
ঠাকুযগাঁ জজরায বফফা বনফন্ধক ব্যতীত মাযা বফয়ে ড়ান তায়দয ডাটায়ফজ 

ক্রভ নাভ  ঠিকানা ইউবনেয়নয নাভ জভাফাইর নম্বয 

1.  

জভা: আব্দুর কায়দয, বতা- ইউসুপ আরী 

গ্রাভ- ছুটয়ফরফাবড়, ডাক- বযণভাযী াট, 

ফাবরোডাাংগী, ঠাকুযগাঁ 

০১নাং াবড়ো ইউবনেন 

বযলদ 

০১৭৪০৩০২৯৮৭ 

2.  

নাবযন আক্তায, বতা- ানাউল্লা 

গ্রাভ- জাউবনো, ডাক- রাবড়ী াট 

ফাবরোডাাংগী, ঠাকুযগাঁ 

০১নাং াবড়ো ইউবনেন 

বযলদ 

০১৭২১৫৭৮০৬১ 

3.  

জভা: তবদুর ইরাভ, বতা- দবফয উবিন 

গ্রাভ- জছাটবাংগীো, ডাক- রাবড়ী 

ফাবরোডাাংগী, ঠাকুযগাঁ 

০২নাং চায়ড়ার ইউবনেন 

বযলদ 

০১৭৩২৮৯২৯৭০ 

4.  

জভা: আবজভ উবিন, বতা- ফবয উবিন 

গ্রাভ- যয়দীাড়া, ডাকঘয- রাবড়ী 

ফাবরোডাাংগী, ঠাকুযগাঁ 

০২নাং চায়ড়ার ইউবনেন 

বযলদ 

০১৭৪৩৪০৫০৭৬ 

5.  

জভা: দবফরুর ইরাভ, বতা- দাযাফ উবিন 

গ্রাভ- জদাগাছী, ডাক- নগাঁ, ফাবরোডাাংগী 

ঠাকুযগাঁ 

০২নাং চায়ড়ার ইউবনেন 

বযলদ 

০১৭৮৬৮১৯৪৯৫ 

6.  

জভা: আ: যাজ্জাক, বতা- ইোকুফ আরী 

গ্রাভ- ারুো, ডাক-জভাড়রাট 

ফাবরোডাাংগী, ঠাকুযগাঁ 

০৪নাং ফড়রাফাবড় ইউবনেন 

বযলদ 

০১৭২৩৮৫৮৪৯৯ 

7.  

জভা: রবতফুয যভান, বতা- আ: যভান 

গ্রাভ- ারুো, ডাক-জভাড়রাট, 

ফাবরোডাাংগী 

ঠাকুযগাঁ 

০৪নাং ফড়রাফাবড় ইউবনেন 

বযলদ 

০১৭২৮২৩৬৬৭৪ 

8.  

আ: াবকভ, বতা-ভয়য আরী 

গ্রাভ- উদেপুয, ডাক-জভাড়রাট 

ফাবরোডাাংগী, ঠাকুযগাঁ 

০৪নাং ফড়রাফাবড় ইউবনেন 

বযলদ 

০১৭৩৭৫৩১৭৭৯৫ 

9.  

জভা: নাবরুর ইরাভ, বতা- াবয উবিন 

গ্রাভ- ভাধফপুয, ডাক- নগাঁ, 

ফাবরোডাাংগী 

ঠাকুযগাঁ 

০৫নাং দুসু ইউবনেন 

বযলদ 

০১৮৩৩৬৪৫১২২ 

10.  
জভা: আবু াঈদ, বতা- আবভরুর ইরাভ 

গ্রাভ- নগাঁ, ডাক- নগাঁ 

ফাবরোডাাংগী, ঠাকুযগাঁ 

০৫নাং দুসু ইউবনেন 

বযলদ 

০১৭৩৭৫৯১২১৯ 

11.  
জভা: ভবন আরী, বতা- পবযভ উবিন 

গ্রাভ- ফাবরোডাাংগী ধবনফবি 

ফাবরোডাাংগী, ঠাকুযগাঁ 

০৫নাং দুসু ইউবনেন 

বযলদ 

০১৭৬০৫৭০৪৭৬ 

12.  

জভা: আব্দু ারাভ, বতা- পজলুয যভান 

গ্রাভ- রবদফাবড় াট, ফাবরোডাাংগী 

ঠাকুযগাঁ 

০৬নাং বায়নায ইউবনেন 

বযলদ 

০১৭০৫৯৮৭১৬৪ 

13.  

জভা: নফাফ আরী, বতা- পয আরী 

গ্রাভ: জছাটরাফাবড়, ডাক: 

জছাটরাফাবড় 

ফাবরোডাাংগী, ঠাকুযগাঁ 

০৬নাং বায়নায ইউবনেন 

বযলদ 

- 

14.  

জভাছা: াভাদ আক্তায, বতা- মযত 

আরী 

গ্রাভ- বফশ্রাভপুয, ডাক-রবদফাবড় াট 

ফাবরোডাঙ্গী, ঠাকুযগাঁ 

০৬নাং বায়নায ইউবনেন 

বযলদ 

০১৭১৩৭৬৯০০৩ 

15.  
জভা: তাউজুর ইরাভ, বতা- আবুর জায়ন 

গ্রাভ- যাজাকান্তপুয, ডাকঘয-বযণভাযী াট 

ফাবরোডাাংগী, ঠাকুযগাঁ 

০৭নাং আভজানয় ায ইউবনেন 

বযলদ 

০১৭২৩২৬৭৮১০ 



16.  
জভা: আব্দুয যবদ, বতা- াইদুয যভান 

গ্রাভ- যত্নাই জুবগফবি, ডাক- বযণভাযী াট 

ফাবরোডাাংগী, ঠাকুযগাঁ 

০৭নাং আভজানয় ায ইউবনেন 

বযলদ 

০১৭৬৩৬৬৯৭১৮ 

17.  
জভা: ভবরভ উবিন, বতা- াভশুর ক 

গ্রাভ- ফাবরোডাাংগী জগারফবি 

উয়জরা- ফাবরোডাাংগী, জজরা- ঠাকুযগাঁ। 

০৮নাং ফড়ফাবড় ইউবনেন 

বযলদ 

০১৭৩৮৩৮৫৯৪২ 

18.  
জভাছা: ববিকা  াতুন, বতা- বযাজউবিন 

গ্রাভ- বভবি াড়া 

উয়জরা- ফাবরোডাাংগী, জজরা- ঠাকুযগাঁ। 

০৮নাং ফড়ফাবড় ইউবনেন 

বযলদ 

০১৭৬২৯৪০২০৯ 

19.  
জভা: োবদুজ্জাভান 

বতা- হুযভত আরী, গ্রাভ- রারাপুয 

উয়জরা- ফাবরোডাাংগী, জজরা- ঠাকুযগাঁ। 

০৮নাং ফড়ফাবড় ইউবনেন 

বযলদ 

০১৭২৩২৫৬৫০১ 

20.  
জভাছা: তায়যা ফানু, বতা-  বরলুয যভান 

গ্রাভ- দুগ গাপুয, ডাক- রবদফাবড় 

উয়জরা- ফাবরোডাাংগী, জজরা- ঠাকুযগাঁ। 

০৮নাং ফড়ফাবড় ইউবনেন 

বযলদ 

০১৭৬৩২৩২৬৯৭ 

21.  
জভা: বদুর ইরা, বতা- জবভয উবিন 

গ্রাভ- উত্তয ফাবরোডাাংগী 

উয়জরা- ফাবরোডাাংগী, জজরা- ঠাকুযগাঁ। 

০৮নাং ফড়ফাবড় ইউবনেন 

বযলদ 

০১৭২৫০২২৪৪১ 

22.  
জভা: আান াফীফ, বতা- বফফয যভান 

গ্রাভ- জভছবন, ডাক- াবড়ো  

উয়জরা- ফাবরোডাাংগী, জজরা- ঠাকুযগাঁ। 

১নাং াবড়ো ইউবনেন বযলদ ০১৭৬৮৬৫৫৬০১ 

23.  

জভাছা: রাইরী  াতুন, বতা- আাদুয 

যভান 

গ্রাভ- ফড়ারুো 

উয়জরা- ফাবরোডাাংগী, জজরা- ঠাকুযগাঁ। 

০৪নাং ফড়রাফাবড় ইউবনেন 

বযলদ 

০১৭৫০৬৪৭৭৫১ 

24.  

জভা: াবপজুর ইরাভ, বতা- আম্মদ 

আরী 

গ্রাভ- আভতরা 

উয়জরা- ফাবরোডাাংগী, জজরা- ঠাকুযগাঁ। 

০৫নাং দুসু ইউবনেন 

বযলদ 

০১৭৩৭৮৮০৩৫২ 

25.  

জভাোঃ ভাসুদ আরী, বতা : আরাজ জভাোঃ 

আব্দুরায়র ফাকী, গ্রাভ : বান্ডাযা, থানা : 

যাণীাংককর 

 জজরা : ঠাকুযগাঁ 

০৯ নাং োডর্, যাণীাংককর 

জৌযবা 

০১৯১৩৩০০৪৫৯ 

26.  

জভাোঃ আব্দুর ভায়রক, বতা : বযাজুন 

ইরাভ 

গ্রাভ : গাঙ্গুো, উয়জরা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

বান্ডাযা, যাণীাংককর জৌযবা ০১৭২৩২৭৫১২৫ 

27.  

জভাোঃ যজফ, বতা : মৃত বযাজ উবিন, 

গ্রাভ : নেনপুয, ডাক : যাণীাংককর 

উয়জরা : যাণীাংককর, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

৮ নাং োড গ, দবিণ ন্ধাযই, 

যাণীাংককর জৌযবা 

০১৭১৭৮৪৯৫৭২ 

28.  

মুজ্জাফ্পয জায়ন, বতা : মৃত এভদাদুর 

যভান 

গ্রাভ : ফাফাড়ী, থানা : যাণীাংককর, 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

ফাফাবড় জায়ভ ভবজদ ০১৭২৩২৯৯১৩৩ 

29.  

জভাোঃ াবপজুর ইরাভ, বতা : যবকফ 

উবিন 

গ্রাভ : যাণীাংককর, থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

যাণীাংককর, যাণীাংককর 

জৌযবা 

০১৭৭৪২৮৫১৯০ 

30.  
জভাোঃ আবজজুর ইরাভ, বতা : জভাোঃ 

জভাবভন 

গ্রাভ : ভধ্য বান্ডাযা, থানা : যাণীাংককর 

বান্ডাযা, যাণীাংককর জৌযবা ০১৭৩৪২৩৬৬২৬ 



জজরা : ঠাকুযগাঁ 

31.  

াবপজ াবদুর, বতা : জভাোঃ াবিয 

জায়ন 

গ্রাভ : যাভপুয, থানা : যাণীাংককর 

 জজরা : ঠাকুযগাঁ 

বান্ডাযা, যাণীাংককর জৌযবা ০১৭১৬৩১১৩৪৪ 

32.  
নয়য আরী, বতা : মৃত নেন জ  

গ্রাভ : ভনফাড়ী, থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

যাংপুবযোয াড়, যাণীাংককর 

জৌযবা 

- 

33.  

আরাজ্ব আব্দুয জিায, বতা : মৃত বপয 

উবিন, 

গ্রাভ : য়াদয, থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

যাণীাংককর, যাণীাংককর 

জৌযবা 

০১৭১৬৪৩৪৪০৪ 

34.  
জভাোঃ কবরভ উবিন, বতা : 

গ্রাভ : যাজফাড়ী, থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

য়াদয, যাণীাংককর ০১৭২২৭৭৬৭৫০ 

35.  
ভ য়রসুয যভান, বতা : মৃত ভয়রাবিন 

গ্রাভ : বান্ডাযা, থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

বান্ডাযা, যাণীাংককর ০১৭১৬৩৪৪০২৬ 

36.  

আরাজ্ব আব্দুরাবর ফাকী, বতা : মৃত 

আরাজ্ব আোঃ যভান, গ্রাভ : যাণীাংককর, 

থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

যাণীাংককর জৌযবা ০১৮২২৮৭৩৩৪১ 

37.  

কাবতগক বট্টাচাম গ, বতা : বফমু দা বট্টাচাম গ 

গ্রাভ : যাণীাংককর ফন্দয, থানা : 

যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

যাণীাংককর ফন্দয, 

যাণীাংককর জৌযবা 

০১৭৩৪২৬৭৯১১ 

38.  
বফনে বট্টাচাম গ, বতা : কাবতগক বট্টাচাম গ 

গ্রাভ : যাণীাংককর, থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

যাণীাংককর জৌযবা ০১৭৭৪১০৩৫৪৭ 

39. 

পুবরন বট্টাচাম গ, বতা : কাবতগক বট্টাচাম গ 

গ্রাভ : যাণীাংককর ফন্দয, থানা : 

যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

যাণীাংককর জৌযবা ০১৭৩৪২৬৭৯১১ 

40. 

বদরী বট্টাচাম গ, বতা : ববু দা 

গ্রাভ : যাণীাংককর ফন্দয, থানা : 

যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

যাণীাংককর জৌযবা - 

41.  

অ গন বট্টাচাম গ, বতা : বদরী বট্টাচাম গ 

গ্রাভ : যাণীাংককর ফন্দয, থানা : 

যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

যাণীাংককর জৌযবা ০১৭৭৩০০৯২৯১ 

42.  

তন বট্টাচাম গ, বতা : বদরী বট্টাচাম গ 

গ্রাভ : যাণীাংককর ফন্দয, থানা : 

যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

যাণীাংককর জৌযবা - 

43.  

উত্তভ বট্টাচাম গ, বতা : বদরী বট্টাচাম গ 

গ্রাভ : যাণীাংককর ফন্দয, থানা : 

যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

যাণীাংককর জৌযবা - 

44.  
সুব্রত বট্টাচাম গ, বতা : উজ্জর বট্টাচাম গ, গ্রাভ 

: যাণীাংককর ফন্দয, থানা : যাণীাংককর, 

যাণীাংককর জৌযবা - 



জজরা : ঠাকুযগাঁ 

45.  
উজ্জর বট্টাচাম গ, বতা : বদরী বট্টাচাম গ, 

গ্রাভ : যাণীাংককর ফন্দয, থানা : 

যাণীাংককর, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

যাণীাংককর জৌযবা - 

46.  
স্বন চক্রফতী, বতা : কাবরদ ঠাকুয, গ্রাভ 

: যাণীাংককর ফন্দয, থানা : যাণীাংককর, 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

যাণীাংককর জৌযবা ০১৭৪৪৬০২৮৮৮ 

47. 

জভাোঃ আব্দুল্লা, বতা : মৃত এজাবুর ক, 

গ্রাভ : আনছায ডাঙ্গী, থানা : যাণীাংককর, 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

১ নাং ধভ গগড় ইউব, 

যাণীাংককর 

০১৭৮৮৮২৮৩৯৯ 

48. 

জভাোঃ খুযয়দ আরী, বতা : ইবি আরী, 

গ্রাভ : জচাংভাযী, থানা : যাণীাংককর, জজরা 

: ঠাকুযগাঁ 

১ নাং ধভ গগড় ইউব, 

যাণীাংককর 

০১৭৬৭০৮৪১৭৫ 

49.  

জভাোঃ বভজানুয যভান, বতা : মৃত 

জভাাম্মদ আরী 

গ্রাভ : ধুরঝাড়ী, থানা : যাণীাংককর, জজরা 

: ঠাকুযগাঁ 

১ নাং ধভ গগড় ইউব, 

যাণীাংককর 

০১৭২৬৯৭৭১৬৭ 

50.  
জভাোঃ আবনসুয যভান, বতা : জভাোঃ আব্দুর 

ভবজদ, গ্রাভ : ভন্ডর াড়া, থানা : 

যাণীাংককর, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

১ নাং ধভ গগড় ইউব, 

যাণীাংককর 

০১৭১৩৭৮২৯১১ 

51.  
ভারানা আইনুবিন, বতা : ববিক 

জায়ন, গ্রাভ : বযবনো, থানা : 

যাণীাংককর, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

বযবনো, যাণীাংককর ০১৭৪৪৪৮৩৪৭৩ 

52.  
আবনসুয যভান, বতা : জভাোঃ আবুর 

জায়ন, গ্রাভ : ভন্ডরাড়া, থানা : 

যাণীাংককর, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

ভন্ডরাড়া, যাণীাংককর ০১৭২৩৯৯৬৬৪৬ 

53.  
জভাোঃ পারুক জায়ন, বতা : মৃত াবযত, 

গ্রাভ : জজাতাড়া, থানা : যাণীাংককর, 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

ধভ গগড়, যাণীাংককর - 

54.  

জভাোঃ যবপকুর ইরাভ, বতা : জভাোঃ ভযহুভ 

আরী 

গ্রাভ : জচকয়াষ্ট কয়রানী, থানা : 

যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

জচকয়াষ্ট কয়রানী, 

যাণীাংককর 

০১৭৮৪৯৮২০০১ 

55.  
জভাোঃ আপজার জায়ন, বতা : জভাোঃ 

যভজান আরী, গ্রাভ : জফতফাড়ী, থানা : 

যাণীাংককর, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

বনডাঙ্গী, যাণীাংককর ০১৭৩৪৮১৮৩৪৭ 

56.  

জভাোঃ  বরলুয যভান, বতা : মৃত জযকাটু, 

গ্রাভ : ঝাড়ফাড়ী, থানা : যাণীাংককর, জজরা 

: ঠাকুযগাঁ 

ঝাড়ফাড়ী, যাণীাংককর - 

57.  

জভাোঃ জফরায়েত জায়ন, বতা : জভাোঃ 

আিা আরী 

গ্রাভ : বয়িশ্বযী জফাংপুকুয, থানা : 

যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

বয়িশ্বযী, যাণীাংককর ০১৭৮৫৩৩৮৭৬২ 

58.  
াান আরী, বতা :  গ্রাভ : বফানন্দপুয, 

থানা : যাণীাংককর, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

৬নাং োড গ, জনকভযদ - 

59.  
জভাোঃ আব্দুয যউপ, বতা : মৃত ইব্রাবভ, 

গ্রাভ : ভরানী, থানা : যাণীাংককর, জজরা : 

ঠাকুযগাঁ 

ভরানী াড়া - 

60.  জভা: এনামুর ক, বতা :  বরপয যভান, ৯নাং োড গ, কন গাইট ০১৭১৩৬২৯৩৮৬৮ 



গ্রাভ : বাঙফাড়ী, থানা : যাণীাংককর, জজরা 

: ঠাকুযগাঁ 

61.  
ভারানা জভা: বযফুর ইরাভ, বতা : 

জভা: আবভরুর ক, গ্রাভ: ঘয়নশ্যাভপুয, থানা 

: যাণীাংককর, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

ঘয়নশ্যাভপুয ০১৭৮০৫২৪৯২২ 

62.  

জভাোঃ হুভায়ুন কফীয, বতা : জভাোঃ আকফয 

আরী 

গ্রাভ : জচাংভাযী, থানা : যাণীাংককর, জজরা 

: ঠাকুযগাঁ 

৭নাং োড গ, কুভাযগঞ্জ - 

63.  
জভাোঃ নজরুর ইরাভ, বতা : চয়ন আরী 

গ্রাভ : াযকুন্ডা,  

২নাং োড গ, দূয়ব গাগপুয ০১৭৭৪২৫৪৯১০ 

64.  

ায়পজ জভাোঃ ভবনরুজ্জাভান, বতা : আোঃ 

যাজ্জাক 

গ্রাভ : জনকভযদ পবযদাড়া, থানা : 

যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

পবযদাড়া ০১৭৩৫০০৩৫৬৭ 

65.  

জভাোঃ আোঃ াভাদ মুনব, বতা : াইন 

উবিন 

গ্রাভ : জনকভযদ, থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

গন্ডগ্রাভ ০১৭১০২৩২৬৪৮ 

66.  

জভাোঃ যবফউর ইরাভ, বতা : জভাোঃ ভবয 

উবিন 

গ্রাভ : জদারা, থানা : যাণাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

চন্দনচট - 

67.  
জভাোঃ যাইান আরী, বতা : জাফান 

গ্রাভ : মদুোয, থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

মদুো - 

68.  

জভাোঃ ভাকয়দুয যভান, বতা : মৃত ভবয 

উবিন 

গ্রাভ : বফানন্দপুয, থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

ভগ্র জনকভযদ ইউবনেন ০১৭১৪৯৪২২০৪ 

69.  

জভাোঃ ভাবনকুর ইরাভ, বতা : জভাোঃ 

জকতাফ আরী 

গ্রাভ : কাবরকাগাঁ, থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

০৯ নাং োড গ, কাবরকাগাঁ ০১৭১৩৭৮১২৯৪ 

70.  

জভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ, বতা : মৃত 

আোঃ ভান্নান 

গ্রাভ : উত্তযগাঁ, থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

০৩নাং োড গ, উত্তযগাঁ ০১৭২৪৮৫৯১৩৯ 

71.  
জভাোঃ আবভনুর ইরাভ, বতা : জ াদাফক্স 

গ্রাভ : যাউৎনগয, থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

০১ নাং োড গ, যাউৎনগয ০১৭৪০৮৫৪৭২৩ 

72.  
জভাোঃ জভাতায়রফ, বতা : মৃত আব্দুর গফুয 

গ্রাভ : াটগাঁ, থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

০৬ নাং োড গ, নোনপুয  

াটগাঁ 

০১৭২৯৯১৩১৬৫ 

73.  

জভাোঃ আকফায আরী, বতা : জভাোঃ যীপ 

উিীন 

গ্রাভ : বনোাড়া, থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

০৮ নাং োড গ, বনোাড়া ০১৭১৮৯৪৯৭৩১ 

74. 
ফাইদুয যভান, বতা : মৃত জভাাম্মদ 

আরী 

০৭ নাং োড গ, ভুকুযগাঁ ০১৭৪৫০৮২২২৮ 



গ্রাভ : ভুকুযগাঁ, থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

75.  

জভাোঃ াইদুয যভান, বতা : মৃত াজী 

াবভ উিীন 

গ্রাভ : যােপুয, থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

যােপুয ০১৭৩৫২১৮২৭২ 

76.  
জভাোঃ আোঃ াভাদ, বতা : বুয আরী  

গ্রাভ : বদরী, থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

০৪নাং োড গ, বদনী ০১৭৩৬২০১০৪৯ 

77.  

জভাোঃ কাবভ উিীন, বতা : মৃত কালু 

জভাাম্মদ 

গ্রাভ : দবিণ ফাফাড়ী, থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

০৫ নাং োড গ, দোঃফাফাড়ী - 

78.  

শ্রী জগৌযাঙ্গ চক্রফতী, বতা : মৃত নবরনী 

চক্রফতী 

গ্রাভ : যাউৎনগয, থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

জায়নগাঁ  জরয়ম্বা ইউব - 

79.  

পবযদ জায়ন, বতা : ইাাক আরী 

গ্রাভ : জগাগয, থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

১,২,৩ নাং োড গ, জগাগয ০১৭২৩৭৯০৪২৮ 

80.  

জভাোঃ াইফুর ইরাভ, বতা : যভজান 

আরী 

গ্রাভ : জগাগয, থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকযগাঁ 

জগাগয ০১৭২৩৮৯৩৭৭৬ 

81.  

জভাোঃ আরী আগয কায়দযী, বতা : মৃত 

 ায়ভাাোঃ 

গ্রাভ : াটগাঁ, থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকযগাঁ 

০৪নাং োড গ, াটগাঁ ০১৭৯৬৬৭১৩৪৭ 

82.  

জভাোঃ আোঃ  ায়রক, বতা : মৃত পজলুয 

যভান 

গ্রাভ :  জনা, থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকযগাঁ 

 ঞ্জনা ০১৭২৫৮৭১৬২২ 

83.  
জভাোঃ বপকুর ইরাভ, বতা : াভসুিীন 

গ্রাভ : বনেনপুয, থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকযগাঁ 

বনোনপুয ০১৭৩১২৪৪৬৩৪ 

84. 

জভাোঃ যভজান আরী, বতা : মৃত বফফয 

যভান 

গ্রাভ : ব্রহ্মপুয, থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকযগাঁ 

ফতপুয ০১৭৩৪২৮৪৩৩৩ 

85.  
হুভায়ুন কবফয, বতা : বাদ্রু জ  

গ্রাভ : াযফতীপুয, থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকযগাঁ 

চায়াড় াযফতীপুয ০১৭৩৫৩২৯৭০৯ 

86.  
জভাোঃ আব্দুর াবকভ, বতা : আোঃ রবতপ 

গ্রাভ : কম্বা, থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকযগাঁ 

কম্বা ০১৭৩৯১১২২৪১ 

87.  
জভাোঃ আিা আরী, বতা : তবয উিীন 

গ্রাভ : জগাগয, থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকযগাঁ 

ঝাড়ফাড়ী ০১৭১৩৭১২৯৫৭ 

88.  
জভাোঃ আব্দু বুয, বতা : মৃত যভজান 

আরী 

গ্রাভ : বকভত বন্দাগড়, থানা : 

আোঃ বকভত বন্দাগড় ০১৭২৭৪৪৯১৯০ 



যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকযগাঁ 

89.  

