ 

শ্রভাছাঃ ভজল্ল্কা শ্রফগভ 

জং- মৃতঃ অজাায 

অরী 

৭৭৫৬৪৩৬২৩৯ 

০১৭৭৯৫৫৯৪৭৯ 

চয কুজিগ্রাভ-০১ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জঝ এয কাজ 

৩০০০.০০ 

 

 

৩৬১ 

শ্রভাঃ ভনতাজ অরী 

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ াজরভা 

শ্রফগভ 

১৯০৪০৪৩৩৬৯ 
দ ষাযািা-  ০৫ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জদনভজুয 

৮০০০.০০ 

 

 

৩৬২ 
শ্রভাছাঃ রুজজনা শ্রফগভ 

জং- শ্রভাঃ জরটন জভয়া  

৪৯১৫২৩৮১৬৭৪৬৭ 

০১৭৮৪৯৬৭৯৬১ 

শ্রক্ষ্ভযকুটি- ০২ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 

৩৬৩ 
শ্রভাছাঃ অজম্বয়া শ্রফগভ 

জং- শ্রভাঃ নুয আরাভ 

৬৯১১২২৩৯৭৯ 

০১৭২২০২৬৪৪৮ 

জতাআঝাি- ০৪ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 

৩৬৪ 
শ্রপারী শ্রফগভ 

জং- ভজতন অরী 
১৫১১১১২৮৯৬ 

ভাষ্টাযািা- ০৭ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৮০০০.০০ 

 

 

৩৬৫ 
শ্রভাঃ পজযদ উজদ্দন 

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ রুজফয়া  

৪৯১৭৭৭৩৯০০৮৮৪ 

০১৩১১৯২৯৫৯৬ 

উত্তয নওয়াফ- ০১ 

াঁচগাছী 

বোন চারক 

৯০০০.০০ 

 

 

৩৬৬ 

শ্রভাঃ ফাবুর জভয়া 

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ ছায়ভা 

শ্রফগভ 

৮২০৪৯৭০১০০ 

০১৮৬৪১১৪৫৬১ 

াযক্ষ্ডাফ- ০৪ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৮০০০.০০ 

 

 

৩৬৭ 
শ্রভাছাঃ ভক্ষ্নায়াযা শ্রফগভ 

জং- শ্রভাঃ াারভ 
৪৯১৫২৭৬২০৮৭০২ 

জডপু ািা- ০২ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 

৩৬৮ 
শ্রভাঃ নুয জাভার  

স্ত্রীঃ পজজযন শ্রফগভ  
৮২০৪৯৯১১১৪ 

অযাজজ রাফািী- ০৭ 

ক্ষ্রাখানা 

জযস্কা চারক 

৯০০০.০০ 

 

 

৩৬৯ 
শ্রভাঃ যজপকুর আরাভ 

স্ত্রীঃ অঞ্জু শ্রফগভ 
৮২০৪৭৬৯৬৪৩ 

অযাজজ রাফািী-০৭ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 

৩৭০ 
শ্রভাঃ ভন্টু জভয়া  

স্ত্রীঃ ফজফতা শ্রফগভ 
৫৫০৩৬০১৪২৮ 

চয কুজিগ্রাভ- ০১ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 



৩৭১ 
অজম্বয়া  

জং- অক্ষ্র  
০১৮২৫৪৭৮২৫৮ 

অযাজী রাফািী-০৭ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৮০০০.০০ 

 

তারাক প্রাপ্তা 

৩৭২ 
শ্রভাছাঃ অজছনা শ্রফগভ 

জং-মৃতঃ জহুয 

৫০৫৫৬০১৪৩৪ 

০১৯৬৮১৫৪২৮২ 

নন্দদুরাক্ষ্রয জবটা- ০২ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জঝ এয কাজ 

৩০০০.০০ 

 

 

৩৭৩ 

শ্রভাছাঃ শ্রভাক্ষ্রভা 

খাতুন 

জং- শ্রভাঃ অব্দুর 

ভািান 

৮৭০৭৪৪৭৯১১ 

০১৭৯৪৮০৫৫০২ 

ভযাটাযী- ০২ 

শ্রঘাগাদ 

জঝ এয কাজ 

৩০০০.০০ 

 

