
১ভ, ২য় ও 3য় ম যায়য় পুনফ যাসত “ক” শ্রেসিয ভূসভীন ও গৃীন সযফায়যয তাসরকা 

 

শ্রজরাাঃ কুসিগ্রাভ।       উয়জরাাঃ ভূরুঙ্গাভাযী 

ক্রাঃনং 
উকাযয়বাগীয নাভ (স্বাভী ও 

স্ত্রী উবয়য়য) 

জাতীয় সযচয়ত্র ও 

শ্রভাফাইর নম্বয (শ্রম শ্রকান 

একজয়নয) 

ঠিকানা (গ্রাভ/ওয়ার্ য/ইউসনয়ন) 
শ্রা ও ভাসক আয় (শ্রম 

শ্রকান একজয়নয) 

ছসফ স্বাভী ও স্ত্রী উবয়য়য) 

1.  

শ্রভা ভন্টু সভয়া 

সং আব্দুর শ্রখ 

শ্রভাছাাঃ যায়দা শ্রফগভ 

জং শ্রভা ভন্টু সভয়া 

৪৯১০৬৩৮৪৬১৭৩৬ 

০১৭৪০৯০৭৬৯১ 

াসকন- দসিি বযয়তযছিা/০৩ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২২০০/- 

 

 

 

2.  

শ্রভাাঃ আভজাদ শ্রায়ন 

সং মৃত আব্দুর শ্রখ 

শ্রভাছাাঃ ছসকরা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ আভজাদ শ্রায়ন 

৪৯১০৬৩৮৪৬১৮০৮ 

০১৭৪১৬৬০০২৯ 

াসকন- দসিি বযয়তযছিা/০৩ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২২০০/- 

 

 

 

3.  

শ্রভাাঃ ভসপজুর ইরাভ 

সং মৃত আব্দুয যভান 

শ্রভাছাাঃ সসি শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ ভসপজুর ইরাভ 

৪৯১০৬৩৮৪৬২৫৪৫ 

০১৭৩৭২০৯৬০১ 

াসকন- দসিি বযয়তযছিা/০৩ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২২০০/- 

 

 

 

4.  

শ্রভাাঃ আবু াসনপ 

সং মৃত মযত আরী 

শ্রভাছাাঃ সয়াযা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ আবু াসনপ 

৪৯১০৬৩৮৪৬১৭৫৭ 

০১৭৩৭১৩৭৬৬৫ 

াসকন- দসিি বযয়তযছিা/০৩ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২২০০/- 

 

 

5.  

শ্রভাাঃ কসরমুসিন শ্রক 

সং মৃত আয়য়জ উসিন 

শ্রভাছাাঃ ায়কযা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ কসরমুসিন শ্রক 

৪৯১০৬৩৮৪৬১৭৫৯ 

০১৭৩৮৭১৪৫৩৪ 

াসকন- দসিি বযয়তযছিা/০৩ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২২০০/- 

 

 

 

6.  

শ্রভাাঃ ইভযান আরী 

সং- মযত আরী 

শ্রভাছাাঃ াসছনা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ ইভযান আরী 

৭৩৫৭৪৪৯৪৪১  

০১৩০০১০৯১৫১ 

াসকন- দসিি বযয়তযছিা/০৩ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২২০০/- 

 

 

 

  



7.  

শ্রভাছাাঃ আসছয়া শ্রফগভ 

জং- শ্রভাাঃ জাভার উসিন 

শ্রভাাঃ জাভার উসিন 

সং মৃত ঝুরু শ্রখ 

৪৯১০৬৩৮০০৩২১ 

০১৭৪০৫৪৬৮৬৮ 

াসকন- দসিি বযয়তযছিা/০৩ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২২০০/- 

 

 

 

8.  

শ্রভাছাাঃ তসভযন শ্রফগভ 

জং মৃত আব্দুর খায়রক 

 

৪৯১০৬৩৮৪৬৪৭৪৫ 

০১৭৩১৯৩৫৭০৫ 

াসকন- চয ফরসদয়া/০৫ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২১০০/- 

 

 

 

9.  

শ্রভাাঃ যসপকুর ইরাভ 

সং আবু াসনপ 

শ্রভাছাাঃ দুরারী খাতুন 

জং শ্রভাাঃ যসপকুর ইরাভ 

১৫০৫৯৯৫০৬ 

০১৭৮০৫৮৩৬৬৯ 

াসকন- দসিি বযয়তযছিা/০৩ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২২০০/- 

 

 

 

10.  

শ্রভাছাাঃ আয়ভনা শ্রফগভ 

জং মৃত ফাচ্চু শ্রখ 

 

৪৯১০৬৩৮৪৬৯১৮৯ 

০১৮২১৫৩০৮৮২ 

াসকন- ফানুযকুটি/০৬ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২২০০/- 

 

 

 

11.  

শ্রভাাঃ মুন্নাপ আরী 

সং মৃত ায়ছন আরী 

শ্রভাছাাঃ ঝযিা খাতুন 

জং শ্রভাাঃ মুন্নাপ আরী 

১৯৮৫৪৯১০৬৩৮০০০০৯ 

০১৭৭৯০৫৩৫১১ 

াসকন- বযয়তযছিা/০৩ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২২০০/- 

 

 

 

12.  
শ্রভাছাাঃ ছায়ভনা খাতুন 

জং তায়ছন আরী 

 

৪৯১০৬৩৮৪৬৫০৭৫ 

০১৮২৪৩১১৮০৪ 

াসকন- চয ফরসদয়া/০৫ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২১০০/- 

 

 

13.  

শ্রভাাঃ আসভয াভজা 

সং মৃত ভয়য়জ উসিন 

শ্রভাছাাঃ শ্রজাযা খাতুন 

জং শ্রভাাঃ আসভয াভজা 

৪৯১০৬৩৮৪৬৫১১২ 

০১৭৯৯৭৮৫৮৪৮ 

াসকন- চয ফরসদয়া/০৫ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২০০০/- 

 

14.  

শ্রভাাঃ ফাবু সভয়া 

সং কায়ভ আরী 

শ্রভাছাাঃ আছা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ ফাবু সভয়া 

৪৯১০৬৩৮৪৬৯২৭২ 

০১৭৯৬৯৪৭৯১৯ 

াসকন- ফানুযকুটি/০৬ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২০০০/- 

 

 

 

15.  শ্রভাছাাঃ াসরভা খাতুন ৪৯১০৬৩৮৪৬৪৮৬৫৯০৫ াসকন- চয ফরসদয়া/০৫ সদন ভজুয  



জং মৃত নওয়য আরী 

 

 

০১৮২৪৩১১৫২২ ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট ২২০০/- 

 

 

16.  

শ্রভাছাাঃ ভয়না শ্রফগভ 

সং শ্রভাাঃ আনছায আরী 

 

৪৯১০৬৩৮৪৬৯০২৫ 

০১৭৫৫৪৬৯৫৭৪ 

াসকন- ফানুযকুটি/০৬ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২২০০/- 

 

 

 

17.  

শ্রভাাঃ আয়নার ক 

সং মৃত যভতুল্যা 

শ্রভাছাাঃ জায়ফদা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ আয়নার ক 

৪৯১০৬৩৮৪৬৯১৮১ 

০১৭৫১৫৫৭১১৫ 

াসকন- ফানুযকুটি/০৬ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২১০০/- 

 

 

 

18.  

শ্রভাাঃ সুম যফানু 

জং শ্রভরু শ্রখ 

 

৪৯১০৬৩৮৪৫৪২১৫ 

০১৭৫০০৮৬১৭০ 

াসকন- চয ফরসদয়া/০৫ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২০০০/- 

 

 

 

19.  

শ্রভাছাাঃ ছসকনা খাতুন 

জং মৃত জয়নার আয়ফদীন 

 

৪৯১০৬৩৮৪৬৬৮৬৬ 

০১৭৮৫৪৭১৮৯১ 

াসকন- চয ফরসদয়া/০৫ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২২০০/- 

 

 

 

 

 

20.  

শ্রভাছাাঃ াসভদা শ্রফগভ 

জং আবু ফক্কয 

শ্রভাাঃ আবু ফক্কয 

সং মৃত ায়ছন আরী 

৪৯১০৬৩৮৪৬৬৯২৪ 

০১৮২৪৩১১৬০৪ 

াসকন- চয ফরসদয়া/০৫ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২০০০/- 

 

 

21.  

শ্রভাছাাঃ ফাসছযন খাতুন 

জং নুয ইরাভ 

 

৪৯১০৬৩৮৪৪৮৫০১৪ 

০১৭৯৮৭৯১৯৬১ 

াসকন- চয ফরসদয়া/০৫ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২১০০/- 

 

 

 

22.  

শ্রভাছাাঃ ভসযয়ভ আক্তায 

জং শ্রভাাঃ নাসছয 

 

২৬১১৪৯৪২৫৪৭০৩ 

০১৭৯৮৭৯১৯৬১ 

 

াসকন- চয ফরসদয়া/০৫ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২০০০/- 

 

 

 

23.  শ্রভাাঃ শ্রযায়কয়া শ্রফগভ ৪৯১০৬৩৮৪৬৪৯০৫ াসকন- চয ফরসদয়া/০৫ সদন ভজুয  



জং আাঃ ছারাভ 

শ্রভাাঃ আব্দুর ছারাভ 

সং মৃত ইসচ শ্রখ 

০১৭৯২৮৮৩৮৬৭ ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট ২০০০/- 

 

 

24.  

শ্রভাছাাঃ যায়ফয়া খাতুন 

জং আব্দুর ভান্নান ৪৯১০৬৩৮৪৬৫০৮১ 

০১৩১২২৮৩০৫৩ 

াসকন- চয ফরসদয়া/০৫ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২২০০/- 

 

 

 

25.  

শ্রভাাঃ তসরভ উসিন 

সং-মৃত আব্দুর আকন্দ 

শ্রভাছাাঃ সজযাতন 

জং শ্রভাাঃ তসরভ উসিন 

৪৯১০৬৮৫৩৫৯৯৩১ 

০১৭৬৫-০৩৮৭৬৫ 

াসকন- উত্তযছাট শ্রগাারপুয সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 

26.  

শ্রভাাঃ া আরভ 

সং-মৃত আবু ফক্কয সসিক 

শ্রভাছাাঃ আছভা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ া আরভ 

৪৯১০৬৮৫৩৫৮৬২১  

০১৭৫০-৩০৮৭৬৪ 

াসকন- উত্তযছাট শ্রগাারপুয সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 

27.  

যপ আরী 

সং- আব্দুর গফুয 

শ্রভাছাাঃ ভাসনকজান 

জং যপ আরী 

৪৯১০৬৯৫৩৭০৮৩৭ 

০১৭৩৬৪৬০৭৯৩ 

াসকন- সিভ ছাটয়গাারপুয 

ইউসনয়ন- সতরাই 

সদনভজুয 

 

২০০০/- টাকা 

 

28.  

আসম্বয়া শ্রফগভ 

জং মৃত সফফয যভান 

 

৪৯১৬৯৫৩৭০২১৬ 

০১৭০৫৯২৯৮৪৭ 

াসকন- সিভ ছাটয়গাারপুয 

ইউসনয়ন- সতরাই 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা  

29.  

সযজন শ্রফগভ 

সং- মৃত সনয উসিন 

 

৪৯১৬৯৫৩৬৯০৫৩ 

০১৭৮১০২০৮১৪ 

াসকন- সিভ ছাটয়গাারপুয 

ইউসনয়ন- সতরাই 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 



30.  

ছসকনা শ্রফগভ 

জং- মৃত াভছুর ক 

 

৪৯১৬৯৫৩৬৭১৬৩ 

০১৭৭৪৯৫৪৭৩২ 

াসকন- দসিি ছাটয়গাারপুয 

ইউসনয়ন- সতরাই 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 
 

31.  

ছবুযা খাতুন 

জং- মৃত কসছমুসিন 

 

৪৯১৬৯৫৩৭১৬১১ 

০১৭৭৩৩০৫১২৫ 

াসকন- সিভ ছাটয়গাারপুয 

ইউসনয়ন- সতরাই 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 
 

32.  

শ্রভাাঃ শ্রদরফায শ্রায়ন 

সং- মৃত দুখু সভয়া 

শ্রভাছাাঃ জায়ভরা খাতুন 

জং শ্রভাাঃ শ্রদরফায শ্রায়ন 

 

৪৯১০৬২৮৪৪৬২৬৯ 

০১৭৭৩-৮৫২৯৩১ 

াসকন-যাঙ্গারীযকুটি/০৭ 

ইউসনয়ন-ফরসদয়া 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 
 

33.  

শ্রভাাঃ আইয়ুফ আরী 

সং-শ্রভাাঃ ভয়য আরী 

শ্রভাছাাঃ তাযাবানু শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ আইয়ুফ আরী 

 

৪৯১০৬২৮৪৪৫৩৮৯  

০১৭৭৪-২০১৬৯৭ 

াসকন-যাঙ্গারীযকুটি/০৭ 

ইউসনয়ন-ফরসদয়া 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 

34.  

শ্রভাছাাঃ াসজযন শ্রফগভ 

জং-মৃত আবু ফক্কয 

 

৪৯১০৬২৮৪৪১৯১২ 

০১৭২৭-৯১৪১২৩ 

াসকন-উত্তয ফরসদয়া/০৬ 

ইউসনয়ন-ফরসদয়া 

সদনভজুয 

 

 

১৫০০/- টাকা  

35.  

শ্রভাাঃ ভসয উসিন 

সং-মৃত নয়ছয শ্রখ 

শ্রভাছাাঃ আন্জজু খাতুন 

জং শ্রভাাঃ ভসয উসিন 

৪৯১০৬২৮৪৪২১৭৮  

০১৭৬৭-৫৯৭৫৮১ 

াসকন-শ্রকদায/০৪ 

ইউসনয়ন-ফরসদয়া 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 

36.  

শ্রভাছাাঃ ায়জযা শ্রফগভ 

সং- মৃত আবুর শ্রায়ন 

 

৪৯১০৬৫৭৪১২৪৬০ 

০১৭৩৮৮৪৪৩৬৯ 

াসকন- শ্রছাটখাটাভাযী/০২ 

ইউসনয়ন- জয়ভসনযাট 

সদনভজুয 

 

 

১৫০০/- টাকা 

 



37.  

শ্রভাছাাঃ ভা খাতুন 

জং মৃত আসভয াভজা 

4910657414339 াসকন- আইকুভাযীবাতী/০৩ 

ইউসনয়ন- জয়ভসনযাট 

সদনভজুয 

 

 

১৫০০/- টাকা  

38.  

শ্রভাছাাঃ াসনুয শ্রফগভ 

সতা মৃত কসরমুসিন 

           - াসকন- শ্রগাারপুয 

ইউসনয়ন- ভূরুঙ্গাভাযী দয 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 
 

39.  

শ্রভাাঃ সুরুজ্জাভান 

সং-মৃত খছসি ব্যাাযী 

 

৪৯১০৬১৯৩৯৬৫৮৫  

০১৭৫০-৪৯৯৩৬ 

 

াসকন- শ্রদওয়ায়নয খাভায/০৫ 

ইউসনয়ন- ভূরুঙ্গাভাযী দয 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা  

40.  

