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উকাযভবাগীয নাভ  

(স্বাভী ও স্ত্রী উবভেয )  

জাতীে রযচে ত্র ও  

মভাফাইর নম্বয 

(মমভকান একজভনয)  

ঠিকানা 

(গ্রাভ/ওোড/ইউরনেন)  

মা ও ভারক আে (মমভকান একজভনয)  ছরফ (স্বাভী ও স্ত্রী উবভেয)   

 1 2 3 4 5 

ধযণীফাড়ী ইউরনেন 

01 মভাোঃ ম াযভদ আরভ  

স্ত্রী- মভাছাোঃ ারছনা মফগভ 

01750-872048 

5058142216 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

ঝাড়ুদায, 3,000/=  

02 শ্রী নন্দী চন্দ্র  

স্ত্রী- শ্রীভরত কাজরী যানী ফম্মনী 

01749-167060 

1458296793 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রযক্সাচারক, 6,000/=  

03 শ্রী াধুযাভ যরফদা  ওযভপ 

শ্যাভদা 

স্ত্রী-আদুযী দা  

01938913102 

7311585780445 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

মুরচ, 4,000/=  

04 শ্রী রফষুরার যরফদান 

জং-শ্রীভরত যারধকা যানী  

 01984-754943 

2808146191 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

মুরচ, 4,000/=  



05 শ্রীভরত সুরভ যানী  

জং- সুধাংশু চন্দ্র ফম্মন  

01969-745690 

8208305816 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয,, 4,000/=  

06 মভাছাোঃ মানাবান মফগভ 

জং- মৃত-জহুয উরিন   

01754-627598 

775 8307990 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রঝ, 3,000=  

 

07 

মভাোঃ আব্দুর ভরভন   

স্ত্রী-মভাছাোঃ রাকী আক্তায  

01313861924 

 

7785615373 

ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

 

 

গাভভ েন্ট কভী, 6,000/=  

০8 মভাছাোঃ ভরযেভ মফগভ  

জং- মভাোঃ আোঃ ভরতন  

01793877545 

 

6405181147 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

  

রদনভজুয, 4,000/=  

০9 মভাোঃ জারদ াান 

স্ত্রী- মভাছাোঃ নারছভা মফগভ   

01719104635 

20014919444105749 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

কৃলক, 5,000/=   

10 নাজরভন মফগভ  

জং- মভাোঃভরতোয যভান  

01316764299 

1930831928 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/= 

 

 

 

 

   

778561537

3 



11 নাছরযন মফগভ  

জং- মভাোঃ জহুরুর ক  

01761281253 

7766772631 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/=  

12 ইভভাতাযা 

জং- মভাোঃ াভছুর ক  

01997381959 

5966597949 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/=  

13 মভাোঃ াইফুর ইরাভ  

স্ত্রী – মরবুজা  াতুন  

01968204768 

9104711149 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

কাঠ রভস্ত্রী, 6,000/=  

14 মভাোঃ তাইজুর ইরাভ  

স্ত্রী- মভাছাোঃ রাইরী মফগভ  

01300172641 

5504970384 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/=  

15 মভাছাোঃ জেগুন মফগভ  

জং-মভাোঃ নুয মাভন  

01938352781 

4158133332 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রঝ,3,000/= 

 

 

 

 

16 মভাছাোঃ মজানা মফগভ 

জং- মৃত-ফাভছয উরিন   

01706167708 

1908143355 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রঝ,4,000/=  

 



17 ভভনা মফগভ 

জং- মৃত-নজীয মাভন   

01408046152 

4601305412 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রঝ,3,000/=  

18 মভাছাোঃ াছনা মফগভ  

জং- মৃত- আপছায আরী  

01999166232 

3258270663 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রফধফা,রঝ, 3,000/=  

19 মভাোঃ তাভযক  

স্ত্রী –মভাছাোঃ রউরী মফগভ  

01911160899 

4631808575 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

গাভভ েন্ট কভী,5,000/=  

20 মভাোঃ ারপজুয যভান  

স্ত্রী – রুরফনা মফগভ  

01792982212 

8208317019 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রযক্সাচারক ,5,000/=  

21 মভাোঃ রনযাা  

স্ত্রী- মভাছাোঃ রপভযাজা মফগভ  

01788302114 

6858645382 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

কৃলক, 4,000/=  

22 মভাোঃ ভাসুদ যানা 

স্ত্রী-এভভাতাযা মফগভ   

01754035923 

8207607261 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

কৃলক, 5,000/= 

 

 

 

 

 

 



23 মভাোঃ ারভদুর ইরাভ   

স্ত্রী-  

9103861937 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

 

কৃলক, 5,000/=  

24 আব্দু ারাভ 

স্ত্রী-মভাছাোঃ রফররকছ মফগভ    

8208252042 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

কৃলক, 5,000/=  

25 মভাোঃ াা-আরভ  

স্ত্রী—মভাছাোঃ দুরারী মফগভ   

4608151330 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

 

কৃলক, 5,000/= 

 

 

 

 

26 মভাছাোঃ নুযনাায মফগভ  

জং- মভাোঃ রযোজুর ইরাভ  

01984173326 

1481950424 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/= 

 

 

 

 

27 মভাছাোঃ াররভা মফগভ  

 জং-ভরভনুর ইরা,  

6402652710 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

 

রদনভজুয, 4,000/= 

 

 

28 মভাছাোঃ াভজদা মফগভ   

জং- মভাোঃ রদুর ইরাভ 

রদ 

 

1013833635 

ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/= 

 

 

 

 

 



29 আো মফগভ   

জং-মভাোঃ নুযভভাাম্মদ  

1002219226 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

 

রদনভজুয, 4,000/=  

30 মভাছাোঃ ভভভনা মফগভ   

রং- মৃত-ভীন আরী  

4629707680 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

 

রদনভজুয, 4,000/=  

31 মভাোঃ রপকুর ইরাভ  

স্ত্রী াওোনুয মফগভ  

01725344491 

1908147232 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/=  

32 মভাছাোঃ াররভা মফওো   

জং-মৃত করযভ উল্ল্যা 

2808150888 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

 

রদনভজুয, 4,000/=  

33 মভাছাোঃ যনা মফগভ  

রং- মৃত ফাভছয উরিন 

01751063758 

1458142252 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/=  

34 মভাোঃ াইদুর ইরাভ 

স্ত্রী মভাছাোঃ ভভভনা মফগভ   

01784065124 

2808305322 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/= 

 

 

 

 

 

 



35 মভাছাোঃ জরযনা মফওো  

জং- মৃত-মভাজাভম্মর ক 

01773918712 

5954888322 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/=  

36 শ্রী যনরজৎ ভন্ত  

স্ত্রী- শ্রীভরত রর যানী  

01781452156 

 

4919444737974 

ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/=  

37 শ্রী ফীযফর চন্দ্র ফম্মেন  

স্ত্রী-শ্রীভরত পাভরা যানী  

 

7758147081 

ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

 

রদনভজুয, 4,000/=  
 

38 শ্রী ধীভযন্দ্র নাথ চন্দ্র ফম্মেন  

স্ত্রী- শ্রীভরত কানন যানী  

01741777820 

8658156347 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/=  

39 শ্রী মগারফন্দ চন্দ্র ফম্মেন  

স্ত্রী-শ্রীভরত সুধী যানী  

01984754943 

6904896682 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/=  

40 মভাোঃ আব্দুর াই   

স্ত্রী- মভাছাোঃ আরনচা মফগভ  

4919444738523 

 

ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

 

রদনভজুয, 4,000/= 

 

 

 

 

 



41 মভাোঃ ারকভ রভো  

স্ত্রী-মভাছাোঃ মজানা মফগভ  

3708135987 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

 

রদনভজুয, 4,000/=  

42 মভাছাোঃ আভনাোযা মফগভ 

জং-মভাোঃ ভরভনুর ইরাভ 

1904520317 ারকন- ধযণীফাড়ী,  ইউরনেন 

ভূরভ অরপ ধযণীফাড়ী, 

উররপুয 

 

রদনভজুয, 4,000/=  

43 মভাোঃ তাইজুর রভো 

স্ত্রী-মভাছাোঃ মজরভন মফগভ 

7304717387 ারকন- ধযণীফাড়ী,  ইউরনেন 

ভূরভ অরপ ধযণীফাড়ী, 

উররপুয 

 

রদনভজুয, 4,000/=  

44 মভাোঃ াদত মাভন 

স্ত্রী-মভাছাোঃ ভরল্ল্কা মফগভ 

2358103048 ারকন- ধযণীফাড়ী,  ইউরনেন 

ভূরভ অরপ ধযণীফাড়ী, 

উররপুয 

 

রদনভজুয, 4,000/=  

45 মভাোঃ পজলুর ক 

স্ত্রী-মভাছাোঃ াজযা মফগভ 

2808339242 ারকন- ধযণীফাড়ী,  ইউরনেন 

ভূরভ অরপ ধযণীফাড়ী, 

উররপুয 

 

রদনভজুয, 4,000/=  

46 মভাছাোঃ মযারজনা মফগভ 

জং-মভাোঃ  েফয আরী 

  ারকন- ধযণীফাড়ী,  ইউরনেন 

ভূরভ অরপ ধযণীফাড়ী, 

উররপুয 

 

 

রদনভজুয, 4,000/=  

 



47 মভাোঃ ফাভযক আরী 

স্ত্রী- মভাছাোঃ রভনা মফগভ 

9554035379 ারকন- ধযণীফাড়ী,  ইউরনেন 

ভূরভ অরপ ধযণীফাড়ী, 

উররপুয 

 

রদনভজুয, 4,000/=  

48 মভাছাোঃ ছাভরভা মফগভ 

জং-মভাোঃ আরকবুর ইরাভ 

1908137548 ারকন- ধযণীফাড়ী,  ইউরনেন 

ভূরভ 

 অরপ ধযণীফাড়ী, উররপুয 

 

 

রদনভজুয, 4,000/=  

৪৯ মভাোঃ জরন রভো  

স্ত্রী- মভাছাোঃ ভরযেভ মফগভ  

 

3286951569 

01938352781 

ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রযক্সাচারক, 6,000/= 

 

 

 

 

৫০ মভাোঃ াভন আরী  

স্ত্রী-মভাছাোঃ যরভা মফগভ  

 

4158293375 

01761965323 

ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/= 

 

 

 

 

৫১ মভাছাোঃ পাভতভা মফগভ  

রং- মৃত কেছায আরী  

 

8208169634 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

04, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

কৃরল , 4,000/= 

 

 

 

 

৫২ মভাোঃ াাফ উরিন রভো  

স্ত্রী: মভাছাোঃ অরভছা মফগভ  

 

3258286883 

01760720657 

ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয,, 4,000/= 

 

 

 

 

৫৩ মভাোঃ যরপকুর ইরাভ  

স্ত্রী: মভাছাোঃ রাইজু  াতুন  

 

9116026106 

01944509013 

ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

 

 

বযান চারক, 3,000=  



৫৪ মভাছাোঃ তরভযন মনছা  

রং- তভভজ উরিন  

 

 

7785615373 

ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

 

 

 

রদনভজুয, 6,000/= 

 

 

 

 

৫৫ 

মভাছাোঃ মযানা মফগভ  

জং- জারদ মাভন  

 

4204909644 

01983045535 

ারকন- রকাভত ভধুপুয, 

ওোড-03, ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ধযণীফাড়ী, উররপুয  

রদনভজুয, 4,000/= 

 

 

 

 

৫৬ মভাছাোঃ ছবুযা মফগভ  

জং- মৃত য আরী  

 

2808100875 

01792936635 

ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনজুয, 5,000/= 

 

 

 

  

৫৭ মভাোঃ আব্দু ছাভাদ  

স্ত্রী: মভাছা: জারভযন মফগভ  

 

9108135063 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/= 

 

 

 

   

৫৮ মভাোঃ আব্দুর ভরভন রভো  

স্ত্রী: মভাছা: ারনা মফগভ  

 

5958303769 

01722836943 

ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/= 

 

 

 

 

 

 

৫৯ মভাোঃ আযাপ আরী  

স্ত্রী: মভাছাোঃ জযা মফগভ  

 

4608149748 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/= 

 

 

 

 

৬০ মভাোঃ ারভদুর ইরাভ  

স্ত্রী: ভাছা: ভরযেভ মফগভ 

 

4604537458 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

কাঠ রভস্ত্রী, 6,000/= 

 

 

 

 

৬১ মভাভরভা মফগভ  

জং- মৃত আ: ভাভরক  

7755829236 

01969212949 

ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

রদনভজুয,3,000/= 

 

 

6854110860 

01794817806 



 ধযণীফাড়ী, উররপুয  

 

৬২ মভাোঃ রভজানুয যভান  

রং- ফুরফাবু রভো  

 

 

 

4205553268 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/= 

  

 

 

৬৩ মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ  

স্ত্রী: মভাছাোঃ ভাসুদা আক্তায  

 

4605280728 

01790223829 

ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

কৃরল, 3,000/= 

 

 

 

 

৬৪ মভাাম্মদ আরী  

স্ত্রী: মভাছাোঃ নুরযনা মফগভ  

5958144437 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয 5,000/= 

 

 

 

 

৬৫ মভাছাোঃ মযাভকো মফগভ  

রং- মৃত আোঃ গফুয  

 

2827883121 

01904273436 

ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয ,5,000/= 

 

 

 

 

 

৬৬ মভাোঃ রযাজুর ইরাভ  

স্ত্রী:মভাছাোঃ মভাভরভা মফগভ 

 

7758148592 

01878115781 

ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

06, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

কৃলক, 4,000/= 

 

 

 

 

৬৭ মভাোঃ রমুর মভভদী  

রং- কাঞ্চী অরধকাযী 

 

9571401380 

01716987011 

ারকন- মুরন্পফাড়ী, ওোড-05, 

ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

 

 

কৃলক, 5,000/= 

 

 

 

 

৬৮ মভাোঃ মদভরাোয মাভন  

স্ত্রী: মভাছাোঃ জরভরা মফগভ  

 

8208156722 

01753044168 

ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

 

কৃলক, 5,000/= 

 

 

 

 

 

01933511751 



 

৬৯ 

মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ  

স্ত্রী- মভাছাোঃ আভদা মফগভ  

 

 

 

28080777529 

01762706750 

 

 

ারকন- দরিণভধুপুয, ওোড-

09, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

 

 

 

 

 

 

 

কৃলক, 5,000/= 

 

 

 

 

৭০ মভাছাোঃ মযভফকা মফগভ  

জং- মৃত কারজভ উরিন  

 

5504471839 

0157323775 

 

 

 

 

 

 

ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

06, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

 

 

 

 

 

রদনভজুয, 4,000/= 

 

 

 

৭১ মভাছাোঃ ছরকনা মফওো  

জং- যরভ ফাদা  

 

280100941 

01793086537 

ারকন- রাঠিোর  াভায 

ধযণীফাড়ী, ওোড-03, 

ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/= 

 

 

 

 

৭২ মভাোঃ নূযর ক   

স্ত্রী মভাছাোঃ পরযজান মফগভ  

 

1000848109 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/= 

 

 

 

 

 

৭৩ মভাোঃ বুজ রভো  

স্ত্রী: মভাছাোঃ াধনা মফগভ  

 

19904926609025237 

0198452543 

ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/= 

 

 

 

 

 

৭৪ মভাছাোঃ ছাভছুু্ন্নাায মফগভ  

জং- মভাোঃ মভাস্তারপজায যভান  

7755744658 ারকন- দরিণ ভধুপুয, 

ওোড-09, ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/= 

 

 

 

 

 

৭৫ মভাছাোঃ যাভফো মফগভ  

জং- মৃত মভাাম্মদ আরী  

 

3313060922677 ারকন- দরিণ ভধুপুয, 

ওোড-09, ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ধযণীফাড়ী, উররপুয 

 

 

রদনভজুয, 4,000/= 

 

 

 

 

৭৬ মভাছাোঃ ম াযভদা মফগভ  

জং—আব্দুয যভান  

 

7339378775 

ারকন- দরিণ ভধুপুয, 

ওোড-09, ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/= 

 

 

 

 

 



৭৭ মভাোঃ ভহুফয যভান  

স্ত্রী: মভাছাোঃ নুরুন্নাায মফগভ  

4929407598508 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/= 

 

 

 

 

৭৮ মভাোঃ নুরু রভো  

স্ত্রী: মভাছাোঃ নাজভা মফগভ  

 

6860446506 

01778376598 

ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/= 

 

 

 

 

 

৭৯ মভাোঃ আবুর কারাভ  

স্ত্রী: মভাছাোঃ আভনাোযা মফগভ  

 

5508088233 

01765533945 

 

ারকন- দরিণ ভধুপুয, 

ওোড-03, ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/= 

 

 

 

 

 

৮০ মভাছাোঃ ভরজেনা মফগভ  

জং- মভাোঃ ভনছুয আরী  

 

6410212101 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড-

05, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/= 

 

 

 

 

 

৮১ মভাোঃ আব্দুল্ল্া  

স্ত্রী মভাছাোঃ যতনা মফগভ  

 

8208173545 

01786232002 

ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড- 

04 ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/= 

 

 

 

 

 

৮২ মভাছাোঃ মজন্না মফগভ  

জং মভাোঃ আপজর মাভন  

 

7789776114 

01997656870 

ারকন- নারযভকর ফাড়ী, 

ওোড- 03 ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ধযণীফাড়ী, 

উররপুযযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/= 

 

 

 

 

 

৮৩ মভাোঃ নুয আরভন  

স্ত্রী- মভাছাোঃ মযাকছানা মফগভ  

 

592940352017 

01777121875 

ারকন- নারযভকর ফাড়ী, 

ওোড- 03 ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ধযণীফাড়ী, 

উররপুযযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/= 

 

 

 

 

৮৪ মভাোঃ ভামুদুর াান  

স্ত্রী- মভাছাোঃ মযভফকা সুরতানা  

 

 4203294469 ারকন- ধযণীফাড়ী,  ইউরনেন 

ভূরভ অরপ ধযণীফাড়ী, 

উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/= 

 

 

 

 

01793807692 



৮৫ মভাোঃ ভনজুরুর ইরাভ  

স্ত্রী মভাছাোঃ রাইজু মফগভ  

1004178024 

01737070193 

ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড- 

04 ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

 

রদনভজুয, 4,000/= 

 

 

 

