
মুজিফফল ষ উরক্ষে ২য় ম ষাক্ষয় ভূজভীন ও গৃীন অর্ ষাৎ “ক” শ্রেজিয পুনফ ষাজতব্য উকাযক্ষবাগী জযফাক্ষযয তথ্যাজি : 

 

শ্রিরা- জিনািপুয                      উক্ষিরা- জিজযযফন্দয 

ক্রজভক 

নং 

উকাযক্ষবাগীয নাভ  

(স্বাভী ও স্ত্রীয উবক্ষয়য)  

িাতীয় জযিয়ত্র ও শ্রভাফাইর 

নম্বয  

(ক্ষমক্ষকান একিক্ষনয) 

ঠিকানা 

(গ্রাভ/ওয়ার্ ষ/ইউজনয়ন) 

শ্রা ও ভাজক 

আয় (শ্রমক্ষকান 

একিক্ষনয) 

ছজফ  

(স্বাভী ও স্ত্রীয উবক্ষয়য) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 

০১ শ্রভাোঃ অফুয আরী 

শ্রভাছাোঃ ফক্ষনায়াযা  

২৭১৩০৬৩১০৩৭৩০ 

০১৭৩৮০৯৪০৯১ 

নযতপুয/৪ 

নযতপুয ইউজ  

জিনমুজুয 

৭০০০/- 

 

০২ শ্রভাোঃ আয়ুফ আরী 

শ্রভাছাোঃ ভক্ষািনা খাতুন  

২৭১৩০৬৩১০৩১৭৭ 

০১৭৯৬০৭৬১০১ 

নযতপুয/৪ 

নযতপুয ইউজ  

জিনমুজুয 

৭০০০/- 

 

০৩ জভা (জফধফা)  ২৭১৩০৬৩১০৪৬০ 

০১৭৭৪৯৫২৫১৩ 

নযতপুয/৪ 

নযতপুয ইউজ  

গৃকভী  

৬০০০/- 

 

০৪ শ্রভাোঃ আব্দুর াজরভ  ২৭১৩০৬৩১০১৯৫০ 

০১৭৪২১৩২৪৮৫ 

নযতপুয/৩ 

নযতপুয ইউজ  

বফঘুক্ষয  

৪০০০/- 

 



০৫ আজভনা খাতুন (জফধফা) 

মৃত ভনছুয আরী  

২৭১৩০৬৩১০৩১৯৬ 

০১৯৩৬১১৪০২০ 

নযতপুয/৪ 

নযতপুয ইউজ  

গৃকভী  

৬০০০/- 

 

০৬ ভাসুিা খাতুন (জফধফা) 

মৃত ইরাভ  

শ্রছক্ষরয াক্ষর্ ছজফ  

২৭১৩০৬৩১০২৮২৭ 

০১৭৭৩৭৪০৩৮৪ 

নযতপুয/৪ 

নযতপুয ইউজ  

গৃকভী  

৬০০০/- 

 

০৭ শ্রভাছাোঃ ছারভা খাতুন 

শ্রভাোঃ যজদুর শ্রভাল্যা (রাতক) 

২৭১৭৭৬৯৫৭৭৯৩৪ 

০১৭৫০৫৮৭৩৮৩ 

আন্ধাযমুা গুচ্ছগ্রাভ/০২ 

আব্দুরপুয ইউজ    

গৃকভী 

৫০০০/- 

 

০৮ শ্রভাোঃ আব্দুয যজি   

শ্রভাছাোঃ ফাক্ষকযা খাতুন  

 

২৭১৩০৩১২১৬৬২৬ 

০১৭৩৮৫১০২৮৯ 

আন্ধাযমুা/০২ 

আব্দুরপুয ইউজ  

জিনমুজুয 

৭০০০/- 

 

০৯ শ্রভাোঃ আজক ইরাভ  

শ্রভাছাোঃ মুক্তা 

১৯৮৮২৭১৩০১৩০০০০৬৪ 

০১৯৪৬২১২৯৮০ 

জিজযযফন্দয/০৩ 

আব্দুরপুয ইউজ  

বযান িারক 

৮০০০/- 

 

১০ শ্রভাছাোঃ আয়া শ্রফগভ  

শ্রভাোঃ নািমুর ক (রাতক) 

২৭১৩০১৩১৬৫৮০৯ 

০১৩২২২৯২০২৫ 

আন্ধাযমুা/০২ 

আব্দুরপুয ইউজ  

গৃকভী 

৬০০০/- 

 



১১ ভনছুযা (জফধফা)  

 

২৭১৩০৮৩১০৩০১৬ 

০১৭৪৭৭৮২৪৯৫ 

আন্ধাযমুা/০২ 

আব্দুরপুয ইউজ  

গৃকভী 

৬০০০/- 

 

১২ শ্রভাোঃ যজপকুর ইরাভ  

আকজরভা খাতুন   

২৭১৩০১৩১৬৪২৩৯ 

০১৭০৩৯০৩৯৯৫ 

িজেি শুকক্ষিফপুয/০১ 

আব্দুরপুয ইউজ 

বযান িারক 

৭০০০/- 

 

১৩ শ্রভাছাোঃ পজযিা শ্রফগভ 

শ্রভাোঃ শ্রভািাায আরী (স্বাভী রাতক)  

২৭১৭৭৫১৪৬৪৮৪১ 

০১৭৬৭২৭০৯৮৪ 

িজেি শুকক্ষিফপুয/০১ 

আব্দুরপুয ইউজ 

গৃ কভী 

৫০০০/-  

 