শ্রভাাঃ আসতকুয যভান 

সং- পকয উসিন 

শ্রভাছাাঃ তাসনয়া 

জং শ্রভাাঃ আসতকুয যভান 

৬৭১৫৮৩১৫১১৩৪৫ 

০১৭৩৬-৯৩৪১৯৯ 

াসকন- কাভাত আঙ্গাযীয়া/০৮ 

ইউসনয়ন- ভূরুঙ্গাভাযী দয 

সদনভজুয 

 

 

২২০০/- টাকা  

41.  

শ্রভাাঃ াভসুর ক 

সং-আব্দুর াসকভ 

শ্রভাছাাঃ শ্রযানা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ াভসুর ক 

১৯৭২৪৪৯১০৬৩৮৪৫৯৩৮৯ 

০১৩০৫-১২৫৬৪২ 

াসকন- কাভাত আঙ্গাযীয়া/০৮ 

ইউসনয়ন- ভূরুঙ্গাভাযী দয 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা  

42.  

শ্রভাাঃ াজাান আরী  

সং- খছভত আরী 

 

৪৯১০৬১৯৪০৬৫৭০ াসকন- কাভাত আঙ্গাযীয়া/০৮ 

ইউসনয়ন- ভূরুঙ্গাভাযী দয 

সদনভজুয 

 

 

২২০০/- টাকা  

43.  

শ্রীভসত কাজরী যানী ফভ যন 

জং-অভর চন্দ্র ফভ যন 

 

৪৯১০৬১৯৪০৯৪৭৪ 

০১৭৩৪৪৩৭৩৬০ 

াসকন- নয়রয়া/০৯ 

ইউসনয়ন- ভূরুঙ্গাভাযী দয 

অয়েয ফািীয়ত কাজ কয়য 

 

 

২০০০/- টাকা 
 



44.  

শ্রভাছাাঃ আয়নায়াযা শ্রফগভ 

জং-শ্রভাাঃ সযয়াজুর ইরাভ 

শ্রভাাঃ সযয়াজুর ইরাভ 

সং শ্রভাাঃ সদুর ইরাভ 

৪৯১০৬১৯৪০৮৫৩১ 

০১৭৫৫৪৮৯৮৬৮ 

 

 

াসকন- কাভাত আঙ্গাযীয়া/০৮ 

ইউসনয়ন- ভূরুঙ্গাভাযী দয 

অয়েয ফািীয়ত কাজ কয়য 

 

 

২২০০/- টাকা 
 

45.  

শ্রীভসত পুস্প যানী 

জং- সতরক ফভ যন 

সতরক ফভ যন 

সং ঘটু যকায 

৪৯১০৬১৯৩৯৬৩৫৩ 

01768950549 

াং-শ্রদওয়ায়নয খাভায/০৫ 

ইউসনয়ন- ভুরুঙ্গাভাযী দয 

 

অয়েয ফািীয়ত কাজ কয়য 

 

১৬০০/- 

 

46.  

শ্রীভসত অসনতা যানী 

জং শ্রী সফশ্বনাথ দা 

শ্রী সফশ্বনাথ দা 

সং মৃত নাযায়ন দা 

৪৯১০৬৩৮৪৬৯৩৭৫ 

০১৩১৫২৭৬৯৪৫ 

াসকন- ফানুযকুটি/০৬ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২১০০/- 

 

 

  

47.  শ্রভাাঃ আসজজুর ক 

সং- মৃত সযাজ উসিন 

শ্রভাছাাঃ ফায়নছা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ আসজজুর ক 

৪৯১০৬৩৮৪৬২৯১৮ 

০১৭৪০৯৩১৭৭৮ 

াসকন- দসিি বযয়তযছিা/০৩ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২০০০/- 

 

 

 

48.  শ্রভাছাাঃ নফীজন শ্রনছা 

জং শ্রভাাঃ শ্রভাখয়রছুয যভান 

শ্রভাাঃ শ্রভাখয়রছুয যভান 

সং মৃত ভক্কয আরী 

৪৯১০৬৩৮৪৬৯০৪০ 

০১৭১৫২৩৯৯৮৯ 

াসকন- ফানুযকুটি/০৬ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২২০০/- 

 

 

 

49.  শ্রভাছাাঃ জায়দা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ আাঃ ভসজদ 

৪৯১০৬৩৮৪৬৮৯৯১ 

০১৭২৮২৩৫৭০৭ 

াসকন- ফানুযকুটি/০৬ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২১০০/- 

 

 

 

50.  

শ্রভাাঃ াসপজুর ক 

সং শ্রভাাঃ আসজজুর ক 

শ্রভাছাাঃ শ্রসরনা খাতুন 

জং শ্রভাাঃ াসপজুর ক 

১৯৯২৪৯১০৬৩৮০০০০৭৫ 

০১৭৯২৭৪৫৭২০ 

াসকন- দসিি বযয়তযছিা/০৩ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২০০০/- 

 

 

 



51.  

শ্রভাাঃ আব্দুর কুদ্দুছ 

সং শ্রভাাঃ আব্বাছ আরী 

শ্রভাছাাঃ আসজযনা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ আব্দুর কুদ্দুছ 

৪৯১০৬৩৮৪৬২০৯৮ 

০১৭৫৭৮৩২৩০৪ 

াসকন- দসিি বযয়তযছিা/০৩ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২২০০/- 

 

 
 

52.  

শ্রভাাঃ রুয়ফর সভয়া 

সং মৃত শ্রছাযাপ আরী 

শ্রভাছাাঃ ভসনকা খাতুন 

জং শ্রভাাঃ রুয়ফর সভয়া 

১৯৯৩৪৯১০৬৩৮০০০০৫৭ 

০১৭৪০৪০৬৬৩৩ 

াসকন- দসিি বযয়তযছিা/০৩ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২১০০/- 

 

 

 

53.  

শ্রভাাঃ পজলুর ক 

সং মৃত আসভয আরী 

শ্রভাছাাঃ াজযা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ পজলুর ক 

৪৯১০৬৩৮৪৬১৭৪৬ 

০১৭০৩৫৫৫৬০২ 

াসকন- দসিি বযয়তযছিা/০৩ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২০০০/- 

 

 

 

54.  

শ্রভাছাাঃ নাজভা খাতুন 

জং শ্রভাাঃ আব্দু াভাদ 

 

৮২৫৩৬০৬৪৭২  

০১৭৫৭৮৩২৩০৪ 

াসকন- দসিি বযয়তযছিা/০৩ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২২০০/- 

 

 
 

55.  

শ্রভাাঃ পজলু ক 

সং শ্রভাাঃ ফসছয উসিন 

শ্রভাছাাঃ আয়রয়া শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ পজলু ক 

৪৯১০৬৩৮৪৬২৪৬৫ 

০১৭৬৫৯৩৪৩৫২ 

াসকন- দসিি বযয়তযছিা/০৩ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২১০০/- 

 

 

 

56.  

শ্রভাাঃ শ্রযজাউর কসযভ 

সং মৃত শ্রাফান আরী 

শ্রভাছাাঃ ায়জদা খাতুন 

জং শ্রযজাউর কসযভ 

৪৯১০৬৩৮৪৬১৭৪৫ 

০১৭৭৪৩৮৯৬৮৫ 

াসকন- দসিি বযয়তযছিা/০৩ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২০০০/- 

 

 
 

57.  

শ্রভাাঃ নুয ইরাভ 

সং মৃত শ্রয আরী 

শ্রভাছাাঃ ভসজযনা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ নুয ইরাভ 

৪৯১০৬৩৮৪৬১৭৪২ 

০১৭৮৫৩৪৭৬৮৪ 

াসকন- দসিি বযয়তযছিা/০৩ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২২০০/- 

 

 
 



58.  

শ্রভাাঃ উভয আরী 

সং  মৃত আভানত আরী 

শ্রভাছাাঃ শ্রজানা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ উভয আরী 

৪৯১০৬৩৮৪৬২০৩৬ 

০১৭৫৭৮৩২৩০৪ 

াসকন- দসিি বযয়তযছিা/০৩ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

১১০০/- 

 

 
 

59.  

শ্রভাাঃ আব্দুর াসকভ 

সং মৃত গয়য় শ্রখ 

শ্রভাছাাঃ জহুযা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ আব্দুর াসকভ 

৪৯১০৬৩৮৪৬৮৪৯৬৮ 

০১৭৫৭৮৩২৩০৪ 

াসকন- দসিি বযয়তযছিা/০৩ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২০০০/- 

 

 

 

60.  

শ্রভাছাাঃ াসদা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ আব্দুর াসভদ 

শ্রভাাঃ আব্দুর াসভদ 

সং মৃত ফয়তুল্যা 

৪৯১০৬৩৮৪৬২৫৪৮ 

০১৭০১৯৫৬১২৮ 

াসকন- দসিি বযয়তযছিা/০৩ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২২০০/- 

 

 
 

61.  

শ্রভাাঃ ফাবু সভয়া 

সং মৃত জসরর 

শ্রভাছাাঃ রুসফ খাতুন 

জং শ্রভাাঃ ফাবু সভয়া 

২৬১৭২৩৯২৬৯০৮৮ 

০১৭০৬৫৫৪২১৮ 

াসকন- শ্রর্ন্ডাফয 

ইউসনয়ন- রাফািী 

সদন ভজুয 

২২০০/- 

 

 

 

62.  

শ্রভাাঃ আব্দুর জসরর 

সং শ্রভাাঃ ভয়নার ক 

শ্রভাছাাঃ ছায়দকুন্নাায 

জং শ্রভাাঃ আব্দুর জসরর 

৪৯১৬১৬৩২৩১৬৯৬ 

০১৩১২১১৩৪০৪ 

াসকন- সিভ ফারায াট 

ইউসনয়ন- নাযায়নপুয 

সদন ভজুয 

২০০০/- 

 

 

 

63.  

শ্রভাাঃ নওাদ আরী 

সং মৃত শ্রদায়তুল্যা 

শ্রভাছাাঃ কসনুয শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ নওাদ আরী 

৪৯১০৬৩৮৪৬৬৫৩৮ 

০১৭২২২৬০৩৮১ 

াসকন- পূফ য ফানুযকুটি/০৬ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২২০০/- 

 

 

 

64.  

শ্রভাাঃ সপকুর ইরাভ 

সং শ্রভাাঃ ভনতাজ আরী 

শ্রভাছাাঃ সুসপয়া শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ সপকুর ইরাভ 

৩২১৩০৩৯৬৫৬০৬৪ 

০১৭৭০৩৯২৯৮৬ 

াসকন- ভধ্য বযয়তযছিা/০৩ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২১০০/- 

 

 

 



65.  

শ্রভাছাাঃ পায়তভা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ াভছুর ক 

 

৪৯২৬১০১২৮৮৮০৯৮ 

০১৭৫৫১৫৪৪৩২ 

াসকন- গুসন্ডচয ফাগর্াঙ্গা 

ইউসনয়ন- নায়গশ্বযী 

সদন ভজুয 

২০০০/- 

 

 

 

66.  

শ্রভাাঃ খসরলুয যভান 

সং শ্রভাাঃ ভয়না ক 

শ্রভাছাাঃ ফায়নছা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ খসরলুয যভান 

৪৯১০৬৩৮৪৭৩৩৩৭ 

 

াসকন- দসিি বযয়তযছিা/০৩ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২২০০/- 

 

 
 

67.  

শ্রভাাঃ ভাাবুয যভান 

সং শ্রভাাঃ নুযজ্জাভান 

শ্রভাছাাঃ আসজযনা খাতুন 

জং শ্রভাাঃ ভাাবুয যভান 

১৯৯১৪৯১০৬৩৮০০০০১৪৭ 

০১৭২২০৪৩৮০ 

াসকন- দসিি বযয়তযছিা/০৩ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২১০০/- 

 

 
 

68.  

শ্রভাাঃ যতন সভয়া 

সং শ্রভাাঃ আব্দুর ভসজদ 

শ্রভাছাাঃ কাজরী খাতুন 

জং শ্রভাাঃ যতন সভয়া 

৪৯১০৬৩৮৪৮৫২৮৭ াসকন- দসিি বযয়তযছিা/০৩ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২০০০/- 

 

 
 

69.  

শ্রভাাঃ ভাসনক সভয়া 

সং আব্দুর াসভদ 

শ্রভাছাাঃ খাসদজা খাতুন 

জং শ্রভাাঃ ভাসনক সভয়া 

৪৯১০৬৩৮৪৮৫২৬৪ 

০১৭৯৬২৪৯৪৮৭ 

াসকন- দসিি বযয়তযছিা/০৩ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২২০০/- 

 

 

 

70.  

শ্রভাাঃ যসপকুর ইরাভ 

সং শ্রভাাঃ নায়য়ফ আরী 

শ্রভাছাাঃ ভয়ভনা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ যসপকুর ইরাভ 

৪৯১০৬১৯৪০৮৪০৭ াসকন- কাভাত আঙ্গাযীয়া/০৮ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২১০০/- 

 

 
 

71.  

শ্রভাছাাঃ আসছযন সফসফ 

জং মৃত কালু শ্রখ 

১৯৬৭৪৯১০৬৩৮০০০০০০২ 

০১৩১৯১০০৪০৫ 

াসকন- ভাসগঞ্জ চান্দুসনয়া/০৩ 

ইউসনয়ন- ফঙ্গয়ানাাট 

সদন ভজুয 

২২০০/- 

 

 
 



72.  

শ্রভাাঃ আবুর শ্রায়ন 

সতা মৃত আব্দুর গফুয 

শ্রভাছাাঃ তাসছযন শ্রনছা 

জং শ্রভাাঃ আবুর শ্রায়ন 

4910676345219 

01760592852 

াসকন-াথযডুফী/01 

ইউসনয়ন-াথযডুফী 

সদনভজুয 

 

২০০০/- টাকা 

 
 

73.  

আব্দুর আসরভ 

স- মযত আরী 

শ্রভাছাাঃ াসনা শ্রফগভ 

জং আব্দুর আরীভ 

৪৯১০৬৭৬৩৪২২৭২ 

০১৭১৫-৪৩০৬৬৪ 

 

াসকন-সদয়ার্াঙ্গা/০৪ 

ইউসনয়ন-াথযডুসফ 

সদনভজুয 

 

২০০০/- টাকা 

 

 

 

74.  
না শ্রফগভ 

জং-পজর উসিন 

 

৪৯১০৬৭৬৩৩৯৭৬৭ 

০১৭৫৪-০৫৭২১৮ 

 

াসকন-সদয়ার্াঙ্গা/০৪ 

ইউসনয়ন-াথযডুসফ 

সদনভজুয 

 

২০০০/- টাকা 

 

 

75.  

শ্রভাাঃ সভজানুয যভান 

সং-মৃত জসমুসিন 

শ্রভাছাাঃ াসভদা খাতুন 

জং শ্রভাাঃ সভজানুয যভান 

৪৯১০৬৭৬৩৩৯৮৪৬ 

০১৭৩০-২২৬১২১ 

 

াসকন-সদয়ার্াঙ্গা/০৪ 

ইউসনয়ন-াথযডুসফ 

 

সদনভজুয 

 

২২০০/- টাকা 

 

76.  