 

৮৬ মভাোঃ ভনজু রভো  

স্ত্রী মভাছাোঃ মভাভরভা মফগভ  

 

2358343149 ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড- 

04 ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

 

রদনভজুয, 4,000/= 

 

 

 

 

 

৮৭ মভাোঃ নুয মভাাম্মদ  

স্ত্রী- মভাছাোঃ আকররভা মফগভ  

 

5958302258 

01722058832 

ারকন- ধযণীফাড়ী 

মতরীাড়া, ওোড- 05 

ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

 

রদনভজুয, 4,000/= 

 

 

 
 

৮৮ 

 

মভাছাোঃ নুয আক্তায মফগভ  

রং- মৃত আরভন রভো  

 

 

6910615165514 

01910274739 

ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড- 

05 ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

 

রদনভজুয, 4,000/= 

 

 

 

 

৮৯ মভাছাোঃ কুরজন 

জং- মৃত আোঃ ভরজদ  

 

5057887829 

01771537123 

ারকন- দরিণভধুপুয , 

ওোড- 09 ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ধযণীফাড়ী, উররপুয 

গৃরনী, 8,000/= 

 

 

 

 

 

৯০ মভাোঃ জারদুর ইরাভ জারদ  

স্ত্রী মভাছাোঃ আনজুআযা মফগভ  

 

9136715464 

01317124874 

ারকন- আোঃ ারকভ , ওোড- 

09 ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয, 6,000/= 

 

 

 

 

৯১ মভাছাোঃ ভারুপা মফগভ  

জং- মভাোঃ রদুর ইরাভ  

 

3755554369 

01904807712 

ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড- 

04 ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয, 7,000/= 

 

 

 

 

 

৯২ মভাোঃ আোঃ ভাভরক  

স্ত্রী মভাছাোঃ করনুয মফগভ  

 

6858304725 

01750099020 

ারকন- মতরীাড়া 

ধযণীফাড়ী, ওোড- 05 

ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয, 7,000/= 

 

 

 

 

 



৯৩ মভাোঃ নাজমুর মাভন  

স্ত্রী- মভাছাোঃ চােনা  াতুন  

 

8688766040 

01942141963 

ারকন- মতরীাড়া 

ধযণীফাড়ী, ওোড- 05 

ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

 রদনভজুয- 7,000/= 

 

 

 

 

 

 

৯৪ 

 

মভাছাোঃ মযাভকো মফগভ  

জং- মৃত ভরউয যভান  

 

 

5054486898 

01930235037 

 

ারকন-  ধযণীফাড়ী, ওোড- 

05 ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

 

গৃরনী, 8,000/= 

 

 

 

 

 

৯৫ মভাছাোঃ নুয নাায মফগভ  

জং- মভাোঃ দুলু রভো  

 

3257858658 

01720158572 

ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড- 

05 ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

গৃরনী, 8,000/= 

 

 

 

 

 

৯৬ মভাছাোঃ নুরয মফগভ  

রং-নুয মাভন  

 

5080460510 

01868152087 

ারকন- মতরীাড়া 

ধযণীফাড়ী, ওোড- 05 

ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

গৃরনী, 8,000/= 

 

 

 

 

 

৯৭ মভাছাোঃ আইরযন  

জং- মভাোঃ মজোদুর ইরাভ  

 

2002491944415460 

01902780758 

ারকন-  ধযণীফাড়ী, ওোড- 

05 ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

গৃরনী 5,000/= 

 

 

 

 

 

৯৮ মভাোঃ মাভরভন আরী  

স্ত্রী মভাছাোঃ যাভদা মফগভ  

 

7758149558 

01748779189 

ারকন- ধযণীফাড়ী, ওোড- 

05 ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয, 6,000/= 

 

 

 

 

 

৯৯ মভাোঃ দরফয উরিন  

স্ত্রী মভাছাোঃ ভররা মফগভ  

 

8204663374 ারকন-  ধযণীফাড়ী, ওোড- 

05 ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয, 6,000/= 

 

 

 

 

 

১০০ শ্রী রজভতন চন্দ্র যাে  

স্ত্রী শ্রীভরত মভভনকা যানী  

 

5954446240 

01774220830 

ারকন- দরিণভধুপুয ওোড- 

09 ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয-3000/= 

 

 

 

 

 



১০১ মভাছাোঃ াভযা মফগভ  

জং- মৃত াভছন আরী  

 

4915276205477 

01772600963 

ারকন-  ধযণীফাড়ী, ওোড- 

05 ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

গৃরনী-3000/= 

 

 

 

 

 

১০২ মভাোঃ রদুর ইরাভ  

স্ত্রী মভাছাোঃ ারনা মফগভ  

 

4919444735754 

01748468187 

 

ারকন-  ধযণীফাড়ী, ওোড- 

05 ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয-3000/= 

 

 

 

 

 

 

১০৩ মভাছাোঃ ারভা মফগভ  

জং মভাোঃ মভকন্দায আরী  

 

2690243770176 

017870148158 

ারকন-  ধযণীফাড়ী, ওোড- 

05 ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

 

গৃরনী-4000/= 

 

 

 

 

১০৪ মভাোঃ াাদত মাভন  

স্ত্রী মভাছাোঃ ভরজেনা মফগভ  

 

1955492660036431 

01408441249 

ারকন-  ধযণীফাড়ী, ওোড- 

05 ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয-6000/= 

 

 

 

 

 

১০৫ মভাোঃ ওভয আরী  

স্ত্রী মভাছাোঃ আভরকজান  

 

4608151340 

01747545123 

ারকন-  ধযণীফাড়ী, ওোড- 

05 ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয-6000/= 

 

 

 

 

১০৬ মভাছাোঃ মভাভরভা মফগভ  

জং- মভাোঃ ভনজু রভো  

 

6408298211 

01750969251 

 ারকন-  রাঠিয  াভায, 

ওোড- 03 ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ধযণীফাড়ী, উররপুয 

 

গৃরনী-6000/= 

 

 

 

 

 

১০৭ 

 

মভাছাোঃ কছবান মফগভ  

জং- মৃত মাভন আরী  

 

6875874403 

01710381830 

ারকন-  রাঠিয  াভায, 

ওোড- 03 ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ধযণীফাড়ী, উররপুয 

 

গৃরনী -6000/= 

 

 
 

 

১০৮ 

মভাছাোঃ ারনা মফগভ  

রং- মভাোঃ ছরভয উরিন 

 

4158333171 

01301123548 

ারকন-  ধযণীফাড়ী উত্তয , 

ওোড- 05 ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ধযণীফাড়ী, উররপুয 

গৃরনী -6000/= 

 

 

 

 
 



১০৯ মভাোঃ ফরদোজ্জাভান  

স্ত্রী মভাছাোঃ মোযা মফগভ  

 

2807770231 

01737039767 

ারকন-  ধযণীফাড়ী, ওোড- 

05 ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয -6000/= 

 

 

 

 

 

১১০ মভাোঃ রদায যভান  

স্ত্রী মভাছাোঃ ভরজেনা মফগভ  

 

4919444737627 

01735587296 

ারকন-  উরকর াড়া, ওোড- 

05 ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয -6000/= 

 

 

 

 

 

১১১ মভাোঃ মুা রভো  

স্ত্রী মভাছাোঃ নাজভা মফগভ  

 

4919444737629 

01738373988 

ারকন-  ধযণীফাড়ী দরিণ, 

ওোড- 05 ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয -6000/= 

 

 

 

 

 

 

১১২ মভাোঃ ফাবু রভো  

স্ত্রী রুরজনা মফগভ  

 

7777889762 ারকন-  ধযণীফাড়ী, ওোড- 

04 ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয -6000/= 

 

 

 

 

 

১১৩ মভাাম্মদ আরী  

স্ত্রী মভাছাোঃ মভাভরভা মফগভ  

 

5957891913 

01301983295 

ারকন-  মাদুভািায  

ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

রদনভজুয -8000/=- 

 

 

 

 

 

১১৪ মভাোঃ রভজানুয যভান  

স্ত্রী মভাছাোঃ আভর মফগভ  

 

491944473922 

01953569240 

ারকন-  রাঠিয  াভায, 

ওোড- 03 ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ধযণীফাড়ী, উররপুয 

 

রদনভজুয -5000/=- 

 

 

 

 

 

 

১১৫ 

 

 

শ্রী পূভেশ্বয  

স্ত্রী যতনা যানী মদফ  

3708070473 ারকন-  ধযণীফাড়ী, ওোড- 

09 ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

 

 

রদনভজুয -5000/=- 

 

 

 

 

 

 

 

১১৬ 

মভাছাোঃ মজানা মফগভ  

রং- মৃত দরফয উরিন  

5058148593 ারকন-  ধযণীফাড়ী, ওোড- 

04 ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

গৃরনী -4000/=- 

 

 

 

 

 

 



 

১১৭ 

 

মভাোঃ মযত আরী  

স্ত্রী মভাছাোঃ যরভা মফগভ  

 

1908139510 

 

ারকন-  ধযণীফাড়ী, ওোড- 

05 ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয 

 

রদনভজুয -5000/=- 

 

 

 

 

 

১১৮ মভাোঃ আরভনুর ইরাভ  

স্ত্রী মভাছাোঃ উভম্ম ারন  

 

4604660300 ারকন-  লটি ফাড়ী নারযভকর 

ফাড়ী, ওোড- 04, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ ধযণীফাড়ী 

উররপুয 

রদনভজুয -6000/=- 

 

 

 

 

 

১১৯ মভাছাোঃ নুয জাান মফগভ  

জং- মৃত- মাভন ম   

 

4604716182 

01753383437 

ারকন-  ডাক্তায াড়া 

নারযভকর ফাড়ী, ওোড- 03, 

ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধযণীফাড়ী উররপুয 

গৃরনী-4000/= 

 

 

 

 

 

 

১২০ 

 

মভাোঃ আব্দু মছাফাান  

রং- মৃত আছভত উল্যা  

মভাছাোঃ পাভতভা মফগভ  

জং- মভাোঃ আব্দু মছাফাান  

 

6408310248 

01917413814 

 রকভত ভধুপুয  াভায, 

ধযণীফাড়ী, উররপুয, কুরড়গ্রাভ  

 

রদনভজুয  

7000/-  

 

১২১ মভাোঃ আব্দুয যরদ  

রং- মৃত আছভত উল্যা  

মভাছাোঃ আরভনা মফগভ  

জং- মভাোঃ আব্দুয যরদ  

 

 

5058307082 

01766396699 

  

 

রকভত ভধুপুয  াভায, 

ধযণীফাড়ী, উররপুয, কুরড়গ্রাভ  

 

রদনভজুয  

7000/-  

 

১২২ মভাছাোঃ নাজভা মফগভ 

জং-মভাোঃ আভনাোয মাভন 

7307865142 ারকন- ধযণীফাড়ী,  ইউরনেন 

ভূরভ অরপ ধযণীফাড়ী, 

উররপুয 

 

 

 

রদনভজুয, 4,000/= 

 

১২৩ মভাোঃ ওছভান গণী 

স্ত্রী- ভামুদা  াতুন 

3307624506 ারকন- ধযণীফাড়ী,  ইউরনেন 

ভূরভ অরপ ধযণীফাড়ী, 

উররপুয 

 

রদনভজুয, 4,000/=  



124 মভাছাোঃ অরচনা মফওো  

রং- দচু ম   

াং- রকাভত ভধুপুয 

 

2358315881 

01775134300 

 

 

গ্রাভোঃ রকাভত ভধুপুয, ডাকোঃ 

ধযণীফাড়ী, উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

 

গৃরনী  

5000/- 

 

125 মভাছাোঃ ভভভনা মফওো  

রং- মৃত করছভ উরিন  

াং- রকাভত ভধুপুয  াভায 

 

1004160329 

01737747513 

গ্রাভোঃ রকাভত ভধুপুয 

 াভায, 

 ডাকোঃ ধযণীফাড়ী, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।    

গৃরনী  

5000/- 

 

126 মভাছাোঃ আভরো মফওো 

রং- মৃত দরছভ উরিন  

াং- রকাভত ভধুপুয  াভায 

 

7758313071 

01772181460 

 

গ্রাভোঃ রকাভত ভধুপুয 

 াভায, 

 ডাকোঃ ধযণীফাড়ী, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।    

 

গৃরনী  

5000/- 

 

 

 

 

 

127 মভাোঃ পযাদ রভো 

রং- মছাফাান আরী  

স্ত্রী মভাছাোঃ ভামুদা আক্তায  

জং- মভাোঃ পযাদ রভো 

াং- রকাভত ভধুপুয  াভায 

 

2857677229 

01776787806 

 

 

 

 

 

 

 

গ্রাভোঃ রকাভত ভধুপুয 

 াভায, 

 ডাকোঃ ধযণীফাড়ী, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।    

 

 

 

কৃরল  

8000/- 

 



128 মভাোঃ ভনজু রভো  

রং- মৃত কভয উরিন  

স্ত্রী মভাছাোঃ মভাভরভা মফগভ  

জং মভাোঃ ভনজু রভো  

াং-ধযণীফাড়ী   

 

 

2358343149 

01737070193 

 

গ্রাভোঃ ধযণীফাড়ী ডাকোঃ 

ধযণীফাড়ী, 

 উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

 

কৃরল 

8,000/-  

 

129 মভাোঃ ভঞ্জুরুর ইরাভ  

রং- মৃত কভয উরিন  

স্ত্রী মভাছাোঃ রাইজু আক্তায  

জং মভাোঃ ভঞ্জুরুর ইরাভ  

াং-ধযণীফাড়ী   

 

 

1004178024 

01737070193 

 

গ্রাভোঃ ধযণীফাড়ী ডাকোঃ 

ধযণীফাড়ী, 

 উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

 

কৃরল 

8,000/-  

 

ফজযা ইউরনেন 

১30 মভাোঃ এরাভ প্রাভারনক  

স্ত্রী- মভাছা- জাানায মফগভ  

01318991517 

3706485137 ারকন- াদুো দাভায াট,  ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ফজযা, উররপুয 

রদনভজুয, 8,000/=  

১31 মভাোঃ াভসুর ক  

স্ত্রী- মভাছা-ফুরভরত মফগভ  

01318991517 

19742611471000013 ারকন- াদুো দাভায াট,  ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ফজযা, উররপুয 

রদনভজুয, 9,000/=  

১32 মভাোঃ জাভদুর ইরাভ  

স্ত্রী- মভাছা-মভাছাোঃ রুভা মফগভ  

01315203127 

 

7314047270 ারকন- াদুো দাভায াট,  ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ফজযা, উররপুয 

রদনভজুয, 9,000/=  

১33 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ  

স্ত্রী- মভাছা-ারদা মফগভ  

01836369349 

325648 ারকন- াদুো দাভায াট,  ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ফজযা, উররপুয| 

রদনভজুয, 8,000/=  



১34 মভাোঃ কাভফদ আরী  

স্ত্রী- মভাছা-ভরজভত মফগভ  

01859268125 

9106646178 ারকন- াদুো দাভায াট,  ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ফজযা, উররপুয| 

রদনভজুয, 6,000/=  

১35 মভাোঃ রপউর যভান  

স্ত্রী- মভাছা-ফুরঝুরয মফগভ  

01737859645 

8206485859 ারকন- াদুো দাভায াট,  ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ফজযা, উররপুয,  

রদনভজুয, 7,000/=  

১36 মভাছাোঃ জাভনা মফগভ  

জং-মৃত-নইমুরিন 

01836369349 

 

6856502247 

ারকন- াদুো দাভায াট,  ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ফজযা, উররপুয 

গৃরনী, 6,000/=  

১৩7 মভাোঃ আব্দুর কাইউভ  

স্ত্রী- মভাছা মভাভ েদা মফগভ - 

01427488239 

8656705525 ারকন- াদুো দাভায াট,  ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ফজযা, উররপুয 

রদনভজুয, 7,000/= 

 

১৩8 মভাছাোঃ রুারী মফগভ  

জং-  

01750762669 

4156475974 ারকন- াদুো দাভায াট,  ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ফজযা, উররপুয  

 গৃরনী, 6,000/=  

১৩9 মভাোঃ তাইজুর ইরাভ  

01796125095 

7306666194 ারকন- াদুো দাভায াট,  ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ফজযা, উররপুয 

রদনভজুয, 6,000/=  

১40 মভাোঃ মগারাভ উরিন  

01823234610 

8206648621 ারকন- াদুো দাভায াট,  ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ফজযা, উররপুয 

রদনভজুয, 8,000/=  

685650224
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১41 মভাোঃ আব্দুর ভরতন  

01318953163 

1456639457 ারকন- াদুো দাভায াট,  ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ফজযা, উররপুয 

রদনভজুয, 8,000/=  

১42 মভাোঃ ভনজু রভো  

01704208681 

6715837408978 ারকন- াদুো দাভায াট,  ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ফজযা, উররপুয 

রদনভজুয, 8,000/=  

১43 মভাছাোঃ সুরপো মফগভ  

01714487892 

1906490196 ারকন- াদুো দাভায াট,  ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ফজযা, উররপুয 

গৃরনী, -5000/=  

১44 মভাছাোঃ যরভা মফগভ  

01318953151 

8206603576 ারকন- াদুো দাভায াট,  ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ফজযা, উররপুয 

গৃরনী,-6000/=  

১45 মভাছাোঃ াায ফানু  

01873886571 

1906641293 ারকন- াদুো দাভায াট,  ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ফজযা, উররপুয 

গৃরনী,-6000/=  

১৪6  মভাছাোঃ সুরপো মফগভ   

01947753289 

4606644922 ারকন- াদুো দাভায াট,  ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ফজযা, উররপুয 

গৃরনী,-5000/=  

147 মভাোঃ মভভয আরী  

রং- মভাোঃ ভভফদ আরী  

মভাছাোঃ াযরজনা মফগভ  

জং- মভাোঃ মভভয আরী  

 

4919416780013 

01892931800 

াং- ভধ্য ফজযা, ফজযা, উররপুয, কুরড়গ্রাভ কৃরল  

7000/- 

 

190664129
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1৪8 মভাোঃ ভভফদ আরী  

রং- মৃত- আরতয ভামুদ  

মভাছাোঃ কভরা মফগভ  

জং- মভাোঃ ভভফদ আরী 

 

5056399370 

01938-257707 

 

াং- ভধ্য ফজযা, ফজযা, উররপুয, কুরড়গ্রাভ 

কৃরল  

6000/- 

 

