
উকারভ াগীর তালিকা

ক্রলিক 

নম্বর
উকারভ াগীর NID/BRIS উকারভ াগীর নাি িাতার নাি লতার নাি

1 1.96394E+16 ভহন চন্দ্র যাষ টরটরী যাণী রটটিং যাভ

2 2.00995E+16 জজমভন আক্তায আহনাষাযা জফগভ জষনার ক

3 1.97294E+16 ছমফ রার যাষ মনভ মরা ফারা উভাচযন যাষ

4 6452198317 মভনাযা আকতায পাহতভা জফগভ খমরপ উদ্দীন

5 1.96594E+16 জভাছাাঃ মপহযাজা জফগভ াহভদা খাতুন তমভজ উদ্দীন

6 1.95594E+16 ানহজার ফর্ম্ মন স্বযধন যাষ ফুধু যাভ

7 1.97094E+16 ভহন চন্দ্র ভহনা ফারা দযফারু

8 1.95294E+16 জভাাঃ তফাযক আরী ামরভা জফগভ জখারাই জভাার্ম্দ

9 4642789756 বুরন যানী ার মখযভমন ফারা রমরত কুভায ার

10 2.00294E+16 কাঞ্চন যাণী গষশ্বযী চন্দ্র যাষ ুীর চন্দ্র যাষ

11 1.98894E+16 জঢরু যাভ বুটট ফারা বাকারু যাভ

12 1.96894E+16 জভাাঃ জফল্লার জভাছাাঃ যমভা খাতুন ভাাতাফ উদ্দীন

13 1.98894E+16 মনকান্দ ুযাভ ামফত্রী ফারা ফাচাই যাভ

14 1.96294E+16 জভাাঃ ইদুর ইরাভ রুহরা কুতুফ উদ্দীন

15 1.97794E+16 জভাছাাঃ যমদা খাতুন জভাছাাঃ ফুধন জফগভ আাঃ যমদ

16 1.97794E+16 মদহন যাষ মধা যানী মফলু যাভ

17 1.97294E+16 জভাাঃ াইদায আরী জভাছাাঃ জজনাযফী ভকফুয জাহন

18 1.97194E+16 জভাাঃ ামত আরী আহষা খাতুন নুয জাহন

19 1.96294E+16 জভাাঃ আব্দযু যমদ াহজযা জফগভ ব্দয আরী

20 1.98894E+16 মভমন আক্তায নুরুপা জফগভ যভজান আরী

21 1.98594E+16 জভাছাাঃ ামি

জভাছাাঃ পাহতভা 

জফগভ জভাাঃ হরভান আরী

22 1.96294E+16 জভাাঃ দমফরুর ইরাভ াহজযা

জভাাঃ জভাফাযক 

আরী

23 1.98794E+16 পথয যাভ চম্পরা যানী বুহন চন্দ্র যাষ

24 2.00094E+16 ঞ্জষ অমধধকাযী কাজরী যাণী মনচযন যাষ

25 1.99094E+16 জভাছাাঃ মভমর আকতায জভাছাাঃ তাহরকা খাতুন জভাাঃ রুৎপয যভান

26 1.99194E+16 জভাাঃ নাঈভ ইরাভ জভাছাাঃ াভীভা জফগভ জভাাঃ আব্দরু জব্বায

27 1.98094E+16 বাযতী যানী মদনহজামর ফারা ভাঘুযাভ

28 1.97094E+16 জাউনী ফারা াশ্বযী যানী ধীহযন চন্দ্র ফভ মন

29 1.97594E+16 জভাাঃ জযজাউর কমযভ জভাছাাঃ জাহদা খাতুন আব্দরু জব্বায

30 2.01394E+16 নষন চন্দ্র যাষ মযতা যাণী তুরন চন্দ্র যাষ

31 1.95294E+16 জভাছাাঃ ুরতানা জফগভ

জভাছাাঃ পহজরা 

জফগভ াজজয উদ্দীন

32 1.98694E+16 জভাাঃ আকভান আরী জভাছাাঃ ভাহজযা মফমফ

জভাাঃ জাহরভান 

আরী

33 1.98094E+16 ন্ধা যানী নফানী ফারা মতাশ্বয

34 1.99294E+16 প্রদী কুভায জকরী ফারা কমরভ চন্দ্র যাষ



35 1.97094E+16 কামভনী যানী ব্রত যানী মযদা ফভ মন

36 1484797046 জভাাঃ মযপুর ইরাভ জভাছাাঃ ভাভুদা জভাাঃ খমতফয যভান

37 1.97994E+16 জভাাঃ খাহদভুর ইরাভ যহভা খাতুন খহষয আরী

38 2.01294E+16 জভাছা:জভুভী আকতায জভাছা:ভাুদা খাতুন জভা:ভিংরু

39 2.00994E+16 ুমচত্রা যানী ুহকা যাণী মফন্দ্র যাভ

40 1.98394E+16 পুহরামত যাণী উমন ফারা চন্দ্র জভান যাষ

41 1.95794E+16 জভাাঃ দমফরুর ইরাভ দমফজান কমফয উজদ্দন

42 1.98694E+16 জভাাঃ দুরার জভাছাাঃ জযহনা জফগভ জভাাঃ আব্দরু ভাহরক

43 1.99494E+16 জভাছাাঃ আক্তায ফানু নুয মনায জফগভ জগারাভ ভস্তপা

44 2.00494E+16 জভাছা:ানজজদা আকতায জভাছা:জকামনুয জফগভ জভা:আজাদ আরী

45 1.98994E+16 জভাছাাঃ মপহযাজা জভাছাাঃ জযামকষা ইউুপ আরী

46 1.98494E+16 জভাাঃ নুরুর ইরাভ জভাছাাঃ আহরপনুয জভাাঃ ভময উদ্দীন

47 1.98194E+16 ফাুহদফ যাষ অনজনা যাষ উহযন চন্দ্র

48 1.96094E+16 জেত্র জভাান চন্দ্র যাষ পটপটট যানী চন্দ্র জভান যাষ

49 1.96594E+16 জভাাঃ ভনুয আরী

জভাছাাঃ আমযন 

জফগভ জভাাঃ আফুর জাহন

50 1.96094E+16 জভাাঃ ারুন অয যমদ জভাছাাঃ অহভদা খাতুন জভাাঃ দমফয উদ্দীন

51 2.00894E+16 ঝতুন মা যানী মউরী যানী ঝরু চন্দ্র

52 1.97694E+16 ভজরুর ইরাভ ভহরভা জফগভ আব্দু াভাদ

53 1.98594E+16 শ্রীভমত কাজরী যাণী জজানামক যাণী ফমরন চন্দ্র

54 1.98094E+16 জভাাঃ ভমউয যভান আমনা খাতুন আকফয আরী

55 1.99294E+16 ফমফতা ইষামভন

জভাছাাঃ ুযাইষা 

আকতায

জভাাঃ ফমদরুর 

ইরাভ

56 1.99094E+16 জভাাঃ াাজাান আরী

জভাছাাঃ জাানাযা 

জফগভ জভাাঃ ইষামন আরী

57 1.98094E+16 জভাছাাঃ কমযভা জফগভ জভাছাাঃ যমভা জখাদা ফক

58 1.98594E+16 ভফারু যাভ াদুযী যাণী মদহন চন্দ্র

59 1.98794E+16 ফাদর চন্দ্র জরস্বময ঘুটুযাভ ফভ মন

60 1.97294E+16 ইন্দ্র জভান যাষ মচমনশ্বযী যাষ অতুর চন্দ্র যাষ

61 8702249254 দুভাম যানী আন্ধযাযী ফারা মভমদ যাভ

62 2.00294E+16 জভা:াভীভ আরী জভাছা:মনরুপা জফগভ জভা:মভরুর ইরাভ

63 1.98894E+16 জভাছাাঃ আনজযুা জফগভ

জভাছাাঃ ভানুষাযা 

জফগভ

জভাাঃ আফুর কারাভ 

আজাদ

64 1.96794E+16 অমর জভাার্ম্দ পাহতভা খাতুন ভজজয উদ্দীন

65 1.97194E+16 মফনদা যানী মভরা যানী বিংরু যাভ

66 1.97194E+16 জভাাঃ জাহন আরী জভাছাাঃ জহফদা খাতুন জভাাঃ মগষা উদ্দীন

67 1.98194E+16 শ্রী বুহন চন্দ্র শ্রীভমত ধাউম যামণ শ্রী মবহলা যাভ

68 1.97394E+16 জভাাঃ ামকভ যমকনা জফগভ যমপজ আরী

69 1.98094E+16 জভাাঃ াহদকুর ইরাভ জভাছাাঃ ভষভুনা জফগভ রত আরী

70 1.98594E+16 মন ফারা মহা ফারা কয ফভ মন



71 1.95394E+16 জভাাঃ াভুদ্দীন অমফযন মফমফ তময জাহন

72 1.98294E+16 জভাাঃ নজরুর ইরাভ জভাছাাঃ আমযন মফমফ

জভাাঃ জভাকফুর 

জাহন

73 1.98494E+16 জভাছাাঃ াানাজ াযবীন জভাছাাঃ াহপদা জফগভ া ্জাান আরী

74 1.98959E+16 জভাাঃ মফপ্লফ জাহন জযাহকষা জফগভ আাঃ াভাদ

75 1.96394E+16 জভাাঃ এনতাজরু ক পাহতভা খাতুন জভাাঃ আইষুফ আরী

76 1.96594E+16 জভাাঃ আব্দরু কমযভ যাহফষা জযুান ুইরাভ

77 2.00094E+16 জভাছা:ভাভুমন আক্তায জভাছা:জাহদা জফগভ জভা:আরউদ্দীন

78 2.01294E+16 জভা:াজব্বয জাহন

জভাছা:াযপুন 

আক্তায জভা:ামনপা

79 2.00742E+16 মদারী যানী আকারী যানী হটন চন্দ্র যাষ

80 1.99894E+16 জভাছা:ভমন আক্তায

জভাছা:ভাহজদা 

আক্তায জভা:আব্দরু খাহরক

81 2.00194E+16 জভাছা:জটাগযী আক্তায জভাছা:াহরা জফগভ জভা:ানাউল্লা

82 789710973 জভাছা:একতাযা যাহরা জভা:আব্দরু ামকভ

83 2.00794E+16 উজ্জ্বর ফর্ম্ মন যত্না যানী ধহনশ্বয ফর্ম্ মন

84 1.98794E+16 ুযমত ফারা ুতুর যানী জদফী নাথ চন্দ্র

85 1.97294E+16 জভাাঃ মদুর ইরাভ জভাছাাঃ আহষা জফগভ াষগাভ আরী

86 1.95994E+16 জভাছাাঃ ভাভুদা যাহদা খাতুন ভাাতাফ আরী

87 1.99094E+16 ুহন চন্দ্র যাষ গষা যানী যহভন্দ্র নাথ যাষ

88 1.96094E+16 জভাাঃ আমভনুর ইরাভ আহভনা খাতুন পফদা জহন

89 2.01694E+16 জভা:ভাুভ জভাছা:জযজজনা জফগভ জভা:মভজানুয যভান

90 1.98494E+16 জভাাঃ নুয নফী জভাছাাঃ জজাযা জফগভ জভাাঃ তাহরফ আরী

91 1.96894E+16 ডাকু যাভ খুমক ফারা পুরফয যাষ

92 1.98794E+16 জভাাঃ মপ আরভ ামরভা খাতুন আব্দরু কাহদয

93 1.97194E+16 জভাছাাঃ আহনাষাযা জফগভ জভাছাাঃ নুযজাান ভুনুয আরী

94 1.98694E+16 জভাাঃ যমপকুর ইরাভ জভাছাাঃ ুরুতন খাতুন খাষরুল্লা

95 1.97594E+16 জভাাঃ একযাভুর ক

জভাছাাঃ আকহরভা 

খাতুন মভযজদ্দন

96 1.97794E+16 জভাছাাঃ ভহনাষাযা জফগভ জভাছাাঃ আহরভা খাতুন

জভাাঃ ভজজফয 

যভান

97 1.95594E+16 পুকুন্দ ুযাভ াগুযী খযফরু যাভ

98 1.96094E+16 জভাাঃ জষনার আরী আনছাযা আরীভ উদ্দীন

99 1.99394E+16 জভাছাাঃ আইমযন আকতায জভাছাাঃ ামনা খাতুন আাঃ কুদু্দ

100 1.96794E+16 জভাছাাঃ জাানাযা জফগভ জভাছাাঃ গুর ফানু জভাাঃ আব্দযু যভান

