
 

 

 

 

 

মুজজফ তফল ষ উরক্ষ্যে ২ ত াং খ  জজভক্ষ্ত গৃ জনভ ষ ক্ষ্নয ভ ধ্যক্ষ্ভ পুনফ ষ ন :  

ক্রঃনাং উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী উবক্ষ্েয) 
জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর নম্বয 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে (মম 

মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

1 3 4 5 6 8 

01 
আ ব্বয আরী  

জত - ওভ ন গজি  

2370999225 

01709433925 

গ্র ভঃ উচ জবট  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

02 
জয  মফওে  

জত - ভজনে  মখ  

6420134469 

01945214616 

গ্র ভঃ জক ভতফ নু ন র য ি 

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

03 
মভ ঃ নুযজ ভ র জভে   

স্ত্রী মভ ছ ঃ কজনুয মফগভ 

6420148246 

 

গ্র ভঃ পুটিভ যী ক জরর্ ঙ্গ ভন্ডর ি  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

04 

মভ ঃ ভজনয ম ক্ষ্ন  

জত - ভজন আরী 

স্ত্রী আদযী খ তুন 

4618549150 

 

গ্র ভঃ য জ যজবট  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

05 

মভ ঃ জপকুর ইর ভ 

জত - ভজন আরী  

স্ত্রী ভক্ষ্ন ে য  মফগভ 

1470240043 

01723695452 

গ্র ভঃ খ ভ য জক ভতফ নু 

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী উবক্ষ্েয) 
জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর নম্বয 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে (মম 

মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

06 

মভ জ ক্ষ্ের ক 

জত - শুক্ষ্করু 

স্ত্রী আনজু আয  মফগভ  

9559953584 

 

গ্র ভঃ ভজ ইর্ ঙ্গ  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

07 

মভ ঃ  রুন জভে   

জত - মভ ঃ আবু ফক্কয 

স্ত্রী মভ ছ ঃ ফজফত  মফগভ  

7770366875 

 

গ্র ভঃ জক ভত য ধ ফল্লব 

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

08 
মভ ছ ঃ তজছযন মফগভ  

জত - মৃত তছজি মখ  

4170395216 

01741063166 

গ্র ভঃ জক ভত য ধ ফল্লব 

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

09 

মভ ঃ ওকত আরী  

জত - মভ ঃ যজপকুর ক 

স্ত্রী মভ ছ ঃ মপ রী খ তুন  

6871494933 

01788692468 

গ্র ভঃ জক ভত য ধ ফল্লব 

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

10 
ভ রতী য নী  

জত - মৃত ধযনী ক ন্ত ফেষি  

8220034428 

 

গ্র ভঃ জক ভত য ধ ফল্লব 

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

11 
মভ ছ ঃ  নফুর   

জত - মৃত ফেতুল্ল  

9134878496 

01772762853 

গ্র ভঃ জক ভতফ নু য ধ ফল্লব 

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী উবক্ষ্েয) 
জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর নম্বয 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে (মম 

মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

12 
মভ ছ ঃ র ইরী মফগভ 

জত - ত জুজিন  
2821040322 

গ্র ভঃ জক ভতফ নু য ধ ফল্লব 

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

13 

মভ ঃ  ক্ষ্য আরী  

স্ত্রী মভ ছ ঃ ছবুয  মফগভ 

জত - জেন র ভন্ডর  

4910983512046 

01914354897 

গ্র ভঃ পুটিভ যী ক জরর্ ঙ্গ 

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

14 
মভ ছ ঃ য ক্ষ্ফে  মফগভ 

জত - মৃত আব্ব  আরী  

6870063762 

 

গ্র ভঃ পুটিভ যী ক জরর্ ঙ্গ ভন্ডর ি  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

15 

মভ ঃ জ  ঙ্গীয আরভ  

জত - মভ ঃ খেয ত আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ মজ ন  খ তুন  

5070068183 

 

গ্র ভঃ পুটিভ যী ক জরর্ ঙ্গ  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

16 
মভ ছ ঃ  ক্ষ্জয  মফগভ 

জত - দ য জ উজিন  

8670027641 

01917212485 

গ্র ভঃ পুটিভ যী ক জরর্ ঙ্গ  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

17 

মভ ঃ ভ ইদুর ইর ভ   

জত - জ ক্ষ্ফদ আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ জউরী মফগভ  

5099404104 

01906463736 

গ্র ভঃ পুটিভ যী ক জরর্ ঙ্গ  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী উবক্ষ্েয) 
জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর নম্বয 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে (মম 

মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

18 
মভ ছ ঃ নুযব নু মফগভ  

জত - নছয উজিন  

5070066427 

 

গ্র ভঃ পুটিভ যী ক জরর্ ঙ্গ  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

19 
মভ ছ ঃ জফরজকছ মফওে  

জাং- মৃত ফজনজ উজিন ভন্ডর 

1471027571 

01728588386 

গ্র ভঃ পুটিভ যী ক জরর্ ঙ্গ  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

20 
মভ ছ ঃ ছক্ষ্র  মফগভ  

দ য জ উজিন  

5070006134 

 

গ্র ভঃ পুটিভ যী ক জরর্ ঙ্গ  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

21 
মভ ছ ঃ সুজপে  মফগভ 

মৃত জদ জভে   

2370017085 

 

গ্র ভঃ ভন্ডর ি  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

22 
ম ক্ষ্ে  মফগভ  

মৃত আ লু মখ  

1470057769 

 

গ্র ভঃ পজকক্ষ্যযজবট  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

23 
মভ ছ ঃ যজভ  মফগভ 

জত - আজজমুজিন 

511464455 

01924852937 

গ্র ভঃ বুজ ি  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী উবক্ষ্েয) 
জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর নম্বয 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে (মম 

মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

24 
মভ ছ ঃ ভক্ষ্র  মফগভ 

জত - মভ ঃ ভজয উজিন  

4910911563115 

0196119611 

গ্র ভঃ বুজ ি  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

25 
মভ ঃ আব্দুর ক ইয়ুভ   

জত - ক ইছরী ব্য  যী  

7306393302 

01301786442 

গ্র ভঃ ব  যজবট  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

26 
মভ ছ ঃ ফজফত  মফগভ  

জত - ফজদে জ্জ ভ ন  

5553128454 

01741110231 

গ্র ভঃ মভৌজ থ ন  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

27 
মভ ঃ আজভনুর ইর ভ  

জত - মৃত আে য আরী  

2820477954 

01737785763 

গ্র ভঃ মভৌজ থ ন  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

28 
মভ ছ ঃ আক্ষ্ফদ  মফগভ  

জত - মৃত আকফয  

2820333918 

01401387181 

গ্র ভঃ জুভ ভ ি  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

29 
মভ ঃ আবুর   ন  

জত - আম্ব য আরী  

5095461264 

01995426006 

গ্র ভঃ মছ ট কুষ্ট যী 

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী উবক্ষ্েয) 
জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর নম্বয 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে (মম 

মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

30 
মভ ঃ জরটন  

জত - মৃত  ক্ষ্ফ য  

1010143939 

01969123671 

গ্র ভঃ মভৌজ থ ন  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

31 
মভ ছ ঃ জরজর মফগভ 

জত - আবুর ম ক্ষ্ন  

1469959165 

01740280039 

গ্র ভঃ মছ ট কুষ্ট যী 

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

32 
মভ ছ ঃ য ক্ষ্দ  মফগভ  

জত - মভ  েদ আরী  

1470100973 

01731509176 

গ্র ভঃ ফক্ষ্যযজবট  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

33 
মভ ঃ জপক্ষ্ের জভে   

জত - মভ  েদ আরী  

4620142705 

01908911251 

গ্র ভঃ ফক্ষ্যযজবট  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

34 
মভ ঃ ফ ফলু জভে   

জত - মভ  েদ আরী  

9104013033 

01715149327 

গ্র ভঃ ভ চ ফ ন্দ  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

35 
মভ ছ ঃ ফুরভজত মফগভ 

জত - মৃত ফক্ত য আরী  

9560097900 

01725920867 

গ্র ভঃ    ি  ভ চ ফ ন্দ  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী উবক্ষ্েয) 
জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর নম্বয 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে (মম 

মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

36 

মভ ঃ জপকুর ইর ভ 

জত - মভ ঃ ফ ক্ষ্ছদ আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ রুজজন  মফগভ 

4910959543152 

01943840079 

গ্র ভঃ  ত্রখ ত  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

37 

শ্রী ফ বুর চন্দ্র দ  

জত - শ্রী ওক্ষ্ন চন্দ্র 

স্ত্রী শ্রীভজত জরজ য িী 

4166130734 

01312430949 

গ্র ভঃ ভ জঝ ি   ত্রখ ত  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

38 
মভ ছ ঃ  জরভ  মফগভ  

জত  মৃত আব্দুর ফ যী  

2371394285 

01946316008 

গ্র ভঃ  ত্রখ ত  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

39 

মভ ঃ জ ক্ষ্ভদ আরী  

জত - মৃত কছভ আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ রুজে  মফগভ 

9560625254 

01322775549 

গ্র ভঃ মফক্ষ্রযজবট  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

40 

মভ ঃ   আরভ  

জত - মৃত  েদ য আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ র বরী মফগভ 

4171348826 

01930383110 

গ্র ভঃ মজ িগ ছ ফ ধ 

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

41 

মভ ঃ ভঞ্জু জভে  

জত - মৃত  েদ য আরী 

স্ত্রী মভ ঃ যক্ষ্ন  মফগভ  

5521162684 

01750650923 

গ্র ভঃ জিভ খযখজযে  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী উবক্ষ্েয) 
জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর নম্বয 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে (মম 

মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

42 

মভ ঃ  জফফ খ ন  

জত - মভ ঃ ছভদ আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ আঞ্জু খ তুন 

3761983588 

01949060574 

গ্র ভঃ জিভ খযখজযে  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

43 

মভ ঃ জ ক্ষ্য আরী  

জত - মৃত আব্দুয যভ ন 

স্ত্রী- মন  মফগভ 

2821357007 

01750650923 

গ্র ভঃ উত্তয খযখজযে  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

44 

মভ ঃ যজপকুর ইর ভ 

জত - মৃত  েদ য আরী  

স্ত্রী মভ ছ ঃ রুজভ মফগভ 

5971303374 

01947321106 

গ্র ভঃ মজ িগ ছ ফ ধ 

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

45 

নুয মভ  েদ  

জত - মৃত জেন র ক 

স্ত্রী মৃত  ক্ষ্জয  মফগভ 

1921389035 

01750650923 

গ্র ভঃ জভস্ত্রী ি  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

46 

মভ ঃ  রুন অয যীদ 

জত - জযে জর ক 

স্ত্রী মভ ছ ঃ রুজে  মফগভ 

7321412590 

01932494051 

গ্র ভঃ মুদ পৎথ ন  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

47 

মভ ছ ঃ রজতপ  মফওে  

জত - মৃত লুৎপয যভ ন 

স্ব ভী- মৃত আজরপ উজিন 

49109835177612 

01971129140 

গ্র ভঃ খযখজযে  মজ িগ ছ 

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী উবক্ষ্েয) 
জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর নম্বয 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে (মম 

মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

48 

মভ  েদ আরী  

জত - নুয ম ক্ষ্ন ভন্ডর 

স্ত্রী মভ ছ ঃ ভক্ষ্ন ে য  মফগভ 

8221349221 

01922125660 

গ্র ভঃ খযখজযে  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

49 

মভ খক্ষ্রছুয যভ ন  

জত - মৃত দজছভ উজিন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ মভ ক্ষ্ ষদ  মফগভ 

9102592954 

01923223285 

গ্র ভঃ পূফ ষ মুদ পৎথ ন  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

50 

প্রদী চন্দ্র  

জত -  মৃত খক্ষ্গন চন্দ্র 

স্ত্রী শ্রীভজত সুজনত  য িী 

4171339416 

01750556781 

গ্র ভঃ ভ জঝ ি  মজ িগ ছ 

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

51 

মভ ঃ নুয ইর ভ  

জত - মৃত পজর জভে  

স্ত্রী মভ ছ ঃ র ইরী মফগভ 

6870870141 

01992811270 

গ্র ভঃ  ত্রখ ত  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

52 
মভ ছ ঃ প ক্ষ্তভ  মফওে  

জত - মভ ঃ  ক্ষ্ছন আরী  

5071300395 

01945950567 

গ্র ভঃ  ত্রখ ত  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

53 

মভ ছ ঃ মভ ক্ষ্রভ  মফওে  

জত -মভ ঃ আঃ ভজজদ 

স্ব ভী- মৃত জেন র আক্ষ্ফদীন 

8871302268 

19064641591 

গ্র ভঃ  ত্রখ ত  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী উবক্ষ্েয) 
জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর নম্বয 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে (মম 

মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

54 

মভ ঃ মক্ষ্কন্দ য আরী  

জত - মৃত আজজভ উজিন 

স্ত্রী মভ ঃ পজযদ  মফগভ 

49109595493912 

01994654669 

গ্র ভঃ  ত্রখ ত  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

55 

মভ ঃ ফ ফলু জভে  

জত - মৃত আঃ জব্ব য 

স্ত্রী মভ ছ ঃ আজম্বে  

4910959549378 

01824294311 

গ্র ভঃ  ত্রখ ত  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

56 

মভ ছ ঃ ইে যন মনছ  মরবু 

জত - জযে জুর ক 

স্ব ভী- মৃত আঃ জব্ব য 

4171328414 

01964413231 

গ্র ভঃ  ত্রখ ত  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

57 

মভ ঃ ভন্টু জভে  

স্ত্রী মভ ছ ঃ আজম্বে  মফগভ 

জত - মভ ঃ আব্দুর জব্ব য  

4910959549371 

01934150724 

গ্র ভঃ  ত্রখ ত  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

58 

মভ ঃ দুঃখু জভে  

জত ঃ মভ ঃ আব্দুর আজজজ 

স্ত্রী মভ ছ ঃ সুভ  আক্ত য 

2821341209 

01986091407 

গ্র ভঃ  ত্রখ ত  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

59 

মভ ঃ জছিীক আরী  

মভ ঃ নজজয ম ক্ষ্ন ‘ 

স্ত্রী মভ ছ ঃ য ক্ষ্দ  মফগভ 

9560681786 

01934924136 

গ্র ভঃ  ত্রখ ত  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী উবক্ষ্েয) 
জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর নম্বয 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে (মম 

মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

60 

মভ ঃ ভক্ষ্ন ে রুর ইর ভ 

জত - মৃত আব্দুর জব্ব য 

স্ত্রী মভ ছ ঃ মযখ  মফগভ 

491095949369 

01986091407 

গ্র ভঃ র্ ঙ্গ য চয 

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

61 

মভ ঃ আবু ফক্কয ভন্ডর  

জত  মৃত আবুর ক ক্ষ্ভ 

স্ত্রী নুযজ  ন মফগভ 

77713297799 

 

গ্র ভঃ পুয তন ভন্ডর ি  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

62 

মভ ঃ যজভ ফ দ  

জত - মভ ঃ য আরী 

স্ত্রী আদুযী মফগভ 

6421419349 

01929120339 

গ্র ভঃ খযখজযে  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

63 

মভ ঃ ছক্কু জভে   

জত - মৃত আব্দুর ক ক্ষ্দয 

স্ত্রী মভ ঃ সুজভ আক্ত য  

5071159262 

01314121513 

গ্র ভঃ জিভ খযখজযে  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

64 

মভ ছ ঃ মজক্ষ্রক  মফওে   

জত - মৃত ম ফ উজিন 

স্ব ভী মৃত য আরী 

5971338263 

01987533860 

গ্র ভঃ বট্ট ি  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

65 

যজপকুর ইর ভ 

জত - মৃত মভ  েদ আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ জভ  আক্ত য 

3726199213 

01920269309 

গ্র ভঃ মতজর ি  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী উবক্ষ্েয) 
জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর নম্বয 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে (মম 

মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

66 

ভজপদুর ইর ভ 

জত - মভ  েদ আরী 

শ্রী মপন্সী মফগভ 

7348420758 

01960907948 

গ্র ভঃ মতজর ি  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

67 

মভ ঃ ত য  জভে   

জত - আব্দুয যভ ন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ জনলুপ  মফগভ 

7321436730 

01312506851 

গ্র ভঃ জিভ খযখজযে  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

68 

মভ ছ ঃ মভ ছক্ষ্রভ  মফগভ  

জত - মুনছুয 

স্ব ভী- মৃত জেন র আক্ষ্ফদন  

6871302268 

01981587523 

গ্র ভঃ নে ফ র জ ন 

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

69 

মভ ঃ য জু জভে   

জত - মভ ঃ জ ক্ষ্ফয ম ক্ষ্ন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ ভজনয  খ তুন 

8695082480 

01941226625 

গ্র ভঃ মতজর ি  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

70 
মভ ছ ঃ ভ ক্ষ্জদ  মফগভ 

জত - মভ জ  য আরী  

2371314804 

01799158580 

গ্র ভঃ মতজর ি  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

71 

মভ ঃ আবুর ক ক্ষ্ভ 

জত - তজভজ উজিন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ য ক্ষ্ন  মফগভ 

2371325222 

 

গ্র ভঃ বট্ট ি  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী উবক্ষ্েয) 
জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর নম্বয 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে (মম 

মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

72 

মভ ঃ ফুর জভে   

জত - যজদ 

স্ত্রী মভ ছ ঃ গুনভজন মফগভ  

6421407955 

 

গ্র ভঃ ভ জঝ ি  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

73 

মভ ঃ নজরুর ইর ভ  

জত - ভধু মখ 

স্ত্রী মভ ছ ঃ ভজযেভ মফগভ 

3271191664 

01929120339 

গ্র ভঃ বট্ট ি  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

74 
মভ ঃ ব দু মখ  

জত - মৃত পকয উল্য   

1471378834 

01994654665 

গ্র ভঃ খযখজযে  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

75 

মভ ঃ জফ জভে   

জত - পকয উল্য  

স্ত্রী মভ ছ ঃ মভক্ষ্ন  মফগভ 

9121398573 

01994654665 

গ্র ভঃ খযখজযে  বট্ট ি  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

76 

মভ ছ ঃ জফউটি মফগভ 

জত - আঃ জব্ব য 

স্ব ভী- মভ ঃ যভত উল্য  

8685405048 

01942159496 

গ্র ভঃ মজ িগ ছ 

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

77 

মভ ঃ যজপে র ক  

জত - ইে জুিী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ রজতপ  মফগভ 

2821292378 

01939467094 

গ্র ভঃ জিভ খযখজযে  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী উবক্ষ্েয) 
জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর নম্বয 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে (মম 

মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

78 

মভ ঃ ফ দ  জভে   

জত - যভ ন জভে  

স্ত্রী মভ ছ ঃ রুজজন  মফগভ 

7771354607 

01915060564 

গ্র ভঃ জিভ খযখজযে  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

79 

মভ ঃ ফুর জভে   

জত - আর  উজিন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ মপজন্স খ তুন  

1021149149 

01942159496 

গ্র ভঃ খযখজযে  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

80 

মভ ঃ আবু ফক্কয জজিক  

জত - মভ জ  য আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ ন জভ  মফগভ 

5971402259 

01971129131 

গ্র ভঃ মতজর ি  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

81 

মভ ঃ নে ন জভে   

জত - কছয আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ  ক্ষ্জদ  মফগভ 

4171300231 

01965584207 

গ্র ভঃ খযখজযে  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

82 

মভ ঃ এফ দুর ইর ভ  

জত - মভ ঃ জ ক্ষ্ফয ম ক্ষ্ন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ আপজযন  আক্ত য 

5557074811 

01916747406 

গ্র ভঃ মতজর ি  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

83 
মভ ছ ঃ মন ব ন মফগভ  

জত - কছয আরী  

9121475751 

01965584207 

গ্র ভঃ খযখজযে  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং 
উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী 

উবক্ষ্েয) 

জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর 

নম্বয (মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

84 
মভ ছ ঃ আজভন  মফগভ  

জত - মভ ঃ ভজন আরী  

4620217820 

 

গ্র ভঃ পুটিভ যী ক জর ঙ্গ  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

85 

মভ ঃ লুৎপয যভ ন  

জত - আ লু মখ 

স্ত্রী মভ ছ ঃ ন জছভ  মফগভ  

8220357530 

 

গ্র ভঃ পজকক্ষ্যযজবট  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

86 
মভ ছ ঃ তজছযন মফগভ  

জত  মৃত ত জজভ উজিন  

5069999786 

 

গ্র ভঃ পজকক্ষ্যযজবট  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

87 

মভ ঃ জদ জভে  

জত - মভ ঃ জজয উজিন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ মভ ক্ষ্রভ    

5520393058 

গ্র ভঃ জক ভতফ নু ন র য ি 

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

88 
মভ ছ ঃ আক্ষ্ভন  মফগভ  

আতয উজিন  
8220138013 

গ্র ভঃ জক ভতফ নু ন র য ি 

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

89 

মভ ঃ জদুরর ইর ভ  

জত - মভ ঃ আঃ ভ ন্ন ন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ জনলুপ  মফগভ  

8665602796 

গ্র ভঃ জক ভতফ নু ন র য ি 

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং 
উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী 

উবক্ষ্েয) 

জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর 

নম্বয (মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

90 
কজভর  মফওে  

জত - কলুেুজিন  

5519956071 

01929695233 

গ্র ভঃ জক ভতফ নু ন র য ি 

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

91 
মভ ছ ঃ নুযব নু মফগভ  

জত - ছ ভছুজিন  
7770129786 

গ্র ভঃ জক ভতফ নু ন র য ি 

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

92 

মভ ঃ এন মুর যক য  

জত  রুহুর আজভন যক য 

স্ত্রী মভ ছ ঃ আনজুভ ন আয   

2810719951 

01918757434 

গ্র ভঃ ফ  ক্ষ্যয ঘ ট ভ চ ফ ন্দ  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

93 

উজকর আজভন  

জত - মভ ক্ষ্রভ উজিন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ আক্ষ্ভন  মফগভ 

7320232189 

01962139827 

গ্র ভঃ ফ  ক্ষ্যয ঘ ট ভ চ ফ ন্দ  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

94 

মভ ঃ  জপজুয যভ ন  

জত - মভ ঃ আব্দুয যজদ 

স্ত্রী মভ ছ ঃ জফরজকছ মফগভ  

7320420263 

01962139827 

গ্র ভঃ ফ  ক্ষ্যয ঘ ট ভ চ ফ ন্দ  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

95 

মভ ঃ আঃ যজদ  

জত  মৃত মভ ক্ষ্রভ উজিন 

যক য 

স্ত্রী মভ ছ ঃ  জছন  মফগভ  

4910983526887 

01918757434 

গ্র ভঃ ফ  ক্ষ্যয ঘ ট ভ চ ফ ন্দ  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং 
উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী 

উবক্ষ্েয) 

জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর 

নম্বয (মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

96 
মভ ছ ঃ য ক্ষ্ফে  মফগভ  

জত - ফেতুল্ল   

7770423669 

01955743824 

গ্র ভঃ মছ ট কুষ্ট যী 

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

97 
মভ ছ ঃ য ক্ষ্ফে  মফগভ  

জত - মৃত আজজজর ক 
7770260706 

গ্র ভঃ ভন্ডর ি  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

98 
মভ ছ ঃ  ন  মফগভ  

জত - মৃত নুরুর ক  
8670235863 

গ্র ভঃ ভধ্য ভ চ ফ ন্দ  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

99 

মভ ঃ জপকুর ইর ভ  

জত -  জজয উজিন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ জভন য  মফগভ  

4910983514034 

01930897946 

গ্র ভঃ পুটিভ যী  টিথ ন  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

100 
মভ ছ ঃ ভভত জ মফগভ  

জত - ঘে ত রু 
5070012363 

গ্র ভঃ পুটিভ যী  টিথ ন  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

101 
মভ ছ ঃ ছ ক্ষ্রভ  মফগভ  

জত - মৃত পজয উজিন  

9120049490 

01910854178 

গ্র ভঃ নে ফ িী 

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং 
উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী 

উবক্ষ্েয) 

জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর 

নম্বয (মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

102 
মভ ছ ঃ মভৌসুভী মফগভ  

জত - মভ ঃ ভজভনুর ইর ভ  
1999493098312269 

গ্র ভঃ জক ভতফ নু ন র য ি 

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

103 
মভ ছ ঃ মভ যক্ষ্দ  মফগভ  

জত - মভ নত জ আরী  

7770016603 

01912800982 

গ্র ভঃ পুটিভ যী  টিথ ন  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

04 

মভ ঃ নজজয ম ক্ষ্ন  

জত - ন ক্ষ্য আরী 

স্ত্রী অজজপ   

6443945453 

01734641076 

গ্র ভঃ ভন্ডর ি  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

105 

মভ ছ ঃ য ক্ষ্ফে  মফগভ 

জত - মভ ঃ ইছ  ক আরী 

স্ব ভী মৃত চ ন জভে  

3271205191 

01955011601 

গ্র ভঃ যভ ন  জীযগ্র ভ 

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

106 

মভ ঃ জজর ক 

জত - মৃত ঈভ ন আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ আজছযন মফগভ  

282121339 

01957411573 

গ্র ভঃ যভ ন  জীযগ্র ভ 

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

107 

মভ ঃ পজর ক  

জত - মৃত জেন র আক্ষ্ফদীন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ ভজযেভ মফভ  

3219156689 

01968520677 

গ্র ভঃ  ত্রখ ত  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং 
উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী 

উবক্ষ্েয) 

জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর 

নম্বয (মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

108 

মভ ঃ পজযদুর ইর ভ  

জত - মৃতআবুর ক ক্ষ্ভ 

স্ত্রী মভ ছ ঃ জফউটি মফগভ  

5071363526 

01997899280 

গ্র ভঃ চয ত্রখ ত  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

109 

মভ ঃ জকভ আরী  

জত - মৃত  য ন উজিন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ র ইজর মফগভ  

2821330657 

01903142348 

গ্র ভঃ চয ত্রখ ত  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

110 

মভ যক্ষ্দ ইর ভ 

জত - মৃত ইছ  ক আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ জজযন  আক্ত য  

3219156689 

01772694778 

গ্র ভঃ চয ত্রখ ত  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

111 

 েদ য আরী  

জত - মৃত জজভ উজিন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ  জছন  মফগভ 

9156689337 

01942639983 

গ্র ভঃ চয ত্রখ ত  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

112 

মভ ছ ঃ মফইর  মফওে   

জত - মৃত জভে জর মখ 

স্ব ভী- মৃত ইছ  ক  

6871222706 

01772694778 

গ্র ভঃ চয ত্রখ ত  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

113 

মভ : ছ ক্ষ্েদ আরী 

জত - ফুর ফ  য 

স্ত্রী মভ ছ ঃ মফক্ষ্রদ   

2821345986 

01735882765 

গ্র ভঃ মুদ পৎথ ন  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং 
উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী 

উবক্ষ্েয) 

জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর 

নম্বয (মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

114 

শ্রী বুদ রু চন্দ্র য ে 

জত - শ্রী নেন চন্দ্র য ে 

স্ত্রী শ্রীভজত ভ রঞ্চ য িী 

1010674735 

01965560854 

গ্র ভঃ মুদ পৎথ ন  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

115 

শ্রী নক্ষ্গন চন্দ্র দ  

জত - নফ নু দ  

স্ত্রী শ্রীভজত খুজদয িী 

4910959538183 

01926483945 

গ্র ভঃ মুদ পৎথ ন  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

116 

শ্রীভজত জফজরী য নী 

জত - মম ক্ষ্গ চন্দ্র 

স্ব ভী- মৃত জনযঞ্জন 

4621279225 

01300107238 

গ্র ভঃ মুদ পৎথ ন  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

117 

শ্রী য ক্ষ্জন্দ্রন থ দ  

জত - অক্ষ্ব্ব  য ভ দ  

স্ত্রী শ্রীভজত ভাংরী য িী 

3721143141 

01907571189 

গ্র ভঃ মুদ পৎথ ন  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

118 

শ্রী জয চন্দ্র দ  

জত - মদক্ষ্ফন্দ্র ন থ দ  

স্ত্রী শ্রীভজত সুখফ ী য িী 

2821132236 

01744774955 

গ্র ভঃ মুদ পৎথ ন  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

119 

মভ ঃ আবুর ম ক্ষ্ন 

জত - ছক্ষ্পয আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ ভক্ষ্ভন  মফগভ 

4621427345 

01926456124 

গ্র ভঃ মুদ পৎথ ন  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং 
উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী 

উবক্ষ্েয) 

জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর 

নম্বয (মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

120 

মভ ঃ  জপজুয যভ ন 

জত - মৃত ভজয উজিন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ রুজভ খ তুন 

4910959512136 

01934461433 

গ্র ভঃ মুদ পৎথ ন  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

121 

মভ ঃ ভকবুর ম ক্ষ্ন 

জত - মৃত আভত মফওে  

স্ত্রী মভ ছ ঃ জযন  মফগভ 

4910959533519 

01954283870 

গ্র ভঃ মুদ পৎথ ন  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

122 

মভ ছ ঃ মভজযন  মফওে   

জত - মৃত জভে জন ব্য  যী 

স্ব ভী মৃত আঃ যজভ 

8221300653 

01920556202 

গ্র ভঃ মুদ পৎথ ন  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

123 

মভ ছ ঃ রু রী মফওে   

জত - মৃত আঃ যজভ 

স্ব ভী মৃত জছজিক ম ক্ষ্ন 

1511448050 

01920556202 

গ্র ভঃ মুদ পৎথ ন  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

124 

মভ ঃ ফজদে জ্জ ভ ন  

জত - মৃত ছ ভছুর ক 

স্ত্রী মভ ছ ঃ আজভযন মফগভ 

5521201946 

01757504155 

গ্র ভঃ মুদ পৎথ ন  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

125 

মভ ঃ সেদ আরী 

জত - মৃত ব দু 

স্ত্রী মভ ছ ঃ  রুর মফগভ 

6871415698 

01956460846 

গ্র ভঃ মুদ পৎথ ন  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং 
উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী 

উবক্ষ্েয) 

জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর 

নম্বয (মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

126 

শ্রী বুদু য ভ দ  

জত - ন্ন  চন্দ্র দ  

স্ত্রী শ্রীভজত বুদু য ভ দ  

3271251625 

01320891565 

গ্র ভঃ মুদ পৎথ ন  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

127 

শ্রীভজত আ  য নী 

জত - শ্রী দুর র চন্দ্র দ  

স্ব ভী- মৃত কজয 

1471245652 

01311681033 

গ্র ভঃ মুদ পৎথ ন  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

128 

মভ ছ ঃ মপ রী মফগভ 

জত - ভজনজাং 

স্ব ভী মৃত ছক্কু জভে  

8671308735 

01843501969 

গ্র ভঃ  জজ ি  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

129 

মভ ঃ নুয জ ভ র  

জত - ভজনজাং 

স্ত্রী মভ ছ ঃ মপ রী মফগভ 

7771426371 

01843501968 

গ্র ভঃ  জজ ি  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

130 

মভ ছ ঃ  ওে  মফগভ  

জত - মৃত  েদ য আরী 

স্ব ভী মৃত ভজজ য যভ ন 

8691448164 

01401510253 

গ্র ভঃ  ত্রখ ত  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

131 

মভ ছ ঃ ভজযেভ মফওে  

জত - মৃত জদুর 

স্ব ভী মৃত জয জুর ক 

8671182346 

01916042632 

গ্র ভঃ  ত্রখ ত  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং 
উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী 

উবক্ষ্েয) 

জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর 

নম্বয (মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

132 

মভ ছ ঃ ইক্ষ্ভ ত য   মফওে  

জত - মৃত আজছভ উজিন 

জত - মৃত মুকুর জভে  

7771390122 

01405766419 

গ্র ভঃ দ র রী ি  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

133 

মভ ঃ পেজ য যভ ন  

জত - মৃত পজলুর ক  

স্ত্রী মভ ছ ঃ রজতপ  মফগভ 

4171820377 

01965418229 

গ্র ভঃ মতজর ি  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

134 

মভ ঃ জজফ জভে   

জত - মভ ঃ নে ন জভে  

স্ত্রী মভ ছ ঃ আে  মফগভ 

199749395902852 

01794468742 

গ্র ভঃ মতজর ি  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

135 

মভ ঃ কক্ষ্ফদ আরী  

জত - মৃত দজছভ উজিন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ ভজজযন মফগভ 

4910959543101 

01916538667 

গ্র ভঃ র্ ঙ্গ য চয 

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

136 

মভ ঃ পজর য যভ ন 

জত - মৃত মুনছুয আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ  জদ  মফগভ 

7771155210 

 

গ্র ভঃ খযখজযে  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

137 

মভ ছ ঃ ভজযচফুর  

জত - মৃত ফ ফয আরী 

স্ব ভী- মৃত ভজজফয যভ ন 

491095949476 

01999567237 

গ্র ভঃ র্ ঙ্গ য চয 

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং 
উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী 

উবক্ষ্েয) 

জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর 

নম্বয (মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

138 

মভ ঃ জ পয জভে   

জত - মৃত পজর ক 

স্ত্রী মভ ছ ঃ মভ যক্ষ্দ  মফগভ 

5971390363 

01995426031 

গ্র ভঃ মতজর ি  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

139 

মভ ঃ ভনজু ভন্ডর 

জত - মভ ঃ আক্ষ্ক আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ  জফন  মফগভ 

3280838958 

01987347268 

গ্র ভঃ র্ ঙ্গ য চয 

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

140 

মভ ঃ  ি ভ ম ক্ষ্ন  

জত - মৃত ছ ক্ষ্েদ আযী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ জ  ন য  মফগভ 

1010716114 

01943615637 

গ্র ভঃ মতজর ি  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

141 

মভ ঃ আনছ য জভে  

জত - মৃত পজর ক 

স্ত্রী মভ ছ ঃ ভঞ্জু আয  মফগভ 

5971226187 

01942643766 

গ্র ভঃ মতজর ি  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

142 

মভ ঃ আইয়ুফ জভে   

জত -  মৃত পজর ক 

স্ত্রী মভ ছ ঃ ক করী মফগভ 

2853079073 

01943615639 

গ্র ভঃ মতজর ি  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

143 

মভ ঃ জনয   জভে  

জত - মৃত ইছয উজিন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ আক্ষ্রকজ ন 

7321173770 

01904286932 

গ্র ভঃ মতজর ি  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং 
উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী 

উবক্ষ্েয) 

জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর 

নম্বয (মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

144 

মভ ছ ঃ ত য ব নু মফওে  

জত -  জকভ উজিন 

স্ব ভী মৃত ইনছ ফ আরী 

6871338635 

01960493702 

গ্র ভঃ র্ ঙ্গ য চয 

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

145 

মভ ঃ আজভনুর ইর ভ 

জত  মৃত ইনছ ফ আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ মজজভন মফগভ 

4621359241 

01912843166 

গ্র ভঃ র্ ঙ্গ য চয 

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

146 

মভ ঃ ভনজু জভে   

জত - মৃত আব্দুর গজি 

স্ত্রী মভ ছ ঃ ভভত  মফগভ 

8221309860 

01880198814 

গ্র ভঃ র্ ঙ্গ য চয 

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

147 

মভ ঃ চ ন জভে   

জত - মভ ঃ শুকুয আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ আছফুর মফগভ 

7771336851 

01920760898 

গ্র ভঃ র্ ঙ্গ য চয 

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

148 
ফ জছযন মফওে   

জত - আছয উজিন  

5971835458 

0193647099 

গ্র ভঃ উচ জবট  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

149 
গুন্ধয জ মফগভ  

জত - নঈভ উজিন  

1920032628 

01723753266 

গ্র ভঃ উচ জবট  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং 
উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী 

উবক্ষ্েয) 

জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর 

নম্বয (মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

150 
মভ ছ ঃ আক্ষ্রে  মফগভ  

জত - নজজয ম ক্ষ্ন  

3707119859 

01960495364 

গ্র ভঃ উচ জবট  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

151 
মভ ছ ঃ অজভছ  মফগভ  

জত - ওভয আরী  

1010507554 

01719521348 

গ্র ভঃ উচ জবট  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

152 

মভ ঃ নুয ইর ভ  

জত - আজরভ উজিন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ য ক্ষ্ন  মফগভ  

5057794967 

01756267811 

গ্র ভঃ উচ জবট  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

153 
মভ ছ ঃ আজছে  মফগভ  

জত - আছয উজিন  

2370014579 

01725046829 

গ্র ভঃ উচ জবট  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

154 
মভ ছ ঃ  পজজযন মফগভ 

জত - মৃত সনমুজিন  

9119919810 

01308775950 

গ্র ভঃ উচ জবট  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

155 
মভ ছ ঃ গুন্দযী মফওে   

জত - মৃত আপ ন ভ মুদ 

0017544 

01924690062 

গ্র ভঃ উচ জবট  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং 
উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী 

উবক্ষ্েয) 

জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর 

নম্বয (মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

156 
মভ ছ ঃ কজনুয মফগভ  

জত - কছজি মখ  

9121043864 

01784492456 

গ্র ভঃ উচ জবট  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

157 
মভ ছ ঃ  জভ  মফগভ  

জত -   বুজিন  

6420003193 

01990227102 

গ্র ভঃ উচ জবট  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

158 

মভ ঃ নুযন্নফী  

জত - মৃত মভক্ষ্য আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ  আয  জ ন্ন ত  

5534858120 

01963347613 

গ্র ভঃ উচ জবট  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

159 
ফ জছযন মফওে   

জত - ফ চ্চ  ভন্ডর  

6870890982 

01945843290 

গ্র ভঃ উচ জবট  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

160 

মভ ঃ আব্দুর খন্দক য  

জত - মৃত জ ক্ষ্ফদ আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ মযপুন   

9121438908 

1955436741 

গ্র ভঃ উচ জবট  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

161 
মভ ছ ঃ নুযন  য মফগভ  

জত - মৃত ক চুে  মখ  

1921071617 

01727806376 

গ্র ভঃ উচ জবট  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং 
উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী 

উবক্ষ্েয) 

জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর 

নম্বয (মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

162 
মভক্ষ্যজ ন মফওে   

জত - মভদ ন  

1470870435 

01929116281 

গ্র ভঃ উচ জবট  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

163 
মভ ছ ঃ ভক্ষ্ন ে য  মফগভ  

জত - মৃত জ ভ ন   

4910971493717 

01872783977 

গ্র ভঃ উচ জবট  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

164 

মভ ঃ আব্দুর ভ ক্ষ্রক  

জত - জুরভ ব্য  যী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ  ক্ষ্জয  মফগভ  

2820889885 

01704311097 

গ্র ভঃ উচ জবট  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

165 
রুজফন  মফগভ 

জত - মভ ঃ ওফ েদুর ইর ভ  

3312150364 

01310181351 

গ্র ভঃ মছ ট কুষ্ট যী 

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

166 
মভ ছ ঃ  যজভন আক্ত য  

জত - আয প আরী  

4170284360 

01737947641 

গ্র ভঃ মছ ট কুষ্ট যী 

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

167 

মভ ঃ নুরুর ক 

জত - জযে জ উজিন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ এফ দত মফগভ  

1920309091 

01971854295 

গ্র ভঃ মভৌজ থ ন  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং 
উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী 

উবক্ষ্েয) 

জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর 

নম্বয (মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

168 
মভ ছ ঃ  ক্ষ্জদ  মফগভ  

জত - আব্দু ছ ত্ত য  

493098303391104 

01996984852 

গ্র ভঃ মভৌজ থ ন  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

169 

মভ ঃ ভজভনুর ইর ভ  

জত - মৃত আজজজুর ক 

স্ত্রী মভ ছ ঃ ভজল্লক  মফগভ  

4910983524412 

01734641076 

গ্র ভঃ ভন্ডর ি  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

170 
মভ ছ ঃ নুযজ  ন  

জাং- মপ   

3269949743 

01950056302 

গ্র ভঃ ন র য ি জক ভতফ নু 

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

171 

মভ ঃ আব্দুয য জ্জ ক  

জত - মভ ঃ নজজয ম ক্ষ্ন 

স্ত্রী মভ ছ  ইক্ষ্ভ ত য  মফগভ 

7330850780 

01963572321 

গ্র ভঃ র্ ঙ্গ য চয 

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

172 

মভ ঃ আরভ জভে   

জত - মভ ঃ নজজয ম ক্ষ্ন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ আঞ্জু আয  মফগভ 

7330859274 

01904217837 

গ্র ভঃ র্ ঙ্গ য চয 

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

173 
মভ ছ ঃ আে  মফগভ  

জত - পজর উজিন  

8671396540 

01750005062 

গ্র ভঃ চয ত্রখ ত  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং 
উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী 

উবক্ষ্েয) 

জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর 

নম্বয (মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

174 

মভ ঃ রুক্ষ্ফর জভে   

জত - মৃত নুয যভ ন আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ  ন মফগভ 

7355124590 

01946443169 

গ্র ভঃ জভস্ত্রী ি  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

175 

মভ ঃ যভজ ন আরী  

জত - মৃত ভজপজর ক 

স্ত্রী মভ ছ ঃ মযখ  মফগভ 

4621241035 

01194468118 

গ্র ভঃ পূফ ি  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

176 

মভ ঃ যজপকুর ইর ভ  

জত - মৃত কজপর উজিন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ জীফন আয  মফগভ 

5071217771 

01925126551 

গ্র ভঃ জভস্ত্রী ি  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

177 

মভ ছ ঃ আক্ষ্ন ে য  মফগভ   

জত - মৃত পযভ ন আরী 

স্ব ভী- মৃত ইউনু আরী 

7321171774 

01705919644 

গ্র ভঃ মতজর ি  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

178 
মভ ছ ঃ মভক্ষ্যজ ন মফগভ 

স্ব ভী- মৃত আফদ য ম ক্ষ্ন  

491059542095 

01707059108 

গ্র ভঃ মজ িগ ছ 

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

179 

মভ ঃ ভ ইদুর ইর ভ 

জত - মভ ঃ ছজরভ উজিন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ নুয ন  য 

8221305942 

01995815111 

গ্র ভঃ মজ িগ ছ 

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং 
উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী 

উবক্ষ্েয) 

জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর 

নম্বয (মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

180 

মভ ঃ ভ ইদুর ইর ভ  

জত - মভ ঃ মভ ন্ত জ আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ জউরী মফগভ 

1471291748 

01917097496 

গ্র ভঃ মতজর ি  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

181 

মভ ঃ জনরু জভে  

জত -  েদ য আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ র বরী আক্ত য 

3730773045 

01905345462 

গ্র ভঃ ভ জঝ ি  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

182 

মভ ঃ ছ ভছুর ক  

জত - মগ ক্ষ্র 

স্ত্রী মভ ছ ঃ আক্ষ্ভছ  মফগভ 

6421425296 

01707059108 

গ্র ভঃ মজ িগ ছ 

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

183 

মভ ঃ যজপে র ক 

জত - দজছভ 

স্ত্রী মভ ছ ঃ জউরী মফগভ 

3271289179 

01906641594 

গ্র ভঃ মজ িগ ছ 

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

184 

মভ ঃ আত উয যভ ন  

জত - আবুর ম ক্ষ্ন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ ভজনয  মফগভ 

6421425296 

01996145272 

গ্র ভঃ মতজর ি  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

185 

মভ ঃ জ জদুর ইর ভ  

জত - মভ ঃ  ক্ষ্জদুর ইর ভ 

স্ত্রী মভ ছ ঃ  ওে  নুয মফগভ 

4910959546488 

01744907914 

গ্র ভঃ যীক্ষ্পয ট 

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং 
উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী 

উবক্ষ্েয) 

জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর 

নম্বয (মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

186 

মভ ঃ এয দুর ক   

জত - মভ ঃ মনচ য উজিন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ কজনুয মফগভ 

867951748 

019963358398 

গ্র ভঃ  ত্রখ ত  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

187 

মভ ঃ আব্দুর জব্ব য  

জত -  ক্ষ্ভ আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ জেফুর মফগভ 

3721358038 

01983820118 

গ্র ভঃ র্ ঙ্গ য চয 

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

188 

মভ ঃ ফুর জভে   

জত - মভ ঃ আয প আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ আযজজন  মফগভ 

49309612 

01955026601 

গ্র ভঃ  ত্রখ ত  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

189 

মভ ঃ ফুর জভে   

জত - অতুবুল্য  

মভ ছ ঃ মযক্ষ্ন  মফগভ  

1021141149 

01307712361 

গ্র ভঃ খযখীযে  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

190 

মভ ঃ জরুর ইর ভ  

জত -  ক্ষ্ভ আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ ভ ক্ষ্জদ  মফগভ 

8671362963 

01949029647 

গ্র ভঃ র্ ঙ্গ য চয 

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

191 

মভ ঃ যজপকুর ইর ভ 

জত -  ক্ষ্ভ আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ ভ ফুজ  মফগভ 

3721394389 

01406039440 

গ্র ভঃ র্ ঙ্গ য চয 

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং 
উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী 

উবক্ষ্েয) 

জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর 

নম্বয (মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

192 

মভ ঃ ছজরভ উজিন 

জত - মভ ঃ নজজয ম ক্ষ্ন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ জজযন  মফগভ 

9121335013 

01966673929 

গ্র ভঃ র্ ঙ্গ য চয 

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

193 

মভ ঃ মভ খক্ষ্রছুয যভ ন 

জত - মভ ঃ আব্ব ছ আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ এক্ষ্ভ ত য  মফগভ 

8677770961 

01953767541 

গ্র ভঃ র্ ঙ্গ য চয 

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

194 

সুজনর চন্দ্র  

জত - জফজন 

স্ত্রী শ্রীভজত পুতুর য িী 

2389666641 

01705919644 

গ্র ভঃ মতজর ি  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

195 

সুযফ র  য িী  

জত - ক্ষ্য চন্দ্র 

স্ব ভী- মৃত জফজন  

8671182213 

01940687661 

গ্র ভঃ ভ জঝ ি  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

196 

মভ ঃ ভনজু জভে   

জত - ভজজফয যভ ন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ জযজভ মফগভ  

3271149027 

01986118974 

গ্র ভঃ ভ জঝ ি  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

197 

মভ ছ ঃ নজফজ ন মফওে  

জত - মৃত সনমুজিন 

স্ব ভী- মৃত মনচ য উজিন 

7771172421 

01304232834 

গ্র ভঃ যীক্ষ্পয ট 

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং 
উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী 

উবক্ষ্েয) 

জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর 

নম্বয (মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

198 

মভ ঃ যীপ উজিন  

জত - প য জ উজিন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ জযতন মফগভ 

7771176661 

01984297995 

গ্র ভঃ যীক্ষ্পয ট 

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

199 

মভ ঃ ভজজফয যভ ন  

জত - মভ ঃ দ য জ 

স্ত্রী মভ ছ ঃ   ন  মফগভ 

4621373306 

01922017963 

গ্র ভঃ  জী ি  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

200 

মভ ছ ঃ ছবুয  মফওে   

জত - সেদ আরী 

স্ব ভী মৃত  জফবুয যভ ন 

5565128070 

01997458985 

গ্র ভঃ যীক্ষ্পয ট 

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

201 
নুয জ  ন মফগভ  

জত - নুরুর ইর ভ  

15071322795 

01922017958 

গ্র ভঃ চয ত্রখ ত  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

202 

মভ ঃ আব্দুর  জকভ  

জত - নুয মভ  েদ 

স্ত্রী মভ ছ ঃ বুজল্ল মফগভ 

1009045129 

01948977089 

গ্র ভঃ জভস্ত্রী ি  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

203 

মভ ঃ ীদ জভে   

জত - মৃত জভজছয উজিন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ ময ক্ষ্কে  খ তুন 

5971399364 

01927065894 

গ্র ভঃ ভ জঝ ি  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং 
উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী 

উবক্ষ্েয) 

জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর 

নম্বয (মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

204 

মভ ঃ যজপকুর ইর ভ 

জত - মভ ঃ জদ জভে  

স্ত্রী মভ ক্ষ্ছ ঃ মভ যক্ষ্দ  মফগভ 

4171386453 

01948977089 

গ্র ভঃ মুদ পৎথ ন  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

205 

মভ ঃ মভ ক্ষ্রভ ফ যী  

জত - তছয মখ 

স্ত্রী মভ ছ ঃ জভ  মফগভ 

5071409121 

01750650923 

গ্র ভঃ াঁচগ্র ভ 

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

206 

মভ ঃ মযজ উর কজযভ  

জত - মভ ঃ মযজওে ন আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ ন জগ ষ মফগভ  

6420287192 

01922840363 

গ্র ভঃ মভৌজ থ ন  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

207 

মভ ঃ ফুর জভে   

জত - মৃত ত ক্ষ্য আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ মযক্ষ্ন  মফগভ  

6420287192 

01922840363 

মছ ট কুষ্ট যী 

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

208 

মভ ঃ মভ কক্ষ্ছদ আরী  

জত - মৃত আফত  উজিন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ মজে য  মফগভ  

4620017816 

গ্র ভঃ মছ ট কুষ্ট যী 

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

209 

মভ ঃ এন মুর ক আন ভ 

জত - মভ ঃ আজগ য আরী 

স্ত্রী মভ ঃ আযজজন  মফগভ 

5070277214 

01608196134 

গ্র ভঃ মছ ট কুষ্ট যী 

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং 
উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী 

উবক্ষ্েয) 

জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর 

নম্বয (মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

210 
মভ ছ ঃ ভজজযন মফগভ 

জত - মৃত ভজজয উজিন  

9120195335 

01932491940 

গ্র ভঃ মভৌজ থ ন  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

211 
মভ ছ ঃ আক্ষ্রে  মফগভ  

জত - মৃত নুরুর  

4170284378 

01927116278 

গ্র ভঃ মভৌজ থ ন  

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

212 

মভ ঃ ভকবুর ম ক্ষ্ন   

জত - মৃত কজরভ উজিন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ য ক্ষ্দ  মফগভ  

4170199576 

01949063591 

গ্র ভঃ মছ ট কুষ্ট যী 

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

213 
মভ ছ ঃ র বরী মফগভ  

জত - মভ ঃ ভজজর ক  

5983065268 

01984670038 

গ্র ভঃ মছ ট কুষ্ট যী 

ইউজনেন: থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

214 

মভ ঃ জেন র আক্ষ্ফদীন  

জত - মদরওে য ম ক্ষ্ন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ রুী মফগভ  

6872517971 

0190806944 

গ্র ভঃ চয ত্রখ ত  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

215 

মভ ঃ  জপজুয যভ ন  

জত - ন জজভ উজিন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ   ন জ মফগভ  

7337824895 

01912651245 

গ্র ভঃ চয ত্রখ ত  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং 
উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী 

উবক্ষ্েয) 

জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর 

নম্বয (মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

216 

মভ ঃ ওভ ন গজি  

জত - মৃত  ক্ষ্ভ আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ ভক্ষ্র  মফগভ  

8671364845 

01993116168 

গ্র ভঃ চয ত্রখ ত  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

217 

মভ ঃ আবু ত য   

জত - আঃ ভজজদ 

স্ত্রী মভ ছ ঃ কজনুয মফগভ  

8671238908 

01934247245 

গ্র ভঃ চয ত্রখ ত  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

218 

মভ ঃ জভজ নুয যভ ন  

জত -  েদ য আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ ভ কছুদ  মফগগভ 

1500709967 

01942639983 

গ্র ভঃ চয ত্রখ ত  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

219 

মভ ঃ  ইদুর ইর ভ  

জত - মভ ঃ ভজজফয যভ ন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ নুয মজরন  মফগভ 

3280638958 

01910265700 

গ্র ভঃ ব্য  যী ি  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

220 

মভ ঃ আক্ত রুর  জফফ  

জত - মভ ঃ ন জজভ উজিন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ রুজভ খ তুন 

5071324916 

01918866749 

গ্র ভঃ চয ত্রখ ত  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

221 

মভ ঃ ইভ ভ আরী  

জত - বজয আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ মপ রী মফগভ  

9121380837 

01964930667 

গ্র ভঃ চয ত্রখ ত  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং 
উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী 

উবক্ষ্েয) 

জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর 

নম্বয (মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

222 

মভ ঃ ইে জর ক  

জত -  মৃত মভ জ ক্ষ্ের ক 

স্ত্রী মভ ছ ঃ ময জজন  মফগভ  

1921334098 

01758773217 

গ্র ভঃ র্ ঙ্গ য চয 

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

223 

মভ ঃ ফ দ  জভে   

জত - মভ ঃ আবুর ক ক্ষ্ভ 

স্ত্রী মভ ছ ঃ পজজর  মফগভ  

2855044760 

01959123758 

গ্র ভঃ চয ত্রখ ত  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

224 

মভ ঃ আভজ দ ম ক্ষ্ন  

জত - মৃত পজর ক 

স্ত্রী মভ ছ ঃ ফুর ফ রী  

3721356982 

01927374058 

গ্র ভঃ  ত্রখ ত  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

225 

মভ ঃ  জপজুয যভ ন  

জত - মভ ঃ মুনছুয আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ আজক্ষ্ভযী মফগভ  

2821342058 

01954718450 

গ্র ভঃ চয ত্রখ ত  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

226 

মভ ঃ ভনছয আরী  

জত - মভ  েদ আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ  জরভ  মফগভ 

3271326534 

01954718450 

গ্র ভঃ চয ত্রখ ত  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

227 
মভ ছ ঃ পজযদ  মফগভ  

জত - মছফ ত আরী  

6871375025 

01968520677 

গ্র ভঃ চয ত্রখ ত  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং 
উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী 

উবক্ষ্েয) 

জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর 

নম্বয (মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

228 

মভ ঃ  জপজুয যভ ন  

জত - মভ ঃ আব্দুয যজদ 

স্ত্রী মভ ছ ঃ ন জভ  মফগভ 

5071362288 

01955026601 

গ্র ভঃ  ত্রখ ত  

ইউজনেন: যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

229 

মভ ঃ আজজজ য যভ ন  

জত - মৃত পকয মখ 

স্ত্রী মভ ছ ঃ মগ ক্ষ্রনুয মফগভ  

4910971483462 

01942148685 

গ্র ভঃ খ ড়ুে য ি 

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

230 
মভ ছ ঃ ভজযেভ খ তুন  

জত - পজর উজিন  

9120892444 

01719304734 

গ্র ভঃ খ ড়ুে ট যী 

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

231 
মভ ছ ঃ ছজকন  মফওে  

স্ব ভী- মৃত ভজজফয যভ ন  

2821049372 

1923271201 

গ্র ভঃ ফ গ নফ িী 

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

232 

মভ ঃ ফকুর জভে   

জত - মৃত ক জছভ উজিন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ বুজল্ল মফগভ  

3270951761 

1734289075 

গ্র ভঃ ভজ যট যী ফাঁধ 

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

233 
মভ ছ ঃ কক্ষ্ভর  খ তুন  

জত - নওফুর জভে   

1515325627 

01946548831 

খ ড়ুে য ি 

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং 
উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী 

উবক্ষ্েয) 

জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর 

নম্বয (মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

234 

মভ ঃ  ক্ষ্য আরী   

জত - মৃত ফ  দুয যভ ন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ  জনুয মফগভ  

7770979347 

01966324364 

গ্র ভঃ জকযীট যী 

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

235 

মভ ঃ আবুর ম ক্ষ্ন  

জত - মৃত মটাংকু কজফয জ 

স্ত্রী মভ ছ ঃ য ক্ষ্ফে  খ তুন  

2695431004768 

1400165955 

গ্র ভঃ জকযীট যী 

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

236 

মভ ঃ নুয আজভন  

জত - ভঞ্জু জভে  

স্ত্রী মভ ছ ৎ রুজফন  আক্ত য  

6851605948 

01913764510 

গ্র ভঃ  ক্ষ্ট ে যী 

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

237 
মভ ছ ঃ ছ ক্ষ্র  মফগভ 

স্ব ভী- মৃত আবুর ক ক্ষ্ভ  

1471032845 

01956621600 

গ্র ভঃ খ ড়ুে য ি 

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

238 

মভ ছ ঃ আক্ষ্রে  মফগভ 

জত - মৃত আজজয উজিন  

স্ব ভী- মৃত র র জভে  

7771053696 

1996222206 

গ্র ভঃ খ ড়ুে য ি 

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

239 

মভ ঃ আব্দুর জজরর  

জত - মৃত কেজর ক 

স্ত্রী মভ ছ ঃ ভ ক্ষ্জদ  মফগভ  

8670915068 

1938605715 

গ্র ভঃ খ ড়ুে য ি 

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং 
উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী 

উবক্ষ্েয) 

জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর 

নম্বয (মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

240 

মভ ঃ যজপকুর ইর ভ  

জত - মৃত ক জছভ উজিন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ য ক্ষ্ন  মফগভ   

3271085395 

1742827071 

গ্র ভঃ ভজ যট যী ফাঁধ 

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

241 

মভ ঃ জফপ্লফ জভে  

জত - মৃত ক ক্ষ্ভ আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ আপক্ষ্য জ  মফগভ 

9574359221 

1734289075 

গ্র ভঃ ভজ যট যী ফাঁধ 

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

242 

মভ ঃ রুহুর আজভন  

জত - মৃত ক জছভ উজিন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ জফউটি মফগভ  

8221069688 

1748183531 

গ্র ভঃ ভজ যট যী ফাঁধ 

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

243 

মভ ছ ঃ  জদ  মফওে  

জত - মছ ক্ষ্রভ ন ব্য  যী  

স্ব ভী- মৃত ফ চ্চু জভে  

1010527123 

01943997715 

গ্র ভঃ  টওে যী 

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

244 

মভ ছ ঃ র জক মফওে  

জত - মৃত আন জজ 

স্ব ভী- মৃত  জন জভে   

4203091840 

01987404379 

গ্র ভঃ মততুরক া্জদ 

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

245 

মভ ছ ঃ আজনছ  মফগভ  

জত - আজজজ য যভ ন 

স্ব ভী- মৃত আবুর ম ক্ষ্ন  

8670912396 

01796568445 

গ্র ভঃ খ ড়ুে য ি 

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং 
উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী 

উবক্ষ্েয) 

জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর 

নম্বয (মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

246 

মভ ঃ সেদ আরী  

জত - মৃত টকু মখ 

স্ত্রী মভ ছ ঃ নুযব নু মফগভ 

4910971481830 

1956928177 

গ্র ভঃ কুঠিযগ্র ভ 

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

247 

মভ ঃ মভ জ া্ক্ষ্ভর ক  

জত - মৃত ক চু মখ 

স্ত্রী মভ ছ ঃ লুজচ মফগভ  

9121093356 

01922076717 

গ্র ভঃ কুঠিযগ্র ভ 

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

248 

মভ ঃ লুৎপয যভ ন  

জত - মৃত খ জজমুজিন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ মভক্ষ্যন মফগভ 

4910971483454 

1938726585 

গ্র ভঃ খ ড়ুে ট যী 

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

249 

মভ ছ ঃ জজযন  মফওে   

জত - গদ  মখ 

স্ব ভী- মৃত খজভয উজিন 

7320912665 

1782632687 

গ্র ভঃ খ ড়ুে ট যী 

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

250 

মভ ছ ঃ মযজজে  খ তুন  

জত - ভজনয উজিন 

স্ব ভী- মৃত আজভয উজিন 

3271041182 

1963405518 

গ্র ভঃ খ রুে য ি 

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

251 

মভ ঃ মভ কক্ষ্ছদ আরী 

জত - মৃত ভ  দুর ক 

স্ত্রী জভনুপ  মফগভ   

4620913212 

1930392612 

গ্র ভঃ খ ড়ুে ট যী 

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং 
উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী 

উবক্ষ্েয) 

জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর 

নম্বয (মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

252 

মভ ছ ঃ মভক্ষ্যজ ন মফগভ  

জত - মৃত যউল্য  ব্য  যী 

স্ব ভী- মৃত আজগ য আরী 

4170954046 

01992068860 

গ্র ভঃ কুঠিযগ্র ভ 

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

253 
মভ ছ ঃ  রভ  খ তুন  

জত - মৃত মব র  মখ  

4910971101388 

1996136289 

গ্র ভঃ খ ড়ুে  ি 

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

254 

মভ ছ ঃ জযপ  মফগভ জভজর  

জত - মৃত আব্দুয যজভ 

স্ব ভী- মৃত জেন র আক্ষ্ফদীন 

5071018203 

1927039275 

গ্র ভঃ যক য ি  

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

255 

মভ ঃ র বলু জভে   

জত - মৃত নযকু মখ 

স্ত্রী মভ ছ ঃ মভ ক্ষ্ ষদ  মফগভ 

4171049366 

1921154358 

গ্র ভঃ পজকয ি  ফাঁধ 

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

256 

মভ ঃ জনয   মখ 

জত - ধজন ব্য  যী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ জনলুপ  মফগভ  

8671003641 

1949321233 

গ্র ভঃ যক য ি  ফাঁধ 

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

257 

মভ ঃ দুর র জভে   

জত - মৃত নুযর ক 

স্ত্রীঃ মভ ছ ঃ ফ জছতন মফগভ  

7771032393 

1704282605 

জকযীট যী 

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং 
উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী 

উবক্ষ্েয) 

জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর 

নম্বয (মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

258 

মভ ঃ আব্দুয রজতপ  

জত - মগ রজ য ম ক্ষ্ন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ জজযন  মফগভ  

6420975218 

1765392052 

গ্র ভঃ যক য ি  ফাঁধ 

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

259 

মভ ঃ পজলুর ক  

জত - মৃত   আরভ 

স্ত্রী মভ ছ ঃ জভন য  মফগভ  

3720933864 

1984670040 

গ্র ভঃ মক দ র মধ ে  

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

260 

মভ ছ ঃ মজ ক্ষ্ফদ  মফগভ  

জত - মৃত ফ চ্চ  ভন্ডর 

স্ব ভী- মৃত আজগ য আরী 

4171046990 

1910172197 

গ্র ভঃ  টওে যী 

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

261 

মভ ছ ঃ আে জ ন মফওে  

জত - ভজয উজিন 

স্ব ভী  মৃত আইয়ুফ আরী 

4171031554 

1986266973 

গ্র ভঃ যক য ি  

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

262 

মভ ছ ঃ সুজপে  মফগভ  

জত - মৃত র র ভন্ডর 

স্ব ভী- মৃত ভুলু মখ 

3271084687 

1759650449 

গ্র ভঃ চক্ষ্িে য ি 

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

263 

মভ ছ ঃ আক্ষ্ন ে য  মফগভ 

জত - মৃত নজজয ম ক্ষ্ন  

স্ব ভী- মৃত জভজছয উজিন 

8671078502 

1941049851 

গ্র ভঃ  ক্ষ্ট ে যী 

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং 
উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী 

উবক্ষ্েয) 

জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর 

নম্বয (মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

264 

মভ ঃ যজপে র ক  

জত - মৃত আজ  য আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ বুক্ষ্র  মফগভ  

4910971481464 

1948704309 

গ্র ভঃ ভজ যট যী ফাঁধ 

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

265 

মভ ঃ পজযজ উজিন  

জত - মৃত সনমুজিন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ  ক্ষ্য  মফগভ  