১৪ শ্রভাোঃ ভাাফুিায যভান 

শ্রভাছাোঃ িান্নাতুন শ্রপযক্ষিৌ  

৭৩৬২৯৭৩০২১ 

০১৩১০৩০৮৬৮৭ 

আন্ধাযমুা/০২ 

আব্দুরপুয ইউজ  

বযান িারক 

৫,০০০/- 

 

১৫ শ্রভাছাোঃ নুযনাায খাতুন 

শ্রতৌজকয াান নাজমুর  

২০০০২৭১৩০৩১০০৪৮৭৮ 

০১৮৯৩৮৭৯৩৪৫ 

আন্ধাযমুা/০২ 

আব্দুরপুয ইউজ  

গৃকভী 

৫০০০/-  

 



১৬ ভক্ষয আরী 

শ্রভাছাোঃ বুরবুজর আযা  

২৭১৩০১৩১৬৬৪৫০ 

০১৭০৪৩৮৩০৭২ 

আন্ধাযমুা/০২ 

আব্দুরপুয ইউজ  

বযান িারক 

৫,০০০/- 

 

১৭ শ্রভজযনা শ্রফগভ  

জি জভয়া  

৪১৫৪৯৪৬৯৭৬ 

০১৭৩০৬১৮৮৪৫৬ 

আন্ধাযমুা/০২ 

আব্দুরপুয ইউজ  

বযান িারক 

৫,০০০/- 

 

১৮ শ্রভাছাোঃ াজফনা আকতায  

শ্রভাোঃ িাাঙ্গীয  

২৭০৩০১৩১৬৬৪৬৪  

শ্রভাফাোঃ ০১৭২৩৯৭৭০৬৭ 

আন্ধাযমুা/০২ গুচ্ছগ্রাভ   

আব্দুরপুয ইউজ 

গৃজনী 

৬০০০/- 

 

১৯ শ্রভাোঃ আজযফুর ইরাভ  

ানজিিা আকতায আইজযন  

১৯৯১২৭১৩০১৩০০০২৮৮ 

০১৭৯৬৩৬৩৫৭৬ 

আন্ধাযমুা/০২ গুচ্ছগ্রাভ   

আব্দুরপুয ইউজ 

জিনভজুয 

৫,০০০/- 

 

২০ শ্রভাছাোঃ শ্রযজিনা শ্রফগভ  

শ্রভাোঃ াইদুর ইরাভ  

২৭১৩০১৩১৬৫৪২৭ 

০১৭৯৬১৭৬৬৮৭ 

আন্ধাযমুা/০২    

আব্দুরপুয ইউজ 

গৃকভী 

৬০০০/-  

 

২১ শ্রভাছাোঃ শ্রজরনা শ্রফগভ  

শ্রভাোঃ শ্রভাস্তাজপিায যভান  

৬৮৫১৩৬৬৩৪১ 

শ্রভাফাোঃ ০১৭৬৭১৬৯৬৪৪ 

আন্ধাযমুা/০২ গুচ্ছগ্রাভ   

আব্দুরপুয ইউজ 

গৃজনী 

৫০০০/- 

 



২২ জফউটি আযা (স্বাভী জযতযক্তা)  

 

২৭১৩০১৩১৬৩৩৮৯ 

 শ্রভাফাোঃ ০১৭২৪৯০১২৪৯ 

িজেি শুকক্ষিফপুয/০১ 

আব্দুরপুয ইউজ 

গৃকভী 

৬০০০/-  

 

২৩ খাজিিা াযবীন 

শ্রভাোঃ আজভনুর ইরাভ  

 

১৯৯১২৭১৩০৩১০০০২০১ 

০১৭৮৩০৯২২৮০ 

আন্ধাযমুা/০২ গুচ্ছগ্রাভ   

আব্দুরপুয ইউজ 

গৃকভী  

৫,০০০/- 

 

২৪ শ্রভাছাোঃ পজিরা খাতুন  

শ্রভাোঃ আবুর শ্রাক্ষন  

 

২৭১৩০১৩১৬৫৩২২ 

শ্রভাোঃ ০১৭৯৪৮৫১৯৬৬ 

 

আন্ধাযমুা/০২    

আব্দুরপুয ইউজ 

গৃ কভী 

৬০০০/-  

 

২৫ আজভনা শ্রফগভ (জফধফা)  ২৭১৩০১৩১৬৫২২০ 

০১৭৪৪৬৩৩৭৮০  

আন্ধাযমুা/০২  

আব্দুরপুয ইউজ 

গৃজনী 

৫০০০/-  

 

২৬ শ্রভাছা ভারুপা খাতুন  

শ্রভাোঃ শ্রপযক্ষিৌ  

 

২৭১৩০১৩১৮০৪৭০ 

০১৭৫০৮৮২৪৮৭ 

নাক্ষন্দড়াই/০৭ গৃজনী  

৪০০০/- 

 

২৭ শ্রভাোঃ ভাাবুয ইরাভ  

ারুর আক্তায  

 

২৭১৩০১৩১৬৫২৯৮ 

০১৭২২৫১৩৬৭৩ 

আন্ধাযমুা/০২   

আব্দুরপুয ইউজ 

বযান িারক 

৫,০০০/- 

 



২৮  আরাভীন ইরাভ  

শ্রভাছাোঃ িান্নাতুন জভভ  

 ২৩৫৯৮৩৭৫০৩ 

০১৭০৩০৮৫৬৬০ 

আন্ধাযমুা/০২ গুচ্ছগ্রাভ   

আব্দুরপুয ইউজ 

জিনমুজুয 

৫,০০০/- 

 

২৯ শ্রভাোঃ আজিমুর ইরাভ  

শ্রভাছাোঃ শ্রযানা াযবীন  

২৭১৩০১৩১৬৫৪০১ 

০১৭৯৩২৩৩৪৫০ 

আন্ধাযমুা/০২ গুচ্ছগ্রাভ   

আব্দুরপুয ইউজ 

বযান িারক 

৫,০০০/- 

 

