
µ: bs DcKvi‡fvMxi bvg I †dvb b¤^i
wcZv/¯v̂gxi bvg I 
†dvb b¤^i

MÖvg/IqvW© I BDwbqb RvZxq cwiPqcÎ b¤^i
‡ckv I gvwmK 

Avq

miKvi 
cÖ`Ë 

mvgvwRK 
wbivcËv 
†eóbxi 

†Kvb myweav 
cv‡”Qb wK 
bv? ‡c‡j 
D‡jøL Kiæb

¯’vbxq †Kvb 
Z_¨ 

msIhvRb 
Kiv †h‡Z 
cv‡i (hw` 

_v‡K)

wbwg©Z/wbg©vYvaxb M„‡ni Qwe

1 AvDqvj wgqv 01742536924
mvB` Djø̈ v 
01742536924

jvgyqv 19875817458000000
w`bgRyi          

1500/-
bv

2 ‡gv: Zvwni wgqv 01742031362
‡gv: QvB` wgqv 
01742031362

jvgyqv 5519910961
w`bgRyi          

2000/-
bv

3 ‡nbv †eMg   01714915552
¯v̂gx: my‡nj wgqv 
01714915552

jvgyqv 6904860209
M„wnbx          

1000/-
bv

4
‡gvQv: wgbviv †eMg 
01753462709

 †ZvZv wgqv 
01753462709

jvgyqv 8669786280
M„wnbx          

1500/-
bv

5 Avwjdv †eMg 01764455597
Lwjj wgqv 
01764455597

jvgyqv 8245717437
M„wnbx          

2000/-
bv

6
‡gvQv: `yaevb †eMg 
01747145844

iwk` Djø¨v 
01747145844

Lwjjcyi 3269298539
M„wnbx          

2000/-
bv

7 mvIgbv †eMg 01741515326
Iqvwik wgqv 
01741515326

Lwjjcyi 2369175274
M„wnbx          

2000/-
bv

8 Avãyj iwKe  01721190769
Ave ỳj evwiK 
01721190769

Lwjjcyi 5817458149458
w`bgRyi          

2500/-
bv

gywRe kZel© Dcj‡ÿ 2kZvsk Lvm Rwg e‡›`ve¯Í cÖ̀ vbc~e©K GKK M„n wbg©v‡Yi gva¨‡g cybe©vmb msµvšÍ Z_¨
A_©vqbKvix ms¯’v: AvkÖqY-2 cÖKí, cÖavbgš¿xi Kvh©vjq/`y‡h©vM e¨e¯’vcbv I ÎvY gš¿bvjq/¸”QMÖvg-2q ch©vq (CVRP) cÖKí, f‚wg gš¿vbvjq (cÖ‡hvR¨wU ivLyb)

wefvM: wm‡jU ‡Rjv: †gŠjfxevRvi Dc‡Rjv: †gŠjfxevRvi m`i A_© eQi: 2020-2021wLª:



9 mvwdqv †eMg 01745388709
Kbv wgqv 
01745388709

jvgyqv 2369309410
M„wnbx          

2000/-
bv

10 Rqdzj †eMg 01789593468
Rûi DwÏb 
01789593468

Lwjjcyi 9119444561
M„wnbx          

1500/-
bv

11 ‡gv: byiæR wgqv 01709258782
gLig Djø̈ v 
01709258782

jvgyqv 9119916287
w`bgRyi          

2500/-
bv

12 wkdv Av³vi 01765656642
gRby wgqv 
01765656642

Lwjjcyi 9151616936
M„wnbx          

1500/-
bv

13 ‡mv‡jgvb wgqv 01759341895
Qzqve Djø¨v 
01759341895

Avjvcyi 5519708670
w`bgRyi          

2000/-
bv

14 ‡ivcfvb wewe 01314759477
LvBiæjøvn 
01314759477

Lwjjcyi 7319451006
M„wnbx          

2000/-
bv

15 iæc‡Ziv †eMg 01779772907
bwRi wgqv 
01779772907

jvgyqv 8669786322
M„wnbx          

2000/-
bv

16 Aveyj †nv‡mb 01747314587
†gv: wiqvR wgqv 
01747314587

Lwjjcyi 5540818373
w`bgRyi          

2500/-
bv

17
‡gv: kvwnb Avng` ïKzi 
01745961616

‡ZRve DwÏb 
01745961616

jvgyqv 4642091351
w`bgRyi          

2000/-
bv

18 ixbv †eMg    01778080264
LvwjK wgqv 
01778080264

Lwjjcyi 9119533421
M„wnbx          

1500/-
bv

19 Rqbvj wgqv 01929069677
†gv: †gvi‡k` wgqv 
01929069677

Lwjjcyi 19855817458000000
w`bgRyi          

2500/-
bv

20 AvwRRyj Bmjvg 01718090883
kwd DwÏb 
01718090883

jvgyqv 6869761293
w`bgRyi          

3000/-
bv

21 Gbvgyj wgqv  01727538334
`yiæ` wgqv 
01727538334

Lwjjcyi 19965817458003700
w`bgRyi          

1500/-
bv

22 ‡gv: Rvwn` wgqv 01765726240
†gv: myRb wgqv 
01765726240

Lwjjcyi 9559710984
w`bgRyi          

2000/-
bv

23 my‡jgvb wgqv 01721568614
 †gv: `yiæ` wgqv 
01721568614

Lwjjcyi 6459933757
w`bgRyi          

2500/-
bv



24 mvwdqv †eMg 01759866002
Lqiæjø̈ v 
01759866002

Lwjjcyi 6869545928
M„wnbx          

2000/-
bv

25 Avwgiæ‡bœQv †eMg 01308247608
Bgvbx wgqv 
01308247608

Lwjjcyi 6419168643
M„wnbx          

2500/-
bv

26 dRj wgqv 01743742861
†gv: AvjKvQ wgqv 
01743742861

Lwjjcyi 1910852985
w`bgRyi          

3000/-
bv

27 ‡gv: eveyj wgqv 01782060794
AvKvgZ Djø¨v 
01782060794

‡KkePi 7770028525
w`bgRyi          

2000/-
bv

28 †gv: Kvjv wgqv 01827105967
Avãyj ReŸvi 
01827105967

‡KkePi 5817458152749
w`bgRyi          

2500/-
bv

29
‡gvQv: Avqdzj wewe 
01731027208

¯v̂gx: g„Z Avãyi iDd 
01731027208

jvgyqv 5817458148820
M„wnbx          

2000/-
bv

30 g‡bvqviv †eMg 01791920169
 †gv: KzÏyQ wgqv 
01791920169

Lwjjcyi 6869164027
M„wnbx          

1500/-
bv

31
‡gv: AvRv`yi ingvb 
01710943375

d‡qR Djø¨v 
01710943375

Lwjjcyi 5818010311474
w`bgRyi          

2500/-
bv

32 mijv †eMg 01726698900
¯v̂gx: mwdK wgqv 
01726698900

jvgyqv 5817458147748
M„wnbx          

2000/-
bv

33 iBdzj †eMg 01304026584
Dmgvb Djø̈ v 
01304026584

Lwjjcyi 9119534783
M„wnbx          

2500/-
bv

34 wmcÖv ivbx `vk 01771598707
RMr wenvix `vm 
01771598707

LÄbcyi 1469910895
M„wnbx          

1500/-
bv

35 KvRj †mb 01946393096
†KZKx †mb 
01946393096

jvgyqv 2821058753
ivRwg ¿̄x          

1500/-
bv

36 ivbv `vm     01745960783
wbiÄb `vm 
01745960783

Lwjjcyi 5817458149897
w`bgRyi          

2500/-
bv

37 Kwj ivbx `vm 01745960783
B›`ªgwb `vm 
01745960783

Lwjjcyi 8219175042
M„wnbx          

2000/-
bv

38 iv‡g›`ª PµeZ©x 01758119721
iv‡R›`ª Kzgvi PµeZ©x 
01758119721

Lwjjcyi 3269160705
w`bgRyi          

3000/-
bv



39 iv‡gk PµeZ©x 01709239808
iv‡R›`ª PµeZ©x 
01709239808

Lwjjcyi 6869164183
w`bgRyi          

2000/-
bv

40 AÄb `vk    01722089746
g‡bviÄb `vk 
01722089746

eªvþbMÖvg 2819625019
w`bgRyi          

1500/-
bv

41 wbKzÄ P›`    01718525076
†iewZ P›` 
01718525076

eªvþbMÖvg 1919449262
w`bgRyi          

2500/-
bv

42 i¸ miKvi     01777401991
miavb miKvi 
01777401991

‡kicyi 3269420927
w`bgRyi          

2500/-
bv

43 Kiæbv miKvi 01778932793
wbiÄb miKvi 
01778932793

bvwmicyi 2819778495
w`bgRyi          

1500/-
bv

44 ‡bcvj AvPvh©̈  01772316194
P›`ª †gvnb AvPvh©¨ 
01772316194

Avd‡ivRMÄ evRvi 5817458140361
w`bgRyi          

2500/-
bv

45 gay wgqv       01739247520
ZvB` Djø¨v 
01739247520

eªvþbMÖvg 9135461458
cÖwZeÜx          

1000/-
bv

46 iv‡njv †eMg 01765654130
AvZi Avjx 
01765654130

bvwmicyi 6871063530
gwnjv BDwc 
m`m¨          

8000/-
nu¨v

47 nv‡Qbv †eMg  01744741692
Kvq~g Djø¨v 
01744741692

d‡Zcyi 6869772175
MÖvg cywjk    

6500/-
nu¨v

48 iæwdqv †eMg 01306448832
gQig wgqv 
01306448832

bvwmicyi 5520141457
M„wnbx          

2000/-
bv

49
‡gvQv: byiæj‡bQv †eMg 
01725140805

AvQgZ Djø¨v 
01725140805

kvnvev` 3720027444
M„wnbx          

1500/-
bv

50 ‡gv: AvRv` wgqv 01755044627
Bqvwmb Djø¨v 
01755044627

kvnvev` 5519904766
w`bgRyi          

2000/-
bv

51 ন লাল সরকার 01319410187
নের  সরকার 
01319410187

পি ম সা হা -১ ম খ 7769268744 িদনম র, ৩০০০/- না

52
অচনা রানী সরকার 
01319410187

িপতা-শরী  সরকার 
01319410187

পি ম সা হা -১ ম খ 3269268169 িদনম র, ২৫০০/- না

53
মেনার ন সরকার 
01778584481

খাকা সরকার 
01778584481

পি ম সা হা -১ ম খ 1930071509 িদনম র, ৩০০০/- না



54 রােকশ সরকার 01777271182
দীেনশ সরকার 
01777271182

পি ম সা হা -১ ম খ 7319943408 িদনম র ,৩৫০০/- না

55
মাহা দ ার িময়া 

01767519006
আিতব উ া 
01767519006

পি ম সা হা -১ ম খ 3287498764 িদনম র, ৩০০০/- না

56 ৎ র রহমান 01726860186
মাঃ নিজর উি ন 

01726860186
পি ম সা হা -১ ম খ 9119268374 িমক ৩০০০/- না

57 িফয়া বগম 01734825729
িপতা-ময়না িময়া 
01734825729

পি ম সা হা -১ ম খ 4619286810 িমক ,৩০০০/- না

58 জ িময়া 01318537123
চ দ িময়া 
01318537123

পি ম সা হা -১ ম খ 5520036087 িমক ,৩০০০/- না

59 ি তীশ  সরকার 01749315236
 সরকার 

01749315236
ব সা হা -২  ম খ 4169930254 িমক ,৩০০০/- না

60
কিনকা রানী সরকার 
01774632152

িপতা- েরশ সরকার 
01774632152

ব সা হা -২   ম খ 8219729350 িদনম র, ২৫০০/- না

61
মাঃ নওশাদ ব  আনছারী 

01722687311
আহাদ ব  আনছারী 
01722687311

ব সা হা -২   ম খ 6869071206 িদনম র, ২৫০০/- না

62 মা দা বগম 01788301969
িপতা-খা ন উ া 
01788301969

ব সা হা -২   ম খ 8219645333 িমক ,২৫০০/- না

63 চা  বালা বমন 01787367692
িপতা- িশল বমন 
01787367692

বােদফেত র-৩ ম খ 7769640868 িমক ,৩০০০/- না

64 িব  ধর 01782507423
ম ল ধর 
01782507423

সরাব র-৩ ম খ 4635437140 িমক ,৩৫০০/- না

65
 মাঃ আমজা র রহমান রিন 
01723768330

আ র রহমান রিন 
01723768330

বােদফেত র-৩ ম খ 19919110881000358 িদনম র, ৩০০০/- না

66 নীল ধর 01735623551
ম ল ধর 
01735623551

পংমধ র-৩    ম খ 1919756187 িদনম র, ২৫০০/- না

67 গাপাল দাস 01787784135
নের  মার দাস 
01787784135

বােদফেত র-৩ ম খ 5520149088 িদনম র, ২৫০০/- না

68 রািজউন বগম 01787561512
িপতা-ইসলাম উি ন 
01787561512

সরাব র-৩ ম খ 7319773235 িমক, ৩০০০/- না

69 মন  দাশ 01718021717
মনর ন দাশ 
01718021717

েজফরাবাদ-৪ ম খ 3270148616
ির াচালক, 

৩০০০/-
না



70 িমলন সরকার 01706889206 ত ইেরশ সরকার েজফরাবাদ-৪ ম খ 5817465158504 িমক, ৩০০০/- না

71
র া রানী মালাকার 
01762801597

িপতা- িনিখল মালাকার 
01762801597

ঘাড়াখাল-৫   ম খ 7348953543 িদনম র, ৩৫০০/- না

72 লাল িময়া 01304020274 ত মাঃ আিনক িময়া ঘাড়াখাল-৫   ম খ 9140481798 িমক, ৩০০০/- না

73
মাঃ আরমান উ া 

01315962647
আরখান উ া 
01315962647

বাউরভাগ-৬   ম খ 1920372289 িমক, ৩০০০/- না

74 আিমন িময়া 01787153946
মাঃ আলমাছ িময়া 

01787153946
বাউরভাগ-৬   ম খ 2820165401 িদনম র ,৩৫০০/- না

75  েলরা বগম 01756694882
িপতা- ই াহীম উ া 
01756694882

বাউরভাগ-৬   ম খ 5520231548   িদনম র, ৩০০০/- না

76 িনিখেলশ সরকার 01313168120
শশীমন সরকার 
01313168120

মারাই-৭ ম খ 19743617765000022 িমক, ২৫০০/- না

77 া রািণ দাস 01755135017
িপতা- বাির  দাস 
01755135017

মারাই-৭ ম খ 2370353878 িদনম র ,৩৫০০/- না

78 আিমনা বগম 01788629207
িপতা- ামান 
01788629207

মারাই-৭ ম খ 2364346573   িদনম র, ৩০০০/- না

79 আ  তােহর 01743070920 ত সজীদ িময়া মারাই-৭ ম খ 5818357201715 িমক,৩০০০/- না

80 কম  িময়া 01795613265 ত ইসরাইল িময়া ধর র-৮ ম খ 46220100349 িদনম র,৩০০০/- না

81 রজাহান বগম 01726125414 িপতা-এখলাছ িময়া 01726125414ধর র-৮ ম খ 8220080777 িমক ,৩০০০/- না

82 ইসরাইল িময়া 01756378619 ত জাফর িময়া ধর র-৮ ম খ 4620097412 িমক,৩০০০/- না

83 সিহদ িময়া 01720999180 ত ম  িময়া বাজরােকানা -৮ ম খ 19525817465164640 িদনম র,৩০০০/- না

84
মাঃ িময়া হােসন 

01736715256
 আলী হােসন  বাজরােকানা -৮ ম খ 7769959458 িদনম র, ২৫০০/- না

85 লকাছ িময়া 01733481678 আ ল মািলক বাজরােকানা -৮ ম খ 4619985734 িমক,৩০০০/- না

86 মাঃ িজ  িময়া 01302758765 তিমজ উ া ম খ মারাই-৯ ,ম খ 2820240048 িদনম র, ২৫০০/- না



87
মাঃ জািহদ আলী ( িম ) 

01748308497
ইয়াওর িময়া ম খ মারাই-৯ ,ম খ 8670260697 জেল,৩০০০/- না

88 আ ল হক 01715897087 রইছ উ া 01715897087চ ন র-৯ , ম খ 5817465166015 জেল,৩০০০/- না

89 সা  িময়া 01794264767 আমীন িময়া 01794264767ম খ মারাই-৯ ,ম খ 4170236204 জেল,৩০০০/- না

90 উসমান িময়া 01781429520 ত তািহর িময়া ম খ মারাই-৯ ,ম খ 7320249878 জেল,৩০০০/- না

91 িহ র রহমান  01719225671 আপাজ িময়া 01719225671ম খ মারাই-৯ ,ম খ 1920610274 জেল,৩০০০/- না

92 আ ল আলী 01751596982
ত কিছর িময়া 

01751596982
চান র-৯  ম খ 5817465157227 জেল,৩০০০/- না

93
মাঃ ার গাজী 

01739844176
 মামন গািজ 01739844176পয়গা র র-৯ ম খ 3269805174 িদনম র,৩০০০/- না

94  র ইসলাম 01301245876 আহেমদ উ াহ  সওয়াই ড়ী -৯ ম খ 2370349165 জেল,৩০০০/- না

95  †gv: mygb wgqv 01797759314 g„Z kwn` wgqv MqNi 04 4184585927 w`b gRyi 3,000/- bvB

96 kvn gvwjK DwÏb 01734121749 g„Z Avigvb Djøv Avãvjcyi 06 9121060306 w`b gRyi 4,000/- bvB

97 Avãyj gvwjK wgqv 01715466736 g„Z ivBe Djøv ivqcyi 04 4170488185 w`b gRyi 3,000/- bvB

98  †gv: Av: Màvi 01715466736 g„Z ivBe Djøv ivqcyi 04 5520484766 w`b gRyi 4,000/- bvB

99 Avãyj KvBqyg 01715466736 g„Z ivBe Djøv ivqcyi 04 1010248415 w`b gRyi 3,000/- bvB

100 Rygviæ‡bœQv 01715466736 ¯v̂gx g„Z ivRg wgqv ivqcyi 04 3297119137 w`b gRyi 4,000/- bvB

101 cviæj †eMg 01716237679 g„Z wmwÏKzi ingvb MqNi 04 4171057096 w`b gRyi 4,000/- bvB

102 ‡gv: gywReyi ingvb 01714937485 g„Z wmwÏKzi ingvb MqNi 04 1920514948 w`b gRyi 3,000/- bvB

103 cÖbq `Ë 01734899812 g„Z †MvwcKv iÄb `Ë `wÿb ˆcjfvM 06 3720381833 w`b gRyi 4,000/- bvB

104 ‡gv: LvwjK  01731043343 g„Z gwdR Avjx m¤úvmx 05 3269652479 w`b gRyi 3,000/- bvB

105 Avãyj Rwjj 01300584022 g„Z Avãyj ReŸvi Avãvjcyi 06 3720680176 w`b gRyi 3,000/- bvB

106 Rvwn` wgqv 01781131349 iwdK wgqv evmy‡`ekÖx 01 3750865580 w`b gRyi 3,000/- bvB

107 gvqv †eMg 017196774586 Av‡q` Avjx m¤úvmx 05 5106325904 w`b gRyi 3,000/- bvB

108 ‡Rmwgb †eMg 01776772499 ‡Zvqvwgb wgqv m¤úvmx 05 8219758052 w`b gRyi 3,000/- bvB

109 iwdK wgqv 01404946298 Avãyj nK m¤úvmx 05 1471061059 w`b gRyi 4,000/- bvB

110 ছােয়দ িময়া ০১৭০৫৮৮১১৪২ আলী আকবর স াসী ০৫ 9560027972 w`b gRyi 4,000/- bvB

111 মাঃ আিশ র রহমান ০১৮১২৪১০৮৯৩ ময়না িময়া মাইজবাড়ি  ০৯ 461098526 w`b gRyi ৩০০০/- bvB

112 পন দব ০১৭৮৮৫২০০৭৩ ত ম লাল দব পালকাপন ০৭ 5520669010 w`b gRyi ৪,000/- bvB



113 ‡gv: Rwmg wgqv 01765214824 nvmxg wgqv m¤úvmx 05 4620093783 w`b gRyi 3,000/- bvB