১৪9 মভাোঃ কাইছরা ভামুদ  

রং- মৃত - যরভ ফক্স 

মভাছাোঃ াভছনা মফগভ  

জং- মভাোঃ কাইছরা ভামুদ  

াং ভধ্য ফজযা  

 

 

7756417403 

01911131694 

 

াং- ভধ্য ফজযা, ফজযা, উররপুয, কুরড়গ্রাভ 

রদনভজুয  

7000/- 

 

১50 মভাোঃ সুরতান ভামুদ রকনু  

রং- মভাোঃ মকছরা ম   

মভাছাোঃ ারছনা মফগভ  

জং- মভাোঃ সুরতান ভামুদ রকনু  

াং- ভধ্য ফজযা  

 

 

5993190593 

01933530531 

 

াং- ভধ্য ফজযা, ফজযা, উররপুয, কুরড়গ্রাভ 

রদনভজুয  

6 000/- 

 

 

 

 

 

 

 

ান্ডুর ইউরনেন 

151 অরনতা যানী  

01744657755 

4917731892390 ারকন –রন্ধান্ত ভাররতফাড়ী, ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ান্ডুর, উররপুয 

গৃরনী-4000/= 

 

152 রযভর চন্দ্র যাে  

01308229397 

4919472858832 ারকন –রন্ধান্ত ভাররতফাড়ী, ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ান্ডুর, উররপুয,  

রদনভজুয-6000/=  



153 মৃনার চন্দ্র  

01701502455 

4158356958 ারকন –রন্ধান্ত ভাররতফাড়ী, ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ান্ডুর, উররপুয 

রদনভজুয-6000/=  

154 ভন্তাল কুভায ফম্মন  

 

4608375046 ারকন –রন্ধান্ত ভাররতফাড়ী, ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ান্ডুর, উররপুয 

গৃরনী-5000/=  

155 ভযন্দ্র নাথ 

স্ত্রী- শ্রীভরত কৃষ্ণা যাণী 

 

৭৮০৫৪৯৮১৪৯ 

০১৭৯১৯৭৫১৩২ 

 ারকন –তনুযাভ, ান্ডুর, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ান্ডুর, উররপুয 

 

 

রদনভজুয-6000/= 

 
7875  

156 রচযনরজত যাে  

01715100444 

417578203 ারকন-রন্ধান্ত ভাররতফাড়ী, ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ান্ডুর, উররপুয 

রদনভজুয -6000/=  

157 অধীয চন্দ্র ফম্মেন  

স্ত্রী ানরজ ফারা  

01754853992 

8858361998 ারকন-রন্ধান্ত ভাররতফাড়ী, ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ান্ডুর, উররপুয 

রদনভজুয -6000/=  

158 শ্রী মগাীকান্ত  

রং- মৃত প্রন্ন মদফনাথ   

9142435115 ারকন-রন্ধান্ত ভাররতফাড়ী, ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ান্ডুর, উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/=  

159 মভাোঃ  ররলুয যভান  

রং- মৃত আব্দুয যভান  

মভাছাোঃ ভভনাোযা মফগভ 

জং-মভাোঃ  ররলুয যভান  

 

 

8208498686 

01778336529 

  

আপুোয  াতা ,ান্ডুর, উররপুয, কুরড়গ্রাভ।  

রদনভজুয  

7000/- 

 



160 মভাোঃ আরভনুয ইরাভ  

রং- মভাোঃ  ররলুয যভান  

মভাছাোঃ ান্তনা মফগভ 

জং মভাোঃ আরভনুয ইরাভ 

 

 

5058574897 

01632897637 

 

আপুোয  াতা ,ান্ডুর, উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

কৃরল  

7000/- 

 

161 মভাছাোঃ নাজভা মফগভ  

জং- মৃত আব্দুর াই  

 

 

 

 

 

3708373760 

01763095487 

 

আপুোয  াতা ,ান্ডুর, উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

 

গৃরনী  

6000/-  

 

162 মভাোঃ ঈভাভ মাভন  

রং- মৃত নুরুজ্জাভান  

মভাছাোঃ আভরো মফগভ  

জং- মভাোঃ ঈভাভ মাভন  

 

 

 

7754223795 

01730697563 

 

আপুোয  াতা ,ান্ডুর, উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

 

কৃরল 

7000/- 

 

163 শ্রী শ্যাভর চন্দ্র ফম্মেন  

রং- কারভনী কান্ত যাে  

শ্রী ভাররত যানী  

জং শ্রী শ্যাভর চন্দ্র ফম্মেন  

 

 

 

9108509267 

01324145708 

 

আপুোয  াতা ,ান্ডুর, উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

 

রদনভজুয 

8,000/-  

 

164 শ্রী ধনঞ্জে কুভায ফম্মেন 

রং- করুনা কান্ত যাে  

শ্রীভরত বৃরি যানী 

জং শ্রী ধনঞ্জে কুভায ফম্মেন 

 

 

 

5111904552 

01788624165 

 

আপুোয  াতা ,ান্ডুর, উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

 

রদনভজুয 

8, 000 

 



165 মভাছাোঃ দুরারী মফগভ  

জং- মৃত- ভজনু রভো  

 

 

 

 

8658497519 

01701591405 

 

আপুোয  াতা ,ান্ডুর, উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

  

গৃরনী  

6000/-  

 

166 মভাোঃ ভাঈদুর ইরাভ 

রং-মভাোঃ-রযাজুর ইরাভ 

মভাছাোঃ নুযনাায মফগভ 

জং-মভাোঃ ভাঈদুর ইরাভ 

 

 

3708475391 

01743957627 

 

আপুোয  াতা ,ান্ডুর, উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

 

কৃরল  

8000/- 

 

167 মভাোঃ ভরভনুয যভান  

রং- মভাোঃ  ররলুয যভান 

স্ত্রী মভাছাোঃ আকররভা  াতুন  

জং মভাোঃ ভরভনুয যভান  

াং- নো ফন্দয আপুোয াতা। 

 

 

1458485776 

01797585795 

 

গ্রাভোঃ নো ফন্দয, আপুোয াতা  

ডাকোঃান্ডুর, উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

 

কৃরল  

8,000/-  

 

ারতো ইউরনেন 

১৬8 ফাভয আরী  

01744609814 

 

3722458597 ারকন-ফাধরনরকণ্ঠ ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ারতো, উররপুয 

রদনভজুয -6000/=  

১৬9 মভাছাোঃ আররজান মফওো 

রতাোঃ মৃত আরর উরিন 

১৯০৫৫২৯৬৪৮ রদঘর াইল্যা, ফাগুো, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ারতো, উররপুয 

গৃরনী 4000/= 

 
১70 মভাছাোঃ ভরজেনা মফগভ   

01782304784 

6855774011 ারকন-নোডাযা ারতো ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ারতো, উররপুয 

রদনভজুয -6000/=  



১71 মভাছাোঃ বুররর মফগভ  

01791885388 

3705621841 ারকন-ারতো বাভফ ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ারতো , উররপুয 

গৃরনী 4000/=  

১72 মভাছাোঃ ারনা মফগভ  

01992470288 

5955751705 ারকন-ারতো বাভফ ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ারতো , উররপুয 

গৃরনী 4000/=  

১73 মভাছাোঃ সুযতন মফগভ  

01739083929 

2364023354 ারকন-ারতো বাভফ ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ারতো , উররপুয 

গৃরনী 4000/=  

১74 মভাোঃ ারন আরী  

01822811332 

4160022341 ারকন-ারতো বাভফ ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ারতো , উররপুয  

রদনভজুয -6000/= 

 

১75 মভাোঃ আবু ফক্কয  

0179237761 

3255753091 ারকন-ারতো বাভফ ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ারতো , উররপুয 

রদনভজুয -8000/=-  

১76 মভাছাোঃ চরভরর মফগভ  3255630000 ারকন-ারতো বাভফ ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ারতো , উররপুয 

গৃরনী-4000/=  

১৭7 মভাছাোঃ ছরকনা মফগভ  3268072695 ারকন-ফাধ যাস্তা অনন্তপুয , ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ারতো উররপুয 

গৃরনী-4000/=  

১৭8 মভাছাোঃ আরভা মফগভ  

01737742212 

6855638653 ারকন-ারতো বভফ ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ারতো , উররপুয 

গৃরনী-4000/=  

 



১৭9 মভাোঃ পজলুর ক   

স্ত্রী মভাছাোঃ জরড়না মফগভ  

 

2355631413 

01763916984 

ারকন-ারতো বভফ, ওোড ে নং-08, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ ারতো , উররপুয 

কৃরল-4000/= 

 

 

 

 

 

১80 মভাোঃ আম্বায আরী  

স্ত্রী মভাছাোঃ জাভভনা মফগভ  

 

8655628272 ারকন-ারতো, ইউরনেন ভূরভ অরপ ারতো, 

উররপুয 

কৃরল-5000/= 

 

 

 

 

১81 মভাোঃ ইভান মাভন  

স্ত্রী মভাছাোঃ ইোছরভন মফগভ  

 

৮২০২৩০৩৭৩৪  রদঘর াইল্যা, ফাগুো, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ারতো, উররপুয 

কৃরল-4000/= 

 

 

 

 

 

১82 মভাোঃ আব্দুর গফুয   

স্ত্রী জাভভনা মফগভ  

8205623294 

01318197023 

ারকন-ারতো বভফ, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ারতো, উররপুয 

কৃরল-5000/= 

 

 

 

 

 

১83 মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক  

স্ত্রী মভাছাোঃ মফগভ  

5505549815 ারকন-অনন্তপুয, ইউরনেন ভূরভ অরপ ারতো, 

উররপুয 

কৃরল-4000/- 

 

 

 

 

১84 মভাোঃ নুয ইরাভ  

স্ত্রী: মভাছাোঃ আরছো মফগভ  

2358356052 

01797790234 

ারকন-ারতো বভফ, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ারতো, উররপুয 

কৃরল-4000/- 

 

 

 

 

 



১85 মভাোঃ ররোকত আরী  

স্ত্রী মভাছাোঃ ভনুঝুরড় মফগভ  

1004328462 

01903726249 

ারকন-ারতো বভফ, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ারতো, উররপুয 

কৃরল-4000/- 

 

 

 

 

 

১86 মভাোঃ রুহুর আরভন  

স্ত্রী মভাছাোঃ ভরযেভ মফগভ  

1458646229 

01996985301 

ারকন-ারতো বভফ, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ারতো, উররপুয 

কৃরল-4000/- 

 

 

 

 

 

 

১৮7 

 

মভাছাোঃ মজাভফদা মফগভ  

জং আজাায আরী  

 

3705619777 

01722621758 

 

ারকন-ারতো বভফ, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ারতো, উররপুয 

 

কৃরল-4000/- 

 

 

 

 

 

১৮8 ভরজফয যভান  

স্ত্রী মভাছাোঃ ারদা মফগভ  

9105612700 

01762932458 

ারকন-ারতো বভফ, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ারতো, উররপুয 

কৃরল-4000/- 

 

 

 

 

১৮9 জুররককায আরী  

স্ত্রী মভাছাোঃ ছারফনা মফগভ  

7755747925 

01322420777 

ারকন-ারতো বভফ, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ারতো, উররপুয 

কৃরল-4000/- 

 

 

 

 

 

১90 মভাছাোঃ আভরো মফগভ  

রং জারভয উরিন 

1905624050 

01933794930 

ারকন-ারতো বভফ, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ারতো, উররপুয 

গৃরনী -4000/- 

 

 

 

 

 



১91 শুকুয আরী  

স্ত্রী মভাছাোঃ রভনু মফগভ  

9105618434 ারকন-ারতো বভফ, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ারতো, উররপুয 

কৃরল-4000/- 

 

 

 

 

১92 মভাোঃ মফরার মাভন  

স্ত্রী মভাছাোঃ ারুর মফগভ  

5505763788 

01943045143 

ারকন-ারতো বভফ, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ারতো, উররপুয 

কৃরল-4000/- 

 

 

 

 

 

 

193 

 

মভাোঃ রুহুর আরভন  

স্ত্রী মভাছাোঃ আরছো মফগভ  

01307338180 

 

 

 

4919461852804 

 

ারকন-ওরাভাগঞ্জ ারতো, ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ারতো, উররপুয 

 

কৃরল-6000/= 

 

১94 মভাোঃ মফরার মাভন  

স্ত্রী মভাছাোঃ ররতপা আক্তায  

 

19884919461000128 ারকন-মঘারদায াড়, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ারতো, উররপুয 

কৃরল-5000/= 

 

 

 

 

 

195 মভাছাোঃ নরছো মফগভ  

জং- মৃত নজফ উরিন 

 

8655488701 

01963036094 

ারকন-ারতো বভফ, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ারতো, উররপুয 

কৃরল-3000/= 

 

 

 

 

 



১96 মভাোঃ আরভনুর ইরাভ  

স্ত্রী মভাছাোঃ মভাভ েদা মফগভ  

 

4195552270 

 

01757819873 

ারকন-ারতো বভফ, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ারতো, উররপুয 

কৃরল-3000/= 

 

 

 

 

 

১৯7 

 

মভাোঃ আবুর মাভন  

 

 

4919461848570 ারকন-ারতো বভফ, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ারতো, উররপুয 

কৃরল-3000/= 

 

 

 

 

 

198 মভা: আব্দুর াই  

স্ত্রী াররভা  াতুন  

6405538528 ারকন- রজরী মগাাড়া, ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ারতো, উররপুয 

কৃরল-3000/= 

 

 

 

 

১৯9 মভা: আর-আরভন  

রং মভা: আব্দুর াই  

5453267475 ারকন- রজরী মগাাড়া, ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ারতো, উররপুয 

কৃরল-3000/= 

 

 

 

 

 

200 মভা: আাদুর রভো  

রং- আব্দুর াই  

20074919461102628 ারকন- দীঘর াইল্যা, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ারতো, উররপুয 

 

রদনভজুয-3000/= 

 

 

 

 

 

 

560486315 



201 মভাোঃ াজু রভো 

স্ত্রী: মভাছা: ইভভাতাযা মফগভ 

5114333916 

01915902303 

ারকন- টাযী াড়া, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ারতো, উররপুয 

 

কৃলক-6000/= 

 

 

 

 

 

202 মভাছাোঃ াভয বানু মফওো  

জং- মৃত একাব্বয আরী  

 

 

 

3705452682 

01937852350 

 

নতুন অনন্তপুয, রজরী, ারতো, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ। 

 

 

গৃরনী  

6000/-  

 

203 মভাোঃ নাজমুর ক  

রং- মভাোঃ মুনছুয রভো  

মভাছাোঃ রযভা আক্তায  

জং- মভাোঃ নাজমুর ক  

 

 

 

 

2365672886 

01760048626 

 

 

নতুন অনন্তপুয, রজরী, ারতো, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ। 

 

 

রদনভজুয  

8000/-  

 

204 ভস্তবান মফওো  

জং- মৃত াগরা ভামুদ  

 

 

 

 

 

5955454599 

01990171652 

 

নতুন অনন্তপুয, রজরী, ারতো, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ। 

 

 

গৃরনী 

6000/- 

 

205 মভাোঃ জাভফদ আরী  

রং- মৃত- ভরভ উরিন  

মভাছাোঃ আরজভন মফগভ  

জং- মভাোঃ জাভফদ আরী  

 

 

 

4605482472 

01705929438 

 

ফকর াড়া ারতো বভফ, উররপুয, কুরড়গ্রাভ  

 

রদনভজুয  

7000/-  

 



206 মভাোঃ ততেফ আরী  

রং- মৃত কররমুরিন 

মভাছাোঃ ছুযতবান মফগভ  

জং-মভাোঃ ততেফ আরী  

াং- রজরী   

 

 

 

7755159311 

01985289490 

 

নতুন অনন্তপুয, রজরী, ারতো, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ। 

 

 

কৃরল  

8000/-  

 

 

২07 মভাছাোঃ রূজান মফগভ  

রং- মৃত মকযাভত ব্যাযী  

 

 

 

 

8655482852 

01306548312 

 

উচা রবটা , ারতো বভফ, উররপুয, কুরড়গ্রাভ 

 

গৃরনী  

4000/-  

 

২০8 মভাোঃ ইছফ আরী  

রং- মৃত করপর উরিন  

মভাছাোঃ ারদা মফগভ  

জং- মভাোঃ ইছফ আরী 

 

 

 

৮২২১৪৯৩০০৩ 

 

 

রদঘর াইল্যা, রজরী মগাপাড়া, ফাগুো 

উররপুয, কুরড়গ্রাভ  

 

 

কৃরল  

9000/-  

 

২০9 মভাোঃ আজাদুর  

রং- মভাোঃ জাভফদ আরী  

মভাছাোঃ জহুযা মফগভ  

জং- মভাোঃ আজাদুর  

 

 

 

 

4175923400 

01762071180 

 

ারতো বভফ ফকর াড়া, ফাগুো,  উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ 

 

 

কৃরল  

7000/- 

 

২10 শ্রী মছাটন চন্দ্র ফভ েন 

রং- মৃত বুরি চন্দ্র ফভ েন 

অরনতা যানী  

জং শ্রী মছাটন চন্দ্র ফভ েন  

াং কদভতরা অনন্তপুয 

 

911 112 7966 

 

গ্রাভ: কদভতরা অনন্তপুয,  ডাকঘযোঃ ফাগুো, 

উররপুয, কুরড়গ্রাভ।  

 

কৃলক 

8000/- 

 

 

 

 

 

 

 

 



২11 রার ফাাদুয দা 

 রং- মৃত ী দা  

শ্যাভরী যানী  

জং রার ফাাদুয দা 

াং কদভতরা অনন্তপুয 

 

685  556  3604 

 

গ্রাভ: কদভতরা অনন্তপুয,  ডাকঘযোঃ ফাগুো, 

উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

 

কৃলক 

8000/- 

 

 

 

 

 

২12 শ্যাভর চন্দ্র ফভ েন 

রং- মবাভফশ্বয ফভ েন 

শ্রীভরত রদপ্তী যানী  

জং শ্যাভর চন্দ্র ফর্ম্ে 

াং কদভতরা অনন্তপুয 

 

417  885  1822 

 

গ্রাভ:  অনন্তপুয,  ডাকঘযোঃ ফাগুো, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ। 

