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ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১ 0001 হৃদয় ভদ্দায 

ব্রন্ডজন্দ্র ভদ্দায 

ফযগুনা 

২ 0002  কৃষ্ণ রদফনাথ 

গন্ডন চন্দ্র রদফনাথ 

ফযগুনা 

৩ 0003  রভাঃ এনামুর ক াভীভ 

মৃত: অ: জব্বায াং 

ফযগুনা 

৪ 0004 যারজয়া সুরতান 

অফদুর ভরজদ মৃধা 

ফযগুনা 

৫ 0005 নীরয় রগাভস্তা 

রগাকুর চন্দ্র রগাভস্তা 

ফযগুনা 

৬ 0006 অর-অরভন 

অঃ ররতপ রকদায 

ফযগুনা 

৭ 0007 রভাঃ াআফুর আরাভ 

রভাঃ ভাআন ঈরদ্দন 

ফযগুনা 

৮ 0008 রভাঃ রগারাভ ায়দায খান 

রভাঃ অবু তান্ডয খান 

ফযগুনা 

৯ 0009 রভাঃ রযজাঈর করফয 

রভাঃ আঈসুপ ারুন 

ফযগুনা 

১০ 0010 জয়ন্ডদফ রভস্ত্রী 

সুধন্য রভস্ত্রী 

ফযগুনা 

১১ 0011 ভরয় চন্দ্র ঘযাভী 

সুধাংশু কুভায ঘযাভী 

ফযগুনা 

১২ 0012 রভাঃ ভামুন রভয়া 

রভাঃ ারফফ াওরাদায 

ফযগুনা 

১৩ 0013 এভএ, আঈসুপ 

রভাঃ অঃ ছারাভ 

ফযগুনা 

১৪ 0014 ভরনরুজ্জাভান 

রভাঃ রনছায ঈরদ্দন 

ফযগুনা 

১৫ 0015 সুভন চন্দ্র বফযাগী 

ন্ডতাল চন্দ্র বফযাগী 

ফযগুনা 

১৬ 0016 রভাঃ অর -ভামুন 

রভাঃ অরভগীয রান্ডন 

ফযগুনা 

১৭ 0017 রভাঃ রযজাঈর করযভ 

রভাঃ ারুন খররপা 

ফযগুনা 

১৮ 0018 তা চন্দ্র 

ন্ডতাল চন্দ্র াওরাদায 

ফযগুনা 

১৯ 0019 অবু ারনপ নয়ন 

মৃতঃ রভাঃ চাঁন রভয়া 

ফযগুনা 

২০ 0020 ররযন সুরতানা 

বয়দ সুরতান অাভদ 

ফযগুনা 

২১ 0021 রভাাম্মদ ররু রভয়া 

রভাঃ অঃ ছত্তায 

ফযগুনা 

২২ 0022 রভাঃ ফরয ঈরদ্দন 

বয়দ অন্ডভদ 

ফযগুনা 

২৩ 0023 বয়দ নাজমুর াান 

বয়দ সুরতান অাভদ 

ফযগুনা 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২৪ 0024 ফরিভ চন্দ্র রধকাযী 

ফরযাভ চন্দ্র রধকাযী 

ফযগুনা 

২৫ 0025 রভাঃ ররার ঈদ্দীন 

রভাঃ অ: যাজ্জাক 

ফযগুনা 

২৬ 0026 সুআটি অক্তায 

রদন্ডরায়ায রাাআন 

ফযগুনা 

২৭ 0027 খান্ডরদা খানভ রযনা 

রভাঃ অবুর কারাভ 

ফযগুনা 

২৮ 0028 রভরন রগাভস্তা 

রগাকুর রগাভস্তা 

ফযগুনা 

২৯ 0029 রুরফনা 

রভাঃ ারুনুয যরদ 

ফযগুনা 

৩০ 0030 চর রফশ্বা 

মৃ: যভনী রফশ্বা 

ফযগুনা 

৩১ 0031 সুজন চন্দ্র কভ মকায 

মৃতঃ যরফন চন্দ্র কভ মকায 

ফযগুনা 

৩২ 0032  জর চন্দ্র ঘযাভী  

যনরজৎ চন্দ্র ঘযাভী  

ফযগুনা 

৩৩ 0033  রভাঃ সুরায়ভান  

ফাবুর রফাযী  

ফযগুনা 

৩৪ 0034  ীদুর আরাভ  

অঃ যাজ্জাক  

ফযগুনা 

৩৫ 0035  ভরনরুর আরাভ  

রভাাম্মদ অরী খান  

ফযগুনা 

৩৬ 0036  রভাঃ কাআয়ুভ রভয়া  

রভাঃ রভাস্তপা রভয়া 

ফযগুনা 

৩৭ 0037 রভা: জররুর আরাভ 

রভা: অ: ারভদ 

ফযগুনা 

৩৮ 0038 রভা: আাক অরী 

রভা: মযত অরী 

ফযগুনা 

৩৯ 0039 রভা: অরযপ রান্ডন 

রভা: অ: গরন 

ফযগুনা 

৪০ 0040 রভা: জারকয রান্ডন 

রভা: ভকবুর গাজী 

ফযগুনা 

৪১ 0041 রদারা 

রভা: ফাবুর গাজী 

ফযগুনা 

৪২ 0042 রভা: জররর 

রদন্ডরায়ায াওরাদায 

ফযগুনা 

৪৩ 0043 ফাকী রফল্লা 

অফদুয যীদ 

ফযগুনা 

৪৪ 0044 নাজভা 

অরী অকফয প্যাদা 

ফযগুনা 

৪৫ 0045 রভা: আভাআর রান্ডন 

রভা: নান্ডজভ অযী অকন 

ফযগুনা 

৪৬ 0046 রভা: গীয রাাআন 

অব্দুর রভাতান্ডরফ 

ফযগুনা 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৪৭ 0047 রভা: অমুদুয যভান 

অফদুর ভরজদ 

ফযগুনা 

৪৮ 0048 সুভা যানী 

যভর চন্দ্র রকত্তমনীয় 

ফযগুনা 

৪৯ 0049 চয়ন চন্দ্র রকত্তমনীয়া 

যভর চন্দ্র রকত্তমনীয় 

ফযগুনা 

৫০ 0050 রচন্য় াওরাদায 

ভাধফ চন্দ্র াওরাদায 

ফযগুনা 

৫১ 0051 নাজমুন নাায 

অফদু ারাভ 

ফযগুনা 

৫২ 0052 যান্ডফয়া অক্তায 

রভা: অন্ডনায়ায রাাইন 

ফযগুনা 

৫৩ 0053 রভা: াতাফ ঈরদ্দন 

রভা: রভাকন্ডদুয যভান 

ফযগুনা 

৫৪ 0054 রভা: অর অরভন 

রভা; অ: ররতপ রভাল্লা 

ফযগুনা 

৫৫ 0055 রভা: ভরন অরভ 

রভা: ভরভন গাজী 

ফযগুনা 

৫৬ 0056 রভা: অ: যরভ 

রভা: রুস্তভ অরী 

ফযগুনা 

৫৭ 0057 রভা: রভযাজ 

মৃত: অবু জাপয 

ফযগুনা 

৫৮ 0058 রভা: অর অরভন 

রভা: যাজ্জাকুর আরাভ 

ফযগুনা 

৫৯ 0059 রগারাভ ন্ডযায়ায 

মুজাপপয অরী 

ফযগুনা 

৬০ 0060 রভা: াাদাৎ রান্ডন 

রভা: রকান্দায অরী 

ফযগুনা 

৬১ 0061 রভা: অবু ারনপ রভয়া 

রভা: ারাভ রভাল্লা 

ফযগুনা 

৬২ 0062 ঈজ্জর চন্দ্র দা 

রক্ষন চন্দ্র দা 

ফযগুনা 

৬৩ 0063 রভা: ফরদঈজ্জাভান 

রভা: াজাান রভয়া 

ফযগুনা 

৬৪ 0064  তরযকুর আরাভ 

অয়নার যদায 

ফরযার 

৬৫ 0065 ঞ্জয় কুভায যায় 

কভর কাত যায় 

রদনাজনৄয 

৬৬ 0066  রভাঃ অরযফূর আরাভ 

রভাঃ অশ্রাপ অরী 

ফরযার 

৬৭ 0067  অফদুর কাআয়ুভ 

রভাঃ ন্ডযায়ায রান্ডন 

ফরযার 

৬৮ 0068  রভত ারদায 

যরফন্দু ারদায 

ফরযার 

৬৯ 0069  ফাারুর আরাভ 

রভাঃ াজাান পযাজী 

ফরযার 

৭০ 0070  ভাফুজা অক্তায 

রভাকন্ডরছুয যভান 

ফরযার 

৭১ 0071  রদফাীল ফাকচী 

রজন্ডতন্দ্র নাথ ফাকচী 

ফরযার 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৭২ 0072 রগারাভ রভাাম্মদ অন্ডযপ 

রফল্লা 

অবুর কারাভ অজাদ 

ফরযার 

৭৩ 0073 রভাঃ রপকুর আরাভ 

রভাঃ অঃ ারাভ াওরাদায 

ফরযার 

৭৪ 0074 রভাঃ সুজন যদায 

রভাঃ অঃ ভরজদ যদায 

ফরযার 

৭৫ 0075 রভাঃ আভযান 

রভাঃ অরী রান্ডন 

াওরাদায 

ফরযার 

৭৬ 0076 মুাম্মদ ওয়াীভ 

মুাম্মদ অব্দুর অরজজ 

ফরযার 

৭৭ 0077 ংকয ারদায 

প্রফুল্ল ারদায 

ফরযার 

৭৮ 0078 রভাঃ যান্ডর 

রভাঃ অবুর রান্ডন মুন্পী 

ফরযার 

৭৯ 0079 রভাঃ অর অরভন 

অব্দুর ভরজদ যদায 

ফরযার 

৮০ 0080 রভাঃ অবু জারদ 

অঃ ারাভ াওরাদায 

ফরযার 

৮১ 0081 অব্দুল্লা াওরাদায 

ফাবুর রাাআন াওরাদায 

ফরযার 

৮২ 0082 রভাঃ কাভরুর াান 

কাজী রররভ অন্ডম্মদ 

ফরযার 

৮৩ 0083 রভাাঃ ররজা কারনজ 

রভাঃ অরী অজভ 

াওরাদায 

ফরযার 

৮৪ 0084 াতা যানী দত্ত 

নাযায়ন চন্দ্র দত্ত 

ফরযার 

৮৫ 0085 রনতাআ চন্দ্র ঘযাভী 

রররত চন্দ্র ঘযাভী 

ফরযার 

৮৬ 0086 াভীভ অন্ডভদ 

রভাঃ রফরান্ডয়ত রান্ডন 

ফরযার 

৮৭ 0087 রভাঃ খাআরুর আরাভ 

অয়নার ক াওরাদায 

ফরযার 

৮৮ 0088 রভাঃ ভরনরুজ্জাভান 

রভাঃ ান্ডতভ অরী 

ফরযার 

৮৯ 0089 রভাঃ কাআয়ুভ যদায 

রভাঃ অরতাপ রান্ডন 

ফরযার 

৯০ 0090 ঈজ্জ্বর দা 

রচত্ত যঞ্জন দা 

ফরযার 

৯১ 0091 রভাঃ ফাাদুয আরাভ 

অব্দুর ভান্নান ভ ূঁআয়া 

ফরযার 

৯২ 0092 এ.রফ.এভ.রপ্রন্প াওরাদায 

রভাঃ নূয অরভ াওরাদায 

ফরযার 

৯৩ 0093 রভাঃ াআফুর আরাভ 

রভাঃ রকান্দায ঢারী 

ফরযার 

৯৪ 0094 রভাঃ ভারন ঈরদ্দন 

রভাঃ রভাান্ডযপ যদায 

ফরযার 

৯৫ 0095 রভাঃ াান ভাামুদ 

তালুকদায 

রভাঃ ভরজবুয যভান 

তালুকদায 

ফরযার 

৯৬ 0096 রভাঃ ভাফুজুয যভান 

রভাঃ অরযফুর আরাভ 

ফরযার 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৯৭ 0097 রভাঃ াাদাত াওরাদায 

অঃ ক াওরাদায 

ফরযার 

৯৮ 0098 তন কুভায ীর 

রফভর কুভায ীর 

ফরযার 

৯৯ 0099 যাজু অন্ডভদ  

রভাাম্মদ ভরল্লক 

ফরযার 

১০০ 0100 রভাঃ রভাস্তারপজুয যভান 

রভাঃ অব্দুর াআ যদায 

ফরযার 

১০১ 0101 তভা দা 

নন্ডগন্দ্রনাথ দা 

ফরযার 

১০২ 0102 রভাঃ রনছায ঈরদ্দন 

অফদু ারাভ 

ফরযার 

১০৩ 0103 াআফুর আরাভ 

রভাঃ ান্ডছন াওরাদায 

ফরযার 

১০৪ 0104 ভাসুদ াযন্ডবজ 

রভাঃ যরপকুর আরাভ খান 

ফরযার 

১০৫ 0105 রভাঃ ভামুন পরকয 

অঃ রভাতান্ডরফ পরকয 

ফরযার 

১০৬ 0106 রভাঃ রপকুর আরাভ 

নূয রভাাম্মদ পরকয 

ফরযার 

১০৭ 0107 রভাঃ নূন্ডয অরভ 

রভাঃ নান্না রভয়া 

ফরযার 

১০৮ 0108 নয়না আরাভ নদী 

রভাঃ ন্ডজদ অরী রফাযী 

ফরযার 

১০৯ 0109 খারদজা আরাভ রযা 

রভাঃ অরভগীয রান্ডন 

ফরযার 

১১০ 0110 রভাঃ নূন্ডয অরভ 

রভাঃ যতন রচৌরকদায 

ফরযার 

১১১ 0111 াযরভন অক্তায রাফনী 

অরতাপ রান্ডন 

ফরযার 

১১২ 0112 রভাঃ াভীভ রান্ডন খান 

রভাঃ রকান্দায অরী খান 

ফরযার 

১১৩ 0113 জয়ন্ডদফ ভজুভদায 

রজন্ডতন ভজুভদায 

ফরযার 

১১৪ 0114 অাদুজ্জাভান খান 

এ,রক,এভ,াভসুরদ্দন খান 

ফরযার 

১১৫ 0115 বয়দ অাদ রান্ডন 

বয়দ অবুর রান্ডন 

ফরযার 

১১৬ 0116 রভাঃ অনছায ঈরদ্দন রভাল্লা 

(ফাদর) 

রভাঃ রুস্তভ অরী রভাল্লা 

ফরযার 

১১৭ 0117 রভাঃ অরী রান্ডন 

রভাঃ ছারাভ ভাতাব্বয 

ফরযার 

১১৮ 0118 জর ফড়ার 

সুধীয যঞ্জন ফড়ার 

ফরযার 

১১৯ 0119 রভাঃ রুহুর অরভন 

ভতাজ ঈরদ্দন রকদায 

ফরযার 

১২০ 0120 কাভার ঈরদ্দন 

অবুর কান্ডভ 

ফরযার 

১২১ 0121 ননী রগাার যকায 

সুনীর চন্দ্র যকায 

ফরযার 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১২২ 0122 রখ কাভার রান্ডন 

রখ াভচুর ক 

ফরযার 

১২৩ 0123 রভাঃ যান্ডর 

অব্দুয যরভ যদায 

ফরযার 

১২৪ 0124 রভাঃ রভজানুয যভান 

রভাঃ ওভান গনী রচৌরকদায 

ফরযার 

১২৫ 0125 রভযাজুর আরাভ 

অব্দু ছারাভ 

ফরযার 

১২৬ 0126 রভাঃ পরযদ রভয়া 

রভাঃ পজলুর ক 

ফরযার 

১২৭ 0127 রভাঃ অব্বা ঈরদ্দন 

াওরাদায 

মৃত: রভাঃ অজাায অরী 

াওরাদায 

ফরযার 

১২৮ 0128 রভাঃ আভযান রান্ডন 

রভাঃ এভদাদ অরী 

ফরযার 

১২৯ 0129 রযভন রফশ্বা 

রনভ মর রফশ্বা 

ফরযার 

১৩০ 0130 রভাঃ ভামুন 

রভাঃ আঈসুপ রান্ডন 

ফরযার 

১৩১ 0131 রযাজুভ ভরনযা 

রভাঃ রখ াজ্জাদ অরী  

ফরযার 

১৩২ 0132  রভাঃ রান্ডর ভরল্লক  

রভাঃ অরতাফ ভরল্লক  

ফরযার 

১৩৩ 0133  সুভন কুভায ফাড়ড়  

প্রফুল্ল কুভায ফাড়ড়  

ফরযার 

১৩৪ 0134  রভরটন চন্দ্র ঢাকী  

নান্টু রার ঢাকী  

ফরযার 

১৩৫ 0135  রভাঃ াররভ  

অঃ যরভ াং  

ফরযার 

১৩৬ 0136  অরযপ রান্ডন  

অবুর রান্ডন কাজী 

ফরযার 

১৩৭ 0137  রভাঃ ারব্বয রাাআন  

রভাঃ রকযাভত অরী 

রকদায  

ফরযার 

১৩৮ 0138  রভাঃ ভরনরুর আরাভ  

অব্দুর ফাযী াওরাদায  

ফরযার 

১৩৯ 0139 রুরভ অক্তায 

রভা: অ: রাফাান াওরাদা 

ফরযার 

১৪০ 0140 রভা: বুজ মৃধা 

রভাাম্মদ অরী মৃধা 

ফরযার 

১৪১ 0141 রভা: রভজানুয যভান 

রভা: রফল্লার রান্ডন 

াওরাদায 

ফরযার 

১৪২ 0142 রমু খানভ 

মৃত রভা: অপছায 

াওরাদায 

ফরযার 

১৪৩ 0143 অর অরভন াওরাদায 

রভা: অশ্রাপ অরী াং 

ফরযার 

১৪৪ 0144 রভা: জারদুর আরাভ 

রভা: জরয ঈরদ্দন 

ফরযার 

১৪৫ 0145 রভা: ওকত রান্ডন 

মৃত: রভা: াাবুরদ্দন খান 

ফরযার 

১৪৬ 0146 রভা: াযন্ডবজ রান্ডন 

রভা: মুনসুয াওরাদায 

ফরযার 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১৪৭ 0147 রভা: যারকফ রাাআন 