আযাপ আরী, বতা : আোঃ  ায়রক 

গ্রাভ : দভপুয, থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকযগাঁ 

ভযাডাঙ্গী ০১৭৪০৩৪৮০৯৮ 

90.  

জভাোঃ আব্দুর ভান্নান, বতা : মৃত ভয 

উিীন 

গ্রাভ : ফাকা সুন্দযপুয, থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকযগাঁ 

০১ নাং োড গ, বাাংফাড়ী ০১৭৩৭৫৬৫২৮৮ 

91.  

জভাোঃ আব্দুরা আর এযাদ, বতা : জভাোঃ 

একবদর জায়ন, গ্রাভ : ফায়চায, থানা : 

যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

০২ নাং োড গ, ফায়চাড় - 

92.  

জভাোঃ উভান আরী, বতা : জভাোঃ বীভ 

ভনী 

গ্রাভ : ভয়লপুয, থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

০৩ নাং োড গ, ভয়লপুয - 

93. 

জভাোঃ ভবতউয যভান, বতা : জভাোঃ ইউসুপ 

আরী 

গ্রাভ : ফায়চায, থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

০৭ নাং োড গ, যায়জায ০১৭৬১২৫৮৯১১ 

94.  

জভাোঃ জযজাউর, বতা : জভাোঃ ইরাভ, গ্রাভ : 

বফষ্ণুপুয, থানা : যাণীাংককর, জজরা : 

ঠাকুযগাঁ 

০৮নাং োড গ, ভাধফপুয ০১৭৯৭৬৫৭০০১ 

95.  
জভাোঃ বযাজুর ইরাভ, বতা : মৃত জচন 

জভাাম্মদ, গ্রাভ : ফায়জফক্সা, থানা : 

যাণীাংককর, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

০৫ নাং োড গ, আভজুোন ০১৭২৩৮৯৩৪১৩ 

96.  
জভাোঃ আজাদ আরী, বতা : মৃত আোঃ 

াভাদ, গ্রাভ : জদাবো, থানা : 

যাণীাংককর, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

০৪ নাং োড গ, জদাবো - 

97.  

জভাোঃ ফাদা বভো, বতা : আব্দুল্লা, গ্রাভ : 

 যবাংগা, থানা : যাণীাংককর, জজরা : 

ঠাকুযগাঁ 

য়াদয ০১৭৭৩৫৩৯৬৯১ 

98.  

জভাোঃ আোঃ তায়রফ, বতা : জদয়রাোয 

জায়ন, গ্রাভ : ফকা সুন্দযপুয, থানা : 

যাণীাংককর, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

০৬নাং োড গ, ফকাসুন্দযপুয ০১৭৪৪৪৯৯৪৮২ 

99.  

জভাোঃ আোঃ যবভ, বতা : জভাোঃ মযত আরী, 

গ্রাভ : জচাড়া, থানা : যাণীাংককর, জজরা : 

ঠাকুযগাঁ 

০৯ নাং োড গ, জচাড়া - 

100.  

ভারানা আব্দুর জিায, বতা : মৃত বপয 

উিীন, গ্রাভ : য়াদয, থানা : যাণীাংককর, 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

ভগ্র ফায়চাড় ইউব ০১৭১৬৪৩৪৪০৪ 

101.  

জভাোঃ আব্দুয যভান, বতা : গুর জভাাম্মদ 

গ্রাভ : ফরনঞ্চা, থানা : যাণীাংককর,জজরা : 

ঠাকুযগাঁ 

০১ নাং োড গ, ফরনঞ্চা ০১৭৩৭৬০২৮০৯ 

102.  

জভাোঃ বযফুর ইরাভ, বতা : তবফ উিীন 

গ্রাভ : ফরনঞ্চা, থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

০২ নাং োড গ, ফরনঞ্চা - 

103.  

জভাোঃ আয়ক উল্লা, বতা : জভাোঃ াবপজ 

উবিন 

গ্রাভ : নুনয়তায, থানা : যাণীাংককর 

০৩ নাং োড গ, নুনয়তায ০১৭৩৭৬৩০৮২৫ 



জজরা : ঠাকুযগাঁ 

104.  

আব্দুয যভান, বতা : ইব্রাবভ মুনব 

গ্রাভ : কাবপুয, থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

০৪ নাং োড গ, কাবপুয 

ঝাফযতরা 

০১৭৪২১৯৯৯৫৬ 

105.  

জভাোঃ আব্দুর রবত, বতা : মৃত কালুো 

জভাাম্মদ 

গ্রাভ : জগদর, থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

০৫ নাং োড গ, জগদর ০১৭৪০৮৩৯১৭১ 

106.  

জভাোঃ জগারাভ কায়দয, বতা : মৃত ভবনয 

উিীন 

গ্রাভ : কাবদাট জজাতাড়া, থানা : 

যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

০৬ নাং োড গ, কাবদাট 

জজাতাড়া 

- 

107.  

জভাোঃ বদুয যভান, বতা : মৃত  বভইজ 

উবিন 

গ্রাভ : আোঃ চন্দনচট, থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

০৭ নাং োড গ আযাজী 

চন্দনচট 

০১৭৩৯৯৯৯৯০৯ 

108.  

জভাোঃ মুজাফ্পয যভান, বতা : মৃত জায়ন 

আরী 

গ্রাভ : কাবদাট, থানা : যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

০৮ নাং োড গ, ভাযাজা ০১৭৩১১০৮৭৯৬ 

109.  

জভাোঃ দযন আরী, বতা : জভাোঃ বভয 

উিীন 

গ্রাভ : কাবপুয ঝাযটরা, থানা : 

যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

০৯ নাং োড গ, কাবদাট 

ফটতরী 

০১৭১৩৭৮২৮৯১ 

110.  

পবনভূলণ চক্রফতী, বতা : মৃত যজনীকান্ত 

চক্রফতী, গ্রাভ : আলুফাড়ী, থানা : 

যাণীাংককর, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

কাবপুয, নন্দুোয, ধভ গগড়, 

জনকভযদ 

০১৭৭৩৮৪৯৭৫৩ 

111.  

শ্রী স্বন চক্রফতী, বতা : অতুর চক্রফতী, 

গ্রাভ : আলুফাড়ী, থানা : যাণীাংককর, জজরা 

: ঠাকুযগাঁ 

- ০১৭৮৪৯৮৪২৬৫ 

112.  

তন চক্রফতী, বতা : অতুর চক্রফতী, গ্রাভ 

: আলুফাড়ী, থানা : যাণীাংককর, জজরা : 

ঠাকুযগাঁ 

কাবপুয, নন্দুোয, ধভ গগড়, 

জনকভযদ 

০১৭৫১৩৬৯৭৫৭ 

113.  

সুকুভায চক্রফতী, বতা : খুবচ ঠাকুয, গ্রাভ : 

আলুফাড়ী, থানা : যাণীাংককর, জজরা : 

ঠাকুযগাঁ 

কাবপুয, নন্দুোয, ধভ গগড়, 

জনকভযদ 

- 

114.  

বফশ্বনাথ চক্রফতী, বতা : ধীয়যন, গ্রাভ : 

আলুফাড়ী, থানা : যাণীাংককর, জজরা : 

ঠাকুযগাঁ 

কাবপুয, নন্দুোয, ধভ গগড়, 

জনকভযদ 

০১৭৫২৩৭০৬০৬ 

115.  

প্রদী চক্রফতী, বতা : ধীয়যন চক্রফতী, গ্রাভ 

: আলুফাড়ী, থানা : যাণীাংককর, জজরা : 

ঠাকুযগাঁ 

কাবপুয, নন্দুোয, ধভ গগড়, 

জনকভযদ 

- 

116.  

দীয়ন চক্রফতী, বতা : ধীয়যন চক্রফতী, 

গ্রাভ : আলুফাড়ী, থানা : যাণীাংককর, জজরা 

: ঠাকুযগাঁ 

কাবপুয, নন্দুোয, ধভ গগড়, 

জনকভযদ 

- 

117.  

ভয়নাযঞ্জন চক্রফতী, বতা : বফত্র চক্রফতী, 

গ্রাভ : আলুফাড়ী, থানা : যাণীাংককর, জজরা 

: ঠাকুযগাঁ 

কাবপুয, নন্দুোয, ধভ গগড়, 

জনকভযদ 

০১৭২২৩৯২৯৭০ 

118.  ফাসুয়দফ চক্রফতী, বতা : জরকু চক্রফতী, কাবপুয, নন্দুোয, ধভ গগড়, - 



গ্রাভ : আলুফাড়ী, থানা : যাণীাংককর, জজরা 

: ঠাকুযগাঁ 

জনকভযদ 

119.  

বরটন চক্রফতী, বতা : য়য চক্রফতী, গ্রাভ 

: আলুফাড়ী, থানা : যাণীাংককর, জজরা : 

ঠাকুযগাঁ 

কাবপুয, নন্দুোয, ধভ গগড়, 

জনকভযদ 

- 

120.  

জভাোঃ াবরুর ইরাভ, বতা : পাাদ 

আরী, গ্রাভ : পবযঙ্গাবদঘী, থানা : 

যাণীাংককর, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

পবযঙ্গাবদঘী ০১৭৩৯৪৫০৬৭৫ 

121.  

জভাোঃ াাআরভ, বতা : আব্দুর াদী, গ্রাভ 

: যাঘফপুয, থানা : যাণীাংককর, জজরা : 

ঠাকুযগাঁ 

যাঘফপুয ০১৭১৩৭৮৫৫৬৮ 

122.  

জভাোঃ আবভরুর া, বতা : জভাোঃ জাবরুর, 

গ্রাভ : জনোভতপুয, থানা : যাণীাংককর, 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

জবরাই ০১৭৬৭৫৬৯৬৯৭ 

123.  

জভাোঃ ায়পজ কবফরুর ক, বতা : আকফয 

আরী, গ্রাভ : বাতপুয, থানা : যাণীাংককর, 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

জবদাইর - 

124.  

জভাোঃ যাফ আরী, বতা : আোঃ াত্তায, 

গ্রাভ : প্রযাগপুয, থানা : যাণীাংককর, জজরা 

: ঠাকুযগাঁ 

প্রোগপুয ০১৭২৭৬২৭৫৯২ 

125.  

জভাোঃ আবু, বতা : আইনুিীন, গ্রাভ : 

যায়তায, থানা : যাণীাংককর, জজরা : 

ঠাকুযগাঁ 

যায়তায ০১৭৩৯২৬৩০২৪ 

126.  

জভাোঃ ায়দকুর ইরাভ, বতা : ভকয়রসুয, 

গ্রাভ : যাঘফপুয, থানা : যাণীাংককর, জজরা 

: ঠাকুযগাঁ 

ফাাংরাগড় ০১৭২৪৬৮০১৬৯ 

127.  

গয়ন চক্রফতী, বতা : মৃত ভধুসূদন, গ্রাভ : 

যাঘফপুয,  থানা : যাণীাংককর, জজরা : 

ঠাকুযগাঁ 

যায়তায, ফায়চায ০১৭২২৮০০৯৯৬ 

128.  

ভায়দফ চক্রফতী, বতা : গয়ন চক্রফতী, 

গ্রাভ : যাঘফপুয, থানা : যাণীাংককর, জজরা 

: ঠাকুযগাঁ 

যায়তায, ফায়চায - 

129.  

বফশ্বয়দফ চক্রফতী, বতা : নয়য চক্রফতী, 

গ্রাভ : যাঘফপুয, থানা : যাণীাংককর, জজরা 

: ঠাকুযগাঁ 

যায়তায, ফায়চায - 

130.  

জভাোঃ ভবজফয যভান, বতা : জভাোঃ দবফয 

উিীন 

গ্রাভ : ফনগাঁ, থানা : যাণীাংককর, জজরা : 

ঠাকুযগাঁ 

০৮ নাং োড গ, ফানগাঁ 

ভয়লপুয 

০১৭৬৮৮৮২৩১৫ 

131.  

জভাোঃ জফরার জায়ন, বতা : জভাোঃ াইয়ফায 

জায়ন 

গ্রাভ : জগাঁ, থানা : যাণীাংককর, জজরা 

: ঠাকুযগাঁ 

০৬ নাং োড গ, জগাঁ ০১৭২২২৫২৬২১ 

132.  

ায়পজ ভারানা জভাোঃ আপতাফ জাভার, 

বতা : জভাোঃ বপউর ইরাভ, গ্রাভ : 

বন্ডগ্রাভ, থানা : যাণীাংককর, জজরা : 

ঠাকুযগাঁ 

০১নাং োড গ, বন্ডগ্রাভ ০১৭১৫৯৯৩০২৭ 

133.  

ভারানা জভাোঃ আযাপ আরী, বতা : জভাোঃ 

আোঃ াবকভ, গ্রাভ : কালুগাঁ, থানা : 

যাণীাংককর, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

০২নাং োড গ, কালুগাঁ ০১৭৫১১৮৬৩৮৩ 

134.  ায়পজ জভাোঃ জদয়রাোযা জায়ন, বতা : ০৫নাং োড গ, ফবরদ্বাড়া ০১৭৫২৯৩২৬৬০ 



জভাোঃ আযাপ আরী, গ্রাভ : বন্ডগ্রাভ, থানা : 

যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

135.  

ভারানা জভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ, বতা : 

মৃত াবফর উবিন, গ্রাভ : গাবজযাট, থানা : 

যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

০৩নাং োড গ, গাবজযাট - 

136.  

জভাোঃ আোঃ যবদ মুবি, বতা : জভাোঃ মৃত 

জাপয উবিন, গ্রাভ : মুবনলগাঁ, থানা : 

যাণীাংককর 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

ভবনলগাঁ ০১৭৩৭৫৪১৬৭৪ 

137.  

জভাোঃ আবনসুয যভান, বতা : জভাোঃ আব্দুয 

যাজ্জাক গ্রাভ : বাংয়াড়, থানা : 

যাণীাংককর, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

০৪নাং োড গ, বাংয়াড় - 

138.  

জভাোঃ রুহুর আবভন, বতা : জভাোঃ তবপয 

উবিন, গ্রাভ : ফনগাঁ, থানা : যাণীাংককর, 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

০৯নাং োড গ, ন্ধযাবযই ০১৭৩৮০৯৭৭৬৩ 

139.  

জভাোঃ ভইনউবিন, বতা : জভাোঃ বনবুরা, 

গ্রাভ : ভীযডাঙ্গী, থানা : যাণীাংককর, জজরা 

: ঠাকুযগাঁ 

০৭নাং োড গ, ভীযডাঙ্গী - 

140.  

জদবু চক্রফতী, বতা :, গ্রাভ : ঘুগুডাযা 

ভয়ারফাড়ী, থানা : যাণীাংককর, জজরা : 

ঠাকুযগাঁ 

- - 

141.  

জভাোঃ আবু াান আরী এান, বতা : 

আরাজ্ব পবজযউিীন, গ্রাভ : যঘুনাথপুয, 

থানা : ীযগঞ্জ 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

১,২,৩ নাং োড গ ০১৭৩৫৮২৪৮৪৮ 

142.  

কাজী ায়পজ জভাোঃ আব্দুর জবরর, বতা : 

আরাজ্ব কবরভউবিন, গ্রাভ : যঘুনাথপুয, 

থানা : ীযগঞ্জ 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

৪,৫,৬ নাং োড গ ০১৭১৩৭১২৮৭২ 

143.  

জভাোঃ ফদরুর আবভন, বতা : মৃত 

বভযউবিন 

গ্রাভ : যঘুনাথপুয, থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : 

ঠাকুযগাঁ 

৭,৮,৯ নাং োড গ ০১৭১৮৬১৫৩০০ 

144.  

ব্রয়জন চক্রফতী, াধু, গ্রাভ : জনগাঁ, থানা : 

ীযগঞ্জ 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

- ০১৭৩৫৪৩৮৫০১ 

145.  
নাযােন চক্রফতী, াধু, গ্রাভ : জনগাঁ, থানা 

: ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

- - 

146.  
সুকুভায চক্রফতী, াধু, গ্রাভ : জনগাঁ, থানা 

: ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

- - 

147.  

কায়দয, স্থানীে মুবি, গ্রাভ : জনুো, থানা : 

ীযগঞ্জ 

জজরা : ঠাকুযগাঁ 

জনুো - 

148.  

মুজ্জাপয যভান, স্থানীে মুবি, গ্রাভ : 

জাইাড়া, থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : 

ঠাকুযগাঁ 

 াভয জনুো ০১৭৭৩৭৬১৮৩১ 

149.  

মবতন্দ্র নাথ যাে, বতা : বয়ফ চন্দ্র যাে, 

গ্রাভ : যাভয়দফপুয, থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : 

ঠাকুযগাঁ 

- ০১৭২৩১৪২৯১৭ 



150.  

শ্রী চন্দন কুভায যাে, বতা : পুাতু যাে, 

গ্রাভ : উজ্জরয়কাঠা, থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : 

ঠাকুযগাঁ 

০৩নাং  নগাঁ ইউব ০১৭২৩৭৩৬০৬০ 

151.  

বফজে কুভায যাে, বতা : জদযফারু যাে 

গ্রাভ : বছট চাঁদপুয, থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : 

ঠাকুযগাঁ 

০৩নাং  নগাঁ ইউব ০১৭৩৫৩২৯৮৫০ 

152.  
জভাোঃ একযামুর ক, ইভাভ, গ্রাভ : থুভবনো 

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

থুভবনো ০১৭১৩৮৬৩৬৫৪ 

153.  
অবনর চক্রফতী, পুয়যাবত, গ্রাভ : থুভবনো 

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

থুভবনো ০১৭৩৭৪৮৪২৩ 

154.  

জভাোঃ দবফরুর ইরাভ, ইভাভ, গ্রাভ : 

কাঠারফাড়ী 

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

কাঠারফাড়ী - 

155.  

জভাোঃ বজোউয যভান, ইভাভ, গ্রাভ : 

বফানীপুয 

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

বফানীপুয ০১৭৩৭৭০৯৭৩৮ 

156.  
ফয়শ্বয যাে, পুয়যাবত, গ্রাভ : াবনাটা 

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

াবনাটা ০১৮১২১১৪৮৭৭ 

157.  

জভাোঃ আয়ফদ আরী, ইভাভ, গ্রাভ : 

ভাঝখুবড়ো, 

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

ভাঝখুবড়ো ০১৭৩৫২৬১৭১৯ 

158.  
জভাোঃ ভাবুফ যভান, ইভাভ, গ্রাভ : সূম গপুয 

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

সূম গপুয ০১৭৫১০০৭৭৩০ 

159.  
জভাোঃ আব্দুর ভায়রক, ইভাভ, গ্রাভ : সূম গপুয 

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

সূম গপুয ০১৭২৯৬১৭৬২২ 

160.  
ঝন্টুযাভ, ব্রাহ্মণ, গ্রাভ : বনোভতপুয 

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

বনোভতপুয ০১৭২৩৬৩০৮৯৭ 

161.  
জভাোঃ াবফবুল্লা, ইভাভ, গ্রাভ : ইনুো 

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

ইনুো ০১৭৫০৯৬৫৩৩১ 

162.  

জভাোঃ ছবরভ উিীন, ইভাভ, গ্রাভ : বকভত 

সেদপুয 

থানা : ীযগঞ্জ,জজরা : ঠাকুযগাঁ 

বকভত সেদপুয - 

163.  
বফয়নাদ চক্রফতী, পুয়যাবত, গ্রাভ : বযটা 

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

বযটা ০১৭২৩৯৯৩৪৬২ 

164.  
উজ্জর চক্রফতী, পুয়যাবত, গ্রাভ : বযটা 

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

বযটা ০১৭৭৩১৫৫৯৭৭ 

165.  

বকযণ চক্রফতী,  পুয়যাবত, গ্রাভ : 

জকাঠাাড়া 

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

জকাঠাাড়া ০১৭১৪৮৬৩৩৫২ 

166.  

জভাোঃ োদুয যভান, পুয়যাবত, গ্রাভ : 

জকাঠাাড়া, 

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

জকাঠাাড়া ০১৭৩৯৯৫০৭৮০ 

167.  

জভাোঃ আভজাদ আরী, ইভাভ, গ্রাভ : 

বনোভতপুয, 

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

বনোভতপুয - 

168.  

জভাোঃ তানবজর ক, ইভাভ, গ্রাভ : বকভত 

সেদপুয, 

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

বকভত সেদপুয - 

169.  
জভাোঃ আবনসুয যভান, গ্রাভ : , 

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

জবভটিো ০১৭১৮৪১৫৭৩২ 

170.  জভাোঃ তবভজুর, বতা :, গ্রাভ :  বফযরী ০১৭২৫৭৪৩২৬৬ 



থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

171.  

জভাোঃ এভ এ আব্দুর াবকভ, গ্রাভ : 

বিিগড়গাঁ 

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

০৭ নাং াজীপুয ইউব ০১৭১৮৮৩৬৪৩ 

172.  

জভাোঃ আবজজুর জভৌরানা, গ্রাভ : 

ফাদয়নাারী 

ভারগাঁ, থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

ফাদয়নাারী - 

173.  
জভাোঃ জাভার উিীন, গ্রাভ :  টবাংগা 

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

একান্নপুয ০১৭২২৭৯০৭৪৪ 

174.  
জভাোঃ জায়ফদ আরী, গ্রাভ :  টবাংগা 

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

বন্দাগড় - 

175.  
গয়ণ ঠাকুয, গ্রাভ : ভারগাঁ 

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

বন্দাগড় - 

176.  
জভাোঃ াইফুয যভান, গ্রাভ : জেকৃষ্ণপুয, 

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

জেকৃষ্ণপুয - 

177.  
জভাোঃ আগড় আরী, গ্রাভ : জেকৃষ্ণপুয, 

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

জেকৃষ্ণপুয - 

178.  
জভাোঃ পেজুয যভান, গ্রাভ : জেকৃষ্ণপুয, 

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

জেকৃষ্ণপুয - 

179.  
জভাোঃ ভায়জদুয যভান, গ্রাভ : জেকুয, 

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

জেকুড় ০১৭৩১৫৯৮৫৬৬ 

180.  
জভাোঃ আবর মুযতাজা, গ্রাভ : জকউটগাঁ, 

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

জকউটগাঁ ০১৭৯৬৯০১৪০২ 

181.  
যতন চক্রফতী, গ্রাভ : জদৌরতপুয, 

 থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

জদৌরতপুয ০১৭৪৪৩৮২৮৮৯ 

182.  
ধয়ন চক্রফতী, গ্রাভ : জদৌরতপুয, 

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

জদৌরতপুয ০১৭৭৩৬২৫৭৩১ 

183.  
জগাবফন্দ চক্রফতী, গ্রাভ : জদৌরতপুয, 

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

জদৌরতপুয ০১৭২২৩০৭০৬৪ 

184.  