শ্রভাছাাঃ শ্রভাতবান শ্রফওয়া 

জং মৃত শ্রতাযাফ আরী 

4910613429614 

01730950074 

াসকন- ফারুইটাযী/07 

ইউসনয়নাঃ আন্ধাযীঝাি 

সদনভজুয 

1500/- 

 

77.  

শ্রভাছাাঃ ছায়রা শ্রফগভ 

জং মৃত আবুর শ্রায়ন 

4910613424451 

01739146175 

 

াসকন- ধাউযাযকুটি/09 

ইউসনয়নাঃ আন্ধাযীঝাি 

সদনভজুয 

2500/- 

 

78.  

শ্রভাাঃ নজয উসিন 

সতা মৃত আব্দুর ভন্ডর 

শ্রভাছাাঃ যায়ফয়া শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ নজয উসিন 

4910613431009 

01735423984 

াসকন- ফারুইটাযী/05 

ইউসনয়নাঃ আন্ধাযীঝাি 

সদনভজুয 

2000/- 

 

79.  

শ্রভাাঃ তাইজুসিন 

সং- মৃত য আরী 

 

৪৯১০৬২৮৪৩৮৬২৫৮ 

০১৭১৯-২৯৬৪৬৮ 

াসকন-ছনফান্ধা খসরাকুসি/০২ 

ইউসনয়ন-ফরসদয়া 

সদনভজুয 

 

 

১৫০০/- টাকা 

 



80.  

শ্রভাাঃ যানা সভয়া 

সং-আব্দুর শ্রভান্নাপ সভয়া 

শ্রভাছাাঃ আসনকা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ যানা সভয়া 

৪২০৩৬১১৯৫১ 

০১৭৩৯-৯০৫৭৪৭ 

াসকন-দসিন ফরসদয়া/০৮ 

ইউসনয়ন-ফরসদয়া 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 

81.  

শ্রভাাঃ চান সভয়া 

সং- মৃত রালু শ্রখ 

শ্রভাছাাঃ সুসপয়া খাতুন 

জং শ্রভাাঃ চান সভয়া 

 

১৯৭৯৪৯১০৬২৮৪৪৩৩৩৪ 

০১৭১৯-৪৯৩৩৮৮ 

াসকন-শ্রকদায/০৪ 

ইউসনয়ন-ফরসদয়া 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 

82.  

শ্রভাাঃ পসযদুর ক 

সং-শ্রভাাঃ জাভার শ্রায়ন 

শ্রভাছাাঃ াসফয়া খাতুন 

জং শ্রভাাঃ পসযদুর ক 

 

৪৯১০৬২৮৪৪২৩৪০ 

০১৭৩৭-০২২২২৮ 

াসকন-শ্রকদায/০৫ 

ইউসনয়ন-ফরসদয়া 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 

83.  

শ্রভাাঃ াইদুয যভান 

সং- শ্রভাাঃ আব্দুর কুদ্দু 

শ্রভাছাাঃ আসছয়া শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ াইদুয যভান 

১৯৯৩৪৯১০৮২৮০০০০৮৭ 

০১৭৪৪৩৬২০১১ 

াসকন-সতপুযী/০৯ 

ইউসনয়ন-ফরসদয়া 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 

84.  

শ্রভাছাাঃ সফসফ খাতুন 

সং মৃত আছযাপ আরী 

 

৪৯১০৬২৮৪৪২৪৩৭ 

০১৭২২৪৬৪৯৫৮ 

াসকন- শ্রকদায/০৪ 

ইউসনয়ন- ফরসদয়া 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা  

85.  

শ্রভাছাাঃ ায়যা শ্রফগভ 

সং- সয়দ আরী 

১৯৬৭৪৯১৬১৫০৩২৭৭৮৩ াসকন- ছনফান্ধা খসরাকুসি/০২ 

ইউসনয়ন- ফরসদয়া 

সদনভজুয 

 

২০০০/- টাকা 
 

86.  

শ্রভাছাাঃ াসরভা শ্রফগভ 

সং- ওভয আরী 

 

৭৮০৭৫৬৯০৫৩ 

০১৭৯০০৫৭৯৫৯ 

াসকন- ছনফান্ধা খসরাকুসি/০২ 

ইউসনয়ন- ফরসদয়া 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 



87.  

শ্রভাাঃ জয়নার আয়ফদীন 

সতা মৃত দায়নজ আরী 

শ্রভাছাাঃ জায়দা খাতুন 

জং শ্রভাাঃ জয়নার আয়ফদীন 

4910628443328 

01780937966 

াসকন- শ্রকদায/০5 

ইউসনয়ন- ফরসদয়া 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 

88. 

শ্রভাাঃ মযত আরী 

সং শ্রভাাঃ ইভাইর শ্রায়ন 

শ্রভাছাাঃ ভসযয়ভ শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ মযত আরী 

৪৯১০৬২৮৪৪৭১১২ 

০১৭৯০৫০৯০৫৮ 

াসকন- দসিি ফরসদয়া/০৭ 

ইউসনয়ন- ফরসদয়া 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 
 

89.  

শ্রভাাঃ রসতপ সভয়া 

সং- শ্রভাাঃ জসরর সভয়া 

শ্রভাছাাঃ আয়া আক্তায সরস 

জং শ্রভাাঃ রসতপ সভয়া 

৮২৫৩৬২০৭৯৬ াসকন- দসিি ফরসদয়া/০৭ 

ইউসনয়ন- ফরসদয়া 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 

90.  

শ্রভাাঃ আাঃ াসকভ 

সং- শ্রভাাঃ ভনয়ছয আরী 

শ্রভাছাাঃ শ্রখায়দজা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ আাঃ াসকভ 

১৯৩৭৪৯১০৬১৮২১০৭৮১২ 

০১৭৮৯৪৭৮৪৩৬ 

াসকন- শ্রকদায/০৪ 

ইউসনয়ন- ফরসদয়া 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 
 

91.  

শ্রভাাঃ সদুর ইরাভ 

সং- মৃত আপছায আরী 

শ্রভাছাাঃ াসভদা াযবীন 

জং শ্রভাাঃ সদুর ইরাভ 

৪৯১০৬২৮৪৪৪৪১৬ াসকন- উত্তয ফরসদয়া/০৬ 

ইউসনয়ন- ফরসদয়া 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 

92.  

শ্রভাাঃ ায়ছন আরী 

সং শ্রভাাঃ সদুর ইরাভ 

শ্রভাছাাঃ ভসজযনা খাতুন 

জং শ্রভাাঃ ায়ছন আরী 

 

৪১৬৪৮০৯৬০২ 

০১৭৭৮২৪১৬৯৭ 

াসকন- কায়ভ ফাজায/০২ 

ইউসনয়ন- ফরসদয়া 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 

93.  

শ্রভাছাাঃ ভায়রকা শ্রফগভ 

জং জসভ উসিন 

 

৪৯১০৬২৮৪৩৮১৪৫ 

০১৭৭৮২৪১৬৯৭ 

াসকন- ছনফান্ধা খসরাকুসি/০২ 

ইউসনয়ন- ফরসদয়া 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 



94.  

শ্রভাাঃ আযাপ আরী 

সং- মৃত পজর কসযভ 

শ্রভাাঃ আয়ভনা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ আযাপ আরী 

৪৯১০৬২৮৪৮২৫০৪ ০১৭৫০৬ 

৭৪০৫২ 

াসকন- দসিি ফরসদয়া/০৮ 

ইউসনয়ন- ফরসদয়া 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 
 

95.  

শ্রভাাঃ সরয়াকত আরী 

সতা  মৃত ভসপজ উসিন 

শ্রভাছাাঃছাসভয়া শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ সরয়াকত আরী 

4910628437271 

01790830384 

াসকন- ছনফান্ধা খসরাকুসি/০2 

ইউসনয়ন- ফরসদয়া 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 

96.  

শ্রভাছাাঃ জয়ফদা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ নুয শ্রায়ন 

শ্রভাাঃ নুয শ্রায়ন 

সং মৃত আব্বা আরী 

4910628437705 

01722977522 

াসকন- ছনফান্ধা খসরাকুসি/০2 

ইউসনয়ন- ফরসদয়া 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 

97.  

শ্রভাাঃ শ্রভাপাজ্জার শ্রায়ন 

সতা মৃত নায়য়ফ আরী 

শ্রভাছাাঃ ছাসভনা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ শ্রভাপাজ্জর শ্রায়ন 

4910628447649 

01737228106 

াসকন- দসিি ফরসদয়া/07 

ইউসনয়ন- ফরসদয়া 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 

98.  

শ্রভাছাাঃ জাানাযা শ্রফগভ 

সং মৃত ভয উসিন 

 

৪৯১০৬৯৫৩৬৮৮৮৬ 

০১৭২৫১৯৩২৩৪ 

াসকন- সিভ ছাটয়গাারপুয 

ইউসনয়ন- সতরাই 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 

99.  

শ্রভাছাাঃ ভয়নায়াযা শ্রফগভ 

জং- শ্রভাাঃ আব্দুর াই 

শ্রভাাঃ আব্দুর াই 

সতা নজয আরী 

৪৯১০৬৯৫৩৬৭৯৪০ 

০১৭১০৯১৯৪৭১ 

াসকন- সিভ ছাটয়গাারপুয 

ইউসনয়ন- সতরাই 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 
 



100.  

শ্রভাছাাঃ সভনাযা শ্রফগভ 

সং- শ্রভাাঃ শুকুয আরী 

 

৪৯১০৬৫৭৪১৭৬১০ 

০১৭৫৫১৯৬১৯৮ 

াসকন- উত্তয ধরর্াঙ্গা 

ইউসনয়ন- সতরাই 

সদনভজুয 

 

 

১৩০০/- টাকা 

 

101.  

শ্রভাাঃ শ্রযায়কয়া শ্রফগভ 

জং- মৃত যভতুল্যা 

 

 

৪৯১০৬৯৫৩৭০০৭৬ াসকন- সিভ ছাটয়গাারপুয 

ইউসনয়ন- সতরাই 

সদনভজুয 

 

 

১৬০০/- টাকা 
 

102.  

শ্রভাছাাঃ চায়না শ্রফগভ 

জং- মৃত আাঃ জসরর 

৪৯১০৬৯৫৩৬৭৯৬৮ াসকন- সিভ ছাটয়গাারপুয 

ইউসনয়ন- সতরাই 

সদনভজুয 

 

 

১৮০০/- টাকা 
 

103.  

শ্রভাছাাঃ াাতন শ্রফগভ 

জং- মৃত জাপয আরী 

৪৯১০৬৯৫৩৭০৬৭৬ াসকন- সিভ ছাটয়গাারপুয 

ইউসনয়ন- সতরাই 

সদনভজুয 

 

 

১৫০০/- টাকা 
 

104.  

শ্রভাছাাঃ বানু খাতুন 

সং শ্রভাাঃ জসছমুসিন 

 

৪৯১০৬৯৫৩৬৮৭০৬ 

০১৭৭৪৪৩৪৪১৭ 

াসকন- সিভ ছাটয়গাারপুয 

ইউসনয়ন- সতরাই 

সদনভজুয 

 

 

১৪০০/- টাকা 
 

105.  

পজয আরী 

সং- ফসয উসিন 

 

১৯৪৩২৯৭২৬৪১২০০০০০১ 

০১৭৫৩৬৩৭৯৫৭ 

াসকন- সিভ ছাটয়গাারপুয 

ইউসনয়ন- সতরাই 

সদনভজুয 

 

 

১৪০০/- টাকা 
 

106.  

শ্রভাাঃ ইয়াকুফ আরী 

সং-মৃত সনজাভ উসিন 

শ্রভাছাাঃ ছায়রা খাতুন 

জং শ্রভাাঃ ইয়াকুফ আরী 

 

৪৯১০৬৯৫৩৬৮৯১২ 

01315696857 

াসকন- সিভ ছাটয়গাারপুয 

ইউসনয়ন- সতরাই 

সদনভজুয 

 

 

১৪০০/- টাকা 

 



107.  

শ্রভাছাাঃ ভত্তবান রারা 

জং মৃত শ্রসরভ খান 

 

৪৯১০৬৯৫৩৬৮১৩৯ 

০১৭২০৪৩৭৯৯২ 

াসকন- সিভ ছাটয়গাারপুয 

ইউসনয়ন- সতরাই 

সদনভজুয 

 

 

১৭০০/- টাকা 
 

108.  

শ্রভাছাাঃ ফায়নছা খাতুন 

সং মৃত শ্রকাব্বাত আরী 

 

৪৯১০৬৯৫৩৬৮৯২৪ াসকন- সিভ ছাটয়গাারপুয 

ইউসনয়ন- সতরাই 

সদনভজুয 

 

 

১৫০০/- টাকা 

 

109.  

শ্রভাছাাঃ ভায়রকা  

জং মৃত যায়দুর ইরাভ 

 

2699238982148 

01306134644 

াসকন- দসিি সতরাই 

ইউসনয়ন- সতরাই 

সদনভজুয 

 

 

১৫০০/- টাকা 
 

110.  

শ্রভাাঃ সিী খাতুন 

সং মৃত জসয উসিন 

 

7752490859 

01761603211 

াসকন- সিভ ছাটয়গাারপুয 

ইউসনয়ন- সতরাই 

সদনভজুয 

 

 

১৫০০/- টাকা 

 

111.  

শ্রভাছাাঃ াসজযন শ্রফগভ 

জং মৃত সশু শ্রখ 

 

১৯০৬২৪৬৬০৭ 

০১৭৮৮১৩৯২৮৫ 

াসকন- াইয়কযছিা/০৫ 

ইউসনয়ন- াইয়কযছিা 

সদনভজুয 

 

 

১৫০০/- টাকা 

 

112.  

শ্রভাাঃ ছসকফয যভান 

সতা শ্রভাাঃ আব্বাছ আরী 

শ্রভাছাাঃ আসম্বয়া খাতুন 

জং- শ্রভাাঃ ছসকফয যভান 

 

৪৯১০৬৬৬৩৭৮৪৬০ 

০১৭৮৬৯৩৬৯৪৪ 

াসকন- াইয়কযছিা/০৫ 

ইউসনয়ন- াইয়কযছিা 

সদনভজুয 

 

 

১৫০০/- টাকা 

 

113.  

শ্রভাছাাঃ নাজভা খাতুন 

সং মৃত শ্রনছাফ উসিন 

 

৪৯১০৬৬৬৩৭৮৩৯৬ 

০১৭১৭৮৫৪০২১ 

াসকন- াইয়কযছিা/০৫ 

ইউসনয়ন- াইয়কযছিা 

সদনভজুয 

 

 

১৫০০/- টাকা 

 



114.  

শ্রভাাঃ তসছয উসিন 

সতা মৃত শ্রনছাফ উসিন 

শ্রভাছাাঃ সযকতা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ তসছয উসিন 

১৯৯১৪৯১০৬৬৬০০০১৬৭ 

০১৭৬৩৪৪৭২৫৩ 

াসকন- াইয়কযছিা/০৫ 

ইউসনয়ন- াইয়কযছিা 

সদনভজুয 

 

 

১৫০০/- টাকা 

 

115.  