 

কৃলক 

8000/- 

 

 

 

 

 

২13 ংকয চন্দ্র ফভ েন 

রং- মৃত মরাযাভ ফভ েন 

ননী ফারা যানী  

জং ংকয চন্দ্র ফর্ম্ে 

াং কদভতরা অনন্তপুয 

 

 

910  566  8710 

 

গ্রাভ: কদভতরা অনন্তপুয,  ডাকঘযোঃ ফাগুো, 

উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

 

কৃলক 

8000/- 

 

 

 

 

২14 সুভন্ত চন্দ্র ফভ েন 

রং শ্রী ংকয চন্দ্র  

ীভা যানী 

জং সুভন্ত চন্দ্রফভ েন 

াং কদভতরা অনন্তপুয 

325  568  5616  

গ্রাভ: কদভতরা অনন্তপুয,  ডাকঘযোঃ ফাগুো, 

উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

কৃলক 

8000/- 

 

 

 

 

 

২15 মবাভফশ্বয চন্দ্র ফভ েন 

রং ালুক চন্দ্র ফভ েন 

শ্রীভরত ভরা যানী  

জং-  মবাভফশ্বয চন্দ্র ফভ েন 

াং কদভতরা অনন্তপুয 

 

415  566  4248 

 

গ্রাভ: কদভতরা অনন্তপুয,  ডাকঘযোঃ ফাগুো, 

উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

 

 

কৃরল 

8000/- 

 

 

 

 

 



২16 সুফর চন্দ্র ফভ েন 

রং সুধীন চন্দ্র ফভ েন 

রাকী যানী  

জং সুফর চন্দ্র ফভ েন 

াং কদভতরা অনন্তপুয 

280  560 9977 গ্রাভ: কদভতরা অনন্তপুয,  ডাকঘযোঃ ফাগুো, 

উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

কৃরল 

8000/- 

 

 

 

 

 

 

২১7 মমাভগন্দ্র নাথ ফভ েন 

রং- মৃত তকরা চন্দ্র ফভ েন 

সুনতী যানী  

জংভমাভগন্দ্র নাথ ফভ েন 

াং কদভতরা অনন্তপুয 

640  537  4742 গ্রাভ: কদভতরা অনন্তপুয,  ডাকঘযোঃ ফাগুো, 

উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

কৃরল 

8000/- 

 

 

 

 

 

২১8 ভবযী যানী  

রং মৃত টগরু চন্দ্র ফভ েন 

াং- কদভতরা অনন্তপুয 

595  567  2398 গ্রাভ: কদভতরা অনন্তপুয,  ডাকঘযোঃ ফাগুো, 

উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

গৃরনী  

6000/- 

 

 

 

 

 

 

২১9 সুধীন চন্দ্র ফভ েন 

রং মৃত ভাধফ চন্দ্র ফভ েন 

অরনতা যানী  

জং সুধীন চন্দ্র ফভ েন 

াং- কদভতরা অনন্তপুয 

325  556  8804 গ্রাভ: কদভতরা অনন্তপুয,  ডাকঘযোঃ ফাগুো, 

উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

কৃলক   

8000/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২20 রফভর চন্দ্র ফভ েন 

রং আভভশ্বয চন্দ্র ফভ েন 

স্বনা যানী  

জং   রফভর চন্দ্র ফভ েন 

াং- কদভতরা অনন্তপুয 

685  561  0504 গ্রাভ: কদভতরা অনন্তপুয,  ডাকঘযোঃ ফাগুো, 

উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

কৃলক   

8000/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



২21 রফভারা যানী  

রং গুরুপ্রাদ ফভ েন 

াং- কদভতরা অনন্তপুয 

550  566  5660 গ্রাভ: কদভতরা অনন্তপুয,  ডাকঘযোঃ ফাগুো, 

উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

গৃরনী 

6000/- 

 

 

 

 

 

২22 শ্রী সুজন চন্দ্র  

রং ভারনক চন্দ্র  

শ্রীভরত পুতুর যানী  

জং শ্রী সুজন চন্দ্র  

াং- কদভতরা অনন্তপুয 

190  567  3230  গ্রাভ: কদভতরা অনন্তপুয,  ডাকঘযোঃ ফাগুো, 

উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

কৃলক   

8000/- 

 

 

 

 

 

২23 শ্রী তা ফভ েন 

রং- শ্রী রভন্টু ফভ েন  

শ্রীভরত ভরল্ল্কা যানী  

জং শ্রী তা ফভ েন 

াং- কদভতরা অনন্তপুয 

465  738 1119 গ্রাভ: কদভতরা অনন্তপুয,  ডাকঘযোঃ ফাগুো, 

উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

কৃলক   

8000/- 

 

 

 

 

 

 

 

২24 রভন্টু যাভ ফভ েন 

রং- মৃত ভারনক চন্দ্র ফভ েন  

পূরণ েভা যানী  

জং রভন্টু যাভ ফভ েন 

াং- কদভতরা অনন্তপুয 

 

640  567  6237  গ্রাভ: কদভতরা অনন্তপুয,  ডাকঘযোঃ ফাগুো, 

উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

কৃলক   

8000/- 

 

 

 

 

 

২25 শ্রী সু রার যরফদা  

রং- মৃত ফাবু রার যরফদা   

শ্রীভরত ফুরফাী যরফদা 

জং শ্রী সু রার যরফদা  

াং- কাভাযটাযী ারতো ফকী  

415  555 2450 গ্রাভ: কাভাযটাযী ারতো ফকী,  ডাকঘযোঃ 

ফাগুো, উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

কৃরল  

8000/- 

 

 

 

 

 



২26 শ্রী ভরতরার যরফদা  

রং  মৃত যাভ দরন যরফদা 

শ্রীভরত রুরভনা যরফদা  

জং শ্রী রার যরফদা  

াং- কাভাযটাযী ারতো ফকী 

 

 

820  865  9071 

 

 

 

গ্রাভ: কাভাযটাযী ারতো ফকী,  ডাকঘযোঃ 

ফাগুো, উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

কৃরল  

8000/- 

 

 

২২7 শ্রী মু রার যরফদা  

রং মৃত ফাবুরার যরফদা  

শ্রীভরত আযরত যানী  

জং শ্রী মু রার যরফদা  

াং- কাভাযটাযী ারতো ফকী 

 

 

370  864 1463 

 

 

 

 

গ্রাভ: কাভাযটাযী ারতো ফকী,  ডাকঘযোঃ 

ফাগুো, উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

াত মা  

8000/- 

 

 

২২8 শ্রী রফভর যরফদা  

রং শ্রী ভরতরার যরফদা  

শ্রীভরত কান্তী যানী  

জং- শ্রী রফভর যরফদা  

াং- কাভাযটাযী ারতো ফকী 

601  434  6693  

 

 

 

 

 

 

গ্রাভ: কাভাযটাযী ারতো ফকী,  ডাকঘযোঃ 

ফাগুো, উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

 

কৃরল  

8000/- 

 

 

২২9 শ্রী শ্যাভর চন্দ্র যরফদা  

রং শ্রী ভরতরার যরফদা  

শ্রীভরত মপরানী যরফদা  

জং- শ্রী শ্যাভর চন্দ্র যরফদা  

াং- কাভাযটাযী ারতো ফকী 

 

283  403  1003 

 

 

 

 

গ্রাভ: কাভাযটাযী ারতো ফকী,  ডাকঘযোঃ 

ফাগুো, উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

 

কৃরল  

8000/- 

 

 

২30 শ্রী কভর যরফদা  

রং শ্রী ভরতরার যরফদা  

শ্রীভরত জেন্তী যানী  

জং শ্রী কভর যরফদা  

াং- কাভাযটাযী ারতো ফকী 

 

510  324  9032  

 

 

 

 

গ্রাভ: কাভাযটাযী ারতো ফকী,  ডাকঘযোঃ 

ফাগুো, উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

  

কৃরল  

8000/- 

 

 



২31 শ্রী গভণ যরফদা  

রং মৃত ফাবুরার যরফদা  

শ্রীভরত বুরবুরী যরফদা  

জং শ্রী গভণ যরফদা  

াং- কাভাযটাযী ারতো ফকী 

 

 

685  557  1896  

 

 

 

 

গ্রাভ: কাভাযটাযী ারতো ফকী,  ডাকঘযোঃ 

ফাগুো, উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

কৃরল  

8000/- 

 

 

২32 শ্রী দীরর যরফদা  

রং শ্রী ভরতরার যরফদা  

ময া যানী  

জং শ্রী দীরর যরফদা  

াং- কাভাযটাযী ারতো ফকী 

 

 

190  864   5995 

 

 

 

গ্রাভ: কাভাযটাযী ারতো ফকী,  ডাকঘযোঃ 

ফাগুো, উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

কৃরল  

8000/- 

 

 

২33 শ্রী দীরার যরফদা  

রং মৃত ফাবুরার যরফদা  

শ্রীভরত সুজনীফারা  

জং শ্রী দীরার যরফদা  

াং- কাভাযটাযী ারতো ফকী 

 

865  558  2768  

 

 

 

 

গ্রাভ: কাভাযটাযী ারতো ফকী,  ডাকঘযোঃ 

ফাগুো, উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

কৃরল  

8000/- 

 

 

২34 মফরী যানী  

রং মৃত অনীর কুভায যকায  

াং কদভতরা অনন্তপুয 

------------------ 

 

 

 

 

 

 

গ্রাভ: কদভতরা অনন্তপুয,  ডাকঘযোঃ ফাগুো, 

উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

প্ররতফন্ধী  

5000 

 

235 মভাোঃ আরভনুর ইরাভ  

রং- মভাোঃ জভফদ আরী  

স্ত্রী মভাছাোঃ ররর মফগভ  

জং- মভাোঃ আরভনুর ইরাভ  

াং- ফকী াড়া 

 

 

3313266069544 

01757616362 

 

 

গ্রাভোঃ ফকরাড়া, 

ডাকোঃারতো, উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

 

 

কৃরল  

8000/-  

 

 



236 শ্রী অভর চন্দ্র যরফদা  

রং মৃত ভনা যরফদা  

স্ত্রী ফাভনী যানী যরফদা  

জং শ্রী অভর চন্দ্র যরফদা  

াং-ভাদাযটাযী 

 

4608289726 

01722891323 

 

 

গ্রাভোঃ ভাদাযটাযী , 

ডাকোঃধযণীফাড়ী, উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

 

 

মুরচ  

8000/- 

 

237 শ্রী সুজন যরফদা  

রং মৃত শ্রীভনা যরফদা 

স্ত্রী শ্রভরত ফুরতী যানী যরফদা  

জং শ্রী সুভন যরফদা  

াং-অনন্তপুয। 

 

4605685009 

01960401525 

 

গ্রাভোঃ অনন্তপুয, 

ডাকোঃফাগুো, উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

 

মুরচ  

8000/- 

 

238 শ্রী সুনীর যরফদা  

রং- মৃত ভনা যরফদা  

স্ত্রী শ্রীভরত চম্পা যানী  

জং শ্রী সুনীর যরফদা  

াং- অনন্তপুয। 

 

3705670911 

01722915787 

 

গ্রাভোঃ অনন্তপুয, 

ডাকোঃফাগুো, উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

 

মুরচ  

8000/- 

 

 

মথতযাই ইউরনেন 

২39 মভাছাোঃ যরদা মফগভ  

 

5505835008 ারকন-ভতুল্ল্া াড়া যাভপ্রাদ, ওোড ে নং-09, 

ইউরনেন ভূরভ অরপ মথতযাই , উররপুয 

গৃরনী -4000/= 

 

২40 মভাোঃ নুয নফী রভো  

01876582619 

3705800872 ারকন-ভতুল্ল্া াড়া যাভপ্রাদ, ওোড ে নং-09, 

ইউরনেন ভূরভ অরপ মথতযাই , উররপুয 

কৃরল -2000/=  

২41 মভাোঃ দুরার রভো  19954919483657867 ারকন-ভতুল্ল্া াড়া যাভপ্রাদ, ওোড ে নং-09, 

ইউরনেন ভূরভ অরপ মথতযাই , উররপুয  

কৃরল -2000/=  

 



২42 মভাছাোঃ নুয ফানু মফগভ  ারকন-ভতুল্ল্া াড়া যাভপ্রাদ, ওোড ে নং-09, 

ইউরনেন ভূরভ অরপ মথতযাই , উররপুয 

 

  

২43 মভাছাোঃ রাইরী মফগভ  1905968036 ারকন-পরকয াড়া মাকডাঙ্গা, ওোড ে নং-07, 

ইউরনেন ভূরভ অরপ মথতযাই , উররপুয 

গৃরনী-4000/= 

 

২44 মভাছাোঃ যরভা মফগভ  3255938551 ারকন-মাকডাঙ্গা, ওোড ে নং-07, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ মথতযাই , উররপুয 

 

 

 

গৃরনী-3000/= 

 

২45 মভাোঃ সুভন রভো  20024919483009595  ারকন-যাভপ্রাদ, ওোড ে নং-06, ইউরনেন ভূরভ  

অরপ মথতযাই , উররপুয 

 

 

 

কৃরল-2000/=  

২46 মভাোঃ জারার আভম্মদ  

01902287258 

154116934499 ারকন-মবন্ডাযাড়া দরড়রকফভাযপুয ওোড ে নং-

04, ইউরনেন ভূরভ অরপ মথতযাই , উররপুয 

কৃরল-2000/=  

২47 মভাোঃ ভাসুদ যানা 

01989307086 

19984919483010858 ারকন-দরড়রকফভাযপুয ইউরনেন ভূরভ অরপ 

মথতযাই , উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/=  

২48 জাাঙ্গীয 

01902686800 

3251363879 ারকন-দরড়রকফভাযপুয ইউরনেন ভূরভ অরপ 

মথতযাই , উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/=  



২49 মভাোঃ আররভ উরিন 

01959089228 

19784919483000014 ারকন-মবন্ডাযাড়া দরড়রকফভাযপুয, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ মথতযাই , উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/=  

২50 মভাছাোঃ আভভনা মফগভ 

01988491125 

4605908922 ারকন-মবন্ডাযাড়া দরড়রকফভাযপুয, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ মথতযাই , উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/=  

২51 মভাোঃ রফপুর রভো  

স্ত্রী মভাছাোঃ জান্নাতুর মপযভদৌ 

2839050990 

 

ারকন-দরড়রকভাযপুয ইউরনেন ভূরভ অরপ 

মথতযাই, উররপুয 

কৃরল-4000/- 

 

 

 

 

 

 

২52 মভাোঃ আব্দুয যরভ  

স্ত্রী মভাছাোঃ ারফফা আক্তায  

7790313170 

 

ারকন-দরড়রকভাযপুয ইউরনেন ভূরভ অরপ 

মথতযাই, উররপুয 

কৃরল-4000/- 

 

 

 

 

২53 মভাোঃ াররভ রভো  

রং মভাোঃ জারার উরিন 

 

4919483665014 

 

ারকন-দরড়রকভাযপুয মথতযাই,  ইউরনেন ভূরভ 

অরপ মথতযাই, উররপুয 

কৃরল-4000/- 

 

 

 

 

 

২54 মভাোঃ ততেফ আরী  

স্ত্রী মভাছাোঃ জাভভনা মফগভ  

2355850906 ারকন-দরড়রকভাযপুয, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

মথতযাই, উররপুয 

কৃরল-4000/- 

 

 

 

 

 



২55 মভাছাোঃ যরজন মনছা  

রং- যভজান আরী  

685591608 ারকন-দরড়রকভাযপুয ইউরনেন ভূরভ অরপ 

মথতযাই, উররপুয 

গৃরনী-4000/- 

 

 

 

 

 

 

 

২56 

 

মভাোঃ মভকন্দায আরী  

রং- আোঃ আরজজ  

 

8656068980 

 

ারকন-দরড়রকভাযপুয ইউরনেন ভূরভ অরপ 

মথতযাই, উররপুয 

 

কৃরল-4000/- 

 

 

 

 

 

 

২57 

 

মভাোঃ এযাদুর ক  

স্ত্রী মভাছাোঃ আভভনা মফগভ  

 

6405899193 

 

ারকন-দরড়রকভাযপুয ইউরনেন ভূরভ অরপ 

মথতযাই, উররপুয 

 

কৃরল-4000/- 

 

 

 

 

 

২58 মভাোঃ জরভ  

রং- মভাোঃ যরপকুর ইরাভ  

1955701220 ারকন-দরড়রকভাযপুয ইউরনেন ভূরভ অরপ 

মথতযাই, উররপুয 

কৃরল-4000/- 

 

 

 

 

 

 



২59 মভাোঃ যরপকুর ইরাভ  

স্ত্রী মভাছাোঃ াভকযা মফগভ  

15955111933065 ারকন-দরড়রকভাযপুয ইউরনেন ভূরভ অরপ 

মথতযাই, উররপুয 

 

 

 

 

 

 

 

 

কৃরল-4000/- 

 

 

 

 

 

 

দরদররো ইউরনেন 

২60 মভাোঃ  যনজু রভো  

01795664749  

2807745787 ারকন- কযভতাোয াড়, উত্তয দরদররো , 

ইউরনেন ভূরভ অরপ দরদররো, উররপুয 

কৃরল-3000/=  

২61 মভাোঃ উজ্জ্বর যকায 

01780718256 

91934385468 ারকন- গণকাড়া দরিণ দরদররো, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ দরদররো, উররপুয 

কৃরল-3000/=  

২62 মভাছাোঃ ছাভভনা  াতুন   

01957491438 

8207660997 ারকন-মদফওয দরিণ দরদররো, ইউরনেন ভূরভ 

অরপ দরদররো, উররপুয 

কৃরল-3000/=  

২63 মভাোঃ আোঃ ান্নান  

01707204800 

4919433708491উরিন  ারকন- গণকাড়া দরিণ দরদররো, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ দরদররো, উররপুয 

 

কৃরল-3000/=  



২64 মভাছাোঃ নুয বানু মফগভ  

01956300174 

8211135614 ারকন-মদফওয দরিণ দরদররো, ইউরনেন ভূরভ 

অরপ দরদররো, উররপুয 

কৃরল-3000/=  

২65 মভাছাোঃ রযা আক্তায   

01990429277 

19964919433104171-02 ারকন- রার ভরজদ দরররো,  ইউরনেন ভূরভ 

অরপ দরদররো, উররপুয 

কৃরল-6000/-  

২66 মভাছাোঃ মদভরাোযা মফগভ  

01943820081 

5156056996 ারকন- গণকাড়া দরিণ দরদররো, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ দরদররো, উররপুয 