রভা: ফজলুর যভান 

ফরযার 

১৪৮ 0148 যারভা অক্তায 

মৃত: অবু ফক্কয রছরদ্দক  

ফরযার 

১৪৯ 0149 রভা: রদুর আরাভ 

নুয রভাাম্মদ পরকয 

ফরযার 

১৫০ 0150 রভা: ফান্ডয়ন্ডজদ রভয়া 

রভা: রছরদ্দকুয যভান 

ফরযার 

১৫১ 0151 রভা: অবুর কারাভ রান্ডন 

রভা: অআঈফ অরী খান 

ফরযার 

১৫২ 0152 রদংকয রভত্র 

দুরার রভত্র 

ফরযার 

১৫৩ 0153 রভা: ভরঈরদ্দন 

অ: যরকফ াওরাদায 

ফরযার 

১৫৪ 0154 প্রাত কুভায দা 

ব্বমানন্দ দা 

ফরযার 

১৫৫ 0155 রভা: অর অভীন 

রভা: অরী পরকয 

ফরযার 

১৫৬ 0156 রফকা চন্দ্র াওরাদায 

রফজয় কৃষ্ণ াওরাদায 

ফরযার 

১৫৭ 0157 রযভর ভের 

নৄররন ভের 

ফরযার 

১৫৮ 0158 রভা: রান্ডর যানা 

রভা: ারুন য যীদ 

ফরযার 

১৫৯ 0159 আঁরখ খানভ 

রভা: যহুর অরভন াওরাদায 

ফরযার 

১৬০ 0160 রভা: অরভয রান্ডন 

রভা: চান্দু নারকফ 

ফরযার 

১৬১ 0161 রভা: তারযকুর আরাভ 

মৃত: অবু ফকয ররদ্দক 

ফরযার 

১৬২ 0162 রভা: রভন্ডদী াান 

রভা: ভাকসুদুয যভান 

ফরযার 

১৬৩ 0163 অব্দুর যভান 

রভা: ারফবুয যভান 

ফরযার 

১৬৪ 0164 রভা: রযয়াজুর আরাভ 

রভা: অবু ফকয ররদ্দক 

ফরযার 

১৬৫ 0165 কারাচাঁদ ভের 

যাভ সুন্দয ভের 

ফরযার 

১৬৬ 0166 রভা: াআফুর াওরাদায 

রভা: নজরুর াওরাদায 

ফরযার 

১৬৭ 0167 অব্দুল্লা অর ভামুন 

রভা: অরতাপ রান্ডন 

ফরযার 

১৬৮ 0168 রভা: পয়ার ভাামুদ 

রভা: মুজান্ডম্মর  

ফরযার 

১৬৯ 0169 রযাখানা জাান 

রভা: জারার ঈদ্দীন অন্ডভদ 

ফরযার 

১৭০ 0170 জর ারদায 

দানন্দ ারদায 

ফরযার 

১৭১ 0171 তন কুভায ারদায 

রযভর ারদায 

ফরযার 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১৭২ 0172 রভা; রভযাজ রান্ডন 

রভা: ায়দায অরী 

াওরাদায 

ফরযার 

১৭৩ 0173 নাজমুর অাান 

অান্ডেদ রকদায 

ফরযার 

১৭৪ 0174 রভা: জুন্ডয়র 

রভা: আকান্দায অযী মুন্পী 

ফরযার 

১৭৫ 0175 রভা: াাদাৎ রান্ডন 

রভা: ারফবুয যভান 

ফরযার 

১৭৬ 0176 সুভন াওরাদায 

রভা: যহুর অরভন াওরাদায 

ফরযার 

১৭৭ 0177 সুভন চন্দ্র যায় 

রদরী চন্দ্র যায় 

ফরযার 

১৭৮ 0178 াপাঈর যদায 

রভা: করফয যদায 

ফরযার 

১৭৯ 0179 ভামুদ াান 

রভা: াভসুর ক 

ফরযার 

১৮০ 0180 ীভ কুভায ঢাকী 

মূল্য যতন ঢাকী 

ফরযার 

১৮১ 0181 ভীযন দা 

স্বন দা 

ফরযার 

১৮২ 0182 রভা: রযয়াজ ভামুদ 

সুরতান খান 

ফরযার 

১৮৩ 0183 রভা: ছারাভ করফয 

রভা: অব্দুর ভান্নান খান 

ফরযার 

১৮৪ 0184 রভা: রভন্ডদী াান 

রভা:রভাতান্ডরফ রভাল্লা 

ফরযার 

১৮৫ 0185 রভা: রান্ডর যদায 

মৃত: রভা: করযভ যদায 

ফরযার 

১৮৬ 0186 রভা: অর- ভামুন 

অয রজত অরী াওরাদায 

ফরযার 

১৮৭ 0187 সুভন ফাড়ড় 

সুন্ডয চন্দ্র ফাড়ড় 

ফরযার 

১৮৮ 0188 রনায চন্দ্র রদঈযী 

রনভ মর চন্দ্র রদঈযী 

ফরযার 

১৮৯ 0189 রফকা রফক্রভ 

ভরত যঞ্জন রফক্রভ 

ফরযার 

১৯০ 0190 রনভ মর যায় 

অনন্দ রভান 

ফরযার 

১৯১ 0191 নুসুযা খানভ 

রভা: নূযন্ডভাাম্মদ ভরল্লক 

ফরযার 

১৯২ 0192 এআচ.এভ অরযপর আরাভ 

রভা: অরাঈরদ্দন াওরাদায 

ফরযার 

১৯৩ 0193 রা চন্দ্র দা 

রক্ষরত চন্দ্র দা 

ফরযার 

১৯৪ 0194 রনায দা 

নকুর চন্দ্র দা 

ফরযার 

১৯৫ 0195 সুরনভ মর রফশ্বা 

কুরশ্বয রফশ্বা 

ফরযার 

১৯৬ 0196 রভা: রভন্ডদী াান 

রভাাম্মদ রান্ডন 

ফরযার 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১৯৭ 0197 রভা: নুযনফী 

রভাাম্মদ অরী রকদায 

ফরযার 

১৯৮ 0198 ারফনা আয়ারভন 

রভাাম্মদ অরী ভ ূঁআয়া 

ফরযার 

১৯৯ 0199  রভাঃ ভাসুদ 

রভাঃ ভরনরুর আরাভ 

রবারা 

২০০ 0200  রভাঃ আয়ারভন আকফার 

রভাঃ জাপয আকফার 

রবারা 

২০১ 0201  রভাঃন্ডনয়ামুর ক 

রভাঃ ভরপজুর আরাভ 

রবারা 

২০২ 0202  রভাঃ ভাফুজুয যভান 

এ.টি.এভ.পরযদ ঈরদ্দন 

রবারা 

২০৩ 0203  তানরজর রাাআন 

রভাঃ রভাস্তারপজুয যভান 

রবারা 

২০৪ 0204  াাজাদা রান্ডন 

আঈনুছ তালুকদায 

রবারা 

২০৫ 0205  রভাঃ অপজার রান্ডন 

রভাঃ রগারাভ রকফরযয়া 

রবারা 

২০৬ 0206  রভাঃ করফয রান্ডন 

রজন্নত অরী পরকয 

রবারা 

২০৭ 0207  রভাঃ ররার ঈদ্দীন 

রভাঃ রগয়া ঈরদ্দন 

রবারা 

২০৮ 0208  রভাঃ াম্মাদ রান্ডন 

রভাঃ অফদুর ফান্ডযক 

রবারা 

২০৯ 0209 রভাাম্মদ ররঈল্লা 

রভাঃ রছরদ্দক 

রবারা 

২১০ 0210 রভাঃ রভজানুয যভান 

রভাঃ ছান্ডদক 

রবারা 

২১১ 0211 রভাঃ অকফায 

অঃ ভন্নান 

রবারা 

২১২ 0212 রভাঃ আয়ারুর আরাভ 

রভাঃ াজাান 

রবারা 

২১৩ 0213 রভাঃ াীন 

রভাঃ রখাযন্ডদ অরভ 

রবারা 

২১৪ 0214 রভাঃঅশ্রাপ ঈরদ্দন 

রভাঃ ররদ্দকুয যভান 

রবারা 

২১৫ 0215 ায়দায অরী 

অঃ ভন্নান 

রবারা 

২১৬ 0216 রভাঃ রুহুর অরভন 

রভাঃ ছান্ডদকুয যভান 

রবারা 

২১৭ 0217 খারদজা অক্তায 

রভাঃ ররঈল্লা 

রবারা 

২১৮ 0218 রভাঃ এভযান রান্ডন 

রভাঃ লুৎপয যভান 

রবারা 

২১৯ 0219 রভাঃ রভজানুয যভান 

রভাঃ ফরয  

রবারা 

২২০ 0220 রভাঃ পযাদ রান্ডন 

রভাঃ রভান্ডরভ 

রবারা 

২২১ 0221 রভাঃ নুন্ডয অরভ 

মৃত: ছাভছর ক 

রবারা 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২২২ 0222 রভাঃ আঈসুপ 

রভাঃ রভাস্তপা 

রবারা 

২২৩ 0223 রভাঃ ভান্ড অরভ 

মৃত: রযাজুর ক 

রবারা 

২২৪ 0224 রভাঃ ররার ঈরদ্দন 

যতন ফাঘা 

রবারা 

২২৫ 0225 রভাঃ যরফঈর অরভ 

রভাঃ যরপকুর আরাভ 

রবারা 

২২৬ 0226 তুলায কারত াওরাদায 

সুবা কানী াওরাদায 

রবারা 

২২৭ 0227 রভাঃ রজানান্ডয়দ 

রভাঃ ারনপ 

রবারা 

২২৮ 0228 রভজানুয যভান 

অঃ ভান্ডরক 

রবারা 

২২৯ 0229 রনযঞ্জন চন্দ্র াওরাদায 

নন্ডয চন্দ্র াওরাদায 

রবারা 

২৩০ 0230 যারজফ াা 

ভর চন্দ্র াা 

রবারা 

২৩১ 0231 ায়ন করফযাজ 

সুনীর চন্দ্র করফযাজ 

রবারা 

২৩২ 0232 পরযদ ঈরদ্দন 

রভাঃ পারুক 

রবারা 

২৩৩ 0233 রভাঃ ভাআনুরদ্দন 

রভাঃ মুররভ 

রবারা 

২৩৪ 0234 রভাঃ ছারাঈরদ্দন 

রভাঃ অাদ অরী 

াওরাদায 

রবারা 

২৩৫ 0235 রভাঃ নাইভ 

রভাঃ অব্দুর করযভ 

রবারা 

২৩৬ 0236 তরুন কুভায দা 

ঘন ফযন দা 

রবারা 

২৩৭ 0237 রভাঃ ভাআনুর আরাভ 

রভাঃ নুরুর আরাভ 

রবারা 

২৩৮ 0238  রভাঃ ভরনরুর আরাভ  

রভাঃ ারপজুর আরাভ  

রবারা 

২৩৯ 0239  রভাঃ াজাান  

রভাঃ রখাযন্ডদ অরভ  

রবারা 

২৪০ 0240 রফরফ জহুযা 

রভা: ওভয পারুক 

রবারা 

২৪১ 0241 রভা: সুভন 

রভা: অ: ক 

রবারা 

২৪২ 0242 যাজফ চন্দ্র দা 

যান্ডধশ্যাভ চন্দ্র দা 

রবারা 

২৪৩ 0243 রভা: রভন্ডদী াান 

রভা: ওভয পারুক 

রবারা 

২৪৪ 0244 রভা: ারবুয যভান 

অন্ডরক জাোয 

রবারা 

২৪৫ 0245 সুরতানা রফগভ 

অফদুয যফ 

রবারা 

২৪৬ 0246 ইভাভ রান্ডন যারজফ 

রভা:পযমুজয ক 

রবারা 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২৪৭ 0247 রভা: ভাসুভ ান্না 

রভা: াখাওয়াত রান্ডন 

রবারা 

২৪৮ 0248 রভা: ভামুদুর াান 

রভা: া অরভ 

রবারা 

২৪৯ 0249 অফদুর ত্তায 

রভা: া অরভ 

রবারা 

২৫০ 0250 ভামুদুর াছান 

রভা: নুরুর আরাভ 

রবারা 

২৫১ 0251 রভা: নারজভ ঈরদ্দন 

রভা: নুরুর অরভন 

রবারা 

২৫২ 0252 রভা: জুন্ডয়র 

রভা: অবুর রান্ডন 

রবারা 

২৫৩ 0253 রভা: রযজাঈর ক 

রভা: জরভ ঈরদ্দন 

রবারা 

২৫৪ 0254 রভা: অবুর কান্ডভ 

রভা; নুরুর আরাভ 

রবারা 

২৫৫ 0255 জুটন চন্দ্র দা 

ঈন্ডভ চন্দ্র দা 

রবারা 

২৫৬ 0256 রভা: অরযফুর আরাভ 

রভা: অফদু ীদ 

রবারা 

২৫৭ 0257 রভা: যান্ডর 

রভা: অরগীয 

রবারা 

২৫৮ 0258 রু যতন দা 

তযনী চন্দ্র দা 

রবারা 

২৫৯ 0259 তা চন্দ্র রকদায 

রযরার রকদায 

রবারা 

২৬০ 0260 ীভ কুভায রদ 

ঈত্তভ কুভায রদ 

রবারা 

২৬১ 0261 রচতন রদ 

ারত যঞ্জন রদ 

রবারা 

২৬২ 0262  ভরঈয যভান 

রভাঃ রভাস্তপা কাভার 

ঝারকাঠী 

২৬৩ 0263 রবু চন্দ্র ীর 

নাযায়ন চন্দ্র ীর 

ঝারকাঠী 

২৬৪ 0264  রভাাম্মদ ররাকভান রান্ডন 

রভাঃ অন্ডনায়ায রান্ডন 

ঝারকাঠী 

২৬৫ 0265  নারয তালুকদায 

অব্দুর কুদ্দু তালুকদায 

ঝারকাঠী 

২৬৬ 0266 রদফাীল দা 

রনর চন্দ্র দা 

ঝারকাঠী 

২৬৭ 0267 সুভন যায় 

ধীফ যঞ্জন যায় 

ঝারকাঠী 

২৬৮ 0268 রভাঃ ভারনক রান্ডন 

রভাঃ কুদ্দু াওরাদায 

ঝারকাঠী 

২৬৯ 0269 জররুর আরাভ 

ওভয অরী অকন 

ঝারকাঠী 

২৭০ 0270 সুন্ডখন রভস্ত্রী 

ভীযন রভস্ত্রী 

ঝারকাঠী 

২৭১ 0271 রভাঃ াভীভ রান্ডন খান 

রভাঃ জারার অন্ডম্মদ খান 

ঝারকাঠী 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২৭২ 0272 রভাঃ অরভনুর আরাভ 

রভাস্তপা াং 

ঝারকাঠী 

২৭৩ 0273 রভাঃ অরযপ রান্ডন 

রভাঃ মুনসুয অরী 

াওরাদায 

ঝারকাঠী 

২৭৪ 0274 রভাঃ াররভ খাঁন 

রভাঃ অব্দুর যরভ খাঁন 

ঝারকাঠী 

২৭৫ 0275 রভাঃ অব্দুর অরীভ 

রভাঃ অব্দুয যরভ খাঁন 

ঝারকাঠী 

২৭৬ 0276 রভাঃ যারকফ রফাযী 

রভাঃ নুরু রফাযী 

ঝারকাঠী 

২৭৭ 0277 রভাঃ অাদুজ্জাভান 

রভাঃ খররলুয যভান 

ঝারকাঠী 

২৭৮ 0278 রভাাঃ অভা 

রভাঃ অঃ ক াওরাদায 

ঝারকাঠী 

২৭৯ 0279 ঞ্জীফ অচার্য্ম 

ংকয অচার্য্ম 

ঝারকাঠী 

২৮০ 0280 রভাঃ ভারনক রাাআন 

অঃ খান্ডরক রভয়া 

ঝারকাঠী 

২৮১ 0281 রভাঃ আকযাভ রান্ডন 

রভাঃ রররভ রকদায 

ঝারকাঠী 

২৮২ 0282 রভাঃ জরভ ঈরদ্দন 

রভাঃ রার রভয়া ভরল্লক 

ঝারকাঠী 

২৮৩ 0283 রভাঃ াাফ ঈরদ্দন আরাভ 

রান্ডর 

রভাঃ অবু ারনপ াওরাদায  

ঝারকাঠী 

২৮৪ 0284 রভা: জয়নার অন্ডফগীন 

রভা: রভান্ডয়ত ঈরদ্দন 

ঝারকাঠী 

২৮৫ 0285 রভা: আভযান রান্ডন 

রভা: অশ্রাফ অরী াওরাদায 

ঝারকাঠী 

২৮৬ 0286 রভা: রযজাঈর করযভ 

রভা: ফান্ডযক ভরল্লক 

ঝারকাঠী 

২৮৭ 0287 রভাা: অরখ অক্তায 

রভা: এনান্ডয়ত াওরাদায 

ঝারকাঠী 

২৮৮ 0288 রভা: রভন্ডদী ভাসুদ 

রভা: এছাক াওরাদায 

ঝারকাঠী 

২৮৯ 0289 রভা: আভযান খররপা 

অফদুর গরন খররপা 

ঝারকাঠী 

২৯০ 0290 রভা: াআফুর আরাভ 

রভা: অফদুর খান্ডরক 

ঝারকাঠী 

২৯১ 0291 অযজু অক্তায 

রভা: অবুর কারাভ াং 

ঝারকাঠী 

২৯২ 0292 রভৌসুভী অক্তায 

তকদায রান্ডন 

ঝারকাঠী 

২৯৩ 0293 রভা: আভযান খান 

রভা: পজর অযী খান 

ঝারকাঠী 

২৯৪ 0294 নৃন্ডন ফড়ার 

শ্রী রনতযান্দ ফড়ার 

ঝারকাঠী 

২৯৫ 0295 মুম্মদ মুরপকুর আরাভ 

রভা: াভছুর ক াওরাদায 

ঝারকাঠী 

২৯৬ 0296 রন াওরাদায 

মৃত: অন্ডনায়ায াওরাদায 

ঝারকাঠী 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২৯৭ 0297 রভা: ফাফয রান্ডন 

রভা: অবুর কান্ডভ 

ঝারকাঠী 

২৯৮ 0298 মুা: াভীভ হুাআন 

মৃত: অরতাপ রাাআন াহ  

পরকয 

ঝারকাঠী 

২৯৯ 0299 রভা: এনামুর ক 

রভা: অনছায অরী 

ঝারকাঠী 

৩০০ 0300 রযা 

অব্দুর জররর রফাযী 

ঝারকাঠী 

৩০১ 0301 রভাঃ যান্ডর াওরাদায 

রভাঃ অরী অকফয 

াওরাদয 

ঝারকাঠী 

৩০২ 0302 রভাঃ ভরভন খান 

রভাঃ ভরঈরদ্দন খান 

টুয়াখারী 

৩০৩ 0303  রভাঃ ফাাদুয আরাভ 

রভাঃ াজাান াং 

টুয়াখারী 

৩০৪ 0304  রভাঃ যাান খান 

রদন্ডরায়ায রান্ডন খান 

টুয়াখারী 

৩০৫ 0305  রভাাঃ নাজভা রফগভ 

রভাঃ সুরতান ফাড়ী 

টুয়াখারী 

৩০৬ 0306  প্রাত কুভায ার 

রযভর চন্দ্র ার 

টুয়াখারী 

৩০৭ 0307  রভাঃ ীদুর আরাভ 

কাজী রভাঃ আঈনু 

টুয়াখারী 

৩০৮ 0308 আফন্ডন কাওছায 

রভাঃ াজাান রফাযী 

টুয়াখারী 

৩০৯ 0309  রভাঃ রযয়াজ রান্ডন 

রভাঃ অরতাপ রান্ডন 

টুয়াখারী 

৩১০ 0310 ারজদুর আরাভ 

অব্দু ারাভ 

টুয়াখারী 

৩১১ 0311  রভাঃ অরযপ তালুকদায 

রভাঃ অব্দুর ফাযী তালুকদায 

টুয়াখারী 

৩১২ 0312 রাবরী অক্তায 

অবুর ক ারান 

টুয়াখারী 

৩১৩ 0313 র অক্তায 

ারুন য যরদ 

টুয়াখারী 

৩১৪ 0314 রজাদ রান্ডন মুন্না 

এ এ এভ আঈসুপ অরী 

টুয়াখারী 

৩১৫ 0315 রভজানুয যভান 

এ. যভান 

টুয়াখারী 

৩১৬ 0316 অফদুয যরভ 

রভাঃ রভাতাায গাজী 

টুয়াখারী 

৩১৭ 0317 তন চন্দ্র রকদায 

ভনীন্দ্র চন্দ্র 

টুয়াখারী 

৩১৮ 0318 রভাঃ অাদুজ্জাভান 

রভাঃ আঈসুপ অরী 

টুয়াখারী 

৩১৯ 0319 সুজন চন্দ্র াওরাদায 

জযরার াওরাদায 

টুয়াখারী 

৩২০ 0320 রভাঃ ররভন রভয়া 

রভাঃ রুহুর অরভন 

টুয়াখারী 

৩২১ 0321 রভাঃ াআদুয যভান 

অ: যরদ াওরাদায 

টুয়াখারী 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩২২ 0322 নীর যতন ারদায 