শ্রভাাঃ কসছভ উসিন 

সং- শ্রভাাঃ সভন্টু শ্রখ 

শ্রভাছাাঃ ভসভনা খাতুন 

জং শ্রভাাঃ কসছভ উসিন 

৮৭০৩৬৭০৯৩৮ 

০১৭০৬৮৫১৯০২ 

াসকন- ায়টশ্বযী/০৫ 

ইউসনয়ন- াইয়কযছিা 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 
 

116.  

শ্রভাছাাঃ আয়তন শ্রফগভ 

জং মৃত ছপয উসিন 

 

৪৯১০৬৬৬৩৭৪৩৭৪ 

০১৭৯০৮৩০০৯৪ 

াসকন- াইকর্াঙ্গা/০৫ 

ইউসনয়ন- াইয়কযছিা 

সদনভজুয 

 

 

১৫০০/- টাকা 

 

117.  

শ্রভাাঃ শ্রভাখয়ছদুর  

সং- কসছয উসিন 

শ্রভাছাাঃ আয়ভনা খাতুন 

জং শ্রভাখয়ছদুর 

৪৯১০৬৬৬৩৮৩১৪৮ 

০১৭৫৭৫৫০৩৪৭ 

াসকন- াইয়কযছিা/০৭ 

ইউসনয়ন- াইয়কযছিা 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 

118.  

শ্রভাাঃ আাদুর  

সং মৃত কসছয উসিন 

শ্রভাছাাঃ জায়য়দা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ আাদুর 

৪৯১০৬৬৬৩৮৩১৪৭ 

০১৭৩০৭৩৩৭৮০৫ 

াসকন- াইয়কযছিা/০৭ 

ইউসনয়ন- াইয়কযছিা 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 
 

119.  

শ্রভাাঃ নাজমুর ক 

সং- শ্রভাাঃ ভাসনক সভয়া 

শ্রভাছাাঃ আসভনা শ্রফগভ 

জং নাজমুর ক 

৪১৪৬০০৭২৭৪৫ 

০১৭৪৪৪৩৭০২৫ 

াসকন- াইয়কযছিা/০৫ 

ইউসনয়ন- াইয়কযছিা 

 

 

120.  

শ্রভাাঃ কসযভ শ্রায়ন 

সং মৃত জাভার 

শ্রভাছাাঃ রাইরী শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ কসযভ শ্রায়ন 

4910668380804 

01773637031 

াসকন- গসছর্াঙ্গা/07 

ইউসনয়ন- াইয়কযছিা 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 
 



121.  

শ্রভাাঃ কসফয উসিন স্বন 

সতা শ্রভাাঃ জাভার উসিন 

শ্রভাছাাঃ প্না শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ কসফয উসিন  

2803547138 

01773637031 

 

াসকন- াইয়কযছিা/০৫ 

ইউসনয়ন- াইয়কযছিা 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 
 

122.  

শ্রভাাঃ শ্রভাকয়ছদুর  

সতা ভসয উসিন 

শ্রভাছাাঃ আছভা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ শ্রভাকয়ছদুর  

4910666373092 

01888445231 

াসকন- াইয়কযছিা/০৫ 

ইউসনয়ন- াইয়কযছিা 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 
 

123.  

শ্রভাাঃ ভনছুয আরী 

সতা মভত আরী 

 

4196518312 

01773637031 

 

াসকন- াইয়কযছিা/০৫ 

ইউসনয়ন- াইয়কযছিা 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 
 

124.  

শ্রভাাঃ জহুরুর ক 

সতা মৃত শ্রভাজাভ শ্রখ 

শ্রভাছাাঃ জসযনা খাতুন 

জং শ্রভাাঃ জহুরুর ক 

5986094588 

01739834443 

াসকন- াইয়কযছিা/০৫ 

ইউসনয়ন- াইয়কযছিা 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 
 

125.  

শ্রভাাঃ জুয়য়র সভয়া 

সতা শ্রভাাঃ আইয়ুফ আরী 

শ্রভাছাাঃ াসদা খাতুন 

জং শ্রভাাঃ জুয়য়র সভয়া 

4910666381042 

01767179699 

াসকন- গসছর্াঙ্গা/07 

ইউসনয়ন- াইয়কযছিা 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 
 

126.  

শ্রভাাঃ আবু তায়রফ 

সত মৃত শ্রজাসিন 

শ্রভাছাাঃ সুসভ খাতুন 

জং আবু তায়রফ 

3738340789 

01755347089 

াসকন- গসছর্াঙ্গা/07 

ইউসনয়ন- াইয়কযছিা 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 
 

127.  

শ্রভাাঃ আবু ফক্কয সসিক 

সতা শ্রভাাঃ ইভাইর শ্রফাযী 

শ্রভাছাাঃ সউসর  

জং শ্রভাাঃ আবু ফক্কয সসিক 

19732613451230800 

01767179699 

াসকন- গসছর্াঙ্গা/07 

ইউসনয়ন- াইয়কযছিা 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা  



128.  

শ্রভাছাাঃ আকসরভা শ্রফগভ 

জং  মৃত আবুর শ্রায়ন 

4910666380977 

01751494560 

াসকন- গসছর্াঙ্গা/07 

ইউসনয়ন- াইয়কযছিা 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 
 

129.  

শ্রভাাঃ আসযফুর ইরাভ 

সতা শ্রভাাঃ ভাসনক সভয়া 

শ্রভাছাাঃ াসফনা াযবীন 

জং শ্রভাাঃ আসযফুর ইরাভ 

19934910666000036 

01783840122 

াসকন- গসছর্াঙ্গা/07 

ইউসনয়ন- াইয়কযছিা 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 
 

130.  

শ্রভাাঃ নুরুর ইরাভ 

সতা শ্রভাাঃ ওয়পজ উসিন 

শ্রভাছাাঃ সুযতবান শ্রফগভ 

জং নুরুর ইরাভ 

4910695480504 

01778457366 

াসকন- াইয়কযছিা/০৫ 

ইউসনয়ন- াইয়কযছিা 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা  

131.  

শ্রভাছাাঃ ছাসভনা শ্রফগভ 

জং মৃত শ্রারায়ভান আরী 

19703313060000009 

01783840122 

াসকন- াইয়কযছিা/০৫ 

ইউসনয়ন- াইয়কযছিা 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 
 

132.  

শ্রভাাঃ সভজানুয যভান 

সতা শ্রভাাঃ ায়ছন আরী 

19944910657000026 াসকন- শ্রছাটখাটাভাযী/০২ 

ইউসনয়ন- জয়ভসনযাট 

সদনভজুয 

 

 

১৫০০/- টাকা  

133.  

খন্দকায কায়ফর 

সং খন্দকায ফাদা 

শ্রভাছাাঃ াসপজা শ্রফগভ 

জং খন্দকায কায়ফর 

4910657413828 

01742004426 

াসকন- শ্রছাটখাটাভাযী/০২ 

ইউসনয়ন- জয়ভসনযাট 

সদনভজুয 

 

 

১৫০০/- টাকা 

 

134.  

শ্রভাাঃ আাদুর ক 

সতা ফাদা সভয়া 

শ্রভাছাাঃ ভভতাজ শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ আাদুর ক 

19884910657000016 

01742004426 

াসকন- শ্রছাটখাটাভাযী/০২ 

ইউসনয়ন- জয়ভসনযাট 

সদনভজুয 

 

 

১৫০০/- টাকা 

 



135.  

শ্রভাছাাঃ চায়না শ্রফগভ 

সং আছয উসিন  

4910657413025 

01929128003 

াসকন- শ্রছাটখাটাভাযী/০২ 

ইউসনয়ন- জয়ভসনযাট 

সদনভজুয 

 

 

১৫০০/- টাকা 

 

136.  

শ্রভাাঃ মযত আরী 

সতা মৃত আরা উসিন 

শ্রভাছাাঃ যসভছা শ্রফগভ 

জং মযত আরী 

4910657413897 

01794998075 

াসকন- শ্রছাটখাটাভাযী/০২ 

ইউসনয়ন- জয়ভসনযাট 

সদনভজুয 

 

 

১৫০০/- টাকা 

 

137.  

শ্রভাাঃ নসজভ উসিন 

সতা মৃত ভয়জ উসিন 

শ্রভাছাাঃ নুপা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ নসজভ উসিন 

4910657412938 

 

াসকন- শ্রছাটখাটাভাযী/০২ 

ইউসনয়ন- জয়ভসনযাট 

সদনভজুয 

 

 

১৫০০/- টাকা 

 

138.  

শ্রভাছাাঃ জসযনা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ আফদু াভাদ 

শ্রভাাঃ আব্দু াভাদ 

সতা মৃত শ্রভাক্তা আরী 

9564845850 

 

াসকন- ফিখাটাভাযী/০6 

ইউসনয়ন- জয়ভসনযাট 

সদনভজুয 

 

 

১৫০০/- টাকা 

 

139.  

শ্রভাাঃ ওয়ায়দ আরী 

সং মৃত সছফায উসিন 

শ্রভাছাাঃ অসফযন শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ ওয়ায়দ আরী 

491061000009 

01787288556 

াসকন- নয়রয়া/07 

ইউসনয়ন- ভূরুঙ্গাভাযী দয 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 

140.  

শ্রভাাঃ াীনুয ইরাভ 

সং-মৃত কসরমুসিন 

শ্রভাছাাঃ রাইরী শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ াীনুয ইরাভ 

৪৯১০৬১৯৪০০৮৭৭ 

01818514034 

াসকন- খাভায ঈশ্বযফরুয়া/০৬ 

ইউসনয়ন- ভূরুঙ্গাভাযী দয 

সদনভজুয 

 

 

২২০০/- টাকা  

141.  

শ্রভাছাাঃ সযজন শ্রফগভ 

জং- মৃত আব্দুর আসজজ 

4910619410400 

01750995327 

াসকন- নয়রয়া/07 

ইউসনয়ন- ভূরুঙ্গাভাযী দয 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 



142.  

শ্রভাছাাঃ নাজভা আক্তায 

জং শ্রভাাঃ াাদৎ শ্রায়ন 

শ্রভাাঃ াদৎ শ্রায়ন 

সং শ্রছফায উসিন 

4910685354987 

01849520617 

 

াসকন- নয়রয়া/07 

ইউসনয়ন- ভূরুঙ্গাভাযী দয 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 
 

143.  

শ্রভাাঃ আসছমুসিন 

সতা শ্রছফায উসিন 

শ্রভাছাাঃ নুযজাান 

জং শ্রভাাঃ আসছমুসিন 

4910619410501 

01824300493 

াসকন- নয়রয়া/07 

ইউসনয়ন- ভূরুঙ্গাভাযী দয 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 

144.  

শ্রভাছাাঃ শ্রখায়দজা শ্রফগভ 

জং-মৃত আছয়কয আরী 

 

 

৪৯১০৬১৯৩৯০৭১১ 

 ০১৭৭৮-২৪৬৯৭০ 

াসকন- ভাসনককাজী/০৩ 

ইউসনয়ন- ভূরুঙ্গাভাযী দয 

অয়েয ফািী 

 

 

১২০০/- টাকা  

145.  

শ্রভাাঃ আজগয আরী 

সং- সভযালু শ্রখ 

শ্রভাছাাঃ চায়না শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ আজগয আরী 

৪৯১০৬১৯৪০৫০৯১ 

০১৮৮৯-০৯৯৪৩৭ 

াসকন- কাভাত আঙ্গাযীয়া/০৭ 

ইউসনয়ন- ভূরুঙ্গাভাযী দয 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 

146.  

শ্রভাাঃ আব্দু াভাদ 

সং- শ্রভাাঃ শ্রগায়ভজ আরী 

শ্রভাছাাঃ ভইফুর 

জং শ্রভাাঃ আাঃ ছাভাদ 

৪৯১০৬১৯৪০৫১২৬ 

০১৭৯২-৭৯২৭৪২ 

াসকন- কাভাত আঙ্গাযীয়া/০৭ 

ইউসনয়ন- ভূরুঙ্গাভাযী দয 

সদনভজুয 

 

 

২২০০/- টাকা 

 

147.  

নুয শ্রভাাম্মদ 

সং- ইভাইর শ্রায়ন 

শ্রভাছাাঃ আয়ভনা শ্রফগভ 

জং নুয শ্রভাাম্মদ 

৪৯১০৬১৯৪০৪৩৫৫ 

০১৭৪৪-৭১৬৬৩৬ 

াসকন- কাভাত আঙ্গাযীয়া/০৮ 

ইউসনয়ন- ভূরুঙ্গাভাযী দয 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা  

148.  

শ্রভাাঃ শ্রনয়াভত আরী 

সং  মৃত শ্রছফায উসিন 

শ্রভাছাাঃ যায়দা  

জং শ্রনয়াভত আরী 

4910619410401 

01770981008 

াসকন- নয়রয়া/07 

ইউসনয়ন- ভূরুঙ্গাভাযী দয 

সদন ভজুয 

 

২০০০/- টাকা 

 



149.  

শ্রভাাঃ শ্রীভসত ভায়া যানী 

জং মৃত তাযাদ দা 

4910619409819 

01780552280 

াসকন- নয়রয়া/07 

ইউসনয়ন- ভূরুঙ্গাভাযী দয 

সদন ভজুয 

 

২০০০/- টাকা 

 

150.  

শ্রভাছাাঃ নাজভা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ পজলুর ক 

শ্রভাাঃ পজলুর ক 

সং মৃত ওয়ায়দ আরী 

৪৯১০৬১৯৪৭২১৫২ 

০১৭৫১০৮৭৪০২ 

াসকন- নয়রয়া/07 

ইউসনয়ন- ভূরুঙ্গাভাযী দয 

অয়েয ফািীয়ত কাজ কয়য 

 

২০০০/- 

 

151.  

শ্রভাছাাঃ আসছয়া শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ শ্রভাফাযক আরী 

শ্রভাাঃ শ্রভাফাযক আরী 

সং আয়র উসিন 

4910619394182 

01743010832 

াং-নয়রয়া/০9 

ইউসনয়ন- ভুরুঙ্গাভাযী দয 

 

অয়েয ফািীয়ত কাজ কয়য 

 

১৫০০/- 

 

152.  

শ্রী য়তাল কুভায 

সং- ভয়নাযঞ্জন 

শ্রীভসত চন্দনা যানী ফভ যি 

জং শ্রী য়তাল কুভায 

১৯৭৭৪৯২৬১০৮৩১৭৬৫৬ 

01745022640 

াসকন- নয়রয়া/07 

ইউসনয়ন- ভূরুঙ্গাভাযী দয 

সদন ভজুয 

 

২২০০/- 

 

153.  

শ্রভাছাাঃ ভসজযনা শ্রফগভ 

জং- মৃত লুৎপয যভান 

 

৪৯১০৬১৯৪৭০৫৪১ 

০১৭২৯৫৬৫৭৯৫ 

াং-ভাসনক কাজী/০৩ 

ইউসনয়ন- ভুরুঙ্গাভাযী দয 

 

অয়েয ফািীয়ত কাজ কয়য 

 

১৪০০/- 
 

154.  

শ্রভাাঃ আসভয উসিন 

সং- মৃত শ্রভাাম্মদ আরী 

শ্রভাছাাঃ শ্রযসজয়া শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ আসভয উসিন 

৪৯১০৬১৯৪০২৬৩৪ 

০১৭৯৭১৪৮৪২২ 

াং-ফাগবান্ডায/০৬ 

ইউসনয়ন- ভুরুঙ্গাভাযী দয 

 

সদন ভজুয 

 

২২০০/- 

 

155.  