114 Sb©v †eMg 01714484795 AvRMi Djøv m¤úvmx 05 6419772009 w`bgRyi 3,000/- bvB
kvwnb wgqv w`b gRyi
1795541726 8000/-
‡iv‡Kqv †eMg
1795541720
jvj wgqv w`b gRyi
1774347360 8500/-
‡mvqviæ‡bœQv
1705760428
myw`c miKvi w`b gRyi
1747626784 9000/-
kvnveywÏb wgqv w`b gRyi
1704657245 9000/-
dviæK wgqv w`b gRyi
1310874204 9000/-
Rjvj wgqv w`b gRyi
1795549558 7500/-
iæQgv †eMg
1796401444
Qdv †eMg
1742332168
byi Avjx w`b gRyi
1751700035 9000/-
Avãyj gvwjK w`b gRyi
1785542366 8000/-
evby miKvi w`b gRyi
1788005074 8000/-
dz‡jQv wewe
1768510678
ivqnvb Avjx w`b gRyi
1312112677 8000/-

129 Kvwgj DwÏb KvMvejv DËi 7769977351 bv

128 Qwgi Djøv eªvþYKvw›` 8669499942 M„wnYx bv

127 bvivqb miKvi exiMvuI 5817494184623 bv

126 AvwR` Djøv exiMvuI 9559594495 bv

125 gZvR Djøv exiMvuI 9119482769 bv

124 Avãyj Avjx exiuMvI 7319581588 M„wnYx bv

123 iwdK Djøv exiuMvI 5069193679 M„wnYx bv

122 wgivm Djøv exiuMvI 7769468252 bv

121 AvQKi Avjx wbgvivB 2819478674 bv

120 AvKivg Djøv exiuMvI 7319356619 bv

119 Ziwb miKvi exiuMvI 5969581320 bv

116 AvwbQ wgqv ‡eviZjv 5546091884 M„wnYx bv

118 BbZvR wgqv c~e© KvMvejv 8669690722 M„wnYx bv

117 wmK›`i Djøv ‡eviZjv 1009674589 bv

115 Kgiæ wgqv ‡eviZjv 9559727210 bv



Avãyj MwY w`b gRyi
152775834 9000/-
eveyj wgqv w`b gRyi
1304863919 8000/-
Qwgi wgqv w`b gRyi
1729488753 8500/-
wcqviv †eMg
1715038300
‡Ljb wewe
1714618471
‡i‡nbv †eMg
1301764757
IqvwiQ wgqv w`b gRyi
1767140926 9000/-
‡gvt AvjgvQ w`b gRyi
1717043101 8000/-
kvwgg wgqv w`b gRyi
1312215249 8000/-
gZz wgqv w`b gRyi
1300438904 8000/-
eveyj wgqv w`b gRyi
1781423138 8500/-
Avãyj evwQZ w`b gRyi
1312633124 9000/-
AvdRj wgqv w`b gRyi
1302775634 8000/-
`yjvj wgqv w`b gRyi
176317803 8500/-
Avãyj ReŸvi w`b gRyi
1746258603 8500/-

gRwej wgqv wfÿzK, 
1739781858 3000/-

145 wcZv: cvbvB wgqv Pvbcyi/4 1920910518 bvB

144 Kjg`i wgqv c`ybvcyi 6869560646 bv

143 Kbi wgqv c`ybvcyi 5817494183537 bv

142 LvwjK wgqv c`ybvcyi 6419199671 bv

141 mgvB Djøv c`ybvcyi 4619500319 bv

140 Av°vQ wgqv c`ybvcyi 9560363732 bv

139 ivBg Djøv c`ybvcyi 1469470502 bv

138 Avãyj nvwg` c`ybvcyi 6869334844 bv

137 AviæQ wgqv c`ybvcyi 5969301109 bv

136 mybv Djøv c ỳbvcyi 1919509883 bv

135 weivg Dj¨v c`ybvcyi 1469336356 M„wnYx bv

134 gšÍvR wgqv c`ybvcyi 3269333864 M„wnYx bv

133 BšÍvR Avjx c`ybvcyi 8669360300 M„wnYx bv

132 `vBg Djøv f~BMvI 4619375605 bv

131 AvãyQ QËvi mvZevK 1920255914 bv

130 Qdi DwÏb KvMvejv `wÿY 1919851897 bv



‡gv: Avãyj wgqv w`bgRyi
17411167190 3000/-
Avãyj LvwjK wi·v PvjK
1700613040 3000/-
Lykev †eMg wfÿzK, 
1313829802 3000/-
Agix P›`ª `vk w`bgRyi
1309152893 3000/-
KbvB wgqv w`bgRyi
1782507551 3000/-
iæ‡ej wgqv w`bgRyi
17121611190 3000/-
jvqjv †eMg w`bgRyi
1745382386 3000/-
g½j Ki w`bgRyi
1301900207 3000/-
A‡qQ wgqv w`bgRyi
1776140941 3000/-
wkíx †`e †PŠayix w`bgRyi
1795121895 3000/-
byby wgqv w`bgRyi
1715986327 3000/-
‡Ljv †eMg w`bgRyi
1729165347 3000/-
Rvnvbviv †eMg w`bgRyi
1319409955 3000/-

bvB

‰Zqe Djøv bvB

154 wcZv: AvwQ` wgqv bvB

¯v̂gx: gkvwn` wgqv bvB

wcZv: mvB ỳjøvn bvB

152 wcZv: gwZ wgqv bvB

153 wcZv: ejvB Ki bvB

155

156 ‡eKvgyov cwðg/2 5970880513

‡eKvgyov DËi/1 8220278496

‡eKvgyov /2 2370691152

‡eKvgyov DËi/1 7770959513

cvjcyi/4 4170793048

cv¸woqv/7 6006335001

158 Dgicyi/2 5970282306

157 Dgicyi/2 6870380596wcZv: Avjdz wgqv

bvB

148 wcZv: Av`i Avjx gxicyi/5 5520956383 bvB

147 wcZv: byiæj Bmjvg cvovwkgBj/9 4170288528 bvB

149 wcZv: Rbviab 
†gv`K

bvB

150 wcZv: ‡gv: ZvR 
wgqv

bvB

151 wcZv: gvwQg wgqv

mvevRcyi/8 8248025234

cv¸woqv/7 9120978656

146 wcZv: my›`i wgqv Dgicyi/2 7320393296 bvB



mvRyj wgqv w`bgRyi
1722397781 3000/-
‡gv: wmivR wgqv w`bgRyi
1755864871 3000/-
Rvq`v LvZzb w`bgRyi
1790323730 3000/-
ivbv †eMg wfÿzK
1775096406 3000/-
Av‡e` Avjx gy³vi w`bgRyi
1799749094 3000/-
mgQz wgqv w`bgRyi
1309270360 3000/-
‡gvQv: mywg †eMg w`bgRyi
1738353796 3000/-
nvq`i Avjx w`bgRyi
1759307533 3000/-
Kidzj †eMg w`bgRyi
1750122673 3000/-
Avãyj gQweŸi w`bgRyi
1733767235 3000/-

w`bgRyi
3000/-

ivwk` Djø̈ v w`bgRyi
1716909385 3000/-
dviæK wgqv w`bgRyi
1792306166 3000/-

170 wcZv: dqRyjøv ‡eKvgyov cwðg/1 7320791643 bvB

171 wcZv: Avãyj ReŸvi ‡eKvgyov DËi/1 3270950243 bvB

162

169 myRbv †eMg wcZv: mdi Dj¨v ‡eKvgyov DËi/1 911086765180 bvB

167 wcZv: ZvR Djøv ‡eKvgyov `wÿb/3 5520679803 bvB

168 wcZv: Kvjv wgqv ‡eKvgyov DËi/1 19715817413191300 bvB

bvB

bvB

bvB

166 wcZv: AvdQi Avjx ‡eKvgyov DËi/1 9120388369 bvB

165 wcZv: Rvgvj wgqv ‡eKvgyov DËi/1 9110851707500

164 wcZv: mvB` Dj¨vn ‡eKvgyov cwðg/2 8670704652

163 wcZv: AvwkK Avjx Kv‰Ki‡Kvbv/2 8249961585

gZwje wgqv ‡eKvgyov cwðg/2 9120387841

‡Lvi‡k` wgqv bvB

wcZv: gvwjK wgqv bvB

bvB

bvB

wcZv: iKgZ Djøv161  †eKvgyov cwðg/2 1938121744

160 Dgicyi/2 5521077130

159 Dgicyi/2 1920984299



w`bgRyi
3000/-

wMqvm wgqv w`bgRyi
1794263789 3000/-

w`bgRyi
3000/-

ingZ wgqv w`bgRyi
1735245951 3000/-
kvgxg Avng` w`bgRyi
1717282472 3000/-
kvwnb wgqv w`bgRyi
1762142728 3000/-
Pv‡gjx †eMg w`bgRyi
1760085314 3000/-
cviæj †eMg w`bgRyi
1306917030 3000/-
‡gv: ZeviK Avjx w`bgRyi
1735929216 3000/-
‰mq` gy¯ÍvwKb Avjx w`bgRyi
1315645821 3000/-
dqRyj wgqv w`bgRyi
1779961383 3000/-
Ly‡k©̀  Avjg w`bgRyi
1940510749 3000/-
w`jviv †eMg wfÿzK
1734671711 3000/-

Kv‰Ki‡Kvbv/2 5070944631 bvB

‡eKvgyov `wÿb/3 3270947827 bvB

5070761951 bvB

‡eKvgyov DËi/1 1910257136 bvB

‡kIqvBRyix/4 6456315123 bvB

178 wcZv: dRjyi 
ingvb

‡eKvgyov `wÿb/3 1920716220 bvB

179 wcZv: byiæ wgqv Rgywbqv/1 1920543608 bvB

176 wcZv: KqQi wgqv Rgywbqv/1 1920720446 bvB

177 wcZv: kwigZ Avjx ‡eKvgyov DËi/1 5520506311 bvB

4620790404 bvB

175 wcZv: wKqvgZ Dj¨v Rgywbqv/1 2370691426 bvB

5970971007 bvB

173 wcZv: nvQb wgqv ‡eKvgyov `wÿb/3 5070667851 bvB

174 Avãyj Avjx wcZv: †Qvqve Dj¨v ‡eKvgyov DËi/1

172 ‡gv: wUUb wgqv wcZv: †igvb wgqv Rgywbqv/1

184 wcZv: Rwmg Dj¨v

183 wcZv: Avãyj Lv‡jK

182 wcZv: Aveyj †nv‡mb

181 wcZv: ˆmq` mv‡q` 
Avjx

Rgywbqv/1180 wcZv: nvmgZ Dj¨v



‡gv: kvnxb Avng` w`bgRyi
1735516793 3000/-
myRb wgqv w`bgRyi
1739174587 3000/-
myRbv †eMg M„wnbx
‡gvevt 01312581740 1500/-
ivRy Avng` w`bgRyi
‡gvevt 01716817753 5000/-
Kvjv wgqv w`bgRyi
‡gvevt 01315929869 6000/-
AvdRj kvn WªvBfvi
‡gvevt 01765214530 6000/-
Rqab †eMg M„wnbx
‡gvevt 01764310989 1500/-
kvgxg wgqv w`bgRyi
1737263059 5000/-
kvn Avwgbyj Bmjvg w`bgRyi
1751237054 8000/-
wjUb kv w`bgRyi
1750793356 7000/-
Rvcvb wgqv w`bgRyi
1305667674 6000/-
‡gvQv Rvnvbviv †eMg M„wnbx
1312315998 5000/-
Rwid wgqv w`bgRyi
1921026538 6000/-