রনরখর চন্দ্র ারদায 

টুয়াখারী 

৩২৩ 0323 রভাঃ খররর 

রযান্ডন অরী রভাল্লা 

টুয়াখারী 

৩২৪ 0324 রভাঃ যান্ডর জাান 

রভাঃ নজরুর আরাভ 

টুয়াখারী 

৩২৫ 0325 রভাঃ ভামুদ অরভ 

আাক াওরাদায 

টুয়াখারী 

৩২৬ 0326 রভাাঃ নুনৄয অক্তায 

অব্দুর ররতপ মুসুল্লী 

টুয়াখারী 

৩২৭ 0327 রভাঃ কাওায খান 

রভাঃ অব্দুর যভান খান 

টুয়াখারী 

৩২৮ 0328 অবুর কারাভ অজাদ 

খররলুয যভান 

টুয়াখারী 

৩২৯ 0329 শুবযরফ দা 

ফাবুরার দা 

টুয়াখারী 

৩৩০ 0330 ভীয চন্দ্র নাগ  

সুখরার চন্দ্র নাগ 

টুয়াখারী 

৩৩১ 0331 রভাঃ ভরনবুয যভান 

রভাঃ অফদুর অরী মৃধা 

টুয়াখারী 

৩৩২ 0332 ীভা যানী 

সুীর চন্দ্র াওরাদায 

টুয়াখারী 

৩৩৩ 0333 রভাঃ জুরা াওরাদায 

অব্দুয যাজ্জাক 

টুয়াখারী 

৩৩৪ 0334 রভাঃ সুরতান অন্ডম্মদ 

রভাঃ বুযজুক াওরাদায 

টুয়াখারী 

৩৩৫ 0335 রভাঃ রন রান্ডন 

রভাঃ রভাতাায রান্ডন 

টুয়াখারী 

৩৩৬ 0336 তানবীয অন্ডভদ ীযা 

নজীয অন্ডভদ 

টুয়াখারী 

৩৩৭ 0337 ভরতরার চক্রফতী 

সুকন্ডদফ চক্রফতী 

টুয়াখারী 

৩৩৮ 0338 রভাঃ ভাকসুদুয যভান 

াভসুরদ্দন খান 

টুয়াখারী 

৩৩৯ 0339 রভাঃ পারুক 

রভাঃ ভরজদ 

টুয়াখারী 

৩৪০ 0340 রভাঃ ভাসুভ রফল্লা 

রভাঃ ছান্ডদকুয যভান 

টুয়াখারী 

৩৪১ 0341 আব্রাীভ 

রভাঃ যরপক রভস্ত্রী 

টুয়াখারী 

৩৪২ 0342 রভাঃ অছাদুর আরাভ 

মৃতঃ া অরভ যীপ 

টুয়াখারী 

৩৪৩ 0343 াযবীন অক্তায 

অফদু ারাভ কাজী 

টুয়াখারী 

৩৪৪ 0344 রভাাম্মদ আররয়া 

অব্দুয যভান 

টুয়াখারী 

৩৪৫ 0345 রভাঃ ভরবুল্লা 

া অরভ রভাল্লা 

টুয়াখারী 

৩৪৬ 0346 ভাবুবুয যভান 

ভরজদ রভয়া 

টুয়াখারী 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩৪৭ 0347 রভাঃ তরযকুর আরাভ 

মৃতঃ রভাঃ াভছুর ক 

রফশ্বা 

টুয়াখারী 

৩৪৮ 0348 রভাঃ তরযকুর আরাভ 

অফদুর ভান্ডরক  

টুয়াখারী 

৩৪৯ 0349 রভাঃ অবুর াান 

রভাঃ অবুর ফাায আব্রারভ 

টুয়াখারী 

৩৫০ 0350 ারভভা নাছযীন 

এ.এভ.রুহুর অভীন 

টুয়াখারী 

৩৫১ 0351 রভাাঃ াভসুননাায 

এ.এভ.রুহুর অভীন 

টুয়াখারী 

৩৫২ 0352 রভাঃ আব্রারভ ভরল্লক 

রভাঃ আঈসুপ ভরল্লক 

টুয়াখারী 

৩৫৩ 0353 রভাঃ অর অরভন 

অব্দুয যফ রভয়া 

টুয়াখারী 

৩৫৪ 0354 রভাঃ যরপকুর আরাভ 

অঃ যরদ 

টুয়াখারী 

৩৫৫ 0355 রভাঃ ভাসুদ যানা 

রভাঃ অক্কাচ অরী 

তালুকদায 

টুয়াখারী 

৩৫৬ 0356 রভাঃ কাভার রান্ডন 

নু রভয়া 

টুয়াখারী 

৩৫৭ 0357 রযারজনা অক্তায 

রগারাভ ভস্তপা রচৌধুযী 

টুয়াখারী 

৩৫৮ 0358 রভাঃ াদ্দাভ রান্ডন 

রভাঃ রুহুর অরভন দপাদায 

টুয়াখারী 

৩৫৯ 0359 ঞ্জীফ কুভায ীর 

সুফর চন্দ্র ীর 

টুয়াখারী 

৩৬০ 0360 রভাঃ অরনসুয যভান 

গাজী অফদুর ক 

টুয়াখারী 

৩৬১ 0361 রভাঃ রযয়াজ ভাামুদ 

রভাঃ অব্দু ছারাভ গাজী 

টুয়াখারী 

৩৬২ 0362 রভাঃ খায়রুর আরাভ 

রভাঃ ভরনরুজ্জাভান 

াওরাদায 

টুয়াখারী 

৩৬৩ 0363 রভাঃ রযজাঈর করযভ 

রভাঃ অন্ডনায়ায রান্ডন 

টুয়াখারী 

৩৬৪ 0364 রভাঃ অর অরভন 

রভাঃ া অরভ মৃধা 

টুয়াখারী 

৩৬৫ 0365 এ.এভ. াীন 

মৃতঃ অ: খান্ডরক মুন্পী 

টুয়াখারী 

৩৬৬ 0366 রঞ্জফ  

রনযঞ্জন চন্দ্র 

টুয়াখারী 

৩৬৭ 0367 রভাঃ অরভয রান্ডন 

অঃ ররতপ মৃধা 

টুয়াখারী 

৩৬৮ 0368 পারভদা রপযন্ডদৌ 

খন্দকায পকরুর অান 

টুয়াখারী 

৩৬৯ 0369 রভন্ডদী াান তান্ডযক 

রভাঃ রভাস্তপা কাভার 

টুয়াখারী 

৩৭০ 0370 রভাঃ জীভ ঈদ্দীন 

রভাঃ পজলুর ক 

টুয়াখারী 

৩৭১ 0371 রভাঃ হুভায়ন করফয 

রভাঃ অব্দুর অরজজ 

ভাতুব্বয 

টুয়াখারী 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩৭২ 0372 রভাঃ যারদুজ্জাভান 

বয়দ অরী 

টুয়াখারী 

৩৭৩ 0373  রভাঃ াআফুর াান 

জনাফ রভাঃ াাবুরদ্দন 

অন্ডভদ 

টুয়াখারী 

৩৭৪ 0374 রভাক্তায রান্ডন  

রভাঃ অব্দুয যাজ্জাক  

টুয়াখারী 

৩৭৫ 0375  নাআমুর াান  

অবুর কারাভ অজাদ  

টুয়াখারী 

৩৭৬ 0376  জীফন চন্দ্র যায়  

ঈন্ডন চন্দ্র যায়  

টুয়াখারী 

৩৭৭ 0377 রভাঃ রভাকন্ডছদুর আরাভ  

রদন্ডরায়ায রান্ডন  

টুয়াখারী 

৩৭৮ 0378 জনাফ অব্দুয যভান  

রভাঃ রুস্তুভ যদায  

টুয়াখারী 

৩৭৯ 0379  অব্দুল্লা অর আভযান  

রভাঃ আরন্দ্র রভাল্লা 

টুয়াখারী 

৩৮০ 0380  খারদজা রফগভ  

অবুর ফায াওরাদায  

টুয়াখারী 

৩৮১ 0381  রভাঃ অরভয রান্ডন  

রভাঃ নুরুর ক াওরাদায  

টুয়াখারী 

৩৮২ 0382  রভা অক্তায সুরভ  

রভাঃ রালু খাঁন  

টুয়াখারী 

৩৮৩ 0383  রভাঃ রভান্ডয়ত ঈরদ্দন  

রভাাম্মদ অরী  

টুয়াখারী 

৩৮৪ 0384  রভাঃ অপজার রান্ডন  

রভাঃ ভরভন অকন  

টুয়াখারী 

৩৮৫ 0385  রভাঃ ারব্বয রান্ডন  

রভাঃ রভাাযযপ রান্ডন  

টুয়াখারী 

৩৮৬ 0386  রভাঃ অর অরভন  

রভাঃ নুয রভাাম্মদ মৃধা  

টুয়াখারী 

৩৮৭ 0387 রভা:  ভাসুভ রফল্লা 

অফদুর ভান্নান রভয়া 

টুয়াখারী 

৩৮৮ 0388 রভা: অবু তান্ডয 

রভা: অরভন মৃধা 

টুয়াখারী 

৩৮৯ 0389 াখাওয়াত রান্ডন 

রারায়ভান যীপ 

টুয়াখারী 

৩৯০ 0390 রভা: যান্ডর 

রভা: নরুর আরাভ 

টুয়াখারী 

৩৯১ 0391 রভা: অন্ডনায়া রান্ডন 

রভা: ভন্ডপজ অরী মৃধা 

টুয়াখারী 

৩৯২ 0392 রভা: রারায়ভান 

অফদুয যাজ্জাক খান 

টুয়াখারী 

৩৯৩ 0393 রভা: অফফা ঈদ্দীন 

রভা: দররর ঈদ্দীন যদায 

টুয়াখারী 

৩৯৪ 0394 রভা: বুজ অরভ 

রভা: জারার মৃধা 

টুয়াখারী 

৩৯৫ 0395 রভা: অপজার রান্ডন 

অফদুর ভন্নান 

টুয়াখারী 

৩৯৬ 0396 রভা: জররুর আরাভ 

রভা: রকান্দায অরী 

টুয়াখারী 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩৯৭ 0397 রভা: রান্ডর অন্ডম্মদ 

রভা: াভসুর ক 

টুয়াখারী 

৩৯৮ 0398 রভা: রযয়াজ ঈরদ্দন 

রভা: আঈসুপ মৃধা 

টুয়াখারী 

৩৯৯ 0399 রভা: াান ভাতুব্বয 

রভা: দুরার ভাতুফফয 

টুয়াখারী 

৪০০ 0400 স্বাথ ম যঞ্জন দা 

রনযঞ্জন চন্দ্র দা 

টুয়াখারী 

৪০১ 0401 রভা: নুযনফী 

অব্দুর খান্ডরক পরকয 

টুয়াখারী 

৪০২ 0402 জয় কৃষ্ণ দা 

ীভ কুভায দা 

টুয়াখারী 

৪০৩ 0403 াভীভ অন্ডম্মদ 

রভা: অরী অকফয অকন 

টুয়াখারী 

৪০৪ 0404 তুরন গাজী 

নাগযা ভাজী 

রদনাজনৄয 

৪০৫ 0405 রভা: াান খান 

অফদুর অরজজ খান 

টুয়াখারী 

৪০৬ 0406 রগারফন্দ্র চন্দ্র রফশ্বা 

অফদুর অরজজ খান 

টুয়াখারী 

৪০৭ 0407 রভা: রফরার রান্ডন 

রভা: রগারাভ রভাস্তপা 

টুয়াখারী 

৪০৮ 0408 রভা: অরভয রাাআন 

রভা: অবুর রান্ডন 

তালুকদায 

টুয়াখারী 

৪০৯ 0409 নয়ন চন্দ্র সুকুর 

কারতমক চন্দ্র সুকুর 

টুয়াখারী 

৪১০ 0410 রভা: রান্ডর যানা 

অব্দুর ভান্নান রকদায 

টুয়াখারী 

৪১১ 0411 রভা: অাদুর ক 

রভা: জারা রফশ্বা 

টুয়াখারী 

৪১২ 0412 রভা: আব্রাীভ 

রভা:  াাদুর মৃধা 

টুয়াখারী 

৪১৩ 0413 রভা: াান 

রভা: রফরান্ডয়ত যদায 

টুয়াখারী 

৪১৪ 0414 রভা: অর ররার 

রভা: অবুর রান্ডন 

টুয়াখারী 

৪১৫ 0415 রভা: অবু কায়ছায 

অ: ফান্ডযক পযাজী 

টুয়াখারী 

৪১৬ 0416 যান্ডর 

অব্দুর কান্ডদয াওরাদায 

টুয়াখারী 

৪১৭ 0417 করফতা যানী 

সুরনর চন্দ্র দা 

টুয়াখারী 

৪১৮ 0418 রভাা: াভসুন্নাায 

রভা: যরপকুর আরাভ 

টুয়াখারী 

৪১৯ 0419 রভা: যরকবুর আরাভ 

সুরতান অন্ডম্মদ 

টুয়াখারী 

৪২০ 0420 কাভার রান্ডন 

রভা: রগারাভ রভাস্তপা 

টুয়াখারী 

৪২১ 0421 রভা: আয়াজমুর আরাভ 

ররতপ াওরাদায 

টুয়াখারী 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৪২২ 0422 ওয়ারভ 

াভসুরদ্দন ওরাদায 

টুয়াখারী 

৪২৩ 0423 রভা: তাআফুয যভান 

রভা: অরাঈরদ্দন রভাল্লা 

টুয়াখারী 

৪২৪ 0424 রভা: ভরঈদ্দীন 

অফদুর ফান্ডযক রভয়া 

টুয়াখারী 

৪২৫ 0425 রভা: রান্ডর যানা 

রভা: অবুর ফায 

টুয়াখারী 

৪২৬ 0426 শ্যাভর চন্দ্র  

ফাবুর চন্দ্র দা 

টুয়াখারী 

৪২৭ 0427 রভা: রনজাভ ঈরদ্দন 

রভা: নয়া রভয়া যদায 

টুয়াখারী 

৪২৮ 0428 রভা: রভন্ডদী কাওায 

রভা: অবুর কারাভ 

টুয়াখারী 

৪২৯ 0429 ঈজ্জর কভ মকায 

রগারফন্দ চন্দ্র কভ মকায 

টুয়াখারী 

৪৩০ 0430 রভা: জারদুর আরাভ 

রভা: জারার মৃধা 

টুয়াখারী 

৪৩১ 0431 রভা: ভরতঈয যভান 

রভা: াজাান াওরাদায 

টুয়াখারী 

৪৩২ 0432  রঞ্জফ ফড়ার 

স্বন কুভায ফড়ার 

রন্ডযাজনৄয 

৪৩৩ 0433  অর অরভন 

ারাভ াওরাদায 

রন্ডযাজনৄয 

৪৩৪ 0434 ধীভান দা 

ফরযাভ দা 

রন্ডযাজনৄয 

৪৩৫ 0435 াআরট কুভায রভস্ত্রী 

সুন্ডফাধ চন্দ্র রভস্ত্রী 

রন্ডযাজনৄয 

৪৩৬ 0436 রভাঃ াজ্জাদ রান্ডন 

ওকত রান্ডন াওরাদায 

রন্ডযাজনৄয 

৪৩৭ 0437  তা চন্দ্র যায়  

ভর কৃষ্ণ যায়  

রন্ডযাজনৄয 

৪৩৮ 0438  রান্ডর রান্ডন 

রভাঃ ন্ডযায়ায রান্ডন 

তালুকদায 

রন্ডযাজনৄয 

৪৩৯ 0439  রভতাব যায়  

তা কুভায যায় 

রন্ডযাজনৄয 

৪৪০ 0440 রভাঃ আভাভ াান 

মৃতঃ রভাঃ রুস্তভ অরী 

রন্ডযাজনৄয 

৪৪১ 0441 নফ ম রার ভের 

মৃতঃ ফীন্ডযন ভের 

রন্ডযাজনৄয 

৪৪২ 0442 রভাঃ আঈসুপ অরী 

রভাঃ াজাান 

রন্ডযাজনৄয 

৪৪৩ 0443 ংকয কভ মকায 

রনকুঞ্জ কভ মকায 

রন্ডযাজনৄয 

৪৪৪ 0444 জর সুতায 

রনভ মর চন্দ্র সুতায 

রন্ডযাজনৄয 

৪৪৫ 0445 রা চন্দ্র রফশ্বা 

সুন্ডযন্দ্র নাথ রফশ্বা 

রন্ডযাজনৄয 

৪৪৬ 0446 রযন কুভায রকদায 

রন্ডরন্দ্রনাথ রকদায 

রন্ডযাজনৄয 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৪৪৭ 0447 রভাঃ রপকুর আরাভ 

রভাঃ হুকুভ অরী খন্দকায 

রন্ডযাজনৄয 

৪৪৮ 0448 নাজমুর রাাআন 

রভাঃ পারুকখান 

রন্ডযাজনৄয 

৪৪৯ 0449 রভাঃ াআফুল্লা-রফন-ারুন 

ারুন য যরদ 

রন্ডযাজনৄয 

৪৫০ 0450 সুভন চন্দ্র ারদায 

ফাবুর চন্দ্র ারদায 

রন্ডযাজনৄয 

৪৫১ 0451 রদফাীল যকায 

অশুন্ডতাল যকায 

রন্ডযাজনৄয 

৪৫২ 0452 ঈজ্জ্বর রদঈযী 

ভাখন রার রদঈযী 

রন্ডযাজনৄয 

৪৫৩ 0453 ঈজ্জ্বর ারদায 

নাযায়ন চন্দ্র ারদায 

রন্ডযাজনৄয 

৪৫৪ 0454 যতন কুভায রদঈযী 

কভর কারস্ত রদঈযী 

রন্ডযাজনৄয 

৪৫৫ 0455 মুরনযা আরাভ 

রভাঃ ভঞ্জুরুর আরাভ খান 

রন্ডযাজনৄয 

৪৫৬ 0456 রফষ্ণু সুতায 

রগৌযাংগ রার সুতায 

রন্ডযাজনৄয 

৪৫৭ 0457 প্রনব ভের 

জগদী চন্দ্র ভের 

রন্ডযাজনৄয 

৪৫৮ 0458 রভাঃ ভরঈয যভান 

রভাঃ রভজানুয যভান 

রন্ডযাজনৄয 

৪৫৯ 0459 রভাঃ অরফুজ্জাভান 

রভাঃ পজলুর ক 

রন্ডযাজনৄয 

৪৬০ 0460 অন্ডভনা খাতুন 

রাযাফ রখ 

রন্ডযাজনৄয 

৪৬১ 0461 মৃন্য়ী ারদায 

রচত্তযঞ্জন ারদায 

রন্ডযাজনৄয 

৪৬২ 0462 রভাঃ পযাদ রান্ডন 

রভাঃ রভযাজ রান্ডন 

রন্ডযাজনৄয 

৪৬৩ 0463 রভাঃ রুহুর অরভন 

রভাঃ রফরান্ডয়ত রান্ডন 

রন্ডযাজনৄয 

৪৬৪ 0464 নয়ন ভের 

যফীন ভের 

রন্ডযাজনৄয 

৪৬৫ 0465 রভাঃ নাজমুর পযাজী 

মৃত: জয়নার পযাজী 

রন্ডযাজনৄয 

৪৬৬ 0466 রভাাঃ রাফনী 

রখ অবু াইদ  

রন্ডযাজনৄয 

৪৬৭ 0467 রভাঃ অরযফুজ্জাভান 

রভাঃ পজলুর ক াওরাদায 

রন্ডযাজনৄয 

৪৬৮ 0468 রভাঃ াআফুর আরাভ 

রভাঃ রদুর আরাভ 

রন্ডযাজনৄয 

৪৬৯ 0469 ঈজ্জর দা 

রগৌযাঙ্গ দা 

রন্ডযাজনৄয 

৪৭০ 0470 চীন গাআন 

যরফন্দু গাআন 

রন্ডযাজনৄয 

৪৭১ 0471 রভাঃ অক্তারুজ্জাভান 

রভাঃ পজলুর ক 

রন্ডযাজনৄয 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৪৭২ 0472 বুজ চক্রফতী 