জভাোঃ জতাজায়ম্মর ক, গ্রাভ : পূফ গ 

াজীাড়া, 

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

পূফ গ াজীপুয ০১৭২২২৫২৫১৪ 

185.  
জভা: নুযর ক, গ্রাভ : পূফ গ াজীপুয 

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

পূফ গ াজীপুয ০১৭৮০০৭৪৮৩৩৬ 

186.  
জভাোঃ ভবরভ উিীন, গ্রাভ : ফনুোাড়া, 

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

ফনুোাড়া ০১৭৩৭৫১৯৯২৫ 

187.  
জভাোঃ ভবন আরী,গ্রাভ : ভবল্লকপুয, 

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

ভবল্লকপুয ০১৭৩৭৫১৯৯২৫ 

188.  
ববু চক্রফতী, গ্রাভ : ভবল্লকপুয, 

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

ভবল্লকপুয ০১৭৩৫৮২৪৯৮৬ 

189.  
জগদী চক্রফতী, গ্রাভ : জদৌরতপুয, 

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

জদৌরতপুয - 

190.  
বযদা চক্রফতী, গ্রাভ : জদৌরতপুয, 

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

জদৌরতপুয - 

191.  
রবরত চক্রফতী, গ্রাভ : জনারী যসুো, 

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

০৯নাং জনগাঁ ইউব ০১৭৫৫১৩১৯৯২ 

192.  
সুফা চক্রফতী, গ্রাভ : জনারী যসুো, 

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

০৯নাং জনগাঁ ইউব - 

193.  
জেয়দফ চক্রফতী, গ্রাভ : জনারী যসুো,  

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

০৯নাং জনগাঁ ইউব - 

194.  জভাোঃ আব্দুর  ায়রক, গ্রাভ : যনবো, যনবো - 



থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

195.  
জভাোঃ ভান, গ্রাভ : াটাড়া,  

থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

াটাড়া - 

196.  
ঘনশ্যাভ যাে, থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : 

ঠাকুযগাঁ 

১০নাং জাফযাট - 

197.  
বফশ্বনাথ যাে, থানা : ীযগঞ্জ, জজরা : 

ঠাকুযগাঁ 

১০নাং জাফযাট - 

198.  
জনাফ জভাোঃ ভান আরী, াটাড়া, 

ীযগঞ্জ, ঠাকুযগাঁ 

 াট  াড় া ০১৭৩৫৮২২৫৯৯ 

199.  ঘনশ্যাভ যাে, ঠাকুয, ীযগঞ্জ, ঠাকুযগাঁ ১০ ন াং  জ াফ য  াট  

200.  বফশ্বনাথ যাে, ঠাকুয, ীযগঞ্জ, ঠাকুয ১০ ন াং  জ াফ য  াট ০১৭৮৮০৬৮৬০৯ 

201.  বানন্দ যাে, ীযগঞ্জ, ঠাকুয  ভ াটি ে ান ী 01750347481 

202.  মুকুর চন্দ্র জদফ ভ গা, ীযগঞ্জ, ঠাকুযগাঁ জ াফ য  াট 01735373945 

203.  
শ্রী অব র যাে, পুয়যাবত, সফযচুনা, ীযগঞ্জ, 

ঠাকুযগাঁ 

১১নাং সফযচুনা ইউব  

204.  
শ্রী শ্যাভর চন্দ্র যাে, বন্দু বফফা জযবজোঃ 

সফযচুনা, ীযগঞ্জ, ঠাকুযগাঁ 

১১নাং সফযচুনা ইউব 0174093166 

205.  
জভাোঃ আব্দুর  ায়রক, ইভাভ, জগন্নাথপুয, 

ীযগঞ্জ, ঠাকুযগাঁ 

১১নাং সফযচুনা ইউব 01733784121 

206.  
জভাোঃ আোঃ যভান, ইভাভ, সফযচুনা, ীযগঞ্জ, 

ঠাকুযগাঁ 

১১নাং সফযচুনা ইউব 0146045636 

207.  
জভাোঃ আোঃ ভায়রক, ইভাভ, সফযচুনা, ীযগঞ্জ, 

ঠাকুযগাঁ 

১১নাং সফযচুনা ইউব - 

208.  
জভাোঃ োয়জদ আরী, ইভাভ, জগন্নাথপুয, 

ীযগঞ্জ, ঠাকুযগাঁ 

১১নাং সফযচুনা ইউব 01720498694 

209.  
জভাোঃ মুক্তায জায়ন, ইভাভ, সফযচুনা, 

ীযগঞ্জ, ঠাকুযগাঁ 

১১নাং সফযচুনা ইউব - 

210.  
জভাোঃ আব্দুর াফ, ইভাভ, নাড়া, ীযগঞ্জ, 

ঠাকুযগাঁ 

১১নাং সফযচুনা ইউব - 

211.  
জভাোঃ ফবদয উিীন, ইভাভ, সফযচুনা, ীযগঞ্জ, 

ঠাকুযগাঁ 

১১নাং সফযচুনা ইউব - 

212.  
জভাোঃ ভভতাজুর ইরাভ, ইভাভ, ইন্দ্রইর 

জফরডাঙ্গী, ীযগঞ্জ, ঠাকুযগাঁ 

১১নাং সফযচুনা ইউব 01737503474 

213.  
জভাোঃ বযোজুর ইরাভ, ইভাভ, ইন্দ্রইর, 

ীযগঞ্জ, ঠাকুযগাঁ 

১১নাং সফযচুনা ইউব  

214.  
জভাোঃ তাযাফ উিীন, ইভাভ, ইন্দ্রইর, ীযগঞ্জ, 

ঠাকুযগাঁ 

১১নাং সফযচুনা ইউব  

215.  
জভাোঃ  ায়দমুর ইরাভ, বতা : আোঃ গবণ, 

গ্রাভ : ঘবনবফষ্ণুপুয, ঠাকুযগাঁ 

রুবো ইউব  

216.  
প্রকা চন্দ্র, বতা : ছবতভা চন্দ্র 

গ্রাভ : ভধুপুয, ঠাকুযগাঁ 

রুবো ইউব  

217.  
জভাোঃ ইভাইর, বতা: বয উিীন, 

গ্রাভ : ঘবনবফষ্ণুপুয, ঠাকুযগাঁ 

রুবো ইউব  

218.  
জভাোঃ জহুরুর ইরাভ, বতা :  বরলূয 

যভান, গ্রাভ : ভধুপুয, ঠাকুযগাঁ 

রুবো ইউব  

219.  
জভাোঃ জয়কন্দায আরী, বতা : ইমুিীন, 

গ্রাভ : ভধুপুয, ঠাকুযগাঁ  

রুবো ইউব  

220.  
জভাোঃ দবফরুর ইরাভ, গ্রাভ : ঘবনবফষ্ণুপুয, 

ঠাকুযগাঁ 

রুবো ইউব  

221.  
জভাাম্মদ আরী, বতা : ভবপজ উিীনয, 

গ্রাভ : ঘবনবফষ্ণুপুয, ঠাকুযগাঁ 

রুবো ইউব  

222.  
জভাোঃ তবরভ উিীন, বতা : আবয উিীন, 

গ্রাভ : কবজয, ঠাকুযগাঁ 

রুবো ইউব  



223.  
জভাোঃ যবপজত আরী, বতা : খুযজন আরী, 

গ্রাভ : কুবজয, ঠাকুযগাঁ 

রুবো ইউব  

224.  জভাোঃ আোঃ াবরভ, গ্রাভ আ ানগয, ঠাকুযগাঁ আ ানগয ইউব  

225.  
জভাোঃ পইজুর ইরাভ, গ্রাভ : আ ানগয, 

ঠাকুযগাঁ 

আ ানগয ইউব  

226.  
জভাোঃ লুৎপয যভান, গ্রাভ : ঝাড়গাঁ, 

ঠাকুযগাঁ 

আ ানগয ইউব  

227.  
কাযী তাজুর ইরাভ, গ্রাভ : ঝাড়গাঁ, 

ঠাকুযগাঁ 

আ ানগয ইউব  

228.  
ায়পজ জভাোঃ াইভিীন, ঝাড়গাঁ, 

ঠাকুযগাঁ 

আ ানগয ইউব  

229.  জভাোঃ ভবপদুর ইরাভ, ঝাড়গাঁ, ঠাকুযগাঁ আ ানগয ইউব  

230.  জভাোঃ আয়দ আরী, ঝাড়গাঁ, ঠাকুযগাঁ আ ানগয ইউব  

231.  জভাোঃ হুয়ন আরী, ঝাড়গাঁ, ঠাকুযগাঁ আ ানগয ইউব  

232.  জভাোঃ নুয ইরাভ, ঝাড়গাঁ, ঠাকুযগাঁ আ ানগয ইউব  

233.  
জভাোঃ আব দুর কায়দয, গ্রাভ : জপরানপুয, 

ঠাকুযগাঁ 

আ ানগয ইউব  

234.  জভাোঃ আদুর, গ্রাভ : ঝাড়গাঁ, ঠাকুযগাঁ আ ানগয ইউব  

235.  
জভাোঃ আয়ফদ আরী, গ্রাভ : আ ানগয, 

ঠাকুযগাঁ 

আ ানগয ইউব  

236.  
জভাোঃ যবপকুর ইরাভ, চতুযায় ায, 

ঠাকুযগাঁ 

আ ানগয ইউব  

237.  
জভাোঃ তবযকুর ইরাভ, চতুযায় ায, 

ঠাকুযগাঁ 

আ ানগয ইউব  

238.  ধীয়যন্দ্র নাথ যাে, তারতবর আ ানগয ইউব  

239.  শ্যাভসুন্দয, দলুোাড়া, ঠাকুযগাঁ আ ানগয ইউব  

240.  াভাতু, দলুোাড়া, ঠাকুযগাঁ আ ানগয ইউব  

241.  সইাঞ্জু, দলুোাড়া, ঠাকুযগাঁ আ ানগয ইউব  

242.  ছেফুয যভান, জকশুড়ফাড়ী, ঠাকুযগাঁ ফড়গাঁ ইউব  

243.  
জভাোঃ যবপকুর ইরাভ, বতা : জভাোঃ ইবি 

আরী, জকশুড়ফাড়ী, ঠাকুযগাঁ 

ফড়গাঁ ইউব  

244.  জভাোঃ আব্দুর কায়দয, জকশুড়ফাড়ী, ঠাকুযগাঁ ফড়গাঁ ইউব  

245.  
জভাোঃ কাভার উিীন, বতা : মৃত- ফায 

উিীন, জকশুড়ফাড়ী, ঠাকুযগাঁ 

ফড়গাঁ ইউব  

246.  
জভাোঃ আবু াইদ, বতা : জভাোঃ াবকভ 

উিীন, জিনাড়া, ঠাকুযগাঁ 

ফড়গাঁ ইউব  

247.  
জভাোঃ ভকয়ছদুয যভান, বতা : মৃত 

াবভদায যভান, জিনাড়া, ঠাকুযগাঁ 

ফড়গাঁ ইউব  

248.  
জভাোঃ আবজয উিীন বতা : মৃত দব জভাাোঃ 

জিনাড়া, ঠাকুযগাঁ 

ফড়গাঁ ইউব  

249.  
জভাোঃ ইবি আরী, বতা : জভাোঃ ইভাইর 

জায়ন, জিনাড়া, ঠাকুযগাঁ 

ফড়গাঁ ইউব  

250.  
জভাোঃ আব্দুর াবভদ, বতা : ভত তবভজ 

উিীন, জিনাড়া, ঠাকুযগাঁ 

ফড়গাঁ ইউব  

251.  
জভাোঃ তাইফুয যভান, বতা মৃত তবভজ 

উিীন, জিনাড়া, ঠাকুযগাঁ 

ফড়গাঁ ইউব  

252.  জভাোঃ  বরলুয যভান, জিনাড়া, ঠাকুযগাঁ ফড়গাঁ ইউব  

253.  জভাোঃ ফবদউজ্জাভান, জিনাড়া, ঠাকুযগাঁ ফড়গাঁ ইউব  

254.  জভাোঃ বোয আরী, জিনাড়া, ঠাকুযগাঁ ফড়গাঁ ইউব  

255.  জভাোঃ জভাারুর ক, জিনাড়া, ঠাকুযগাঁ ফড়গাঁ ইউব  

256.  
জভাোঃ বরভ উিীন, বতা : মৃত ভবপজ 

উিীন, জিনাড়া, ঠাকুযগাঁ 

ফড়গাঁ ইউব  

257.  

জভাোঃ দুরার ক, বতা : জভাোঃ ভনসুয আরী, 

গ্রাভ : বকভত চায়ভশ্বযী, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

ফড়গাঁ ইউব  



258.  

জভাোঃ াভসুিীন, বতা : জভাোঃ দবফয উিীন, 

গ্রাভ : বকভত চায়ভশ্বযী, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

ফড়গাঁ ইউব  

259.  
জভাোঃ যবদুর ইরাভ, গ্রাভ : বকভত 

চায়ভশ্বযী, থানা : ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

ফড়গাঁ ইউব  

260.  
জভাোঃ জেনার আয়ফদীন, গ্রাভ : বকভত 

চায়ভশ্বযী, থানা : ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

ফড়গাঁ ইউব  

261.  

জভাোঃ আব্দুর ফায়দ আনছাযী, গ্রাভ : 

বকভত চায়ভশ্বযী, থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

ফড়গাঁ ইউব  

262.  
এটিএভ বযাজুর ইরাভ, গ্রাভ : বকভত 

চায়ভশ্বযী, থানা : ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

ফড়গাঁ ইউব  

263.  
জভাোঃ পজলুয যভান, গ্রাভ : জভারানখুড়ী, 

থানা : ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

ফড়গাঁ ইউব  

264.  

জভাোঃ যবদুর ইরাভ, বতা : মৃত  বরলুয 

যভান, গ্রাভ : জভারানখুড়ী, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

ফড়গাঁ ইউব  

265.  

জভাোঃ আয় য আরী, বতা : মৃত ভাংলূ 

জভাাম্মদ, গ্রাভ : জভারানখুড়ী, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

ফড়গাঁ ইউব  

266.  
জভাোঃ ায়বুর ক, গ্রাভ : ফড়গাঁ, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

ফড়গাঁ ইউব  

267.  
াজী জভাোঃ আাদ আরী, গ্রাভ : ফড়গাঁ, 

থানা : ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

ফড়গাঁ ইউব  

268.  
জভাোঃ আবজজুয যভান, গ্রাভ : ফড়গাঁ, থানা 

: ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

ফড়গাঁ ইউব  

269.  
জভাোঃ আব্দুয যবভ, গ্রাভ : ফড়গাঁ, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

ফড়গাঁ ইউব  

270.  
জভাোঃ ভান আরী, গ্রাভ : আোঃ জকশুযফাড়ী, 

থানা : ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

ফড়গাঁ ইউব  

271.  
জভাোঃ  ােরুর আরভ, গ্রাভ : আোঃ জকশুযফাড়ী, 

থানা : ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

ফড়গাঁ ইউব  

272.  
জভাোঃ জযভান, বতা : জভাোঃ ভারুপ ক, গ্রাভ 

: জারারী, থানা : ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

ফড়গাঁ ইউব  

273.  

জভাোঃ াান আরী, বতা : ইউনু আরী, 

গ্রাভ : জারারী, থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

ফড়গাঁ ইউব  

274.  

ননী জগাার জদফনাথ, বতা : মৃত বফয়শ্বয 

জদফনাথ, গ্রাভ : জকশুযফাড়ী, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

ফড়গাঁ ইউব  

275.  

মুযারী জদফনাথ, বতা : মৃত ফবিভ 

জদফনাথ, গ্রাভ : জকশুযফাড়ী, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

ফড়গাঁ ইউব  

276.  

চবযত্র ফভ গন, বতা : মৃত দাবড়কান্ত ফভ গন, 

গ্রাভ : জকশুযফাড়ী, থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

ফড়গাঁ ইউব  

277.  
কৃষ্ণ চন্দ্র যাে, গ্রাভ : জভারানখুড়ী, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

ফড়গাঁ ইউব  

278.  
বযদ (হৃত),গ্রাভ : বক: জকশুযফাড়ী, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

ফড়গাঁ ইউব  

279.  

নু জদফনাথ, বতা : মৃত জভাবনী জদফনাথ, 

গ্রাভ : জারারী, থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

ফড়গাঁ ইউব  

280.  

বত চন্দ্র ফভ গন, বতা : জডায়কায়যা ফভ গন, 

গ্রাভ : জারারী, থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

ফড়গাঁ ইউব  

281.  জভাোঃ আবভনুর ইরাভ, বতা : জভাোঃ আব্দুর ফাবরো ইউব  



আবজজ, গ্রাভ : ফড়ফাবরো, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

282.  

জভাোঃ আবজজুর ইরাভ, বতা : জভাোঃ 

দবরলুয ইরাভ, গ্রাভ : ফড়ফাবরো, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

283.  

জভাোঃ  ায়দমুর ইরাভ, বতা : জভাোঃ তবদুর 

আরভ, গ্রাভ : ফড়ফাবরো, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

284.  
জভাোঃ ইউসুপ াজী, গ্রাভ : ফড়ফাবরো, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

285.  

জভাোঃ যবপকুর ইরাভ, বতা : জভাোঃ আব্দুর 

ক, গ্রাভ : কুভাযপুয, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

286.  

জভাোঃ স্বন, বতা : জভাোঃ জায়রুর ক, গ্রাভ 

: কুভাযপুয, থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

287.  

জভাোঃ আব্দুর রবতপ, বতা : জভাোঃ ভধু জ , 

গ্রাভ : কুভাযপুয, থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

288.  

আরাজ্ব জভাোঃঃোঃ আক্কা আরী, বতা : মৃত 

জয়কন্দয আরী, গ্রাভ : কুভাযপুয, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

289.  

জভাোঃ ইউসুপ আরী, বতা : জভাোঃ আব্দুর 

গবণ, গ্রাভ : ফড়ফাবরো, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

290.  

জভাোঃ কুদ্দু আরী, বতা : জভাোঃ আজাায 

আরী, গ্রাভ : ফড়ফাবরো, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

291.  

জভাোঃ সুরতান আরী, বতা : আব্দু াত্তায, 

গ্রাভ : ফড়ফাবরো, থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

292.  

জভাোঃ এযাদ  আরী, বতা : জভাোঃ ভনতাজ 

আরী, গ্রাভ : ফড়ফাবরো, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

293.  
জভাোঃ জভাকায়ি আরী, গ্রাভ : ফড়ফাবরো, 

থানা : ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

294.  

জভাোঃ কাভরুজ্জাভান, বতা : জভাোঃ জেনার, 

গ্রাভ : ফড়ফাবরো, থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

295.  

জভাোঃ জাবকয আয়ম্মদ, বতা : জভাোঃ 

আবতকুয যভান, গ্রাভ : ফড়ফাবরো, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

296.  

জভাোঃ াবনুয, বতা : জভাোঃ পজর াজী, 

গ্রাভ : ফড়ফাবরো, থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

297.  

জভাোঃ আব্দুর াই, বতা : জভাোঃ ইবরো 

আরী, গ্রাভ : ফড়ফাবরো, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

298.  

জভাোঃ কবছয উবিন, বতা : জভাোঃ ফবয 

উবিন, গ্রাভ : ফগুরাডাঙ্গী, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

299.  

জভাোঃ আবুর কায়ভ, বতা : জভাোঃ জগারাভ 

জভািপা, গ্রাভ : ফগুরাডাঙ্গী, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

300.  

জভাোঃ আবতকুয যভান, বতা : জভাোঃ ইবি 

আরী, গ্রাভ : ফগুরাডাঙ্গী, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  



301.  

জভাোঃ জগারাভ জভািপা, বতা : জভাোঃ জভয়দ 

আরী, গ্রাভ : ফগুরাডাঙ্গী, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

302.  

জভাোঃ নুরু মুবি, বতা : জভাোঃ জভাকয়দ 

আরী, গ্রাভ : ফগুরাডাঙ্গী, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

303.  

জভাোঃ আবনসুয যভান, বতা : জভাোঃ এপাত 

আকন্দ, গ্রাভ : ফগুরাডাঙ্গী, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

304.  

জভাোঃ ভবরভ উিীন, বতা : জভাোঃ জেনার 

আয়ফদীন, গ্রাভ : ফগুরাডাঙ্গী, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

305.  

জভাোঃ অঞ্জু মুবি, বতা : জভাোঃ শুকুয আরী, 

গ্রাভ : ফগুরাডাঙ্গী, থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

306.  

জভাোঃ  বরলুল্লা, বতা : জভাোঃ ভবজফয 

যভান, গ্রাভ : ফগুরাডাঙ্গী, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

307.  

জভৌরানা জভাোঃ ফবদউজ্জাভান, বতা : জভাোঃ 

আব্দুর মুবি, গ্রাভ : ফগুরাডাঙ্গী, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

308.  

জভাোঃ ভবতোয যভান, বতা : জভাোঃ াবভয 

উিীন যকায, গ্রাভ : জছাট ফাবরো, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

309.  

জভাোঃ বদুর ইরাভ, বতা : জভাোঃ াবভদুর 

ক, গ্রাভ : জছাট ফাবরো, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

310.  

জভাোঃ আব্দুয যবদ, বতা : জভাোঃ আব্দুয 

যভান, গ্রাভ : জছাট ফাবরো, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

311.  

জভাোঃ আব্দুর গবণ (গফুয), বতা : বভঠু 

জভাাম্মদ, গ্রাভ : জছাট ফাবরো, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

312.  

জভাোঃ আবু ায়র জফগু মুবি, বতা : জভাোঃ 

জগারাভ জভািপা, গ্রাভ : বকাভত 

শু ানপুকুযী, থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

313.  

জভাোঃ বযাজ, বতা : জভাোঃ জায়য আরী, 

গ্রাভ : বকাভত শু ানপুকুযী, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

314.  

জভাোঃ তবযকুর ইরাভ, বতা : জভাোঃ আবজয 

উিীন, গ্রাভ : বকাভত শু ানপুকুযী, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

315.  

জভাোঃ লুৎপয যভান, বতা : জভাোঃ আব্দুর 

ভান্নান, গ্রাভ : বকাভত শু ানপুকুযী, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

316.  

জভাোঃ আাদুজ্জাভান, বতা : জভাোঃ তবযকুর 

ইরাভ, গ্রাভ : ববঙ্গো, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

317.  

জভাোঃ আবজজায যভান, বতা : দবর 

জভাাম্মদ, গ্রাভ : ববঙ্গো, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

318.  

জভাোঃ আজভাইন, বতা : জভাোঃ আব্দুর 

ফায়যক, গ্রাভ : ববঙ্গো, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

319.  
জভাোঃ জ াযয়দ আরভ, বতা : জভাোঃ াা 

ইোকুফ আরী, গ্রাভ : বকাভত শু ানপুকুযী, 

ফাবরো ইউব  



থানা : ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

320.  

জভাোঃ ইউনু আরী, বতা : ইব্রাবভ, গ্রাভ : 

বকাভত শু ানপুকুযী, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

321.  

জভাোঃ আব্দুর কবযভ, বতা : জভাোঃ আপতাফ 

আরী, গ্রাভ : বকাভত শু ানপুকুযী, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

322.  

জভাোঃ আবু ফক্কয, গ্রাভ : বকাভত 

শু ানপুকুযী, থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

ফাবরো ইউব  

323.  

জভাোঃ নজরুর ইরাভ, বতা : মৃত বযপ 

উিীন, গ্রাভ : ভয়লপুয, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জাভারপুয ইউব  

324.  

জভাোঃ নাবরুর ইরাভ, বতা : মৃত  বরলুয 

যভান, গ্রাভ : ভয়লপুয, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জাভারপুয ইউব  

325.  

শ্রী রয়িশ্বয, বতা : মৃত যয়ভ চন্দ্র, গ্রাভ : 

ফাবরোখুবড়, থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জাভারপুয ইউব  

326.  

আবুর কারাভ আজাদ, বতা : মৃত এনামুর 

ক, গ্রাভ : ভাবরগাঁ, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জাভারপুয ইউব  

327.  

জভাোঃ বজোরুর ক, বতা : জভাোঃ ভকয়রসুয 

যভান, গ্রাভ : ভয়লারী, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জাভারপুয ইউব  

328.  

জভাোঃ ভবতউয যভান, বতা : জভাোঃ 

ভকয়রসুয যভান, গ্রাভ : ভয়লারী, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জাভারপুয ইউব  

329.  

জভাোঃ আোঃ  ায়রক, বতা : মৃত সুরতান 

আরী, গ্রাভ : ভয়লারী, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জাভারপুয ইউব  

330.  

জভাোঃ আজগয আরী, বতা : জভাোঃ ইউসুফ 

আরী, গ্রাভ : ভয়লারী, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জাভারপুয ইউব  

331.  

জভাোঃ ইরামুর ক, বতা : জভাোঃ বয 

উিীন, গ্রাভ : ভিতপুয, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জাভারপুয ইউব  

332.  

জভাোঃ বযফুর ইরাভ, বতা : মৃত  াবজয 

উিীন, গ্রাভ : পুফ গ াযপুগী, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জাভারপুয ইউব  

333.  

জভাোঃ মুজায়ম্মর ক, বতা : মৃত যবভ 

উিীন, গ্রাভ : ভয়লপুয, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জাভারপুয ইউব  

334.  

জভাোঃ আবনছুয যভান, বতা : মৃত নুরুর 

ইরাভ, গ্রাভ : দোঃ ফুটবকফাড়ী, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জাভারপুয ইউব  

335.  

জভাোঃ ইউসুপ আরী, বতা : মৃত যবপজ 

উিীন, গ্রাভ : ফুটবকফাড়ী, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জাভারপুয ইউব  

336.  

জভাোঃ আবভরুর ইরাভ, বতা : মৃত ভবপজ 

উিীন, গ্রাভ : পূফ গ াযপুগী, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জাভারপুয ইউব  

337.  

জভাোঃ জরার উিবন, বতা : জভাোঃ আবজজুয 

যভান, গ্রাভ : বযনাযােনপুয,  থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

338.  
জভাোঃ ইবরো আরী, বতা : মৃত আন 

আরী, গ্রাভ : বযনাযােনপুয,  থানা : 

জভাাম্মদপুয ইউব  



ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

339.  

জভাোঃ াফদুর, বতা : নইভ উিীন, গ্রাভ : 

বযনাযােনপুয,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

340.  

জভাোঃ াবভদুয যভান, বতা : আিা আরী, 

গ্রাভ : আযাজী িভপুয,  থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

341.  

জভাোঃ নুরুর ইরাভ, বতা : াবকভ উিীন, 

গ্রাভ : বযনাযােনপুয,  থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

342.  
ইউসুপ আরী, গ্রাভ : বযনাযােনপুয,  থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

343.  
জভাোঃ বযপ, গ্রাভ : বযনাযােনপুয,  থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

344.  

জভাোঃ যবপকুর ইরাভ, গ্রাভ : 

বযনাযােনপুয,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

345.  

জভাোঃ যবভ, বতা : উভান আরী, গ্রাভ : 

বযনাযােনপুয,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

346.  

জভাোঃ নুরুর ইরাভ, বতা : বভয উিীন, 

গ্রাভ : বযনাযােনপুয,  থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

347.  

জভাোঃ আোঃ  ায়রক, বতা :  াবজরুর ইরাভ, 

গ্রাভ : বযনাযােনপুয,  থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

348.  

জভাোঃ বযাজুর ইরাভ, বতা : কবফয আরী, 

গ্রাভ : বযনাযােনপুয,  থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

349.  

জভাোঃ  াবজরুর ইরাভ, বতা : মৃত জাফান 

আরী, গ্রাভ : বযনাযােনপুয,  থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

350.  

