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চিচযযফন্দয উজেরায  
  

ক্রচভক 

নং 

গগজেট ক্রচভক 

নং 
নাভ চতায নাভ গ্রাভ ইউচনয়ন মুচিফাততা নং 

১ ১৩০৫ া আব্দুল্লা গর ফাকী া যভোন আরী নযতপুয ১নং নযতপুয ০৩০৮০৭০১৪১ 

২ ১৩০৬ গভাোঃ াচভদ আকফয আরী গোতাতনারা ২নং াতনারা ০৩০৮০৭০০৪৪ 

৩ ১৩০৭ গভাোঃ চেল্লুয যভান ভচেতুল্লা ভন্ডর গোতাতনারা ২নং াতনারা ০৩০৮০৭০০৪৭ 

৪ ১৩০৮ গভাোঃ আোঃ েফফায আচেভ উচিন খাভায াতনারা ২নং াতনারা ০৩০৮০৭০১০৯ 

৫ ১৩০৯ শ্রী গেযাচতল িন্দ্র যায় ধযনী কান্ত যায় ইছাভচত ২নং াতনারা ০৩০৮০৭০১১০ 

৬ ১৩১০ ভাসুভ াান গতাযাফ  মৃত গীয উচিন ফড় াচভপুয ৩নং পজতেংপুয ০৩০৮০৭০১৪৩ 

৭ ১৩১১ আতাউয যভান গভাোঃ ছদরুর ইরাভ ফড় াচভপুয ৩নং পজতেংপুয ০৩০৮০৭০১৪৬ 

৮ ১৩১২ গভাোঃ াভসুর ক া  মৃতোঃ আোঃ াচরভ া ফড় াচভপুয ৩নং পজতেংপুয ০৩০৮০৭০১৫৩ 

৯ ১৩১৩ গভাোঃ আপতাফ উচিন কচপর উচিন গপরুা ডাঙ্গা ৩নং পজতেংপুয ০৩০৮০৭০৩০৯ 

১০ ১৩১৪ গভাোঃ আযাপ আরী ছচপ উচিন গোতযাভধনপুয ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০১০৭ 

১১ ১৩১৫ আেগয আরী  আব্দুর া গোতযাভধনপুয ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০১৬৪ 

১২ ১৩১৭ গভাোঃ আপতাফ উচিন গভাোঃ এরাচ ফক্স দূগ তাপুয ৬নং অভযপুয ০৩০৮০৭০১৫৪ 

১৩ ১৩১৮ গজন িন্দ্র যায় মৃতোঃ আদাভদ যায় গছাট াচভপুয ৬নং অভযপুয ০৩০৮০৭০১৮৯ 

১৪ ১৩২০ শ্রী তুরী িন্দ্র যায় গখাকা যাভ যায় যাোপুয ৬নং অভযপুয ০৩০৮০৭০১৯৫ 

১৫ ১৩২১ কােী এভদাদুর ক মৃত গপযােতুল্লা ফুরপুয ৬নং অভযপুয ০৩০৮০৭০২১৯ 

১৬ ১৩২৩ গভাোঃ রুস্তভ আরী া আব্দুয যভান া অভযপুয ৬নং অভযপুয ০৩০৮০৭০৩১৫ 

১৭ ১৩২৪ বজফ িন্দ্র  ভচন্দ্র নাথ যায় গছাট াচভপুয ৬নং অভযপুয ০৩০৮০৭০২১৮ 

১৮ ১৩২৫ ভজয়ে উচিন াচনয উচিন কৃষ্ণপুয ৭নং আউচরয়াপুকুয ০৩০৮০৭০০৩৬ 

১৯ ১৩২৬ গভাোঃ আব্দুর ফাজছদ মৃত ছচয উচিন দোঃ রাফাড়ী ৮নং াইতাযা ০৩০৮০৭০০৭২ 

২০ ১৩২৮ আরাজ্ব ভচেফয  ধচনবুল্লা েয়পুয ৯নং চবয়াইর ০৩০৮০৭০২১০ 

২১ ১৩২৯ সুরুন্দ্র নাথ যায় যাভানন্দ যায় ভরফাড়ী ৯নং চবয়াইর ০৩০৮০৭০২১২ 

২২ ১৩৩০ শ্রী দ্বীজেন্দ্র নাথ যায় প্রন্ন কুভায যায় নাচনয়াটিক ৯নং চবয়াইর ০৩০৮০৭০২১৫ 

২৩ ১৩৩২ গভাোঃ আরতাপ গাজন মৃত যচভ উচিন তােপুয ১০নং পুনচি ০৩০৮০৭০০৫১ 

২৪ ১৩৩৩ গভাোায আরী মৃত ভচপে উচিন িকমুা ১০নং পুনচি ০৩০৮০৭০০৭৮ 

২৫ ১৩৩৪ গভাোঃ আবুর গাজন ভচপ উচিন তােপুয ১০নং পুনচি ০৩০৮০৭০০৭৯ 

২৬ ১৩৩৫ গভাোঃ াভসুচিন গভাল্লা মৃত ভান্নান গভাল্লা গদৌরতপুয ১০নং পুনচি ০৩০৮০৭০১২৯ 

২৭ ১৩৩৬ এএভ আব্দুল্লা আরী মৃত এএভ আভানুল্লা চফশ্বনাথপুয ১০নং পুনচি ০৩০৮০৭০১৯৩ 
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২৮ ১৩৩৭ গভাোঃ আব্দুর ভান্নান মৃত াভসুচিন িকমুা ১০নং পুনচি ০৩০৮০৭০৩১৪ 

২৯ ১৩৩৮ শ্রী গদজফজন্দ্র নাথ যায় ভদন িন্দ্র যায় গততুচরয়া ১১নং গততুচরয়া ০৩০৮০৭০০৩০ 

৩০ ১৩৩৯ গভাোঃ ইউসুফ আরী ফচয উচিন চংগা নগয ১১নং গততুচরয়া ০৩০৮০৭০১১৬ 

৩১ ১৩৪০ আোঃ ছাভাদ আচভয উচিন গততুচরয়া ১১নং গততুচরয়া ০৩০৮০৭০১১৮ 

৩২ ১৩৪১ নেরুয ক া ভচনয উচিন দোঃ আজরাকচডচ ১২নং আজরাকচডচ ০৩০৮০৭০১৬৬ 

৩৩ ১৩৪২ গভাোঃ আোঃ যউপ গফগ এ এ ভাতাফ গফগ গছাায ১২নং আজরাকচডচ ০৩০৮০৭০১৬৭ 

৩৪ ১৩৪৩ চভেতা াজর উচিন গফগ এ এ ভাতাফ গফগ গছাায ১২নং আজরাকচডচ ০৩০৮০৭০১৭৮ 

৩৫ ১৩৪৪ এএভ চেদ গফগ এএভ ভকবুর গাজন গছাায ১২নং আজরাকচডচ ০৩০৮০৭০১৮৪ 

৩৬ ১৩৪৫ গভাোঃ আপছায আরী গভাোঃ আব্দুর ভচেদ নযতপুয ১ংং নযতপুয ০৩০৮০৭০২১৬ 

৩৭ ১৩৪৬ গভাোঃ লুৎপয যভান আইমুল্যা নযতপুয ১ংং নযতপুয ০৩০৮০৭০০১৩ 

৩৮ ১৩৪৭ যজভ গভচড ডাোঃ অচিকা িযন গোতাতনারা ২নং াতনারা ০৩০৮০৭০০৪২ 

৩৯ ১৩৪৮ গভাোঃ নেরুর ইরাভ আপাে উচিন গোতাতনারা ২নং াতনারা ০৩০৮০৭০০৪৫ 

৪০ ১৩৪৯ আনন্দ গভান যায় তযণী কান্ত যায় িকযাভপুয ২নং াতনারা ০৩০৮০৭০১১১ 

৪১ ১৩৫০ আোঃ গাফাান মৃত চযয়াে উচিন খাভায াতনারা ২নং াতনারা  

৪২ ১৩৫১ গভাোঃ ওফায়দুয যভান আোঃ যাজ্জাক তালুকদায ইছাভচত ২নং াতনারা  

৪৩ ১৩৫৪ গভাোঃ গভাাযপ গাজন মৃত ইচি আরী ফড় াচভপুয ৩নং পজতেংপুয ০৩০৮০৭০১৯৮ 

৪৪ ১৩৫৫ শ্রী অচিকা িন্দ্র ফভ তন মৃত তাচযনী কান্ত ফড় াচভপুয ৩নং পজতেংপুয ০৩০৮০৭০১৯৯ 

৪৫ ১৩৫৬ গভাোঃ আব্দু ারাভ গভাোঃ ভকবুর গাজন উোঃ রাফাড়ী ৩নং পজতেংপুয ০৩০৮০৭০২০০ 

৪৬ ১৩৫৭ গভাোঃ ওয়াজেদ আরী গভাোঃ ভজয আরী উোঃ রাফাড়ী ৩নং পজতেংপুয ০৩০৮০৭০১৪৫ 

৪৭ ১৩৫৮ গভাোজের ক ভচনয উিীন ভন্ডরাড়া ৩নং পজতেংপুয ০৩০৮০৭০২৭৯ 

৪৮ ১৩৫৯ গভাোঃ চেকরুর ক ধজনতুল্লা ভন্ডরাড়া ৩নং পজতেংপুয ০৩০৮০৭০০৩১ 

৪৯ ১৩৬০ আবুর গাজন গযাস্তভ আরী ফড় াচভপুয ৩নং পজতেংপুয  

৫০ ১৩৬১ ভজয আরী মৃত ফচদ ভামুদ ফড় াচভপুয ৩নং পজতেংপুয  

৫১ ১৩৬২ গভাোঃ আব্দুর ওয়াজদ এপাতুল্লযা দগয ফাড়ী ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০১৩৮ 

৫২ ১৩৬৩ শ্রী চফষ্ট দ যায় চযা রার উোঃ সুকজদফপুয ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০১০৩ 

৫৩ ১৩৬৪ গভাাযপ গাজন আচভয আরী উোঃ নওখখয ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০১০৪ 

৫৪ ১৩৬৫ গভাোঃ পেরায যভান াচমুচিন দচিণ নগয ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০১০৫ 