রগাার চক্রফতী 

রন্ডযাজনৄয 

৪৭৩ 0473 রফশ্বরজৎ যায়  

ভন্ডনাজ যায়  

রন্ডযাজনৄয 

৪৭৪ 0474 যাজীফ ফড়ার 

ধীন্ডযন্দ্র নাথ ফড়ার 

রন্ডযাজনৄয 

৪৭৫ 0475  রভাঃ জীভ অন্ডভদ  

রভাঃ নরজয অন্ডভদ  

রন্ডযাজনৄয 

৪৭৬ 0476  তারযকুর আরাভ 

রভাাভে রভাাযযপ 

রান্ডন  

রন্ডযাজনৄয 

৪৭৭ 0477  রভাঃ রভরুর আরাভ  

রভাঃ াজাান (ফাদা) 

রন্ডযাজনৄয 

৪৭৮ 0478  ারপজুর আরাভ  

রভাঃ ছান্ডয়দুয যভান  

রন্ডযাজনৄয 

৪৭৯ 0479 রফভান রভস্ত্রী 

ফীন্ডযন্দ্রনাথ রভস্ত্রী 

রন্ডযাজনৄয 

৪৮০ 0480 সুজন ভরল্লক 

রকফ ভরল্লক 

রন্ডযাজনৄয 

৪৮১ 0481 নৄরক রভস্ত্রী 

রভরার রভস্ত্রী 

রন্ডযাজনৄয 

৪৮২ 0482 ফীনা াওরাদায 

মৃত: রফভর কৃষ্ণ াওরাদায 

রন্ডযাজনৄয 

৪৮৩ 0483 যথীন যায় 

ভন্ডনাযঞ্জন যায় 

রন্ডযাজনৄয 

৪৮৪ 0484 র ভের 

প্রভথ ভের 

রন্ডযাজনৄয 

৪৮৫ 0485 বুজ যায় 

ভর কৃষ্ণ যায় 

রন্ডযাজনৄয 

৪৮৬ 0486 রভনাযা অক্তায 

অব্দু ত্তায রভাল্লা 

রন্ডযাজনৄয 

৪৮৭ 0487 াগয ারদায 

যনরজত ারদায 

রন্ডযাজনৄয 

৪৮৮ 0488 রভা: রভন্ডদী াান 

রভা: ান্ডয়ভ ঈরদ্দন 

রন্ডযাজনৄয 

৪৮৯ 0489 রভা: সুভন ভাতুব্বয 

রভা: চাঁন রভয়া ভাতুব্বয 

রন্ডযাজনৄয 

৪৯০ 0490 রভা: াান াওরাদায 

রভা: রখাযন্ডদ অরভ 

রন্ডযাজনৄয 

৪৯১ 0491 মৃত রার দা 

সুন্ডযন্দ্র নাথ দা 

রন্ডযাজনৄয 

৪৯২ 0492 রযন যায় 

যফীন্দ্র নাথ যায় 

রন্ডযাজনৄয 

৪৯৩ 0493 রভত াওরাদায 

রদরী কুভায াওরাদায 

রন্ডযাজনৄয 

৪৯৪ 0494 ররয কুভায রকাযী 

মূল্য কুভায রকাযী 

রন্ডযাজনৄয 

৪৯৫ 0495 রদফাংশু নাগ 

তুজা চন্দ্র নাগ 

রন্ডযাজনৄয 

৪৯৬ 0496 রভা: অরযফুয যভান 

রভা: পজলুর ক 

রন্ডযাজনৄয 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৪৯৭ 0497 রভা: যরপকুর আরাভ 

মৃত: রভা: রাাযাফ রান্ডন 

রন্ডযাজনৄয 

৪৯৮ 0498 রঞ্জফ ফড়ার 

স্বন কুভায ফড়ার 

রন্ডযাজনৄয 

৪৯৯ 0499 রভাাম্মদ ভরঈরদ্দন 

রভাাম্মদ রারতান 

চট্টগ্রাভ 

৫০০ 0500 রভাঃওয়াররঈর অান 

রভাঃ অবুর খান্ডয়য 

চট্টগ্রাভ 

৫০১ 0501 যরফন ভজুভদায 

তন ভজুভদায 

চট্টগ্রাভ 

৫০২ 0502 রভাঃ তানবীরুর ক 

রভাঃ রতৌীদুর অরভ 

চট্টগ্রাভ 

৫০৩ 0503 রভাজারদুর আরাভ 

অবুর কারাভ 

চট্টগ্রাভ 

৫০৪ 0504 রা ফড়ুয়া 

সুব্রত ফড়ুয়া 

চট্টগ্রাভ 

৫০৫ 0505 ান্না রচৌধুযী 

যরফন্দ রচৌধুযী 

চট্টগ্রাভ 

৫০৬ 0506 রভাঃ রভাযন্ডদ 

রভাঃ অফদুর ভান্নান 

চট্টগ্রাভ 

৫০৭ 0507 রভাঃ ারাঈরদ্দন 

মৃতঃ অফদুর ারভদ 

চট্টগ্রাভ 

৫০৮ 0508 আযান ফাদা 

ভরনয অম্মদ 

চট্টগ্রাভ 

৫০৯ 0509 ভাবুবুর অরভ 

হুভায়ুন করফয 

চট্টগ্রাভ 

৫১০ 0510 রবু সুতায 

রভরন সুতায 

চট্টগ্রাভ 

৫১১ 0511 রংকী দত্ত 

ফাবুর দত্ত 

চট্টগ্রাভ 

৫১২ 0512 রভাঃ ররাকভান ারকভ 

মৃতঃ কাঈছায অন্ডভদ 

চট্টগ্রাভ 

৫১৩ 0513 রকন্ডায চন্দ্র রদ 

ফরিভ চন্দ্র রদ 

চট্টগ্রাভ 

৫১৪ 0514 রভাাম্মদ আকফার রান্ডন 

রভাঃ অরভন রান্ডন 

চট্টগ্রাভ 

৫১৫ 0515 শ্রী প্ররভত ফড়ুয়া 

রযন্ডতাল ফড়ুয়া 

চট্টগ্রাভ 

৫১৬ 0516 রভাঃ এযাদুয যভান 

রযাজ রভয়া 

চট্টগ্রাভ 

৫১৭ 0517 রভাঃ যরপকুর আরাভ 

মৃতঃ রুহুর অরভন 

চট্টগ্রাভ 

৫১৮ 0518 রভাাম্মদ রফরার ঈদ্দীন 

অরজজুয যভান 

চট্টগ্রাভ 

৫১৯ 0519 রভাঃ কাভরুর রান্ডন 

রভাঃ অবুর ফাায 

চট্টগ্রাভ 

৫২০ 0520 রভাঃ ভাইনুর আরাভ 

রভাঃ জারকয রান্ডন 

চট্টগ্রাভ 

৫২১ 0521 রভল্টন রচৌধুযী 

ভারনক রচৌধুযী 

চট্টগ্রাভ 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৫২২ 0522 মুাম্মদ রভজানুর আরাভ 

নজরুর আরাভ 

চট্টগ্রাভ 

৫২৩ 0523 মু্ভনাথ দা 

নরজৎ দা 

চট্টগ্রাভ 

৫২৪ 0524 জুন্ডয়র রঘাল 

ফাবুয রঘাল 

চট্টগ্রাভ 

৫২৫ 0525 তান্ডযক ভাসুদ 

রভাঃ রররভ 

চট্টগ্রাভ 

৫২৬ 0526 রভাাম্মদ আকফার রান্ডন 

রভাঃ রভাজান্ডয রভয়া 

চট্টগ্রাভ 

৫২৭ 0527 তভার রঘাল 

ন্ডাক রঘাল 

চট্টগ্রাভ 

৫২৮ 0528 রভাঃ রজয়াবুর ক 

রভাঃ অব্দুয যরভ 

চট্টগ্রাভ 

৫২৯ 0529 রভাাম্মদ ারভদুর আরাভ 

মৃতঃ রভাঃ নুরুর আরাভ 

চট্টগ্রাভ 

৫৩০ 0530 তা নাথ 

নাযায়ন চন্দ্র নাথ 

চট্টগ্রাভ 

৫৩১ 0531 যাজীফ কারত নাথ 

জহুয রার নাথ 

চট্টগ্রাভ 

৫৩২ 0532 রদারন াররত 

রদরী াররত 

চট্টগ্রাভ 

৫৩৩ 0533 অফদুর কান্ডদয 

অবু ছান্ডর 

চট্টগ্রাভ 

৫৩৪ 0534 রভাঃ আভযান রাাআন 

অবুর কান্ডভ 

চট্টগ্রাভ 

৫৩৫ 0535 তাী রফশ্বা 

দুরার রফশ্বা 

চট্টগ্রাভ 

৫৩৬ 0536 এ এভ রভকাত ভআয়া 

এ এ ভনসুয অন্ডভদ 

চট্টগ্রাভ 

৫৩৭ 0537 ফাসুন্ডদফ নাথ 

কৃঞ্চ যঞ্জন নাথ 

চট্টগ্রাভ 

৫৩৮ 0538 রভাঃ আভাভ ঈদ্দীন 

রভাঃ অবু তান্ডয 

চট্টগ্রাভ 

৫৩৯ 0539 রভাঃ রজয়াঈয যভান 

রযাজ রভয়া 

চট্রগ্রাভ 

৫৪০ 0540 রভাঃ জাভার ঈরদ্দন 

ভযহুভ রুহুর অরভন 

চট্রগ্রাভ 

৫৪১ 0541 রফটুন দা 

রগৌযাঙ্গ কুভায দা 

চট্রগ্রাভ 

৫৪২ 0542 রভাাম্মাদ রপকুয যভান 

রভাঃ এস্তারপজুয যভান 

চট্রগ্রাভ 

৫৪৩ 0543 রভাঃ রখ রতৌরদুজ্জান 

রভাঃ বছয়দ 

চট্রগ্রাভ 

৫৪৪ 0544 রভাাম্মাদ আকফার রান্ডন 

রভাকসুদ অন্ডভদ 

চট্রগ্রাভ 

৫৪৫ 0545 যানু দা 

ফনভারর দা 

চট্রগ্রাভ 

৫৪৬ 0546 মুাম্মদ অবু ফকয 

মুাম্মদ অব্দুন নুয 

চট্রগ্রাভ 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৫৪৭ 0547 রভল্লাত-ঈয-যীদ 

ারুন -ঈয-যীদ 

চট্রগ্রাভ 

৫৪৮ 0548 মু: সুজা ঈরদ্দন 

মৃত: রদন্ডরায়ায রান্ডন 

চট্রগ্রাভ 

৫৪৯ 0549 ারভদ রাাআন 

অফদুয যভান 

চট্রগ্রাভ 

৫৫০ 0550 তছররভা অকতায 

রভাঃ ফজলুয যভান 

চট্রগ্রাভ 

৫৫১ 0551 সুকাত বট্রাচার্য্ম 

ভীয কারত বট্রাচার্য্ম 

চট্রগ্রাভ 

৫৫২ 0552 রযংকন দা 

রনর ভরন দা 

চট্রগ্রাভ 

৫৫৩ 0553 রফাা গুপ্তা 

মৃত: ন্ডয গুপ্ত 

চট্রগ্রাভ 

৫৫৪ 0554 রফষ্ণু কারত দা 

ফনভারর দা 

চট্রগ্রাভ 

৫৫৫ 0555 কভর দা 

মৃত: জভ ংকয দা 

চট্রগ্রাভ 

৫৫৬ 0556 রভাঃ রদুর অরভ 

রভাঃ াভশুর অরভ 

চট্রগ্রাভ 

৫৫৭ 0557 ব্য াচী যায় 

রনভ মর চন্দ্র যায় 

চট্রগ্রাভ 

৫৫৮ 0558 রভজফা ঈরদ্দন 

রনজাভ ঈরদ্দন 

চট্রগ্রাভ 

৫৫৯ 0559 রভাঃ রযদুয়ান 

রভাঃ নুয রান্ডন  

চট্রগ্রাভ 

৫৬০ 0560 রভাঃ রজয়াঈর ক 

রভাঃ নুরুর ক 

চট্রগ্রাভ 

৫৬১ 0561 রভাাম্মদ আররয়াছ ঈরদ্দন 

রভাঃ রুহুর অরভন 

চট্রগ্রাভ 

৫৬২ 0562 অব্দুর ারভদ 

রভাঃ ারনপ 

চট্রগ্রাভ 

৫৬৩ 0563 মুাঃ যরভ ঈরদ্দন 

মুাঃ রয়ায অরী 

চট্রগ্রাভ 

৫৬৪ 0564 এ এ এভ অান াফীফ 

রকদায 

এভ বছয়দুর অরভ রকদায  

চট্রগ্রাভ 

৫৬৫ 0565 রুন্ডফর যকায 

নাতন যকায 

চট্রগ্রাভ 

৫৬৬ 0566 অন্ডয়া অক্তায  

রভাঃ অক্কা অরী 

চট্রগ্রাভ 

৫৬৭ 0567 রভাঃ অফদুল্লা অর রনাভান 

মৃত. অবুর ফাায 

চট্রগ্রাভ 

৫৬৮ 0568 যারজফ দা 

সুন্ডখন্দ্র রফকা দা 

চট্রগ্রাভ 

৫৬৯ 0569 অফদুয ভরজদ 

অরী অভদ 

চট্রগ্রাভ 

৫৭০ 0570 রগৌতভ গু 

সুনীয গু 

চট্রগ্রাভ 

৫৭১ 0571 মুাম্মদ অরজজ 

মৃতঃ মুাম্মদ রান্ডন 

চট্রগ্রাভ 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৫৭২ 0572 তৃনা রচৌধুযী 

প্রদী রচৌধুযী 

চট্রগ্রাভ 

৫৭৩ 0573 রভাঃ রফাযান ঈরদ্দন 

রভাঃ ারুনুয যরদ 

চট্রগ্রাভ 

৫৭৪ 0574 সুভন কুভায রদ 

মৃতঃরফভর চন্দ্র রদ 

চট্রগ্রাভ 

৫৭৫ 0575 রভাঃ রান্ডনূর অখতায 

রভাঃ অক্তায রান্ডন 

রনায়াখারী 

৫৭৬ 0576 রভাঃ এখরাছুয যভান 

রভাঃ ভাফুজ রভয়া 

চাঁদনৄয 

৫৭৭ 0577 রভাছাঃ অরযপা রফগভ ররর 

রভাঃ জুভান্ডয়ত খান 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৫৭৮ 0578 রভাাম্মদ রজরানী 

অব্দুর ভান্নান 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৫৭৯ 0579 রভনাজুর ক ভাসুদ 

রভাঃ জারকয রান্ডন 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৫৮০ 0580 ভঞ্জুয রভান্ড মদ 

রভাঃ মুরজবুয যভান 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৫৮১ 0581 রভাঃ ভামুন রভয়া 

অব্দুর ফান্ডযক 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৫৮২ 0582 রভাক্তায রান্ডন 

নুরুর আরাভ 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৫৮৩ 0583 রভাঃ ভাবুবুয যভান 

রভাঃ লুৎপয যভান 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৫৮৪ 0584 রযাভানা অপন্ডযাজ 

আকফার হুাআন রচৌধুযী 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৫৮৫ 0585 রভাাম্মদ অযাফুর অরভ 

ভআয়া 

রভাাম্মদ ভাবুবুর অরভ 

ভআয়া 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৫৮৬ 0586 এ এভ আন্ডভর রকদায 

রভাঃ অরভগীয 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৫৮৭ 0587 রভাঃ নারদয রান্ডন 

রভাঃ ররদ্দক রভয়া 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৫৮৮ 0588 ভয চন্দ্র রদফ 

সুরদন চন্দ্র রদফ 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৫৮৯ 0589 রভাাম্মদ রদদারুর আরাভ 

রভাাম্মদ অব্দুয যঈপ ভআয়া 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৫৯০ 0590 অরভগীয রভয়া 

রররভ রভয়া 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৫৯১ 0591 রভাাযযপ রান্ডন 

রভাঃ অনু রভয়া 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৫৯২ 0592 ান চন্দ্র রফশ্বা 

রফধান চন্দ্র রফশ্বা 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৫৯৩ 0593 অর ভামুন 

ভাতু রভয়া 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৫৯৪ 0594 রভাঃ অভজাদ রান্ডন 

রভাঃ অরী রান্ডন 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৫৯৫ 0595 রভাঃ যারব্ব রভয়া 

রভাঃ ারফবুয যভান 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৫৯৬ 0596 রভাঃ ারভভ রভয়া 

অফদুর যরদ 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৫৯৭ 0597 রভাঃ অরতকুয যভান 

অব্দুর অঈয়ার 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৫৯৮ 0598 রভাঃ অব্দুর ভান্ডরক 

রভাঃ ভান্ডজদুর আরাভ 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৫৯৯ 0599 রু চন্দ্র দা 

রতত চন্দ্র দা 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৬০০ 0600 ল্লফ কুভায দা 

যান্ডজন্দ্র রার দা 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৬০১ 0601 রভাঃ কাভরুর াান 

রভাঃ হুভায়ুন করফয 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৬০২ 0602 রভাঃ ারকর অন্ডম্মদ 

রভাঃ ভরনরুজ্জাভান 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৬০৩ 0603 রভাঃ কাঈছায রান্ডন 

রভাঃ করফয রান্ডন 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৬০৪ 0604 নৄ রার দা 

রনরখর চন্দ্র দা 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৬০৫ 0605 রভাঃ রযফুর যভান 

রভাঃ ারফবুয যভান 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৬০৬ 0606 রভৌসুরভ অরভ যরন 

যরপকুর অরভ 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৬০৭ 0607 ভাবুফা অক্তায 

অব্দুর অঈয়ার রভাল্লা 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৬০৮ 0608 জর  অন্ডভদ 

রগয়া ঈরদ্দন 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৬০৯ 0609 ছারব্বয অন্ডভদ 

অবুর কান্ডভ 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৬১০ 0610 রভাছাঃ ারফফা অক্তায 