101 1.95594E+16 জভাাঃ মরভ জহভরা আজজভ উদ্দীন

102 1.98094E+16 জভাাঃ জষনার আহফদীন জভাছাাঃ জহুরখা জফগভ জভাাঃ ইউুফ আরী

103 1.97994E+16 জভাাঃ া আরভ জভাছাাঃ যাজপুর জভাার্ম্দ আরী



104 2.01294E+16 ুবিংকয মখা যানী তুহরন চন্দ্র

105 1.97894E+16 জভাাঃ খমতফ উদ্দীন জভাছাাঃ খহতছা খাতুন ভিংরু

106 1.99894E+16 জভাাঃ যাহদুর ইরাভ জভাছাাঃ আমছষা খাতুন জভাাঃ ালান আরী

107 1.95994E+16 রমরত চন্দ্র জকাক ফারা অম্বময চন্দ্র

108 1.98794E+16 ভুক্তা যানী যাষ পাগুনী নাথ কাী নাথ

109 1.96894E+16 জভাাঃ শুকুয আরী

জভাছাাঃ জাাতী 

জফগভ দ মন আরী

110 1.97194E+16 কারু যাভ ফাজাযী কুারু যাভ

111 1.96794E+16 জভাাঃ তমযকুর ইরাভ তমকা আমফয উদ্দীন

112 1.98894E+16 জভাাঃ রুহফর জাহন জভাছাাঃ রুহফনা জফগভ জভাাঃ আব্দরু ারাভ

113 3306651591 জগদী চন্দ্র উলা যানী ন ুচন্দ্র

114 1.98094E+16 জভাাঃ আরী জাহন জভাছাাঃ অহফদা খাতুন জভাাঃ দমফয উদ্দীন

115 1.96294E+16 জভাাঃ ইপুর ইরাভ জভাছাাঃ যামভা জফগভ তময উদ্দীন

116 1.98594E+16 জভাছাাঃ কমনুয জফগভ জভাছাাঃ াহজযা খাতুন জভাাঃ মরষাকত আরী

117 1.98094E+16 অতুর যাষ ঝরঝমর চক্র জভান

118 1.97794E+16 জভাছাাঃ যমভা জভাছাাঃ ুম ম ফানু জকাত আরী

119 2.01094E+16 জভা: মষাভ আরী জভাছা: ুযাতুন জফগভ জভা: জযজাউর

120 1.94294E+16 জভাাঃ জময উজদ্দন জভাছাাঃ াহরভা খাতুন ফুধু জভাার্ম্দ

121 1.99294E+16 জভাাঃ যমভ জভাছাাঃ রমতপা জফগভ জভাাঃ বাদ্র

122 1.97694E+16 জভাাঃ ভাভুন ইরাভ জভাছাাঃ আহষা জফগভ ষগাভ আরী

123 1.96194E+16 ভাহরকা জফগভ অহভনা জফগভ জগারাভ যশুর

124 1.98894E+16 জভাাঃ াহরুর ইরাভ

জভাছাাঃ জযাহকষা 

জফগভ জভাাঃ াভশুর ক

125 6422789096 জচহভরী আক্তায জভাছাাঃ আমযন জভাাঃ ইরাভ উদ্দীন

126 1.95594E+16 জভাছাাঃ ুমপষা জফগভ কমযভা জফগভ গপুয আরী

127 1.97394E+16 জভাছাাঃ আহষা জভাছাাঃ জহরখা জভাাঃ জারার

128 1.95794E+16 জভাছাাঃ জফরনুয জফগভ উহর্ম্তুন আপায

129 1.98894E+16 ুমরন চন্দ্র যাষ দষাযানী যাষ মফহযন্দ্র নাথ যাষ

130 2.00394E+16 মফুর চন্দ্র যাষ জভভরা যানী হগন চন্দ্র যাষ

131 1502212838 জজামত চন্দ্র টুহভা যানী ডনা যাভ

132 1.97294E+16 জভাাঃ আকফয আরী জভাছাাঃ াহদা জফগভ আরাফক

133 1.97494E+16 জভাাঃ মপকুর ইরাভ মজঞ্জযা খাতুন াহফ আরী জখ

134 1.96394E+16 জমত চন্দ্র যাষ ঘযফাম মদহগন চন্দ্র যাষ



135 1.97394E+16 জভাছাাঃ নুয জাান আহভনা জফগভ জভাাঃ আমভনুল্লা

136 1.98694E+16 দমেণা যাণী ীর ুহদা ীর জমত চন্দ্র ীর

137 1.96794E+16 জভাাঃ ওভয পারুক

জভাছাাঃ তমভনা 

জফগভ মফশু জভাার্ম্দ

138 1.95894E+16 দ্ম রার যাষ ুধন যাণী মফমন চন্দ্র যাষ

139 1.96594E+16 ঠুযী যাণী যরা যাণী পচতু যাভ

140 2.01294E+16 জভা:াযহফ জভাছা:তামনষা আক্তায জভা;ুহষর যানা

141 2.01394E+16 রাকী াান চান াান নহগন াান

142 1.98294E+16 ঞ্চভী যানী রুজরী দাম কাি

143 1.99094E+16 ভামনক যাষ জক ফারা ফধু যাষ

144 1.95594E+16 খহগন্দ্র নাথ যাষ ধাহভা যানী যাষ জন চন্দ্র ফর্ম্ মন

145 1.98094E+16 নকুর চন্দ্র ার তাযক ফারা শুমর চন্দ্র ার

146 1.94894E+16 জভাাঃ নজরুর ইরাভ টুরী জফগভ শুকুযমদ জভাার্ম্দ

147 1.98994E+16 দযফারু যাভ ুহকা ফারা জগাার চন্দ্র

148 2.01094E+16 মযতা যাণী প্রমভরা যাণী অতুর চন্দ্র

149 1.96294E+16 জভাছাাঃ নুয মনায জফগভ জভাছাাঃ অহভরা খাতুন জভাার্ম্দ আরী

150 2.01694E+16 আব্দযু যমভ জভাছা: যাজজতা জফগভ

জভা: যমপকুর 

ইরাভ

151 2.01394E+16 নুয জভাার্ম্দ জভা: ভজজফয যভান

জভাছা: কুরুভ 

জফগভ

152 2.00194E+16 ুজন যাষ খাজা যানী পকরা চন্দ্র

153 1.99494E+16 জভাছা: আভা আক্তায জভাছা: জযজজষা জফগভ জভা: আহষ আরী

154 2.00394E+16 জভা: তাহজর ইরাভ জভাছা: জযজজনা জফগভ জভা: আহষ উদ্দীন

155 1.98394E+16 জভাাঃ যমদ জভাছাাঃ ভহদা খাতুন জভাাঃ তমভজ উদ্দীন

156 1.99494E+16 মপহযাজ আরী মপহযাজা জফগভ ভকহরুয যভান

157 8254368189 মপযত চন্দ্র যাষ ইজন্দযা যাণী বহফ চন্দ্র

158 1.98694E+16 জভাছাাঃ আমখ আক্তায ইপতায জাান

জভাাঃ আহনাষারুর 

ইরাভ

159 1.98594E+16 জভাাঃ আযপানুর ইরাভ মনরুপায ইষামভন নুরুর ইরাভ

160 1.98594E+16 জভাাঃ ুভাষূন কমফয জভাছাাঃ জুযা জফগভ

জভাাঃ নজরুর 

ইরাভ

161 1.97694E+16 জভাছাাঃ পমযদা জভাছাাঃ ভহভরা জভাাঃ ইউুপ

162 1.96827E+16 আব্দরু আজজজ ভুন্সী পমযদা জফগভ আব্দু ছারাভ

163 1.98994E+16 জভাছাাঃ জমরনা আক্তায

জভাছাাঃ নজজরুর 

জফগভ হরভান আরী

164 1.96794E+16 জভাাঃ আব্দরু জযজজষা খাতুন ুজা জভাার্ম্দ

165 1.97294E+16 জভাাঃ আফুর কারাভ জভাছাাঃ নুয জাান আব্দরু খাহরক

166 1.97894E+16 জভাাঃ পাযাজ আরী হফদা আরীভ উদ্দীন

167 6006669359 জভাাঃ আাঃ যাজ্জাক জভাছাাঃ মযনা জফগভ

জভাাঃ আরতাপুয 

যভান

168 1.96894E+16 জভাাঃ পজরুর যভান

জভাছাাঃ জজন্নাতুন 

খাতুন আব্বা আরী



169 1.97094E+16 জভাাঃ আনছারুর ক

জভাছাাঃ পাহতভা 

খাতুন জভাাঃ আজভুর ক

170 1.97594E+16 জভাছাাঃ যাহরা জফগভ জভাছাাঃ ভাহরকা জফগভ জভাাঃ আব্বা আরী

171 1.97594E+16 জভাছাাঃ জযাহকষা জফগভ

জভাছাাঃ দমফজান 

জফগভ

জভাাঃ ইভাইর 

জাহন

172 1.97894E+16 আলাশী যানী যাষ আধাযানী হযন চন্দ্র

173 1.98594E+16 াযথী যানী পুরপুমর যানী পমরন চন্দ্র

174 1.99194E+16 মচন চন্দ্র যাষ জষভমন মেদ্র জভান

175 5554378579 মভনতী যানী কাইচামর যানী যাষ যাহজন্দ্র নাথ যাষ

176 2388701787 ল্লাদ চন্দ্র আমধকা যানী নুযন চন্দ্র

177 1.97994E+16 ফুধু যাভ আকারী ফারা অি যাভ

178 1.96294E+16 কযক রার ুহযা ফারা ূণ ম যাষ

179 1.98194E+16 অমতস্বযী যানী আজভমন জফদু বুলন যাষ

180 1.97894E+16 খািংগু যাষ কান্দযুী যাণী ভহন্দ্র যাষ

181 1.99194E+16 জভাছাাঃ রুভা আক্তায জভাছাাঃ যাজজষা জফগভ জভাাঃ আাঃ ভজজদ

182 1861036537 যাজ কুভায যাষ অফরা যাণী যাষ ভহন যাষ

183 2.00094E+16 মকস্তী যাণী যাষ জচাাজন্দ যাণী ফাফুর চন্দ্র যাষ

184 1.96794E+16 ভরা যানী দুরহপা যানী ঘহনযাভ যাষ

185 2.00294E+16 ভাইহকর ভধূুদন যাষ কল্পনা যাণী যাষ কৃষ্ণ জভান যাষ

186 2.00594E+16 ঠাকুযদা যাষ রেীনা যাণী জীহতন যাষ

187 2.00694E+16 স্বপ্না যানী ফন মযা যাষ ভিংরু

188 2.00894E+16 প্রকা চন্দ্র যাষ মভনমত যাষ ধমন যাভ

189 2.00394E+16 ািনা যাণী যানী যাষ মুগর চন্দ্র যাষ

190 1.97594E+16 ামি যানী াফতী যানী ধভ ম রারা যাষ

191 2.00994E+16 শুব যাষ ভুহজা যাণী ুফা চন্দ্র

192 2852180872 জভাাঃ কাওায আরী জভাছাাঃ জযজজষা জফগভ জভাাঃ খাষরুর আরভ

193 2.00394E+16 জভাছা: ভাভুমন আক্তায জভাছা: ভমনা জফগভ জভা: াফুর ইরাভ

194 2.00494E+16 জভা: ভুস্তামকভ আরী জভাছা: মফরমক জফগভ

জভা: আরতাপুয 

যভান

195 2.01794E+16 জভাছা: আহভনা জভাছা: রাষরা

জভা: আযাপুর 

ইরাভ

196 2.00994E+16 জভা: জমভ উদ্দীন জভাছা: জমযনা জফগভ জভা: আভজাদ আরী



197 2.00494E+16 জভাছা: নাজভীন আক্তায জভাছা: নযপুন জভা: শুকুয

198 2.00494E+16 জভা: ফাপ্পী জভা: রুুর আমভন জভাছা: জফফী আক্তায

199 1.95794E+16 জভাাঃ য জাভার মভমযন জহকন্দায জভাল্লা

200 1.98294E+16 জভাছাাঃ নুযজাান জফগভ জভাছাাঃ আহফদা নাময উদ্দীন