৩০ শ্রভাোঃ আব্দুর আজরভ  

জযপা খাতুন  

১৯৮৪২৭১৩০১৩১৭৭৪৩৪ 

০১৭৪৬৩০২৫৩৮ 

ফাক্ষি জিঘাযন/০৬ 

আব্দুরপুয ইউজ 

জিনভজুয  

৭০০০/-  

 

৩১ শ্রভাোঃ আনারুর ক  

শ্রভাছাোঃ যওন আযা  

২৭১৩০১৩১৮০৪৫৯ 

০১৬৪৪৬১৮৯৭২ 

নাক্ষন্দড়াই/০৭ 

আব্দুরপুয ইউজ  

জিনভজুয  

৭০০০/-  

 

৩২ শ্রভাোঃ শ্রিক্ষরায়ায শ্রাক্ষন  

শ্রভাছাোঃ নুক্ষয িান্নাত  

৮২৮৩১৯৭৩৭১ 

০১৬২৫৬৯৪৫৫৩ 

জিঘাযন/০৬ 

আব্দুরপুয ইউজ 

জিনভজুয 

৮০০০/- 

 



৩৩ শ্রভাোঃ এনামুর ক 

শ্রভাছাোঃ রুজফনা খাতুন  

২৭১৩০১৩১৭৫৫৯৭ 

০১৩১১৮৮৩৭৯৭ 

যসুরপুয/০৬ জিনভজুয  

৭০০০/-  

 

৩৪ ইয়ানুয ইরাভ 

পাযক্ষিনা খাতুন  

৫৯৯২৬৬৮৩৮৩ 

০১৭৪৬৩০২৫৩৮ 

জিঘাযন/০৬ 

আব্দুরপুয ইউজ 

জিনভজুয  

৭০০০/-  

 

৩৫ শ্রভাোঃ যজপকুর ইরাভ  

পাক্ষতভা 

২৭১৩০১৩১৭৬২৯২ 

০১৭৩৭৭১৭৯৭১ 

জিঘাযন/০৬ 

আব্দুরপুয ইউজ 

জিনভজুয  

৭০০০/-  

 

৩৬ শ্রভাোঃ জভরন ফাবু  

াজফনা  

১৯৯২২৭১৩০১৩০০০২৫২ 

০১৩১৩২৯৪৭৪৩ 

জিঘাযন/০৬ 

আব্দুরপুয ইউজ 

জিনভজুয 

৮০০০/- 

 

৩৭ শ্রভাছাোঃ াজনা আক্তায 

শ্রভাোঃ ফাবু  

২৬১৭২৩৯১৮৮০৮০ 

০১৭৬৩২৩৭৯৩২ 

জিঘাযন/০৬ 

আব্দুরপুয ইউজ 

জিনভজুয 

৮০০০/- 

 

৩৮ শ্রভাোঃ াইফুর ইরাভ 

শ্রভাছাোঃ যাক্ষফয়া খাতুন  

১৯৮৮২৭১৩০১৩০০০০৪৩ 

০১৭৪৬৩০২৫৩৮ 

জিঘাযন/০৬ 

 আব্দুরপুয ইউজ 

জিনভজুয 

৮০০০/- 

 



৩৯ শ্রভাোঃ আব্দুর আজিি  

শ্রভাছাোঃ তহুযা ফানু  

২৭১৩০১৩১৭৭১৭৪ 

০১৭৫৫৩২৫৬৭৯ 

জিঘাযন/০৬ 

 আব্দুরপুয ইউজ 

জিনভজুয 

৮০০০/- 

 

৪০ শ্রভাছাোঃ নািভা (জফধফা)  

শ্রছক্ষরয াক্ষর্ ছজফ 

 

২৬৯৬৪০৬৬২৬২২৭ 

০১৮৩৬৬৯৫২৬১ 

জিঘাযন/০৬ 

 আব্দুরপুয ইউজ 

গৃকভী ও জিন 

ভজুয 

৭০০০/- 

 

৪১ শ্রভাোঃ জপক্ষযাি িাভান  

শ্রভাছাোঃ াজছনা শ্রফগভ  

১৫০৯১৮৯৯৫৮ 

শ্রভাফাোঃ ০১৭৭৫৭২৮১৯৬ 

জিঘাযন/০৬ 

আব্দুরপুয ইউজ 

জিনভজুয 

৮০০০/- 

 

৪২ শ্রভাোঃ কাইয়ুভ আরী  

শ্রভাছাোঃ সুজপয়া খাতুন 

২৭১৩০১৩১৭৬৩০৩ 

০১৮৩৮৪৪৯৭২৫ 

জিঘাযন/০৬ 

আব্দুরপুয ইউজ 

জিনভজুয 

৭০০০/- 

 

৪৩ শ্রভাোঃ আরভগীয শ্রাক্ষন 

শ্রভাছাোঃ আয়া খাতুন 

 

১৯৮৭২৭১৩০৭৯০০০০০৮ 

০১৭৪৬৮৬৭০১৭ 

পূফ ষ াইতাড়া/০৭, 

াইতাড়া ইউজ 

জিনভজুয 

৯,০০০/ 

 



৪৪ শ্রভাোঃ ফাবু 

শ্রভাছাোঃ াজিা খাতুন 

২৭১৩০৭৯২২৮২৫৭ 

০১৮৭৩৪৮৯৭৮৮ 

পূফ ষ াইতাড়া/০৭, 

াইতাড়া ইউজ 

জিনভজুয 

৮,০০০/ 

 

