
ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

1 দীক কুভায তযনী কুভায খাড়ীখার 1 কৃ মল 9147041447

2 ফাচ্চু  যা  নভ  নযী যা খাড়ীখার 1 কৃ মল 5096110696

3  ন  নকন্দায অরী  ময ঈদ্দীন খাড়ীখার 1 কৃ মল 2846777916

4  অমতায যভান  নচভরু ভামুদ খাড়ীখার 1 কৃ মল 3296804788

5 খা মদজা পফগভ নুয  নভাাম্মদ খাড়ীখার 1 গৃনী 2396831972

6 অরভ মভা ভ  মজফয যভান খাড়ীখার 1 কৃ মল 3747077497

7 ভকবুর যভান জভ নয যভান খাড়ীখার 1 কৃ মল 5097062565

8 ভ নভনা পফগভ য মপকুর আরাভ খাড়ীখার 1 গৃনী 8.51272E+12

9 ভভতা নফগভ ভনতাজ খাড়ীখার 1 গৃনী 4196796801

10 যা ননা পফগভ ছভ  নছয অরী খাড়ীখার 1 গৃনী 8696721433

11 জহুযা পফগভ ভাযযপ খাড়ীখার 1 গৃনী 8246525508

12 ছায মপা  খাতুন না  মভা খাড়ীখার 1 গৃনী 8.51272E+12

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

13 অ  নরা পফগভ ভঞ্জু অরভ খাড়ীখার 1 গৃনী 8.51272E+12

14 ওফাদুর ক মছয ঈদ্দীন খাড়ীখার 1 কৃ মল 6646406878

15  নখাকন চন্দ্র মফশ্বা কভরা কান্ত খাড়ীখার 1 কৃ মল 8676220422

16 চাম্পা পফগভ াা অরভ খাড়ীখার 1 গৃনী 2846933931

17 কারাভ অব্দুর ভন্নাপ খাড়ীখার 1 কৃ মল 8.51272E+12

18  অ  মভনুয যভান  মকছভতুল্ল  খাড়ীখার 1 কৃ মল 554681344

19  মযফু মদ্দন  মভা ছ নপায ঈদ্দ ীন খাড়ীখার 1 কৃ মল 1023548355

20 গীতা যানী যা করুা কান্ত যা খাড়ীখার 1 গৃনী 7804515133

21 মদ মর চন্দ্র যা ী পভান যা খাড়ীখার 1 কৃ মল 1946180716

22 কা মতডক চন্দ্র যা গ নজন্দ্র নাথ যা খাড়ীখার 1 কৃ মল 5069021466

23 প্রান্ত কভ ডকয  মযদা কভ ডকায খাড়ীখার 1 কৃ মল 6851145828

24  মনতাআ চন্দ্র যা য নভ চন্দ্র যা খাড়ীখার 1 কৃ মল 4646695827



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

25  নজানাফ অর ী   ততমুদ্দী খাড়ীখার 1 কৃ মল 8.51272E+12

26 অক্তারুর মভা  নজানাফ অরী খাড়ীখার 1 কৃ মল 6461255116

27 অবুর কারাভ অজাদ  মকছভতুল্ল  খাড়ীখার 1 কৃ মল 5546686501

28 অরাঈদ্দীন ঈন্না ভামুদ খাড়ীখার 1 কৃ মল 4.19679E+17

29  নভায নদুর  আরাভ ভনছুয  অরী খাড়ীখার 1 কৃ মল 6461271923

30  নভায নদুর  আরাভ ক মনুয পা  নন খাড়ীখার 1 কৃ মল 239669134

31  নদরদায যভান অ ছীভ ঈদ্দীন খাড়ীখার 1 কৃ মল 5446156547

32 অবু ফক্কয ম মদ্দক অযাপ অরী খাড়ীখার 1 কৃ মল 6461254925

33 অজীফায যভান চটকু ভামুদ খাড়ীখার 1 কৃ মল 8.51272E+12

34 অম্মজন নফওা ফায অরী খাড়ীখার 1 গৃনী 8.51272E+12

35  মকনা পফগভ  মপকুর খাড়ীখার 1 গৃনী 6435759607

36  নভাতাাযা  নফগভ  নভাক নরছায খাড়ীখার 1 গৃনী 6446653738



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

37 ছাভছুন্নাায পফগভ  ময ঈদ্দীন খাড়ীখার 1 গৃনী 8.51272E+12

38 চম্পা পফগভ কালু মভা খাড়ীখার 1 গৃনী 5546538843

39 ভন্টু মভা অযাপ খাড়ীখার 1 কৃ মল 4197076666

40 জ মভা চটকু ভামুদ খাড়ীখার 1 কৃ মল 9147041546

41  নভাতাায অরী চটকু ভামুদ খাড়ীখার 1 কৃ মল 8697126046

42 অনছা পফগভ অকায অরী খাড়ীখার 1 গৃনী 4646980955

43  নপয  নদৌ ম পফগভ অছীয ঈদ্দীন খাড়ীখার 1 গৃনী 2396698975

44 তা নরুর আরাভ ছকভার খাড়ীখার 1 কৃ মল 8.51272E+12

45 াান অরী া অরভ খাড়ীখার 1 কৃ মল 4646550360

46 া  মচমুদ্দীন চটকু ভামুদ খাড়ীখার 1 কৃ মল 4196943981

47  একযামুর ক তছ  মরভ ঈদ্দীন খাড়ীখার 1 কৃ মল 8.51272E+12

48  নজানা  নদ মভা লুৎপয যভান খাড়ীখার 1 কৃ মল 3258830086



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

49 এযাদ মভা জা মদুর আরাভ খাড়ীখার 1 কৃ মল 8706497461

50 ভ ারী অব্দুর জব্বায খাড়ীখার 1 গৃনী 5097063993

51 এরাআজন পফগভ ক  মছমুদ্দীন খাড়ীখার 1 গৃনী 7346411676

52 অজীজুর আরাভ  মদায যভান খাড়ীখার 1 কৃ মল 1946572615

53 অ পদুর তছ মরভ খাড়ীখার 1 কৃ মল 3746667827

54  নযানা পফগভ অছাদুর ক খাড়ীখার 1 গৃনী 1946572367

55 রু মফা পফগভ ছপয ঈদ্দীন খাড়ীখার 1 গৃনী 1496516095

56 সুযভাআ পফগভ ফ নর ঈদ্দ ীন খাড়ীখার 1 গৃনী 102326735

57 অছভা পফগভ যজফ অরী খাড়ীখার 1 গৃনী 5996557830

58 জনার পঅ ফদীন সুফয অরী খাড়ীখার 1 কৃ মল 3297089280

59  মফথী যানী মফশ্বা য নভন্দ্র নাথ খাড়ীখার 1 গৃনী 3761235575

60 না মভা অপছায ঈদ্দীন খাড়ীখার 1 কৃ মল 2.69407E+12



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

61 ান্তনা যানী  নতু চন্দ্র খাড়ীখার 1 গৃনী 644665429

62 ভনা ফারা যা কা নন্তশ্বয খাড়ীখার 1 গৃনী 9146639605

63  নজযাস্না যানী কৃষ্ণ চন্দ্র যা খাড়ীখার 1 গৃনী 4197070271

64 া মকরা অক্তায া অরভ খাড়ীখার 1 গৃনী 1025920057

65 এযাদ  মদায খাড়ীখার 1 কৃ মল 8247078747

66  মযনা অক্তায রুহুর অভীন খাড়ীখার 1 গৃনী 2851795969

67 ভ মতায যভান খ নয ঈদ্দীন খাড়ীখার 1 কৃ মল 3746674088

68  তদা পফগভ  মদায খাড়ীখার 1 গৃনী 7346989150

69 দুরার ঈদ্দীন অব্দুর ভা নরক খাড়ীখার 1 কৃ মল 8.51272E+12

70  মভ মি পফগভ  মদায খাড়ীখার 1 গৃনী 8697002379

71 এছযাতুন পনছা আরাভ ঈদ্দীন খাড়ীখার 1 গৃনী 1023266693

72 না নরা ভাআ অছাদুর ক খাড়ীখার 1 গৃনী 3296961752



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

73 খারুর া অরভ খাড়ীখার 1 কৃ মল 3296516374

74 অমভনুয যভান াফান ঈদ্দীন খাড়ীখার 1 কৃ মল 2396697134

75 ভ  ননাাযা  নভা নপাজ্জর খাড়ীখার 1 গৃনী 7796532062

76 অজু  মভা মৃত অরভ খাড়ীখার 1 কৃ মল 8.51272E+12

77 জগ মদ চন্দ্র যা  মজ নতন্দ্র নাথ খাড়ীখার 1 কৃ মল 8696567836

78 ভাসুদা পফগভ ভনছুয অরী খাড়ীখার 1 গৃনী 1947008146

79 ভ নচনা পফগভ টুরু ভামুদ খাড়ীখার 1 গৃনী 6446788553

80 অব্দুয যীদ বুদু মভা খাড়ীখার 1 কৃ মল 1496944842

81 যওনাযা খাতুন লুৎপয যভান খাড়ীখার 1 গৃনী 3761237050

82  মদায যভান ছ মরমুদ্দীন খাড়ীখার 1 কৃ মল 3740373277

83 ওা নজদ অরী  না নরভান খাড়ীখার 1 কৃ মল 8.51272E+12

84 ধীভান চন্দ্র ককরা চন্দ্র খাড়ীখার 1 কৃ মল 5070531354



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

85 জা নদুর   অ  মজফায খাড়ীখার 1 কৃ মল 8.51272E+12

86 অরভগীয পা  নন আা মছন খাড়ীখার 1 কৃ মল 4639557331

87 য মজজত চন্দ্র মফশ্বা কভরা কান্ত খাড়ীখার 1 কৃ মল 1496509421

88  মকযন ফারা ভধু চন্দ্র খাড়ীখার 1 গৃনী 8.51272E+12

89 কল্পনা পফগভ ক    মরমুদ্দীন খাড়ীখার 1 গৃনী 4196946232

90 ফদীন  নফওা া মছভ ঈদ্দীন খাড়ীখার 1 গৃনী 4196664322

91  মনলুপা পফগভ দ মফয অরী খাড়ীখার 1 গৃনী 4633241155

92  মফজর ী পফগভ    মরায খাড়ীখার 1 গৃনী 8.51272E+12

93 অরতাপ অবু ফক্কয খাড়ীখার 1 কৃ মল 5996836887

94 ভাআদুর অআয়ুফ অর ী খাড়ীখার 1 কৃ মল 1.99116E+17

95 কুরসুভ   অ  ননাায খাড়ীখার 1 গৃনী 1023268699

96 াা নদুর  মদায খাড়ীখার 1 কৃ মল 2846500292



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

97 খা নরদা পফগভ অজীভ ঈদ্দীন খাড়ীখার 1 গৃনী 3296368933

98 জাাঙ্গীয অরভ া মচমুদ্দীন খাড়ীখার 1 কৃ মল 3311259646

99 ছা মক মযন অক্তায া মদুর খাড়ীখার 1 গৃনী

100 এযাদ অরী  মদায খাড়ীখার 1 কৃ মল 8247078747

101 যীপা অক্তায অব্দু পাফান খাড়ীখার 1 গৃনী 2382760763

102 াসুযফী পফগভ া মছমুদ্দীন খাড়ীখার 1 গৃনী 4607433689

103 অব্দুর কারাভ ভ ম ঈদ্দীন খাড়ীখার 1 কৃ মল 1.5906E+12

104 ছা মভদুর আরাভ অব্দু াভাদ খাড়ীখার 1 কৃ মল 5996833769

105 ভনআ তান পফগভ থআমুদ্দীন খাড়ীখার 1 গৃনী 1023411372

106 ভকবুর যভান জভ নয খাড়ীখার 1 কৃ মল 5097062565

107  মনজাভ ঈদ্দীন  নভা নরভ খাড়ীখার 1 কৃ মল 2847061815

108 ভভতা পফগভ ভপা ঈদ্দীন খাড়ীখার 1 গৃনী 5096499230



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

109 ভারতী ফারা কুভায ঊলী খাড়ীখার গৃনী 8.51272E+12

110 ফাবু চন্দ্র যা  মফ মন চন্দ্র যা খাড়ীখার 1 কৃ মল 1023194804

111 যীনা যানী যা কৃষ্ণ চন্দ্র যা খাড়ীখার 1 গৃনী 6416103619

112  নগাার চন্দ্র ন নযন চন্দ্র যকায খাড়ীখার 1 কৃ মল 1474027891

113 খ নগন্দ্র নাথ ম নগ চন্দ্র ভন্ত খাড়ীখার 1 কৃ মল 1946427059

114 ক মনকা ফারা  মফ নযন্দ্র নাথ যা খাড়ীখার ` গৃনী 5996836192

115  মফভর চন্দ্র মফজ চন্দ্র খাড়ীখার 1 কৃ মল 1487259374

116 ধী নযন্দ্র নাথ যা  মফলাদু চন্দ্র যা খাড়ীখার 1 কৃ মল 1946426507

117 বানুভ মত যা যৎ চন্দ্র যা খাড়ীখার 1 গৃনী 3746379712

118 মৃনার কা মন্ত যা ফাবু চন্দ্র যাম খাড়ীখার 1 কৃ মল 3275664872

119 য মফন্দ্র নাথ ব্রনজন্দ্র নাথ যা খাড়ীখার 1 কৃ মল 6878656682

120 নী মত যানী যা ফাবু চন্দ্র যাম খাড়ীখার 1 গৃনী 6911378229



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

121 ধায চন্দ্র যা  মদ নফন চন্দ্র যা খাড়ীখার 1 কৃ মল 8696415549

122 সুধা যানী ফ যাযা চন্দ্র খাড়ীখার 1 গৃনী 2396394625

123 ধনঞ্জ ভন্ত  তবযফ ভন্ত খাড়ীখার 1 কৃ মল 7346174704

124 দুরার চন্দ্র যকায কু নভাদ চন্দ্র যকায খাড়ীখার 1 কৃ মল 5546393397

125 ঈলা যান ী নুকুর খাড়ীখার 1 গৃনী 1023195892

126 দা র চন্দ্র শুনীর চন্দ্র খাড়ীখার 1 কৃ মল 6417876320

127 যন মজতা যানী যা  মফ ননাদ চন্দ্র যাম খাড়ীখার 1 গৃনী 2396160182

128 ধীভান চন্দ্র যা খ নগন্দ্র চন্দ্র যা খাড়ীখার 1 কৃ মল 6892773984

129 নৄষ্প যানী যা  মকনাযাভ চন্দ্র যা খাড়ীখার 1 গৃনী 46467001036

130 প্রমতভা যানী যা নফীন চন্দ্র যা খাড়ীখার 1 গৃনী 8696721565

131 দুরারী যানী ভন্ত  নয চন্দ্র ভন্ত খাড়ীখার 1 গৃনী 1909854703

132  আমত ফারা  নগীযাঙ্গ খাড়ীখার 1 গৃনী 8246521606



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

133  নভানী ফারা কান্দুযা ফভ ডন খাড়ীখার 1 গৃনী 5996171905

134  মদ মর ভন্ত ককরা ভন্ত খাড়ীখার 1 কৃ মল 4196110599

135  া মনা পফগভ  নযাজুর খাড়ীখার 1 গৃনী 5996408257

136  নযকা  নফগভ াা  নরাভ খাড়ীখার 1 গৃনী 8.51272E+12

137  নজা  নরখা পফগভ এযদান ঈদ্দীন খাড়ীখার 1 গৃনী 6446354794

138 নুযজাান পফগভ  ননজাভ ঈদ্দীন খাড়ীখার 1 গৃনী 6446358605

139 অব্দু ছারাভ অব্দুর ভা নরক খাড়ীখার 1 কৃ মল 5996836846

140 লুৎপা খাতুন র মতপ খাড়ীখার 1 গৃনী 4196508636

141 অব্দুর া মকভ অব্দুর ক খাড়ীখার 1 কৃ মল 5097062482

142 প্রান পগাার যা তাযনী কুভায যা খাড়ীখার 1 কৃ মল 3747085896

143  মভথন জ চন্দ্র গ নজন চন্দ্র খাড়ীখার 1 কৃ মল 4211260312

144 জীফ আরাভ অব্দু াভাদ খাড়ীখার 1 কৃ মল 9575900767



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

145  মপকুর আরাভ  মকছভতুল্লা খাড়ীখার 1 কৃ মল 7346836591

146 জা মম্ম খাতুন তছ মরভ ঈদ্দীন খাড়ীখার 1 গৃনী 8246672433

147  নভ ননাপা পফগভ  নভাজা নম্মর খাড়ীখার 1 গৃনী 3724121680

148 রাবরী পফগভ নু য পা নন খাড়ীখার 1 গৃনী 5096495501

149 রার মভা অতাায খাড়ীখার 1 কৃ মল 8.51272E+12

150 ছপয ঈদ্দীন নছয ঈদ্দীন খাড়ীখার 1 কৃ মল 4196111670

151 অক্কা মভা  অ  নক অর ী খাড়ীখার 1 কৃ মল 4207621618

152  মফজ চন্দ্র যা সু মর চন্দ্র খাড়ীখার 1 কৃ মল 5547099548

153 া নন অরী আরাভ ঈদ্দীন খাড়ীখার 1 কৃ মল 2396544955

154 চান  মভা ছপয ঈদ্দীন খাড়ীখার 1 কৃ মল 9146338661

155  নভাক নরছায যভান অবু ফকয যভান খাড়ীখার 1 কৃ মল 8246799285

156 নুযভাআ পফগভ া মদ্দফাবু খাড়ীখার 1 গৃনী 419665991



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

157  নাযী পফগভ াচক ময  নভাাম্মদ খাড়ীখার 1 গৃনী 2396152890

158 ভব্বত অর ী ভ নয অর ী খাড়ীখার 1 কৃ মল 6446626761

159 পজলুর ক মযভ নুয অরভ খাড়ীখার 1 কৃ মল 1.98485E+16

160 প মযদুর আরাভ আব্রা মভ খাড়ীখার 1 কৃ মল 3283996365

161 া মফবুর অরভ আব্রা মভ খাড়ীখার 1 কৃ মল 7804508526

162 মুা মভা অব্দুর া মভদ খাড়ীখার 1 কৃ মল 9573188225

163 অনরাভ মত যা মফ মন চন্দ্র যা খাড়ীখার 1 গৃনী 6433253678

164 ভ মতায যভান নুয পভাাম্মদ খাড়ীখার 1 কৃ মল 8.51272E+12

165 য মফঈর আরাভ াাবু মদ্দন খাড়ীখার 1 কৃ মল 8707441138

166  নগারাভ যব্বানী অব্দুর য মদ খাড়ীখার 1 কৃ মল 9571624619

167   ততফ অর ী অব্দু ছারাভ খাড়ীখার 1 কৃ মল 4625843208

168 া মরভা পফগভ `ছফুয ঈদ্দ ীন খাড়ীখার 1 গৃনী 6446109636



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

169 ভভতা পফগভ  মজগমুদ্দীন খাড়ীখার 1 গৃনী 9113642731

170 নুয আরাভ অব্দুর া মভদ খাড়ীখার 1 কৃ মল 3746139827

171  মযফুর আরাভ  নভাাযপ পা নন খাড়ীখার 1 কৃ মল 1496113918

172 সুভন মভা  নযাজ মভ া খাড়ীখার 1 কৃ মল 4164314132

173 যা মফ মভা অব্দুর কারাভ খাড়ীখার 1 কৃ মল 2861291997

174 অজুপা পফগভ অনারুর ক খাড়ীখার 1 গৃনী 1021668791

175 জতুন্নাায একযামুর ক খাড়ীখার 1 গৃনী 3761292162

176  নগারাভ পভাস্তপা া নফয অর ী খাড়ীখার 1 কৃ মল 1.99185E+16

177 রাবরী পফগভ ীয ঈদ্দীন খাড়ীখার 1 গৃনী 7796145824

178  ননারী অক্তায অব্দুয নুয খাড়ীখার 1 গৃনী 1504495936

179 াান অরী ভাামুদুর আরাভ খাড়ীখার 1 কৃ মল 8.51272E+12

180  নজা নফদা পফওা অছাফ ঈদ্দীন খাড়ীখার 1 গৃনী 2396156214



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

181  নাাআফ মভা লুৎপয যভান খাড়ীখার 1 কৃ মল 4201806066

182 যাজু মভা ফ মদঈজ্জাভান খাড়ীখার 1 কৃ মল 8.51272E+12

183  নপ নযাজা পফগভ নুয অরভ খাড়ীখার 1 গৃনী 8.51272E+12

184  মযফুর আরাভ ভ মজফায যভান খাড়ীখার 1 কৃ মল 9116444903

185 য মদুর আরাভ অব্দুর কা নদয খাড়ীখার 1 কৃ মল 8697133836

186  মজল্লুয একাব্বয খাড়ীখার 1 কৃ মল 8.51272E+12

187 পজর ঈদ্দীন  ময ঈদ্দীন খাড়ীখার 1 কৃ মল 2396824894

188 ছা মভনা পফগভ মঅ রভ খাড়ীখার 1 গৃনী 4197075908

189  নভাক নরছায অ  নফয ঈদ্দীন খাড়ীখার 1 কৃ মল 5096929459

190  নফরার মভা  নরাকা খাড়ীখার 1 কৃ মল 1947131767

191  ম মদ্দকা পফগভ  মরাকত অরী খাড়ীখার 1 গৃনী 1023409418

192 সু মজা পফগভ ভাাম্মদ অর ী খাড়ীখার 1 গৃনী 5546391326



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

193  অমতায যভান অব্দুর ওাাফ খাড়ীখার 1 কৃ মল 8.51272E+12

194 পজন পফগভ জফ অরী খাড়ীখার 1 গৃনী 5096650956

195 য মভা পফগভ য মভ ঈদ্দীন খাড়ীখার 1 গৃনী 6896777536

196 া মভদা পফগভ দুরার মভা খাড়ীখার 1 গৃনী 8.51272E+12

197 রুার ী পফগভ দুরার পা নন খাড়ীখার 1 গৃনী 2846934285

198 ভকবুর পা নন না মভা খাড়ীখার 1 কৃ মল 8204321312

199  মপকুর আরাভ  ততমুদ্দী খাড়ীখার 1 কৃ মল 2833258607

200 অবু তা নরপ ভ ময ঈদ্দীন খাড়ীখার 1 কৃ মল 3746377914

201 অব্দু ারাভ অ  নছয ঈfদ্দীন খাড়ীখার 1 কৃ মল 2846931638

202 যা নদা পফগভ ছক মদ খাড়ীখার 1 গৃনী 5096495873

203  মপজান অছীমুদ্দীন খাড়ীখার 1 কৃ মল 3296378452

204  নভাাযপ পা নন  নকরু ভামুদ খাড়ীখার 1 কৃ মল 8696415465



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

205 রাবরী পফগভ  নতাজাম্মদ খাড়ীখার 1 কৃ মল 4646402794

206 kvwšÍ evjv ivq beKvšÍ ivq fiUcvov 2 M„wnbx 5996991708

207 wZ‡jvevjv g„Z ax‡ib ivq fiUcvov 2 M„wnbx 8.51272E+12

208 wb‡iv evjv ivq ‡Uv‡bqvi gnšÍ fiUcvov 2 M„wnbx 2846781553

209 kvwšÍ evjv ivq ‰cix‡gvb ivq fiUcvov 2 M„wnbx 8146807666

210 weKvk P›`ª gnšÍ wenvix gnšÍ fiUcvov 2 K…lK 5546819854

211 mykvšÍ ivq ‡`‡eb ivq fiUcvov 2 K…lK 7346987808

212 Zibx P›`ª ivq mykxj ivq fiUcvov 2 K…lK 86967206666

213 ¯̂cb Kzgvi ivq my‡ib gnšÍ fiUcvov 2 K…lK 5547103845

214 f~mb P›`ª ivq wn‡i›`ª bv_ ivq fiUcvov 2 K…lK 8.51272E+12

215 Pv‡gjx ivbx gnšÍ `x‡bk P›`ª gnšÍ fiUcvov 2 K…lK 4646984114

216 AviwZ ivbx ivq Kvwgÿv Pib ivq fiUcvov 2 M„wnbx 9573480788



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

217 Av‡jvgwZ ivbx L‡Mb ivq fiUcvov 2 M„wnbx 5546825216

218 cvieZx ivbx ivq ciev b›` fiUcvov 2 M„wnbx 8.51272E+12

219 wnib evjv ivq jÿx KvšÍ ivq fiUcvov 2 K…lK 5096931976

220 cÖfvZ Kzgvi ivq Kvgxbx ivq fiUcvov 2 K…lK 6896487839

221 weRq Kzgvi ivq iex›`ª bv_ ivq fiUcvov 2 K…lK 2846645352

222 igvb›` ivq ebgvjx ivq fiUcvov 2 K…lK 3296373032

223 c‡ik P›`ª ivq ev”Pz eg©b fiUcvov 2 K…lK 7346705515

224 ‡gvt Avkivdzj Avjg AvRMvi Avjx mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 1.98985E+16

225 ‡gvt bRiæj Bmjvg ‡gvt kvnveywÏb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 3747083461

226 ‡gvt QvwgDj Bmjvg ‡gvt †Qv‡jgvb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 1025725811

227 ‡gvt †gvkvid †nv‡mb ‡gvt †gvK‡jQvi mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 5996553029

228 ‡gvQvt gqbv †eMg ‡gvt Avjg wgqv mvZAvbx †kicyi 2 M„wnbx 8.51272E+12



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

229 ‡gvQvt gy³v †eMg ‡gvt †gvKZvi ingvb mvZAvbx †kicyi 2 M„wnbx 3280992268

230 ‡gvt †gveviK Avjx g„Z fRZzjøv mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 8.51272E+12

231 ‡gvt wgóvi  †gvt ey`v wgqv mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 5518033575

232 ‡gvt gwgbyi ingvb ‡gvt K‡qi DwÏb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 3296671898

233 ‡gvt AvwRgywÏb iwng DwÏb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 9146091153

234 ‡gvQvt bvRgv †eMg ‡mv‡jgvb wgqv mvZAvbx †kicyi 2 M„wnbx 1023267410

235 ‡gvQvt `yjvjx LvZzb ‡gvt kvnviæÏxb mvZAvbx †kicyi 2 M„wnbx 8697000977

236 ‡gvt kvnviæÏxb kg‡mi DwÏb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 9146635983

237 ‡gvt kwn`yj Bmjvg ‡gvt kwn`vi ingvb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 2411340215

238 ‡gvt jvfjy wgqv Gqvwmb Avjx mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 5996702147

239 ‡gvQvt dwi`v †eMg ‡gvt dRjyj nK mvZAvbx †kicyi 2 M„wnbx 3746806276

240 ‡gvt Mwb wgqv QwKgywÏb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 7346563021



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

241 ‡gvQvt Kgjv †eMg AvRvnvi Avjx mvZAvbx †kicyi 2 M„wnbx 9146643805

242 ‡gvQvt gvwnib ‡eMg gv‡RZzjøv mvZAvbx †kicyi 2 M„wnbx 8.51272E+12

243 ‡gvQvt gv‡jKv †eMg ewQi DwÏb mvZAvbx †kicyi 2 M„wnbx 7796529100

244 ‡gvQvt AvQgv †eMg AvQvb DwÏb mvZAvbx †kicyi 2 M„wnbx 6446791086

245 ‡gvQvt Rv‡g`v LvZzb Z‡dj cÖgvwbK mvZAvbx †kicyi 2 M„wnbx 3296520368

246 ‡gvt †`‡jvqvi ingvb ‡gvt Avãyj AvwR` mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 4846158828

247 ‡gvQvt †`v‡jbv †eMg ‡gvt AvwRRyj mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 8.51272E+12

248 ‡gvQvt gwgbv LvZzb Avbviæj nK mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 3296675535

249 mywmj P›`ª `vm Av›`viæ `vm mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 1946568597

250 gvwbK P›`ª `vm mvZviæ P›`ª `vm mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 8.51272E+12

251 ax‡ib P›`ª `vm R‡Mk P›`ª `vm mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 2846498893

252 iIkbv ivbx bevby P›`ª `vm mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 8246809282



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

253 iZœv evjv `ya Kzgvi `vm mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 3746957863

254 wicb `vm myej P›`ª `vm mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 4661279499

255 kÖxgwZ AP©bv ivbx g„Z bevby P›`ª `vm mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 1.01953E+12

256 kÖxgwZ †kvbvB evjv ‡fjKv `vm mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 4620639494

257 wb‡cb miKvi K…m&Y miKvi mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 4657602423

258 msmviæ `vm myei P›`ª `vm mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 7796958374

259 M‡R›`ª bv_ `vm e° P›`ª `vm mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 7796527567

260 wbwk KvšÍ `vm nwi`vm P›`ª mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 9146636270

261 `yjvj P›`ª `vm ‡c‡bv P›`ª `vm mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 3746669666

262 Mwe›` Pb`ª `vm g‡nk P›`ª `vm mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 5997111686

263 cZb ivbx `vm ‡hv‡Mk P›`ª `vm mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 4196944757

264 bevby P›`ª `vm mvZviæ P›`ª `vm mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 4646986374



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

265 jvj eyjy P›`ª `vm cÖkbœ P›`ª `vm mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 3296957446

266 RbK P›`ª `vm L‡Mv P›`ª `vm mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 8696847287

267 nwievjv P›`ª miKvi ‡LvKv ivg miKvi mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 3296806841

268 gwngv iÄb ivq Abœ`v P›`ª ivq mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 8.51272E+12

269 bbx †Mvcvj ivq we‡i›`ª bv_ ivq mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 4197072152

270 kvšÍbv ivbx K…ò ivq mvZAvbx †kicyi 2 M„wnbx 6907644022

271 ïfv ivbx ivq `~jf Kzgvi ivq mvZAvbx †kicyi 2 M„wnbx 9146338208

272 aDjx evjv ivq n‡i›`ª bv_ ivq mvZAvbx †kicyi 2 M„wnbx 2396696276

273 AvmwšÍ ivbx ivq we‡bv` P›`ª ivq mvZAvbx †kicyi 2 M„wnbx 7346845883

274 GKv`kx ivbx ivq g›Uz eg©b mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 6446501501

275 ibwRr Kzgvi ivq K…ò P›`ª ivq mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 3296128956

276 myej P›`ª ivq gywbk P›`ª ivq mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 1946573472



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

277 c¨v‡bv eg©b nwiPvb eg©b mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 3746520992

278 B›`y evjv c¨vix †gvnb ivq mvZAvbx †kicyi 2 M„wnbx 3746805559

279 gyKzj P›`ª †Mv¯̂vgx g„Z we‡ib †Mv¯̂vgx mvZAvbx †kicyi 2 M„wnbx 8.51272E+12

280 P¤úv ivbx gnšÍ ‰Kjvk gnšÍ mvZAvbx †kicyi 2 M„wnbx 3296813730

281 ‡ngšÍx evjv ivgP›`ª mvZAvbx †kicyi 2 M„wnbx 5546164376

282  †eex ivbx g„Z cÖ`xc Kzgvi mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 8.51272E+12

283 gwbivg P›`ª ivq myaxi P›`ª ivq mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 7796815202

284 wegj P› ª̀ ivq fqiv eg©b mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 3281582126

285 nwiksKi ivq myaxi P›`ª ivq mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 4646829772

286 ‡Mvcvj P›`ª ivq mvi`v †gvb ivq mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 8246520194

287 MxZv evjv Dwcj P›`ª mvZAvbx †kicyi 2 M„wnbx 3296145885

288 wmÜz ivbx gnšÍ igv bv_ gnšÍ mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 1453262782
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289 `yjvjx ivbx gnšÍ cÖmbœ Kzgvi gnšÍ mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 5546392134

290 iZb Kzgvi gnšÍ we‡ib gnšÍ mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 4646158347

291 gwbZv ivbx eg©b P›`ª mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 7761720395

292 mygšÍ Kzgvi gnšÍ L‡Mb gnšÍ mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 3746133267

293 weRq Kzgvi gnšÍ ev”Pz gnšÍ mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 1.98085E+16

294 wg›Uz P›`ª ivq Aÿq P›`ª ivq mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 2847057482

295 cwigj P›`ª ivq AbšÍ Kzgvi ivq mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 1947136600

296 M‡R›`ª bv_ ivq nwi›`ª bv_ ivq mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 8247083291

297 Kvwgÿv P›`ª ivq gywbk P›`ª ivq mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 1023069972

298 b›` `yjvj gnšÍ ‡cvqvZz gnšÍ mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 9146913992

299 gÄy evjv ivq eª‡R›`ª bv_ ivq mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 5996990908

300 iv‡Rv evjv gnšÍ aiv KvšÍ ivq mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 8.51272E+12
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301 ARy©b cÖmbœ ivq mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 1946183264

302 ibwRZ P›`ª ivq igbx eg©b mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 9146092813

303 wbZ¨vb›` ivq g‡bv‡gvb ivq mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 6896100200

304 ‡M›`vmx evjv Mweb mvZAvbx †kicyi 2 M„wnbx 2396697845

305 ‡M›`x evjv Kvgbx ivq mvZAvbx †kicyi 2 M„wnbx 8.51272E+12

306 mi¯̂Zx ivbx ivq bxj KvšÍ eg©b mvZAvbx †kicyi 2 M„wnbx 9573339018

307 myKzgvi P›`ª ivq mwZ›`ª bv_ ivq mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 5546397323

308 AviZx ivbx ivq hwZ›`ª bv_ ivq mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 8.51272E+12

309 M¨v‡bv evjv weRq P›`ª ivq mvZAvbx †kicyi 2 M„wnbx 7796531130

310 ibwRZ Kzgvi ivq fz‡c›`ª bv_ ivq mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 6896487904

311 ev”Pz P›`ª ivq Mwe›` Pib ivq mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 8.51272E+12

312 kwgóv ivbx ivq cÂbb ivq mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 6896104285
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313 bbx evjv gblv© eg©b mvZAvbx †kicyi 2 M„wnbx 7346710879

314 kÖxgwZ eweZv ivbx `x‡bk P›`ª mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 7783540680

315 QweZv ivbx b‡i›`ª bv_ mvZAvbx †kicyi 2 M„wnbx 8246144987

316 miRy evjv ivq cÖfvZ Kzgvi ivq mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 8.51272E+12

317 ‡gvt eveyj wgqv ‡gvt AvwRRyi ingvb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 6.71044E+12

318 ‡gvt Avãyj iv¾vK ‡gvt GqvwQb Avjx mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 1023484452

319 ‡gvt GqvwQb Avjx cQv gvgy` mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 1496115591

320 ‡gvt GqvKze Avjx ‡gvt GqvwQb Avjx mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 1.98685E+15

321 ‡gvt mwn`yj Bmjvg ‡gvt AvwRRvi ingvb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 8.51313E+12

322 ‡gvQvt Qv‡niv †eMg gdv¾vj wgqv mvZAvbx †kicyi 2 M„wnbx 5996405931

323 ‡gvQvt Av‡jgv †eMg bQi DwÏb mvZAvbx †kicyi 2 M„wnbx 8246145604

324 bweRb LvZzb ‡nv‡mb Avjx mvZAvbx †kicyi 2 M„wnbx 5546394007
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325 ‡gvQvt gwRZb †eIqv QwKgywÏb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 7346417319

326 ‡gvt jyrci ingvb bwQi DwÏb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 8.51272E+12

327 ‡gvt Rûiæj nK bwQi DwÏb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 9146920534

328 ‡gvQvt AviwRbv †eMg ‡gvt gwgbj ingvb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 8.51272E+12

329 ‡gvt BDbyQ Avjx ‡gvt Avãyi ingvb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 8.51272E+12

330 GdZviæj Bmjvg AvRMvi ingvb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 1.99085E+16

331 ‡gvt ev`kv wgqv ‡gvt g‡dj DwÏb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 1497072783

332 ‡gvQvt †gvi‡k`v LvZzb Rwni DwÏb mvZAvbx †kicyi 2 M„wnbx 8246376712

333 ‡gvQvt myiwRbv Av³vi ‡gvt wcDj mvZAvbx †kicyi 2 M„wnbx 1.99185E+16

334 ‡gvQvt †eex LvZzb ‡gvt iæûj Bmjvg mvZAvbx †kicyi 2 M„wnbx 8.51272E+12

335 ‡gvQvt nvwjqv †eMg nvwQgywÏb mvZAvbx †kicyi 2 M„wnbx 7796531049

336 ‡gvQvt †gv‡k©`v LvZzb ‡gvt †gveviK †nv‡mb mvZAvbx †kicyi 2 M„wnbx 2846930598
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337 ‡gvQvt Av‡gRv †eMg AvKevi Avjx mvZAvbx †kicyi 2 M„wnbx 8246381852

338 ‡gvt †jey wgqv Avn¤§` Avjx mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 4196513594

339 ‡gvt gbRyj Bmjvg nvwdRvi ingvb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 8697128125

340 ev”Pz wgqv Av‡ei Avjx mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 2846493951

341 ‡iv‡Kqv †eMg ‡nv‡Qb Avjx mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 2838539860

342 ‡gvt Rvnvbyi ingvb ‡gvt Rwic DwÏb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 3296957065

343 ‡gvQvt iwngv LvZyb iwng DwÏb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 4196943098

344 ‡gvQvt †gRv LvZzb mg‡mi Avjx mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 8246673373

345 ‡gvt †g‡niæ¾vgvb byiæj Bmjvg mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 4646698037

346 AÄbv ivbx ivq `x‡bk ivq mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 8246674769

347 ‡gvQvt dzjgvB ‡Uvmmv gvgy` mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 5561447565

348 ‡gvQvt Qv‡e`v †eIqv AvPve DwÏb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 5996838578
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349 bMiØxc P›`ª ivq ‡LvKv eg©b mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 5546536714

350 ivgKzò gnšÍ c~e© P›`ª gnšÍ mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 4646546780

351 AwbZv ivbx ivq RM`xk P›`ª ivq mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 4196360640

352 Zcb P›`ª ivq AZzj P›`ª ivq mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 6867763820

353 MxZv ivbx ivZ wK‡kvi ivq mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 3296379088

354 mygwZ ivbx ivq cÖvbwK‡kvi ivq mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 3746136674

355 eª‡R›`ª bv_ ivq KvšÍ eg©b mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 5996163035

356 cjøex ivbx gnšÍ AbšÍ P›`ª gnšÍ mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 6892033637

357 m¯‹i P›`ª gnšÍ KvwZ©K P›`ª ivq mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 2397109519

358 Av‡jv ivbx ivq K…ò KvšÍ ivq mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 6896929053

359 ‡mvbvjx ivbx ivq Rb&K eg©b mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 2396985331

360 cÖfvwZ ivbx ivq ‡`‡e›`ª bv_ ivq mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 5546977363
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361 ‡gvQvt †kdvjx ‡eMg ‡gvRv¤§j mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 5548155752

362 ‡gvt Avãyi iv¾vK ‡gvt Avjx †nv‡mb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 9147047154

363 ‡gvQvt Gwgjx LvZzb ‡gvt GKivgyj nK mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 5996990858

364 ‡gvQvt Qvqiv †eMg m`j †nv‡mb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 2847060767

365 ‡gvQvt gwiqg †eMg Rvgvj DwÏb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 3296146628

366 ‡gvt ˆmq` Avjx gbQzi Avjx mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 9146483749

367 K…ò P›`ª miKvi emy‡`e miKvi mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 5546978023

368 ‡gvQvt Qv‡`Kv †eMg m`i †nv‡mb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 1023269952

369 dR‡j ingvb GKivgyj nK mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 6896340897

370 ‡gvt Avwjg DwÏb AvwQg DwÏb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 8.51272E+12

371 ‡gvt wgRvbyi ingvb ‡gvt AvwRRyj Bmjvg mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 7811276950

372 ‡gvt kwn`yj Bmjvg ‡gvt QKi DwÏb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 1497072395
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373 ‡gvt cwi`yj Bmjvg ‡gvt jyrdi ingvb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 1.99485E+16

374 ‡gvQvt iv‡eqv LvZzb ‡KKviæ wgqv mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 4647114513

375 ‡gvt AvwRRyj Bmjvg GwRRvi ingvb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 9146334579

376 ‡gvQvt gvwbK †Rvb †eIqv GwRRvi ingvb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 4646408841

377 ‡gvQvt mvgQzbœvnvi †eMg ‡gvt Avãyj Kv‡`i mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 4196126199

378 ‡gvQvt nvwQbv evby ‡gvt †nv‡mb Avjx mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 2396829026

379 ‡gvQvt dwi`v †eMg ‡gvt dRjyj nK mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 7346563138

380 ‡gvQvt Pvqbv †eMg ‡gvt Igi Avjx mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 5546544353

381 ‡gvQvt iæcvjx †eMg ‡gvt g‡Q Avjx mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 7346414308

382 ‡gvt AvjZvd wgqv ewQi DwÏb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 9146773495

383 ‡gvt GbZvR Avjx iQzj gvgy` mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 8246373339

384 ‡gvt AvjZvd †nv‡mb ewQi DwÏb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 4196504882
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385 ‡gvt GqvwQb Avjx ‡gvt ZgxR DwÏb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 8.51272E+12

386 ‡gvt Beªvwng wgqv ‡gvt gnwmb Avjx mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 4204475380

387 ‡gvQvt Bbœv †eMg ‡gvt gyQv Avjx mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 8.51272E+12

388 ‡gvt mB`vi Avjx ‡nv‡mb Avjx mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 3296956711

389 ‡gvt A‡n`yj Bmjvg imyj gvgy` mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 9146334884

390 ‡gvQvt Qv‡jqv LvZzb ‡Qv‡jgvb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 2396401073

391 ‡gvQvt Avweqv †eMg ‡fjy gvgy` mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 8696854705

392 ‡gvQvt mvwn`v †eMg mvB`yj Bmjvg mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 5561430041

393 ‡gvQvt gq‡Qbv LvZzb jyrdi ingvb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 8.51272E+12

394 ‡gvt GKivgyj nK ‡gvt Zwni DwÏb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 8.51272E+12

395 ‡gvQvt nvRiv evby Rvwni DwÏb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 2396157527

396 ‡gvt IRvB` †nv‡mb ‡gvt ZeviK Avjx mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 2397110715
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মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

397 ‡gvt `y`y wgqv ‡gvt †Qv‡jgvb wgqv mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 8.51272E+12

398 ‡gvt iæ‡ej wgqv AvwRRvi ingvb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 8251817501

399 ‡gvQvt †g‡niRb †eMg Revb DwÏb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 5096780969