M„wnbx
500/-

‡gvQvt kvwnb †eMg cÖwZewÜ

bvB

197 jb wgqv jvjvcyi 1756302768 bvB

196 `ivQZ wgqv jvjvcyi 5520993832

195 my›`i wgqv jvjvcyi 4170997755 bv&B

194 my›`i kv jvjvcyi 8688555179 bvB

193 kvn my›`i wgqv jvjvcyi 6910134888 bvB

192 wmZvi wgqv jvjvcyi 3720028467 bvB

191 Avãyi i¾vK jvjvcyi 1010455432 weaev 
fvZv‡fvMx

190 wcZvt †gvt AvLwjQ 
wgqv

jvjvcyi 4163707047 bv

bv

wcZvt †gvt BmivBj 
wgqv

jvjvcyi bv

wcZv RR wgqv ev‡` DjyqvBj

bvB

wcZv dRjy wgq eoKvcb weaev 
fvZv‡fvMx

bvB

199 3721017253

198 Avãyj gbœvb

BmgvCj wgqv jvjvcyi cÖwZewÜ 
fvZv‡fvMx

Rv‡q`v cviwfb jvjvcyi 4170907564 weaev 
fvZv‡fvMx

189 4620924516

188 3274078249

187 5520976910

186 6420958289

185 9120267696wcZv: LwZe Dj¨v ‡eKvgyov DËi/1

wcZv: gwZb wgqv ‡eKvgyov DËi/1



1774000421 750/-
‡gvt ARy` wgqv w`bgRyi
1740590080 10000/-
‡gvt wicb Avng` w`bgRyi
1314922017 7000/-
‰mq` wgqv w`bgRyi
1725114528 8000/-

203 mv›Uz cvj ZvjyK`vi 1714 
519561

kPx›`ª cvj MÖvg : ‡XDcvkv, IqvW© : 01 
BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

5068066900 w`bgRyi 
5000/-

bv

205 cy®ú ivYx `Ë 01788 
565277

wcZv: nigb ai MÖvg : ‡XDcvkv, IqvW© : 01 
BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

1471079218 M„nKg©x 
4000/-

bv

206 Avãyi iwng 01729 840567 AvwQi Djøv MÖvg : evwjKvw›` IqvW© : 02 
BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

5518814537 w`bgRyi 
3000/-

bv

207 mvC` wgqv 01738 108453 iwk` wgqv MÖvg : evwjKvw›`, IqvW© : 02 
BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

8218987157 w`bgRyi 
4000/-

bv

208 wigv †eMg 01733 572644 wcZv: g„Z dviæK 
wgqv 

MÖvg : evwjKvw›` IqvW© : 02 
BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

8256358675 M„wnbx ৩৫০০/-
bv

209 ‡gvt kvnvRvnvb 01705 
632281

Rvwn` wgqv MÖvg : evwjKvw›` IqvW© : 02 
BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

3718995149 kÖwgK ৪০০০/-
bv

210 w`jy wgqv 01304 103888 Av‡Rdi wgqv MÖvg : evwjKvw›` IqvW© : 02 
BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

2818983807 w`bgRyi ৪০০০/-
bv

211 Rvnv½xi †nv‡mb 01743 
008402

gywq` Djøv MÖvg : evwjKvw›` IqvW© : 02 
BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

1919009397 w`bgRyi ৪০০০/-
bv

204 jyjy †eMg 01748 127708 wcZv: ewki wgqv MÖvg : ‡XDcvkv, IqvW© : 01 
BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

7318241804 M„nKg©x 
6000/-

bv

202 BmgvCj wgqv jvjvcyi 8249477277 bvB

201 my›`i wgqv jvjvcyi 7360065820 bvB

200 1921020044‡gvt AveiæQ wgqv jvjvcyi bvB
fvZv‡fvMx



212 jvqjx †eMg 01784 
468947

wcZv: Dgi Avjx MÖvg : AvUvBkcvBKv, IqvW© 
: 03, BD,wc: 07bs 
Pvu`bxNvU

1468866221 M„nKg©x ৫০০০/-
bv

213 KweZv †eMg 01764 
465818

wcZv: Aveyj û‡mb MÖvg : ewjqvifvM, IqvW© : 
03, BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

4169061050 M„nKg©x 
4000/-

bv

214 gvqv †eMg 01732 431371 wcZv: `vBDjø̈ v MÖvg : AvUvBkcvBKv, IqvW© : 
03, BD,wc: 07bs চাদনীঘাট

1009442052 kÖwgK 6000/- bv

215 iv‡mj wgqv 01712 321292 wcZv: AvRjy wgqv MÖvg : ¸RvivB, IqvW© : 04, 
BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

6868117315 kÖwgK 
5000/-

bv

216 Rvq`v †eMg 01720 
194703

wcZv: Avjx Avng` MÖvg : ¸RvivB, IqvW© : 04, 
BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

6868249464 w`bgRyi 
6000/-

bv

217 ev”Pz wgqv   01779 918811 wcZv: AvRe Avjx MÖvg : ¸RvivB, IqvW© : 04, 
BD,wc: 07bs চাদনীঘাট 1918315969 w`bgRyi 

6000/-
bv

218 Rwgiæb †eMg 01716 
131945

LwQi MÖvg : ¸RvivB, IqvW© : 04, 
BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

9118299867 w`bgRyi 
4000/-

bv

219 jxjv gvjvKvi 01312 
396112

wcZv: iv‡R› ª̀ 
gvjvKvi

MÖvg : wKËvignj, IqvW© : 04, 
BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

1918473883 w`bgRyi 
5000/-

bv

220 Awfivg iwe `vk 01788 
832917

wcZv: nwijvj iwe 
`vm

MÖvg : ewl©‡Rvov, IqvW© : 05 
BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

1919164523 wgw¯¿ 6000/- bv

221 nvq`i wgqv 01751 134467 g„Z gZwje wgqv MÖvg : ewl©‡Rvov, IqvW© : 05 
BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

9118601617 w`bgRyi 
4000/-

bv

222 ‡mwjg Lvb 01703 322168 mvjvg Lvb MÖvg : ewl©‡Rvov, IqvW© : 05 
BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

3269131193 w`bgRyi 
3000/-

bv

223 Qvqbv †eMg 01716 959515 ¯v̂gx: †gvt evnvi 
wgqv

MÖvg : cvnvo ewl©‡Rvov, IqvW© 
: 06, BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

5817421227259 M„nKg©x 
5000/-

bv



224 ‡gvt dwi`yj Bmjvg 01723 
485138

wcZv: g„Z gwdR 
wgqv

MÖvg : cvnvo ewl©‡Rvov, IqvW© 
: 06, BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

8218751645 w`bgRyi 
6000/-

bv

225 wiï †`e 01710 113306 wcZv: i‡gk P› ª̀ 
†`e

MÖvg : gvZviKvcb IqvW© : 07 
BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

4168642231 w`bgRyi 
6000/-

bv

226 Lyi‡k` Avjx 01772 
221053

†gveviK Avjx MÖvg : gvZviKvcb IqvW© : 07 
BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

1468132517 kÖwgK 
7000/-

bv

227 ‡gvt Qvw`i 01776 140570 ingZ Dj¨v MÖvg : evwjKvw›` IqvW© : 02 
BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

8668913760 K…lK 4000/- bv

228 dRiæb †eMg, 01748 
215593

wcZv: LvwjK wgqv MÖvg :  k¨v‡gi‡Kvbv, IqvW© : 
09, BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

3269140616 M„nKgx©, 
4000/-

bv

229 AvgR` wgqv, 01787 
355997

wcZv: Avãyj ReŸvi MÖvg :  k¨v‡gi‡Kvbv, IqvW© : 
09, BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

5968987254 w`bgRyi  
6000/-

bv

230 w`jviv †eMg 01791 
622271

AvBqye wewe MÖvg : ¸RvivB,IqvW© : 04, 
BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

8668143962 w`bgRyi  
6000/-

bv

231 dvjybx †eMg 01737 
052599

g„Z Av‡e` Avjx 78, MxR©vcvov, †cŠimfv 5827401100804 M„nKg©x    
6000/-

bv

232 nvQbv †eMg 01766 347128 Avwid Djøv MÖvg : ¸RvivB, IqvW© : 04, 
BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

3718260916 w`bgRyi  
6000/-

bv

233 wkwib †eMg Zviv wgqv ˆmqvicyi, †cŠimfv 5517978150 M„nKg©x 
3000/-

bv

234 wkíx †eMg 01798 578513 ieŸvb wgqv MÖvg : ¸RvivB, IqvW© : 04, 
BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

6433630958 kÖwgK    
6000/-

bv

235 evwQ` wgqv , 01783 
539192

ev`kv wgqv MÖvg : ¸RvivB, IqvW© : 04, 
BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

7768114659 w`bgRyi 
4000/-

bv



236 Avãyj LvwjK wgqv 01768 
321195

Beªvnxg Lvu MÖvg : ¸RvivB, IqvW© : 04, 
BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

4168056416 w`bgRyi, 
5000/-

bv

237 jxjv †eMg   01641 
276892

G‡mv wgqv MÖvg : ¸RvivB, IqvW© : 04, 
BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