৫৫ ১৩৬৬ আইয়ুফ আরী নাচয উচিন চফন্যাকুড়ী ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০১০৬ 

৫৬ ১৩৬৮ গভাোঃ মযত আরী আবুর কাজভ া চাফপুয ৪নং ইফপুয  

৫৭ ১৩৬৯ া গভাােদ আরী মৃত াচনপ া চাফপুয ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০১৩৭ 

৫৮ ১৩৭০ গভাোঃ আকফয আরী এপাতুল্লযা দগয ফাড়ী ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০১৪৯ 

৫৯ ১৩৭৫ আোঃ ভাজেদ চনয়ভতুল্লা কৃষ্ণ িন্দ্রপুয ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০২৬৮ 

৬০ ১৩৭৬ ওকত আরী আোঃ গফুয চযযপুয ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০২৯০ 

৬১ ১৩৭৭ আোঃ াত্তায গেজয উচিন চয িন্দ্রপুয ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০২৯৩ 

৬২ ১৩৭৯ আচেোয যভান েয়নুর যকায নওখখয ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০১৪০ 
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৬৩ ১৩৮০ ফজন্দ আরী গিৌধুযী আচেভ উচিন শুকজদফপুয ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০৩৩৫ 

৬৪ ১৩৮১ ভচেফয যভান আরীভ উিীন া শুকজদফপুয ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০৩৩৬ 

৬৫ ১৩৮৩ গভাোঃ সুরতান আরী আযাপ আরী দুোঃ সুকজদফপুয ৫নং আব্দুরপুয ০৩০৮০৭০০০৪ 

৬৬ ১৩৮৫ গভাোঃ ভচভনুর ইরাভ আচেোয যভান দোঃ সুকজদফপুয ৫নং আব্দুরপুয ০৩০৮০৭০০১৬ 

৬৭ ১৩৮৭ গভাোঃ আপোর গাজন আোঃ ভচেদ যকায চিচযযফন্দয ৫নং আব্দুরপুয ০৩০৮০৭০০১৮ 

৬৮ ১৩৮৮ েয়ন্ত কুভায ফীজযন্দ্র নাথ যায় আব্দুরপুয ৫নং আব্দুরপুয ০৩০৮০৭০০০৩ 

৬৯ ১৩৮৯ াচভদুর ক নাচয উিীন সুকজদফপুয ৫নং আব্দুরপুয ০৩০৮০৭০১২২ 

৭০ ১৩৯০ েচযপ উিীন গভাোঃ দাড়াকাজরখ চিচযযফন্দয ৫নং আব্দুরপুয ০৩০৮০৭০১২৬ 

৭১ ১৩৯২ গভাোঃ পজয়ে যভান ইছাাক আরী ভচলভাযী ৫নং আব্দুরপুয ০৩০৮০৭০২৪১ 

৭২ ১৩৯৪ ডাোঃ আভোদ গাজন মৃত আোঃ ফাকী সুকজদফপুয ৫নং আব্দুরপুয ০৩০৮০৭০২৫৮ 

৭৩ ১৩৯৫ চেজতন্দ্র নাথ যায় প্রশ্ন কুভায যায় অভযপুয ৬নং অভযপুয ০৩০৮০৭০১৫৬ 

৭৪ ১৩৯৬ শ্রী সুজয কুভায ফেণ ত যভন্দ যায়  দূগ তাপুয ৬নং অভযপুয ০৩০৮০৭০১৮৭ 

৭৫ ১৩৯৮ ফেরায যভান গতাপাজ্জর গাজন অভযপুয ৬নং অভযপুয ০৩০৮০৭০১৯৪ 

৭৬ ১৩৯৯ ভকজছদ আরী মৃত ভচছয উচিন ফাসুজদফপুয ৬নং অভযপুয  

৭৭ ১৪০০ গদজফন্দ্র নাথ ভচন্দ্র নাথ যায় যাোপুয ৬নং অভযপুয  

৭৮ ১৪০১ গভাোঃ ভভতাে উিীন গভাােদ গাজন ফাসুজদফপুয ৬নং অভযপুয ০৩০৮০৭০৩০৮ 

৭৯ ১৪০৮ নজয িন্দ্র যায় মুযাযী গভান যায় গছাট ফাউর ৭নং আউচরয়াপুকুয ০৩০৮০৭০০০২ 

৮০ ১৪০৯ েগদী িন্দ্র যায় বযত িন্দ্র গছাট ফাউর ৭নং আউচরয়াপুকুয ০৩০৮০৭০০৩৩ 

৮১ ১৪১০ চজফন্দ্র নাথ যায় শ্রী রংজকশ্বয যায় গছাট ফাউর ৭নং আউচরয়াপুকুয ০৩০৮০৭০০৩৪ 

৮২ ১৪১১ ভাাতাফ আরী আচেবুল্লা আউচরয়াপুকুয ৭নং আউচরয়াপুকুয ০৩০৮০৭০১০২ 

৮৩ ১৪১২ শ্রী গমাজগ িন্দ্র যায় গোনাফ ফভ তণ োঃ াইতাযা ৮নং াইতাযা ০৩০৮০৭০০৬৬ 

৮৪ ১৪১৩ শ্রী পচণভুলণ  জযন্দ্র নাথ গখািনা  ৮নং াইতাযা ০৩০৮০৭০০৬৭ 

৮৫ ১৪১৪ গভাোঃ আচেজুর ক গভৌোঃ ভাতাফ উিীন দোঃ রাফাড়ী ৮নং াইতাযা ০৩০৮০৭০০৬৮ 

৮৬ ১৪১৫ গভাোঃ চপয উিীন আব্দুর গফুয োঃ াইতাযা ৮নং াইতাযা ০৩০৮০৭০০৭৯ 

৮৭ ১৪১৬ গভাোঃ াাবুল্যা যকায মৃত এোন উিীন গখািনা ৮নং াইতাযা ০৩০৮০৭০০৭১ 

৮৮ ১৪১৭ গভাোঃ আোঃ ভাজরক গভৌোঃ গখায়া গভাল্লা েগনাথপুয ৮নং াইতাযা ০৩০৮০৭০১৩২ 

৮৯ ১৪১৮ শ্রী চযদা িন্দ্র দা গিভানন্দ ফভ তন পোঃ াইতাযা ৮নং াইতাযা ০৩০৮০৭০১৫৮ 

৯০ ১৪১৯ গভাোঃ তচদুর ইরাভ আপতাফ উিীন দোঃ াইতাযা ৮নং াইতাযা ০৩০৮০৭০১৬৩ 

৯১ ১৪২১ গভায়াজজ্জভ গাজন গজকন্দায আরী দোঃ রাফাড়ী ৮নং াইতাযা ০৩০৮০৭০২৯৭ 

৯২ ১৪২২ লুৎপয যভান গরাকভান গণী েগনাথপুয ৮নং াইতাযা ০৩০৮০৭০৩০৭ 

৯৩ ১৪২৩ পেলুর ক আোঃ েফফায া গখািনা ৮নং াইতাযা  

৯৪ ১৪২৬ শ্রী কারী িযণ কালুযাভ সুযাইর ৯নং চবয়াইর ০৩০৮০৭০০৫৮ 

৯৫ ১৪২৮ শ্রী জযন্দ্র নাথ যায় যৎ িন্দ্র যায় নাচনয়াটিকয ৯নং চবয়াইর ০৩০৮০৭০০৬২ 

৯৬ ১৪২৯ শ্রী খজগন্দ্র নাথ যায় অজিশ্ব যায় নাচনয়াটিকয ৯নং চবয়াইর ০৩০৮০৭০০৬৪ 

৯৭ ১৪৩০ শ্রী জযন্দ্র নাথ যায় গফনী ভাধফ যায় নাচনয়াটিকয ৯নং চবয়াইর ০৩০৮০৭০০৮২ 
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৯৮ ১৪৩১ শ্রী ভাধফ িন্দ্র যায় অচিনী কুভায যায় তারপুকুয ৯নং চবয়াইর ০৩০৮০৭০০৮৫ 

৯৯ ১৪৩২ বজফয়া িন্দ্র যায় প্রভদা কান্ত যাভজদফপুয ৯নং চবয়াইর ০৩০৮০৭০০৮৯ 

১০০ ১৪৩৩ ফাদর িন্দ্র চভন্টু নাথ যায় যাভজদফপুয ৯নং চবয়াইর ০৩০৮০৭০০৯১ 

১০১ ১৪৩৪ গভাোঃ চরয়াকত আরী আপাে উিীন কারীগঞ্জ ৯নং চবয়াইর ০৩০৮০৭০২০৬ 

১০২ ১৪৩৫ এএভ গগারাভ গভাস্তপা উচকর উিীন কারীগঞ্জ ৯নং চবয়াইর ০৩০৮০৭০২০৭ 

১০৩ ১৪৩৯ ধীজযন্দ্র নাথ যায় রিীচভ কান্ত যাভজদফপুয ৯নং চবয়াইর ০৩০৮০৭০২৯২ 

১০৪ ১৪৪০ কান্ত নাথ যায় নু িন্দ্র যায় নাচনয়াটিকয ৯নং চবয়াইর ০৩০৮০৭০২১৩ 

১০৫ ১৪৪১ ফর িন্দ্র যায় রক্ষ্মী কান্ত যায় দল্লা ৯নং চবয়াইর ০৩০৮০৭০২১৪ 

১০৬ ১৪৪৩ গভাোঃ গভাচন আরী উচকর উিীন কারীগঞ্জ ৯নং চবয়াইর ০৩০৮০৭০২৩৫ 

১০৭ ১৪৪৪ লুৎপয যভান উচকর উিীন কারীগঞ্জ ৯নং চবয়াইর ০৩০৮০৭০২৩৪ 

১০৮ ১৪৪৫ গভাোঃ ভন্তাে গভাল্লা মু গভাল্লা গদৌরতপুয ১০নং পুনচি ০৩০৮০৭০০১০ 

১০৯ ১৪৪৬ শ্রী ফীজযন্দ্র নাথ যায় মৃত রক্ষ্মীকান্ত যায় পুনটি ১০নং পুনচি ০৩০৮০৭০০১৯ 