তারাক প্রাপ্তা 

৩৭৪ 
শ্রভাছাঃ জভনাযা শ্রফগভ 

জং- শ্রভাঃ জভরন 

২৮০৬৫৫৬১৬৯ 

০১৭৭৯২৩৬২৪৫ 

অযাজী রাফািী-০৭ 

ক্ষ্রাখানা 

জঝ এয কাজ 

৩০০০.০০ 

 

তারাক প্রাপ্তা 

৩৭৫ 
শ্রভাছাঃ খুযজদা  

জং- শ্রভাঃ শ্রভাাযপ 
১৯৯৮৪৯১৫২৮৫০০১৮৯২ 

শ্রগাজফন্দপুয- ০৬ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৮০০০.০০ 

 

প্রজতফন্ধী 

৩৭৬ 
শ্রভাঃ জভরন জভয়া 

স্ত্রীঃ াজথ শ্রফগভ  

১৯০৫৯৪৩৩৩৬ 

০১৭৮৬৮৭৬১০১ 

শ্রক্ষ্ভযকুটি- ০২ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৮০০০.০০ 

 

 

৩৭৭ 
শ্রভাঃ ছাজভউর আরাভ 

স্ত্রীঃ অজছয়া শ্রফগভ  

৭৮১১১২০৮৪৪ 

০১৭৮০৬৯৯৬০৬ 

ভাদাজারপািা- ০৬ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৮০০০.০০ 

 

 

৩৭৮ 

শ্রভাঃ এযাদুর ক 

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ শ্রপারী 

শ্রফগভ 

২৩৫৪৮৭৮৭৬৭ 

০১৭৬৭০৪৫২৭৮ 

শ্রক্ষ্ভযকুটি- ০২ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 

৩৭৯ 

শ্রভাঃ ছাআয়াদুর আরাভ 

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ াজদা 

শ্রফগভ 

৫৯৫৪৮৮০০৫৯ 

০১৭৮১০২৯৬২৩ 

শ্রক্ষ্ভযকুটি- ০২ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 

৩৮০ 

শ্রভাঃ ভকক্ষ্ছদ অরী 

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ অজভনা 

শ্রফগভ 

৫০৫৪৭৫৪৯৯৮ 

০১৯৩৬৩৭৬১৬০ 

শ্রক্ষ্ভযকুটি- ০২ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৮০০০.০০ 

 

 

৩৮১ 
শ্রভাছাঃ অনজু শ্রফগভ 

জং- ছজরভ উজদ্দন 

৮২০৩৯৪৭৭৮৬ 

০১৭৯২২২৯৩৪১ 

ছয়অজন ািা- ০৫ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জঝ এয কাজ 

৩০০০.০০ 

 

 

৩৮২ 

শ্রভাঃ জপকুর আরাভ 

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ ভক্ষ্ভনা 

শ্রফগভ 

২৮০৬৩৯৪৯৪২ 

০১৭৯২৯৮২৪৭৩ 

বগফজতপুয 

ওয়াড ষ-০৬ 

মাত্রাপুয 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 

৩৮৩ 

শ্রভাঃ অব্দুয যজদ 

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ ভয়না 

শ্রফগভ 

৪১৫৬৬৯১৯৩৫ 

০১৭৯২৬১০৩৭৯ 

বগফজতপুয-০৬ 

মাত্রাপুয 

শ্রজক্ষ্র 

১০০০০.০০ 

 

 



৩৮৪ 

শ্রভাছাঃ যজদা শ্রফগভ 

স্বাভীঃ শ্রভাঃ জপকুর 

আরাভ 

৪২১১১২২১৯৯ 

০১৩১২৩৮৭৬৩৭ 

চয কুজিগ্রাভ-০১ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 

৩৮৫ 
শ্রভাছাঃ শ্রযজজয়া খাতুন 

জং- কুযান অরী 

৯৫৫২৪৩৩৮০৮ 

০১৭৫৬৭২৬২৮৪ 

কাজরয অরগা-০৭ 

মাত্রাপুয 

জঝ এয কাজ 

৪০০০.০০ 

 

 

৩৮৬ 

শ্রভাঃ দুলু জভয়া 

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ ভজল্ল্কা 

শ্রফগভ 

৭৩০৭৭৭৬৭৮৬ 

০১৭৮৯৭১১০০২ 

চয মাত্রাপুয- ০৫ 

মাত্রাপুয 

জদনভজুয 

১০০০০.০০ 

 