শ্রভাাঃ আবুর ায়ভ 

সং শ্রভাাযপ আরী 

শ্রভাছাাঃ আসজযনা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ আবুর ায়ভ 

৪৯১০১৯৩৯০৬৯৯ 

০১৭৯৭৭০৪০৩১ 

াসকন- ভাসনককাজী/০৩ 

ইউসনয়ন- ভূরুঙ্গাভাযী দয 

সদন ভজুয 

২০০০/- 

 

156.  

শ্রভাাঃ জাভার উসিন 

সং মৃত তয আরী 

শ্রভাছাাঃ জহুযা খাতুন 

জং শ্রভাাঃ জাভার উসিন 

৪৯১০১৯৩৯০৬৯৯ াসকন- ভাসনককাজী/০৩ 

ইউসনয়ন- ভূরুঙ্গাভাযী দয 

সদন ভজুয 

২২০০/- 

 



157.  

শ্রভাছাাঃ কুরছুভ শ্রফগভ 

জং মৃত শ্রফরার শ্রায়ন 

 

৪৯১০১৯৩৯১৬৮৬ 

০১৭৩০৭৩৬১১৫৯ 

াসকন- ভাসনককাজী/০৩ 

ইউসনয়ন- ভূরুঙ্গাভাযী দয 

অয়েয ফাসিয়ত কাজ কয়য 

১২০০/- 

 

158.  

শ্রভাাঃ আজাদুর ক 

সং মৃত আনছায আরী 

শ্রভাছাাঃ শ্রজানা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ আজাদুর ক 

৪৯১০১৯৩৯১১১৩৩ 

০১৭২৩৭৮৩৪৭০ 

াসকন- ভাসনককাজী/০৩ 

ইউসনয়ন- ভূরুঙ্গাভাযী দয 

সদন ভজুয 

২২০০/- 

 

159.  

শ্রভাাঃ আপজার শ্রায়ন 

সং শ্রভাাঃ আসভয উসিন 

শ্রভাছাাঃ কসনুয শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ আপজার শ্রায়ন 

4910619403271 

01797148422 

াসকন- ফাগবান্ডায/06 

ইউসনয়ন- ভূরুঙ্গাভাযী দয 

সদন ভজুয 

২২০০/- 

 

160.  

শ্রভাছাাঃ াসফনা  

জং াভছুর ক 

শ্রভাাঃ াভছুর ক 

সং মৃত ায়ছন আরী 

2619551919656 

01722201813 

াসকন- ভাসনককাজী/০৩ 

ইউসনয়ন- ভূরুঙ্গাভাযী দয 

সদন ভজুয 

২২০০/- 

 

161.  

শ্রভাছাাঃ জহুযা খাতুন 

জং মৃত আব্দুর ভসজদ 

 

4910619391153 

01750121658 

াসকন- ভাসনককাজী/০৩ 

ইউসনয়ন- ভূরুঙ্গাভাযী দয 

সদন ভজুয 

২২০০/- 

 

162.  

শ্রভাাঃ াসপজুয যভান 

সং নুযর ইরাভ 

শ্রভাছাাঃ দুরারী খাতুন 

জং শ্রভাাঃ াসপজুয যভান 

3303614840 

01304606738 

 

াসকন- নয়রয়া/০7 

ইউসনয়ন- ভূরুঙ্গাভাযী দয 

সদন ভজুয 

২২০০/- 

 

163.  

শ্রভাছাাঃ আিনা খাতুন 

সং শ্রভাাঃ অসর উসিন 

 

৪৬৬১৭৪৬১১৭ 

০১৭৮০৬৫৮০২৮ 

াসকন- ইরাভপুয 

ইউসনয়ন- চযভূরুঙ্গাভাযী 

সদন ভজুয 

২০০০/- 

 

 
 



164.  

শ্রভাছাাঃ ভয়ভনা খাতুন 

জং শ্রভাাঃ আব্দুর ক 

 

৪৯১০৬৪৭৪৫০৫৩১ 

০১৭২২৬৬৬৫২৯ 

াসকন- ইরাভপুয 

ইউসনয়ন- চযভূরুঙ্গাভাযী 

সদন ভজুয 

২০০০/- 

 

 

 

165.  

শ্রভাছাাঃ শ্রছাযতবান 

জং মৃত ছয উসিন 

 

৪৯১০৬১৯৩৯৯০৬১ 

০১৭৮২৫২২৪৮১ 

াসকন- ইরাভপুয 

ইউসনয়ন- চযভূরুঙ্গাভাযী 

সদন ভজুয 

২০০০/- 

 

 

 

166.  

শ্রভাাঃ আসভনুয ইরাভ 

সং মৃত আসরমুসিন 

শ্রভাছাাঃ চাম্পা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ আসভনুয ইরাভ 

৪৯১০৬৪৭৪৫০৯৪৮ 

০১৭৮০৮২১০১৭ 

াসকন- ইরাভপুয 

ইউসনয়ন- চযভূরুঙ্গাভাযী 

সদন ভজুয 

২০০০/- 

 

 

 

167.  

শ্রভাছাাঃ পায়তভা শ্রফগভ 

জং মৃত আাঃ ভসজদ 

 

4910647451480 

01796162399 

াসকন- ইরাভপুয 

ইউসনয়ন- চযভূরুঙ্গাভাযী 

সদন ভজুয 

২০০০/- 

 

 

 

168.  

শ্রভাছাাঃ ছায়যা খাতুন 

জং শ্রভাাঃ কসরমুসিন 

শ্রভাাঃ কসরমুসিন 

সতা মৃত আভাত শ্রখ 

৪৯১০৬৪৭৪৫১০৩৭৬ 

০১৭৫০৪১৮৩৩৭ 

াসকন- ইরাভপুয 

ইউসনয়ন- চযভূরুঙ্গাভাযী 

সদন ভজুয 

২০০০/- 

 

 

 

169.  

শ্রভাাঃ নুয ইরাভ 

সং মৃত জসভ উসিন 

শ্রভাছাাঃ শ্রপরানী শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ নুয ইরাভ 

৪৯১০৬৪৭৪৮১০০১ 

০১৭৮৪৯৭৫২৫৮ 

াসকন- ইরাভপুয 

ইউসনয়ন- চযভূরুঙ্গাভাযী 

সদন ভজুয 

২০০০/- 

 

 

 

170.  

শ্রভাছাাঃ আসভনা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ আবু ফক্কয 

শ্রভাাঃ আবু ফক্কয 

সং মৃত ফদু শ্রখ 

৪৯১০৬৪৭৪৫১৬৮৮ 

০১৭৫০৫০২৫২৮ 

াসকন- ইরাভপুয 

ইউসনয়ন- চযভূরুঙ্গাভাযী 

সদন ভজুয 

২০০০/- 

 

 

 



171.  

শ্রভাছাাঃ সপয়যাজা শ্রফগভ 

জং নুয ইরাভ 

শ্রভাাঃ নুয ইরাভ 

সতা মৃত কায়ভ আরী 

৪৯১০৬৩৮৪৬৩৭২৭ 

০১৭৩৭৩২১৯৫৭ 

াসকন- ইরাভপুয 

ইউসনয়ন- চযভূরুঙ্গাভাযী 

সদন ভজুয 

২০০০/- 

 

 

 

172.  

শ্রভাছাাঃ যসভা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ আবুর শ্রায়ন 

4910619395857 

01750527894 

াসকন- শ্রদওয়ায়নয খাভায 

ইউসনয়ন-ভূরুঙ্গাভাযী দয 

সদন ভজুয 

২০০০/- 

 

 

 

173.  

শ্রভাছাাঃ আসভন খাতুন 

জং শ্রভাাঃ ওয়ভদ আরী 

 

৪৯১০৬৪৭৪৫০৫২১ 

০১৭৬৩১৯৯৪৮৬ 

াসকন- ইরাভপুয 

ইউসনয়ন- চযভূরুঙ্গাভাযী 

সদন ভজুয 

২০০০/- 

 

 

 

174.  

শ্রভাাঃ শ্রদয়রায়ায শ্রায়ন 

সং শ্রভাাঃ ভাসনক উসিন 

শ্রভাছাাঃ শ্রভৌসুভী শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ শ্রদয়রায়ায শ্রায়ন 

১৯৯১৪৯১০৬৪০০০০৫৫ 

০১৭৬৮৭৭৯৮৯৮ 

াসকন- ইরাভপুয 

ইউসনয়ন- চযভূরুঙ্গাভাযী 

সদন ভজুয 

২০০০/- 

 

 

 

175.  

শ্রভাাঃ আজাদুর ইরাভ 

সং শ্রভাাঃ অসর উসিন 

শ্রভাছাাঃ সরস শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ আজাদুর ইরাভ 

৭৭৮৬২৮৯২৯৩ 

০১৮৭০৪৭১৭০৮ 

াসকন- ইরাভপুয 

ইউসনয়ন- চযভূরুঙ্গাভাযী 

সদন ভজুয 

২০০০/- 

 

 

 

176.  

শ্রভাাঃ জসযন শ্রফওয়া 

জং মৃত সকভত আরী 

19454910647000001 

0171703961 

 

াসকন- ইরাভপুয 

ইউসনয়ন- চযভূরুঙ্গাভাযী 

সদন ভজুয 

২০০০/- 

 

 
 

177.  

শ্রভাাঃ া জাান আরী 

সতা শ্রভাাঃ নুরুর ইরাভ 

শ্রভাছাাঃ ভয়নায়াযা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ াজাান আরী 

4910647451161 

01796059808 

াসকন- ইরাভপুয 

ইউসনয়ন- চযভূরুঙ্গাভাযী 

সদন ভজুয 

২০০০/- 

 

 

 



178.  

শ্রভাাঃ আব্দুর ফায়যক 

সং- শ্রভাাঃ ায়দায আরী 

শ্রভাছাাঃ স্বপ্না শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ আব্দুর ফায়যক 

২৩৫৩২৪৪১৭৭ 

01722586053 

াসকন- উত্তযছাট শ্রগাারপুয 

ইউসনয়ন- সরখুসি 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 
 

179.  

শ্রভাাঃ ফকুর শ্রফগভ 

স্বাভী- শ্রভাাঃ নাজমুর ক 

শ্রভাাঃ নাজমুর ক 

সতা সুজন ক 

১৯৯৯৯৪৯১০৬৮৫১১৩৮৯২ 

০১৩১৫-২৪২৬১২ 

াসকন- উত্তযছাট শ্রগাারপুয 

ইউসনয়ন- সরখুসি 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 
 

180.  

ভসযয়ভ 

সং আব্দুর াসভদ 

1933967497 

0185478329 

াসকন- উত্তযছাট শ্রগাারপুয 

ইউসনয়ন- সরখুসি 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 

181.  

শ্রভাাঃ আব্দুর খায়রক 

সতা শ্রভাাঃ জুর াসপজ 

শ্রভাছাাঃ াসনা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ আব্দুর খায়রক 

4910685359013 

01734685528 

াসকন- উত্তযছাট শ্রগাারপুয 

ইউসনয়ন- সরখুসি 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 

182.  

শ্রভাছাাঃ স্বপ্না শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ ন সভয়া 

শ্রভাাঃ ন সভয়া 

সং আব্দুর কায়দয 

19884910685358918 

01748498580 

াসকন- উত্তযছাট শ্রগাারপুয 

ইউসনয়ন- সরখুসি 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 

183.  

শ্রভাাঃ নুয ইরাভ 

সং শ্রভাাঃ পজয আরী 

শ্রভাছাাঃ শ্রজসভন শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ নুয ইরাভ 

4910685358987 

01734641062 

াসকন- উত্তযছাট শ্রগাারপুয 

ইউসনয়ন- সরখুসি 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 



184.  

শ্রভাাঃ সুভন সভয়া 

সং শ্রভাাঃ যসপকুর ইরাভ 

শ্রভাছাাঃ রুভানা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ  সুভন সভয়া 

3757373877 

01306160001 

াসকন- দসিি ধরর্াঙ্গা 

ইউসনয়ন- সরখুসি 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 

185.  

শ্রভাছাাঃ পায়তভা শ্রফগভ 

জং মৃত ভসজফয যভান 

4910685479111 

01761170431 

াসকন- দসিি ধরর্াঙ্গা 

ইউসনয়ন- সরখুসি 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 

186.  

শ্রভাছাাঃ ফুজুযী খাতুন 

জং শ্রভাাঃ জুর াসপজ 

4910685351235 

01774386514 

াসকন- উত্তয ধরর্াঙ্গা 

ইউসনয়ন- সরখুসি 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 
 

187.  

শ্রভাছাাঃ জসযনা শ্রফগভ 

স্বাভী মৃত আাঃ ভসজদ 

4910685352265 

 

াসকন- উত্তয ধরর্াঙ্গা 

ইউসনয়ন- সরখুসি 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 
 

188.  

শ্রভাাঃ আব্দুর রসতপ 

সতা শ্রভাাঃ আব্দুর গফুয 

শ্রভাছাাঃ পসযদা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ আব্দুর রসতপ 

4910685357094 

01774696980 

াসকন- দসিি ধরর্াঙ্গা 

ইউসনয়ন- সরখুসি 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 

189.  

ভসজযনা  

জং মৃত যভজান আরী 

 

2691650135284 

01794342450 

াসকন- দসিি ধরর্াঙ্গা 

ইউসনয়ন- সরখুসি 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 

190.  

আয়নায়াযা শ্রফগভ 

সং আনছায আরী 

স্বাভী সযতযাক্তা 

3313031746211 

01763122800 

াসকন- দসিি ধরর্াঙ্গা 

ইউসনয়ন- সরখুসি 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 



191.  

শ্রভাাঃ নুয ইরাভ 

সতা আফদুর শ্রছাফান 

শ্রভাছাাঃ জসযনা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ নুয ইরাভ 

19874910685357384 

 

াসকন- দসিি ধরর্াঙ্গা 

ইউসনয়ন- সরখুসি 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা  

192.  

শ্রভাছাাঃ জসযন শ্রফগভ 

জং মৃত আব্দু ছাভাদ 

4910685352382 

01733648431 

 াসকন- উত্তয ধরর্াঙ্গা 

ইউসনয়ন- সরখুসি 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 
 

193.  

শ্রভাছাাঃ সখযভন শ্রফগভ 

জং মৃত আব্দু ছাভাদ 

4910685352380 

01737852699 

 াসকন- উত্তয ধরর্াঙ্গা 

ইউসনয়ন- সরখুসি 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা  

194.  

শ্রভাাঃ আব্দুর াসভদ 

সং শ্রভাাঃ পজলুর ক 

শ্রভাছাাঃ রাবরী শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ আব্দুর াসভদ 

1452353194 

01785377643 

 াসকন- উত্তয ধরর্াঙ্গা 

ইউসনয়ন- সরখুসি 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 
 

195.  

শ্রভাাঃ আব্দুর রসতপ 

সং শ্রভাাঃ চান সভয়া 

শ্রভাছাাঃ কসনুয শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ আব্দুর রসতপ 

4910685351892 

01755435502 

 াসকন- উত্তয ধরর্াঙ্গা 

ইউসনয়ন- সরখুসি 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 

196.  