৪৫ শ্রভাোঃ আক্ষনায়ায শ্রাক্ষন 

শ্রভাছাোঃ ভয়না খাতুন 

২৭১৩০৭৯২২৮৩৩৮ 

০১৭৬১১৪৭৭৬২০ 

পূফ ষ াইতাড়া/০৭, 

াইতাড়া ইউজ 

জিনভজুয 

৯,০০০/ 

 

৪৬ শ্রভাোঃ িাক্ষদুর ইরাভ 

শ্রভাছাোঃ িয়নুয শ্রফগভ 

২৭১৩০৭৯২২৮২৬৪ 

০১৭৭৩৩৪৮৮৬২ 

 

পূফ ষ াইতাড়া/০৭, 

াইতাড়া ইউজ 

জিনভজুয 

৭,০০০/ 

 

৪৭ শ্রভাোঃ িাাঙ্গীয আরভ 

শ্রভাছাোঃ খাজিিা খাতুন 

২৭১৩০৭৯২২৮৪৫৬ 

০১৭৩৩৪৪৯৭ 

পূফ ষ াইতাড়া/০৭, 

াইতাড়া ইউজ 

জিনভজুয 

৯,৫০০/ 

 

৪৮ শ্রভাোঃ আব্দুর াভাি 

শ্রভাছাোঃ জজযন  

২৭১৩০৭৯২২৮২৫৯ 

০১৭৮৭৯৭৫৫৮১ 

পূফ ষ াইতাড়া/০৭, 

াইতাড়া ইউজ 

জিনভজুয 

৯,৫০০/ 

 



৪৯ শ্রভাোঃ আবুর শ্রাক্ষন 

শ্রভাছাোঃ শ্রিক্ষরখা খাতুন 

২৭১৩০৭৯২২৮২৫৪ 

০১৭৫১০৩১৩০৫ 

পূফ ষ াইতাড়া/০৭, 

াইতাড়া ইউজ 

জিনভজুয 

৯,৫০০/ 

 

৫০ শ্রভাোঃ জভরন াহ্ 

শ্রভাছাোঃ াজফনা ইয়াজভন 

২৪১৩২৯৮৩৬১ 

০১৭১০৪৩৬২৭৯ 

পূফ ষ াইতাড়া/০৭, 

াইতাড়া ইউজ 

জিনভজুয 

৯,৫০০/ 

 

৫১ শ্রভাোঃ নািমুর শ্রাক্ষন 

শ্রভাছাোঃ াজফনা ইয়াজভন  

৮৭০১৫৮৩৫৯৬ 

০১৭৫৬১৬২২৮০ 

পূফ ষ াইতাড়া/০৭, 

াইতাড়া ইউজ 

জিনভজুয 

৭,৫০০/ 

 

৫২ আব্দুর ফাকী 

আক্ষছভা খাতুন 

২৭১৩০৭৯২১৯৫৬৭ 

০১৭৪৯৭৭১৪৭৩ 

শ্রখািনা/০১, 

াইতাড়া ইউজ 

জিনভজুয 

৭,৫০০/ 

 

৫৩  শ্রভাোঃ এযাি আরী 

শ্রভাছাোঃ শ্রভাক্ষ ষিা শ্রফগভ 

২৭১৩০৭৯২১৯৫৯২ 

০১৭৩৭৫৫৭৯৮৭ 

শ্রখািনা/০১, 

াইতাড়া ইউজ 

জিনভজুয 

৭,৫০০/ 

 



৫৪ সুরতান আরী  

শ্রভাছাোঃ ইয়াছজভনয়াযা   

২৭১৩০৭৯২১৯৫৬২ 

০১৭৮৩১৯১১৫৮ 

শ্রখািনা/০১, 

াইতাড়া ইউজ 

জিনভজুয 

৮,০০০/ 

 

৫৫ আপছায আরী 

ভক্ষভনা খাতুন 

২৭১৩০৭৯২১৯৫৯৪ 

০১৮৯০০০৯৩৬১ 

শ্রখািনা/০১, 

াইতাড়া ইউজ 

জিনভজুয 

৮,০০০/ 

 

৫৬ যজদুর ইরাভ 

শ্রভাা: আজযপা খাতুন 

২৪০৪২৪৭৮১৭ 

০১৩০৩৯২৬০৯৬ 

শ্রখািনা/০১, 

াইতাড়া ইউজ 

জিনভজুয 

৮,০০০/ 

 

৫৭ শ্রভাক্তায শ্রাক্ষন 

শ্রভাছাোঃ রাফরী 

২৭১৩০৭৯২১৯৬৫৫ 

০১৮৯০০০৯৩৬১ 

শ্রখািনা/০১, 

াইতাড়া ইউজ 

জিনভজুয 

৮,০০০/ 

 

৫৮ শ্রভাোঃ শ্রযাজুর ইরাভ  

শ্রভাছাোঃ সুযিাান  

২৭১৩০৭৯২২২৫৮৭ 

০১৭৭৩৪৫১২৮৪ 

শ্রখািনা/০১, 

াইতাড়া ইউজ 

জিনভজুয 

৮,০০০/ 

 



৫৯  াািত শ্রাক্ষন 

শ্রভাছাোঃ ভজনযা খাতুন 

৬৪৫৮২৯৬১৫৬ 

০১৩১৪২০৪৯২২ 

িজেন রাফাড়ী/০৫ 

াইতাড়া ইউজ 

বযানিারক 

৮,০০০/ 

 