জভাোঃ আব্দুর কায়দয, বতা : কাসু জভাা : 

গ্রাভ : বযনাযােনপুয,  থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

351.  

জভাোঃ আয়নাোয জায়ন, বতা : জভাোঃ 

আবুর, গ্রাভ : গুববটা,  থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

352.  

জভাোঃ ায়পজ আোঃ ভবতন, গ্রাভ : 

বযনাযােনপুয,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

353.  

জভাোঃ  বরলুয যভান, বতা : জভাোঃ ভবপজ 

উিীন, গ্রাভ : জচোযম্যানাড়া, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

354.  

জভাোঃ লুৎপয যভান, বতা : ফবজয উিীন, 

গ্রাভ : বগরাফাড়ী,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

355.  

জভাোঃ যবফউর ইরাভ, বতা : জভাোঃ 

আনচারুর ক, গ্রাভ : বগরাফাড়ী,  থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

356.  

জভাোঃ য়রভান আরী, বতা : মৃত তবয 

উিীন, গ্রাভ : বগরাফাড়ী,  থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

357.  

জভাোঃ লুৎপয যভান, বতা : বফফয যভান, 

গ্রাভ : বগরাফাড়ী,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

358.  জভাোঃ োয়জদ আরী, বতা :  বয উিীন, জভাাম্মদপুয ইউব  



গ্রাভ : জপযাডাঙ্গী,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

359.  

জভাোঃ আয়নাোয জায়, বতা : য়রভান 

আরী, গ্রাভ : জপযাডাঙ্গী,  থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

360.  

জভাোঃ জভয়দ আরী, বতা : াইদ উিীন, 

গ্রাভ : বগরাফাড়ী,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

361.  

জভাোঃ আোঃ ভান্নান ফাবুর, বতা : মৃত 

আবজজুয যভান, গ্রাভ : বগরাফাড়ী,  থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

362.  

জভাোঃ ভাফুজুয যভান, বতা : জভাোঃ আোঃ 

ফাযী, গ্রাভ : বগরাফাড়ী,  থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

363.  

জভাোঃ আরীউয ইরাভ, বতা : জভাোঃ ইোকুফ 

আরী, গ্রাভ : বগরাফাড়ী,  থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

364.  

জভাোঃ যবপকুর ইরাভ, বতা : ফবজয উিীন, 

গ্রাভ : বগরাফাড়ী,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

365.  

জভাোঃ আবভয াভজা, বতা : মৃত বরভ 

উিীন, গ্রাভ : জপযাডাঙ্গী,  থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

366.  

জভাোঃ আইনুর ক, বতা : মৃত তবজফ উিীন, 

গ্রাভ : বগরাফাড়ী,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

367.  

জভাোঃ কুদ্দু, বতা : াবভদুয যভান, গ্রাভ : 

উোঃ ভাতৃগাঁ,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

368.  

জভাোঃ ভবয উিীন, বতা : মৃত  বভয উিীন, 

গ্রাভ : ভাতৃগাঁ,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

369.  

জভাোঃ হুভায়ুন কফীয, বতা : আরাজ্ব 

দাইমুর ক, গ্রাভ : ভাতৃগাঁ,  থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

370.  

জভাোঃ াবভদুয যভান, বতা : মৃত একাভ 

উিীন, গ্রাভ : ভাতৃগাঁ,  থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

371.  

জভাোঃ ভয়য আরী, বতা : হুয়ন আরী, 

গ্রাভ : উ: ভাতৃগাঁ,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

372.  
এভাজ উিীন, গ্রাভ : উ: ভাতৃগাঁ,  থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

373.  

জভাোঃ ভনসুয উিীন, বতা : আপাজ উিীন, 

গ্রাভ : ভাতৃগাঁ,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

374.  

জভাোঃ কয়ফদ আরী, বতা : আান আরী, 

গ্রাভ : ভাতৃগাঁ,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

375.  

জভাোঃ নজরুর ইরাভ, বতা : াভত আরী, 

গ্রাভ : জভাাম্মদপুয,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

376.  

জভাোঃ সুভন আরী, বতা : আবুর জায়ন, 

গ্রাভ : জভাাম্মদপুয,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

377.  
জভাোঃ বফফয যভান, গ্রাভ : জভাাম্মদপুয,  

থানা : ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  



378.  

জভাোঃ রবতপয যভান, বতা : কবয উিীন, 

গ্রাভ : জভাাম্মদপুয,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

379.  

জগৌতভ চক্রফতী, বতা : মৃত নীয়যন চক্রফতী, 

গ্রাভ : ফাবনোাড়া,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

380.  

যতন চক্রফতী, বতা : মৃত বদয়জন্দ্র নাথ 

চক্রফতী, গ্রাভ : জভাাম্মদপুয,  থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জভাাম্মদপুয ইউব  

381.  

জভাোঃ ভবকভ উিীন, বতা : মৃত এজায 

উিীন, গ্রাভ : আাননগয,  থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

যাজাগাঁ ইউব  

382.  

জভাোঃ আরভ, বতা : জভাোঃ সুরুজ্জাভার, গ্রাভ 

: আাননগয,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ  

যাজাগাঁ ইউব  

383.  

জভাোঃ আক্তায জাভার, বতা : মৃত যভত 

আরী, গ্রাভ : আাননগয,  থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

যাজাগাঁ ইউব  

384.  

জভাোঃ ফদরুজ্জাভান, বতা : মৃত আবু ফক্কয 

ববিক, গ্রাভ : আাননগয,  থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

যাজাগাঁ ইউব  

385.  

জভাোঃ ফাায আরী, বতা মৃত ফাঠু জভাাম্মদ, 

গ্রাভ : আাননগয,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

যাজাগাঁ ইউব  

386.  

জভাোঃ  বতফ উবিন, বতা : মৃত াজী ইবি 

আরী, গ্রাভ : আাননগয,  থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

যাজাগাঁ ইউব  

387.  

জভাোঃ নইমুবিন, বতা : মৃত দায়ন আরী, 

গ্রাভ : আাননগয,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

যাজাগাঁ ইউব  

388.  

জভাোঃ আনায আরী, বতা : মৃত বফশ্ব 

যকায, গ্রাভ : আাননগয,  থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

যাজাগাঁ ইউব  

389.  

জভাোঃ আভানুল্যা, বতা : মৃত বয উবিন, 

গ্রাভ : যাজাগাঁ,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

যাজাগাঁ ইউব  

390.  

জভাোঃ আবফ উবিন, বতা : মৃত াবকভ 

উবিন, গ্রাভ : যাজাগাঁ,  থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

যাজাগাঁ ইউব  

391.  

জভাোঃ ভবকভ উিীন, বতা : মৃত জাাতু 

জভাাম্মদ, গ্রাভ : যাজাগাঁ,  থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

যাজাগাঁ ইউব  

392.  

জভাোঃ কায়ভ আরী, বতা : মৃত যজফ আরী, 

গ্রাভ : যাজাগাঁ,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

যাজাগাঁ ইউব  

393.  

জভাোঃ যবপজ উিীন, বতা : মৃত জঙ্গলু 

জভাাম্মদ, গ্রাভ : যাজাগাঁ,  থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

যাজাগাঁ ইউব  

394.  

জভাোঃ য়রভান আরী, বতা : মৃত ভবপজ 

উিীন, গ্রাভ : চাাবত,  থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

যাজাগাঁ ইউব  

395.  

জভাোঃ জদয়রাোয জায়ন, বতা : পবজয 

উবিন, গ্রাভ : চাাবত,  থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

যাজাগাঁ ইউব  

396.  

জভাোঃ ইোকুফ আরী মুবি, বতা : মৃত দবফয 

উবিন, গ্রাভ : চাাবত,  থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

যাজাগাঁ ইউব  



397.  

জভাোঃ দুলু মুবি, বতা : মৃত গবণ যকায, 

গ্রাভ : উোঃ ফঠিনা,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

যাজাগাঁ ইউব  

398.  

জভাোঃ লুৎপয যভান, বতা : মৃ 

জকামুিীন, গ্রাভ : যাজাযাভপুয,  থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

যাজাগাঁ ইউব  

399.  
জভাোঃ ীদুল্লা, বতা : ভবয উিীন, গ্রাভ : 

মুজাফনী,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ  

জদফীপুয ইউব  

400.  

জভাোঃ দবফরুর ইরাভ, বতা : জকযাভ উিীন, 

গ্রাভ : মুজাফনী,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

401.  

জভাোঃ বজোরুর ইরাভ, বতা : জকযাভ 

উিীন, গ্রাভ : মুজাফনী,  থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

402.  

জভাোঃ আিা আরী, বতা : দবয উিীন, 

গ্রাভ : কায়রশ্বযগাঁ,  থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

403.  
জভাোঃ বগোউিীন, বতা : য়রভান, গ্রাভ : 

মুজাফনী,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

404.  

জভাোঃ আিা আরী, বতা : ফবছয উিীন, 

গ্রাভ : কায়রশ্বযগাঁ,  থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

405.  

জভাোঃ আরভ জায়ন, বতা : কবরভ উিীন, 

গ্রাভ : দাযাজগাঁ,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

406.  

জভাোঃ জবরুর ইরাভ, বতা : এনামুর ক, 

গ্রাভ : দাযাজগাঁ,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

407.  

জভাোঃ বযামুর ইরাভ, বতা : আবয 

উিীন, গ্রাভ : কায়রশ্বযগাঁ,  থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

408.  

জভাোঃ আবভয জায়ন, বতা : আরাজ 

ায়পজ উিীন, গ্রাভ : জাল্টযী,  থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

409.  

জভাোঃ আযাফুর ইরাভ, বতা : আবজজায 

যভান, গ্রাভ : চুচুরী,  থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

410.  

জভাোঃ জতাপাজ্জর জায়ন, বতা : আবজজায 

যভান, গ্রাভ : চুচুরী,  থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

411.  

জভাোঃ বদুয যভান, বতা : যবপক উিীন, 

গ্রাভ : চুচুরী,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

412.  

জভা: বককুর ইরাভ, বতা : ইভাভ উিীন, 

গ্রাভ : জাল্টযী,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

413.  

জভাোঃ ধবজবুর ক, বতা : ানায উিীন, 

গ্রাভ : জভারানী,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

414.  

জভাোঃ ইউনু আরী, বতা : বফয উিীন, 

গ্রাভ : জদফীপুয,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

415.  

জভাোঃ আনছারুর ইরাভ, বতা : ইোবন 

আরী, গ্রাভ : জদফীপুয,  থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

416.  
জভাোঃ আব্দু বুয, বতা : মাত্রু মুবি, গ্রাভ : 

জদফীপুয,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  



417.  

জভাোঃ আব্দুয যবদ, বতা : ভারু জভাাোঃ, 

গ্রাভ : জদফীপুয,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

418.  

জভাোঃ তবছয উিীন, বতা : জবয উিীন, 

গ্রাভ : জদফীপুয,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

419.  

জভাোঃ নাঈভ জায়ন, বতা : াাদত আরী, 

গ্রাভ : জদফীপুয,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

420.  

জভাোঃ যভান আরী, বতা : আবরভ উিীন, 

গ্রাভ : জভারানী,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

421.  

জভাোঃ জবরুর ইরাভ, বতা: এনামুর ক, 

গ্রাভ : দাযাজগাঁ,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

422.  
জভাোঃ জভাফাকয উল্লা, গ্রাভ : জভারানী,  থানা 

: ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

423.  

জভাোঃ াভসুর আরভ, বতা : আোঃ রবতপ, 

গ্রাভ : জদফীপুয,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

424.  

জভাোঃ াান আরী, বতা : মৃত কুদ্দু আরী, 

গ্রাভ : মুজাফনী,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

425.  

জভাোঃ জভজফজ্জাভান, বতা : াবপয উিীন, 

গ্রাভ : জদফীপুয,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

426.  

জভাোঃ আোঃ ভবভন, বতা : বফঘানু জভাাম্মদ, 

গ্রাভ : জটাগাঁ,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

427.  

জভাোঃ আোঃ আবজজ, বতা : দাযাজউবিন, 

গ্রাভ : জদফীপুয,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

428.  

জভাোঃ ইউছুফ আরী, বতা : ইছাভ উিীন, 

গ্রাভ : জদফীপুয,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

429.  

জভাোঃ আবু াান, বতা : মৃত আ: কুদ্দু, 

গ্রাভ : মুজাফনী,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

430.  

জভাোঃ বপউর কবযভ, বতা : মৃত অবপজ 

উিবন, গ্রাভ : মুজাফনী,  থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

431.  

জভাোঃ াবফরুর ইরাভ, বতা : ডাোঃ য়রভান 

আরী, গ্রাভ : ফরযাভপুয,  থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

432.  

জভাোঃ ভেনুর ইরাভ, বতা : উভান আরী, 

গ্রাভ : জদফীপুয,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

433.  

জভাোঃ  ায়দমুর ইরাভ, বতা : পুাতু 

জভাা:, গ্রাভ : মুজাফনী,  থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

434.  

জভাোঃ  ায়দমুর ইরাভ, বতা : তবরভ 

উিীন, গ্রাভ : জবরাপুকুয,  থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

435.  

জভাোঃ জভাোয়জ্জভ, বতা : ইভাইর জায়ন, 

গ্রাভ : মুজাফনী,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

436.  জভাোঃ ভারুপ জায়ন, বতা : দুরার জায়ন, জদফীপুয ইউব  



গ্রাভ : মুজাফনী,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

437.  

জভাোঃ  ায়দমুর ইরাভ, বতা : মৃত কবছভ 

উিীন, গ্রাভ : মুজাফনী,  থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

438.  

জভাোঃ ভন্টু জভাাম্মদ, বতা : যবভ উিীন, 

গ্রাভ :  বরাকুবড়,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

439.  

জভাোঃ ারুন অয যবদ, বতা : আোঃ কায়দয, 

গ্রাভ :  বরাকুবড়,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

440.  

জভাোঃ যবদুর ইরাভ, বতা : মৃত 

জতাপায়ের জায়ন, গ্রাভ :  বরাকুবড়,  

থানা : ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

441.  

জভাোঃ ািাভ জায়ন, বতা : মৃত আবভয 

জায়ন, গ্রাভ :  বরাকুবড়,  থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

442.  

জভাোঃ ভেনুর ক, বতা : মৃত উভান আরী, 

গ্রাভ : মুজাফণী,  থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জদফীপুয ইউব  

443.  
নাযােন চক্রফতী, গ্রাভ : চবন্ডপুয, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জগন্নাথপুয ইউব  

444.  
সুয়ফাধ গাঙ্গুরী, গ্রাভ : ফাসুয়দফপুয, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জগন্নাথপুয ইউব  

445.  
তাবযণী চক্রফতী, গ্রাভ : জদৌরতপুয, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জগন্নাথপুয ইউব  

446.  
রবিকান্ত চক্রফতী, গ্রাভ : জদৌরতপুয, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জগন্নাথপুয ইউব  

447.  
ধীয়যন্দ্র নাথ চক্রফতী, গ্রাভ : ধয়ন্দাগাঁ, থানা 

: ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জগন্নাথপুয ইউব  

448.  
জভাোঃ ভনসুয আরী, গ্রাভ : জগন্নাথপুয, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জগন্নাথপুয ইউব  

449.  
জভাোঃ আব্দুল্লা, গ্রাভ : জগন্নাথপুয, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জগন্নাথপুয ইউব  

450.  

জভাোঃ জতাপাজ্জর জায়ন, গ্রাভ : ববঙ্গো 

জদৌরতপুয, থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জগন্নাথপুয ইউব  

451.  

জভাোঃ আব্দুয যভান, গ্রাভ : ববঙ্গো 

জদৌরতপুয, থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জগন্নাথপুয ইউব  

452.  

জভাোঃ ফায়ায মুবি, গ্রাভ : ববঙ্গো 

জদৌরতপুয, থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জগন্নাথপুয ইউব  

453.  

জভাোঃ াভসুর ক, গ্রাভ : ববঙ্গো 

জদৌরতপুয, থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জগন্নাথপুয ইউব  

454.  
জভাোঃ আবজজুয যভান, গ্রাভ : ধয়ন্দাগাঁ, 

থানা : ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জগন্নাথপুয ইউব  

455.  
জভাোঃ মযত আরী, গ্রাভ :  াগযাফাড়ী, থানা 

: ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জগন্নাথপুয ইউব  

456.  
জভাোঃ আোঃ আবজজ, গ্রাভ :  াগযাফাড়ী, থানা 

: ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জগন্নাথপুয ইউব  

457.  
জভাোঃ ভনসুয আরী, গ্রাভ : জডাডাাড়া, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জগন্নাথপুয ইউব  

458.  
জভাোঃ আোঃ যাজ্জাক, গ্রাভ : চবন্ডপুয, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জগন্নাথপুয ইউব  

459.  জভাোঃ দুরার বভো, গ্রাভ : চবন্ডপুয, থানা : জগন্নাথপুয ইউব  



ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

460.  

জভাোঃ গুরজান জায়ন, বতা : জভাোঃ জবাচক 

বভো, গ্রাভ : াাাড়া, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

শু ানপুকুযী ইউব  

461.  

জভাোঃ নুয জায়ন, বতা : জভাোঃ জেনার 

বভো, গ্রাভ : ফগুড়াাড়া, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

শু ানপুকুযী ইউব  

462.  

জভাোঃ আোঃ কবযভ, বতা : আকাফয আরী, 

গ্রাভ : তল্লী ফাড়ী, থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

শু ানপুকুযী ইউব  

463.  

জভাোঃ এনামুর ক, বতা : মৃত আতাফ আরী, 

গ্রাভ : পূফ গ শু ানপুকুযী, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

শু ানপুকুযী ইউব  

464.  

জভাোঃ ভকবুর জায়ন, বতা : মৃত ভধরু 

জভাাম্মদ, গ্রাভ : পূফ গ শু ানপুকুযী, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

শু ানপুকুযী ইউব  

465.  

জভাোঃ আব্দু যবভ, বতা : জভাোঃ জগতু জ , 

গ্রাভ : জতোযীগাঁ থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

শু ানপুকুযী ইউব  

466.  

জভাোঃ আবু তায়য, বতা : মৃত নয়য জ , 

গ্রাভ : জতোযীগাঁ থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

শু ানপুকুযী ইউব  

467.  

জভাোঃ াইদুয ক, বতা : জভাোঃ ভকবুর 

জায়ন, গ্রাভ : জতোযীগাঁ থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

শু ানপুকুযী ইউব  

468.  

জভাোঃ জেনার আয়ফদীন, বতা : জভাোঃ 

জতাোত জ , গ্রাভ : রাউথুবত, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

শু ানপুকুযী ইউব  

469.  

জভাোঃ এভদাদুর ক, বতা : জভাোঃ আোঃ 

াবভদ, গ্রাভ : রাউথুবত, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

শু ানপুকুযী ইউব  

470.  
জভাোঃ আোঃ াভাদ, গ্রাভ : রাউথুবত, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

শু ানপুকুযী ইউব  

471.  

জভাোঃ আোঃ কবযভ, বতা : মৃত সনমুবিন জ , 

গ্রাভ : ফাাংয়যাট, থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

শু ানপুকুযী ইউব  

472.  

জভাোঃ আোঃ কায়দয, বতা : জভাোঃ আোঃ কবযভ, 

গ্রাভ : ফাাংয়যাট, থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

শু ানপুকুযী ইউব  

473.  

জভাোঃ আোঃ ভান্নান, বতা : জভাোঃ আোঃ কবযভ, 

গ্রাভ : ফাাংয়যাট, থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

শু ানপুকুযী ইউব  

474.  

জভাোঃ জায়রভান ইরাভ, বতা : মৃত াবকভ 

উবিন, গ্রাভ : ফাাংয়যাট, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

শু ানপুকুযী ইউব  

475.  

জভাোঃ ভবজফয যভান, বতা : জভাোঃ বযাজ 

আরী, গ্রাভ : কাবরকাগাঁ থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

শু ানপুকুযী ইউব  

476.  

জভাোঃ ইভান আরী, বতা : মৃত নয়ছাদীন 

ইরাভ, গ্রাভ : াঠানাড়া, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

শু ানপুকুযী ইউব  

477.  

জভাোঃ বযাজুর ইরাভ, বতা : আয়চন 

আরী, গ্রাভ : দোঃ কাবরকাগাঁ, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

শু ানপুকুযী ইউব  

478.  

জভাোঃ আোঃ ফাড়ী াা, বতা : মৃত নুরুর ক 

াা, গ্রাভ : বড-াট, থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

শু ানপুকুযী ইউব  



479.  

জভাোঃ জবয উিীন, বতা : মৃত ফাায 

উিীন, গ্রাভ : রাউথুবত, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

শু ানপুকুযী ইউব  

480.  

জভাোঃ আবছভ উিীন, বতা : মৃত যবভ ফ , 

গ্রাভ : রাউথুবত, থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

শু ানপুকুযী ইউব  

481.  

জভাোঃ আোঃ যভান ফাদা, বতা : মৃত 

ভনতাজ আরী, গ্রাভ : রাউথুবত, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

শু ানপুকুযী ইউব  

482.  

জভাোঃ ভন্নাত আরী, বতা : জভাোঃ য়পয 

উবিন, গ্রাভ : রাউথুবত, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

শু ানপুকুযী ইউব  

483.  

জভাোঃ যায়দ, বতা : জভাোঃ শুকুয আরী, গ্রাভ 

: রাউথুবত, থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

শু ানপুকুযী ইউব  

484.  
জভাোঃ যঞ্জু, বতা : জভাোঃ শুকুয আরী, গ্রাভ : 

রাউথুবত, থানা : ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

শু ানপুকুযী ইউব  

485.  

জভাোঃ বনজাভ উিীন, বতা : জভাোঃ ভবয 

উিীন, গ্রাভ : রাউথুবত, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

শু ানপুকুযী ইউব  

486.  

জভাোঃ জকাযফান আরী, বতা : জভা: জদরাদ, 

গ্রাভ : রাউথুবত, থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

শু ানপুকুযী ইউব  

487.  

জভাোঃ  াজা নইমুিীন, বতা : জভাোঃ জেনার, 

গ্রাভ : রাউথুবত, থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

শু ানপুকুযী ইউব  

488.  

জভাোঃ াভাদ, বতা : জভাোঃ আনন্দ জ , গ্রাভ 

: রাউথুবত, থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

শু ানপুকুযী ইউব  

489.  

জভাোঃ ভবন আরী, বতা : জভাোঃ াভসুর 

ক, গ্রাভ : জবারা, থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জফগুনফাড়ী ইউব  

490.  

জভাোঃ সতেবুয যভান, বতা : জভাোঃ ইব্রাবভ 

আরী, গ্রাভ : জবারা, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জফগুনফাড়ী ইউব  

491.  

জভাোঃ াবভদুর ইরাভ, বতা : জভাোঃ 

াভসুবিন, গ্রাভ : জবারা, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জফগুনফাড়ী ইউব  

492.  

জভাোঃ ায়ফ আরী, বতা : জভাোঃ  াবজভ 

উিীন, গ্রাভ : জবারা, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জফগুনফাড়ী ইউব  

493.  

জভাোঃ চেনুর মুবি, বতা : চকটু জভাাম্মদ, 

গ্রাভ : জবারা, থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জফগুনফাড়ী ইউব  

494.  

জভাোঃ বফফয যভান, বতা : মৃত দবফয 

উিীন, গ্রাভ : জবারা, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জফগুনফাড়ী ইউব  

495.  

জভাোঃ নুরুর ইরাভ, বতা : জভাোঃ তবভজ 

উিীন, গ্রাভ : ফাবন্দগড়, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জফগুনফাড়ী ইউব  

496.  

জভাোঃ ইোয়পজ আরী, বতা : জভাোঃ জনপয 

আরী, গ্রাভ : ফাবন্দগড়, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জফগুনফাড়ী ইউব  

497.  

জভাোঃ জফরার জায়ন, বতা : মৃত ছবরভ 

উিীন, গ্রাভ : ফাবন্দগড়, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জফগুনফাড়ী ইউব  

498.  জভাোঃ যবফউর ইরাভ, বতা : জভাোঃ জেনার জফগুনফাড়ী ইউব  



আয়ফদীন, গ্রাভ : ফাবন্দগড়, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

499.  

জভাোঃ পাযজুর ইরাভ, বতা : জভাোঃ আব্দুর 

আরী, গ্রাভ : ফাবন্দগড়, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জফগুনফাড়ী ইউব  

500.  

জভাোঃ আব্দুর আবজজ, বতা : জভাোঃ ইব্রাবভ 

আরী, গ্রাভ : ফাবন্দগড়, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জফগুনফাড়ী ইউব  

501.  

জভাোঃ আব্দুর োয়দ যকায, বতা : জভাোঃ 

তায়য আরী, গ্রাভ : সেদপুয, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জফগুনফাড়ী ইউব  

502.  

জভাোঃ ভয়না আরী, বতা : বফফয যভান, 

গ্রাভ : সেদপুয, থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জফগুনফাড়ী ইউব  

503.  