400 ‡gvt †gvi‡k`yj meRvj †n‡mb mvZAvbx †kicyi 2 K…lK 5874692159

401  মনভ ডর চন্দ্র নরনী কান্ত
চান্দাভাযী 

ফারাাড়া
3 কৃ মল 7796137516

402  মফষ্ণু যাম দ্ম যাম চান্দাভাযী 3 কৃ মল 8.51272E+12

403 তযনী যা হৃদ যা চান্দাভাযী 3 কৃ মল 8.51272E+12

404 ননী ফারা যা মদ নফন্দ্র নাথ যা চান্দাভাযী 3 গৃনী 8.51272E+12

405 বা চন্দ্র যা জগীন্দ্র নাথ যা চান্দাভাযী 3 কৃ মল 4196116919

406  মনতী যানী মফন্দ্র নাথ চান্দাভাযী 3 গৃনী 4602696496

407 দ্বীনজন্দ্র নাথ ভথুয চান্দাভাযী 3 কৃ মল 3746521628

408 ান্তনা যানী কৃষ্ণ চন্দ্র চান্দাভাযী 3 গৃনী 8696186819



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

409 শুনীর চন্দ্র  নযন  চান্দাভাযী 3 কৃ মল 1496119734

410 নন্ত কুভায নরনী কান্ত চান্দাভাযী 3 কৃ মল 1946567854

411  মদ মি যানী ফাচ্চু চন্দ্র চান্দাভাযী 3 গৃনী 1957491739

412 ফুযকুনী যানী সুধীয চান্দাভাযী 3 গৃনী 8.51272E+12

413 সু মচত্রা কৃষ্ণ চন্দ্র চান্দাভাযী 3 গৃনী 8.51272E+12

414  জজু যানী ব্রনজন্দ্র নাথ চান্দাভাযী 3 গৃনী 8.51272E+12

415 যফীন্দ্র নাথ যা ভন নভান যা চান্দাভাযী 3 কৃ মল 1496510528

416 গ নন চন্দ্র কা নন্তশ্বয চান্দাভাযী 3 কৃ মল 6896489363

417 রা চন্দ্র যা নৄ  মরন চান্দাভাযী 3 কৃ মল 8.50082E+11

418 আঈসুফ অরী কনৄর
চান্দাভাযী দঃ 

াড়া
3 কৃ মল 8.51272E+12

419   মফপ্লফী ঈভয অরী চান্দাভাযী 3 গৃনী 4646835142

420 ভাযজান দুদু চান্দাভাযী 3 কৃ মল 6901789955



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

421 ভহুফন পনছা অ জীত চান্দাভাযী 3 গৃনী 6896646020

422 াআফুর অবু তা  নরফ চান্দাভাযী 3 কৃ মল 3296806585

423 বুরবু মর পফগভ ফাঈ চান্দাভাযী 3 গৃনী 1946574595

424 অরা মভন অজাায চান্দাভাযী 3 কৃ মল 5952464559

425  নভাকনরছায অবুর পা নন চান্দাভাযী 3 কৃ মল 6896488431

426  নভাকাযভ  নভাক নরছায চান্দাভাযী 3 কৃ মল 5111254412

427 রার মফ পফগভ ফ মদয চান্দাভাযী 3 গৃনী 6446360403

428 অাদুর অব্দুর জব্বায চান্দাভাযী 3 কৃ মল 5996841499

429 া নদা অরার চান্দাভাযী 3 গৃনী 7796681315

430 অ  মভনুয অবুর পা নন চান্দাভাযী 3 কৃ মল 5996403159

431 ভ মভনুয পজলুর ক চান্দাভাযী 3 কৃ মল 9147042668

432 অযাপ কনৄর চান্দাভাযী 3 কৃ মল 8.51272E+12



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

433  নাাআফ মভা ছ মরমুদ্দীন চান্দাভাযী 3 কৃ মল 6446652825

434 াাঅরভ অ  মরমুদ্দীন চান্দাভাযী 3 কৃ মল 6896489579

435  নভজফাহুর অবুর পা  নন চান্দাভাযী 3 কৃ মল 8.51272E+12

436 চান মভা পজলুর ক চান্দাভাযী 3 কৃ মল 8.51272E+12

437 অ  ননাায কাআমুদ্দীন চান্দাভাযী 3 কৃ মল 3746950058

438 া নফ অরী ভ ময ঈদ্দীন
চান্দাভাযী 

পচাঃাড়া
3 কৃ মল 2396835205

439 ওফাদুর গাটু ভামুদ চান্দাভাযী 3 কৃ মল 2847056971

440 সু মজডনা অব্দুয া  মরভ চান্দাভাযী 3 গৃনী 1496668334

441 কাজফাান পফগভ কা মজমুদ্দীন চান্দাভাযী 3 গৃনী 8.51272E+12

442 ভ ননাাযা অব্দুর ভান্নান চান্দাভাযী 3 গৃনী 4646704496

443 অক্তাযা পফগভ অনছায চান্দাভাযী 3 গৃনী 4196665428

444 ভ মায অ  মতায চান্দাভাযী 3 কৃ মল 3296681244



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

445 অরতাফ অব্দুর ভান্নান চান্দাভাযী 3 কৃ মল 8247080867

446 নওা অরভ  নভান্নাত পা নন চান্দাভাযী 3 কৃ মল 3746527179

447 ভঞ্জুয অরী খ মরলুয চান্দাভাযী 3 কৃ মল 7797086258

448 যা মপঈর ভনজু  অরী চান্দাভাযী 3 কৃ মল 7351856260

449 নজরুর অব্দুর অমজজ চান্দাভাযী 3 কৃ মল 8.51272E+12

450 পযানা ক মছয ঈদ্দীন চান্দাভাযী 3 গৃনী 5546540096

451 ভা মন ন মছমুদ্দীন
চান্দাভাযী 

ভ নোড়া
3 কৃ মল 5096786941

452 ভাামুদুর ভনছুয চান্দাভাযী 3 কৃ মল 2846778294

453 রু নফর    মভা পজলুর ক চান্দাভাযী 3 কৃ মল 7801823803

454 ফাচ্চু ছ মক ভামুদ চান্দাভাযী 3 কৃ মল 7346988491

455  মভনা পফগভ ছা নফয অরী চান্দাভাযী 3 গৃনী 4179084381

456 অদুযী পফগভ অআয়ুফ অরী চান্দাভাযী 3 গৃনী 2846784367



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

457 অব্দুর ভান্নান ভকবুর চান্দাভাযী 3 কৃ মল 4196945804

458 ভনছুয অরী ভ মপজ ঈদ্দীন চান্দাভাযী 3 কৃ মল 4197071891

459 অমনছা ভকবুর চান্দাভাযী 3 গৃনী 8.51272E+13

460 জফানুয ভযভ চান্দাভাযী 3 কৃ মল 5547102060

461 অছাদুর অ  মজজায চান্দাভাযী 3 কৃ মল 4619393103

462 য মফঈর ওভান চান্দাভাযী 3 কৃ মল 5958871708

463 পারুক অপজালুর ক চান্দাভাযী 3 কৃ মল 2396984425

464  মজারুর ওভান চান্দাভাযী 3 কৃ মল 7797086662

465 অব্দুর া মভদ ফাায ঈদ্দীন
চান্দাভাযী 

ঈত্তযাড়া
3 কৃ মল 8696846594

466  মভজানুয অ: ভ মজত চান্দাভাযী 3 কৃ মল 1501812398

467 পজলুর যভান অব্দুর ভান্নান চান্দাভাযী 3 কৃ মল 5059081710

468 অব্দুর ভ মজত ফাায ঈদ্দীন চান্দাভাযী 3 কৃ মল 5097059215



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

469 জ  মযনা পফগভ  নজানাফ অরী চান্দাভাযী 3 গৃনী 1023485731

470 যা নদুর অজগায চান্দাভাযী 3 গৃনী 7346994986

471 অ  নক অরী ীদায চান্দাভাযী 3 কৃ মল 2397107083

472 যআচ ঈদ্দীন া মমুদ্দীন চান্দাভাযী 3 কৃ মল 9146912739

473  মফ মফজান পফগভ মঅ ফজ ঈদ্দীন চান্দাভাযী 3 গৃনী 1496949247

474  অ ভীনুয অনরনপ চান্দাভাযী 3 কৃ মল 8247081618

475 া নফয অরী  মপজায চান্দাভাযী 3 কৃ মল 6897052392

476 অব্দুর ভান্নান যজ ভামুদ চান্দাভাযী 3 কৃ মল 1907447419

477  মযপা পফগভ ছ মরমুদ্দীন চান্দাভাযী 3 গৃনী 5546976423

478 অবু মুছা অব্দুর া মভদ চান্দাভাযী 3 কৃ মল 9579477149

479 অদুযী খাতুন অবু মুছা চান্দাভাযী 3 গৃনী 3315285316

480 অঙ্গযী পফগভ  নভাস্তা মপজায চান্দাভাযী 3 গৃনী 3747084667



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

481  নানারী অবু তা নরফ চান্দাভাযী 3 গৃনী 9552156490

482  মযাজুর অব্দুয া মভদ চান্দাভাযী 3 কৃ মল 9579543163

483  নগারাভ পভাস্তপা ভভতাজ ঈদ্দীন চান্দাভাযী 3 কৃ মল 9579541472

484 অ  ননাাযা পফগভ নআমুদ্দীন চান্দাভাযী 3 গৃনী 8.51272E+12

485  মঈরী খাতুন  নভা াযপ চান্দাভাযী 3 গৃনী 6896926497

486 বুরবু মর পফগভ এাকুর চান্দাভাযী 3 গৃনী 8.51272E+12

487 কা মভো ভ ন চন্দ্র
চান্দাভাযী 

ভদ ননযাড়া
3 কৃ মল 1023549221

488 সুধা যানী  নভান চন্দ্র চান্দাভাযী 3 গৃনী 7796812738

489  নভন্ত চন্দ্র কা মভনী চান্দাভাযী 3 কৃ মল 2396826626

490 ভভতা যানী   নভন্ত চন্দ্র চান্দাভাযী 3 গৃনী 5988223243

491  ময চন্দ্র মুযারী চান্দাভাযী 3 কৃ মল 7347119518

492 য চন্দ্র যা  নজন্দ্র চান্দাভাযী 3 কৃ মল 5096777346



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

493 সু নযন্দ্র য চন্দ্র চান্দাভাযী 3 কৃ মল 3297086039

494 অনভজা ওভান
চান্দাভাযী 

নফ ডাড়া
3 গৃনী 7332757900

495 শু মনর চন্দ্র  নযন্দ্র চান্দাভাযী 3 কৃ মল 4646703282

496 কনক চন্দ্র সু নয চন্দ্র চান্দাভাযী 3 কৃ মল 7796534563

497 অদযী যানী ধযনী কান্ত চান্দাভাযী 3 গৃনী 1946571617

498  মফভর  মনতাআ চন্দ্র চান্দাভাযী 3 কৃ মল 9446912770

499 মযন প্রান নাথ
চান্দাভাযী 

ঠাকুযাড়া
3 কৃ মল 6911360060

500  মভরন চন্দ্র ধযনী চান্দাভাযী 3 কৃ মল 9146334926

501 ভাামুদা ত মভজ ঈদ্দীন চান্দাভাযী 3 গৃনী 5546162685

502 কল্পনা যানী মনর চন্দ্র চান্দাভাযী 3 গৃনী 5996408935

503 না মগ ড পফগভ ভ মপর ঈদ্দীন চান্দাভাযী 3 গৃনী 9146343752

504 মরায ভকবুর চান্দাভাযী 3 কৃ মল 3747078529



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

505 বাযতী যানী যা তাযক চন্দ্র চান্দাভাযী 3 গৃনী 1946425251

506 রার মভা তছ  মরভ চান্দাভাযী 3 কৃ মল 7347119039

507 বুজ মভা তছ  মরভ চান্দাভাযী 3 কৃ মল 1023195843

508  মফত্র চন্দ্র নাযান চান্দাভাযী 3 কৃ মল 8697128919

509  অনভজা পফগভ অব্দু ছাভাদ
 চান্দাভাযী 

দঃাড়া
3 কৃ মল 4646550998

510  মযভর ভন্ত ভন নভান ভন্ত চান্দাভাযী 3 কৃ মল 9146772687

511 ছা নদকা পফগভ এজাতুল্লা
চান্দাভাযী 

াআকাযাড়া
3 গৃনী 7347120698

512 চান তছ  মরভ চান্দাভাযী 3 কৃ মল 8.51272E+12

513 কুরদা যা  নফাচাযাভ চান্দাভাযী 3 কৃ মল 6896489835

514 ভকু মভা কালু ভামুদ চান্দাভাযী 3 কৃ মল 8.51272E+12

515  নফ  নযন্দ্র নাথ ঈনন্দ্র নাথ
চান্দাভাযী 

ডাঙ্গাাড়া
3 কৃ মল 8.51272E+12

516  মযদা  মম মতন যকায চান্দাভাযী 3 কৃ মল 37497414769



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

517  মদরী চন্দ্র ভ ননাযঞ্জন যা চান্দাভাযী 3 কৃ মল 6896342851

518  মল্পী যানী ভ ননাযঞ্জন চান্দাভাযী 3 গৃনী 5958058017

519 প্রান নাথ তী যকায চান্দাভাযী 3 কৃ মল 5996708821

520 সু মভত্রা যানী যাখার চন্দ্র চান্দাভাযী 3 গৃনী 1496368596

521 মভরন চন্দ্র  নয চন্দ্র চান্দাভাযী 3 কৃ মল 5072405557

522 ভঞ্জু মভা ভাকু মভা চান্দাভাযী 3 কৃ মল 8.5249E+12

523  নকফ চন্দ্র কাভাো চযন চান্দাভাযী 3 কৃ মল 4646979510

524  মে নযাদ চন্দ্র নৄন ড চন্দ্র চান্দাভাযী 3 কৃ মল 3296129665

525 নন্ত কুভায ধনঞ্জ যকায চান্দাভাযী 3 কৃ মল 4200655944

526 মাত্রী যানী ফী নযন্দ্র নাথ চান্দাভাযী 3 গৃনী 8696720724

527  মফন কুভায যৎ চন্দ্র চান্দাভাযী 3 কৃ মল 7347117819

528 ফাচ্চু যাভ যা যৎ চন্দ্র চান্দাভাযী 3 কৃ মল 3746800899



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

529 অযজু পফগভ ন মছমুদ্দীন চান্দাভাযী 3 গৃনী 7346709905

530 ফকুর মভা কালু ভামুদ চান্দাভাযী 3 কৃ মল 8.51272E+12

531 মখর চন্দ্র  নযন্দ্র নাথ চান্দাভাযী 3 কৃ মল 9573188795

532 মনতা যানী শু  মর চন্দ্র চান্দাভাযী 3 গৃনী 1926284044

533 ভ ননাযঞ্জন যকায  তকরা যকায
চান্দাভাযী 

না মতাড়া
3 কৃ মল 6446932367

534 নাযান চন্দ্র ভ ন যকায চান্দাভাযী 3 কৃ মল 3747082133

535 প্রদী যকায গাটু যাভ চান্দাভাযী 3 কৃ মল 8696716847

536 নুয জাভার ছা নরক চান্দাভাযী 3 কৃ মল 4197068770

537  নযনুকা ফারা মতীন ভারা
চান্দাভাযী 

ফারাাড়া
3 গৃনী 5546158451

538 রা চন্দ্র তযনী
চান্দাভাযী 

ফারাাড়া
3 কৃ মল 4661298614

539 ফাচ্চা ভাআ জব্বায অরী চান্দাভাযী 3 গৃনী 8697001595

540 মৃতুঞ্জ যা খ নগন্দ্র নাথ
চান্দাভাযী 

ঠাকুযাড়া
3 কৃ মল 5546389403



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

541 াভসুর ক অপতাফ ঈদ্দীন চান্দাভাযী 3 কৃ মল 8.51272E+12

542 অা অক্তায অছাবুদ্দীন চান্দাভাযী 3 কৃ মল 6446503549

543 ারুন মভা ভকবুর
চান্দাভাযী 

ভ নোড়া
3 কৃ মল 8673176767

544 ভাাামুদুর ভনতাাাজ চান্দাভাযী 3 কৃ মল 8.51272E+12

545 ভমভনুয যভান সাময আরী সভাহুযীাা 4 মদনভজযু 5546398446

546 মফরমিছ সফগভ আফ ুফক্কয সভাহুযীাা 4 গমৃনী 9573075869

547 মদা খাতুন ময আরী সভরবীাা 4 গমৃনী 7796538739

548 আব্দরু যমদ আিাব্বয আরী সভরবীাা 4 মদনভজযু 6447074359

549 দয়ারী খাতুন সভাজাম্মামর মভয়া সভরবীাা 4 গমৃনী 5546703025

550 চীন চন্দ্র দা সবাবফভ দা সভরবীাা 4 মদনভজযু 4201799899

551 মভুনা যানী দা শবরন ফাফ ুদা সভরবীাা 4 গমৃনী 5096656821

552 সবাবফ দা িভরা িান্ত সভরবীাা 4 মদনভজযু 4646988305



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

553 ভামনি দা সবাবফভ দা সভরবীাা 4 মদনভজযু 8697139601

554 চান াা মভয়া এিাব্বয আরী সভরবীাা 4 মদনভজযু 5096936090

555 যানী দা ভন্টু দা সভরবীাা 4 গমৃনী 6891487040

556     রার চান দা িামভক্ষা দা সভরবীাা 4 মদনভজযু 2846940167

557 মমভরা যানী পুবরশ্বয দা সভরবীাা 4 গমৃনী 4661296501

558 ভুিুর চন্দ্র ববফ চন্দ্র সভরবীাা 4 মদনভজযু 2401828716

559 সানা চন্দ্র দা রমরত চন্দ্র দা সভরবীাা 4 মদনভজযু 7351855825

560 যাভরী যানী দা সগাার দা সভরবীাা 4 গমৃনী 2721708219

561 িমনিা যানী ফাাদুয সভরবীাা 4 গমৃনী 9165211823

562 মফভরা যানী দা মমতন দা সভরবীাা 4 গমৃনী 4196671301

563 মতারী যানী দা ঝুরু দা সভরবীাা 4 গমৃনী 5546835744

564 সভানী যানী দা যফী দা সভরবীাা 4 মদনভজযু 8251811678



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

565 মযদাী দা নীর দান সভরবীাা 4 গমৃনী 8246962016

566 যনজজত দা রূ িুভায দা সভরবীাা 4 মদনভজযু 5546979971

567 মচমন ফাফ ুদা ভানন্দ দা সভরবীাা 4 মদনভজযু 2397116514

568 মফভরী যানী দা ফবিা দা সভরবীাা 4 গমৃনী 5996846209

569 মফভর দা ভানন্দ দা সভরবীাা 4 মদনভজযু 5997119986

570 ফাচ্চা ভাই দা ফাউযা দা সভরবীাা 4 গমৃনী 5546701078

571 সফবন্দ ফারা ী দা সভরবীাা 4 4196855912

572 যাভর দা নীর িুভায দা সভরবীাা 4 মদনভজযু 6896655211

573 অমরন চন্দ্র দা ভানন্দা দা সভরবীাা 4 মদনভজযু 7351849976

574 দুরায মভয়া আপতায সাবন সভরবীাা 4 মদনভজযু 6896499933

575 ামফনা আক্তায আমভন খান সভরবীাা 4 গমৃনী 6451796996

576 সযবনা সফগভ আিফয আরী যাভনগয 4 গমৃনী 2396174266



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

577 মফনা যানী নবয শফযভারী যাভনগয 4 গমৃনী 2367930530

578 ভায়া যানী ভারী বযন্দ্র নাথ ভারী যাভনগয 4 গমৃনী 2396172617

579 এরাইজন সনছা িমরভ উজিন যাভনগয 4 গমৃনী 7796168164

580 জাবয আরী ভঞ্জযু আরী যাভনগয 4 মদনভজযু 6446133123

581 ভফারু মভয়া সভাপাজ্জর সাবন যাভনগয 4 মদনভজযু 6446392489

582 যওন আযা সফগভ াভুর আরভ যাভনগয 4 মদনভজযু 2721707255

583 যমফউর ইরাভ রুরু মভয়া যাভনগয 4 মদনভজযু 6446326065

584 ভামযন সনছা আমরভ উজিন যাভনগয 4 গমৃনী 5546833160

585 মফজরী সফগভ ভজজফয যভান যাভনগয 4 গমৃনী 6896356885

586 নাজভা সফগভ নুরুর ি যাভনগয 4 গমৃনী 374616146

587 ভাবজদা খাতুন এভদাদুর ি যাভনগয 4 গমৃনী 6896123012

588 যায়ভনা সফগভ মফাদু মভয়া যাভনগয 4 গমৃনী 8696429466



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

589 আব্দযু খাবরি নজরুর ইরাভ যাভনগয 4 মদনভজযু 1496376243

590 নাজজযা সফগভ আপায আরী যাভনগয 4 গমৃনী 4196144689

591 রাবরী সফগভ আব্দরু িমযভ যাভনগয 4 গমৃনী 5996994074

592 আবতন সফওয়া িাজী ভাভুদ যাভনগয 4 গমৃনী 2396988103

593 আব্দরু ভজজদ নমছভ উজিন যাভনগয 4 মদনভজযু 3296160264

594 রাবরী সফগভ ভভবয আরী যাভনগয 4 গমৃনী 2846789119

595 আবনায়াযা সফগভ আবনায়ায সাবন যাভনগয 4 গমৃনী 4190950818

596 ভভতা সফগভ নয়া মভয়া যাভনগয 4 গমৃনী 8676574018

597 গীতা যানী ভারী লমত চন্দ্র ভারী যাভনগয 4 গমৃনী 3746963978

598 ফভমত ভারী মফাদু ভারী যাভনগয 4 গমৃনী 2396990257

599 ভুক্তা সফগভ ামিভ উজিন যাভনগয 4 গমৃনী 2396168524

600 খমি ফারা ভাই নবযন্দ্র যাভনগয 4 গমৃনী 7796161888



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

601 স্বপ্না যানী ভারী সটর যিায যাভনগয 4 গমৃনী 2396172641

602 ভমনরা আক্তায ভিফুর সাবন যাভনগয 4 গমৃনী 3311276772

603 আযজ ুসফগভ জব্বায আরী যাভনগয 4 গমৃনী 3746959885

604 নুযফান ুসফওয়া তছয উজিন যাভনগয 4 গমৃনী 3296385291

605 ূন  চন্দ্র সগাস্বাভী ভধুচন্দ্র সগাস্বাভী যাভনগয 4 মদনভজযু 1946735451

606 ভিফুর সাবন বান ুভাভুদ যাভনগয 4 মদনভজযু 5096938633

607 চম্পা সফগভ নজরুর ইরাভ যাভনগয 4 গমৃনী 9573078707

608 নয়া মভয়া আতায উজিন যাভনগয 4 মদনভজযু 1496524214

609 সযবনা সফগভ আমভনুয যভান যাভনগয 4 গমৃনী 1003647391

610 ভনজভুা সফগভ সভাজাবম্মর ি যাভনগয 4 গমৃনী 1946209226

611 জীফন মভয়া আব্দরু জমরর জমু্মাাা 4 মদনভজযু 8205399465

612 মযপুর সাবছন জমু্মাাা 4 মদনভজযু 5111259585



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

613  সপবযজা খাতুন শতয়ফ আরী জমু্মাাা 4 গমৃনী

614 ভারমত সফওয়া আপান উজিন জমু্মাাা 4 গমৃনী 8246816162

615 ভাাপুজা সফগভ নাজীরুর ইরাভ জমু্মাাা 4 গমৃনী 8246964376

616 যামপউর ইরাভ রমতপুর ি জমু্মাাা 4 মদনভজযু 3734003092

617 সপারী সফগভ আফুর সাবন জমু্মাাা 4 গমৃনী 2846658306

618 মফউটট সফগভ ভময আরী জমু্মাাা 4 গমৃনী 9146112678

619 ভভতা সফগভ ভত আরী জমু্মাাা 4 গমৃনী 1496370923

620 আব্দরু ভাভুদ যমপিুর ইরাভ জমু্মাাা 4 মদনভজযু 1.98127E+16

621 জব্বায আরী ভবয আরী জমু্মাাা 4 মদনভজযু 2396403376

622 ইমরয়া মভয়া আঃ ছাত্তায জমু্মাাা 4 মদনভজযু 4923337100

623 ছাত্তায মভয়া ভবয আরী জমু্মাাা 4 মদনভজযু 7346419836

624 ইযাত জাান সভাাম্মদ আরী যাভনগয 4 গমৃনী 8203370815



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

625 আফদুর জমরর পজরায যভান জমু্মাাা 4 মদনভজযু 8697134172

626 াযবীন আক্তায ইউনুছ আরী জমু্মাাা 4 গমৃনী 3761249808

627 ইব্রাীভ খমরর আফ ুতাবরফ সভরবীাা 4 মদনভজযু 1.98485E+16

628 নাজভা সফগভ ামপজরু ইরাভ সভরবীাা 4 গমৃনী 2721706785

629 সযখা খাতুন ভাজয়ুায যভান সভরবীাা 4 গমৃনী 1961396239

630 ামভনা খাতুন আফ ুফিয ইরাভ সভরবীাা 4 গমৃনী 1023347832

631 অভত্তা যাণী দা সফবযন দা সভরবীাা 4 গমৃনী 3296965639

632 ছাযময়া সফগভ ভময আরী সভরবীাা 4 গমৃনী 6896656078

633 জজয়ারুর যভান আব্দরু ছাত্তায সভরবীাা 4 মদনভজযু 8246812344

634 আয়া খাতুন ভভতাজ ইরাভ সভরবীাা 4 গমৃনী 8.51272E+12

635 মফপ্লফ মভয়া ভভতাজ উজিন সভরবীাা 4 মদনভজযু 8.51272E+12

636 আপজার সাবন ভহুফায সভরবীাা 4 মদনভজযু 4196514717



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

637 আব্দরু ভাুদ আফুর সাবন সভরবীাা 4 মদনভজযু 4646556385

638 নাবরা ফারা মখমতদা সভরবীাা 4 গমৃনী 7.33652E+11

639 আব্দযু খাবরি জবভতুল্লা সভরবীাা 4 মদনভজযু 3747082764

640 ীভা সফগভ াবফ আরী সভরবীাা 4 গমৃনী 6446930346

641 ভমনিা যানী দা গুরু দা সভরবীাা 4 গমৃনী 2846165518

642 নূয সভাাম্মদ মযাজযু ইরাভ সভরবীাা 4 মদনভজযু 6.71044E+13

643 ভাুদ যানা তমপজ উজিন সভরবীাা 4 মদনভজযু 6899198599

644 নুযজাান সভাখবরছুয যভান সভরবীাা 4 গমৃনী 2397019809

645 ওছবয়াযা সফগভ সাবন আরী সভরবীাা 4 গমৃনী 4646845802

646 জাাঙ্গীয আরভ আপতাফ সাবন সভরবীাা 4 মদনভজযু 7796970890

647 সভাছাঃ মফউটট সফগভ ভিফুর সাবন যাভনগয 4 গৃমনী 2721707093

648 ামভদা সফগভ ামি ভাভুদ যাভনগয 4 গৃমনী 1496955053



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

649 আবরয়া সফগভ আফ ুতাবরফ যাভনগয 4 গৃমনী 7357647572

650 ারুর সফগভ াছান আরী যাভনগয 4 গৃমনী 6896353363

651 াফানা খাতুন পজ ুভাভুদ যাভনগয 4 গৃমনী 2398969929

652 নাযমগ সফগভ তফাযি আরী যাভনগয 4 গমৃনী 3757581206

653 আরতাফ সাবন ফাায উজিন যাভনগয 4 মদনভজযু 2846120166

654 নাজজযা সফগভ আরতাফ সাবন যাভনগয 4 গমৃনী 9146119590

655 আমযপুর ইরাভ ছাবফদ আরী যাভনগয 4 মদনভজযু 6907725623

656 মতা যানী যবভ চন্দ্র যাভনগয 4 গমৃনী 3706178476

657 ুজাতা যানী শুিারু যাভনগয 4 গমৃনী 2846941702

658 ুস্প যানী দুরার চন্দ্র যাভনগয 4 গমৃনী 7811261705

659 ন্ধ্যা যানী রার ফাফু যাভনগয 4 গমৃনী 9146923504

660 আদুযী যানী জগমদ যায় যাভনগয 4 গমৃনী 9146925111



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

661 বাযতী যানী যাজ চন্দ্র যাভনগয 4 গমৃনী 8246964194

662 িাজরী যানী নবগন ম্মা যাভনগয 4 গমৃনী 9151773620

663 ভাধফী যানী  মতীন্ত্র নাথ যাভনগয 4 গমৃনী 8697007519

664 খামদজা সফগভ দুরার মভয়া যাভনগয 4 গমৃনী 1501803165

665 এবভাতাযা সফগভ এছাায আরী যাভনগয 4 গমৃনী 8697008111

666 তাজ উজিন ইাি যাভনগয 4 মদনভজযু 1236548792

667 তন িুভায যাম যাভচযন যাভনগয 4 মদনভজযু 7797095762

668 সযনুপা সফগভ ভমন আরী যাভনগয 4 গমৃনী 1946734264

669 সভবযন সনগা এযপান আরী যাভনগয 4 গমৃনী 9146649190

670 আবনায়াযা সফগভ সভাজাবম্মর ি যাভনগয 4 গমৃনী 5546698472

671 ভজজনা সফগভ সানা মভয়া যাভনগয 4 গমৃনী 2721707166

672 যমভা সফগভ আজজজায যভান যাভনগয 4 গমৃনী 9146499808



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

673 ভজজদুর ইরাভ সানা মভয়া যাভনগয 4 মদনভজযু 6499843825

674 ওয়াচ মভয়া তছমরভ উজিন যাভনগয 4 মদনভজযু 7346447902

675 াবফা সফগভ জারার আম্মদ যাভনগয 4 গমৃনী 5094455572

676 পজবর যভান সভবছয উজিন যাভনগয 4 মদনভজযু 5546834010

677 যমপিুর ইরাভ পজবর যভান যাভনগয 4 মদনভজযু 7347125259

678 দীমর চন্দ্র ফীবযন্দ্র যায় যাভনগয 4 মদনভজযু 55471408208

679 িল্পনা যানী মনরুভুজিন যাভনগয 4 গমৃনী 2848504328

680 আমরজা সফগভ অমির উজিন যাভনগয 4 গমৃনী 8696576191

681 সপযবদ আরী সভানাব্বয আরী যাভনগয 4 মদনভজযু 2846356257

682 াছনা সফগভ ইউনুছ আরী যাভনগয 4 গমৃনী 2721707297

683 শুমর চন্দ্র ভমতরার যাভনগয 4 মদনভজযু 1496933496

684 জয়নার আবফদীন আমরভ মভয়া যাভনগয 4 মদনভজযু 4196950481



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

685 আয়া খাতুন আনছায আরী যাভনগয 4 গমৃনী 9573342640

686 মদবরায়ায সাবন এযাদুর ি যাভনগয 4 মদনভজযু 6446142033

687 আমভনা সফগভ ুরতান মভয়া যাভনগয 4 গমৃনী 2721707337

688 এয়ািুফ আরী আফদায যভান সভাহুযীাা 4 মদনভজযু 5996994629

689 যাভরী সফগভ ময আরী সভাহুযীাা 4 গমৃনী 2396839322

690 নামছভা সফগভ ফাদা মভয়া সভাহুযীাা 4 গমৃনী 7325250756

691 আমযপা সফগভ আযাপুর সভাহুযীাা 4 গমৃনী 2405513785

692 শতয়ফ আরী নজরুর ইরাভ সভরবীাা 4 মদনভজযু 1496372275

693 ুজা মভয়া এছায আরী সভরবীাা 4 মদনভজযু 3297091492

694 ভবভনা সফগভ িারটু মভয়া সভরবীাা 4 গমৃনী 1496804699

695 অমনতা যানী বযন্দ্র নাথ যাভনগয 4 গমৃনী 9146495784

696 সগাার চন্দ্র ভারী যাভচযন যাভনগয 4 মদনভজযু 5096132575



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

697 মফজয় সগাস্বাভী মিবায সগাস্বাভী যাভনগয 4 মদনভজযু 4649709156

698 ছামফনা ইয়ামভন আবফদ আরী যাভনগয 4 গমৃনী 7758283068

699 াভভছুন্নাায াভছুর ি যাভনগয 4 গমৃনী 1496955145

700 তুমন যভান যমপিুর ইরাভ যাভনগয 4 মদনভজযু 5111238241

701 আব্দরু াই আনছায আরী যাভনগয 4 মদনভজযু 3746160021

702 ভাযজজনা সফগভ ছফুর ি যাভনগয 4 গমৃনী 9147053954

703 সদরয়ায সাবন ময আরী টাওয়াযাা 4 মদনভজযু 6435642498

704 ইব্রামভ আিফয আরী টাওয়াযাা 4 মদনভজযু 5997119507

705 ফুরফুমর সফগভ আজজভ উজিন টাওয়াযাা 4 গমৃনী 8696725020

706 ভাাভুদা সফগভ সভাজজফয যভান টাওয়াযাা 4 গমৃনী 5996846852

707 সাবর যানা আভজাদ আরী টাওয়াযাা 4 মদনভজযু 9146776654

708 মনরুপা সফগভ ওভান আরী টাওয়াযাা 4 গমৃনী 5096790331



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

709 স্বন মভয়া সভামতয়ায যভান টাওয়াযাা 4 মদনভজযু 1946732615

710 সপারী সফগভ আফুর সাবন টাওয়াযাা 4 গমৃনী 2721706769

711 জনুনুন ভাাভুদ আভজাদ সাবন টাওয়াযাা 4 মদনভজযু 7346847705

712 জবুয়র ভাভুদ আভজাদ সাবন টাওয়াযাা 4 মদনভজযু 4196804936

713 সযািন আরী ভমতয়ায যভান টাওয়াযাা 4 মদনভজযু 6405188084

714 আফ ুতাবয তপুর উজি টাওয়াযাা 4 মদনভজযু 5996842950

715 াযবীন সফগভ আমফজ উজিন টাওয়াযাা 4 গমৃনী 4196371969

716 ায়দায আরী যমপজ উজিন টাওয়াযাা 4 মদনভজযু 5101776804

717 পুতারী সফগভ নুয সভাাম্মদ টাওয়াযাা 4 গমৃনী 4196802617

718 আিযাভ সাবন ভমতফায যভান টাওয়াযাা 4 মদনভজযু 27271000029

719 সভািাযযভ সাবন খমতফায যভান টাওয়াযাা 4 মদনভজযু 1947332977

720 যনজজরা সফগভ জময উজিন টাওয়াযাা 4 গমৃনী 8246813268



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

721 অমতন সফওয়া ামছভ উজিন টাওয়াযাা 4 গমৃনী 5096787899

722 মমযনা সফগভ এময়া উজিন টাওয়াযাা 4 গমৃনী 2846791685

723 আব্দরু আরভাভুন আিফয আরী টাওয়াযাা 4 মদনভজযু 3737581995

724 আবফদা সফগভ সভাক্তায আরী যাভনগয 4 গমৃনী 2721706793

725 আযজজনা সফগভ ভজজফয যভান ফারাাা 5 গৃমনী 8246391224

726 জািু মভয়া আপতাফ আরী ফারাাা 5 মদনভজুয 5096519458

727 আয়া খাতুন আব্দরু আজজজ ফারাাা 5 মদনভজযু 1946969761

728 াইদুর ইরাভ ুরতান মভয়া ফারাাা 5 মদনভজযু 5097080336

729 আবরজন সনছা সগযতুল্লা ফারাাা 5 গমৃনী 4646567190

730 খাবদভুর ইরাভ আবখর সভাাম্মদ ফারাাা 5 মদনভজযু 1460791765

731 স্বাধীনা সফগভ আমতয়ায যভান ফারাাা 5 গমৃনী 1496528934

732 সভাবদা সফগভ জুয উজিন ফারাাা 5 গমৃনী 1496684208



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

733 উময়া খাতুন আপতাফুর ি ফারাাা 5 গমৃনী 2721708683

734 সভাক্তাফুর ইরাভ সখািা ভাভুদ ফারাাা 5 মদনভজযু 2721708670

735 াবরা সফগভ যুরউজিন ফারাাা 5 গমৃনী 7346427284

736 সয়াযী সফগভ ভজজফয যভান ফারাাা 5 গমৃনী 8696434342

737 সভাঃ ভংরু মভয়া ভজজয উজিন ফারাাা 5 মদনভজযু 7346727121

738 সজাবরখা সফগভ ভাাতাফ উজিন ফারাাা 5 গমৃনী 1946444922

739 সভাছাঃ মরম ভাই আব্দু ছাভাদ ফারাাা 5 গমৃনী 8246821337

740 আফ ুাঈদ মভয়া নজরুর ইরাভ ফারাাা 5 মদনভজযু 2857613380

741 মভন ুভাই আব্দু ছাত্তায ফারাাা 5 গমৃনী 6896514624

742 সভাছাঃ অমর ভাই সভনাজ উজিন ফারাাা 5 গমৃনী 5546711556

743 ফুরফুমর সফগভ ফাফয আরী ফারাাা 5 গমৃনী 5996861323

744 সভাবরভা খাতুন অমভজ উজিন ফারাাা 5 গমৃনী 6886791800



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

745 সভাছাঃ পুরভমত সফগভসভাজাবম্মর সাবন ফারাাা 5 গমৃনী 5096942908

746 সভাছাঃ ভাভুদা ভওরা ফি ফারাাা 5 গমৃনী 41968100438

747 এয়ািুফ আরী আজজভুজিন ফারাাা 5 মদনভজযু 6896148241

748 ভমনযা সফগভ পজর উজিন ফারাাা 5 গমৃনী 7796698699

749 সভাছাঃ সযন ুসফগভ মভমছর মভয়া ফারাাা 5 গমৃনী 7346955714

750 মদুর ইরাভ এছায উজিন ফারাাা 5 মদনভজযু 8246829157

751 ছাবদিুর ইরাভ সচািা ভাভুদ ফারাাা 5 মদনভজযু 4646719007

752 ইউনু আরী ময আরী ফারাাা 5 মদনভজযু 3746544174

753 ছাবদিুর ইরাভ সতাবজাবম্মর ি ফারাাা 5 মদনভজযু 2721708764

754 সভাঃ াভুর সভাজাবম্মর ি ফারাাা 5 মদনভজযু 4646858516

755 আযাপুর ভিফুর সাবন ফারাাা 5 মদনভজযু 4646715484

756 সপারী সফগভ ভমভনুয যভান ফারাাা 5 গমৃনী 2721000138



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

757 সভাঃ নুয আমভন আব্দরু গমন ফারাাা 5 মদনভজযু 7346866986

758 জয়নার আবফমদন ভাবরয উজিন ফারাাা 5 মদনভজযু 2396852044

759 ভযজজনা খাতুন ছয উল্লা ফারাাা 5 গমৃনী 3296543485

760 সভাছাঃ নুয সজান টয়যা ভাভুদ ফারাাা 5 গমৃনী 1787989673

761 সভাছাঃ সগারাী সভাঃ নগয আরী ফারাাা 5 গমৃনী 7796830334

762 সভাছাঃ রুারী সভাঃ টন্ঢু মভয়া ফারাাা 5 গমৃনী 8696866329

763 নামদা সফগভ তছমরভুজিন ফারাাা 5 গমৃনী 1496680602

764 আবয়া মজিিা আব্দরু খাবরি ফারাাা 5 গমৃনী 8250787754

765 ভমরনা খাতুন আফুর িারাভ ফারাাা 5 গমৃনী 2721708763

766 ভমনযা সফগভ এভদাদুর ি ফারাাা 5 গমৃনী 2721708747

767 সভাছাঃ িাজরী আনারুর ফারাাা 5 গমৃনী 9146792727

768 সভাছাঃ ছামভনা আনছায আরী ফারাাা 5 গমৃনী 7346865293



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

769 আযজজনা সফগভ আজজজায যভান ফারাাা 5 গমৃনী 8246545027

770 আমিন সনছা সপরানু া ফারাাা 5 গমৃনী 7346723435

771 সযানা সফগভ ভনতাজ আরী ফারাাা 5 গমৃনী 5996718200

772 নাযমগছ সফগভ পজরুর ি ফারাাা 5 গমৃনী 1496528843

773 আপরুজা সফগভ সতাজাবম্মর ি ফারাাা 5 গমৃনী 9146508537

774 ছাবদিা সফগভ িামছভুজিন ফারাাা 5 গমৃনী 2721708595

775 পজজরা সফগভ ধবন ভাভুদ ফারাাা 5 গমৃনী 2721708515

776 আবনায়ায সফগভ ভওরা ফি ফারাাা 5 গমৃনী 4196810842

777 সতাজাবম্ময সাবন সনপযা ভাভুদ ফারাাা 5 মদনভজযু 2846368740

778 রুমফয়া সফগভ াবন আরী ফারাাা 5 গমৃনী 6447077147

779 সভাছাঃ ভমনযা সফগভ পজর উজিন ফারাাা 5 গমৃনী 7796698699

780 ভঞ্জভুা খাতুন সভবছয আরী ফারাাা 5 গমৃনী 4196816799



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

781   সযজজয়া সফগভ এছাফ আরী ফারাাা 5 গমৃনী 1946879895

782 সয়াযা সফগভ এনতাজ আরী ফারাাা 5 গমৃনী 3746688633

783 ভমপজরু ইরাভ আজভত আরী ফারাাা 5 মদনভজযু 5546848168

784 ভমপবজান সফগভ সরজায উজিন ফারাাা 5 গমৃনী 6446675388

785 আবরপজন টয়যা ভাভুদ ফারাাা 5 গমৃনী 8246919347

786 ভযজজনা সফগভ সভাজাবম্মর ফারাাা 5 গমৃনী 5996718291

787 ভাযজজনা সফগভ আজজজায যভান ফারাাা 5 গমৃনী 5517278426

788 আব্দযু যমদ নজরুর ইরাভ ফারাাা 5 মদনভজযু 2721708729

789 সভাফাবশ্বযা খাতুন ামফফুয যভান ফারাাা 5 গমৃনী 3761290240

790 নজরুর ইরাভ িামছভুজিন ফারাাা 5 মদনভজযু 2721709239

791 ভয়না সফগভ নুরুর ইরাভ ফারাাা 5 গমৃনী 5546708453

792 রাইজ ুসফগভ ছপয আরী ফারাাা 5 গমৃনী 8246687431



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

793 মভনাযা সফগভ নজরুর ইরাভ ফারাাা 5 গমৃনী 2969732141

794 সভবয ফানু আব্দযু যভান ফারাাা 5 গমৃনী 2846943500

795 ছামফনা খাতুন সভায আরী াজীাা 5 গমৃনী 6446168954

796 আয়া সফগভ আব্দরু আজজজ াজীাা 5 গমৃনী 6896135263

797 আনছায আরী াায আরী াজীাা 5 মদনভজযু 1023277716

798 আফ ুতাবয সভাজাবম্মর ি াজীাা 5 মদনভজযু 3745681209

799 ুযজজনা খাতুন শতয়ফ আরী াজীাা 5 গমৃনী 958079930

800 সযািবছনা সফগভ ভনছুয আরী াজীাা 5 গমৃনী 6907423575

801 সভাছাঃ ভুক্তা সফগভ এিযাভুর ি াজীাা 5 গমৃনী 2396568426

802 আতাউয যভান সগারাভ সভাস্তপা াজীাা 5 মদনভজযু 5996421417

803 আিতাযা সফগভ সিতাফ উজিন াজীাা 5 গমৃনী 6896363519

804 রুজজনা সফগভ আক্কাছ আরী াজীাা 5 গমৃনী 1946587175



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

805 ভল্লীিা সফগভ ভমভনুয যভান াজীাা 5 গমৃনী 4171398193

806 ইবভাতাযা সফগভ নয়া মভয়া াজীাা 5 গমৃনী 4189484084

807 দুরারী সফগভ এিাব্বয আরী াজীাা 5 গমৃনী 8696583437

808 ইমরয়াছ মভয়া আনারুল্লা িার্টু াজীাা 5 মদনভজযু 8696871873

809 ভনু্নজা সফগভ ভজজফায যভান াজীাা 5 গমৃনী 6446156389

810 ভাভুন আজাদ াাদত আরী াজীাা 5 মদনভজযু 6409595102

811 খামদজা সফগভ ওয়াবজয উজিন াজীাা 5 গমৃনী 8696216798

812 ুরতানা যাজজয়া আনছায আরী াজীাা 5 গমৃনী 1946447263

813 যণী সফগভ আব্দযু যমদ াজীাা 5 গমৃনী 2846145767

814 নাজজযা সফগভ ভজজফয যভান াজীাা 5 গমৃনী 2721708635

815 ভমফুল্লা ভজজফয যভান াজীাা 5 মদনভজযু 9578930944

816 আতাউয যভান ভজজফয যভান াজীাা 5 মদনভজযু 2721000344



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

817 সভাবরভ উজিন আজগয আরী াজীাা 5 মদনভজযু 4184574335

818 যাবফয়া সফগভ সভাঃ উজিন াজীাা 5 গমৃনী 4646425449

819 িল্পনা সফগভ ভমপজ উজিন াজীাা 5 গমৃনী 2846152169

820 সযািবছনা সফগভ ভন্ছুয আরী াজীাা 5 গমৃনী 7346581171

821 িায়বদ আজভ অপুয উজিন াজীাা 5 মদনভজযু 5983073270

822 সজমভন আক্তায জজয়া ইরাভ াজীাা 5 গমৃনী 1961377791

823 আব্দযু ওয়াবদ আফ ুাত্তায াজীাা 5 মদনভজযু 5996999214

824 াাদাৎ আরী ভাাতাফ উজিন াজীাা 5 মদনভজযু 3746686363

825 াযবীন আক্তায ছমিন উজিন াজীাা 5 গমৃনী 9146929014

826 আপবযাজা সফগভ আমিভুন াজীাা 5 গমৃনী 1496677509

827 আরামভন মভয়া নুয ইরাভ াজীাা 5 মদনভজযু 7361343077

828 আইয়ুফ আরী আব্দযু যভান াজীাা 5 মদনভজযু 2721709778



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

829 সভাঃ ভহুফায ভিফুর সাবন াজীাা 5 মদনভজযু 4196675864

830 যাজজয়া সফগভ আব্দরু সভান্নাপ াজীাা 5 গমৃনী 8696585879

831   মপিুর ইরাভ সভািবরছায াজীাা 5 মদনভজযু 5997005821

832 সভাছাঃ মরম সফগভ ভময উজিন াজীাা 5 গমৃনী 2396414647

833 ভাবরিা সফগভ মফাযত আরী াজীাা 5 গমৃনী 2846364145

834 মপউল্লা এপজার সাবন াজীাা 5 মদনভজযু 1907689879

835 শতয়ফ আরী সভাজাবম্মর সাবন াজীাা 5 মদনভজযু 4196527560

836 ামিজা সফগভ ামছভুজিন াজীাা 5 গমৃনী 1496535293

837 সগারাভ যব্বানী আফুর খাবরি াজীাা 5 মদনভজযু 7796552490

838 সপযবদম খাতুন জাবদুর ইরাভ াজীাা 5 গমৃনী 6911360748

839 ামনা সফগভ াাদুর ইরাভ প্রাভামনিাা 5 গমৃনী 7346575025

840 ছমিনা খাতুন টগযা ভাভুদ প্রাভামনিাা 5 গমৃনী 8696218430



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

841 সভাঃ নুয আরভ ভময উজিন প্রাভামনিাা 5 মদনভজযু 9146143152

842 আবফদা সফগভ আমফজ উজিন প্রাভামনিাা 5 গমৃনী 7796186737

843 নামদ মভয়া সভািবরছুয যভান প্রাভামনিাা 5 মদনভজযু 6915116983

844 আমভনা সফগভ তমরভ প্রাভামনি প্রাভামনিাা 5 গমৃনী 5546196071

845 জহুরুর ইরাভ সাবরভান প্রাভামনিাা 5 মদনভজযু 1946228028

846 সযািবনা সফগভ ারুন আয যমদ প্রাভামনিাা 5 গমৃনী 2721000034

847 আমনুর মভয়া আমভনুজিন প্রাভামনিাা 5 মদনভজযু 7348924998

848 আমনছা সফগভ নুয আরভ প্রাভামনিাা 5 গমৃনী 2721708746

849 রুজজনা সফগভ সাবন আরী প্রাভামনিাা 5 গমৃনী 5954776125

850 চাময়া সফগভ জময উজিন প্রাভামনিাা 5 গমৃনী 7796401060

851 ামভদুয ইরাভ আমতয়ায যভান প্রাভামনিাা 5 মদনভজযু 64575911508

852 আমতয়ায যভান ভাাতাফ উজিন প্রাভামনিাা 5 মদনভজযু 5546410084



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

853 ভাইদুর ইরাভ আমতয়ায যভান প্রাভামনিাা 5 মদনভজযু 2721709485

854 ইউনু আরী াাফুজিন প্রাভামনিাা 5 মদনভজযু 7346435097

855 সভাতভাইনা সফগভ ভিফুর সাবন প্রাভামনিাা 5 গমৃনী 6896143051

856 সভরদা সফগভ ভজজফয যভান প্রাভামনিাা 5 গমৃনী 1946447925

857 ুযজজনা খাতুন যভান আরী প্রাভামনিাা 5 গমৃনী 4646200917

858 আিমরভা খাতুন আমভয আরী প্রাভামনিাা 5 গমৃনী 2721708602

859 ভুক্তা সফগভ সভাক্তায আরী প্রাভামনিাা 5 গমৃনী 7367679781

860 আপরুজা সফগভ আব্বা আরী প্রাভামনিাা 5 গমৃনী 4196375754

861 খামদজা সফগভ আজিায আরী প্রাভামনিাা 5 গমৃনী 2396191195

862 পুরভাই সফগভ ভাাফুফ আরী প্রাভামনিাা 5 গমৃনী 6896507982

863 দুরু মভয়া আিফয আরী খাটাযীাা 5 মদনভজযু 2846950638

864 উবম্ম ামন আব্দরু যভান খাটাযীাা 5 গমৃনী 9573273076



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

865 সযানা সফগভ আব্দরু ামভদ খাটাযীাা 5 গমৃনী 2721708955

866  ভয়না সফগভ তমপজ উজিন খাটাযীাা 5 গমৃনী 3746821424

867 সজাবফদ আরী িামছভুজিন খাটাযীাা 5 মদনভজযু 2721709834

868 াযমভন সফগভ আব্দরু ভমতন খাটাযীাা 5 গমৃনী 2721708979

869 যমদা সফগভ ভভতাজ উজিন খাটাযীাা 5 গমৃনী 2721708958

870 যজজনা সফগভ এিাব্বয আরী খাটাযীাা 5 গমৃনী 2721709894

871 মদা সফগভ ইয়ামন আরী খাটাযীাা 5 গমৃনী 1023418385

872 ভাাভুদা সফগভ ভিফুর সাবন খাটাযীাা 5 গমৃনী 5096798003

873 সাবনআযা সফগভ আব্দরু ভমতন খাটাযীাা 5 গমৃনী 2721708952

874 সভাছাঃ ভারুপা আব্দরু ভাবরি খাটাযীাা 5 গমৃনী 4646565020

875 ভারুপা আক্তায মভমভ    ফাফরু মভয়া খাটাযীাা 5 গমৃনী 3714950965

876 যজজনা সফগভ আঃ যভান খাটাযীাা 5 গমৃনী 9157684557



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

877 ভনুয আরী আব্দরু আজজজ খাটাযীাা 5 মদনভজযু 2721708965

878 যাবদুর ইরাভ ইযাইর সচধুযীাা 5 মদনভজযু 4651843718

879 সভাঃ এযাইর আজগয আরী সচধুযীাা 5 মদনভজযু 6896508329

880 াবরা সফগভ খমযয়া সচধুযীাা 5 গমৃনী 3746396005

881 মজিি সাবন মভন্টু মভয়া সচধুযীাা 5 মদনভজযু 8697018805

882 সভাছাঃ ভমদনা জজফ সচধুযীাা 5 গমৃনী 5548190486

883 ইন্না ভাই ইউুফ আরী সচধুযীাা 5 গমৃনী 6001832135

884 ফাফুয আরী ধবন ভাভুদ সচধুযীাা 5 মদনভজযু 6446522457

885 ভমদুর ইরাভ ছমগয উজিন সচধুযীাা 5 মদনভজযু 4197091855

886 ামরভা সফগভ আব্দযু সাফান সচধুযীাা 5 গমৃনী 1946230479

887 মরটন আব্দু ছাত্তায সচধুযীাা 5 মদনভজযু 7348241873

888 যাবফয়া সফগভ সনযাবগন সচধুযীাা 5 গমৃনী 3296178316



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

889 রুময়া সাবন আরী সচধুযীাা 5 গমৃনী 3746393226

890 আমর উজিন আবফদ আরী া্াা 5 মদনভজযু 4309666026

891 নুযনফী া মদুর া্াা 5 মদনভজযু 3047275402

892 খাবরদা সফগভ জাবদুর ইরাভ া্াা 5 গমৃনী 4666175245

893 আমরজা সফগভ ছমপয উজিন া্াা 5 গমৃনী 1946880216

894 রাফমন আক্তায আব্দু সাফান া্াা 5 গমৃনী 3266489529

895 যতন প্রাভামনি মপিুর ইরাভ া্াা 5 গমৃনী 9155500557

896 আযজজনা সফগভ আজজভ উজিন িাজীাা 5 গমৃনী 3296690088

897 যমদুর ইরাভ নওা মভয়া িাজীাা 5 মদনভজযু 6896148316

898 আনজভুা সফগভ নমছয উজিন িাজীাা 5 গমৃনী 5546846840

899 মপয়ায যভান আপান উজিন িাজীাা 5 মদনভজযু 3296167780

900 সতাযা সফগভ আব্দরু াত্তায িাজীাা 5 গমৃনী 7796404122



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

901 এিাব্বয আরী তপুর উজিন িাজীাা 5 মদনভজযু 8240489982

902 আমরভা খাতুন তমছময উজিন িাজীাা 5 গমৃনী 9146505111

903 সদরয়াযা সফগভ আব্দরু সাবন িাজীাা 5 গমৃনী 4646426447

904 সগারাী সফগভ সভাফাযি সাবন িাজীাা 5 গমৃনী 9146509303

905 খুমি সফগভ ছমভয আরী িাজীাা 5 গমৃনী 1023204041

906 মচমন ভাই আিায আরী িাজীাা 5 গমৃনী 5996952114

907 সভাফাযি আরী খমফয উজিন িাজীাা 5 মদনভজযু 7796568779

908 সযাবিয়া সফগভ তপবর আরী িাজীাা 5 গমৃনী 6878155230

909 ামনা সফগভ নজরুর ইরাভ িাজীাা 5 গমৃনী 6896141600

910 পাবতভা সফগভ তপুর উজিন িাজীাা 5 গমৃনী 5996573001

911 আবভনা সফগভ আমরভুজিন িাজীাা 5 গমৃনী 9125687456

912 াইদুর ইরাভ পজরুর ি িাজীাা 5 মদনভজযু 2828540894



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

913 ামফফুয যভান আব্দরু যভান িাজীাা 5 মদনভজযু 8696223273

914 রমতপ মভয়া ামফফুয যভান িাজীাা 5 মদনভজযু 9155500946

915 রাআজু পফগভ টগরু চাযঅনী পযনৄয 6 গৃমনী 6431304260

916 অনছপা অনছায চাযঅনী পযনৄয 6 গৃমনী 869672598

917 এভদাদুর ক পভাফাযক অরী চাযঅনী পযনৄয 6 কৃলক 6446141357

918 মরমর অনাছায চাযঅনী পযনৄয 6 গৃমনী 8.51272E+12

919 ামনা াায চাযঅনী পযনৄয 6 গৃমনী 599671510

920 পপনযজা অমজজ চাযঅনী পযনৄয 6 গৃমনী 7346571537

921 আরাভ ঈমদ্দন আামছন চাযঅনী পযনৄয 6 কৃলক 5996177860

922 এছনভাতাযা এফননছর চাযঅনী পযনৄয 6 গৃমনী 9115108780

923 অমভনা নছমদ্দ চাযঅনী পযনৄয 6 গৃমনী 4196805925

924 সুরতান পযজ চাযঅনী পযনৄয 6 কৃলক 8697134750



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

925 ভননাাযা ভভতাজ চাযঅনী পযনৄয 6 গৃমনী 7346999647

926 নামছভা পফগভ াদুযা চাযঅনী পযনৄয 6 গৃমনী 2846789440

927 ভাবুফায জহুয ঈমদ্দন চাযঅনী পযনৄয 6 কৃলক 7797093601

928 অবুর মভা কান্দুযা চাযঅনী পযনৄয 6 কৃলক 6896786966

929 স্বাধীনা পফগভ নজরুর চাযঅনী পযনৄয 6 কৃলক 9146777892

930 মফরমকছ পযাস্তভ চাযঅনী পযনৄয 6 গৃমনী 6896783286

931 অনফদা অজগায চাযঅনী পযনৄয 6 গৃমনী 3746813322

932 নামছভা পফগভ নপনজর চাযঅনী পযনৄয 6 গৃমনী 4191092891

933 যমভা এচরামুমদ্দ চাযঅনী পযনৄয 6 গৃমনী 7346998755

934 অভজাদ পানন ওভান অরী চাযঅনী পযনৄয 6 কৃলক 7332989891

935 মফরমকছ পভাঃ ভমভন চাযঅনী পযনৄয 6 গৃমনী 5996564612

936 ভারুপা পফগভ অজগায অরী চাযঅনী পযনৄয 6 গৃমনী 5052945432



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

937 বুরবুমর পফওা ঈমদ্দন চাযঅনী পযনৄয 6 গৃমনী 1946853790

938 ামছনা পফগভ ছানছন অরী চাযঅনী পযনৄয 6 গৃমনী 5050596716

939 দুদু মভা ছাদুযা চাযঅনী পযনৄয 6 কৃলক 5086792642

940 পজনরকা পফগভ অব্দুর ভমজদ চাযঅনী পযনৄয 6 গৃমনী 6443071652

941 অনভনা দস্তয অরী চাযঅনী পযনৄয 6 গৃমনী 3296816733

942 অব্দুর কানদয দস্তয অরী চাযঅনী পযনৄয 6 কৃলক 5546547455

943 পতাযা পফগভ অমরমুমদ্দন চাযঅনী পযনৄয 6 গৃমনী 5997119820

944 রাআমর পফগভ নছমদ্দ চাযঅনী পযনৄয 6 গৃমনী 4846711063

945 াফানা পভাকনছদুর নদীয াড় 6 গৃমনী 1.99385E+16

946 ভমভদুর ভমজফয নদীয াড় 6 কৃলক 7797095754

947 যমঞ্জনা অমজজায নদীয াড় 6 গৃমনী 1496807007

948 অমভনা পযাজ ঈমদ্দন নদীয াড় 6 গৃমনী 3746813165



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

949 অনরভা ামকভ নদীয াড় 6 গৃমনী 6446946094

950 ছমপন ফছয ঈমদ্দন নদীয াড় 6 গৃমনী 7796540321

951 রমতপা ময অরী নদীয াড় 6 গৃমনী 2846354708

952 ভমজডনা ভকবুর নদীয াড় 6 গৃমনী 7796390743

953 আঈনুছ সুরতান নদীয াড় 6 কৃলক 6896503494

954 ছানদকা অঃ ছারাভ নদীয াড় 6 কৃলক 3296685419

955 পজানা পানরভায নদীয াড় 6 গৃমনী 6896121594

956 মরমর পফগভ আরাভ নদীয াড় 6 গৃমনী 1.98485E+16

957 নুয আরাভ ভনয নদীয াড় 6 কৃলক 6896115091

958 নামজমুর তমরভ নদীয াড় 6 কৃলক 1496146582

959 নুরুজ্জাভান অনছায নদীয াড় 6 কৃলক 8.51272E+12

960 মমল্প পরবু নদীয াড় 6 গৃমনী 6896379176



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

961 ভারুপা পভনয অরী নদীয াড় 6 গৃমনী 3761232218

962 মফরমকছ ভানরক নদীয াড় 6 গৃমনী 1946206784

963 অঃ ভানরক পভাচন ঈমদ্দন নদীয াড় 6 কৃলক 8246815677

964 অমরপা সুজায নদীয াড় 6 গৃমনী 1946578935

965 াজাান ভমজফয নদীয াড় 6 কৃলক 1496524289

966 নামজমুমদ্দন পাচন ঈমদ্দন নদীয াড় 6 কৃলক 8697134610

967 ামভনা জফায নদীয াড় 6 গৃমনী 7346195659

968 ওনদা তছমরভ নদীয াড় 6 গৃমনী 7805818049

969 পভমযনা ছমকন ঈমদ্দন নদীয াড় 6 গৃমনী 1023349465

970 ভনা অনরপ ঈমদ্দন নদীয াড় 6 গৃমনী 7761701833

971 জাভাদজ্জার পাছন ঈমদ্দন নদীয াড় 6 কৃলক 1947141618

972 পানন অযা নজরুর নদীয াড় 6 গৃমনী 6896353387



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

973 দুলু ওভয অরী নদীয াড় 6 কৃলক 1497083616

974 ওজানয তফুর নদীয াড় 6 কৃলক 3746679004

975 কমযমুমদ্দন অমভনুয নদীয াড় 6 কৃলক 8246814795

976 ানফ অরী পভাজাপপয নদীয াড় 6 কৃলক 8697005273

977 ভকছুদা অনফদ নদীয াড় 6 গৃমনী 7347001583

978 মঈরী অমরমুমদ্দ নদীয াড় 6 গৃমনী 3296384955

979 মপযদুছ জাভাজ্জার নদীয াড় 6 কৃলক 1946578547

980 ামনুয পজলুয নদীয াড় 6 কৃলক 4156884506

981 দমফয পজর নদীয াড় 6 কৃলক 6446943315

982 অমকুর ছনৄর মভাাড়া 6 কৃলক 6446943083

983 তাজুর ছনৄর মভাাড়া 6 কৃলক 1023488776

984 অনারুর কতফ মভাাড়া 6 কৃলক 8.51272E+12



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

985 যওন অযা অঃ যভান মভাাড়া 6 গৃমনী 5546549014

986 যামকবুর অঃ ছুফান মভাাড়া 6 কৃলক 3297091393

987 মভঠু খমরর মভাাড়া 6 কৃলক 8696855769

988 পভাকতায খমরর মভাাড়া 6 কৃলক 1496805951

989 ছানফয খমরর মভাাড়া 6 কৃলক 6896860983

990 ভমনরুজ্জাভান চটকু খমরর মভাাড়া 6 কৃলক 5996845193

991 ভনছুয অরী খমরর মভাাড়া 6 কৃলক 1.99085E+16

992 ভন্টু খমরর মভাাড়া 6 কৃলক 4646839414

993 মমল্প তপাজ্জর মভাাড়া 6 গৃমনী 3746816184

994 পভানছনা পভাাম্মদ অরী মভাাড়া 6 গৃমনী 5097066467

995 পনকন্দায ঝালু ভামুদ মভাাড়া 6 কৃলক 8696858029

996 পজানাকু অরভ মভাাড়া 6 কৃলক 7306094678



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

997 ভমন তযাযক মভাাড়া 6 কৃলক 1.99885E+16

998 অননাাযা জব্বায মভাাড়া 6 গৃমনী 5996177993

999 পভানছনা পভাাম্মদ অরী মভাাড়া 6 গৃমনী 50997066467

1000 আমরাছ অব্দুর মভা মভাাড়া 6 কৃলক 8246815651

1001 অনায অব্দুর মভা মভাাড়া 6 কৃলক 8.51272E+12

1002 ভনুজা খমরর মভাাড়া 6 গৃমনী 7351855379

1003 পপানরা ভারুপা পতরী মভাাড়া 6 গৃমনী 6896650915

1004 অমভনা ামকভ মভাাড়া 6 গৃমনী 8246813938

1005 ভমপজায খমরর মভাাড়া 6 কৃলক 8696858169

1006 ভমায ভমঈমদ্দন মভাাড়া 6 কৃলক 2846508907

1007 পভাযনদুর অরভ ভমঈমদ্দন মভাাড়া 6 কৃলক 1496138973

1008 ভমযভ আাজ ঈমদ্দন মভাাড়া 6 গৃমনী 2846791354



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1009 ছামভনা াভছুর মভাাড়া 6 গৃমনী 6411149799