৬০ শ্রভাোঃ জযয়াজুর ইরাভ 

শ্রভাছাোঃ ভভতাি শ্রফগভ 

২৭১৩০৭৯২২৬১৫৩ 

০১৬৪৪৮১৮৪৫৪ 

িজেন রাফাড়ী/০৫ 

াইতাড়া ইউজ 

জিনভজুয 

৮,৫০০/ 

 

৬১ শ্রভাোঃ খাজিমুর ইরাভ 

শ্রভাছাোঃ পিরী 

৩৩১৩১০২৬১২ 

০১৭৮২৮২০৫৪১ 

িজেন রাফাড়ী/০৫ 

াইতাড়া ইউজ 

জিনভজুয 

৮,৫০০/ 

 

৬২ শ্রভাোঃ আজকবুয যভান 

শ্রভাছাোঃ াযজভন আক্তায 

২৮৬৩১৬৮০০৭ 

০১৭০৩৯২২৭১৬ 

িজেন রাফাড়ী/০৫ 

াইতাড়া ইউজ 

জিনভজুয 

৮,৫০০/ 

 

৬৩ শ্রভাোঃ জভিানুয যভান 

শ্রভাছাোঃ তািজভনা শ্রফগভ 

২৭১৩০৭৯২২৬৬৬৭ 

০১৯৫৬১৭১৮২১ 

িজেন রাফাড়ী/০৫ 

াইতাড়া ইউজ 

জিনভজুয 

৮,৫০০/ 

 



৬৪ শ্রভাোঃ জিয়াউয যভান 

শ্রভাছাোঃ াজভিা শ্রফগভ 

২৭১৩০৭৯২২৫৬২৫ 

০১৭৪৮১৬৮৯০৪ 

িজেন রাফাড়ী/০৫ 

াইতাড়া ইউজ 

বযান িারক 

৭,৫০০/ 

 

৬৫ শ্রভাোঃ আক্ষমুর ইরাভ  

শ্রভাছাোঃ শ্রজরনা শ্রফগভ  

২৭১৩০৭৯২২৫৯৬১ 

০১৭১২২২১৯৬ 

িজেন রাফাড়ী/০৫ 

াইতাড়া ইউজ 

জিনভজুয 

৮,৫০০/ 

 

৬৬ জকযজন  

উত্তভা 

৮৫১৯২৭৯০৬৫৬২৪ 

০১৭৭৩২৬৬২০১ 

িজেন রাফাড়ী/০৫ 

াইতাড়া ইউজ 

জিনভজুয 

৮,৫০০/ 

 

৬৭ শ্রী িনক িন্দ্র যায় 

শ্রীভজত রেী যানী  

২৭১৩০৭৯২২৫৮৫৪ 

০১৭৩০৬৮৫০১২ 

িজেন রাফাড়ী/০৫ 

াইতাড়া ইউজ 

জিনভজুয 

৮,৫০০/ 

 

৬৮ শ্রী জরটন িন্দ্র যায় 

শ্রীভজত িয়ন্তী যানী  

২৭১৩০৭৯০০১৭৪৪ 

০১৭৬১৩৮৩৫১৫ 

িজেন রাফাড়ী/০৫ 

াইতাড়া ইউজ 

বযান িারক 

৮,৫০০/ 

 



৬৯ জনজখর যায় 

শ্রীভজত কাজভনী ফারা  

২৭১৩০৭৯২২২৩৩৪ 

০১৭৭০৩৩০২৮১ 

 

িজেন রাফাড়ী/০৫ 

াইতাড়া ইউজ 

বযান িারক 

৮,৫০০/ 

 

৭০ শ্রভাোঃ শ্রভািাক্ষের ক 

শ্রভাছাোঃ শ্রযাক্ষিয়া খাতুন 

২৭১৩০৭৯২২৬১২৮ 

০১৭৮৪০৩০২৯২ 

 

িজেন রাফাড়ী/০৫ 

াইতাড়া ইউজ 

জিনভজুয 

৭,৫০০/ 

 

৭১ শ্রভাছাোঃ নুযিাান 

মৃত নুরুভদ্দীন 

 

২৭১৩০৭৯২২৯১৫৪ 

০১৭৯৬৯২৯৩৮৮ 

পূফ ষ াইতাড়া/ ০৭, 

াইতাড়া ইউজ 

 

প্রজতফন্ধী 

৫,০০০/ 

 

৭২ সুরতান গজি  

শ্রিাযা শ্রফগভ  

২৭১৩০৭৯২২৯১৫০ 

০১৭৭৩৯৯৩৮৯২ 

পূফ ষ াইতাড়া/ ০৭, 

াইতাড়া ইউজ 

 

জিনভজুয 

৮,৫০০/ 

 

৭৩ শ্রভাোঃ িহুরুর ইরাভ 

শ্রযজিনা খাতুন 

২৭১৩০৭৯২২৯২৫৩ 

০১৭৯৭৩৪০৬৯৭ 

পূফ ষ াইতাড়া/ ০৭, 

াইতাড়া ইউজ 

 

বযান িারক 

৭,৫০০/ 

 



৭৪  শ্রভা: আব্দুর িজরর  

শ্রভাছাোঃ শ্রপারী শ্রফগভ 

২৭১৩০৭৯২২৯১৩৭ 

০১৭৯৬৯২৯৩৮৮ 

পূফ ষ াইতাড়া/ ০৭, 

াইতাড়া ইউজ 

 

জিনভজুয 

৮,৫০০/ 

 

৭৫ শ্রভাোঃ ভাইিায যভান 

শ্রভাছাোঃ ভারুপা  

২৭১৩০৭৯২২৮৬১৯ 

০১৭৬২৮১৯৫০৫ 

পূফ ষ াইতাড়া/ ০৭, 

াইতাড়া ইউজ 

 

জিনভজুয 

৯,৫০০/ 

 