অব্দুর অররভ রভাল্লা 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৬১১ 0611 াআফুর আরাভ 

রভাঃধনু রভয়া 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৬১২ 0612 অব্দুর ভান্নান 

অব্দুর জব্বায 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৬১৩ 0613 রভাঃ রপকুর আরাভ  

রভাঃ রপরুজ রভয়া 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৬১৪ 0614 রভাঃ অরভয রান্ডন 

রভাঃ অবুর কান্ডভ  

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৬১৫ 0615 রভাঃ অাদ অরী 

রভাঃ নুয রভয়া  

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৬১৬ 0616 পারভদা আরাভ 

এ.রকঈ.এভ রপকুর আরাভ 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৬১৭ 0617 রভাঃ াআফুর ক যকায 

রভাঃ পজলূর ক যকায  

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৬১৮ 0618 যাজরক্ষী ারদায 

স্বন কুভায ারদায  

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৬১৯ 0619 তর চন্দ্র যায় 

ফাবুর চন্দ্র যায় 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৬২০ 0620 হৃরন্ডক যকায 

াযাধন যকায 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৬২১ 0621 মুাম্মদ অবুর কারাভ 

অজাদ 

রভাাম্মদ অবু তান্ডরফ 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৬২২ 0622 রভাঃ রান্ডর যানা 

রভাঃ অব্দুর ভন্নান 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৬২৩ 0623 নুভ রগা 

ভর রগা 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৬২৪ 0624 ারন যায়  

দীক যায়  

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৬২৫ 0625 সুভন বটাচার্য্ম 

রদরী বট্রাচার্য্ 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৬২৬ 0626 রভাঃ জয়নার অন্ডফদীন 

রভাঃ ভন রভয়া 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৬২৭ 0627 কারফরুর অরভ 

ভরনরুর অরভ 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৬২৮ 0628 রভাাম্মদ অর অভীন 

নুরুর ক রভয়া 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৬২৯ 0629 রভাঃ আভাআর 

রভাঃ জাাঙ্গীয অরভ 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৬৩০ 0630 রভাঃ রযাজুর আরাভ সুজন 

জয়নার অন্ডফদীন 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৬৩১ 0631 অকররভা অক্তায 

রভাঃনমু রভয়া 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

৬৩২ 0632 পারমুর আরাভ 

অফদুর দুদ খান 

চাঁদনৄয 

৬৩৩ 0633 ছানা ঈল্লা 

রভাঃ ফরয রভাল্লা 

চাঁদনৄয 

৬৩৪ 0634 ফারক রফল্লা 

ারফবুয যভান 

চাঁদনৄয 

৬৩৫ 0635 রভাঃ এভযান রান্ডন 

মৃতঃ অরভন ঈরদ্দন 

চাঁদনৄয 

৬৩৬ 0636 রভাঃ যীপ াটওয়াযী 

জররর াটওয়াযী 

চাঁদনৄয 

৬৩৭ 0637 নীররভা যানী দা 

ভরতরার দা 

চাঁদনৄয 

৬৩৮ 0638 যাজন চন্দ্র দা 

ননী রগাার দা 

চাঁদনৄয 

৬৩৯ 0639 কন মরজত যকায 

রগৌযাঙ্গ চন্দ্র যকায 

চাঁদনৄয 

৬৪০ 0640 রভাঃ রুর অরভন 

রভাঃন্ডারায়ভান রফাযী 

চাঁদনৄয 

৬৪১ 0641 ভাবুফ খান 

অব্দুর ভান্নান খান 

চাঁদনৄয 

৬৪২ 0642 রভাঃ জারকয হুাআন 

রভাঃ ভয অরী 

চাঁদনৄয 

৬৪৩ 0643 রগারাভ রান্ডন রচৌধুযী 

রভাঃ রদুল্লা রচৌধুযী 

চাঁদনৄয 

৬৪৪ 0644 ারযয়ায অরপ 

রভাঃ নূরুর আরাভ 

চাঁদনৄয 

৬৪৫ 0645 রভাাম্মদ জরয যায়ান 

াটওয়াযী 

রভাাম্মদ নূরুর আরাভ 

ান্ডটায়াযী 

চাঁদনৄয 

৬৪৬ 0646 রভাঃ সুরতান অযরন 

অফদুয যরভ 

চাঁদনৄয 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৬৪৭ 0647 যায়ানুর আরাভ 

যরপকুর আরাভ 

চাঁদনৄয 

৬৪৮ 0648 ভামুদুর াান 

অব্দুর ররতপ 

চাঁদনৄয 

৬৪৯ 0649 াপান্ডয়ত আরাভ 

রভাঃ পন্ডয়জ যকায 

চাঁদনৄয 

৬৫০ 0650 এভদাদ রান্ডন প্রধানীয়া 

অবুর কারাভ অজাদ 

চাঁদনৄয 

৬৫১ 0651 রভাঃ অন্ডনায়ায রান্ডন 

রভাঃ রভাফাযক রান্ডন 

চাঁদনৄয 

৬৫২ 0652 রভাঃ রুন্ডফর রভয়াজী 

রভাঃ রগারাভ রভাস্তপা 

চাঁদনৄয 

৬৫৩ 0653 রভাঃ নাইভ রান্ডন 

রভাঃ নারছয যকায 

চাঁদনৄয 

৬৫৪ 0654 রঞ্চত চন্দ্র রদ 

ফল্লফ চন্দ্র রদ 

চাঁদনৄয 

৬৫৫ 0655 রভাাম্মদ শুক্কুয রফাযী 

রভাঃ রভজান রফাযী 

চাঁদনৄয 

৬৫৬ 0656 রভাঃ অরতকুয যভান 

মুনসুয অন্ডভদ রখ 

চাঁদনৄয 

৬৫৭ 0657 রভাঃ অতাঈর গরন ওভানী 

জারার অন্ডভদ 

চাঁদনৄয 

৬৫৮ 0658 রভাঃ জররুর আরাভ 

রভাঃ অব্দুর ভরতন 

চাঁদনৄয 

৬৫৯ 0659 প্রফীয চন্দ্র সূত্রধয 

ঈন্ডভ চন্দ্র 

চাঁদনৄয 

৬৬০ 0660 রভাঃ অান াফীফ 

রভাঃ রভাস্তপা কাভার 

চাঁদনৄয 

৬৬১ 0661 রভাাম্মদ নাজমুর াান 

মুাম্মদ অবুর ফাায 

চাঁদনৄয 

৬৬২ 0662 রভাঃ অরতকুয যভান 

রগারাভ রকফরযয়া 

চাঁদনৄয 

৬৬৩ 0663 রভাঃ রভজানুয যভান 

রভাঃ পজলুর ক 

চাঁদনৄয 

৬৬৪ 0664 াখাওয়াৎ রান্ডন 

রভাঃ পজলুর ক 

চাঁদনৄয 

৬৬৫ 0665 পারুক রান্ডন 

অরজজুয যভান 

চাঁদনৄয 

৬৬৬ 0666 রভাঃ আব্রাীভ ান্ডটায়াযী 

মৃতঃ অআয়ুফ অরী 

ান্ডটায়াযী 

চাঁদনৄয 

৬৬৭ 0667 পান্ডতভা অক্তায 

রভাঃ রভাজান্ডম্মর ক 

চাঁদনৄয 

৬৬৮ 0668 শ্রী নাযায়ণ চন্দ্র 

শ্রী রন চন্দ্র 

চাঁদনৄয 

৬৬৯ 0669 ান্ডযায়ায রান্ডন 

অরী রান্ডন 

চাঁদনৄয 

৬৭০ 0670 রভাঃ  নাজমুর ায়দায 

রজল্লুয যভান 

চাঁদনৄয 

৬৭১ 0671 িজ চন্দ্র 

মৄফযাজ চন্দ্র 

চাঁদনৄয 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৬৭২ 0672 রযভন যকায 

রচন্য় যকায 

চাঁদনৄয 

৬৭৩ 0673 সুজন খান 

কান্ডভ খান 

চাঁদনৄয 

৬৭৪ 0674 াানাজ অক্তায 

সুরতান রান্ডন 

চাঁদনৄয 

৬৭৫ 0675 অরভ খাঁন 

রভাঃ রুহুর অরভন 

চাঁদনৄয 

৬৭৬ 0676 রভাঃ াাদাত রান্ডন 

রভাঃ যরপকুর আরাভ 

চাঁদনৄয 

৬৭৭ 0677 রভাঃ রদদায অরভ 

মৃত: রভাঃ অঃ গফুয 

চাঁদনৄয 

৬৭৮ 0678 রজয়াঈর াছান 

রভাঃ ফাবুর রান্ডন খান 

চাঁদনৄয 

৬৭৯ 0679 াআফুর যভান রভয়াজী 

অফদুয যাজ্জাক রভয়াজী 

চাঁদনৄয 

৬৮০ 0680 ান্ডর অন্ডম্মদ 

অফদুয যাজ্জাক রভয়াজী 

চাঁদনৄয 

৬৮১ 0681 রভাাম্মদ অফদুর ভরভন 

রভাাম্মদ ারুন য যরদ 

চাঁদনৄয 

৬৮২ 0682 মুাম্মদ অবুর রাাআন 

মুাম্মদ অবুর কারাভ 

চাঁদনৄয 

৬৮৩ 0683 রভাঃ ারপ অরভ 

রভাঃ নুরুর আরাভ 

চাঁদনৄয 

৬৮৪ 0684 রভাঃ াজারার 

জাাঙ্গীয রান্ডন 

চাঁদনৄয 

৬৮৫ 0685 ভরজবুয যভান 

রভাজাব্বত অরী  

চাঁদনৄয 

৬৮৬ 0686 আভাআর রান্ডন 

নুরুর আরাভ প্রধান 

চাঁদনৄয 

৬৮৭ 0687 রভতা যানী কুন্তু 

মৃত. রগৌযরয কুন্তু 

চাঁদনৄয 

৬৮৮ 0688 রভাঃ অরঅরভন যকায 

ভালুভ আরাভ যকায 

চাঁদনৄয 

৬৮৯ 0689 াআপ রান্ডন 

রদন্ডরায়ায রান্ডন 

চাঁদনৄয 

৬৯০ 0690 কাঈছায অন্ডভদ 

অবু দাঈদখান 

চাঁদনৄয 

৬৯১ 0691 নারজয়া সুরতানা 

নুরুর অন্ডনায়ায 

চাঁদনৄয 

৬৯২ 0692 রফকা চন্দ্র দা 

সুন্ডখন চন্দ্র দা 

চাঁদনৄয 

৬৯৩ 0693 অভদ রাাআন 

রভাঃ অভীয রাাআন 

চাঁদনৄয 

৬৯৪ 0694 রভাঃ অর অরভন যকায 

মৃত. রভাঃ রভাস্তপা 

চাঁদনৄয 

৬৯৫ 0695 এভদাদুর ক 

রভাঃ অফদুর খান্ডরক রখ 

চাঁদনৄয 

৬৯৬ 0696 রভাাম্মদ রাাআন 

নুয রভাাম্মদ 

চাঁদনৄয 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৬৯৭ 0697 যারকবুর আরাভ  

নুরুর অন্ডনায়ায 

চাঁদনৄয 

৬৯৮ 0698 হৃদয় চন্দ্র ীর 

ফাবুর চন্দ্র ীর 

চাঁদনৄয 

৬৯৯ 0699 লু প্রুভং ভাযভা 

কৎ ভংপ্রু ভাযভা 

ফান্দযফান 

৭০০ 0700 পারুক অভদ 

রান্ডরভান রভয়াজী 

ফান্দযফান 

৭০১ 0701 ভং ভং চাক 

হ্লান্ডপাছু চাক 

ফান্দযফান 

৭০২ 0702 রভাঃ অরযফুর আরাভ 

রভাঃ যরপকুর আরাভ 

ফান্দযফান 

৭০৩ 0703 চাআভাঈ ভাভ মা 

মৃতঃ রচংান্ডখাাআ ভাভ মা 

ফান্দযফান 

৭০৪ 0704 নরজকা চাকভা 

যরফ রার চাকভা 

ফান্দযফান 

৭০৫ 0705 রভাঃ নারদ াান 

রভাঃ ব্দুর ারভদ 

ফান্দযফন 

৭০৬ 0706 রভাঃ অবুর ফাায  

মৃত. অব্দুর ভাবুদ 

ফান্দযফান 

৭০৭ 0707 রভাঃ নুয অরভ 

রভাঃ যরপক ঈল্যা 

রনায়াখারী 

৭০৮ 0708 রভাঃ রযাজুর আরাভ 

রভাঃ নূরুর আরাভ 

রনায়াখারী 

৭০৯ 0709 রভাঃ যীফুর আরাভ 

রভাঃ তাজুর আরাভ 

রনায়াখারী 

৭১০ 0710 রভঘনাদ চন্দ্র দা 

স্বন চন্দ্র দা 

রনায়াখারী 

৭১১ 0711 রফজয় চন্দ্র ীর 

মৃতঃ নীর চন্দ্র ীর 

রনায়াখারী 

৭১২ 0712 সুজন চন্দ্র সূত্রধয 

নাযয়ন চন্দ্র সূত্রধয 

রনায়াখারী 

৭১৩ 0713 রভাঃ রুন্ডফর ঈরদ্দন 

ভাআন ঈরদ্দন 

রনায়াখারী 

৭১৪ 0714 রভাঃ ওভয পারুক 

ফাায ঈরদ্দন 

রনায়াখারী 

৭১৫ 0715 রযন দা 

শ্রী কৃষ্ণ দা 

রনায়াখারী 

৭১৬ 0716 রভাঃ াযন্ডবজ গাজী 

রভাঃ রখাকন রভয়া 

রনায়াখারী 

৭১৭ 0717 ভামুন রান্ডন 

রপঈল্যা 

রনায়াখারী 

৭১৮ 0718 ভর ঈরদ্দন 

মৃতঃ অবুর কারাভ 

রনায়াখারী 

৭১৯ 0719 নাছরযন অক্তায 

মৃতঃ অবুর রান্ডন 

রনায়াখারী 

৭২০ 0720 রভাঃ ভাকছুদুয যভান 

মৃতঃ অফদুছ শুক্কুয 

রনায়াখারী 

৭২১ 0721 আভাভ রান্ডন 

যভজান অরী 

রনায়াখারী 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৭২২ 0722 রগারাভ াযওয়ায 

রভাঃ নুয জাভান 

রনায়াখারী 

৭২৩ 0723 রভাঃ পজলুর করযভ 

রভাঃ অফদুর ভরতন 

রনায়াখারী 

৭২৪ 0724 রভাঃ পজলুয যভান 

রভাঃ অফদুয যফ 

রনায়াখারী 

৭২৫ 0725 রভাঃ ভামুদুর াান ভ ূঁআয়া 

রভাঃ ররাকভান রান্ডন 

রনায়াখারী 

৭২৬ 0726 মুাম্মদ ভরঈদ্দীন 

রভাঃ অফদুর রগাপযান 

রনায়াখারী 

৭২৭ 0727 মু. ারফবুয যভান 

রভাাম্মদ ারনপ 

রনায়াখারী 

৭২৮ 0728 তন চন্দ্র ভজুভদায 

রতর চন্দ্র ভজুভদায 

রনায়াখারী 

৭২৯ 0729 রভাাম্মদ পখরুর আরাভ 

রভাাম্মদ নারজভ ঈরদ্দন 

রনায়াখারী 

৭৩০ 0730 রভাাম্মদ অরজভ ঈরদ্দন 

রকাতয রান্ডন 

রনায়াখারী 

৭৩১ 0731 সুভন চন্দ্র ীর 

ডা: াযান চন্দ্র ীর 

রনায়াখারী 

৭৩২ 0732 রখভংকয চন্দ্র দা 

তী চন্দ্র দা 

রনায়াখারী 

৭৩৩ 0733 অফদুর ভন্নান 

জরভ ঈদ্দীন 

রনায়াখারী 

৭৩৪ 0734 রভাাম্মদ অরাঈরদ্দন 

রভাাম্মদ জয়নার অন্ডফদীন 

রনায়াখারী 

৭৩৫ 0735 রভাাম্মদ এনামুর ক 

রভাাম্মদ অজাায অম্মদ 

রনায়াখারী 

৭৩৬ 0736 রভাঃ ওভয পারুক 

রভাঃ অবুর রান্ডন 

রনায়াখারী 

৭৩৭ 0737 রদনৄ চন্দ্র দা 

সুখভয় দা 

রনায়াখারী 

৭৩৮ 0738 অরজজুর আরাভ ভআয়া 

অবুর কারাভ ভআয়া 

রনায়াখারী 

৭৩৯ 0739 রভঠুন ভজুভদায 

রখাকন ভজুভদায 

রনায়াখারী 

৭৪০ 0740 রভাঃ কাভরুর াান 

রভাঃ ছান্ডয়দুর ক 

রনায়াখারী 

৭৪১ 0741 রফপ্লফ চন্দ্র রবৌরভক 

রক্ষীকাত রবারভক 

রনায়াখারী 

৭৪২ 0742 অরভরুর আরাভ 

রভাঃ অবু তান্ডয 

রনায়াখারী 

৭৪৩ 0743 রভাাম্মদ অফদুয যভান 

রভাাম্মদ পজলূর করযভ 

রনায়াখারী 

৭৪৪ 0744 রভাাম্মদ অরী 

রভাঃ নুয নফী 

রনায়াখারী 

৭৪৫ 0745 রভাঃ রনজাভ ঈরদ্দন 

রভাঃ নারদরুজ্জাভান 

রনায়াখারী 

৭৪৬ 0746 অরভরুর আরাভ 

রগয়া ঈরদ্দন 

রনায়াখারী 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৭৪৭ 0747 রভাঃ অনছায ঈরদ্দন 

রভাঃ রদন্ডরায়ায রান্ডন 

রনায়াখারী 

৭৪৮ 0748 অবু ছান্ডয়দ 

অফদুয কান্ডদয 

রনায়াখারী 

৭৪৯ 0749 ছান্ডযায়ায রান্ডন 

রভাজান্ডম্মর রান্ডন 

রনায়াখারী 

৭৫০ 0750 রভাাম্মদ অবু ফক্কয রছরদ্দক 

রভাাম্মদ ভাআন ঈরদ্দন 

রনায়াখারী 

৭৫১ 0751 রভাাম্মদ অশ্রাফুর আরাভ 

রভাাম্মদ ওয়ারদ 

রনায়াখারী 

৭৫২ 0752 ারফবুয যভান 

জুররুর ক 

রনায়াখারী 

৭৫৩ 0753 রছাটন চন্দ্র দা 

ন্ডদফ চন্দ্র দা  

রনায়াখারী 

৭৫৪ 0754 তানজীয রান্ডন 

অব্দুর ভরতন 

রনায়াখারী 

৭৫৫ 0755 রভাঃ জান্ডকয রান্ডন  

রভাঃ রার রভঞা  

রনায়াখারী 

৭৫৬ 0756 নয়ন ভজুভদায 

সুবাল ভজুভদায  

রনায়াখারী 

৭৫৭ 0757 যাহুর চন্দ্র ভজুভদায  

ভর চন্দ্র ভজুভদায  

রনায়াখারী 

৭৫৮ 0758 রভাঃ তাওরপকুর আরাভ 

নুরুর আরাভ 

রনায়াখারী 

৭৫৯ 0759 রভাঃ কাভার ঈরদ্দন 

মৃত. অব্দুর ভান্ডরক 

রনায়াখারী 

৭৬০ 0760 রভাঃ পজলুর ক 

অবুর কারাভ 

রনায়াখারী 

৭৬১ 0761 ররন চন্দ্র দা 

রফন্ডফকানন্দ দা 

রনায়াখারী 

৭৬২ 0762 অন্ডয়া অক্তায  

মৃত. তাজুর আরাভ 

রনায়াখারী 

৭৬৩ 0763 জারদুয যভান 

অআয়ুফ ঈল্যা 

রনায়াখারী 

৭৬৪ 0764 কংকয চন্দ্র দা 

রনকুঞ্জ রফাযী দা 

রনায়াখারী 

৭৬৫ 0765 ভরজমনা রফগভ 

মৃত অন্ডনায়ায অম্মদ 

রনায়াখারী 

৭৬৬ 0766 ফীনা যানী ার 

যফীন্দ্র নাথ ার 

রনায়াখারী 

৭৬৭ 0767 ভাভনুয যভান 

অফদুর ক 

রনায়াখারী 

৭৬৮ 0768 শুব াা 

যনরজত াা 

রনায়াখারী 

৭৬৯ 0769 জয়ন্ডদফ দা 

মুকুন্দ কুভায দা 

রনায়াখারী 

৭৭০ 0770 রভাঃ তান্ডযক অরজজ রপ্রন্প 

অবু বতয়ফ 

রনায়াখারী 

৭৭১ 0771 রভাঃ রভজানুয যভান 

অফদুয যফ 

রনায়াখারী 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৭৭২ 0772 জাভার ঈরদ্দন  