1010 মদুর মরাকত মভাাড়া 6 কৃলক 4196667234

1011 রারা যাজু মভাাড়া 6 গৃমনী 1.99185E+16

1012 মরটন অরভ মভাাড়া 6 কৃলক 8690818821

1013 পজাছনা অনফদ অরী মভাাড়া 6 গৃমনী 6437422584

1014 যভত ওভয অরী প্রাভামনক াড়া 6 মত 1947141378

1015 রুমভ ভভতাজ প্রাভামনক াড়া 6 গৃমনী 3296819638

1016 নুয আরাভ জভনয প্রাভামনক াড়া 6 কৃলক 2847068505

1017 জুপা মযাজুর প্রাভামনক াড়া 6 গৃমনী 9147050331

1018 ানা ফানু আভাআর প্রাভামনক াড়া 6 গৃমনী 7346998748

1019 ামদা পতাজাপপয প্রাভামনক াড়া 6 গৃমনী 2846508345

1020 াযমভন ানদুর প্রাভামনক াড়া 6 গৃমনী 1951865755



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1021 অমছা ফছরুমদ্দ প্রাভামনক াড়া 6 গৃমনী 3746679509

1022 নাজমুন্নাায পভাাযপ প্রাভামনক াড়া 6 গৃমনী 7361324390

1023 নুয পভাাম্মদ পকাফাজ প্রাভামনক াড়া 6 কৃলক 3747090920

1024 রুমজনা অঃ রমতফ প্রাভামনক াড়া 6 গৃমনী 4196949749

1025 দুরারী অনার ঈমদ্দন প্রাভামনক াড়া 6 গৃমনী 5096359376

1026 কাল্টু প্রাভামনক যজফ ঈমদ্দন প্রাভামনক াড়া 6 কৃলক 7305251964

1027 অবু াইদ অঃ রমফত প্রাভামনক াড়া 6 কৃলক 2396701522

1028 পভাস্তামপজায অঃ রমফত প্রাভামনক াড়া 6 কৃলক 5997121644

1029 কমনুয জব্বায প্রাভামনক াড়া 6 গৃমনী 8246960127

1030 তানমজনা অঃ গমন প্রাভামনক াড়া 6 গৃমনী 6427921884

1031 অমপা অমতায প্রাভামনক াড়া 6 গৃমনী 7796967675

1032 ফমফতা অবু ফক্কয প্রাভামনক াড়া 6 গৃমনী 7796537106



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1033 মরায একাব্বয প্রাভামনক াড়া 6 গৃমনী 5096618804

1034 পভাছনরভা পভাপাজ্জর প্রাভামনক াড়া 6 গৃমনী 7346848422

1035 এনভাতাযা ভকবুর প্রাভামনক াড়া 6 গৃমনী 7347002052

1036 ভভতাযা পভাকাযভ প্রাভামনক াড়া 6 গৃমনী 5996258066

1037 রাআজু ফাফয অরী প্রাভামনক াড়া 6 গৃমনী 7796819667

1038 মখ পফগভ ছমনভ ঈমদ্দন প্রাভামনক াড়া 6 গৃমনী 4646992745

1039 জানয অরী পানন অরী প্রাভামনক াড়া 6 কৃলক 5997119382

1040 জমযনা অমজজুর প্রাভামনক াড়া 6 গৃমনী 2.61104E+12

1041 নুযজাান নুয আরাভ প্রাভামনক াড়া 6 গৃমনী 9573483451

1042 মরটন পকাফাজ প্রাভামনক াড়া 6 কৃলক 5557454385

1043 অননাাযা জমভরুমদ্দন প্রাভামনক াড়া 6 গৃমনী 2396991719

1044 নুযজাান ওভান প্রাভামনক াড়া 6 গৃমনী 3746964208



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1045 অযম অছাদুর প্রাভামনক াড়া 6 গৃমনী 5546981407

1046 পভাছাঃ ভভতা পফগভ পচাফ ঈমদ্দন প্রাভামনক াড়া 6 গৃমনী 8697007576

1047 ভহুফায ছমকভ প্রাভামনক াড়া 6 গৃমনী 5084980530

1048 াআফুর পভনছয ঈমদ্দন পখতাাড়া 6 কৃলক 1460636671

1049 াজ্জাদ পভনছয ঈমদ্দন পখতাাড়া 6 কৃলক 4211253563

1050 রাআজু াজু পখতাাড়া 6 গৃমনী 4646840522

1051 ছারভা তজুমদ্দ পখতাাড়া 6 গৃমনী 6446367515

1052 মঈরী অজগায পখতাাড়া 6 গৃমনী 8246385374

1053 মযফুর নামছভ ঈমদ্দন পখতাাড়া 6 কৃলক 8696728909

1054 অপজার এাজ ঈমদ্দন পখতাাড়া 6 কৃলক 7346419984

1055 পজনরখা নামছভ ঈমদ্দন পখতাাড়া 6 গৃমনী 1946585054

1056 পমযদুর মদুর পখতাাড়া 6 কৃলক 5522083015



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1057 অমছমুমদ্দন অপান ঈমদ্দন পখতাাড়া 6 কৃলক 1025287796

1058 াভীভ পভনছয ঈমদ্দন পখতাাড়া 6 কৃলক 8654056855

1059 নামছভা ওফাদুর পখতাাড়া 6 গৃমনী 4178436897

1060 পজানফদা অকাব্বয পখতাাড়া 6 গৃমনী 1496801901

1061 নামছভ ঈমদ্দন াগরা মভা পখতাাড়া 6 কৃলক 8246528262

1062 যামকবুর অঃ যমভ পখতাাড়া 6 কৃলক 1030823015

1063 মফঈটি জাপয ঈমদ্দন পখতাাড়া 6 গৃমনী 6448365138

1064 পমজরা অঃ জব্বায পখতাাড়া 6 গৃমনী 3746962061

1065 অমজপা ভনছুয পখতাাড়া 6 গৃমনী 5096656813

1066 রার খাঁ অজগায পখতাাড়া 6 কৃলক 3746960792

1067 ভভতা যভত পখতাাড়া 6 গৃমনী 8696577728

1068 ভভতা যভত পখতাাড়া 6 গৃমনী 8696577728



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1069 রুমভ অজগায পখতাাড়া 6 গৃমনী 1023491101

1070 অঃ খানরক অমছমুমদ্দন পখতাাড়া 6 কৃলক 7766472174

1071 পচন ফানু অমছন ঈমদ্দন পখতাাড়া 6 গৃমনী 6446666932

1072 ওানজদ অঃ যমদ পখতাাড়া 6 কৃলক 4600684023

1073 মধয চন্দ্র খুদু ভন্ডর াটনীাড়া 6 কৃলক 2846509376

1074 শ্যাভরী ভন্ডর খুদু ভন্ডর াটনীাড়া 6 গৃমনী 2846504740

1075 যভনাথ সুফা াটনীাড়া 6 কৃলক 7351850024

1076 দুরারী পবাফন াটনীাড়া 6 গৃমনী 5546548776

1077 সুনীর ভারী মফনশ্বয ভারী াটনীাড়া 6 কৃলক 4646988818

1078 মীশু মেমত াটনীাড়া 6 কৃলক 4196667283

1079 গনন পানখন চন্দ্র াটনীাড়া 6 কৃলক 6911378955

1080 মনভ ডর সুধীয াটনীাড়া 6 কৃলক 9575898706



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1081 পাাগী যানী নন্তাল কুভায াটনীাড়া 6 গৃমনী 7332945232

1082 চন্দ্র পভান ননগন চন্দ্র াটনীাড়া 6 কৃলক 2801201183

1083 অনরা তানয ঈমদ্দন ফামদাাড়া 6 গৃমনী 3746385214

1084 জমযনা অমতায ফামদাাড়া 6 গৃমনী 1.96833E+16

1085 ভমজডনা জময অরী ফামদাাড়া 6 গৃমনী 6446512672

1086 অমতায অজগায ফামদাাড়া 6 কৃলক 5096508923

1087 পপারী নুরুর ফামদাাড়া 6 গৃমনী 2839878432

1088 অনার পারাভান ফামদাাড়া 6 কৃলক 1023349044



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1089 পারুর ভমন ফামদাাড়া 6 কৃলক 2411356492

1090 পরবু ভনতাজ ফামদাাড়া 6 কৃলক 8247086914

1091 অঃ যাজ্জাক যমদুর ফামদাাড়া 6 কৃলক 9136187771

1092 পভানরভা পফগভ অজগায ফামদাাড়া 6 গৃমনী 5546401273

1093 মভরন দুরার ফামদাাড়া 6 কৃলক 1929991576

1094 পভানছনা ভকবুর ফামদাাড়া 6 গৃমনী 6246382546

1095 মভজানুয ভাাতাফ ফামদাাড়া 6 কৃলক 1496401827

1096 ভনুর পচাফ ফামদাাড়া 6 কৃলক 5987257812



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1097 ভনা ভানছন ফামদাাড়া 6 গৃমনী 6446142918

1098 মজাঈয পতাজানম্মর ফামদাাড়া 6 কৃলক 7346447809

1099 যমদা ভহুফায গমনযটাড়ী 6 গৃমনী 6433918015

1100 অঃ ভমতন পভানাব্বয গমনযটাড়ী 6 কৃলক 6883927979

1101 অমন ডকা অঃ কারাভ টুাভাযী 6 গৃমনী 5546700039

1089 নুযফানু পানন অরী টুাভাযী 6 গৃমনী 7346424786

1103 ভমজডনা অঃ অমজজ টুাভাযী 6 গৃমনী 3746683618

1104 অবু দানা অঃ জব্বায টুাভাযী 6 গৃমনী 5996585197



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1105 মফঈটি অঃ ছারাভ টুাভাযী 6 গৃমনী 7346717114

1106 ভমজদা ভজয ঈমদ্দন জমরযাড় 6 গৃমনী 1023271248

1107 পকচু মভা অমতায জমরযাড় 6 কৃলক 1746793608

1108 ভতুডজা ফমদরুজ্জাভান জমরযাড় 6 গৃমনী 9573075398

1109 ভানরকা পতানপর ঈমদ্দন জমরযাড় 6 গৃমনী 4648412918

1110 আব্রমভ অমজমুমদ্দন জমরযাড় 6 কৃলক 2846790703

1111 ভঞ্জুভা ভনসুয জমরযাড় 6 গৃমনী 2396988087

1112 ভননাাযা ভনপর জমরযাড় 6 গৃমনী 5547110857



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1113 ম পফগভ দুরার জমরযাড় 6 গৃমনী 1496952977

1114 তমভনা পভাস্তামকভ জমরযাড় 6 গৃমনী 5996191263

1115 যানদা পভাজাপপয জমরযাড় 6 গৃমনী 7346571511

1116 পযানকা জব্বায জমরযাড় 6 গৃমনী 9573341063

1117 ছমকনা পযাজুর জমরযাড় 6 গৃমনী 6446131614

1118  পফগভ কমপর জমরযাড় 6 গৃমনী 1023274317

1119 াজু মভা ভমজফয জমরযাড় 6 কৃলক 7346719847

1120 কাজমর অমছমুল্লা জমরযাড় 6 গৃমনী 6090056500



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1121 ছাযমা ফাফয অরী জমরযাড় 6 গৃমনী 6896500672

1122 অযমফনা অমজজায জমরযাড় 6 গৃমনী 2846508212

1123 জাানায অকায অরী জমরযাড় 6 গৃমনী 8.51272E+12

1124 ভত পকরু ভামুদ জমরযাড় 6 কৃলক 5546398172

1125 ামরভা অঃ ামরভ জমরযাড় 6 গৃমনী 2822122681

1126 অননাায কমপর জমরযাড় 6 কৃলক 7796970825

1127 জান্নামত রাবলু জমরযাড় 6 গৃমনী 5093310075

1128 মভমি পফগভ দমফয জমরযাড় 6 গৃমনী 4197079264



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1129 মপকুর অায অরী জমরযাড় 6 কৃলক 3296966335

1130 পযনজকা অমতায জমরযাড় 6 গৃমনী 2396558211

1131 দুরারী যমমুমদ্দ জমরযাড় 6 গৃমনী 3746683345

1132 পভাকতায অপ্পায অরী জমরযাড় 6 কৃলক 8696729394

1133 ভমতায অঃ অমজত জমরযাড় 6 কৃলক 2846356653

1134 অঃ যমভ দুলু জমরযাড় 6 কৃলক 8254487963

1135 ভামনকা পতাপা জমরযাড় 6 গৃমনী 1496523208

1136 মযনা নওা জমরযাড় 6 গৃমনী 9573343689



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1137 অনারুর ভভমভদুর জমরযাড় 6 কৃলক 8461270305

1138 পনকন্দায পভাাম্মদ অরী জমরযাড় 6 কৃলক 4196139408

1139 মরভন পরবু পাকাযটাড়ী 6 কৃলক 8711359938

1140 অযাপ জুহুয ঈল্লা পাকাযটাড়ী 6 কৃলক 8697135518

1141 ভনছনা একযামুর পাকাযটাড়ী 6 কৃলক 2721712820

1142 যভজান অঃ ামরভ পাকাযটাড়ী 6 কৃলক 7381327112

1143 সুধীয যনভ মন্দুাড়া 6 কৃলক 1023552399

1144 মনতা যাণী ন্নধমন মন্দুাড়া 6 গৃমনী 6896356588



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1145 মফনযাফারা ভনী চন্দ্র মন্দুাড়া 6 গৃমনী 6446142538

1146 মদক ভন্টু চন্দ্র মন্দুাড়া 6 কৃলক 1907684573

1147 কামর চন্দ্র ভামনক মন্দুাড়া 6 কৃলক 3287551207

1148 কামতডক রমরত মন্দুাড়া 6 কৃলক 4646414682

1149 প্রবাতী যাণী যাভকৃষ্ণ মন্দুাড়া 6 গৃমনী 5081353368

1150 পজযাৎনা যানী গনন মন্দুাড়া 6 গৃমনী 3296387685

1151 মরটন যজনীকান্ত মন্দুাড়া 6 কৃলক 9146375531

1152 নদীা কনকণ্ঠ যা মন্দুাড়া 6 কৃলক 8.51272E+12



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1153 মরটন যজনীকান্ত মন্দুাড়া 6 কৃলক 9146375531

1154 নদীা কনকণ্ঠ যা মন্দুাড়া 6 কৃলক 8.51272E+12

1155 ারাভ অভীয অরী ঝাযফাড়ী 6 কৃলক 1961410782

1156 জহুযা পখলু ভামুদ ঝাযফাড়ী 6 গৃমনী 5096659064

1157 ামনপা ভমপজ ঝাযফাড়ী 6 গৃমনী 3396713268

1158 কারটি কফুর ঈমদ্দন ঝাযফাড়ী 6 গৃমনী 8246682176

1159 পফগভ তফুর ঝাযফাড়ী 6 গৃমনী 7346853760

1160 জময অরী পখলু ভামুদ ঝাযফাড়ী 6 কৃলক 9573343358



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1161 রাআজু কমছভ ঝাযফাড়ী 6 গৃমনী 9146778809

1162 অমভনা ভময ঈমদ্দন ঝাযফাড়ী 6 গৃমনী 4196514832

1163 ভমজডা এামছন ঝাযফাড়ী 6 গৃমনী 3296534542

1164 ভনা ছাভাদ ঝাযফাড়ী 6 গৃমনী 3746680978

1165 মাদু মভা ঃ ত্তায ঝাযফাড়ী 6 কৃলক 9146644738

1166 অঃ খানরক পতারা ভামুদ ঝাযফাড়ী 6 কৃলক 5546701516

1167 যামজা সুরতা ভমায ঝাযফাড়ী 6 গৃমনী 5557762092

1168 ভমায পখলু ভামুদ ঝাযফাড়ী 6 গৃমনী 2396703254



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1169 মুমরভ াআবুমদ্দন চাযঅনী পযনৄয 6 কৃলক 5983073957

1170 সুনীর চন্দ্র যা ে কুভায অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 2397122165

1171 মভঠু চন্দ্র ভননাযঞ্জন কুভায অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 6446524016

1172 ডামরভ কুভায তুর চন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 9147063623

1173 ধনঞ্জ কুভায যা নন্ত কুভায অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 8.51272E+12

1174 যনতশ্বয চন্দ্র ফাবুর মফমন চন্দ্র যা অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 6447079556

1175 স্বন কুভায মফমন চন্দ্র যা অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 1023551177

1176 স্মৃমত যানী সুীর চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 5026667281



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1177 ঞ্জনা ফারা নাযান অরদাদনৄয 7 গৃমনী 5101769122

1178 মশু যানী গমফন্দ্র চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 7346725109

1179 কল্পনা যানী মফননাদ মফাযী অরদাদনৄয 7 গৃমনী 9147062286

1180 প্রমভরা যানী ননযন্দ্র নাথ অরদাদনৄয 7 গৃমনী 6336658132

1181 ামফমত্র যানী ধযনী কান্ত অরদাদনৄয 7 গৃমনী 5996718010

1182 ননীফারা কান্দুযা অরদাদনৄয 7 গৃমনী 6446674100

1183 সুীরা যামন কামরা চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 3296832698

1184 ফাচ্চানী যামন ময চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 2846664528



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1185 ননীভা যামন যানভ চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8.51272E+12

1186 উা যানী গমফন্দ্র চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 4196155057

1187 মভনা যানী রক চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 1496679091

1188 প্রকা চন্দ্র বৃন্দাফন অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 5985688018

1189 মফজ চন্দ্র যমফযাভ অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 5096362677

1190 প্রন্ন কুভায প্রান কৃষ্ন অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 2846511778

1191 পযখা যানী প্রন্ন কুভায অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8.51272E+12

1192 ননয চন্দ্র সুফর চন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 5096367296



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1193 নন যাণী ধীনযন্দ্র নাথ অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 5096142343

1194 ী ফারা কামভো চযন অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8696587909

1195 পকফ মফমন ভন্ত অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 5997004626

1196 ধযঞ্জ কুভায মৃত যাধাসুন্দয অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 8.51272E+12

1197 যাভ প্রাদ মফমন চন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 4196812319

1198 মরম যাণী রমরত পভান অরদাদনৄয 7 গৃমনী 5997004055

1199 তযমন ফারা মম্বকা চযন অরদাদনৄয 7 গৃমনী 3746690316

1200 যম যানী প্রান কৃষ্ন অরদাদনৄয 7 গৃমনী 2846668297



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1201 ফুরভমত যানী ভন চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 1496814508

1202 মনযফারা যা মনযাা যা অরদাদনৄয 7 গৃমনী 3746176670

1203 যরার যা মযকান্ত যা অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 3747099491

1204 নুযফানু স্বন মভা অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8.51272E+12

1205 ভননাাযা পফগভ অ: যভান অরদাদনৄয 7 গৃমনী 1946737911

1206 এনামুর ক ভকবুর পানন অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 8.51272E+12

1207 ভমতঈয যভান ভকবুর পানন অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 1947024830

1208 ফাবুর চন্দ্র ফল্টু যা অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 2396559185



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1209 জচা যাভ  মভত্র চন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 3296823556

1210 কল্পনা যানী মযদ যা অরদাদনৄয 7 গৃমনী 5996723309

1211 ফাতাম ফারা ধীনযন্দ্র চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8.51272E+12

1212 ংকযী যানী যাজকান্ত দা অরদাদনৄয 7 গৃমনী 6434049372

1213 ফুরকুভায যমফযাভ অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 8261282571

1214 তাম যানী সুমনর চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 7797102675

1215 ামন্ত যানী কান্দুযা অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8.51272E+12

1216 াথী যাণী ময চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 4646204869



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1217 ছমফ যানী সুধাংশু যা অরদাদনৄয 7 গৃমনী 9104215729

1218 যনমজত চন্দ্র সুধীয চন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 5082835025

1219 তাযা দা ছাদু দা অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 5546187823

1220 সুমচত্রা যানী ভদননভান অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8217214272

1221 চান চন্দ্র নযকচান অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 6446143874

1222 দুরার চন্দ্র মৃত মত অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 8.51272E+12

1223 মফভরা যানী মতযাভ অরদাদনৄয 7 গৃমনী 6446375559

1224 ভামনক চন্দ্র সুফর চন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 1906419898



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1225 মধনযন্দ্র চন্দ্র গামদ চন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 1947149280

1226 অন চন্দ্র মত চন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 6886139935

1227 জন্ত দা মনর চন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 6011273163

1228 ঞ্জরী যাণী সুধীয চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 7796399439

1229 ফন্ত চন্দ্র নন্তা চন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 2846796643

1230 মফনযন্দ্র গামদ চন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 2396413581

1231 জগমদ চন্দ্র মতন্দ্রনাথ অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 6896660518

1232 রমরতা যানী গনন চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 7346573319



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1233 দুরার চন্দ্র কান্দুযা অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 5546707901

1234 চন্দ্র পভান যা মেমত চন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 5546557199

1235 রা চন্দ্র ধীনযন্দ্রনাথ অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 6896660468

1236 পাবা যানী েীযদ চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8.51272E+12

1237 মঈরী যানী মমতন্দ্রনাথ অরদাদনৄয 7 গৃমনী 4646420655

1238 মফজ কুভায যানভ চন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 6446667906

1239 ধনজ  চন্দ্র চন্দ্র পভান অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 5955209902

1240 ধীনযন্দ্রনাথ জগমদ অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 8.51272E+12



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1241 ঈত্তভ কুভায জগমদ অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 7346857209

1242 মদমর চন্দ্র জগমদ অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 9146655395

1243 নদীা চন্দ্র নফমদ অরদাদনৄয 7 গৃমনী 1023494386

1244 যফীন্দ্রনাথ জগমদ অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 8246689536

1245 জনগন্দ্রনাথ মগযী চন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 4196957569

1246 জমন্ত যানী ররমন অরদাদনৄয 7 গৃমনী 9157407371

1247 করভমদমন মচত্তযঞ্জন অরদাদনৄয 7 গৃমনী 85721714042

1248 ধযনী কান্ত পগৌযাঙ্গ অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 8.51272E+12



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1249 কৃষ্ন চন্দ্র অমমন কুভায অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 8.51272E+12

1250 মনাদা যানী নন্ত ভন্ত অরদাদনৄয 7 গৃমনী 5546845529

1251 মদননানাথ ডামরভ কুভায অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 4608922201

1252 ডমর যানী প্রন্ন কুভায অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8711346331

1253 পভমন্ত যানী ভুফন কুভায অরদাদনৄয 7 গৃমনী 9573550481

1254 ভনননাফারা যাণী কৃষ্নকান্ত অরদাদনৄয 7 গৃমনী 4646205239

1255 পাবা যানী যাভানন্দ যা অরদাদনৄয 7 গৃমনী 1023420332

1256 কল্পনা যানী নযন্দ্রনাথ অরদাদনৄয 7 গৃমনী 6896144315



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1257 জাভমন যানী মুল্ল চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8.51272E+13

1258 ঈলা যানী ধনঞ্জ অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8.50087E+11

1259 গীতা যানী ঈনন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8.51272E+12

1260 ফমফতা যা কামরদ অরদাদনৄয 7 গৃমনী 4211261278

1261 াধনা যানী মফভর কুভায অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8.51272E+12

1262 ভুমত চন্দ্র ভননাযঞ্জন কুভায অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 8.51272E+12

1263 মনমত যানী মদগাভ চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8696436651

1264 শ্রাফমন্ত যা পগামফন্দ অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8711360829



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1265 যতনা যাণী নযন্দ চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 3761250715

1266 কৃষ্ন চন্দ্র মগমযধয যা অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 8.51272E+12

1267 পপারী যাণী মদমরকুভায  অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8.51275E+12

1268  নৄষ্পযানী জগননাথ অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8.51272E+12

1269 মনযঞ্জন মফাযী অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 1.99385E+16

1270 যতন কুভায সুফা অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 1.99385E+16

1271 মভনমত যানী প্রন্ন কুভায অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8246826377

1272 মদনৄযাভ ময চন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 8.51272E+12



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1273 মভনমত যানী ময চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8.51272E+12

1274 দার চন্দ্র চমন্ডচযন অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 6446800978

1275 ধনযন্দ্রনাথ টশ্যানাযান অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 2396566164

1276 মেমত চন্দ্র মযফযভন অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 6896942825

1277 যকুভায পদনফন্দ্রনাথ অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 1496876493

1278 নযন্দ্রনাথ ঈনন্দ্রনাথ অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 6882876599

1279 মচনুফারা ময চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 6446519545

1280 মফননাদ যা যকুভায অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 3704433499



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1281 যমত যানী ঈভাকান্ত যা অরদাদনৄয 7 গৃমনী 4196676656

1282 াযফমত যানী কচতন্য অরদাদনৄয 7 গৃমনী 1961411236

1283 ভারমত যানী ভননভান যা অরদাদনৄয 7 গৃমনী 3296177011

1284 সুভা যানী বনফ চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 1023421512

1285 ঈলা যানী সুমর চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8247095667

1286 যমত যানী সুধীয চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 1946737598

1287 মজত কুভায গমফন্দ্র চন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 8.51272E+12

1288 বাযমত যানী ঈভাকান্ত যা অরদাদনৄয 7 গৃমনী 3746391048



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1289 মজন্দ্র নাথ গদাধয অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 1946443577

1290 নযপা খাতুন পভাজারুর অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8.51272E+12

1291 যমভা খতুন ভমায অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8.51272E+12

1292 মভনু পভনযজুর অরদাদনৄয 7 গৃমনী 1.98973E+16

1293 ভাা যানী নফ কান্ত অরদাদনৄয 7 গৃমনী 6897070089

1294 শ্যাভরী যামন কনক অরদাদনৄয 7 গৃমনী 6446803733

1295 মতরক চন্দ্র কৃষ্নকান্ত অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 9146936381

1296 কভর মকি পভান অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 5996856422



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1297 ফাবুর চন্দ্র কৃষ্নকান্ত অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 9573552586

1298 ধনঞ্জ কুভায যা জনদফ অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 6896944227

1299 মযন চন্দ্র বনফ চন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 8254483640

1300 ভন চন্দ্র কভরা কান্ত অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 9121924766

1301 সুধীয চ্ন্দ্ন্দ্র ভমনন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 2396999209

1302 যমত ফারা মফমন চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 5057848904

1303 ফান্তী যানী নন্তা  অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8246970126

1304 ভুমত চন্দ্র ভমনন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 9573548899



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1305 ধীয চন্দ্র ঠাকুয দা অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 8.51272E+12

1306 রুারী যানী মকনায পভান অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8.50087E+11

1307 স্বপ্না যানী মচত্তযঞ্জন অরদাদনৄয 7 গৃমনী 5992309038

1308 গীতা যানী মফধুয চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 5546988196

1309 চন্দনা যানী ননযন্দ্র নাথ অরদাদনৄয 7 গৃমনী 5996860069

1310 ঞ্জরী যাণী মদ্বনজন্দ্রনাথ অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8.51272E+12

1311 কমনকা চন্দ্র ধযনী চন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 8.51272E+12

1312 ন্ধ্যাযানী ভামনক চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8.51272E+12



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1313 মুক্তা যামন যমফ ভন্ত অরদাদনৄয 7 গৃমনী 4642777124

1314 ঈা যানী টন্না চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8.51272E+12

1315 পগাার চন্দ্র ভূলন চন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 7346864668

1316 মযদা চন্দ্র ভননাযঞ্জন যা অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 3258478670

1317 জশ্রী যানী ব্রনজন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 3746170137

1318 যাধা যানী মযদা অরদাদনৄয 7 গৃমনী 1925218909

1319 মফারা যা জগদী যা অরদাদনৄয 7 গৃমনী 5546711101

1320 কৃষ্ন কান্ত কামতডক চন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 1647149710



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1321 চারুফারা যা জনক চন্দ্র যা অরদাদনৄয 7 গৃমনী 4196674636

1322 তানমজনা খাতুন াআদুয যভান অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8.51272E+12

1323 ভানরকা খাতুন মৃত পফরার অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8.51272E+12

1324 ধওরী খাতুন াভসুয যভান অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8.51272E+12

1325 মদমি যানী মচন্দ্রনাথ অরদাদনৄয 7 গৃমনী 3297102745

1326 ন্ধ্যাযানী সুফা চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8.51272E+12

1327 মনযভর কনক চন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 9116372856

1328 পভননকা ফারা মফাধু চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 64469502720



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1329 প্রফুল্ল কুভায প্রন্ন কুভায অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 8696730434

1330 কভরকৃষ্ণ প্রন্ন কুভায অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 3296539418

1331 একাদী যানী মফমন ভন্ত অরদাদনৄয 7 গৃমনী 2396850881

1332 কভমন্ত ফারা মযনকয যা অরদাদনৄয 7 গৃমনী 4196815841

1333 মমপ্ল যানী মেযদ চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 4646714016

1334 মনর কুভায কান্দুযা অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 2846365795

1335 কাভনা যাণী জগদী চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8.51272E+12

1336 কল্যানী যানী যৎচন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8246970159



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1337  মনমন মধকাযী জগন্নাথ মধকাযী অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 8.51272E+12

1338 যাধা যানী ননযন্দ্র নাথ অরদাদনৄয 7 গৃমনী 7796831753

1339 ঞ্চভী যানী ভননাভয যা অরদাদনৄয 7 গৃমনী 7796977218

1340 ফান্তী যানী শুধাংশু ভন্ত অরদাদনৄয 7 গৃমনী 3747095705

1341 ফুরমত যানী সুমর চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 3295477529

1342 তুরা যানী প্রন্ন কুভায অরদাদনৄয 7 গৃমনী 4646856817

1343 প্রষ্প যানী সুধান্ত ভন্ত অরদাদনৄয 7 গৃমনী 5547121391

1344 যমরা যানী ধীনযন্দ্র নাথ অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8697146085



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1345 মযভমত যাণী মফভর চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 3297103065

1346 অযতী যানী মকযণ ফাবু অরদাদনৄয 7 গৃমনী 6897068281

1347 শ্রীভমত মনরা শ্রীকনক অরদাদনৄয 7 গৃমনী 2411354620

1348 ভমনন্দ্র নাথ মত চন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 68970697500

1349 যনভ চন্দ্র মত চন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 9147059597

1350 যাধীকা যানী ধনফয যা অরদাদনৄয 7 গৃমনী 1946228507

1351 সুমভত্রা যামন ধয চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 2846316873

1352 পগাড়া চাঁদ ননযন্দ্র নাথ অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 4646563926



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1353 যতী যানী কনক চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8246165727

1354 মফন্দু যানী কান্দু চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 4196159869

1355 গনন চন্দ্র পবফানী চন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 8696433088

1356 সুজন জগদী চন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 2854466055

1357 দায চন্দ্র ে চন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 2846945299

1358 পভনকা যানী তী চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 5546405613

1359 সুনফাধ চন্দ্র গনজন্দ্র চন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃমলকাজ 1932661042

1360 পভাছাঃ পমযদা খাতুন পভাঃ জুর ক ফারাাড়া 8 গৃমনী 8.51272E+12



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1361 পভাছাঃ পফদনা  খাতুন পভাঃ াদায অরী ফারাাড়া 8 গৃমনী 8.51272E+12

1362 পভাছাঃ রাবনী পফগভ পভাঃ না মভা পদান্দযা ঈত্তযাড়া 8 গৃমনী 4647130592

1363 পভাঃ অমযফুর আরাভ এচাাক অরী ফারাাড়া 8 মদনভজুয 1947141808

1364 পভাছাঃ অনভনা পফগভ ছফুয ঈমদ্দন পদান্দযা ঈত্তযাড়া 8 গৃমনী 8696868861

1365 বাযতী যানী যকায পদনফন্দ্র যকায পদান্দযা ঈত্তযাড়া 8 মদনভজুয 5996569447

1366 কভর যানী যকায মফজ কুভায যকায ভোড়া 8 গৃমনী 8.51272E+12

1367 তাী যানী যকায ভননাযজ্ঞন যকায পদান্দযা 8 গৃমনী 6439804227

1368 মল্পী যানী যকায মফমন যকায পদান্দযা ঈত্তযাড়া 8 গৃমনী 2376916187



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1369 ন্ধ্য যানী যকায মফজ কুভায যকায পদান্দযা ঈত্তযাড়া 8 গৃমনী 8.51272E+12

1370 পপন্সী পফগভ ভছুর অরভ ভোড়া 8 গৃমনী 8.51272E+12

1371 পফমফতা যানী যকায মকযী চন্দ্র যকায ভোড়া 8 গৃমনী 9146658480

1372 নন্তী যানী যকায সুমযন চন্দ্র যকায ভোড়া 8 গৃমনী 5096666887

1373 ছমফতা যানী যকায নাযান চন্দ্র যকায ভোড়া 8 গৃমনী 8.51272E+12

1374 বুরবুমর খাতুন অব্দুর াত্তায ভোড়া 8 গৃমনী 8246968294

1375 পভাছাঃ নন তাযা পফগভ ভমজফয যভান ভোড়া 8 গৃমনী 1023494162

1376 মফঈটি যানী তযনী ভন্ত পদান্দযা মন্দুাড়া 8 গৃমনী 1011853338



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1377 পযাকনছনা াযবীন অযাফূর ফারাাড়া 8 গৃমনী 3751812094

1378 শ্যানভানী যানী ভন্ত মদমর কুভায ভন্ত পদান্দযা ভোড়[ 8 গৃমনী 8.51272E+12

1379 মযনা যানী যকায  জমতন চন্দ্র যকায পদান্দযা ভোড়[ 8 গৃমনী 6897069396

1380 মভনতী যানী যকায ভন চন্দ্র যকায পদান্দযা ভোড়[ 8 গৃমনী 3296973823

1381 মুনী যানী যকায গমফন্দ চন্দ্র যকায পদান্দযা ভোড়[ 8 গৃমনী 7347003845

1382 পগারাী যানী ভন্ত ননযচন্দ্র ভন্ত পদান্দযা ভোড়[ 8 গৃমনী 6897068877

1383 মপমকুর আযাভ পদান্দযা ভোড়[ 8 মদনভজুয 3746967680

1384 পভাছাঃ ভারুপা পফগভ পভাঃ ভকবুর পানন পদান্দযা ভোড়[ 8 গৃমনী 5997132765



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1385 পভাছাঃ ভজজুভা পফগভ অনরপ ঈমদ্দন মিভ াড়া 8 গৃমনী 4196959888

1386 পভাঃ অব্দুর অমজজ ফজযা ভামুদ মিভ াড়া 8 মদনভজুয 7797098980

1387 নন্দ যানী ভন্ত ধীনযন্দ্র নাথ ভন্ত পদান্দযা ঈত্তযাড়া 8 গৃমনী 8.51272E+12

1388 দুরারী যানী যকায সুমনর চন্দ্র যকায পদান্দযা ঈত্তযাড়া 8 গৃমনী 7796395999

1389 পভাছাঃ চন্দনা পফগভ নজরুর আরাভ মিভ াড়া 8 গৃমনী 2396996239

1390 পভাছাঃ খানত পফওা পভাঃ খনয ঈমদ্দন মিভ াড়া 8 গৃমনী 5996208368

1391 মফশু চন্দ্র ীর খনগন্দ্র নাথ ীর পদান্দযা ভোড়[ 8 মদনভজুয 7797098576

1392 পভাছাঃ ছাত্তায অরী মৃতঃ ফাবুয অরী ফারাাড়া 8 মদনভজুয 8.51272E+12



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1393 পভাছাঃ অমনছা পফগভ পভাঃ অমজভ ঈমদ্দন ফারাাড়া 8 গৃমনী 5546554279

1394 চ ডনা যানী যকায নফ পগাার পদান্দযা ঈত্তযাড়া 8 গৃমনী 8.51272E+12

1395 শ্রী ভমত প্রমতভা যানী শ্রী সুকুভায চন্দ্র পদান্দযা 8 গৃমনী 2411354950

1396 পভাছাঃ মভনু পফগভ পভাঃ পখতাফ ঈমদ্দন পদান্দযা ঈত্তযাড়া 8 গৃমনী 3296690732

1397 ভনা যানী যকায জমত চন্দ্র যকায পদান্দযা ভোড়[ 8 গৃমনী 8697014937

1398 পপারী যানী যকায জমত চন্দ্র যকায পদান্দযা ভোড়[ 8 গৃমনী 5997131064

1399 পভাছাঃ ামফনা খাতুন অফদায যভান ফারাাড়া 8 গৃমনী 5999718044

1400 মভনা যানী যকায পদনফন্দ্র নাথ পদান্দযা 8 গৃমনী 6904469811



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1401 পভাছাঃ ভাারী  পফগভ পতানর ঈমদ্দন ফারাাড়া 8 গৃমনী 3747097099

1402 পভাছাঃ মযপা পফওা ওভান অরী মিভ াড়া 8 গৃমনী 7335533530

1403 পভাছাঃ ভমভনা পফগভ যছুর ভাসুদ মিভ াড়া 8 গৃমনী 4646853426

1404 প্রমতভা যানী যকায খনগন্দনাথ যকায পদান্দযা 8 গৃমনী 3296164340

1405 পভাঃ অাদুর ক মনছাতুল্লা পদান্দযা 8 মদনভজুয 5996852975

1406 ভাধফী যানী ভন্ত চন চন্দ্র ভোড়া 8 গৃমনী 3716969058

1407 শ্রীভমত কাকমর যানী ভূনন ভন্ত পদান্দযা 8 গৃমনী 2851792859

1408 মরটু ভন্ত সুনয চন্দ্র ভন্ত ভোড়া 8 মদনভজুয 8246971397



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1409 পভাছাঃ ভারুপা  পফগভ পভাঃ ভমভনুয য পদান্দযা ঈত্তযাড়া 8 মদনভজুয

1410 পভাছাঃ ামরভা খাতুন অমতায যভান পদান্দযা ঈত্তযাড়া 8 গৃমনী 6446668839

1411 ছাা যানী ভন্ত ফাবু চন্দ্র ভন্ত পদান্দযা 8 গৃমনী 2371734183

1412 দীনন চন্দ্র পনকাটু যকায পদান্দযা ঈত্তযাড়া 8 মদনভজুয 7797100612

1413 পভাছাঃ এনভাতাযা পতাপাজ্জর পানন পদান্দযা ঈত্তযাড়া 8 গৃমনী 7796978026

1414 পভাছাঃ আনুকা পফগভ আাকুফ অরী পদান্দযা ঈত্তযাড়া 8 গৃমনী 9147058748

1415 পভাঃ পভাযনদ অরী সুরতান অরী ফারাাড়া 8 মদনভজুয 5996575774

1416 পভাঃ অভজাদ পানন যমুজ অরী ফারাাড়া 8 মদনভজুয 5546842260



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1417 পভাছাঃ বুরবুমর পফগভ পভাঃ অনছায অরী ফারাাড়া 8 গৃমনী 8.51272E+12

1418 পভাছাঃ অমম্বা খাতুন পখাযনদ অরী ফারাাড়া 8 গৃমনী 8.51272E+12

1419 পভাঃ ছমফরুর আরাভ অব্দুর ওাফ পদান্দযা 8 মদনভজুয 1.99889E+17

1420 পভাছাঃ পভাছনরভা খাতুন ভময ঈমদ্দন ফারাাড়া 8 গৃমনী 6447083061

1421 রুন চন্দ্র যকায ভাধফ চন্দ্র পদান্দযা ঈত্তযাড়া 8 মদনভজুয 9146936977

1422 অনু ফারা যকায মৃত ভাধফ চন্দ্র পদান্দযা 8 গৃমনী 8.51272E+12

1423 পভাঃ অর অমভন মৃত জাভার ঈমদ্দন ফারাাড়া 8 মদনভজুয 8.51272E+12

1424 পভাছাঃ মঈরী পফগভ পভাঃ ভমজব্বয যভান মিভ াড়া 8 গৃমনী 3296831807



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1425 তামফা পফগভ ভমজফয যভান ফারাাড়া 8 গৃমনী 8.51272E+12

1426 পভাছাঃ টিকমর পফগভ পভাঃ ফল্টু মভা পদান্দযা 8 গৃমনী 9146791992

1427 পভাঃ ভমভনুয য পভাঃ মদায য মিভ াড়া 8 মদনভজুয 6897070865

1428 পভাঃ মদায যভান অফতায অরী মিভ াড়া 8 মদনভজুয 8.51272E+12

1429 পটানতন পফওা মভমছয ঈদ্দীন পদান্দযা 8 গৃমনী 5546407577

1430 পভাছাঃ কভরা পফগভ তছমরভ ফারাাড়া 8 গৃমনী 1946588926

1431 স্বপ্না যানী যকায দীন ফন্ধু যকায পদান্দযা মন্দুাড়া 8 গৃমনী 4637553241

1432 পভাঃ অমনছায য জাভার ঈমদ্দন ফারাাড়া 8 মদনভজুয 4646417057



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1433 পভাছাঃ যমভদা পফগভ অনফদ অরী মিভ াড়া 8 গৃমনী 1947018345

1434 পভাছাঃ পযনজকা খাতুন পভাঃ নুয পানন ফারাাড়া 8 গৃমনী 4646566465

1435 মল্পী যানী যকায বৃন্দাফন পদান্দযা মন্দুাড়া 8 গৃমনী 5519690985

1436 ভারতী যানী যকায িী চন্দ্র পদান্দযা ঈত্তযাড়া 8 গৃমনী 7796975949

1437 মরম যানী ভন্ত খনগন্দ নাথ পদান্দযা ঈত্তযাড়া 8 গৃমনী 8696731267

1438

ঈলা যানী যকায বফানী চন্দ্র যকায পদান্দযা ঈত্তযাড়া 8 গৃমনী 1946737374

1439

পভাছাঃ ভনজুভা খাতুন অমরভ ঈমদ্দন পদান্দযা ফারাাড়া 8 গৃমনী 5096943773

1440

পভাঃ খমরলুয য া জাভার ফারাাড়া 8 গৃমনী 2846135438



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1441

পভাঃ অপছায অরী তমছমুদ্দীন পদান্দযা 8 মদনভজুয 1496526961

1442

এনভাতাযা পফওা খনয ঈমদ্দন ফারাাড়া 8 গৃমনী 9146503587

1443

পভাঃ লুৎপায যভান যমুজ অরী ফারাাড়া 8 মদনভজুয 3746688393

1444

পভাছাঃ ভানতন পনছাঃ টযা ভামুদ ফারাাড়া 8 গৃমনী 8247097937

1445

পভাছাঃ ামদা খাতুন পভাঃ মদায য ফারাাড়া 8 গৃমনী 7347137155

1446

পভাঃ ানদুর আরাভ পভাঃ পভাখনরছায য পদান্দযা 8 মদনভজুয 4602926836

1447

পভাছাঃ অরনফদা খাতুন টযা ভামুদ ফারাাড়া 8 গৃমনী 5997129209

1448

পভাছাঃ ভভতা পফগভ ছফুয ঈমদ্দন  ফারাাড়া 8 গৃমনী 5547121383



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1449

কানরা পফওা অমছভ ঈমদ্দন ফারাাড়া 8 গৃমনী 5997129225

1450

পভাঃ পপনযজুর আযাভ জহুরুর ক পদান্দযা 8 মদনভজুয 3737788343

1451

পভাছাঃ জাানাযা ভাআ জফুয মভা মিভ াড়া 8 গৃমনী 4646204885

1452

পভাছাঃ অনরভা খাতুন পবলু ভামুদ ফারাাড়া 8 গৃমনী 6447078475

1453

পভাছাঃ পভাযনদা খাতুন ভমপজায য ফারাাড়া 8 গৃমনী 7347003902

1454

পভাঃ ভানদুয ক তছমরভ পদান্দযা 8 মদনভজুয 3284188970

1455

পভাঃ ভফারু মভমা ভকবুর পাভভন ফারাাড়া 8 মদনভজুয 7796396377

1456

পভাছাঃ স্মৃমত পফগভ অবুজায য পদান্দযা 8 গৃমনী 5058709121



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1457

পভাছাঃ চাননা পফগভ মফজনর ভামুদ ফারাাড়া 8 গৃমনী 6446951060

1458

পভাঃ াভছুর ক ভভনদর পানন ফারাাড়া 8 মদনভজুয 5096950687

1459

পভাছাঃ ভনজুাযা  ভভনদর আরাভ ভানদফনৄয 8 গৃমনী 8695282817

1460

পভাছাঃ রাকী পফগভ একযামুর ফারাাড়া 8 গৃমনী 3747099087

1461

পভাছাঃ পপনী পফগভ পভাঃ মদায য ফারাাড়া 8 গৃমনী 1946229950

1462

পভাঃ পভাতাায পানন পাদা ভামুদ ফারাাড়া 8 মদনভজুয 1496378306

1463

পভাছাঃ পভনছনা খাতুন ভনছয অরী ফারাাড়া 8 গৃমনী 6446157445

1464

পভাঃ সুজা মভা অব্দুর ভমজদ ফারাাড়া 8 মদনভজুয 5546409060



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1465

অমরভা পফওা মনযাা ভামুদ ফারাাড়া 8 গৃমনী 9573347367

1466

পভাছাঃ পজানা পফগভ ভাাম্মাদ অরী ফারাাড়া 8 গৃমনী 4196374948

1467

জমভরা পফওা ছমকয ঈমদ্দন ফারাাড়া 8 গৃমনী 5096363535

1468

পভাছাঃ পভানজদা পফগভ ভকবুর পানন পদান্দযা 8 গৃমনী 5096137756

1469

পভাছাঃ মমযনা পফগভ পভাঃ আযারী মিভ াড়া 8 গৃমনী 5096366710

1470

নুযনাায পফগভ অতায অরী ভোড়া 8 গৃমনী 8697143645

1471

পভাছাঃ তমভনা পফগভ অজার পানন মিভ াড়া 8 গৃমনী 5096137301

1472

পভাছাঃ কনরভা পফগভ কমযভ ঈমদ্দন মিভ াড়া 8 গৃমনী 7346426591



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1473 অপনযাজা অননাায ফামনাাড়া 9 গৃমনী 2846370597