৭৬ শ্রভাোঃ ভকবুর শ্রাক্ষন 

শ্রভাছাোঃ উক্ষে কুরসুভ 

১৯৯৪২৭১৩০৭৯০০০০৫২ 

০১৯৯৪১৮৯৪১০ 

পূফ ষ াইতাড়া/ ০৭, 

াইতাড়া ইউজ 

 

জিনভজুয 

৯,৫০০/ 

 

৭৭ শ্রভাোঃ আক্ষনায়ায শ্রাক্ষন  

শ্রভাছাোঃ নািভা শ্রফগভ  

২৭১৩০৩৯২৪৫১৬৮ 

০১৭৫১২২১৫৫০ 

ধুযইর/০২ 

জবয়াইর ইউজ  

জিনভজুয 

৮,০০০/ 

 

৭৮ শ্রভাোঃ ভাাবুয 

ভজভনা 

 

২৭১৩০৭১২৫৬৮৬৯ 

০১৮৭৩৪৮২৩০৫ 

িকমুা/০৪ 

পুনজি ইউজ  

জিনভজুয 

৫০০০/- 

 



৭৯ আপছায 

শ্রভাছাোঃ খাজিিা আক্তায 

 

২৭১৩০৭১২৫৬৮১৬ 

০১৭৪৮৪২১৪৪১ 

িকমুা/০৪ 

পুনজি ইউজ  

জিনভজুয 

৫০০০/- 

 

৮০ আযাপ আরী 

নািভা 

 

২৭১৩০৭১২৫৬৮৪৪ 

০১৭২১৪৬০৪২৯ 

 

 

িকমুা/০৪ 

পুনজি ইউজ  

জিনভজুয 

৫০০০/- 

 

৮১ শ্রভাোঃ সুিন জভয়া 

শ্রভাছাোঃ ছাভসুন নাায 

 

২৭১৩০৭১২৫৬৮৩৫ 

০১৭৪০১৮২৯১৮ 

িকমুা/০৪ 

পুনজি ইউজ  

জিনভজুয 

৫০০০/- 

 

৮২ আন্জজুয়াযা (জফধফা) 

 

২৭১৩০৭১২৫৬৮৩৭ 

০১৭৩৭৪১৪৩৫৪ 

িকমুা/০৪ 

পুনজি ইউজ  

জিনভজুয 

৫০০০/- 

 

৮৩ শ্রভাোঃ পজযদুর 

শ্রভাছাোঃ আক্ষভনা শ্রফগভ 

২৭১৩০৭১২৫৬৮২০ 

০১৮৭৭৭৬৬৪২০ 

িকমুা/০৪ 

পুনজি ইউজ  

জিনভজুয 

৫০০০/- 

 

৮৪ আবু তাক্ষয 

াজছনা 

 

২৭১৩০৭১২৫৬৯৫৮ 

০১৭৭৪০৭৬২৮২ 

িকমুা/০৪ 

পুনজি ইউজ  

জিনভজুয 

৫০০০/- 

 



৮৫ শ্রভাোঃ আজকুয যভান অপু 

শ্রভাছাোঃ াজর্ 

 

১০২৬৭৮৪৮৪২ 

০১৭২২৩৫৬৭৮৩ 

িকমুা/০৪ 

পুনজি ইউজ  

জিনভজুয 

৫০০০/- 

 

৮৬ আবু সুজপয়ান 

াক্ষছনা 

 

২৭১৩০৭১২৫৭০০৩ 

০১৮৩৫৯২৪৬৩১ 

িকমুা/০৪ 

পুনজি ইউজ  

গাজড় িারক 

৭০০০/- 

 

৮৭ িক্ষয়াজনকা (জফধফা) 

 

২৭১৩০৭১২৫৬৮০২ 

০১৭৭৪২৮১২১০ 

িকমুা/০৪ 

পুনজি ইউজ  

 জিনভজুয 

 ৫০০০/- 

 

৮৮ ভাক্ষিদুয যভান 

জফরজকছ শ্রফগভ 

 

২৭১৩০৭১২৫৭০৩০ 

০১৭৫৬২৭১৯১৫ 

িকমুা/০৪ 

পুনজি ইউজ  

জিনভজুয 

৫০০০/- 

 

৮৯ জিয়াউয যভান 

াজফনা 

 

৩৩১৩০৪৭০৮৭৬১৯ 

০১৮১৩৫১৫৯১৪ 

িকমুা/০৪ 

পুনজি ইউজ  

জিনভজুয 

৫০০০/- 

 

৯০ াইদুর ইরাভ 

আপরুিা শ্রফগভ 

২৭১৩০৭১২৫৬৪৩৪ 

০১৭২৬৭১৭১৭৭ 

িকমুা/০৪ 

পুনজি ইউজ  

কৃলক 

৬০০০/- 

 



৯১ ভজতয়ায যভান 

শ্রভাস্তাজকভা 

২৭১৩০৭১২৫৬৪০৯ 

০১৭৮০৬৫১০০৪ 

িকমুা/০৪ 

পুনজি ইউজ  

কৃলক 

৬০০০/- 

 

৯২ ারভান া 

ভাক্ষিিা আক্তায 

 

৩৭৬৩২৮৩৬৩০ 

০১৭১৯১৯৭৯৬৯ 

িকমুা/০৪ 

পুনজি ইউজ  

জিনভজুয 

৫০০০/- 

 

৯৩ শ্রভাছাোঃ জযনা (স্বাভী জযতযাক্তা) 

 

২৭১৩০৭১২৬৮০২৬ 

০১৭৪৪৮৮৯৫৮০ 

িকমুা/০৪ 

পুনজি ইউজ  

জিনভজুয 

৫০০০/- 

 