কৃরল-6000/=  

২67 মভাছাোঃ পরজরা  াতুন  

01740190270 

5057725599 ারকন- াভভফযকুটি , উত্তয দরদররো 

ইউরনেন ভূরভ অরপ দরদররো, উররপুয 

কৃরল-5000/=  

২68 মভাছাোঃ রাইর মফগভ  

01716315988 

3707764027 ারকন- মছাট যদায াড়া উত্তয 

দরদররো,ইউরনেন ভূরভ অরপ দরদররো, 

উররপুয 

কৃরল-3000/=  

২69 মভাোঃ ভাঈদুর ইরাভ 

01789001392 

4195552270 ারকন- াভভফযকুটি , উত্তয দরদররো 

ইউরনেন ভূরভ অরপ দরদররো, উররপুয 

কৃরল-3000/=  

২70 মভাোঃ নাযরগ ে াযবীন 

01768974012 

7307650585 ারকন- গণক াড়া, উত্তয দরদররো ইউরনেন 

ভূরভ অরপ দরদররো, উররপুয 

কৃরল-3000/=  

4195552270 



২71  মভাোঃ আভর ইরাভ    

01940549476 

1953434709 ারকন- মদফওয দরিণ দরদররো, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ দরদররো, উররপুয 

কৃরল 5000/=  

২72 মভাোঃ যাজু ফাবু  

01944699261 

3257815625 ারকন রার ভরজদ  দরিণ দরদররো ইউরনেন 

ভূরভ অরপ দরদররো, উররপুয 

কৃরল-4000/=  

২73 মভাছাোঃ ছাভরা  াতুন    

01792783044 

5507656709 ারকন ঘাটিোর াড়া   দরিণ দরদররো 

ইউরনেন ভূরভ অরপ দরদররো, উররপুয 

কৃরল-3000/=  

২74 মভাছাোঃ সুরপো মফগভ   

01957397614 

8207810501  ারকন- অযজুন ইউরনেন ভূরভ অরপ 

দরদররো, উররপুয 

 

কৃরল -4000/=  

২75 মভাছাোঃ জেনফ মফগভ 

01794374992 

5957621161 ারকন- বাংগাটাযী কারজ াড়া, ইউরনেন ভূরভ 

অরপ দরদররো, উররপুয 

 

গৃরনী -5000/=  

২76 মভাছাোঃ মযাকছানা মফগভ  

01842449534 

19728524204215632 ারকন- উত্তয দরদররো ভধ্য , ইউরনেন ভূরভ 

অরপ দরদররো, উররপুয 

গৃরনী 4000/=  

২77 মভাছাোঃ আরভনা মফগভ 

01715601334 

1957769290 ারকন-অযজুন দরদররো, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

দরদররো, উররপুয 

গৃরনী -4000/=  



২78 মভাোঃ কাভভ আরী  

01300155788 

6407722559 ারকন- ফাভন াড়া উত্তয দরদররো, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ দরদররো, উররপুয 

কৃরল -4000/=  

২79 মভাোঃ আবুর কারাভ  

01315142413 

6407774618 

 

 

ারকন- াভভফয কর রভস্ত্রী াড়া উত্তয 

দরদররো, ইউরনেন ভূরভ অরপ দরদররো, 

উররপুয 

কৃরল-3000/=  

২80 মভাোঃ আনছায আরী   

রং- ারজয উরিন  

01740350294 

6407644001 ারকন- গণকাড়া, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

দরদররো, উররপুয 

কৃরল-3000=  

২81 মভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ  

01907319210 

5957642910 ারকন- গণক াড়া দরিণ দরদররো, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ দরদররো, উররপুয 

গৃরনী-4000/=  

২82 মভাাম্মদ আরী  

01750874421 

6857615279 ারকন- ারতরাপুয, দরিণ দরদররো, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ দরদররো, উররপুয 

কৃরল-5000=  

২83 মভাছাোঃ মভাভজেদা  াতুন  

01747763935 

6407613741 ারকন- ারতরাপুয, দরিণ দরদররো, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ দরদররো, উররপুয 

গৃরনী-4000/=  

২84 মভাছাোঃ ভভনাোযা মফগভ  

 

5091420066 ারকন- ারতরাপুয, দরিণ দরদররো, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ দরদররো, উররপুয 

গৃরনী-4000/=  

২85 মভাছাোঃ যীপা মফগভ  

জং- যরপকুর ইরাভ  

01740350294 

6857640889 ারকন- গণকাড়া দরিণ দরদররো, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ দরদররো, উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/=  

 



286 মভাোঃ আব্দুর ভরজদ  

রং- আবুর মাভন  

স্ত্রী মভাছাোঃ াভপজা মফগভ  

জং মভাোঃ আব্দুর ভরজদ  

াং- াজীাড়া, কারজাড়া। 

 

1907634404 

01705823064 

 

গ্রাভোঃ াজীাড়া, কাজীাড়া,  

ডাকোঃদরদররো, উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

 

কৃরল  

8,000/-  

 

াভভফয আরগা ইউরনেন 

২87 মভাোঃ যওোদী  

01955425148 

7754900053 ারকন-মগন্দায আরগা, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা, উররপুয 

কৃরল  

২88 মভাছাোঃ আরিঁতাযা মফগভ  

01955708367 

91041931911 ারকন-নাভভজযচয ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা, উররপুয 

কৃরল  

২89 মভাছাোঃ কভরা  াতুন  

01960757486 

9552446826 ারকন-নাভাভজযচয, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা, উররপুয 

কৃরল  

২90 মভাোঃ আবুর মাভন  

01913584530 

5505097807 ারকন-নাভাভজয চয, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা, উররপুয 

কৃরল  

২91 মভাোঃ আরযফুর ইরাভ  

 

5553356428 ারকন-মগন্দায আরগা, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা, উররপুয 

 

কৃরল  

২92 মভাছাোঃ আভনাোযা  াতুন  

01403630053 

5954910245 ারকন-মগন্দায আরগা ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা, উররপুয 

কৃরল  



২93 মভাোঃ ারফবুয যভান 

01981341840 

5954936109 ারকন-নাভাভজয চয, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা, উররপুয 

কৃরল  

২94 মভাছাোঃ যাভরা  াতুন   

3254936309 

3254936309 

4919475831663 
ারকন-নাভাভজয চয, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা, উররপুয 

কৃরল  

২95  মভাছাোঃ নরছযন মনছা  

019446162615 

6854922140 ারকন-নাভাভজয চয, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা, উররপুয 

 

কৃরল  

২96 মভাছাোঃ া ীজান  

01963932355 

4919475831663  ারকন-াভভফয আরগাভ ওোড-05, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ াভভফয আরগা, উররপুয 

কৃরল  

২97 মভাোঃ আোঃ জব্বায  8204900909 ারকন-নাভাভজয চয, ইউরনেন ভূরভ অরপ  

াভভফয আরগা, উররপুয 

 

কৃরল  

২98 মভাছাোঃ রযনা মফগভ  

01951940936 

7785795001 ারকন-মগনাদায আরগা, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা, উররপুয 

কৃরল  

২99 মভাছাোঃ ররযনা  াতুন  

01994359408 

3704888472 ারকন-মগন্দায আরগা, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা, উররপুয 

কৃরল  

300 মভাছা: আভরকজান  াতুন  

01957543016  

2694812065631 ারকন-নাভাভজয চয, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা, উররপুয 

কৃরল  



301 মভাোঃ ভান্নাছ আরী  

01964429936  

6855105893 ারকন-নাভাভজয চয, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা, উররপুয 

কৃরল   

302 যরভা মফগভ  

0176643556 

3254907565 ারকন-মগন্দায য আরগা, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা, উররপুয 

গৃরনী  

303 মভাছাোঃ  তাভযন মনছা 

  

01917578365 

7754907801 ারকন-মগন্দায আরগা, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা,  উররপুয 

গৃরনী  

304 মভাছাোঃ মগাভরনুয মফগভ  

01966071052 

6040908383 ারকন-মগন্দায আরগা ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা, উররপুয 

কৃরল  

305 মভাছাোঃ  পারানী  াতুন  

01951497756 

7304915098 ারকন-মগন্দায আরগা ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা,  উররপুয 

গৃরনী  

306 মজানা  াতুন  

01956775340 

8204865201 ারকন-মগন্দায আরগা, ওোড-04, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ াভভফয আরগা, উররপুয 

কৃরল  



307  মভাছাোঃ ভেনা  াতুন  

01935018314 

4604896805 ারকন-মগন্দায আরগা , ওোড-05, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ াভভফয আরগা,  উররপুয 

কৃরল  

308 মভাছাোঃ আউী  

01927835491 

5954869862  ারকন-াভভফয আরগা, ওোডং-04 ইউরনেন 

ভূরভ অরপ াভভফয আরগা,  উররপুয 

কৃরল  

309 মভাছাোঃ জাভরা  াতুন  

01991499814 

1454904119 ারকন-মগন্দায আরগা, ওোড ে-5 ইউরনেন ভূরভ 

অরপ াভভফয আরগা,  উররপুয 

 

 

 

 

 

কৃরল  

310 মভাছাোঃ রাফরী  

 

8863950041  ারকন-মগন্দায আরগা ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা,  উররপুয 

কৃরল  

311 মভাছাোঃ নুযফানু াযবীন  

 

1454912138 

 

ারকন-নাভাভজযচয ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা, উররপুয 

কৃরল          

৩12  মভাোঃ যাজারী   

01929118044 

55954913108 ারকন-নাভাভজয চয ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা  উররপুয 

কৃরল  



৩13 মভাোঃ কাঞ্চু মভাল্ল্া  

01942583040 

3294208792 ারকন-নাভাভজযচয ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা  উররপুয 

  

৩14 মভাছাোঃ াছনা  াতুন  

01927139459 

6854926075 ারকন-াভভফয আরগা আরগা ইউরনেন ভূরভ 

অরপ াভভফয আরগা,  উররপুয 

গৃরনী  

৩15 মভাোঃ ারনপ আরী ম   

01980260907 

8654868846 ারকন-াভভফয আরগা আরগা ইউরনেন ভূরভ 

অরপ াভভফয আরগা,  উররপুয 

গৃরনী  

৩16 যরভা মফগভ    4605072489 ারকন-ইরাভপুয, মফগভগঞ্জ, ইউরনেন ভূরভ 

অরপ াভভফয আরগা,  উররপুয 

গৃরনী  

৩17 মভাছাোঃ রুরফো  াতুন  

01989338527 

8204922994 ারকন- নাভাভজযচয ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা,  উররপুয 

কৃরল  

৩18 মভাছাোঃ যভভছা মফগভ  

 

8654881971 ারকন-াভভফয আরগা ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা,  উররপুয 

গৃরনী  



৩19 মভাছাোঃ ছবুযা মফগভ  

01951985716 

8654925158 ারকন-মগন্দায আরগা ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা,  উররপুয 

 

গৃরনী  

৩20 মভাছাোঃ ারনুয  াতুন  

01990450921 

8654908105 ারকন-নাভাভজযচয ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা,  উররপুয 

গৃরনী  

৩21 মভাোঃ ারন রভো  

01985366498 

 

5553337097 ারকন-মগন্দায আরগা ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা, উররপুয 

গৃরনী  

৩22 মগারজায মাভন  

01743058675 

8654929721 ারকন-নাভাভজযচয ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা,  উররপুয 

গৃরনী   

৩23 মভাোঃ আভরক রভো  

01927835492 

8204883404 ারকন-াভভফয আরগা ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা  উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/=  

৩24 মভাছাোঃ ভভতাজ াযবীন  

01917333174 

4919475836988 ারকন-াভভফয আরগা, ওোড-09, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ াভভফয আরগা উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/=  



৩25 মভাোঃ যভ আরী  

01954299124 

1454892017 ারকন-নাভভাভজয চয ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা  উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/=  

৩26 শুকুয জান  1904923289 ারকন-নাভাভজযচয ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা  উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/=  

৩27 মভাছাোঃ আরছো মফগভ  

01910567835 

5054853881 ারকন-াভভফয আরগা, ওোড-09, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ াভভফয আরগা  উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/=  

৩28 মভাছাোঃ নুপা মফগভ 

রং-মৃত ওভান আরী  

3254930609 ারকন-নাভাভজযচয ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা  উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/=  

৩29 মভাোঃ আব্দুর ফাভযক  

স্ত্রী- মভাছাোঃ ারফজা   াতুন   

6404934686 ারকন-নাভাভজযচয ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা  উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/=  

৩30 মভাোঃ রদুর ইরাভ  

স্ত্রী- মভাছাোঃ ারফজা মফগভ  

5954864756 ারকন-াভভফয আরগা, ওোড-09, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ াভভফয আরগা উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/=  



৩31 মভাোঃ আভনাোয মাভন 

স্ত্রী-মভাছাোঃ রতযন মফগভ  

4919475826924 ারকন-াভভফয আরগা, ওোড-09, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ মফগভগঞ্জ উররপুয 

 

রদনভজুয, 4,000/=  

৩32 মকাভয আরী  

স্ত্রী- শুকুনজান  

9105105127 ারকন- পু েফ দই  াওোয চয, ইউরনেন ভূরভ 

অরপ াভভফয আরগা  উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/=  

৩33 মভাছাোঃ আরছযন মনছা  

রং-আচু ম   

9104924536 ারকন- পু েফ দই  াওোয চয, ইউরনেন ভূরভ 

অরপ াভভফয আরগা  উররপুয 

 

রদনভজুয, 4,000/=  

৩34 মভাছাোঃ আভনাোযা  াতুন 

রং-মৃত-আতয আরী  

5054916399 ারকন- নাভাভজয চয, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা  উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/=  

৩35 মভাোঃ ফাফলু রভো  

স্ত্রী- মভাছাোঃ যরদা  াতুন  

5054920508 ারকন- নাভাভজয চয, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা  উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/=  



৩36 মভাোঃ যপ আরী  

স্ত্রী-মভাছাোঃ তাভযন মনছা  

9552461783 ারকন- নাভাভজয চয, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা  উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/=  

৩37 আব্দুয ারাভ  

স্ত্রী-মভাছাোঃ ভরযচফুর  াতুন  

4917911371963 ারকন- নাভাভজয চয, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা  উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/=  

৩38 মভাছাোঃ শুকুয জান  াতুন 

জং-মৃত-ভামুদ আরী  

491791131114 ারকন- নাভাভজয চয, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা  উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/=  

৩39 মভাোঃ নঈমুরিন  

স্ত্রী- মভাছাোঃ দুলুা  াতুন  

5514075232 ারকন- নাভাভজয চয, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা  উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/=  

৩40 মভাোঃ যরপকুর ইরাভ যরফ  

রং- আবুর কাভভ  

6404931443 ারকন- নাভাভজয চয, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা  উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/=  

৩41 আব্দুয যাজ্জাক  

রং- আভেন উরিন মভাল্ল্যা  

6855090251  ারকন- মগন্দায আরগা ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা  উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/=  



৩42 কদবান  াতুন  

রং- ফযকত উল্যা ম   

5054889968 ারকন- মগন্দায আরগা ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা  উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/=  

৩43 ফাাতন  

রং-মৃত- ফযাত  

01843729149 

3254926839 ারকন- মগন্দায আরগা ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা  উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/=  

৩44 আরভনুর ইরাভ  

স্ত্রী মভাছাোঃ আযচজনা আক্তায  

4919475834141 ারকন- নাভাভজয চয, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা  উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/=  

৩45 মভাোঃ দুরার রভো  

স্ত্রী মভাছাোঃ ররযনা  াতুন  

 

1454915057৬ ারকন- নাভাভজয চয, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

াভভফয আরগা উররপুয 

 

রদনভজুয, 4,000/=  

তফকপুয ইউরনেন 

৩46  মভাছাোঃ নুয জাান মফওো  

01969223790 

4156736094 ারকন-দরিণ াদুল্যা, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

তফকপুয উররপুয,   

কৃরল জীরফ-2500/=  



৩47  মভাোঃ পজলুর ক   

01787728732 

59569944130 ারকন-দরিণ াদুল্যা, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

তফকপুয উররপুয,  

 

কৃরল জীরফ--1500/=  

৩48 মভাোঃ ভনজু রভো   

 

 ারকন-দরিণ াদুল্যা, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

তফকপুয উররপুয 

 

শ্রভজীরফ-1500/= 

 

৩49 মভাোঃযনজু রভো   

01959545278 

7756718057 ারকন-দরিণ াদুল্যা, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

তফকপুয উররপুয 

শ্রভজীরফ-1500/=  

৩50 মভাছাোঃ মপযভদৌর  াতুন   

01841245921 

3313060000268 ারকন-দরিণ াদুল্যা, ইউরনেন ভূরভ অরপ 

তফকপুয উররপুয 

শ্রভজীরফ-1500/=  

ধাভভশ্রণী ইউরনেন 

৩51 মভাোঃ আরজজর ক    

 

 ারকন-ধাভভশ্রণী ফাগরচয  াভায , ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ধাভভশ্রণী উররপুয,   

রদনভজুয, 4,000/=  



৩52  মভাোঃ আভজাদ মাভন  

01774225495 

9554026154  ারকন-ধাভভশ্রণী , ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধাভভশ্রণী উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/=  

৩53 শ্রী নীর দ দা  

 

 ারকন-ধাভভশ্রণী রফষ্ণুফল্ল্ফ  

 ইউরনেন ভূরভ অরপ ধাভভশ্রণী উররপুয,   

রদনভজুয, 4,000/=  

৩54 মভাোঃ রভনাজুর ইরাভ  

01748225578 

6853531561 ারকন-ধাভভশ্রণী , 

 ইউরনেন ভূরভ অরপ ধাভভশ্রণী উররপুয,   

রদনভজুয, 4,000/=  

৩55 মভাছাোঃ রূজান মফগভ   ারকন-ধাভভশ্রণী রফষ্ণুফল্ল্ফ  

 ইউরনেন ভূরভ অরপ ধাভভশ্রণী উররপুয,   

রদনভজুয, 4,000/=  

৩56 মভাোঃ এন্তাজ আরী 

01980187434 

1908047184 ারকন-ধাভভশ্রণী , 

 ইউরনেন ভূরভ অরপ  

ধাভভশ্রণী উররপুয,   

রদনভজুয, 4,000/=  

৩57  মভাোঃ মভাস্তপা   

01740162748 

5958048406 ারকন-ধাভভশ্রণী , 

 ইউরনেন ভূরভ অরপ ধাভভশ্রণী উররপুয] 