201 1.98294E+16 াতানী াান নুমন াান যমফ াান

202 1.95994E+16 স্বগ ম জভান ার ফনশ্বযী জনন্দর চন্দ্র ার

203 1.98894E+16 জভাাঃ যাষান কফীয জভাছাাঃ জজাযা

জভাাঃ নজরুর 

ইরাভ

204 1.96294E+16 জভাাঃ আফুর কাহভ ভমযষভ খাতুন দমফয উদ্দীন

205 1.96094E+16 জভাাঃ আব্দযু যভান আষনা খাতুন আইন উদ্দীন

206 1.98694E+16 জভাাঃ আব্দরু খাহরক জভাছাাঃ যমভা জফগভ জভাাঃ াভশুর ক

207 1.99094E+16 জভাাঃ যমপকুর ইরাভ ারভা জফগভ মরভ উদ্দীন

208 6006619685 জভাছাাঃ জযাজজনা খাতুন

জভাছাাঃ আকমরভা 

খাতুন জভাাঃ পাযজন আরী

209 1.95194E+16 জহফদা খাতুন জঝনাই জফগভ উভান আরী

210 2.01394E+16 জভাছা: রুকানা খাতুন

জভাছা: আহনাষাযা 

জফগভ

জভা: তাহরুর 

ইরাভ

211 1.99594E+16 আরী যাভ িংখ যাভ াহনা যাণী

212 2.00894E+16 জভা: জাাগ আরী জভাছা: মল্পী আক্তায

জভা: আনছারুর 

ইরাভ

213 2.01294E+16 জভা: জখ পমযদ

জভাছা: পমযদা 

ইষামভন জভা: রুহফর

214 1.99894E+16 ািনা যাণী আযমত যানী ভহন্দ্র যাষ

215 2.01394E+16 ফটৃি মিংা মভঠু মিং জযমফকা মিংা

216 1861512829 অনামভকা যানী জযবী যানী কৃলহনা চন্দ্র

217 1.96294E+16 জভাছাাঃ ভমযষভ জফগভ হদা কুতুর

218 1.98794E+16 মভমন আক্তায জভাছাাঃ যহদা ভঝয আরী

219 1.97794E+16 জভাাঃ আব্দরু ফাহযক

জভাছাাঃ ভহরভা 

খাতুন জভাাঃ ইউুফ আরী

220 1.97094E+16 জভাাঃ তপাজ্জর জাহন আমষা খাতুন জভাাঃ দয আরী

221 1.96194E+16 জভাাঃ নুয ইরাভ

জভাছাাঃ আমযন 

জফগভ জটটটষা জভাার্ম্দ

222 1.96694E+16 জভাাঃ নজরুর ইরাভ রমতজান আব্দরু যমদ

223 1.98494E+16 শ্রীভমত ািনা যানী পরন যানী তুরী ফভ মন

224 1.96894E+16 শ্রী ুহন চন্দ্র মজদ্দ যাণী শ্রী ধতযা যাষ

225 6452190587 জভাাঃ আভজাদ জভাছাাঃ আহষা জফগভ জগদা পমকয

226 1.97694E+16 জভাছাাঃ কমযপুল্লা জভাছাাঃ ারভা ময

227 2.00894E+16 জভমযনা আক্তায জভাছা:জভমযনা আক্তায

জভা:াযবীন 

আক্তায

228 2.00094E+16 মরটন াহজযা খাতুন জভা:মদ

229 1.99694E+16 মল্পী জফগভ ভমযষভ আ:কাহদয

230 2.00494E+16 জভা:একযাভুর ক

জভাছা:আকহরভা 

খাতুন জভা:আমরুর



231 2.00294E+16 জপযদৈ  জপন্সী যমফউর

232 1.99894E+16 কভরা কাি শুহকা ফারা মকহাযী জভান

233 1861507554 ুমভ ভমভনা ফুধু মভষা

234 2.00394E+16 যতন চন্দ্র মনযদা যানী যজনী কাি যাষ

235 2.00194E+16 ুফন মা যানী ভভতা যানী নহধন চন্দ্র

236 2.00794E+16 ইষামভন আক্তায ারুর াযবীন জভা:কুদু্দ

237 1861505851 াার কুযাইী মপহযাজা খাতুন জভা:ফাযী

238 1.98494E+16 রমে যানী জনহবা যানী যমভ চন্দ্র

239 2.00794E+16 যীনা াযবীন াানাজ জফগভ যমফউমর

240 2.00194E+16 আদুযী যানী মকযন ফারা ুফর চন্দ্র

241 1.95294E+16 জভাছাাঃ আমভনা খাতুন জভাছাাঃ জহভরা কাজজভ উদ্দীন

242 2.00894E+16 জভা:ফাফুর জাহন জভাছা:যাহপষা খাতুন জভা:জাযওষাদী

243 1.98294E+16 জভাছাাঃ রুজজনা জভাছাাঃ আহভনা জভাাঃ আজজজরু ক

244 1.95294E+16 কহরা জফগভ জযজজষা জফগভ ফজজয উদ্দীন

245 2.00994E+16 ুমভতা যানী যাষ কমনকা যানী যাষ জষ যাষ

246 2.00194E+16 মনহযন ুহককা ফারা অভর চন্দ্র

247 2.00594E+16 শ্রীভমত মযন যাষ শ্রীভমত যত্না যানী মযরার ফভ মন

248 1.91694E+16 াথী আক্তায জভা: মভযন জনা জভা: যমফউর ইরাভ

249 2.01494E+16 জভা:ামপ জাহন

জভাছা:াযমভন 

আক্তায জভা:রাফু

250 2.00094E+16 ুমচত্রা যাণী ঞ্চ যাণী ধভ ম ার

251 2.00294E+16 জভা:াযমভন আক্তায জভাছা:হযভা জফগভ জভা:মরভ উদ্দীন

252 2.01094E+16 জভাছা: ুফণ মা জভাছা: ভাুদা জভা: জাফান

253 1.99194E+16 জভাছা:জযামফনা জফগভ জভাছা:ভহনাষাযা জভা:ুফান

254 1.99594E+16 ভাপুজা খাতুন পাযানা জফগভ ুবা আরী

255 1.99894E+16 জভা: াম উজদ্দন জভাছা: াহযা জভা: াারভ

256 2.00494E+16 জভা: যাহর জভহরুন জনা জভা: াভাদ

257 2.00494E+16 জভা: াইভুন আরভ তাজহকযা জভাস্তপা

258 2.00794E+16 জভাছা: াানাজ াযবীন জভাছা: জতামরভা জভা: আ: ারাভ

259 1.97994E+16 ামি ফারা জদফী আমতশ্বযী মফলু যাভ

260 2.00394E+16 জভুমভ যানী মনযভরা যানী রহরন চন্দ্র

261 2.00994E+16 াহরভা জভাছা:ুহনষাযা জভা:ামপজরু

262 2.00294E+16 ফুজ চন্দ্র ুযমত যানী প্রদী চন্দ্র

263 4639696436 জভাাঃ আমভরুর ইরাভ রুফান জফগভ ভইদুয আরী

264 2.00794E+16 াজব্বয জাহন জভাছা:ামনা আক্তায জভা:আব্দু ফুয

265 1.96094E+16 জভাাঃ ইব্রাীভ আরী জভাছাাঃ জহরখা

জভাাঃ আব্দরু 

আজজজ

266 1.96594E+16 আফূর কাহভ জভদা নমফয

267 1.96894E+16 ভঙ্গর মকসু্ক ুরুজ ভমন ভাড্ডি রমখযাভ মকসু্ক

268 8615021591 ামরতা যাণী মভরা যাণী মরন চন্দ্র



269 1867926622 মদামর যাণী জভশ্বযী যজঞ্জত

270 2.00294E+16 জভাছা: অমনকা জফগভ

জভাছা: জাানাযা 

জফগভ

জভা: আনুষায 

জাহন

271 2.00394E+16 শ্রী: জষিী যাণী শ্রীভমত: ভুজক্ত যানী শ্রী: খাভান ুযাষ

272 2.01194E+16 ুযবী যাণী জানাভত যাণী ফকুর চন্দ্র যাষ

273 2.00238E+16 কৃণ্ল াান ুমগ যাণী জকতু াান

274 1.96794E+16 টাকারু জভাার্ম্দ খামত

জযহমযষা 

জভাার্ম্দ

275 1.98094E+16 রার জভান যাষ আজাযী যাণী নফীন চন্দ্র

276 2.00794E+16 ম্রী: প্রদী চন্দ্র ফ মভন ফাঊরা ফ মভন চক্র জভান

277 1.98094E+16 জভাছাাঃ জযজজনা জফগভ

জভাছাাঃ জখাহতজা 

জফগভ জভাাঃ ভময উদ্দীন

278 2.00994E+16 মফঊটট যাণী মনা যানী টুহন ফভ মন

279 1.98394E+16 জভাাঃ ভমভরুর ইরাভ

জভাছাাঃ জভাহভনা 

খাতুন জভাাঃ আহফদ আরী

280 2.00394E+16 জভাছা: যাহফষা জভাছা: ামভদা জফগভ জভা: ইষাকুফ আরী

281 2.01394E+16 তা চন্দ্র যাষ মযনা যানী মফহযন চন্দ্র যাষ

282 1.98594E+16 জভাাঃ জাহদুর ইরাভ

জভাছাাঃ জভাহভনা 

খাতুন জভাাঃ আহফদ আরী

283 7354429248 অু চন্দ্র যাষ তা াঁযা যাণী যাষ কামত মক চন্দ্র যাষ

284 1.96994E+16 জভাাঃ আজভ আরী

জভাছাাঃ আহনাষাযা 

জফগভ মকভত আরী

285 2.00794E+16 জভাছা:ফনযা জভাছা:জযাজজ আক্তায জভা:জরুপমকায

286 1.94694E+16 জভাাঃ আভজাদ আরী জভাছাাঃ যাহফষা জভাাঃ ইাাক আরী

287 1.95594E+16 জভাছাাঃ আমভনা জফগভ জভাছাাঃ জমযনা জফগভ জভাাঃ আব্দরু গপুয

288 1.96594E+16 মহযা ফারা াফন ফারা জরবু চযন

289 1.98394E+16 জভাাঃ ভাভুনুয যমদ জভাছাাঃ জজাযা খাতুন জতমদ জাহন

290 1.99494E+16 জভাছাাঃ ভুজজরা জফগভ

জভাছাাঃ জখাহদজা 

জফগভ

জভাাঃ ভহরভ 

উদ্দীন

291 2.00194E+16 াজর্ম্ আক্তায জভাছা: াভুন নাায জভা: জতাপাজরু

292 1.98094E+16 আপাজরু জভাকহরা নযত আরী

293 2.00494E+16 জভুভী আক্তায মরমর জফগভ জভামন

294 2.00894E+16 জভা:ভীভ জভা:মরম জফগভ মপকুর ইরাভ

295 2.00794E+16 জভাছা:জজমভন আক্তায জভাছা:জভাজজনা জভা:মদ

296 1.99694E+16 জভাছা:দুরারী খাতুন যমভা জভা:ামভ

297 1.95894E+16 জভাাঃ ামভ উদ্দীন জভাছাাঃ াহনা ফানু ামপজ উদ্দীন

298 1.96594E+16 জভাাঃ জাানুয ইরাভ

জভাছাাঃ আহভনা 

জফগভ জভাাঃ াহন আরী

299 1.97894E+16 জভাাঃ জমরুর ইরাভ(রুহফর) জভাছাাঃ রুমফ

জভাাঃ মজদ্দকুয 

যভান

300 2.01094E+16 জভা:ামকফ জভাছা:রুফা জভা:ভমপজরু

301 2.00794E+16 জভা:যাষান জভাছা:যাহরা আ:জমরর



302 1.97794E+16 জভাাঃ কমযভুর ক জভাছাাঃ রুমফ

জভাাঃ মজদ্দকুয 

যভান

303 1.97394E+16 ঞ্চনন ফভ মন মখয ভমন র্টু যাভ

304 1.98694E+16 জভাছাাঃ পাহতভা তুজ্জাযা জভাছাাঃ খাহরদা জফগভ খুযহদ আরভ