1474 মুক্তা মুকুর ফামনাাড়া 9 গৃমনী 5561448134

1475 াযবীন পতাতা ফামনাাড়া     9 গৃমনী 5077290756

1476 অনজু অমজভ ফামনাাড়া 9 গৃমনী 3746544422

1477 ছমকনা নাড্ডা ফামনাাড়া 9 গৃমনী 4196811089

1478 যানদুজ্জাভান রুহুর ফামনাাড়া 9 কৃলক 7811296818

1479 পানা অমতায ফামনাাড়া 9 কৃলক 5096365860

1480 পভাতা অমজজায ফামনাাড়া 9 কৃলক 5546706051



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1481 অকমরভা পভাছনর ফামনাাড়া 9 কৃলক 9146658597

1482 অমভনুয ামনুয ফামনাাড়া 9 কৃলক 7795976358

1483  অব্দুয যমদ মৃত তমছয ফামনাাড়া 9 কৃলক 8512721717411

1484 এনভাতাযা অব্দুয ছাত্তায ফামনাাড়া 9 গৃমনী 2846755706

1485 ামপজুর জমভয ফামনাাড়া 9 কৃলক 1946830666

1486 শ্রী ভধু যকায ভন্টু ফামনাাড়া 9 কৃলক 3296180403

1487 এনভাতাযা টযা ফামনাাড়া 9 গৃমনী 5996569819

1488 পযাজুর পতাপাজ্জর ফামনাাড়া 9 কৃলক 1023493750



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1489 খমতজা খমরর ফামনাাড়া 9 গৃমনী 2846669006

1490 পজানাফ পছাফান ফামনাাড়া 9 কৃলক 6446519149

1491 অমরা মপজায ফামনাাড়া 9 গৃমনী 5996576079

1492 রুমফনা নমছয ফামনাাড়া 9 গৃমনী 6451797648

1493 াযমভন অননারুর ফামনাাড়া 9 গৃমনী 4211278868

1494 ছাভছুন্নাায ভনজুয ফামনাাড়া 9 গৃমনী 7346858553

1495 অমখভমন অছাদুর ফামনাাড়া 9 গৃমনী 6011274179

1496 নাজমুর মৃত কমযভ ফামনাাড়া 9 কৃলক 8512721717472



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1497 এাকুফ পকানা ফামনাাড়া 9 কৃলক 8512721717996

1498 এাকুফ পকানা ফামনাাড়া 9 কৃলক 8512721717996

1499 নাভাআ পতাজানম্মর ফামনাাড়া 9 গৃমনী 4196677902

1500 জহুরুর পভানরভ ফামনাাড়া 9 গৃমনী 2846804116

1501 অনফদা তছমরভ ফামনাাড়া 9 গৃমনী 8512721717994

1502 মফকা মজনতন ফামনাাড়া 9 গৃমনী 2396414753

1503 জানরুর পভানরভ ফামনাাড়া 9 কৃলক 9147061684

1504 তাছনভময ফাবুর ফামনাাড়া 9 গৃমনী 7807373720



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1505 অযাফুন অমজজুর ফামনাাড়া 9 গৃমনী 2847072408

1506 অনরজা অফজার ফামনাাড়া 9 গৃমনী 6896889125

1507 পপন্সী ভকবুর ফামনাাড়া 9 কৃলক 3296689866

1508 টম নজরুর ফামনাাড়া 9 কৃলক 77796653340

1509 পভাঃ পভাস্তামপজায যভান নমছয ঈমদ্দন াাড়া 09 কৃলক 9573088144

1510 পভাঃ ভননাায া পভাঃ কালু ভামুদ া াাড়া 09 কৃলক 1946595582

1511 পভাছাঃ পপযনদৌম খাতুন পভাঃ অবু মভা াাড়া 09 গৃমনী 5111257811

1512 পভাছাঃ কাজরী ফানু পভাঃ কালু ভামুদ াাড়া 09 গৃমনী 5096665277



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1513 পভাছাঃ কুরসুভ পকানা ভামুদ াাড়া 09 গৃমনী 7346201572

1514 পভাঃ ভমজফয যভান তমছরুমদ্দন াাড়া 09 কৃলক 8208948425

1515 পভাঃ তামযফুর আরাভ পভাঃ ভামন অরী াাড়া 09 কৃলক 1913559108

1516 পভাছাঃ ভননাাযা পফগভ ফমছয ঈমদ্দন াাড়া 09 গৃমনী 6896146104

1517 পভাঃ অব্দুর খমরর পভাঃ অবু তানরফ াাড়া 09 কৃলক 9146144267

1518 পভাঃ পাাআন অরী পভাঃ অবুর কারাভ াাড়া 09 কৃলক 3751811761

1519 পভাছাঃ ভুল্লী ভাআ ভাাতাফ ঈমদ্দন াাড়া 09 গৃমনী 6446373240

1520 পভাঃ পতাপাজ্জর পানন তছয ঈমদ্দন াাড়া 09 কৃলক 8512721717135



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1521 পভাঃ ামপজুর আরাভ পভাঃ ভমজয ঈমদ্দন া াাড়া 09 কৃলক 1496388230

1522 পভাছাঃ পজন্না পফগভ ফছয ঈমদ্দন াাড়া 09 গৃমনী 5546711432

1523 পভাছাঃ ভননাাযা পফগভ পভাঃ অমরমুমদ্দন াাড়া 09 গৃমনী 8512721717174

1524 পভাঃ আমরা অবুর পানন াাড়া 09 কৃলক 6896943575

1525 পভাঃ ফাচ্চা মভা পবদু ভামুদ াাড়া 09 কৃলক 1496957117

1526 পভাঃ পারুক মভা পভাঃ অব্দুর অমজজ াাড়া 09 কৃলক 1946881016

1527 মনছু যানী বনফ চন্দ্র নাআাাড়া 09 গৃমনী 8512721718115

1528 শ্রী মুল্য চন্দ্র ভন্ত পফয কাটা ভন্ত নাআাাড়া 09 কৃলক 5096942569



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1529 শ্রী মযন চন্দ্র ভন্ত শ্রী রমরত চন্দ্র নাআাাড়া 09 কৃলক 1947017800

1530 শ্রী পমানগ চন্দ্র শ্রী কামন্ত যা নাআাাড়া 09 কৃলক 2846897086

1531 শুমনর চন্দ্র যকায তনু যা যকায নাআাাড়া 09 কৃলক 2846943096

1532 শ্রী ফীনযন্দ্র নাথ পগাার চন্দ্র যকায নাআাাড়া 09 কৃলক 3296391182

1533 নন্ত যকায শ্রী যনভ চন্দ্র নাআাাড়া 09 কৃলক 3301824409

1534 শ্রী মনর চন্দ্র শ্রী কান্দুযা ভনান নাআাাড়া 09 কৃলক 9146933107

1535 প্রফুল্য চন্দ্র মজনতন চন্দ্র নাআাাড়া 09 কৃলক 3296977899

1536 মফনৄর চন্দ্র মজনতন চন্দ্র নাআাাড়া 09 কৃলক 3296168242



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1537 ফমনতা যানী মদনজন চন্দ্র নাআাাড়া 09 গৃমনী 8512721718096

1538 পভাছাঃ ভানরকা ভময ঈমদ্দন ফামনাাড়া 09 গৃমনী 5996576525

1539 পভাছাঃ মঈমর পফগভ ছাআফুর আরাভ ফামনাাড়া 09 গৃমনী 3315012025

1540 পভাঃ অখতারুজ্জাভান অনছায অরী ফামনাাড়া 09 কৃলক 8512721717267

1541 াআফুর আরাভ পভাঃ অপায অরী ফামনাাড়া 09 গৃমনী 7796545627

1542 ছানফযা পফগভ জমভয ঈমদ্দন ফামনাাড়া 09 গৃমনী 4646856973

1543 পভাছাঃ রাকী পফগভ অনায অরী ফামনাাড়া 09 গৃমনী 9115749526

1544 রাআজু পফগভ অমতায যভান ফামনাাড়া 09 গৃমনী 7346582302



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1545 খানরদা পফগভ অঃ ফানতন ফামনাাড়া 09 গৃমনী 5996204326

1546 ানা পফগভ অনছায অরী ফামনাাড়া 09 গৃমনী 8512721717284

1547 কদফানু পফগভ অঃ কানদয ফামনাাড়া 09 গৃমনী 5996203351

1548 সুযমজনা খাতুন যভজান অরী ফামনাাড়া 09 গৃমনী 9573411643

1549 মফফয যভান যভজান অরী ফামনাাড়া 09 কৃলক 5996718556

1550 পমযদা পফগভ পভাজাফ্পয ফামনাাড়া 09 কৃলক 7796697972

1551 ভাছুভা পফগভ অঃ ভমজত ফামনাাড়া 09 গৃমনী 9146509766

1552 াপানত অরী কমপর ঈমদ্দন ফামনাাড়া 09 কৃলক 7796491243



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1553 পভাছাঃ নুযজাান যভজান অরী ফামনাাড়া 09 গৃমনী 8696225005

1554 পযাকনছনা পফগভ ঈমকর ঈমদ্দন ফামনাাড়া 09 গৃমনী 2395819762

1555 ভমনরুর আরাভ অঃ যমদ ফামনাাড়া 09 কৃলক 7796837214

1556 ভারুপা পফগভ জমরর মভা ফামনাাড়া 09 গৃমনী 7346727188

1557 নুরুন্নায পফগভ এপজার পানন ফামনাাড়া 09 গৃমনী 9146356630

1558 মযপা পফগভ তফাযক পানন ফামনাাড়া 09 গৃমনী 8246538139

1559 যনমজনা আফযামভ ফামনাাড়া 09 গৃমনী 7762622459

1560 ামভদা অব্দুর ামভদ ফামনাাড়া 09 গৃমনী 1023350398



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1561 যমদা নমফ ফক ফামনাাড়া 09 গৃমনী 8696866766

1562 এরাা পফগভ যমভ ফামনাাড়া 09 গৃমনী 3746919550

1563 দুরারী পফগভ ভমন ফামনাাড়া 09 গৃমনী 2846799381

1564 পখানতজা াদায ফামনাাড়া 09 গৃমনী 5096515068

1565 রুমফনা পভাফাযক ফামনাাড়া 09 গৃমনী 5546412858

1566 আঈনু পারাআভান ফামনাাড়া 09 কৃলক 4649504133

1567 ভনা পফগভ মদায ফামনাাড়া 09 কৃলক 8214092390

1568 পজানরখা আভদাদুর ফামনাাড়া 09 গৃমনী 8812721717259



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1569 পভাঃ একযামুর ক াভসুর আরাভ ফামনাাড়া 09 কৃলক 2847072051

1570 ামফবুয যভান পানরভান ফামনাাড়া 09 কৃলক 6446672724

1571 পভাছাঃ ভমতনা পফগভ ভমতায যভান ফামনাাড়া 09 গৃমনী 7797101479

1572 অমনচুয যভান রুস্তভ অরী ফামনাাড়া 09 কৃলক 4197091889

1573 পভাছাঃ পগারাপন অজগয অরী ফামনাাড়া 09 গৃমনী 6896888721

1574 অা পফগভ ভভতাজ অরী যকায াড়া 09 গৃমণী 5096668248

1575 যানদুর ছামায যকায াড়া 09 কৃলক 8212721718294

1576 পাযাদ্দী পানন অব্দুর ভান্নান যকায াড়া 09 কৃলক 8696872327



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1577 ভননাাযা অমভনা যকায াড়া 09 কৃলক 9146502274

1578 রুমজনা পমযদুর যকায াড়া 09 কৃলক 5072934671

1579 ানদা াপাতুল্লা যকায াড়া 09 গৃমণী 2846511785

1580 পগারাজান পযাজঈমদ্দন যকায াড়া 09 গৃমণী 5996569983

1581 অমছা পফগভ কভারদ মভা যকায াড়া 09 গৃমণী 85112721718327

1582 রমতপা রমতফ যকায াড়া 09 গৃমণী 6011272967

1583 অব্দুর ভমজত নছয ঈমদ্দন যকায াড়া 09 কৃলক 1947153753

1584 ভহুমুদা পনছামুমদ্দন যকায াড়া 09 গৃমণী 5996860836



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1585 ানফ অমর অব্দুর অমজজ যকায াড়া 09 গৃমণী 6896942999

1586 পভানদ মফলাদু যকায াড়া 09 গৃমণী 4646568974

1587 ওান অছান ঈমদ্দন যকায াড়া 09 কৃলক 2846365068

1588 অব্দুর ামভদ ভাম্মাদ যকায াড়া 09 কৃলক 3296537958

1589 নুযজাান অজগয যকায াড়া 09 কৃলক 6896792899

1590 অযাফুর নজরুর যকায াড়া 09 কৃলক 7796978950

1591 যানদা অছাদুর যকায াড়া 09 গৃমণী 8696738114

1592 ভমতায ভাাতাফ যকায াড়া 09 গৃমণী 8696587008



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1593 ভমজজভা ভামজফয যকায াড়া 09 গৃমণী 8246687316

1594 ারুন পনকন্দায যকায াড়া 09 কৃলক 7346724367

1595 পপমন্স পফগভ অভছায যকায াড়া 09 গৃমণী 9146652863

1596 নুযজাান অছাবুমদ্দন যকায াড়া 09 গৃমণী 8246820636

1597 পতাযা পনকন্দায যকায াড়া 09 গৃমণী 5096797948

1598 দুলু ওফানদ যকায াড়া 09 কৃলক 7346428274

1599 পনকভাআ ভময যকায াড়া 09 গৃমণী 8246544210

1600 পভাস্তামকভ আছুবুমদ্দন যকায াড়া 09 কৃলক 4196814527



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1601 সুমপা ভমনয ঈমদ্দন যকায াড়া 09 গৃমণী 1496817873

1602 এযামপর ওান যকায াড়া 09 গৃমণী 4196379608

1603 ভমভনা আসুয যকায াড়া 09 গৃমণী 7346574671

1604 পারুক জময যকায াড়া 09 কৃলক 1496529833

1605 ানয অরী পভাফানযাক যকায াড়া 09 কৃলক 8246545605

1606 মভনাযা আরাভ যকায াড়া 09 গৃমণী 5976377175

1607 শ্যাভরী অকফয যকায াড়া 09 গৃমণী 77969731034

1608 াযবীন অক্তায ভময অরী যকায াড়া 09 গৃমণী 3311263390



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1609 ভময অরী ভকবুর পানন যকায াড়া 09 কৃলক 5997002950

1610 অকফয অরী ভারমত ফামনাাড়া কৃলক 7796552409

1611 পগারাভাআ যমভা খাতুন ফামনাাড়া গৃমনী 4646569535

1612 যমভা পফগভ াভসুর ক ফামনাাড়া কৃলক 4651852727

1613 াাজাান অঃ যমদ ফামনাাড়া কৃলক 5101785631

1614 ভারুপা খাতুন ভমন অরী ফামনাাড়া গৃমনী 4646849564

1615 পকানা ভামুদ ভনন ঈমদ্দন ফামনাাড়া কৃলক 6987065022

1616 ভাামুদা পফগভ ভকবুর ফামনাাড়া 9 গৃমনী 5996577804



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1617 যমভা পফগভ পকরু ভামুদ ফামনাাড়া 9 গৃমনী 851272717818

1618 নামজনা পফগভ ভনয অরী ফামনাাড়া 9 গৃমনী 7344958165

1619 ভারুপা খাতুন অমরভ ঈমদ্দন ফামনাাড়া 9 গৃমনী 1946595426

1620 পপারী পফগভ আভাআর ফামনাাড়া 9 গৃমনী 1946587167

1621 পগারফানু পফগভ বুদা ভামুদ ফামনাাড়া গৃমনী 68965614681

1622 যানফা পফগভ অছাফ ঈমদ্দন ফামনাাড়া 9 গৃমনী 7346582732

1623 পজন পফগভ পারাভান ফামনাাড়া গৃমনী 8512721717568

1624 পভাস্তামপজায যভান অঃ রমতপ ফামনাাড়া গৃমনী 1961377734



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1625 পযানাযা না মভা ফামনাাড়া গৃমনী 3746547870

1626 তাছমভনা খাতুন ভমতায যভান ফামনাাড়া গৃমনী 2844983722

1627 ভমনযা পফগভ ভনতাজ অরী ফামনাাড়া গৃমনী 1946218367

1628 সুযমজনা পফগভ মযাজুর ক ফামনাাড়া 9 গৃমনী 6446160001

1629 যওনানা পফগভ ামভদ মভা ফামনাাড়া 9 গৃমনী 6446154426

1630 পপারী পফগভ অবুর কারাভ ফামনাাড়া 9 গৃমনী 2846513451

1631 ভামনক মভা অযাপ অরী ফামনাাড়া 9 কৃলক 5097073554

1632 ামভভা অক্তায ভমপজায ফামনাাড়া 9 গৃমনী 8261284825



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1633 মদুর ভকবুর ফামনাাড়া 9 গৃমনী 5546991992

1634 জগুন পফগভ ভমপজায ফামনাাড়া 9 গৃমনী 4646419640

1635 ভাা রতা পতাপাজ্জর ফামনাাড়া 9 গৃমনী 8696440687

1636 অঃ যমদ ভকবুর ফামনাাড়া 9 কৃলক 2401834383

1637 ামভদা পফগভ ভময ঈমদ্দন ফামনাাড়া 9 গৃমনী 9146792778

1638 আভযান াান জাভাজ্জর ফামনাাড়া 9 কৃলক 6461258078

1639 জনার মপায যভান ফামনাাড়া 9 কৃলক 7346209875

1640 অঃ ভমজত ভকবুর ফামনাাড়া 9 কৃলক 9146137501



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1641 ভমনরুজ্জাভান পফরার ফামনাাড়া 9 কৃলক 2824545673

1642 যানদ মভা অজাদুর ফামনাাড়া 9 কৃলক 2401838194

1643 ামদা পফগভ ছপয ঈমদ্দন ফামনাাড়া 9 গৃমনী 1023094475

1644 নুরুজ্জভান অঃ কমযভ ফামনাাড়া 9 কৃলক 5996815733

1645 ভভতা পফগভ ছপয ঈমদ্দন ফামনাাড়া 9 গৃমনী 1023278555

1646 ভমভনা পফগভ ভভনদর পানন ফামনাাড়া 9 গৃমনী 8246177516

1647 শ্যাভরী পফগভ তফাযক অরী ফামনাাড়া 9 গৃমনী 6446147453

1648 জনফ পফগভ জময ঈমদ্দন ফামনাাড়া 9 গৃমনী 9146126321



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1649 অমভনুয যভান জময ঈমদ্দন ফামনাাড়া 9 কৃলক 7796695430

1650 যভজান অরী পানরভান অরী ফামনাাড়া 9 কৃলক 3296830650

1651 এছফ অরী  পানরনভান অরী ফামনাাড়া 9 কৃলক 5096802805

1652 দুরারী পফগভ আঈসুপ ফামনাাড়া 9 গৃমনী 3746821028

1653 নুন্নাায নুযক অরী ফামনাাড়া 9 গৃমনী 8696732125

1654 পভাঃ ভংলু মৃত অবু ফক্কয ফামনাাড়া 9 কৃলক 9157378994

1655 তাজুর আরাভ তপমছর ঈমদ্দন ফামনাাড়া 9 কৃলক 1496680875

1656 অমি্মফা পফগভ অনফজ ঈমদ্দন ফামনাাড়া 9 গৃমনী 2846516280



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1657 পকচুা মভা ছারামুমদ্দন ফামনাাড়া 9 কৃলক 9146935581

1658 পানতভা পফগভ মৃত জহুরুর ফামনাাড়া 9 গৃমনী 8512721717219

1659 পভানভনা পফগভ খমযা ভামুদ ফামনাাড়া 9 গৃমনী 6896658264

1660 ভকবুর কালু ভামুদ চান্দাভাযী 3  কৃ মল 4196941498

1661 প্রবাত চন্দ্র  মে মত চন্দ্র চান্দাভাযী 3  কৃ মল 5547103951

1662 ারুর যানী কু নরাদা চান্দাভাযী 3 গৃনী 4196796017

1663 অব্দুর গ মন অছাদুর চান্দাভাযী 3  কৃ মল 5551825051

1664 আনু খাতুন অফদায চান্দাভাযী 3 গৃনী 1023550740



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1665 নন্ত কুভায ধী নযন্দ্র নাথ চান্দাভাযী 3  কৃ মল 1014487498

1666 না মজয অরী অাদুর ক চান্দাভাযী 3  কৃ মল 1947132906

1667 সুদ ডন যা কুরদা চান্দাভাযী 3  কৃ মল 1023344748

1668 সু মভত্রা যা দ্ম যা চান্দাভাযী 3 গৃনী 6447061703

1669 ভ মযভ পফগভ অজগায চান্দাভাযী 3 গৃনী 4646165177

1670 গীতা যানী সু নয চন্দ্র চান্দাভাযী 3 গৃনী 4646409203

1671  মযদা  মফলভ যা চান্দাভাযী 3  কৃ মল 1946852876

1672 অ  ননাায পা নন জ ময ঈদ্দীন চান্দাভাযী 3  কৃ মল 6446931559



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1673  অনারুর  অনা নায` চান্দাভাযী 3  কৃ মল 9147039235

1674 না ভাআ পফগভ জ মছয ঈদ্দীন চান্দাভাযী 3 গৃনী 8796183618

1675 ফন্ত কুভায নন ড চন্দ্র চান্দাভাযী 3  কৃ মল 7346843332

1676 মফ ননাদীনী  মনতাআ ভন্ত চান্দাভাযী 3 গৃনী 4646554826

1677 সুধাংশু মফশ্বা  ময চন্দ্র চান্দাভাযী 3  কৃ মল 2396393577

1678 যনজন যকায যা নজন্দ্র নাথ চান্দাভাযী 3  কৃ মল 7896683873

1679 সুফর ম্মডা তী চান্দাভাযী 3  কৃ মল 9147043393

1680 যাভ কৃষ্ণ নীরকান্ত চান্দাভাযী 3  কৃ মল 3296955887



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1681 নক কুভায নীরকান্ত চান্দাভাযী 3  কৃ মল 5096928055

1682 ওনভনা   অ চীমুদ্দীন চান্দাভাযী 3 গৃনী 6896496020

1683 াফানা খাতুন া নফ অরী চান্দাভাযী 3 গৃনী 4211276877

1684 রাী যানী  মফজ চন্দ্র চান্দাভাযী 3 গৃনী 7357678080

1685 সুধা যানী ম্মডা যাজ নভান চান্দাভাযী 3 গৃনী 7347120383

1686 সুফা ম্মডা তী ম্মডা চান্দাভাযী 3  কৃ মল 8696721052

1687 রাবরী যানী  মফজ যকায চান্দাভাযী 3 গৃনী 9146640371

1688 গ নজন ভন্ত  নবাফানী ভন্ত চান্দাভাযী 3  কৃ মল 5547103308



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1689  টিটুর যভান  নভাক নরছায চান্দাভাযী 3  কৃ মল 1.99785E+16

1690  মনভ ডর যকায ধী নযন্দ্র যকায চান্দাভাযী 3  কৃ মল 8.51272E+12

1691  নন্তাল য নভ ীর চান্দাভাযী 3  কৃ মল 6896488076

1692 রাবলু মভা নাড্ডা মভা নাড্ডা মভা 3  কৃ মল 6424838107

1693  মফনু ফারা ম্মডা যতন ম্মডা চান্দাভাযী 3 গৃনী 3746673252

1694 ভ মজডনা পফগভ ভকবুর চান্দাভাযী 3 গৃনী 8696571945

1695 অফদায যভান ভ নয অরী চান্দাভাযী 3  কৃ মল 9573259968

1696 পা নতভা পফগভ অপছায চান্দাভাযী 3 গৃনী 7346557783



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1697 মুক্তী যানী দী নন যকায চান্দাভাযী 3 গৃনী 9146642591

1698 য মদুর মভা একুফ অরী চান্দাভাযী 3  কৃ মল 8653023849

1699 পপারী যকাযয  নবা নন যা চান্দাভাযী 3  গৃনী 4646834053

1700 সু মভ যভান ামু যভান চান্দাভাযী 3  গৃনী 9582953643

1701  নভাজাফ্পয পা নন  নটা যা চান্দাভাযী 3  কৃ মল 3297085106

1702 ভর ভন্ত ভন নভান ভন্ত চান্দাভাযী 3  কৃ মল 3296673134

1703 কুসুভ ফারা  মজ নতন্দ্র চান্দাভাযী 3  গৃনী 3746672892

1704 ভন্টু ভন্ত  নকানা যাভ চান্দাভাযী 3  কৃ মল 5096345653



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1705  মজ নতন্দ্র নাথ খ নগন্দ্র নাথ চান্দাভাযী 3  কৃ মল 5097059330

1706 রু মফ খাতুন পজ নর অরভ চান্দাভাযী 3  গৃনী 9146771408

1707  যাভরী নুরুর চান্দাভাযী 3 গৃনী 3277465708

1708  মরটন চন্দ্র যা নৄ মরন চন্দ্র চান্দাভাযী 3  কৃ মল 3278130343

1709 বাযতী যানী ভন্ত নন ড চন্দ্র ভন্ত চান্দাভাযী 3  গৃনী 5096118806

1710 তাযা ফারা যা যাধা ভাধফ যা চান্দাভাযী 3 6447060457

1711 ধী নযন্দ্র নাথ যকায  তবযফ চন্দ্র চান্দাভাযী 3  কৃ মল 5546536664

1712 অ  মভনুয যভান ফ মযজ ঈদ্দীন চান্দাভাযী 3  কৃ মল 5096748849



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1713 অজগায অরী ভ মজফয যভান চান্দাভাযী 3  কৃ মল 4196358313

1714 অভজাদ পা নন ক মযভ ঈদ্দীন চান্দাভাযী 3  কৃ মল 3747080442

1715 অ  নভনা খাতুন অভজাদ চান্দাভাযী 3  গৃনী 4647114877

1716 ঘুটু ভামুদ  অনা নায` চান্দাভাযী 3  কৃ মল 8.51272E+12

1717  মভনাযা পফগভ ত নপর ঈদ্দীন চান্দাভাযী 3  গৃনী 1496946086

1718     নীতা যানী গা নটাযাভ চান্দাভাযী 3  গৃনী 9573479467

1719 যতন কুভায  যা নৄ মরন চন্দ্র চান্দাভাযী 3  কৃ মল 7760255377

1720  মর ম পফগভ অছাায ঈদ্দীন চান্দাভাযী 3  গৃনী 3738637440



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1721 ভ  ননাাযা পফগভ ভ নন ঈদ্দীন চান্দাভাযী 3  গৃনী 9573070993

1722  নযস্ততী যা কৃষ্ণ যা চান্দাভাযী 3  গৃনী 5546164392

1723 সুজন চন্দ্র যা নাযান চন্দ্র চান্দাভাযী 3  কৃ মল 7361326239

1724 কনক চন্দ্র যাম  ময চন্দ্র যাম চান্দাভাযী 3  কৃ মল 3746673205

1725 দুরার মভা একাব্বয অরী চান্দাভাযী 3  কৃ মল 5546951459

1726 জনার পঅ ফদীন একাব্বয অরী চান্দাভাযী 3  কৃ মল 3296956737

1727 প্রদী চন্দ্র যা  মফ ননাদ চন্দ্র যাম চান্দাভাযী 3  কৃ মল 2846102578

1728 া মন্ত যকায ফ যাযাকাটা যকায চান্দাভাযী 3  গৃনী 1946728134



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1729 অরার ঈদ্দীন একাব্বয অরী চান্দাভাযী 3  কৃ মল 8.51272E+12

1730 দী নন চন্দ্র  মে মত চন্দ্র চান্দাভাযী 3  কৃ মল 1497075141

1731 প্রদী চন্দ্র য নভ চন্দ্র চান্দাভাযী 3  কৃ মল 5547100627

1732 অ  নরাভ মত যা ফরযাভ চান্দাভাযী 3  গৃনী 5097054877

1733  নদ নফন্দ্র নাথ দ মেনা যকায চান্দাভাযী 3  কৃ মল 1946422852

1734 ভাখন ভন্ত ভন্টু ভন্ত চান্দাভাযী 3  কৃ মল 8246373842

1735 বাযতী যানী ম নগন্দ্রনাথ যা চান্দাভাযী 3  গৃনী 2846654651

1736 ফন্ত যা  মফ ননাদ চন্দ্র চান্দাভাযী 3  কৃ মল 4196363255



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1737 ভ ন চন্দ্র ভন্ত গাটু যাভ ভন্ত চান্দাভাযী 3  কৃ মল 1496661586

1738 ভছকুু্ অরী কালু ভামুদ চান্দাভাযী 3  কৃ মল 6447065472

1739 ভায মজনা পফগভ ভ মত  মভমা চান্দাভাযী 3  গৃনী 2396982395

1740  এ  মফনা ফাদা মভা চান্দাভাযী 3  গৃনী 2407429436

1741 না মভা  এপজার চান্দাভাযী 3  কৃ মল 2846777981

1742 ভ মপজায যভান  এপজার চান্দাভাযী 3  কৃ মল 2857347468

1743 ঈম্মা খাতুন ওভয অরী চান্দাভাযী 3  গৃনী 6896929475

1744  নফরার পা নন া অরভ চান্দাভাযী 3  কৃ মল 4647107871



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1745 ছা নরক ঈদ্দীন অভান চান্দাভাযী 3  কৃ মল 8697130576

1746 ফু নরা ফারা কান্দুযা যাম চান্দাভাযী 3  গৃনী 8696421398

1747 প্রান নাথ  নফরু যা চান্দাভাযী 3  কৃ মল 5546395426

1748 জুফায  নভান্নাত চান্দাভাযী 3  কৃ মল 1023265778

1749 ছ মফতা যানী নন্ত যকায চান্দাভাযী 3  গৃনী 2846783989

1750 ংকজ নীর যকায চান্দাভাযী 3  কৃ মল 4211274982

1751 ভ মপজা পফওা তফাযক অরী চান্দাভাযী 3  গৃনী 8246675055

1752  মফর মক অক্তায অবু তা নর চান্দাভাযী 3  গৃনী 4199409741



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1753 যাধা যানী যকায  মযয যকায চান্দাভাযী 3  গৃনী 5096786875

1754 তা মযকুর একযামুর নৄটিভাযী 2  কৃ মল 7346409761

1755 না নদা পফগভ অপতাফ ঈদ্দীন নৄটিভাযী 2  গৃনী 8696421620

1756 াফানা অক্তায য মদুর নৄটিভাযী 2  গৃনী 7327668054

1757 অ  নরা খাতুন যআচ ঈদ্দীন নৄটিভাযী 2  গৃনী 8.51272E+12

1758 য মজযা খাতুন একাফয অরী নৄটিভাযী 2  গৃনী 2396780284

1759 ভু মল্ল পফওা ভ নয নৄটিভাযী 2  গৃনী 8696854622

1760  মফধান চন্দ্র মফ  নযন চন্দ্র নৄটিভাযী 2  কৃ মল 5096105183



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1761 ধনঞ্জ ঈ  মন চন্দ্র নৄটিভাযী 2  কৃ মল 1023071192

1762 য মত কান্ত যৎ চন্দ্র নৄটিভাযী 2  কৃ মল 5546970400

1763 কাভরুজ্জাভান যভজান নৄটিভাযী 2  কৃ মল 3746520885

1764 য মভা খাতুন  অনা নায` নৄটিভাযী 2  গৃনী 1023487828

1765 স্মৃ মত অক্তায অবু ফক্কয নৄটিভাযী 2  গৃনী 1916729716

1766  নভ নরুজ্জাভান নুরুর নৄটিভাযী 2  কৃ মল 4646698037

1767 পভজা  খাতুন ভ নয অরী নৄটিভাযী 2  গৃনী 8246673373

1768 যভজান অরী  নভাজাভ নৄটিভাযী 2  কৃ মল 7334006611



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1769 নজরুর নচয ঈদ্দীন নৄটিভাযী 2  কৃ মল 6897048218

1770 ছ নরা খাতুন  নছা নরভান নৄটিভাযী 2  গৃনী 2396401073

1771 রাফলু মভা জ ময ঈদ্দীন নৄটিভাযী 2  কৃ মল 5096933238

1772  ময অরী অকায অরী নৄটিভাযী 2  কৃ মল 8.51272E+12

1773 ভা ননাদা যানী ভথুয ভন্ত নৄটিভাযী 2  গৃনী 4196945093

1774  মভনু ফারা যাভ চন্দ্র নৄটিভাযী 2  গৃনী 4646705345

1775  পদ নফন ভন্ত চীন ভন্ত নৄটিভাযী 2  কৃ মল 8.51272E+12

1776  মফকা যাম ফাচ্চু ফভ ডন নৄটিভাযী 2  কৃ মল 8.51272E+12



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1777 ফাাাবুর যা  নগৌড়দা নৄটিভাযী 2  কৃ মল 5546541904

1778 ক মনুয ফাদা মভা নৄটিভাযী 2  গৃনী 1.98985E+16

1779  মভন মত ফারা াযদা পভান নৄটিভাযী 2  গৃনী 3746137078

1780  মভতা যানী দ মেনা ফভ ডন নৄটিভাযী 2  গৃনী 7787219430

1781  মভঠু মভা একযামুর নৄটিভাযী 2  কৃ মল 4647110958

1782 যা নফা খাতুন  নককারু মভা নৄটিভাযী 2  গৃনী 4647114513

1783 ভারুপা অযাফুর নৄটিভাযী 2  গৃনী 1.99085E+16

1784 ানুয া অরভ খাড়ীখার 1  কৃ মল 3746804685



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1785  নজানাফ ক মছয অরী খাড়ীখার 1  কৃ মল 8246954278

1786  নভা নভনা পফগভ ছ মরমুদ্দীন খাড়ীখার 1  গৃনী 7346989085

1787  মনতাআ চন্দ্র ককরা খাড়ীখার 1  কৃ মল 3296670619

1788 ভভতাজ পফগভ  নভাস্তা মকভ খাড়ীখার 1  গৃনী 3747085805

1789 যন মজনা খাতুন  অ  মতাাায যভান খাড়ীখার 1  কৃ মল 8.51272E+12

1790 সুধাযন মফশ্বা যাজকুভায খাড়ীখার 1  কৃ মল 2396824050

1791 পভাস্তা মপজুয অবুর পা নন খাড়ীখার 1  কৃ মল 5097064314

1792 কা মভো কুু্ষ্ণ যা খাড়ীখার 1  কৃ মল 2396155687



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1793  নভা ননা খাতুন অআয়ুফ খাড়ীখার 1  গৃনী 1.5906E+12

1794 ভনা পফগভ ভ মজায খাড়ীখার 1  গৃনী 5096928915

1795 অ  মনছুয যভান অ  মতায খাড়ীখার 1  কৃ মল 4197067749

1796 না মজমুর না মভা খাড়ীখার 1  কৃ মল 1908309873

1797  মফমঈ ট যানী ন নগন্দ্র নাথ খাড়ীখার 1  গৃনী 5546691733

1798 খা মদজা  নকানা ভামুদ খাড়ীখার 1  গৃনী 9146485363

1799 ভ মজদা খাতুন ত নদয ঈদ্দীন খাড়ীখার 1  গৃনী 5546538728

1800 াওাতন খ নয ঈদ্দীন খাড়ীখার 1  গৃনী 19464424957



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1801 জ মনুয খাতুন ক মপর ঈদ্দীন খাড়ীখার 1  গৃনী 2396543502

1802 সুধা যানী নৄ মরন চন্দ্র খাড়ীখার 1  গৃনী 2846114136

1803 কাজর চন্দ্র ঠাকুয দা খাড়ীখার 1  কৃ মল 3746372337

1804  মযন ফারা ভন্ত   নখাকা ভন্ত খাড়ীখার 1  গৃনী 2396151041

1805 ভনা খাতুন  নভাঃ র মতপ খাড়ীখার 1  গৃনী 6896491955

1806 নায মগ পফগভ গ মভয ঈদ্দীন খাড়ীখার 1  গৃনী 5546156596

1807  মঈরী  নফগভ নুরুর ক`` খাড়ীখার 1  গৃনী 2846113468

1808  মজল্লুয যভান  নদরদায যভান খাড়ীখার 1  কৃ মল 2861258610



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1809 ভআনুর আরাভ অাম্মদ খাড়ীখার 1  কৃ মল 5096099865

1810 ভাামুদা পফগভ ছ মপয ঈদ্দীন খাড়ীখার 1  গৃনী 2846114128

1811  মদুর কভয ঈদ্দীন খাড়ীখার 1  কৃ মল 5096492672

1812 ভন নভান চন্দ্র যকায খাড়ীখার 1  কৃ মল 6896096622

1813 াাবুর অব্দু াভাদ খাড়ীখার 1  কৃ মল 7347116159

1814 কা নদয  নভাজা নম্মর খাড়ীখার 1  কৃ মল 3296370376

1815 ভ ননাাযা ভনতাজ খাড়ীখার 1  গৃনী 5096352892

1816  মপকুর ছপয ঈদ্দীন খাড়ীখার 1  কৃ মল 4196362109



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1817  মপ নযাজা পফগভ অছুদ্দী খাড়ীখার 1  গৃনী 6896777163

1818 ভা  নরকা ভা নরক খাড়ীখার 1  গৃনী 6446786797

1819 অবুর কারাভ অমভ অরী খাড়ীখার 1  কৃ মল 8.51272E+12

1820 ভাামুদা পফগভ ক মছমুদ্দীন খাড়ীখার 1  গৃনী 8246672375

1821 ছ মফরা পফগভ ছনৄদ্দী খাড়ীখার 1  গৃনী 6896643282

1822  না নন অযা ছা নফয অরী খাড়ীখার 1  গৃনী 4646699985

1823 ভহুফায াান খাড়ীখার 1  কৃ মল 2846344576

1824 র মতপ ত নপর ঈদ্দীন খাড়ীখার 1  কৃ মল 4646545840



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1825 জ মভরা পফগভ ধ  নন ঈদ্দীন খাড়ীখার 1  গৃনী 5996550314

1826  নভাঃ অরভ  নভাঃ ওাফ খাড়ীখার 1  কৃ মল 1947132450

1827 া নফ অরী ক মছয ঈদ্দীন খাড়ীখার 1  কৃ মল 4196655783

1828 াত্তায গফুয খাড়ীখার 1  কৃ মল 7796961758

1829  নযাজুর ভ নজতুল্লা খাড়ীখার 1  কৃ মল

5546393223

1830 দুদু মভা রুস্তভ অরী খাড়ীখার 1  কৃ মল 1.97026E+16

1831 ভা নজদুর অবুর কা নভ খাড়ীখার 1  কৃ মল 3311259653

1832 ভফুর পফগভ তছ মরভ খাড়ীখার 1  গৃনী 7346842441



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1833 অ  নরপ ঈদ্দীন অব্দু র পা নন খাড়ীখার 1  কৃ মল 1947006191

1834 জাাঙ্গীয অরভ জ ময ঈদ্দীন খাড়ীখার 1  কৃ মল 6430655073

1835 অব্দুর কারাভ ভা নরক খাড়ীখার 1  কৃ মল 8.51272E+12

1836 অ  মছভন পফওা অব্বা খাড়ীখার 1  গৃনী 5546395046

1837 রাবরী নজরুর খাড়ীখার 1  গৃনী 5996989389

1838 সুন্দুযী পফগভ জ ময ঈদ্দীন খাড়ীখার 1  গৃনী 5546822239

1839 অজাারুর ভ নপর ঈদ্দীন চান্দাভাযী 3  কৃ মল 8.51272E+12

1840

Avkivdzj Avãvi Avjx Rjxicvo 6 K…wl 1947011100



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1841

AvBqye Avjx Avãyjøvn cÖvgvwbK cvov 6 K…wl 5547110568

1842

bvwRiv Avt Qvjvg cÖvgvwbK cvov 6 K…wl 9146927760

1843

mywdqv gwgbyi ingvb wgqvcvov 6 K…wl 8.51272E+12

1844

‡Rv‡e`v gwdR DwÏb wgqvcvov 6 K…wl 9573546471

1845

ivwKeyj Avt Qzevb wgqvcvov 6 K…wl 3297091393

1846

Avbviæj ‰Zqe wgqvcvov 6 K…wl 4646555237

1847

gywbœ Av³vi ev”Pv wgqv wKkvgZ †kt 6 K…wl 7807615898

1848

Rvwgj wgqv ‡m‡K›`vi Avjx wgqvcvov 6 K…wl 8261280328



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1849

‡gv¯ÍvwKg Svjy wgqv wgqvcvov 6 K…wl 2397119153

1850

মভনাযা আজজভুজিন মিাভত 

সযুয

6 K…wl 7796390347

1851

kvn Rvnvb Avt Qvgv` cÖvgvwbK cvov 6 K…wl 5546831461

1852

Av³viæ¾vgvb gwRei ingvb cÖvgvwbK cvov 6 K…wl 4646711400

1853

Avqbvj Rvjvj Rwji cvo 6 K…wl 7796541410

1854

dviæK Avnt ‡mivRyj PviAvbx †kt 6 K…wl 5984563113

1855

Bmjvg DwÏb kg‡mi b`xicvo 6 K…wl 1.97985E+16

1856

jvBRy †eMg m`i †nvt ‡LZvcvov 6 K…wl 6446794957



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1857

kvn Avjg Avt Qvgv` cÖvgvwbK cvov 6 K…wl 7797093031

1858

weRjx Avt e°i wmwÏK cÖvgvwbK cvov 6 K…wl 958778519

1859

wibv †eMg AvRnviæj cÖvgvwbK cvov 6 K…wl 5551835712

1860

`yjvj Avdvb Dt wKkvgZ †kt 6 K…wl 8696724627

1861

Av‡gi Avjx Kcyj Dt PviAvYx †kt 6 K…wl 2396408292

1862

wd‡ivRv †et evey PviAvbx †kt 6 K…wl 8.51272E+12

1863

jvBRy †et Avbviæj nK Svoevox 6 K…wl 5557738092

1864

LvZzb ‡iqvR Dt cÖvgvwbK cvov 6 K…wl 55546832345



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1865

kvwn`v †et Avt Qvgv` PIovcvov 6 K…wl 3296150620

1866

i‡KU wgt Rv‡ni Avjx wKkvgZ †kt 6 K…wl 8696576514

1867

AvdiæRv †et Rdzi Dt PIovcvov 6 K…wl 8246162039

1868

gwR©bv †et Avt gwRZ ‡eZMvox Dt 6 K…wl 5546701128

1869

Avt Lv‡jK ‡gv¯Ídv PviAvbx †kt 6 K…wl 1496872852

1870

gšÍvR Avjx AvwQi Dt PviAvbx †kt 6 K…wl 5996415898

1871

gwkqvi myRvi Avjx Ó 6 K…wl 1486310624

1872

AvbQvi Avjx ‡M›Uv gvgy` Ó 6 K…wl 5446181557



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1873

Av‡gbv geviK Avjx Ó 6 K…wl 6896117188

1874

eweZv Avey e°i Ó 6 K…wl 4646176968

1875

‡RjvKv g„Zt †gv Í̄vdv Ó 6 K…wl 8.51272E+12

1876

Gm‡gvZviv KwQg Ó 6 K…wl 4196953600

1877

Av‡Qdv AvbQvi Ó 6 K…wl 8696726598

1878

dv‡Zgv Avãyj Ó 6 K…wl 1496950492

1879

Rwibv ‡`‡jvqvi Ó 6 K…wl 8.51272E+12

1880

‡Rv‡e`v kwn`vi Ó 6 K…wl 149614255



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1881

b›`x evjv ivq ØviKv bv_ bvq Ó 6 K…wl 4646409963

1882

mË ivbx b›`x evjv ivq Ó 6 K…wl 1020328821

1883

gbmv P›`ª g„Z RvwiKv Ó 6 K…wl 1.98485E+16

1884

we›`veb ivq gvwbK P›`ª wn›`ycvov 6 K…wl 3739471745

1885

Kvwj P›`ª gvwbK P›`ª PviAvbx †kt 6 K…wl 3287551307

1886

‡Mvcvj P›`ª jwjZ P›`ª Ó 6 K…wl 1496375773

1887

wbgvB P›`ª gvwbK P›`ª Ó 6 K…wl 1.99185E+16

1888

BDbym Avjx Avt mvËvi Ó 6 K…wl 2846788335



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1889

myRv Rvgv¾j cÖvgvwbK cvov 6 K…wl 4646839532

1890

Lv‡j`v Avwgi Rwjicvo 6 K…wl 6423918769

1891

wjcb ZwQi wgqvcvov 6 K…wl 3262080439

1892

Avwgbyi Rvgvb Av‡¯‹vi PviAvbx †kt 6 K…wl 8246680550

1893

mvwn`v kg‡ki b`xicvo 6 K…wl 6879319819

1894

‡mwjg Gikv`yj Rwjicvo 6 K…wl 3739105728

1895

`yjvj Kwdj Rwjicvo 6 K…wl 4646709016

1896

wQwÏKv wgVz Uzcvgvix 6 K…wl 8.51272E+12



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1897

Avbviæj nvwQgywÏb cÖvgvwbKcvov 6 K…wl 1018244994

1898

gbyRv ‡gvK‡jQvi ‰kjøvcvov 6 K…wl 2851733379

1899

gû‡evb Av‡bd ‰kjøvcvov 6 K…wl 8246811031

1900

k¨vgjx ‡LvKv ‡LZvcvov 6 K…wl 2396707180

1901

‡ivK‡Qbv AvbQvi Ó 6 K…wl 1496805100

1902

iwnjv gqbyj Ó 6 K…wl 8.51272E+12

1903

RvbœvwZ mwn`vi wgqvcvov 6 K…wl 1501807216

1904

mv‡n`v wmivRyj Ó 6 K…wl 5096792220



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1905

iwngv AvKevi Ó 6 K…wl 1946866538

1906

iæcvjx gwRevi Ó 6 K…wl 3296822038

1907

Avwngb QwjgywÏb Ó 6 K…wl 2846510770

1908

iæ‡ej ‡iqvRyj Ó 6 K…wl 1.99185E+16

1909

Lv‡`gvj g„Z †ZvRv¤§vj Ó 6 K…wl 8.51272E+12

1910

‡RvQbv Av‡e` Pvjve›` 6 K…wl 6437422584

1911

iIkb Aviv ingvb wgqvcvov 6 K…wl 5546549014

1912

iwgQv ingZ Djøvn Ó 6 K…wl 2396551398



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1913

Qvwebv Kwei Ó 6 K…wl 8246161254

1914

AvZi Avãyjøvn cÖvgvwbKcvov 6 K…wl 6446794130

1915

evnvwÏ Avãyjøvn Ó 6 K…wl 2846937056

1916

‡cqvix Av‡jc Ó 6 K…wl 5996993647

1917

AvKgvj ‡ZvRv‡¤§j Ó 6 K…wl 9146924759

1918

fzÆz wgqv mvBt QzKzix Ó 6 K…wl 8697136102

1919

Avt nK ZdwQb Ó 6 K…wl 6897061443

1920

gqbv KzÏym Ó 6 K…wl 8.51272E+12



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1921

Avd‡ivRv nvd‡Rj Ó 6 K…wl 8246964129

1922

Lvw`Rv nvwdRyj Ó 6 K…wl 1961393475

1923

AvwQqv eQiæwÏ Ó 6 K…wl 3746679509

1924

‡gvn‡Qbv BqvwQb wgqvcvov 6 K…wl 8696573834

1925

kvwšÍ ‡KvevZ cÖvgvwbKcvov 6 K…wl 3277732040

1926

Kíbv QvbvwÏ Uzcvgvix 6 K…wl 6446508613

1927

nv‡Qb evby Avey Zv‡je Ó 6 K…wl 1946437785

1928

meRv AvwRgywÏ Ó 6 K…wl 9146496147



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1929

‡gvKZvwibv Avey e°i wgqvcvov 6 K…wl 3296816725

1930

‡ivK‡Qbv gKeyj ‡gŠjfxcvov 4 K…wl 8696431462

1931

Avt gwZb Kvëz Ó 4 K…wl 7797097875

1932

iæwnjv beve DwÏb Ó 4 K…wl 8246150141

1933

wRbœv QwjgywÏb Ó 4 K…wl 3746962160

1934

wkwibv Gwnqv bvjyicvov 4 K…wl 2846791685

1935

Zviv nvwKg DwÏb Ry¤§vcvov 4 K…wl 1496803014

1936

Qwebv mvnveywÏb Ó 4 K…wl 9573408078



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1937

nv‡mb evby Avt gwRZ Ó 4 K…wl 7346999654

1938

mvwn`v wmivRyj Ó 4 K…wl 9147051834

1939

wRjøyi gwni DwÏb Ó 4 K…wl 7797093049

1940

jwZd ewQi wmUgnj 4 K…wl 9146924361

1941

wejwKQ ‡ejvj gyûixcvov 4 K…wl 8696727208

1942

iægv dRjy nK UvIqvcvov 4 K…wl 6405188085

1943

mv‡nev KwQi ivgbMi 4 K…wl 6446364587

1944

AwcZb nvwmg bvjyicvov 4 K…wl 5096787899



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1945

Avwgbyi bvjy Lvb Ó 4 K…wl 9573192995

1946

iwk`v wbivmv ivgbvMi 4 K…wl 5096793558

1947

dv‡Zgv dRjy Ó 4 K…wl 5546400036

1948

K`evby G›`v`yj bvjyicvov 4 K…wl 8696860025

1949

‡gvKviig LwZevi ‡eZMvox 4 K…wl 1947332977

1950

Avt nvwg` KvwQg gyûixcvov 4 K…wl 6896356448

1951

Qvw`Kzj g„Z Qeyj ivgbMi 4 K…wl 8.51272E+12

1952

BDbyQ Avjx Avt Mdzi Ó 4 K…wl 8.51272E+12



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1953

AvwbQzj Avt Mdzi Ó 4 K…wl 1946583984

1954

mv‡neRb ‡gvQb Ó 4 K…wl 2846655963

1955

gvBjyj ‡Qv‡K›`vi ‡eZMvox 4 K…wl 330734407

1956

`qvj Avt ‡gvwRZ gyûixcvov 4 K…wl 7796538226

1957

Lv‡jK AvwRRvi ivgbMi 4 K…wl 6896503403

1958

Avey Qv‡jK Avey e°i gyûixcvov 4 K…wl 7796418932

1959

kvnbvR ‡ZvKvb wKkvgZ †kt 4 K…wl 5097564651

1960 সজযামত িৃ: যায় িনি িুভায যায় আরদাদুয 4 K…wl 1027263696



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1961 ধযনী কান্ত যা কনক কুভায যা অরদাদনৄয 4 K…wl 8.51272E+12