১১০ ১৪৪৭ চভোনুয যভান ভাাতাফ উিীন তােপুয ১০নং পুনচি ০৩০৮০৭০০২০ 

১১১ ১৪৪৮ জতন্দ্র নাথ যায় মৃত চযফর যায় াটুর াটুর ১০নং পুনচি ০৩০৮০৭০০২১ 

১১২ ১৪৪৯ গভাোঃআোঃ গফ্পায গভাল্লা মৃত নফাফ উিীন তােপুয ১০নং পুনচি ০৩০৮০৭০০২২ 

১১৩ ১৪৫০ ছাজকায়ায গাজন আপাে উিীন তােপুয ১০নং পুনচি ০৩০৮০৭০০২৪ 

১১৪ ১৪৫৩ শ্রী মচত িন্দ্র যায় মৃতোঃ ভজ িন্দ্র যায় িকমুা ১০নং পুনচি ০৩০৮০৭০০৫০ 

১১৫ ১৪৫৫ আেদ নাচয উিীন মৃত ডাোঃ তচছয উিীন তােপুয ১০নং পুনচি ০৩০৮০৭০১১৫ 

১১৬ ১৪৫৭ গভাোঃ েয়নার আজেদ গভাোঃ আব্দু ফাজদ িকমুা ১০নং পুনচি ০৩০৮০৭০২৫১ 

১১৭ ১৪৫৯ সুবাল িন্দ্র যায় ফরযাভ যায় চংগানগয ১১নং গততুচরয়া ০৩০৮০৭০১১৭ 

১১৮ ১৪৬০ উজভ িন্দ্র খজগন্দ্র নাথ যায় চংগানগয ১১নং গততুচরয়া ০৩০৮০৭০১১৯ 

১১৯ ১৪৬১ গেযাচতল িন্দ্র ভজশ্বয যায় গগান্দর গ্রাভ ১১নং গততুচরয়া ০৩০৮০৭০১২১ 

১২০ ১৪৬২ গণচত যায় উজন্দ্র নাথ যায় চংগানগয ১১নং গততুচরয়া ০৩০৮০৭০১৫৭ 

১২১ ১৪৬৩ আোঃ গফুয যকায ছচভয উিীন যকায বফকন্ঠপুয ১১নং গততুচরয়া ০৩০৮০৭০১৭৩ 

১২২ ১৪৬৪ শ্রী রচরত িন্দ্র যায় গভন্ত কুভায যায় গততুচরয়া ১১নং গততুচরয়া ০৩০৮০৭০১৭৪ 

১২৩ ১৪৬৫ গভাোঃ দচফয উিীন বখযত আরী গততুচরয়া ১১নং গততুচরয়া ০৩০৮০৭০২৭৭ 

১২৪ ১৪৬৬ গাজন আরী া গভাোজের ক া বফকুন্ঠপুয ১১নং গততুচরয়া ০৩০৮০৭০২২৮ 

১২৫ ১৪৬৭ ইোয উিীন চফ গভাােদ বফকন্ঠপুয ১১নং গততুচরয়া ০৩০৮০৭০২৮৫ 

১২৬ ১৪৬৮ গভাোঃ আব্দুয যচদ গভাোঃ চয উিীন গছাায ১২নং আজরাকচডচ ০৩০৮০৭০০৩২ 

১২৭ ১৪৭০ নরুর ইরাভ বয়দ উিীন গছাায ১২নং আজরাকচডচ ০৩০৮০৭০১৬৮ 

১২৮ ১৪৭১ গভাোঃ আচভনুর ক গভৌোঃ েচযপ উিীন আরকচডচ ১২নং আরকচডচ ০৩০৮০৭০১৭৫ 

১২৯ ১৪৭২ গভাোঃ চেচকরুর ক গভাোঃ তচভে উিীন আরকচডচ ১২নং আরকচডচ ০৩০৮০৭০১৭৭ 

১৩০ ১৪৭৩ ভচতয়ায যভান আচেোয যভান গছাায ১২নং আজরাকচডচ ০৩০৮০৭০১৭৯ 

১৩১ ১৪৭৪ আভোদ গাজন আচভয উিীন আরকচডচ ১২নং আরকচডচ ০৩০৮০৭০১৮২ 

১৩২ ১৪৭৬ গভাোঃ গভাজরভ উচিন মৃত চদদায গাজন নযতপুয ১নং নযতপুয  
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১৩৩ ১৪৭৭ গভাোঃ ওয়াজেদ আরী মৃত পজয়ে উচিন যাণীপুয ১নং নযতপুয ০৩০৮০৭০০৩৯ 

১৩৪ ১৪৭৮ গভাোঃ েভজদ আরী মৃত েনাফ আরী যাণীপুয ১নং নযতপুয ০৩০৮০৭০১৪২ 

১৩৫ ১৪৭৯ গভাোঃ গারায়ভান গচণ মৃত আব্দুর াত্তায দোঃ নযতপুয ১নং নযতপুয  

১৩৬ ১৪৮০ গভাোঃ তাাচিীকী মৃত ইয়াকুফ চচিকী দোঃ নযতপুয ১নং নযতপুয  

১৩৭ ১৪৮১ শ্রী নদ িন্দ্র যায় মৃত কান্তী যাভ যায় নযতপুয ১নং নযতপুয  

১৩৮ ১৪৮২ গভাোঃ াচপে উচিন মৃত ডাোঃ চেবুল্লা গোত াতনারা  ২নং াতনারা ০৩০৮০৭০০৪৩ 

১৩৯ ১৪৮৪ গভাোঃ ভচছয আরী মৃত ইয়াকুফ আরী গোত াতনারা ২নং াতনারা ০৩০৮০৭০২৩২ 

১৪০ ১৪৮৫ গভা ফচদউজ্জাভন মৃত উভয আরী গোত াতনারা ২নং াতনারা  

১৪১ ১৪৯১ শ্রী ভচন্দ্র নাথ যায় শ্রী ভকয িন্দ্র যায় গোত াতনারা ২নং াতনারা ০৩০৮০৭০৩০৪ 

১৪২ ১৪৯৩ গভাোঃ যভোন আরী গভাোঃ আোঃ েফফায মুচি গোত াতনারা ২নং াতনারা  

১৪৩ ১৪৯৫ শ্রী গজন িন্দ্র যায় মৃত গমাজগ িন্দ্র যায় খাভায াতনারা ২নং াতনারা ০৩০৮০৭০৩৩৪ 

১৪৪ ১৪৯৬ শ্রী জযন্দ্র নাথ যায় প্রন্ন কুভায যায় ইছাভচত ২নং াতনারা ০৩০৮০৭০২৩১ 

১৪৫ ১৪৯৮ গভাোঃ গভাতাজরফ গাজন মৃত অচভত আরী ফড় াচভপুয ৩নং পজতেংপুয ০৩০৮০৭০১৫০ 

১৪৬ ১৪৯৯ গভাোঃ আোঃ ক মৃত আপয আরী ফড় াচভপুয ৩নং পজতেংপুয ০৩০৮০৭০২০২ 

১৪৭ ১৫০০ গভাোঃ আব্দুর াত্তায মৃত াইদুয যভান ফড় াচভপুয ৩নং পজতেংপুয ০৩০৮০৭০৩০৩ 

১৪৮ ১৫০১ গভাোঃ গভজয ভন্ডর মৃত ভচছতুল্লা ভন্ডর ফড় াচভপুয ৩নং পজতেংপুয  

১৪৯ ১৫০২ গভাোঃ গারায়ভান গাজন মৃত াাফ উিীন যকায ফড় াচভপুয ৩নং পজতেংপুয  

১৫০ ১৫০৩ গভাোঃ ভাাতাফ উিীন মৃত োপয উচিন ফড় াচভপুয ৩নং পজতেংপুয  

১৫১ ১৫০৪ শ্রী বযত িন্দ্র যায় মৃত যৎ িন্দ্র যায় উোঃ শুকজদফপুয ৪নং ইফপুয  

১৫২ ১৫০৬ গভাোঃ আচেফ উচিন মৃত গভাােদ আরী উোঃ শুকজদফপুয ৪নং ইফপুয  

১৫৩ ১৫০৭ গভাোঃ ভচেফয যভান মৃত আচরভ উচিন উোঃ শুকজদফপুয ৪নং ইফপুয  

১৫৪ ১৫০৮ গভাোঃ আোঃ াচকভ  মৃত যমুে আরী উোঃ শুকজদফপুয ৪নং ইফপুয  

১৫৫ ১৫০৯ গভাোঃ গভাাযপ মৃত ভাাতাফ উিীন উোঃ শুকজদফপুয ৪নং ইফপুয  

১৫৬ ১৫১০ গভাোঃ াজতভ আরী মৃত যমুে আরী উোঃ শুকজদফপুয ৪নং ইফপুয  

১৫৭ ১৫১১ গভাোঃ অচয উিীন মৃত ফদয উিীন দোঃ নওখখয ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০২৮০ 

১৫৮ ১৫১২ গভাোঃ আচেফ উিীন মৃত আব্দুর েফফায দোঃ নওখখয ৪নং ইফপুয  

১৫৯ ১৫১৩  শ্রী গেযাচতল িন্দ্র যায় মৃত তনুযাভ যায় দোঃ নওখখয ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০২৭৮ 

১৬০ ১৫১৪ গভাোঃ যভোন আরী মৃত আভোদ আরী দোঃ নওখখয ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০২৯৬ 

১৬১ ১৫১৫ গভাোঃ েজফদ আরী মৃত াদু চভঞা গোতযাভধনপুয ৪নং ইফপুয  

১৬২ ১৫১৬ গভাোঃ ভভতাে আরী মৃত গপযােতুল্লা গোতযাভধনপুয ৪নং ইফপুয  

১৬৩ ১৫১৭ গভাোঃ আযাফুর মৃত আচেভ উিীন া ইফপুয ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০৩৪৬ 

১৬৪ ১৫১৮ গভাোঃ আনছায আরী মৃত নফারুল্লা কৃষ্ণিন্দ্রপুয ৪নং ইফপুয  

১৬৫ ১৫১৯ গভাোঃ াাফ উিীন মৃত গফায উিীন কৃষ্ণিন্দ্রপুয ৪নং ইফপুয  

১৬৬ ১৫২০  গভাোঃ আইয়ুফ আরী মৃত ফাায আরী চযযপুয ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০৩৫৪ 