305 2406548491 জভাছাাঃ জমরনা জফগভ জভাছাাঃ যাহরা জফগভ জভাাঃ যভজান আরী

306 1.98894E+16 জভাছাাঃ নাযমগ আকতায

জভাছাাঃ ভমনা 

জফগভ জভাাঃ ইমদ্র আরী

307 1.96594E+16 জভাাঃ জভাতাহল্লফ আমভনা মরভ উদ্দীন

308 1.96094E+16 জভাছাাঃ আমভনা খাতুন জভাছাাঃ ভমভনা খাতুন জভাাঃ আমরভ উদ্দীন

309 1.98394E+16 ভঙ্গাঁ র চন্দ্র যাষ যগা ফারা অঘয যাভ

310 1.98894E+16 জভা:ফাফুর জভাছা:াহরভা জফগভ জভা:কমযভুর

311 1.99994E+16 ঞ্জভা যানী ঝযনা যাণী আন্ধারু যাভ

312 1.98894E+16 কমনকা যানী পুরপুমর ফর্ম্ মনী চন্দ্র জভান ফর্ম্ মন

313 4158291742 ভানতা যানী যাষ অমভরা যানী যাষ ূম ম জভান যাষ

314 1.99894E+16 জভাাঃ াজব্বয ইরাভ জমরনা জফগভ

জভাাঃ মপকুর 

ইরাভ

315 1.95794E+16 জভাাঃ ইমদ্র আরী জভাছাাঃ যমভা জফগভ ভযহতজা আরী

316 1.97394E+16 জভাাঃ গপুয আরী জভাছাাঃ নুয জাান মযাজ আরী

317 2.00594E+16 জভা:াারভ আরী ামদা খাতুন আরী াান

318 2.00294E+16 জভাছা: মরমর আক্তায জভাছা: জযহরা জফগভ জভা: আব্দরু জমরর

319 2.00794E+16 জভা:মযপ জাহন জভাছা:মযপা খাতুন জভা:ভহয আরী

320 1.98694E+16 জভাছাাঃ আনাযা াযবীন

জভাছাাঃ ভহরভা 

খাতুন জভাাঃ আমভয উদ্দীন

321 2.00794E+16 পাইভা আনুষাযা ভন্জযু আরভ

322 1.94194E+16 ফাচা ফারা যরা ফারা ফি যাভ

323 2.00194E+16 জভা:কুহষর জভাছা:মরমর জভা: হরভান আরী

324 1.95094E+16 জভাাঃ যাজু আহরষা খাতুন

জভাাঃ আভজাদ 

জাহন

325 1.98594E+16 ীতা যাণী রমে যাণী কুথারু যাভ

326 1.97794E+16 জভাাঃ কমযভুর ইরাভ জভাছাাঃ জজাযা খাতুন খমররুয যভান

327 2.00094E+16 জভাছা: ভজজমনা জফগভ জভাছা: নুয জাান জভা: ভকফুর জাহন

328 1.96694E+16 জভাছাাঃ যহকষা জফগভ খাতুন আব্দরু গপুয

329 2.00794E+16 জভাছা: ভভতাজ খাতুন জভাছা: মযপা জভা: জদহরাষায

330 1.98294E+16 জভাছাাঃ জজানা জফগভ জভাছাাঃ নুয জাান জভাাঃ আাঃ খাহরক

331 1.98794E+16 জভাাঃ াহজমন জভাছাাঃ াহযা খাতুন আব্দরু খাহরক

332 1.99094E+16 জভাছাাঃ জজমভন আকতায জভাছাাঃ নাহজযা জফগভ

জভাাঃ জভাজাপয 

জাহন

333 1.96394E+16 জভাছাাঃ মভযন হভরা খাতুন জভাাঃ ইউুফ আরী

334 2.00794E+16 ভাধাই যাষ বুটুযী ফারা ুহযন যাষ



335 2.00594E+16 াধনা যাণী ারুর যাণী মন চন্দ্র যাষ

336 2.00394E+16 নাতন চন্দ্র বাহরা যাণী জীহতন চন্দ্র যাষ

337 8615013866 জকরা যাণী জফরাশ্বযী যাণী করটঠষা যাভ ফভ মন

338 1.95094E+16 জভাাঃ মভয জাহন পুরজান জজদুয যভান

339 6915152471 জভাাঃ নজজয জাহন জভাছাাঃ কভরা খাতুন

ভৃত জভাাঃ 

জভাজাহর্ম্র ক

340 2.00494E+16 জভাাঃ ামদক জভাছাাঃ কমনুয জভাাঃ ষগাভ আরী

341 8615007096 জভাাঃ জামদ ইরাভ জভাছাাঃ ারুর জফগভ

জভাাঃ পারুক 

জাহন

342 7365113757 জভাাঃ জফাইদুয যভান জভাছাাঃ জযনা জফগভ জভাাঃ আাঃ জব্বায

343 8615000000 মযপা খাতুন আহনাষাযা জফগভ জখাদা ফক

344 2.00394E+16 আর আমভন জভাকহরা খাতুন ফাফুর জাহন

345 1.98894E+16 জভাাঃ জাাগ আরী জভাছাাঃ আনায কমর জভাাঃ কমযভুল্লা

346 1.96694E+16 জভাাঃ াইপুর ক তমযন জনছা মযাজ উদ্দীন

347 1.98094E+16 জভাছাাঃ যানী আক্তায জভাছাাঃ যমভা জফগভ জভাাঃ ওখাদ ফক

348 1.96394E+16 জভাাঃ আব্দরু রমতপ জভাছাাঃ যমভা জফগভ আব্দযু যভান

349 1.97294E+16 আহযপা খাতুন ভহরভা খাতুন জভাাঃ জময

350 3754364671 জভাাঃ আমরপ ভুন্না ভষনা জফগভ

জভাাঃ াহদকুর 

ইরাভ

351 1.99894E+16 জভাাঃ ামফফুয যভান যমভা আব্দযু যাজ্জাক

352 1.99594E+16 জভাছাাঃ ামভনা খাতুন জভাছাাঃ জাহদা খাতুন জভাাঃ াভশুর ক

353 1.98994E+16 জভাছাাঃ ামভনা আক্তায জভাছাাঃ নুহযভা জভাাঃ ইব্রাীভ

354 1.96294E+16 জভাাঃ জষনুর ক মকনা খাতুন জভাাঃ আাঃ গমন

355 1.94794E+16 াহদকুর ইরাভ াভুমনায আব্দযু যভান

356 1.98794E+16 াহদকুর ইরাভ াভুমন্নায আব্দযু যভান

357 1.97594E+16 জভাাঃ আমভনুর জাহন জভাছাাঃ নুহযপা জফগভ জাহকয জাহন

358 1.98894E+16 জভাছাাঃ জমরনা জফগভ জভ াছাাঃ যমভা জফগভ জভাাঃ নুয ইরাভ

359 1.98594E+16 জভাছাাঃ মযনা াযবীন জভাছাাঃ ামনা খাতুন জভাাঃ আাঃ ভাহরক

360 1.98594E+16 মদ্দা যানী জবমভক যমন ফারা মেমত চন্দ্র যাষ

361 1.96294E+16 জভাছাাঃ াহফযা খাতুন জভাছাাঃ াহরা খাতুন ওহভয আরী

362 1.98494E+16 ভহনাযজন যাষ ভারমত যাণী জহগন চন্দ্র যাষ

363 1.98594E+16 জভাাঃ মযাজ আরী জভাছাাঃ ভহরভা জভাাঃ জতাপাজ্জর

364 2.01094E+16 মযমভ যানী চন্দনা যানী ধীহযন চন্দ্র

365 1.93894E+16 জষনুর ক জাামগ মপয উদ্দীন

366 2856645193 জভাছাাঃ মফথী আকতায জভাছাাঃ মযনা জফগভ

জভাাঃ ফমদরুর 

ইরাভ

367 1.97394E+16 জফরাশ্বযী যানী যরা যানী ামন যাভ

368 8615716180 জভাছাাঃ নামগ ম াযবীন জভাছাাঃ ভমযষভ জফগভ জভাাঃ পজরুর ক

369 8615029120 জভাছাাঃ াযমভন খাতুন জভাছাাঃ ভন্জযুা জভাাঃ ইব্রামভ

370 1.98894E+16 াহযা ফানু জযজজষা জফগভ ামনপ

371 5554378571 মভনতী যাণী কাইচামর যাণী যাষ যাহজন্দ্র নাথ যাষ



372 1.96694E+16 ঠুহভা যাভ কুরন যানী ডনা যাভ

373 2.00794E+16 জভাছাাঃ মতথী আক্তায জভাছাাঃ মল্পী আক্তায জভাাঃ জতাপাজু্জর

374 2.00994E+16 জভাাঃ জভহদী াান জভাছাাঃ ভাুদা জফগভ

জভাাঃ আজজজরু 

ইরাভ

375 8615721823 আরতা যানী ভৃতাঃ জজাহরাযানী ভৃতাঃ জদফন্দ্র জদফ

376 8615724792 জভাছাাঃ আনুষাযা ভৃত খমভযন ভৃত ভিংরু

377 1.96994E+16 জভাছাাঃ হভনা খাতুন পাহতভা জফগভ ভহরভ উদ্দীন

378 2.01494E+16 জভাছাাঃ রুমফনা আক্তায জভাছাাঃ জফমর আক্তায

জভাাঃ যমফউর 

ইরাভ

379 2.01494E+16 জভাছাাঃ ভাম আক্তায জভুমভ ভমভনুর ইরাভ

380 1.96542E+16 জভাাঃ আজভ আরী াহযা জফগভ ভৃত আহফদ আরী

381 8615725774 জভাাঃ পজরু ভৃত-জাহফদা ভৃত- আাঃ গপুয

382 8615711662 ইন্দ্র ভন ফভ মন টহডা ফারা ভৃতাঃ বিং ফভ মন

383 1.96194E+16 জভাাঃ াাফুর ক জভাছাাঃ াহদা জফগভ

জভাাঃ আব্দরু 

আজজজ

384 8615715694 ভান্নান আরী আহরকা জফগভ জভাহকট আরী

385 1.96494E+16 জভাাঃ যমপকুর ইরাভ

জভাছাাঃ মনজজযা 

খাতুন

ভৃত াহষফ আরী 

জখ

386 8615715717 াওষা মফমফ মভযন াহযজ আরী

387 2.01594E+16 জভাাঃ মষাভ মমল্প আক্তায জভাাঃ ফানু

388 1.98194E+16 মনযরা যামন ঠাহটা ফারা াভনার যাষ

389 1.98794E+16 জভাাঃ ভঈনুর ক জভাছাাঃ মখনা খাতুন জভাাঃ নূয উদ্দীন

390 1.97094E+16 নহয চন্দ্র দুরহপা যানী মদহন চন্দ্র

391 1.99594E+16 ুমরন চন্দ্র যাষ যরা যাণী জগাকন্দ ুফভ মন

392 2856673906 দুগ মা যাভ বুটট যানী বাকারু যাভ

393 1.96694E+16 জভাাঃ ামপজরু ইরাভ

জভাছাাঃ াহপজা 

জফগভ জভাাঃ আব্দরু ভজজদ

394 2.01594E+16 জভাছা.তামরভা আকতায জভমযনা খাতুন আফ ুজাকামযষা

395 1.99194E+16 জভাাঃ জামরুর ইরাভ জভাছাাঃ জাহদা জফগভ জভাাঃ ামভ

396 4193268879 জভাাঃ কুমপর উদ্দীন জভাছাাঃ কযপুর জফগভ

জভাাঃ জদরওষায 

জাহন

397 1.97094E+16 জভাাঃ ইমরষা আরী জভাছাাঃ ইষাতুহন্নছা াভুউদ্দীন

398 2.00894E+16 জভাাঃ আপায আরী আক্তাযা জফগভ জভাাঃ আফু কারাভ

399 1.95894E+16 জভাাঃ জফরার জাহন রাইজ খাতুন জময উজদ্দন

400 1.97794E+16 জভাছাাঃ আহষা খাতুন জভাছাাঃ যামফষা খাতুন

জভাাঃ জফরাইত 

জাহন

401 2.00795E+16 শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র ভারমত যানী যতন চন্দ্র যাষ