1962 াআদুর অঃ ভমজদ পভৌরবীাড়া 4 K…wl 5503375932

1963 পারুক তছয পভৌরবীাড়া 4 K…wl 5546890326

1964 মভরন যকুভায দা পভৌরবীাড়া 4 K…wl 5997124176

1965 সুখ ধন দা রারটু দা পভৌরবীাড়া 4 K…wl 3746812654

1966 লুৎপয খনয ঈঃ পভৌরবীাড়া 4 K…wl 1947139059

1967 গীতা যানী দা জডন দা পভৌরবীাড়া 4 K…wl 4646845968

1968 াসুযী ফাফলু ীটভর 4 কৃমল 2807483454



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1969 ভাসুদা ফাবু ীটভর 4 কৃমল 1946582473

1970 পমযদা পজলু ীটভর 4 কৃমল 5561446559

1971 মুক্তা অঃ ভমতন মকাভত পযনৄয 4 কৃমল 4196671285

1972 রাআরী জফুয ীটভর 4 কৃমল 1946733571

1973 অযজু অমজজায জুম্মাাড়া 4 কৃমল 5546171843

1974 ানন অরী অছাব্বয জুম্মাাড়া 4 কৃমল 1946212295

1975

Avbviæj nK Gidvb DwÏb kvn&cvov 5 Kw…l 4196678710

1976

Avwbmyj wgqv AvwgbywÏb nvwRcvov 5 Kw…l 7348934998



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1977

‡gvbveŸi Avjx gm‡mi Avjx gv÷vicvov 5 Kw…l 4646419897

1978

Zviv evby ‡ZvRv gv÷vicvov 5 Kw…l 6896366264

1979

bqv wgqv gKeyj †nv‡mb gv÷vicvov 5 Kw…l 1946880703

1980

nvwdRyj Bmjvg Avdvb DwÏb KvRxcvov 5 Kw…l 1496532688

1981

ivRv wgqv ‡Zvwni DwÏb KvRxcvov 5 Kw…l 14969634537

1982

k¨vgjx gwZqvi KvRxcvov 5 Kw…l 2396560902

1983

Kgjv LyZzb ggZvR KvRxcvov 5 Kw…l 6446147834

1984

mvB`yj Avt †nv‡mb KvRxcvov 5 Kw…l 4196164596



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1985

ZvwiKzj Avt ingvb KvRxcvov 5 Kw…l 6446954379

1986

mwdqvi Avdvb KvRxcvov 5 Kw…l 3296167780

1987

Av‡j`v Av‡Kj evjvcvov 5 Kw…l 7347002904

1988

bvRgyj Avt ingvb KvRxcvov 5 Kw…l 1023350729

1989

ev”PvB Qvgmyj evjvcvov 5 Kw…l 6446802198

1990

kvwn`v ‡Kiæ gvgy` evjvcvov 5 Kw…l 7346955797

1991

jvBRy Qdi evjvcvov 5 Kw…l 8246687431

1992

mvB`yj Zdzj evjvcvov 5 Kw…l 7347009594



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

1993

Avmivdzi AvwRevi evjvcvov 5 Kw…l 2396855328

1994

gqbv gv‡jK evjvcvov 5 Kw…l 2396715563

1995

‡mivRyj Avdvb evjvcvov 5 Kw…l 7346724375

1996

AvZi gwbiæ¾vgvb evjvcvov 5 Kw…l 9133047739

1997

‡Rvev‡q` iwng eKm gv÷vicvov 5 Kw…l 4197085584

1998

AvwRRyj AvQv`yj kvn&cvov 5 Kw…l 8246687977

1999

AvQv`yj AwKj DwÏb kvn&cvov 5 Kw…l 9146659744

2000

GmivBj AvRMi ‡PŠaixcvov 5 Kw…l 6896508329



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2001

gvndzRv Avjv DwÏb nvRxcvov 5 Kw…l 846513840

2002

Avãym wmwÏK Avjx †nv‡mb nvRxcvov 5 Kw…l 3280330808

2003

gwkDi AvRMi nvRxcvov 5 Kw…l 5981672503

2004

mvwdqv Qv‡ei nvRxcvov 5 Kw…l 6896363196

2005

bqvgvB Zdzj DwÏb nvRxcvov 5 Kw…l 3746392087

2006

‡mv‡nj †RveivR nvwRcvov 5 Kw…l 2350815532

2007

‡gvkvid ‡mv‡nj cÖvgvbxKcvov 5 Kw…l 2396415073

2008

Rûiv Rûiæj `t †eZMvox 5 Kw…l 6403101428



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2009

ARydv ZwQi cÖvgvbxKcvov 5 Kw…l 8246394608

2010

Kwe †eIqv Qvgv` cÖvgvbxKcvov 5 Kw…l 7796174428

2011

bvwQgv kwn`vi cÖvgvbxKcvov 5 Kw…l 9573084366

2012

iv‡eqv bwQgywÏb cÖvgvbxKcvov 5 Kw…l 1946219753

2013

AvLZvi Rvnvb mv‡R`v Rg‡m` cÖvgvbxKcvov 5 Kw…l 9146357414

2014

ZvQwKbv Avt Mdzi cÖvgvbxKcvov 5 Kw…l 6896140915

2015

GwRqv Kdzj cÖvgvbxKcvov 5 Kw…l 4196381547

2016

‡iby †eMg Dgi `t †eZMvox 5 Kw…l 5985563344



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2017

iv‡k`v ZQwjg LvUvix 5 Kw…l 3746819899

2018

K`evby AvRMvi LvUvix 5 Kw…l 9146793410

2019

AvdiæRv ‰Zqe Avjx LvUvix 5 Kw…l 4196680898

2020

‡gvKviigv kvwnbyi LvUvix 5 Kw…l 8.51272E+12

2021

‡gvkv‡id ‡gvRv‡¤§j LvUvix 5 Kw…l 8.51272E+12

2022

nv‡iQ nvwg`yj LvUvix 5 Kw…l 3781250434

2023

bviMxR gKeyj LvUvix 5 Kw…l 1023418294

2024

wiqvR Avn‡g` iwdKzj `t †eZMvox 5 Kw…l 2411339621



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2025

AvdZveyj ‡LvKv gvgy` evjvcvov 5 Kw…l 3296538220

2026

AvLZviæ¾vgvb ‡Mvjvg †gv Í̄dv nvRxcvov 5 Kw…l 5077128014

2027

dwi`v dwi`yj nvRxcvov 5 Kw…l 1910190493

2028

AvwbQzi ‡Mvjvg †gv Í̄dv nvRxcvov 5 Kw…l 8.51272E+12

2029

Kwei AvdRvj nvRxcvov 5 Kw…l 8696211401

2030

iv‡eqv ‡bi‡Mb ‡PŠaixcvov 5 Kw…l 3296178316

2031

‡ivL‡mbv bwQi ‡PŠaixcvov 5 Kw…l 7346574531

2032

AvwjRv Q‡di ‡PŠaixcvov 5 Kw…l 2396567360



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2033

Bm‡gvZviv AvdRvjyj nK ‡PŠaixcvov 5 Kw…l 3296166923

2034

wbjydv Q‡gi Avjx ‡PŠaixcvov 5 Kw…l 5097073422

2035

bRiæj Szmy gvgy` ‡PŠaixcvov 5 Kw…l 3296180595

2036

‡cqviv bv‡jqvR ‡PŠaixcvov 5 Kw…l 9146353348

2037

kwidzj Kvbvg gvgy` ‡PŠaixcvov 5 Kw…l 1496161827

2038

cvwLRv Avt I‡n` ‡PŠaixcvov 5 Kw…l 5996203856

2039

iwngv AvweR DwÏb cÖvgvbxKcvov 5 Kw…l 3296177797

2040

ev`j Avt iwk` cÖvgvbxKcvov 5 Kw…l 6446150572



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2041

iæwRbv jyrdi ingvb evjvcvov 5 Kw…l 4201793991

2042

mvRy wgqv gwgb evjvcvov 5 Kw…l 9151766879

2043

`yjvjx AvwRRvi evjvcvov 5 1496153659

2044

‡gvK‡Q`yj nvwdRyj KvwRcvov 5 Kw…l

4196376810

2045

সভাবনা আঃ আউয়ার িাজীাা 5

কৃমল

9146361671

2046

দুরু জময উিীন প্রাভামনিা

া

5

Kw…l

9146354502

2047 জানমি যানী দ্বীবজন্দ্র নাথ আরদাদুয 7 গৃমনী 9147956230

2048 চম্পা যানী যায় ুরীন চন্দ্র আরদাদুয 7 গৃমনী 2846517882



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2049 মভন্টু চন্দ্র ধীবযন্দ্র নাথ আরদাদুয 7 মদনভজযু 4197091079

2050 িুভ ফারা ভন্ত ী ভন্ত আরদাদুয 7 গমৃনী 3746539513

2051 াযফতী যানী নরনী যঞ্জন আরদাদুয 7 গমৃনী 2721714291

2052 যভভমন যায় নান্টু যাভ আরদাদুয 7 গমৃনী 5096518187

2053 ননী ফারা মতযাভ আরদাদুয 7 গমৃনী 8697143272

2054 সজানা যানী সখািা যাভ আরদাদুয 7 গমৃনী 4197088489

2055 যী যানী সভন্ত িুভায আরদাদুয 7 গমৃনী 2721715060

2056 সিরা যানী অনুিুর আরদাদুয 7 গমৃনী 6896506935



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2057 মনু্ধ্ যানী মগবযন চ ন্দ্র আরদাদুয 7 গমৃনী 7347004231

2058 ভমনিৃষ্ণ যায় ুমরন চন্দ্র আরদাদুয 7 মদনভজযু 2396843951

2059 িৃষ্ণা যানী ধীবযন্দ্র নাথ আরদাদুয 7 গমৃনী 2847077381

2060 সজানা যানী িামভক্ষা যায় আরদাদুয 7 গমৃনী 5096801906

2061 স্বন িুভায বযন্দ্র নাথ আরদাদুয 7 মদনভজযু 2721714112

2062 সমাবগন চন্দ্র অনন্ত চন্দ্র সদান্ডযা 8 মদনভজযু 4196374013

2063 গীতা যানী মনতয সগাার সদান্ডযা 8 গমৃনী 8247099487

2064 ভজজদা খাতুন আজজফায সদান্ডযা 8 গমৃনী 2721716837



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2065 জমতন ভন্ত ফরাই ভন্ত সদান্ডযা 8 মদনভজযু 4196961876

2066 রুবফর মভয়া আব্দরু খাবরি সদান্ডযা 8 মদনভজযু 1496382506

2067 শ্রীফা চন্দ্র আমিিা চযন সদান্ডযা 8 মদনভজযু 3296171352

2068 িবনাি চন্দ্র মুবগার চন্দ্র সদান্ডযা 8 মদনভজযু 7796394711

2069 দীবন চন্দ্র িারীযঞ্জন সদান্ডযা 8 মদনভজযু 1496527522

2070 খমতফ উজিন াাফ উজিন সদান্ডযা 8 মদনভজযু 5546839316

2071 ুমভতা যানী অনুিুর চন্দ্র সদান্ডযা 8 গৃমনী 8246967932

2072 মক্ষমত চন্দ্র গমফন্দ চন্দ্র সদান্ডযা 8 মদনভজযু 5097072697



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2073 বুবন চন্দ্র ভমন চন্দ্র সদান্ডযা 8 মদনভজযু 6247096657

2074 মফবযন্দ্র নবগন চন্দ্র সদান্ডযা 8 মদনভজযু 8246973781

2075 মভম সফগভ আতাউয সদান্ডযা 8 গমৃনী 2646802235

2076 চান ুফারা সদবফন্দ্র সদান্ডযা 8 গমৃনী 8246542982

2077 মফমন চন্দ্র বয চন্দ্র সদান্ডযা 8 মদনভজযু 9573410652

2078 নাজজভুর ি আমর উজিন সদান্ডযা 8 মদনভজযু 5097071590

2079 সভবয জাভান যমপিুর সদান্ডযা 8 মদনভজযু 825793378

2080 সভািন্দ চন্দ্র ুমযন চন্দ্র সদান্ডযা 8 মদনভজযু 6896506224



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2081 ভুিুর চন্দ্র মিবায চন্দ্র সদান্ডযা 8 মদনভজযু 3746967714

2082 প্রমতভা যানী ভন্টুযাভ সদান্ডযা 8 গমৃনী 5996722962

2083 মনধু ফারা আজজন চন্দ্র সদান্ডযা 8 গমৃনী 3296536232

2084 ননী ফার ভন্ত িামভক্ষা ভন্ত সদান্ডযা 8 গমৃনী 5996199492

2085 আব্দরু ফাবতন সভাক্তায আরী সদান্ডযা 8 মদনভজযু 2815679770

2086 সপবরা সফওয়া িাভার উজিন সদান্ডযা 8 গমৃনী 2846666085

2087 সভাছাঃ নুয ফানু িান্দযুা ভাভুদ সদান্ডযা 8 গমৃনী 8246390259

2088 ভাধফী যানী আনন্দ চন্দ্র সদান্ডযা 8 গমৃনী 5546996119



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2089 রুনা রায়রা ভঞ্জযু আরী সদান্ডযা 8 গমৃনী 5096944128

2090 ভাাভুদা সফগভ ভাাম্মদ আরী সদান্ডযা 8 গমৃনী 1946876552

2091 পুযিমন সফগভ সিতাফ উজিন সউরাদ 8 গমৃনী 8696589483

2092 আমযপুর ইরাভ রার মভয়া সউরাদ 8 মদনভজযু 3284065582

2093 দুরারী সফগভ তভদছর উজিন সউরাদ 8 গমৃনী 8201046565

2094 মফলাদু মভয়া তমছয উজিন সউরাদ 8 মদনভজযু 1496684398

2095 সয়াযী সফগভ ভজজফ উজিন সউরাদ 8 গমৃনী 4196524252

2096 ফুরফুমর সফগভ িমপর উজিন সউরাদ 8 গমৃনী 4661283749



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2097 ভনু্নজা সফগভ ফছয উজিন সউরাদ 8 গমৃনী 8246167681

2098 আব্দরু াবরি সতাপাজ্জর সউরাদ 8 মদনভজযু 2721717355

2099 ামভদুর ইরাভ আব্দযু যভান সউরাদ 8 মদনভজযু 3751808845

2100 রুমভনা সফগভ আমভনুয সউরাদ 8 গমৃনী 4646421990

2101 শুিারু মভয়া গাজজ ভাভুদ সউরাদ 8 মদনভজযু 1496532639

2102 মযত আরী খাবরি সউরাদ 8 মদনভজযু 9127266002

2103 আব্দরু িুিু আমভনুয সউরাদ 8 মদনভজযু 2721000016

2104 নজরুর ইরাভ যমভ মভয়া সউরাদ 8 মদনভজযু 9101849678



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2105 আব্দযু যমভ আমতয়ায সউরাদ 8 মদনভজযু 8246821584

2106 রাবরী সফগভ আব্দযু আজজজ সউরাদ 8 গমৃনী 2396846814

2107 াভুর আরভ ভমপজ উজিন সউরাদ 8 মদনভজযু 2396854909

2108 আব্দরু আজজজ আব্বা সউরাদ 8 মদনভজযু 4646718827

2109 যবভ চন্দ্র সগযাঙ্গ সউরাদ 8 মদনভজযু 3296971652

2110 যাধা যানী নটিু চন্দ্র সউরাদ 8 গমৃনী 7796173883

2111 অজয় চন্দ্র িান্দযুাযায় সউরাদ 8 মদনভজযু 5096808516

2112    ভুক্তা যাণী নবগন চন্দ্র সউরাদ 8 গমৃনী 7346207694



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2113 ফান্তী যানী চজন্ড চযন সউরাদ 8 গমৃনী 3746177934

2114 মভা যানী ফীবযন্দ্র নাথ সউরাদ 8 গমৃনী 4543000405

2115 াধন চন্দ্র ভন্টুযাভ সউরাদ 8 মদনভজযু 5546196733

2116 মফজয় িুভায িান্দযুা সভান সউরাদ 8 মদনভজযু 1023276320

2117 নাযায়ন চন্দ্র িান্দযুা সভান সউরাদ 8 মদনভজযু 2396993160

2118 অঞ্জনা যানী প্রন্ন িুভায সউরাদ 8 গমৃনী 8697011867

2119 গবজন চন্দ্র িান্দযুা সভান সউরাদ 8 মদনভজযু 4646994477

2120 মফিাভ চন্দ্র জজবততন চন্দ্র সউরাদ 8 মদনভজযু 2396414753



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2121 সিানাযাভ প্রন্ন িুভায সউরাদ 8 মদনভজযু 8697018730

2122 মফথী যানী ডামরভ িুভায সউরাদ 8 গমৃনী 7327538281

2123 মভনুতী যানী খবগন্দ্র সউরাদ 8 গমৃনী 3296925047

2124 বুবন চন্দ্র সভন্ত িুভায সউরাদ 8 মদনভজযু 1496962364

2125 সযন ুফারা িাবন্দশ্বয সউরাদ 8 গমৃনী 4646200313

2126 চম্পা যানী যায় জজবতন্দ্র সউরাদ 8 গমৃনী 2721718125

2127 ুফা চন্দ্র ভন্টুযাভ সউরাদ 8 মদনভজযু 9573087518

2128 মচবনা ফারা সখতু চন্দ্র সউরাদ 8 গমৃনী 2721717908



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2129 জয়মন্ত যানী ুমনর চন্দ্র সউরাদ 8 গমৃনী 2721717970

2130 প্রিা চন্দ্র ববফ চন্দ্র সউরাদ 8 মদনভজযু 2854471261

2131 প্রমভরা যানী উভািান্ত সউরাদ 8 গমৃনী 3296172129

2132 মফভর চন্দ্র শুমর চন্দ্র সউরাদ 8 মদনভজযু 1946590641

2133 মফিা চন্দ্র যাজিুভায সউরাদ 8 মদনভজযু 3746180821

2134 যাজিুভায সগাার চন্দ্র সউরাদ 8 মদনভজযু 5096153183

2135 নাজভুন্নাায নাজভুর ি সউরাদ 8 গমৃনী 2411341320

2136 নামছভা খাতুন নওাদ মভয়া সউরাদ 8 গমৃনী 7796973795



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2137 ারুর সফগভ সাবন আরী সউরাদ 8 গমৃনী 3296826666

2138 াবছন ফানু ছাবফয আরী সউরাদ 8 গমৃনী 5096669212

2139 মভনা সফগভ আব্দযু যভান সউরাদ 8 গমৃনী 8246821345

2140 ছমিনা সফগভ আব্দু াত্তায সউরাদ 8 গমৃনী 8246694072

2141 প্না যানী াভছুর সউরাদ 8 গমৃনী 5096668727

2142 ভবনায়াযা ভাাম্মদ আরী সউরাদ 8 গমৃনী 6446517713

2143 মযাজ মভয়া ছাব্বুর সউরাদ 8 মদনভজযু 3761237126

2144 ফান ুসফগভ সভাজাবম্মর ি সউরাদ 8 গমৃনী 2721717514



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2145 সছািায়া খাতুন ওিত আরী সউরাদ 8 গমৃনী 9573195089

2146 যমদা সফগভ আব্দযু যমদ সউরাদ 8 গমৃনী 9148502225

2147 মপিুর ইরাভ আজজজায সউরাদ 8 মদনভজযু 6446947258

2148 ভয়না খাতুন আজজজরু সউরাদ 8 গমৃনী 5551828717

2149 রুারী সফগভ রাজ ুমভয়া সউরাদ 8 গমৃনী 9161274940

2150 নুযজাান সফগভ আফুর িারাভ সউরাদ 8 গমৃনী 6446521343

2151 সভাবছানা সভাফাযি আরী সউরাদ 8 গমৃনী 2396414704

2152 সয়াযী সফগভ সভাজাবম্মর ি সউরাদ 8 গমৃনী 3746819915



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2153 সগারাভ যব্বানী জময উজিন সউরাদ 8 মদনভজযু 5096669386

2154 াভছুর ি আব্দু াভাদ সউরাদ 8 মদনভজযু 4647128422

2155 ছাবদিা সফগভ ভভতাজ সউরাদ 8 গমৃনী 2721717855

2156 ফুরফুমর সফগভ সভাজাায আরী সউরাদ 8 গমৃনী 5996724042

2157 আদুযী সফগভ আমফজ উজিন সউরাদ 8 গমৃনী 2396414233

2158 যওবানা সফগভ নওা ভাভুদ সউরাদ 8 গমৃনী 3296545316

2159 যমপিুর আব্দু িুিৃ সউরাদ 8 মদনভজযু 2846942692

2160 আনজভুা সফগভ আফুর সাবন সউরাদ 8 গমৃনী 8696585572



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2161 ঞ্চী সফগভ াাদাত সউরাদ 8 গমৃনী 3296396660

2162 ভজজফুর আমভন উজিন সউরাদ 8 মদনভজযু 2396992592

2163 সপবযাজা সফগভ ছপুরুজিন সউরাদ 8 গমৃনী 1023278482

2164 আব্দরু যমদ ছয়পুজিন সউরাদ 8 মদনভজযু 4196958799

2165 আময়া সফগভ আছাফ সউরাদ 8 গমৃনী 7796397037

2166 ভারুপা ভাবরি সউরাদ 8 গমৃনী 7351858662

2167 ামরভা সফগভ যমভ মভয়া সউরাদ 8 গমৃনী 6446374057

2168 পমযদা সফগভ পজরায যভান সউরাদ 8 গমৃনী 5096398195



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2169 এবভাতাযা টয়যা ভাভুদ সউরাদ 8 গমৃনী 5996569819

2170 ারা সফগভ আযাপ সউরাদ 8 গমৃনী 1921766844

2171 অমভছা সফগভ ভাা আরভ সউরাদ 8 গমৃনী 2721717551

2172 সভাতাায সাবন এিাব্বয সউরাদ 8 মদনভজযু 3747094138

2173 সজাবরখা সফগভ আমভনুয সউরাদ 8 গমৃনী 2721717883

2174 সটাযা ভাভুদ সনচু ভাভুদ সউরাদ 8 মদনভজযু 6896512297

2175 ভাবরিা সফগভ আব্দরু আজজজ সউরাদ 8 গমৃনী 59966812243

2176 জাাঙ্গীয আজগায আরী সউরাদ 8 মদনভজযু 2721717410



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2177 আফুর সাবন সযজাতুল্লা সউরাদ 8 মদনভজযু 3746828585

2178 পজজরা সফগভ আফ ুফক্কয সউরাদ 8 গমৃনী 2353523869

2179 ভবভনা খাতুন আবফদ আরী সউরাদ 8 গমৃনী 2721717844

2180 জমযনা সফগভ সভাবরভ সউরাদ 8 গমৃনী 2721717820

2181 িারাভ মভয়া সভাস্তামপজায সউরাদ 8 মদনভজযু 2846943179

2182 আব্দু াভাদ াগরা া সউরাদ 8 মদনভজযু 4196376596

2183 ভব্বত আরী তবভয উজিন সউরাদ 8 মদনভজযু 3746889482

2184 মল্পী সফগভ ভাছুভ আরী সউরাদ 8 গমৃনী 1925460626



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2185 পভাকাযভ পানন পদান্দযা 8 মদনভজুয 8.51272E+12

2186 মভন্টু নুরুর ক পদান্দযা 8 মদনভজুয 7736827801

2187 অব্দুর খানরক অনরপ ঈমদ্দন পদান্দযা 8 মদনভজুয 7796399488

2188 াযমবন পফগভ ভমায যভানন পদান্দযা 8 গৃীমন 8.51272E+12

2189 জমভরা পফগভ জমছয ঈমদ্দন পদান্দযা 8 গৃীমন 1497088532

2190 পতৌমপক াান জহুদুর ক পদান্দযা 8 মদনভজুয 3301824821

2191 পমযদুর আরাভ মদায যভান পদান্দযা 8 মদনভজুয 3253384048

2192 মযাজুর আরাভ মদায যভান পদান্দযা 8 মদনভজুয 9573488757



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2193 অনরপজন পফগভ কমযমুমদ্দন পদান্দযা 8 গৃীমন 2846946305

2194 ভমজদা খাতুন খুকী পভাজানম্মর ক পদান্দযা 8 গৃীমন 8246966967

2195 ভাামুদুর াান ভকবুর পানন পদান্দযা 8 মদনভজুয 1496952644

2196 পভানছনা পফগভ অনফজ ঈমদ্দন পদান্দযা 8 গৃীমন 9147062278

2197 অনভনা পফগভ কমপর ঈমদ্দন পদান্দযা 8 গৃীমন 1496959196

2198 যনমজনা খাতুন জাভার ঈমদ্দন পদান্দযা 8 গৃীমন 6447082527

2199 অবু সুমপান অনকায অরী পদান্দযা 8 মদনভজুয 9146125001

2200 ারূর যানী যা ীকান্ত যা চাযঅনী 6 গৃীমন 1946207253



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2201 রাআজু পফগভ অজগয অরী মকাভত গৃীমন 6896498323

2202 সুমপা পফগভ ভমভনুয যভান মকাভত গৃীমন 8.51272E+12

2203 পজানানফ অমভনুয যভান চারাফন মদনভজুয 8664479477

2204 যওন অযা যভান মভা মকাভত গৃীমন 5546549014

2205 বুজ মভা অপজাণ পানন মকাভত 6 মদনভজুয 5992186816

2206 জানদুর আরাভ ভকবুর পানন মকাভত 6 মদনভজুয 1023414491

2207 অরভত পানন অমরভ ঈমদ্দন মকাভত 6 মদনভজুয 1946432901

2208 পযখা পফগভ একব্বয পানন মকাভত 6 গৃীমন 7796393812



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2209 নামজযা অক্তায রার মভা চাযঅনী 6 গৃীমন 1.99585E+16

2210 ভনারূর আরাভ সুরতান ঈমদ্দন চাযঅনী 6 মদনভজুয 3304508132

2211 ভামন সুরতান ঈমদ্দন চাযঅনী 6 মদনভজুয 2396987030

2212 ভনা ভন্ডর ভী ভন্ডর মকাভত 6 গৃীমন 3746537905

2213 ভমনরুজ্জাভান অছাদুর প্রাভামনকাাা 6 মদনভজুয 6011253546

2214 ওানজদ অরী অব্দুয যমদ মকাভত পযনৄয 6 মদনভজুয 1.99085E+16

2215 ামকর অনভদ মযফুর মকাভত পযনৄয 6   মদনভজুয 9580791698

2216 অন চন্দ্র মননযন চন্দ্র মকাভত পযনৄয 6 মদনভজুয 3725588416



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2217 মভঠু মভা অছাদুর মকাভত পযনৄয 6 মদনভজুয 9573406726

2218 পজলুর ক ভনপর                   চান্দাভাযী 3 মদনভজুয 2846780134

2219 অা  অক্তায অমজজুয চান্দাভাযী 3 মদনভজুয 1946861596

2220 যওন অযা অমছমুমদ্দন চান্দাভাযী 3 গৃীমন 3296814506

2221 আভাআর কমপর ঈমদ্দন চান্দাভাযী 3 মদনভজুয 3749730358

2222 ভুনন চন্দ্র পগাার চন্দ্র চান্দাভাযী 3 মদনভজুয 2846494322

2223 প্রমতভা যানী নৄমরন চান্দাভাযী 3 মদনভজুয 9573338044

2224 ফাচ্চু মভা ফাায ঈমদ্দন চান্দাভাযী 3 মদনভজুয 9562737784



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2225 ফাদা অরভ ভকবুর পানন চান্দাভাযী 3 মদনভজুয 6446499052

2226 ভাধফ চন্দ্র নৄ নচন্দ্র চান্দাভাযী 3 মদনভজুয 6896341200

2227 জগমদ ঈনন্দ্রনাথ চান্দাভাযী 3 মদনভজুয 6897051055

2228 গনজন চন্দ্র পগাার চন্দ্র চান্দাভাযী 3 মদনভজুয 7796679244

2229 পজযামতকৃষ্ণ মেমত চান্দাভাযী 3 মদনভজুয 9146765822

2230 দ্বাযকা নাথ যা মফননাদ চন্দ্র চান্দাভাযী 3 মদনভজুয 1496661115

2231 মভঠু ফভন মফমন চান্দাভাযী 3 মদনভজুয 7.31454E+13

2232 মযভর চন্দ্র মুযাযী চন্দ্র চান্দাভাযী 3 মদনভজুয 9146635512



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2233 নয চন্দ্র মুকুন্দ চন্দ্র চান্দাভাযী 3 মদনভজুয 8685166806

2234 াাদত পানন কনৄর ঈমদ্দন চান্দাভাযী 3 মদনভজুয 8697003237

2235 এছাাক অরী কনৄর ঈমদ্দন চান্দাভাযী 3 মদনভজুয 5996552708

2236 অব্দুয যমদ অমফজ ঈমদ্দন মকাভত পযনৄয 6 মদনভজুয 9573408763

2237 পচন ফানু অমছভ ঈমদ্দন মকাভত পযনৄয 6 মদনভজুয 6446666932

2238 পযানকা পফগভ অ: রমতপ ভািাযাড়া 6 গৃীমন 5096170724

2239 কামছভ ঈমদ্দন ময ঈমদ্দন চাযঅনী 6 মদনভজুয 7797096885

2240 পভানছনা পফগভ ভমজফয মকাভত পযনৄয 6 গৃীমন 7796812737



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2241 মপযদুছ মভা জাম্মাজ্জর মকাভত পযনৄয 6 মদনভজুয 1946578547

2242 জাামঙ্গয অরভ জাভাজ্জর মকাভত পযনৄয 6 মদনভজুয 4196520110

2243 দুলু মভা ভমজফয মকাভত পযনৄয 6 মদনভজুয 2396837953

2244 াাজাান মভা ভমজফয মকাভত পযনৄয 6 মদনভজুয 1496524289

2245 ামরভ মভা অমভনুয যভান মকাভত পযনৄয 6 মদনভজুয 2846655369

2246 ভমনযা পফগভ মুকুর মভা মকাভত পযনৄয 6 গৃীমন 1496673433

2247 রুমজনা পফগভ তাজ ঈমদ্দন চাযঅনী পযনৄয 6 গৃীমন 5996844881

2248 ভাাবুফায যভান জাাঙ্গীয চাযঅনী পযনৄয 6 মদনভজুয 4211258217



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2249 ভমজদা পফগভ অব্দুর ছাত্তায মকাভত পযনৄয 6 মদনভজুয 1946863626

2250 সুধা যানী যা শ্যাভা চযন দা মকাভত পযনৄয 6 মদনভজুয 6896498760

2251 াযমজনা পফগভ াাদৎ চাযঅনী পযনৄয 6 গৃীমন 4646845091

2252 মপায াজু অব্দুর ামভদ চাযঅনী পযনৄয 6 মদনভজুয 9146493052

2253 বুমর পফগভ অব্দু ছুফান মকাভত পযনৄয 6 গৃীমন 7796164650

2254 নন তাযা পফগভ ভভতাজ অরী মকাভত পযনৄয 6 গৃীমন 8696425530

2255 ভমভনুয যভান অব্দুর গমন মকাভত পযনৄয 6 মদনভজুয 2396176980

2256 মজাঈয যভান পতাজানম্মর মকাভত পযনৄয 6 মদনভজুয 7346447803



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2257 ভমভদুর আরাভ ভমজফয মকাভত পযনৄয 6 মদনভজুয 7797095754

2258 অবু ছানদ নজরুর মকাভত পযনৄয 6 মদনভজুয 8696573073

2259 না মভা গফুয ঈমদ্দন মকাভত পযনৄয 6 মদনভজুয 9146495008

2260 ভাাফুজায ভাাতাফ মকাভত পযনৄয 6 মদনভজুয 7757267393

2261 অব্দুর জমরর অমজজায মকাভত পযনৄয 6 মদনভজুয 6897062193

2262 পভাকনরছায অছাফ ঈমদ্দন মকাভত পযনৄয 6 মদনভজুয 7792145356

2263 পভাছা: মরমর পফগভ ভমজফয মকাভত পযনৄয 6 গৃীমন 8246384468

2264 রাআমর পফগভ ভপাজ্জর মকাভত পযনৄয 6 গৃীমন 7346535497



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2265 তাছমকনা অব্দুর গফুয দমেন পফতগাড়ী 5 গৃমণী 6896140917

2266 কমফ পফওা ছাভাদ দমেন পফতগাড়ী 5 গৃমণী 7796174428

2267 পযাভান মভা ফাবুর মভা দমেন পফতগাড়ী 5 কৃলক 8701855176

2268 মভজানুয যভান ফাবুর মভা দমেন পফতগাড়ী 5 কৃলক 1920824628

2269 অননাাযা পফগভ অননাায পানন দমেন পফতগাড়ী 5 গৃমণী 4196376513

2270 মরমর পফগভ পভাখনরছয দমেন পফতগাড়ী 5 গৃমণী 8.51272E+12

2271 ছানদকা পফগভ অমজজায দমেন পফতগাড়ী 5 গৃমণী 8696866287

2272 অব্দুয যমদ নমছভ ঈদ্দীন দমেন পফতগাড়ী 5 কৃলক 6446149335



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2273 অপরুজা পফগভ পানন দমেন পফতগাড়ী 5 গৃমণী 7346426963

2274 অদুময মরায দমেন পফতগাড়ী 5 গৃমণী 6852547071

2275 পজানফদা পফগভ অনরপ দমেন পফতগাড়ী 5 গৃমণী 2846371223

2276 বুরবুমর পফগভ নজরুর দমেন পফতগাড়ী 5 গৃমণী 8696221509

2277 পযাভনা পফগভ অব্দুয যভান দমেন পফতগাড়ী 5 গৃমণী 9148215046

2278 মরম পফগভ নুয আরাভ দমেন পফতগাড়ী 5 গৃমণী 3746546625

2279 ময ঈমদ্দন এযপান দমেন পফতগাড়ী 5 কৃলক 7796404486

2280 নুয মভা ফাফলু দমেন পফতগাড়ী 5 কৃলক 4196163689



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2281 অআয়ুফ অরী ভভতাজ দমেন পফতগাড়ী 5 কৃলক 7796396740

2282 জুআ অক্তায জুমপকায দমেন পফতগাড়ী 5 গৃমণী 6907682055

2283 পভমযজা পফগভ তমছর দমেন পফতগাড়ী 5 গৃমণী 2396184570

2284 অনরভা পফগভ অবুর পানন দমেন পফতগাড়ী 5 গৃমণী 1496818533

2285 কুভাময যামন পজযামত কৃষ্ণ অরদাদনৄয 7 গৃমণী 8.51272E+12

2286 ঝমড়া চন্দ্র কৃষ্ণ কান্ত অরদাদনৄয 7 কৃলক 3297105391

2287 ন্ধ্যা যামন নুকুর অরদাদনৄয 7 গৃমণী 8.51272E+12

2288 যীনা যামন পবারানাথ অরদাদনৄয 7 গৃমণী 3296542032



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2289 ঈলা যামন মফনা চান্দাভাযী 3 গৃমণী 2368701930

2290 মফনা ামন কৃষ্ণ চন্দ্র চান্দাভাযী 3 গৃমণী 8696854077

2291 ঞ্চমভ যামন মফন চন্দ্র চান্দাভাযী 3 গৃমণী 1951854775

2292 অজাায অমর অবুর নন চান্দাভাযী 3 কৃলক 3296806809

2293 ভাসুদ যানা ফাচ্চু মভা চান্দাভাযী 3 কৃলক 2407627088

2294 যানু পফগভ এনৄর ঈমদ্দন পঈরাদ 9 গৃমণী 1496386382

2295 ফানতন ছমরভ ঈমদ্দন পঈরাদ 9 কৃলক 3721917031

2296 ভমভনুয আরাভ ভনছুয পঈরাদ 9 কৃলক 2396953354



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2297 অমজজায যভান ভমনয ঈমদ্দন পঈরাদ 9 কৃলক 9146506291

2298 ারুন নজরুর পঈরাদ 9 কৃলক 4646997751

2299 অব্দুর কানদয নজরুর পঈরাদ 9 কৃলক 6896367692

2300 ামন অ: ভমজদ পঈরাদ 9 কৃলক 4196527479

2301 পভানরভ দয পানন পঈরাদ 9 কৃলক 9146882908

2302 ওানজদ অব্দুর ভান্নান পঈরাদ 9 কৃলক 6907638958

2303 অনছায অরী পজরা ভামুদ পঈরাদ 9 কৃলক 8.51272E+12

2304 পজানাফ অরী জময ঈমদ্দন পঈরাদ 9 কৃলক 1946877303



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2305 জনাফ অমর জময ঈমদ্দন পঈরাদ 9 কৃলক 1946877303

2306 ভজনু ময পঈরাদ 9 কৃলক 8696871584

2307 রাফমন অবুর পানন পঈরাদ 9 গৃমণী 4661284234

2308 তামভনা পফগভ অআয়ুফ অমর পঈরাদ 9 গৃমণী 3746543259

2309 রাপচু পভনাজ পঈরাদ 9 কৃলক 5546407205

2310 ানফ অমর অনফজ অমর পঈরাদ 9 কৃলক 8.51272E+12

2311 মযফুর আরাভ অবুর পানন পঈরাদ 9 কৃলক 8.51272E+12

2312 পভানরভ অনছায ঈমদ্দন পঈরাদ 9 কৃলক 3296697513



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2313 যমভ ফক অব্দুয জব্বায পঈরাদ 9 কৃলক 95734867669

2314 া অরভ অরার পঈরাদ 9 কৃলক 8697012055

2315 পখাকন চন্দ্র পমনগ চন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃলক 5446667872

2316 নয কৃষ্ণ ভমনন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃলক 6896505580

2317 যমজজত কুভায নয কৃষ্ণ অরদাদনৄয 7 কৃলক 3296388386

2318 মফন চন্দ্র মনর চন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃলক 2396845006

2319 ঈলা যামন সুনফাধ কুভায অরদাদনৄয 7 গৃমণী 2396580477

2320 জ চন্দ্র জগদী চন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃলক 5510380404



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2321 াগমযকা যামন মনফন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমণী 6012016132

2322 ভূনন্দ্র নাথ মনর চন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃলক 7347137809

2323 ভননাযজজন দা দীননাথ অরদাদনৄয 7 কৃলক 8.51272E+12

2324 ধনমত যা মনযাা অরদাদনৄয 7 কৃলক 8.51272E+12

2325 প্রমদ কুভায মদগম্বয অরদাদনৄয 7 কৃলক 4196677506

2326 মফাখা যামন দানন্দ অরদাদনৄয 7 গৃমণী 7347005378

2327 রমরতা যামন পগামফন্দ অরদাদনৄয 7 গৃমণী 8246176203

2328 কভর কৃষ্ণ ধনমত যা অরদাদনৄয 7 কৃলক 6446372820



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2329 পফমর যামন ফাবু রার অরদাদনৄয 7 গৃমণী 2396187359

2330 পগার ফানু পভনয ঈমদ্দয খামড়খার 1 গৃমণী 9573261071

2331 এনামুর ক পতাপানর খামড়খার 1 কৃলক 7796676976

2332 নাজভা খাতুন লুতপয খামড়খার 1 গৃমণী 1496368166

2333 অব্দায অমর মপয খামড়খার 1 কৃলক 4196361309

2334 অব্দুর ভানরক অমছভ খামড়খার 1 কৃলক 1946181292

2335 চান মভা ছপয ঈমদ্দন খামড়খার 1 কৃলক 8.51272E+12

2336 অব্দু ারাভ অব্দুর ভানরক খামড়খার 1 কৃলক 5996836846



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2337 জাাজগীয জময ঈমদ্দন খামড়খার 1 কৃলক 6430655073

2338 ামফনা াভাদ খামড়খার 1 গৃমণী 7760804331

2339 অননাাযা পফগভ মদায খামড়খার 1 গৃমণী 1016335117

2340 যমপকুর তনপর খামড়খার 1 কৃলক 5096776520

2341 না মভা ভফায অমর খামড়খার 1 কৃলক 4646156580

2342 আনভাতাযা আছরুমদ্দন খামড়খার 1 গৃমণী 2396158764

2343 াাবুমদ্দন পগারাভ খামড়খার 1 কৃলক 1.99185E+16

2344 অযাফুর মুাম্মদ খামড়খার 1 1932190349



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2345 ফদয অমর অজগয অমর খামড়খার 1 কৃলক 8.51272E+12

2346 পমযদা নজরুর খামড়খার 1 গৃমণী 8205999967

2347 কারাভ মভা ভকসুদুলু খামড়খার 1 কৃলক 1946421227

2348 জমচয ঈমদ্দন ভনয অমর াতঅমন পযনৄয 2 কৃলক 5546538330

2349 অরতাফ পানন ফাছয াতঅমন পযনৄয 2 কৃলক 4196504882

2350 এযাদ ভমতায াতঅমন পযনৄয 2 কৃলক 9147040605

2351 চান মভা পতাজানম্মর াতঅমন পযনৄয 2 কৃলক 5985249225

2352 ভন্টু মভা অফর পানন াতঅমন পযনৄয 2 কৃলক 9137109691



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2353 সুমজত কভায পতরকা াতঅমন পযনৄয 2 7796959026

2354 খযকু পটাা ভামুদ াতঅমন পযনৄয 2 কৃলক 8.51272E+12

2355 অব্দুর ামরভ জনভদ াতঅমন পযনৄয 2 কৃলক 5996835640

2356 পনকন্দায আভাআর াতঅমন পযনৄয 2 কৃলক 8.51272E+12

2357 দুরার চন্দ্র মজনতন চন্দ্র াতঅমন পযনৄয 2 কৃলক 4646401622

2358 পভানরভা খাতুন পতাজানম্মর াতঅমন পযনৄয 2 গৃমণী 8.51272E+12

2359 পযমজা অব্দুর ামরভ াতঅমন পযনৄয 2 গৃমণী 3296137601

2360 মভঠু যানী প্রন্ন কুভায াতঅমন পযনৄয 2 কৃলক 3746381601



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2361 ফুরভমত যা ভনশ্বয াতঅমন পযনৄয 2 গৃমণী 5546827873

2362 সুমভ ফারা ময চন্দ্র াতঅমন পযনৄয 2 গৃমণী 8684478574

2363 জমন্ত যামন নন্ত াতঅমন পযনৄয 2 গৃমণী 8.51272E+12

2364 মদামর নযন চন্দ্র াতঅমন পযনৄয 2 গৃমণী 6405159184

2365 পাঈকা গনজন্দ্র নাথ াতঅমন পযনৄয 2 গৃমণী 5996702543

2366 নাজভা খাতুন পভাযনদুর াতঅমন পযনৄয 2 গৃমণী 8.51272E+12

2367 স্বযমত টযা দা াতঅমন পযনৄয 2 গৃমণী 1496799725

2368 ছাফুযা পফগভ পভাজাায  যাভনগয 4 গৃমণী 8.51272E+11



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2369 রাআবুজ আরাভ ছকভর  যাভনগয 4 কৃলক 5995370268

2370 ামফবুয ামভদ  যাভনগয 4 কৃলক 4614099861

2371 সুরুজ ভাাতাফ  যাভনগয 4 কৃলক 8.51272E+12

2372 সুন্দয ফাওা ছমরভ ঈমদ্দন  যাভনগয 4 গৃীমন 5546701029

2373 ভজজুয অমর অবু ফক্কয  যাভনগয 4 কৃলক 8247090759

2374 মঈমর অব্দুর ক  যাভনগয 4 গৃীমন 1946578828

2375 রুনা ভজজুয  যাভনগয 4 গৃীমন 5096510341

2376 যাভনা মফাদু  যাভনগয 4 গৃীমন 8696429466



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2377 ভমনরুজ্জাভান সুজু মভা  যাভনগয 4 কৃলক 8261299021

2378 পভানছনা কমর ঈমদ্দন  যাভনগয 4 গৃীমন 4646840290

2379 াজু মভা পতাপাজ্জর  যাভনগয 4 কৃলক 2847069750

2380 মপঈর মদুর  যাভনগয 4 কৃলক 6896351191

2381 তহুযা পনকন্দায  যাভনগয 4 গৃীমন 2396705168

2382 ভভতা পফগভ তছয ঈমদ্দন  যাভনগয 4 গৃীমন 7796542574

2383 অযজু অনছায ঈমদ্দন  যাভনগয 4 গৃীমন 6447074623

2384 পভৌমভ  পারুর  যাভনগয 4 গৃীমন 5099312505



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2385 ামফবুয যভান অব্দুর গমন  যাভনগয 4 8246960606

2386 মাঅব্দুর গমন াান  যাভনগয 4 কৃলক 2846941140

2387 নুযফানু খমরলুয যভান  যাভনগয 4 গৃীমন 7346192565

2388 নাজভা পফগভ ামভদ  যাভনগয 4 গৃীমন 4171159009

2389 এনভাতাযা আঈসুপ  যাভনগয 4 গৃীমন 3285915454

2390 নাজমুর আরাভ ামরভ  যাভনগয 4 কৃলক 3301807172

2391 মদুর ভনছূয অমর  যাভনগয 4 কৃলক 6446141217

2392 াযবীন পছানরভান  যাভনগয 4 কৃলক 2846360838



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2393 পযজাঈর যামপজ  যাভনগয 4 9112182200

2394 দার একাব্বয  যাভনগয 4 কৃলক 5086211892

2395 পবা যামন ভনযথ  যাভনগয 4 গৃীমন 2396556108

2396 পযানভনা পফগভ ফমছয  যাভনগয 4 গৃীমন 5096791065

2397 রারা পফগভ অমভনুয  যাভনগয 4 গৃীমন 3296157989

2398 তমযকুর ভনছুয  যাভনগয 4 কৃলক 6896119663

2399 রাআমর পফগভ জনার  যাভনগয 4 গৃীমন 8.51272E+12

2400 সুমনর চন্দ্র রক্সর চন্দ্র  যাভনগয 4 8.51272E+12



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2401 শ্রীভমত শ্যাভা চযন  যাভনগয 4 গৃীমন 6896498760

2402 তামরভা খানরক  যাভনগয 4 গৃীমন 4196726964

2403 অনজু পফগভ অমভনুয মকাভত পযনৄয 6 গৃীমন 8697408576

2404 মরটন পভানাব্বয মকাভত পযনৄয 6 কৃলক 5096126312

2405 যমফঈর ভমজফয যভান মকাভত পযনৄয 6 কৃলক 6446140177

2406 অমনায যভান ঝমড়া মকাভত পযনৄয 6 কৃলক 5996177167

2407 ভমপজ ঝমড়া মকাভত পযনৄয 6 কৃলক 6896784896

2408 মমল্প খাতুন ছমায মকাভত পযনৄয 6 গৃীমন 1.99085E+16



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2409 যাজ্জাক মভা অচাফ ঈমদ্দন মকাভত পযনৄয 6 কৃলক 2396986412

2410 পমযদুর আরাভ অব্দুয যমদ মকাভত পযনৄয 6 কৃলক 1961394101

2411 অমফজ ঈমদ্দন ঝমড়া মকাভত পযনৄয 6 কৃলক 1023272006

2412 ানজদুর আরাভ অমভয মকাভত পযনৄয 6 কৃলক 5096121560

2413 কান্দুময যনভ মকাভত পযনৄয 6 কৃলক 9146788246

2414 পাবা যা কামর দ মকাভত পযনৄয 6 গৃীমন 1.51379E+12

2415 গীতা যামন মফলাদ মকাভত পযনৄয 6 গৃীমন 8.51272E+12

2416 যমকফ মভা মকভত অরী মকাভত পযনৄয 6 মদনভজুয 6461255215



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2417 অব্দুয গফুয অমফজ ঈমদ্দন চাযঅনী পযনৄয 2 মদনভজুয 2847063712