জভাোঃ ফাইদুয যভান, বতা : জভাোঃ 

তায়রবুয যভান, গ্রাভ : সেদপুয, থানা : 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জফগুনফাড়ী ইউব  

504.  

জভা: বভনাজ আরী, বতা: জভা: আব্দুর াই, 

গ্রাভ: সেদপুয, থানা: ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জফগুনফাড়ী ইউব  

505.  

জভা: ইবরোজ আরী, বতা: আব্দুর াদী, 

গ্রাভ: সেদপুয, থানা: ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জফগুনফাড়ী ইউব  

506.  

জভা: আব্দুর রবতপ, বতা: মৃত বনজাভ 

উিীন, গ্রাভ: সেদপুয, থানা: ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ  

জফগুনফাড়ী ইউব  

507.  

জভা: াান আরী, বতা: মৃত আবতোয 

যভান, গ্রাভ: সেদপুয, থানা : ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জফগুনফাড়ী ইউব  

508.  

জভা: জনাফ আরী, বতা: চালূ  জভাাম্মদ, 

গ্রাভ: সেদপুয, থানা: ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জফগুনফাড়ী ইউব  

509.  

জভা: আজাায আরী, বতা: গফুয উিীন, 

গ্রাভ: সেদপুয, থানা : ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জফগুনফাড়ী ইউব  

510.  

জভা: োবছভ উিীন, বতা: বজোয উিীন, 

গ্রাভ: সেদপুয, থানা: ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জফগুনফাড়ী ইউব  

511.  

জভা: যবপকুর ইরাভ: বতা: জভা: ইউসুপ 

আরী, গ্রাভ: পূফ গ জফগুনফাড়ী, থানা: ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জফগুনফাড়ী ইউব  

512.  

জভা: াইফুর ইরাভ, বতা: জভা: ভয 

আরী, গ্রাভ: পূফ গ জফগুনফাড়ী, থানা: ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জফগুনফাড়ী ইউব  

513.  

আব্দু াত্তায, বতা: মৃত আব্দুয যবভ, 

গ্রাভ: পূফ গ জফগুনফাড়ী, থানা: ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জফগুনফাড়ী ইউব  

514.  

জভা: আব্দুর কুদ্দু, বতা: মৃত পয়েজ 

উিীন, গ্রাভ: পূফ গ জফগুনফাড়ী, থানা: 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জফগুনফাড়ী ইউব  

515.  

জভাোঃ বজোউয যভান, বতা : মৃত বযোজুর 

ইরাভ, গ্রাভ: পূফ গ জফগুনফাড়ী, থানা: 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জফগুনফাড়ী ইউব  

516.  

জভাোঃ আবু ফক্কয, বতা : জভাোঃ য়রভান 

আরী, গ্রাভ: াইকাড়া, থানা: ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জফগুনফাড়ী ইউব  

517.  বকযণ চক্রফতী, বতা : মৃত অবনর চক্রফতী, জফগুনফাড়ী ইউব  



গ্রাভ: াইকাড়া, থানা: ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

518.  

ননী জগাার চক্রফতী, বতা : মৃত কাবরচযণ 

চক্রফতী, গ্রাভ: াইকাড়া, থানা: ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জফগুনফাড়ী ইউব  

519.  

ভনী চক্রফতী, বতা : ননী জগাার চক্রফতী, 

গ্রাভ: াইকাড়া, থানা: ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জফগুনফাড়ী ইউব  

520.  

রিণ চক্রফতী, বতা : ননী জগাার চক্রফতী, 

গ্রাভ: াইকাড়া, থানা: ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জফগুনফাড়ী ইউব  

521.  

বধয়যন চক্রফতী, বতা : মৃত ময়গ চক্রফতী, 

গ্রাভ: াইকাড়া, থানা: ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জফগুনফাড়ী ইউব  

522.  

অতুর চক্রফতী, বতা : মৃত ময়গ চক্রফতী, 

গ্রাভ: াইকাড়া, থানা: ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জফগুনফাড়ী ইউব  

523.  

জভাোঃ পযাদ জায়ন, বতা : জভাোঃ বযোজ 

উিীন, গ্রাভ: উত্তয জবনাযী, থানা: 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

রুবো বিভ ইউব  

524.  
জভাোঃ হুয়ন, বতা : তবয উিীন, গ্রাভ: ভধ্য 

জবনাযী, থানা: ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

রুবো বিভ ইউব  

525.  

জভাোঃ আোঃ কায়দয, বতা : জভাোঃ জয আরী, 

গ্রাভ: দবিণ জবনাযী, থানা: ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

রুবো বিভ ইউব  

526.  

জভাোঃ আবভনুর ইরাভ, বতা : জভাোঃ আবয 

উিীন, গ্রাভ: কাবনকারগাঁ থানা: 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

রুবো বিভ ইউব  

527.  

জভাোঃ রুিভ আরী, বতা : আোঃ  সুফান, গ্রাভ: 

বিভ কারগাঁ, থানা: ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

রুবো বিভ ইউব  

528.  

দবফরুর ইরাভ, বতা : জভাোঃ চইতন, গ্রাভ: 

ভধ্য কারগাঁ, থানা: ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

রুবো বিভ ইউব  

529.  
জভাোঃ ইবি, বতা : নিই, গ্রাভ: পূফ গ 

কারগাঁ, থানা: ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

রুবো বিভ ইউব  

530.  

জভাোঃ ভনছুয আরী, বতা : খুবক জভাাম্মদ, 

গ্রাভ: ভধ্য ভন্ডরাদাভ, থানা: ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

রুবো বিভ ইউব  

531.  

জভাোঃ বরোকত আরী, বতা : তাযাফউিীন, 

গ্রাভ: ভধ্য ভন্ডরাদাভ, থানা: ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

রুবো বিভ ইউব  

532.  

বফনে কুভায ফভ গন, বতা : জদয়ফন্দ্র নাথ, 

গ্রাভ: ভধ্য কারগাঁ, থানা: ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

রুবো বিভ ইউব  

533.  

জভাোঃ আবজজুর ইরাভ, বতা : জভাোঃ 

বযফুর ইরাভ, গ্রাভ: ভাধফপুয, থানা: 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জঢারায াট ইউব  

534.  

জভাোঃ আজগয আরী, বতা : জভাোঃ আব্দুয 

যভান, গ্রাভ: জফাোবরো, থানা: ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জঢারায াট ইউব  

535.  

জভাোঃ োয়জদ আরী, বতা : জভাোঃ ভাঘু 

মুবি, গ্রাভ: ভাধফপুয, থানা: ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জঢারায াট ইউব  

536.  

জভাোঃ আবভনুর ইরাভ, বতা : মৃত ইজাভ 

উবিন, গ্রাভ:  বড়ফাড়ী, থানা: ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জঢারায াট ইউব  



537.  

জভাোঃ আযভান আরী, বতা : জভাোঃ ইায 

উবিন, গ্রাভ: আযাজী দবিণ ফঠিনা, থানা: 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জঢারায াট ইউব  

538.  

জভাোঃ ায়ফ মুবি, বতা : মৃত ভযভ আরী, 

গ্রাভ: ধভ গপুয, থানা: ঠাকুযগাঁ দয, 

ঠাকুযগাঁ 

জঢারায াট ইউব  

539.  
জভাোঃ াবনপ মুবি, গ্রাভ: ধভ গপুয, থানা: 

ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ 

জঢারায াট ইউব  

540.  

জভাোঃ ববিকুয ইরাভ, বতা : ইবরো 

আরী, গ্রাভ: ভাধফপুয, থানা: ঠাকুযগাঁ 

দয, ঠাকুযগাঁ 

জঢারায াট ইউব  

541.  
মভাোঃ নজরুল ইসলাভ শালডাঙ্গা, ফামুননয়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭১৪৮৬২৯৭৩ 

542.  

মভাোঃ সনপউল ইসলাভ 

ফাভমভনিল, ফামুননয়া, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

  

543.  
মভাোঃ হানসর উদ্দীন, ফামুননয়া, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

  

544.  
মভাোঃ আইনুল হক পাঁনসদহ, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৮৪৯৮১৮৭৮ 

545.  
মভাোঃ আবু ফক্কর নসনদ্দক, পাঁনশদহ, লানহড়ীহাট, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২৩৮৫৮৭৭২ 

546.  
মভাোঃ পজলুর রহভান, ক্ষুদ্র ভািখুনরয়া, লানহড়ী 

হাট, ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২২৭৫৩৭৫৯ 

547.  
মভাোঃ রসতভ আলী, পাঁনসদহ, লানহড়ী হাট, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

548.  
মভাোঃ মভামনায়ার মহামসন, চাকদহ, লানহড়ীহাট, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগঁও। 

 ০১৭৮৬০৮০১১৫৪ 

549.  
মভাোঃ আব্দুল ফামসদ, মকানাড়া, লানহড়ীহাট, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭১৩৭৮৯৭৩৮ 

550.  
মভাোঃ ক্বারী আহভদ আলী, াঁচমদায়াল, 

লানহড়ীহাট, ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৫৩৩৯৫১০০ 

551.  

মভাোঃ হামপজ সানহরম্নল ইসলাভ, রায়ভহল, 

লানহড়ীহাট,  

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৬৩১১১৩৭৫ 

552.  
মভাোঃ নূর হুসাইন, রায়ভহল, লানহড়ীহাট, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

553.  
মভাোঃ নানসরম্নল ইসলাভ, রায়ভহল, লানহড়ীহাট, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৭৪০৯৮৭৯৯ 

554.  
মভাোঃ জনভরম্নল ইসলাভ, ননটালমডাফা, 

ফামুননয়া, ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৬২৯৭২৭২৪ 

555.  
মভাোঃ মুজাফ্পর রহভান, ননটালমডাফা, ফামুননয়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭০৫৮৯৭৮১৭ 

556.  
মভাোঃ এভদাদুর রহভান, কানভত্মনবটা, ফামুননয়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭০৫৮৯৭৮১৭ 

557.  
মভাোঃ দনললুর রহভান, কানভত্মনবটা, ফামুননয়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩১৪৮৩০৮৬ 

558.  
মভাোঃ নুর ইসলাভ, শালডাঙ্গা, ফামুননয়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩৮২৫৬০৯১ 

559.  মভাোঃ মভাফারক মহামসন াঁচমদায়াল   

560.  
মভাোঃ দনফরম্নল ইসলাভ, াঁচমদায়াল , 

ভধ্যাড়া, ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩৫৩৪৬৩৬০ 



561.  মভাোঃ আইনুল হক, াঁচ মদায়াল  ০১৭৮৪৯৮১৮৭৮ 

562.  
মভাোঃ দনফরম্নল ইসলাভ, াঁচমদায়াল, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৬৪৯৬৮৬১৪ 

563.  
মভাোঃ খয়রম্নল ইসলাভ, চাকদহ, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

564.  
মভাোঃ মখারমশদ আলভ, শালডাঙ্গা, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৭০৭১২৬১৩ 

565.  
মভাোঃ সুজাউল হক, নয়াজুাড়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩০৯২৯১৭২ 

566.  মভাোঃ আবু ততয়ফ, মনসারী, রংপুর।  ০১৭১৯৮২৮৮২৩ 

567.  
মভাোঃ মরজাউল কনরভ, শালডাঙ্গা/রায়ভহল, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৮৩২২০৫০৮ 

568.  মভাোঃ ওয়ামহদুজ্জাভান   

569.  
মভাোঃ ভনহবুর রহভান, ক্ষুদ্র ভািখুনরয়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২২২৫৫৪১৩ 

570.  মভাোঃ রম্নহুল আনভন, ানরয়া,  ০১৭৪০০১০৭৬৬ 

571.  মভাোঃ কনপল উদ্দীন   

572.  মভাোঃ হানফবুর রহভান   

573.  
মভাোঃ শনপউল কনরভ, দনিন ানরয়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৮৬৭০৪৩৬৩ 

574.  
মভাোঃ কাভরম্নজ্জাভান, কানিকা াড়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২৩৫৩৩১৪২ 

575.  
মভাোঃ মভাজাফ্পর রহভান, নজলস্নুরাড়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭০৫৮৯৮৮১২ 

576.  
মভাোঃ হারম্নন-অর রনশদ, কালুাড়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩৮৬৫৫৬০৭ 

577.  
মভাোঃ সনপকুল ইসলাভ, নজলস্নুরাড়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৪৪৩২৬১৯৬ 

578.  
মভাোঃ মতাপাজ্জল হক, নসংহারী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৫১৩৮৭৮৬৯ 

579.  
মভাোঃ আময়স উদ্দীন, ইলুয়াটলী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৭৪৬০১৪৯৮ 

580.  
মভাোঃ খনশয়র রহভান, কানিিকাাড়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৯২৯৫০৩৬৯ 

581.  
মভাোঃ ফাফলু মহামসন, ভািখুনরয়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩৭৬৪১৫৫৪ 

582.   মভাোঃ নানজভ উদ্দীণ ভাস্টার  ০১৭২২৬৮৩২৯২ 

583.  মভাোঃ সমলভান আলী  ০১৭৮৪৯৮৩৬৪০ 

584.  ইভাভ সভমশর আলী , ফামুননয়া (সরভজানন)  ০১৭১৮৬৪৮৯০৫ 

585.  
মভাোঃ আইনুল হক, ফরভতুল, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩৮২৫৬১১১ 

586.  
মভাোঃ রম্নহুল আনভন, দনিন ানরয়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৪০০১০৭৬৬ 

587.  
মভাোঃ আব্দুল আলী, দনিন ানরয়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৪০০৪৯৬১৪ 

588.  
মভাোঃ মদলওয়ার মহামসন, কানিক াড়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৪৪৩৩২৫৮১ 

589.  
মভাোঃ কনপল উদ্দীন, নিভডাঙ্গী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৮৪০৭৪৯৭৬ 

590.  
মভাোঃ তনহদুল ইসলাভ, কানিিকাড়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩৫৮৮৩৫৯৬ 



591.  হামপজ মভাোঃ মরজাউল ইসলাভ  ০১৭২২৪৮০২০৯ 

592.  
ভাওোঃ মভাোঃ ইস্রাঈল সাং-কানিিকাড়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২৫২৯২৫৮০ 

593.  মভাোঃ মখারমশদ মুনি  ০১৭৫০৩৬৩৮৯৮ 

594.   মভাোঃ আনভর ফকভ   

595.  মভাোঃ আবু সুনপয়ান  ০১৭৪০৩৪৭১৭৮ 

596.   মভাোঃ রনপকুল ইসলাভ  ০১৭২৫৭৪৩২৭৩ 

597.  
মভাোঃ ভহনসন আলী সাং-জাউননয়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩৭৩৪৭৫২১ 

598.  
মভাোঃ নুরল আনভন সাং-জাউননয়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২৮৭৩৮৯৬৬ 

599.  মভাোঃ আোঃ আনজজ   

600.  
মভাোঃ তনসরম্নল সাং-জাউননয়া হানভদুর 

াড়া, ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

601.  
মভাোঃ রনপকুল ইসলাভ, চামড়াল ভহৎাড়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

602.  
মভাোঃ আনসর মহামসন, চামড়াল ভহৎাড়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

603.  
মভাোঃ মহামসন আলী, চামড়াল মচৌরঙ্গী 

ফাজার, ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

604.  
মশু মভাহাম্মদ চামড়াল, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

  

605.  

মভাোঃ আউনলয়া মভাহাম্মদ 

চামড়াল ফানলয়াডাঙ্গী, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

  

606.  
 মভাোঃ নুর মহাসাইল সাং-মিাট নসঙ্গীয়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৮১৩২১৮৪৩০ 

607.  
মভাোঃ মুশমপকুর রহভান সাং-মিাট নসঙ্গীয়, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২৪৩৯৩২৩৪ 

608.  
মভাোঃ খনতফ উদ্দীন, সাং-মিাট নসঙ্গীয় 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৮০৭৪৬১১৫ 

609.  
হামপজ মভাোঃ এভদাদুল হক সাং-ঠুভননয়া 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২৭২২৮৩৯৪ 

610.  
মভাোঃ আনজভ উদ্দীন সাং-রমদশীাড়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৪৩৪০৫০৭৬ 

611.  
মভাোঃ নজরম্নল ইসলাভ সাং-রমদশীাড়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩৭১৬৯৩৯১ 

612.  
মভাোঃ নসনদ্দক আলী সাং-রমদশী াড়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৮৪৯৩৯৭৪৫ 

613.  
মভাোঃ রাজু সাং-রমদশী াড়া ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২৯৮০৪৯৫৭ 

614.  
মভাোঃ মসামলভান আলী সাং-রমদশীাড়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩৯৯৬১৪৪৬ 

615.  
মভাোঃ ওসভান আলী সাং-লালাপুর, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

616.  
মভাোঃ নভজানুর রহভান সাং-সাফাজপুর, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২২৬২১৩৭৯ 

617.  
,মভা: সনহর উনদ্দন  

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও 

  

618.  
মভৌোঃ মভাোঃ খনতবুর রহভান সাং-ভধুপুর, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭১৪৬৯২১২১ 



619.  
মভাোঃ আোঃ কামদর, কাঁচনা, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

  

620.  
মভাোঃ জাহাঙ্গীর আলাভ, কাচনা, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২০৮০৩২৫৩ 

621.  
মভাোঃ রনপকুল ইসলাভ, মজার কানল, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৪৬২১৯১৪৫ 

622.  
মভাোঃ আব্দুলস্নানহস সাপী, কাচনা ভধুপুর, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২০৮০২৬৭৩ 

623.  
মভাোঃ খানতজুল, সনগাঁও, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

  

624.  মভাোঃ আলভ   

625.  মভাোঃ তপাজ্জল মহামসন    

626.  মভাোঃ সনরফুল ইসলাভ   

627.  মভাোঃ আননসুর রহভান  ০১৭২৮৯৪৯৫৫২ 

628.  মভাোঃ লনতপর রহভান   

629.  মভাোঃ কদ্দুস   

630.  
মভাোঃ আব্দুল ভনজদ, নতলাবাষা, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

631.  
মভাোঃ আননসুর রহভান, চামড়াল, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

632.  
মভাোঃ জয়নুল আমফদীন, চামড়াল, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩৭৭৯৭১২১ 

633.  
মভাোঃ আমনায়ার আলী, চামড়াল, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

634.  
মভাোঃ আসলাভ উদ্দীন, চামড়াল, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

635.  
মভাোঃ আবু তামহর, চামড়াল দনিনাড়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

636.  
মভাোঃ সাভসুল আলভ, চামড়াল ানতলাবাষা, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

637.  
মভাোঃ তনহরম্নল ইসলাভ, চামড়াল প্রধানাড়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৪৫০৮২৪১২ 

638.  
মভাোঃ আমনায়ার আলী, চামড়াল, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

639.  
মভাোঃ আউনলয়া আহামম্মদ, চামড়াল, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

640.  
মভাোঃ নগয়াস উদ্দীন, চামড়াল পূফ ি প্রধানাড়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

641.  
মভাোঃ তসনলভ উদ্দীন, চামড়াল ভধ্যাড়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

642.  
মভাোঃ হুমসন আলী, চামড়াল মচৌরঙ্গী ফাজার, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩৯৯৮৯৯৯৮ 

643.  মভাোঃ সনহদুর রহভান সাং-ফনাগাঁও  ০১৭১৩৬৮৭৮৫৭ 

644.  নশিক মভাোঃ মরজাউল কনরভ  ০১৭৩৫৮২১৮৫৪ 

645.  মভাোঃ মগালাভ রফফানী  ০১৭৫০৮৩৫৭৯৪ 

646.  জন মভাোঃ ভনতয়ার রহভান   

647.  নশিক মভাোঃ নসরাজুর হক   

648.  
নশিন মভাোঃ শানহদ আল ভামুন, বান্ডারদহ, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩৬৮০৩৪৭২ 

649.  নশিমকর মভাোঃ মরজাউল কনরভ  ০১৭৩৫৮২১৮৫৪ 



650.  
 মভাহাম্মদ মহামসন, নকসভত লাশফাড়ী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭১৩৭২৩৭৭৪ 

651.  
মভাোঃ ভসনলভ উদ্দীন, কানশডাঙ্গা, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২১৭৮৬৫৫৭ 

652.  
মভাোঃ খনললুর রহভান, ফড় গানিয়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

653.  
মভাোঃ আশরাপ আলী, নুনমতার নুনাাড়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩৭৮১৯৯১৫ 

654.  
মভাোঃ জনসভ উদ্দীণ, ারম্নয়া, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩৭৭৯৭৭১৫ 

655.  
মভাোঃ আলাউদ্দীন, মফলতলা, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৯৬৭৩১৪৪১ 

656.  
মভাোঃ মুসত্মানকভ নফলস্নাহ, বুননয়াডাঙ্গী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭১৭৭১২১৫২ 

657.  
মভাোঃ দারম্নদ হুদা, খকসা, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৯৩৯৬৯১৫ 

658.  
মভাোঃ মভাসত্মানকভ হুদা, নতাইিনর, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

659.  
মভাোঃ শাহননুর রহভান, নিগড়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

660.  
মভাোঃ ভাহাতাফ উদ্দীন, পমতপুর, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৪৪৩৩২২৫৪ 

661.  
মভাোঃ মগালা, গনড়য়ালী, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৮৫৩৫৫৬০৩ 

662.  
মভাোঃ ইসভাইল, হনরপুর, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

  

663.  
মভাোঃ দনফরম্নল ইসলাভ, পনতপুর, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

664.  
মভাোঃ ননপল উদ্দীন, ভাহাতফনসত্ম, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

665.  মভাোঃ আোঃ রহভান, নদনাজপুর  ০১৭২২৪৭৮১৪৪ 

666.  
মভাোঃ রামসদুল ইসলাভ, গনড়য়ালী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

667.  
মভাোঃ দরমফশ আলী, রত্নাই ফাঁশফাড়ী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

668.  মভাোঃ আবুল কালাভ   

669.  
মভাোঃ ইসভাইল হুমসন, নরফাগ, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৪৫৬৬১৩৯৫ 

670.  
মভাোঃ সাহাবুদ্দীন, মফউরিাড়ী, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৫৫১০৬৫১৯ 

671.  
মভাোঃ মভািামলফ, িটনরয়া, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২২৫৬১০১৬ 

672.  
মভাোঃ সাইদুর রহভান, নয়াদলুয়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৫০৭৪৭৭০ 

673.  মভাোঃ নসরাজুল ইসলাভ   

674.  ডাোঃ সনভর নগর  ০১৭১৩৬৮৭৬৯০ 

675.  মভাোঃ দশ িন আলী  ০১৭৬৬১৯২৫৮৭ 

676.   মভাোঃ আশরাফুল   

677.  মভাোঃ মসাহরাফ  ০১৭৩১২৪৪৬৮২ 

678.  
মভাোঃ ভনজর উদ্দীন, মফলসাড়া, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৪১৩৮৪৭৪৫ 



679.  
মভাোঃ ভনতউর রহভান, মফাফরা, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২৩৬৯৫৯৩০ 

680.  
মভাোঃ সাহাবুনদ্দন আলী, নজগরা, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৫১২৭০৬৮৯ 

681.  
মভাোঃ শানহন আলভ, ফাননয়াফনসত্ম, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২৫৪৯৬১১০ 

682.  
মভাোঃ শাভসুদ্দীন রহভান, ভধ্য ারম্নয়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৮৮০৭২১৯৩ 

683.  
মভাোঃ আনভনুল হক, নয়া দলুয়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৭৩১৯৩১০০ 

684.  
মভাোঃ আবু হাসান , হনরপুর, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩৭১৬৯৩৮০ 

685.  
মভাোঃ আমল আলী, মজমলল ফনসত্ম, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩৮৭০২২৬০ 

686.  
মভাোঃ হানপজ উদ্দীন, কদভতলা, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

687.  
মভাোঃ মখারমশদ আলভ, রত্ননদঘী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২২৬০৮৩৫৯ 

688.  
মভাোঃ আইয়ুফ আনসারী, নদনঘাড়া, 

রানীশংককল, ঠাকুরগাঁও। 

  

689.  
মভাোঃ উজ্জল, নজয়াফাড়ী, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

  

690.  
মভাোঃ মখামশদ আলভ, রতননদঘী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২২৮৭৫০৪৫ 

691.  
মভাোঃ নানশরদ্দী, কাশুয়া, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

  

692.  
মভাোঃ কনপলদ্দীন, কাশুয়া, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৫১২০৪৯৪৪ 

693.  
মভাোঃ আলাউদ্দীন, মফলতলা, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৯৬৭৩১৪৪১ 

694.  
মভাোঃ ভাভনুর রনশদ, মফলতলা, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭০৬৭৫৮২১১ 

695.  
মভাোঃ সনক, গনড়য়ালী, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

  

696.  
মভাোঃ সাইফুলস্নাহ, ফড় লাশফাড়ী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২৩৬৯৩০১৬ 

697.  
মভাোঃ আশরাফুল, ফড় লাশফাড়ী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩৯০১৯১৯৯ 

698.  
মভাোঃ সানফফর মহাসাইন, ফড় লাশফাড়ী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৮০৮৬৯৬৩৪ 

699.  
মভাোঃ আব্দুর রহভান, ফড় লাশফাড়ী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২২৪৭৮১৪৪ 

700.  
মভাোঃ তনসর উদ্দীন, ফড় লাশফাড়ী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩৫৩৪৬৩৭৪ 