402 1.95994E+16 জভাছাাঃ জাানাযা জফগভ জভাছাাঃ রমফজান মভয উদ্দীন

403 2.01294E+16 জভাছাাঃ রুমভ আক্তায জভাছাাঃ আহনাষাযা জভাছাাঃ আাঃ যভান

404 2406407920 জষ চন্দ্র যাষ যামধকা যানী অমরন চন্দ্র যাষ

405 1.98794E+16 নহয চন্দ্র গষা যানী কামর জভান

406 1.99394E+16 ভামনক চন্দ্র যাষ জদা যানী ভহন্দ্র নাথ

407 2.00094E+16 রা চন্দ্র দুহরা যানী ময প্রাদ যাষ



408 2.00794E+16 উান যাষ মভরা যানী পহত যাভ

409 1.97094E+16 জভাাঃ াইপুর ইরাভ মককত জনছা হরভান আরী

410 2.01394E+16 জফা যানী মনযরা ফারা খহগন চন্দ্র

411 1.98594E+16 আব্দরু ারাভ জভাছাাঃ াহযা খাতুন

জভাাঃ ভজজফয 

যভান

412 1.96494E+16 শ্রী রারভমত যানী

শ্রীভমত জবরহবরী 

যানী জছা যাভ

413 1.97894E+16 আহরা যানী ুমচত্রা যানী জগযত যাষ

414 1.97594E+16 জভাাঃ জযাজরু ইরাভ আহষা জফগভ জফরার জাহন

415 1.99494E+16 জভাছাাঃ ুমপষা জাহদা ীদ

416 2.00795E+16 জভাছাাঃ জাানাযা জফগভ জভাছাাঃ ামরভন জভাাঃ ইউনু আরী

417 9.41862E+12 জভা আজজজরু জভাছা আহভনা জভা ইভাভ

418 1.99094E+16 জভাাঃ জজষারুর ক জভাছাাঃ জহফদা খাতুন ভজজফয যভান

419 1.99394E+16 জভাাঃ ুহষর যানা জভাছাাঃ াহরা জভাাঃ জাহন আরী

420 9.41862E+12 ভহনাষাযা জফগভ ভৃত জহভরা আমভয জাহন

421 1.99094E+16 জভাছাাঃ আজজতা জভাছাাঃ আহদা

জভাাঃ আব্দরু 

আজজজ আরী

422 1.97094E+16 জভাাঃ আব্দরু াকীভ াহজযা খাতুন তমভজ উজদ্দন

423 1.97994E+16 জভাাঃ আনছায আরী জভাছাাঃ যাহরা খাতুন

জভাাঃ ইভাইর 

জাহন

424 9.41862E+12 জভাাঃ আহনাষারুর ইরাভ ভৃতাঃ জমযনা খাতুন

ভৃতাঃ তমরভ 

উদ্দীন

425 2.01594E+16 জভাছাাঃ তমরভা আক্তায জভাছাাঃ জভামযনা খাতুন

জভাাঃ আফু 

জাকামযষা

426 2.01494E+16 জভাাঃ ভুন্না জভাছাাঃ জাানাযা জভাাঃ খমরর

427 2.00994E+16 জভাছাাঃ স্মমৃত আক্তায

জভাছাাঃ যানা 

আক্তায জভাাঃ আব্দু ারাভ

428 1.98594E+16 জভাছাাঃ নুহযপা জফগভ

জভাছাাঃ ভহরভা 

খাতুন জভাাঃ নমফফ উদ্দীন

429 1.98894E+16 জভাাঃ জখ পমযদ

জভাছাাঃ আহভনা 

জফগভ জভাাঃ মজদ্দক

430 1.98094E+16 জভাাঃ া আরভ

জভাছাাঃ পাহতভা 

জফগভ জভাাঃ আমভয আরী

431 9.41862E+12 জভাছাাঃ মযকা আক্তায

জভাছাাঃ ারভা 

আক্তায জভাাঃ  তাময উদ্দীন

432 1.98094E+16 জভাছাাঃ ভমরভা খাতুন জভাছাাঃ খহতজা খাতুন জভাাঃ আইনুর ক

433 1.99294E+16 জভাাঃ আনারুর ইরাভ জভাছাাঃ উর খাতুন ফা াঁচাই জভাার্ম্দ

434 1.96094E+16 জভাাঃ আফ ুজভাতাহরফ

জভাছাাঃ অহজপা 

খাতদুন

জভাাঃ আপতাফ 

উদ্দীন

435 5102176426 জভাাঃ জভাজাপ্পয আরী জভাছাাঃ জফগভ জভাাঃ আব্দরু ভজজদ

436 1.96894E+16 নাযাষন হযন গুমভ ভাড্ডি রেন হযন

437 1.98794E+16 ফাতাী যানী ধাহনা যানী জফাচু যাভ

438 8242306572 ূম ময যাষ মফরমক যানী পুরুন্দ ুচন্দ্র যাষ



439 2.01494E+16 আন চন্দ্র আহজা ফারা কুটু চন্দ্র যাষ

440 1.97794E+16 জনা যানী বহটা ফারা মাত্রা যাভ

441 1.96494E+16 মফহযন চন্দ্র যাষ ভনশ্বময যানী চা যাভ

442 1.97194E+16 জানাতী যানী ফহনা যানী ভহ চন্দ্র যাষ

443 9.41862E+12 মহতন চন্দ্র যাষ রমরতা যাণী জভানন্দ যাষ

444 6456697777 জভাাঃ ফুজ জভাছাাঃ ভযত বান জভাাঃ জতাফ আরী

445 1.98294E+16 ফীহযন চন্দ্র ভ মা টনহডা যানী যতুর জদফভ মা

446 1.98394E+16 হচন্দ্র যাভ হদা যানী ুহযন চন্দ্র

447 2.01594E+16 কৃষ্ণ জভান যাষ শ্রীভমত মতনা যানী শ্রী যতন কুভায যাষ

448 1.95594E+16 যহভ চন্দ্র যাষ জখভ শ্বযী যাষ মদনা যাভ

449 2.00794E+16 মযদষ কুভায ইফদা যানী ুভারু

450 1.99794E+16 অভর যাষ গুমন ফারা যাষ ুহযন যাষ

451 1.98894E+16 তাযা যানী মফভরা যানী ুহযন্দ্র নাথ যাষ

452 1.98394E+16 কুহারা যানী ভুহজর যানী ধমন যাভ

453 1.97194E+16 জজযামত ফারা ুরু ফারা মগময চন্দ্র

454 1.96794E+16 মফচযন যাষ ফহগা ফারা বুন্দ ুযাভ

455 1.95894E+16 জভাাঃ নফাফ আরী খাষরুন জনছা আব্দযু যীদ

456 1.97994E+16 পমন বূলন যাষ তুপানশ্বযী যাষ নহয চন্দ্র যাষ

457 1.97594E+16 জভাছাাঃ রুৎপা জফগভ জভাছাাঃ পজজযন জভাাঃ আব্দরু তপায

458 1.97894E+16 ধ মন যানী যাষ জরাশ্বযী যাষ মফমন চন্দ্র যাষ

459 2.01694E+16 জভাাঃ আব্দলু্লা জভাঠাাঃ দুরামর

জভাাঃ খমরপয 

যভান

460 2.00794E+16 জভাাঃ ামভভ

জভাছাাঃ পাহতভা 

জফগভ জভাাঃ মযপ উজদ্দন

461 1.97194E+16 বাযতী যানী াহতা যানী মদু যাভ

462 1.97194E+16 জভাাঃ ভইদুর জভাছাাঃ ামরভা জফগভ ভইনদ্দীন

463 1.99094E+16 রাবরী জচনফানু দমফরুর

464 1.97294E+16 শ্রী ধাকরু যাষ আভরী যানী যাষ দুজম নাত যাষ

465 2.00194E+16 জভাাঃ আমপ

জভাছাাঃ জপামর 

জফগভ জভাাঃ আকফয আরী



জন্ম তালরখ বয়স ইউলনয়ন ওয়ার্ড গ্রাি ধি ড লিঙ্গ াস বুক নং

4/19/1963 58 ফাহচায 1 বািংফাী মন্দু ুরুল 2387

12/30/2003 17 ফাহচায 1 বািংফাম ইরাভ ভমরা 5/1229

6/5/1972 49 ফাহচায 1 VAGBARI মন্দু ুরুল 2468

2/3/1990 31 ফাহচায 9 CHOPRA ইরাভ ভমরা 2471

4/10/1965 56 ফাহচায 1 BHANGBARI ইরাভ ভমরা 2344

3/25/1955 66 ফাহচায 7 RAJOR জফদ্ধ ুরুল 2424

5/20/1970 51 ফাহচায 7 RAJOR মন্দু ুরুল 2422

4/15/1952 69 ফাহচায 4 SOHODOR ইরাভ ুরুল 2900

12/7/1983 37 ফাহচায 1 BHANGBARI মন্দু ভমরা 1691

6/8/2002 19 ফাহচায 1 bhangbari মন্দু ভমরা 2470

8/17/1988 33 ফাহচায 1 VAGBARI মন্দু ুরুল 1658

11/21/1968 52 ফাহচায 5 BAJABOKSHA ইরাভ ুরুল 908

5/7/1988 33 ফাহচায 2 BACHOR মন্দু ুরুল 276

11/13/1962 58 ফাহচায 5 BAJABOKSHA ইরাভ ুরুল 2406

6/11/1977 44 ফাহচায 5 AMJUAN ইরাভ ভমরা 258

8/19/1977 44 ফাহচায 3 CHOPRA মন্দু ুরুল 2418

2/10/1972 49 ফাহচায 3 MOHESPUR ইরাভ ুরুল 2368

6/19/1971 50 ফাহচায 3 MOHESPUR ইরাভ ুরুল 2367

4/5/1962 59 ফাহচায 4 SHODER ইরাভ ুরুল 902

2/20/1988 33 ফাহচায 9 BISNOPUR ইরাভ ভমরা 2450

10/22/1985 36 ফাহচায 5 BAJABOKSHA ইরাভ ভমরা 1436

7/17/1962 59 ফাহচায 5 BAJABOKSHA ইরাভ ুরুল 2394

12/3/1987 33 ফাহচায 2 BACHOR মন্দু ুরুল 2365

3/2/2000 21 ফাহচায 6 BAJABOKSHA মন্দু ুরুল 1668

5/2/1990 31 ফাহচায 5 ফাহজফকা ইরাভ ভমরা 910

7/25/1991 30 ফাহচায 4 SH ইরাভ ুরুল 2377

7/3/1980 41 ফাহচায 2 BACHOR ভমরা 1236

4/15/1970 51 ফাহচায 1 BHANGBARI মন্দু ভমরা 874

3/10/1975 46 ফাহচায 9 CHOPRA ইরাভ ুরুল 2441

12/1/2013 7 ফাহচায 2 BACHOR মন্দু ুরুল 2363

4/17/1952 69 ফাহচায 5 AMJUAN ইরাভ ভমরা 905

1/5/1986 35 ফাহচায 1 BHANGBARI ইরাভ ুরুল 232

5/28/1980 41 ফাহচায 7 RAJOR মন্দু ভমরা 269

9/6/1992 29 ফাহচায 2 BACHOR মন্দু ুরুল 240



4/11/1970 51 ফাহচায 2 BACHOR মন্দু ভমরা 889

5/4/1990 31 ফাহচায 5 AMJUAN ইরাভ ুরুল 914

9/5/1979 42 ফাহচায 5 BAJABOKSA ইরাভ ুরুল 2402

2/10/2012 9 ফাহচায 7 RAJOR ভমরা 2905

4/24/2009 12 ফাহচায 7 RAJOR মন্দু ভমরা 2428

11/11/1983 37 ফাহচায 2 BACHOR মন্দু ভমরা 1250

3/30/1957 64 ফাহচায 7 RAJOR ইরাভ ুরুল 921

7/10/1986 35 ফাহচায 9 CHOPRA ইরাভ ুরুল 2451

2/3/1994 27 ফাহচায 4 DOSIA ইরাভ ভমরা 249

8/13/2004 17 ফাহচায 4 SOHODOR ইরাভ ভমরা 2459

6/6/1989 32 ফাহচায 4 SOHODOR ইরাভ ভমরা 1241

10/10/1984 37 ফাহচায 2 BACHOR ইরাভ ুরুল 1234

7/4/1981 40 ফাহচায 7 RAJOR মন্দু ুরুল 2425

5/7/1960 61 ফাহচায 8 MADOPPUR মন্দু ুরুল 2439

10/10/1965 56 ফাহচায 3

PURBOKALUG

AW ইরাভ ুরুল 1434

12/25/1960 60 ফাহচায 5 BAJABOKSA ইরাভ ুরুল 2405

8/16/2008 13 ফাহচায 1 VAGBARI মন্দু ভমরা 2358

7/23/1976 45 ফাহচায 9 CHOPRA ইরাভ ুরুল 925

6/3/1985 36 ফাহচায 1 VAGBARI মন্দু ভমরা 233

1/1/1980 41 ফাহচায 4 DOSIA ইরাভ ুরুল 1254