৯৪ িক্ষফিা (জফধফা) 

 

২৭১৩০৭১২৫৬২৭৭ 

০১৭৬১৬৯৪৭৬১ 

িকমুা/০৪ 

পুনজি ইউজ  

জিনভজুয 

৫০০০/- 

 

৯৫ ইভান আরী 

ভজভা খাতুন 

 

২৭১৩০৭১২৫৭০৪২ 

০১৭৯৯১০৭৪৭৮ 

িকমুা/০৪ 

পুনজি ইউজ  

জিনভজুয 

৫০০০/- 

 

৯৬ য ফানু (জফধফা) 

শ্রছক্ষরয ছজফ একাক্ষর্ 

২৭১৩০৭১২৫৬২৯০ 

০১৭২২৩৫৬৭৮৩ 

িকমুা/০৪ 

পুনজি ইউজ  

জিনভজুয 

৫০০০/- 

 



৯৭ জযাজুর ইরাভ 

শ্রযাক্ষকয়া 

২৭১৩০৭১২৫৬৩০৭ 

০১৭৫৩৯৫২৪২৭ 

িকমুা/০৪ 

পুনজি ইউজ  

জিনভজুয 

৫০০০/- 

 

৯৮ ভাক্ষিিা শ্রফওয়া (জফধফা) 

শ্রছক্ষরয ছজফ একাক্ষর্  

২৭১৩০৭১২৫৬৩১৮ 

০১৭২৯৬৫৭৭১৪ 

িকমুা/০৪ 

পুনজি ইউজ  

জিনভজুয 

৫০০০/- 

 

৯৯ িাজরুর ইরাভ 

জল্পী আযা 

 

২৭১৩০৭১২৫৬৩৭২ 

০১৮৮৫৪১৭২৯৯ 

িকমুা/০৪ 

পুনজি ইউজ  

জিনভজুয 

৫০০০/- 

 

১০০ শ্রাক্ষন আরী 

জভনুপা শ্রফগভ 

 

২৭১৩০৭১২৫৭৩৮৮ 

০১৭৬৩২৪০১৩৫ 

িকমুা/০৪ 

পুনজি ইউজ  

জফদুযজতক জভস্ত্রী 

৮০০০/- 

 

১০১ জফরজকছ আযা (জফধফা) 

শ্রভক্ষয়য াক্ষর্ ছজফ 

২৭১৩০৭১২৫৬১৫৭ 

০১৭২৫৪৪৮২৯৮ 

িকমুা/০৪ 

পুনজি ইউজ  

কৃজল 

৫০০০/- 

 

১০২ াক্ষযা (জফধফা) 

শ্রছক্ষরয ছজফ একাক্ষর্ 

২৭১৩০৭১২৫৬৩১৬ 

০১৭৪০০৫১০৮৩ 

 

িকমুা/০৪ 

পুনজি ইউজ  

জিনভজুয 

৫০০০/- 

 



১০৩ শ্রভাোঃ খজরর 

াজরভা শ্রফগভ 

 

২৭১৩০৭১২৫৬৪০৪ 

০১৭৯৪৮৫২১৮৭ 

িকমুা/০৪ 

পুনজি ইউজ  

জিনভজুয 

৫০০০/- 

 

১০৪ জদুর শ্রভাল্লা 

শ্রভাছাোঃ নুয ফানু  

 

 

২৭১৩০৭১২৬৩৬১৫ 

০১৮২১৮১৫০২৭  

 

 

াটুর/০৭ 

পুনজি ইউজ  

জিনভজুয 

৫০০০/- 

 

১০৫ শ্রভাোঃ মুকুর 

সুজভতা 

 

৪২১৩৩৫২৬৭৯ 

০১৭২২৭৪৬৭৪১ 

িকমুা/০৪ 

পুনজি ইউজ  

জিনভজুয 

৫০০০/- 

 

১০৬ শ্রভাোঃ ভজতয়ায যভান 

শ্রভাছাোঃ রায়রা াযবীন 

২৭১৩০৭১২৫৬৯৬২ 

০১৮১২২৯৪১৪২ 

িকমুা/ ০৪ 

পুনজি ইউজ  

জিনভজুয 

৫০০০/- 

 

১০৭ াজিযন শ্রফগভ (জফধফা) 

মৃতোঃ পকয উদ্দীন  

৪৯১৬১৭৫২২৭৫৮৩ 

০১৭১৮২১৩৬৩২ 

িকমুা/ ০৪ 

পুনজি ইউজ  

জিনভজুয 

৫০০০/- 

 



১০৮ শ্রভাোঃ শ্রভািাজিয যভান 

শ্রভাছাোঃ শ্রপাতুন আযা 

২৭১৩০৭১২৫৯১৫১ 

০১৭৮০৯৬১১৪৬ 

িকমুা/ ০৪ 

পুনজি ইউজ  

গাজড় িারক 

৭০০০/- 

 

১০৯ শ্রভাকক্ষরছায যভান 

জফরী শ্রফগভ 

২৭১৬৪৯৪৩৫০০১২ 

০১৭৭০৩৭২০২৫ 

িকমুা/ ০৪ 

পুনজি ইউজ  

কৃলক 

৬০০০/- 

 

১১০ জিা শ্রফগভ (জফধফা) 

 মৃত আব্দুর খাক্ষরক 

২৭১৩০৭১২৬৮০২৫ 

০১৮৫৩৪৬৩৩৫০ 

িকমুা/ ০৪ 

পুনজি ইউজ  

জিনভজুয 

৫০০০/- 

 