701.  
মভাোঃ আোঃ কামদর, মফায়ালধার, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২৩৮৪৭৮৮৬ 

702.  
মজমসরম্নল, ারম্নয়া, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

  

703.  ইসভাইল, হনরপুর   

704.  
মভাোঃ নকনারম্ন, ারম্নয়া, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭১৪৭৭৭২২২২ 



705.  
মভাোঃ মসনলশ উদ্দীণ, উনজরভনন, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭০৬৭৫৮১৯১ 

706.  
মভাোঃ ফনশর উদ্দীন, ভন্ন নবটা, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

  

707.  
মভাোঃ আোঃ কনরভ, ভসালডাঙ্গী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৬৪৮৭৯৯৯২ 

708.  
মভাোঃ আবু ফক্কর, কাশুয়া, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২৭৩১৭৯৭৮ 

709.  
মভাোঃ আোঃ আনজজ, নফহারীফনসত্ম, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩৮৯৩৯৮০ 

710.  
মভাোঃ মভাস্তানপজুর, ফাদভফাড়ী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৯৬৭৩১৪৪১ 

711.  
মভাোঃ মুনসুর আলভ, মজমলফনস্ত, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

712.  
মভাোঃ শাভসুল, মফলসাড়া, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

  

713.  
মভাোঃ আপাজ উদ্দীণ, ভালদহ াড়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

714.  
মভাোঃ মগালাভ রফফানী, সনভর নগর, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩৬৯৩৪৫৯৬ 

715.  
মভাোঃ সহরাফ মহামসন, ারুয়া, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭১৭৪৪৮৫৫৮৬০ 

716.  ভাহবুফল হাসান  ০১৭৭৪১০৩২১৬ 

717.  আশরাফুল ইসলাভ  ০১৭২৩৮৭৬৬৮০ 

718.  মভাোঃ মফলাল মহামসন   

719.  
মভাোঃ উজ্জল আলী, নিভ নজয়াফাড়ী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৮৫৪৫৩২২১ 

720.  
মভাোঃ ইসাহক আলী, মুনির হাট, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭০৫৮৯৭১১৫ 

721.  
মভাোঃ আব্দুল গফুর, দুওসুও, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২৬৩৬৭২০১ 

722.  মভাোঃ নুরম্নল ইসলাভ  ০১৭১৮৮৭৯৪২৭ 

723.  মভাোঃ আবু আজভ  ০১৭৩৭৫৬৫৪৭৫ 

724.  মভাোঃ আব্দুল জফফার,  ০১৭৩৪২৩৪১৫১ 

725.  মভাোঃ ভাহাবুফ আলভ  ০১৭৭৩৪৪৯০০৯ 

726.  মভাোঃ মহামসন আলী  ০১৭৪৫০৮৪০৭৪ 

727.  মভাোঃ নলটন  ০১৭২৯৭৩৫৪২৯ 

728.  মভাোঃ দনললুর রহভান  ০১৭৩১৪৮৩০৮৬ 

729.  মভাোঃ আবু তামলফ  ০১৭৪০৪১৫৮৫৭ 

730.  মভাোঃ দারুল ইসলাভ  ০১৭২৭৫০১৩৫৯ 

731.  ভাওলানা মভাোঃ আবুল হাসান  ০১৭৭০৯৩১০৬২ 

732.  মভাোঃ আমনায়ার মহামসন  ০১৭২১৪৫৯৯৪৮ 

733.  মভাোঃ মদমরভ আলী  ০১৭৭১৬৮০৩৩৯ 

734.  মভাোঃ আব্দুস মসাফহান  ০১৭৮০৯২৫২২৮ 

735.  উভর পারুক  ০১৭২৩৪৯৩৪০১ 

736.  মভাোঃ মভাহাম্মদ আলী  ০১৭৩৭১২৮৪৯০ 

737.  মভাোঃ ভাহাবুফ আলভ  ০১৭৩৮৬৪৭৮৭৪ 

738.  মভাোঃ আব্দুল কুদ্দুস  ০১৭৪৩২১২৯৭১ 

739.  মভাোঃ তসয়দ আলভ  ০১৭৩৯৯০৬৪৩৪ 

740.  
মভাোঃ ভকবুল মহামসন, বামনার,  ০১৭৪৪৮৭১৮৫৬ 



ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

741.  
মভাোঃ আোঃ জফফার, প্রথভ ভনহষভারী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৪৪৭৫৯৯৭৫ 

742.  
 মভাোঃ ানসর আলী, মিাট লাশাফাড়ী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২৮৪৭৭৬৫৮ 

743.  
মভাোঃ নয়ার আলী, মিাট লাশাফাড়ী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২৮৪৭৭৬৫৮ 

744.  
মভাোঃ এজাবুল , নফশ্রাভপুর, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩৮২১৩৫৯৫ 

745.  
মভাোঃ ইসলামুল হক, মিাট লাশাফড়ী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

746.  
মভাোঃ নফাফ আলী, মিাট লাশাফাড়ী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৯৬৭৪২৮২৪ 

747.  
মভাোঃ খামলদুর রহভান, মিাট লাশফাড়ী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩১৪৩৫৬৫৩ 

748.  
মভাোঃ মভাপাফ্পর মহামসন, মদহন, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩৮০৫১০৪৩ 

749.  
মভাোঃ এনা সরকার, আমলাকনিন, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

750.  
মভাোঃ কাওসার আলী, আমলাকনিন, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৪৫৭৭১২৮৭ 

751.  ততয়ফ আলী   

752.  মভাোঃ আোঃ রনশদ ভাস্টার  ০১৭১৯৭৪৮৮০২ 

753.  
মভাোঃ রুহুল আনভন, বামনার, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৫০৭৪৪৭২১ 

754.  
মভাোঃ ফনসরুল ইসলাভ, ভনহষভারী 

িাগলডাঙ্গী 

 ০১৭৮০৯৭৮২৬২ 

755.  
 মভাোঃ নুমরাল মুনি, আমলাকনিন, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

756.  
মভাোঃ সাভসুজ্জহা, ভনহষভারী প্রথভাড়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৬১১৩৯৫৭২ 

757.  
মভাোঃ আব্দুর রহভান, ভনহষভারী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭১৩৭২৪৯৪৬ 

758.  
মভাোঃ নুরুল ইসলাভ, নফশ্রাভপুর, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৭৪০৩৩৫১৬ 

759.  
মভাোঃ নসরাজুল ইসলাভ, মিাট লাশফাড়ী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৯২৯৫০১৩২ 

760.  
মভাোঃ দনফরুল ইসলাভ, ফানলয়াডাঙ্গী 

মচৌরাস্তা, ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭১৪৫৫৮১২৬ 

761.  
মভাোঃ আব্দুল্লাহ কানপ, ভনহষভারী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৭৩৫৭০৮১৩ 

762.  হামপজ মভাোঃ আব্দুল আহাদ, তসয়দপুর।  ০১৭৮০৯৫৫৩২৮ 

763.  
মভৌ মভাোঃ উসভান গনন, মফংমরাল নজয়াফাড়ী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩৯৯৪৭৯৯০ 

764.  
মভৌ মভাোঃ আব্দুল সুফহান, ভধ্য কাদাশুকা, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২৪৫০৯২৩ 

765.  
মভৌ মভাোঃ সনহর উদ্দীন, ভধ্য কাদশুকা, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৫১০০৬১৩৭ 

766.  
মভৌ মভাোঃ খায়রুল ইসলাভ, দুওসুও, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৪৫১১১৭৬৫ 



767.  
মভৌ মভাোঃ দনফরম্নল, নিভ সরনলয়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭১৪৪৫৩৪৫৭ 

768.  
 মভৌোঃ মভাোঃ আোঃ গফ্পার, সনগাঁ, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩৭৭৪৮৮১৪ 

769.  
মভৌোঃ মভাোঃ হাইদার আলী, সনগাঁও, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৪৪৩৬৮২১৩ 

770.  
মভৌোঃ মভাোঃ সুফনারভ, সনগাঁও, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৫৫৪৩১১৫৩ 

771.  মভৌোঃ মভাোঃ আমফদুর রহভান, ভলানী।  ০১৭২৫৮৭৬০৪৩ 

772.  
মভৌ মভাোঃ ইয়াকুফ আলী, ফাড়ঢালী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

773.  
মভৌোঃ মভাোঃ নসরাজুল ইসলাভ, পটিয়াাড়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২৩৭৪২১৯৯ 

774.  
মভৌোঃ মভাোঃ আসগর আলী, সনগাঁও, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩৭৫৬৫১৪১ 

775.  
মভৌোঃ মভাোঃ নানসর উদ্দীন, সনগাঁও, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৮৯৯৮২৪৮৯ 

776.  
মভাোঃ জনহরম্নল ইসলাভ, ভাধফপুর। 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩১১৭১০২৯ 

777.  
মভাোঃ রনপজুল, লালাপুর, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৪১৩৮৩৯২৭ 

778.  
মভাোঃ আনারুল ইসলাভ. সরনলয়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৬৮২৮৮৯৬৫ 

779.  মভাোঃ আনরফুল ইসলাভ,    

780.  
মভাোঃ আব্দুর রনহভ, পটিয়াাড়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

781.  
মভাোঃ ওভর আলী, ভাধাপুর, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

  

782.  
মভাোঃ ইয়ানসন আলী, ভাধফপুর, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৪৪৫৬৫৮৪ 

783.  
মভাোঃ আব্দুল ওয়াহাফ, ফাঙ্গাটলী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৬২৯৬৪২৩৬ 

784.  
মভাোঃ আব্দুল ভালক, গানন্ডকারী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩৮২৬৮৪৩০ 

785.  
মভাোঃ ইফমন পজল, গানন্ডকারী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২২১৫৯৩৬২ 

786.  
মভাোঃ হানভদুর রহভান, গানন্ডকারী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩৬৫৮৭৭২৫ 

787.  
মভাোঃ আব্দুর রাজ্জাক, গানন্ডকারী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২৫৪৬২৮৩২ 

788.  
মভাোঃ মরজাউল কনরভ, নফশ্রাভপুর, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩৭৬৪৮২৫০ 

789.  মভাোঃ ভনজফর রহভান, বামনার,   ০১৭৯৫১৪৭৯৮৮ 

790.  
মভাোঃ নগয়াস উদ্দীন, মগায়ালটলী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৪৩৭৯৮৬৫ 

791.  মভাোঃ কানজ জাপর, ননয়াভতপুর,।  ০১৭৭৮৫৪৬৯৩১ 

792.  মভাোঃ সানহরম্নল ইসলাভ,  ০১৭৩২০২৮১৯২ 

793.  মভাোঃ হায়দার আলী  ০১৭৫১১৮৬০৮১ 

794.  মভাোঃ হানভদুর রহভান   

795.  মভাোঃ সনপকুল ইসলাভ  ০১৯৬৪৭৫৩২৯১ 



796.  মভাোঃ আননসুর রহভান   

797.  মভাোঃ য়গাভ আলী   

798.  
মভাোঃ সনপর উদ্দীন, মনংটিহারা, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

799.  মভাোঃ আোঃ রহভান  ০১৭৩৬১৭৭৯৮৮ 

800.  
মভাোঃ ইউসুপ আলী, িলিলী, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৮৪০৭৭০১৩ 

801.  মভাোঃ মদমলায়ার মহামসন  ০১৭৪০৫৪৭০৮৪ 

802.  মভৌলানাোঃ আোঃ রহভান  ০১৭৩৭৯৩৫৮৮০ 

803.  মভৌোঃ মগালাভ কামদর  ০১৭২০৩৮৪২৭০ 

804.  মভাোঃ রনফউল আলভ  ০১৭৬১২৫৮৭৩৭ 

805.  মভাোঃ হানজর উদ্দীন   

806.  মভাোঃ আহম্মদ আলী  ০১৭৩৭৫৪২৩০৪ 

807.  মভাোঃ একরামুল হক   

808.  মভাোঃ মদলুয়ার মহামসন  ০১৭১৯৬১৯৪৪৯৮ 

809.  মভাোঃ মুনছুর আলী   

810.  মভাোঃ আোঃ রহভান  ০১৭৯৬১৪৭৯৮৮ 

811.  মভাোঃ দরমফশ আলী  ০১৭৬৪৮৮৯৪৪৭ 

812.  মভাোঃ হুভায়ন কনফর  ০১৭২১৮৪১৪৮২ 

813.  
মভাোঃ নানিরুল হক, দূগ িাপুর, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২২১৭৭৮৯৪ 

814.  মভাোঃ রস্তভ আলী  ০১৭৯৭৬৭৭১৬৩ 

815.  
ভাও ভাইন উদ্দীন, দূগ িাপুর, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৯১০২৭১৭৫ 

816.  মভাোঃ ইসভাইল মহামসন  ০১৭৩৮৬৩৮১১৩ 

817.  মভাোঃ মভাজামম্মল   

818.  মভাোঃ ভামুন রনশদ  ০১৭৭৪৫৯১৭৩৯ 

819.  মভাোঃ শনরপ আ্লী  ০১৭৮৩০৪৯১২৬ 

820.   মভাোঃ খামদমুল হক  ০১৭২৩১৮৪১৪৬ 

821.  মভাোঃ সুভন আলী  ০১৭৮০৯৪৭৬২১৮ 

822.  মভাোঃ সাইন উদ্দীন  ০১৭৬২৭৫৮৭২১ 

823.  মভাোঃ ফাবুল মহামসন  ০১৭২২৯৬৩৪৭৮ 

824.  মভাোঃ নূরম্নল ইসলাভ  ০১৭৩৮৫১৮১৬৩ 

825.  মভাোঃ আকফর আলী   

826.  মভাোঃ আলভগীর মহামসন  ০১৭৫১৩০৩৭৩৭ 

827.  মভাোঃ শাহজাহান আলী  ০১৭১৭৫৪৮২৯৫ 

828.  মভাোঃ সনপজুল ইসলাভ   

829.  মভাোঃ ইসভাইল মুনি  ০১৭২৯৩৯৩৫৩৬ 

830.  মভাোঃ মকরাভত আলী  ০১৭৪৪৩২৭৬৮০ 

831.  মভাোঃ উসভান গনন  ০১৭৭০৮৭৪৬৫২ 

832.  মভাোঃ পারাজ মহামসন  ০১৭৩৫৮৮৩৩৩৪ 

833.  মভাোঃ মসাহাগ আলী  ০১৭১০৮৬৯৩৪৬ 

834.  মভাোঃ মজাফাইর কনরভ  ০১৭১৩৬৬৩৭৬৮ 

835.  
মভাোঃ হায়দার আলী, ননয়াভতপুর, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৬১০২৭০২৭ 

836.  ইভাভ মভাোঃ ভভতাজ আলী  ০১৭৪৪৬৩৩২৫৮ 

837.  
ইভাভ মভাোঃ পজলুল কনরভ, বজুয়াডাঙ্গী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৪০২৪১৮৩৭ 

838.  মভাোঃ মদমলায়ার মহামসন  ০১৭৩৭৮২৫২৩৪ 

839.  
ইভাভ মভাোঃ আোঃ কামদর, নফশ্রাভপুর,  ০১৭৬৩০৪৯৩১৫ 



ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

840.  
ইভাভ মভাোঃ হামভদুর, নফশ্রাভপুর, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩৭১৮৮৫৫২৩ 

841.  
ইভাভ মভাোঃ আনসর উদ্দীন, কানজাড়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭১২৭৮৭২৫৮ 

842.  
ইভাভ মভাোঃ হায়দার আলী, কানজাড়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৫১১৮৬৩৮১ 

843.  
ইভাভ মভাোঃ ভনজফর রহভান, নফশ্রাভপুর, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৫৫৪২২৪৪৩ 

844.  
ইভাভ মভাোঃ এহমসন আলী, নফশ্রাভপুর, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩৪১০৬৪৪৬ 

845.  
মভাোঃ ভনজফর রহভান, তারাঞ্জুফাড়ী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

846.  
মভাোঃ আোঃ সাভাদ, তারাঞ্জুফাড়ী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৪৪৭৫৩৮ 

847.  মভাোঃ হানভদ   

848.  মভাোঃ আোঃ মুনি  ০১৭৯৭৮৬৮৭২৬ 

849.  মভাোঃ ওসভান গনন  ০১৭৩৭৮২৩৪৫৬ 

850.  মভাোঃ খনতফর রহভান  ০১৭৯১৭০৯৬৫৮ 

851.  
মভাোঃ আোঃ ভান্নান, ফাগানফাড়ী, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

  

852.  মভাোঃ ইসভাইল   

853.  মভাোঃ মুক্তার হুওসন   

854.  মভাোঃ আলাউদ্দীন   

855.  
মভাোঃ এনামুল হক, কালীফাড়ী, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২৫৮৪০৪১৬ 

856.  মভাোঃ আবু রাইহান  ০১৭৮৪৯৮৩৯০৬ 

857.  
মভাোঃ মদমরভ আলী, নয়াফাড়ী, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৯৬১৯৬৬২৬ 

858.  মভাোঃ রনহভ উদ্দীন  ০১৭৩৬৩৫৮৯৮৯ 

859.  মভাোঃ সাভসুল হক   

860.  
মভাোঃ আব্দুল হক, জুনগহার, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

  

861.  
মভাোঃ আোঃ সািার, জুনগহার, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

  

862.  মভাোঃ নাইমুল হক  ০১৭২৩২৮০১৩৫ 

863.  
মভাোঃ ভনতউর রহভান, লঙ্গীডাঙ্গী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৫৩৪১৭৯২০ 

864.  
মভাোঃ নশর উদ্দীন, উদয়পুর, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

  

865.  
মভাোঃ আোঃ গফুর, উদয়পুর, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

  

866.  
মভাোঃ জাভাল উদ্দীন, রত্নাই স্কুল হাট, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩৭৮৯২৯৭৬ 

867.  
মভাোঃ আব্দুল হক, উদয়পুর, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

  

868.  
মভাোঃ আোঃ লনতপ, কানশফাড়ী, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

  

869.  মভাোঃ শনহদুল ইসলাভ  ০১৭২২৮০৪৪৮৮ 

870.  মভাোঃ আব্দুল হক, কানশফাড়ী, ফানলয়াডাঙ্গী,   



ঠাকুরগাঁও। 

871.  
মভাোঃ শানহদুল ইসলাভ, রত্নাই কানশফাড়ী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২২৮০৯৪৮৮ 

872.  
মভাোঃ ভন্তাজ আলী, জুনগহার, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

  

873.  
মভাোঃ জনসভ উদ্দীন, ফাশফাড়ী, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৮৩১৩৫০৬২ 

874.  
মভাোঃ আোঃ ওহাফ, মঢালাইাড়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৯৭৭৬১৫০৮ 

875.  
মভাোঃ নজরম্নল ইসলা, লনঙ্গডাঙ্গী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

876.  
মভাোঃ সনভর উদ্দীন, উদয়পুর, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

  

877.  
মভাোঃ ভাহাবুফ আলভ, রত্নাই কালীফাড়ী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২২৬৯২১৫৫ 

878.  
মভাোঃ নইমুল হক, নিভ কানশপুর, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২৩২৮০১৩৫ 

879.  
মভাোঃ ভাজাহারম্নল ইসলাভ, উির 

ভাধ্বাাড়া, ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

880.  
মভাোঃ কাভরুল ইসলাভ, মখকীডাঙ্গী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

881.  
মভাোঃ সালা উদ্দীন, আননসুর াড়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৮০৭০৬৬৫৩ 

882.  
মভাোঃ মভাসত্মানপজুল ,ফাগানফাড়ী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

883.  
মভাোঃ নইমুল ইসলাভ, কানশফাড়ী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

884.  
মভাোঃ জনহরম্নল ইসলাভ, মভরধাাড়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

885.  
মভাোঃ আকফর আলী, রত্নাই জুনগফনস্ত, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৬২৭৩৮১০৮ 

886.  
মভাোঃ শাভশুল হক, ভাহাতফনস্ত, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৮০৫৭২৮০৯ 

887.  
মভাোঃ খুরমসদ আলভ, তচরাইগানত, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

888.  
মভাোঃ ধননবুলস্নাহ, জাপরটলী, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

  

889.  মভাোঃ তাইজুল ইসলাভ   

890.  
মভাোঃ ভনতউর রহভান, রত্নাই জুনগফনসত্ম, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৫০৭৪৮৮৯৬ 

891.  
মভাোঃ ভহনসন আলী, তচরইগনদ, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৪৯৪৯৭৭০২ 

892.  
মভাোঃ সাহাফ উদ্দীণ, ঠনঠননয়াাড়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭১৯১৮৪৫১৭৭ 

893.  
মভাোঃ মুসনলভ উদ্দীন, উদয়পুর, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

894.  
মভাোঃ খনতফ উদ্দীন, ইভাভ জুনগফনস্ত, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৭৪৩৭৩৭২৮ 

895.  
ইভাভ মভাোঃ খনতফ উদ্দীন, রত্নাই জুনগফনস্ত, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৭৪৩৭৩৭২৮ 



896.  
মভাোঃ শাভশুল হক, মভাড়লফনসত, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৭৪২৮৮২৬৪ 

897.  মভাোঃ আোঃ ভান্নান   

898.  
মভাোঃ মনশ মভাহাম্মদ, রত্নাই কানশফাড়ী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

899.  
মভাোঃ সাইদুর রহভান, কালভমঘ, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৮১০৫৭৯৯৫ 

900.  
মভাোঃ রনপকুল ইসলাভ, মবানর গানন্ডকারী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২১০১৮৭২১ 

901.  
মভাোঃ শনপউল আলভ, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২১৭৮৭৫১১ 

902.  
মভাোঃ ভুমটা আলী, উির ফানলয়াডাঙ্গী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৫২১৮৬৪৮৮ 

903.  
মভাোঃ আবু তামলফ, উির ফানলয়াডাঙ্গী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

904.  মভাোঃ নজয়ারুল ইসলাভ  ০১৭৬৭০৯৪৬ 

905.  
মভাোঃ আব্দুল লনতপ, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৪৫৫১৭৩৩৫ 

906.  
মভাোঃ নজরম্নল ইসলাভ, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৬২৯০৭৩৬৩ 

907.  মভাোঃ হানলভ উদ্দীন   

908.  মভাোঃ আবু তালহা  ০১৭১৪৫৫৭৯৬৯ 

909.  আব্দুল্লাহ   

910.  মভাোঃ নজরম্নল ইসলাভ  ০১৭১৮৮৭৯২৭০ 

911.  
মভাোঃ দনললুর রহভান, উির ফানলয়াডাঙ্গী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৪৬২২১৮৮৫ 

912.  মভাোঃ সামজদুর  ০১৭৭৪৭২৮৭৬২ 

913.  মভাোঃ খাইরম্নল ইসলাভ  ০১৭৬২৩৫৫৩৩১ 

914.  মভাোঃ আোঃ ভাননক  ০১৭২৪২১৯০৫৮ 

915.  রম্নহুল আনভন   

916.  
ভও মভাোঃ নওশাদ আলী, মফলহারা, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২১৫৬৬১১১ 

917.  
ভোঃ মভাোঃ ওয়ামহদুর জাভান, উদয়পুর, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৪৫৮২৮৭৬২ 

918.  
ভাও রনপকুল ইসলাভ, মফলফাড়ী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩৭৬৪১৫৫৪ 

919.  
মভাোঃ নানজর উদ্দীন, মফলহারা, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৯৪৯০৩৬৬২ 

920.  
মভাোঃ নুরুল আনভন, মফলহারা, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৬৩০৮৪৩২৮ 

921.  
মভাোঃ আব্দুল জফফার, মফলফাড়ী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৪০১৮৬৪৭৫ 

922.  
মভাোঃ নুমর আলভ নসদ্দক, ফাড়ফাড়ী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২৫৭৫১৫৩৪ 

923.  
মভাোঃ আমনায়ার মহামসন, ভনহষাড়া 

ধনতলা, ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৪৪৪০৭০১৮ 

924.  
মভাোঃ নগয়াস উদ্দীন, ফড়ফাড়ী, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭২১০১০৭৫২ 

925.  
মভাোঃ আবু কালাভ, হনরপুর, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

  



926.  
মভাোঃ মরজাউল কনরভ, হনরপুর, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩৭৮৩৫৬১৪ 

927.  মভাোঃ উভর আলী   

928.  
মভাোঃ খনতফ উদ্দীন, নরফাগ, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭১৭৪৭৮৬০১ 

929.  
মভাোঃ সানফফর মহামসন, সফ িভঙ্গলা, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩১৯৭৮৭২৩ 

930.  
মভাোঃ আবু সুনপয়ান, সফ িভঙ্গলা, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩৮০৩৮৮৪৭ 

931.  
মভাোঃ আব্দুলভনজদ, সফ িভঙ্গলা, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

932.  
মভাোঃ ওহাফ আলী, সফ িভঙ্গলা, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

  

933.  
মভাোঃ নজরম্নল ইসলাভ, সফ িভঙ্গলা, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৯১৬৮৫০১৮৯ 

934.  
মভাোঃ আবু রায়হান, সফ িভঙ্গলা, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৯৩৮৩২৫১৯ 

935.  
মভাোঃ ভনতউর রহভান,ফড়ফাড়ী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭১২৪৬২২৬৬ 

936.  
মভাোঃ নুর মুহাম্মদ, সফ িভঙ্গলা, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

  

937.  
মভাোঃ পজলু হক, সফ িভঙ্গলা, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

  

938.  
মভাোঃ নসরাজুল ইসলাভ, ফড়ফাড়ী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৬০৫৭৯১২১ 

939.  
মভাোঃ আবু ফক্কর নসনদ্দক, ফড়ফাড়ী, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৬১০২০২৭৫ 

940.  
মভাোঃ আোঃ জফফার, মফলফাড়ী. ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৪০১৮৬৪৭৫ 

941.  
মভাোঃ নূরম্নল আনভন, ভালঞ্চ, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৭৩৭০৩৩০৯ 

942.  
মভাোঃ সনলভ উদ্দীন, ভালঞ্চ, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৩৪৫৭০৩৬১ 

943.  
মভাোঃ নভনাজুর রহভান, তারাউটি, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ০১৭৭৪১০৩২৭৯ 

944.  
মভাোঃ আন্দার আলী, নরফাগ, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

  

945.  
মভাোঃ নুরনফী, আধারনদঘী, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

  

946.  
মভাোঃ আপাক উদ্দীন, সাতনশয়া, 

ফানলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

  

947.  
মভাোঃ আবু তামহর, মফলফাড়ী, ফানলয়াডাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

  

948.  