 

৩৮৭ 

শ্রভাছাঃ াজজনা শ্রফগভ 

স্বাভীঃ শ্রভাঃ াআদুর 

আরাভ 

৭৭৫৬৩৯০৫৬৮ 

০১৭১৬৩৭৬৯৪৫ 

চয মাত্রাপুয- ০৫ 

মাত্রাপুয 

জদনভজুয 

১২০০০.০০ 

 

 

৩৮৮ 

শ্রভাঃ অব্দু ারাভ 

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ ভক্ষ্ভনা 

শ্রফগভ 

১৪৫৬৪১৪৩১৫ 

০১৭৪৮৭৪২৬৫৪ 

মুছল্ল্ী ািা- ০৭ 

মাত্রাপুয 

জদনভজুয 

১০০০০.০০ 

 

 

৩৮৯ 

শ্রভাছাঃ অক্ষ্রয়া শ্রফগভ 

স্বাভীঃ অক্ষ্নায়ায 

শ্রাক্ষ্ন 

৪১৫৬৩১৯৯৯০ 

০১৭৫১৮২১৮৪৮ 

বগফজতপুয- ০৬ 

মাত্রাপুয 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 

৩৯০ 

শ্রভাঃ তয উজদ্দন 

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ অদুযী 

খাতুন 

১৯০৬৬৯৭১৪৭ 

০১৭৮২৩০৫০৩২ 

বগফজতপুয- ০৬ 

মাত্রাপুয 

জদনভজুয 

১০০০০.০০ 

 

 

৩৯১ 

শ্রভাঃ অব্দুর াজভদ 

শ্রখ 

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ শ্রযাক্ষ্কয়া 

খাতুন 

৭৭৫৬৭১২০৮৪ 

০১৭৩৬১৫১৭৩০ 

বগফজতপুয- ০৬ 

মাত্রাপুয 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 

৩৯২ 

শ্রভাঃ ভহুয উজদ্দন 

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ জাানাযা 

শ্রফগভ 

৪১৫৪৮৭২০৪০ 

০১৯৭১১২৯১৬৭ 

বগফজতপুয- ০৬ 

মাত্রাপুয 

জদনভজুয 

১২০০০.০০ 

 

 

৩৯৩ 

শ্রভাঃ াজমুজদ্দ 

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ অক্ষ্রয়া 

শ্রফগভ 

৮২০৫৭৮৯৩১৯ 

০১৩০৮০৮৭৫১৩ 

বুজািা 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

১০০০০.০০ 

 

 

৩৯৪ 
শ্রভাঃ ভজজফয 

স্ত্রীঃ ভজযয়ভ শ্রফগভ  

১৯০৫৭৩৮০৮২ 

০১৭৭২৮৫৯৫৮৮ 

চয ফিাআফািী-০৪ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

১২০০০.০০ 

 

 

৩৯৫ 
শ্রভাছাঃ জজভযন শ্রফগভ 

জং- অব্দুর জজরর 

১০০২৫১২৫৪৭ 

০১৯৩৪১৬৭৭৯৪ 

বগফজতপুয- ০৬ 

মাত্রাপুয 

জঝ এয কাজ 

৪০০০.০০ 

 

 

৩৯৬ 

শ্রভাঃ শ্রভাকক্ষ্ছদ অরী 

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ অজজষনা 

শ্রফগভ 

২৩৫৩৬৬৬৭২৬ 

০১৭৯১৪৬৭৯১৭ 

অরভািা - ০২ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

জদনভজুয 

১০০০০.০০ 

 

 



৩৯৭ 
জরটন শ্রভাল্ল্া  

স্ত্রীঃ জপক্ষ্যাজা শ্রফগভ  

১৯৬৪৫৮৫৪৪০ 

০১৯১০৮০৫৫২৬ 

বগফজতপুয- ০৬ 

মাত্রাপুয 

জদনভজুয 

১০০০০.০০ 

 

 

৩৯৮ 

শ্রভাছাঃ ভজজষনা শ্রফগভ  

জতা-মৃত কদভ অরী 

শ্রখ 

২৬১৩৪৫১৩৩৩৯২০ 

০১৩০৫৩৪৩২৩১ 

কাজরয অরগা-০৭ 

মাত্রাপুয 

জঝ এয কাজ 

৫০০০.০০ 

 