নূন্ডযয জাভান 

রনায়াখারী 

৭৭৩ 0773 নজরুর আরাভ 

নুরুর আরাভ 

কুরভল্লা 

৭৭৪ 0774 অফদুল্লা অর ভামুন 

অফদুর ারফফ 

কুরভল্লা 

৭৭৫ 0775 রভাঃ রযাভান ভ ূঁআয়া  

অফদু ছাত্তায ভ ূঁআয়া 

কুরভল্লা 

৭৭৬ 0776 রভাঃ রভাপাজ্জয রাাআন 

রভাঃ রপকুয যভান 

কুরভল্লা 

৭৭৭ 0777 রভাঃ ওভয পারুক 

রভাঃ অব্দুর ভান্নান 

কুরভল্লা 

৭৭৮ 0778 রভাঃ রফাযান ঈরদ্দন 

রভাঃ াভছুর ক 

কুরভল্লা 

৭৭৯ 0779 রভাাম্মদ আররয়াছ জভাদায 

রভাাম্মদ রদুর আরাভ 

কুরভল্লা 

৭৮০ 0780 রভাঃ রন রভয়া 

রভাঃ ারুন রভয়া 

কুরভল্লা 

৭৮১ 0781 রভাঃ অন্ডনায়ায রান্ডন 

রভাঃ অব্দুর যাজ্জাক 

কুরভল্লা 

৭৮২ 0782 ান্ডর অকযাভ 

ছাআদুর ক 

কুরভল্লা 

৭৮৩ 0783 রভাঃ রভন্ডদ াান রভতুর 

রভাঃ াভছুর ক 

কুরভল্লা 

৭৮৪ 0784 ভন্ডনট কুভায াা 

রঞ্জত চন্দ্র াা 

কুরভল্লা 

৭৮৫ 0785 রভাঃ রভন্ডদী াান  

রভাঃ তাজুর আরাভ 

কুরভল্লা 

৭৮৬ 0786 রদুর আরাভ 

াছানুজ্জাভান 

কুরভল্লা 

৭৮৭ 0787 ভাআন ঈরদ্দন 

অফদুর খান্ডরক 

কুরভল্লা 

৭৮৮ 0788 রভাঃ ভাবুফ াান 

রভাঃ অব্দুর ারভদ 

কুরভল্লা 

৭৮৯ 0789 অর অরভন 

করপর ঈরদ্দন 

কুরভল্লা 

৭৯০ 0790 রভাঃ অরতকুয যভান 

রভাঃ অবু তান্ডয 

কুরভল্লা 

৭৯১ 0791 রভাঃ যরন রভয়া 

অঃ যফ 

কুরভল্লা 

৭৯২ 0792 রভাাম্মদ কাআয়ুভ 

রভাাম্মদ অব্দু ছাত্তায 

পাআজা 

কুরভল্লা 

৭৯৩ 0793 রভাঃ রকাযফান অরী 

রভাঃ ভরপজুর আরাভ 

কুরভল্লা 

৭৯৪ 0794 ন্ডাক রং 

প্রফুল্ল কুভায রং 

কুরভল্লা 

৭৯৫ 0795 রভাঃ অরাঈরদ্দন 

রভাঃ পজলুর ক 

কুরভল্লা 

৭৯৬ 0796 রফষ্ণু কুভায াজাযী 

সুরধষ্টীয াজাযী 

কুরভল্লা 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৭৯৭ 0797 যাজীফ চন্দ্র ভজুভদায 

মূল্য চন্দ্র ভজুভদায 

কুরভল্লা 

৭৯৮ 0798 রভাঃ নাজমুর াছান 

রভাঃ অঃ ররতপ 

কুরভল্লা 

৭৯৯ 0799 অরভয রান্ডন 

অরী রভয়া 

কুরভল্লা 

৮০০ 0800 রভাঃ অন্ডনায়ায রান্ডন 

রভাাম্মদ অরী রভয়া 

কুরভল্লা 

৮০১ 0801 রৌযব রদফনাথ  

যন্ডেশ্বয রদফনাথ 

কুরভল্লা 

৮০২ 0802 রগয়া ঈরদ্দন 

করফয অন্ডম্মদ ভজুভদায 

কুরভল্লা 

৮০৩ 0803 রভাাম্মদ কান্ডভ 

নূয রভাাম্মদ 

কুরভল্লা 

৮০৪ 0804 অছভা রফগভ 

রপকুর আরাভ খন্দকায 

কুরভল্লা 

৮০৫ 0805 রভাঃ অফদুয যফ যকায 

অরী অাম্মদ যকায 

কুরভল্লা 

৮০৬ 0806 রভারপকুয যভান যকায 

রভাঃ ারজদুয যভান 

যকায 

কুরভল্লা 

৮০৭ 0807 রভাঃ াবুর রভয়া 

রভাঃ করফয রান্ডন 

কুরভল্লা 

৮০৮ 0808 রভাাম্মদ অরযফূর আরাভ 

রভাাম্মদ াজাান 

কুরভল্লা 

৮০৯ 0809 রনা যানী দা 

রমান্ডগন্দ্র চন্দ্র দা 

কুরভল্লা 

৮১০ 0810 রভাঃ াআফুর আরাভ 

রভাঃ খররলুয যভান 

কুরভল্লা 

৮১১ 0811 রভাঃ াফীবুয যভান 

ভযহুভ পরযদ ঈরদ্দন 

কুরভল্লা 

৮১২ 0812 মুাম্মদ ভারুপ রান্ডন 

মৃতঃ মুাম্মদ আপন্ডতখায 

রান্ডন 

কুরভল্লা 

৮১৩ 0813 রভাাম্মদ অরনসুয যভান 

রভাঃ াজাান 

কুরভল্লা 

৮১৪ 0814 রভাঃ াআফূর আরাভ 

যকায 

রভাঃ রপকুর আরাভ 

কুরভল্লা 

৮১৫ 0815 রভাঃ ভাবুবুর অরভ 

রভাঃ অব্দুর খান্ডরক 

কুরভল্লা 

৮১৬ 0816 রজন্নাতুর আরাভ ভআঞা 

রভাঃ আাক ভআঞা 

কুরভল্লা 

৮১৭ 0817 স্মৃরত যানী রবৌরভক 

রকন্ডায কুভায ভজুভদায 

কুরভল্লা 

৮১৮ 0818 রভাঃ জুফান্ডয়য রান্ডন 

রভাঃ ফাচ্চু রভয়া 

কুরভল্লা 

৮১৯ 0819 রভাঃ মুক্তায রান্ডন 

অবু াআদ 

কুরভল্লা 

৮২০ 0820 রভাাম্মদ যরফঈর রান্ডন 

রভাাম্মদ জয়নার অন্ডফদীন 

কুরভল্লা 

৮২১ 0821 সুভন চন্দ্র যকায 

ন্ডতাল চন্দ্র যকায 

কুরভল্লা 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৮২২ 0822 রভাঃ নুয ঈরদ্দন 

রভাঃ ছারাভত রফাযী 

কুরভল্লা 

৮২৩ 0823 রভাঃ অরভগীয রাাআন 

মৃতঃ রভাঃ অযাপাত অরী 

কুরভল্লা 

৮২৪ 0824 রভাঃ ওয়ারী ঈল্লা 

রভাঃ াছন অরী ভআঞা 

কুরভল্লা 

৮২৫ 0825 রভাঃ ওয়ারী ঈল্লা 

রভাঃ জয়নার অন্ডফদীন 

কুরভল্লা 

৮২৬ 0826 রভাঃ পযাদ রান্ডন 

রভাঃ অব্দুয যরদ 

কুরভল্লা 

৮২৭ 0827 রভাঃ রজফ রান্ডন 

রভাঃ অব্দু ারাভ 

কুরভল্লা 

৮২৮ 0828 রভাঃ অরজজুয যভান 

রভাঃ অবু তান্ডয 

কুরভল্লা 

৮২৯ 0829 রভাঃ আয়াকুফ অরী 

রভাঃ ররু রভয়া 

কুরভল্লা 

৮৩০ 0830 রভাঃ অবু ারনপ 

রভাঃ অআয়ুফ অরী 

কুরভল্লা 

৮৩১ 0831 ান্ডদকুয যভান 

অবুর ফাায 

কুরভল্লা 

৮৩২ 0832 রভাঃ াআফুর আরাভ 

রভাাম্মদ অরী  

কুরভল্লা 

৮৩৩ 0833 রাভা অক্তায 

পজলুর ক 

কুরভল্লা 

৮৩৪ 0834 করফয রান্ডন 

রভাঃ ভনছুয অরী 

কুরভল্লা 

৮৩৫ 0835 রভাঃ অকতায রান্ডন 

মৃতঃ অব্দুর জররর 

কুরভল্লা 

৮৩৬ 0836 রভাাঃ যান্ডফয়া অক্তায 

রভাঃ অরী অজগয 

কুরভল্লা 

৮৩৭ 0837 রভাঃ রান্ডর যানা 

রভাঃ জয়নার অন্ডফদীন 

কুরভল্লা 

৮৩৮ 0838 অকররভা ক্তায অরখ 

রভাঃনুরুর আরাভ মুরন্প 

কুরভল্লা 

৮৩৯ 0839 জাভার ঈরদ্দন রচৌধুযী 

ভযহুভ অন্ডনায়ায রান্ডন 

রচৌধুযী 

কুরভল্লা 

৮৪০ 0840 পারভ ভাবুফ তুলায 

রভাঃ ভাবুবুয যভান 

কুরভল্লা 

৮৪১ 0841 রভাাম্মাদ অরী 

মৃত: রভাঃ রগয়া ঈরদ্দন 

কুরভল্লা 

৮৪২ 0842 রভাাম্মদ ওভয পারুক 

ভজুভদায 

জাভার রাাআন ভজুভদায 

কুরভল্লা 

৮৪৩ 0843 রদরাদ রফগভ 

গাজী রভাঃ অবুর কান্ডভ 

কুরভল্লা 

৮৪৪ 0844 াযবীন অক্তায 

অরভয অরভ 

কুরভল্লা 

৮৪৫ 0845 ঝুমুয যানী রবৌরভক 

াযাধন চন্দ্র রবৌরভক 

কুরভল্লা 

৮৪৬ 0846 রপযন্ডদৌ ভামুদ জাভন্ডদ 

অরভয অরভ 

কুরভল্লা 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৮৪৭ 0847 রযাভানা রফগভ ( রুরভ) 

অব্দুর কাআঈভ 

কুরভল্লা 

৮৪৮ 0848 কাকরী রফগভ 

কাজী পরযদ ঈরদ্দন 

কুরভল্লা 

৮৪৯ 0849 নুভ দা 

রয নাযায়ন দা 

কুরভল্লা 

৮৫০ 0850 াআফুর আরাভ 

াজাান 

কুরভল্লা 

৮৫১ 0851 রভাঃ অরজভ ঈরদ্দন ফাায 

রভাঃ রদান্ডয়ত ঈল্লযা 

কুরভল্লা 

৮৫২ 0852 কাজী রভাঃ ভাকসুদুয 

যভান 

কাজী অফদুর ররতপ 

কুরভল্লা 

৮৫৩ 0853 রভাঃ জয়নার অন্ডফদীন 

রভাঃ রযাজুর আরাভ 

কুরভল্লা 

৮৫৪ 0854 রভাঃ অরনছুয যভান 

রভাঃ অরভগীয রান্ডন 

কুরভল্লা 

৮৫৫ 0855 রভাাম্মদ অফদুর কান্ডদয 

রভাাম্মদ অফদুর জররর 

ভ ূঁআয়া 

কুরভল্লা 

৮৫৬ 0856 াান ভামুদ 

রভাঃ ারছবুয যভান 

কুরভল্লা 

৮৫৭ 0857 রভাঃ ভরজবুয যভান 

রভাঃ অরফদ অরী 

কুরভল্লা 

৮৫৮ 0858 রভাাঃ রুরফ অক্তায  

আঈনু কাজী 

কুরভল্লা 

৮৫৯ 0859 রযয়াজ রভাঃ জারভর 

অবুর কারাভ অজাদ 

কুরভল্লা 

৮৬০ 0860 রভাাঃ রপৌরজয়া অক্তায 

রভাঃ অবুর রাাআন 

যকায 

কুরভল্লা 

৮৬১ 0861 রভাঃ তাভরজদ ভআয়া 

অফদু ারাভ ভআয়া 

কুরভল্লা 

৮৬২ 0862 াআফূর আরাভ 

আঈনুছ রভয়া 

কুরভল্লা 

৮৬৩ 0863 ারকফ অন্ডভদ 

মৃত. অব্দুর ক 

কুরভল্লা 

৮৬৪ 0864 জাাঙ্গীয অরভ 

রভাঃ অরতকুয যভান 

কুরভল্লা 

৮৬৫ 0865 খারদজা রাাআন যকায 

অরাজ্ব রভাঃ অবুর 

রাাআন যকায 

কুরভল্লা 

৮৬৬ 0866 ানরজদা জাান লুফনা 

রভাঃ াান অরী 

কুরভল্লা 

৮৬৭ 0867 াযরজন জাান রনাত 

রভাঃ াান অরী 

কুরভল্লা 

৮৬৮ 0868 রভাঃ অজারুর আরাভ 

ভ ূঁআয়া 

রভাঃ এভদাদ রান্ডন ভ ূঁআয়া 

কুরভল্লা 

৮৬৯ 0869 রভাঃ রযপ যকায 

রভাঃ যরপক যকায 

কুরভল্লা 

৮৭০ 0870 রভাঃ ভরজবুয যভান 

রভাঃ করযভ রভয়া 

কুরভল্লা 

৮৭১ 0871 জয়নার অন্ডফদীন 

অরজজুর ক 

কুরভল্লা 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৮৭২ 0872 রভাঃ অবু কাঈছায 

রভাঃ অফদুর ভান্নান 

কুরভল্লা 

৮৭৩ 0873 জয় কুভযা দত্ত 

সুনীর চন্দ্র দত্ত  

কুরভল্লা 

৮৭৪ 0874 রভাপাজ্জর ায়দায 

এন্ডতাভ ায়দায 

কুরভল্লা 

৮৭৫ 0875 রভাঃ ছানাঈর ক 

রভাঃ পরযদ রভয়া 

কুরভল্লা 

৮৭৬ 0876 আরতয়াক অন্ডম্মদ 

রভাঃ জাাঙ্গীয রান্ডন 

কুরভল্লা 

৮৭৭ 0877 রভাঃ রভঝফা ঈরদ্দন 

রভাঃ ভাবুফ ঈর অরভ 

কুরভল্লা 

৮৭৮ 0878 প্রফার কারত ফভ মন 

প্রফীয কারত ফভ মন 

কুরভল্লা 

৮৭৯ 0879 রগৌতভ চন্দ্র ীর 

বক্ত চন্দ্র ীর 

কুরভল্লা 

৮৮০ 0880 রভাাম্মদ জান্ডদুর করযভ 

অরী অভদ 

কক্সফাজায 

৮৮১ 0881 নুয ফক্ত 

রভাাম্মদ নুয কাভার 

কক্সফাজায 

৮৮২ 0882 প্রকা কুভায রদ 

ভন্ডতাল কুভায রদ 

কক্সফাজায 

৮৮৩ 0883 সুরজত কুভায রদ 

যাখার চন্দ্র রদ 

কক্সফাজায 

৮৮৪ 0884 রপঈর অরভ 

অবুর কারাভ 

কক্সফাজায 

৮৮৫ 0885 জারার ঈদ্দীন 

অফদুর ারকভ 

কক্সফাজায 

৮৮৬ 0886 রভাাম্মদ আঈনুছ 

পরযদ অভদ 

কক্সফাজায 

৮৮৭ 0887 নুরুর রাছাআন রভাাম্মদ 

বতয়ফ 

নুরুর রাছাআন 

কক্সফাজায 

৮৮৮ 0888 রভজানুয যভান 

নুরুর অরভ 

কক্সফাজায 

৮৮৯ 0889 রদফাীল রদ 

রভরয কারত রদ 

কক্সফাজায 

৮৯০ 0890 ঈজ্জ্বর কুভায ধয 

ফাসুন্ডদফ ধয 

কক্সফাজায 

৮৯১ 0891 রফশ্বরজৎ অচার্য্ম 

রিকা অচার্য্ম 

কক্সফাজায 

৮৯২ 0892 ান্ডদুর রভযাজ 

অরজজুর জক 

কক্সফাজায 

৮৯৩ 0893 এ. এভ. ভাাফুজুর ক  

নরুর ক  

কক্সফাজায 

৮৯৪ 0894 সুভন চন্দ্র রদ 

ফাবুয চন্দ্র রদ 

কক্সফাজায 

৮৯৫ 0895 রভাাম্মদ ভাসুদ যানা 

অরী অভদ 

কক্সফাজায 

৮৯৬ 0896 রভাাম্মদ বছয়দ নুয 

অভদ রাাআন 

কক্সফাজায 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৮৯৭ 0897 তরদুর অরভ 