2418 মকভত ঈল্লা ামছভ ঈমদ্দন মকাভত পযনৄয 6 মদনভজুয 6447069201

2419 জাাঙ্গীয অরভ জাভাজ্জর পানন মকাভত পযনৄয 6 মদনভজুয 8.51272E+12

2420 যঞ্জনা খাতুন অমজজায খান মকাভত পযনৄয 6 গৃমণী 2396992188

2421 পভাযনদ অরী পতাজানম্মর ক াতঅমন পযনৄয 2 মদনভজুয 8.51272E+12

2422 তন যানী দা প্রন্ন চন্দ্র দা াতঅমন পযনৄয 2 গৃীমন 8.51272E+12

2423 দুযগা যানী মযনতা নৄটিভাযী 2 গৃমণী 1.99085E+17

2424 তন কুভায ভন্ত ভমনযাভ ভন্ত নৄটিভাযী 2 মদনভজুয 6445819458



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2425 ননী ফারা যা মাভনী কান্ত যা নৄটিভাযী 2 গৃীমন 8.51272E+12

2426 ফুরজান পফগভ পটাা ভামুদ াতঅমন পযনৄয 2 গৃীমন 8.5249E+12

2427 রাফলু অমজজুয যভান াতঅমন পযনৄয 2 মদনভজুয 6.71044E+12

2428 মুল্য চন্দ্র দা নযন চন্দ্র দা াতঅমন পযনৄয 2 মদনভজুয 3296956695

2429 মনতা যানী যা ভুনন্দ্রনাথ যা নৄটিভাযী 2 গৃীমন 2846361158

2430 জমন্ত যানী দা পগামনাথ চনদ্র াতঅমন পযনৄয 2 মদনভজুয 5533979745

2431 ফমনতা যানী ভন্ত মফকা চন্দ্র াতঅমন পযনৄয 2 গৃীমন 8.51272E+12

2432 অব্দুর কুদ্দু অব্দুয যমপক দঃ পফতগাড়ী 5 মদনভজুয 7805482762



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2433 আদময মভা গফুয মুন্সী দঃ পফতগাড়ী 5 মদনভজুয 9146503090

2434 পতযান া পজলুর ক া দঃ পফতগাড়ী 5 মদনভজুয 85127218297

2435 অমমুন পনা অাদুর াতামন পযনৄয 2 মদনভজুয 8696722845

2436 কাযমতক আন্দ্র পভান নৄটিভাযী 2 মদনভজুয 7797086647

2437 ারুর যানী মফশ্বা নন্তাল কুভায াতামন পযনৄয 2 গৃমনী 1496133016

2438 ভামফা পফগভ ভনজতুল্লা াতামন পযনৄয 2 গৃমনী 8246678463

2439 সুমভ পফগভ ভমতায যভান নৄটিভাযী 2 মদনভজুয 1.99185E+16

2440 ছানযা খাতুন ফছয ঈমদ্দন নৄটিভাযী 2 মদনভজুয 1946861570



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2441 সুকচাদ মুমন নৄটিভাযী 2 মদনভজুয 8.51272E+12

2442 তাযা যানী দা ধযনী কান্ত াতামন পযনৄয 2 গৃমনী 1946724232

2443 অলাঢ়ী ফারা ভমন্দ্র চন্দ্র াতামন পযনৄয 2 গৃমনী 7346710374

2444 পাভনাথ চন্দ্র চাদ মকনায াতামন পযনৄয 2 মদনভজুয 6446651207

2445 মনযারা যানী যমফন্দ্র নাথ াতামন পযনৄয 2 গৃমনী 8246673399

2446 নাছমযন পফগভ আামছন অরী নৄটিভাযী 2 গৃমনী 4182935777

2447 পভানরভ মভা অব্দু ছাভাদ নৄটিভাযী 2 মদনভজুয 3746949381

2448 মও চন্দ্র দা মতী দা াতামন পযনৄয 2 মদনভজুয 9573336220



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2449 নন্ত কুভায দা অমভকা চযন াতামন পযনৄয 2 মদনভজুয 8233984304

2450 আাকুফ অরী জমভ ঈমদ্দন পফতগাড়ী 4 মদনভজুয 8.51272E+12

2451 অান াফীফ আাকুফ পফতগাড়ী 4 মদনভজুয 4191558404

2452 যানদা খাতুন অযাপ পফতগাড়ী 4 মদনভজুয 8.51272E+12

2453 ভনছুয অরী অমরমুমদ্দন পফতগাড়ী 4 মদনভজুয 4197076880

2454 পানতভা পফগভ পজলুর পফতগাড়ী 4 গৃমনী 5096362321

2455 পাযী পফগভ আাকুফ পফতগাড়ী 4 গৃমনী 8.51272E+12

2456 মজন্নাতাযা আাকুফ পফতগাড়ী 4 গৃমনী 1961377718



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2457 মরটন চন্দ্র নৄযন চন্দ্র পফতগাড়ী ঈত্তয 4 মদনভজুয 8246683844

2458 জানরপ অমজজায পফতগাড়ী ঈত্তয 4 মদনভজুয 9146924312

2459 নাযান দা সুদন দা নদীযাড়টাযী 4 মদনভজুয 5664892325

2460 সুখধন দা ারটু দা পফতগাড়ী 4 মদনভজুয 3746812654

2461 অ: গমন ফমদয ঈমদ্দন পফতগাড়ী 4 মদনভজুয 8696726127

2462 কাওছায মভা ঈজ্জর পফতগাড়ী 4 মদনভজুয 5098380032

2463 চান মভা অবু ফক্কয পফতগাড়ী 4 মদনভজুয 7796541451

2464 কাল্টু মভা অবু ফক্কয পফতগাড়ী 4 মদনভজুয 4196513941



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2465 মজমতন্দ্রনাথ রঙ্গ পভান চান্দাভাযী 3 মদনভজুয 8.51272E+12

2466 তাছমরভা অক্তায অরভ মভা চান্দাভাযী 3 মদনভজুয 6007371138

2467 প্রমভরা যানী ভন্ত পাাত্ব ভন্ত চান্দাভাযী 3 মদনভজুয 1496123090

2468 কৃষ্ণ যানী যকায মকনায চন্দ্র চান্দাভাযী 3 গৃমনী 4651847453

2469 ভাদাআ চন্দ্র যকায মতী যকায চান্দাভাযী 3 মদনভজুয 2411355528

2470 যীতা যানী যকায যফীন্দ্রনাথ চান্দাভাযী 3 গৃমনী 6896648745

2471 ান্তনা যাণী সুফীয যভা চান্দাভাযী 3 গৃমনী 9580790815

2472 প্রমতভা যানী যভাকান্ত চান্দাভাযী 3 গৃমনী 7796815335



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2473 পগারাী যানী শ্যাভর চন্দ্র ফারাাড়া 4 গৃমনী 6454481123

2474 সুধা যানী মফনা চান্দাভাযী 3 গৃমনী 5546164806

2475 সুধা যানী ভন্ত মি্মলমত চন্দ্র চান্দাভাযী 3 গৃমনী 5546393652

2476 নন্দ যানী যকায জ কৃি চান্দাভাযী 3 গৃমনী 2396833499

2477 রাকী পফগভ একাব্বয চান্দাভাযী 3 মদনভজুয 8246522976

2478 শ্যাভরী কফকুন্ঠ যা চান্দাভাযী 3 মদনভজুয 2396549475

2479 দীারী যাণী প্রন্ন যা চান্দাভাযী 3 গৃমনী 9146098661

2480 মযন মভা রাপছু যাভনগয 4 মদনভজুয 4661297129



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2481 নামজমুর আরাভ অবু ছানরক মুহুযীাড়া 4 মদনভজুয 511271176

2482 ভাসুভ মফল্লা কদ অরী মুহুযীাড়া 4 মদনভজুয 7811261762

2483 বাদাআ যানী দা নাড়ু পগাার পফতগাড়ী 4 গৃমনী 5097068273

2484 গীতা যানী পদনফন্দ্র নাথ খাড়ীখার 1 গৃমনী 8696172009

2485 বাযতী যানী যা মফননাদ চন্দ্র খাড়ীখার 1 গৃমনী 5096100762

2486 অব্দুু্ল্লা পজানাআমদ ভমপজুয যভান মুহুযীাড়া 4 মদনভজুয 8261264587

2487 অনরা যানী দায চন্দ্র চাযঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 5096359327

2488 এছনভাতাযা পভাজাপপয মুহুযীাড়া 4 গৃমনী 5546550947



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2489 ভঞ্জুভা ভামুদুর ফামনাাড়া 9 গৃমনী 8.51272E+12

2490 ঈনম্ম ামন অযাপ মুহুযীাড়া 4 গৃমনী 5996561576

2491 রামক পফগভ পমযদ মভা মুহুযীাড়া 4 গৃমনী 5996190921

2492 অমজফায এন্দাদুর মুহুযীাড়া 4 গৃমনী 8696189953

2493 পভানভনা পফওা ভমপজ ঈমদ্দন ভমপজ ঈমদ্দন 4 গৃমনী 1946866090

2494 কাজর মভা াজু মভা যাভনগয 4 মদনভজুয 7351848507

2495 ভনজুয অরী তকুর ঈমদ্দন যাভনগয 4 মদনভজুয 1496375617

2496 সুভী অক্তায ভমপজুর পফতগাড়ী 4 মদনভজুয 2861259204



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2497 অমতক ামযায অক্তারুর প্রাভামনকাড়া 4 মদনভজুয 3304510716

2498 পাযী পফগভ অবুর কারাভ পঈরাদ 9 মদনভজুয 8.51272E+12

2499 অকযাভ া অব্দুর জমরর া াাড়া 5 মদনভজুয 1511303701

2500 পাচননাযা ামফবুয মুহুযীাড়া 4 গৃমনী 4197077771

2501 ভনজু অযা পভনছয মভা মকাভত পযনৄয 6 গৃমনী 4646842577

2502 অমম্বা পফগভ ভমপজ ঈমদ্দন মকাভত পযনৄয মদনভজুয 8696727315

2503 মযদা সুান্ত যকায পঈরাদ 9 মদনভজুয 5540758090

2504 স্বন চন্দ; মফনৄর চন্দ্র পঈরাদ 9 মদনভজুয 2404534956



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2505 রামক পফগভ ফাচ্চা মভা পফতগাড়ী 4 গৃমণী 600450398

2506 যামন খাতুন অব্দুর গমন পফতগাড়ী 4 গৃমণী 5075433986

2507 অপরুজা পফগভ ভাজুয পফতগাড়ী 4 গৃমণী 3749130328

2508 যানফা খাতুন অমছয পফতগাড়ী 4 গৃমণী 2396403772

2509 ানদকুর নূয আরাভ পফতগাড়ী 4 কৃলক 2847067184

2510 গমফন্দ চন্দ্র ননযন্দ্রনাথ পফতগাড়ী 4 কৃলক 8.51272E+12

2511 স্বপ্না যামন পটর পফতগাড়ী 4 গৃমণী 2396172641

2512 ামনা ানন অমর পফতগাড়ী 4 গৃমণী 6446806108



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2513 রমতপা পফগভ কমপর পফতগাড়ী 4 গৃমণী 6896792451

2514 আনুপা অক্তায আঈনু পফতগাড়ী 4 গৃমণী 1511304279

2515 রুনুত নাায রুহুর অমভন পফতগাড়ী 4 গৃমণী 6911377817

2516 অযনদা াযবীন অব্দুয যভান পফতগাড়ী 4 গৃমণী 8666582559

2517 অপজায অমভনা পফতগাড়ী 4 কৃলক 4196514717

2518 অমতকা অপজায পানন পফতগাড়ী 4 গৃমণী 1957749532

2519 অমদর পানন অপজায পানন পফতগাড়ী 4 কৃলক 8261299229

2520 অজজুভানাযা যভজান পফতগাড়ী 4 গৃমণী 4646559015



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2521 নুযজাভান কফুয অমর মকাভত পযনৄয 6 কৃলক 3296966058

2522 যমফঈর অমভন ফামনা াযা 9 কৃলক 4630351972

2523 পখাকা মভা কাল্টু মভা পঈরাদ 9 কৃলক 5096147706

2524 নামজরুর পানরভান াাযা 5 কৃলক 8.51272E+12

2525 ভামুন অভগীয পফতগাড়ী 4 কৃলক 8257608664

2526 মপকুর আরাভ অভজাদ পফতগাড়ী 4 কৃলক 1937064630

2527 ামপজুর অবুর পানন পফতগাড়ী 4 কৃলক 9133575796

2528 মন্টু চন্দ্র মজমতন চন্দ্র াতঅমন 2 কৃলক 4200896563



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2529 চন্দ্র কান্ত টুরু াতঅমন 2 কৃলক 7347119583

2530 ফারা যাম াদু চন্দ্র াতঅমন 2 গৃমণী 8676911202

2531 অজাারুর মদুর আরাভ যাভনগয 4 কৃলক 9573408730

2532 রুনা পফগভ যমপকুর যাভনগয 4 গৃমণী 1023348616

2533 অমচা অচাফ যাভনগয 4 গৃমণী 9146650503

2534 রামক পফগভ পজনর পফতগাড়ী 4 গৃমণী 7346179034

2535 ফমফতা াানুয পফতগাড়ী 4 গৃমণী 9161273140

2536 ছমকনা াত্তায পঈরাদ 9 গৃমণী 8246694072



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2537 পভকছুন্নাান মনজাভ পঈরাদ 9 গৃমণী 1496160050

2538 মমযনা াভসুর পঈরাদ 9 গৃমণী 7796972540

2539 মপরুজ মভা অমভনুয পঈরাদ 9 কৃলক 10233543666

2540 রাবমর ভপছয পঈরাদ 9 গৃমণী 8246397825

2541 পানা মজজময যভান পঈরাদ 9 কৃলক 5096365860

2542 মভজানুয ময পঈরাদ 9 কৃলক 7796687320

2543 জীফন চন্দ্র যা যনভ চন্দ্র যা নৄটিভাময 2 মদনভজুয 1.99985E+16

2544 নফ কৃষ্ণ যা মনতযানন্দ যা নৄটিভাময 2 মদনভজুয 9154542279



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2545 পভাঃ নুয অমভন নুয আরাভ নৄটিভাময 2 মদনভজুয 1.99185E+16

2546 ভদন কুমুায দা মনম কান্ত দা াতঅমন 2 মদনভজুয 6011269963

2547 যীা যামন প্রফূল্ল চন্দ্র যকায নাআা াড়া 9 গৃমনী 1.99485E+16

2548 জাানাযা পফগভ ফাচ্চা মভা পফতগাড়ী 4 গৃমনী 5096359988

2549 মনমখর চন্দ্র যকায ননগন চন্দ্র যকায নাআা াড়া 9 মদনভজুয 2846364871

2550 যমদ আরাভ দুরার মভা যাভনগয 4 মদনভজুয 2011296010

2551 রাফনী পফগভ অয়ুফ অরী াজীাড়া 5 গৃমনী 2398921235

2552 নুয জাান পফগভ জারার ঈদ্দীন যকায যাভনগয 4 গৃমনী 5546833178



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2553 পবলু ভামুদ পটাযা ভামুদ পঈরাদ 9 মদনভজুয 8697149188

2554 মফষ্ণু চন্দ্র যকায মনর চন্দ্র যকায পদান্দযা ঈত্তয াড়া 8 মদনভজুয 5546703512

2555 রা চন্দ্র যা পভন্ত চন্দ্র যকায পদান্দযা ঈত্তয াড়া 8 মদনভজুয 1946869698

2556 জাাঙ্গীয অরভ ছাত্তায অরী পদান্দযা ঈত্তয াড়া 8 মদনভজুয 5097070972

2557 জাানুয পফগভ পছামদ্দ চাযঅনী পযনৄয 6 গৃমনী 6896789408

2558 ভমজা পফওা অনফদ অরী চাযঅনী পযনৄয 4 গৃমনী 4646185712

2559 শ্রীভমত মপ্রাংকা যানী যা শ্রী ভাান্ত যা চান্দাভাময 3 গৃমনী 9100408476

2560 যাভ চন্দ্র যা ধীয চন্দ্র যা চান্দাভাময 3 মদনভজুয 5996410774



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2561 পমাগর চন্দ্র যকায ভর চন্দ্র যকায চান্দাভাময 3 মদনভজুয 7315138052

2562 ভমন কৃষ্ণ যকায গনজন্দ্র নাথ যকায চাদভাযী 3 মদনভজুয 4168262253

2563 মজত যকায কফকন্ঠ যকায চান্দাভাময 3 মদনভজুয 8.51272E+12

2564 মপায যভান অভরমুদ্দী ফারাাড়া 5 মদনভজুয 4196962395

2565 মমযনা অক্তায ভমজফয যভান ফারাাড়া 5 গৃমনী 2851783916

2566 পাাআফ অফযায অযাপ অরী ভহুড়ীাড়া 4 মদনভজুয 2401820887

2567 পযনজাান পানন পভানরভ ঈদ্দীন যাভনগয 4 মদনভজুয 2811667472

2568 অনরভা পফগভ ফাচ্চা মভা মকাভত পযনৄয 6 গৃমনী 7346719128



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2569 নুযজাান পফগভ পযজাঈর কফীয মকাভত পযনৄয 6 গৃমনী 8.51272E+12

2570 পদৌরত খান নুয ঈদ্দীন মকাভত পযনৄয 6 মদনভজুয 3.31306E+12

2571 কাভরুজ্জাভান যানর পযজাঈর কফীয মকাভত পযনৄয 6 মদনভজুয 5111239165

2572 নুরুজ্জাভান যানদ পযজাঈর কযীভ মকাভত পযনৄয 6 মদনভজুয 6011288146

2573 জামকা পফগভ অব্দুর ওানদ যাভনগয 4 গৃমনী 8.51272E+12

2574 লুৎপয যভান অমজজায যভান যাভনগয 4 মদনভজুয 7772445164

2575 পযানকা খাতুন নুয পভাাম্মদ যাভনগয 4 গৃমনী 1.99485E+16

2576 নাইভ পানন অাদ মভা যাভনগয 4 মদনভজুয 9161255725



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2577 নামছভা অক্তায নুরুজ্জাভান মভা যাভনগয 4 গৃমনী 1496374891

2578 মভনাজুর আরাভ খমরলুয যভান মকাভত পযনৄয 6 মদনভজুয 6001831830

2579 ভমনরুজ্জাভান চটকু খমরলুয যভান মকাভত পযনৄয 6 মদনভজুয 5996845193

2580 অব্দুর ওানদুর অবুর পানন পফতগাড়ী 4 মদনভজুয 3297096830

2581 ফামযকুর আরাভ অবু তানরপ মকাভত পযনৄয 6 মদনভজুয 4211275203

2582 ছানফয অরী খমরলুয যভান মকাভত পযনৄয 6 মদনভজুয 8696860983

2583 রমতপা পফগভ অব্দুর রতমপ মকাভত পযনৄয 6 গৃমনী 8246685815

2584 নন মভা অনারুর আরাভ চাযঅনী পযনৄয 2 মদনভজুয 2851798427



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2585 ভন্টু মভা ভংলু মভা মকাভত পযনৄয 6 মদনভজুয 4646839417

2586 রাফনী পফগভ নজরুর আরাভ পফতগাড়ী 4 গৃমনী 7361328813

2587 পাননঅযা জময ঈদ্দীন পফতগাড়ী 4 গৃমনী 4646176802

2588 অনভজা পফগভ অমভয অরী পফতগাড়ী 4 গৃমনী 1932690223

2589 অজকায অরী জময ঈদ্দীন পফতগাড়ী 4 মদনভজুয 8246528619

2590 ারুন মভা ময ঈদ্দীন পফতগাড়ী 4 মদনভজুয 9573073666

2591 পগারাভ যব্বানী আঈনু মভা পফতগাড়ী 4 মদনভজুয 4646988859

2592 পতৌমদা জান্নামত মাঅপজালুর ক পফতগাড়ী 4 গৃমনী 7796538671



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2593 ামফবুয যভান মপকুর আরাভ পফতগাড়ী 4 মদনভজুয 7347123460

2594 ামদা খাতুন মযাজুর আরাভ পফতগাড়ী 4 গৃমনী 9147051834

2595 ভানুপা পফগভ পভাজাায পানন পফতগাড়ী 4 গৃমনী 4646947608

2596 পছনকনদায অরী ভীন অরী পফতগাড়ী 4 মদনভজুয 2396561611

2597 অনা ভাআ ওছভান অরী পফতগাড়ী 4 গৃমনী 5996411384

2598 পযভা পফগভ ভমঈয যভান পফতগাড়ী 4 গৃমনী 1.99485E+16

2599 তাভান্না পফগভ া অরভ পঈরাদ 9 গৃমনী 8.51272E+12

2600 অমভনুয যভান ভমনয ঈদ্দীন পঈরাদ 9 মদনভজুয 5546559252



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2601 মুক্তা পফগভ ভকছুদায যভান পঈরাদ 9 গৃমনী 7796545684

2602 মজাঈয যভান অমভনুয যভান পঈরাদ 9 মদনভজুয 8675624038

2603 ছমকনা পফগভ জমভয ঈদ্দীন পঈরাদ 9 গৃমনী 4196524831

2604 রুমফনা খাতুন নমছয ঈদ্দীন পঈরাদ 9 গৃমনী 6451797648

2605 পনকন্দায অরী নছয ঈদ্দীন পঈরাদ 9 মদনভজুয 3746828460

2606 ফমফতা যাণী যকায সুধীয চন্দ্র যকায পঈরাদ 9 গৃমনী 8246178159

2607 রক্ষ্মী যাণী যকায শ্রী ফন্ত চন্দ্র যকায পঈরাদ 9 গৃমনী 5996999792

2608 ান্তনা ফারা জগদী চন্দ্র যকায পঈরাদ 9 গৃমনী 2397129855



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2609 অব্দুর ামরভ ভাম্মদ অরী পঈরাদ 9 মদনভজুয 3296537958

2610 নুযনাায পফগভ নুয আরাভ পঈরাদ 9 গৃমনী 7347133113

2611 দামর পফগভ অব্দুর কানদয পঈরাদ 9 গৃমনী 8.51272E+12

2612 ফমফতা যাণী যকায ননী চন্দ্র যকায পঈরাদ 9 গৃমনী 1023088527

2613 অব্দুর অমজজ নছয ঈদ্দীন পঈরাদ 9 মদনভজুয 4646854853

2614 ামভনুয যভান মৃত াননতুল্লা চান্দাভাময 9 মদনভজুয 8.51272E+12

2615 বুরবুমর পফগভ পরবু মভা চান্দাভাময 9 গৃমনী 8.51272E+12

2616 ভননাাযা পফগভ কানভ অরী চান্দাভাময 9 গৃমনী 8.51272E+13



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2617 নুননাায পফগভ নুযর আরাভ ঈত্তয খনরা 1 গৃমনী 8696699043

2618 ফাদানুয পফগভ অজগয অরী চান্দাভাময 3 গৃমনী 5546182907

2619 ভজজু পফগভ পটাযা ভামুদ চান্দাভাময 3 গৃমনী 5996717905

2620 পরবু মভা তছমরভ ঈদ্দীন চান্দাভাময 3 মদনভজুয 8.51272E+12

2621 নুরুজ্জাভান পানন ওভয অরী চান্দাভাময 3 মদনভজুয 4196525945

2622 বুরবুমর পফগভ অব্দুর ভমজদ চান্দাভাময 3 গৃমনী 3746541352

2623 পভাাযপ পানন মৃত অব্দুর জব্বায চান্দাভাময 3 মদনভজুয 8.51272E+12

2624 যস্বতী যাণী পভান্ত বৃন্দাফন চান্দাভাময 3 গৃমনী 7305551611



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2625 যনমজতা যাণী ভন্ত গনন চন্দ্র ভন্ত চান্দাভাময 3 গৃমনী 4646720005

2626 সুভী যাণী যকায ংকয চন্দ্র যকায চান্দাভাময 3 গৃমনী 5546557025

2627 যত্না যাণী ভন্ত জগমদ্ব চন্দ্র ভন্ত চান্দাভাময 3 গৃমনী 2396412450

2628 চন্দনা যাণী যকায প্রবাল চন্দ্র যকায চান্দাভাময 3 গৃমনী 8.51272E+12

2629 প্রনভাদ ফারা যা কান্দু ফযভন অরদাদনৄয 7 গৃমনী 4646995847

2630 প্রমভরা যাণী যা ফজরু যা অরদাদনৄয 7 গৃমনী 3746690332

2631 শ্যাভরী যাণী যা মদনজন্দ্র নাথ যা অরদাদনৄয 7 গৃমনী 4196815569

2632 ফড়দা পভান যা পদনফন্দ্র নাথ যা অরদাদনৄয 7 মদনভজুয 7796395569



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2633 কাজরী যাণী যা ধীনযন্দ্র নাথ যা অরদাদনৄয 7 গৃমনী 4196811949

2634 মভনমত যাণী যা পগাার চন্দ্র যা অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8701856232

2635 পজযাস্না যাণী যা ন্নদা ভন যা অরদাদনৄয 7 গৃমনী 2397124427

2636 কৃষ্ণা যাণী যা নফদ্বী চন্দ্র যা অরদাদনৄয 7 গৃমনী 6446808211

2637 দমনতা যাণী যা ময চন্দ্র যা অরদাদনৄয 7 গৃমনী 5997001820

2638 চম্পা যাণী যা সুধীয চন্দ্র যকায অরদাদনৄয 7 গৃমনী 9104084872

2639 সুমভত যাণী যা ঈনন্দ্র নাথ যা অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8.51272E+12

2640 গীতা যাণী যা জানমক চন্দ্র যা অরদাদনৄয 7 গৃমনী 6896939185



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2641 মভমন যানী যা দায চন্দ্র যা অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8696220352

2642 সুফা চন্দ্র যা মগমযধয যা অরদাদনৄয 7 মদনভজুয 6447080455

2643 ফারা যাণী যা নযন্দ্র নাথ যা অরদাদনৄয 7 গৃমনী 4647125584

2644 শ্রীভমত সুজাতাযা যাণী ওমন চন্দ্র যা খামযখার 1 গৃমনী 5974563131

2645 ফুনরা ফারা যা দাযকা চন্দ্র যা খামযখার 1 গৃমনী 3746807167

2646 সুনফাধ চন্দ্র যা ননগন নাথ যা খামযখার 1 মদনভজুয 2847056823

2647 মকনায চন্দ্র যা ভধুসুদন যা খামযখার 1 মদনভজুয 5096345094

2648 ভননাাযা পফগভ মজযামুমদ্দন খামযখার 1 গৃমনী 2396160133



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2649 পভাঃ অবু অমছমুমদ্দন খামযখার 1 মদনভজুয 5096776017

2650 অা এছমদ্দ খামযখার 1 গৃমনী 3296808045

2651 ভাআদুর আরাভ অআয়ুফ অরী খামযখার 1 মদনভজুয 1.99116E+16

2652 মল্পী পফগভ ছকভর পানন খামযখার 1 গৃমনী 7346560944

2653 অযাপ অরী অব্বা অরী খামযখার 1 মদনভজুয 1497071355

2654 অাম্মদ অরী তমছয ঈদ্দীন খামযখার 1 মদনভজুয 5096492300

2655 মঈরী যাণী যা সুভন চন্দ্র যা খামযখার 1 গৃমনী 8.51272E+12

2656 ছমত চন্দ্র যা কফকাষ্ঠ চন্দ্র যা খামযখার 1 মদনভজুয 6447068302



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2657 অবু ফক্কয ভমনয ঈদ্দীন চাযঅনী পযনৄয 2 মদনভজুয 8247086401

2658 অকযামুর আরাভ বুলু মৃত জাভার ঈদ্দীন মকাভত পযনৄয 6 মদনভজুয 8.51272E+12

2659 াআফুর আরাভ ভকবুর পানন পফতগাড়ী 4 মদনভজুয 3297096558

2660 যানদা পফগভ অকযামুর আরাভ মকাভত পযনৄয 6 গৃমনী 8.51272E+12

2661 ছাভছুনাায নুযঈদ্দীন মকাভত পযনৄয 6 গৃমনী 4646558298

2662 পগাার দা নরীত দা পফতগাড়ী 4 মদনভজুয 8.51272E+12

2663 অব্দুর ামরভ মভা একাব্বযঅরী পফতগাড়ী 4 মদনভজুয 3297091666

2664 অবুর কারাভ তমভজ ঈদ্দীন পফতগাড়ী 4 মদনভজুয 8246151834



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2665 ভননাারুর আরাভ পারুক মভা পফতগাড়ী 4 মদনভজুয 4661282626

2666 যমভা পফগভ অমফজ ঈদ্দীন া পফতগাড়ী 4 গৃমনী 3296177797

2667 পভাানদ্দক অরী জহুরুর আরাভ পফতগাড়ী 4 মদনভজুয 4207614910

2668 অনারুর আরাভ হুদা ভনসুয অরী চাযঅনী পযনৄয 2 মদনভজুয 2396432342

2669 মনফুর আরাভ যমভ ফাদা পফতগাড়ী 4 মদনভজুয 1954609879

2670 ামদা পফগভ তানযক ভামুদ মকাভত পযনৄয 6 গৃমনী 3296154283

2671 পগারজায পানন অবু ফক্কয চাযঅনী পযনৄয 2 মদনভজুয 9146498572

2672 জানদুর আরাভ ভাাতাফ ঈদ্দীন াজীাড়া 5 মদনভজুয 9573081941



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2673 মফঈটি পফগভ যভজান অরী াজীাড়া 5 গৃমনী 5097073448

2674 অা পফগভ ভমতায যভান পচৌধযীাড়া 5 গৃমনী 8246179629

2675 পযাফনর মভা ভমভন মভা পচৌধযীাড়া 5 মদনভজুয 5099635392

2676 পকযাভত অরী ভাাতাফ ঈদ্দীন াজীাড়া 5 মদনভজুয 3739553794

2677 রাআমর পফগভ াাদাত পানন খাটাযী 5 গৃমনী 8246690492

2678 মুকমভনা অক্তায ভভতাজ অরী খাটাযী 5 গৃমনী 1961396114

2679 অমতকুয যভান অমপজায যভান খাটাযী 5 মদনভজুয 6684319209

2680 যমপকুর আরাভ কমচমুদ্দীন পফতগাড়ী 4 মদনভজুয 5096372346



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2681 যমফঈর ক কামছমুদ্দী পফতগাড়ী 4 মদনভজুয 1.99085E+16

2682 পভাপজ্জর অমজভ খামমড়খার 1 কৃলক 7796961808

2683 ফদরুর অমজভ খামমড়খার 1 কৃলক 4646982028

2684 এযাদ ছময খামমড়খার 1 কৃলক 4196355608

2685 ফাায ঈমদ্দন মৃনরভ ঈমদ্দন খামমড়খার 1 কৃলক 5980116072

2686 নুময ভাআ জনুদ্দীন খামমড়খার 1 গৃমনী 2383057441

2687 ভাসুদা পফগভ ভনছুয অরী খামমড়খার 1 গৃমনী 1947008148

2688 ফাবুর মভা অমভনুয খামমড়খার 1 কৃলক 1951862190



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2689 অমভনুয যভান অমজভ ঈমদ্দন খামমড়খার 1 কৃলক 2846930408

2690 পজনর যভান চটকু ভামুদ খামমড়খার 1 কৃলক 5996833272

2691 ভমায যভান অতাফয অরী খামমড়খার 1 কৃলক 4196662193

2692 মনজাভ ঈমদ্দন পভানরভ খামমড়খার 1 কৃলক 2847061715

2693 ভমভনুয যভান অমজভ ঈমদ্দন খামমড়খার 1 কৃলক 7797091746

2694 মপমযদা াযবীন অফছায অরী খামমড়খার 1 গৃমনী 2832785436

2695 ভমনরুজ্জাভান দুরার ঈমদ্দন খামমড়খার 1 কৃলক 3297884794

2696 পভাতাায অরী চটকু ভামুদ খামমড়খার 1 কৃলক 8697126046



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2697 াগরী খাতুন চটকু ভামুদ খামমড়খার 1 গৃমনী 7750774783

2698 ভননাাযা পফগভ অব্দুর খামমড়খার 1 গৃমনী 1023551847

2699 াাবুর অমভনুয খামমড়খার 1 কৃলক 6446351246

2700 অবু তানরফ ভময ঈমদ্দন খামমড়খার 1 কৃলক 3746377914

2701 আানুয পানন অতাঈয খামমড়খার 1 কৃলক 6996550983

2702 এছনভাতাযা অমজজায যভান খামমড়খার 1 গৃমনী 6446117134

2703 মজফয যভান চটকু ভামুদ খামমড়খার 1 কৃলক 6446656180

2704 কুতুফ ঈমদ্দন পভানরভ খামমড়খার 1 কৃলক 3297089298



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2705 মদুর আরাভ তনপর ঈমদ্দন খামমড়খার 1 কৃলক 5546585669

2706 এভদাদুর জময ঈমদ্দন খামমড়খার 1 কৃলক 6446114123

2707 অবুর কারাভ অিায ঈমদ্দন খামমড়খার 1 কৃলক 3747083545

2708 পভাযন ডদা পফওা পভাজানম্মর ক খামমড়খার 1 কৃলক 2847060759

2709 পমযদা পফগভ পজলুর ক খামমড়খার 1 গৃমনী 8697001470

2710 অব্দুয যমদ অজুমুদ্দীন খামমড়খার 1 কৃলক 5997116412

2711 অবু মুছা অব্দুর ামভদ খামমড়খার 1 কৃলক 9573477149

2712 ভমনরুজ্জাভান পযাস্তভ অরী খামড়খার 1 কৃলক 3728612825



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2713 অআমযন অজারুর খামড়খার 1 গৃমনী 4622699405

2714 মমযনা পফগভ কাল্টু নালুযাড় 6 গৃমনী 4646843500

2715 রারভাআ ভমঈমদ্দন অদ ডাড়া 4 গৃমনী 2401832882

2716 জাানাযা পফগভ মফ যভান যাভনগয 4 গৃমনী 5547110899

2717 যমদা পফগভ এছরাভ ঈমদ্দন যাভনগয 4 গৃমনী 8696425852

2718 তহুমভনা পতাজাভ মভা যাভনগয 4 গৃমনী 3746535081

2719 অপরুজা পফগভ ভাজুয ক জুম্মাাড়া 4 গৃমনী 3749130328

2720 যমদা পফগভ অনছায অরী জুম্মাাড়া 4 গৃমনী 2846357842



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2721 মফজরী পফগভ জমভ জুম্মাাড়া 4 গৃমনী 2396171270

2722 পভান ডদা পফগভ তাায ঈমদ্দন জুম্মাাড়া 4 গৃমনী 7346190866

2723 পভানরাভা পফগভ ওভান অরী মুহুযী াড়া 4 গৃমনী 6446515642

2724 সুযাআা পফগভ অরতাফ পানন যাভনগয 4 গৃমনী 6446510890

2725 রুনা পফগভ যমপকুর আরাভ যাভনগয 4 গৃমনী 1023348616

2726 পভনদী াান অতাঈয যাভনগয 4 কৃলক 6451788035

2727 যানু খাতুন ভনপর ঈমদ্দন যাভনগয 4 গৃমনী 5996415500

2728 মৃনার কামন্ত ধীনযন চন্দ্র যাভনগয 4 কৃলক 6896355838



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2729 কভনর প্রতা যাভনগয 4 কৃলক 4602523807

2730 ভারুপা পফগভ ভান্নান ভািাযাড়া 5 গৃমনী 1946444799

2731 ডামরভ পমানগ চন্দ্র নাআাাড়া 9 কৃলক 9573087542

2732 অব্দুর যাজ্জাক নজরুর আরাভ ভািাযাড়া 5 কৃলক 8697018870

2733 ছাভছুন নাায নজরুর আরাভ ভািাযাড়া 5 গৃমনী 1496531995

2734 ফন্ত কুভায ভাধফ চন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃলক 4196676730

2735 মচত্র যজজন পভান যা অরদাদনৄয 7 কৃলক 6446667930

2736 কামরাযজজন রঙ্গ অরদাদনৄয 7 কৃলক 4196961017



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2737 পভঘনাথ যা ধননন্দ্র নাথ অরদাদনৄয 7 কৃলক 1451653271

2738 ধনঞ্জ  কুভায মভো চযণ অরদাদনৄয 7 কৃলক 6447076347

2739 ভাধুফী যানী মৃত মত অরদাদনৄয 7 গৃমনী 5111258348

2740 যনস্তশ্বযী পগাার চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 9146657433

2741 নৄতুর যানী মদরী যা অরদাদনৄয 7 গৃমনী 9136445690

2742 মফনা চন্দ্র নযন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃলক 8246540481

2743 ভমনকা যানী মফনা অরদাদনৄয 7 গৃমনী 6011287114

2744 যাভ কুষ্ণ যাজকুভায অরদাদনৄয 7 কৃলক 1946216452



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2745 জফা যানী গমফন্দ অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8246822574

2746 ান্তনা যানী সুধীয চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 7346862159

2747 কুভাযী যানী নতযন্দ্রনাথ দা অরদাদনৄয 7 গৃমনী 346541394

2748 তাী যানী মফভর চন্দ্র অরদাদনৄয 7 গৃমনী 1904545322

2749 সুধা যানী ঈনন্দ্র নাথ অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8512721715004

2750 অন্তী যানী ভননাযঞ্জন যা অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8512721715722

2751 করুনা কান্ত বনফ চন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃলক 5546990457

2752 জ্ঞনদা যানী ননযন্দ্র নাথ অরদাদনৄয 7 গৃমনী 7347137569



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2753 ডামরভ কুভায নয কৃষ্ণ যা অরদাদনৄয 7 কৃলক 9138792438

2754 মচত্ত যঞ্জন মেমত অরদাদনৄয 7 কৃলক 5097079189

2755 ভূমত্ত নযকৃষ্ণ অরদাদনৄয 7 কৃলক 1947146211

2756 ভারতী কামনাথ যা অরদাদনৄয 7 কৃলক 8246968336

2757 জন্তী যানী পযীনভান অরদাদনৄয 7 গৃমনী 7346728194

2758 প্রমভরা যানী পবারানাথ অরদাদনৄয 7 গৃমনী 4196958708

2759 কাজরী ভন্টু অরদাদনৄয 7 গৃমনী 7796834971

2760 অদুযী যানী মদরী যা অরদাদনৄয 7 গৃমনী 3761235286



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2761 সুফা নীরকান্ত অরদাদনৄয 7 গৃমনী 4196958229

2762 কমফতা যানী ভমন ভন্ত অরদাদনৄয 7 গৃমনী 4646853939

2763 সুফা কামতডক অরদাদনৄয 7 গৃমনী 3746989082

2764 গীতা জানকী অরদাদনৄয 7 গৃমনী 6896939185

2765 পজযামত কৃষ্ণ গমফন্দ অরদাদনৄয 7 কৃলক 8512721715093

2766 কারী দ পগৌমফন্দ অরদাদনৄয 7 কৃলক 1513789065759

2767 ফাআনদা মফনযন অরদাদনৄয 7 গৃমনী 8510375249603

2768 ভাা যানী ভননাযঞ্জন যা অরদাদনৄয 7 গৃমনী 1497090546



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2769 কামভো ফনভারী অরদাদনৄয 7 কৃলক 3746973324

2770 কামভন ফযদা চন্দ্র অরদাদনৄয 7 কৃলক 8246818572

2771 মদননাথ যা চন্দ্র পভান অরদাদনৄয 7 কৃলক 9147059555

2772 সুফা ভননা পভান অরদাদনৄয 7 গৃমনী 6446805605

2773 নুকূর কামতডক অরদাদনৄয 7 কৃলক 8512721715170

2774 অনরা যানী  ডা যানী অরদাদনৄয 7 গৃমনী 7797104051

2775 চারুফারা পগন্দু যাভ অরদাদনৄয 7 গৃমনী 7797103731

2776 ডমর যানী মনতযা অরদাদনৄয 7 গৃমনী 1961410659



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2777 ধনঞ্জ  কুভায প্রফুল্ল কুভায অরদাদনৄয 7 কৃলক 8685552260

2778 যতনা কড়দা পভান অরদাদনৄয 7 গৃমনী 1481251849

2779 যাযান রক চাদ অরদাদনৄয 7 কৃলক 2847070832

2780 মনভ ডর চন্দ্র দূরা চযন অরদাদনৄয 7 কৃলক 1496899870

2781 যীনা যানী উর্দ্ডা অরদাদনৄয 7 গৃমনী 4647129719

2782 প্রমতভা যানী কভরা কান্ত অরদাদনৄয 7 গৃমনী 4196813556

2783 পপাযন ফারা কাল্টু অরদাদনৄয 7 গৃমনী 6446949551

2784 াতা যানী বৃন্দাফন অরদাদনৄয 7 গৃমনী 5997003602



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2785 পানারী যানী ময মকনায অরদাদনৄয 7 গৃমনী 6451798307

2786 পবানফশ্বযী সুফা নৄটিভাযী 2 গৃমনী 9557945970

2787 শ্যভর চন্দ্র জগদী নৄটিভাযী 2 কৃলক 5097060163

2788 পানন পটনৄ দা নৄটিভাযী 2 কৃলক 1496660307

2789 পভন্তী যানী লুকচাদ নৄটিভাযী 2 গৃমনী 8512721702812

2790 ভনঝুযী ব ভন্ত নৄটিভাযী 2 গৃমনী 5996166350

2791 তাযা ভাআ পটাা ভামুদ াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 9146338299

2792 মকফমযা ফমদয াতঅনী পযনৄয 2 ক‘ 8261279609



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2793 ফাদা মভা পনকাটু াতঅনী পযনৄয 2 কৃলক 1496117902

2794 যমদা যমদ মভা াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 8251811694

2795 কান্দুযী পফগভ পভাঃ জনাফ অরী াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 6446659697

2796 অযমজনা পফগভ অমজত াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 4612131930

2797 ভকছুদা পফগভ অজগায অরী াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 3296519782

2798 ভনমজরা অরতাপ ভামুদ াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 4196127742

2799 মপনযাজা পফগভ জনভদ অরী াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 6896491112

2800 পযাকনছনা পফগভ যমফজ ঈমদ্দন াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 5996170493



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2801 অবুর পানন াায ঈমদ্দন াতঅনী পযনৄয 2 কৃলক 5546147736

2802 ছকভার পানন ভময অরী াতঅনী পযনৄয 2 কৃলক 5096355879

2803 অমনছুর যভান অমজজায যভান াতঅনী পযনৄয 2 কৃলক 4196361226

2804 অাদুর ক ছকয ঈমদ্দন াতঅনী পযনৄয 2 কৃলক 6896340848

2805 জনযা পফগভ জহুয অরী াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 6896112106

2806 পগারাজন পকতাফ ঈমদ্দন াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 8246136660

2807 অনজু তমরভ াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 1496664358

2808 দুরারী পফগভ সুজুয অরী াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 7796152408



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2809 যমফঈর ওফাদুর াতঅনী পযনৄয 2 কৃলক 2814928665

2810 অরতাফ ছকয াতঅনী পযনৄয 2 কৃলক 4196364881

2811 পযাজুর আরাভ াায ঈমদ্দন াতঅনী পযনৄয 2 কৃলক 5546150359

2812 মফলাদু াায ঈমদ্দন াতঅনী পযনৄয 2 কৃলক 9573062735

2813 অরভগীয ভাজুফয াতঅনী পযনৄয 2 কৃলক 9552727126

2814 ভমযভ অব্দুর জব্বায াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 5096112239

2815 ভাবুফায অবুর পানন াতঅনী পযনৄয 2 কৃলক 5546147355

2816 কদা ভাবুফ ীদুর আরাভ াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 1496126523



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2817 অনভনা পতলু মভা াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 8246808524

2818 যানী পফগভ তাযা মভঞা াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 6433013395

2819 অনফদা পফগভ পছানরভান াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 2396834299

2820 ছফুর আরাভ ওভয অরী াতঅনী পযনৄয 2 কৃলক 374680097

2821 কাল্টু মভা অরাভত মভা াতঅনী পযনৄয 2 কৃলক 7797087959

2822 মভনায খাতুন জমছভ ঈমদ্দন নৄটিভাযী 2 গৃমনী 1496514942

2823 অম্বীা ামভজ ঈমদ্দন াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 3746678204

2824 ছমভনা অব্দু াভাদ াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 2846496988



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2825 যাননা পযাজুর াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 2396546075

2826 অকমরভা ছমর ভামুদ াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 5996706841

2827 মভনতী যানী মতীন াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 7797089484

2828 স্বপ্না নৃরুজ্জাভান াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 6911379227

2829 মজামভন আমরা াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 5096932602

2830 মরমর পফগভ একযামুর ক াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 8512721703570

2831 িনা যানী ভর াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 8512721703519

2832 নামছভা খাতুন একযামুর ক াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 3746527021



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2833 মনরা যানী নৄমরন চন্দ্র াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 2846654289

2834 মভতারী যানী পমনগন্দ্র াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 8218296060

2835 মনতা মনতযান্দ াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 1496130855

2836 ফমনতা যানী পককারু াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 5551828667

2837 অনরা ভমত কাতীক াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 1024136119

2838 সুভমত ফারা গনন াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 5096780431

2839 ফুরভমত ভনশ্বয াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 5546827873

2840 মভানী যানী পনাকাযাভ াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 1482906219



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2841 ন্ধ্া যানী যাভচযন াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 7346845360

2842 মরম যানী নীর াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 1957479890

2843 মততা চন্দ্র খনগন্দ্র নাথ াতঅনী পযনৄয 2 কৃলক 1486488834

2844 ল্যা যানী দ্মনরাচন াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 5546395921

2845 ভভতা যানী সুনযন দা াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 2411339787

2846 শ্যভরী মজতীন াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 7346710390

2847 সুননমত যানী নয াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 8696999230

2848 টুম্পা যানী রারভন াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 3757326123



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2849 শুনকা যানী যাধা কান্ত াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 5111256201

2850 গীতা যানী পখরু াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 6446655646

2851 শ্যভরী যানী দুরার চন্দ্র াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 9114500094

2852 মভনমত যানী জনগামদ াতঅনী পযনৄয 2 কৃলক 8512721702942

2853 ছমফতা যানী মুরচাদ াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 5996837398

2854 মভতারী যানী প্রবাত চন্দ্র াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 3293214015

2855 তাযা যানী সুনযন্দ্র াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 4646982134

2856 পাবা যানী মফাযী ফম্মডন াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 2396401420



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2857 সুফ ডনা যানী কাভনী াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 82578641244

2858 নদী ফারা সূম ড াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 5546393678

2859 কমফতা যানী গনন াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 9146108155

2860 নাযানী যানী কামভো চন্দ্র াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 8246522943

2861 রমরতা যানী ননগন্দ্র যানী াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 9146920856

2862 মকযন ফারা পফাচা ফভ ডন াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 8246804225

2863 গ্যাননা ফারা মফজ চন্দ্র াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 7796531130

2864 ফীনা যানী ধনযফ ফভ ডন াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 1946856349



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2865 কৃষ্ণা যানী সৃফর চন্দ্র াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 6437553651

2866 কমনকা যানী যা ভূনন াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 5096108781

2867 কৃষ্ণা যানী পদনজন্দ্র নাথ াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 8512721702817

2868 স্বপ্না পমন াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 3296811460

2869 যত্না যানী পৌন্যতন চন্দ্র াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 8715088889

2870 নমভতা যানী প্রভানন্দ াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 4646167272

2871 ফমনতা যানী তুয চন্দ্র াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 4196797213

2872 নমজতা যা যমফযন্দ্রনাথ াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 8261279858



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2873 ন্ধ্া যানী সুধীয চন্দ্র াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 4647114448

2874 নীমত যানী ভন্টু চন্দ্রর াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 9146096996

2875 ঞ্জরী যানী মমুনা মফাযী াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 5096116461

2876 গীতা যানী কামত্তডক চন্দ্র াতঅনী পযনৄয 2 গৃমনী 6696103717

2877 লুৎপয যভান তনপর ঈমদ্দন খামড়খার 1 কৃলক 1946567268

2878 পভাানজ্জভা ভাব্বত পানন খামড়খার 1 গৃমনী 3746675853

2879 ছাভছুন্নাায ছাভছুর ক খামড়খার 1 গৃমনী 2846496129

2880 যাজুপা পফগভ অপছায খামড়খার 1 গৃমনী 1498698560



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2881 পভানছনা খাতুন অআয়ুফ অরী খামড়খার 1 গৃমনী 1590602123319

2882 খামদজা পফগভ ভকবুর খামড়খার 1 গৃমনী 3746380439

2883 ছানযা পফগভ অব্দুর ভান্নান খামড়খার 1 গৃমনী 1946429121

2884 পভৌসুভী অক্তা পমযদ পানন খামড়খার 1 গৃমনী 6451795212

2885 তকমর ছমক খামড়খার 1 গৃমনী 1946723408

2886 অনরভা কামছভ খামড়খার 1 গৃমনী 1023411414

2887 যমদা তপাজ্জর খামড়খার 1 গৃমনী 01400933650

2888 অরাভত ছনভয অরী খামড়খার 1 কৃলক 8696999542



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2889 অনদা ঝুলু মভা খামড়খার 1 গৃমনী 5096779649

2890 অমরা অমরভ খামড়খার 1 গৃমনী 2396699437

2891 নুয আরাভ ইভান অরী খামড়খার 1 কৃলক 2306691293

2892 ফাবুয অরী ছনভয অরী খামড়খার 1 কৃলক 7346837268

2893 সুমপা পারাভান খামড়খার 1 গৃমনী 7346844199

2894 পখানদজা আভাআর খামড়খার 1 গৃমনী 4196791554

2895 ছাযম অকায অরী খামড়খার 1 গৃমনী 8697126400

2896 মজদা অব্দর কাপী খামড়খার 1 গৃমনী 6446933407



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2897 ামনা মুভতাজ ঈমদ্দন খামড়খার 1 গৃমনী 5561423426