১৬৭ ১৫২১ গভাোঃ াভসুিীন মৃত পেরায যভান চযযপুয ৪নং ইফপুয  
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১৬৮ ১৫২২ গভাোঃ েয়নার আজফদীন গভাোঃ ভচেফয যভান চযযপুয ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০১৩৫ 

১৬৯ ১৫২৩ গভাোঃ আোঃ খাজরক মৃত ভচয উিীন দোঃ নগয ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০১৩৪ 

১৭০ ১৫২৫ গভাোঃ আপোর গাজন মৃত এপাতুল্লা দগযফাড়ী ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০২৮২ 

১৭১ ১৫২৬ গভাোঃ গারায়ভান গনী মৃত পজয়ে উিীন দগযফাড়ী ৪নং ইফপুয  

১৭২ ১৫২৭ গভাোঃ নেরুর ইরাভ মৃত ভজয আরী উোঃ দগযফাড়ী ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০৩২৭ 

১৭৩ ১৫৩০ গভাোঃ াভসুর আরভ মৃত আোঃ া গোতযাভধনপুয ৪নং ইফপুয  

১৭৪ ১৫৩১ গভাোঃ াচপে উিীন আোঃ মৃত আোঃ গনী া উোঃ শুকজদফপুয ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০২৫৯ 

১৭৫ ১৫৩২ গভাোঃ আব্দুর েফফায মৃত ভেনু যকায গোতযাভধনপুয ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০৩৪০ 

১৭৬ ১৫৩৩ এএভ াোান আরী মৃত গভৌোঃ গযয়ােউিীন আোঃ চযিন্দ্রপুয ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০২৮৪ 

১৭৭ ১৫৩৪ শ্রী ফচিভ িন্দ্র যায় মৃত তীি িন্দ্র যায় ফাংগার াড়া ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০২৫৬ 

১৭৮ ১৫৩৫ গভাোঃ আচভন উচিন মৃত আোঃ গফুয কচফযাে দগযফাড়ী ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০২৯৯ 

১৭৯ ১৫৩৬ গভাোঃ এভদাদুর ক মৃত ভচেদ া ফাংগার াড়া ৪নং ইফপুয  

১৮০ ১৫৩৭ গভাোঃ ভাাতাফ উচিন যোঃ মৃত গভাজরভ উিীন যোঃ চিচযযফন্দয ৫নং আব্দুরপুয  

১৮১ ১৫৩৮  গভাোঃ ভেনু মৃত ছচয উিীন শুকজদফপুয ৫নং আব্দুরপুয  

১৮২ ১৫৪১ গভাোঃ আচেজুর ক যকায মৃত ােী কভয উিীন চিচযযফন্দয ৫নং আব্দুরপুয  

১৮৩ ১৫৪৩ গভাোঃ আব্দুয যচভ া মৃত নাচেভ উিীন া আব্দুরপুয ৫নং আব্দুরপুয ০৩০৮০৭০২৮৮ 

১৮৪ ১৫৪৪ গভাোঃ আইয়ুফ আরী মৃত আপান উচিন নাজন্দড়াই ৫নং আব্দুরপুয ০৩০৮০৭০৩৪৯ 

১৮৫ ১৫৪৫ গভাোঃ পেলুয যভান মৃত গকপাতুরা নাজন্দড়াই ৫নং আব্দুরপুয ০৩০৮০৭০২৪১ 

১৮৬ ১৫৪৬ গভাোঃ েহুরুর ইরাভ মৃত তচভে উিীন ফাসুজদফপুয ৬নং অভযপুয  

১৮৭ ১৫৪৭ গভাোঃ আভান উচিন মৃত ভচপ উচিন ফাসুজদফপুয ৬নং অভযপুয  

১৮৮ ১৫৪৮ গভাোঃ নেরুর ইরাভ গভাোঃ তচভে উচিন ফাসুজদফপুয ৬নং অভযপুয  

১৮৯ ১৫৪৯ গভাোঃ এোফ উচিন মৃত গভজয আরী ফাসুজদফপুয ৬নং অভযপুয  

১৯০ ১৫৫০ গভাোঃ োরার উচিন মৃত খচতফ উচিন ফাসুজদফপুয ৬নং অভযপুয  

১৯১ ১৫৫১ গভাোঃ আোঃ রচতপ মৃত রারভন া ফাসুজদফপুয ৬নং অভযপুয  

১৯২ ১৫৫২ শ্রী অতুর িন্দ্র যায় মৃত যায় কান্ত যায় অভযপুয ৬নং অভযপুয  

১৯৩ ১৫৫৪ গভাোঃ গতাপাজ্জর গাজন মৃত ােী আপাে উচিন ফুরপুয ৬নং অভযপুয ০৩০৮০৭০৩০২ 

১৯৪ ১৫৫৭ শ্রী চনভ তর কুভায যায় মৃত অচফনা িন্দ্র যায় াইকান ৬নং অভযপুয  

১৯৫ ১৫৫৯ গভাোঃ ভনজেয আরী মৃত ওভান গচন ভত্ততভন্ডর ৭নং আউচরয়াপুকুয ০৩০৮০৭০১৬০ 

১৯৬ ১৫৬০ গভাোঃ আোঃ রচতপ মৃত ছচভয আরী গবারানাথপুয ৭নং আউচরয়াপুকুয ০৩০৮০৭০০৩৭ 

১৯৭ ১৫৬১ শ্রী তযনী কান্ত যায় মৃত ভযজভশ্বয যায় খুরনা ডাঙ্গা ৭নং আউচরয়াপুকুয  

১৯৮ ১৫৬২ শ্রী ভাচনক িন্দ্র যায় মৃত নজযন্দ্র যায় গরাায ৭নং আউচরয়াপুকুয ০৩০৮০৭০২৬৫ 

১৯৯ ১৫৬৩ শ্রী গেযাচত িন্দ্র যায় মৃত খজগন্দ্র নাথ যায় গরাায ৭নং আউচরয়াপুকুয ০৩০৮০৭০০৪৮ 

২০০ ১৫৬৪ শ্রী ভজল িন্দ্র যায় মৃত চয়াযী ফভ তণ ফড়গ্রাভ ৭নং আউচরয়াপুকুয  

২০১ ১৫৬৫ গভাোঃ ইউসুপ আরী মৃত আচছয উিীন ফড়গ্রাভ ৭নং আউচরয়াপুকুয  

২০২ ১৫৬৬ শ্রী সুধীয িন্দ্র যায় মৃত কারী িযণ যায় ভাদানী ৭নং আউচরয়াপুকুয  
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২০৩ ১৫৬৭ শ্রী ঠাকুয প্রাদ মৃত গমাজগ িন্দ্র যায় ভাদানী ৭নং আউচরয়াপুকুয ০৩০৮০৭০২৬৬ 

২০৪ ১৫৬৯ শ্রী ফীজযন্দ্র নাথ যায় মৃত কালু ফভ তন ভাদানী ৭নং আউচরয়াপুকুয ০৩০৮০৭০০১৫ 