রভাজান্ডয অভদ 

কক্সফাজায 

৮৯৮ 0898 রভাহ্ম্ম্মদ কাজর 

ারকভ অরী 

কক্সফাজায 

৮৯৯ 0899 রভাাম্মদ অরভা 

রভাাম্মদ অরভগীয 

কক্সফাজায 

৯০০ 0900 রভাঃ আকফার রান্ডন 

রভাাম্মদ রান্ডন 

রপনী 

৯০১ 0901 রভাঃ রদন্ডরায়ায রান্ডন 

রভাঃ নূয রান্ডন 

রপনী 

৯০২ 0902 সুভন চন্দ্র দা 

সুরনর চন্দ্র দা 

রপনী 

৯০৩ 0903 যারজফ চন্দ্র নাথ 

সুফধ চন্দ্র নাথ 

রপনী 

৯০৪ 0904 ান্ডজদুর াান 

অফদু রাফাান 

রপনী 

৯০৫ 0905 রযয়াদ রান্ডন 

নুরুর আরাভ 

রপনী 

৯০৬ 0906 নুরুর অপায 

নুরুর আরাভ 

রপনী 

৯০৭ 0907 াআফুর আরাভ 

করযমুর ক 

রপনী 

৯০৮ 0908 রুভন কুভায দা 

রগারফন্দ রভান দা 

রপনী 

৯০৯ 0909 রভাঃ অরভনুয যভান 

রচৌধুযী 

রভাঃ ারফবুয যভান রছৌধুযী 

রপনী 

৯১০ 0910 ভলন চন্দ্র দা 

যনরজৎ চন্দ্র দা 

রপনী 

৯১১ 0911 নয়ন চন্দ্র দা 

রনর চন্দ্র দা 

রপনী 

৯১২ 0912 ভরনরুর আরাভ 

অবু অভদ 

রপনী 

৯১৩ 0913 রভাঃ আঈনুছ 

অবু বতয়ফ 

রপনী 

৯১৪ 0914 রভাঃ ওভয পারুক 

রভাঃ জারকয রান্ডন 

রপনী 

৯১৫ 0915 সুরজত চন্দ্র দা 

ধন্ডনশ্বয  চন্দ্র দা 

রপনী 

৯১৬ 0916 ভারনক কভ মকায 

মদু কভ মকায 

রপনী 

৯১৭ 0917 স্বজর কুভায নাথ 

সুন্ডখন্দু রফকা নাথ 

রপনী 

৯১৮ 0918 চুভরক ার 

রদরী ার 

রপনী 

৯১৯ 0919 ারাহঈরদ্দন 

রছরদ্দকুয যভান 

রপনী 

৯২০ 0920 রফশ্বরু দা 

টিন্ডকন্দ্র কুভায দা 

রপনী 

৯২১ 0921 রভাঃ অর গাপপায 

মৃত: রভাঃ ছান্ডদক 

রপনী 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৯২২ 0922 রভাাম্মদ অবু ফকয 

রভাঃঅবু তান্ডয 

রপনী 

৯২৩ 0923 রভাঃ দুরার রান্ডন 

মৃত. অফদু াত্তায  

রপনী 

৯২৪ 0924 রভাঃ নজরুর আরাভ 

রভাঃ আরাভ রচৌধুযী 

রপনী 

৯২৫ 0925 সুভন চন্দ্র রদফ নাথ  

যাখার চন্দ্র রদফ নাথ  

রপনী 

৯২৬ 0926 রভন্ডদী াান 

রভাঃ াভছুর অরভ 

রপনী 

৯২৭ 0927 রভাাম্মদ অকতায রান্ডন 

রভাাম্মদ অবূর কারাভ 

রপনী 

৯২৮ 0928 সুন কারত চাকভা 

আন্দ্র কুভায চাকভা 

খাগড়াছরড় 

৯২৯ 0929 বকত চাকভা 

রফন্ডফকানন্দ চাকভা 

খাগড়াছরড় 

৯৩০ 0930 রফভতী যঞ্জন রত্রনৄযা 

শুব যঞ্জন রত্রনৄযা 

খাগড়াছরড় 

৯৩১ 0931 রনতু চাকভা 

নন্দ রার চাকভা 

খাগড়াছরড় 

৯৩২ 0932 চাড়থআ ভাযভা 

ভংাআ ভাযভা 

খাগড়াছরড় 

৯৩৩ 0933 তন চাকভা 

ন্ডতজ চাকভা 

খাগড়াছরড় 

৯৩৪ 0934 ম্যারক্সভ চাকভা 

রযন্দভ চাকভা 

খাগড়াছরড় 

৯৩৫ 0935 ীভা চাকভা 

ন্ডতাল চাকভা 

খাগড়াছরড় 

৯৩৬ 0936 রভন্টু রফকা রত্রনৄযা 

রজন্ডযন্দ্র রত্রনৄযা 

খাগড়াছরড় 

৯৩৭ 0937 রভরন চাকভা 

মৃতঃ কুভায চাকভা 

খাগড়াছরড় 

৯৩৮ 0938 নকুর চাকভা 

ফুরচান চাকভা 

খাগড়াছরড় 

৯৩৯ 0939 ঞ্জয় রত্রনৄযা 

রফযাজ ভরন রত্রনৄযা 

খাগড়াছরড় 

৯৪০ 0940 ঈহ্লাপ্রু ভাযভা 

ান্ডশ্য ভাযভা 

খাগড়াছরড় 

৯৪১ 0941 রুরভ চাকভা 

রারন রফাযী চাকভা 

খাগড়াছরড় 

৯৪২ 0942 রজযারত যানী রত্রনৄযা 

ফজন্যা রত্রনৄযা 

খাগড়াছরড় 

৯৪৩ 0943 সুাত চাকভা 

নণ্য যাভ চাকভা 

খাগড়াছরড় 

৯৪৪ 0944 অন্ডরাড়ন চাকভা 

কভরা যঞ্জন চাকভা 

খাগড়াছরড় 

৯৪৫ 0945 রলু চাকভা 

ক্ষীরত চাকভা 

খাগড়াছরড় 

৯৪৬ 0946 রননৄ চাকভা 

রনরখর চাকভা 

খাগড়াছরড় 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৯৪৭ 0947 কুসুভ কুভায রত্রনৄযা 

মৃত: নন্ডজন্দ্র রত্রনৄযা 

খাগড়াছরড় 

৯৪৮ 0948 ায়ভন ভাযভা 

রান্ডব্রচাআ ভাযভা 

খাগড়াছরড় 

৯৪৯ 0949 সুনীর চাকভা 

ভঙ্গরধন  চাকভা 

খাগড়াছরড় 

৯৫০ 0950 রফচর চাকভা 

সুন্ডয চন্দ্র চাকভা 

খাগড়াছরড় 

৯৫১ 0951 রনায রফকা রত্রনৄযা 

মতীন্দ্র রভান রত্রনৄযা 

খাগড়াছরড় 

৯৫২ 0952 নাআন্দা ভাযভা 

ভংাআ ভাযভা 

খাগড়াছরড় 

৯৫৩ 0953 প্রনফ কুভায ার 

মৃত: রভয় কারত ার 

খাগড়াছরড় 

৯৫৪ 0954 যাপ্রু চাআ ভাযভা 

রথায়াংগা ভাযভা 

খাগড়াছরড় 

৯৫৫ 0955 এরটিনা চাকভা 

যৎ রজযারত চাকভা 

খাগড়াছরড় 

৯৫৬ 0956 রভয চাকভা  

রফভর চাকভা  

খাগড়াছরড় 

৯৫৭ 0957 সুন চাকভা 

নফন্ডজযারত চাকভা  

খাগড়াছরড় 

৯৫৮ 0958 নৄ সূত্রধয  

ফরাআ সূত্রধয 

খাগড়াছরড় 

৯৫৯ 0959 ার চাকভা 

ঈজ্জয কারত চাকভা 

খাগড়াছরড় 

৯৬০ 0960 রযানা অক্তায 

রভাঃ আব্রারভ খররর 

রক্ষীনৄয 

৯৬১ 0961 অরী ায়দায 

পারুক রান্ডন 

রক্ষীনৄয 

৯৬২ 0962 ঈজ্জর কারত দা 

মৃতঃীতর চন্দ্র দা 

রক্ষীনৄয 

৯৬৩ 0963 তনয় যকায 

ভাখন যকায 

রক্ষীনৄয 

৯৬৪ 0964 রভাঃ ান্ডনায়ায রান্ডন 

অব্দুর ান্ডভ 

রক্ষীনৄয 

৯৬৫ 0965 রভাঃ নুরুজ্জাভান রভয়া 

রভাঃ নুয নফী রভয়া 

রক্ষীনৄয 

৯৬৬ 0966 রভাঃ রফরার রান্ডন 

রভাঃ ওরদুয যভান 

রক্ষীনৄয 

৯৬৭ 0967 রভাঃ পযাদ রান্ডন 

রভাঃ রান্ডন অরী 

রক্ষীনৄয 

৯৬৮ 0968 ঈন্ডম্ম ারভা 

রভাঃ অফদুর ক 

রক্ষীনৄয 

৯৬৯ 0969 রভাঃ অফদুল্যা অর 

াযন্ডবজ 

মৃতঃ রভাঃ ভরনরুজ্জাভান 

রক্ষীনৄয 

৯৭০ 0970 রভাঃ ভাকসুদ অরভ 

রভাঃ ছররভ ঈল্যা 

রক্ষীনৄয 

৯৭১ 0971 ারভয়া পাযজানা 

রভাঃ রদঈল্লযা 

রক্ষীনৄয 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৯৭২ 0972 অরযফুর আরাভ 

মৃতঃ রজ ঈল্যা 

রক্ষীনৄয 

৯৭৩ 0973 ভাবুন্ডফয যভান 

ভাফুন্ডজয যভান 

রক্ষীনৄয 

৯৭৪ 0974 ররর অক্তায 

অবুর কারাভ 

রক্ষীনৄয 

৯৭৫ 0975 রভাঃ আপন্ডতখারুর আরাভ 

রভাঃ নূরুর হুদা 

রক্ষীনৄয 

৯৭৬ 0976 ারপজ ঈল্লযা 

রভাঃ রাাআন 

রক্ষীনৄয 

৯৭৭ 0977 রভাঃ কাঈছায ারভদ 

রভাাম্মদ রাাআন 

রক্ষীনৄয 

৯৭৮ 0978 অফদুর ররতপ 

রভাঃ অফদুর অরজজ 

রক্ষীনৄয 

৯৭৯ 0979 অবুর কান্ডভ 

রছরদ্দক ঈল্যা 

রক্ষীনৄয 

৯৮০ 0980 রদরয়ায রান্ডন 

রতাপান্ডয়র অম্মদ 

রক্ষীনৄয 

৯৮১ 0981 প্রফীয রঘাল 

প্রবাত রঘাল 

রক্ষীনৄয 

৯৮২ 0982 যান্ডদ রান্ডন 

রতাপান্ডয়র অম্মদ 

রক্ষীনৄয 

৯৮৩ 0983 ভারজমনা অক্তায 

রভাাম্মদ রনায়াফ অরী 

রক্ষীনৄয 

৯৮৪ 0984 রভাঃ জারকয রান্ডন 

রভাঃ কালু রভয়া 

রক্ষীনৄয 

৯৮৫ 0985 ঝণ মা রফগভ 

রভাাম্মদ রজ ঈল্লযা রভয়া 

রক্ষীনৄয 

৯৮৬ 0986 রভাঃ রভাস্তারপজুয যভান 

রভাঃ া অরভ 

রক্ষীনৄয 

৯৮৭ 0987 রভাঃ কাভার রান্ডন 

রভাতাায রান্ডন 

রক্ষ্মীনৄয 

৯৮৮ 0988 রভাঃ রভজানুয যভান  

রভাঃ াহ অরভ 

রক্ষ্মীনৄয 

৯৮৯ 0989 জান্নাতুন রপযদাঈ 

রভাঃ া অরভ 

রক্ষ্মীনৄয 

৯৯০ 0990 রভাঃ নুয ঈরদ্দন 

মৃতঃ আস্রারপর ভআয়া 

রক্ষ্মীনৄয 

৯৯১ 0991 আকফার রান্ডন 

অবু তান্ডয 

রক্ষ্মীনৄয 

৯৯২ 0992 রভাঃ া অরভ 

মৃতঃ রভাঃ আরদ্রছ াওরাদায 

রক্ষ্মীনৄয 

৯৯৩ 0993 রভাাম্মদ জাাঙ্গীয অরভ 

রভাাম্মদ াাফ ঈরদ্দন 

রক্ষ্মীনৄয 

৯৯৪ 0994 এফর চাকভা 

তী যঞ্জন চাকভা 

যাঙাভাটি 

৯৯৫ 0995 রনক্সন চাকভা 

রনন্ডযাধ রভান চাকভা 

যাঙাভাটি 

৯৯৬ 0996 সুভন চাকভা 

ান্যা চুরা চাকভা 

যাঙাভাটি 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৯৯৭ 0997 সুভীয চাকভা 

জুযন ধন চাকভা 

যাঙাভাটি 

৯৯৮ 0998 রফভর কারত চাকভা 

কযারারং চাকভা 

যাঙাভাটি 

৯৯৯ 0999 সুন্ডভন্টু চাকভা 

মৃতঃ ী ভলন চাকভা 

যাঙাভাটি 

১০০০ 1000 রপ্রয়ন্ডজযারত চাকভা 

রফন্ডরদী চাকভা 

যাঙাভাটি 

১০০১ 1001 রাকী রদওয়ান 

নৄনংচান রদওয়ান 

যাঙাভাটি 

১০০২ 1002 রনন চাকভা 

অন্ডভ কুভায চাকভা 

যাঙাভাটি 

১০০৩ 1003 সুন্ডয চাকভা 

জ্ঞান প্রদী চাকভা 

যাঙাভাটি 

১০০৪ 1004 রাকী চাকভা 

জয় ারত চাকভা 

যাঙাভাটি 

১০০৫ 1005 রদফ রজৎ চাকভা 

রক্ষণ চাকভা 

যাঙাভাটি 

১০০৬ 1006 রভাাম্মদ অরযপ রান্ডন 

রভাাম্মদ আভাআর 

যাঙাভাটি 

১০০৭ 1007 কৃরত চাকভা 

মৃতঃরযপায রফকা চাকভা 

যাঙাভাটি 

১০০৮ 1008 সুরভয কারত চাকভা 

রনর কুভায চাকভা 

যাঙাভাটি 

১০০৯ 1009 রমুর চাকভা 

প্রবাত ফান চাকভা 

যাঙাভাটি 

১০১০ 1010 রভন চাকভা 

নভ রক্ষণ চাকভা 

যাঙাভাটি 

১০১১ 1011 রাল্টুভয় চাকভা 

চন্দ্র রকন্ডায চাকভা 

যাঙাভাটি 

১০১২ 1012 দীংক চাকভা 

যাহুর চন্দ্র চাকভা 

যাঙাভাটি 

১০১৩ 1013 স্মযরনকা চাকভা 

রস্দ কুভায চাকভা 

যাঙাভাটি 

১০১৪ 1014 রপ্রয়দী চাকভা 

মৃতঃ ভরনন্দ্র রার চাকভা 

যাঙাভাটি 

১০১৫ 1015 রাকী চাকভা 

সুরনরভয় চাকভা 

যাঙাভাটি 

১০১৬ 1016 সুন তনচংগা 

মৃতঃ রুন রফকা তনচংগা 

যাঙাভাটি 

১০১৭ 1017 যন্ডনর রদওয়ান 

ভানরং রদওয়ান 

যাঙাভাটি 

১০১৮ 1018 রক্ষণ তনচংগা 

নৄররন তনচংগা 

যাঙাভাটি 

১০১৯ 1019 রস্দ রফকা চাকভা 

ফন কুভায চাকভা 

যাঙ্গাভাটি 

১০২০ 1020 প্রীরতভয় চাকভা 

রকত্ত যঞ্জন চাকভা 

যাঙ্গাভাটি 

১০২১ 1021 প্রজ্জর চাকভা 

নু কুভায চাকভা 

যাঙ্গাভাটি 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১০২২ 1022 রনরুদ্ধ রঘাল ন্তু 

রনার রঘাল 

চট্রগ্রাভ 

১০২৩ 1023 কানন কুসুভ তনচংগ্যা 

চান কুভায তনচংগ্যা 

যাঙ্গাভাটি 

১০২৪ 1024 ঈজ্জ্বর তনচংগ্যা 

গুরছ ভারা তনচংগ্যা 

যাঙ্গাভাটি 

১০২৫ 1025 রন্টু চাকভা 

মৃত: সুনীরত চাকভা 

যাঙ্গাভাটি 

১০২৬ 1026 ভভতা চাকভা 

জয রার চাকভা 

যাঙ্গাভাটি 

১০২৭ 1027 চন্দন চাকভা  

রস্দ যঞ্জন চাকভা  

যাঙ্গাভাটি 

১০২৮ 1028 রত্রয়ন চাকভা  

ভন্ডনাযঞ্জন চাকভা  

যাঙ্গাভাটি 

১০২৯ 1029 সুনীর চাকভা 

মৃত. রন্ডন কুভায চাকভা  

যাঙ্গাভাটি 

১০৩০ 1030 ারতভয় চাকভা  

রতত্ব ভরন চাকভা  

যাঙ্গাভাটি 

১০৩১ 1031 চন্দন কুভায রদ 

রযভর চন্দ্র রদ 

যাঙ্গাভাটি 

১০৩২ 1032 রুনু চাকভা 

রভরন কারত চাকভা 

যাঙ্গাভাটি 

১০৩৩ 1033 রনরু রফকা তালুকদায 

সুবাল ফসু তালুকদায 

যাঙ্গাভাটি 

১০৩৪ 1034 রযান্ডর চাকভা 

করভনী কুভায চাকভা 

যাঙ্গাভাটি 

১০৩৫ 1035 টিলু ফড়ুয়া 

মৃতঃ ররাকন চন্দ্র ফড়ুয়া 

যাঙ্গাভাটি 

১০৩৬ 1036 রভাঃ রভন্ডদী াান 

রভাঃ রভাযন্ডদ অরভ 

(াযন্ডবজ) 

ঢাকা 

১০৩৭ 1037 রভাঃ ারপজুয যভান 

রভাঃ অতাঈয যভান 

ঢাকা 

১০৩৮ 1038 রভাঃ রররভ 

রভাঃ অব্দুর কারদয 

ঢাকা 

১০৩৯ 1039 রভাঃ স্বন রভয়া 

রভাাম্মদ অরী 

ঢাকা 

১০৪০ 1040 ভরনযা আরাভ 

রভাঃ অব্দুর ভান্নান 

ঢাকা 

১০৪১ 1041 খারদজা জাান রভতু 

আাক অরী 

ঢাকা 

১০৪২ 1042 রভাঃ াদ্দাভ রান্ডন 

রভাঃ অরতাফ রান্ডন 

ঢাকা 

১০৪৩ 1043 রভাঃ অরজজুর ারকভ 

রভাজান্ডম্মর ক 

ঢাকা 

১০৪৪ 1044 অদনান জাভান 

রভাঃ ফরদঈজ্জাভান 

ঢাকা 

১০৪৫ 1045 রভাাম্মদ নুরুজ্জাভান 

রভাাম্মদ জুররপকায অরী 

ঢাকা 

১০৪৬ 1046 খন্দকায ারবুর আরাভ 

মৃত. খন্দকায রযাজুর 

আরাভ 

ঢাকা 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১০৪৭ 1047 রভাঃ অব্দুয যভান 