6420954288 

গ্র ভঃ  টওে যী 

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

266 

মভ ঃ ইজরে ছ আরী  

জত - জব্ব য আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ  জপজ  আক্ত য  

2399694823 

1980360563 

গ্র ভঃ পজকয ি  

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

267 

মভ ঃ ফক্ত য আরী  

জত - ম ন  উজিন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ ভক্ষ্ভন  খ তুন  

8671044751 

1981167320 

গ্র ভঃ যক য ি  ফাঁধ 

ইউজনেন: য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

268 
মভ ছ ঃ আজজজ  মফগভ 

জত - আফছ য আরী যক য 
5508611778 

গ্র ভঃ ফজয  জদে যখ ত  

ইউজনেন: নে য ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

269 
মভ ছ ঃ  র  মফগভ 

জত - নুয মভ  েদ  
2820873137 

গ্র ভঃ ফজয  জদে যখ ত  

ইউজনেন: নে য ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং 
উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী 

উবক্ষ্েয) 

জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর 

নম্বয (মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

270 
মভ ঃ ভজন আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ যজদ  মফগভ 

71155806 

01996145272 

গ্র ভ- মতজর ি  

ইউজনেন- যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

271 
মভ ঃ ভনজু জভে  

স্ত্রী মভ ছ ঃ  ীদ  মফগভ 

5971404743 

01966058242 

গ্র ভ- মতজর ি  

ইউজনেন-যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

272 
মভ ঃ ত য  জভে  

স্ত্রী মভ ছ ঃ ভজল্লক  মফগভ 

7771153561 

01968551799 

গ্র ভ- ভ জঝ ি  

ইউজনেন-যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

273 
মভ ঃ ভজুয আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ ফুরফ নু মফগভ 

2365993076 

01984670555 

গ্র ভ-ভ জঝ ি  

ইউজনেন-যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

274 ফুরজভে  

6421407944 

  

গ্র ভ-মজ িগ ছ 

ইউজনেন-যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

275 
মভ ছ ঃ  জদ  মফগভ 

স্ব ভী নুরুজ্জ ভ ন 

4621316035 

  

গ্র ভ-মজ িগ ছ 

ইউজনেন-যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং 
উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী 

উবক্ষ্েয) 

জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর 

নম্বয (মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 
জজভয তপজর ছজফ 

276 ভযজজন  

5071203268 

01955011739 

গ্র ভ-র্ ঙ্গ য চয 

ইউজনেন-যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

মভৌজ ঃ 

খজতে ন নাং- 

দ গ নাং- 

জজভয জযভ ি- 

 

277 জপক্ষ্য জ  

5971331094 

01956686899 

গ্র ভ-র্ ঙ্গ য চয 

ইউজনেন-যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

মভৌজ ঃ 

খজতে ন নাং- 

দ গ নাং- 

জজভয জযভ ি- 

 

278 ভনজু জভে  

19755611404743 

01966058242 

গ্র ভ-মতজর ি  

ইউজনেন-যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

মভৌজ ঃ 

খজতে ন নাং- 

দ গ নাং- 

জজভয জযভ ি- 

 

279 
মভ ঃ জেন র আক্ষ্ফদীন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ মক জনুয মফগভ 

4621180548 

01974546547 

গ্র ভ-জিভ খযখজযে  

ইউজনেন-যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

মভৌজ ঃ 

খজতে ন নাং- 

দ গ নাং- 

জজভয জযভ ি- 

 

280 
ভক্ষ্ন ে য  মফগভ 

ছ য উজিন 

4171190954 

  

গ্র ভ-ভন্ডর ি  

ইউজনেন-যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

মভৌজ ঃ 

খজতে ন নাং- 

দ গ নাং- 

জজভয জযভ ি- 

 

281 
জদরজ ন খ তুন 

দছরুজিন মদওে নী 

461533748 

01989131668 

গ্র ভ-ক জরর্ ঙ্গ  

ইউজনেন-থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

মভৌজ ঃ 

খজতে ন নাং- 

দ গ নাং- 

জজভয জযভ ি- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং 
উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী 

উবক্ষ্েয) 

জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর 

নম্বয (মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

282 
মভ ঃ  রুন জভে  

পেজ য যভ ন 

4910971494887 

  

গ্র ভ-কুি য চয 

ইউজনেন-যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

283 
এন মুর ক 

আবুর ম ক্ষ্ন 

5071380488 

01999393310 

গ্র ভ-পুয তন ভন্ডর ি  

ইউজনেন-যভন  

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

284 
জনয   জভে  

মভ ঃ আব্দুল্য  মখ 

5541944038 

01905995937 

গ্র ভ-মততুরক া্জদ 

ইউজনেন-য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

285 
জভন য  মফগভ 

ম ক্ষ্ন আযী 

6450505653 

01903726573 

গ্র ভ-ম ন য ি  

ইউজনেন-য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

286 ময ক্ষ্কে  মফগভ 

8670995128 

01948886440 

গ্র ভ- টওে যী 

ইউজনেন-য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

287 
নও দ আরী 

নইমুজিন যক য 

4171430657 

1946236955 

গ্র ভ- ক্ষ্ট ে যী 

ইউজনেন-য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং 
উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী 

উবক্ষ্েয) 

জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর 

নম্বয (মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

288 
আক্ষ্ন ে য  মফগভ 

 জনপ উজিন 

7320912699 

1762959863 

গ্র ভ-খ রুে য ি 

ইউজনেন-য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

289 
বুজল্ল মফগভ 

ভ ইদুর ক 

6871118185 

1975816538 

গ্র ভ-যক যীগ্র ভ 

ইউজনেন-য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

290 
লুৎপয যভ ন 

 জপজ উজিন 

5519409030 

1992069036 

গ্র ভ-যক যীগ্র ভ 

ইউজনেন-য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

291 
সুজ  জভে  

এযপ ন যক য 

4617525623 

1748420651 

গ্র ভ-যক য ি  

ইউজনেন-য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

292 
আক্ষ্ফদুর ক 

 জনপ আরী 

5971064620 

1320576043 

গ্র ভ- ক্ষ্ট ে যী 

ইউজনেন-য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

293 
আয ফুর আরভ 

মভ ঃ  জনপ প্র ভ জনক 

8233280836 

1750502844 

গ্র ভ-জকযীট যী 

ইউজনেন-য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনাং 
উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী 

উবক্ষ্েয) 

জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর 

নম্বয (মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

294 জযতন মফগভ 
9560484009 

1937448918 

গ্র ভ-ভেন য খ ভ য 

ইউজনেন-য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

295 
মবক্ষ্বন যজফদ  

মভ ন র র 

5529599499 

1999201914 

গ্র ভ-র্ ইক্ষ্যযগ্র ভ 

ইউজনেন-য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,500/- 

 

296  ি ভ ম  ইন 

4656999960 

01931021336 

গ্র ভ-নে ফ িী 

ইউজনেন-থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

297 ক ে য আরী 

2692985968165 

01756633583 

গ্র ভ-ভন্ডর ি  

ইউজনেন-থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

298 
র ইরী মফগভ 

মভ ঃ ভজপজর ক 

5983065268 

  

গ্র ভ-মছ ট কুভ যী 

ইউজনেন-থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,000/- 

 

299 
আপক্ষ্য জ  মফগভ 

আব্দুর জব্ব য 

2820262174 

01993365185 

গ্র ভ-মছ ট কুষ্ট যী 

ইউজনেন-থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

4,500/- 

 

  



 

ক্রঃনাং 
উক যক্ষ্ব গীয ন ভ (স্ব ভী ও স্ত্রী 

উবক্ষ্েয) 

জ তীে জযচেত্র ও মভ ফ ইর 

নম্বয (মম মক ন একজক্ষ্নয) 

ঠিক ন  

(গ্র ভ/ওে র্ ষ/ইউজনেন) 

ম  ও ভ জক আে 

(মম মক ন একজক্ষ্নয) 
ছজফ 

300  জ্জ দ 

01728384400 

গ্র ভ-ভ চ ফ ন্দ  

ইউজনেন-থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

জদন ভজুয 

3,000/- 

 

৩০১. 
‡gvt nv‡mg Avjx 

¿̄x ‡gvQvt ‡ivwRbv ‡eMg 

7771211666  

01921904067 

mvs- LoLwoqv bZyb evRvi 

IqvW©t 6 BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

2,500/- 

 

৩০২. 
‡gvQvt Av‡gbv ‡eMg 

Rs g…Z AvwbQyi ingvb 

 

1921240154 

01986163141 

mvs- LoLwoqv bZyb evRvi 

IqvW©t 6 BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

2,500/- 

 

৩০৩. 
‡gvt iwdKyj Bmjvg 

¿̄x ‡gvQvt dy‡jvivYx 

4171202593 

10987324958 

mvs- LoLwoqv bZyb evRvi 

IqvW©t 6 BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

৩০৪. 
‡gvt wgby wgqv 

¿̄x ‡gvQvt jwZdv ‡eMg 

1010604427 

01750564648 

mvs- LoLwoqv bZyb evRvi 

IqvW©t 6 BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

৩০৫. 
‡gvQvt myifx myjZvbv (mv_x) 

Rs ‡gvt gwZqvi ingvb 

4212042735 

01980831706 

mvs- LoLwoqv bZyb evRvi 

IqvW©t 6 BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

  



 

৩০৬. 
‡gvt ivby wgqv 

¿̄x ‡gvQvt Kíbv ‡eMg 

৩৭২১২১৬৯৫৪ 

০১৭১৬৪০০০৮০ 

mvs- LoLwoqv bZyb evRvi 

IqvW©t 6 BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

2,500/- 

 

৩০৭. 
‡gvQvt Qv‡jnv ‡eIqv 

Rs g…Z AvO&¸i Avjx 

১০১০৬৫২০৯৫ 

০১৯৬৪৭৩২৫৩২ 

mvs- LoLwoqv bZyb evRvi 

IqvW©t 6 BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

৩০৮. 
‡gvt dyj wgqv 

¿̄x ‡gvQvt nv‡Riv ‡eMg 

১৪৮৮৩৮৪৫০২ 

০১৬৮১১১৬৮২০ 

mvs- LoLwoqv bZyb evRvi 

IqvW©t 6 BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

২,৫০০/- 

 

৩০৯. 
‡gvt Av³viæj Bmjvg 

¿̄x ‡gvQvt ‡iwRqv ‡eMg 

1471189686  

০১৯৯৩১৩৬৮৫২ 

mvs- LoLwoqv bZyb evRvi 

IqvW©t 6 BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

২,৫০০/- 

 

৩১০. 
‡gvQvt nvmiv ‡eMg  

Rs ‡gvt fyjy wgqv 

১৯২০৮৭০৩৬৫  

০১৬২৫৩৪৮৪৫৯ 

mvs- LoLwoqv bZyb evRvi 

IqvW©t 6 BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

৩,০০০/- 

 

৩১১. 
‡gvt kvn Rvgvj 

¿̄x ‡gvQvt jvqjv ‡eMg 

৫০৭১১৮৯১১১ 

০১৯৪৬৪৭৪৭১০ 

mvs- LoLwoqv bZyb evRvi 

IqvW©t 6 BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

২,৫০০/- 

 

৩১২. 
‡gvt kvnxb wgqv 

¿̄x ‡gvQvt iæcvjx ‡eMg 

১৪৭১৩৯২৯০০ 

০১৯৫১৯১১৭০ 

mvs- LoLwoqv bZyb evRvi 

IqvW©t 6 BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

২,৫০০/- 

 

  



 

৩১৩.  
‡gvt Rv‡n`yj Bmjvg 

¿̄x ‡gvQvt AvQgv ‡eMg 

৪১৭১১৫১৯৩১ 

০১৯৬৮৫৫১৮০০ 

mvs- LoLwoqv bZyb evRvi 

IqvW©t 7 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

৩,৫০০/- 

 

৩১৪. 
‡gvt Rûiæj Bmjvg 

¿̄x ‡gvQvt weDwU ‡eMg 

৫৫২১১৪৯৬৪০ ০১৯৯৭৬৬৪৮৩৯ 

 

mvs- LoLwoqv bZyb evRvi 

IqvW©t 7 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

২,৫০০/- 

 

৩১৫. 
‡gvt byiæ¾vgvb  

¿̄x ‡gvQvt gwjKv ‡eMg 

৫৯৭১৩২৬৫৮১ 

০১৯৮০৮৩১৯০৫ 

mvs- LoLwoqv bZyb evRvi 

IqvW©t 7 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

৩,৫০০/- 

 

৩১৭. 
‡gvt gwZb wgqv 

¿̄x ‡gvQvt iægv ‡eMg   

৮৭১২০৭৯১৭০ 

০১৯৯৯৮৩১৯৪৯ 

mvs- LoLwoqv bZyb evRvi 

IqvW©t 7 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

৩,০০০/- 

 

৩১৮. 
‡gvt gvwbK wgqv 

¿̄x ‡gvQvt wejwKm ‡eMg 

৫০৭১২৯৬৬০১ 

০১৩০৯৮১০৪৪১ 

mvs- LoLwoqv bZyb evRvi 

IqvW©t 7 BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

২,৫০০/- 

 

৩১৯. 
‡gvQvt nv‡Riv ‡eIqv  

Rs g…Z Kwei DwÏb 

৪৯১০৯৫৯৫৪৪৯৩৮ 

০১৯২৫৭১৭৮৩৬ 

mvs- LoLwoqv bZyb evRvi 

IqvW©t 7 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

২,৫০০/- 

 

৩২০. 

‡gvQvt iv‡k`v Av³vi  

(¯̂vgx cwiZ¨v³v) 

wcs g…Z QvgQyj nK 

1471285021 

০১৯২৬৪৯৪০৪৬ 

 

mvs- LoLwoqv evjvRvb 

IqvW©t 6 BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

৩,৫০০/- 

 

  



 

 

৩২১. 
‡gvQvt nvwjgv ‡eIqv  

Rs g…Z Avgvb Dj¨v 

2821301153 

০১৯৪৯০৩১২৩৭ 

mvs- LoLwoqv evjvRvb 

IqvW©t 6 BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

২,৫০০/- 

 

৩২২. 
‡gvt kwdKyj Bmjvg 

¿̄x ‡gvQvt jwZdv ‡eMg 

8671376468  

০১৯৩৮৯১৩৪২৩ 

mvs- LoLwoqv ‡Zwjcvov 

IqvW©t 7 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

৩,৫০০/- 

 

৩২৩. 
‡gvQvt m‡e`v  ‡eIqv 

Rs g…Z gwZqvi ingvb 

২৮২১১৭৩৭৮৪  

০১৯০৯৩১৯৮৭২ 

mvs- LoLwoqv ‡Zwjcvov 

IqvW©t 7 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

৩,০০০/- 

 

৩২৪ 
‡gvt ZRi Avjx 

¿̄x ‡gvQvt ‡g‡iRvb ‡bQv 

৬৪২১২১২০৭৪  

০১৯৪৯১৩০৫৫ 

mvs- cvÎLvZv (wgbv evRvi) 

IqvW©t 9 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

২,৫০০/- 

 

৩২৫ 
‡gvt gwgbyj Bmjvg 

¿̄x ‡gvQvt iZbv ‡eMg 

১৯৯৮৪৯৩০৯৫৯০০৪৭০৮  

০১৯৪৯১৩০৫৫ 

mvs- cvÎLvZv (wgbv evRvi) 

IqvW©t 9 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

২,৫০০/- 

 

৩২৬ 
‡gvt ‡MvjRvi ‡nv‡mb 

¿̄x ‡gvQvt gqbv ‡eMg 

৬৪২১২১৩৪৬০  

০১৯৪৯১৩০৫৫ 

mvs- cvÎLvZv (wgbv evRvi) 

IqvW©t 9 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

২,৫০০/- 

 

  



 

৩২৭ 

‡gvQvt Rq¸b ‡eMg  

(¯̂vgx cwiZ¨v³v) 

wcs g…Z ZQi DwÏb 

১৪৭১৩১৮৪০০  

০১৯২৫৫৭২৩৬৪ 

mvs- cvÎLvZv (wgbv evRvi) 

IqvW©t 9 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

২,৫০০/- 

 

৩২৮  
‡gvt Avbviæj Bmjvg 

¿̄x ‡gvQvt iIkb Aviv 

5557076394 

০১৯১৮৬২০৫৬৭ 

mvs- cvÎLvZv (wgbv evRvi) 

IqvW©t 9 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

২,৫০০/- 

 

৩২৯ 
‡gvQvt AvbRy ‡eIqv  

Rs g…Z AvwRRj nK 

8671244849 

০১৯১৮৬২০৫৬৭ 

mvs- cvÎLvZv (wgbv evRvi) 

IqvW©t 9 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

২,৫০০/- 

 

৩৩০ 
D‡cb P›`« 

k«x Rqš—x ivYx 

২৩৭১৩৯২৫৫২  

০১৯৯৩১১৬১৭৯ 

mvs- cvÎLvZv (gvwScvov) 

IqvW©t 7 

BDwbqbt igbv 

‡R‡j 

3,000/- 

 

                   

৩৩১ 

‡gvQvt KvPfvb ‡eIqv 

Rs g…Z ‡Mvjvc DwÏb 

৯১২০২৭৬৭১৩ 

০১৯২৩৬৯৫৮৭৩ 

mvs- igbv 

IqvW©t 2 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

১,৫০০/- 

 

৩৩২ 
‡gvt kwn`yj wgqv 

¿̄x ‡gvQvt gwR©bv ‡eMg 

৭৭৭১৪২২৮৩৪  

০১৭৬৭৩৩২৫৯২ 

mvs- igbv 

IqvW©t 2 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

২,৫০০/- 

 

৩৩৩ 
‡gvt iwdKyj Bmjvg 

¿̄x ‡gvQvt byixgv ‡eMg 

৫০৭১৩৪৩৬৪৩  

০১৯১৬৫৬৩৯৬৮ 

mvs- igbv 

IqvW©t 2 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

২,৫০০/- 

 

  



 

৩৩৪ 
‡gvt iæûj Avwgb 

¿̄x ‡gvQvt Kbv ‡eMg 

৩২৭১৩৫৪১১৪  

০১৯৩২৪৮৮৭৩১ 

mvs- igbv 

IqvW©t 2 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

২,০০০/- 

 

৩৩৫ 
‡gvt Avwgbyj Bmjvg 

¿̄x ‡gvQvt Kbv ‡eMg 

৩৩১৩০৪৭২৯২২৪৩ 

০১৯৯৩১৬৮৫৬৩ 

mvs- igbv 

IqvW©t 2 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

২,৫০০/- 

 

৩৩৬ 
‡gvQvt Lvw`Rv ‡eIqv  

Rs g…Z Avãyj Kv‡`i 

৫৫২১২৩৩৭০৯  

০১৪০৬৯৩২৬৪২ 

mvs- igbv 

IqvW©t 2 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

২,০০০/- 

 

৩৩৭ 
‡gvt Avwgbyj Bmjvg 

¿̄x ‡gvQvt gwR©bv ‡eMg 

৬৮৭২২৪৬৫২৫  

০১৯৪২২৮৯২২৩ 

mvs- igbv 

IqvW©t 2 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

২,৫০০/- 

 

৩৩৮ 
‡gvt gRby wgqv 

¿̄x ‡gvQvt Avqkv ‡eMg 

৪৯১০৯৫৯৫৩১৬৮৩ 

০১৯৮১৮০৭০১১ 

mvs- igbv 

IqvW©t 2 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

২,৫০০/- 

 

৩৩৯ 
‡gvt Avwn`yj Bmjvg 

¿̄x ‡gvQvt gwR©bv ‡eMg 

৯১২১১৩১৭৯২  

০১৯৮৮২২৯৪০০ 

mvs- c~e© gy`vdr_vbv 

IqvW©t 4 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

৩,৫০০/- 

 

৩৪০ 
‡gvt wgRvbyi ingvb 

¿̄x ‡gvQvt gvi“dv ‡eMg 

৯১০৬৯২৫৫৬৪  

০১৯২৩৩৩৮৬১৪ 

mvs- c~e© gy`vdr_vbv 

IqvW©t 4 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

৪,৫০০/- 

 

 



৩৪১ 
‡gvt Dgi Avjx 

¿̄x g…Z iv‡eqv ‡eMg 

৩২৭১১২২৪২০  

০১৭৫৩১৬৬৪৫৯ 

mvs- c~e© gy`vdr_vbv 

IqvW©t 4 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

২,৫০০/- 

 

৩৪২ 
‡gvt Avãyi iwk` 

¿̄x ‡gvQvt gwiqg ‡eMg 

১৯২১২৮৬১০৮ 

০১৮২৩২৩৬৭৯৪ 

mvs- c~e© gy`vdr_vbv 

IqvW©t 4 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

৩,৫০০/- 

 

৩৪৩ 
‡gvt Bmivwdj wgqv 

¿̄x ‡gvQvt byi bvnvi ‡eMg 

৪৬৫৩১৫৫৪২৬ 

০১৯৪৬৩২৩৫০৭ 

mvs- c~e© gy`vdr_vbv 

IqvW©t 4 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

৫,৫০০/- 

 

৩৪৪ 
‡gvQvt Rwnib ‡eIqv  

Rs g…Z ‡gvnv¤§` Avjx 

৮৬৭১৩৫০৮৩৬  

০১৭৭৪৫৫৭২৭৮ 

mvs- c~e© gy`vdr_vbv 

IqvW©t 4 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

২,৫০০/- 

 