স্বাভী 

জযতোক্তা 

৩৯৯ 

শ্রভাছাঃ ভজযন শ্রফগভ  

স্বাভীঃ শ্রভাঃ জারার 

উজদ্দন 

৯১০৬৩২৩৭৩৭ 

০১৭৪১৭০৪২৮৪ 

বগফজতপুয- ০৬ 

মাত্রাপুয 

জদনভজুয 

১০০০০.০০ 

 

 

৪০০ 

শ্রভাঃ অব্দুর াজভদ  

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ জপক্ষ্যাজা 

শ্রফগভ 

৫৫০৬৬৬৫৩৮৮ 

০১৭৫০২৭২২৭৮ 

কাজরয অরগা-০৭ 

মাত্রাপুয 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 

৪০১ 

শ্রভাছাঃ যজদা শ্রফগভ  

স্বাভীঃ শ্রভাঃ াক্ষ্নায়ায 

শ্রাক্ষ্ন 

৩২৫৬৬৯৬০৪২ 

০১৯০৭৫৬২৭৯৪ 

বগফজতপুয- ০৬ 

মাত্রাপুয 

জদনভজুয 

১২০০০.০০ 

 

 

৪০২ 
শ্রভাছাঃ জাক্ষ্ভনা শ্রফওয়া 

স্বাভীঃ মৃতঃ অনছায 

২৮০৪৮৬৩০২১ 

০১৭৯৪৪৯০৭২৯ 

অযাজী রাফািী-০৮ 

ক্ষ্রাখানা 

জঝ এয কাজ 

২০০০.০০ 

 

 

৪০৩ 
শ্রভাছাঃ শ্রছাক্ষ্ফনা শ্রফওয়া 

স্বাভীঃ মৃতঃ শ্রভাক্ষ্রভ 

৪৬০৪৮৫৮১৪৪ 

০১৩০৮১৪০৪৮১ 

অযাজী রাফািী-০৮ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৮০০০.০০ 

 

 

৪০৪ 

শ্রভাছাঃ কুরসুভ শ্রফগভ 

জং- শ্রভাঃ শ্রদরওয়ায 

শ্রাক্ষ্ন 

৫৯৫৪৭৬৯০১৩ 

০১৭৫৮৩৭১১৭৭ 

অযাজী রাফািী-০৮ 

ক্ষ্রাখানা 

জঝ এয কাজ 

৩০০০.০০ 

 

 

৪০৫ 

শ্রভাছাঃ শ্রযখা শ্রফগভ  
জং- মৃতঃ অঃ 

যাোক জভয়া 

৭৭৫৪৩০৯১১৫ 
০১৭৩৭০৯৯২৩৬ 

কক্ষ্রজ ািা- ০৭ 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 
দজজষয কাজ 

৬০০০.০০ 

 

তারাক প্রাপ্তা 

৪০৬ 

নুয উজদ্দন 

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ অয়া 

শ্রফগভ 

৮২০৬১০৪৪৪৩ 

০১৩০২১০৫৪৯৫ 

দ ষায ািা - ০৭ 

াঁচগাছী 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 

৪০৭ 

শ্রভাঃ জজভ উজদ্দন 

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ শ্রভৌসুভী 

অকতায 

৬৯১১২২৯৬৩৮ 

০১৭২৬১০২৮০৪ 

বুজািা- ০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 

৪০৮ 

শ্রভাঃ শ্রজর ক  

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ াজদা 

শ্রফগভ 

৭৭৫৬৪০৩৩৭৯ 

 