দোরার প্রভু, বতামৃত: জয়গন চন্দ্র বাং, 

গ্রাভ : জরাাড়গাড়া, ডাক: ফামুবনো, থানা : 

ফাবরোডাঙ্গী, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

১নাং াবড়ো ইউব  

949.  

রার জভান প্রভু, বতা : জভচযণ প্রভু, গ্রাভ 

: বতরকড়া, ডাক : ফামুবনো, থানা : 

ফাবরোডাঙ্গী, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

১নাং াবড়ো ইউব  

950.  
তুরী চক্রফতী, বতামৃত : সরন চক্রফতী, 

গ্রাভ :  ারীপুয(ভকযডাঙ্গা), ডাক : রাবড়ী, 

২নাং চায়ড়ার ইউব  



থানা : ফাবরোডাঙ্গী, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

951.  

চন্দ্রন চক্রফতী, বতামৃত: সরন চক্রফতী, 

গ্রাভ :  ারীপুয(ভকযডাঙ্গা), ডাক : রাবড়ী, 

থানা : ফাবরোডাঙ্গী, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

২নাং চায়ড়ার ইউব  

952.  

সুধন চক্রফতী, বতামৃত : সরন চক্রফতী, 

গ্রাভ :  ারীপুয(ভকযডাঙ্গা), ডাক : রাবড়ী, 

থানা : ফাবরোডাঙ্গী, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

২নাং চায়ড়ার ইউব  

953.  

সূম গয়ভান চক্রফতী, বতামৃত : প্রফুল্ল 

চক্রফতী, গ্রাভ :  ারীপুয(ভকযডাঙ্গা), ডাক 

: রাবড়ী, থানা : ফাবরোডাঙ্গী, জজরা : 

ঠাকুযগাঁ 

২নাং চায়ড়ার ইউব  

954.  

জগন্নাথ চক্রফতী, বতা : সুর্য্গয়ভান 

চক্রফতী, গ্রাভ :  ারীপুয(ভকযডাঙ্গা), ডাক 

: রাবড়ী, থানা : ফাবরোডাঙ্গী, জজরা : 

ঠাকুযগাঁ 

২নাং চায়ড়ার ইউব  

955.  

ান্তনু চক্রফতী, বতামৃত : বফন্দ্র চক্রফতী, 

গ্রাভ :  ারীপুয(ভকযডাঙ্গা), ডাক : রাবড়ী, 

থানা : ফাবরোডাঙ্গী, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

২নাং চায়ড়ার ইউব  

956.  

ভয়নাযঞ্জন চক্রফতী, বতামৃত : ীফ নাযােন 

চক্রফতী, গ্রাভ :  ারীপুয(ভকযডাঙ্গা), ডাক 

: রাবড়ী, থানা : ফাবরোডাঙ্গী, জজরা : 

ঠাকুযগাঁ 

২নাং চায়ড়ার ইউব  

957.  

কাবতগক চক্রফতী, বতামৃত : ীফ নাযােন 

চক্রফতী, গ্রাভ :  ারীপুয(ভকযডাঙ্গা), ডাক 

: রাবড়ী, থানা : ফাবরোডাঙ্গী, জজরা : 

ঠাকুযগাঁ 

২নাং চায়ড়ার ইউব  

958.  

তন কুভায ঝাঁ, বতা : সুবধয কুভায ঝাঁ, 

গ্রাভ : জচৌটাকী, ডাক : জ াচাফাড়ী, থানা : 

ফাবরোডাঙ্গী, জজরা : ঠাকুযগাঁ। 

৩নাং ধনতরা ইউব  

959.  

কুয়রশ্বয চন্দ্র অবধকাযী, বতামৃত : শ্রীকান্ত 

অবধকাযী, গ্রাভ : াঁচীয, ডাক : রাবড়ী, 

থানা : ফাবরোডাঙ্গী, জজরা : ঠাকুযগাঁ। 

৩নাং ধনতরা ইউব  

960.  

শ্রী সচতন্য চক্রফতী, বতা : যবফ চক্রফতী, 

গ্রাভ : ধুকুযঝাড়ী, ডাক : রাবড়ী, থানা : 

ফাবরোডাঙ্গী, জজরা : ঠাকুযগাঁ। 

৩নাং ধনতরা ইউব  

961.  

জগদী চক্রফতী, বতা : সকরা চক্রফতী, 

গ্রাভ : ধুকুযঝাড়ী, ডাক : রাবড়ী, থানা : 

ফাবরোডাঙ্গী, জজরা : ঠাকুযগাঁ। 

৩নাং ধনতরা ইউব  

962.  

জগবদ চক্রফতী, বতা : ভূয়ফন্দ্র নাথ 

চক্রফতী, গ্রাভ : ধুকুযঝাড়ী, ডাক : রাবড়ী, 

থানা : ফাবরোডাঙ্গী, জজরা : ঠাকুযগাঁ। 

৩নাং ধনতরা ইউব  

963.  

যবফ চক্রফতী, বতা : বফজে চক্রফতী, গ্রাভ : 

ধুকুযঝাড়ী, ডাক : রাবড়ী, থানা : 

ফাবরোডাঙ্গী, জজরা : ঠাকুযগাঁ। 

৩নাং ধনতরা ইউব  

964.  

প্রদী চক্রফতী, বতা : যবফ চক্রফতী, গ্রাভ : 

ধুকুযঝাড়ী, ডাক : রাবড়ী, থানা : 

ফাবরোডাঙ্গী, জজরা : ঠাকুযগাঁ। 

৩নাং ধনতরা ইউব  

965.  

কৃষ্ণ চক্রফতী, বতা : যবফ চক্রফতী, গ্রাভ : 

ধুকুযঝাড়ী, ডাক : রাবড়ী, থানা : 

ফাবরোডাঙ্গী, জজরা : ঠাকুযগাঁ। 

৩নাং ধনতরা ইউব  



966.  

ধীয়যন্দ্র নাথ বাং, বতামৃত : সফাগু বাং, 

গ্রাভ : ঠুভবনো (পুবনপুকুয), ডাক : রাবড়ী, 

থানা : ফাবরোডাঙ্গী, জজরা : ঠাকুযগাঁ  

৪নাং ফড় রাফাড়ী ইউব  

967.  

মুযাযী জভান বাং, বতা মৃত : সফাগু 

বাং, গ্রাভ : দুসু (আভতরা), ডাক: 

ফাবরোডাঙ্গী, থানা : ফাবরোডাঙ্গী, জজরা : 

ঠাকুযগাঁ 

৫নাং দুসু ইউব  

968.  

জগবদ চক্রফতী, বতা : সুবধয চক্রফতী, 

গ্রাভ : যত্নাই (ফগুরাফাড়ী) ডাক : বযণভাযী, 

থানা : ফাবরোডাঙ্গী, জজরা : ঠাকুযগাঁ  

৭নাং আভজানয় ায ইউব  

969.  

নফদ্বী চক্রফতী, বতা : ভবরন চক্রফতী, 

গ্রাভ : যত্নাই (ফগুরাফাড়ী) ডাক : বযণভাযী, 

থানা : ফাবরোডাঙ্গী, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

৭নাং আভজানয় ায ইউব  

970.  

তন চক্রফতী, বতা : ভাবনক চক্রফতী, গ্রাভ 

: বযপুয (জতবরোযী) ডাক : বযণভাযী, 

থানা : ফাবরোডাঙ্গী, জজরা : ঠাকুযগাঁ 

৭নাং আভজানয় ায ইউব  

971.  
খ্রীষ্টান কযাথবরক পাদায 

পাদায আরফাদ য়যন, জবাটাড়া চায়ড়ার 

 ০১৭২৬৫০২৮১৬ 

972.  
জভাোঃ ইউছুপ আরী বতা : জভাোঃ াবফবুয 

যভান, গ্রাভ : জগরুোডাঙ্গী, বযপুয 

১নাং জগদুড়া ইউব 01780073486 

973.  
জভাোঃ আবযপ, বতা : পাইজ উবিন, গ্রাভ : 

জগরুোডাঙ্গী, বযপুয 

১নাং জগদুড়া ইউব 01723741738 

974.  
জভাোঃ া আরভ, বতা : াইফুবিন, গ্রাভ : 

জগরুোডাঙ্গী, বযপুয 

১নাং জগদুড়া ইউব 01750390171 

975.  
জভাোঃ আান াবফফ, বতা : জভাোঃ দবফয 

উবিন, গ্রাভ : মুন্নটরী (জফনীাড়া) 

১নাং জগদুড়া ইউব 01744328042 

976.  
জভাোঃ াবযবুল্লা, বতা : জান জভাাম্মদ, 

গ্রাভ : ফনগাঁ 

১নাং জগদুড়া ইউব 01737050507 

977.  
জভাাম্মদ আরী, গ্রাভ : দবিণ জানাভবত ১নাং জগদুড়া ইউব 01744810436 

978.  
জভাোঃ জভাবকভ, গ্রাভ : জানাভবত ১নাং জগদুড়া ইউব 0174005055 

979.  
জভাোঃ নাবজয জায়ন, গ্রাভ : ভাযাধায ১নাং জগদুড়া ইউব 01737548341 

980.  
জভাোঃ াফ আরী, বতা : ইোবন আরী, 

গ্রাভ : জগরুোডাঙ্গী 

১নাং জগদুড়া ইউব 01750422424 

981.  
জভাোঃ ফাযী, বতা : পজলু, গ্রাভ : জানাভবত ১নাং জগদুড়া ইউব 01731973804 

982.  
জভাোঃ ভবতউয যভান, বতা : এযপান 

আরী, গ্রাভ : ভাযাধায 

১নাং জগদুড়া ইউব 01750728894 

983.  
জভাোঃ ভাইনুর, বতা : ফায়দ আরী, গ্রাভ : 

জানাভবত 

১নাং জগদুড়া ইউব 01744453775 

984.  
জভাোঃ বজোউয যভান, বতা : রার 

জভাাম্মদ, গ্রাভ : ফনগাঁ (জবচাড়া) 

১নাং জগদুড়া ইউব 01733666934 

985.  
জভাোঃ আনারুর, বতা : আোঃ রবতপ, গ্রাভ : 

ব যাইচন্ডী 

১নাং জগদুড়া ইউব 01774037000 

986.  
জভাোঃ ফাইদুল্লা, বতা : আোঃ যভান, গ্রাভ 

: মাদুযাণী (ভাথুরাাড়া) 

২নাং আভগাঁ ইউব 01720435531 

987.  
জভাোঃ  বরলুয যাভান, গ্রাভ : নন্দগাঁ ২নাং আভগাঁ ইউব 01750728655 

988.  
জভাোঃ জযজাউর, গ্রাভ : র ড়া ২নাং আভগাঁ ইউব 01751370652 

989.  
জভাোঃ াান আরী, গ্রাভ : রুবো ৩নাং ফকুো ইউব 0146343562 



990.  
জভাোঃ াইদুয যভান, গ্রাভ : জগাোরদীবঘ ৩নাং ফকুো ইউব 0173782145 

991.  
জভাোঃ নাজমুর, গ্রাভ : তনয়ডাফা ৪নাং ডাঙ্গীাড়া ইউব 01738964104 

992.  
জভাোঃ নুয়য আরভ, বতা : আোঃ াবভদ, গ্রাভ 

: বযপুয (তাঁতীাড়া) 

৫নাং বযপুয ইউব 01710-512023 

993.  
ইভাভ জভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ, বতা : 

জবয উবিন, গ্রাভ : বিভ জতাযযা 

৫নাং বযপুয ইউব 01760622585 

994.  
জভাোঃ আবুর কারাভ, বতা : জবয উবিন, 

গ্রাভ : বিভ জতাযযা 

৫নাং বযপুয ইউব 01760622585 

995.  
জভাোঃ বযোজুর ইরাভ, বতা : আোঃ জিায, 

গ্রাভ : বযপুয (তাঁতীাড়া) 

৫নাং বযপুয ইউব 01738036800 

996.  
জভাোঃ াবনপ, গ্রাভ : জতাযযা ৫নাং বযপুয ইউব 01722553607 

997.  
জভাোঃ নুয়যা আরভ, গ্রাভ : দুযযাফাবড় ৫নাং বযপুয ইউব 01710512033 

998.  
কবযমুর ক, গ্রাভ : ফবত ৬নাং বাতুবযো ইউব 01722445657 

999.  
জভাোঃ নুরুর হুদা, গ্রাভ : ভয়ন্দ্রগাঁ ৬নাং বাতুবযো ইউব 01738001938 

1000.  
জভাোঃ আোঃ ফায়ত আনাযী, কাজী, ভরানী, 

বযপুয, ঠাকুযগাঁ  

১ নাং জগদুড়া ইউবনেন 
01718970403 

1001.  
জভাোঃ কবয উিীন, ইভাভ, আটঘবযো, 

বযপুয, ঠাকুযগাঁ 

ঐ 
01736200963 

1002.  
জভাোঃ ইজাবুর ক, ইভাভ, জভদনীাগয, 

বযপুয, ঠাকুযগাঁ 

ঐ 
01737201873 

1003.  
জভাোঃ জভাাযপ জায়ন, ইভাভ, ভন্নাটবর, 

বযপুয, ঠাকুযগাঁ 

ঐ 
01794903371 

1004.  
জভাোঃ আান াবফফ, ইভাভ, ভন্নাটবর, 

বযপুয, ঠাকুযগাঁ 

ঐ 
01744328042 

1005.  
জভাোঃ জভাাযযপ, ইভাভ, ফনগাঁ, বযপুয, 

ঠাকুযগাঁ 

ঐ 
01720499530 

1006.  
জভাোঃ পজলুয যভান, ইভাভ, জধৌরা, 

বযপুয, ঠাকুযগাঁ 

ঐ 
01723890250 

1007.  
জভাোঃ বপ কাভার, ইভাভ, জভদনীাগয, 

বযপুয, ঠাকুযগাঁ 

ঐ 
01740079732 

1008.  
জভাোঃ এজাবুর ক, ইভাভ, জফরডাঙ্গী, 

বযপুয, ঠাকুযগাঁ 

ঐ 
01738626078 

1009.  
জভাোঃ বরোকত আরী, ইভাভ, ফনগাঁ, 

বযপুয, ঠাকুযগাঁ 

ঐ 
01790954651 

1010.  
‡gvt gwReyi ingvb, Bgvg, †mvbvgwZ, 

nwicyi, VvKziMuv| 

1bs‡M ỳov BDwbqb 
01737749130 

1011.  
‡gvt Avt iwng, Bgvg, AvUNwiqv, nwicyi, 

VvKziMuv| 

1bs‡M ỳov BDwbqb 
01775477662 

1012.  
‡gvt ‡Rv‡e` Avjx, Bgvg, LPviex, 

nwicyi, VvKziMuv| 

1bs‡M ỳov BDwbqb 
01744810436 

1013.  
†gvt AvjnvR¡ KwjgDÏxb, Bgvg, 

wKkgZ, nwicyi, VvKziMuv| 

1bs‡M ỳov BDwbqb 
01790954651 

1014.  
†gvt BmgvBj †nv‡mb, Bgvg, ebMuvI, 

nwicyi, VvKziMuv| 

1bs‡M ỳov BDwbqb 
-- 

1015.  
‡gvt Avjg †nv‡mb, Bgvg, †MIqvWv½x, 

nwicyi, VvKziMuv| 

1bs‡M ỳov BDwbqb 
01750390171 

1016.  ‡gvt mvgïj nK, Bgvg, gxigbPvZi, 1bs‡M ỳov BDwbqb 01767290755 



nwicyi, VvKziMuv| 

1017.  
 †gvt AvwRRyi ingvb,Bgvg, †g`bxmvMi, 

nwicyi, VvKziMuv| 

1bs‡M ỳov BDwbqb 
01727553870 

1018.  
‡gvnv¤§` †nv‡mb, Bgvg, gjvbx, nwicyi, 

VvKziMuv| 

1bs‡M ỳov BDwbqb 
-- 

1019.  
‡gvt gwniDÏxb, Bgvg, AvUNwiqv, 

nwicyi, VvKziMuv| 

1bs‡M ỳov BDwbqb 
01774526805 

1020.  
‡gvt Beªvnxg, Bgvg, givavi, nwicyi, 

VvKziMuv| 

1bs‡M ỳov BDwbqb 
01786887134 

1021.  
 †gvt gwRei ingvb, Bgvg, givavi, 

nwicyi, VvKziMuv| 

1bs‡M ỳov BDwbqb 
01735825040 

1022.  
‡gvt nhiZ Avjx, Bgvg, ebMuvI, nwicyi, 

VvKziMuv| 

1bs‡M ỳov BDwbqb 
-- 

1023.  
 †gvt Gbvgyj, Bgvg, ebMuvI, nwicyi, 

VvKziMuv| 

1bs‡M ỳov BDwbqb 
-- 

1024.  
‡gvt gwdRDÏxb, Bgvg, gjvbx, nwicyi, 

VvKziMuv| 

1bs‡M ỳov BDwbqb 
-- 

1025.  
 †gvt wRjøyi ingvb, Bgvg, †mvbvgwZ, 

nwicyi, VvKziMuv| 

1bs‡M ỳov BDwbqb 
01739450032 

1026.  
 †gvt †ZveviK Avjx, Bgvg, nvUcyKyi, 

nwicyi, VvKziMuv| 

1bs‡M ỳov BDwbqb 
01786927523 

1027.  
 †gvt Avt Rvjwj, Bgvg, ebMuvI, nwicyi, 

VvKziMuv| 

1bs‡M ỳov BDwbqb 
-- 

1028.  
‡gvt AvKmvi Avjx, Bgvg, cuvPNwiqv, 

nwicyi, VvKziMuv| 

1bs‡M ỳov BDwbqb 
-- 

1029.  
‡gvt Avt nvwjg, Bgvg, KvVvjWv½x, 

nwicyi, VvKziMuv| 

1bs‡M ỳov BDwbqb 
01734125682 

1030.  
‡gvt kvn&Rvnvb, KvRx, Lvgvi, nwicyi, 

VvKziMuv| 

2bs AvgMuvI BDwbqb 
01712490658 

1031.  
 †gvt ûgvqb Kwei, Lvgvi ZvjZjv, 

nwicyi, VvKziMuv| 

2bs AvgMuvI BDwbqb 
01727374587 

1032.  
‡gvt Avt Lv‡jK, Bgvg, Lvgvi DËi 

cvov, nwicyi, VvKziMuv| 

2bs AvgMuvI BDwbqb 
01729411639 

1033.  
‡gvt AvKei Avjx, Bgvg Lvgvi nVvr 

cvov, nwicyi, VvKziMuv| 

2bs AvgMuvI BDwbqb 
01783086140 

1034.  
‡gvt Gikv` Avjx, Bgvg, †mvnvi, 

nwicyi, VvKziMuv| 

2bs AvgMuvI BDwbqb 
01764714645 

1035.  
†gvt ‡gv¯Ídv Kvgvj, †fUbv, nwicyi, 

VvKziMuv| 

2bs AvgMuvI BDwbqb 
-- 

1036.  
‡gvt AvdRvj †nv‡mb, †fUbv DËicvov, 

nwicyi, VvKziMuv| 

2bs AvgMuvI BDwbqb 
01727374520 

1037.   †gvt BqvKze Avjx, nwicyi, VvKziMuv| 2bs AvgMuvI BDwbqb -- 

1038.  
‡gvt bvRgyj nK †P․ayix, Bgvg, 

KvgvicyKzi, nwicyi, VvKziMuv| 

2bs AvgMuvI BDwbqb 
01731483079 

1039.  
‡gvt Avt iwng,Bgvg, KvgvicyKzi 

ga¨cvov, nwicyi, VvKziMuv| 

2bs AvgMuvI BDwbqb 
01796032225 

1040.  
‡gvt AvRvnviæj Bmjvg, Bgvg, b›`MuvI 

hv ỳivbx, nwicyi, VvKziMuv| 

2bs AvgMuvI BDwbqb 
01734045147 

1041.  
‡gvt eRjyi ingvb, Bgvg, b›`MuvI fzZ 

cvov, nwicyi, VvKziMuv| 

2bs AvgMuvI BDwbqb 
01732892737 



1042.  
†gvt e`iæj Bmjvg, KvgvicyKzi,  

nwicyi, VvKziMuv| 

2bs AvgMuvI BDwbqb 
-- 

1043.  
 †gvt Avt nvwKg, Bgvg, †fUbv ga¨cvov, 

nwicyi, VvKziMuv| 

2bs AvgMuvI BDwbqb 
01774101384 

1044.  
†gvt †Zvdv¾j †nv‡mb, Lvgvi, nwicyi, 

VvKziMuv|  

2bs AvgMuvI BDwbqb 
-- 

1045.  
‡gvt Avt ingvb, Bgvg, †fUbv 

`wÿYcvov, nwicyi, VvKziMuv| 

2bs AvgMuvI BDwbqb 
01757628896 

1046.  
 †gvt Avwgbyj Bmjvg, hv ỳivbx, nwicyi, 

VvKziMuv| 

2bs AvgMuvI BDwbqb 
-- 

1047.  
‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb, b›`MuvI, nwicyi, 

VvKziMuv| 

2bs AvgMuvI BDwbqb 
-- 

1048.  
‡gvt Lwjjyi ingvb, b›`MuvI ZvjyK`vi 

cvov, nwicyi, VvKziMuv| 

2bs AvgMuvI BDwbqb 
01773626512 

1049.  
‡gvt †gvRv‡¤§j nK, Bgvg, Rvgyb 

gkvbWv½x, nwicyi, VvKziMuv| 

2bs AvgMuvI BDwbqb 
01786948275 

1050.  
‡gvt Avt Kv‡`i, Bgvg, AvgMuvI 

ga¨cvov, nwicyi, VvKziMuv| 

2bs AvgMuvI BDwbqb 
01732992137 

1051.  
‡gvt Avt nvwKg, Bgvg, AvgMuvI evRvi, 

nwicyi, VvKziMuv| 

2bs AvgMuvI BDwbqb 
01742826840 

1052.  
 †gvt Avt gwZb, Bgvg, Rvgyb gv‡njv 

ew¯Í, nwicyi, VvKziMuv| 

2bs AvgMuvI BDwbqb 
01737795918 

1053.  
‡gvt Lwjjyi ingvb, Bgvg, jLov, 

nwicyi, VvKziMuv| 

2bs AvgMuvI BDwbqb 
01750728655 

1054.  
 †gvt nviæb Ai iwk`, Bgvg, jLov, 

nwicyi, VvKziMuv| 

2bs AvgMuvI BDwbqb 
01773629363 

1055.  
 †gvt †bRviæj, Bgvg, †ejyqv, nwicyi, 

VvKziMuv| 

2bs AvgMuvI BDwbqb 
01713761016 

1056.  
 †gvt iwdKzj Bmjvg, Bgvg, †ejyqv, 

nwicyi, VvKziMuv| 

2bs AvgMuvI BDwbqb 
01752404805 

1057.  
‡gvt Avt KzÏyk, Bgvg, Rvgyb eo evox, 

nwicyi, VvKziMuv| 

2bs AvgMuvI BDwbqb 
01739907906 

1058.  
†gvt kwd DÏxb Kv‡`ix, KvRx, 

eigcyi(ZuvZxnvU), nwicyi, VvKziMuv| 

3bs eKzqv BDwbqb 
01724858099 

1059.  
†gvt Bw`ªk Avjx, Bgvg, eKzqv 

Kvk~qvcvov, nwicyi, VvKziMuv| 

3bs eKzqv BDwbqb 
01710605940 

1060.  
‡gvt gymv, Bgvg, iæwnqv, nwicyi, 

VvKziMuv| 

3bs eKzqv BDwbqb 
01714927564 

1061.  
‡gvt `weiæj Bmjvg, Bgvg, PiwfUv, 

nwicyi, VvKziMuv| 

3bs eKzqv BDwbqb 
01744875290 

1062.  
‡gvt Rwniæj Bmjvg, bqvUzjx, nwicyi, 

VvKziMuvI| 

3bs eKzqv BDwbqb 
-- 

1063.  
‡gvnv¤§` Avjx, Bgvg, eKzqv `wÿY Rv‡g 

gmwR`, nwicyi, VvKziMuv| 

3bs eKzqv BDwbqb 
01797889647 

1064.  
†gvt ZvRyj Bmjvg, Bgvg, eKzqv 

bqvcvov, nwicyi, VvKziMuv| 

3bs eKzqv BDwbqb 
01737729073 

1065.  
†gvt Rvjvj DÏxb, Bgvg, eKzqv `yjvj 

cv[ov, nwicyi, VvKziMuv| 

3bs eKzqv BDwbqb 
01722561669 

1066.  
‡gvt Avbmviæj, axiMÄ, nwicyi, 

VvKziMuvI| 

3bs eKzqv BDwbqb 
-- 



1067.  
†gvt Lwjjyi  ingvb, wKkgZ •flv Rv‡g 

gmwR`, nwicyi, VvKziMuv| 

3bs eKzqv BDwbqb 
01721898880 

1068.  
‡gvt Aveyj †nv‡mb, Bgvg, eUZjv Rv‡g 

gmwR`, nwicyi, VvKziMuv| 

3bs eKzqv BDwbqb 
01750673342 

1069.  