৩৪৫ 
‡gvQvt GRfvby ‡eIqv  

Rs g…Z Avãyi ingvb  

২৮২১১৩৬১৯৫  

০১৯৬০৮৭০৭৭৩ 

mvs- c~e© gy`vdr_vbv 

IqvW©t 4 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

২,৫০০/- 

 

৩৪৬  
‡gvQvt dwRjv ‡eIqv  

Rs g…Z Be«vwng  

৪৯১০৯৫৯৫৩৭৯৮৩ 

০১৮৫৭০৯৪৮২২ 

mvs- c~e© gy`vdr_vbv 

IqvW©t 4 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

২,৫০০/- 

 

  



 

৩৪৭ 
ïKyib ‡eMg  

Rs ‡fvjv wgqv  

১০১০৫৬৫৬৩৬  

০১৯০৯৯৪৩১৯ 

mvs- c~e© gy`vdr_vbv 

IqvW©t 4 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

১,৫০০/- 

 

৩৪৮ 
‡gvt `yjvj wgqv 

¿̄x ‡gvQvt Pvqbv ‡eMg 

৪১৭১২৫৬৩৩৪  

০১৮৬৬৯৫৭২৩৫৫ 

mvs- c~e© gy`vdr_vbv 

IqvW©t 4 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

৩,৫০০/- 

 

৩৪৯ 
‡gvt nvweeyi ingvb  

¿̄x ‡gvQvt bvRgv ‡eMg 

২৩৭১২৬০১৪৮  

০১৯৫১৯১১১৭৫ 

mvs- c~e© gy`vdr_vbv 

IqvW©t 4 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

২,০০০/- 

 

৩৫০ 
‡gvQvt QwKbv ‡eMg  

Rs ‡`Šjv wgqv 

৬৪২১২৫৯৩২৩  

০১৯৮০৭৯২৯৯২ 

mvs- c~e© gy`vdr_vbv 

IqvW©t 4 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

২,৫০০/- 

 

৩৫১ 
‡gvt mwdKyj wgqv 

¿̄x ‡gvQvt nvwg`v ‡eMg 

৪৯১০৯৫৯৫৩৮৬৬৫ 

০১৭৭৪৫৫৭২৭৮ 

mvs- c~e© gy`vdr_vbv 

IqvW©t 4 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

২,৫০০/- 

 

৩৫২ 

‡gvQvt ‡iv‡Kqv ‡eMg  

(¯̂vgx cwiZ¨v³v)  

wcs ingvb ‡mL 

 

৮২২১২০৫৪৩১ 

০১৯৪৯০২৯৬৫৯ 

mvs- c~e© gy`vdr_vbv 

IqvW©t 4 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

৩,০০০/- 

 

  



 

৩৫৩ 
nvIqvjx iwe`vm 

Rs g…Z dyjyqv iwe`vm  

৯১২০০৮৯৪১৩ 

০১৭৭৮৩৯১৯৯৮ 

eRivZeKcyi, 

wPjgvix, KywoM«vg| 

M…wnYx 

2500 

 

 

 

 

৩৫৪ 
‡Uvjvivg iwe`vm 

¿̄x ‡mvnvMx iwe`vm 

৪৬২০১০৮৪৪১ 

০১৩০৬১৬১৮৪৬ 

eRivZeKcyi, 

wPjgvix, KywoM«vg| 

gywP 

4000 

 

 

 

 

 

৩৫৫ 
ïUKy iwe`vm  

¿̄x wRivgwb iwe`vm 

৪১৭০৩৮২৫৭৮ 

 

০১৯১০২৭৫১১৬ 

eRivZeKcyi, জচরভ যী, 

কুজিগ্র ভ। 

gywP 

4000 

 

 

 

 

 

৩৫৬ 
myijvj iwe`vm 

¿̄x k¤úvivwb iwe`vm 

৮২৪৬৮৯৮৫১১ 

 

০১৩০৬১৬১৮৪৬ 

eRivZeKcyi, জচরভ যী, 

কুজিগ্র ভ। 

gywP 

4000 

 

 

 

 

 

৩৫৭ 
mygb iwe`vm  

¿̄x mxZvivwb iwe `vm 

৪৫৩২১১৬৭৮৯ 

০১৭৭৩১৯৯০৩৪৫ 

eRivZeKcyi, জচরভ যী, 

কুজিগ্র ভ। 

gywP 

4000 

 

 

 

 

 

৩৫৮ 
wbg©j iwe`vm  

¿̄x evmgwb iwe`vm 

৭৮৯৯৪৩৩৪৪৫ 

 

০১৭৭৩১৯৯০৩৪৫ 

eRivZeKcyi, জচরভ যী, 

কুজিগ্র ভ। 

gywP 

4000 

 

 

 

 

 

  



 

৩৫৯ 
bvUwK 

¯̂vgx cwiZ¨v³v 
৫৫২০০১৭৫০৯ cywUgvix, জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

w`bgRyi 

5000/- 

 

 

 

 

 

৩৬০ 
‡gvQvt gwR©bv ‡eMg 

¯̂vgx cwiZ¨v³v 
২৪০৭০২৮৫৩৫ mi`vicvov 

w`bgRyi 

৪০০০/- 

 

 

 

 

 

৩৬১ 
mvgïÏxb 

¿̄x g…Z enbv 
৫৪৬২৩৯৮৬৭২ mi±vix 

w`bgRyi 

৪০০০/- 

 

 

 

 

 

 

 

৩৬২ 

 

 

‡gvQvt AvwbQv ‡eIqv  

¯̂vgx g…Z Rvby wgqv 

 

01988737649 

4910923553647 

mvs- LoLwoqv bZyb evRvi 

IqvW©t 6 BDwbqbt 

 

w`bgRyi 

৪০০০/- 

 

 

 

 

 

৩৬৩ 

‡gvQvt iZbv ‡eMg (¯^vgx 

cwiZ¨v³v) 

wcs ‡gvt Rvby wgqv 

8221205407 

01701251361 

mvs- LoLwoqv bZyb evRvi 

IqvW©t 6 BDwbqbt 

w`bgRyi 

৪০০০/- 

 

 

 

 

 

  



 

৩৬৪ 

gwZqvi ingvb 

wcs-g…Z dwiR DwÏb  

Kíbv ‡eMg 

 

2370901361 

01992067979 

M«vg- Lvi“qvi cvo 

IqvW© bs-2 

BDwbqb- ivwbMÄ 

‡ckv-Kvgvi 

gvwmK Avq-7,000/- 

 

৩৬৫ 

 gyKyj wgqv 

 wcs- g…Z dwiR DwÏb   

‡g‡bKv ‡eMg 

2821055916 

01796039894 

M«vg- Lvi“qvi cvo 

IqvW© bs-2 

BDwbqb- ivwbMÄ 

w`bgRyi 

gvwmK Avq-6500/- 

 

 

 

 
 

 

৩৬৬ 

wkcyj wgqv  

wcs-g…Z dwiR DwÏb   

Kíbv LvZyb 

2370903896 

01960485190 

M«vg- Lvi“qvi cvo 

IqvW© bs-2 

BDwbqb- ivwbMÄ 

w`bgRyi 

gvwmK Avq-6500/- 

 

 

 

 

 

 

৩৬৭ 

‡Lv‡ZRv ‡eMg, 

Rs Aveyj ‡nv‡mb 

 

6420887679 

01943114725 

 

M«vg- Lvi“qvi cvo 

IqvW© bs-2 

BDwbqb- ivwbMÄ 

M…wnbx 

gvwmK Avq-4000/- 

 

 

 

 

 

৩৬৮ 
Rwgjv ‡eIqv 

Rs-AvbQvi Avjx 

5521053073 

01768911794 

 

cv‡Uvqvix 

IqvW© bs-2 

BDwbqb- ivwbMÄ 

w`bgRyi 

gvwmK Avq-5500/- 

 

 

 

  



 

৩69 

Av‡jqv ‡eIqv 

Rs-g…Z-eKyj wgqv  

      (weaev) 

2370900058 

01949418462 

cv‡Uvqvix 

IqvW© bs-2 

BDwbqb- ivwbMÄ 

M…wnbx 

gvwmK Avq-6000/- 

 

৩70 

byi ‡gvnv¤§`, 

wcs bRy ‡mL  

QwKbv ‡eMg 

1010525697 

০১৯২৭০৬৫৪২৬ 

cv‡Uvqvix 

IqvW© bs-2 

BDwbqb- ivwbMÄ 

w`b gRyi 

gvwmK Avq-6500/- 

 

৩71 

KvQyqv ‡mL 

 wcs-bRy ‡mL 

Av‡gbv ‡eMg  

8220893211 

০১৯২৭০৬৫৪২৬ 

cv‡Uvqvix 

IqvW© bs-2 

BDwbqb- ivwbMÄ 

w`bgRyi 

gvwmK Avq-6500/- 

 

 

 

 

৩72 

 Avey Zv‡je 

‡cvbwÏ ‡mL  

wgbv ‡eMg 

2371487659 

01719155828 

cv‡Uvqvix 

IqvW© bs-2 

BDwbqb- ivwbMÄ 

w`bgRyi 

gvwmK Avq-4500/- 

 

৩73 

Avnv¤§` Avjx 

wcs Av‡jc DwÏb 

‡g‡iRv ‡eMg 

8218139619 

014077557017 

cv‡Uvqvix 

IqvW© bs-2 

BDwbqb- ivwbMÄ 

w`bgRyi 

gvwmK Avq-5000/- 

 

  



 

 

৩74 

kvnvRvnvb Avjx  

wcs ‡gvm‡jg DwÏb  

mvjgv ‡eMg  

1937644597 

01402446826 

cv‡Uvqvix 

IqvW© bs-2 

BDwbqb- ivwbMÄ 

w`bgRyi 

gvwmK Avq-4500/- 

 

৩75 

‡`jRvb wewe 

Rs-GKveŸi Avjx  

 

1471032894 

01738988329 

cv‡Uvqvix 

IqvW© bs-2 

BDwbqb- ivwbMÄ 

M…wnbx 

gvwmK Avq-3500/- 

 

৩76 

KwjgywÏb  

wcs-Kwdj DwÏb  

gwR©bv ‡eMg 

5521042787 

০১৭৪৮৭৬৬২৬৩ 

cv‡Uvqvix 

IqvW© bs-2 

BDwbqb- ivwbMÄ 

w`b gRyi 

gvwmK Avq-5500/- 

 

৩77 

Aveyj ‡nv‡mb 

wcZv-g…Z bQi DwÏb     

‡ivmbv LvZyb  

৭৭৯৮৯৭২৯০২ 

019621735.62 

cv‡Uvqvix 

IqvW© bs-2 

BDwbqb- ivwbMÄ 

w`b gRyi 

gvwmK Avq-5500/- 

 

 

 

 

 



 

৩78 

Avqbvj nK  

wcs- gwdR DwÏb 

Q‡jbv ‡eMg  

7321073616 

01726218142 

cv‡Uvqvix 

IqvW© bs-2 

BDwbqb- ivwbMÄ 

w`bgRyi 

gvwmK Avq-4500/- 

 

৩79 

KqRj nK 

wcZv-‡nv‡mb Avjx  

mv‡R`v ‡eMg  

2371062007 

01947319892 

cv‡Uvqvix 

IqvW© bs-2 

BDwbqb- ivwbMÄ 

w`bgRyi 

gvwmK Avq-3500/- 

 

৩80 

Avãyj Kv‡`i  

wcZv- wPwbi DwÏb 

nvwQbv ‡eMg  

8221052742 

01983087156 

cv‡Uvqvix 

IqvW© bs-2 

BDwbqb- ivwbMÄ 

c«wZewÜ 

gvwmK Avq-500/- 

 

৩81 

Av‡bvqviv ‡eIqv 

 Rs g…Z Avãyj gwZb 

 

6871059884 

০১৭৬১৫৭৬৯১৫ 

cv‡Uvqvix 

IqvW© bs-2 

BDwbqb- ivwbMÄ 

M…wnbx 

gvwmK Avq-1500/- 

 

৩82 

mwn`yj Bmjvg  

 wcZv- mni Avjx 

Kíbv LvZyb  

6420895143 

01957156886 

cv‡Uvqvix 

IqvW© bs-2 

BDwbqb- ivwbMÄ 

w`bgRyi 

gvwmK Avq-4500/- 

 

  



 

৩৮৩ 

mvBdyj Bmjvg  

wcZv- mni Avjx  

¿̄x bywibv LvZyb  

4910971000027 

০১৯২৫৭৭৯৯২৮ 

cv‡Uvqvix 

IqvW© bs-2 

BDwbqb- ivwbMÄ 

w`bgRyi 

gvwmK Avq-4500/- 

 

৩৮৪ 
QwKbv ‡eIqv  

Rs-mni Avjx 

4170896841 

01957156886 

cv‡Uvqvix 

IqvW© bs-2 

BDwbqb- ivwbMÄ 

M…wnbx 

gvwmK Avq-1500/- 

 

৩৮৫ 

Rv‡n`yj nK 

wcs Avãym Qvgv`  Avjx 

KvKwj LvZyb  

7361510164 

01985352101 

cv‡Uvqvix 

IqvW© bs-2 

BDwbqb- ivwbMÄ 

w`b gRyi 

gvwmK Avq-6500/- 

 

৩৮৬ 

myRb wgqv 

wcs Avãym Qvgv`  Avjx   

Kvgiæbœvnvi ‡eMg  

3715166785 

01910333833 

cv‡Uvqvix 

IqvW© bs-2 

BDwbqb- ivwbMÄ 

w`bgRyi 

gvwmK Avq-6500/- 

 

৩৮৭ 

 

Avãyj nK 

wcs g…Z evQwÏ ‡mL 

jvwK ‡eMg  

8671127135 

01747660825 

cv‡Uvqvix 

IqvW© bs-2 

BDwbqb- ivwbMÄ 

w`bgRyi 

gvwmK Avq-4500/- 

 

  



 

৩88 

 BwÂZ Avjx 

wcs-LPi DwÏb  

Avwidb ‡eMg 

 

1010525606 

01960456597 

cv‡Uvqvix 

IqvW© bs-2 

BDwbqb- ivwbMÄ 

w`bgRyi 

gvwmK Avq-3500/- 

 

৩89 

mvRy wgqv 

wcZv-BwÂZ Avjx  

‡ivmbv LvZyb 

 

6871056963 

01738086149 

 

cv‡Uvqvix 

IqvW© bs-2 

BDwbqb- ivwbMÄ 

w`bgRyi 

gvwmK Avq-4500/- 

 

৩90 

 

AvRMvi Avwj 

wcs-Avãyj  ‡mL 

AvwRZv ‡eMg  

8221012944 

01944378412 

ivYxMÄ 

IqvW© bs-5 

BDwbqb- ivbxMÄ 

w`bgRyi 

gvwmK Avq-5500/- 

 

৩91 

 

 

 

gyKyj wgqv 

wcZv- Aveyj ‡nv‡mb 

AvwR©bv ‡eMg  

5070884134 

01939787267 

 

ivYxMÄ 

IqvW© bs-5 

BDwbqb- ivbxMÄ 

w`bgRyi 

gvwmK Avq-4500/- 

 

 

৩92 

Aveyj ‡nv‡mb 

wcs-BQgvBj ‡nv‡mb 

‡g‡nifvb ‡eMg 

1010449732 

01981827127 

 

ivYxMÄ 

IqvW© bs-5 

BDwbqb- ivbxMÄ 

w`bgRyi 

gvwmK Avq-5500/- 

 

  



 

৩৯৩ 

Qvci DwÏb 

wcZv- BqvRywÏb 

Kwigb ‡bQv  

8671042516 

01307422930 

 

ivYxMÄ 

IqvW© bs-5 

BDwbqb- ivbxMÄ 

w`bgRyi 

gvwmK Avq-4700/- 

 

৩৯৪ 

Kvgiæ¾vgvb  

wcs Qvci DwÏb 

ivwk`v ‡eMg  

 

6455058740 

01744611067 

 

ivYxMÄ 

IqvW© bs-5 

BDwbqb- ivbxMÄ 

w`bgRyi 

gvwmK Avq-4500/- 

 

৩৯৫ 

A‡fvjv `vm 

wcs-g…Z ‡bcPyivg `vm 

k«xgwZ ¯̂iwk evjv  

4910971491908 

01781028297 

 

b…wmsnfvuR-IqvW© bs-6 

BDwbqb- ivbxMÄ 

‡R‡j 

gvwmK Avq-3000/- 

 

 

৩৯৬ 

K…ò P›`« `vm 

wcs-g…Z LoKyivg `vm 

k«xgwZ Avqbv `vm  

1921026124 

01701873796 

b…wmsnfvuR-IqvW© bs-6 

BDwbqb- ivbxMÄ 

‡R‡j 

gvwmK Avq-3000/- 

 

 

 

 

৩৯৭ 

ivgfjv `vm 

wcs-‡bcPyivg `vm 

Kvbb evjv 

2820913511 

01980220698 

 

b…wmsnfvuR-IqvW© bs-6 

BDwbqb- ivbxMÄ 

‡R‡j 

gvwmK Avq-3000/- 

 



৩৯৮ 

dZyivg `vm 

wcs- ivg‡fvjv `vm 

AwbZv evjv  

4910971492000 

01722140952 

 

b…wmsnfvuR-IqvW© bs-6 

BDwbqb- ivbxMÄ 

‡R‡j 

gvwmK Avq-3000/- 

 

৩৯৯ 

‡gvt `yjy wgqv,  

wcZv-‡`jvei ‡nv‡mb  

gy³v AvKZvi  

1982485131 

01731191847 

 

cv‡Uvqvix 

IqvW© bs-1 

BDwbqb- ivbxMÄ 

w`bgRyi 

gvwmK Avq-3000/- 

 

৪০০ 

gÄyiæj Bmjvg 

wcZv- Rûiæj Bmjvg 

gwgbv LvZyb 

5971101711 

01928613824 

 

cv‡Uvqvix 

IqvW© bs-1 

BDwbqb- ivbxMÄ 

w`b gRyi 

gvwmK Avq-5000/- 

 

৪০১ 

‡gvt BqvwQb Avjx 

wcs g…Z Avey e°i 

‡gvQvt Rvnvbviv ‡eMg 

1981809165 

6421203834 
mvs- LoLwoqv bZyb evRvi 

IqvW©t 6 BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

৪০২ 

‡gvt wmivRyj nK 

‡gvQvt Avwgbv ‡eMg 

wcs g…Z Avey e°i 

1984297862 

5971216691 
mvs- LoLwoqv bZyb evRvi 

IqvW©t 6 BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

2,500/- 

 

  



 

৪০৩ 

‡gvt dviæK wgqv 

wcs g…Z RweDj Bmjvg 

‡gvQvt BwkZv Av³vi 

1723544561 

8256865899 
mvs- LoLwoqv bZyb evRvi 

IqvW©t 6 BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

৩,৫০০/- 

 

 

৪০৪ 

‡gvt Av‡bvqvi ‡nv‡mb 

‡gvQvt AviwRbv ‡eMg 

1727033554 

7756804188 
mvs- LoLwoqv bZyb evRvi 

IqvW©t 6 BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

৩,০০০/- 

 

 

৪০৫ 

‡gvt Avãyj nK 

gv‡jKv ‡eMg 

1765951761 

5521404433 
mvs- LoLwoqv bZyb evRvi 

IqvW©t 6 BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

৩,৫০০/- 

 

৪০৬ 

‡gvt Gikv` Avjx 

wcs- g„Z Imgvb Avjx 

‡gvQvt byiRvnvb †eMg 

Rs- †gvt Gikv` Avjx 

mvs- gvPvev›`v 

2820299051 

01987324596 

MÖvg- gvPvev›`v 

IqvW© bs- 09 

BDwbqb- _vbvnvU 

K…wl 

5,000/- 

 

৪০৭ 

‡gvt dzj wgqv 

wcs- m‡g` Avjx 

‡gvQvt nvwmbv †eMg 

Rs- ‡gvt dzj wgqv 

mvs- gvPvev›`v 

4170294237 

01909254413 

MÖvg- gvPvev›`v 

IqvW© bs- 09 

BDwbqb- _vbvnvU 

K…wl 

5,000/- 

 

৪০৮ 

‡gvt AvBqye Avjx 

wcs- BDbym Avjx 

‡gvQvt D‡¤§ KzjQzg Av³vi wibv 

Rs- ‡gvt AvBqye Avjx 

5971500565 

01905851978 

MÖvg- gvPvev›`v 

IqvW© bs- 09 

BDwbqb- _vbvnvU 

K…wl 

5,000 

 



mvs- gvPvev›`v 

৪০৯ 

‡gvt DwKj Avwgb 

wcs- †gvt †iv¯Íg Avjx 

‡gvQvt Gm‡gvZviv †eMg 

Rs- ‡gvt DwKj Avwgb 

mvs- gvPvev›`v 

4183429390 

01905851978 

MÖvg- gvPvev›`v 

IqvW© bs- 09 

BDwbqb- _vbvnvU 

K…wl 

6,000 

 

৪১০ 

‡gvt kvnvRvnvb DwÏb miKvi 

wcs- g„Z KvwRg DwÏb 

‡gvQvt gvniæev wmwÏKv 

Rs- ‡gvt kvnvRvnvb DwÏb 

miKvi 

mvs- gvPvev›`v 

3824707131973 

01717798850 

MÖvg- gvPvev›`v 

IqvW© bs- 09 

BDwbqb- _vbvnvU 

K…wl 

5,000  

৪১১ 

‡gvQvt Rwibv †eMg 

Rs- g„Z GQi  DwÏb 

mvs- gvPvev›`v 

 