5/27/1992 29 ফাহচায 5 AMJUAN ইরাভ ভমরা 2392

3/2/1990 31 ফাহচায 4 DOSIA ইরাভ ুরুল 1280

7/4/1980 41 ফাহচায 4 DOCHIA ইরাভ ভমরা 1693

6/3/1985 36 ফাহচায 1 BHANGBARI মন্দু ুরুল 596

12/18/1987 33 ফাহচায 2 BACHOR মন্দু ুরুল 504

9/10/1972 49 ফাহচায 7 GUAGAW মন্দু ুরুল 1439

4/2/1995 26 ফাহচায 2 BACHOR মন্দু ভমরা 82

4/15/2002 19 ফাহচায 4 dosia ইরাভ ুরুল 898

10/20/1988 33 ফাহচায 7 RAJOR ইরাভ ভমরা 2423

4/25/1967 54 ফাহচায 9 CHOPRA ইরাভ ুরুল 1684

7/9/1971 50 ফাহচায 1 VAGBARI মন্দু ভমরা 882

6/5/1971 50 ফাহচায 4 VAGBARI ইরাভ ুরুল 2460

1/24/1981 40 ফাহচায 2 BACHOR মন্দু ুরুল 1433

4/20/1973 48 ফাহচায 9 CHOPRA ইরাভ ুরুল 1685

6/20/1980 41 ফাহচায 1 VAGBARI ইরাভ ুরুল 2353

8/13/1985 36 ফাহচায 7 RAJOR মন্দু ভমরা 264



6/23/1953 68 ফাহচায 7 RAJOR মন্দু ুরুল 263

5/19/1982 39 ফাহচায 2 BACHOR ইরাভ ুরুল 1233

3/29/1984 37 ফাহচায 2 BACHOR ইরাভ ভমরা 888

5/1/1989 32 ফাহচায 1 VAGBARI ইরাভ ুরুল 2342

8/6/1963 58 ফাহচায 9 CHOPRA ুরুল 277

12/15/1965 55 ফাহচায 1 VAGBARI ইরাভ ুরুল 2345

1/1/2000 21 ফাহচায 4 DOSIA ইরাভ ভমরা 896

8/26/2012 9 ফাহচায 4 DOSIA ইরাভ ুরুল 2902

5/1/2007 14 ফাহচায 1 VAGBARI মন্দু ভমরা 2356

8/7/1998 23 ফাহচায 2 BACHOR ইরাভ ভমরা 884

5/17/2001 20 ফাহচায 1 vagbari ইরাভ ভমরা 881

2/11/1967 54 ফাহচায 1 vagbari ইরাভ ভমরা 2346

2/9/2007 14 ফাহচায 7 rajor ইরাভ ুরুল 919

8/2/1987 34 ফাহচায 1 VAGBARI মন্দু ভমরা 2343

2/16/1972 49 ফাহচায 9 CHOPRA ইরাভ ুরুল 283

2/10/1959 62 ফাহচায 4 DOSIA ইরাভ ভমরা 2385

5/23/1990 31 ফাহচায 1 VAGBARI মন্দু ুরুল 1227

5/11/1960 61 ফাহচায 1 VAGBARI ইরাভ ুরুল 279

8/1/2016 5 ফাহচায 5 bajaboksa ইরাভ ুরুল 2403

8/3/1984 37 ফাহচায 3 MOHASPUR ইরাভ ুরুল 2370

2/15/1968 53 ফাহচায 5 BACHOR মন্দু ুরুল 916

7/12/1987 34 ফাহচায 3 MOHASPUR ইরাভ ুরুল 2371

4/18/1971 50 ফাহচায 3 MOHASPUR ইরাভ ভমরা 2366

10/18/1986 35 ফাহচায 6

BOKSASUNDO

RPUR ইরাভ ুরুল 1438

4/1/1975 46 ফাহচায 4 DOSIA ইরাভ ুরুল 1665

8/16/1977 44 ফাহচায 4 DOSIA ইরাভ ভমরা 1435

5/12/1955 66 ফাহচায 6

BOKSASUNDO

RPUR মন্দু ুরুল 2412

12/10/1960 60 ফাহচায 7 RAJOR ইরাভ ুরুল 1676

5/27/1993 28 ফাহচায 4 DOSIA ইরাভ ভমরা 1666

4/12/1967 54 ফাহচায 4 SOHODOR ইরাভ ভমরা 901

5/9/1955 66 ফাহচায 4 DOSIA ইরাভ ুরুল 2461

6/20/1980 41 ফাহচায 1 VAGBARI ইরাভ ুরুল 2389

11/1/1979 42 ফাহচায 6

BOKSASUNDO

RPUR ইরাভ ুরুল 1248



4/8/2012 9 ফাহচায 6 BAJABOKSA মন্দু ুরুল 2465

12/25/1978 42 ফাহচায 5 BAJABOKSA ইরাভ ুরুল ২৪০০

1/2/1998 23 ফাহচায 6

BOKSASUNDO

RPUR ইরাভ ুরুল 260

5/20/1959 62 ফাহচায 8 MADOPPUR মন্দু ুরুল 2430

3/20/1987 34 ফাহচায 9 CHOPRA ইরাভ ভমরা 1681

7/11/1968 53 ফাহচায 1 VAGBARI ইরাভ ুরুল 1430

9/15/1971 50 ফাহচায 6

BOKSASUNDO

RPUR মন্দু ুরুল 1671

8/29/1967 54 ফাহচায 1 VAGBARI ুরুল 230

9/12/1988 33 ফাহচায 5 AMJUAN ইরাভ ুরুল 2404

8/1/1999 22 ফাহচায 6

BOKSASUNDO

RPUR মন্দু ুরুল 2409

12/31/1980 40 ফাহচায 5 BAJABOKSA ইরাভ ুরুল 1669

4/24/1962 59 ফাহচায 5 BAJABOKSA ইরাভ ুরুল ২৩৯০

11/10/1985 35 ফাহচায 1 VANGBARI ইরাভ ভমরা 878

3/12/1980 41 ফাহচায 6

BOKSHA 

SUNDORPUR মন্দু ুরুল 1251

9/15/1977 44 ফাহচায 1 VANGBARI ইরাভ ভমরা 2463

3/17/2010 11 ফাহচায 4 DOCHIA ইরাভ ভমরা 2388

10/27/1942 79 ফাহচায 4 DOSIA ইরাভ ুরুল 251

3/9/1992 29 ফাহচায 2 BACHOR ইরাভ ুরুল 1661

7/21/1976 45 ফাহচায 9 CHOPRA ইরাভ ুরুল 505

2/23/1961 60 ফাহচায 5 BAJE BAKSHA ইরাভ ভমরা 2399

1/8/1988 33 ফাহচায 5 BAJE BAKSHA ইরাভ ুরুল 602

12/1/1982 38 ফাহচায 1 VANGBARI ইরাভ ভমরা 503

4/13/1955 66 ফাহচায 1 VANGBARI ইরাভ ভমরা 885

3/12/1973 48 ফাহচায 2 BACHOR ইরাভ ভমরা 2360

6/28/1957 64 ফাহচায 2 BACHOR ইরাভ ভমরা 2362

7/15/1988 33 ফাহচায 8 MADOPPUR মন্দু ুরুল 273

3/27/2003 18 ফাহচায 5 BAJABOKSA মন্দু ুরুল 2416

4/26/1997 24 ফাহচায 7 GUAOGOAN মন্দু ুরুল 265

11/9/1972 48 ফাহচায 5 BAJABOKSA ইরাভ ুরুল ৯০৬

3/2/1974 47 ফাহচায 6 SUNDORPUR ইরাভ ুরুল 262

5/1/1963 58 ফাহচায 7 GUAGOAN মন্দু ুরুল 1673



9/18/1973 48 ফাহচায 6

BOKSASUNDO

RPUR ইরাভ ভমরা 599

8/9/1986 35 ফাহচায 2 BACHOR মন্দু ভমরা 598

7/19/1967 54 ফাহচায 7 RAJOR ইরাভ ুরুল 270

10/4/1958 63 ফাহচায 7 GUAGAON মন্দু ুরুল 1674

10/11/1965 56 ফাহচায 1 BHANGBARI মন্দু ভমরা 2351

7/15/2012 9 ফাহচায 5 BAJABOKSA ইরাভ ুরুল 2391

3/12/2013 8 ফাহচায 6

BOKSHA 

SUNDORUR মন্দু ভমরা 2411

10/13/1982 39 ফাহচায 2 BACHOR মন্দু ভমরা 890

12/1/1990 30 ফাহচায 6 BAJABOKSHA মন্দু ুরুল 2408

10/13/1955 66 ফাহচায 7 GUAGAON মন্দু ুরুল 920

8/5/1980 41 ফাহচায 1 VAGBARI মন্দু ুরুল 2352

8/16/1948 73 ফাহচায 5 AMJUAN ইরাভ ুরুল 907

12/10/1989 31 ফাহচায 1 VAGBARI ইরাভ ুরুল 2354

10/27/2010 11 ফাহচায 7 RAJOR মন্দু ভমরা 1440

11/2/1962 59 ফাহচায 5 BAJABOKSA ইরাভ ভমরা 254

1/17/2016 5 ফাহচায 5 BAJABOKSHA ইরাভ ভমরা 2464

2/1/2013 8 ফাহচায 1 BHANGBARI ইরাভ ুরুল 2462

4/18/2001 20 ফাহচায 7 RAJOR মন্দু ুরুল 2427

9/15/1994 27 ফাহচায 3 BHANGBARI ইরাভ ভমরা 876

2/1/2003 18 ফাহচায 3 BHANGBARI ইরাভ ুরুল 2357

4/11/1983 38 ফাহচায 2 BACHOR ইরাভ ুরুল 1432

7/3/1994 27 ফাহচায 2 BACHOR ইরাভ ুরুল 887

3/24/1998 23 ফাহচায 7 GUAGAON মন্দু ুরুল 605

9/5/1986 35 ফাহচায 4 জদামষা ইরাভ ভমরা 2384

11/22/1985 35 ফাহচায 4 SOHODOR ইরাভ ুরুল 2379

8/15/1985 36 ফাহচায 4 SOHODOR ইরাভ ুরুল 900

4/1/1976 45 ফাহচায 4 DOSIA ইরাভ ভমরা 2374

10/8/1968 53 ফাহচায 1 VANGBARI ইরাভ ুরুল 883

1/1/1989 32 ফাহচায 4 SOHODOR ইরাভ ভমরা 248

10/27/1967 54 ফাহচায 4 DOSIA ইরাভ ুরুল 2386

8/3/1972 49 ফাহচায 5 CHOPRA ইরাভ ুরুল 1670

7/25/1978 43 ফাহচায 9 BRISNOPUR ইরাভ ুরুল 284

3/18/1990 31 ফাহচায 9 CHOPRA ইরাভ ুরুল 1255

3/20/1968 53 ফাহচায 5 BAJE BAKSHA ইরাভ ুরুল 256



2/4/1970 51 ফাহচায 9 CHOPRA ইরাভ ুরুল 1682

3/17/1975 46 ফাহচায 9 CHOPRA ইরাভ ভমরা 2445

11/15/1975 45 ফাহচায 9 CHOPRA ইরাভ ভমরা 610

8/10/1978 43 ফাহচায 8 MADHOBPUR মন্দু ভমরা 274

2/20/1985 36 ফাহচায 8 MADHOBPUR মন্দু ভমরা 922

1/1/1991 30 ফাহচায 8 MADHOBPUR মন্দু ুরুল 1679

3/5/1994 27 ফাহচায 8 MADHOBPUR মন্দু ভমরা 2435

4/1/1996 25 ফাহচায 8 MADHOBPUR মন্দু ুরুল 2436

7/18/1979 42 ফাহচায 8 5120 মন্দু ুরুল 2419

2/19/1962 59 ফাহচায 8 MADHOBPUR মন্দু ুরুল 2431

7/18/1981 40 ফাহচায 8 MADHOBPUR মন্দু ভমরা 275

9/15/1978 43 ফাহচায 8 MADHOBPUR মন্দু ুরুল 1678

6/1/1991 30 ফাহচায 9 BRISNOPUR ইরাভ ভমরা 280

9/5/2008 13 ফাহচায 8 MADHOBPUR মন্দু ুরুল 1680

1/3/2000 21 ফাহচায 8 MADHOBPUR মন্দু ভমরা 923

6/7/1967 54 ফাহচায 8 MADOPPUR মন্দু ভমরা 609

7/11/2002 19 ফাহচায 8 MADHOBPUR মন্দু ুরুল 607

5/15/2005 16 ফাহচায 8 MADHOBPUR মন্দু ুরুল 2432

10/20/2006 15 ফাহচায 8 madoppur মন্দু ভমরা ২৪৪০

9/20/2008 13 ফাহচায 8 MADHOBPUR মন্দু ুরুল 2438

9/2/2004 17 ফাহচায 8 mfdoppur মন্দু ভমরা 1253

6/5/1975 46 ফাহচায 7 RAJOR মন্দু ভমরা 268