শ্রভাাঃ সুজন সভয়া 

সং শ্রভাাঃ আক্কাছ আরী 

শ্রভাছাাঃ তাসরভা খাতুন 

জং শ্রভাাঃ সুজন সভয়া 

3312180593 

01308181882 

 াসকন- উত্তয ধরর্াঙ্গা 

ইউসনয়ন- সরখুসি 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 

197.  

শ্রভাাঃ ইব্রাসভ সভয়া 

সং শ্রভাাঃ াসফর উসিন 

শ্রভাছাাঃ নাসছভা আক্তায 

জং শ্রভাাঃ ইব্রাসভ সভয়া 

4910685352388 

01744920962 

 াসকন- উত্তয ধরর্াঙ্গা 

ইউসনয়ন- সরখুসি 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 



198.  

শ্রভাাঃ জাসদুর ইরাভ 

সং ভকবুর শ্রায়ন 

শ্রভাছাাঃ নাজভা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ জাসদুর ইরাভ 

4910685352734 

01751445528 

 াসকন- উত্তয ধরর্াঙ্গা 

ইউসনয়ন- সরখুসি 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 

199.  

শ্রভাাঃ াজাান আরী 

সতা মৃত ায়ভদ আরী 

শ্রভাছাাঃ আসম্বয়া শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ াজাান আরী 

4910685351950 

01755102288 

 াসকন- উত্তয ধরর্াঙ্গা 

ইউসনয়ন- সরখুসি 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 

 

200.  

শ্রভাাঃ আক্কা আরী 

সতা মৃত ওদাগয আরী 

শ্রভাছাাঃ অজুপা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ আক্কা আরী 

4910685351905 

01729160913 

 াসকন- উত্তয ধরর্াঙ্গা 

ইউসনয়ন- সরখুসি 

সদনভজুয 

 

 

২০০০/- টাকা 
 

201.  

শ্রভাাঃ ছাইদুর ইরাভ 

সতা ভনছুয আরী 

শ্রভাছাাঃ াথ সফসফ 

জং শ্রভাাঃ ছাইদুর ইরাভ  

4910619403692 

01704260135 

 াসকন- উত্তয ধরর্াঙ্গা 

ইউসনয়ন- সরখুসি 

সদনভজুয 

 

২০০০/- টাকা 

 

202.  

শ্রভাছাাঃ আসরভন শ্রফগভ 

জং মৃত ফাায আরী 

4910619387495 

01826652606 

শ্রবাটাট 

ভূরুঙ্গাভাযী দয 

গৃীসন 

1400/-  

203.  

শ্রভাাঃ আব্দুয যসদ 

সতা মৃত আব্দুর শ্রখ 

শ্রভাছাাঃ আয়ভনা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ আব্দুয যসদ 

4910619387351  

01303330486  

শ্রবাটাট 

ভূরুঙ্গাভাযী দয  

সদনভজুয 

20০০/- 

 

204.  

শ্রভাাঃ আরভগীয শ্রায়ন 

সং শ্রভাাঃ আব্দুয যসদ 

শ্রভাছাাঃ চায়না শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ আরভগীয শ্রায়ন 

 

4910619471331 

01826652606 

শ্রবাটাট 

ভূরুঙ্গাভাযী দয 

 সদন ভজুয 

23০০/- 

 



205.  

াফানা আক্তায সপা 

জং শ্রভাাঃ সযয়াজুর 

শ্রভাাঃ সযয়াজুর 

সতা শ্রভাাঃ তাযা সভয়া 

19924910619006542 

01303330486 

খাভাযত্রনফী 

ভূরুঙ্গাভাযী দয  

সদন ভজুয 

25০০/- 

 

206.  

শ্রভাাঃ আবু ফক্কয সসিক 

সতা মৃত ফাায আরী 

শ্রভাছাাঃ যায়দা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ আবু ফক্কয সসিক 

4910619387496 

01826652606 

শ্রবাটাট 

ভূরুঙ্গাভাযী দয 

সদন ভজুয 

23০০/- 

 

207.  

শ্রভাাঃ ছায়ফদ আরী 

সং মৃত আজগায আরী 

শ্রভাছাাঃ রাইরী শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ ছায়ফদ আরী 

01740736956 

4910657417797 

ফিখাটাভাযী 

জয়ভসনযাট 

সদনভজুয 

2500/- 

 

208.  

শ্রভাছাাঃ আয়য়া শ্রফগভ 

জং মৃত শ্রভাকয়ছদ আরী 

 

 

01734685378 

4910657417338 

ফিখাটাভাযী 

জয়ভসনযাট 

গৃীসন 

1500/- 

 

209.  

শ্রভাছাাঃ শ্রসরনা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাজায শ্রায়ন 

শ্রভাাঃ শ্রভাজাায শ্রায়ন 

সতা আবুর শ্রায়ন 

4910619395073  

01725229420  

ফিখাটাভাযী 

জয়ভসনযাট 

গৃসনী 

1400/- 

 

210.  

শ্রভাছাাঃ ছায়যন শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ ায়ছন আরী শ্রখ 

শ্রভাাঃ ায়ন শ্রখ 

সং মৃত সছয উসিন 

4910619396421  শ্রদওয়ায়নয খাভায 

জয়ভসনযাট 

সদন ভজুয 

10০০/- 

 

211.  

শ্রভাাঃ আকফয আরী 

সং  মৃত ফাায উল্ল্যা 

শ্রভাছাাঃ আসফয়া শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ আকফয আরী 

01774694741 

4910628447676 

াসকন-দসিি ফরসদয়া 

ফরসদয়া 

শ্রেরা চারক 

2500/- 

 

212.  

শ্রভাছাাঃ শ্রভায়ভনা শ্রফগভ 

জং মৃত আব্বা উসিন 

 

01717574674 

4910628447672 

াসকন-কুভাযািা 

ফরসদয়া 

গৃীসন 

1000/- 

 



213.  

শ্রভাাঃ আবুর শ্রায়ন 

সং শ্রভাাঃ আব্দুয যভান 

শ্রভাছাাঃ াছনা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ আবুর শ্রায়ন 

0177448257 

4910628482665 

াসকন-দসিি ফরসদয়া 

ফরসদয়া 

সদনভজুয 

2100/- 

 

214.  

শ্রভাছাাঃ যায়ফয়া শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ ভসনজ্জর 

শ্রভাাঃ ভসনজ্জর 

সতা মৃত জায়দায প্রাভাসনক 

01300114882 

4910666376021 

সছট াইয়কযছিা 

াইয়কযছিা 

সদনভজুয 

1500/- 

 

215.  

শ্রভাছাাঃ সযপা খাতুন 

জং শ্রভাাঃ সভজানুয যভান 

শ্রভাাঃ সভজানুয যভান 

সতা মৃত আসজজুর ক 

01783840157 

1955616089 

সছট াইয়কযছিা 

াইয়কযছিা  

সদনভজুয 

1500/- 

 

216.  

শ্রভাাঃ আব্দুয যসদ 

সতা মৃত ইয়াসছন আরী  

শ্রভাছাাঃ াসপজা শ্রফগভ  

স্বাভী শ্রভাাঃ আব্দুয যসদ 

4910666382380 

01713715244 

সছট াইয়কযছিা 

াইয়কযছিা  

সদনভজুয 

1500/- 

 

217.  

শ্রভাছাাঃ শ্রভকজন শ্রফগভ 

জং মৃত আব্দুর আসজজ 

4910638461652 

01740907691 

বযয়তযছিা 

ফঙ্গয়ানাাট 

সদনভজুয 

2000/- 

 

 

 

218.  

শ্রভাছাাঃ যায়ফয়া শ্রফওয়া  

জং মৃত মযত আরী  

19514910638000001 

01741660029 

কয়রজ ািা 

ফঙ্গ শ্রানাাট 

সদনভজুয 

2000/- 

 

 

 

219.  

শ্রভাছাাঃ সুসপয়া শ্রফগভ 

জং মৃত সযাজ উসিন  

4910638461914 

01741660029 

দসিি বযয়তযছিা  

ফঙ্গয়ানাাট 

সদনভজুয 

2000/- 

 

 

 

220.  

শ্রভাছাাঃ ভয়নায়াযা খাতুন 

সং শ্রভাাঃ ভয়য়জ ভন্ডর  

স্বাভী সযতযাক্তা 

4910638466897 

01790154767 

চযফরসদয়া 

ফঙ্গয়ানাাট 

সদনভজুয 

2000/- 

 

 



221.  

শ্রভাছাাঃ সফউটি শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ শ্রকভত আরী  

(স্বাভী সযতযাক্তা) 

4910638461053 

01761894278 

ফায়য শ্রকদায 

ফঙ্গয়ানাাট 

সদনভজুয 

2000/- 

 

222.  

শ্রভাাঃ রুয়ফর সভয়া 

সতা শ্রভাাঃ নুযজাভার 

শ্রভাছাাঃ আয়ভনা শ্রফগভ  

জং শ্রভাাঃ রুয়ফর সভয়া  

7353662518 

01793042356 

দসিি বযয়তযছিা 

ফঙ্গয়ানাাট 

সদনভজুয 

2000/- 

 

223.  

শ্রভাছাাঃ খাসদজা খাতুন সরস 

জং শ্রভাাঃ এনামুর ক 

শ্রভাাঃ এনামুর ক 

সতা শ্রভাাঃ ওয়ায়জদ আরী 

19944910638000125 

01736268857 

ফানুযকুঠি 

ফঙ্গয়ানাাট 

সদনভজুয 

2000/- 

 

224.  

শ্রভাছাাঃ ছাসভনা খাতুন  

জং শ্রভাাঃ শ্রগারা উসিন  

শ্রভাাঃ শ্রগারা উসিন 

সতা শ্রভাাঃ আনছায আরী 

19724910638000003 

01751557551 

বযয়তযছিা 

ফঙ্গয়ানাাট 

সদনভজুয 

2000/- 
 

225.  

শ্রভাছাাঃ ভয়ভনা খাতুন 

জং শ্রভাাঃ কালু শ্রখ 

শ্রভাাঃ কালু শ্রখ 

সতা মৃত রারচান শ্রখ 

4910638459085 

01306143789 

উত্তয বযয়তযছিা 

ফঙ্গয়ানাাট 

সদনভজুয 

2000/- 

 

226.  

শ্রভাছাাঃ ভসভযন শ্রফগভ 

জং মৃত আপছায আরী  

4910638466718 

01755279320 

ফানুযকুঠি 

ফঙ্গয়ানাাট 

সদনভজুয 

2000/- 

 

 

 

227.  

শ্রভাছাাঃ রাইজু শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ ভাসুদ সভয়া  

শ্রভাাঃ ভাসুদ সভয়া 

সতা মৃত শ্রছাযাপ আরী 

199449106380000055 

01780992275 

দসিি বযয়তযছিা 

ফঙ্গয়ানাাট 

সদনভজুয 

2000/- 

 

228.  

শ্রভাছাাঃ স্বপ্না শ্রফগভ 

জং মৃত তাইজুর ইরাভ  

4910638469483  

01796947919 

ভাসগঞ্জ 

ফঙ্গয়ানাাট 

সদনভজুয 

2000/- 

 

 

 



229.  

শ্রভাছাাঃ নুয জাান 

জং মৃত আব্দু াত্তায 

4910647474981 

01744928919 

দসিন বযয়তযছিা 

ফঙ্গয়ানাাট 

সদনভজুয 

2000/- 

 

 

 

230.  

শ্রভাছাাঃ ভায়রকা শ্রফগভ 

সং মৃত ছাভান আরী  

স্বাভী সযতযাক্তা 

4910638460899 

01724054825 

ভধ্য বযয়তযছিা 

ফঙ্গয়ানাাট 

সদনভজুয 

2000/- 

 

 

231.  

শ্রভাছাাঃ শ্রজয়রখা শ্রফগভ 

জং মৃত ফুর ভামুদ 

4910638465633 ফানুযকুঠি 

ফঙ্গয়ানাাট 

সদনভজুয 

2000/- 

 

 

 

232.  

শ্রভাছাাঃ কসনুয শ্রফগভ 

জং মৃত আব্দুয যভান  

4910638461752 

01737209601 

দসিন বযয়তযছিা 

ফঙ্গয়ানাাট 

সদনভজুয 

2000/- 

 

 

 

233.  

শ্রভাছাাঃ জয়নফ খাতুন 

জং মৃত াজাান আরী 

4910685357217 দসিি ধরর্াঙ্গা 

সরখুিী 

গৃীসন 

1500/- 

 

 

 

234.  

শ্রভাছাাঃ আয়নায়াযা শ্রফগভ 

জং ফাদা সভয়া 

শ্রভাাঃ ফাদা সভয়া 

সতা কাভার উসিন 

491068535218 উত্তয ধরর্াঙ্গা 

সরখুিী 

গৃীসন 

1500/- 

 

235.  

শ্রভাছাাঃ আকসরভা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ ইস্রাসপর 

শ্রভাাঃ ইস্রাসপর 

সতা শ্রভাাঃ হুযমুজ আরী 

4910685478767 উত্তয সতরাই 

সরখুিী 

গৃীসন 

1500/- 

 

236.  

শ্রভাছাাঃ শ্রকাসনুয খাতুন 

জং শ্রভাাঃ একবুর  

শ্রভাাঃ একবুর  

সং আাঃ জসরর 

4910685350245 

01740588675 

ারয়জাি 

সরখুিী 

গৃীসন 

1400/- 

  

 



237.  

শ্রভাছাাঃ াসভদা খাতুন 

জং শ্রভাাঃ আসভনুয যভান 

শ্রভাাঃ আসভনুয যভান 

সতা মৃত আব্দু কুদ্দু 

4910685478786 

01746622009 

উত্তয সতরাই 

সরখুিী 

সদনভজুয 

2500/- 

 

 

 

 

238.  

শ্রভাছাাঃ াসরভা শ্রফগভ 

সং শ্রভাাঃ আবু াসনপ 

স্বাভী সযতযাক্তা 

9578301475 উত্তয ধরর্াঙ্গা 

সরখুিী 

গৃীসন 

1500/- 

 

 

 

 

239.  

শ্রভাছাাঃ জসভরা শ্রফগভ 

জং মৃত আব্দুর কায়দয 

4910657415633 উত্তয ধরর্াঙ্গা 

সরখুিী 

গৃীসন 

1500/- 

 

 

 

240.  

শ্রভাছাাঃ কসনুয শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ আয়নায়ায শ্রায়ন 

শ্রভাাঃ আয়নায়ায শ্রায়ন 

সতা মৃত আাঃ কুদ্দুছ 

4910685362022 

01792994460 

উত্তয সতরাই 

সরখুিী 

গৃীসন 

1500/- 

 

 

 

 

241.  

শ্রভাছাাঃ শ্রযনুকা খাতুন 

জং ারুন  

শ্রভাাঃ ারুন 

সং শ্রভাাম্মদ আরী 

19854910685358559 

017139053256 

উত্তযছাটয়গাারপুয 

সরখুিী 

গৃীসন 

1500/- 

 

 

 

242.  