8218127374 M„nKgx©    
4000/-

bv

238 ‡mwjg wgqv 01745 446420 ˆZgyR wgqv MÖvg : ¸RvivB, IqvW© : 04, 
BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

1918320993 wgw¯¿     
6000/-

bv

239 Avãyj mvjvg Avbdvi Djøv MÖvg : ¸RvivB, IqvW© : 04, 
BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

3718060894 kÖwgK    
6000/-

bv

240 my‡qbv †eMg 01750 
233295

ivwZe Djøv `bvkÖx, GKvUzbv 3720329360 M„nKgx©    
4000/-

bv

241 ixbv †eMg 1671883842 wcZv: †mvbvw`qv 
ˆmqvj

c~e© myjZvbcyi 4617611399  M„nKgx©    
6000/-

bv

242 bvwQgv †eMg 01741 
480121

wcZv : †gvt wmivR 
Djøvn

MÖvg : ewjqvifvM, IqvW© : 
03, BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

1468677099 w`bgRyi 
6000/-

bv

243 gwiqg †eMg 01784199841 nvwdqv ingvb MvRx c~e© MxR©vcvov, †cŠimfv 6868008225 M„ncwiPvwjKv    
   4000/-

bv

244 nwic` ˆe`¨ 01742332340 wMwiÛ ˆe`¨ MÖvg : ewl©‡Rvov, IqvW© : 05, 
BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

4168918672 aycv 6000/- bv

245 dv‡Zgv †eMg 01717 
909011

byi wgqv MÖvg : ¸RvivB, IqvW© : 04, 
BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

3718127693 w`bgRyi 
6000/-

bv

246 ‡gvt gby wgqv 
01770091150

 †gvt gbQzi wgqv MÖvg : Pvu`bxNvU, IqvW© : 04, 
BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

8668275384 w`bgRyi 
5000/-

bv

247 wejøvj Avng` 01775 
935139

Ave ỳjøvn Avng` MÖvg : ggiæRcyi, IqvW© : 01, 
BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

6868502649 w`bgRyi 
6000/-

bv



248 Rwibv †eMg  01712 
592464, 01760 055157

wcZv: mRy wgqv Pzeov moK, †cŠimfv 5517744107 M„nKg©x 
6000/-

bv

249 gšÍvR wgqv 01715 981025 †gvt BmgvBj `wR©ignj, †cŠimfv 8667808888 w`bgRyi 
7000/-

bv

250 gyw³ `vk   01748 193561 wcZv: kZxm †`e MÖvg : Pvu`bxNvU, IqvW© : 04, 
BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

6868046803 M„ncwiPvwjKv 
10000/-

bv

251  †gvt †mwjg wgqv ‡gvt AvKwjQ wgqv wgkb †ivW, ebkÖx, †cŠimfv 7317776297 w`bgRyi 
6000/-

bv

252 ‡gvt †di‡`Šm wgqv         
01712 682256

Avãyj gwR` MÖvg : Pvu`bxNvU, IqvW© : 04, 
BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

7768540945 w`bgRyi 
6000/-

bv

253 ‡gvt bRiæj Bmjvg wgVz 
01715 601877

 †gvt Avt Lv‡jK c~e© MxR©vcyi, †cŠimfv 19935827401000000 w`bgRyi  
3000/-

bv

254 gLeyj †nv‡mb, 01744 
211317

gZwje Dj¨v MÖvg : evwjKvw›`, IqvW© : 04, 
BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

1494110693 K…lK    
3500/-

bv

255 gvjb wgqv  01313 167878  †gvt iwdK wgqv MÖvg : evwjKvw›`, IqvW© : 04, 
BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

5817421217414 w`bgRyi, 
3000/-

bv

256 ZLwjQ wgqv 01758 
766080

†Ziv wgqv MÖvg : evwjKvw›`, IqvW© : 04, 
BD,wc: 07bs Pvu`bxNvU

5068975860 w`bgRyi    
4000/-

bv

257

মশািহদ আহমদ 
০১৭৬০৬২৩৮৭৩ মাঃ ইয়ািছন িময়া

াম- ি ম র, ওয়াড- 
০৩ ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন 7771014853 িতব ী না

258

িরপন িময়া ০১৭২৭ ৬১৪২৫৫ মর জা িময়া

াম- ি ম র, ওয়াড- 
০৩ ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন 5537924010 িষ না



259

মাঃ র িময়া ০১৭২২৯৫৮৪৪৯ নায়াব উ াহ

াম- ি ম র, ওয়াড- 
০৩ ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন 4621032558 িষ না

260

আ রা বগম ০১৭২২৬৬১৯৭৯ মাঃআছকর িময়া

াম- ি ম র, ওয়াড- 
০৩ ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন 1470996321 িহণী না

261

রিজয়া বগম  ০১৭৪৮০৯১৭৫৯ সম  িময়া

াম- ি ম র, ওয়াড- 
০৩ ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন 9120829230 িহণী না

262

মাছাঃ আি য়া বগম 
০১৩০৬৯৫৫১১৪ বাবীর উ া

াম- ি ম র, ওয়াড- 
০৩ ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন 3720336480 িহণী না

263

আেলক জান  ০১৩০৯১৫২৭৮৫ িন র উ া

াম- ি ম র, ওয়াড- 
০৩ ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন ১৯৩৮৫৮২৭৪০৯১৩৬৫৮৩ িহণী না

264

মাসাঃ সােহনা বগম 
০১৩০২৭৭৫১৬৯ আছকর আলী

াম- ি ম র, ওয়াড- 
০৩ ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন 2820836969 িহণী না

265

মাঃ সােজদ িময়া  
০১৭৬৬০৫৭৩৪২ মিফ র রহমান

াম- ি ম র, ওয়াড- 
০৩ ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন 2361432665 িষ না

266

ছােলহা বগম  
০১৭৪০৪৬৫২৫৩ আছরব উ া

াম- ি ম র, ওয়াড- 
০৩ ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন 7770315542 িহণী না



267

তাজ উ াহ  ০১৭৮৯৫০০৩১০ মজিবল উ াহ

াম-মাইজপাড়া,ওয়াড- 
০২ ও ০৮নংকনক র 
ইউিনয়ন 4171014972 িষ না

268

ছ িময়া  ০১৭৩৫১৪৫০৫১ িনয়ামত িময়া

াম- ি ম র, ওয়াড- 
০৩ ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন 6870929111 িষ না

269

মাঃ হািমদ েসন 
০১৭৪৩৭৮৪১৭৯ সিবর উ াহ

াম- ি ম র, ওয়াড- 
০৩ ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন 9120832978 িষ না

270

মাছাঃ মাইয়া আ ার সা ী 
০১৭০৪৫৬৪৯১৯ িকফাত িময়া

াম- ি ম র, ওয়াড- 
০৩ ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন 5551694739 িহণী না

271

আ ল হক ০১৭২৭৭৪৬১৭৫ মাঃ মনা িময়া

াম-কনক র, ওয়াড- ০৩ 
ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন 4651728828 িষ না

272

মাঃ মিনর িময়া  
০১৭৩৩৮৫৪৯৭২ শরত উ াহ

াম- ি ম র, ওয়াড- 
০৩ ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন 4620672909 িষ না

273

মাছাঃ না বগম 
০১৭৮১১৩৪০০৭ মাঃহায়দর আলী

াম- ি ম র, ওয়াড- 
০৩ ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন 6857067828 িহণী না

274

মাঃ মা ফ িময়া  
০১৭৫১২০৩৭৮৮ তা   িময়া

াম- ি ম র, ওয়াড- 
০৩ ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন 1470722958 িষ না



275

মাঃক ব িময়া 
০১৭৯৪০৯১২৯১ িময়া ধন িময়া

াম- ি ম র, ওয়াড- 
০৩ ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন ৫৮১৭৪৫১২৩৮৭২৯ িষ না

276

আজাদ িময়া  ০১৭৮৪৬৫২৮০৪ িগয়াস উি ন

াম- ি ম র, ওয়াড- 
০৩ ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন ১৯৯১৩৬১৭৭৪৩০০০২০৩ িষ না

277

মাছাঃ িশির বগম 
০১৭৮৭৬০৩৯৫৫ আরাফত িময়া 

াম-কনক র, ওয়াড- ০৬ 
ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন 4620769358 িহণী না

278

মাছাঃ িরনা বগম  
০১৭৮৭৯৯৪৫৬১ িমজাজ উ া

াম- ি ম র, ওয়াড- 
০৩ ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন 2370556280 িহণী না

279

লওরা বগম 
০১৭৫৭৩৮৪০৭৬ ছািলম উ া

াম- ি ম র, ওয়াড- 
০৩ ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন 7753220149 িহণী না

280

মাঃ আিমর হােসন 
০১৭০৬৩৯৭৮১৯ মতিচর আলী

াম- ি ম র, ওয়াড- 
০৩ ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন 8220327608 িষ না

281

মাঃ আসরদ উ া 
০১৭৭৫৪৬৭৮৮৭ মাঃ মহরম উ া

াম-ভাড়াউড়া, ওয়াড- ০৩ 
ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন

৫৮১৭২৫১০০৭০০

িষ না
282

মাঃ আিবর আলী জিহর উ া

াম-মাইজপাড়া, ওয়াড- 
০২ ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন 5970661996 িষ না



283

নহার বগম ০১৭৮০৭৭৯২৮৫ মিজদ িময়া

াম- ি ম র, ওয়াড- 
০৩ ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন 5070306690 িহণী না

284

আেনায়ারা বগম 
০১৭১০০৮৮২৪৬ হা র রিশদ

াম- ি ম র, ওয়াড- 
০৩ ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন 6421013258 িহণী না

285

মাঃ মনফর িময়া 
০১৭১২৯৬৩৩৭১ আফতাব িময়া

াম- ি ম র, ওয়াড- 
০৩ ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন 7365057188 িষ না

286

আ ল িকত িময়া 
০১৭০০৬৮৭১৫১ আ ল ওয়াব

াম- ি ম র, ওয়াড- 
০৩ ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন 4620457020 িহণী না

287

ফজর আলী ০১৭০৬৩৭৫৫৫১ আফতাব উ া

াম- ি ম র, ওয়াড- 
০৩ ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন 1030184152 িহণী না

288

সােহব আলী ০১৭৫১০৫৯৯৭৩ আই ব আলী

াম- ি ম র, ওয়াড- 
০৩ ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন 5517905161 িষ না