২০৫ ১৫৭০ গভাোঃ গভাোফ্পয গাজন মৃত ভজু া ভাদানী ৭নং আউচরয়াপুকুয ০৩০৮০৭০০৯৮ 

২০৬ ১৫৭১ শুজয িন্দ্র যায় মৃত মুযাযী গভান গছাট ফাউর ৭নং আউচরয়াপুকুয ০৩০৮০৭০৩০১ 

২০৭ ১৫৭২ মৄগর িন্দ্র যায় মৃত অমূল্য িন্দ্র যায় খুরনাডাঙ্গা ৭নং আউচরয়াপুকুয  

২০৮ ১৫৭৩ দীজেন্দ্র নাথ যায় মৃত উভয িাদ যায় ভাদানী ৭নং আউচরয়াপুকুয ০৩০৮০৭০০৯৭ 

২০৯ ১৫৭৪ গভাোঃ দচফয উচিন মৃত ােী কচছমুচিন ংকইয ৭নং আউচরয়াপুকুয  

২১০ ১৫৭৫ গভাোঃ ভচেফয যভান মৃত বয়দ আরী দোঃ রাফাড়ী  ৮নং াইতাযা  

২১১ ১৫৭৬ মৃত আবুর কারাভ আোদ ডাোঃ গভাােদ আরী া দোঃ রাফাড়ী ৮নং াইতাযা  

২১২ ১৫৭৭ গভাোঃ আব্দুয যভান মৃত যচভ উচিন দোঃ রাফাড়ী ৮নং াইতাযা ০৩০৮০৭০০৯২ 

২১৩ ১৫৭৮ গভাোঃ গদজরায়ায গাজন মৃত ভচপে উচিন  গখািনা  ৮নং াইতাযা ০৩০৮০৭০১৩০ 

২১৪ ১৫৭৯ গভাোঃ াান আরী মৃত ফাায উচিন পফ ত াইতাযা ৮নং াইতাযা  

২১৫ ১৫৮১ শ্রী সুধীয িন্দ্র যায় মৃত ভদন িন্দ্র যায় পফ ত াইতাযা ৮নং াইতাযা  

২১৬ ১৫৮২ শ্রী যাভ ফাবু দা মৃত ভদন িন্দ্র যায় পফ ত াইতাযা ৮নং াইতাযা  

২১৭ ১৫৮৩ গভাোঃ াচপে উচিন গভাোঃ ইব্রাচভ আরী পফ ত াইতাযা ৮নং াইতাযা  

২১৮ ১৫৮৪ গভাোঃ ভনসুয আরী গভাোঃ াপাতুল্যা যকায গখািনা ৮নং াইতাযা  

২১৯ ১৫৮৫ গভাোঃ কাভরুর ইরাভ গভাোঃ আব্দুর ফাজছদ গখািনা ৮নং াইতাযা  

২২০ ১৫৮৬ গভাোঃ আচনিায যভান মৃত আব্দুর খাজরক গখািনা ৮নং াইতাযা  

২২১ ১৫৮৭ গভাোঃ ভাাতাফ উচিন গভাোঃ ফানু গভাােদ গখািনা ৮নং াইতাযা  

২২২ ১৫৮৮ গভাোঃ গখাকা পচকয গভাোঃ আখা তুল্যা দোঃ রাফাড়ী ৮নং াইতাযা  

২২৩ ১৫৮৯ গভাোঃ গাযাপ আরী গভাোঃ জযতুল্যা দোঃ রাফাড়ী ৮নং াইতাযা  

২২৪ ১৫৯০ ভাোঃ বুদু গভাােদ গভাোঃ াাবুল্যা দোঃ রাফাড়ী ৮নং াইতাযা  

২২৫ ১৫৯১ গভাোঃ াান আরী গভাোঃ গথলু গভাােদ পফ ত াইতাযা ৮নং াইতাযা ০৩০৮০৭০৩৩৭ 

২২৬ ১৫৯২ শ্রী িন্দ্র গভান যায় শ্রী দাজভাদয যায় োঃ াইতাযা ৮নং াইতাযা ০৩০৮০৭০০৯৫ 

২২৭ ১৫৯৩ শ্রী চযদ যায় মৃত ধযনী কান্ত যায় পফ ত াইতাযা ৮নং াইতাযা  

২২৮ ১৫৯৪ শ্রী নজযন্দ্র নাথ মৃত ধযনী কান্ত যায় পফ ত াইতাযা ৮নং াইতাযা  

২২৯ ১৫৯৬ গভাোঃ ভকবুর গাজন যোঃ গভাোঃ আচেোয যভান দোঃ রাফাড়ী ৮নং াইতাযা  

২৩০ ১৫৯৭ গভাোঃ তছচরভ উচিন গভাোঃ াচপে উচিন দোঃ রাফাড়ী ৮নং াইতাযা  

২৩১ ১৫৯৯ শ্রী েগচদ িন্দ্র যায় মৃত শ্রী চফভর িন্দ্র যায় োঃ াইতাযা ৮নং াইতাযা ০৩০৮০৭০২৮৩ 

২৩২ ১৬০০ গভাোঃ ইভাইর গাজন মৃত শ্রী জরভান েগন্নাথপুয ৮নং াইতাযা  

২৩৩ ১৬০২ গভাোঃ ওয়াজেদ আরী মৃত েচভয উচিন তারপুকুয ৯নং চবয়াইর ০৩০৮০৭০০৬০ 

২৩৪ ১৬০৩ গভাোঃ আোঃ েচররমুচিন মৃত আজফদ আরী তারপুকুয ৯নং চবয়াইর ০৩০৮০৭০০৬১ 

২৩৫ ১৬০৪ শ্রী খজগন্দ্র নাথ যায় মৃত আস্তকায যায় নাচনয়াটিকয ৯নং চবয়াইর  

২৩৬ ১৬০৫ শ্রী অমূল্য িন্দ্র যায় মৃত রচরত িন্দ্র যায় নাচনয়াটিকয ৯নং চবয়াইর ০৩০৮০৭০০৬৫ 

২৩৭ ১৬০৬ শ্রী ভধুদন যায় মৃত রার গভান যায় চবয়াইর ৯নং চবয়াইর ০৩০৮০৭০০৮৩ 
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২৩৮ ১৬০৭ শ্রী জযন্দ্র নাথ যায় মৃত বতরিয নাথ যায় সুযইর ৯নং চবয়াইর ০৩০৮০৭০০৮৪ 

২৩৯ ১৬০৮ শ্রী রার ফাবু যায় মৃত িন্দ্র কান্ত যায় দল্লা ৯নং চবয়াইর ০৩০৮০৭০০৮৭ 

২৪০ ১৬০৯ শ্রী নজযন িন্দ্র যায় মৃত শ্যাভিযণ যায় তারপুকুয ৯নং চবয়াইর ০৩০৮০৭০০৮৮ 

২৪১ ১৬১০ শ্রী অচনর িন্দ্র যায় মৃত েনী কান্ত যায় নাচনয়াটিকয ৯নং চবয়াইর ০৩০৮০৭০১০১ 

২৪২ ১৬১১ শ্রী নজয িন্দ্র যায় মৃত চত িন্দ্র যায় দল্লা ৯নং চবয়াইর ০৩০৮০৭০২০৫ 

২৪৩ ১৬১২ গভাোঃ আোঃ রচতপ  মৃত ইফ আরী চবয়াইর ৯নং চবয়াইর ০৩০৮০৭০২১১ 

২৪৪ ১৬১৩ শ্রী চযদ ব্যানােী মৃত তুরী গভান ব্যানােী নাচনয়াটিকয ৯নং চবয়াইর ০৩০৮০৭০২২৯ 

২৪৫ ১৬১৭ গভাোঃ আনছায আরী মৃত নাচছয উচিন তারপুকুয ৯নং চবয়াইর ০৩০৮০৭০২৫৭ 

২৪৬ ১৬১৯ গভাোঃ গভায়াজজ্জভ গাজন মৃত গভজযাফ আরী দাভইয (কারীোঃ) ৯নং চবয়াইর ০৩০৮০৭০২০৪ 

২৪৭ ১৬২০ শ্রী দিনাথ যায় মৃত প্রশ্ন কুভাযায় তারপুকুয ৯নং চবয়াইর  

২৪৮ ১৬২১ গভাোঃ েচয উচিন মৃত আযবুল্লা তারপুকুয ৯নং চবয়াইর ০৩০৮০৭০০৬৩ 

২৪৯ ১৬২২ শ্রী অমুল্য িন্দ্র যায় মৃত রচরত িন্দ্র যায় নাচনয়াটিকয ৯নং চবয়াইর  

২৫০ ১৬২৫ গভাোঃ গভায়াজজ্জভ গাজন মৃত ফচদউজ্জাভান চফশ্বনাথপুয ১০নং পুনচি ০৩০৮০৭০০০৯ 

২৫১ ১৬২৬ গভাোঃ ভচেফয যভান মৃত াচয উচিন িকমুা ১০নং পুনচি ০৩০৮০৭০২৩০ 

২৫২ ১৬২৭ শ্রী জ্ঞাজনন্দ্র নাথ যায় মৃত দাই িন্দ্র যায় পুনচি ১০নং পুনচি ০৩০৮০৭০০২৩ 

২৫৩ ১৬২৮ শ্রী পুচরন িন্দ্র যায় মৃত অমূল্য িন্দ্র যায় পুনচি ১০নং পুনচি ০৩০৮০৭০০৭৫ 

২৫৪ ১৬২৯ শ্রী েয়চকষ্ট যায় মৃত চতরক িন্দ্র যায় পুনচি ১০নং পুনচি ০৩০৮০৭০০৮১ 

২৫৫ ১৬৩০ শ্রী দীজন িন্দ্র যায় মৃত বকরা িন্দ্র পুনচি ১০নং পুনচি ০৩০৮০৭০০৭৩ 

২৫৬ ১৬৩১ গভাোঃ আবু ফক্কয চচিক মৃত গনছায উচিন স্বযস্বচতপুয ১০নং পুনচি ০৩০৮০৭০০১২ 

২৫৭ ১৬৩২ গভাোঃ গভাকাযভ গাজন মৃত ভচপে উচিন তুরীপুয ১০নং পুনচি ০৩০৮০৭০২২৩ 

২৫৮ ১৬৩৩ গভাোঃ আচেজুর ক মৃত আচেভ উচিন তােপুয ১০নং পুনচি ০৩০৮০৭০২২৫ 

২৫৯ ১৬৩৪ গভাোঃ নূরুর ইরাভ মৃত নাচেভ উচিন তােপুয ১০নং পুনচি ০৩০৮০৭০০৮০ 

২৬০ ১৬৩৭ গভাোঃ আোঃ গভাতাজরফ মৃত অচছভ উচিন গদৌরতপুয ১০নং পুনচি ০৩০৮০৭০১২৮ 

২৬১ ১৬৩৮ গভাোঃ াচযে উচিন ডাোঃ গকযাভত আরী ব্রিপুয ১০নং পুনচি ০৩০৮০৭০২৪৭ 

২৬২ ১৬৩৯ গভাোঃ আোঃ াত্তায মৃত ইভান উচিন ব্রিপুয ১০নং পুনচি ০৩০৮০৭০০৭৪ 

২৬৩ ১৬৪০ গভাোঃ ভভতাে গভাল্লা মৃত োান ফক খাভায কৃষ্ণ িন্দ্রপুয ১০নং পুনচি  

২৬৪ ১৬৪১ গভাোঃ গভাোায আরী মৃত ফারাে উচিন চফশ্বনাথপুয ১০নং পুনচি ০৩০৮০৭০০০৮ 

২৬৫ ১৬৪৩ গভাোঃ চযয়াজুর ইরাভ মৃত গগারা উচিন পুনচি ১০নং পুনচি ০৩০৮০৭০৩৫২ 

২৬৬ ১৬৪৪ গভাোঃ নেরুর ইরাভ  মৃত োান উল্লা াাপুয ১০নং পুনচি  

২৬৭ ১৬৪৫ এজতায়ায জযন মৃত সুফর জযন পুনচি ১০নং পুনচি ০৩০৮০৭০০৫২ 

২৬৮ ১৬৪৬ গভাোঃ গভাোায আরী মৃত ভচপে উচিন িকমুা ১০নং পুনচি ০৩০৮০৭০০৭৮ 

২৬৯ ১৬৪৮ গভাোঃ ছাকায়াত আরী মৃত আপাে উচিন তােপুয ১০নং পুনচি  

২৭০ ১৬৪৯ গভাোঃ গতায়াফ আরী া মৃত চভচছয উচিন গদৌরতপুয ১০নং পুনচি ০৩০৮০৭০০০১ 

২৭১ ১৬৫১ শ্রী জয কান্ত যায় মৃত চয়াযী রারা ফভ তণ কভরপুয  ১০নং পুনচি ০৩০৮০৭০২৬৩ 

২৭২ ১৬৫৩ গভাোঃ গভায়াজজ্জভ গাজন মৃত োরার উচিন যকায াটুর ১০নং পুনচি  
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২৭৩ ১৬৫৭ গভাোঃ ভচয উচিন মৃত চখচেয উচিন বফকন্ঠপুয ১১ নং গততুচরয়া ০৩০৮০৭০৩১২ 