অযাজজ জপুর ফািী 

শ্রখওয়ায অরগা-০৭ 

মাত্রাপুয 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 



৪০৯ 

শ্রভাঃ ফাচ্চু জভয়া  

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ শ্রযভা 

শ্রফগভ 

৫০৫৫৬৬৮২৩৯ 

০১৭০৪৪৮৬৮৯২ 

বুজািা- ০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 

৪১০ 

শ্রভাছাঃ রায়রা শ্রফগভ 

স্বাভীঃ শ্রভাঃ আয়াকুফ 

অরী 

৯১০৫৮০৬০১৩ 

০১৭৯২৪১১৩০৪ 

ভাক্ষ্ঝয চয 

ভাধফযাভ-০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 

৪১১ 

শ্রভাঃ অজভ অরী 

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ ছজরভা 

শ্রফগভ 

৬৪০৬১৬৩৭৪৮ 

০১৭৬০৫৯২৮৬০ 

চয মাত্রাপুয- ০৫ 

মাত্রাপুয 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 

৪১২ 

শ্রভাছাঃ জফউটি খাতুন 

স্বাভীঃ শ্রভাঃ রাবলু 

জভয়া 

৪৬০১৭১৭২৩৬ 

০১৪০৮৮৭৪৮৯৯ 

ভাধফযাভ- ০৯ 

শ্রবাগডাঙ্গা 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 

৪১৩ 
অজখ অক্তায াথী 

স্বাভীঃ অযমুন 

১৯৯৪৪৯২৫২০৩০০০০৮০ 

০১৮৬৪৫২৭২৭৯ 

অযাজী রাফািী-০৮ 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 

৪১৪ 
শ্রটজয  

জতা-মৃত শ্রনল্ল্া 

৪৬০৬০৫৪০০৭ 

০১৭৪০৩৮৮০৯৪ 

অযাজী শ্রবাগডাঙ্গা-০১ 

াঁচগাজছী 

জঝ এয কাজ 

২৫০০.০০ 

 

 

৪১৫ 

শ্রভাছাঃ াজ শ্রফগভ 

স্বাভীঃ শ্রভাঃ াযক্ষ্বজ 

জভয়া 

২৮৫৩৪২৪৪০২ 

০১৭৭৪৬৯২১২০ 

পুযাতন শ্রস্টন ািা, 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

গৃকজভ ষ 

৭০০০.০০ 

 

 

৪১৬ 

শ্রভাঃ রুজভ শ্রফগভ  

স্বাভীঃ শ্রভাঃ অব্দুর 

যজদ 

১৯৯৪৪৯২৫২০১০০০০৫৮ 
শ্রভাক্তায ািা, 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

গৃকজভ ষ 

৮০০০.০০ 

 

 

৪১৭ 

শ্রভাঃ ভজনু জভয়া 

স্ত্রীঃ অক্ষ্ভনা শ্রফগভ 

কুভকুভ 

৯১৩৩৮২৬২৮০ 

০১৭১৮১৩৭৩৯৯ 

অযাজী রাফািী, 

ক্ষ্রাখানা 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 

৪১৮ 

শ্রভাছাঃ অছভা শ্রফগভ  

স্বাভীঃ শ্রভাঃ জযয়াজুর 

আরাভ 

৯১০৩৭৫৭৯৩৭ 

০১৮১৭২১৬০৩৮ 

অযাজী রাফািী, 

ক্ষ্রাখানা 

গৃকজভ ষ 

৭০০০.০০ 

 

 

৪১৯ 

শ্রভাছাঃ অজখ শ্রফগভ 

স্বাভীঃ শ্রভাঃ অযাফুর 

ক 

৬৪৬১১১০৪৮৫ 

০১৭৯২৬০৩৭২৭ 
সুবাযকুটি, ক্ষ্রাখানা 

গৃকজভ ষ 

৭০০০.০০ 

 

 

৪২০ 

শ্রভাছাঃ জাানাযা 

শ্রফগভ 

স্বাভীঃ শ্রভাঃ ভজয 

উজদ্দন 

৪৯২৫২০৬১২৭৭৫৬ 

০১৭২৮২৩৭৪২১ 

শ্রবরাক্ষ্কাা 

কারফক্সীািা, 

কুজিগ্রাভ শ্রৌযবা 

গৃকজভ ষ 

৮০০০.০০ 

 

 



৪২১ 

শ্রভাঃ জদুর আরাভ 

স্ত্রীঃ শ্রভাছাঃ শ্রজাক্ষ্ফদা 

শ্রফগভ 

১৪৫৩৬৪৮৮৭৩ 

০১৭৭৩১৪৩০২৫ 

পুযাতন শ্রাস্ট জপ 

ািা, কুজিগ্রাভ 

শ্রৌযবা 

জদনভজুয 

৯০০০.০০ 

 

 

৪২২ 

শ্রভাছাঃ অজভনা 

অক্তায 

জং- অজভয অরী 

 
চয অযাজী 

রাফািী, ক্ষ্রাখানা 

গৃকজভ ষ 

৭০০০.০০ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