289

েমল িময়া  ০১৭৬৮৩২২৫২৭ তছিলম িময়া

াম- ি ম র, ওয়াড- 
০৩ ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন 5070729149 িষ না

290

গউছ িময়া ০১৭৫৯১৪০৫৯২ জিহর উি ন

াম- ি ম র, ওয়াড- 
০৩ ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন 101372405 িষ না



291

মাসা: আয়মনা বগম  
০১৭৯০৩৩০৭৯৮ আ ল লিতফ

াম- ি ম র, ওয়াড- 
০৩ ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন 2820654479 িহণী না

292

মা: এমরান িময়া 
০১৭৪২০৯২৭৭১ আকল িময়া

াম- মাইজপারা, ওয়াড- 
০২ ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন 9578257900 িতব ী না

293

মা: আফজল হােসন 
০১৭৪৭২৯৪২৬৯ ছিববর িময়া

াম- ি ম র, ওয়াড- 
০৩ ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন 1470310382 িষ না

294

সংকরী রানী চ  
০১৭০৯৫৩৯৪৩২ িসতাই চ

াম-নলদািরয়া, ওয়াড- 
০৫ ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন 4170449328 িহণী না

295

উ লা রানী মালাকার  
০১৭৬৩৩১০৯২৭ ধরনী চ  মালাকার

াম-নলদািরয়া, ওয়াড- 
০৫ ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন 2820846018 িহণী না

296

িবনদ মালাকার 
০১৭২৬৭৯৬২০৪ িনরদ মালাকার

াম-নলদািরয়া, ওয়াড- 
০৫ ও ০৮ নং কনক র 
ইউিনয়ন 1920781257 িষ না

িদনম র
৬০০০/-

6817414251650 িদনম র
1711911282 ৬০০০/-
9119689157 স েনর কমচারী

1730472688 ৫০০০/-
3269352146 িদনম র
1762879490 ৪০০০/-
5519775141 িঝএর কাজ৩০১ পা ল বগম জং ঃআং ম ান মাসকাি

৩০০ ফিরদ িময়া ঃছা ক উ া বলরাম র

২৯৮ িবেবকান  ন ী ঃেব  চরণ ন ী ইিষ র

২৯৯ অিমত চ ঃযাদব চ মাসকাি

২৯৭ িমন িময়া করম উ া বলরাম র ১৯১৯৪৩২৭৫৫/০১৭৬১১৫৩৪২৬



1730472688 ৩০০০/-
8665412469 িদনম র
1730472688 ৬০০০/-
5069491727 িদনম র
1761153426 ৬০০০/-
5069397924 িদনম র
1730472688 ৬০০০/-
8221101986 িদনম র
1707229237 ৬০০০/-
3719525424 িদনম র
1763621447 ৬০০০/-
9119689157 িদনম র
1740791842 ৬০০০/-
8665412469 িরকশা চালক
1720511212 ৪০০০/-
9559835567 িরকশা চালক
1762147183 ৪০০০/-
2369798927 িরকশা চালক
1728757985 ৪০০০/-
6869787736 িদনম র
1720511212 ৬০০০/-
5817414257834 সবিজ িবে তা
1742332232 ৫০০০/-
4619524699
1720511212
1469588022 িদনম র
1759379817 ৬০০০/-
9119417856 িদনম র
1720511212 ৬০০০/-
7767120681
1774972191

৩১৬ রা ন িবিব িপং ঃআলকাছ িময়া অলহা কেম অ ম

অলহা

৩১৪ বািছর িময়া ঃৈফরাজ িময়া অলহা

৩১৩ ওয়াদ বা জং ঃিময়াধন িময়া অলহা কেম অ ম

৩১২ ক িময়া ঃআ ল গ র আটগাও

৩১৫ মজ  িময়া ঃআছরাব উ া

৩১১ মছই িময়া ঃআমজদ িময়া অলহা

৩১০ সজল ব ঃ দ অলহা

৩০৯ িবজয় বা কর িবনদ বা কর অলহা

৩০৮ বা ল বা কর ঃছাও বা কর অলহা

৩০৭ নীের  দাস ঃিদেজ  দাস অলহা

৩০৬ বাস দাস ঃ কা  দাস অলহা

৩০৫ পা  িময়া ঃেসানাফর িময়া মাসকাি

৩০৪ ফয় ল িময়া মবিশর িময়া বলরাম র

৩০৩ শািহন িময়া করম উ া বলরাম র

৩০২ ছািলক িময়া ঃআছিকর উ া বলরাম র



6419485997
1781085612
1500783533 িদনম র
1776572296 ৬০০০/-
4169396555
1725312727
47674689 িদনম র
1844926655 ৬০০০/-
7319502394 হ কিম
1722237074 ৬০০০/-
3719222295 িদনম র
1792228662 ৬০০০/-
6419481996 িদনম র
1777968264 ৬০০০/-
3279594844
1305249790
5069480498
1730911246
19965817414016600 গািড় চালক
1627069404 ৬০০০/-
5817414248254 িদনম র
1748238492 ৬০০০/-
5519204308 িদনম র
1308530417 ৬০০০/-
9119271204 হকিম
1738015632 ৩০০০/-
5817414249849 হকিম
1747913555 ৩০০০/-
4648400960 হকিম
1716812631 ৩০০০/-
1469481806 িদনম র৩৩২ ইমানী িময়া উয়াদ িময়া আমৈতল

৩৩১ লন বগম িপং মজর উ া শাল র

৩৩০ মিনকা রায় জং ঃবীের  রায় বগারগাও

৩২৯ সি তা দাস িপং নিদয়া চান দাস বগারগাও

৩২৮ মনর িময়া চান িময়া সাতহাল

৩২৭ িহমাং  সাম ঃি িতশ সাম সাতহাল

৩২৬ কাই ম িময়া ওয়ািহদ িময়া সাতহাল

৩২৫ আলাদার িবিব িপং ছন িময়া বগারগাও কেম অ ম

৩২৪ বিবতা দাস িপং েরশ দাস বগারগাও হকিম

৩২৩ খােলদ িময়া তাজ উ া শাল র

৩২২ িব  সরকার িনমাই সরকার বগারগাও

৩২১ জয়েতরা িবিব জংেতাতা 
িময়া(পিরত )

শাল র

৩২০ হাসমত িময়া ইকন উ া শাল র

৩১৯ তছন িবিব িপং রিহম উ া শাল র হকিম

৩১৮ গৗরাংগ দবনাথ গািপ র ন দবনাথ শাল র

৩১৭ রমা বগম িপং র ািন িময়া শাল র হকিম



1717189203 ৫০০০/-
4163202387 হকিম
1717189203 ৩০০০/-
9119512482 হকিম
1717189203 ৩০০০/-
371805933 িদনম র
1717189203 ৫০০০/-