8/24/2009 12 ফাহচায 9 CHOPRA মন্দু ুরুল 2447

10/8/1995 26 ফাহচায 7 RAJOR ইরাভ ুরুল 271

3/14/2003 18 ফাহচায 1 RAJOR ইরাভ ভমরা 1228

3/1/2004 17 ফাহচায 1 BHANGBARI ইরাভ ুরুল 2349

2/23/2017 4 ফাহচায 6 SUNDORPUR ইরাভ ভমরা 2414

3/15/2009 12 ফাহচায 6

BOKSHA 

SUNDORPUR ুরুল 1672



8/1/2004 17 ফাহচায 4 হাদয ইরাভ ভমরা 1667

3/1/2004 17 ফাহচায 3

PURBO KALU 

GAON ইরাভ ুরুল 242

9/8/1957 64 ফাহচায 4 DOSIA ইরাভ ুরুল 252

4/18/1982 39 ফাহচায 5 AMJUAN ইরাভ ভমরা 1244

4/30/1982 39 ফাহচায 1 VANGBARI মন্দু ভমরা 1230

1/8/1959 62 ফাহচায 1 VANGBARI মন্দু ুরুল 875

8/2/1988 33 ফাহচায 4 SOHODOR ইরাভ ুরুল 1664

9/8/1962 59 ফাহচায 3 MOHESPUR ইরাভ ুরুল 2897

10/17/1960 61 ফাহচায 7 RAJOR ইরাভ ুরুল 2906

10/26/1986 35 ফাহচায 9 BRISNOPUR ইরাভ ুরুল 2449

1/5/1990 31 ফাহচায 9 CHOPRA ইরাভ ুরুল 1686

2/1/1996 25 ফাহচায 9 CHOPRA ইরাভ ভমরা 2452

3/23/1951 70 ফাহচায 9 CHOPRA ইরাভ ভমরা 2456

1/20/2013 8 ফাহচায 4 SHODER ইরাভ ভমরা 2375

8/25/1995 26 ফাহচায 7 RAJOR মন্দু ুরুল 603

8/18/2008 13 ফাহচায 4 হাদয ইরাভ ুরুল 2376

10/11/2012 9 ফাহচায 4 SHODER ইরাভ ুরুল 2378

10/11/1998 23 ফাহচায 9 CHOPRA মন্দু ভমরা 286

11/20/2013 7 ফাহচায 4 DOCHIA মন্দু ভমরা 1663

10/11/2005 16 ফাহচায 1 vagbari মন্দু ভমরা 1431

11/13/1962 58 ফাহচায 5 bajaboksa ইরাভ ভমরা 2407

9/13/1987 34 ফাহচায 4 DOSIA ইরাভ ভমরা 2381

10/11/1977 44 ফাহচায 5 BAJE BAKSHA ইরাভ ুরুল 1249

5/23/1970 51 ফাহচায 6

BAKSHA 

SUNDORPUR ইরাভ ুরুল 2410

11/16/1961 59 ফাহচায 4 SOHODOR ইরাভ ুরুল 506

9/25/1966 55 ফাহচায 9 CHOPRA ইরাভ ুরুল 2448

5/8/1984 37 ফাহচায 8 MADHOBPUR মন্দু ভমরা 2433

7/21/1968 53 ফাহচায 2 BACHOR মন্দু ুরুল 239

1/3/1990 31 ফাহচায 6

BAKSHA 

SUNDORPUR ইরাভ ুরুল 2722

8/11/1976 45 ফাহচায 5 BAJE BAKSHA ইরাভ ভমরা 2413

11/10/2008 12 ফাহচায 8 ভাধফুয ইরাভ ভমরা 1259

1/23/2000 21 ফাহচায 5 BAJABOKSA ইরাভ ুরুল 2396

3/21/1996 25 ফাহচায 4 SOHODOR ইরাভ ভমরা 245

1/20/2004 17 ফাহচায 3 MOHASPUR ইরাভ ুরুল 600



2/15/2002 19 ফাহচায 9 BISNOPUR ইরাভ ুরুল 611

6/10/1998 23 ফাহচায 7 RAJOR মন্দু ুরুল 266

8/12/1999 22 ফাহচায 9 CHOPRA ইরাভ ভমরা 1687

10/5/2003 18 ফাহচায 1 vagbari মন্দু ুরুল 1655

2/12/2001 20 ফাহচায 7 RAJOR মন্দু ভমরা 267

11/6/2007 14 ফাহচায 3 mohaspur ইরাভ ভমরা 241

4/20/2011 10 ফাহচায 5 bajaboksa ইরাভ ুরুল 2903

1/17/1984 37 ফাহচায 6 ফাহজফকা মন্দু ভমরা 1246

1/2/2007 14 ফাহচায 4 sohodor ইরাভ ভমরা 2458

12/25/2001 19 ফাহচায 8 madobpur মন্দু ভমরা 1441

9/4/1952 69 ফাহচায 4 DOCHIA ইরাভ ভমরা 243

5/20/2008 13 ফাহচায 8 ভাধফুয ইরাভ ুরুল 1442

7/8/1982 39 ফাহচায 1 BHANGBARI ইরাভ ভমরা 877

6/16/1952 69 ফাহচায 7 rajor ইরাভ ভমরা 2429

7/12/2009 12 ফাহচায 8 ভাধফুয মন্দু ভমরা 1677

11/17/2002 18 ফাহচায 8 ভাধফুয মন্দু ুরুল 608

7/5/2005 16 ফাহচায 1 বািংফাী মন্দু ভমরা 2469

1/1/2016 5 ফাহচায 1 BHANGBARI ইরাভ ভমরা 1689

9/26/2014 7 ফাহচায 9 chopra ইরাভ ুরুল 2443

10/4/2000 21 ফাহচায 1 BHANGBARI মন্দু ভমরা 1692

8/12/2002 19 ফাহচায 7 rajor ইরাভ ভমরা 1252

7/21/2010 11 ফাহচায 4 DOSIA ইরাভ ভমরা 1232

12/30/1991 29 ফাহচায 3 mohaspur ইরাভ ভমরা 1662

5/4/1995 26 ফাহচায 9 BRISNOPUR ইরাভ ভমরা 1257

10/15/1998 23 ফাহচায 2 BACHOR ইরাভ ুরুল 257

3/10/2004 17 ফাহচায 5 BAJE BAKSHA ইরাভ ুরুল 2395

4/7/2004 17 ফাহচায 2 BACHOR ইরাভ ুরুল 2361

6/25/2007 14 ফাহচায 2 BACHOR ইরাভ ভমরা 1235

7/12/1979 42 ফাহচায 1 vagbari মন্দু ভমরা 2420

4/25/2003 18 ফাহচায 9 chopra মন্দু ভমরা 924

12/1/2009 11 ফাহচায 1 vagbari ইরাভ ভমরা 1656

8/7/2002 19 ফাহচায 9 chopra মন্দু ুরুল 281

11/7/1981 40 ফাহচায 8 madoppur ইরাভ ুরুল 272

2/5/2007 14 ফাহচায 1 VAGBARI ইরাভ ুরুল 1654

2/3/1960 61 ফাহচায 5 amjuan ইরাভ ুরুল 904

12/1/1965 55 ফাহচায 4 DOSIA ইরাভ ুরুল 253

5/26/1968 53 ফাহচায 6

BAKSHA 

SUNDORPUR মন্দু ুরুল 261

3/8/1997 24 ফাহচায 8 MADHOBPUR মন্দু ভমরা 2437



10/15/2000 21 ফাহচায 6

BAKSHA 

SUNDORPUR মন্দু ভমরা 2417

3/1/2002 19 ফাহচায 3 MOHESPUR ইরাভ ভমরা 893

4/6/2003 18 ফাহচায 1 VANGBARI মন্দু ভমরা 235

3/3/2011 10 ফাহচায 1 VANGBARI মন্দু ভমরা 2355

5/24/2002 19 ফাহচায 1 VANGBARI মন্দু ুরুল 879

5/30/1967 54 ফাহচায 1 VANGBARI ইরাভ ুরুল 595

2/12/1980 41 ফাহচায 1 VANGBARI মন্দু ুরুল 2348

1/7/2007 14 ফাহচায 2 BACHOR মন্দু ুরুল 1659

2/21/1980 41 ফাহচায 5 BAJA BOKSA ইরাভ ভমরা 2454

1/1/2009 12 ফাহচায 2 BACHOR মন্দু ভমরা 2364

5/25/1983 38 ফাহচায 5 BAJE BOKSHA ইরাভ ুরুল 1245

4/15/2003 18 ফাহচায 3 mohespur ইরাভ ভমরা 1238

4/5/2013 8 ফাহচায 9 chopra মন্দু ুরুল 2453

9/17/1985 36 ফাহচায 5 ফাহজফকা ইরাভ ুরুল ২৯০৪

6/10/1999 22 ফাহচায 2 ফাহচায মন্দু ুরুল 2426

11/6/1969 52 ফাহচায 1 বািংফাী ইরাভ ুরুল 236

9/18/2006 15 ফাহচায 1 বািংফাী ইরাভ ভমরা 1683

9/5/1946 75 ফাহচায 4 DOSIA ইরাভ ুরুল 2373

2/28/1955 66 ফাহচায 9 CHOPRA ইরাভ ভমরা 2393

4/13/1965 56 ফাহচায 6 BAJE BOKSA মন্দু ভমরা 886

6/6/1983 38 ফাহচায 4 DASIA ইরাভ ুরুল 2901

5/14/1994 27 ফাহচায 1 BHANGBARI ইরাভ ভমরা 234

7/11/2001 20 ফাহচায 4 DOSIA ইরাভ ভমরা 1239

5/11/1980 41 ফাহচায 1 BHANGBARI ইরাভ ুরুল 899

2/5/2004 17 ফাহচায 9 জচাা ইরাভ ভমরা 1444

7/17/2008 13 ফাহচায 5 ফাহজফকা ইরাভ ভমরা 2457

2/25/2007 14 ফাহচায 3 MAHESPUR ইরাভ ভমরা 2369

10/10/1996 25 ফাহচায 3 MAHESPUR ইরাভ ভমরা 2372

1/1/1958 63 ফাহচায 5 ফাহজফকা ইরাভ ুরুল 1247

11/12/1965 55 ফাহচায 1 vagbari ইরাভ ুরুল 507

7/20/1978 43 ফাহচায 5 bajaboka ইরাভ ুরুল 903

3/28/2010 11 ফাহচায 4 হাদয ইরাভ ুরুল 2383

10/15/2007 14 ফাহচায 9 chopra ইরাভ ুরুল 285



1/14/1977 44 ফাহচায 5 bajaboksa ইরাভ ুরুল 278

7/27/1973 48 ফাহচায 1 BHANGBARI মন্দু ুরুল 231

11/14/1986 34 ফাহচায 1 BHANGBARI ইরাভ ভমরা 1688

2/5/1997 24 ফাহচায 3 MOHESPUR ইরাভ ভমরা 2898

5/25/1988 33 ফাহচায 1 BHANGBARI ইরাভ ভমরা 2350

7/12/1965 56 ফাহচায 5 ফাহজফকা ইরাভ ুরুল 909

10/21/1960 61 ফাহচায 5 Amjuan ইরাভ ভমরা 913

2/1/1983 38 ফাহচায 2 ফাহচায মন্দু ুরুল 597

2/25/1988 33 ফাহচায 4 sohodor ইরাভ ুরুল 250

5/10/1999 22 ফাহচায 6 ফাহজফকা মন্দু ভমরা 2415

3/5/1988 33 ফাহচায 1 vagbari মন্দু ভমরা 1657

4/6/1993 28 ফাহচায 8 madoppur মন্দু ভমরা 2434

4/10/1998 23 ফাহচায 9 chopra ইরাভ ুরুল 1443

6/20/1957 64 ফাহচায 5 bajaboksa ইরাভ ুরুল 2397

10/19/1973 48 ফাহচায 6

boksasundorp

ur ইরাভ ুরুল 1237

12/1/2005 15 ফাহচায 4 dosia ইরাভ ুরুল 2382

3/15/2002 19 ফাহচায 9 জচাা ইরাভ ভমরা 1256

10/15/1999 22 ফাহচায 9 জচাা ইরাভ ুরুল 2446

12/8/1986 34 ফাহচায 8 madoppur ইরাভ ভমরা ১৬৯০

1/11/2000 21 ফাহচায 3 mohaspur ইরাভ ভমরা 892

3/17/1941 80 ফাহচায 2 BACHOR মন্দু ভমরা 238

7/1/2001 20 ফাহচায 2 জদামষা ইরাভ ভমরা 247

8/11/1950 71 ফাহচায 4 VATAPURA ইরাভ ুরুল 2455

12/3/1985 35 ফাহচায 2 Bachor মন্দু ভমরা 606

7/5/1977 44 ফাহচায 4 dosia ইরাভ ুরুল 894