রদনভজুয, 4,000/=  



৩58 মভাোঃ নুযজ্জাভার  

01302103257 

2808054882 ারকন-ধাভভশ্রণী , 

 ইউরনেন ভূরভ অরপ ধাভভশ্রণী উররপুয,   

রদনভজুয, 4,000/=  

৩59 মভাছাোঃ মগাভরনুয মফগভ   ারকন-ধাভভশ্রণী রফষ্ণুফল্ল্ফ  

 ইউরনেন ভূরভ অরপ ধাভভশ্রণী উররপুয,   

রদনভজুয, 4,000/=  

৩60 মভাোঃ আনছায আরী  ারকন-দরড়চয াঁচাড়া  

 ইউরনেন ভূরভ অরপ ধাভভশ্রণী উররপুয,  

রদনভজুয, 4,000/=  

৩61 রযনা মফগভ  

রং- আব্দুর জব্বায  

 ারকন-রফষ্ণুফল্ল্ব ইউরনেন ভূরভ অরপ 

ধাভভশ্রণী উররপুয, 

রদনভজুয, 4,000/= 

 

৩62 অচ েনা দা    ারকন- ানারত াড়া  ধাভভশ্রণী  ইউরনেন ভূরভ 

অরপ ধাভভশ্রণী উররপুয,   

রদনভজুয, 4,000/=  

৩63 মভাছা আভনাোযা মফগভ  

জং- মৃত মজরার উরিন  

 

4919439722930 

01715966081 

ারকন-ফাগরচয  াভায, ওোড ে নং-07, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ ধাভভশ্রণী , উররপুয  

 

গৃরনী-4000/= 

 

 

 

 

 

 

 



৩64 মভাোঃ ওফাইদুর ইরাভ  

স্ত্রী- মভাছাোঃ আরম্বো মফগভ   

 

8658065670 

01742050513 

ারকন-ফাগরচয  াভায, ওোড ে নং-07, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ ধাভভশ্রণী , উররপুয 

কৃরল-5000/= 

 

 

 

 

 

 

৩65 মভাোঃ আরভনুর ইরাভ 

স্ত্রী: মভাছাোঃ ারুর মফগভ  

 

2829808969 

01797990699 

ারকন-ফাগরচয  াভায, ওোড ে নং-07, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ ধাভভশ্রণী , উররপুয 

কৃরল-4000/= 

 

 

 

 

 

৩66 মভাোঃ রযোজুর ইরাভ  

স্ত্রী-মভাছাোঃ আভরো মফগভ  

 

8250942789 

01723357613 

ারকন-ফাগরচয  াভায, ওোড ে নং-07, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ ধাভভশ্রণী , উররপুয 

 

 

কৃরল-4000/=  

৩67 মভাোঃ মভানারুর ইরাভ  

স্ত্রী- মভাছাোঃ রাকী  াতুন  

 

7758061126 

01950795458 

ারকন-ফাগরচয  াভায, ওোড ে নং-07, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ ধাভভশ্রণী , উররপুয 

কৃরল-4000/= 

 

 

 

 

 

৩68 মভাোঃ াভছন আরী াভভ  

স্ত্রী:  াভছুন্নাায মফগভ  

 

19524919439723417 

01763115440 

ারকন-ফাগরচয  াভায, ওোড ে নং-07, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ ধাভভশ্রণী , উররপুয 

 

কৃরল-4000/= 

 

 

 

 

 

 

৩69 মভাোঃ এনামুর ক  

স্ত্রী মভাছাোঃ ভরনলা মফগভ  

 

20044919439100811 

01767183143 

ারকন-ফাগরচয  াভায, ওোড ে নং-07, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ ধাভভশ্রণী , উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/= 

 

 

 

 

 



৩70 মভাোঃ আাদ আরী  

স্ত্রী মভাছাোঃ যরজা মফগভ  

 

3257984678 

01311680938 

ারকন-ানারতাড়া রফষ্ণুফল্ল্ব, ওোড ে নং-06, 

ইউরনেন ভূরভ অরপ ধাভভশ্রণী , উররপুয 

রদনভজুয, 4,000/= 

 

 

 

 

৩71 মভাছাোঃ রজন্না  াতুন 

রং- মৃত  রভয উরিন  

 

8658045748 

01745682549 

ারকন-নদীয াড় নাওড়া, ওোড ে নং-06, 

ইউরনেন ভূরভ অরপ ধাভভশ্রণী , উররপুয 

গৃরনী 4,000/= 

 

 

 

 

 

৩72 মভাোঃ যানা রভো 

স্ত্রীোঃনাজভা আক্তায  

 

3289501763 

01747783939 

ারকন-ফড়াই ফাড়ী, ওোড ে নং-02, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ ধাভভশ্রণী , উররপুয 

কৃলক 4,000/= 

 

 

 

 

৩73 মভাোঃ মদরদায মাভন  

স্ত্রী মভাছাোঃ কল্পনা মফগভ  

 

8658070217 

01904274099 

ারকন-ফাগরচয  াভায, ওোড ে নং-07, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ ধাভভশ্রণী , উররপুয 

কৃরল-5000/= 

 

 

 

 

 

৩74 মভাোঃ আযাফুর ক  

স্ত্রী- মভাছাোঃ কুরছুভ আক্তায  

 

7307993076 

01939889166 

ারকন-যদায াড়া, রফষ্ণুফল্ল্ব, ওোড ে নং-06, 

ইউরনেন ভূরভ অরপ ধাভভশ্রণী , উররপুয 

কৃরল-4000/= 

 

 

 

 

 

৩75 শ্রী জগরদ চন্দ্র যরফদা  

রং- শ্রী ফুরচাঁদ যরফদা  

শ্রী রভনরত যানী  

জং- শ্রী জগরদ চন্দ্র যরফদা  

 

 

 

2807839150 

01740403972 

 

রফজেযাভ তফকপুয, ধাভভশ্রণী, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ  

 

 

মুরচ  

7000/-  

 



৩76 শ্রী নভয চন্দ্র যরফদা  

রং- মৃত বুদুো যরফদা  

শ্রীভরত কররত যরফদা  

জং- শ্রী নভয চন্দ্র যরফদা  

 

 

9554307828 

01820309250 

 

রফজেযাভ তফকপুয, ধাভভশ্রণী, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ  

 

 

মুরচ  

7000/- 

 

৩77 শ্রী মকারকর চন্দ্র যরফদা  

রং- মৃত সুধন চন্দ্র যরফদা  

শ্রীভরত স্বভযস্বতী যরফদা  

জং- শ্রী মকারকর চন্দ্র যরফদা  

 

 

 

8419627356963 

01864113589 

 

রফজেযাভ তফকপুয, ধাভভশ্রণী, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ  

 

 

মুরচ  

7000/- 

 

৩78 শ্রী সুভন চন্দ্র যরফদা  

রং- শ্রী ফুরচাঁদ  যরফদা  

শ্রীভরত ফুরভরত যানী   

জং- শ্রী সুভন চন্দ্র যরফদা  

 

 

 

8253314556 

0138953440 

 

রফজেযাভ তফকপুয, ধাভভশ্রণী, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ  

 

 

মুরচ  

7000/- 

 

৩79 শ্রী রফভর দা   

রং- শ্রী ফুরচাঁদ দা  

 

 

 

 

2371589306 

01787446679 

 

রফজেযাভ তফকপুয, ধাভভশ্রণী, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ  

 

মুরচ  

7000/- 

 

৩80 মভাোঃ রপকুর ইরাভ  

রং- মৃত ভরনয উরিন  

মভাছাোঃ রাবরী মফগভ  

জং-মভাোঃ রপকুর ইরাভ  

 

 

 

5957840696 

01774225025 

 

রফজেযাভ তফকপুয, ধাভভশ্রণী, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ  

 

 

রদনভজুয  

8000/-  

 



৩81 মভাোঃ আরভনুর ইরাভ  

রং- মৃত- ভরনয উরিন  

মভাছাোঃ ছরকনা মফগভ  

জংভভাোঃ আরভনুর ইরাভ  

 

 

 

6907729385 

01739506307 

 

রফজেযাভ তফকপুয, ধাভভশ্রণী, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ  

 

 

রদনভজুয  

8000/- 

 

৩82 মভাোঃ মুনছুয আরী 

রং- মৃত দু া ভামুদ  

 

 

 

 

4157977358 

01324360005 

 

দরড়চয াঁচাড়া, ধাভভশ্রণী, উররপুয, কুরড়গ্রাভ  

 

 

 

 

 

 

 

কৃরল 

7000/-  

 

বুড়াবুরড় ইউরনেন 

৩83 মভাোঃ রযোজুর ইরাভ 

স্ত্রী: আভনাোযা মফগভ 

158638127 

01744804656 

ারকন- মফাতরা াড়া, ওোড ে নং-06 ইউরনেন 

ভূরভ অরপ বুড়াবুরড়, উররপুয,  

কৃলক-6000/= 

 

 

 

 
 

৩84 মভাোঃ মুকুর রভো 

স্ত্রী: ভরজেনা মফগভ 

7755179335 

01739256946 

ারকন- মফাতরা াড়া, ওোড ে নং-06 ইউরনেন 

ভূরভ অরপ বুড়াবুরড়, উররপুয,  

কৃলক-7000/= 

 

 

 

 

 

৩85 মভাছাোঃ মোযা মফগভ 

স্বাভী: মৃত- মভাাম্মদ আরী 

820536825 

01743628694 

ারকন- মফাতরা াড়া, ওোড ে নং-06 ইউরনেন 

ভূরভ অরপ বুড়াবুরড়, উররপুয,  

 

গৃরনী-6000/= 

 

 

 

 

 



৩86 মভাোঃ রযন  ন্দকায 

স্ত্রী: মভাছাোঃ করপরা মফগভ 

4919422803269 

01759237548 

 ারকন- পরকয মভাাম্মদ, ওোড ে নং-02 

ইউরনেন ভূরভ অরপ বুড়াবুরড়, উররপুয 

 

কৃলক-6000/= 

 

 

 

 

 

387 মভাছাোঃ াভযা মফগভ 

রতাোঃ াযকা ভামুদ 

 

6855174881 

01725464172 

ারকন- মফাতরা াড়া, ওোড ে নং-04 ইউরনেন 

ভূরভ অরপ বুড়াবুরড়, উররপুয, 

 

 

গৃরনী-6000/= 

 

 

 

 

 

৩88 মভাোঃ ইভাইর মাভন 

স্ত্রী: াানা মফগভ 

3706063348 

01796762490 

ারকন- পরকয মভাাম্মদ, ওোড ে নং-02 

ইউরনেন ভূরভ অরপ বুড়াবুরড়, উররপুয 

কৃলক-6000/= 

 

 

 

 

 
৩89 মভাছাোঃ আনরজনা মফগভ 

স্বাভী: মভা: রার রভো 

4919422802400 

01322740879 

ারকন- পরকয মভাাম্মদ, ওোড ে নং-02 

ইউরনেন ভূরভ অরপ বুড়াবুরড়, উররপুয 

গৃরনী-6000/= 

 

 

 

 

 
৩90  

মগারজায আরী 

রতা: াগরা ভামুদ 

 

9105266630 

01906413597 

 

 

ারকন- পরকয মভাাম্মদ, ওোড ে নং-02 

ইউরনেন ভূরভ অরপ বুড়াবুরড়, উররপুয 

 

কৃলক-5000/= 

 

 

 

 

৩91 মভাছা: মপারী মফগভ 

রতাোঃ ভভয আরী 

2805333867 

01762888281 

ারকন- পরকয মভাাম্মদ, ওোড ে নং-02 

ইউরনেন ভূরভ অরপ বুড়াবুরড়, উররপুয 

গৃরনী-5000/= 

 

 

 

 

 



৩92 মভা: ইব্রারভ 

স্ত্রী: মভাছা: ফাররজন 

8657610419 

01314112260 

ারকন- পরকয মভাাম্মদ, ওোড ে নং-02 

ইউরনেন ভূরভ অরপ বুড়াবুরড়, উররপুয 

কৃলক-6000/= 

 

 

 

 
 

৩93 মভাছা: ানা বানু 

রতাোঃ ফাবু ম  

5055214687 

01719642293 

ারকন- পরকয মভাাম্মদ, ওোড ে নং-02 

ইউরনেন ভূরভ অরপ বুড়াবুরড়, উররপুয 

গৃরনী-5000/= 

 

 

 

 

৩94 কল্পনা যাণী 

রতাোঃ যাভকান্ত 

7755137127 

01780516040 

ারকন- াতরবটা, ওোড ে নং-07, ইউরনেন ভূরভ 

অরপ বুড়াবুরড়, উররপুয 

গৃরনী-5000/= 

 

 

 

 

 

গুনাইগাছ ইউরনেন 

৩95 মভাোঃ মভফাউর আরভ 

রতাোঃ মভাোঃ আোঃ আরজজ 

9106297345 

01723527282 

ারকন- নন্দুভনপড়া, ওোড ে নং-04, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ গুনাইগাছ, উররপুয 

কৃলক-7000/= 

 

 

 

 

 

৩96 মভাোঃ াাজাান 

স্ত্রী: মভাছাোঃ আভরা মফগভ 

5506314094 

01721245880 

ারকন- নন্দুভনপড়া, ওোড ে নং-04, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ গুনাইগাছ, উররপুয 

কৃলক-7000/= 

 

 

 

 

 

৩97 মভাছাোঃ আরজভন মফগভ 

রতাোঃ আরজমুরিন 

5506172831 

01795180092 

ারকন- নন্দুভনপড়া, ওোড ে নং-04, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ গুনাইগাছ, উররপুয 

গৃরনী-6000/= 

 

 

 

 

 



398  

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ 

রতাোঃ তফুয উরিন 

 

7306182721 

01810348219 

 

ারকন- নন্দুভনপড়া, ওোড ে নং-04, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ গুনাইগাছ, উররপুয 

 

গৃরনী-6000/= 

 

 

 

 

 

 

399 মভাোঃ জাভদুর ইরাভ 

স্ত্রী: মভাছাোঃ মজরভন মফগভ 

5056187411 

0181576583 

ারকন- নন্দুভনপড়া, ওোড ে নং-04, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ গুনাইগাছ, উররপুয 

কৃরল-6000/= 

 

 

 

 

 

400 মভাছাোঃ ভরজেনা মফগভ 

রতাোঃ নরজয মাভন 

9106313464 

 

ারকন- নন্দুভনপড়া, ওোড ে নং-04, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ গুনাইগাছ, উররপুয 

গৃরনী-5000/= 

 

 

 

 

 

401 মভাোঃ আব্দুয যরদ রভো 

স্ত্রী নুয নাায মফগভ  

8656318113 

 

ারকন- নন্দুভনপড়া, ওোড ে নং-04, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ গুনাইগাছ, উররপুয 

কৃলক-7000/= 

 

 

 

 

 

402 মভা: জেনার আভফদীন  

স্ত্রী রভনা  াতুন  

4182276644 ারকন- নন্দুভনপড়া, ওোড ে নং-04, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ গুনাইগাছ, উররপুয 

কৃলক-7000/= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

403 মভাছা: যাভদা মফগভ  

রং- দরছভ  

56039919870 ারকন- মতররাড়া রকভাযপুয ইউরনেন ভূরভ 

অরপ গুনাইগাছ, উররপুয 

গৃরনী-5000/= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



404 মভা:মযজা আভম্মদ  

স্ত্রী মভাছা: চাভভরী মফগভ  

3256320759 ারকন- নন্দুভনপড়া, ওোড ে নং-04, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ গুনাইগাছ, উররপুয 

কৃলক-7000/= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

405 মভাছা: মযরজো মফগভ  

রং- আপ্তায আরী  

7756305152 ারকন- নন্দুভনপড়া, ওোড ে নং-04, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ গুনাইগাছ, উররপুয 

গৃরনী-5000/= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

406 মগৌরয যানী  

রং- নরন মগাার যকায  

6406180585 ারকন- নন্দুভনপড়া, ওোড ে নং-04, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ গুনাইগাছ, উররপুয 

গৃরনী-5000/= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

407 মভা: এনামুর ক  

স্ত্রী মভাছা: জাভভনা  াতুন  

1936278298 ারকন- নন্দুভনপড়া, ওোড ে নং-04, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ গুনাইগাছ, উররপুয 

গৃরনী-5000/= 

 

 

 

 

 

 

 

408 মভাছা: ফাচ্চানী  াতুন  

রং- রযোজ উরিন  

6406178662 ারকন- নন্দুভনপড়া, ওোড ে নং-04, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ গুনাইগাছ, উররপুয 

গৃরনী-5000/= 

 

 

 

 

 

 

 

 

409 মভা: ভাাবুফ আরভ  

স্ত্রী মভাছা: আযরজনা মফগভ  

 

8658656932 ারকন- নন্দুভনপড়া, ওোড ে নং-04, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ গুনাইগাছ, উররপুয 

কৃলক-7000/= 

 

 

 

 

 



410 মভাছা: বুরবুরী মফগভ  

রং- নরজয মাভন  

1456176153 ারকন- নন্দুভনপড়া, ওোড ে নং-04, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ গুনাইগাছ, উররপুয 

গৃরনী-5000/= 

 

 

 

 

 

 

 

 

411 মভাছা: াযবীন মফগভ  

রং- আরজজায যভান  

8206320965 ারকন- নন্দুভনপড়া, ওোড ে নং-04, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ গুনাইগাছ, উররপুয 

গৃরনী-5000/= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

412 ফাইরজদ রভো  

রং- ভাাবুয আর  

20024919455107231 ারকন- নন্দুভনপড়া, ওোড ে নং-04, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ গুনাইগাছ, উররপুয 

কৃলক-7000/= 

 

 

 

 

 

 

 