শ্রভাছাাঃ াাতন শ্রনছা 

জং মৃত ভয়য়জ আরী 

4910685356702 দসিি ধরর্াঙ্গা 

সরখুিী 

গৃীসন 

1500/- 

 

 

 

243.  

শ্রভাছাাঃ সভনা শ্রফগভ 

জং মৃত শ্রকাযফান আরী 

4910685352725 কাইজায চয, উত্তয ধরর্াঙ্গা 

সরখুিী 

গৃীসন 

1500/- 

 

 

 



244.  

শ্রভাছাাঃ আকসরভা শ্রফগভ 

জং মৃত ভরীভ উসিন 

 

4910685362199 উত্তয সতরাই 

সরখুিী 

গৃীসন 

1500/- 

 

 

 

245.  

শ্রভাছাাঃ স্বপ্না শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ ছাইফুয যভান 

শ্রভাাঃ ছাইফুয যভান 

সং শ্রভাাঃ হুযমুজ আরী 

4910685362048 উত্তয সতরাই 

সরখুিী 

গৃীসন 

1500/- 

 

246.  

শ্রভাাঃ মুজায়ম্মর ক 

সং শ্রভাাঃ নায়য়ফ আরী 

শ্রভাছাাঃ ভায়রা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ শ্রভাজায়ম্মর ক 

4910685478764 

01714692617 

উত্তয সতরাই 

সরখুিী 

সদনভজুয 

2500/- 

 

247.  

শ্রভাছাাঃ রুসভ খাতুন 

জং শ্রভাাঃ রুয়ফর 

শ্রভাাঃ রুয়ফর 

সতা দুদু শ্রখ 

6457532957 ভইদাভ 

সরখুিী 

গৃীসন 

1500/- 

 

248.  

শ্রভাাঃ নুয ইরাভ 

সতা শ্রভাাঃ সনজাভ উসিন 

শ্রভাছাাঃ ভয়নায়াযা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ নুয ইরাভ 

4910685352728 

01799175610 

কাইজায চয, উত্তয ধরর্াঙ্গা 

সরখুসি 

সদনভজুয 

2500/- 

 

 

 

 

249.  

শ্রভাছাাঃ পারানী শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ জয়ভয আরী 

শ্রভাাঃ জয়ভয আরী 

সং নায়য়ফ আরী 

 

4910685362050 সযয ধাভ, উত্তয সতরাই 

সরখুসি 

গৃীসন 

1500/- 
 

250.  

রাফলুয যভান 

সতা ফজরায যভান 

শ্রভাছাাঃ আয়া সসিকা 

স্বাভী রাফনুয যভান 

4211495421 

01783840125 

ভইদাভ 

াথযডুফী 

সদনভজুয 

2,500/- 

 

 

 

 



251.  

শ্রভাছাাঃ না শ্রফগভ 

জং মৃত পজর উসিন 

4910676339767 

01791890257 

সদয়ার্াঙ্গা 

াথযডুফী 

গৃীসন 

1,500/- 

 

 

 

 

252.  

শ্রভাছাাঃ কাজুরী শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ তাসজদুর ইরাভ 

শ্রভাাঃ তাসজদুর ইরাভ 

সতা আাঃ ফাসযক 

6011533608 

01711243330 

াথযডুফী 

াথযডুফী 

সদনভজুয 

2,500/- 

 

 

 

 

253.  

শ্রভাাঃ ভসপজুর ইরাভ 

সতা জয়নার আয়ফদীন 

শ্রভাছাাঃ কসফতা শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ ভসপজুর ইরাভ 

01743985790 

 

গ্রাভাঃ খাভায আন্ধাযীঝাি 

ইউসাঃ আন্ধাযীঝাি 

সদনভজুয  

2,300/- 

 

254.  

শ্রভাাঃ যসপকুর ইরাভ 

সতা শ্রভাাঃ সয়দ আরী 

শ্রভাছাাঃ সভনা খাতুন 

স্বাভী শ্রভাাঃ যসপকুর ইরাভ 

4910666377739 গ্রাভাঃ সছটাইয়কযছিা 

ইউসাঃ াইয়কযছিা 

সদনভজুয  

2,300/- 

 

255.  

শ্রভাছাাঃ নাজভা শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ আবুর কারাভ 

শ্রভাাঃ আবুর কারাভ 

সং মৃত শুকুয আরী 

9157402463 গ্রাভাঃ সছটাইয়কযছিা 

ইউসাঃ াইয়কযছিা 

সদনভজুয  

2,300/- 

 

256.  

শ্রভাাঃ আকযাভ আরী 

সতা শ্রভাাঃ আাঃ যাজ্জাক 

শ্রভাছাাঃ যওনাযা খাতুন 

স্বাভী শ্রভাাঃ আকযাভ আরী 

4910666374955 গ্রাভাঃ সছটাইয়কযছিা 

ইউসাঃ াইয়কযছিা 

সদনভজুয  

2,300/- 

 

257.  

শ্রভাাঃ ভজনু সভয়া 

সতা মৃত আসজজুর ক 

শ্রভাছাাঃ চায়না খাতুন 

স্বাভী শ্রভাাঃ ভজনু সভয়া 

19944910666000299 গ্রাভাঃ সছটাইয়কযছিা 

ইউসাঃ াইয়কযছিা 

সদনভজুয  

2,300/- 

 



258.  

শ্রভাাঃ আব্দুর াসকভ 

সতা মৃত শ্রছাযাফ আরী 

শ্রভাছাাঃ জাানাযা শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ আব্দুর াসকভ 

4910666376148 গ্রাভাঃ সছটাইয়কযছিা 

ইউসাঃ াইয়কযছিা 

সদনভজুয  

2,300/- 

 

259.  

শ্রভাাঃ াজারার 

সতা শ্রভাাঃ আব্দুর াসকভ 

শ্রভাছাাঃ আসজযনা শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ াজারার 

4900666376301 গ্রাভাঃ সছটাইয়কযছিা 

ইউসাঃ াইয়কযছিা 

সদনভজুয  

2,300/- 

 

260.  

শ্রভাাঃ জাাঙ্গীয শ্রায়ন 

সতা শ্রভাাঃ আব্দুর াসকভ 

শ্রভাছাাঃ সউরী আক্তায 

স্বাভী শ্রভাাঃ জাাঙ্গীয শ্রায়ন 

4910666.16135 গ্রাভাঃ সছটাইয়কযছিা 

ইউসাঃ াইয়কযছিা 

সদনভজুয  

2,300/- 

 

261.  

শ্রভাাঃ ছায়ফদ আরী 

সতা মৃত শ্রভাপাজ্জর শ্রায়ন 

শ্রভাছাাঃ সুন্দযী শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ ছায়ফদ আরী 

 

19624910666475822 

01778680083 

গ্রাভাঃ সছটাইয়কযছিা 

ইউসাঃ াইয়কযছিা 

সদনভজুয  

2,300/- 

 

262.  

শ্রভাাঃ লুৎপয যভান 

সতা মৃত জয়নার 

শ্রভাছাাঃ আয়ভনা শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ লুৎপয যভান 

01728617657 

4910657411431 

গ্রাভাঃ শ্রছাটখাটাভাযী 

ইউসাঃ জয়ভসনযাট 

সদনভজুয  

2,300/- 

 

263.  

শ্রভাাঃ দুলু সভয়া 

সতা মৃত আব্দুর কায়দয 

শ্রভাছাাঃ জয়ফদা খাতুন 

স্বাভী শ্রভাাঃ দুলু সভয়া 

01729502170 

4910657411496 

গ্রাভাঃ শ্রছাটখাটাভাযী 

ইউসাঃ জয়ভসনযাট 

সদনভজুয  

2,300/- 

 



264.  

শ্রভাাঃ আপয়যাজা শ্রফগভ 

সতা মৃত াসজ আসভয 

শ্রায়ন 

01757983466 

19874910657000004 

গ্রাভাঃ শ্রছাটখাটাভাযী 

ইউসাঃ জয়ভসনযাট 

সদনভজুয  

2,300/- 

 

265.  

শ্রভাছাাঃ আয়ভনা শ্রফওয়া 

স্বাভী মৃত আয়ক আরী 

01735473222 

19324910657415531 

গ্রাভাঃ শ্রছাটখাটাভাযী 

ইউসাঃ জয়ভসনযাট 

গৃীসন 

1500/- 

 

266.  

শ্রভাাঃ ায়ন আরী 

সতা মৃত য়ভ উসিন 

শ্রভাছাাঃ ছায়রা শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ ায়ন আরী 

01762799654 

19564910619470684 

গ্রাভাঃ কাভাত আঙ্গাযীয়া 

ইউসাঃ ভূরুঙ্গাভাযী দয 

সদনভজুয 

2500/- 

 

267.  

শ্রভাাঃ খায়দভ আরী 

সতা মৃত ভনদ উসিন 

শ্রভাছাাঃ শ্রভাখযন শ্রফগভ 

স্বাভী খায়দভ আরী 

01770890013 

19764910619470682 

গ্রাভাঃ কাভাত আঙ্গাযীয়া 

ইউসাঃ ভূরুঙ্গাভাযী দয 

সদনভজুয 

2500/- 

 

268.  

শ্রভাাঃ আসজজায যভান 

সতা ফইমুসিন 

শ্রভাছাাঃ জাসভরা শ্রফগভ 

স্বাভী আসজজায যভান 

01797927929 

19564910619470675 

গ্রাভাঃ কাভাত আঙ্গাযীয়া 

ইউসাঃ ভূরুঙ্গাভাযী দয 

সদনভজুয 

2500/- 

 

269.  

শ্রভাাঃ াজাান আরী 

সতা শ্রভাাঃ আসজজায যভান 

শ্রভাছাাঃ ভয়নায়াযা শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ াাজান আরী 

01773865505 

19844910619470750 

গ্রাভাঃ কাভাত আঙ্গাযীয়া 

ইউসাঃ ভূরুঙ্গাভাযী দয 

সদনভজুয 

2500/- 

 

270.  

শ্রভাাঃ ছসরভ উসিন 

সতা শ্রভাাঃ জব্বায আরী 

শ্রভাছাাঃ রুসভনা শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ জব্বায আরী 

4910695368078 গ্রাভাঃ সিভ ছাটয়গাারপুয 

ইউসাঃ সতরাই 

সদনভজুয 

2500/- 

 

 
 



271.  

শ্রভাছাাঃ আসজযন শ্রফগভ 

স্বাভী মৃত আতাফ আরী শ্রখ 

01318107939 

19784910695365572 

গ্রাভাঃ দসিি ছাটয়গাারপুয 

ইউসাঃ সতরাই 

গৃীসন 

1500/- 

 

272.  

শ্রভাছাাঃ শ্রভাছয়রভা খাতুন 

স্বাভী মৃত ভয়য়জ উসিন 

19674910647450778 গ্রাভাঃ ইরাভপুয 

ইউসাঃ চযভূরুঙ্গাভাযী 

গৃীসন 

1500/- 

 

273.  

শ্রভাছাাঃ খায়রদা খাতুন 

স্বাভী শ্রভাাঃ ফাচ্চু সভয়া 

শ্রভাাঃ ফাচ্চু সভয়া 

সতা মৃত শ্রভাফাযক আরী 

 

19754910647450775 গ্রাভাঃ ইরাভপুয 

ইউসাঃ চযভূরুঙ্গাভাযী 

সদনভজুয 

2500/- 

 

 

  

274.  

শ্রভাছাাঃ ারভা খাতুন 

স্বাভী সরটন সভয়া 

শ্রভাাঃ সরটন সভয়া 

সতা শ্রভাাঃ শ্রগারাভ শ্রায়ন 

9154993367 গ্রাভাঃ ইরাভপুয 

ইউসাঃ চযভূরুঙ্গাভাযী 

সদনভজুয 

2500/- 

 

275.  

শ্রভাছাাঃ শ্রজসযন খাতুন 

স্বাভী শ্রভাাঃ খাইরুর 

শ্রভাাঃ খাইরুর ইরাভ 

সতা শ্রভাাঃ ফাচ্চু সভয়া 

5111723895 গ্রাভাঃ ইরাভপুয 

ইউসাঃ চযভূরুঙ্গাভাযী 

সদনভজুয 

2500/- 

 

276.  

শ্রভাছাাঃ যায়ফয়া খাতুন 

স্বাভী শ্রভাাঃ আকফয আরী 

শ্রভাাঃ আকফয আরী 

সতা তসরভ উসিন 

01752440591 

4910628438312 

গ্রাভাঃ ছনফান্ধা খসরাকুসি 

ইউসাঃ ফরসদয়া 

গৃীসন 

1500/- 

  

277.  

শ্রভাছাাঃ শ্রগারফানু  

স্বাভী মৃত তছসরভ উসিন 

01848392557 

4910628438383 

গ্রাভাঃ ছনফান্ধা খসরাকুসি 

ইউসাঃ ফরসদয়া 

সদনভজুয 

2500/- 

 
 



278.  

শ্রভাছাাঃ ভসজযনা শ্রফগভ 

স্বাভী মৃত আব্বা আরী 

01752440591 

4910628437015 

গ্রাভাঃ যশুযায়ভযকুটি 

ইউসাঃ ফরসদয়া 

সদনভজুয 

2500/- 

 

279.  

শ্রভাছাাঃ সদরজান শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ আব্দু ছবুয 

01301103938 

4910628438256 

গ্রাভাঃ ছনফান্ধা খসরাকুসি 

ইউসাঃ ফরসদয়া 

সদনভজুয 

2500/- 

 

280.  

শ্রভাছাাঃ ভইফুর খাতুন 

স্বাভী মৃত ভয়য আরী 

শ্রভাাঃ আনছায আরী 

সতা মৃত জভয়য আরী 

01309487962 

4910628440425 

গ্রাভাঃ ভংরাযকুটি 

ইউসাঃ ফরসদয়া 

গৃীসন 

1500/- 

 

281.  

শ্রভাছাাঃ আসছয়া শ্রফওয়া 

স্বাভী  মৃত াসনপ 

19754910638000006 গ্রাভাঃ গনাইযকুটি 

ইউসাঃ ফঙ্গয়ানাাট 

সদনভজুয 

2000/- 

 

282.  

শ্রভাছাাঃ ভসজন শ্রফগভ 

স্বাভী মৃত আব্দুর জব্বায 

19474910638461694 গ্রাভাঃ দসিি বযয়তযছিা 

ইউসাঃ ফঙ্গয়ানাাট 

সদনভজুয 

2000/- 

 

283.  

শ্রভাাঃ াসকর খান 

সতা শ্রভাাঃআভজাদ শ্রায়ন 

শ্রভাছাাঃ  সুভাইয়া াযবীন 

স্বাভী শ্রভাাঃ াসকর খান 

1511899807 গ্রাভাঃ দসিি বযয়তযছিা 

ইউসাঃ ফঙ্গয়ানাাট 

সদনভজুয 

2500/- 

 

284.  

শ্রভাাঃ ভইজ উসিন 

সতা মৃত আব্দুর জব্বায 

শ্রভাছাাঃ আয়ভনা শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ ভসপজ উসিন 

19774910638461693 গ্রাভাঃ দসিি বযয়তযছিা 

ইউসাঃ ফঙ্গয়ানাাট 

সদনভজুয 

2500/- 

 

285.  