5/28/2000 21 ফাহচায 5 AMJUAN ইরাভ ভমরা 911

3/20/1966 55 ফাহচায 5 bajaboksa ইরাভ ভমরা 2401

12/28/2002 18 ফাহচায 6

BOKSHA 

SUNDORPUR ইরাভ ভমরা 259

8/17/1982 39 ফাহচায 5 AMJUAN ইরাভ ভমরা 255

7/15/1987 34 ফাহচায 4 dosia ইরাভ ুরুল 895

3/23/1990 31 ফাহচায 4 dosia ইরাভ ভমরা 244

3/9/1963 58 ফাহচায 6

BOKSAH 

SUNDOR PUR ইরাভ ভমরা 917

3/8/2002 19 ফাহচায 1 BHANGBARI ইরাভ ুরুল 880



3/23/2005 16 ফাহচায 7 RAJOR মন্দু ভমরা 1675

3/25/2003 18 ফাহচায 7 RAJOR মন্দু ুরুল 604

6/2/1989 32 ফাহচায 1 VANGBARI মন্দু ভমরা 1231

5/1/1950 71 ফাহচায 4 DOSHIYA ইরাভ ুরুল 897

4/17/1985 36 ফাহচায 1 VANGBARI ইরাভ ুরুল 502

8/4/2004 17 ফাহচায 9 BISHNOPUR ইরাভ ুরুল 2442

7/18/2003 18 ফাহচায 9 CHOPRA ইরাভ ুরুল 2444

12/11/1985 35 ফাহচায 3 MOHESHPUR ইরাভ ুরুল 891

1/6/1991 30 ফাহচায 9 CHOPRA ইরাভ ভমরা 1243

7/25/2003 18 ফাহচায 3 MOHESHPUR ইরাভ ুরুল 2899

8/5/1988 33 ফাহচায 4 SOHODOR ইরাভ ুরুল 246

5/22/1966 55 ফাহচায 7 RAJOR ইরাভ ুরুল 2421

7/15/1980 41 ফাহচায 4 DOSHIYA ইরাভ ভমরা 2380

2/13/1963 58 ফাহচায 9 CHOPRA ইরাভ ুরুল 282

1/18/1972 49 ফাহচায 9 BISHNOPUR ইরাভ ভমরা 1258

1/7/1999 22 ফাহচায 4 DOSIYA ইরাভ ুরুল 0

12/1/1998 22 ফাহচায 5 SUNDORPUR ইরাভ ুরুল 918

1/1/1995 26 ফাহচায 5 NONDOGAON ইরাভ ভমরা 1437

11/7/1989 32 ফাহচায 1 VANGBARI ইরাভ ভমরা 912

3/25/1962 59 ফাহচায 1 VANGBARI ইরাভ ুরুল 0

3/21/1947 74 ফাহচায 9 Bachor ইরাভ ুরুল 287

3/21/1987 34 ফাহচায 9 CHOPRA ইরাভ ুরুল 287

4/1/1975 46 ফাহচায 9 Bisnopur ইরাভ ুরুল 279

10/20/1988 33 ফাহচায 5 Baje boksa ইরাভ ভমরা 915

6/21/1985 36 ফাহচায 4 22 ইরাভ ভমরা 3036

2/8/1985 36 ফাহচায 8 ২৪ মন্দু ভমরা 3059

3/8/1962 59 ফাহচায 5 ২৫ ইরাভ ভমরা 3055

7/18/1984 37 ফাহচায 7 26 মন্দু ুরুল 3054

9/18/1985 36 ফাহচায 5 27 ইরাভ ুরুল 3047

9/23/2010 11 ফাহচায 1 বািংফাী মন্দু ভমরা 3046

9/5/1938 83 ফাহচায 3 ভহুয ইরাভ ুরুল 3038

7/21/1999 22 ফাহচায 5 আনহজাষান ইরাভ ভমরা 3039

6/1/1973 48 ফাহচায 1 ভরফাী মন্দু ভমরা 3040

6/19/1993 28 ফাহচায 4 জদামষা ইরাভ মজা 3041

12/30/2007 13 ফাহচায 1 বািংফাী ইরাভ মজা 3042

4/7/1988 33 ফাহচায 4 জদামষা ইরাভ মজা 3043

5/5/1994 27 ফাহচায 8 ভাধফুয মন্দু মজা 3044



6/5/1966 55 ফাহচায 2 ফাহচায মন্দু মজা 3045

12/5/2007 13 ফাহচায 4 হদায ইরাভ মজা 3046

6/20/2009 12 ফাহচায 4 জদামষা ইরাভ ুরুল 3047

6/13/1974 47 ফাহচায 7 যাহজায মন্দু মজা 3048

8/28/1978 43 ফাহচায 9 চা ইরাভ মজা 3049

3/8/1969 52 ফাহচায 7 যাহজায ইরাভ ভমরা 3050

1/7/2014 7 ফাহচায 5 ফাহজফকা ইরাভ মজা 3051

9/22/2014 7 ফাহচায 4 জদামষা ইরাভ মজা 3052

10/2/1965 56 ফাহচায 2 ফাহচায ইরাভ ুরুল 3053

4/10/1957 64 ফাহচায 9 জচাা ইরাভ ুরুল 3054

12/10/1970 50 ফাহচায 1 বািংফাী মন্দু মজা 3055

12/19/1961 59 ফাহচায 3 ভহলুয ইরাভ ুরুল 3056

6/14/1980 41 ফাহচায 3 ভহুয ইরাভ ুরুল 3057

6/17/1964 57 ফাহচায 2 ফাহচায ইরাভ ুরুল 3058

7/12/1962 59 ফাহচায 3 ভহলুয ইরাভ মজা 3059

8/8/2015 6 ফাহচায 3 ভহলুয ইরাভ ুরুল 3060

1/8/1981 40 ফাহচায 3 ভাধফুয মন্দু ভমরা 3062

2/1/1987 34 ফাহচায 1 Mohespur ইরাভ ুরুল 3061

2/27/1970 51 ফাহচায 7 ভাধফুয ুরুল 3062

2/11/1995 26 ফাহচায 1 ভাধফুয মন্দু ুরুল 3061

1/1/1976 45 ফাহচায 1 বািংফাম মন্দু ুরুল 3063

3/21/1966 55 ফাহচায 9 জচাা ইরাভ ুরুল 3058

9/12/2015 6 ফাহচায 4 দমষা ভমরা 0

11/25/1991 29 ফাহচায 3 ভহুয ুরুল 1660

8/7/1993 28 ফাহচায 6 ুন্দয ুয ুরুল 0

3/13/1970 51 ফাহচায 5 ফাকা ুরুল 0

3/12/2008 13 ফাহচায 1 ফনগা াঁও ইরাভ ুরুল 3150

1/5/1958 63 ফাহচায

ওষ মাড-

০১ বািংফাময ুরুল 0

10/2/1977 44 ফাহচায 1 বািংফাম ইরাভ ভমরা 3479

9/18/2003 18 ফাহচায 1 বািংফাম মন্দু ুরুল 3480

7/6/1959 62 ফাহচায 1 বািংফাম ইরাভ ভমরা 3483

10/18/2012 9 ফাহচায 1 বািংফাম ইরাভ মজা 3484

10/10/1998 23 ফাহচায 1 বািংফাম মন্দু ুরুল 3485

5/14/1987 34 ফাহচায 1 বািংফাম মন্দু ুরুল 3486

1/28/1993 28 ফাহচায 2 ফাহচায মন্দু ুরুল 3487

11/27/2000 20 ফাহচায 2 ফাহচায মন্দু ুরুল 3488



6/9/2003 18 ফাহচায 2 ফাহচায মন্দু ুরুল 3489

9/4/1970 51 ফাহচায 2 ফাহচায ইরাভ ুরুল 3490

10/23/2013 8 ফাহচায 2 ফাহচায মন্দু ভমরা 3491

7/14/1985 36 ফাহচায 2 ফাহচায ইরাভ ুরুল 3492

11/12/1964 56 ফাহচায 2 ফাহচায মন্দু ভমরা 3493

12/11/1978 42 ফাহচায 2 ফাহচায মন্দু ভমরা 3494

4/6/1975 46 ফাহচায 3 ভহলুয ইরাভ ুরুল 3496

9/23/1990 31 ফাহচায 3 ভহলুয ইরাভ মজা 3497

7/1/1985 36 ফাহচায 3 ভহলুয ইরাভ ভমরা 3498

11/20/1962 58 ফাহচায 3 ভহলুয ইরাভ ুরুল 3499

1/1/1990 31 ফাহচায 3 ভহলুয ইরাভ ুরুল 3500

5/8/1993 28 ফাহচায 3 ভহলুয ইরাভ ুরুল 3501

3/17/1965 56 ফাহচায 4 জদামষা ইরাভ মজা 3502

5/9/1990 31 ফাহচায 4 জদামষা ইরাভ ভমরা 3503

10/19/1970 51 ফাহচায 4 জদামষা ইরাভ ুরুল 3504

6/5/1979 42 ফাহচায 4 জদামষা ইরাভ ুরুল 3505

12/13/1955 65 ফাহচায 4 জদামষা ইরাভ ুরুল 3506

9/12/2015 6 ফাহচায 4 জদামষা ইরাভ ভমরা 3507

6/9/2014 7 ফাহচায 4 জদামষা ইরাভ ুরুল 3508

11/20/2009 11 ফাহচায 5 ফাহজফাকা ইরাভ ভমরা 3510

8/2/1985 36 ফাহচায 5 আভজষুান ইরাভ ভমরা 3511

7/12/1988 33 ফাহচায 5 আভজষুান ইরাভ ুরুল 3514

5/25/1980 41 ফাহচায 5 আভজষুান ইরাভ ুরুল 3515

12/20/1988 32 ফাহচায 5 আভজষুান ইরাভ মজা 3516

2/15/1980 41 ফাহচায 5 আভজষুান ইরাভ মজা 3518

3/30/1992 29 ফাহচায 5 আভজষুান ইরাভ ুরুল 3519

8/22/1960 61 ফাহচায 5 আভজষুান ইরাভ ুরুল 3522

1/12/1992 29 ফাহচায 6

ফকাুন্দযুু

য ইরাভ ুরুল 3523

3/22/1968 53 ফাহচায 6

ফকাুন্দযুু

য মন্দু ুরুল 3524

5/22/1987 34 ফাহচায 6

ফকাুন্দযুু

য মন্দু ভমরা 3525

6/3/1994 27 ফাহচায 6

ফকাুন্দযুু

য ইরাভ ুরুল 3526



12/13/2020 0 ফাহচায 6

ফকাুন্দযুু

য মন্দু ুরুল 3527

7/2/1977 44 ফাহচায 6

ফকাুন্দযুু

য মন্দু ভমরা 3528

3/27/1964 57 ফাহচায 6

ফকাুন্দযুু

য মন্দু ুরুল 3529

6/25/1971 50 ফাহচায 7 কাতায মন্দু ভমরা 3530

11/18/1973 47 ফাহচায 7 গষাগা াঁও মন্দু ুরুল 3531

3/27/1989 32 ফাহচায 7 যাহজায ইরাভ ুরুল 3532

6/25/1982 39 ফাহচায 7 যাহজায মন্দু ুরুল 3533

12/20/1983 37 ফাহচায 7 জগাষাগা াঁও মন্দু ুরুল 3535

10/3/2015 6 ফাহচায 7 যাহজায মন্দু ুরুল 3536

8/1/1955 66 ফাহচায 7 জগাষাগা াঁও মন্দু ুরুল 3537

4/24/2005 16 ফাহচায 7 জগাষাগা াঁগাও মন্দু ুরুল 3538

10/22/1997 24 ফাহচায 7 জগাষাগা াঁও মন্দু ুরুল 3539

3/14/1988 33 ফাহচায 8 ভাধফুয মন্দু ভমরা 3540

4/20/1983 38 ফাহচায 8 ভাধফুয মন্দু ভমরা 3541

6/21/1971 50 ফাহচায 8 ভাধফুয মন্দু ভমরা 3542

2/10/1967 54 ফাহচায 8 ভাধফুয মন্দু ুরুল 3543

2/2/1958 63 ফাহচায 8 ভাধফুয ইরাভ ুরুল 3544

3/15/1979 42 ফাহচায 8 ভাধফুয মন্দু ুরুল 3546

10/13/1975 46 ফাহচায 9 জচাা ইরাভ ভমরা 3547

3/10/1978 43 ফাহচায 9 জচাা মন্দু ভমরা 3548

10/20/2016 5 ফাহচায 9 মফষ্ণুয ইরাভ ুরুল 3549

6/1/2011 10 ফাহচায 9 মফষ্ণুয ইরাভ ুরুল 3550

8/22/1971 50 ফাহচায 9 মফষ্ণুয মন্দু ভমরা 3551

3/10/1971 50 ফাহচায 9 জচাা ইরাভ ুরুল 3552

2/2/1990 31 ফাহচায 9 জচাা ইরাভ ভমরা 3554

4/22/1972 49 ফাহচায 9 জচাা মন্দু ুরুল 3555

1/7/2001 20 ফাহচায 9 মফষ্ণুয ইরাভ ুরুল 3556