২৭৪ ১৬৬০ এভএ যচদ গফগ ীদ ভাাতাফ গফগ গছাায ১২নং আরকচডচ  

২৭৫ ১৬৬১ গভাোঃ আপোর গাজন া মৃত ওকত আরী আজরাকচডচ ১২নং আরকচডচ ০৩০৮০৭০১৮৩ 

২৭৬ ১৬৬২ এএ েচভ উচিন মৃত আভদ আরী া আজরাকচডচ ১২নং আরকচডচ  

২৭৭ ১৬৬৩ গভাোঃ ওকত আরী গভাোঃ যমুে আরী আজরাকচডচ ১২নং আরকচডচ  

২৭৮ ১৬৬৪ গভাোঃ অচছভ উচিন মৃত দযফারু গভাােদ আজরাকচডচ ১২নং আরকচডচ  

২৭৯ ৩৩১৯ গভাোঃ ভচেফয যভান মৃত আব্দুয যভান নযতপুয ১নং নযতপুয  

২৮০ ৩৩২০ গভাোঃ আযাপ আরী মৃত আব্দুয যভান নযতপুয ১নং নযতপুয  

২৮১ ৩৩২১ গভাোঃ েয়নার আজফদীন মৃত গযাে উিীন যকায াত নারা গোত ২নং াতনারা  

২৮২ ৩৩২২ গভাোঃ আপায আরী মৃত দাযাবুল্যা খাভায াতনারা ২নং াতনারা  

২৮৩ ৩৩২৩ গভাোঃ াাোন আরী গভাোঃ চেবুল্যা গোত াতনারা ২নং াতনারা  

২৮৪ ৩৩২৪ গভাোঃ চেকরুর ক মৃত য উিীন খাভায াতনারা ২নং াতনারা  

২৮৫ ৩৩২৫ গভাোঃ েচভয উিীন মৃত ইউসুপ আরী গোত াতনারা ২নং াতনারা  

২৮৬ ৩৩২৬ গভাোঃ ওফায়দুয যভান মৃত আফফা আরী গোত াতনারা ২নং াতনারা  

২৮৭ ৩৩২৮ গভাোঃ আোয আরী মৃত তচভে মুিী গোত াতনারা ২নং াতনারা  

২৮৮ ৩৩৩০ শ্রী রক্ষ্মী কান্ত যায় মৃত আশু নাথ যায় খাভায াতনারা ২নং াতনারা  

২৮৯ ৩৩৩১ গভাোঃ াভসুয যভান মৃত োপয আরী যকায গোত াতনারা ২নং াতনারা  

২৯০ ৩৩৩২ গভাোঃ নচেফ উিীন মৃত ছচপয উিীন গোত াতনারা ২নং াতনারা  

২৯১ ৩৩৩৩ গভাোঃ চরয়াকত আরী মৃত চযয়াে উিীন গোত াতনারা ২নং াতনারা  

২৯২ ৩৩৩৪ গভাোঃ আোায আরী মৃত নওয়াফ আরী গোত াতনারা ২নং াতনারা  

২৯৩ ৩৩৩৭ এ.এভ গভাীন আরী মৃত ধীয়ানতুল্লা া উোঃ রাফাড়ী ৩নং পজতেংপুয  

২৯৪ ৩৩৩৯ গভাোঃ আবুর গাজন মৃত ভচনয উচিন ভন্ডরাড়া ৩নং পজতেংপুয  

২৯৫ ৩৩৪০ গভাোঃ চভ উচিন মৃত ছজরভান গখ ফড় াচভপুয ৩নং পজতেংপুয  

২৯৬ ৩৩৪১ গভাোঃ েয়নার আজফদীন মৃত ভাইোয যভান ফড় াচভপুয ৩নং পজতেংপুয  

২৯৭ ৩৩৪২ শ্রী যনচেত িক্রফতী মৃত প্রবা িক্রফতী গোতযঘু ৩নং পজতেংপুয  

২৯৮ ৩৩৪৩ গভাোঃ গভাযাপ গাজন মৃত নচছয উচিন া ফড় াচভপুয ৩নং পজতেংপুয  

২৯৯ ৩৩৪৫ শ্রী বজফ িন্দ্র যায় মৃত নফদ্বী যায় াচভপুয ৩নং পজতেংপুয  

৩০০ 

৩৩৪৬ গভাোঃ আযাফুর আরভ ওযজপ 

আযাপ আরী যকায 

মৃত ইউসুপ আরী আজেদ পজতেংপুয ৩নং পজতেংপুয  

৩০১ ৩৩৪৭ এভ.এ গভাতাজরফ যকায মৃত আব্দুর ভচেদ যকায উোঃ রাফাড়ী ৩নং পজতেংপুয  

৩০২ ৩৩৪৮ গভাোঃ আচেোয যভান গভাোঃ যচভ উচিন া ফড় াচভপুয ৩নং পজতেংপুয  

৩০৩ ৩৩৫০ গভাোঃ চেয়াউর ক ীদ ডাোঃ চেকরুর ক উোঃ রাফাড়ী ৩নং পজতেংপুয  

৩০৪ ৩৩৫১ গভাোঃ গভানায়মুর ক ীদ ডাোঃ চেকরুর ক উোঃ রাফাড়ী ৩নং পজতেংপুয  

৩০৫ ৩৩৫২ গভাোঃ গফাযত া মৃত গভাফাযক আরী া চকভত পজতেংপুয ৩নং পজতেংপুয  

৩০৬ ৩৩৫৩ গভাোঃ যমুে আরী া মৃত ধচনবুল্লা া চকভত পজতেংপুয ৩নং পজতেংপুয  
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৩০৭ ৩৩৫৪ গভাোঃ খাজরকুজ্জাভান মৃত আব্দুর াচরভ া দোঃ নগয ৪নং ইফপুয  

৩০৮ ৩৩৫৫ গভাোঃ আবুর কাজভ মৃত ইনুছ আরী নওখখয ৪নং ইফপুয  

৩০৯ ৩৩৫৬ গভাোঃ আচছয উচিন মৃত অফুয উচিন গোতযাভধনপুয ৪নং ইফপুয  

৩১০ ৩৩৫৭ শ্রী চনতাই ভান্ত মৃত পাগুনা ভান্ত দগযফাড়ী ৪নং ইফপুয  

৩১১ ৩৩৫৮ গভাোঃ আচেোয যভান মৃত এপাতুল্লা দগযফাড়ী ৪নং ইফপুয  

৩১২ ৩৩৫৯ 

গভাোঃ আছাদুর যভান 

(আচেজুর) 

রার গভাােদ া দগযফাড়ী ৪নং ইফপুয  

৩১৩ ৩৩৬০ গভাোঃ আব্দুর কাচপ মৃত যচদ মুচি নওখখয ৪নং ইফপুয  

৩১৪ ৩৩৬২ গভাোঃ কচপর উচিন মৃত কচছভ উিীন গোতযাভধনপুয ৪নং ইফপুয  

৩১৫ ৩৩৬৩ গভাোঃ আব্দুয যচদ মৃত াাোতুল্যা চয িন্দ্রপুয ৪নং ইফপুয  

৩১৬ ৩৩৬৪ গভাোঃ াইদুর ক ােী গভাোায আরী চদঘাযণ ৫নং আব্দুরপুয  

৩১৭ ৩৩৬৫ শ্রী ভজল িন্দ্র যায় মৃত আরভ িান যসুরপুয ৫নং আব্দুরপুয  

৩১৮ ৩৩৬৬ গভাোঃ গফরার উিীন ভতৃ ইনুি আরী চিচযযফন্দয ৫নং আব্দুরপুয  

৩১৯ ৩৩৬৭ গভাোঃ গকাযফান আরী মৃত েচয উিীন আব্দুরপুয ৫নং আব্দুরপুয  

৩২০ 

৩৩৬৮ গভাোঃ ভয়ছায আরী ওযজপ আবু 

ফক্কয চিীক 

মৃত চয উিীন কচফযাে ভচলভাযী ৫নং আব্দুরপুয  

৩২১ ৩৩৭০ গভাোঃ এভতাে আরী আব্দুর ভচেদ যকায চিচযযফন্দয ৫নং আব্দুরপুয  

৩২২ ৩৩৭১ গভাোঃ তছচরভ উিীন ােী ছপুয উিীন যকায চিচযযফন্দয ৫নং আব্দুরপুয  

৩২৩ ৩৩৭২ গভাোঃ আচছয উিীন আেদ মৃত গযাে উিীন ভন্ডর চিচযযফন্দয ৫নং আব্দুরপুয  

৩২৪ ৩৩৭৩ গভাোঃ আবু নুয গভাােদ মৃত গকফায উিীন ভন্ডর নাজন্দড়াই ৫নং আব্দুরপুয  

৩২৫ ৩৩৭৪ শ্রী যজভ িন্দ্র যায় মৃত আভ িান যায় ভচলভাযী ৫নং আব্দুরপুয  

৩২৬ ৩৩৭৫ শ্রী পন্য ভাান্ত মৃত চযন গগাাই ভাান্ত চিচযযফন্দয ৫নং আব্দুরপুয  

৩২৭ 
৩৩৭৬ 

গভাোঃ আব্দুর ভান্নান যকায মৃত েয়নার আজফদীন 

যকায 

চিচযযফন্দয ৫নং আব্দুরপুয  

৩২৮ ৩৩৭৮ গভাোঃ আবুর গাজন যকায মৃত কাচুমুিীন ফাসুজদফপুয ৬নং অভযপুয  

৩২৯ ৩৩৮০ ফাবু চফীন চফাযী যায় মৃত যভন িন্দ্র  যায় ফাসুজদফপুয ৬নং অভযপুয  

৩৩০ ৩৩৮৩ শ্রী ভজনাযঞ্জন যায় মৃত েজগন্দ্র নাথ যায় ফাসুজদফপুয ৬নং অভযপুয  

৩৩১ ৩৩৮৪ গভাোঃ আব্দুর আচেে মৃত ভচছয উচিন প্রাভাচণক ফুরপুয ৬নং অভযপুয  

৩৩২ ৩৩৮৬ গভাোঃ আোঃ গনী যকায মৃত ছচভয উচিন যকায গভাস্তপাপুয ৬নং অভযপুয  

৩৩৩ ৩৩৮৭ এ,এভ, গারায়ভান আরী গভাোঃ শুকুয আরী েয়জদফপুয ৬নং অভযপুয ০৩০৮০৭০০৩৮ 

৩৩৪ ৩৩৮৮ গভাোঃ চপকুর গাজন মৃত ডাোঃ ভচপে উচিন নখকড় ৭নং আউচরয়াপুকুয  

৩৩৫ ৩৩৮৯ গভাোঃ আব্দুয যভান মৃত কাচিয়া া ভাদানী ৭নং আউচরয়াপুকুয  

৩৩৬ ৩৩৯০ শ্রী গমাজগ িন্দ্র মৃত েচগন িন্দ্র যায় গরাায ৭নং আউচরয়াপুকুয  

৩৩৭ ৩৩৯১ শ্রী ভচন িন্দ্র যায় মৃত বিতন্য যায় গরাাজয ৭নং আউচরয়াপুকুয  

৩৩৮ ৩৩৯২ শ্রী চফজযন্দ্র নাথ ভান্ত বফদ্যনাথ ভান্ত গরাায ৭নং আউচরয়াপুকুয  
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৩৩৯ ৩৩৯৩ শ্রী তযণী কান্ত যায় মৃত পটিক িন্দ্র যায় গরাায ৭নং আউচরয়াপুকুয  