1470214576 

01717798850 

MÖvg- gvPvev›`v 

IqvW© bs- 09 

BDwbqb- _vbvnvU 

M„nKg©x 

2,000/- 

 

৪১২  

‡gvt eveyj †nv‡mb 

wcs- ‡gvt m‡g` Avjx 

mvs- gvPvev›`v 

 

4601483185 

01934657317 

MÖvg- gvPvev›`v 

IqvW© bs- 09 

BDwbqb- _vbvnvU 

K…wl 

4,500/- 

 

৪১৩ 

‡gvt Avãyj gvbœvb 

wcs- PUKz †mL 

‡gvQvt gwR©bv †eMg 

Rs- †gvt Avãyj gvbœvb 

mvs- gvPvev›`v 

7770409014 

01304713607 

MÖvg- gvPvev›`v 

IqvW© bs- 09 

BDwbqb- _vbvnvU 

K…wl 

4,000/- 

 

৪১৪ 

‡gvQvt gwiqg †eMg 

wcs- g„Z †g‡Qi Avjx 

mvs- cywUgvix 

 

6870121644 

01931027336 

MÖvg- cywUgvix 

IqvW© bs- 05 

BDwbqb- _vbvnvU 

M„nKg©x 

3,000/- 

 

৪১৫ 

mvÏvg †nvmvBb  

wcs- Pvub wgqv 

‡gvQvt Av`yix †eMg 

Rs- mvÏvg †nvmvBb 

mvs- bqvevox cywUgvix 

4656999960 

01931027336 

MÖvg- cywUgvix 

IqvW© bs- 05 

BDwbqb- _vbvnvU 

K…wl 

4,500/- 

 



৪১৬ 

‡gvQvt bvUwK  

wcs g„Z ïKviæ 

mvs- cywUgvix (nvwV_vbv) 

 

5520017509 

 

MÖvg- cywUgvix 

IqvW© bs- 05 

BDwbqb- _vbvnvU 

M„nKg©x 

3,000/- 

 

৪১৭ 

‡gvQvt gwR©bv †eMg 

Rs- gneŸZ Avjx 

mvs- miKvicvov 

 

2407028535 

 

MÖvg- cywUgvix KvRjWv½v 

IqvW© bs- 04 

BDwbqb- _vbvnvU 

M„nKg©x 

3,000/- 

 

৪১৮ 

‡gvQvt Qwgib  

wcs- g„Z AQwÏ 

mvs- `t Iqvwi (KzoviPi) 

 

8220880846 

 

MÖvg- cywUgvix KvRjWv½v 

IqvW© bs- 04 

BDwbqb- _vbvnvU 

M„nKg©x 

3,000/- 

 

৪১৯ 

‡fv‡Rv `vm 

wcs- ‡e‡ib `vm 

Kvcvwm ivYx 

Rs- ‡fv‡Rv `vm 

mvs- `wÿY Iqvix 

2354162808 

 

MÖvg- cywUgvix KvRjWv½v 

IqvW© bs- 04 

BDwbqb- _vbvnvU 

K…wl 

5,000/- 

 

৪২০ 

মভ ঃ  ভছুজিন 

জত ঃ মৃত আব্দুর গফুয 

স্ত্রীঃ মগ ক্ষ্রনুয মফগভ 

1921114367 

01926106550 

MÖvg- moKUvix 

IqvW© bs- 05 

BDwbqb- ivYxMÄ 

1,500/- 

 

 

 

 

 

 

৪২১ 

‡gvt AvBbyj nK 

¯¿xt ‡gvQvt Qvwgib ‡eMg 

 

1471316479 

01952787535 

mvs- cvÎLvZv 

IqvW©t 9 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

৪২২ 
‡gvt iv‡mj wgqv 

¯¿xt ‡gvQvt gwbiv Av³vi 

1997732191 44103822 

01986091407 

mvs- cvÎLvZv 

IqvW©t 9 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

৪২৩ 
‡gvt iwnRj nK 

¯¿xt ‡gvQvt kvwnbyi ‡eMg 

5971380372 

01967004022 

mvs- cvÎLvZv 

IqvW©t 9 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

3,500/- 

 



৪২৪ ‡gvQvt QwKjv ‡eIqv Rs 
2821310584 

01324124388 

mvs- cvÎLvZv 

IqvW©t 9 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

৪২৫  
‡gvt dinv` Avjx 

¯¿xt Av‡jqv ‡eMg 

8671394156 

01951728473 

 

mvs- cvÎLvZv 

IqvW©t 9 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

৪২৬ 
‡gvt ‡iRvDj Kwig 

¯¿xt ‡gvQvt ¯̂cœv ‡eMg 

3271370177 

01969461062 

 

mvs- cvÎLvZv 

IqvW©t 9 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

৪২৭ 
‡gvt Av‡bvqvi ‡nv‡mb 

¯¿x ‡gvQvt ZviwRbv ‡eMg 

1900330133 

01951405458 

 

mvs- cvÎLvZv 

IqvW©t 9 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

৪২৮ 

‡gvt bvwQi DwÏb 

¯¿xt ‡gvQvt iægv ‡eMg 

 

7321229234 

0193473821 

 

mvs- cvÎLvZv 

IqvW©t 9 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

৪২৯ 
‡gvt ing Avjx 

¯¿x ‡gvQvt Rûiv ‡eMg 

8221340147 

01912651245 

mvs- cvÎLvZv 

IqvW©t 9 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

৪৩০ 
‡gvt AvwRg DwÏb 

¯¿xt ‡gvQvt bexRvb ‡eMg  

3271332615 

01959123758 

mvs- cvÎLvZv 

IqvW©t 9 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

৪৩১ ‡gvQvt Av‡jKRvb ‡bQv   
5071317795 

01928663769 

mvs- cvÎLvZv 

IqvW©t 9 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

3,000/- 

 



৪৩২ 
‡gvt dwi ỳj Bmjvg 

¯¿xt ‡gvQvt Lvw`Rv ‡eMg 

5521325521 

01944181834 

 

mvs- cvÎLvZv 

IqvW©t 9 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

৪৩৩ 
‡gvt AvKveŸi Avjx 

¯¿xt ‡gvQvt wiqvZb ‡eMg 

1471205888 

01944181838 

 

mvs- cvÎLvZv 

IqvW©t 9 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

৪৩৪ ‡gvQvt Av‡bvqviv ‡eIqv 

6871224322 

01918142053 

 

mvs- cvÎLvZv 

IqvW©t 9 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

৪৩৫ 
‡gvt Qv‡bvqvi ‡nv‡mb 

¯¿xt ‡gvQvt Rwibv ‡eMg 

3271332045 

01966070974 

mvs- cvÎLvZv 

IqvW©t 9 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

৪৩৬ 
‡gvt iweDj Bmjvg 

¯¿x ‡gvQvt ‡Mv‡jbyi 
3721323339 

mvs- cvÎLvZv 

IqvW©t 9 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

৪৩৭ 

‡gvt Avãyj gwR` 

¯¿x ‡gvQvt iZœv Av³vi ixgv 

 

5971379929 

01757622383 

mvs- cvÎLvZv 

IqvW©t 9 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

৪৩৮ ‡gvQvt gwiqg ‡eIqv 

1471322287 

01938717330 

 

mvs- cvÎLvZv 

IqvW©t 9 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

৪৩৯ 
‡gvQvt iæcfvb ‡eIqv 

 

5071357882 

01967004022 

mvs- cvÎLvZv 

IqvW©t 9 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

3,000/- 

 



৪৪০ 
‡gvt AvRvnvi Avjx 

¯¿xt ‡gvQvt iv‡k`v ‡eMg 

3271416897 

01962131527 

mvs- cvÎLvZv 

IqvW©t 9 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

৪৪১ 

‡gvt jvj wgqv 

¯¿xt ‡gvQvt ‡iLv ‡eMg 

 

1010577722 

01937348567 

mvs- cvÎLvZv 

IqvW©t 9 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

 

 

 

৪৪২ 
‡gvt AvgRv` ‡nv‡mb 

¯¿xt ‡gvQvt gv‡R`v ‡eMg 

7771215444 

01953091448 

mvs- cvÎLvZv 

IqvW©t 9 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

443 
‡gvt wd‡ivR Avn‡¤§` 

¯¿x ‡gvQvt gv‡jKv ‡eMg 

4909840000087 

01920875180 

mvs- LoLwoqv 

IqvW©t 7 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

444 
‡gvt byiæj nK 

¯¿xt ‡gvQvt Rvwgjv ‡eIqv 

8671350901 

01994654610 

 

mvs- LoLwoqv 

IqvW©t 9 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

445 ‡gvQvt gwnib ‡eIqv 
2371326352 

01917177740 

mvs- LoLwoqv 

IqvW©t 5 

BDwbqbt igbv 

‡Km bs- 127 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

446 
k«x KvwjPib `vm 

¯¿xt k«xgwZ k¨vgjx ivYx 

4621276031 

01731066873 

mvs- LoLwoqv 

IqvW©t 5 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

447 ‡gvQvt wgwQib ‡eIqv 

3271318606 

01923708849 

 

mvs- LoLwoqv 

IqvW©t 6 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

448 

‡gvt AvwkK wgqv  

wcZv- †gvt digvb Avjx  

¯¿xt ‡gvQvt byi bvnvi 

1917960989 

mvs- LoLwoqv 

IqvW©t 6 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

 



449 
‡gvQvt gwRib ‡eIqv 

wcZv- kni DwÏb  

9560583305 

01953400492 

mvs- gy`vdr_vbv 

IqvW©t 3 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

450 

‡gvt gwgbyj Bmjvg 

wcZv- Aveyj Kv‡kg  

¯¿xt ‡gvQvt Avqkv ‡eMg 

6441229850 

01301314510 

mvs- gy`vdr_vbv 

IqvW©t 3 

BDwbqbt igbv 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

 

 

 

 

451 
k«x wgjb P› «̀ `vm  

k«xgwZ KywË evjv  

3257777189 

01794468630 

M«vg: c~e© gy`vdr_vbv 

IqvW© bs- 04 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: ‡R‡j 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

452 
k«x c«fvZ `vm 

‡iLv evjv  

3721364747 

01756722924 

M«vg: c~e© gy`vdr_vbv 

IqvW© bs- 04 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: ‡R‡j 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

453 k«x `x‡bv bv_ `vm 
3721359903 

01318952854 

M«vg: c~e© gy`vdr_vbv 

IqvW© bs- 04 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: ‡R‡j 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

454 
k«x ksKi `vm  

‡KŠkjv ivYx  

5521341957 

01983819826 

M«vg: c~e© gy`vdr_vbv 

IqvW© bs- 04 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: ‡R‡j 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

455 k«x mgeviæ `vm 
7347742970 

01710344747 

M«vg: c~e© gy`vdr_vbv 

IqvW© bs- 04 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: ‡R‡j 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

456 
k«x eKyj P›`« `vm 

‡Rvmbv ivYx  

5971361539 

01954913420 

M«vg: bqv evjvRvb, LiLwiqv 

IqvW© bs- 06 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: ‡R‡j 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

457 k«x cyZyj P›`« `vm 5071397623 M«vg: c~e© gy`vdr_vbv ‡ckv: ‡R‡j  

 

 

 

 

 

 

 

 



01757877460 IqvW© bs- 04 

BDwbqb: igbv 

Avq: 3500/-  

 

 

 

458 
k«xgwZ evmwšÍ evjv 

evey ivg  

5071245996 

01903629055 

M«vg: c~e© gy`vdr_vbv 

IqvW© bs- 04 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: ‡R‡j 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

459 
k«xgwZ kkx ivYx 

g…Z jwjZ  

1471332005 

01763840258 

M«vg: c~e© gy`vdr_vbv 

IqvW© bs- 04 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: ‡R‡j 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

460 k«x ‡fv‡Rb P› «̀ `vm 
1471243574 

01944396986 

M«vg: c~e© gy`vdr_vbv 

IqvW© bs- 04 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: ‡R‡j 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

461 
k«x iZb P› «̀ `vm  

cyZyj evYx  

2835572450 

01707408455 

M«vg: evmwš—iM«vg, ‡RvoMvQ 

IqvW© bs- 04 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: ‡R‡j 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

462 
k«x i‡gk P› «̀ `vm 

mvi`v   

3721279069 

01944360786 

M«vg: gvwScvov gy`vdr_vbv 

IqvW© bs- 04 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: ‡R‡j 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

463 
k«x dyjvj P› «̀ `vm  

Dwk ivYx  

6421345338 

01722479326 

M«vg: c~e© gy`vdr_vbv 

IqvW© bs- 05 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: ‡R‡j 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

 

464 k«x mvab `vm 
3271248696 

01917508589 

M«vg: c~e© gy`vdr_vbv 

IqvW© bs- 04 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

465 k«xgwZ ‡kdvjx ivYx  4910959000228 M«vg: gvwScvov gy`vdr_vbv ‡ckv: w`bgRyi  

 

 

 

 

 

 

 

 



k«x we‡bv` `vm  01986652518 IqvW© bs- 04 

BDwbqb: igbv 

Avq: 3500/-  

 

 

 

466 
k«xgwZ wgbZx ivYx  

k«x ‡W‡ib  

1471246254 

01705937785 

M«vg: c~e© gy`vdr_vbv 

IqvW© bs- 04 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: ‡R‡j 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

 

467 k«x bvj Pib `vm 
2371350428 

 

M«vg: gvwScvov gy`vdr_vbv 

IqvW© bs- 04 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

 

468 
k«x Avï `vm 

k«xgwZ mvabv evjv 

8221263109 

0191475064 

M«vg: gvwScvov gy`vdr_vbv 

IqvW© bs- 04 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

469 
‡gvt kwidyj Bmjvg 

eyjx ‡eMg  

7312748515 

01701691862 

M«vg: LwiLwiqv mve eva 

IqvW© bs- 07 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: ‡Nvovi Mvwo PvjK 

Avq: 4000/- 

 

 

 

 

 

 

470 
‡gvt Lvqiæj Avjg  

‡gvQvt wejwKQ ‡eMg  

8671338450 

01917177740 

M«vg: LwiLwiqv mve eva 

IqvW© bs- 07 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: ‡Nvovi Mvwo PvjK 

Avq: 6000/- 

 

 

 

 

 

 

471 
‡gvt gÄyiæj nK 

‡gvQvt wejwKQ Av³vi 

4655105752 

01997680017 

M«vg: gywÝcvov, ‡RvoMvQ 

IqvW© bs- 05 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

 

472 
‡gvt gwZqvi ingvb  

‡gvt kvwnbyi ‡eMg  

2371482551 

01929188955 

M«vg: LwiLwiqv mve eva 

IqvW© bs- 07 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3000/- 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



BDwbqb: igbv  

 

 

 

473 
‡gvt ‡jvKgvb wgqv  

‡gvQvt ‡ivwRbv LvZyb 

2821390891 

01986863151 

M«vg: LiLwiqv 

IqvW© bs- 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

 

474 
‡gvt ‡Mvjvg ‡gv¯—dv  

‡gvQvt AvQgv ‡eMg  

1962143630 

01984298041 

M«vg: LwiLwiqv mve eva 

IqvW© bs- 07 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3000/- 

 

 

 

 

 

 

475 
‡gvt byi Avjg 

mvwebv ‡eMg    

4621349432 

01955020693 

M«vg: ingvb nvRxi M«vg 

IqvW© bs- 09 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

 

476 
‡gvt Rvnv½xi Avjg  

‡gvQvt gywbœ Av³vi   

2837683594 

01614807273 

M«vg: cvÎLvZv 

IqvW© bs- 09 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

 

477 
‡gvt mvB ỳi ingvb  

‡gvQvt jwZdv ‡eMg  

6421330595 

01967004022 

M«vg: cvÎLvZv ingvb nvRxiM«vg 

IqvW© bs- 09 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

 

478 
Avngv` Avjx  

‡gvQvt ‡Rvmbv ‡eMg  

2848836280 

01739048638 

M«vg: cvÎLvZv ‡RvoMvQ 

IqvW© bs- 09 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

 

479 ‡gvt gÄy wgqv 1010687018 M«vg: ingvb nvRxi M«vg ‡ckv: K…wl  

 

 

 

 

 

 

 



‡gvQvt iv‡k`v ‡eMg 01722049722 IqvW© bs-09 

BDwbqb: igbv 

Avq: 3500/-  

 

 

 

480 
‡gvt wRqvDi nK 

‡gvQvt ‡Rvmbv ‡eMg   

6882234849 

01960799688 

M«vg: gv ỳ gÛ‡ji cvo 

IqvW© bs- 09 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

 

481 
‡gt Rvwn ỳj Bmjvg  

‡gvQvt Pvqbv ‡eMg  

7792264801 

01862746592 

M«vg: ingvb nvRxi M«vg 

IqvW© bs- 09 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: ‡Nvovi Mvwo PvjK 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

 

482 ‡gvt wjUb wgqv 
4910959550943 

01906749333 

M«vg: cvÎLvZv 

IqvW© bs- 09 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

 

483 
‡gvQv: byi wmwjbv 

‡gvt Avt iv¾vK  

2853073274 

01799427828 

M«vg: ingvb nvRxi M«vg 

IqvW© bs- 09 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: w`b gRyi 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

 

484 
‡gv: gyKyj wgqv 

‡gvQvt byi fvby 

6421369981 

01795543264 

M«vg: ingvb nvRxi M«vg 

IqvW© bs- 09 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: w`b gRyi 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

 

485 
‡gvQvt ZQwjg DwÏb  

‡gvQvt jvfjx ‡eMg   

1921409791 

01988716139 

M«vg: ‡bs¸ e¨vcvixcvov 

IqvW© bs- 09 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: w`b gRyi 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

 

486 ‡gvQvt LywK ‡eIqv 6421428530 M«vg: ‡bs¸ e¨vcvixcvov ‡ckv: K…wl  

 

 

 

 

 

 

 



01906749333 IqvW© bs- 09 

BDwbqb: igbv 

Avq: 3500/-  

 

 

 

 

487 
‡gvt Avãyj Lv‡jK  

‡gvQvt ‡Rvniv ‡eMg  

5671413834 

01312437722 

M«vg: ‡bs¸ e¨vcvixcvov 

IqvW© bs- 09 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

 

 

488 
‡gv: AvgRv` ‡nv‡mb 

‡gvQvt Av‡bvqviv ‡eMg  

2371486362 

0193128457 

M«vg: ingvb nvRxi M«vg 

IqvW© bs- 09 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

 

489 
‡gv: ev`kv wgqv 

‡gvQvt iæccix  ‡eMg  

5562210053 

01978824115 

M«vg: gvóvicvov, cvÎLvZv 

IqvW© bs- 09 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: ivRwg¯¿x 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

 

490 
‡gvt Avdvb Avjx 

‡gvQv: evbx ‡eMg 

7771217325 

01978824115 

M«vg: cvÎLvZv 

IqvW© bs- 09 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

 

491 
‡gvt ‡gvËv‡je wgqv  

Aveyj nv‡mg   

6871170458 

01959397072 

 

M«vg: kix‡dinvU 

IqvW© bs- 09 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

 

492 
‡gvt nvwg`yj  

‡gvQvt nvwmbv ‡eM  

5071198740 

01941026791 

M«vg: cvÎLvZv 

IqvW© bs- 09 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



493 
‡gvt gwni DwÏb  

‡gvQvt AvwQqv ‡eMg  

5521362912 

01987131048 

M«vg: cvÎLvZv 

IqvW© bs- 09 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

 

494 
‡gvt Avãyj gv‡R` 

‡gvQvt gwR©bv ‡eMg   

5521363233 

01906518084 

M«vg: ‡bs¸ e¨vcvixcvov 

IqvW© bs- 09 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

495 
‡gvt mwdKyj Bmjvg 

‡gvQvt nvIwm ‡eMg  

8521363233 

01906518048 

M«vg:  cvÎLvZv 

IqvW© bs-09 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

 

496 
‡gvt gyKyj wgqv  

‡gvQvt wkDjx ‡eMg  

7321239589 

01934973635 

M«vg: igbv wgw¯¿cvov 

IqvW© bs- 02 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

 

497 
‡gvQvt dyjivbx ‡eIqv 

g…Z ‡Rv‡e` Avjx  

1921489330 

01903476978 

M«vg: DËi LiLwiqv 

IqvW© bs- 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: M…wnYx 

Avq: 3000/- 

 

 

 

 

 

 

498 
‡gvt Avbviæj Bmjvg  

‡gvt Avãyj AvwRR 
 

M«vg: LiLwiqv 

IqvW© bs- 06 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: K…wl 

 

 

 

 

 

499 
‡gvt Q°y wgqv 

QvgQyj nK 

8219917476 

01991606578 

M«vg: LiLwiqv 

IqvW© bs- 06 

BDwbqb: igbv 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

500 
‡gvQvt byi Rvnvb  

dvivR DwÏb miKvi  
 

M«vg: cvÎLvZv 

IqvW© bs- 09 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: K…wl 

 

 

 

 

 

501 
‡gvQvt ‡R‡jLv ‡eIqv 

Av³vi Avjx 
 

M«vg: PwK`vicvov 

IqvW© bs- 09 

BDwbqb: igbv 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

502 ‡gvQvt ‡ejvj ‡nv‡mb   M«vg: PwK`vicvov 
‡ckv: K…wl  

 