৩৩৬ রি ত শখর সাম ধাং  সাম সাতহাল 7767623239 িদনম র

337
মা: েবল িময়া 

01741523296 মা: আখা িময়া 3 7315844568
িমক 

1000/- না নাই
৩৩৮ কাছন িময়া 

01703282276 দরছ িময়া 3 2819090453
িমক 

1000/- না নাই 
339

সািফয়া বগম 
01719577100 ম ফা িময়া 3 3268766395

গিৃহনী 
00/- না নাই 

৩৪০ পিল বগম
01735158065 মৃত দু দ িময়া 4 9160087038

গিৃহনী না নাই
341

উ ল িময়া
01727034831 িছে ক িময়া 4 1469079790

কৃষক
900/- না নাই 

৩৪২ মুসিলম িময়া 
01728057058 খিলল িময়া 3 1918957976

িমক 
800/- না নাই 

343
মা: ফু ক িময়া 

01798763258 মা: তয়াব িময়া 5 8668452967
ব বসা
900/- না নাই 

৩৪৪ মা: নয়ন আহমদ 
01754859047 আ লু মিতন 2 5817487263610

িমক 
600/- না নাই

345
মাছা: মিনলা বগম 

01757644850 হাসমত উ া 2 5519064355
গিৃহনী 

না নাই 
৩৪৬ হাফছা বগম

01743187617 আ রু রিকব 2 3268887886
গিৃহনী না নাই

347
কতকী িব াস 

01714705085 নেগ  িব াস 8 4168698662
গিৃহনী 

না নাই
৩৪৮ জাকািরয়া 

01765725117 আম্জব িময়া 8 5068234672
িমক 

800/- না নাই 

৩৩৫ আনছার িময়া কনর িময়া চমৎকার

৩৩৪ রাজনা বগম জং ঃম ান িময়া চমৎকার

৩৩৩ বিবতা বগম িপং ফজল িময়া আমৈতল



349
মা: আলত িময়া 

01758493937 ময়না িময়া 8 1009126135
কৃষক
600/- না নাই 

৩৫০ আ লু মুকত িময়া 
01772858632 মৃত আ রু রহমান 8 5818376146079

ব বসা
1000/- না নাই 

351
বাদল দাস 
01740578060 গেজ  দাশ 9 9118168609

কৃষক
800/- না নাই

৩৫২ মা: বািছদ িময়া 
01745259384 মা: র ান িময়া 9 4618114708

িমক 
1000/- না নাই

353
মা: ফজল খানঁ 

01759443287 তরন খানঁ 8 8668323879
িমক 

1000/- না নাই
৩৫৪  তরা িময়া

01704085935 আলাই িময়া 7 6869150521
কৃষক
900/- না নাই

355
নু ল ব  
01759723751 খািলক ব  7 9119165810

কৃষক
800/- না নাই

৩৫৬ এেলম মান িময়া 
01753168863 বাহার িময়া 6 7767806446

ব বসা
1000/- না নাই

357
অ না রানী দাশ 
01740578060 ামী: মৃত হের  কুমার দাস4 5817487266694

গিৃহনী 
না নাই

৩৫৮ শাহাজান িময়া 
01734978898 তরাজ িময়া 8 6418301641

িমক 
1000/- না নাই 

359
আিশক িময়া
01734746926 ছিমর িময়া 8 9118101832

িদনমজরু
900/- না নাই 

৩৬০ মা: তািহর িময়া 
01733907791 মব র িময়া 8 9118426114

িদনমজরু
800/- না নাই 

361
নাজমা বগম 
01780117739 মা: মনা িময়া 8 3268421033

গিৃহনী 
না নাই

৩৬২ জামাল িময়া 
01740199009 মািনক িময়া 8 7768415668

িমক 
800/- না নাই

363
মা: আ: জিলল

01790925512 কনর িময়া 8 7771103764
িমক 

900/- না নাই 
৩৬৪ মাছা: রাকসানা বগম 

01750613505 ময়না িময়া 8 8218311465
গিৃহনী না নাই 

365
ফয়জলু িময়া 
01316631028 ওয়ািলপ িময়া 8 7318113334

িমক 
800/- না নাই



৩৬৬ মা: িসরাজ িময়া 
01738111745 সু জ িময়া 8 9118691790

িদনমজরু
600/- না নাই

367
মা: রহমত িময়া 

01762588424 মা: ছালামত িময়া 8      20015817487000283
কৃষক
900/- না নাই 

৩৬৮ কলসুমা বগম 
01789627595 মা: জমেশদ িময়া 6 9559162301

গিৃহনী সরকাির বয়নাই
369

আজাদ খানঁ 
01780203339 মদিরছ খানঁ 5 3718520178

িমক 
900/- না নাই 

৩৭০ মা: তৗয়ািহদ িময়া
01752020517 ততা িময়া 8 3718425469

িমক 
700/- না নাই 

371
া বগম 

01752006906 ামী: ওয়ািহদ িময়া 8 5817487273259
গিৃহনী 

না নাই
৩৭২ মা: সাহান িময়া 

01719263098 জিমর িময়া 8 8214118310
িমক 

900/- না নাই 
373

মা: শাজান িময়া 
01715745777 মা: মািলক িময়া 9 5968432194

িদনমজরু
1000/- না নাই 

৩৭৪ মা: শাহীন িময়া  
01756380478 মা: কু ুস িময়া 9 4168424523

কৃষক
1200/- না নাই 

375
আিশক িময়া
01705518058 কু ুস িময়া 9 9118424846

ব বসা 
1300/- না নাই 

৩৭৬ সাহাজান িময়া 
01784864942 আ াব িময়া 9 9118170290

কৃষক 
1500/- না নাই 

377
মাসা: নুরজাহান বগম

01705630386 মা: আনর িময়া 9 9118106757
গিৃহনী 

না নাই 
৩৭৮ মা: মুতািলব িময়া 

01749676039 িফেরাজ িময়া 9 6868417731
িমক 

1000/- না নাই
379

মা: মুরছািলন খান 
01739405235 মা: ফজল খান 9 5068413920

ব বসা 
900/- না নাই 

৩৮০ মা: নু ল িময়া 
01743008653 মাকু িময়া 1 5069167855

িমক 
1000/- না  নাই

381
মাসা: িনল ু বগম চৗ 

01741970204 রিবলাল রায় চৗধুরী 1 5519040264 গিৃহনী না নাই 
৩৮২ জবা বগম 

01736802445 ফিরদ িময়া 3 4618543195 গিৃহনী না নাই 



383
রিশদ িময়া 
01301487895 লিতফ িময়া 2 3269064444

িমক 
1000/- না নাই 

৩৮৪ িনর ন সরকার 
01746203123 সুখময় সরকার 2 5518884589

ব বসা 
1300/- না নাই 

385
চড়ামিন দাশ 
01747313590 ভেব  দাশ 2 2368699902 গিৃহনী না নাই 

৩৮৬ িম ন কুমার রায় 
01752697990 রেমশ চ  রায় 2 5068876050

িমক 
1000/- না নাই 

387
মা: লাকমান িময়া

01782666238 মা: জমেসদ িময়া 2 1009539329
ব বসা
800/- না নাই 

৩৮৮ তাফােয়ল িময়া
01714029712 আ দ িময়া 2 7318902041

িমক 
700/- না নাই 

389
মা: ফেয়জ উ ন

01706476914 মদিরছ িময়া 2 4620164006
কৃষক
700/- না নাই 

390
নুরজান বগম
01715975673 ামীমৃত কিবর িময়া 2 5817487263529 গিৃহনী না নাই 

৩৯১ খানন বগম 
01758235569 ামীমৃত আ রু রহমান4 5817487267293 গিৃহনী না নাই 

392

kwn` wgqv, ‡gvevt 01755044178 wcZv ‡mvbv Djøv wnjvjcyi, IqvW© bs-01 5968358753 wi·v PvjK      
  5000/-

bv

৩৯৩ ‡gvt Avãyi iwk`,‡gvevt 
01709090823

wcZvt ‡jey Djøv evnvig`©b, IqvW© bs-02 5518210744 w`b gRyi             
       

4,000/-

bv 4

394

ïKzi wgqv, ‡gvevt 01749928314 wcZv QB` Djøv evnvig`©b, IqvW© bs-02 5542877586 ‡eKvi      
4000/-

bv

৩৯৫ ‡gvt bvwRg, ‡gvevt 
01714705819

wcZvt my›`i wgqv MÜe©cyi, IqvW© bs-03 5817480277297 w`b gRyi             
       

3,000/-

bv

396

wegj †`e bv_, ‡gvevt 
01724333350

g„Z kwk †gvnb †`e 
bv_

MÜe©cyi, IqvW© bs-03 3252439165 PvKzix   
6000/-

bv



৩৯৭ ‡gvt Rwjj, ‡gvevt 
01734676604

wcZv ‡gvt QbvB jvgv RMbœvvZcyi, IqvW© bs-03 1901233500 wmGbwR 
PvjK 6000/-

bv

398

‡gvt `yjy wgqv, ‡gvevt 
01709090823

wcZvt Avãyj myjZvb MqNi, IqvW© bs-07 3719755518 wmGbwR 
PvjK 6000/-

bv 4

৩৯৯ geki wgqv, ‡gvevt 
01725112152

wcZv wiqvQZ wgqv MqNi, IqvW© bs-07 5518668669 wmGbwR 
PvjK 5000/-

bv

400

Rvnvw½i †nv‡mb, ‡gvevt 
01779164996

wcZvt Avjx Avkivd m¤úvwm, IqvW© bs-02 4168285825 wi·v PvjK      
  3000/-

bv

৪০১ Rvnvw½i Avjg, ‡gvevt 
01773136978

wcZv- Avãyj gvwjK MÜe©cyi, IqvW© bs-03 8227593590 kÖwgK       
4000/-

bv

402

‡mdzj †eMg, ‡gvevt 
01780204100

wcZv dwi` wgqv cv¸wiqv, IqvW© bs-03 8668722609 M„nKg©x     
3500/-

bv

৪০৩ Avãyj AvwRR, ‡gvevt 
01750761412

wcZvt ‡gvt gy³vi wgqv jvgv RMbœvvZcyi, IqvW© bs-03 7318712622 w`bgRyi    
4000/-

bv 4

404

wg›Uz P›`ª gvjvKvi, 
‡gvevt01714868527

wcZv g‡n›`ª gvjvKvi djvDb , IqvW© bs-09 6418314222 w`bgRyi    
4000/-

bv

405

gyiv` wgqv, ‡gvevt 01723222194 wcZvt gvmyK wgqv djvDb, IqvW© bs-09 4168285825 kÖwgK       
4500/-

bv

৪০৬ mvqbv †eMg, ‡gvevt 
01759887502

wcZv- AvwiQ Djøv RMrmx, IqvW© bs-09 581612000410 M„nKg©x     
3000/-

bv

407

Kíbv ivYx m~Îai, ‡gvevt 
01731869309

wcZv Kvwjc` m~Îai RMrmx, IqvW© bs-09 8218318163 M„nKgx©     
3000/-

bv



৪০৮ mvby wgqv, ‡gvevt 017501417476 wcZv: gewk¦I wgqv MqNi, IqvW© bs-07 5099329905 WªvBfvi     
4500/-