৩৪০ ৩৩৯৪ শ্রী চগচযধাযী যায় মৃত গগাচফন্দ িন্দ্র যায় ভচিনা  ৭নং আউচরয়াপুকুয  

৩৪১ ৩৩৯৫ গভাোঃ পয়োয যভান ােী গভাােদ আরী দোঃ রাফাড়ী ৮নং াইতাযা  

৩৪২ ৩৩৯৬ গভাোঃ আব্দুয যউপ গভাোঃ আেগায আরী েগন্নাথপুয ৮নং াইতাযা  

৩৪৩ 
৩৩৯৮ 

গভাোঃ আব্দুর ক মৃত ভাওরানা েয়নার 

আজফদীন 

েগন্নাথপুয ৮নং াইতাযা  

৩৪৪ ৩৩৯৯ গভাোঃ গভাকজছদুয যভান মৃত আোঃ াচকভ া দোঃ রাফাড়ী ৮নং াইতাযা  

৩৪৫ ৩৪০০ গভাোঃ পেরায যভান মৃত গাযাপ আরী েগন্নাথপুয ৮নং াইতাযা  

৩৪৬ ৩৪০১ গভাোঃ আব্দুয যভান মৃত গনপায উিীন দোঃ রাফাড়ী ৮নং াইতাযা  

৩৪৭ ৩৪০২ গভাোঃ াান আরী মৃত আব্দুর েফফায পুফ ত াইতাড়া ৮নং াইতাযা  

৩৪৮ ৩৪০৩ গভাোঃ আব্দুয যভান মৃত ফুরফক্স দোঃ রাফাড়ী ৮নং াইতাযা  

৩৪৯ ৩৪০৪ গভাোঃ আব্দুর াচরভ মৃত ফুর ফক্স দোঃ রাফাড়ী ৮নং াইতাযা  

৩৫০ ৩৪০৫ গভাোঃ গারায়ভান গনী মৃত তচভে উিীন দোঃ রাফাড়ী ৮নং াইতাযা  

৩৫১ ৩৪০৬ গভাোঃ আচরভ উচিন মৃত কান্দুযা গভাােদ গখািনা ৮নং াইতাযা  

৩৫২ ৩৪০৭ ডাোঃ গকদায নাথ যায় মৃত ধনঞ্জয় যায় গখািনা ৮নং াইতাযা  

৩৫৩ ৩৪০৮ গভাোঃ ভচপে উিীন মৃত বিতু গভাােদ োঃ াইতাড়া ৮নং াইতাযা  

৩৫৪ ৩৪১০ গভাোঃ ইচরয়া গাজন মৃত গরাকভান গনী দোঃ রাফাড়ী ৮নং াইতাযা  

৩৫৫ ৩৪১১ গভাোঃ ইয়াদ আরী মৃত ফচয উচিন গভাল্লা দল্লা ৯নং চবয়াইর  

৩৫৬ ৩৪১২ আযাপ আরী মৃত ফচয উচিন দল্লা ৯নং চবয়াইর  

৩৫৭ ৩৪১৩ শ্রী পুচরন িন্দ্র যায় মৃত দিনাথ যায় চবয়াইর ৯নং চবয়াইর  

৩৫৮ ৩৪১৫ আোঃ ভচভন গভাল্লা মৃত আচছয উিীন গভাল্লা চবয়াইর ৯নং চবয়াইর  

৩৫৯ ৩৪১৭ শ্রী ঘনাভ যায় মৃত গখাকা যায় সুযইর ৯নং চবয়াইর  

৩৬০ ৩৪১৮ শ্রী যনচেৎ কুভায যায় মৃত ভজল িন্দ্র যায় যাভজদফপুয ৯নং চবয়াইর  

৩৬১ ৩৪১৯ ােী ফেলুয যভান া মৃত ওচকর উিীন া দাভইয ৯নং চবয়াইর  

৩৬২ ৩৪২০ ােী গভাোঃ গভাোজের ক মৃত উচকর উিীন া দাভইয ৯নং চবয়াইর  

৩৬৩ ৩৪২২ গভাোঃ গভাকজছদ আরী মৃত আব্দুর কচযভ চফেচি ৯নং চবয়াইর  

৩৬৪ ৩৪২৩ শ্রী ভজনাযঞ্জন যায় মৃত ভুজফনশ্বয যায় চফেচি ৯নং চবয়াইর  

৩৬৫ ৩৪২৪ গভাোঃ আচেজুর ক ভন্ডর মৃত আতাউয যভান ভন্ডর নাচনয়াটিকয ৯নং চবয়াইর  

৩৬৬ ৩৪২৫ গভাোঃ আব্দুর াচরভ মৃত গভাোঃ এযপান আরী গদায়াপুয ১০নং পুনচি  

৩৬৭ ৩৪২৬ শ্রী প্রফুল্লা ভান্ত দীনফন্ধু ভান্ত তুরীপুয ১০নং পুনচি  

৩৬৮ ৩৪২৭ গভাোঃ ইভাইর গাজন া মৃত গখা গভাােদ া তােপুয ১০নং পুনচি  

৩৬৯ ৩৪২৮ গভাোঃ গযাস্তভ আরী মৃত চযপ উিীন গভাল্লা াাপুয ১০নং পুনচি  

৩৭০ ৩৪২৯ গভাোঃ গযাস্তভ আরী মৃত গযভত আরী চফশ্বনাথপুয ১০নং পুনচি  

৩৭১ ৩৪৩১ ীযারার যায় মৃত বফদ্যনাথ যায় িকমুা ১০নং পুনচি  

৩৭২ ৩৪৩২ গভাোঃ নুরুর ইরাভ মৃত নাচয উিীন িকমুা ১০নং পুনচি  
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৩৭৩ ৩৪৩৩ িানন যায় যায় কান্ত যায় পুনচি ১০নং পুনচি  

৩৭৪ ৩৪৩৪ গভাোঃ আপছায আরী মৃত পজযতুল্লা া চফশ্বনাথপুয ১০নং পুনচি  

৩৭৫ ৩৪৩৫ গভাোঃ গফরার মৃত কচছভিীন াপুয ১০নং পুনচি  

৩৭৬ ৩৪৩৬ গভাোঃ আবুর কারাভ মৃত ফাবু গভাল্লা িকমুা ১০নং পুনচি  

৩৭৭ ৩৪৩৭ শ্রী ধীজযন্দ্র নাথ যায় মৃত রিন িন্দ্র যায় পুনচি ১০নং পুনচি  

৩৭৮ ৩৪৩৮ শ্রী ফীজযন্দ্র নাথ যায় মৃত রক্ষ্মীকান্ত যায় পুনচি ১০নং পুনচি  

৩৭৯ ৩৪৪০ গভাোঃ তচেভ উচিন মৃত ভেনু গভাল্লা গগাচফন্দপুয ১০নং পুনচি  

৩৮০ ৩৪৪১ গভাোঃ তাজরফ আরী খান মৃত েয উিীন খান গদাওয়াপুয ১০নং পুনচি  

৩৮১ ৩৪৪২ শ্রী কৃা নাথ যায় মৃত ঠাকুয দা যায় বফকন্ঠপুয ১১ নং গততুচরয়া  

৩৮২ ৩৪৪৫ শ্রী গবাজফল িন্দ্র যায় মৃত ভচতরায িন্দ্র যায় গেঁতুচরয়া ১১ নং গততুচরয়া  

৩৮৩ ৩৪৪৬ শ্রী োনকী িন্দ্র যায় মৃত ভদন িন্দ্র যায় বফকন্ঠপুয ১১ নং গততুচরয়া  

৩৮৪ ৩৪৪৭ শ্রী রচরত গভান যায় মৃত খড়গ গভান যায় চংগানগয ১১ নং গততুচরয়া  

৩৮৫ ৩৪৪৮ শ্রী ফংচকভ িন্দ্র যায় মৃত দত্ত নাথ যায় বফকন্ঠপুয ১১ নং গততুচরয়া  

৩৮৬ ৩৪৪৯ শ্রী চদজন িন্দ্র যায় মৃত মুচনযাভ যায় গগান্দরগ্রাভ ১১ নং গততুচরয়া  

৩৮৭ ৩৪৫১ গভাোঃ পয়োয যভান মৃত গযআরী আজরাকচডচ ১২নং আজরাকচডচ  

৩৮৮ ৩৪৫২ গভাোঃ োজদুর ইরাভ অচয উিীন আজরাকচডচ ১২নং আজরাকচডচ  

৩৮৯ ৩৪৫৩ গভাোঃ ইছাাক আরী া মৃত ভচপে উিীন া গছাায ১২নং আজরাকচডচ  

৩৯০ ৩৪৫৪ এ,এভ আচেজুর ক মৃত কচছভ উিীন গছাাফ ১২নং আজরাকচডচ  

৩৯১ ৩৪৫৫ গভাোঃ আপছায আরী গভাোঃ ভাই উিীন আজরাকচডচ ১২নং আজরাকচডচ  
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মুচিফাততা জত ংগৃীত নাজভয তাচরকাোঃ 
ক্রচভক 