 †gvt Avey e°i wmwÏK, Bgvg, eKzqv 

AvgRv` cvov Rv‡g gmwR`, nwicyi, 

VvKziMuv| 

3bs eKzqv BDwbqb 

01737477329 

1070.  
‡gvt kwidzj Bmjvg, bqvUzjx Rv‡g 

gmwR`, nwicyi, VvKziMuv| 

3bs eKzqv BDwbqb 
01746284507 

1071.  
 †gvt dvBRyÏxb, Bgvg, evkevox Rv‡g 

gmwR`, nwicyi, VvKziMuv| 

3bs eKzqv BDwbqb 
01765954877 

1072.  
‡gvt gvgyb gybZvwmi, Bgvg, PiwfUv DËi 

Rv‡g gmwR`, nwicyi, VvKziMuv| 

3bs eKzqv BDwbqb 
01774481971 

1073.  
 †gvt Rqbvj, Kvk~qvcvov nwicyi, 

VvKziMuvI| 

3bs eKzqv BDwbqb 
-- 

1074.  
‡gvt Aveyj †nv‡mb, Bgvg, eigcyi DËi 

cvov Rv‡g gmwR`, nwicyi, VvKziMuv| 

3bs eKzqv BDwbqb 
01737839135 

1075.  
 †gvt Avwki DÏxb, Bgvg, MRaygWv½x 

DËi Rv‡g gmwR`, nwicyi, VvKziMuv| 

3bs eKzqv BDwbqb 
01737475475 

1076.  
‡gvt Rvnv½xi, Bgvg, MRaygWv½x 

ga¨cvov Rv‡g gmwR`, nwicyi, VvKziMuv| 

3bs eKzqv BDwbqb 
01751397823 

1077.  
‡gvt Rvgvj DÏxb, Bgvg, eigcyi gvóvi 

cvov Rv‡g gmwR`, nwicyi, VvKziMuv| 

3bs eKzqv BDwbqb 
01739581172 

1078.  
‡gvt bvwRgDÏxb, Bgvg, eigcyi, nwicyi, 

VvKziMuvI| 

3bs eKzqv BDwbqb 
01738200640 

1079.  
‡gvt Avt ev‡m`, Bgvg, eigcyi `wÿY 

Rv‡g gmwR`, nwicyi, VvKziMuv| 

3bs eKzqv BDwbqb 
01785416488 

1080.  
†gvt AvgRv` Avjx, ‣flv, nwicyi, 

VvKziMuvI| 

3bs eKzqv BDwbqb 
-- 

1081.  
†gvt Rv‡niæj Bmjvg, eKzqv, nwicyi, 

VvKziMuvI| 

3bs eKzqv BDwbqb 
-- 

1082.  
‡gvt iwdKzj Bmjvg, Bgvg, MRaygWv½x 

`wÿY Rv‡g gmwR`, nwicyi, VvKziMuv| 

3bs eKzqv BDwbqb 
01731435548 

1083.  
 †gvt ZwiKzj Bmjvg, wKkgZ, nwicyi, 

VvKziMuvI| 

3bs eKzqv BDwbqb 
-- 

1084.  
 †gvt Av‡bvqviæj, MRaygWv½x, nwicyi, 

VvKziMuvI| 

3bs eKzqv BDwbqb 
-- 

1085.  
 †gvt Rvwgiæj Bmjvg, nwicyi, 

VvKziMuvI| 

3bs eKzqv BDwbqb 
-- 

1086.  
‡gvt iv‡mj, Bgvg, eigcyi evRvi Rv‡g 

gmwR`, nwicyi, VvKziMuv| 

3bs eKzqv BDwbqb 
01719612467 

1087.  
 †gvt gBbyj nK, eigcyi, nwicyi, 

VvKziMuvI| 

3bs eKzqv BDwbqb 
-- 

1088.  
 †gvt Avt Kwig, KvRx, exiMo, nwicyi, 

VvKziMuv| 

4bs Wv½xcvov BDwbqb 
01715576821 

1089.  
‡gvt Avnmvb nvexe, Bgvg, exiMo gv`ªvm 

gmwR`, nwicyi, VvKziMuv| 

4bs Wv½xcvov BDwbqb 
01773852463 

1090.  
 †gvt Avj Avwgb, Bgvg, exiMo †P․ayix 

cvov Rv‡g gmwR`, nwicyi, VvKziMuv| 

4bs Wv½xcvov BDwbqb 
01797936636 

1091.  ‡gvt nvq`vi Avjv, Bgvg, exiMo 4bs Wv½xcvov BDwbqb 01738702029 



KvRxcvov Rv‡g gmwR`, nwicyi, 

VvKziMuv| 

1092.  
‡gvt AvjgMxi, Bgvg, cwðg cvnvoMuvI 

Rv‡g gmwR`, nwicyi, VvKziMuv| 

4bs Wv½xcvov BDwbqb 
01710242489 

1093.  

 †gvt wmivRyj Bmjvg, Bgvg, c~e© 

cvnvoMuvI Rv‡g gmwR`, nwicyi, 

VvKziMuv| 

4bs Wv½xcvov BDwbqb 

01786887259 

1094.  

‡gvt iwdKzj Bmjvg, Bgvg, `v‡gvj 

`wÿYcvov Rv‡g gmwR`, nwicyi, 

VvKziMuv| 

4bs Wv½xcvov BDwbqb 

01714521930 

1095.  
‡gvt mvBcywÏb, Bgvg, `v‡gvj ga¨cvov 

Rv‡g gmwR`, nwicyi, VvKziMuv| 

4bs Wv½xcvov BDwbqb 
01920032938 

1096.  
‡gvt Rvnv½xi Avjg, Bgvg, wkwncyi 

gv`ªvmv Rv‡g gmwR`, nwicyi, VvKziMuv| 

4bs Wv½xcvov BDwbqb 
01742001189 

1097.  
‡gvt AvjnvR¡ BmivBj, Bgvg, nj`xevox 

Rv‡g gmwR`, nwicyi, VvKziMuv| 

4bs Wv½xcvov BDwbqb 
01780558146 

1098.  
‡gvt Bwjqvm, Bgvg, jûPuv` †Pqvig¨vb 

cvov Rv‡g gmwR`, nwicyi, VvKziMuv| 

4bs Wv½xcvov BDwbqb 
01740355057 

1099.  

 †gvt nviæb Ai ikx`, Bgvg, jûPuv` 

Kzwgjøv cvov Rv‡g gmwR`, nwicyi, 

VvKziMuv| 

4bs Wv½xcvov BDwbqb 

01735317862 

1100.  

‡gvt Bgvg †nv‡mb, Bgvg, jûPuv` ûKgZ 

goj cvov Rv‡g gmwR`, nwicyi, 

VvKziMuv| 

4bs Wv½xcvov BDwbqb 

01774074758 

1101.  
‡gvt Avt gv‡jK, Bgvg, iYnvÆv c~e©cvov 

Rv‡g gmwR`, nwicyi, VvKziMuv| 

4bs Wv½xcvov BDwbqb 
01771097894 

1102.  

‡gvt dviæK †nv‡mb, Bgvg, iYnvÆv 

miKvicvov Rv‡g gmwR`, nwicyi, 

VvKziMuv| 

4bs Wv½xcvov BDwbqb 

01762921328 

1103.  
‡gvt Avt ingvb, Bgvg, †P․i½x ¯‥zj 

gmwR`, nwicyi, VvKziMuvI| 

4bs Wv½xcvov BDwbqb 
01767225076 

1104.  
‡gvt BmgvBj †nv‡mb,Bgvg, †P․i½x 

evRvi Rv‡g gmwR`, nwicyi, VvKziMuv| 

4bs Wv½xcvov BDwbqb 
01922897485 

1105.  
‡gvt Gbvgyj nK, Bgvg, cZb‡Wvev Rv‡g 

gmwR`, nwicyi, VvKziMuv| 

4bs Wv½xcvov BDwbqb 
01751459909 

1106.  
 †gvt †Mvjvg AvRg, Bgvg, iYnvÆv 

dvjWv½x Rv‡g gmwR`, nwicyi, VvKziMuv| 

4bs Wv½xcvov BDwbqb 
01722092214 

1107.  
‡gvt gwni DÏxb, Bgvg, `¯Ígcyi Rv‡g 

gmwR`, nwicyi, VvKziMuv| 

4bs Wv½xcvov BDwbqb 
01796821122 

1108.  
‡gvt †gvkviid †nvmvBb, Wv½xcvov 

ga¨cvov Rv‡g gmwR`, nwicyi, VvKziMuv|                                                                                                                                                              

4bs Wv½xcvov BDwbqb 
01736817690 

1109.  
‡gvt Avt myenvb, Bgvg, Wv½xcvov 

fv½vgwb Rv‡g gmwR`, nwicyi, VvKziMuv| 

4bs Wv½xcvov BDwbqb 
01751352399 

1110.  
‡gvt Avãyjøvn, Bgvg, Wv½xcvov dwRi 

†gvo Rv‡g gmwR`, nwicyi, VvKziMuv| 

4bs Wv½xcvov BDwbqb 
01768886128 

1111.  
‡gvt Avt Md&dvi, Bgvg, Wv½xcvov dwKi 

†Uvjv Rv‡g gmwR`, nwicyi, VvKziMuv| 

4bs Wv½xcvov BDwbqb 
01761020512 

1112.  
‡gvt ieŸvbx, Bgvg, Wv½xcvov KvgvZ 

Rv‡g gmwR`, nwicyi, VvKziMuv| 

4bs Wv½xcvov BDwbqb 
01732320118 

1113.  
 †gvt Rqbvj Av‡e`xb, Bgvg, kxZjcyi 

Rv‡g gmwR`, nwicyi, VvKziMuv| 

4bs Wv½xcvov BDwbqb 
01737891811 



1114.  

‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv`, Bgvg, 

ingZcyi bImv` cvov Rv‡g gmwR`, 

nwicyi, VvKziMuv| 

4bs Wv½xcvov BDwbqb 

01785418779 

1115.  
‡gvt Avt Mwb, Bgvg, KvÜvj Rv‡g 

gmwR`, nwicyi, VvKziMuv| 

4bs Wv½xcvov BDwbqb 
01739263184 

1116.  

 †gvt Avt Kv‡`i, Bgvg, ingZcyi 

iscywiqv cvov  Rv‡g gmwR`, nwicyi, 

VvKziMuv| 

4bs Wv½xcvov BDwbqb 

01750749116 

1117.  
 †gvt Dmgvb Mwb, Bgvg, ingZcyi 

ga¨cvov Rv‡g gmwR`, nwicyi, VvKziMuv| 

4bs Wv½xcvov BDwbqb 
01744711872 

1118.  
 †gvt Beªvnxg, jûPuv` DËi cwðg cvov 

Rv‡g gmwR`, nwicyi, VvKziMuv| 

4bs Wv½xcvov BDwbqb 
01738564117 

1119.  
‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv`, KvRx, †Zviiv, 

nwicyi, VvKziMuv| 

5bs BDwbqb 
01712490653 

1120.  
†gvt BKivgyj †nv‡mb, Bgvg, evwjnviv, 

nwicyi, VvKziMuv| 

5bs BDwbqb 
01737891789 

1121.  
‡gvt BmvnvK Avjx, Bgvg, gkAbMuvI 

nwicyi, VvKziMuv| 

5bs BDwbqb 
01718801266 

1122.  
†gvt Avey e°i wmwÏK, Bgvg, †Zviiv, 

nwicyi, VvKziMuv| 

5bs BDwbqb 
01713791236 

1123.  
‡gvt by‡i Avjg, Bgvg, †Zviiv, nwicyi, 

VvKziMuv| 

5bs BDwbqb 
01724681676 

1124.  
‡gvt Avt nvwg` Kv‡`ix, Bgvg, wZbyqv, 

nwicyi, VvKziMuv| 

5bs BDwbqb 
01734174048 

1125.  
†gvt BDbym Avjx, Bgvg, wgbvcyi, 

nwicyi, VvKziMuv| 

5bs BDwbqb 
-- 

1126.  
 †gvt `vD` Avjx, Bgvg, Rxebcyi, 

nwicyi, VvKziMuv| 

5bs BDwbqb 
01719758821 

1127.  
 †gvt Zwmi DÏxb,Bgvg, `bMuvI, nwicyi, 

VvKziMuv| 

5bs BDwbqb 
-- 

1128.  
‡gvt Rvwn` †nv‡mb, Bgvg, `bMuvI, 

nwicyi, VvKziMuv| 

5bs BDwbqb 
01738986953 

1129.  
‡gvt Rvjvj DÏxb, Bgvg, fevb›`cyi, 

nwicyi, VvKziMuv| 

5bs BDwbqb 
01763112476 

1130.  
 †gvt dRjyi ingvb, Bgvg, fevb›`cyi 

eUZjx, nwicyi, VvKziMuv| 

5bs BDwbqb 
01739425544 

1131.  
 †gvt †Mvjvg ieŸvbx, Bgvg, fevb›`cyi 

KvwjMÄ evRvi, nwicyi, VvKziMuv| 

5bs BDwbqb 
01740835179 

1132.  
Bmjvg wd‡ivRx, Bgvg, nwicyi Dct 

Rv‡g gmwR`, nwicyi, VvKziMuv| 

5bs BDwbqb 
01737614962 

1133.  
‡gvt Aveyj †nv‡mb, Bgvg, nwicyi _vbv 

Rv‡g gmwR`, nwicyi, VvKziMuv| 

5bs BDwbqb 
01774287254 

1134.  
‡gvt mvB`yi ingvb, Bgvg, nwicyi, 

VvKziMuv| 

5bs BDwbqb 
01713686437 

1135.  
‡gvt ZzRv‡¤§j nK, Bgvg, nwicyi, 

VvKziMuv| 

5bs BDwbqb 
01731978747 

1136.  
‡gvt Av‡e` Avjx Kv‡`ix, Bgvg, nwicyi, 

VvKziMuv| 

5bs BDwbqb 
01737604394 

1137.  
†gvt Avgvb Djøvn, Bgvg, nwicyi, 

VvKziMuv| 

5bs BDwbqb 
01718295136 



1138.  
‡gvt wmivRyj Bmjvg, Bgvg, KvwiMuvI, 

nwicyi, VvKziMuv| 

5bs BDwbqb 
-- 

1139.  
‡gvt Inve Avjx, Bgvg, KkvjMuvI, 

nwicyi, VvKziMuv| 

5bs BDwbqb 
01719779354 

1140.  
‡gvt `weiDÏxb, Bgvg, †Zviiv nwicyi, 

VvKziMuv| 

5bs BDwbqb 
01714509569 

1141.  
 †gvt Avey mv‡jK, Bgvg, †Zviiv 

mvZvnvRov, nwicyi, VvKziMuv| 

5bs BDwbqb 
01780552441 

1142.  
‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv`, Bgvg, †Zviiv 

Bmjvgcyi, nwicyi, VvKziMuv| 

5bs BDwbqb 
01731978205 

1143.  
†gvt wRqviæj Bmjvg, Bgvg, †Zviiv 

evRvi gmwR`, nwicyi, VvKziMuv| 

5bs BDwbqb 
01737833724 

1144.  
‡gvt wiqvRyj Bmjvg, KvwiMuvI, nwicyi, 

VvKziMuv| 

5bs BDwbqb 
01738036800 

1145.  
‡gvt BqvKze Avjx, Bgvg, 

†Zviiv(‡Lvjov), nwicyi, VvKziMuv| 

5bs BDwbqb 
01746962491 

1146.  
†gvt dRjyi ingvb, Bgvg, †Lvjov, 

nwicyi, VvKziMuv| 

5bs BDwbqb 
01746962491 

1147.  
nv‡dR †gvt Md&dvi, Bgvg, fevb›`cyi, 

nwicyi, VvKziMuv| 

5bs BDwbqb 
01761020512 

1148.  
nv‡dR †gvt KvImvi Avjg, Bgvg, 

wgbvcyi, nwicyi, VvKziMuv| 

5bs BDwbqb 
01751587133 

1149.  
 †gvt mwdKzj Bmjvg, fevb›`cyi, 

nwicyi, VvKziMuv| 

5bs BDwbqb 
01722885551 

1150.  
‡gvt Avt iv¾vK, KvRx, KvVvjWv½x, 

nwicyi, VvKziMuvI| 

6bs fvZzwiqv BDwbqb 
01761375277 

1151.  
‡gvt Aveyj †nv‡mb, Bgvg, g‡n›`ªMuvI, 

nwicyi, VvKziMuvI| 

6bs fvZzwiqv BDwbqb 
01737503958 

1152.  
‡gvt gvgyb iwk`, Bgvg, fvZzwiqv, 

nwicyi, VvKziMuvI| 

6bs fvZzwiqv BDwbqb 
01734302123 

1153.  
 †gvt mvgv`, Bgvg, †Uswiqv(Svievox), 

nwicyi, VvKziMuvI| 

6bs fvZzwiqv BDwbqb 
-- 

1154.  
‡gvt bvwmi DÏxb, Bgvg, gv¸ov, nwicyi, 

VvKziMuvI| 

6bs fvZzwiqv BDwbqb 
01750673263 

1155.  
 †gvt Avãyjøvnxj evKx, Bgvg, †Uswiqv, 

nwicyi, VvKziMuvI| 

6bs fvZzwiqv BDwbqb 
-- 

1156.  
‡gvt BDbyQ Avjx, Bgvg, †Uswiqv, nwicyi, 

VvKziMuvI| 

6bs fvZzwiqv BDwbqb 
-- 

1157.  
 †gvt †gvKeyj †nv‡mb, Bgvg, †Uswiqv, 

nwicyi, VvKziMuvI| 

6bs fvZzwiqv BDwbqb 
01755383998 

1158.  
 †gvt †mv‡jgvb Avjx, Bgvg, †Uswiqv, 

nwicyi, VvKziMuvI| 

6bs fvZzwiqv BDwbqb 
-- 

1159.  
 †gvt Rqbvj Av‡e`xb, Bvgg, †Uswiqv, 

nwicyi, VvKziMuvI| 

6bs fvZzwiqv BDwbqb 
-- 

1160.  
 †gvt BDmyd Avjx, Bgvg, ivgcyi, 

nwicyi, VvKziMuvI| 

6bs fvZzwiqv BDwbqb 
-- 

1161.  
 †gvt †ejvj †nv‡mb, Bgvg, fvZzwiqv, 

nwicyi, VvKziMuvI| 

6bs fvZzwiqv BDwbqb 
01738256338 

1162.  
 †gvt mvgïj nK, Bgvg, fvZzwiqv, 

nwicyi, VvKziMuvI| 

6bs fvZzwiqv BDwbqb 
01727344839 



1163.  
 †gvt Rqbvj Av‡e`xb, Bgvg, fvZzwiqv, 

nwicyi, VvKziMuvI| 

6bs fvZzwiqv BDwbqb 
01723655552 

1164.  
 †gvt Avwbmyi ingvb, Bgvg, 

Mofevbxcyi(IPzqv), nwicyi, VvKziMuvI| 

6bs fvZzwiqv BDwbqb 
01721464584 

1165.  

‡gvt gwRi DÏxb, Bgvg, 

Mofevbxcyi(cvUbcvov), nwicyi, 

VvKziMuvI| 

6bs fvZzwiqv BDwbqb 

-- 

1166.  
 †gvt cvbRve DÏxb, Bgvg, 

Pvcav(gyjKvb), nwicyi, VvKziMuvI| 

6bs fvZzwiqv BDwbqb 
01744538010 

1167.  
 †gvt kvn Avjg, Bgvg, Mofevbxcyi 

(gyjKvb) 

6bs fvZzwiqv BDwbqb 
01732506996 

1168.  
‡gvt Avt Rwjj, Bgvg, hv`ecyi, nwicyi, 

VvKziMuvI| 

6bs fvZzwiqv BDwbqb 
01722609222 

1169.  

 †gvt Avãyj AvDqvj, Bgvg, 

Mofevbxcyi(dvwRjcyi), nwicyi, 

VvKziMuvI| 

6bs fvZzwiqv BDwbqb 

01722885720 

1170.  
‡gvt AB nvB, Bgvg, †Uswiqv, nwicyi, 

VvKziMuvI| 

6bs fvZzwiqv BDwbqb 
01732506938 

1171.  
 †gvt gwRei ingvb, Bgvg, †Uswiqv, 

nwicyi, VvKziMuvI| 

6bs fvZzwiqv BDwbqb 
01792830401 

1172.  
 †gvt byi, Bgvg, g‡n›`ªMuvI, nwicyi, 

VvKziMuvI| 

6bs fvZzwiqv BDwbqb 
01737797309 

1173.  
‡gvt GKivgyj nK, Bgvg, Pvcvmvi, 

nwicyi, VvKziMuvI| 

6bs fvZzwiqv BDwbqb 
01721416086 

1174.  
 †gvt Avt Lv‡jK, Bgvg, Pvcvmvi, 

nwicyi, VvKziMuvI| 

6bs fvZzwiqv BDwbqb 
01714383974 

1175.  
‡gvt Avt iDd, Bgvg, fvZzwiqv, nwicyi, 

VvKziMuvI| 

6bs fvZzwiqv BDwbqb 
01744732537 

1176.  
gv‡diæj nK, Bgvg, enwZ, nwicyi, 

VvKziMuvI| 

6bs fvZzwiqv BDwbqb 
-- 

1177.  
 †gvt Avt iwk`, Bgvg, XvK`n 

†Mvcvjcyi, nwicyi, VvKziMuvI| 

6bs fvZzwiqv BDwbqb 
01776931261 

1178.  
 †gvt Kwigyj nK, Bgvg, enwZ, nwicyi, 

VvKziMuvI| 

6bs fvZzwiqv BDwbqb 
-- 

1179.  
 †gvt mwRb Avjx, Bgvg, enwZ, nwicyi, 

VvKziMuvI| 

6bs fvZzwiqv BDwbqb 
01788214474 

1180.  kÖx Drcj P› ª̀ wmsn 
wn› ỳ weevn †iwRóªvi/VvKziM‡Yi 

bv‡gi ZvwjKv 
01717175241 

1181.  kÖx †Mb P› ª̀ ivq H 01767508926 

1182.  kÖx nwi`vm P›`ª ivq H 01764967901 

1183.  kÖx wKó gnb  H 01738385961 

1184.  kªx mZ¨ eªZ wmsn H 01723891890 

1185.  

kÖx DgvKvšÍ †f․wgK(hv`yivbx D”P 

we`¨vjq cÖavb wkÿK), nwicyi, 

VvKziMuvI| 

H 

01719133201 

1186.  kÖx Kvwj`vm PµeË©x, nwicyi, VvKziMuvI| H 01723253380 

1187.  k¨x cÖ`xc P› ª̀ ivq, nwicyi, VvKziMuvI| H 01717413883 

1188.  
kÖx iZb P›`ª ivq(wkÿK axiMÄ D”P 

we`¨vjq), nwicyi, VvKziMuvI| 

H 
01723280885 

1189.  kªx myevm P›`ª ivq, nwicyi, VvKziMuvI| H 01723655161 

1190.  my‡mb P›`ª ivq, enigcyi, nwicyi, H 01723705578 



VvKziMuvI| 

1191.  
DËg Kzgvi ivq, enigcyi, nwicyi, 

VvKziMuvI| 

H 
01722080766 

1192.  
P›`ª †gvnb P› ª̀ ivq, enigcyi, nwicyi, 

VvKziMuvI| 

H 
01719347835 

1193.  c‡ik ivq, †Lvjov, nwicyi, VvKziMuvI| H 01712362008 

1194.  
`xjxc Kzgvi ivq, †Lvjov, nwicyi, 

VvKziMuvI| 

H 
01745082735 

1195.  dzjKzgvi P›`ª ivq, nwicyi, VvKziMuvI| H -- 

1196.  
myevm P›`ª ivq, g‡n› ª̀MuvI, nwicyi, 

VvKziMuvI| 

H 
01774602991 

1197.  
iwZKvšÍ ivq, g‡n›`ªMuvI, nwicyi, 

VvKziMuvI| 

H 
01717732898 

1198.  QÎgnb ivq, gv¸ov, nwicyi, VvKziMuvI| H 01719249631 

 