  

 

 

 

 

 

 



‡gvt midZ Avjx  IqvW© bs- 9 

BDwbqb: igbv 

 

 

 

 

503 
‡gvQvt iwngv ‡eMg  

evBQv ‡kL 
 

M«vg: dwKicvov 

IqvW© bs- 09 

BDwbqb: igbv 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

504 
‡gvQv: gvndyRv ‡eMg 

‡gv: ‡gveviK ‡nv‡mb 
 

M«vg:  bZyb e¨vcvixcvov 

IqvW© bs- 08 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: K…wl 

 

 

 

 

 

505 
‡gvQvt mvwn`v ‡eMg  

‡gvt bwRi ‡nv‡mb  

6870026033 

01748567209 

M«vg: nvwU_vbv 

IqvW© bs- 05 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

506 ‡gvQvt AweZb 
5520014274 

017700486557 

M«vg: nvwU_vbv 

IqvW© bs-04 

BDwbqb: _vbvnvU 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

 

507 
‡gvQvt ‡Rbx Av³vi 

‡gvt eRjyi iwk`  

1953235718 

01999155411 

M«vg: gmwR‡`icvo 

IqvW© bs- 06 

BDwbqb: _vbvnvU 

‡ckv: A‡Uvwi·v ‡ckv: PvjK 

Avq: 5000/- 

 

 

 

 

 

508 
‡gvQvt bywigv ‡eIqv  

‡Zby gvgy` 

6870389571 

01923516848 

M«vg: ev‡ai iv¯—v, cywUgvix 

IqvW© bs- 07 

BDwbqb: _vbvnvU 

‡ckv: M…wnYx 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

509 ‡gvt KvPy wgqv 
6870395222 

01740543344 

M«vg: Lvgvi, wKkvgZevby 

IqvW© bs- 

BDwbqb: _vbvnvU 

‡ckv: M…wnYx 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

 

510 
k«x wLwZk P›`« e¤§©b 

k«xgwZ mvabv ivYx 

1920488028 

01763119465 

M«vg: WvB‡ii M«vg, eRiv ZeKcyi 

IqvW© bs- 03 

BDwbqb: _vbvnvU 

‡ckv: ivRwg¯¿x 

Avq: 4000/- 

 

 

 

 

 

 

511 ‡gvQvt ‡g‡n‡bMv 
6420313840 

01711415956 

M«vg: eyw×i M«vg 

IqvW© bs- 04 

BDwbqb: _vbvnvU 

‡ckv: M…wnYx 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

 

512 
‡gvQvt ỳjvjx ‡eMg 

Avt nvwg` 

8220073798 

01759380777 

M«vg: KvVv‡ji M«vg 

IqvW© bs- 04 

BDwbqb: _vbvnvU 

‡ckv: Avbmvi wfwWwc 

Avq: 3000/- 

 

 

 

 

 

 

513 ‡gvt ‡`jvei wgqv 

4620160079 

01928303934 

 

M«vg: nvRxcvov, wKkvgZevby 

IqvW© bs- 

BDwbqb: _vbvnvU 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

514 
‡gvt gwiqg ‡eMg 

kwdKyj Bmjvg 

3270300647 

01964740903 

M«vg: ga¨ gvPvev›`v 

IqvW© bs-09 

BDwbqb: _vbvnvU 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

515 
‡gv: iZb wgqv 

‡gvQvt Lvw`Rv ‡eMg 

1991 9316655000000 

01919895813 

M«vg: WvIqvBUvix, 

IqvW© bs- 

BDwbqb: _vbvnvU 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

 

516 
‡gvQvt Lvw`Rv ‡eMg 

‡gvt byi Bmjvg  

7320289254 

01782813639 

 

M«vg: kvgQcvov 

IqvW© bs- 08 

BDwbqb: _vbvnvU 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

 

517 
k«x Agj P› «̀ e¤§©b 

evmwš— evjv  

1010522272 

01788096700 

 

M«vg: KvRjvi wfUv evau c~e© 

IqvW© bs- 09 

BDwbqb: ivYxMÄ 

 

‡ckv: e¨emv 

Avq: 4000/- 

 

 

 

 

 

 

518 ‡gvQvt mywdqv ‡eMg 
1010359337 

01767313526 

M«vg: eRiv w`qviLvZv 

IqvW© bs- 01 

BDwbqb: bqvinvU 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

519 ‡gvQvt AvQgv ‡eMg 
4620724700 

 

M«vg: eRiv w`qviLvZv 

IqvW© bs- 

BDwbqb: bqvinvU 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

520 ‡gvt gÄy wgqv 
2820767024 

 

M«vg: eRiv w`qviLvZv 

IqvW© bs- 

BDwbqb: bqvinvU 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

521 
‡gvt mwdDj Kwig 

mvwn`v ‡eMg  

7320724078 

01780634185 

M«vg: eRiv w`qviLvZv 

IqvW© bs- 01 

BDwbqb: bqvinvU 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

522 g‡bvqviv ‡eMg 
5561588285 

01926221109 

M«vg: eRiv w`qviLvZv 

IqvW© bs- 01 

BDwbqb: bqvinvU 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

523 
‡gvt evey wgqv  

wibv ‡eMg  

9110650935 

1773810632 

M«vg: eRiv w`qviLvZv 

IqvW© bs-01 

BDwbqb: bqvinvU 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

524 ‡gvt wg›Uy wgqv 
4910947496010 

01792995881 

M«vg: eRiv w`qviLvZv 

IqvW© bs-01 

BDwbqb: bqvinvU 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

525 ‡gvt byiæj Avwgb 
9660171226 

 

M«vg: eRiv w`qviLvZv 

IqvW© bs-01 

BDwbqb: bqvinvU 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

526 ‡gvQvt nvwmbv ‡eMg 
4620889206 

 

M«vg: Poyqvcvov 

IqvW© bs-01 

BDwbqb: wPjgvix 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

527 ‡gvQvt ‡kdvjx ‡eMg 
2370874402 

 

M«vg: Poyqvcvov 

IqvW© bs-01 

BDwbqb: wPjgvix 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

528 
‡gvQvt ‡ivKmvbv Av³vi 

‡gvt AvjgMxi ‡nv‡mb  

3716594647 

01906848864 

M«vg: Poyqvcvov 

IqvW© bs-01 

BDwbqb: wPjgvix 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

529 ‡gvQvt byi Qwjgv ‡eMg 
3270861481 

 

M«vg: Piæqvcvov, ‰ejgbw`qviKvZv 

IqvW© bs- 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

530 ‡gvQvt ‡ivmbv ‡eMg 
6420870955 

 

M«vg: Piæqvcvov, ‰ejgbw`qviKvZv 

IqvW© bs- 

BDwbqb: igbv 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 

 

 

 

 

531 

মভ ঃ আব্দুর ফ যী 

নজছয উজিন 

স্ত্রী মভ ছ ঃ স্বপ্ন  মফগভ  

3270333234 

01787979911 

MÖvg- উচ  জবট , ইউজনেন- থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

532 

মভ ঃ মভ যক্ষ্দ আরী  

জত - মৃত ফ ক্ষ্তন জভে   

স্ত্রী মভ ছ ঃ মভ ক্ষ্ ষদ  মফগভ 

জাং- মভ যক্ষ্দ আরী  

1954726820 

019547268200 

গ্র ভ- ফজয  তফকপুয, ইউজনেন- 

থ ন  ট 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

533 

মভ ঃ আজজজুর ক  

জত - খভয উজিন  

স্ত্রী মভ ছ ঃ ইছক্ষ্ভ ত য  মফগভ 

জত -নজজয ম ক্ষ্ন 

8217483059 

1966717435 

গ্র ভ- ভধ্য ভ চ ফ ন্দ , BDwbqb- 

থ ন  ট, জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

534 

মভ ঃ এভদ দুর ক 

আ েদ আরী 

স্ত্রী মভ ছ ঃ ভ ক্ষ্জদ  মফগভ 

1015918921 

01909599760 

গ্র ভ-  টক্ষ্খ র  ভ চ ফ ন্দ , ইউজনেন- 

থ ন  ট, জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

  

 

 



 

535 
মভ ছ ঃ মভ ছক্ষ্রভ  মফগভ  

মভ ঃ আব্দুর গজন 

1471323756 

01922017958 

গ্র ভ- ভধ্য ভ চ ফ ন্দ , BDwbqb- 

থ ন  ট, জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

536 
মভ ঃ জ ক্ষ্দুর ইর ভ 

মভ ঃ ভকবুর ইর ভ  

4910971492298 

01779379142 

গ্র ভ- ভ স্ট য ি ,  ত্রখ ত , 

ইউজনেন- যভন , জচরভ যী, 

কুজিগ্র ভ। 

‡ckv: e¨emv 

Avq: 4000/- 

 

537 

মভ ঃ আবু জজিক 

মভ ঃ কজর উজিন  

স্ত্রী মভ ছ ঃ ছ রভ  মফগভ 

জাং- মভ ঃ আবু জজিক  

9120960928 

01930392914 

গ্র ভ- পূফ ষ িকট যী, ইউজনেন- 

য িীগঞ্জ জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

538 

মভ ঃ   দত ম ক্ষ্ন  

জজভয উজিন  

স্ত্রী মভ ছ ঃ ম ন ব ন মফগভ  

1921091169 

01721740183 

গ্র ভ- কুঠিযগ্র ভ, ইউজনেন- য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

539 

মভ ঃ নুয ইর ভ  

জযত উল্য   

স্ত্রী মভ ছ ঃ দুর রী মফগভ  

7771026007 

01719710203 

গ্র ভ- কুঠিযগ্র ভ, ইউজনেন- য িীগঞ্জ 

জচরভ যী, কুজিগ্র ভ। 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

540 
মভ ছ ঃ ফুজর মফগভ 

মগনদর  

6411651273 

01814258015 

গ্র ভ- চড়ুে  ি , BDwbqb- ivYxMÄ 

জচরভ যী, কুিগ্র ভ। 

‡ckv: K…wl 

Avq: 3500/- 

 

 
 



541 ‡gv: AviwRbv 
4620729964 

01719420936 

M«vg: eRiv w`qviLvZv 

IqvW©: 01 

BDwbqb: bqvinvU 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

542 
‡gv: Avãyj gwR` 

¯¿x ‡gvQvt gwiqg ‡eMg 

5070748990 

01719420936 

M«vg: eRiv w`qviLvZv 

IqvW©: 01 

BDwbqb: bqvinvU 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

 

543 ‡gvQv: ‡eex ‡eMg 
2850603289 

01719420936 

M«vg: eRiv w`qviLvZv 

IqvW©: 01 

BDwbqb: bqvinvU 

w`b gRyi 

4,000/- 

 

 

544 ‡gvQv: gwR©bv ‡eMg 
3719068078 

01753923090 

M«vg: eRiv w`qviLvZv 

IqvW©: 01 

BDwbqb: bqvinvU 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

545 
‡gvt Bw «̀m Avjx  

¯¿x ‡gvQv: wjwc ‡eMg 

3720718554 

01719420936 

M«vg: eRiv w`qviLvZv 

IqvW©: 01 

BDwbqb: bqvinvU 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

 

546 iv‡nbv 
4170879011 

01719420936 

M«vg: eRiv w`qviLvZv 

IqvW©: 01 

BDwbqb: bqvinvU 

w`b gRyi 

4,000/- 

 

 

547 ‡gv: iv‡k` Avjx 
2370716173 

01719420936 

M«vg: eRiv w`qviLvZv 

IqvW©: 01 

BDwbqb: bqvinvU 

w`b gRyi 

2,500/- 

 

 



548 ‡gvQv: dy‡jv ivbx 
19574910947495552 

01719420936 

M«vg: eRiv w`qviLvZv 

IqvW©: 01 

BDwbqb: bqvinvU 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

549 ‡gv: bRi“j Bmjvg 
2370717114 

01719420936 

M«vg: eRiv w`qviLvZv 

IqvW©: 01 

BDwbqb: bqvinvU 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

550 ‡gv: Av°vQ Avjx 
7320723443 

01719420936 

M«vg: eRiv w`qviLvZv 

IqvW©: 01 

BDwbqb: bqvinvU 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

 

551 ‡gvQv: Rv‡n`v ‡eMg 
1920793658 

01719420936 

M«vg: eRiv w`qviLvZv 

IqvW©: 01 

BDwbqb: bqvinvU 

w`b gRyi 

4,000/- 
 

 

552 
‡gvt Avey Zviv  

¯¿x ‡gvQv: AvwRgv ‡eMg 

9560350291 

01719420936 

M«vg: eRiv w`qviLvZv 

IqvW©: 01 

BDwbqb: bqvinvU 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

553 ‡gvQv: iv‡k`v ‡eMg 
4910947495321 

01955688261 

M«vg: eRiv w`qviLvZv 

IqvW©: 01 

BDwbqb: bqvinvU 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

 

  



 

554 ‡gvQv: iv‡k`v ‡eMg 
1470696947 

0174555298 

M«vg: eRiv w`qviLvZv 

IqvW©: 01 

BDwbqb: bqvinvU 

w`b gRyi 

4,000/- 

 

 

555 ‡gv: gvB ỳj Bmjvg 
2394888859 

01719420936 

M«vg: eRiv w`qviLvZv 

IqvW©: 01 

BDwbqb: bqvinvU 

w`b gRyi 

2,500/- 

 

 

556 ‡gv: ỳj gvgy` 
6420762947 

01719420936 

M«vg: eRiv w`qviLvZv 

IqvW©: 01 

BDwbqb: bqvinvU 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

557 ‡gvQv: AvwRgb ‡eMg 
5070696926 

01719420936 

M«vg: eRiv w`qviLvZv 

IqvW©: 01 

BDwbqb: bqvinvU 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

558 ‡gvQvt Qv‡jnv ‡eMg 
7320593010 

01719420936 

M«vg: Mqbvi cUj 

IqvW©: 02 

BDwbqb: bqvinvU 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

 

559 
‡gvt bvRgyj nK  

¯¿x ‡gvQvt ‡dviæKv ‡eMg 

4180726913 

01719420936 

M«vg: eRiv w`qviLvZv 

IqvW©: 01 

BDwbqb: bqvinvU 

w`b gRyi 

4,000/- 

 

 

560 ‡gvt BQvnK Avjx 
8220716479 

01719420936 

M«vg: evZvmy KvRjWv½v 

IqvW©: 02 

BDwbqb: bqvinvU 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

  



 

561 ‡gvt nvweeyi ingvb 
6420765015 

01719420936 

M«vg: eRiv w`qviLvZv 

IqvW©: 01 

BDwbqb: bqvinvU 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

 

562 ‡gvQvt gwZRvb 
5220868885 

01719420936 

M«vg: eRiv w`qviLvZv 

IqvW©: 01 

BDwbqb: bqvinvU 

w`b gRyi 

4,000/- 

 

 

563 ‡gvt nhiZ Avjx 
7320777365 

01719420936 

M«vg: eRiv w`qviLvZv 

IqvW©: 01 

BDwbqb: bqvinvU 

w`b gRyi 

2,500/- 

 

 

564 ‡gv: BmgvBj ‡nv‡mb 
8671064429 

01719420936 

M«vg: Pi eo wfUv 

IqvW©: 09 

BDwbqb: ivYxMÄ 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

465 ‡gvQv: mv‡niv ‡eMg 
9121041264 

01719420936 

M«vg: Pi eo wfUv 

IqvW©: 09 

BDwbqb: ivYxMÄ 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

566 ‡gv: Avãyj Kv‡`i 
3721055857 

01719420936 

M«vg: Pi eo wfUv 

IqvW©: 09 

BDwbqb: ivYxMÄ 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

 

567 ‡gvQv: ‡g‡nbvMv ‡eMg 
5521036060 

01719420936 

M«vg: Pi eo wfUv 

IqvW©: 09 

BDwbqb: ivYxMÄ 

w`b gRyi 

4,000/- 

 

 

  



 

568 ‡gv: Qvjvg wgqv 
4910971494532 

01719420936 

M«vg: Pi eo wfUv 

IqvW©: 09 

BDwbqb: ivYxMÄ 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

569 ‡gv: dyj wgqv 
7770884562 

01719420936 

M«vg: Pi eo wfUv 

IqvW©: 09 

BDwbqb: ivYxMÄ 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

 

570 ‡gvQv: wgbv ‡eMg 
1920907159 

01719420936 

M«vg: Pi eo wfUv 

IqvW©: 09 

BDwbqb: ivYxMÄ 

w`b gRyi 

4,000/- 

 

 

571 ‡gvQv: KwQ LvZyb iæwgbv 
2827359171 

01719420936 

M«vg: Pi eo wfUv 

IqvW©: 09 

BDwbqb: ivYxMÄ 

w`b gRyi 

2,500/- 

 

 

572 ‡gv: byi bex 
3715431437 

01719420936 

M«vg: Pi eo wfUv 

IqvW©: 09 

BDwbqb: ivYxMÄ 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

573 
‡gvt KyÏyQ Avjx  

¯¿x ‡gvQv: KyjQyg ‡eMg 

1026566446 

01719420936 

M«vg: Pi eo wfUv 

IqvW©: 09 

BDwbqb: ivYxMÄ 

w`b gRyi 

3,500/- 
 

 

574 
‡gv: kwn` wgqv 

¯¿x wgbviv ‡eMg  

8670891426 

01719420936 

M«vg: ‰ejgbw`qviLvZv 

IqvW©: 01 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

 

  



 

575 ‡gv: gvBbyj Bmjvg 
1920903968 

01719420936 

M«vg: ‰ejgbw`qviLvZv 

IqvW©: 01 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

4,000/- 

 

 

576 
‡gvt AvwRRj nK  

¯¿x ‡gvQv: Qeyiv ‡eMg 

9120864534 

01719420936 

M«vg: ‰ejgbw`qviLvZv 

IqvW©: 01 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

577 ‡gvQv: Kwigv ‡eMg 
5520859314 

0194464478 

M«vg: ‰ejgbw`qviLvZv 

IqvW©: 01 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

 

578 
‡gvt Kvjvg wgqv 

¯¿x ‡gvQv: gybœx Av³vi  

5103075098 

01824578086 

M«vg: ‰ejgbw`qviLvZv 

IqvW©: 01 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

4,000/- 

 

 

579 
‡gvt AvBqye Avjx  

‡gvQv: cvi“j ‡eMg 

4910923551889 

01719420936 

M«vg: ‰ejgbw`qviLvZv 

IqvW©: 01 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

2,500/- 

 

 

580 
‡gv: mvB ỳi ingvb 

¯¿x Bqvib ‡eMg 

19674910923000001 

01719420936 

M«vg: ‰ejgbw`qviLvZv 

IqvW©: 01 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

581 ‡gv: Avãyj Rwjj 
1010438297 

01719420936 

M«vg: ‰ejgbw`qviLvZv 

IqvW©: 01 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 



 

582 ‡gvQv: ‡Rvmbv ‡eMg 
3720884448 

01719420936 

M«vg: ‰ejgbw`qviLvZv 

IqvW©: 01 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

 

583 
‡gv: eRjvi ingvb 

‡gvQvt QwKbv ‡eMg  

2820875553 

01719420936 

M«vg: ‰ejgbw`qviLvZv 

IqvW©: 01 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

4,000/- 

 

 

584 ‡gv: Avey Kvjvg 
7770826233 

01719420936 

M«vg: wekvi cvov 

IqvW©: 06 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

585 ‡gv: QvB ỳj nK 
5970828553 

01310148452 

M«vg: wekvi cvov 

IqvW©: 06 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

 

586 ‡gvQv: KvQfvb ‡eMg 
4910 923551023 

01310148452 

M«vg: Poyqvcvov 

IqvW©: 03 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

4,000/- 

 

 

587 
‡gvt iwdKyj Bmjvg  

¯¿x ‡gvQv: dwi`v ‡eMg 

4170872503 

01994121036 

M«vg: Poyqvcvov 

IqvW©: 03 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

2,500/- 

 

 

588 ‡gvQv: Avnvwj ‡eMg 
1470855485 

01310148452 

M«vg: Poyqvcvov 

IqvW©: 03 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

  



 

589 ‡gvPv: jvKx ‡eMg 
7781125856 

01310148452 

M«vg: Poyqvcvov 

IqvW©: 03 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

590 ‡gvQv: iv‡nbv ‡eMg 
6870872840 

01310148452 

M«vg: ‡Zjv cvov 

IqvW©: 03 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

 

591 ‡gvQvt ‡i‡RKv ‡eMg 
1920737051 

01310148452 

M«vg: Poyqvcvov 

IqvW©: 03 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

4,000/- 

 

 

592 ‡gvt ingvb Avjx 
4170869004 

01310148452 

M«vg: Poyqvcvov 

IqvW©: 03 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

593 ‡gvQvt mywdqv ‡eMg 
7770869456 

01310148452 

M«vg: Poyqvcvov 

IqvW©: 03 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

 

594 
‡gvt AvwkKyi ingvb  

¯¿x ‡gvQvt Avwidv ‡eMg  

19237897229 

01310148452 

M«vg: gb‡Zvjv 

IqvW©: 04 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

4,000/- 

 

 

595 ‡gvQvt nvwjgv ‡eMg 
1009870682 

01310148452 

M«vg: kvLvnvwZ 

IqvW©: 02 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

2,500/- 

 

 



 