নং 

গগজেট 

ক্রোঃ নং 
নাভ চতায নাভ গ্রাভ ইউচনয়ন মুচিফাততা নং 

৩৯২  গভাোঃ ইউনুছ আরী (আনায) মৃত নছয উচিন চিচযযফন্দয ৫নং আব্দুরপুয ০৩০৮০৭০২৭০ 

৩৯৩  গভাোঃ ভনসুয আরী (জনাফাচনী) মৃত পেয আরী আন্ধাযমুা ৫নং আব্দুরপুয ০৩০৮০৭০২৩৯ 

৩৯৪  গভাোঃ চরয়াকত আরী মৃত কাচভিীন ভন্ডর াইকান ৬নং অভযপুয ০৩০৮০৭০২৬৯ 

৩৯৫  গভাোঃ আব্দুয যভান (জনাফাচনী) মৃত দয উচিন াতনারা ২নং াতনারা ০৩০৮০৭০২৭১ 

৩৯৬  গভাোঃ ভাবুয যভান (জনাফাচনী) মৃত ভচনয উচিন ভামুদপুয ৫নং আব্দুরপুয ০৩০৮০৭০২১৭ 

৩৯৭  গভাোঃ জুচভয উচিন মৃত আোঃ গফুয ভাষ্টায গিাকাগচফন্দ ৩নং পজতেংপুয ০৩০৮০৭০২৭৩ 

৩৯৮  গভাোঃ মুনসুয আরী মৃত াানিীন ফড় াচভপুয ৩নং পজতেংপুয ০৩০৮০৭০২৭৬ 

৩৯৯  সুরতান ভামুদ (আনায) আচছয উচিন আজরাকচডচ ১২নং আজরাকচডচ ০৩০৮০৭০২৪৮ 

৪০০  গভাোঃ ওয়াজেদ আরী মৃত গভযাে উচিন নযতপুয ১নং নযতপুয ০৩০৮০৭০২৫২ 

৪০১  গভাোঃ আোঃ গফুয া ােী গভাোঃ ভেয উচিন া দগড়ফাড়ী ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০২৫৫ 

৪০২  গভাোঃ ফচদউর ইরাভ ােী ভচপে উচিন যকায গোত যাভধনপুয ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০২৮৯ 

৪০৩  গভাোঃ আচভন উচিন গভাোঃ েচয উচিন নওজখয ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০২৮১ 

৪০৪  গভাোঃ গভজছয আরী মৃত পেয আরী নাজন্দড়াই ৫নং আব্দুরপুয ০৩০৮০৭০২৮৬ 

৪০৫  গভাোঃ চযাজুর ক মৃত পয়েচিন যকায খয়োপুয ৫নং আব্দুরপুয ০৩০৮০৭০৩০৫ 

৪০৬  ফাবু মুচিদ যায় মৃত মুযাড়ী গভান যায় নযতপুয ১নং নযতপুয ০৩০৮০৭০২৯১ 

৪০৭  গভাোঃ আবুর কাজভ মৃত ভনছুয আরী কৃষ্ণিন্দ্রপুয ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০২৯৪ 

৪০৮  গভাোঃ চয উচিন  মৃত গভাোঃ েচপয উচিন গোত যাভধনপুয ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০৩২৫ 

৪০৯  শ্রী চফজযন্দ্র নাথ যায় মৃত শ্রী েজগন্দ্র নাথ যায় চযযপুয ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০৩৪৩ 

৪১০  গভাোঃ ছজরভান আরী মৃত াচয উচিন নখখড় ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০৩৪৭ 

৪১১  গভাোঃ আব্দুর াভাদ া মৃত আকফয আরী েয়পুয ৯নং চবয়াইর ০৩০৮০৭০৩০০ 

৪১২  গভাোঃ লুৎপয যভান মৃত আব্দুর াচকভ  অভযপুয ৬নং অভযপুয ০৩০৮০৭০১৯৬ 

৪১৩  শ্রী ফীজযন্দ্র নাথ যায় মৃত ভন্ডুলু ফভ তন দুগ তাপুয ৬নং অভযপুয ০৩০৮০৭০১৫৫ 

৪১৪  গভাোঃ নেরুর ইরাভ মৃত োানু গভাল্লা  াাপুয ১০নং পুনচি ০৩০৮০৭০৩৩৯ 

৪১৫  শ্রী ফীজযন্দ্র নাথ যায় মৃত মাচভনী কান্ত যায় পুনচি ১০নং পুনচি ০৩০৮০৭০০৯৯ 

৪১৬  া গভাোঃ এনামুর ক ফেলুয যভান কারীগঞ্জ ৯নং চবয়াইর ০৩০৮০৭০২০৩ 

৪১৭  শ্রী যজভন িন্দ্র যায় শ্রী গংগাধয যায় োঃ াইতাড়া ৮নং াইতাড়া ০৩০৮০৭০০৭০ 

৪১৮  গভাোঃ খয়যাত গাজন মৃত এভাে উচিন ফড় াচভপুয ৩নং পজতেংপুয ০৩০৮০৭০২৩৬ 

৪১৯  গভাোঃ চযাজুর ক গভাোঃ গযাস্তভ আরী া উোঃ বফানীপুয ৩নং পজতেংপুয ০৩০৮০৭০২৩৭ 

৪২০  গভাোঃ আখতায গাজন (জনাোঃ) মৃত গকয়াভ উচিন া পজতেংপুয ৩নং পজতেংপুয ০৩০৮০৭০২৩৮ 

৪২১  গভাোঃ েচভ উচিন মৃত আফফা আরী চিচযযফন্দয ৫নং আব্দুরপুয ০৩০৮০৭০০০৫ 

৪২২  গভাোঃ গভাোজের ক মৃত আোঃ কচযভ মুচি আব্দুরপুয ৫নং আব্দুরপুয ০৩০৮০৭০০০৬ 

৪২৩  এভ.এ ভচেদ গফগ এ.এভ ভকবুর গাজন গফগ গছাায ১২নং আজরাকচডচ ০৩০৮০৭০১৮৪ 
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৪২৪  শ্রী বুংক নাথ যায় মৃত বকরা িন্দ্র যায় নাচনয়াটিকয ৯নং চবয়াইর ০৩০৮০৭০০৮৬ 

৪২৫  গভাোঃ ওয়াদুদ আরী মৃত ভজা গভাল্লা িকমুা ১০নং পুন&&ি ০৩০৮০৭০০৭৭ 

৪২৬  শ্রী ধনঞ্জয় কুভায যায় মৃত টংক নাথ যায় যাভজদফপুয ৯নং চবয়াইর ০৩০৮০৭০০৯০ 

৪২৭  গভাোঃ ভাাবুবুয যভান মৃত ডাোঃ গভাােদ আরী দোঃ রাফাড়ী ৮নং াইতাড়া ০৩০৮০৭০০৯৪ 

৪২৮  গভাোঃ ভাাবুবুয যভান মৃত েচয উচিন া দোঃ রাফাড়ী ৮নং াইতাড়া ০৩০৮০৭০০৯৬ 

৪২৯  গভাোঃ আোঃ কুদ্দুছ গভাল্লা আোঃ রচতপ গভাল্লা ভন্ডরাড়া ৩নং পজতেংপুয ০৩০৮০৭০১৫১ 

৪৩০  গভাোঃ আবু াইদ গভাল্লা  গভৌোঃ আোঃ খাজরক ভন্ডরাড়া ৩নং পজতেংপুয ০৩০৮০৭০১৫২ 

৪৩১  শ্রী জ্ঞাজনশ্বয যায় মৃত চযফর যায় াটুর ১০নং পুনচি ০৩০৮০৭০১২৭ 

৪৩২  শ্রী চফধু িন্দ্র যায় শ্রী খজগন্দ্রনাথ যায় উোঃ শুকজদফপুয ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০১৩৩ 

৪৩৩  গভাোঃ যমুে আরী গভাোঃ আবুর কাজভ া দচিননগয ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০১৩৬ 

৪৩৪  গভাোঃ পজয়ে উচিন মৃত ভজয আরী ইফপুয ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০১৩৯ 

৪৩৫  গভাোঃ তছচরভ উচিন মৃত বয়দ আরী চযযপুয ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০১৪৪ 

৪৩৬  গভাোঃ আোঃ গফুয া ােী গভাোঃ ভেয উচিন া দগড়ফাড়ী ৪নং ইফপুয ০৩০৮০৭০২৫৫ 

৪৩৭  গভাোঃ আব্দুর আচেে  মৃত আোঃ গফুয ভাষ্টায িকগচফন্দ ৩নং পজতেংপুয ০৩০৮০৭০১৪৭ 
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চফজল গগজেট 

 

ক্রচভক 

নং 

গগজেট 

ক্রচভক 

নং 

ব্যচিগত/ 

চযচিচত নং 
দফী নাভ চতায নাভ গ্রাভ/ভল্লা ইউচনয়ন/জৌযবা 

গক্টয 

নং 
এচফএও নিয 

মুচিফাততা 

নং 

৪৩৮ ১১৯৩৮ ৩৯৪৮১৩৭ 
ল্যাোঃ 

নাজয়ক 
গভাোঃ মুচরভ উচিন গভাোঃ নাচেয উচিন গখাগনা গখাগনা ৭   

৪৩৯ ১১৯৫৮ ৩৯৪৯৩১০ 
ল্যাোঃ 

নাজয়ক 
আব্দুর াচভদ আব্দুর াভাদ যানীয ফন্দয যাচনয ফন্দয ৭   

৪৪০ ১০৫০ ৩৯৩৬২৮৯ নাজয়ক গভাোঃ ভচনয আরী ইয়াকুফ আরী াতনারা তাজযক য াট ০২ ৩/১০৭৯/২০০৩  

৪৪১ ২৬৫   গভাোঃ ফচয উচিন  ব্রাভাপুয ব্রাভাপুয    

 
 

 

 

 