৪13 জারভউর ক  

রং- এনামুর ক  

20034919455107541 ারকন- নন্দুভনপড়া, ওোড ে নং-04, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ গুনাইগাছ, উররপুয 

কৃলক-7000/= 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪14 মভাোঃ আব্দুর আরজজ 

স্ত্রী: মভাছাোঃ মযাভকো মফগভ 

9553156168 

01723527282 

ারকন- নন্দুভনপড়া, ওোড ে নং-04, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ গুনাইগাছ, উররপুয 

কৃলক-6000/= 

 

 

 

 

 

৪15 মভা: ফাবু রভো  

রং মভা: আরজজুর ক  

19944919455020809 ারকন- নন্দুভনপড়া, ওোড ে নং-04, ইউরনেন 

ভূরভ অরপ গুনাইগাছ, উররপুয 

কৃলক-6000/= 

 

 

 

 



416 শ্রী প্রান্ত চন্দ্র ফভন    

রং- মৃত পুতুর চন্দ্র ফভন  

সুধা যানী  

জং প্রান্ত চন্দ্র ফভন    

 

2377484742 

01780-614055 

 

াং- নাগদা, জুম্মাাট, উররপুয, কুরড়গ্রাভ।  

কৃরল  

6000/- 

 

 

৪17 ভয চন্দ্র যাে  

রং- মৃত ভানন্দ যাে  

ন্ধযা যানী যাে  

জং ভয চন্দ্র যাে  

 

 

2804447940 

01774-388410 

 

াং- যাভদা ধরনযাভ, উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

 

রযক্সা চারক  

6000/- 

 

৪18 শ্রী রযভর চন্দ্র ফভন  

রং- মৃত মবাভজন্দ্র ফভন  

রর যানী  

জং শ্রী রযভর চন্দ্র ফভন  

 

 

7756905324 

01767-332010 

 

াং- ফাভনাছড়া, তফকপুয, উররপুয, কুরড়গ্রাভ।  

 

কৃরল  

8000/- 

 

৪19 শ্রী ফাবুর চন্দ্র ফভন  

রং- মৃত কাভন্তশ্বয ফভন  

অনীতা যানী ফভন  

জং- শ্রী ফাবুর চন্দ্র ফভন  

 

7751667261 

01743207261 

 

 

 

াং- নাগদা, জুম্মাাট, উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

রদনভজুয  

7000/- 

 

৪20 ফীনা যানী 

জং- মৃত মবাভফন চন্দ্র ফভন  

 

 

 

 

1906159882 

01301-156483 

 

াং- নাগদা, জুম্মাাট, উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

গৃরনী  

6000/- 

 

421 শ্রীভরত রনা যানী  

জং- মৃত সুনীর চন্দ্র ফভন 

 

 

 

19944915228000146 

01796172666 

 

াং- যাভধন ধরনযাভ, উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

 

গৃরনী  

6000/- 

 



৪22 শ্রী প্রকা চন্দ্র ফভন  

রং- মৃত পুতুর চন্দ্র ফভন  

প্ররভরা যানী  

জং- শ্রী প্রকা চন্দ্র ফভন  

 

 

2806352650 

01757875950 

 

াং- নাগদা, জুম্মাাট, উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

রদনভজুয  

8000/- 

 

৪23 যভভ চন্দ্র ফভন  

রং- মৃত কাভন্তশ্বয ফভন  

করনকা যানী  

জং যভভ চন্দ্র ফভন  

 

 

8224824303 

01773-984529 

 

াং- নাগদা, জুম্মাাট, উররপুয, কুরড়গ্রাভ 

কৃরল  

6000/-  

 

৪24 ান্তনা ফম্মেনী 

জং- মৃত কাভন্তশ্বয ফভন  

 

1906152911 

0176267635 

 

 

াং- নাগদা, জুম্মাাট, উররপুয, কুরড়গ্রাভ 

গৃরনী  

6000/- 

 

 

 

 

 

 

৪25 শ্রী বাযরত যানী যাে  

জং- মৃত ঙ্গীত চন্দ্র ফভন 

 

9126700765 

01968305463 

 

াং- নাগদা, জুম্মাাট, উররপুয, কুরড়গ্রাভ 

গৃরনী  

6000/- 

 

 

 

 

৪26 মভাোঃ পজলুর ক  

রং মৃত মনছায উরিন  

মভাছাোঃ যরজপা মফগভ  

জং মভাোঃ পজলুর ক  

াং- নন্দুভনপড়া 

 

 

685  632  5557 

 

 

 

গ্রাভ: নন্দুভনপড়া,  ডাকঘযোঃ াতদযগা, 

উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

রদনভজুয  

9000/- 

 

 



৪27 মভাোঃ নজরুর ইরাভ  

রং মৃত মকাব্বাছ উরিন  

মভাছাোঃ মভভনকা মফগভ . 

জং মভাোঃ নজরুর ইরাভ  

াং কাঁঠারফাড়ী   

 

415  863  3299 

 

 

 

 

গ্রাভ: কাঠারফাড়ী,  ডাকঘযোঃ জুম্মাাট, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ। 

কৃরল  

8000/- 

 

 

৪28 মভাোঃ রভজানুয যভান  

রং নজরুর ইরাভ  

মভাছাোঃ নুযজাান  াতুন  

জং মভাোঃ রভজানুয যভান  

াং কাঁঠারফাড়ী   

 

734  836  4964 

 

 

 

 

গ্রাভ: কাঠারফাড়ী,  ডাকঘযোঃ জুম্মাাট, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ। 

কৃরল  

8000/- 

 

 

৪29 মভাোঃ আব্দুয যরদ  

রং মভাোঃ আব্দুয যভান  

মভাছাোঃ ছাভছুন্নাায মফগভ  

জং মভাোঃ আব্দুয যরদ  

াং মনপড়া  

865  620  2988 

 

 

 

 

 

গ্রাভ: মনপড়া,  ডাকঘযোঃ াতদযগা, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ। 

রদনভজুয   

9000/- 

 

 

৪30 মভাোঃ ভরয উরিন  

রং মৃত আব্দুর জব্বায  

মভাছাোঃ করনুয মফগভ  

জং মভাোঃ ভরয উরিন  

াং মনপড়া 

 

910  631  1641  

 

 

 

 

 

গ্রাভ: নন্দুভনপড়া,  ডাকঘযোঃ াতদযগা, 

উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

রদনভজুয  

9000/- 

 

 



৪31 মভাছাোঃ রুরভ মফগভ  

রং মৃত মভাস্তারপজায যভান  

াং মনপড়া 

 

280 630 8454  

 

 

 

 

 

গ্রাভ: মনপড়া,  ডাকঘযোঃ াতদযগা, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ। 

গৃীরন  

6000/- 

 

 

৪32 মভাোঃ আরভ রভো  

রং মৃত এছভাইর মাভন  

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ  

জং মভাোঃ আরভ রভো  

াং মনপড়া 

775  632  1522 

 

 

 

 

 

 

গ্রাভ: মনপড়া,  ডাকঘযোঃ াতদযগা, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ। 

রদনভজুয  

9000/- 

 

 

৪33 মভাোঃ াায উরিন  

রং মৃত ইভাইর মাভন  

মভাছাোঃ যওনাযা মফগভ  

জং মভাোঃ াায উরিন  

াং মনপড়া  

190 629  8474 

 

 

 

 

 

গ্রাভ: মনপড়া,  ডাকঘযোঃ াতদযগা, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ। 

কৃরল  

8000/- 

 

 

৪34 মভাছাোঃ নুযবানু মফগভ  

রং মৃত নুরুর ক  

াং কারজযচক  

 

865  639 9568 

 

 

 

 

গ্রাভ: কাজীযচক,  ডাকঘযোঃ জুম্মাাট, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ। 

রদনভজুয  

6000/- 

 

 



৪35 শ্রী যফীনা চন্দ্র ফভ েন 

রং মৃত অরম্বকা চযণ ফভ েন 

াগরযকা যানী  

জং শ্রী যফীনা চন্দ্র ফভ েন 

াং- মনপড়া  

505  616  1580 

 

 

 

 

 

গ্রাভ: মনপড়া,  ডাকঘযোঃ াতদযগা, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ। 

কৃরল  

8000/- 

 

 

৪36 শ্রী ফারাই চন্দ্র ফভ েন 

রং মৃত অরম্বকা চযণ ফভ েন 

ফুররতযানী ফম্মনী  

জং শ্রী ফারাই চন্দ্র ফভ েন 

াং- মনপড়া 

325  239 17  

 

 

 

 

 

 

গ্রাভ: মনপড়া,  ডাকঘযোঃ াতদযগা, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ। 

রদনভজুয  

9000/- 

 

 

৪37 মভাছাোঃ াভজন মফগভ  

রং  মৃত আব্দুর মভাত্তাভরফ  

াং- মনপড়া 

 

820  617  8108  

 

 

 

 

গ্রাভ: মনপড়া,  ডাকঘযোঃ াতদযগা, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ। 

রদনভজুয  

8000/- 

 

 

৪38 মভাোঃ আব্দু বুয  

রং চা ব্যাাযী  

মভাছাোঃ মগাভরনুয মফগভ  

জং মভাোঃ আব্দু বুয  

াং ভন্তাল অরবযাভ  

 

550 625  3540 

 

 

 

 

গ্রাভ: ভন্তালঅরবযাভ,  ডাকঘযোঃ ারজযাট, 

উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

 

 

 

 

 

কৃরল  

8000/- 

 

 



439 শ্রী ভভনাযাভ চন্দ্র ফভ েন 

রং- রযভভান চন্দ্র ফভ েন 

স্ত্রী: শ্রীভরত রগতা যানী ফম্মেনী  

াং মনপড়া    

 

 

 

7756172115 

 

 

গ্রাভোঃ মনপড়া ডাকোঃ াতদযগা,  

 উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

 

 

কৃরল  

8000/- 

 

 

 

 

 

 

 

440 শ্রী রজতুযাভ ফম্মেন  

রং- রযভভান চন্দ্র ফর্ম্ে   

স্ত্রী: কুভাযী রী যানী  

াং- মনপড়া  

 

 

 

 

8656181230 

 

 

 

গ্রাভোঃ মনপড়া ডাকোঃ াতদযগা,  

 উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

 

 

 

কৃরল  

8000/- 

 

 

441 মভাছাোঃ বুরল্ল্ মফগভ  

রং- মৃত মফাচা ম   

াং- ভন্তাল অরবযাভ  

 

 

 

 

3256251525 

 

 

 

 

 

 

গ্রাভোঃ ভন্তাল অরবযাভ, ডাকোঃ ারজযাট, 

উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

 

 

গৃরনী  

6000/- 

 

442 মভাোঃ যরপকুর ইরাভ  

রং- মৃত আব্দুয যরদ  

স্ত্রী: মভাছাোঃ ররযনা মফগভ  

াং- কাঁঠারফাড়ী  

 

 

 

9103564630 

 

 

 

গ্রাভোঃ কাঠারফাড়ী, ডাকোঃ জুম্মাাট, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

 

 

 

কৃরল  

8000/- 

 



443 মভাোঃ াজু রভো  

রং মৃত- আইয়ুফ আরী  

স্ত্রী: মভাছাোঃ ইোছরভন মফগভ     

াং- কাঁঠারফাড়ী  

 

 

 

 

2806297533 

 

 

 

গ্রাভোঃ কাঁঠারফাড়ী, ডাকোঃ জুম্মাাট,  

 উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

 

 

 

কৃরল  

8000/-  

 

444 মভাোঃ আব্দু ছাভাদ  

রং- মৃত কভর ভন্ডর  

স্ত্রী: মভাছাোঃ ভররা মফগভ  

াং- নন্দভনপড়া  

 

 

 

 

7306322921 

 

 

 

গ্রাভোঃ নন্দভনপড়া ডাকোঃ াতদযগা, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

 

 

 

কৃরল  

8000/- 

 

445 মভাোঃ আব্দুয যরদ  

রং-মৃত করছভ  

স্ত্রী: কুরছুভ মফগভ  

াং- কাঁঠারফাড়ী 

 

1003101415 

গ্রাভোঃ কাঁঠারফাড়ী, ডাকোঃ জুম্মাাট,  

  উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

কৃরল  

8000/- 

 

 

446 মভাোঃ আব্দু ছবুয  

রং কারছভ উল্যা  

স্ত্রী-মভাছাোঃ সুরপো মফগভ  

াং- মনপড়া  

 

 

6856306615 

 

 

গ্রাভোঃ মনপড়া ডাকোঃ াতদযগা,  

 উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

 

কৃরল  

8000/- 

 

 



447 মভাছাোঃ যরভচা মফগভ 

জং- মৃত আব্দুর ক 

াং- ভন্তাল অরবযাভ 

6406395316  

 

গ্রাভোঃ ভন্তাল অরবযাভ গুনাইগাছ, 

 উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

গৃরনী  

3000/- 

 

448 মভাছাোঃ সুরপো মফগভ 

জং- মৃত আব্দুর করযভ 

াং-নন্দ মনপযা 

8656315184  

 

গ্রাভোঃ নন্দভনপযা গুনাইগাছ, 

 উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

গৃরনী  

3000/- 

 

449 মভাোঃ রদ রভো 

রং- মৃত আব্দু াভাদ 

মভাছাোঃ আপভযাজা মফগভ 

জং- মভাোঃ রদ রভো 

াং- টিটভা 

4606403139  

 

গ্রাভোঃ টিটভা,াতদযগা  গুনাইগাছ, 

 উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

কৃরল-6000/- 

 

450 মভাোঃ এযাদুর ক 

রং-গেভয আরী 

মভাছাোঃ ভাভজদা মফগভ 

জং- এযাদুর ক 

াং- াতদযগা 

2806303372  

 

গ্রাভোঃ াতদযগা  গুনাইগাছ, 

 উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

কৃরল-6000/- 

 



451 মভাোঃ আযাফুর আরভ 

রং- গেভয আরী 

মভাছাোঃ ারনুয আক্তায রযভা 

জং- আযাফুর আরভ 

াং- াতদযগা 

5956302755  

গ্রাভোঃ নন্দু মনপড়া, গুনাইগাছ, 

 উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

কৃরল-6000/- 

 

452 শ্রী যনরজৎ যরফদা 

রং- শ্রী নন্দুরার যরফদা 

শ্রীভরত মযরভ যানী 

াং- নন্দু মনপযা 

1961832738  

গ্রাভোঃ নন্দু মনপড়া, গুনাইগাছ, 

 উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

কৃরল-6000/- 

 

453 শ্রীভরত যাজভরত 

রং-নভয চন্দ্র 

াং-  াতদযগা 

6406322674  

গ্রাভোঃ াতযগা, গুনাইগাছ, 

 উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

গৃরনী-4000/- 

 

 

দূগ োপুয ইউরনেন 

৪54 মভাছাোঃ খুযরদা মফগভ  

রং- আম্মদ আরী  

াং- দূগ োপুয 

 

6857531476 ারকন-রভোজী াড়া,ওোড- 07  ইউরনেন ভূরভ 

অরপ দূগ োপুয, উররপুয 

গৃরনী-4000/- 

 

 

 

 

 

 

 



455  

মভাোঃ াাদত মাভন যভকট 

রং- কয উল্যা ব্যাাযী  

াং- দূগ োপুয 

 

 

9553696841 

 

ারকন-দূগ োপুয ফাজায, ওোড- 07 ইউরনেন 

ভূরভ অরপ দূগ োপুয  উররপুয 

 

কৃরল-4000/- 

 

 

 

 

 

৪56 মভাোঃ আজগায আরী  

রং- মৃত- মজাভফদ আরী  

মভাছাোঃ জহুযা মফগভ  

জং- মভাোঃ আজগায আরী  

াং- দূগ োপুয 

 

 

 

 

 

6407544219 

01323284778 

 

 

মুরল্ল্ াড়া, দূগ োপুয,  

উররপুয, কুরড়গ্রাভ  

 

রদনভজুয- 

7000/-  

 

৪57 মভাোঃ আরী আকফয   

রং- মভাোঃ আজগায আরী  

মভাছাোঃ আনজুোযা মফগভ   

জং- মভাোঃ আরী আকফয   

াং- দূগ োপুয 

 

7307550637 

01998852461 

 

মুরল্ল্ াড়া, দূগ োপুয, 

 উররপুয, কুরড়গ্রাভ  

 

কৃরল  

6000/-  

 

458 কুভাযী করণকা যানী 

জং-শ্রী মদভফন্দ্রনাথ ফভ েন 

াং দূগ োপুয যদায াড়া। 

 

5057348194 

01312323179 

 

 

গ্রাভোঃ যদায াড়া ডাকোঃ দূগ োপুয  

 উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

 

 

গৃরনী  

5000/- 

 

 

 

 

 

 

 



459 মভাছাোঃ যরভা মফগভ  

রং মৃত- আজগায আরী    

াং- মুছল্ল্ী াড়া দূগ োপুয। 

 

9552129562 

 

 

গ্রাভোঃ কভরজ াড়া ডাকোঃ কুরড়গ্রাভ 

 কুরড়গ্রাভ।   

 

 

 

গৃরনী  

5000/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460 মভাোঃ আব্দুয যরভ  

জং মভাাম্মদ আরী আকফয  

স্ত্রী মভাছাোঃ আপভযাজা মফগভ  

জং মভাোঃ আব্দুয যরভ  

াং- মুছল্ল্ী াড়া দূগ োপুয। 

 

 

 

 

6407527594 

 

 

গ্রাভোঃ মুরল্ল্ াড়া ডাকোঃ দূগ োপুয 

উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

 

 

কৃরল 

8000/- 

 

 

 

 

 

 

 

461 মভাোঃ আরভনুর ইরাভ  

রং- মভাাম্মদ আরী আকফয  

াং- মুছল্ল্ী াড়া দূগ োপুয। 

 

 

 

 

 

 

 

8689797358 

 

 

গ্রাভোঃ মুরল্ল্ াড়া ডাকোঃ দূগ োপুয  

 উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

 

 

কৃরল  

8000/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

462 মভাোঃ জহুরুর ইরাভ  

রং- মভাোঃ আজগায আরী  

স্ত্রী মভাছাোঃ আযরজনা মফগভ  

জং- মভাোঃ জহুরুর ইরাভ  

াং- মুছল্ল্ী াড়া দূগ োপুয। 

 

5958585399 

 

 

গ্রাভোঃ মুরল্ল্ াড়া ডাকোঃ দূগ োপুয  

 উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

 

 

 

কৃরল  

8000/-  

 

 

 

 

 

 

 

 



463 ভনু চন্দ্র ফম্মেন 

রং-টিভর ফম্মেন 

শ্যাভরী যানী 

জং- ভনু চন্দ্র ফম্মেন 

াং-চরন্ডজান, দূগ োপুয। 

4607546480 গ্রাভোঃ চরন্ডজান,দূগ োপুয 

উররপুয, কুরড়গ্রাভ। 

   

 

মফগভগঞ্জ ইউরনেন 

৪64 আো মফগভ  

রতা-মৃত মনপু . 