596 
‡gvt gyKyj wgqv  

¯¿x ‡gvQvt i“wg ‡eMg  

4630715094 

01310148452 

M«vg: KovBewikvj 

IqvW©: 08 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

597 ‡gvt gwgbyj Bmjvg 
4910943554805 

01310148452 

M«vg: gb‡Zvjv 

IqvW©: 04 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

598 ‡gvt AvbQvi Avjx 
5971486302 

01310148452 

M«vg: wekvicvovi 

IqvW©: 06 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

 

599 ‡gvQvt Zv‡niv 
4170852208 

01310148452 

M«vg: KovBewikvj 

IqvW©: 08 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

4,000/- 

 

 

600  ‡gvQvt KvÂb ‡eMg 
5520832584 

01310148452 

M«vg: gb‡Zvjv 

IqvW©: 04 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

601 ‡gvQvt byiQwjgv ‡eMg 
3280806080 

01310148452 

M«vg: wekvicvovi 

IqvW©: 06 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

 

602 
‡gvt wcqvi Avjx 

¯¿x ‡gvQvt AvQgv ‡eMg   

8670829053 

01310148452 

M«vg: MvRxicvov 

IqvW©: 09 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

4,000/- 

 

 

  



 

603 
‡gvt ‡mv‡nj ivbv  

¯¿x ‡gvQvt Rûiv ‡eMg  

2361676485 

01310148452 

M«vg: ‰ejgbw`qviLvZv 

IqvW©: 01 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

2,500/- 

 

 

604 ‡gvQvt bvwQgv ‡eMg 
7770811664 

01310148452 

M«vg: wekvicvovi 

IqvW©: 06 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

605 ‡gvQvt evjv ‡eIqv 
4170813259 

01310148452 

M«vg: wekvicvovi 

IqvW©: 06 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

606 
‡gvt ivRy wgqv  

¯¿x ‡gvQvt dyjgwZ  

7770845779 

01310148452 

M«vg: wekvicvovi 

IqvW©: 06 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

 

607 ‡gvt AvjgMxj ‡nv‡mb 
7970848155 

01310148452 

M«vg: KovBewikvj 

IqvW©: 08 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

4,000/- 

 

 

608 
‡gvt Avmv` wgqv  

¯¿x ‡gvQvt iv‡m`v ‡eMg  

4910923554205 

01310148452 

M«vg: KovBewikvj 

IqvW©: 08 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

609 ‡gvt Avãym Qvjvg 
4910971494941 

01310148452 

M«vg: KovBewikvj 

IqvW©: 08 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

 



 

610 ‡gvQvt fvifvb ‡eMg 
8670078958 

01310148452 

M«vg: ‡Zjxcvov 

IqvW©: 03 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

4,000/- 

 

 

611 ‡gvQvt AvKwjgv ‡eMg 
4170869913 

01310148452 

M«vg: ‡Zjxcvov 

IqvW©: 03 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

2,500/- 

 

 

612 ‡gvQvt gwR©bv ‡eMg 
6420836709 

01310148452 

M«vg: ‰ejgbw`qviLvZv 

IqvW©: 01 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

613 ‡gvQvt cvifxb LvZyb 
1451910911 

01310148452 

M«vg: Poyqvcvov 

IqvW©: 03 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

614 ‡gvQvt Av‡ejv ‡eMg 
8220864429 

01310148452 

M«vg: ‰ejgbw`qviLvZv 

IqvW©: 01 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

 

615 
‡gvt Avãyj jwZd  

¯¿x bwei DwÏb  

1920853593 

01724643104 

M«vg: kvLvnvwZ 

IqvW©: 02 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

4,000/- 

 

 

616 
‡gvt wgRvbyi ingvb  

¯¿x ‡gvQvt bvwQgv ‡eMg  

9120823746 

01745112819 

M«vg: MvwRicvov 

IqvW©: 09 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

 



 

617 
‡gvt ‡Mvjvg ‡nv‡mb  

¯¿x ‡gvQvt byi bvnvi  

7320836054 

01728683104 

M«vg: MvwRicvov 

IqvW©: 09 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

 

618 
‡gvt kg‡mi Avjx  

¯¿x ‡gvQvt gwR`v ‡eMg  

4171471008 

1634838642 

M«vg: MvwRicvov 

IqvW©: 09 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

4,000/- 

 

 

619 
‡gvt gwgbyj Bmjvg  

¯¿x ‡gvQvt Avkvgwb LvZyb  

5103076955 

01728683104 

M«vg: MvwRicvov 

IqvW©: 09 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

2,500/- 

 

  

620 
‡gvt ‡Zvdv¾j ‡nv‡mb  

‡gvQvt gwR©bv ‡eMg  

7320853943 

01728683104 

M«vg: MvwRicvov 

IqvW©: 09 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

621 
‡gvt kwdKyj Bmjvg  

¯¿x ‡gvQvt AvQgv LvZyb  

7320838597 

01728683104 

M«vg: MvwRicvov 

IqvW©: 09 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

622 
‡gvt mvBdyj Bmjvg  

¯¿x ‡gvQvt jvqjv Av³vi gywbœ 

5915178112 

01728683104 

M«vg: MvwRicvov 

IqvW©: 09 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

 

623 
‡gvt gwZqvi ingvb  

¯¿x ‡gvQvt kv‡nbv  

4910923552781 

01722476118 

M«vg: cwðg kvLvnvwZ 

IqvW©: 02 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

4,000/- 

 

 

 



 

624 
‡gvt gybQyi Avjx  

¯¿x jvKx Av³vi  

4910923552453 

01951735501 

M«vg: gb‡Zvjv 

IqvW©: 04 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

625 
‡gvt gwk ỳj Bmjvg  

¯¿x ‡gvQvt nvmbv LvZyb  

3303110609 

01310148452 

M«vg: gb‡Zvjv 

IqvW©: 04 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

 

626 
‡gvt Avãyj Rwjj  

¯¿x ‡gvQvt ‡Lv‡ZRv ‡eMg 

6870843858 

01310148452 

M«vg: KovBewikvj 

IqvW©: 08 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

4,000/- 

 

 

627 
‡gvt byi AvRg  

¯¿x ‡gvQvt wkDjx ‡eMg 

1471440642 

01871696023 

M«vg: gb‡Zvjv 

IqvW©: 04 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

2,500/- 

 

 

628 
‡gvt Aveyj ‡nv‡mb  

¯¿x Avqkv ‡eMg  

4621471269 

01310148452 

M«vg: gb‡Zvjv 

IqvW©: 04 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

629 
‡gvt gbRy wgqv  

¯¿x ‡gvQvt Avqkv LvZyb  

9121475017 

01966716321 

M«vg: gb‡Zvjv 

IqvW©: 04 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

630 ‡gvQvt ‡d‡iRv LvZyb 
4910923000075 

01843741025 

M«vg: gb‡Zvjv 

IqvW©: 04 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

 

  



 

631 ‡gvQvt kvebyi ‡eMg 
5991320838 

01310148452 

M«vg: wekvicvovi 

IqvW©: 06 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

4,000/- 

 

 

632 ‡gvQvt ZwQib ‡eMg 
3270614449 

01731238514 

M«vg: wekvicvovi 

IqvW©: 06 

BDwbqb: wPjgvix 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

633 ‡gv: iwdKyj Bmjvg 
49109115584485 

01716024317 

M«vg: miKvi cvov 

IqvW©: 09 

BDwbqb: Aógxi 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

 

634 ‡gv: AvÄy wgqv 
7320545523 

01716024317 

M«vg: ‡LvÏ evk 

IqvW©: 09 

BDwbqb: Aógxi 

w`b gRyi 

4,000/- 

 

 

635 ‡gv: Aveyj ‡nv‡mb 
3270526316 

01716024317 

M«vg: fyBqvcvov 

IqvW©: 08 

BDwbqb: Aógxi 

w`b gRyi 

2,500/- 

 

 

636 ‡gv: Avãyj Rwjj 
4910 911583511 

01716024317 

M«vg: Lvi“fvR 

IqvW©: 08 

BDwbqb: Aógxi 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

637 ‡gvQv: gv‡R`v ‡eMg 
7320540227 

01716024317 

M«vg: fyBqvcvov 

IqvW©: 08 

BDwbqb: Aógxi 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

 



 

638 ‡gv: Qv‡`K Avjx 
4910 911559850 

01716024317 

M«vg: Avevmb bUiKvw›` 

IqvW©: 05 

BDwbqb: Aógxi 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

 

639 ‡gvQvt Kwnbyi LvZyb 
2832372938 

01716024317 

M«vg: gy`vdrKvwjKvcyi 

IqvW©: 07 

BDwbqb: Aógxi 

w`b gRyi 

4,000/- 

 

 

640  ‡gvt Avãyjv Lvub 
9560315005 

01716024317 

M«vg: gy`vdrKvwjKvcyi 

IqvW©: 06 

BDwbqb: Aógxi 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

641  ‡gvt AvQgZ Avjx  
1920678511 

01716024317 

M«vg: DËicvov gy`vdr 

IqvW©: 06 

BDwbqb: Aógxi 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

 

642  ‡gvQvt ev‡njv LvZyb 
8220658275 

01716024317 

M«vg: gy`vdrKvwjKvcyi 

IqvW©: 07 

BDwbqb: Aógxi 

w`b gRyi 

4,000/- 

 

 

643 ‡gvt Avt iwk` 
4620574030 

01716024317 

M«vg: gy`vdrKvwjKvcyi 

IqvW©: 07 

BDwbqb: Aógxi 

w`b gRyi 

2,500/- 

 

 

644 ‡gvQvt Wvwjgb 
3720532849 

01783835284 

M«vg: gy`vdrKvwjKvcyi 

IqvW©: 07 

BDwbqb: Aógxi 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 



645 ‡gvQvt nwiRb ‡eMg 
8670542920 

01716024317 

M«vg: gy`vdrKvwjKvcyi 

IqvW©: 07 

BDwbqb: Aógxi 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

646 ‡gvQvt KvÂb LvZyb 
5520514406 

01716024317 

M«vg: gy`vdrKvwjKvcyi 

IqvW©: 07 

BDwbqb: Aógxi 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

 

647 ‡gvQvt Lvw`Rv ‡eMg 
2820616106 

01716024317 

M«vg: gy`vdrKvwjKvcyi 

IqvW©: 07 

BDwbqb: Aógxi 

w`b gRyi 

4,000/- 

 

 

648 ‡gvQvt ‡eûjv ‡eMg 
2820528798 

01981463186 

M«vg: gy`vdrKvwjKvcyi 

IqvW©: 07 

BDwbqb: Aógxi 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

649 ‡gvQvt ‡iwRqv ‡eMg 
1010304689 

01716024317 

M«vg: gy`vdrKvwjKvcyi 

IqvW©: 07 

BDwbqb: Aógxi 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

 

650 ‡gvQvt dv‡Zgv LvZyb 
5070505838 

01716024317 

M«vg: gy`vdrKvwjKvcyi 

IqvW©: 07 

BDwbqb: Aógxi 

w`b gRyi 

4,000/- 

 

 

651 ‡gvt Rvwn ỳj Bmjvg 
8261495645 

01716024317 

M«vg: gy`vdrKvwjKvcyi 

IqvW©: 07 

BDwbqb: Aógxi 

w`b gRyi 

2,500/- 

 

 

 



652 ‡gvt AvgevQ Avjx 
7770645450 

01716024317 

M«vg: gy`vdrKvwjKvcyi 

IqvW©: 07 

BDwbqb: Aógxi 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

653 ‡gvt Avãyj Avwjg 
491091155663900 

01716024317 

M«vg: gy`vdrKvwjKvcyi 

IqvW©: 07 

BDwbqb: Aógxi 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

654 ‡gvt Be«vwng 
8670614240 

01716024317 

M«vg: gy`vdrKvwjKvcyi 

IqvW©: 07 

BDwbqb: Aógxi 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

 

655 ‡gvQvt ivwk`v ‡eMg 
3720596299 

01716024317 

M«vg: gy`vdrKvwjKvcyi 

IqvW©: 07 

BDwbqb: Aógxi 

w`b gRyi 

4,000/- 

 

 

656 ‡gvt byi Rvgvj 
6870645196 

01716024317 

M«vg: gy`vdrKvwjKvcyi 

IqvW©: 07 

BDwbqb: Aógxi 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

657 ‡gvt mwdKyj Bmjvg 
1945199865 

01716024317 

M«vg: gy`vdrKvwjKvcyi 

IqvW©: 07 

BDwbqb: Aógxi 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

 

658 ‡gvt dRi DwÏb 
5070659981 

01716024317 

M«vg: bUviKvw›` 

IqvW©: 06 

BDwbqb: Aógxi 

w`b gRyi 

4,000/- 

 

 

 



659 ‡gvt mygvi Avjx 
4170546750 

01716024317 

M«vg: bUviKvw›` 

IqvW©: 06 

BDwbqb: Aógxi 

w`b gRyi 

2,500/- 

 

 

660 ‡gvQvt Qv‡Kiv ‡eMg 
6870674451 

01716024317 

M«vg: bUviKvw›` 

IqvW©: 06 

BDwbqb: Aógxi 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

661 
মভ ছ ঃ ভক্ষ্ন ে য  মফগভ 

মভ ঃ ভজজফয যভ ন  

1920840772 

 

গ্র ভ- জফ িয ি য, 

ওে র্ ষ নাং- 06 

ইউজনেন- জচরভ যী 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

662 
মভ ঃ ভজতে য যভ ন  

নুয মভ  েদ  

5970836408 

 

জফ য ি য 

ওে র্ ষ নাং- 06 

ইউজনেন- জচরভ যী 

w`b gRyi 

4,000/- 

 

663 
মভ ঃ আরভ জভে   

মভ ঃ ভজজফয যভ ন  

4170816468 

 

জফ য ি য 

ওে র্ ষ নাং- 07 

ইউজনেন- 

w`b gRyi 

2,500/- 

 

664 
মভ ঃ কহুর জভে   

মভ ঃ আইজর ক  

4910923553636 

01959422320 

 খ  তী 

ওে র্ ষ নাং- 07 

ইউজনেন- জচরভ যী 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

665 
মভ ঃ আরত প ম ক্ষ্ন  

মভ ঃ ইে কুফ আরী  

5520856542 

 

 খ  তী 

ওে র্ ষ নাং- 07 

ইউজনেন- জচরভ যী 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

666 
মভ ঃ ভজযেভ মফগভ  

আব্দুর ভজজদ  

9120859419 

 

ভনক্ষ্ত র  

ওে র্ ষ নাং- 04 

ইউজনেন- জচরভ যী 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

667 
মভ ছ ঃ ম ব   

জ র র উজিন  

8221474623 

 

 খ  জত 

ওে র্ ষ নাং- 05 

ইউজনেন- জচরভ যী 

w`b gRyi 

4,000/- 

 

668 

মভ ঃ সুরুজ্জ ভ ন জভে   

জত - জক্ষ্ফদ আরী  

স্ত্রী- মভ ছ ঃ আনজজভ  মফগভ 

9560399660 

 

ঢুলভ য  

ওে র্ ষ নাং- 07 

ইউজনেন- জচরভ যী 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

 

 



669 

মভ ঃ ফ দ  জভে   

জত - মভ ঃ কজরভ উজিন  

স্ত্রী মভ ছ ঃ ভভত জ মফগভ  

জাং- মভ ঃ ফ দ  জভে   

8670863359 

 

ঢুলভ য  

ওে র্ ষ নাং- 07 

ইউজনেন- জচরভ যী 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

670 
মভ ঃ ভজউয যভ ন  

মভ ঃ আত উর ক যক য 

2370841393 

 

ঢুলভ য  

ওে র্ ষ নাং- 07 

ইউজনেন- জচরভ যী 

w`b gRyi 

4,000/- 

 

671 
মভ ছ ঃ য ন  মফগভ  

অবুয উজিন  

4620830325 

 

জফ য ি য 

ওে র্ ষ নাং- 06 

ইউজনেন- জচরভ যী 

w`b gRyi 

2,500/- 

 

672 
নুয মভ  েদ  

জযতুল্ল  

7320823144 

 

জফ য ি য 

ওে র্ ষ নাং- 06 

ইউজনেন- জচরভ যী 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

673 
মভ ঃ জযন জভে  

মভ ঃ আব্দুর  জভদ  

5970833769 

 

গ জজয ি  

ওে র্ ষ নাং- 07 

ইউজনেন- জচরভ যী 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

674 
মভ ঃ আত  জভে   

ক জদ মভ ল্ল   

3270815099 

 

গ জজয ি  

ওে র্ ষ নাং- 07 

ইউজনেন- জচরভ যী 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

675 
মভ ছ ঃ জযপ  মফগভ  

মভ ঃ মগ র ভ ম ক্ষ্ন  

5530796456 

 

গ জজয ি  

ওে র্ ষ নাং- 07 

ইউজনেন- জচরভ যী 

w`b gRyi 

4,000/- 

 

676 
মভ ছ ঃ মভ ক্ষ্ ষদ  মফগভ  

মভ ঃ মভ ক্ষ্রভ উজিন  

5070804603 

 

জফ য ি য 

ওে র্ ষ নাং- 06 

ইউজনেন- জচরভ যী 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

677 

মভ ঃ আব্দুর জভে   

জত - আয প আরী  

স্ত্রী মভ ছ ঃ ছ রভ  মফগভ  

জাং- মভ ঃ আব্দুর জভে  

6871479496 

 

জফ য ি য 

ওে র্ ষ নাং- 06 

ইউজনেন- জচরভ যী 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

678 
মভ ছ ঃ আছভ  খ তুন  

মভ ঃ  জফবুয যভ ন  

8510337169180 

 

ন ইক্ষ্েয চয 

ওে র্ ষ নাং- 01 

ইউজনেন- নে য ট 

w`b gRyi 

4,000/- 

 

 

 



679 
মভ ছ ঃ  যজবন মফগভ  

মভ ঃ মনছ ফ উজিন  

1010358024 

 

ন ইক্ষ্েয চয 

ওে র্ ষ নাং- 01 

ইউজনেন- নে য ট 

w`b gRyi 

2,500/- 

 

680 
মভ ছ ঃ ভজযেভ মফগভ  

মভ ঃ আব্দুর ভজজদ  

5070695183 

 

ফজয  জদে যখ ত  

ওে র্ ষ নাং- 01 

ইউজনেন- নে য ট 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

681 
মভ ছ ঃ  ক্ষ্য ফ নু মফগভ 

ফ  দুয  

6871118938 

 

ন ইক্ষ্েয চয 

ওে র্ ষ নাং- 01 

ইউজনেন- নে য ট 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

682 
মভ ঃ মজরভ জভে   

ওভ ন আরী  

3286330661 

 

ন ইক্ষ্েয চয 

ওে র্ ষ নাং- 01 

ইউজনেন- নে য ট 

w`b gRyi 

4,000/- 

 

683 
মভ ঃ খ জ  জভে   

মৃত আব্দু ছ ত্ত য  

4917773899209 

 

ন ইক্ষ্েয চয 

ওে র্ ষ নাং- 01 

ইউজনেন- নে য ট 

w`b gRyi 

2,500/- 

 

684 
মভ ছ ঃ জফজরী মফগভ 

ফজদে  জভে   

8670876971 

 

 খ  জত 

ওে র্ ষ নাং- 05 

ইউজনেন- জচরভ যী 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

685 
মভ ছ ঃ ফুরজ ন খ তুন  

জুব্ব য মখ  

5070638027 

01912407777 

মুদ পৎক জরক পুয 

ওে র্ ষ নাং- 08 

ইউজনেন- অষ্টভীয চয 

w`b gRyi 

3,500/- 

 

686 
মভ ছ ঃ ভ ক্ষ্জদ  মফগভ 

মভ ঃ আব্দুর ভ ক্ষ্রক  

1920693601 

01771802921 

উত্তয ি , মুদ পৎ 

ওে র্ ষ নাং- 08 

ইউজনেন- অষ্টভীয চয 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

687 
মভ ঃ আক্ষ্ত য আরী  

মভ ঃ আক্ষ্রক চ ন 

4170735015 

01779445671 

দজযি মপইচক  

ওে র্ ষ নাং- 07 

ইউজনেন- নে য ট 

w`b gRyi 

4,000/- 

 

 

  



 

688 

†gvt Igi Avjx  

wcZv- Z‡gR DwÏb 

¯¿x †gvQvt gÄyqviv LvZzb 

¯^vgx- Igi Avjx    

1920581293 

1010336970 

01764836180 

evRvicvov, bUviKvw›` 

ওে র্ ষ নাং-  

ইউজনেন- Aógxi Pi  

w`b gRyi 

3,500/- 

 

 

 

 

 

 

 

689 

মভ ঃ আয ফুর ক‘ 

আনছ য আরী  

স্ত্রী- ভ মুদ  আক্ত য  

1010384277 

1010384277 

ফজয  জদে যখ ত  

ওে র্ ষ নাং- 01 

ইউজনেন- নে য ট 

w`b gRyi 

3,000/- 

 

690 

মভ ঃ য জু জভে   

মভ ঃ ভজজফয যভ ন  

স্ত্রী মভ ছ ঃ জরজ মফগভ 

জাং- মভ ঃ য জু জভে   

8220838802 

8220838802 

সফরভনজদে যখ ত  

ওে র্ ষ নাং- 01 

ইউজনেন- জচরভ যী 

w`b gRyi 

4,000/- 

 

 
 

 