শ্রভাাঃ ইদ্রী আরী 

সতা মৃত শ্রায়ন আরী 

শ্রভাছাাঃ ায়জদা শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ ইদ্রী আরী 

19484910638466985 গ্রাভাঃ গনাইযকুটি 

ইউসাঃ ফঙ্গয়ানাাট 

সদনভজুয 

2500/- 

 



286.  

শ্রভাছাাঃ কুরছুভ শ্রফগভ 

স্বাভী মৃত আনছায আরী 

4910685359383 গ্রাভাঃ উত্তযছাটয়গাারপুয  

ইউসাঃ সরখুসি 

সদনভজুয 

2500/- 

 

287.  

শ্রভাছাাঃ আসম্বয়া শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ ইছফ আরী 

শ্রভাাঃ ইছফ আরী 

সতা  মৃত শ্রভাপাজ্জর শ্রায়ন 

19804910685359416 

01797636007 

গ্রাভাঃ উত্তযছাটয়গাারপুয  

ইউসাঃ সরখুসি 

সদনভজুয 

2500/- 

 

288.  

শ্রভাাঃ ইব্রাসভ 

সতা সযাজুর ইরাভ 

শ্রভাছাাঃ ভয়নায়াযা খাতুন 

সতা মুনয়ছয আরী 

9572902188 গ্রাভাঃ উত্তয সতরাই 

ইউসাঃ সরখুসি 

সদনভজুয 

2500/- 

 

289.  

শ্রভাছাাঃ সুন্দযী 

সতা শ্রভাাঃ নছয উসিন 

19834910676339558 গ্রাভাঃ উত্তয সতরাই 

ইউসাঃ সরখুসি 

সদনভজুয 

2500/- 

 

290.  

শ্রভাাঃ কসপর উসিন 

সতা শ্রভাাঃ খসরলুয যভান 

শ্রভাছাাঃ আভা খাতুন 

সতা শ্রভাাঃ আব্বা আরী 

8703654635 গ্রাভাঃ উত্তয সতরাই 

ইউসাঃ সরখুসি 

সদনভজুয 

2500/- 

 

291.  

শ্রভাছাাঃ আয়নায়াযা শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ যঞ্জু সভয়া 

শ্রভাাঃ যঞ্জু সভয়া 

সতা মৃত ায়ছন আরী 

6870791420 গ্রাভাঃ উত্তয সতরাই 

ইউসাঃ সরখুসি 

সদনভজুয 

2500/- 

 

292.  

শ্রভাাঃ ভসয উসিন 

সতা শ্রভাাঃ খসরলুয যভান 

শ্রভাছাাঃ আিনা খাতুন 

স্বাভী শ্রভাাঃ ভসয উসিন 

19934910685000243 গ্রাভাঃ উত্তয সতরাই 

ইউসাঃ সরখুসি 

সদনভজুয 

2500/- 

 



293.  

শ্রভাাঃ যসপকুর ইরাভ 

সতা ফজরায যভান 

শ্রভাছাাঃ শ্রজানাকী খাতুন 

সতা শ্রভাাঃ আব্দুর জসরর 

19934910619000059 

01755482565 

গ্রাভাঃ উত্তয সতরাই 

ইউসাঃ সরখুসি 

সদনভজুয 

2500/- 

 

294.  

শ্রভাছাাঃ বুরবুসর শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ আাঃ যাজ্জাক 

শ্রভাাঃ আাঃ যাজ্জাক 

সতা শ্রভাাঃ শ্রখাকা 

19809319559595998 

01771253348 

গ্রাভাঃ দসিি ধরর্াঙ্গা 

ইউসাঃ সরখুসি 

সদনভজুয 

2500/- 

 

295.  

শ্রভাছাাঃ শ্রজাযা খাতুন 

স্বাভী শ্রভাাঃ আব্দুর কুাই 

19604910685360356 

 

গ্রাভাঃ উত্তয সতরাই 

ইউসাঃ সরখুসি 

সদনভজুয 

2500/- 

 

296.  

ভভতাজ শ্রফগভ 

স্বাভী আব্দুয াত্তায 

 

19682627208593304 

01737231075 

গ্রাভাঃ মুন্সীািা, উত্তয সতরাই 

ইউসাঃ সরখুসি 

 

 

297.  

শ্রভাছাাঃ আয়ভনা খাতুন 

সতা আাম্মদ আরী 

19884910695480848 গ্রাভাঃ উত্তয সতরাই 

ইউসাঃ সরখুসি 

সদনভজুয 

2500/- 

 

298.  

শ্রভাছাাঃ ফসফতা খাতুন 

সতা য উসিন 

19934910685000209 

 

গ্রাভাঃ উত্তয সতরাই 

ইউসাঃ সরখুসি 

সদনভজুয 

2500/- 

 

299.  

শ্রভাাঃ আবু সুসপয়ান 

সতা শ্রভাাঃ নসজয শ্রায়ন 

শ্রভাছাাঃ াসনা খাতুন 

সতা সপ উসিন 

19884910685360382 

01751110976 

গ্রাভাঃ উত্তয ছাটয়গাারপুয 

ইউসাঃ সরখুসি 

সদনভজুয 

2500/- 

 



300.  

শ্রভাাঃ আাঃ জসরর 

সতা শ্রভাাঃ খসফয উসিন শ্রখাকা 

শ্রভাছাাঃ নসফজান শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ আব্দুর জসরর 

7807414797 

01764374508 

গ্রাভাঃ উত্তযছাটয়গাারপুয  

ইউসাঃ সরখুসি 

সদনভজুয 

2500/- 

 

301.  

শ্রভাছাাঃ আয়া খাতুন 

সতা মৃত আব্দুর ছাত্তায 

19634910695368221 

01791673574 

 

গ্রাভাঃ সিভ ছাটয়গাারপুয 

ইউসাঃ সরখুিী 

সদনভজুয  

2,300/- 

 

302.  

শ্রভাছাাঃ যায়ফয়া খাতুন 

সতা শ্রভাাঃ আসজজুর ক 

19784910685360154 

 

গ্রাভাঃ উত্তয সতরাই 

ইউসাঃ সরখুসি 

সদনভজুয 

2500/- 

 

303.  

শ্রভাছাাঃ কভরা শ্রফগভ 

স্বাভী মৃত ফাাদুয  

19584910685359585 

01302110364 

গ্রাভাঃ উত্তয সতরাই 

ইউসাঃ সরখুসি 

সদনভজুয 

2500/- 

 

304.  

শ্রভাাঃ াযয়বজ আরী 

সতা শ্রভাাঃ আয়নার ক 

শ্রভাছাাঃ রুারী খাতুন 

সতা শ্রভাাঃ ারুনুয যসদ 

8659493061 

01717941738 

গ্রাভাঃ ারয়জাি 

ইউসাঃ সরখুসি 

সদনভজুয 

2300/- 

 

305.  

শ্রভাছাাঃ আযসজনা খাতুন 

স্বাভী শ্রভাাঃ আবু াসনপ 

শ্রভাাঃ আবু াসনপ 

সতা শ্রভাাঃ ছপয উসিন 

19844910685000011 

01762959586 

গ্রাভাঃ দসিি ধরর্াঙ্গা 

ইউসাঃ সরখুসি 

সদনভজুয 

2500/- 

 

306.  

শ্রভাছাাঃ ভঞ্জুয়াযা খাতুন 

সতা শ্রভাাঃ মুন্নাপ আরী 

শ্রভাাঃ যসন সভয়া 

সতা ভামুন সভয়া 

5088208961 

01735018087 

গ্রাভাঃ দসিিছাটয়গাারপুয 

ইউসাঃ সরখুসি 

সদনভজুয 

2500/- 

 

307.  

জসযনা শ্রফগভ 

স্বাভী আবুর শ্রায়ন 

শ্রভাাঃ আবুর শ্রায়ন 

সতা মৃত আব্দুর কসযভ 

1956330617786436 গ্রাভাঃ উত্তয সতরাই 

ইউসাঃ সরখুসি 

সদনভজুয 

2500/- 

 



308.  

শ্রভাাঃ আব্দুর ভান্নান 

সতা মৃত আছারত ভন্ডর 

19604910685362010 

01733711636 

 

গ্রাভাঃ উত্তয সতরাই 

ইউসাঃ সরখুসি 

 

সদনভজুয 

2500/- 

 

309.  

শ্রভাছাাঃ াসদা শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ আব্দুর ভসজদ 

19704910685362013 

01315957063 

গ্রাভাঃ উত্তয সতরাই 

ইউসাঃ সরখুসি 

সদনভজুয 

2500/- 

 

310.  

শ্রভাছাাঃ ফুরজান খাতুন 

স্বাভী শ্রভাাঃ ভসজফয যভান 

শ্রভাাঃ ভসজফয যভান 

সতা মৃত আব্দু বুয 

19594910685354732 

01301173816 

গ্রাভাঃ দসিি ধরর্াঙ্গা 

ইউসাঃ সরখুসি 

সদনভজুয 

2500/- 

 

311.  

শ্রভাাঃ আব্দু াভাদ 

সতা শ্রভাাঃ আব্দুর কসযভ 

19483313023746958 

01703901210 

গ্রাভাঃ উত্তয সতরাই 

ইউসাঃ সরখুসি 

সদনভজুয 

2500/- 

 

312.  

শ্রভাছাাঃ ছারভা শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ জয়ভয উসিন 

শ্রভাাঃ জয়ভয উসিন 

সতা শ্রভাাঃ ইব্রাসভ 

19804910685369388 

 

গ্রাভাঃ উত্তযছাটয়গাারপুয  

ইউসাঃ সরখুসি 

সদনভজুয 

2500/- 

 

313.  

শ্রভাছাাঃ জসভরা খাতুন 

স্বাভী শ্রভাাঃ ইব্রাসভ আরী 

শ্রভাাঃ ইব্রাসভ 

সতা মৃত ওভান আরী 

19594910685357230 

 

 

গ্রাভাঃ দসিি ধরর্াঙ্গা 

ইউসাঃ সরখুসি 

সদনভজুয 

2500/- 

 

314.  

শ্রভাাঃ আসভনুয যভান 

সতা শ্রভাাঃ আয়ফদ আরী 

শ্রভাছাাঃ তাভান্না আক্তায 

স্বাভী শ্রভাাঃ আসভনুয  

9578873557 

01792764497 

গ্রাভাঃ পুযশুযায়ভযকুটি 

ইউসাঃ ফরসদয়া 

সদনভজুয 

2500/- 

 

315.  

শ্রভাছাাঃ শ্রফগভ খাতুন 

স্বাভী মৃত সযতুল্যা 

19564910619470681 গ্রাভাঃ কাভাত আঙ্গাযীয়া 

ইউসাঃ ভূরুঙ্গাভাযী দয 

সদনভজুয 

500/- 

 



316.  

শ্রভাাঃ খসরলুয যভান 

সতা শ্রভাাঃ আনছায আরী 

শ্রভাাাঃ আসজযন  

স্বাভী শ্রভাাঃ খসরলুয যভান 

01305683467 

19733313031030233 

গ্রাভাঃ ভাসনককাজী 

ইউসাঃ ভূরুঙ্গাভাযী দয 

সদনভজুয 

2500/- 

 

317.  

শ্রভাাঃ আব্দুর আসজজ 

সং শ্রভাাঃ পজয আরী 

4910676342443 ভইদাভ 

াথযডুফী 

সদনভজুয 

2500/- 

 

318.  

শ্রভাছাাঃ ভসজদা শ্রফওয়া 

স্বাভী মৃত আাঃ ভসজদ 

1964491066110843 ভইদাভ 

াথযডুফী 

সদনভজুয 

2500/- 

 

319.  

শ্রভাাঃ আাঃ াসভদ 

সতা মৃত আব্দুর ভসজদ 

শ্রভাছাাঃ জসযনা শ্রফগভ 

স্বাভী শ্রভাাঃ আাঃ াসভদ 

19494910647451657 

01736985140 

ইরাভপুয 

চযভূরুঙ্গাভাযী 

সদনভজুয 

2500/- 

 

320.  

শ্রভাছাাঃ সুন্দযী শ্রফগভ 

সতা মৃত ছয়ভদ আরী 

19724910647450859 

01705037298 

ইরাভপুয 

চযভূরুঙ্গাভাযী 

সদনভজুয 

2500/- 

 

321.  

শ্রভাছাাঃ সরস শ্রফগভ 

সতা ায়ছন আরী 

19874910635471365  কাভাত আঙ্গাযীয়া 

ভূরুঙ্গাভাযী দয 

সদনভজুয 

2500/- 

 

322.  

আব্দুর  কুদ্দুছ 

সতা আনছায আরী 

শ্রভাছাাঃ কসযভন শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ আাঃ কুদ্দু 

19804910685359386 উত্তযছাটয়গাারপুয 

সরখূিী 

সদনভজুয 

2500/- 

 

323.  

শ্রভাছাাঃ আয়ভনা শ্রফগভ 

জং মৃত আাঃ খসরর 

19894910613430323 

01738451306 

শ্রবাটাট 

ভূরুঙ্গাভাসয দয 

সদনভজুয 

2500/- 

 



324.  

শ্রভাাঃ যওয়ন আরী 

সতা ভন্টু সভয়া 

শ্রভাছাাঃ সযনা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ যওয়ন আরী 

1007433764 ফারুইটাযী 

আন্ধাযীঝাি 

সদনভজুয 

2500/- 

 

325.  

শ্রভাছাাঃ সতুন 

জং মৃত াারভ 

 

19652611038741599 ফারুইটাযী 

আন্ধাযীঝাি 

সদনভজুয 

2500/- 

 

326.  

শ্রভাাঃ আর আসভন 

সতা শ্রভাাঃ আভজাদ আরী 

শ্রভাছাাঃ শ্রভাসভনা খাতুন 

জং আর আসভন 

19884910619000082 

01788662186 

ফারুইটাযী 

আন্ধাযীঝাি 

সদনভজুয 

2500/- 

 

327.  

শ্রভাছাাঃ পায়তভা সরভা 

সং শ্রগারাভ শ্রভাস্তপা 

 ফিখাটাভাযী (ফাউভাযী) 

জয়ভসনযাট 

সদনভজুয 

2500/- 

 

328.  

শ্রভাাঃ ফক্তায আরী 

সতা মৃত সশু শ্রখ 

শ্রভাছাাঃ ভসজযনা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ ফক্তায আরী 

19524910676343844 ভইদাভ 

াথযডুফী 

সদনভজুয 

2500/- 

 

329.  

শ্রভাাঃ ফাফলু 

সতা মৃত ফদু শ্রখ 

শ্রভাছাাঃ াসছনা শ্রফগভ 

জং শ্রভাাঃ ফাফলু 

19714910666379978 

01739871054 

গসছর্াঙ্গা 

াইয়কযছিা 

সদনভজুয 

2500/- 

 

330.  

শ্রভাাঃ খাইরুর ইরাভ 

সতা মৃত ভসজফয যভান 

শ্রভাছাাঃ আয়া শ্রফগভ 

জং খাইরুর ইরাভ 

19864910666381518 

01755230916 

গসছর্াঙ্গা 

াইয়কযছিা 

সদনভজুয 

2500/- 

 

 

 