াং মফগভগঞ্জ  

 

  

820 506 7625 গ্রাভোঃ যকায াড়া, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

গৃরনী  

6000/- 

 

 

465 শ্রীভরত গেনা ফারা  

রং রোযী চন্দ্র   

াং- মফগভগঞ্জ 

 280 507 6094 গ্রাভোঃ ইরাভ পুয ভারঝ াড়া ডাকোঃ খুরদয কুটি, 

উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

গৃরনী  

6000/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

466 মভাছাোঃ আররা মফগভ  

জং মৃত ছকভার  

াং- মফগভগঞ্জ  

491941 4771002 গ্রাভোঃ ইরাভপুয মফগভগঞ্জ ডাকোঃ খুরদয কুটি, 

উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

গৃরনী  

6000/- 

 

 

 

 

 

 

 



467 মভাোঃ আরভয াভজা যাভারণক  

রং মৃত আম্মদ যাভারণক 

স্ত্রীোঃ মভাছাোঃ জারভরা মফগভ 

াং রিভ ফারাভডাফা  

 

 

505 497 3143 গ্রাভোঃ রিভ ফারাভডাফা ডাকোঃ খুরদয কুটি, 

উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

কৃরল  

8000/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪68 মভাোঃ আব্দুল্ল্া মভাল্ল্া  

রং মৃত যভজান আরী  

স্ত্রীোঃ মভাছাোঃ াররভা  াতুন 

াং উত্তয ফারাভডাফা 
 

325 509 7721 গ্রাভোঃ উত্তয ফারাভডাফা ডাকোঃ খুরদয কুটি, 

উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

কৃরল  

8000/-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪69 মভাছাোঃ কারছযন মফগভ  

রং- কাচু যকায  

জং-তাইজুর ইরাভ 

াং- আভকর ভামুদ  

235 502 1946 গ্রাভোঃ আভকর ভামুদ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

গৃরনী  

6000/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪70 মভাছাোঃ স্বপ্না মফগভ  

রং মজানাফ আরী  

াং- মফগভগঞ্জ  

775  218  9592 গ্রাভোঃ আভকর ভামুদ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

গৃরনী  

6000/- 

 

 

 

 

 

 

 

 



471 মভাোঃ কারজয মাভন  

রং মৃত ফায উরিন 

মভাছাোঃ যাভফো মফগভ  

জং মভাোঃ কারজয মাভন  

াং- মফগভগঞ্জ  

 

 

415  504  9788 গ্রাভোঃ মফগভগঞ্জ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

কৃরল  

8000/- 

 

৪72 মভাোঃ নাড্ডু রভো  

রং শুকারু ভামুদ  

স্ত্রী মভাছাোঃ ারনা  াতুন  

জং মভাোঃ নাড্ডু রভো  

াং- মফগভগঞ্জ  

280 506 3852 গ্রাভোঃ মফগভগঞ্জ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

কৃরল  

8000/- 

 

 

 

 

 

 

 

৪73 মভাছাোঃ করছযন  াতুন  

রং- শুকারু ম  

াং মফগভগঞ্জ  

235  498  1785 গ্রাভোঃ মফগভগঞ্জ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

গৃরনী  

6000/-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪74 মভাোঃ ইরছয আরী  

রং পাকাা  

মভাছাোঃ রযজন  

াং মফগভগঞ্জ 

325  507  3458 গ্রাভোঃ মফগভগঞ্জ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

কৃরল  

8000/- 

 

 

 

 

 

 

 

 



৪75 মভাছাোঃ ইরছভন  

রং মৃত ইররভ ব্যাাযী  

াং মফগভগঞ্জ  

955 252  4515 গ্রাভোঃ মফগভগঞ্জ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

গৃরনী  

6000/-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪76 আছয উরিন  

রং ম্যান উল্ল্া  

কুরছুভ মফগভ  

জং আছয উরিন  

াং মফগভগঞ্জ  

জন্রনফন্ধন নং 

2004919414002409 

গ্রাভোঃ মফগভগঞ্জ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

কৃরল  

8000/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪77 মভাোঃ াইদুর ইরাভ  

রং মভাোঃ ছররমুরিন, 

স্ত্রীোঃ আরনা আক্তায 

াং- মফগভগঞ্জ  

555 721  2254 গ্রাভোঃ মফগভগঞ্জ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।  

 

 

 

 

 

  

কৃরল  

8000/- 

 

 

 

 

 

 

 

৪78 মভাছাোঃ মানাবান  াতুন  

রং- মৃত পভেন উরিন  

াং- মফগভগঞ্জ  

865 499 0749 গ্রাভোঃ মফগভগঞ্জ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

গৃরনী  

6000/-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



৪79 মভাছাোঃ করফজন  াতুন  

রং মৃত নযা ভামুদ  

াং- মফগভগঞ্জ 

280 496 6840 গ্রাভোঃ মফগভগঞ্জ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

গৃরনী  

6000/-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪80 শ্রী ফাফলু চন্দ্র দা  

রং রত চন্দ্র  

াং মফগভগঞ্জ  

775  505  5238 গ্রাভোঃ মফগভগঞ্জ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

কৃরল  

8000/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪81 শ্রী শুনীর চন্দ্র দা 

রং মৃত জনী চন্দ্র  

স্ত্রীোঃ শ্রী জেভরন ফারা 

াং মফগভগঞ্জ  

775  505  7002 গ্রাভোঃ মফগভগঞ্জ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

কৃরল  

8000/- 

 

 

 

 

 

 

 

482 শ্রী ঝান্ডু যাভ 

রং-রফভজধয চন্দ্র 

স্ত্রীোঃ শ্রীভরত কাঞ্চন ভারা  

াং- মফগভগঞ্জ  

550  504 7513 গ্রাভোঃ মফগভগঞ্জ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

গৃরনী  

6000/-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



৪83 শ্রী ফাচ্চু যাভ দা 

রং-শ্রী সূম ে চন্দ্র 

স্ত্রী শ্রীভরত ফারাভরন  

াং মফগভগঞ্জ  

505 505 4125  গ্রাভোঃ মফগভগঞ্জ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

কৃরল 

8000/-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

484 শ্রীভরত কাঞ্চন ভারা  

রং শ্রী কান্ত 

জং-শ্রী ভনুযাভ দা  

াং- মফগভগঞ্জ 

370 504  8852  গ্রাভোঃ মফগভগঞ্জ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

গৃরনী  

6000/-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

485 শ্রী সুব্রত চন্দ্র  

রং শ্রী সুভযন চন্দ্র যকায  

স্ত্রী শ্রীভরত রুারী যানী  

াং মফগভগঞ্জ  

554  163  8259 গ্রাভোঃ মফগভগঞ্জ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

কৃরল  

8000/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪86 শ্রী কান্ত দা  

রং মৃত মমাভগন চন্দ্র 

স্ত্রী শ্রীভরত রভরন ফারা  

াং-  মফগভগঞ্জ  

775  505 7051  গ্রাভোঃ মফগভগঞ্জ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ। 

কৃরল  

8000/- 

 

 

 

 

 

 

 



৪87 শ্রীভরত মভানী ফারা  

রং সুভযন্দ্র নাথ  

জং-শ্রী সূম ে চন্দ্র 

াং- মফগভগঞ্জ  

865  506  8479  গ্রাভোঃ মফগভগঞ্জ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

গৃরনী  

6000/-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪88 মভাোঃ আব্দুর ফাভযক 

রং মভাোঃ করযভ মভাল্ল্া  

স্ত্রী মভাছাোঃ তাযা ফানু  

াং ফারাভডাফা  

419 468 8404 গ্রাভোঃ ফারাভডাফা, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

কৃরল  

8000/- 

 

 

 

 

 

 

 

৪89 মভাোঃ আব্দুয যরদ  

রং মভাোঃ মভাজাভম্মর ক  

স্ত্রী মভাছাোঃ াানাজ াযবীন  

াং মফগভগঞ্জ  

370  861  9972 গ্রাভোঃ মফগভগঞ্জ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

কৃরল  

8000/- 

 

 

 

 

 

 

 

৪90 মভাোঃ ছেফুর ইরাভ  

রং  পাযাজ আরী  

স্ত্রী মভাছাোঃ ফাভনচা মফগভ  

াং মফগভগঞ্জ 

910  506  2500 গ্রাভোঃ মফগভগঞ্জ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

কৃরল  

8000/- 

 

 

 

 

 

 



৪91 মভাছাোঃ রাবরী  

রং মভাোঃ ছাভছুর ক 

জং মভাোঃ আরভয মাভন  

াং আভকর ভামুদ  

373 344 1194 গ্রাভোঃ মফগভগঞ্জ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

গৃরনী 

6000/- 

 

 

 

 

 

 

 

৪92 মভাছাোঃ ভরযেভ মফগভ 

রং মভাোঃ এছাাক আরী  

জং মভাোঃ আাভ উরিন  

াং ফারাভডাফা   

 

 

685 509 5409 গ্রাভোঃ ফারাভডাফা, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

গৃরনী 

6000/- 

 

 

 

 

 

 

 

৪93 মভাোঃ মভাক্তায আরী  

রং মভাাম্মদ আরী  

স্ত্রী মভাছাোঃ মাভস্থা মফগভ  

াং- মফগভগঞ্জ  

235 508  6899 গ্রাভোঃ মফগভগঞ্জ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

কৃরল  

8000/- 

 

 

 

 

 

] 

৪94 মভাছাোঃ ভরভনা মফগভ  

রং মৃত াফাজুরিন  

াং মফগভগঞ্জ  

775 507  2779 গ্রাভোঃ মফগভগঞ্জ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

গহৃিনী 
6000/- 

 

 

 

 

 

 

 



৪95 মভাছাোঃ রাবরী মফগভ  

রং মভাোঃ নওাদ আরী  

াং মফগভগঞ্জ  

915  738  5981 গ্রাভোঃ ইরাভপুয, মফগভগঞ্জ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, 

উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

গৃরনী  

6000/- 

 

 

 

 

 

 

 

৪96 মভাছাোঃ ছরকনা মফওো  

রং মৃত কালু ভামুদ  

াং মফগভগঞ্জ  

910 506  1775 গ্রাভোঃ মফগভগঞ্জ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

গৃরনী  

6000/- 

 

 

 

 

 

 

৪97 মভাছাোঃ রােরা মফগভ  

রং মভাোঃ জভত আরী  

াং মফগভগঞ্জ  

915  560  3963  গ্রাভোঃ ইরাভপুয, মফগভগঞ্জ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, 

উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

গৃরনী  

6000/- 

 

 

 

 

 

 

৪98 চাদসুযত যরফদা  

রং রযজান যরফদা  

স্ত্রী কুভাযী আরতাভরণ  

াং আভকর ভামুদ  

730 503 3396 গ্রাভোঃ আভকর ভামুদ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

কৃরল  

8000/- 

 

 

 

 

 

 

 



৪99 মভাোঃ া আরভ 

রং ভরতোয যভান  

স্ত্রী মভাছাোঃ আন্না  াতুন 

াং- উত্তয ফারাভডাফা  

865  502  3219  গ্রাভোঃ ফারাভডাফা, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 
কুরড়গ্রাভ।   

কৃরল  

8000/- 

 

 

 

 

 

 

 

500 মভাছাোঃ যাভরা মফওো  

রং মৃত আরজজ যকায  

াং মফগভগঞ্জ  

775  668 1198  গ্রাভোঃ মফগভগঞ্জ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

গৃরনী  

6000/- 

 

 

 

 

 

 

 

501 মভাছাোঃ ভরভযন  

রং মভাোঃ ভরনয উরিন  

জং মভাোঃ ভাারভ 

াং মফগভগঞ্জ  

190 509 4908 গ্রাভোঃ মফগভগঞ্জ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

গৃরনী  

6000/- 

 

 

 

 

 

 

502 মভাছাোঃ যরভা মফগভ  

রং মৃত জ্ঞান কাটা  

াং মফগভগঞ্জ  

415 508 7986  গ্রাভোঃ মফগভগঞ্জ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

গৃরনী  

6000/- 

 

 

 

 

 

 



503 মভাছাোঃ যরভা মফওো  

রং মৃত নরছরুরিন  

াং মফগভগঞ্জ  

685  507  4891  গ্রাভোঃ মফগভগঞ্জ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

গৃরনী  

6000/- 

 

 

 

 

 

 

 

504 মভাছাোঃ শুকুযন মফগভ  

রং মৃত ওয আরী  

াং মফগভগঞ্জ  

415 500 8057  গ্রাভোঃ মফগভগঞ্জ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

গৃরনী  

6000/- 

 

 

 

 

 

 

 

505 মভাছাোঃ াররভা মফগভ  

রং মৃত মুজাভ মভাল্ল্া  

াং উত্তয ফারাভডাফা  

505 498  5238 গ্রাভোঃ উত্তয ফারাভডাফা, ডাকোঃ খুরদয কুটি, 

উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

গৃরনী  

6000/- 

 

 

 

 

 

 

 

506 মভাোঃ ভামুন রভো  

রং  যরজ উরিন  

স্ত্রী মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ  

াং ফারাভডাফা  

910  508  4256 গ্রাভোঃ  ফারাভডাফা, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

কৃরল 

8000/- 

 

 

 

 

 

 

 

 



507 মভাছাোঃ রযা মফগভ  

রং মভাোঃ জরয উরিন  

জং মভাোঃ মজানাফ আরী  

াং মফগভগঞ্জ  

820 506 9084  গ্রাভোঃ মফগভগঞ্জ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

গৃরনী  

6000/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

508 মভাছাোঃ মফইরা মফগভ  

রং মৃত যাইজ উরিন  

াং উত্তয ফারাভডাফা  

325  701  1201 গ্রাভোঃ উত্তয ফারাভডাফা , ডাকোঃ খুরদয কুটি, 

উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

গৃরনী  

6000/- 

 

 

 

 

 

 

 

509 মভাছাোঃ রুী মফগভ  

রং মৃত ভকবুর মাভন  

াং আভকর ভামুদ  

640 503  1086 গ্রাভোঃ আভকর ভামুদ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

গৃরনী  

6000/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510 মভাোঃ ইোদ আরী  

রং আজাদ আরী  

স্ত্রী মভাছাোঃ আভনাোযা  

াং আভকর ভামুদ  

685 503  8508 গ্রাভোঃ আভকর ভামুদ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

কৃরল 

8000/- 

 

 

 

 

 

 

 

 



511 মভাছাোঃ ভরযন মফগভ  

রং ধরন ভামুদ  

াং- উত্তয ফারাভডাফা  

820  500  2515  গ্রাভোঃ উত্তয ফারাভডাফা , ডাকোঃ খুরদয কুটি, 

উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

গৃরনী  

6000/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

512 মভাছাোঃ জেগুন মফগভ  

রং মফরার মাভন  

াং মফগভগঞ্জ  

910 499 3663 গ্রাভোঃ উত্তয ফারা মডাফা, মফগভগঞ্জ, ডাকোঃ খুরদয 

কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ। 

গৃরনী  

6000/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

513 মভাছাোঃ জহুযা মফগভ  

রং মভাোঃ জহুয উরিন  

াং মফগভগঞ্জ  

865  508 3528 গ্রাভোঃ মফগভগঞ্জ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ। 

গৃরনী  

6000/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

514 শ্রী পূে চন্দ্র দা 

রং বৃন্দাফন 

স্ত্রী শ্রীভরত ররদ ফারা   

াং মফগভগঞ্জ  

730 506  6560 গ্রাভোঃ মফগভগঞ্জ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

কৃরল 

8000/- 

 

 

 

 

 

 

 



515 মভাছাোঃ ফারচনা মফগভ 

রং মভাোঃ াফ রভো 

জং তনমুরিন  

াং- মফগভগঞ্জ  

373 527 4916 গ্রাভোঃ ইরাভপুয, মফগভগঞ্জ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, 

উররপুয, 

কুরড়গ্রাভ।   

গৃরনী 

6000/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

516 মভাছাোঃ মজাভফদা মফগভ  

রতা: জভভয  

ভাতা- তরছযন মফগভ  

াং-মফগভগঞ্জ 

 

 

3255017380 

 

 

গ্রাভোঃ মুরল্ল্ াড়া, উত্তয ফারাভডাফা, 

ডাকোঃ খুরদযকুটি, উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

 

 

 

গৃরনী 

6000/- 

 

517 মযরজো মফগভ  

রং- ভামুন আরী  

ভাতাোঃ জরভযন মফগভ  

াং- মফগভগঞ্জ 

 

 

1002503470 

 

 

গ্রাভোঃ ফারাভডাফা, 

ডাকোঃ খুরদযকুটি, উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

 

 

গৃরনী  

6000/-  

 

 

518 মভাোঃ যরফউর আরভ  

রং- মভনাজ ভন্ডর  

ভাতা: ভেভনা  

াং- মফগভগঞ্জ  

 

 

 

8655101858 

 

 

গ্রাভোঃ ভূভগাভরয কুটি, উত্তয ফারাভডাফা, 

ডাকোঃ খুরদযকুটি, উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

 

 

কৃরল  

8000/- 

. 



 

 

 

 

 

 

519 মভাোঃ  াভরকুর ইরাভ  

রং- মাফান আরী  

ভাতাোঃ ছাভরা মফগভ  

াং- মফগভগঞ্জ  

 

4919414770100 

 

 

গ্রাভোঃ ইরাভপুয মফগভগঞ্জ, ডাকোঃ খুরদয কুটি, 

উররপুয, কুরড়গ্রাভ।   

 

কৃরল  

8000/- 

 