১১১ শ্রভাোঃ াইফুর ইরাভ 

শ্রভাছাোঃ আিজভযা শ্রফগভ 

২৭১৩০৭১২৫৬৮২২ 

০১৭২২৩৫৬৭৮৯ 

িকমুা/ ০৪ 

পুনজি ইউজ  

জিনভজুয 

৫০০০/- 

 

১১২ শ্রভাোঃ আপিার 

শ্রভাছাোঃ াজফনা ই্য়াজভন 

২৭১৩০৭১২৫৬৮৪০ 

১৫/১১/১৯৮০ 

িকমুা/ ০৪ 

পুনজি ইউজ  

জিনভজুয 

৫০০০/- 

 

১১৩ শ্রভাছা: কুরছুভ শ্রফগভ (জফধফা)  

 

2713094275850 

০১৭২২৭৫৩৮৯৮ 

জংগানগয/০৭ 

শ্রেঁতুজরয়া ইউজ  

জিনভজুয 

৯,০০০/ 

 



১১৪ শ্রভা: আব্দুয যজভ রারফাবু  

শ্রভাছা: ছাক্ষরা খাতুন  

 

2713094271210 

01773707544 

জংগানগয/০৭ 

শ্রেঁতুজরয়া ইউজ  

জিনভজুয 

৯,০০০/ 

 

১১৫ শ্রযজিয়া খাতুন (জফধফা) 

 

 

2713094275387 

01726137089 

জংগানগয/০৭ 

শ্রেঁতুজরয়া ইউজ  

জিনভজুয 

৭,৫০০/ 

 

১১৬ শ্রভা: ইব্রাজভ আরী  

শ্রভাছা: খাইরুন  

 

 

2713094274401 

01717846323 

 

জংগানগয/০৭ 

শ্রেঁতুজরয়া ইউজ  

জিনভজুয 

৯,০০০/ 

 

১১৭ িক্ষফিা খাতুন (জফধফা) 

 

2713094271221 

01705806489 

জংগানগয/০৭ 

শ্রেঁতুজরয়া ইউজ  

জিনভজুয 

৬,৫০০/ 

 

১১৮ ভক্ষনা যায়  

শ্রীজভত জফনা যানী যায়  

 

271309427২৬২৫ 

01305150711 

জংগানগয/০৭ 

শ্রেঁতুজরয়া ইউজ  

জিনভজুয 

৯,০০০/ 

 



১১৯ অনিী যায় 

ভাক্ষনা ফারা  

2713094276402 

01751430887 

জংগানগয/০৭ 

শ্রেঁতুজরয়া ইউজ  

জিনভজুয 

৯,০০০/ 

 

১২০ শ্রী যুজত িন্দ্র যায় 

গীতা যানী যায়  

 

 

2713094274988 

01750245476 

জংগানগয/০৭ 

শ্রেঁতুজরয়া ইউজ  

জিনভজুয 

৯,০০০/ 

 

১২১ শ্রীভন্ত যায়  

শ্রীভজত ভভতা ফারা যায় 

 

2713094270610 

0196857741 

শ্রগান্দরগ্রাভ/০৫ 

শ্রেঁতুজরয়া ইউজ 

জিনভজুয 

৯,০০০/ 

 

১২২ রজরত যায়  

সূম ষভজন যায় 

 

2713094271680 

01755325525 

শ্রগান্দরগ্রাভ/০৪  

শ্রেঁতুজরয়া ইউজ 

জিনভজুয 

১০,৫০০/ 

 

১২৩ জযিা িন্দ্র যায় 

শ্রীভজত াজফত্রী যানী যায় 

 

 

2713094271684 

01737419901 

শ্রগান্দরগ্রাভ/০৪  

শ্রেঁতুজরয়া ইউজ 

জিনভজুয 

৯,০০০/ 

 



১২৪ ফাবুযাভ যায় 

রজরতা ফারা  

 

2713094271775 

01785306876 

শ্রগান্দরগ্রাভ/০৪  

শ্রেঁতুজরয়া ইউজ 

জিনভজুয  

৯,০০০/ 

 

১২৫ জফনয় কুভায যায় 

জল্পী যানী  

 

2713094271685 

01773303042 

শ্রগান্দরগ্রাভ/০৪  

শ্রেঁতুজরয়া ইউজ 

জিনভজুয 

৮,৫০০/ 

 

১২৬ সুধা যায় (জফধফা) 

 

2713094271015 

01601271014 

শ্রেঁতুজরয়া/০৩ 

শ্রেঁতুজরয়া ইউজ  

জিনভজুয 

৯,০০০/ 

 

১২৭ শ্রী জফকা িন্দ্র যায়  

শ্রীভজত যাধা যাজন  

 

 

7363576500 

 

শ্রেঁতুজরয়া/০৩ 

শ্রেঁতুজরয়া ইউজ  

জিনভজুয 

৯,০০০/ 

 

১২৮ জফত্র যায় 

শ্রীভজত সুভজত ফারা যায় 

 

2713094274102 

01763237107 

শ্রগান্দরগ্রাভ/০৪ 

শ্রেঁতুজরয়া ইউজ  

জিনভজুয  

৯,০০০/- 

 



১২৯ নজরজন িন্দ্র যায় 

ফজফতা যানী যায় 

 

19932713094000057 

01773449547 

শ্রগান্দরগ্রাভ/০৪ 

শ্রেঁতুজরয়া ইউজ  

বযানিারক 

৮,৫০০/ 

 

১৩০ িগিী িন্দ্র যায় 

শ্রীভজত প্রিাজত যানী যায়  

 

2713094271488 

01719349536 

 

শ্রগান্দরগ্রাভ/০৫  

শ্রেঁতুজরয়া ইউজ  

জিনভজুয 

৯,০০০/ 

 
 

 