bv 4

409

‡gvt dwR Avng`, ‡gvevt 
01738310432

wcZv Kz`iZ wgqv RMbœvZcyi, IqvW© bs-06 6415138673 w`bgRyi    
4000/-

bv

iæ‡nbv †eMg
‡gvevt 01300570453

411 ‡gvt wmivR wgqv, ‡gvevt 
01309693096

wcZv- Iqve Djøv RMbœvZcyi, , IqvW© bs-06 4168482257 kÖwgK       
3500/-

bv

412 ‡gvt AvdRvj wgqv, ‡gvevt 
01752691953

wcZv Avãyj MwY RMbœvZcyi, IqvW© bs-06 6418270739 w`bgRyi   
3500/-

bv

413 Avãyi †iRvK Lv,‡gvevt 
01710041908

wcZvt Avcb Lv m¤úvmx, IqvW© bs-02 7320200566 f¨vbPvjK  
3000/-

bv 4

414 ‡gvt Avãyj AvwRR, ‡gvevt 
01796992922

wcZv Avãyi nvwdR MqNi, IqvW© bs-07 5068664027 w`bgRyi   
3500/-

bv

415 wbg©j m~Îai, ‡gvevt 
01620475991

wcZvt wbevib m~Îai nwi bvqvib, IqvW© bs-07 9151648889 w`bgRyi     
3000/-

bv

416 ‡gv †mwjg wgqv, ‡gvevt 
017766140556

wcZv- g„Z AvQgZ Djøv ‡gv Í̄dvcyi, IqvW© bs-03 5817480278766 WªvBfvi     
4000/-

bv

417 Lw`Rv Av³vi, 
‡gvevt017638832220

wcZv Aveyj Kvjvg cv¸wjqv, IqvW© bs-03 4157584089 M„nKgx©      
4500/-

bv

418 ‡gvt gqby wgqv, ‡gvevt 
01771633111

wcZvt AvQz Djøv ‡gv¯Ídvcyi, IqvW© bs-04 8668977856 w`bgRyi    
3000/-

bv

419 ‡gvQv Rvnvbviv †eMg, ‡gvevt 
017435913879

wcZv ‡Zvive Avjx ‡gv¯Ídvcyi, IqvW© bs-04 2368908303 kÖwgK       
3000/-

bv

420 Avãyj Mwb, ‡gvevt 01712229145 wcZvt dziKvb wgqv ‡gv¯Ídvcyi, IqvW© bs-04 7318913162 kÖwgK       
4000/-

bv

410 wcZvt Kbi wgqv RMbœvZcyi, IqvW© bs-06 1468579469 M„nKgx©     
3000/-

bv



421 jyrdzi ingvb, ‡gvevt 
017594421891

wcZv- g„Z AvRgvb 
Avjx

‡gv Í̄dvcyi, IqvW© bs-04 1468792146 w`bgRyi     
3600/-

bv

422 Avwgbv †eMg, ‡gvevt 
01715097361

wcZv BmgvBj wghv wnjvjcyi, IqvW© bs-01 1918169986 M„nKgx©      
3200/-

bv

423 ‡gv Aveyj eki, ‡gvevt 
01822094866

wcZv KivgZ Avjx kÖxivBbMi 5071028610 nKvi       
3000/-

bv

424 wkcy P›`ª cvj, ‡gvevt 
01716469194

wcZvt mybxj P›`ª cvj gv‡SinvwU 7767853885 KvwiMi     
3500/-

bv

425 mvRb `vk           ‡gvevt 
01716469194

wcZv- mywbj `vm ‡MvjevM 6910604575 kÖwgK       
3700/-

bv

426 খাই ন বগম মাবা: 
০১৮৯৩৩৬৭৭১৭

িপতা নািছম িময়া cZb 7770767825 M„nKgx©     
3000/-

bv

৪২৭ সনা বগম / ০১৭৪৭৬৬৮৬৯৭জং আছন িময়া আিনেকলীবড় 5068101764 গৃিহিন/১০০০ না না
428 ফরজলু িময়া / ০১৭১৭৮৮৯০৭৭ িপং হািনফ উল া বাড়াভীম 1951732187 িমক/৫০০০ না না
৪২৯ িমলন বগম / ০১৯১৮১৮৩৬৬৪ ম ন িময়া আিনেকলীবড় 2368425365 গৃিহিন/১০০০ না না
430 ফুেলছা বগম / ০১৮২৪৭৯৭৮৩৪িপং আ লু ম ান িনেত র 1468358146 গৃিহিন/১০০০ না না
৪৩১ সুেকশ দাশ / ০১৭১৬০৬৭৬৪৫ িপং সুধী দাশ ভজবল 3715083274 িমক/৫০০০ না না
432 মালতী বাদ কর / ০১৭১৬০৬৭৬৪৫খতকী বাদ কর ভূজবল 9118867739 গৃিহিন/১০০০ না না
৪৩৩ ধীের  মালাকার /০১৭১৬০৬৭৬৪৫িপং নের  মালাকার ভূজবল 1918740612 িমক/৪০০০ না না
434 িললন চ  কর / ০১৭১৬০৬৭৬৪৫িপং পেরশ চ  কর ভূজবল 1009545292 িমক/৪৫০০ না না
৪৩৫ মাঃ মজিমল িময়া/০১৭১৭৮৮৯০৭৭িপং ইি স িময়া বাড়াভীম 7771106775 িমক/৫০০০ না না
436 মাঃ আলকাছ আলী/০১৭১৬৪২৬২৭২িপং মতৃ কা ান আলী আিনেকলী বুদা 5817436304430 িমক/৫০০০ না না
৪৩৭ িশয়া বগম / ০১৭৫৭৩৫৯৯১৩ িপতা ছাইম উ াহ আিনেকলী বুদা 6868963064 গৃিহিন/১০০০ না না
438 মায়া ন বগম / ০১৭৭৯৬৬৭০৯২িপং মাঃ ইয়ািছন িময়াআিনেকলী বুদা 4649010669 গৃিহিন/১০০০ না না
৪৩৯ সুেহল িময়া / ০১৭৫১৪৪৯০২৯ িপং বাহার উল া আিনেকলী বুদা 1468839376 িমক/৪০০০ না না
440 আ লু আলীম / ০১৭৬২৪৫৬৪৫৯িপং খিললুর রহমান আিনেকলী বুদা 8256355911 িমক/৫০০০ না না
৪৪১ মাঃ দু দ িময়া /০১৭১৯৯৮৩১২১িপং মাঃ মািনক িময়া আিনেকলী বুদা 9559315966 িমক/৪০০০ না না
442 মাছাঃ র জয়া বগম / ০১৭৯৬৯৬৯১০৮িপং মাঃ ইসমাইল িময়াকািলয়ার গাওঁ 9118256370 গৃিহিন/৫০০ না না
৪৪৩ মাছাঃ কসানা পারভীন মা / ০১৩১৪৬৬২৩৯৪িপং মাঃ বিশর িময়া রনভীম 9556273283 গৃিহিন/১০০০ না না
444 মাঃ আহাদ িময়া/০১৭১৯৭৭৪৩২৪িপং ছ ার িময়া আিনেকলী বুদা 3718977261 িমক/৪০০০ না না



৪৪৫ সয়দ সু জ আলী/০১৭৯৭৪৪৭৯০৫িপং সয়দ সু র আলীকািলয়ার গাওঁ 5068407922 িমক/৫০০০ না না
446 শিলনা বগম  / ০১৭৬২৪৫৬৪৫৯জং সুজন িময়া কািলয়ার গাওঁ 5818328158945 গৃিহিন/১০০০ না না
৪৪৭ িসপন িময়া / ০১৭৩৬৯৪০২০৭ িপং মাঃ আছ র িময়াসু েকলী 9550850144 িমক/৪০০০ না না
448 মাঃ জামাল িময়া/০১৭৯৫৪৭৯৪৮৬িপং আকবর িময়া আিনেকলী বুদা 5968658734 িমক/৪০০০ না না
৪৪৯ মাঃ িমলাদ িময়া /০১৩১২৭৬৪৬৭২িপং মশাই িময়া আিনেকলী বুদা 5068960680 িমক/৩০০০ না না
450 বাবুল রাম বদ  /০১৮২৩৬৮৮৪৫৩িপং মহান  বদ  িনজভাগ 3271098307 িমক/৪০০০ না না
৪৫১ সুমন দবনাথ / ০১৭৭০৩০৫৮৪৫িপং সুধীর চ  দবনাথভজবল 7318953739 িমক/৫০০০ না না
452 িব র দাশ / ০১৭১২৩২১৮১৬ িপং ই র চ  দাশ বািনকা 7768331485 িমক/৩০০০ না না
৪৫৩ মাঃ র ু িময়া / ০১৩১৫৯২৯৩৪৩িপং আ লু হিকম রাধাকা পুর 3268733288 িমক/৪০০০ না না
454 গেপশ বাদ কর / ০১৭১৬০৬৭৬৪৫িপং সারদা বাদ কর ভূজবল 4618879997 িমক/৪০০০ না না
৪৫৫ সিমতা বগম / ০১৭২০৫৩৩১২৭ জং মতৃ আ লু িময়া দিরয়ারমহল 4618966982 গৃিহিন/১০০০ না না
456 মাঃ বািছত িময়া/০১৩১৮৫৫৯০০৩িপং মতৃ আ লু িময়া দিরয়ারমহল 3268945247 িমক/৪০০০ না না
৪৫৭ মাছাঃ সানারা বগম/০১৭১৫০০৭৭৯৭িপং রইছ িময়া ীম ল 7318745887 গৃিহিন/১০০০ না না
458 মাছাঃ রােকয়া বগম / ০১৬১৫০০৭৭৯৭িপং মাঃ আব  িময়া ীম ল 3718957263 গৃিহিন/১০০০ না না
৪৫৯ সভা বগম / ০১৭১২৩২০৬১৮ িপং আজর উল া আিনেকলীবড় 8668205068 গৃিহিন/১০০০ না না
460 আেলয়া বগম / ০১৭৫৭৭০৯১৯০ িপং আ লু ম াফ িগয়াসনগর 3669113021 গৃিহিন/১০০০ না না
৪৬১ লাল িময়া / ০১৭০১৮০০৫৩৯ িপং ইি স িময়া রনভীম 7318862898 িমক/৪০০০ না না
462 মাঃ জালাল িময়া/০১৭৭০৪৫০২৯৪িপং তাতা িময়া শাহাপুর 7436307576 িমক/৪০০০ না না
৪৬৩ আ লু আউয়াল / ০১৭১৫৫৩৯৪২৬িপং আ লু মািলক আিনেকলীবড় 6419565483 িমক/৫০০০ না না
464 মাঃ রিশদ িময়া /০১৭০৩৫৫৭২৯২িপং সমুজ িময়া আিনেকলীবড় 5518415368 িমক/৫০০০ না না
৪৬৫ বলা বগম / ০১৭৭১৮৮১২৫১ িপং ভাদল সারং কািলয়ার গাওঁ 1468245988 গৃিহিন/৫০০ না না
466 মাঃ হা ন িময়া/০১৭৬৬০৫৬৭৬৯িপং মাঃ জিলল িময়া মাহা দপুর 1468954605 িমক/৫০০০ না না
৪৬৭ মাঃ আিমর িময়া /০১৭৫২৫২৯৭০১িপং মাঃ গিন িময়া মাহা দপুর 2818751261 িমক/৫০০০ না না
468 সািকব আলী / ০১৭২৪২৫১৪৮৪ িপং ছাে ক আলী আিনেকলীবড় 1960036836 িমক/৫০০০ না না
৪৬৯ মাঃ জিরফ িময়া /০১৭৬২৪৫৬৪৫৯িপং মাঃ আজদ িময়াআকবরপুর 5817436293743 িমক/৪০০০ না না
470 আছমা বগম / ০১৭৩৪৭৯৯০৬৭০িপং ই াজ িময়া আকবরপুর 46148307120 িমক/৪০০০ না না
৪৭১ শািহন আহমদ / ০১৭১৫১০৫৫৬৮িপং মিকছ িময়া আিনেকলীবড় 6418527807 াইভার/৫৫০০ না না
472 হলাল িময়া / ০১৭৮৭৯২৮৪৭০ িপং তািহর িময়া আিনেকলীবড় 19975817436105200 িমক/২০০০ না না
৪৭৩ লবাছ উ া / ০১৭১০৭৩৭০২৬ িপং আ াস উ া িনেত র 8218369042 িমক/৫০০০ না না
474 মাঃ আ লু মিতন/০১৭৪৩৫২৬৩৬২িপং আঃ ম াফ িনেত র 2828869640 িমক/৪০০০ না না
৪৭৫ ী জেুয়ল দাশ / ০১৭২৮৯৬৭৭৯০িপং ী নেৃপ  কুমার দাশকািলয়ার গাওঁ 9118108647 িমক/৫০০০ না না
476 আ সু সালাম / ০১৭৪২৭৯০১৩৭ িপং আইয়ব উল া আিনেকলীবড় 2368425837 িমক/৪৫০০ না না
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