2898 অমরজা পফগভ জানন ঈমদ্দন খামড়খার 1 গৃমনী 2306978898

2899 ফুরমত নজমুমদ্দন খামড়খার 1 গৃমনী 2846781124

2900 যমদুর কমরভ ঈমদ্দন খামড়খার 1 কৃলক 5546973560

2901 ভাামুদা কমছমুু্মদ্দন খামড়খার 1 গৃমনী 8246672375

2902 অনভনা অছায ঈমদ্দন খামড়খার 1 গৃমনী 9573479947

2903 আানুয পানন অতাঈয খামড়খার 1 কৃলক 5996550983

2904 পজনর যভান চটকু ভামুদ খামড়খার 1 কৃলক 5996833272



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2905 যানফা অমজজায খাঁ খামড়খার 1 গৃমনী 2396694925

2906 না মভা ভফায অরী খামড়খার 1 গৃমনী 4646156580

2907 ঝণ ডা যানী মনমখর খামড়খার 1 গৃমনী 6001837514

2908 মফবা মফশ্বনাথ খামড়খার 1 গৃমনী 8512721701526

2909 রার মেমতর খামড়খার 1 কৃলক 5546824508

2910 নরনী যা ঈনন্দ্র খামড়খার 1 কৃলক 8512721701554

2911 যনমজত কুভায নগদী খামড়খার 1 কৃলক 7357403075

2912 কাল্টু খামড়খার 1 কৃলক 5596420756



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2913 ভন্টু ভছয ঈমদ্দন খামড়খার 1 কৃলক 8247084109

2914 ঝযনা জাভার খামড়খার 1 গৃমনী 2846933964

2915 অতাবুর ছমদ্দ খামড়খার 1 কৃলক 1622194603

2916 পমযদা পফগভ ছমরভ ঈমদ্দন খামড়খার 1 গৃমনী 5996408356

2917 পভাপজ্জর অমজভ খামড়খার 1 কৃলক 7796961808

2918 পখাযনদ যমমুমদ্দন খামড়খার 1 কৃলক 1946852280

2919 মফরমকছ ভফারু খামড়খার 1 গৃমনী 6446784792

2920 ভাজফয যভান মছভ ঈমদ্দন খামড়খার 1 কৃলক 2846347280



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2921 অনরপজন ছচান খামড়খার 1 গৃমনী 5546821959

2922 জা নৄনচা খামড়খার 1 গৃমনী 3746670896

2923 ঞ্জরী ঈভা চযন খামড়খার 1 গৃমনী 8696422263

2924 জন্তী যানী দ্ম চন্দ্র খামড়খার 1 গৃমনী 9573541233

2925 মল্পী যানী যা ভথুয চন্দ্র খামড়খার 1 গৃমনী 6896777171

2926 সুধীয চন্দ্র কফকন্ঠ খামড়খার 1 কৃলক 5996706072

2927 মভতুনজ ময খামড়খার 1 কৃলক 8246674082

2928 নফীন চন্দ্র পগৌযাঙ্গ খামড়খার 1 কৃলক 2396697175



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2929 ভামনক চন্দ্র নন্ত খামড়খার 1 কৃলক 1023551854

2930 প্রফা চন্দ্র সুধীয চন্দ্র খামড়খার 1 কৃলক 8512721702236

2931 সুফা যানী মেমত খামড়খার 1 গৃমনী 8696418899

2932 পযামজনা অছভাদ খামড়খার 1 গৃমনী 2846930093

2933 যানফা মকছভতুল্লা খামড়খার 1 গৃমনী 7346844108

2934 কল্পনা ভমনয ঈমদ্দন খামড়খার 1 গৃমনী 9147039391

2935 াযমবন আছাক খামড়খার 1 গৃমনী 6446937762

2936 মনলুপা মদায খামড়খার 1 গৃমনী 3746807043



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2937 অঞ্জু অমজজুর খামড়খার 1 গৃমনী 8697125766

2938 মুমন্নপ পভানাব্বয খামড়খার 1 গৃমনী 6451802067

2939 যানদা পফগভ তানরফ ঈমদ্দন খামড়খার 1 গৃমনী 1496946896

2940 যানদুর আরাভ াভতুল্লা খামড়খার 1 কৃলক 4197075403

2941 নাজভা পফগভ অবু ফক্কয খামড়খার 1 গৃমনী 6446933456

2942 যাধা যানী যনভ খামড়খার 1 গৃমনী 3746672173

2943 কুভাযী মর ময খামড়খার 1 গৃমনী 7351860833

2944 কমনকা জগদী খামড়খার 1 গৃমনী 5988517792



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2945 কুভারী মুমধয খামড়খার 1 গৃমনী 8512721701600

2946 সুফা ফারা মজনতন্দ্র খামড়খার 1 গৃমনী 1496511690

2947 মতনরাকা যানী কৃষ্ণ খামড়খার 1 গৃমনী 5096779722

2948 নগদী যজনী কান্ত খামড়খার 1 কৃলক 8512721701666

2949 মফননামদনী চমন্ড খামড়খার 1 গৃমনী 6896646715

2950 সুধা যানী যজনী কান্ত খামড়খার 1 গৃমনী 5996172382

2951 ষ্ণানন মত খামড়খার 1 কৃলক 9146917365

2952 পফনৄরা অবুর পানন খামড়খার 1 গৃমনী 4196117602



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2953 বুরবুরী অকুপয খামড়খার 1 গৃমনী 3296142171

2954 সুমপা অনফদ খামড়খার 1 গৃমনী 5996172911

2955 পভানভনা তময খামড়খার 1 গৃমনী 5546153262

2956 মফঈটি পফগভ যাজু মভা খামড়খার 1 গৃমনী 8512721700043

2957 াভরুর পভনছয খামড়খার 1 গৃমনী 1946194592

2958 ভানজদা ভনয খামড়খার 1 গৃমনী 1023072638

2959 পপারী ভুলু ভামুদ খামড়খার 1 গৃমনী 1023076514

2960 যমফা পফগভ তনপর ঈমদ্দন খামড়খার 1 গৃমনী 2846106264



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2961 অনরপজন পনজ ঈমদ্দন খামড়খার 1 গৃমনী 2846111082

2962 দুরারী পফগভ পভাাম্মদ অরী খামড়খার 1 গৃমনী 6896096663

2963 মফঈটি পফগভ নুয অরভ খামড়খার 1 গৃমনী 3296135050

2964 নুয অরভ অব্দুর গফুয খামড়খার 1 কৃলক 8696171704

2965 ভারমত পানন অরী খামড়খার 1 গৃমনী 5096114920

2966 মুক্তা পফগভ নুয পানন খামড়খার 1 গৃমনী 8512721700059

2967 রুস্তভ অরী ভনসুয অরী খামড়খার 1 কৃলক 1496114875

2968 মরজা আমরা মকাভত 6 গৃমনী 2846126783



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2969 টুময পটনৄা মকাভত 6 গৃমনী 9573072668

2970 ভানছনা ফাত মকাভত 6 গৃমনী 5996123806

2971 নাযগী রার মভা মকাভত 6 গৃমনী 1946203633

2972 রাকী পফগভ অননাায মকাভত 6 গৃমনী 2396172849

2973 মভনাযা নজরুর মকাভত 6 গৃমনী 8246154713

2974 দারী ফদরুর মকাভত 6 গৃমনী 1954619423

2975 নুযানী নওা মকাভত 6 গৃমনী 8261263993

2976 পাাগী অবুর কারাভ মকাভত 6 গৃমনী 1922022908



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2977 ভনমজরা অকান মকাভত 6 গৃমনী 8246153822

2978 দা পফগভ দুদু মভা মকাভত 6 গৃমনী 3296381209

2979 পভানভনা ভকফায মকাভত 6 গৃমনী 2846354393

2980 জমযন ফমছয মকাভত 6 গৃমনী 6446367150

2981 পজানা নজভ উমদ্দন মকাভত 6 গৃমনী 5546400158

2982 মফঈটি পযাজ মকাভত 6 গৃমনী 5096359160

2983 পফমফ পফগভ তজ ঈমদ্দন মকাভত 6 গৃমনী 4196141685

2984 পাযী অনফদ মকাভত 6 গৃমনী 9573193340



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2985 ভাা পফগভ নমফয মকাভত 6 গৃমনী 4646416232

2986 অদুযী পভানরভ মকাভত 6 গৃমনী 5996414867

2987 মফরমকছ অব্দুর জব্বায মকাভত 6 গৃমনী 3296384062

2988 পভাজ্জানভর যীপ মকাভত 6 কৃলক 3296158334

2989 াান অরী পরবু মভা চাযঅনী 6 কৃমল 19948512721000154

2990 পরবু তমছরুমদ্দন চাযঅনী 6 কৃমল 2612980842593

2991 পানর জমযনা চাযঅনী 6 কৃমল 5534029052

2992 ফমদঈনন্নছা অান ঈমদ্দন চাযঅনী 6 কৃমল 77966896449



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

2993 ানযা পাফান চাযঅনী 6 কৃমল 6446944719

2994 তানমজনা তাজুর চাযঅনী 6 কৃমল 8696880132

2995 তমভনা পফগভ খনফয ঈমদ্দন চাযঅনী 6 গৃমনী 7346848703

2996 মপনযাজা পফগভ অনফদ অরী চাযঅনী 6 গৃমনী 3296820131

2997 ভনছনা পফগভ তমছয ঈমদ্দন চাযঅনী 6 গৃমনী 4196806816

2998 ভমজদা পফগভ অব্দুর ভমজদ চাযঅনী 6 গৃমনী 8696857534

2999 অনজুভা পফগভ তফাযক অরী চাযঅনী 6 গৃমনী 8512721712794

3000 ঝযনা পফগভ অব্দুয যীদ চাযঅনী 6 গৃমনী 4188809398



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3001 নুযফানু পফগভ যভজান অরী চাযঅনী 6 গৃমনী 9146778445

3002 অমভনুয আরাভ জহুয ঈল্লা চাযঅনী 6 কৃমল 9146924650

3003 রুমজনা পফগভ জাাঙ্গীয অরভ চাযঅনী 6 গৃমনী 8512721712799

3004 ভাফুজায যভান জাাঙ্গীয অরভ চাযঅনী 6 কৃমল 8512721000148

3005 ছমকনা পফগভ ছমরভ ঈমদ্দন চাযঅনী 6 গৃমনী 3746814551

3006 ভাাবুফায যভান জাাঙ্গীয অরভ চাযঅনী 6 কৃমল 4211258217

3007 নাজভা পফগভ অজগায অরী চাযঅনী 6 গৃমনী 8246964251

3008 ভাযমজনা পকানা ভামুদ মকাভত 6 গৃমনী 8246382876



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3009 হুভান পভাস্তামপজায মকাভত 6 গৃমনী 7347000288

3010 পভাননা অব্দুয যভান মকাভত 6 গৃমনী 5996567037

3011 খামদজা পভাপাজ্জর মকাভত 6 গৃমনী 3746964380

3012 াআদুজ্জাভান পভাানন মকাভত 6 গৃমনী 41977078456

3013 অঃ ামরভ অরতাফ মকাভত 6 গৃমনী 9146780532

3014 সুজন অমভনুয মকাভত 6 গৃমনী 19942611038001882

3015 কমফর এনাতুল্লা মকাভত 6 গৃমনী 4196668141

3016 াানাজ াযবীন ামব্বয মকাভত 6 গৃমনী 26110338903582



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3017 ামদা খাতুন অবু ফক্কয মমদ্দক মকাভত 6 গৃমনী 5546172700

3018 অননাাযা পফগভ অভজু মভা মকাভত 6 গৃমনী 6447071090

3019 ঈভয পারুক মভা যমপকুর আরাভ মকাভত 6 গৃমনী 198558512721000020

3020 মফজমর খাতুন অবুর কানভ মকাভত 6 গৃমনী 6896125421

3021 পভাতানরফ পানন অবুর মভা মকাভত 6 গৃমনী 8512721711638

3022 জান্নাতুর পপযনদৌ যমপকুর আরাভ মকাভত 6 গৃমনী 4624849875

3023 ফাচ্চা মভা অব্দুর মকাভত 6 গৃমনী 32968177764

3024 ভামনকা অননাায ঝাযফাড়ী 6 গৃমনী 2861291819



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3025 জাানুয মভা মফলাদু চাযঅনী পযনৄয 6 কৃমল 5096653802

3026 ামপজা খাতুন অনকায অরী চাযঅনী পযনৄয 6 গৃমনী 1946559281

3027 পানতভা অঃ ারাভ চাযঅনী পযনৄয 6 গৃমনী 2861295042

3028 ামনুয মভা মফাদু মভা চাযঅনী পযনৄয 6 কৃমল 2846655666

3029 ভমনযা খাতুন অযাপ অরী চাযঅনী পযনৄয 6 গৃমনী 9573266914

3030 ভননাাযা পফগভ ভনভদুর আরাভ চাযঅনী পযনৄয 6 গৃমনী 2411343383

3031 না মভা অনকুয যভান নান্টু চাযঅনী পযনৄয 6 কৃমল 8697006172

3032 ছানভনা খাতুন ছাভাদ ঈমদ্দন চাযঅনী পযনৄয 6 গৃমনী 64467797653



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3033 জীফন নাায জামভায চাযঅনী পযনৄয 6 গৃমনী 6011288179

3034 তহুযা পফগভ তফুর ঈমদ্দন চাযঅনী পযনৄয 6 গৃমনী 4646559965

3035 নামছ ভাআ পফগ ভামন অরী চাযঅনী পযনৄয 6 গৃমনী 5546701094

3036 আমত পফগভ সুরতান অরী চাযঅনী পযনৄয 6 গৃমনী 1496526227

3037 মঈরী পফগভ, মফাদু মভা চাযঅনী পযনৄয 6 গৃমনী 2846510408

3038 ভারুপা মফাদু মভা চাযঅনী পযনৄয 6 গৃমনী 6446792696

3039 যানফা পফওা মৃত মদায টুাভাযী 6 কৃমল 8512721713070

3040 অমা পফওা অজগাময অরী মক:পযনৄয 6 গৃীমন 8696573990



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3041 মফাদু টযা ভামুদ মক:পযনৄয 6 কৃমল 8696426728

3042 ানতভা পফগভ ফাদা মভা মক:পযনৄয 6 গৃীমন 5096791677

3043 বুরবুমর পফওা নাইমুমদ্দ মক:পযনৄয 6 গৃীমন 9573266146

3044 রুমফা পফগভ ফদয ঈমদ্দন মক:পযনৄয 6 গৃীমন 3746679178

3045 পপন্সী পফগভ ফদমদঈজ্জাভান মক:পযনৄয 6 গৃীমন 5996713672

3046 াজু মভা জানয অরী মক:পযনৄয 6 কৃমল 8514994372742

3047 ভমজডনা পফওা কমছয অরী মক:পযনৄয 6 গৃীমন 8512721713034

3048 ভমভনা পফগভ যভজান অরী মক:পযনৄয 6 গৃীমন 2396558039



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3049 ফজা পফগভ অমজমুমদ্দ মক:পযনৄয 6 গৃীমন 9146496147

3050 পযানা পফগভ অজগায ঈমদ্দন টুাভাযী 6

3051 যাধা যাণী ভন্ডর যনভ ভন্ডর মকাভত পযনৄয 6 গৃমনী 7346572055

3052 ান্তনা ভন্ডর মময চন্দ্র দা মকাভত পযনৄয 6 গৃমনী 4158786972

3053 মফনা যাণী ভন্ডর কুনভাদ দা মকাভত পযনৄয 6 গৃমনী 1496671957

3054 পযনু ফারা দা মনম দা মকাভত পযনৄয 6 গৃমনী 9573409332

3055 মদরী ভন্ডর ছমত ভন্ডর মকাভত পযনৄয 6 কৃমল 8246679156

3056 পফরা যাণী নযন চন্দ্র মকাভত পযনৄয 6 গৃমনী 1917123802



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3057 সুনন দা শুধীয চন্দ্র দা মকাভত পযনৄয 6 কৃমল 8512721707771

3058 সুজন চন্দ্র দা ননযন চন্দ্র দা মকাভত পযনৄয 6 কৃমল 8512721711033

3059 না মভা এপজার পানন মকাভত পযনৄয 6 কৃমল 2846777981

3060 জানভনা অমজমুমদ্দ মকাভত পযনৄয 6 গৃমনী 3747085532

3061 অমনছুয যভান একাব্বয মকাভত পযনৄয 2 কৃমল 6451798752

3062 জামকয একাব্বয মকাভত পযনৄয 6 গৃমনী 3747085169

3063 রুারী পফগভ পখাকা ভামুদ মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 8696196792

3064 ারুন য যমদ পনকন্দায অরী মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 7796418460



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3065 মভনাযা পফগভ অভজাদ পানন মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 5546179325

3066 জাাঙ্গীয অরভ পভাব্বত অরী মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 1961412259

3067 পাাআফ পানন ভাাতাফ মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 5097070378

3068 পমরনা পফগভ অমতায যভান মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 5096362230

3069 রার ফানু একাব্বায অরী মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 1460447590

3070 ভামুনুয যমদ পনকন্দায অরী মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 5115257304

3071 াু্ওা ভাআ দুলু মভা মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 8514272171243

3072 পকামনুয পফগভ চাঁন মভা মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 8512721712960



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3073 পযাজুর অমভনুয যভান মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 5096777833

3074 বুরবুমর যনদ অরী মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 8524901000052

3075 ভভতা পফগভ অরার মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 2396704195

3076 পপারী অমজজায মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 2396558096

3077 ঈমভদুর আরাভ যুফযাজ মভা মকঃ পযনৄয 6 কৃমল 3746812365

3078 নাজমুন্নাা নুয অরী মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 9580799204

3079 মঈরী পফগভ পনকন্দায অরী মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 6425969240

3080 পযামজনা াযবীন পখ াদী মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 8512721713419



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3081 মঈরী জাান অঃ ারাভ মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 4661264657

3082 অযজু পফগভ যানদ মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 5561410985

3083 পকামনুয মফাদু মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 7796538275

3084 অযাপ অরী অব্দুর অমজজ যাভনগয 4 শ্রমভক 7346423119

3085 জনার পানন পভাজাায অরী যাভনগয 4 শ্রমভক 8512721707300

3086 পভাঃ নজরুর আরাভ অবুফক্কয মুহুড়ীাড়া 4 শ্রমভক 5096508576

3087 যমদুর আরাভ পভাজামদ্দ যাভনগয 4 শ্রমভক 1023552837

3088 কারাভ পতাজানম্মর যাভনগয 4 শ্রমভক 1023349085



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3089 অবুর কারাভ পজলু ক যাভনগয 4 শ্রমভক 1947140560

3090 ম পানন পভাজামদ্দ যাভনগয 4 শ্রমভক 7346998243

3091 ভান অরভ অরার ঈমদ্দন যাভনগয 4 শ্রমভক 9133048596

3092 রার চন্দ্র দা দ্বাযকা নাথ অরদাদনৄয 07 কৃমল 7346425197

3093 ান ফাবু দ্বাযকা নাথ অরদাদনৄয 07 কৃমল 8512721713641

3094 পজাৎনা যানী নন চন্দ্র অরদাদনৄয 07 গৃমনী 5546187864

3095 ভানজদুর ক ওানদ মভা াড়া 04 কৃমল 4204469938

3096 খাআরুর অরভ যমমুল্লা যাভনগয 4 কৃমল 2695041733367



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3097 জান্নাতুর পপযনদৌ খাআরুর যাভনগয 4 গৃমনী 1511305185

3098 ওনদ অরী জফুয মকঃনযনৄয 6 কৃমল 64446941020

3099 মযজু মভা নুরু মভা মকঃনযনৄয 6 কৃমল 8512721712058

3100 ভানজদা পফগভ অরতাফ মকঃনযনৄয 6 গৃমনী 5096794804

3101 পযজওানা খাতুন ওানদ অরী মকঃনযনৄয 6 গৃমনী 7788501794

3102 নুযী পফগভ জীভ মকঃনযনৄয 6 গৃমনী 2846791008

3103 কাকরী খাতুন ওানদ অরী মকঃনযনৄয 6 গৃমনী 19908512721000187

3104 অমনছা পফগভ ভমায মকঃনযনৄয 66 গৃমনী 8512721711779



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3105 পযননা পফগভ নুরুর আরাভ ফারাাড়া 5 গৃমনী 5546196139

3106 মমযনা জামভরুর আরাভ ফারাাড়া 5 গৃমনী 8512721708405

3107 জামভরুর অনর ফারাাড়া 5 কৃমল 8512721708471

3108 পফফী পফগভ দুরার ফারাাড়া 5 গৃমনী 8512721708411

3109 পানফদা অমভন মভা ফারাাড়া 5 গৃমনী 8512721708404

3110 নাযমগছ পফগভ মরাকত ফারাাড়া 5 গৃমনী 1008059907

3111 অযাফুর অরভ জামভরুর আরাভ ফারাাড়া 5 কৃমল 1030821217

3112 পজনরখা জব্বায মকঃনযনৄয 6 গৃমনী 4196372926



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3113 মপনযাজ ছানফয মকঃনযনৄয 6 কৃমল 6001831848

3114 পভাছানদ্দকা কামভ ঈমদ্দন মকঃনযনৄয 6 গৃমনী 3746961840

3115 ছানফয অরী অঃ ভমজদ মকঃনযনৄয 6 কৃমল 1496525039

3116 পভাতাকানব্বয মুত্তামকন মকঃনযনৄয 6 কৃমল 6826011636602

3117 অমনছা পফগভ অমজত মকঃনযনৄয 6 গৃমনী 5547110030

3118 ভমভনুয যভান পভাজানম্মর মকঃনযনৄয 6 কৃমল 2397115185

3119 স্বপ্না ভনছুয অরী মকঃনযনৄয 6 গৃমনী 86667400454

3120 াাবুর মভা ছমকয ঈমদ্দন মকঃনযনৄয 6 কৃমল 8512721712063



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3121 অরভগীয ফাদা ভমজফয যভান মকঃনযনৄয 6 কৃমল 3296820677

3122 টুলু মুত্তামকভ মকঃনযনৄয 6 কৃমল 8697140005

3123 মজননা া পানরভান া াাড়া 5 কৃমল 68963605331

3124 ভভতা পফগভ, যভতুল্লা মকঃনযনৄয 6 গৃমনী 8696577728

3125 াাজাদী অঃ ারাভ মকঃনযনৄয 6 গৃমনী 8246681988

3126 অমা খাতুন পরবু মভা মকঃনযনৄয 6 গৃমনী 8512721711787

3127 মনলুপা একযামুর ক ফারাাড়া 5 গৃমনী 7346205276

3128 াছনা পফওা খনয ঈমদ্দন পদান্দড়া 8 গৃমনী 37468977448



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3129 যানদা খাতুন ঈভয ঈমদ্দন পদান্দড়া 8 গৃমনী 6446146471

3130 ভানরকা এছাফ ঈমদ্দন াতানী 2 গৃমনী 7796143050

3131 ভাজুফায যভান এমজজায াতানী 2 কৃমল 5096353361

3132 ভানজদা পফগভ ময অরী চাযঅনী 6 গৃমনী 8696193229

3133 অনা যাণী াতারু চান্দাভাযী 3 গৃমনী 5546976506

3134 অরভগীয ফাদা অমজজায যভান াতানী 2 কৃমল 2846116834

3135 পভাযনদা ভমভন মকঃনযনৄয 6 গৃমনী 5096654388

3136 অমনছা খাতুন অভছায অরী াতানী 2 কৃমল 5546544635



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3137 অননাাযা অননাাু্য মুহুড়ীাড়া 4 গৃমনী 8691846342

3138 ভাবুফ পানন াামুমদ্দন াতানী 2 কৃমল 3297086054

3139 পফরী যাণী পদনফন্দ্র নাথ নৄটিভাযী 2 গৃমনী 3296958394

3140 কামরদ ভনশ্বয ফভ নৄটিভাযী 2 কৃমল 4196940656

3141 পপারী পফগভ গনন্দ অরী মকঃনযনৄয 6 গৃমনী 1496673011

3142 স্বযস্তী যাণী সুীর চন্দ্র চাযঅনী 6 গৃমনী 1946438247

3143 ভমযমজনা পফগভ অমফয ঈমদ্দন াাড়া 5 গৃমনী 8246397353

3144 ামনফুয যভান যমভ ফাদা যাভনগয 4 কৃমল 1954609879



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3145 যমভ ফাদা ভকুট যাভনগয 4 কৃমল 3296526381

3146 ামনপা পফগভ অঃ ামভদ যাভনগয 4 গৃমনী 6446138205

3147 যমভা ছনভয অরী যাভনগয 4 গৃমনী 7796161110

3148 ফুর মভা ওভান অরী জুম্মাাড়া 4 কৃমল 1946436704

3149 মুছা মভা ময জুম্মাাড়া 4 কৃমল 3746153216

3150 অননাাযা অরার ঈদ্দীন মকাভত 06 গৃমনী 7346855039

3151 পযমজনা মনজাভ খাড়ীখার 01 গৃমনী 3297082467

3152 ভনা খাতুন আছাক খাড়ীখার 01 গৃমনী 9146848672



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3153 পগারাী অনছয খাড়ীখার 01 গৃমনী 3296962438

3154 পভাতাায পানন খানরক খাড়ীখার 01 কৃলক 3747079642

3155 অননাযা পফগভ ভময ঈমদ্দন মকাভত 06 গৃমনী 6447075000

3156 চান্দু মভা অব্দুয যভান মকাভত 06 কৃলক 1496802248

3157 পজলুর ক নফীার পানন মকাভত 06 কৃলক 2697408878716

3158 পমযদুর ক অনছায মকাভত 06 কৃলক 9573340792

3159 মদুর আরাভ ঈদ্দমন যাভনগয 04 কৃলক 4175802562

3160 অমনছুর আরাভ অব্দুর ামভদ যাভনগয 04 কৃলক 1023348780



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3161 অব্দুর যমদ ভকবুর ফামনাাড়া 09 কৃলক 2401834383

3162 রুারী মাঅব্দুর গমন মকাভত 06 গৃমনী 5546548693

3163 অব্দুর ামরভ ছনৄয অযী খাড়ীখার 01 কৃলক 6896647408

3164 ছমফতা যানী পদনফন াতঅনী 02 গৃমনী 6457534870

3165 পভৌসুভী খাতুন অরভ মভা চান্দাভাযী 03 গৃমনী 5101781903

3166 জমনুয তময ঈদ্দীন খাড়ীখার 01 গৃমনী 85127217071925

3167 অমপা পফগভ অমতায মকাভত 06 গৃমনী 7796967375

3168 ওজানয মভা তফুর মকাভত 06 কৃলক 3746679004



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3169 ফাবু মভা অবু ফক্কয যাভনগয 04 কৃলক 4646557837

3170 রার মভা আছফ অরী মকাভত 06 কৃলক 5546829689

3171 মঈরী পফগভ সুভনা অকায অরী মকাভত 06 গৃমনী 5996847777

3172 অআয়ুফ অরী ভকবুর মকাভত 06 কৃলক 9573545531

3173 নামছভা পভাজানম্মর মকাভত 06 গৃমনী 3720430952

3174 অনারূর আরাভ জনাফ অরী খাড়ীখার 01 কৃলক 7796808256

3175 ামনফুর আরাভ অমতায খাড়ীখার 01 কৃলক 1946574546

3176 অমতায অছাদুর খাড়ীখার 01 কৃলক 4197076294



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3177 ভনা পফগভ জমায খাড়ীখার 01 গৃমনী 7346989168

3178 মফঈটি পফগভ অব্দুর রমতপ মকাভত 06 গৃমনী 1496672914

3179 ভমভনুয কতফ মকাভত 06 কৃলক 8680055848

3180 ফমফতা অরতাফ মকাভত ০6 গৃমনী 3757564798

3181 রুফান জাভাতুল্লা মকাভত 06 গৃমনী 4196518700

3182 অমরপা সুজায ঈদ্দীন মকাভত 06 গৃমনী 1946578935

3183 মযনা পফগভ াভছুর অরভ মকাভত 06 গৃমনী 7796821952

3184 খামদজা খাআজুয যভান াতঅনী 02 গৃমনী 6451366873



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3185 মনলুপা অমতায মকাভত 06 গৃমনী 6896933154

3186 ভননাদা যানী ভথুযা াতঅনী 02 গৃমনী 4196945093

3187 আব্রাীভ অবু মুা যাভনগয 04 কৃলক 6454481182

3188 ভমনরা অক্তায ভকবুর যাভনগয 04 গৃমনী 3311276772

3189 খাআরুর পভাপাজ্জর খাটাযী 05 কৃলক 7346866937

3190 কুদ্দু মভা ছমুদ্দীন মুহুযীাড়া 04 কৃলক 8696729246

3191 অঙ্গযা অখতারুর মুহুযীাড়া 04 গৃমনী 3313060911550

3192 অকতারুর জাভার ঈদ্দীন মুহুযীাড়া 04 গৃমনী 3313060911601



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3193 অনভরা জফুয চাযঅনী পযনৄয 06 গৃমনী 8512721712418

3194 ভনভনা পফগভ ফাদা মকাভত 06 গৃমনী 8512721711405

3195 মভমি যানী টন্না নামত খাড়ীখার 01 গৃমনী 1511302406

3196 পানতভা মযাজুর পফতগাড়ী 06 গৃমনী 1590602124410

3197 অননাযা পফগভ অতয অরী খাড়ীখার 1 গৃমনী 2846106934

3198 নাজমভন নাায ামফবুয যভান খাড়ীখার 01 গৃমনী 6904492300

3199 ভননাযা পফগভ নমছভ মকাভত 06 গৃমনী 6446509132

3200 রুভারী পফগভ খফয মকাভত 06 গৃমনী 6413058287



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3201 নৄতুমর যানী ফাচ্চু াতঅনী 02 গৃমনী 4646981771

3202 মভনা ফারা মজন াতঅনী 02 গৃমনী 7794309570

3203 কতরে চন্দ্র নৄচযাভ অরদাদনৄয 07 কৃলক 3296973039

3204 পাবা যানী কতরে অরদাদনৄয 07 গৃমনী 8512721715164

3205 পভাছনরভা যভজান মকাভত 06 গৃমনী 8512721712023

3206 পফামফতা যভজান অরী মুহুযীাড়া 04 গৃমনী 2396836658

3207 তযনী ফারা মম্বকা অরদাদনৄয 07 গৃমনী 3746690316

3208 মুন্নী অক্তায অব্দুয যমদ খাড়ীখার 01 গৃমনী 6451796681



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3209 ভভতা পফগভ কমরভ ঈদ্দীন খাড়ীখার 01 গৃমনী 556973925

3210 অা অক্তায জীয খাড়ীখার 01 গৃমনী 3761231830

3211 ারুর পভাফাযক খাড়ীখার 01 গৃমনী 6897047111

3212 মদা পফগভ ানফ মকাভত 06 গৃমনী 4196670030

3213 রুনা অক্তায পযজাঈর যাভনগয 04 গৃমনী 4661297178

3214 রাপচু মভা ঈভয অরী যাভনগয 04 কৃলক 6897056781

3215 ভারতী মুমনল চান্দাভাযী 03 গৃমনী 1023194085

3216 মচযরতা যানী ঈর্দ্য চন্দ্র চান্দাভাযী 03 গৃমনী 5096116446



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3217 রাবরী পফগভ পভাপাজ্জর চান্দাভাযী 03 গৃমনী 4196947099

3218 কল্পনা ভকবুর াতঅনী 02 গৃমনী 5546696005

3219 সুভনা ঈন্না ভাসুদ পফতগাড়ী 02 গৃমনী 5999387458

3220 ানদা াজাভর াতঅনী 02 গৃমনী 5096647606

3221 ফানু খাতুন াছন অরী াতঅনী 02 গৃমনী 5096782775

3222 যত্না খাতুন অব্দুর রমতপ চাযঅনী পযনৄয 06 গৃমনী 4211276102

3223 রুনা তফাযক অমর যাভনগয 4 গৃমনী 4625355740

3224 তফাযক অমর অব্দুর অা যাভনগয 4 কৃমল 509650405



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3225 নাযমগজ পফগভ অব্দুয ছাভাদ যাভনগয 4 গৃমনী 3296966997

3226 মযত অমর ভানরয ঈমদ্দন যাভনগয 4 কৃমল 6011252779

3227 ারুন আরাভ ভানরয ঈমদ্দন যাভনগয 4 কৃমল 4646140623

3228 এছরাভ ঈমদ্দন অব্দুর ামকভ যাভনগয 4 কৃমল 6447070738

3229 অব্দুর ফানতন পমছভ ঈমদ্দ যাভনগয 4 কৃমল 2851047676

3230 জুরমপকায অমর কাচছভ ঈমদ্দন যাভনগয 4 কৃমল 5096792683

3231 নন তাযা কামচভ ঈদ্দীন যাভনগয 4 গৃমনী 9133604042

3232 যামফা পফগভ তমছয ঈদ্দীন যাভনগয 4 কৃমল 4466559981



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3233 ামফবুয যভান জুরমপকায যাভনগয 4 কৃমল 2557649734

3234 যানদা পফগভ অপজার পানন যাভনগয 4 গৃমনী 4196805818

3235 ঝণ ডা অক্তায জুরমপকায যাভনগয 4 গৃমনী 6011287460

3236 নুযফানু পফওা অব্দুর ামভদ যাভনগয 4 গৃমনী 9573073229

3237 রাআজু পফগভ ফদরুর অরভ যাভনগয 4 গৃমনী 6446138338

3238 নুযর অমভন অব্দুর ামভদ যাভনগয 4 কৃমল 4196370862

3239 নাজমুন্নাায নুরুর আরাভ যাভনগয 4 গৃমনী 7957749508

3240 তাকমভনা পফগভ অব্দুয যমদ যাভনগয 4 গৃমনী 8512721707038



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3241 াভীভ যভান মানফ অরী যাভনগয 4 কৃমল 6001828349

3242 পভানরভা পফগভ মৃত অমজফয যভান যাভনগয 4 কৃমল 8512721707084

3243 অযমজনা পফগভ পভাছন যাভনগয 4 গৃমনী 7346721264

3244 অমভনুয যভান এাজুর ক যাভনগয 4 কৃমল 8697008525

3245 পভাাম্মদ নূয নফী অব্দুর ামভদ যাভনগয 4 কৃমল 1590602770119

3246 পমযদুর অরতাপ পানন যাভনগয 4 কৃমল 19761590602284757

3247 অরতাপ পানন পমুমদ্দন যাভনগয 4 কৃমল 9146350203

3248 পারুক পানন অরতাপ পানন যাভনগয 4 কৃমল 1946206297



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3249 জাানাযা পফগভ মফ যভান যাভনগয 4 গৃমনী 5547110899

3250 যমদা পফগভ পভানরভ ঈমদ্দন যাভনগয 4 গৃমনী 8512721707279

3251 নুয জাান পভাঃ পমযদুল্লা যাভনগয 4 গৃমনী 19831590602284764

3252 চান মভা অব্দুর ামকভ যাভনগয    4  কৃমল 5096789531

3253 অমযপা খাতুন ফাদা মভা যাভনগয   4 গৃমনী 1497115228

3254 আছাক অমর তছীয ঈমদ্দন যাভনগয   4 কৃমল 8512721707026

3255 মযমুনুজ্জাভান রাজু সুরুজ মভা যাভনগয   4 কৃমল 6907629080

3256 জার পানন পভাজাায যাভনগয 4 কৃমল 8512721707300



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3257 ছফুযা পফগভ পভাজাায যাভনগয 4 গৃমনী 8512721707147

3258 অব্দুল্ল ভান্নান অব্দুর ামভদ যাভনগয 4 কৃমল 21833974237

3259 নামজমুর আরাভ জনার পানন যাভনগয 4 কৃমল 9115819212

3260 পতৌমদুর ামভদ যাভনগয 4 কৃমল 19771590602284758

3261 পজমভ খাতুন চাদ মভা যাভনগয 4 গৃমনী 6011253462

3262 ভাা পফগভ কানভ যাভনগয 4 গৃমনী 5096133367

3263 একাব্বয অমর তমছয ঈদ্দীন যাভনগয 4 কৃমল 5997119317

3264 যাজা মভা অতায পানন যাভনগয 4 কৃমল 8512721707076



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3265 রুভানা পফগভ অজাায যাভনগয 4 গৃমনী 8512721707067

3266 ারুন মভা তমছয ঈদ্দীন যাভনগয 4 কৃমল 8512721707209

3267 অজায অমর তভজ ঈদ্দীন যাভনগয 4 কৃমল 50996441795

3268 অমম্বা অপান ঈদ্দীন যাভনগয 4 গৃমনী 2396841286

3269 পপারী পফগভ অম্মদ পানন যাভনগয 4 গৃমনী 8512721707544

3270 াওা পফগভ জফান ঈমদ্দন যাভনগয 4 গৃমনী 6911376272

3271 পযখা খাতুন পভাপাজ্জর যাভনগয 4 গৃমনী 8261279981

3272 জাানাযা পফগভ ছমপয যাভনগয 4 গৃমনী 9146495149



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3273 পভামভনুর আরাভ অনর যাভনগয 4 কৃমল 1498598620

3274 ামদা ভামুদ যাভনগয 4 কৃমল 5546521492

3275 লুফনা মরাকত যাভনগয 4 গৃমনী 6011253728

3276 াযমভন খাতুন অননাারুর যাভনগয 4 গৃমনী 5107602863

3277 মভন্টু মভা ভকবুর পানন যাভনগয 4 কৃমল 8246387081

3278 মঝুভাযা খাতুন অমজজায যভান যাভনগয 4 গৃমনী 4196572251

3279 পখাযনদ অরভ ভফাযক পানন যাভনগয 4 কৃমল 8246962727

3280 অমযফুজ্জাভান যওন অরী যাভনগয 4 কৃমল 3746683279



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3281 মরটন মভা অব্দুর ামরভ যাভনগয 4 কৃমল 8512721707241

3282 যাপাত সুরতান যমপকুর অরভ যাভনগয 4 কৃমল 2806086563

3283 ছফুর আরাভ জনার অনফদীন যাভনগয 4 কৃমল 3746815319

3284 অমযফুর আরাভ অমভনুয যভান যাভনগয 4 কৃমল 6911360078

3285 পভাছানদ্দকুয যভান মপকুর অরভ যাভনগয 4 কৃমল 9161271706

3286 কাভরুজ্জাভান পভাকানদ্দছ পানন যাভনগয 4 কৃমল 4646990897

3287 নদ অরী পভাপাজ্জর পানন যাভনগয 4 কৃমল 5096940472

3288 পভাকানদ্দছ পানন কমর ঈমদ্দন যাভনগয 4 কৃমল 6897060494



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3289 পদানরাাযা পফগভ কমছয ঈমদ্দন যাভনগয 4 কৃমল 7346850568

3290 প্রবা চন্দ্র ভারী মযদ ভারী যাভনগয 4 কৃমল 9147048780

3291 রুহুর অমভন অছাফ ঈমদ্দন যাভনগয 4 কৃমল 4646561839

3292 ভন্নু পফগভ কমর ঈমদ্দন যাভনগয 4 গৃমনী 5546984286

3293 অজমভযা পফগভ অআয়ুফ অরী যাভনগয 4 গৃমনী 9146778478

3294 দারী পফগভ তছয ঈমদ্দন যাভনগয 4 গৃমনী 2846941264

3295 পামনা পফগভ কারাভ মভা যাভনগয 4 গৃমনী 7811294409

3296 তমভা পফগভ পতাজাভ মভা যাভনগয 4 গৃমনী 3746535081



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3297 রাবুনী খাতুন রুহুর অভীন যাভনগয 4 গৃমনী 3304503018

3298 অঃ যভান পভাঃনজানাফ অরী যাভনগয 4 কৃমল 5564318596

3299 ফমফতা পফগভ ফাচ্চু মভা যাভনগয 4 গৃমনী 7351849315

3300 ছাআফুর আরাভ অপছায অরী যাভনগয 4 কৃমল 8696861361

3301 রুমভ পফগভ তমফায যভান যাভনগয 4 কৃমল 3751802483

3302 পভনরুন পফগভ ভামন অরী যাভনগয 4 গৃমনী 9146777744

3303 পগারাভ পভাস্তপা অপায অরী যাভনগয 4 কৃমল 3746810146

3304 পগানর যানা পাাআফ যাভনগয 4 কৃমল 4154700266



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3305 ভামজদা পফগভ জাপয মভা যাভনগয 4 গৃমনী 2396838159

3306 সুফনা খাতুন পভাাআফ অরী যাভনগয 4 গৃমনী 6904462717

3307 সুচমযতা অক্তায পাাআফ অরী যাভনগয 4 গৃমনী 3311262590

3308 অাদুজ্জাভান অতাঈয যভান যাভনগয 4 কৃমল 5111238175

3309 ামপনুয যভান অতাঈয যভান যাভনগয 4 কৃমল 2861292676

3310 যনদারী ামকমুর যাভনগয 4 কৃমল 2397117074

3311 পভাজাপয পানন মৃত ভনজ ঈমদ্দন যাভনগয 4 কৃমল 8512721707206

3312 পভাছাঃ খানরদা অবুর পানন যাভনগয 4 গৃমনী 9573408060



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3313 অতাঈয যভান এাজুর ক যাভনগয 4 কৃমল 1023553645

3314 অমতকুর আরাভ মৃত এাজুর ক যাভনগয 4 কৃমল 852721707304

3315 মরন মভা তমছয অরী মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 32620804439

3316 ভযনজনা পফগভ পভাজ্জানপায পানন মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 2846657910

3317 আভত অযা এভদাদুর ক মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 6896656169

3318 অরভ মভা পনজ ঈমদ্দন মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 7796970999

3319 পভাছাঃ ভনজ়ুভা খাতুন কালু মভা মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 3746681653

3320  যনমজনা খাতুন জয ঈমদ্দন মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 4196803657



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3321 রুমজনা ভনছুয মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 5096123111

3322 ামকর অরভ অমজজুর আরাভ মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 1954618201

3323 মছভন পফগভ ছয ঈমদ্দন মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 3296385259

3324 অমছয ঈমদ্দন টগরু ভামুদ মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 6897056641

3325 অনভনা পফগভ ছাত্তায অরী মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 6446665405

3326 অমজজায যভান অপজার পানন মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 3296150778

3327 নুনযপা পফগভ নরুমদ্দ মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 37466871380

3328 পানতভাতুজ মজকরুর মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 2388329134



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3329 রাআরী পফগভ জরীর রালু মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 4646845950

3330 যীপা পফগভ ওফাআদুর আরাভ মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 5080170573

3331 অপনযাজা পফগভ অমভনুয যভান মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 6896656151

3332 পপন্সী পফগভ ামভ ঈমদ্দন মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 6899351974

3333 অপতাযন পফওা অপজ্জার পানন মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 1946210216

3334 পজানরখা পফগভ না মভা মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 851272171640

3335 াআফুর আরাভ ফমদঈজ্জাভান মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 5097068208

3336 পভাছাঃ খাতভ ভযাট অরী মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 8696573164



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3337 সুযাআা ভমজফয মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 9559661732

3338 পছানফদা জব্বায মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 1496805068

3339 ভমভনা নমছয মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 8246386661

3340 াওমভদা াযমভন পজলুর ক মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 9146645909

3341 দুরারী পফগভ পভানাব্বয মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 3296819760

3342 রমতপা পফগভ অঃ রমতপ মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 8246685815

3343 মদুর আরাভ মরাকত অরী মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 4196667234

3344 অবুর কানভ অকফয অরী মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 9573267128



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3345 পভাস্তপা মভা এভদাদুর ক মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 4646557290

3346 রাআরী পফগভ ভকবুর পানন মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 8246960010

3347 রুভা পফগভ যজফ অরী মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 1504489871

3348 পপারী পফগভ অঃ যভান মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 6896117428

3349 পভাক্তামযনা পফগভ মুা মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 9564713646

3350 পযাকানা অঃ যাজ্জাক মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 1496374735

3351 ছামফনা খাতুন কমফয ঈমদ্দন মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 8246161254

3352 অছভা খাতুন াাবুমদ্দন মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 4646845810



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3353 পপারী পফগভ তপীর ঈমদ্দন মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 1496671072

3354 এনভাতাযা নুরুর ক মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 3307638415

3355 পভাছাঃ ভামনকজন কানভ অরী মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 8512721711644

3356 পভৌরদা পফগভ ভমজফয যভান মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 1946447925

3357 ামকমুর আরাভ মরাকত অরী মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 2838392002

3358 মুক্তা পফগভ অঃ ভমতন মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 4196671285

3359 ভাাবুফায যভান পভাাম্মদ অরী মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 8512721000218

3360 মযনা খাতুন অমভনুয যভান মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 4196518320



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3361 অমভন  পনছা ছমরমুমদ্দন মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 2846510770

3362 অমনকা অনা মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 2845044938

3363 ামফফয যভান ফনজ ঈমদ্দন মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 5096787204

3364 পভাকনরছায যভান অপতাফ ঈমদ্দন মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 5547113125

3365 নাজভা পফওা ছমকয ঈমদ্দন মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 3746683360

3366 ভঞ্জুঅযা খাতুন নুযর মভা মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 8512721711777

3367 ভমায যভান পভাস্তামপজায মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 8512721711778

3368 কল্পনা পফগভ অবুর পনন মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 5996191432



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3369 পতাযা পফগভ পনকন্দায অরী মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 8660478093

3370 াভীভা অক্তায মপকুর আরাভ মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 3315012009

3371 সুযনজানা পফগভ সুজা মভা মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 1017085752

3372 মফরমকছ পফগভ ভনজুর মভা মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 1496952928

3373 অনজুভা পফগভ অমজজায যভান মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 6446664176

3374 দুরার মভা ওভয অরী মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 4197078159

3375 নন তাযা কমছভ যাভনগয 4 গৃমনী 9133604042

3376 পযননা কান্দুযা চাযঅনী 6 গৃমনী 8246814399



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3377 তাছমভনা পতাপাজ্জর চাযঅনী 6 গৃমনী 6896783682

3378 নজরুর অমজভ চাযঅনী 6 গৃমনী 4165868565

3379 জাাু্গীয াভচুর চাযঅনী 6 গৃমনী 5096386585

3380 খানরদা অকফয চাযঅনী 6 গৃমনী 5546835629

3381 মফঈটি কদ চাযঅনী 6 গৃমনী 7801832580

3382 শ্যাভরী অব্দুর চাযঅনী 6 গৃমনী 2846788699

3383 যমদুর মৃত জময চাযঅনী 6 গৃমনী 8512721712588

3384 ানদকা মদায চাযঅনী 6 গৃমনী 3296969532



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3385 নুরুর ক অনছায চাযঅনী 6 গৃমনী 1023555228

3386 অনছায তমছয চাযঅনী 6 গৃমনী 7796970700

3387 মপনযাজ চান চাযঅনী 6 গৃমনী 1961412325

3388 পানতভা নআভ চাযঅনী 6 গৃমনী 1023348624

3389 অরভ মনজাভ চাযঅনী 6 গৃমনী 5996848742

3390 পানন অযা পানন চাযঅনী 6 গৃমনী 5096788699

3391 অনজুভান অযা এরাী ফখ চাযঅনী 6 গৃমনী 7797094609

3392 পযনজকা সুরতানা একযামুর চাযঅনী 6 গৃমনী 5557733192



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3393 মভমি জাভার ঈমদ্দন চাযঅনী 6 গৃমনী 1496144658

3394 ভননাাযা দিয অরী চাযঅনী 6 গৃমনী 5096790497

3395 ভজমুন্নাায জফান ঈমদ্দন চাযঅনী 6 গৃমনী 1496806785

3396 যতনা অক্তায অভজাদ চাযঅনী 6 গৃমনী 5547108349

3397 অবু ফকয াওা ভামুদ চাযঅনী 6 কৃলক 7344849032

3398 াানাজ াযবীন পজানফদ অরী চাযঅনী 6 গৃমনী 9135117498

3399 দুদু মভা অভছায চাযঅনী 6 কৃলক 1496954114

3400 দুরারী পভাজানম্মর চাযঅনী 6 গৃমনী 3296161932



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3401 অব্দুর ভান্নান ছাদুযা ভামুদ চাযঅনী 6 কৃলক 6432150842

3402 নুয আরাভ ভময চাযঅনী 6 কৃলক 8696726093

3403 পমযদা পফগভ যফাযত চাযঅনী 6 গৃমনী 7346197200

3404 পভাছনরভা পফগভ কছয ঈমদ্দন চাযঅনী 6 গৃমনী 9146120150

3405 অকমরভা অক্তায ামকভ চাযঅনী 6 গৃমনী 4655502146

3406 পভানরভা পভাজাফ্পয চাযঅনী 6 গৃমনী 7611262562

3407 অমম্বা ভমনয চাযঅনী 6 গৃমনী 2846937577

3408 মফাদু অবু ফক্কয চাযঅনী 6 গৃমনী 1946732649



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3409 মতন ময চাযঅনী 6 গৃমনী 4196133492

3410 যমদা মৃত তমছয চাযঅনী 6 গৃমনী 8512721712529

3411 অব্দুর কুদ্দু াভচুর চাযঅনী 6 গৃমনী 6461238880

3412 মনযফীনা মনজাভ চাযঅনী 6 গৃমনী 7796161813

3413 অনারুর াভচুর চাযঅনী 6 গৃমনী 6896355119

3414 পভানরভা অমফজ চাযঅনী 6 গৃমনী 4646709198

3415 ছানদকা অমভনুয চাযঅনী 6 গৃমনী 8524901004049

3416 াযবীন অমনছায চাযঅনী 6 গৃমনী 1496148204



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3417 কদা কামছমুমদ্দ চাযঅনী 6 গৃমনী 5996845110

3418 কাকুরী নন্তাল মকাভত 6 গৃমনী 8261298585

3419 শ্রীভমত রমে ননযন মকাভত 6 গৃমনী 1946584792

3420 মযনা নুয আরাভ মকাভত 6 গৃমনী 1989851272100025

3421 নুরুন্নাায অব্দুর কাজী মকাভত 6 গৃমনী 2846659254

3422 মদায জমভ মকাভত 6 গৃমনী 1496949387

3423 জননাফ অব্দুর মকাভত 6 গৃমনী 9146124236

3424 পগারাী ছনৄমদ্দ মকাভত 6 গৃমনী 9146496899



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3425 দুরারী পকায মভা মকাভত 6 গৃমনী 8246155264

3426 শ্যাভরী পফগভ পখাকা মভা মকাভত 6 গৃমনী 2396707180

3427 ানরা পফগভ তহুঈদ্দীন মকাভত 6 গৃমনী 7796688062

3428 কল্পনা পফগভ ওছাক অরী মকাভত 6 গৃমনী 8512721711879

3429 মফঈটি অব্দুর রমতপ মকাভত 6 গৃমনী 1496672914

3430 াফানা অনফদ অরী মকাভত 6 গৃমনী 19918512716000200

3431 রুমভ পফগভ অজগায অরী মকাভত 6 গৃমনী 1023491101

3432 পভাযনদা ভমভন ঈমদ্দন মকাভত 6 গৃমনী 5096654388



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3433 পভাযনদা অপজার মকাভত 6 গৃমনী 85127211711827

3434 কভরা ছমভয মকাভত 6 গৃমনী 6896782924

3435 পভাফাননযা ভমপজর মকাভত 6 গৃমনী 4646189722

3436 পভাফানরকা পভাাম্মদ মকাভত 6 গৃমনী 5546400804

3437 জামভরা ভনন মকাভত 6 গৃমনী 6883332527

3438 ভাআফুর পানরভান মকাভত 6 গৃমনী 1946210273

3439 ওনা মনজাভ মকাভত 6 গৃমনী 6446364256

3440 নামজযা অমফয মকাভত 6 গৃমনী 3296815974



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3441 ঝুমু াভাদ মকাভত 6 গৃমনী 5547113166

3442 খামদজা ফাবুয মকাভত 6 গৃমনী 2846656607

3443 পভানা তনপর মকাভত 6 গৃমনী 9573192250

3444 পপন্সী অমজত মকাভত 6 গৃমনী 1949375024

3445 রুভা অননাারুর মকাভত 6 গৃমনী 5546631739

3446 হুভাযা ফাফলু মকাভত 6 গৃমনী 6446511690

3447 পভাাআমভনা ভমতায মকাভত 6 গৃমনী 1469349599

3448 পমরনা নমফার মকাভত 6 গৃমনী 2846357446



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3449 ানফ অভছায মকাভত 6 গৃমনী 8696431579

3450 সুমভ তমপর মকাভত 6 গৃমনী 6446127331

3451 অমফজ ঈমদ্দন ঝামযা ঈমদ্দন মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 1023272006

3452 আনুপা পফগভ এাজুর ক মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 6896501126

3453 রাআসুফাায অণার অনফমদন মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 9146650867

3454 ছানদকা পফগভ দস্তয অমর মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 6896350342

3455 নামজযা পফগভ রার মভা মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 6896352215

3456 ছানযা পফগভ তছয ঈমদ্দন মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 3746389661



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3457 তানভনা পফগভ ছকয ঈমদ্দন মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 8246388501

3458 পমযদা ভব্বত মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 5996567169

3459 ভমজদা ফাায ঈমদ্দন মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 7796971617

3460 ভঞ্জু পফগভ কমছভ ঈমদ্দন মকঃ পযনৄয 6 গৃমনী 1946433768

3461 ছমফ পফগভ অবু ফকয মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 6896653737

3462 অমরভা জাভাজ্জার মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 7346191708

3463 মমদ্দকা অরতাফ মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 9146925434

3464 ভারী ভা মভা মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 5996190855



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3465 নাজভা ছকভর মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 8512721711213

3466 পভনরজা পখাযনদ মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 8512721711379

3467 জমভরা জনৄয মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 5546979112

3468 যমদা খমযা মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 4646993669

3469 ঈনম্ম কুরছুভ খমযা মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 5546173922

3470 যমভা ভনয মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 9573266054

3471 যনজনা মযাজুর মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 8701849278

3472 যমফ ভময মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 8696199069



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3473 মফরমকচ অনর মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 3746961931

3474 যানফা অপজার মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 6446799113

3475 পযানকা ফাদা মকঃ পযনৄয 6 কৃলক 5111271275

3476 জান্নাতী অক্তায লুৎপয যভান চান্দাভাযী 03 গৃমনী 1965404898

3477 মনলুপা পফগভ অবু ফক্কয চান্দাভাযী 03 গৃমনী 8234889445

3478 ভনছনা খাতুন ভমপজ ঈমদ্দন চান্দাভাযী 03 গৃমনী 5096649917

3479 অপনযাজা পফগভ অমভন চান্দাভাযী 03 গৃমনী 6896643670

3480 ভাকসুদা পফগভ মপায যভান চান্দাভাযী 03 কৃলক 8512721704974



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3481 ছাযা পফওা তমুমদ্দন চান্দাভাযী 03 গৃমনী 7796680846

3482 অমযপা অক্তায অআয়ুফ অরী চান্দাভাযী 03 গৃমনী 9161274965

3483 রামছ পফগভ অমতজায যভান চান্দাভাযী 03 গৃমনী 3746529811

3484 ছামফনা পফগভ মফাদু ভামুদ চান্দাভাযী 03 গৃমনী 3296526167

3485 ভমযভ পফগভ অজগায অরী চান্দাভাযী 03 গৃমনী 4646165177

3486 আনভাতাযা পফগভ ওভয অরী চান্দাভাযী 03 গৃমনী 6446785450

3487 পযননা অক্তায অব্দু ছাত্তায চান্দাভাযী 03 গৃমনী 7346992873

3488 পভাকাযীনা খাতুন ওফাদুর ক চান্দাভাযী 03 গৃমনী 2846787089



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3489 অনভনা পফওা তপমছর চান্দাভাযী 03 গৃমনী 8246804044

3490 পভাযনদা পফওা পভাজানম্মর ক চান্দাভাযী 03 গৃমনী 2847060759

3491 াফতী যানী যকায পগাার যকায চান্দাভাযী 03 গৃমনী 1946725056

3492 নমভতা যানী সুনয চান্দাভাযী 03 গৃমনী 2846783971

3493 পযানরা ফারা ননগন্দ্র মফশ্বা চান্দাভাযী 03 গৃমনী 1946729488

3494 বাযতী যানী ননী পগাার চান্দাভাযী 03 গৃমনী 6446655562

3495 মভনতী যানী যা শুমর চন্দ্র চান্দাভাযী 03 গৃমনী 8512721706016

3496 যঞ্জীতা যানী ভননভান যা চান্দাভাযী 03 গৃমনী 2396163533



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3497 কৃষ্ণা যানী যা ধীনযন্দ্র নাথ যা চান্দাভাযী 03 গৃমনী 2846930986

3498 মফনযাজা যানী ফন্ত যা চান্দাভাযী 03 গৃমনী 8246673688

3499 কল্পনা যানী যা মফলাদু যা চান্দাভাযী 03 গৃমনী 6896644215

3500 যত্না যানী ভন্ত ভুনন ভন্ত চান্দাভাযী 03 গৃমনী 8249085070

3501 ভনা যানী যা ভূনন্দ্র নাথ যা চান্দাভাযী 03 গৃমনী 5551826711

3502 ামফত্রী যানী যা মফাযী চান্দাভাযী 03 গৃমনী 8696571002

3503 মদিী যানী যা নয চন্দ্র চান্দাভাযী 03 গৃমনী 4646409278

3504 মভনু যানী ধীনযন্দ্র নাথ যা চান্দাভাযী 03 গৃমনী 1023343880



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3505 পভাঃ নুয আরাভ ছানদক পানন চান্দাভাযী 03 কৃলক 3297083838

3506 নওা মভা এপজাজুর ক চান্দাভাযী 03 কৃলক 5547100221

3507 জামদুর আরাভ ফমদয ঈমদ্দন চান্দাভাযী 03 কৃলক 3751808019

3508 যভজান অরী ছমর ভামুদ চান্দাভাযী 03 কৃলক 3296813656

3509 দুলু মভা ভমপজ ঈমদ্দন চান্দাভাযী 03 কৃলক 2846935886

3510 পনকন্দায যভান ামছমুমদ্দন চান্দাভাযী 03 কৃলক 5097061799

3511 অযাপ অরী তমছয ঈমদ্দন চান্দাভাযী 03 কৃলক 8247084570

3512 অমফজ ঈদ্দীন অপান ঈমদ্দন চান্দাভাযী 03 কৃলক 4647106402



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3513 ভমতজায যভান অমতায যভান চান্দাভাযী 03 কৃলক 8512721704969

3514 ভননা মভা অমতায যভান চান্দাভাযী 03 কৃলক 8707433838

3515 পভাযনদ অরী ভকবুর পানন চান্দাভাযী 03 কৃলক 6896921514

3516 অরতাপ পানন অব্দুর ভান্নান চান্দাভাযী 03 কৃলক 8247080867

3517 ছামভনুয যভান অননাায পানন চান্দাভাযী 03 কৃলক 1023551821

3518 পকফ চন্দ্র যা সুনয চন্দ্র যা চান্দাভাযী 03 কৃলক 1946722509

3519 ন্তয চন্দ্র যা নাযান চন্দ্র যা চান্দাভাযী 03 কৃলক 2851789459

3520 খনগন্দ্র নাথ যা ব্যাযা যাভ যা চান্দাভাযী 03 কৃলক 2846349294



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3521 প্রন্ন কুভায যা কামভো চযন যা চান্দাভাযী 03 কৃলক 6896641757

3522 মদরী চন্দ্র যা কৃষ্ণ চন্দ্র যা চান্দাভাযী 03 কৃলক 6447064525

3523 মভরন চন্দ্র ভন্ত যমন কান্ত চান্দাভাযী 03 কৃলক 6896928261

3524 জীনতন চন্দ্র যা সুনযন চান্দাভাযী 03 কৃলক শুান্ত যা

3525 ভননাযঞ্জন যা খনগন্দ্র নাথ যা চান্দাভাযী 03 কৃলক 7797088361

3526 ভমায যভান অমতায যভান চান্দাভাযী 03 কৃলক 3296681244

3527 প্রথভ চন্দ্র যা মমত চন্দ্র যা চান্দাভাযী 03 কৃলক 1946186291

3528 মফন কুভায যা রঙ্গ পভান যা চান্দাভাযী 03 কৃলক 5546970459



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3529 মযদা চন্দ্র যা নাযান চন্দ্র যা চান্দাভাযী 03 কৃলক 5096645964

3530 ভনা ভন্ত পকযী ভন্ত চান্দাভাযী 03 কৃলক 8697126806

3531 যমপকুর আরাভ একযামুর ক চান্দাভাযী 03 কৃলক 5096493043

3532 শুকফারা যা যভানাথ যা চান্দাভাযী 03 কৃলক 3735290417

3533 জগদী চন্দ্র যা ভন যা চান্দাভাযী 03 কৃলক 6446783307

3534 পভন্ত ভন্ত গঙ্গাযাভ ভন্ত চান্দাভাযী 03 কৃলক 2396826600

3535 পযামজনা পফগভ অব্দুর অমজজ যাভনগয 4 গৃমনী 2846361430

3536 পজনরকা পফগভ অছকায অরী যাভনগয 4 গৃমনী 4646416257



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3537 পদনরাায অভজাদ মভা যাভনগয 4 কৃলক 8512721707645

3538 কদ অরী ছাভাদ অরী যাভনগয 4 কৃলক 8512721707637

3539 যব্বানা পফগভ মপকুর আরাভ যাভনগয 4 গৃমনী 3296527835

3540 অকরীভা অকফয অরী যাভনগয 4 গৃমনী 8512721707642

3541 ভকছুদা পফগভ পজুমদ্দন যাভনগয 4 গৃমনী 6446797711

3542 পদফী যানী যানভন্দ্র নাথ যাভনগয 4 গৃমনী 1496523570

3543 পজনর পফগভ তফাযক যাভনগয 4 গৃমনী 5996993605

3544 রুমজনা পফগভ পযাজুর যাভনগয 4 গৃমনী 19938512721000102



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3545 াযমভন জানরখ মভা যাভনগয 4 গৃমনী 1465907580

3546 ফাদানুয পফগভ জাপয অরী যাভনগয 4 গৃমনী 7796969645

3547 মযফুর আরাভ ভামুন অব্দুর খানরক যাভনগয 4 কৃলক 7351850115

3548 নাড্ডা মভা অপছায অরী যাভনগয 4 কৃলক 8512721707646

3549 পভানজভা পফগভ পভাজামদ্দ যাভনগয 4 গৃমনী 1946864871

3550 স্বপ্না পফগভ অব্দুর যাভনগয 4 গৃমনী 3296387149

3551 ামনুয আরাভ অমতায যাভান পফতগাড়ী ঈত্তয 4 কৃলক 8512721707599

3552 তুরী পফগভ নফাফ অরী যাভনগয 4 গৃমনী 19822617289000082



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3553 কারা মভা কানভ যাভনগয 4 কৃলক 3746963150

3554 রাআজু পফগভ পখাকা ভামুদ যাভনগয 4 গৃমনী 4196516720

3555 ামদা ফানু পতাজাম্মর যাভনগয 4 গৃমনী 2846506455

3556 ভামন অরী অদনা পখ যাভনগয 4 কৃলক 2396403947

3557 ারা পফগভ অাদুর যাভনগয 4 গৃমনী 5554497130

3558 যমদা পফগভ পভাজামদ যাভনগয 4 গৃমনী 8512721707584

3559 ভমযন পনছা অনছায যাভনগয 4 গৃমনী 1946437678

3560 ভনা পফগভ ভাীন অদ ডাড়া 4 গৃমনী 1501810533



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3561 পমজরা অব্দু ছারাভ যাভনগয 4 গৃমনী 8512721707610

3562 কারাভ পতাজ্জানভর যাভনগয 4 কৃলক 1023349085

3563 ওাছ ঈমদ্দন পতাজ্জানভর যাভনগয 4 কৃলক 1023273012

3564 মঈরী ছাভছুদ্দীন অদ ডাড়া 4 গৃমনী 5101769338

3565 জুপা পফগভ কমরমুমদ্দন যাভনগয 4 গৃমনী 2396987402

3566 মমযনা পফগভ ভমজফায যাভনগয 4 গৃমনী 5996565163

3567 যানদুর আরাভ অমতায যাভান যাভনগয 4 কৃলক 5996564265

3568 নানরা পফগভ ছাব্ব ়ুর যাভনগয 4 কৃলক 1496140797



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3569 াআদুর অমতায যাভান যাভনগয 4 কৃলক 9565591956

3570 পভানরভা পভারাআভন যাভনগয 4 গৃমনী 3297094744

3571 পারুক মভা পজু মভা যাভনগয 4 কৃলক 5996416771

3572 পভনাজ ঈদ্দীন কমরমুমদ্দন যাভনগয 4 কৃলক 7796821432

3573 মভনাযা পভনাজ যাভনগয 4 গৃমনী 5534099949

3574 মদা পজলুর ক অদ ডাড়া 4 গৃমনী 4201797521

3575 ানফা পফগভ কমছয যাভনগয 4 গৃমনী 6446364587

3576 নাজভা ভনতাজ যাভনগয 4 গৃমনী 3296823036



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3577 পজমভন ামনুয যাভনগয 4 গৃমনী 19888512721707600

3578 অমখ ভমন অছাদুর যাভনগয 4 গৃমনী 6011274179

3579 তানভনা পভনছয ঈদ্দীন যাভনগয 4 গৃমনী 8696428971

3580 পভৌসুভী পভাজাপয যাভনগয 4 গৃমনী 8246386232

3581 পপারী তাামদ্দ যাভনগয 4 গৃমনী 6897010273

3582 অনজু পফগভ কামছমুমদ্দন যাভনগয 4 গৃমনী 4196369237

3583 ছুযাআা পফগভ মপকুর আরাভ যাভনগয 4 গৃমনী 9146347050

3584 ম অক্তায সুভী অযাপ যাভনগয 4 গৃমনী 4657659803



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3585 অননাারুর ক াভছুমদ্দন াাড়া 5 কৃলক 5546410126

3586 তানভনা তছমরভ প্রাভামনকাড়া 5 গৃমনী 8246390655

3587 অব্দুর কুদ্দু া পছানরভান া াাড়া 5 কৃলক 1946445135

3588 অযাফুর অরভ া অব্দুর গফুর া াাড়া 5 কৃলক 68961352977

3589 যামজা অক্তায অব্দুর ামভদ মুহুড়ীাড়া 4 গৃমনী 9137865292

3590 ভামভা পফগভ তময ঈমদ্দন াাড়া 5 গৃমনী 6007357756

3591 ভানজদা পানা ভামুদ াাড়া 5 গৃমনী 5546846485

3592 মরম নুয ঈমদ্দন াাড়া 5 গৃমনী 1947151435



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3593 বুজা ফজার মভা াাড়া 5 গৃমনী 5547123249

3594 মভজানুয যভান অব্দু ছাভাদ াজীাড়া 5 কৃলক 5546705772

3595 অনপর পফগভ অছয ঈমদ্দন ভািায াড়া 5 গৃমনী 9573346344

3596 মভজানুয যভান নুরুর আরাভ কাজীাড়া 5 কৃলক 1947151138

3597 অনভনা খাতুন অমরমুমদ্দ করাফাগান 5 গৃমনী 9151766863

3598 অব্দুয যমদ নজরুর আরাভ ফারাাড়া 5 কৃলক 5546556712

3599 পাাআন অনম্মদ অছাদুর ক পচৌধুযী াড়া 5 কৃলক 7346727493

3600 আভযান পাাআন পাাআন অনভদ পচৌধুযী াড়া 5 কৃলক 19948512721000105



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3601 অবুর কানভ অফতাবুর অরভ পচৌধুযী াড়া 5 কৃলক 3714404955

3602 অপতাবুর অরভ অব্বা পচৌধুযী াড়া 5 কৃলক 7796699416

3603 অনফদা পফগভ অব্দুর পানন পচৌধুযী াড়া 5 গৃমনী 5097080369

3604 মভজানুয যভান ফছয ঈমদ্দন পচৌধুযী াড়া 5 কৃলক 1499856530

3605 অযাফুর আরাভ পনকন্দায পানন পচৌধুযী াড়া 5 কৃলক 7796402290

3606 অযমজনা পফগভ অব্দুর কমযভ পচৌধুযী াড়া 5 কৃলক 7346955854

3607 পযাকননা পফগভ পানন যভান পচৌধুযী াড়া 5 গৃমনী  5990316340

3608 ভারুপা পফগভ নজরুর আরা পচৌধুযী াড়া 5 গৃমনী 5982817271



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3609 মভনারুর আরাভ নুরুর আরাভ পচৌধুযী াড়া 5 কৃলক 8679807019

3610 কাকুমর খাতুন অবুর কারাভ ভািায াড়া 5 গৃমনী 2411343201

3611 অব্দুর ভানরক অরতাপ পানন ভািায াড়া 5 কৃলক 851272170188

3612 নামদা পফগভ ভঈরদা পফগভ পচৌধুযী াড়া 5 গৃমনী 3746400419

3613 াাদাৎ আরাভ অননাায পচৌধুযী াড়া 5 কৃলক 4646568999

3614 ামনা পফগভ াাদাৎ পানন পচৌধুযী াড়া 5 গৃমনী 7796551609

3615 মরমর পফগভ নুয আরাভ পচৌধুযী াড়া 5 গৃমনী 3746546625

3616 অবুফক্কয া অমপর ঈমদ্দন ভািায াড়া 5 কৃলক 5096949663



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3617 জমভরা পফওা ওভান অরী ভািায াড়া 5 কৃলক 3296396793

3618 রাবরী পফগভ অরতাপ পানন ভািায াড়া 5 গৃমনী 5096942445

3619 জামকা অক্তায ছানরক পচৌধুযী ভািায াড়া 5 গৃমনী 8696435885

3620 পভাছাঃ পফগভ অবুর পানন ভািায াড়া 5 গৃমনী 9146359790

3621 তাযা ফানু পতাজা ভািায াড়া 5 গৃমনী 8896366264

3622 অকমরভা পফগভ যমভ ঈমদ্দন ভািায াড়া 5 গৃমনী 6896514178

3623 অযমজনা পফগভ অজভ অরী ভািায াড়া 5 গৃমনী 5097531304

3624 যামখবুর আরাভ পজানাফ অরী ভািায াড়া 5 কৃলক 1025916428



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3625 অা পফগভ অজগায পানন ভািায াড়া 5 গৃমনী 8146129581

3626 যানদা পফগভ পভনছয ঈমদ্দন ভািায াড়া 5 গৃমনী 4646568008

3627 নাজমুন্নাায পভাাযপ পানন প্রাভামনকাড়া 5 গৃমনী 7361324390

3628 ভননাাযা পফগভ পভাঃ ভদ্দী ভািায াড়া 5 গৃমনী 2846520191

3629 অনছায অরী পাময ঈমদ্দন জুম্মাাড়া 4 কৃলক 5996177191

3630 মরম পফগভ জনার মভা জুম্মাাড়া 4 গৃমনী 7796156888

3631 জমযনা পফগভ তনর ঈমদ্দন জুম্মাাড়া 4 গৃমনী 5996415377

3632 যওানা পফগভ অঃ যমদ জুম্মাাড়া 4 গৃমনী 7796162829



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3633 অা পফগভ অবু ফক্কয জুম্মাাড়া 4 গৃমনী 7796391436

3634 পানরভান ফাচ্চু পছান ঈমদ্দন জুম্মাাড়া 4 কৃলক 8246387701

3635 ভনভনা পফগভ পাছান ঈমদ্দণ জুম্মাাড়া 4 গৃমনী 4196368866

3636 ভমপজায যভান ভাাতাফ ঈমদ্দন জুম্মাাড়া 4 কৃলক 7796535925

3637 বুরবুমর পফগভ তমভজ ঈদ্দন জুম্মাাড়া 4 গৃমনী 6896354237

3638 রুারী পফগভ অব্দুর জমরর জুম্মাাড়া 4 গৃমনী 7346190890

3639 ভননাাযা পফগভ ভাাম্মদ অরী জুম্মাাড়া 4 গৃমনী 6446944644

3640 অমভনা খাতুন অআয়ুফ অরী জুম্মাাড়া 4 গৃমনী 5546700237



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3641 পভমযনা পফগভ অবু ফক্কয মমদ্দক জুম্মাাড়া 4 গৃমনী 5967345561

3642 মরা পফগভ অমজভ মুমন্স জুম্মাাড়া 4 গৃমনী 1946864905

3643 অমভনা পফগভ অান তুল্লা জুম্মাাড়া 4 গৃমনী 5996847223

3644 নুয পানন লুৎপয যভান জুম্মাাড়া 4 কৃলক 1946862818

3645 রুকাআা খাতুন যমফঈর আরাভ জুম্মাাড়া 4 গৃমনী 3754482259

3646 যানফা পফওা ভময ঈমদ্দন জুম্মাাড়া 4 গৃমনী 5996713383

3647 নামজযা পফগভ াভছূর ক জুম্মাাড়া 4 গৃমনী 6446796028

3648 পভাতাাযা পফগভ কামপর ঈমদ্দন জুম্মাাড়া 4 গৃমনী 1496804327



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3649 ফাচ্চা মভা অম্মদ অরী জুম্মাাড়া 4 কৃলক 2866941041

3650 জান্নাতী খাতুন জানফয অরী জুম্মাাড়া 4 গৃমনী 8246683307

3651 াজ্জাদ পানন অমজজায যভান জুম্মাাড়া 4 কৃলক 3746958713

3652 অমছা পফগভ অব্দু ছাভাদ জুম্মাাড়া 4 গৃমনী 8512721706526

3653 সুভনা অক্তায জনার অনফদীন জুম্মাাড়া 4 গৃমনী 2361240803

3654 রুমভ পফগভ পভাাম্মদ অরী জুম্মাাড়া 4 গৃমনী 1496804772

3655 ভানরকা পফগভ অভদ পানন যাভনগয 4 গৃমনী 3296818192

3656 খানরদা পফগভ অভদ অরী যাভনগয 4 গৃমনী 9573482263



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3657 মপকুর আরাভ জনয ঈদ্দীন জুম্মাাড়া 4 কৃলক 5096940423

3658 যতনা পফগভ অরভগীয পানন জুম্মাাড়া 4 গৃমনী 8680504787

3659 ভাবুফা পফগভ অমছভ ঈমদ্দন জুম্মাাড়া 4 গৃমনী 9573265189

3660 আঈনুছ অরী পছাদ অরী জুম্মাাড়া 4 কৃলক 2396164903

3661 ভমযভ অক্তায পনকন্দায অরী জুম্মাাড়া 4 গৃমনী 3307620280

3662 পভাফানযা ভমপজায যভান জুম্মাাড়া 4 গৃমনী 5101780921

3663 পাযী পফগভ একযামুর জুম্মাাড়া 4 গৃমনী 9573184042

3664 া অরভ যকায অমজজায যভান জুম্মাাড়া 4 কৃলক 1496953546



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3665 মমযনা খাতুন মযাজুর আরাভ যাভনগয 4 গৃমনী 1961412648

3666 মভজানুয যভান অব্দুর াত্তায পভৌরবীাড়া 4 কৃলক 4646186454

3667 নাজভা পফগভ যমপকুর আরাভ জুম্মাাড়া 4 গৃমনী 3746158140

3668 অছাদুর অছাব্বয জুম্মাাড়া 4 কৃলক 4196142246

3669 অকতাযা খাতুন অমরপ মকাভত 6 গৃমনী 5075411842

3670 খামদজাতুর পকাফযা খানরক মভাাড়া 06 গৃমনী 5052227021

3671 আাছমভন অক্তায ওাছ ঈমদ্দন যাভনগয 04 গৃমনী 3311262301

3672 ভমনযা পফগভ ানযছ মছটভর 04 গৃমনী 2844751699



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3673 পভানভনা পফগভ জময পঈরাদ 09 গৃমনী 8512721717193

3674 ভজজুাযা অব্দুয ামভদ জুম্মাাড়া 04 গৃমনী 9146925582

3675 পদনরাায পানন জমরুমদ্দন পঈরাদ 09 কৃলক 19908512721000178

3676 .ানযছ ঈমদ্দন অপতাবুমদ্দন মছটভর 04 কৃলক 5096791768

3677 অবু ানদ রাফলু টুাভাযী 06 কৃলক 4211276722

3678 ভমনরুজ্জাভান ানফ অরী পঈরাদ 09 কৃলক 8663573916

3679 পভাফাযক পানন কমর যাভনগয 4 কৃলক 2846505655

3680 আছানুয যভান আছাক পফতগাড়ী 4 কৃলক 8246383883



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3681 ভাসুদ পভাস্তামপজায যাভনগয 4 কৃলক 4196952925

3682 ফমদয অরী ভনছুয াতঅনী 2 কৃলক 1946722038

3683 ামফবুয ফাায পভাজাফ্পয যাভনগয 4 কৃলক 7785506036

3684 পজানা যানী ভন নৄটিভাযী 2 গৃমনী 8697000951

3685 মছমদকা খাতুন ছাত্তায যাভনগয 4 গৃমনী 5096793541

3686 মজফ মভা মদুর মুহুযীাড়া 4 কৃলক 2411341155

3687 অননাারূর আরাভ ভমজফায যাভনগয 04 কৃলক 9125940876

3688 সুমপা পফগভ পজানাফ যাভনগয 4 গৃমনী 8512721707126



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3689 পজানাফ অরী অপছায যাভনগয 4 কৃলক 8512721707118

3690 মফরমকছ পফগভ পভাজানম্মর পঈরাদ 9 গৃমনী 4196809752

3691 ভননাাযা পফগভ নামছয ঈদ্দীন পঈরাদ 9 গৃমনী 1005691314

3692 মযতা যমপকুর যাভনগয 4 গৃমনী 3311261543

3693 ভতভাআন্না পভাজানম্মর পঈরাদ 9 গৃমনী 8677737804

3694 অআয়ুফ অরী পভাজানম্মর পঈরাদ 9 কৃলক 9146130662

3695 যানদা পযাজ ঈদ্দীন পঈরাদ 9 গৃমনী 5546984757

3696 ামদুর পভাজানম্মর পঈরাদ 9 কৃলক 9146354494



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3697 পানতভা পফগভ পজুলু যাভনগয 4 গৃমনী 5546400036

3698 অপনযাজা মুনসুয মুহুযীাড়া 4 গৃমনী 5096940910

3699 অভজাদ ছকয ঈদ্দীন যাভনগয 4 কৃলক 7346720043

3700 অমনছায যভান অবুর পানন জমরযাড় 6 কৃমল 2861334114

3701 অছাদুর ক মনজামুমদ্দন চাযঅনী পযনৄয 6 কৃমল 5096789721

3702 অদুযী খাতুন অকফয অরী জমরযাড় 6 কৃমল 8251811652

3703 যমফঈর অঈার অব্দুয যমদ জমরযাড় 6 কৃমল 2396556645

3704 অা পফগভ এযাদ জমরযাড় 6 কৃমল 5546979542



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3705 মযভা পফগভ ছারাভ পযাজী জমরযাড় 6 গৃমনী 5094454583

3706 পগারানজান জনৄয ঈমদ্দন জমরযাড় 6 গৃমনী 9146647483

3707 ফাবুর মভা ভমঈমদ্দন জমরযাড় 6 কৃমল 8512721713357

3708 রার মভা অছাদুর ক জমরযাড় 6 কৃমল 7808124643

3709 ওফাআদুর আরাভ মনজামুমদ্দন চাযঅনী পযনৄয 6 কৃমল 4646708729

3710 ানফ অরী ফানপর ঈমদ্দন জমরযাড় 6 কৃমল 8696194086

3711 পামনা পফগভ ভারুপ পানন জমরযাড় 6 গৃমনী 1929760179

3712 রাআরী পফগভ পনযকাটু জমরযাড় 6 গৃমনী 3296684347



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3713 তমযকুর আরাভ ওফাআদুর ক জমরযাড় 6 গৃমনী 8251811645

3714 ভনন ঈমদ্দন ানফ অরী মকঃ পযনৄয 6 কৃমল 8512721713367

3715 ছফুর আরাভ ওফাআদুর ক জমরযাড় 6 কৃমল 9146924239

3716 পদনরাাযা পফগভ কতফ অরী জমরযাড় 6 গৃমনী 3746959984

3717 কল্পনা পফগভ অব্দুয যভান জমরযাড় 6 গৃমনী 9146925137

3718 যাজু মভা বুলু মভা জমরযাড় 6 কৃমল 3751808555

3719 মপকুর আরাভ ওফাআদুর আরাভ জমরযাড় 6 কৃমল 1496670207

3720 নানরা ভাআ অমফজ ঈমদ্দন জমরযাড় 6 কৃমল 7346717015



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3721 অব্দুর কানদয অছাদুর ক জমরযাড় 6 কৃমল 2861334049

3722 মফরমকছ পফগভ অনফজ জমরযাড় 6 কৃমল 5546552729

3723 নুয আরাভ পছলু ভামুদ জমরযাড় 6 কৃমল 6696572166

3724 ামফবুয অঃ অমজজ মুহুড়ীাড়া 4 কৃমল 6447072650

3725 মভমন্নতাযা ভমায মুহুড়ীাড়া 4 গৃমনী 3311277770

3726 ামনুয ফাদা মুহুড়ীাড়া 4 কৃমল 3287886281

3727 পভানরভা ওভান মুহুড়ীাড়া 4 গৃমনী 6446515642

3728 পপারী অক্তায অমতায মুহুড়ীাড়া 4 গৃমনী 4196802864



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3729 াু্ওা পফগভ পভাস্তপা মুহুড়ীাড়া 4 গৃমনী 4657417582

3730 `দুরারী মফফুয মুহুড়ীাড়া 4 গৃমনী 5546546861

3731 চাঁন মভা অব্দুর অমজজ মুহুড়ীাড়া 4 কৃলক 4647120528

3732 যাননা অব্বা অরী মুহুড়ীাড়া 4 গৃমনী 2396988061

3733 মযপা ফাচ্চা মভা মুহুড়ীাড়া 4 গৃমনী 9161274114

3734 নুযফানু নুরুর ক মুহুড়ীাড়া 4 গৃমনী 6896785166

3735 গনজন চন্দ্র কান্দুযা পঈযাদ 9 কৃলক 4646994477

3736 কল্পনা পফগভ অব্দুর অমজজ চাযঅনী 6 গৃমনী 1496670678



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3737 পাযী পফগভ তাযা মভা মুহুড়ীাড়া 4 গৃমনী 8512721706737

3738 অব্দুর গপপায অব্দু াভাদ যাভনগয 4 কৃলক 2851784401

3739 পতৌমপক আরাী অরী াান মুহুড়ীাড়া 4 কৃলক 1954614622

3740 অরী াান অব্দু অমজজ মুহুড়ীাড়া 4 কৃলক 5546177758

3741 য ভমন অরী াান মুহুড়ীাড়া 4 গৃমনী 19948512721000232

3742 সুমপা াভচুর মুহুড়ীাড়া 4 গৃমনী 5551820326

3743 পযজাঈর পভাকনছদুর মুহুড়ীাড়া 4 কৃলক 8696572729

3744 কাজমর জব্বায মুহুড়ীাড়া 4 গৃমনী 1496373935



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3745 পানতভা পফগভ ফছয ঈদ্দীন মক:পযনৄয 6 গৃমনী 1946731062

3746 অা অক্তায অছাফ ঈদ্দীন চান্দাভাময 3 গৃমনী 6446503549

3747 মরলুপা অক্তায অব্দুর রমতপ পদান্দযা 8 গৃমনী 8512721716979

3748 অমনছা অক্তায অমজভ ঈমদ্দন পদান্দযা 8 গৃমনী 5546554279

3749 নমভতা যামন যনভ চন্দ্র পদান্দযা  8 গৃমনী 4646997603

3750 শ্যাভমর যকায পভাস্তপা পানন মক:পযনৄয 6 গৃমনী 4196143913

3751 সুরতানা মক:পযনৄয 6 গৃমনী 3746161011

3752 অমভনা পফগভ ামকভ মক:পযনৄয 6 গৃমনী 8246813938



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3753 পপারী পফগভ অবুর পানন জুম্মা াযা 4 গৃমনী 284668306

3754 ভনা যামন পবারানাথ চান্দাভাময 3 গৃমনী 7316494241877

3755 ামফনা ওভান পঈরাদ 9 গৃমনী 5096373443

3756 ঈা যামন মযয চান্দাভাময 3 গৃমনী 8696570103

3757 কৃু্ষ্ণা যামন মত চান্দাভাময 3 গৃমনী 5946693630

3758 পমরনা ভপার ঈমদ্দন পফতগাময 4 গৃমনী 4190177735

3759 াতা যামন বৃন্দাফন অরদাতনৄয 7 গৃমনী 5997003602

3760 নুযজাান অব্দুর কমযভ জুম্মা াযা 4 গৃমনী 5546834143



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3761 অপরুজা অব্দুর ছুফান মক:পযনৄয 6 গৃমনী 3746816036

3762 পতৌমদা অপজালুর জুম্মা াযা 4 গৃমনী 7796538671

3763 ভননাাযা ানন অরী পঈরাদ 9 গৃমনী 8512721717471

3764 পজানফদা ভমপজ মকাভত পযনৄয 6 গৃমনী 9573546471

3765 পনকন্দায অরী অবুর পানন যাভনগয 4 কৃলক 2846359541

3766 ভাআনুর আরাভ পনকন্দায যাভনগয 4 কৃলক 3307846407

3767 অমছা খাতুন কমরভ ঈমদ্দন যাভনগয 4 গৃমনী 8512721707036

3768 রাফনী অক্তায ওাজ অরী যাভনগয 4 গৃমনী 7352687698



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3769 পভাতভাআন্না পফগভ পভাজাায যাভনগয 4 গৃমনী 2396838712

3770 মপকুর আরাভ মৃত অবুর পানন যাভনগয 4 কৃলক 85127821707043

3771 দুরার ঈমদ্দন অঃ ভানরক যাভনগয 4 কৃলক 8512721700314

3772 অব্দুর ভানরক কাআমুমদ্দন যাভনগয 4 কৃলক 4196789020

3773 কনরন্দ্র নাখ ভমনন্দ্র যাভনগয 4 কৃলক 5996406566

3774 মদারী যানী নুকুর যাভনগয 4 গৃমনী 6446654060

3775 দার যা শুনীর যাভনগয 4 কৃলক 6417876320

3776 ন্ধ্যা যানী যা সুনীর যা যাভনগয 4 গৃমনী 8512721714299



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3777 অবু তানরফ অবুর পানন যাভনগয 4 কৃলক 8246388204

3778 ভমযভ পফগভ পভাজানম্মর ক যাভনগয 4 গৃমনী 1023274648

3779 পভানছদুর ক পানরভান অরী যাভনগয 4 কৃলক 8246966272

3780 নুযীপা পফগভ অব্দুর পগদা ভামুদ যাভনগয 4 গৃমনী 2396847168

3781 অব্দুর ামরভ নামছয ঈমদ্দন যাভনগয 4 কৃলক 6447081834

3782  কভরা পফগভ ভমনয ঈমদ্দন যাভনগয 4 গৃমনী 8246965845

3783 পফফুরা পফগভ পতাপাজ্জর পানন যাভনগয 4 গৃমনী 6896495659

3784 অমজজায যভান তভীজ যভান যাভনগয 4 কৃলক 8696996951



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3785 যাজা মভা পভাক্তায অরী টাওাযাড়া 4 কৃলক 19908512721000302

3786 আমত খাতুন যাজা মভা টাওাযাড়া 4 গৃমনী 19928512721000092

3787 অদুযী পফগভ মফলাদু মভা পফতগাড়ী 4 গৃমনী 1465881553

3788 অমজজুর আরাভ পভাক্তায পানন পভাহুযীাড়া 4 কৃলক 5996413448

3789 পভাক্তায অরী তফূরঈদ্দীন নালুযাড় 4 কৃলক 7346847259

3790 পভাতভাআন্না পভাক্তায অরী পভৌরবীাড়া 4 গৃমনী 3297515599

3791 অমনছা পফগভ পভাকাযভ পানন টাওাযাড়া 4 গৃমনী 19948512721000236

3792 মফলাদু মভা খমতফয যভান নালুযাড় 4 কৃলক 5997125371



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3793 মনলুপা পফগভ পযজাঈর কমযভ নালুযাড় 4 গৃমনী 8512721706775

3794 পগারাজন পফগভ ছাদুযা ভামুদ নালুযাড় 4 গৃমনী 6447070753

3795 রারমফ পফগভ ভহুফয যভান নালুযাড় 4 গৃমনী 3297094397

3796 অফদুল্লা অর ভামুন যমপজ ঈমদ্দন নালুযাড় 4 কৃলক 3747086191

3797 াদায অরী যমপজ ঈমদ্দন নালুযাড় 4 কৃলক 5101776804

3798 অমভনুয যভান খান নালু খান নালুযাড় 4 কৃলক 9573192995

3799 এছনভাতাযা পফগভ আফ অরী নালুযাড় 4 গৃমনী 4646709925

3800 টুলু মভা ভকবুর মুহুড়ীাড়া 4 কৃলক 3296533726



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3801 পযজাঈর অমজজায যাভনগয 4 কৃলক 1993851272100097

3802 মফঈটি ামভদ যাভনগয 4 গৃমনী 7346422251

3803 পফলু ফারা ফন্ত যাভনগয 4 গৃমনী 6896119069

3804 অযতী যানী বাদাআ যাম যাভনগয 4 গৃমনী 5997120257

3805 নুয পানন ফমছয ঈমদ্দন পভৌরবীাড়া 4 কৃলক 6896127880

3806 পগারাভ যব্বানী আঈনুছ পভৌরবীাড়া 4 কৃলক 4646988859

3807 দুদু মভা মৃত জমভ পভৌরবীাড়া 4 কৃলক 19818524302000013

3808 নুরুর আরাভ ফমছয ঈমদ্দন পভৌরবীাড়া 4 কৃলক 8246147949



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3809 ভনছুয অরী পতাপাজ্জর পভৌরবীাড়া 4 কৃলক 7796818578

3810 অযাপ অমজফায পভৌরবীাড়া 4 কৃলক 9573546117

3811 াাজাান লুৎপয পভৌরবীাড়া 4 কৃলক 5561443656

3812 াভচুর পতাপাজ্জর পভৌরবীাড়া 4 কৃলক 8246679404

3813 রাবরী অবু পানন পভৌরবীাড়া 4 গৃমনী 1496807072

3814 অযজু পফগভ ামক পভৌরবীাড়া 4 গৃমনী 5546983809

3815 পরবু মভমা পভাপাজ্জর পভৌরবীাড়া 4 কৃলক 5996711049

3816 তাছমভনা ছভনয পভৌরবীাড়া 4 গৃমনী 3761250798



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3817 অনদা অমরভ পভৌরবীাড়া 4 গৃমনী 1932818717

3818 া অরভ অমরমুমদ্দন পভৌরবীাড়া 4 কৃলক 3746959083

3819 ছভনছয পতাপাজ্জর পভৌরবীাড়া 4 কৃলক 1947139471

3820 অব্দুর ওাফ অআজায পভৌরবীাড়া 4 কৃলক 5996181854

3821 ানজদা াাবুমদ্দ পভৌরবীাড়া 4 গৃমনী 7796824964

3822 জভনয তপাজ্জর পভৌরবীাড়া 4 কৃলক 9146494449

3823 দমফয ঈমদ্দন কালু ভামুদ পভৌরবীাড়া 4 কৃলক 3297091518

3824 নুযনাায অব্দুর গফুয পভৌরবীাড়া 4 গৃমনী 9146348389



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3825 পজলুর ক ামক ভামুদ পভৌরবীাড়া 4 কৃলক 8246963105

3826 পমযদ এছায পভৌরবীাড়া 4 কৃলক 1497079069

3827 নজরুর নমছমুমদ্দ পভৌরবীাড়া 4 কৃলক 6897057763

3828 কতফ অরী নজরুর পভৌরবীাড়া 4 কৃলক 1496372275

3829 মফলাদু নমছমুমদ্দ পভৌরবীাড়া 4 কৃলক 6446660695

3830 যনমজত দা কুভায দা পভৌরবীাড়া 4 কৃলক 5546979971

3831 সুমভএা যানী ধনী দা পভৌরবীাড়া 4 গৃমনী 1961396056

3832 মভরন দা যকুভায পভৌরবীাড়া 4 কৃলক 5997124176



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3833 কদ অরী নজরুর পভৌরবীাড়া 4 কৃলক 4647116138

3834 লুৎপায নজরুর পভৌরবীাড়া 4 কৃলক 5547109172

3835 পানতভা পফগভ ফছয ঈদ্দীন মক:পযনৄয 6 গৃমনী 1946731062

3836 অা অক্তায অছাফ ঈদ্দীন চান্দাভাময 3 গৃমনী 6446503549

3837 মরলুপা অক্তায অব্দুর রমতপ পদান্দযা 8 গৃমনী 8512721716979

3838 অমনছা অক্তায অমজভ ঈমদ্দন পদান্দযা 8 গৃমনী 5546554279

3839 নমভতা যামন যনভ চন্দ্র পদান্দযা  8 গৃমনী 4646997603

3840 শ্যাভমর যকায পভাস্তপা পানন মক:পযনৄয 6 গৃমনী 4196143913



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3841 সুরতানা মক:পযনৄয 6 গৃমনী 3746161011

3842 অমভনা পফগভ ামকভ মক:পযনৄয 6 গৃমনী 8246813938

3843 পপারী পফগভ অবুর পানন জুম্মা াযা 4 গৃমনী 284668306

3844 ভনা যামন পবারানাথ চান্দাভাময 3 গৃমনী 7316494241877

3845 ামফনা ওভান পঈরাদ 9 গৃমনী 5096373443

3846 ঈা যামন মযয চান্দাভাময 3 গৃমনী 8696570103

3847 কৃু্ষ্ণা যামন মত চান্দাভাময 3 গৃমনী 5946693630

3848 পমরনা ভপার ঈমদ্দন পফতগাময 4 গৃমনী 4190177735



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3849 াতা যামন বৃন্দাফন অরদাতনৄয 7 গৃমনী 5997003602

3850 নুযজাান অব্দুর কমযভ জুম্মা াযা 4 গৃমনী 5546834143

3851 অপরুজা অব্দুর ছুফান মক:পযনৄয 6 গৃমনী 3746816036

3852 মনলুপা পফগভ দমফয অরী পফতগাড়ী 4 মদনভজুয 4633241155

3853 ফজার অরাঈমদ্দন পফতগাড়ী 4 মদনভজুয 6896345599

3854 কান্দযী অব্দুর অমজত পফতগাড়ী 4 মদনভজুয 6896494371

3855

ফাদা অজগয পফতগাড়ী ঈত্তয 4 মদনভজুয 6246961042

3856

রমতফ ফমছয ঈমদ্দন পফতগাড়ী ঈত্তয 4 মদনভজুয 9146924261



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3857

মভরন মভা ফাদা পফতগাড়ী ঈত্তয 4 মদনভজুয 6911376538

3858

ছাআনদুয যভান তননয ঈমদ্দন পফতগাড়ী ঈত্তয 4 মদনভজুয 4163025465

3859

পাযাফ ঈমদ্দন ভময ঈমদ্দন পফতগাড়ী ঈত্তয 4 মদনভজুয 1946213483

3860

যানদুর আরাভ পাাআফ পফতগাড়ী ঈত্তয 4 মদনভজুয 3273910392

3861

হুজুয অরী ময ঈমদ্দন পফতগাড়ী ঈত্তয 4 মদনভজুয 8.51272E+12

3862

নওা মভা ামছমুমদ্দন পফতগাড়ী ঈত্তয 4 মদনভজুয 3296527017

3863

যমদুর ক অব্দুর রমতপ পফতগাড়ী ঈত্তয 4 মদনভজুয 9573265023

3864

ঈনভদ অরী ামছমুমদ্দন পফতগাড়ী ঈত্তয 4 মদনভজুয 8.51272E+12



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3865

ফযকতুল্লযা াাফ ঈমদ্দন পফতগাড়ী ঈত্তয 4 মদনভজুয 4647115916

3866

ামপজুর আরাভ অব্দুর রমতপ পফতগাড়ী ঈত্তয 4 মদনভজুয 6446794494

3867

াীবুর আরাভ াীমুমদ্দন পফতগাড়ী ঈত্তয 4 মদনভজুয 8246963576

3868

আন্না পফগভ ম্বারু পফতগাড়ী ঈত্তয 4 মদনভজুয 4636878052

3869

লুৎপয যভান ফমছয ঈমদ্দন পফতগাড়ী ঈত্তয 4 মদনভজুয 5097065378

3870

অব্দুর গফুয ফাাননাতুযা াতানী 2 মদনভজুয 3296806940

3871

ছমকনা পফওা ময ঈমদ্দন াতানী 2 মদনভজুয 1496517903

3872

পপারী অফদুর পভান্নাত াতানী 2 মদনভজুয 2396161867



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3873

ভমভদুর আরাভ পছানরভান াতানী 2 মদনভজুয 4196114138

3874

অমজজুর আরাভ অমভনুয যভান াতানী 2 মদনভজুয 1.99297E+16

3875

যানফা খাতুন অব্দুয যভান পফতগাড়ী ঈত্তয 4 গৃমনী 9573268167

3876

ছানফদা পফগভ অব্দু সুফান পফতগাড়ী 4 গৃমনী 9146649232

3877

কল্পনা পফগভ অমজজুর ক পফতগাড়ী 4 গৃমনী 5546549998

3878

ভনা পফগভ জময ঈমদ্দন পফতগাড়ী 4 গৃমনী 5096788857

3879

পযনফকা সুরতানা লুৎপয পফতাগাড়ী 4 গৃমনী 8697042383

3880

অনফদা সুরতানা অনফদ অরী পফতগাড়ী 4 গৃমনী 7346999175



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3881

ভননাাযা পফগভ অাদুর পফতগাড়ী 4 গৃমনী 2846791362

3882

রুমফা পফগভ কামছমুমদ্দন পফতাগাড়ী 4 গৃমনী 9573483055

3883

রাআরী পফগভ জফুয ঈমদ্দন পফতগাড়ী 4 গৃমনী 1946733571

3884

করনছাভ পফগভ দানজয অরী পফতগাড়ী 4 গৃমনী 7346997567

3885

সুজনা অক্তায পাযাফ পফতগাড়ী 4 গৃমনী 5561431254

3886

নাজমুর ক অব্দুর রমতপ পফতগাড়ী 4 মদনভজুয 1947015184

3887

ভমভনুয আরাভ ভমনরুজ্জাভান পফতগাড়ী 4 মদনভজুয 8697006438

3888

ভজমুর ক অব্দুর রমতফ পফতগাড়ী 4 মদনভজুয 8.51273E+11



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3889

অনভনা অমজজায যভান পফতগাড়ী 4 মদনভজুয 3296684370

3890

াখাওাত ভাাতাফ ঈমদ্দন পফতগাড়ী 4 মদনভজুয 8.51272E+12

3891

াাজাান ভাাতাফ পফতগাড়ী 4 মদনভজুয 8.51272E+12

3892

অযমজনা পফওা ভনজ খাড়ীখার 1 গৃীমন 8246379781

3893

পপনযজা পফগভ ানতভ খাড়ীখার 1 গৃীমন 9146485678

3894

অব্দুর ানভ যমভ মভা খাড়ীখার 1 মদনভজুয 7769989901

3895

মপকুর আরাভ ফমদয ঈমদ্দন খাড়ীখার 1 মদনভজুয 1946587359

3896

রুারী পফগভ পযাজুর খাড়ীখার 1 মদনভজুয 9573189207



ক্রমভক 

নং
মযফায প্রধাননয নাভ মতা/স্বাভীয নাভ গ্রাভ

ওাড ড 

নং
পা জাতী মযচত্র নম্বয পভাফাআর নম্বয

মযফায 

প্রধাননয ছমফ
ভন্তব্য

মফত্র ইদ-ঈর-অমা ,২০২২ ঈরনে মবমজএপ তামরকা

আঈমনননয নাভ- ১ নং পফতগাড়ী, ঈনজরা- গংগাচড়া, পজরা- যংনৄয।

3897

অমনছায আচফ খাড়ীখার 1 মদনভজুয 4647107517