রভাঃ অান ঈল্লা 

ঢাকা 

১০৪৮ 1048 অরযফুর আরাভ 

দুদু রভয়া 

ঢাকা 

১০৪৯ 1049 সুজন খান 

রভাঃ ভয খান 

ঢাকা 

১০৫০ 1050  রভাঃ অফদুয যভান 

রভাঃ অফদুয যফ 

ঢাকা 

১০৫১ 1051 রভাঃ অভান ঈল্লা 

অপতাফ ঈরদ্দন 

ঢাকা 

১০৫২ 1052 রভাঃ াআফুর আরাভ 

নুরুর আরাভ 

ঢাকা 

১০৫৩ 1053 রভাাম্মদ নারছভ 

রভাাম্মদ অরী 

ঢাকা 

১০৫৪ 1054 রভাঃ ভারুপ রান্ডন 

নূয  অম্মদ 

ঢাকা 

১০৫৫ 1055 রভাঃ তান্ডযক রান্ডন 

যভজান অরী 

ঢাকা 

১০৫৬ 1056 রভাঃ রান্ডয়ফ অন্ডম্মদ 

রভাঃ নুরুর অরভ গাজী 

ঢাকা 

১০৫৭ 1057 শ্যাভর চন্দ্র রন 

ফযৎ চন্দ্র রন 

ঢাকা 

১০৫৮ 1058 রুনা অক্তায 

রফাযান ঈরদ্দন াটওয়াযী 

ঢাকা 

১০৫৯ 1059 দয়ানীরধ যকায 

রচত্তযঞ্জন যকায 

ঢাকা 

১০৬০ 1060 সুফর চন্দ্র ারদায 

রযফরা চন্দ্র ারদায 

ঢাকা 

১০৬১ 1061 বকত অচার্য্ম 

রনত কুভায অচার্য্ম 

ঢাকা 

১০৬২ 1062 পান্ডতভাতুজ জাান 

রভাঃ ামুর ক 

ঢাকা 

১০৬৩ 1063 প্রবাত চন্দ্র ভের 

অরদ্দনাথ ভের 

ঢাকা 

১০৬৪ 1064 রভাঃ ারপজ অর অাদ 

রভাঃ অব্দুর ভান্নান 

ঢাকা 

১০৬৫ 1065 রভাঃ অবুর ানাত 

রভাঃ অবু তান্ডয রখ 

ঢাকা 

১০৬৬ 1066 রভাঃ  অর ভামুন 

রভাঃ ভরজফয যভান 

ঢাকা 

১০৬৭ 1067 জান্নাতুন নাইভ 

এন্ডকএভ জাভান খান 

ঢাকা 

১০৬৮ 1068 মুক্তা অক্তায 

অরভনুয যভান 

ঢাকা 

১০৬৯ 1069 প্রদী কুভায যকায 

প্রল্লাদ যকায 

ঢাকা 

১০৭০ 1070 যওনাক জাান যো 

রভাঃ যরপকুর আরাভ 

ঢাকা 

১০৭১ 1071 ংকজ রফশ্বা 

ন্ডয চন্দ্র রফশ্বা 

ঢাকা 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১০৭২ 1072 াত চন্দ্র দা 

শ্যাভ ফাবু চন্দ্র দা 

ঢাকা 

১০৭৩ 1073 ায়রা সুরতানা 

রভাঃ অব্দু ারাভ 

ঢাকা 

১০৭৪ 1074 আরাভ ান্ডদক 

রভাঃ রান্ডন জাপযঈল্লা 

ঢাকা 

১০৭৫ 1075 রভাঃ ারফফ 

রভাঃ কররভ 

ঢাকা 

১০৭৬ 1076 রভন্ডদী াান 

াযন্ডবজ াান 

ঢাকা 

১০৭৭ 1077 রভাঃ ছান্ডনায়ায রান্ডন 

রভাঃ ফাদা রভয়া 

ঢাকা 

১০৭৮ 1078 রভাাযযপ রান্ডন 

রভাঃ জয়নার অন্ডফদীন 

ঢাকা 

১০৭৯ 1079 অআরযন াযবীন মৄথী 

রভাঃ অভীনুয যভান 

ঢাকা 

১০৮০ 1080  রভাঃ ররটন রভয়া 

জনাফ ছান্ডয়দুয যভান 

ঢাকা 

১০৮১ 1081  রভাঃ রপাত রান্ডন 

জনাফ রভাঃ রাযাফ রান্ডন 

ঢাকা 

১০৮২ 1082  যাজীফ যকায 

জনাফ যতন যকায 

ঢাকা 

১০৮৩ 1083  রফথী অক্তায 

জনাফ রভজানুয যভান 

ঢাকা 

১০৮৪ 1084 রভাঃ ারজদুর ক 

মৃত রভাঃ ারুনয যীদ 

ঢাকা 

১০৮৫ 1085 কল্যাণ ফরণক 

জনাফ রগৌয রগাার ফরণক 

ঢাকা 

১০৮৬ 1086  রভাঃ রভন্ডদী াান 

জনাফ রভাঃ াজাান 

রভঞা 

ঢাকা 

১০৮৭ 1087  রভাঃ তাজুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ নুরুর আরাভ 

ঢাকা 

১০৮৮ 1088  রভাঃ রভযাজ 

মৃত অব্দুর ভান্ডরক 

ঢাকা 

১০৮৯ 1089 ওভয পারুক 

জনাফ অব্দুয যভান 

ঢাকা 

১০৯০ 1090 রভাঃ রভজানুয যভান 

রভাঃ অব্দুর অরজজ 

ঢাকা 

১০৯১ 1091 রভাঃ অর অরভন 

রভাঃ ররাকভান রান্ডন 

ঢাকা 

১০৯২ 1092 রভাঃ আপন্ডতখারুর অরভন 

রভাঃ অরভনুর আরাভ 

ঢাকা 

১০৯৩ 1093 রভাঃ রদুয যভান 

অরী অক্কা রভাল্যা 

পরযদনৄয 

১০৯৪ 1094 রভাঃ অবু ফক্কায ররদ্দক 

রভাঃ রভাাযপ রান্ডন 

পরযদনৄয 

১০৯৫ 1095 ওফাআদুয যভান 

রভাঃ অরী অক্কাছ 

পরযদনৄয 

১০৯৬ 1096 অঃ ান্নান 

অঃ গাপপায রখ 

পরযদনৄয 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১০৯৭ 1097 রভাঃ রযফুর আরাভ 

রভাঃ কারফর ভের 

পরযদনৄয 

১০৯৮ 1098 রভাঃ করফয রান্ডন 

কারফর ভের 

পরযদনৄয 

১০৯৯ 1099 রভাঃ অরতয়ায যভান 

ওভান খান 

পরযদনৄয 

১১০০ 1100 জাভার রান্ডন 

মৃত. রভাঃ রভাক্তায রভাল্যা 

পরযদনৄয 

১১০১ 1101 রভন্ডদী াান 

অক্কা অরী 

পরযদনৄয 

১১০২ 1102 রকৌরক চক্রফতী 

মৃত. রকন্ডায কুভায চক্রফতী 

পরযদনৄয 

১১০৩ 1103 ভরতঈয যভান 

রভাঃ রভাভন্ডযজ রখ 

পরযদনৄয 

১১০৪ 1104 ভাাবুফ রাাআন 

রভাঃ যরপকুর আরাভ 

পরযদনৄয 

১১০৫ 1105 দ্বী রফশ্বা 

দীনফন্ধু রফশ্বা 

পরযদনৄয 

১১০৬ 1106  রভাঃ রযফুর আরাভ 

রভাঃ অবুর রান্ডন 

পরযদনৄয 

১১০৭ 1107 রঈরী অক্তায 

রভাাম্মদ াজাান রভয়া 

পরযদনৄয 

১১০৮ 1108  রভাঃ ভাসুভ রভাল্যা 

রভাঃ আতাজ রভাল্যা 

পরযদনৄয 

১১০৯ 1109 রযন্ডক্সানা 

রভাঃ ভরন রভাল্যা 

পরযদনৄয 

১১১০ 1110  রভাঃ নাজমুর রান্ডন 

রভাঃ রযাজুর আরাভ 

পরযদনৄয 

১১১১ 1111 অযাফুজ্জাভান 

রভয়া অাদুজ্জাভান 

পরযদনৄয 

১১১২ 1112 মুাম্মদ মুযাদ রাাআন 

অব্দুর অন্ডরভ পরকয 

পরযদনৄয 

১১১৩ 1113  রভাঃ আররয়া রচাকদায 

অঃ ারকভ রচাকদায 

পরযদনৄয 

১১১৪ 1114 রভাঃ অরভনুর আরাভ 

রভাঃ অব্দুয যভান মৃধা 

পরযদনৄয 

১১১৫ 1115 ভরনভারা যানী ভান্ডরা 

ঈত্তভ কুভায ভান্ডরা 

পরযদনৄয 

১১১৬ 1116 াযবীন অক্তায 

রভাঃ অঃ যভান মৃধা 

পরযদনৄয 

১১১৭ 1117 পারুক রান্ডন 

রভাঃ রার রভয়া 

পরযদনৄয 

১১১৮ 1118 যারজবুর াান 

রভাঃ রযাকভান রখ 

পরযদনৄয 

১১১৯ 1119 রভাঃ কাভার কাজী  

রভাঃ অপজার কাজী 

পরযদনৄয 

১১২০ 1120 রভাঃ ভরনরুর আরাভ 

রভাঃ ান্ডফ অরী 

পরযদনৄয 

১১২১ 1121 ররখন রখ 

রভাাযযপ রখ 

পরযদনৄয 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১১২২ 1122 রভাঃ ভাাবুবুয যভান 

রভাঃ অব্দুর াআ 

পরযদনৄয 

১১২৩ 1123 এএভ রাানুয যভান 

যীপ ঈরদ্দন অন্ডভদ 

পরযদনৄয 

১১২৪ 1124 ারফফা সুরতানা 

ারফবুয যভান মৃধা 

পরযদনৄয 

১১২৫ 1125 তাান্ডজ্জদ রান্ডন 

ারফবুয যভান 

পরযদনৄয 

১১২৬ 1126 রভাঃ জারদুয যভান 

রভাঃ অরজজুয যভান 

পরযদনৄয 

১১২৭ 1127 এ এভ নারদ 

এএভ াজাান 

পরযদনৄয 

১১২৮ 1128 পয়ার অন্ডম্মদ 

াাদাৎ রান্ডন 

পরযদনৄয 

১১২৯ 1129 রভাঃ আভযান রান্ডন 

রভাঃ খররলুয যভান 

পরযদনৄয 

১১৩০ 1130 জাাঙ্গীয অরভ 

নুরুর আরাভ 

পরযদনৄয 

১১৩১ 1131 কাবুর 

যরপকুর আরাভ 

পরযদনৄয 

১১৩২ 1132 রভাঃ হুভায়ূন করফয 

রভাঃ ভরভন রভাল্যা 

পরযদনৄয 

১১৩৩ 1133 মুযাদ রভাল্যা 

অব্দু রাফাান রভাল্যা 

পরযদনৄয 

১১৩৪ 1134 রভাঃ নাজমুর আরাভ 

অব্দুয যাজ্জাক রভাল্লা 

পরযদনৄয 

১১৩৫ 1135  অভাদ অরী 

জনাফ ভান্ডরক রখ 

পরযদনৄয 

১১৩৬ 1136  রভাঃ নারদ রভাল্যা 

জনাফ অব্দুর যাজ্জাক 

রভাল্যা 

পরযদনৄয 

১১৩৭ 1137  রভাঃ রান্ডর যানা 

জনাফ অঃ যাজ্জাক রখ 

পরযদনৄয 

১১৩৮ 1138 পযাত রাাআন 

জনাফ অবুর কান্ডভ ভাতফয 

পরযদনৄয 

১১৩৯ 1139 রভাঃ মুযাদ ভাতুফফায 

জনাফ রভাঃ জয় ভাতুফফায 

পরযদনৄয 

১১৪০ 1140 রযনা অক্তায 

জনাফ রভাঃ রভাফাযক অরী 

পরযদনৄয 

১১৪১ 1141 রযফুর আরাভ 

জনাফ আভাযত অরী মুন্পী 

পরযদনৄয 

১১৪২ 1142 রভাঃ বুরবুর অন্ডভদ 

জনাফ রভাঃ রান্ডরভান 

রভাল্যা 

পরযদনৄয 

১১৪৩ 1143  ভাধফ চন্দ্র ফরণক 

 জনাফ রফরু াক্ষ ফরণক 

পরযদনৄয 

১১৪৪ 1144 রভাঃ অজভত অরী 

জনাফ রখ যাজ্জাক অরী 

পরযদনৄয 

১১৪৫ 1145 রযাকানা রপযন্ডদৌ 

জনাফ রভাঃ আকফার রান্ডন 

পরযদনৄয 

১১৪৬ 1146 রভাঃ ারভভ অন্ডভদ 

রভাঃ অব্দুর ছাত্তায 

পরযদনৄয 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১১৪৭ 1147 ারফক াান 

অব্দুয বুয রভয়া 

পরযদনৄয 

১১৪৮ 1148 সুব্রত যকায 

সুফীয যকায 

পরযদনৄয 

১১৪৯ 1149 নন্ডয কুভায ভের 

নাযায়ন চন্দ্র ভের 

পরযদনৄয 

১১৫০ 1150 রাাআন রভাাম্মদ এযাদ 

রভয়া 

রভাঃ অঃ ভান্নান রভয়া 

পরযদনৄয 

১১৫১ 1151 রভাঃ আভতাজুয যভান 

াআফুর 

রভাঃ রযয়াকত অরী রখ 

পরযদনৄয 

১১৫২ 1152 কাজী অন্ডনায়ারুর আরাভ 

রভাাম্মদ যাজন কাজী 

পরযদনৄয 

১১৫৩ 1153 তারভনা অক্তায 

রভাঃ াখাওয়াত রান্ডন 

পরযদনৄয 

১১৫৪ 1154 রভাঃ আভযান রান্ডন 

রভাঃ আরদ্র অরী 

পরযদনৄয 

১১৫৫ 1155 রভাঃন্ডভায়ান্ডজ্জভ রান্ডন 

ভান্ডজদুয যভান 

রদনাজনৄয 

১১৫৬ 1156 রভাঃ ারুন-য-যরদ 

ওভয অরী 

গাজীনৄয 

১১৫৭ 1157 রভাঃ অব্দুর অঈয়ার যাজু 

 রভাঃ অরভয াভজা 

গাজীনৄয 

১১৫৮ 1158 অবুর কারাভ 

কাভার ঈরদ্দন 

গাজীনৄয 

১১৫৯ 1159 রভাঃ ভাসুদ যানা 

 রভাঃ অবুর রান্ডন 

গাজীনৄয 

১১৬০ 1160 তানবীয রান্ডন 

রযাজ ঈরদ্দন 

গাজীনৄয 

১১৬১ 1161 রভাঃ অরভয রান্ডন 

অব্দুর ফান্ডযক 

গাজীনৄয 

১১৬২ 1162 রভাঃ রদুর আরাভ 

মৃত. রভাঃ অব্দুর াআ 

গাজীনৄয 

১১৬৩ 1163 কাভরুন নাায 

াভছুর ক রফাযী 

গাজীনৄয 

১১৬৪ 1164 রভরর অক্তায এযারন 

 রভাঃ ীদুল্লা 

গাজীনৄয 

১১৬৫ 1165 আরযন অপরযন 

রখ রভাাম্মদ একযাভ 

রান্ডন 

গাজীনৄয 

১১৬৬ 1166 টিটু রদফ নাথ 

ভযন রদফ নাথ 

গাজীনৄয 

১১৬৭ 1167 রভাঃ রভাস্তপা অর যাজী 

 রভাঃ অঃ অঈয়ার 

গাজীনৄয 

১১৬৮ 1168 রভাঃ যরপকুর আরাভ 

ভরপজ ঈদ্দীন 

গাজীনৄয 

১১৬৯ 1169 রভাঃ নাআভ 

মৃত. রভাঃ রযাজ ঈরদ্দন 

গাজীনৄয 

১১৭০ 1170 াআফুরদ্দন ভআয়া 

ভরঈরদ্দন ভআয়া 

গাজীনৄয 

১১৭১ 1171 অফদুল্লা অর ভামুন 

রপঈর অরভ রভাল্লা 

গাজীনৄয 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১১৭২ 1172 রভাঃ ান্ডযায়া াযন্ডবজ 

রভাঃ রুহুর অরভন 

গাজীনৄয 

১১৭৩ 1173 রভাাম্মৎ কাজর 

রভাঃ অবুর কারাভ অজাদ 

গাজীনৄয 

১১৭৪ 1174 রভাাম্মদ যায়ান যীপ 

রভাাম্মদ মুন্ডর ঈরদ্দন 

গাজীনৄয 

১১৭৫ 1175 জান্নাতুন নাইভ ফ্লাফী 

মৃত. পজলুর ক 

গাজীনৄয 

১১৭৬ 1176 ররয কুভায যকায 

ংকয কুভায যকায 

গাজীনৄয 

১১৭৭ 1177 জনাফ কাওছায অরী 

জনাফ সুরতান ঈরদ্দন 

গাজীনৄয 

১১৭৮ 1178 জনাফ ারদয়া আরাভ ফন্যা 

জনাফ রভাঃ ভকুফ অরী 

গাজীনৄয 

১১৭৯ 1179 জনাফ তারযকুর আরাভ 

জনাফ অপতাফ ঈদ্দন 

গাজীনৄয 

১১৮০ 1180 রভাঃ যান্ডর ভ ূঁআয়া 

রভাঃ অবুর কারাভ ভ ূঁআয়া 

রগাারগঞ্জ 

১১৮১ 1181 রতৌরদুর আরাভ 

ওদুত রভাল্যা 

রগাারগঞ্জ 

১১৮২ 1182 স্বরূ বফযাগী 

বফন্ডতাল বফযাগী 

রগাারগঞ্জ 

১১৮৩ 1183 জুন্ডয়র ভের 

রনরখর ভের 

রগাারগঞ্জ 

১১৮৪ 1184 সুকাত ভের 

সুনীর ভের 

রগাারগঞ্জ 

১১৮৫ 1185 দীক রফশ্বা 

ফাদর রফশ্বা 

রগাারগঞ্জ 

১১৮৬ 1186 মৃণার ভের 

ধীন্ডযন ভের 

রগাারগঞ্জ 

১১৮৭ 1187 টিটফ দা 

রগৌয দা 

রগাারগঞ্জ 

১১৮৮ 1188 প্রদী ওঝা 

রগৌযাঙ্গ রার ওঝা 

রগাারগঞ্জ 

১১৮৯ 1189 জারদা খানভ 

অঃ জররর রভাল্যা 

রগাারগঞ্জ 

১১৯০ 1190 রগাার বদ্র 

যান্ডজন্দ্র নাথ বদ্র 

রগাারগঞ্জ 

১১৯১ 1191 সুকাত ঢারী 

ঠাোযাভ ঢারী 

রগাারগঞ্জ 

১১৯২ 1192 রনরখর ারদায 

রনরকাত ারদায 

রগাারগঞ্জ 

১১৯৩ 1193 রকৌরক ারদায 

কৃষ্ণ ারদায 

রগাারগঞ্জ 

১১৯৪ 1194 শুকন্ডদফ রফশ্বা 

প্রফুল্ল কুভায রফশ্বা 

রগাারগঞ্জ 

১১৯৫ 1195 ভয কীত্তমনীয়া 

কৃষ্ণ কীত্তমনীয়া 

রগাারগঞ্জ 

১১৯৬ 1196 ভরনংকয কীত্তমনীয়া 

বফরন্ধু কীত্তমনীয়া 

রগাারগঞ্জ 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১১৯৭ 1197 ফনশ্রী ভের 

ারত যঞ্জন ভের 

রগাারগঞ্জ 

১১৯৮ 1198 ভন্ডনারজৎ কীত্তমনীয়া 

জগফন্ধু কীত্তমনীয়া 

রগাারগঞ্জ 

১১৯৯ 1199 রভরর ঢারী 

ভম্নাথ যঞ্জন ঢারী 

রগাারগঞ্জ 

১২০০ 1200 ঈন্নরত রফশ্বা 

মৃত. নীর যতন রফশ্বা 

রগাারগঞ্জ 

১২০১ 1201 প্রবাল ফারা 

কারত্তমক ফারা 

রগাারগঞ্জ 

১২০২ 1202 রভঠুন ফারা 

রচত্তযঞ্জন ফারা 

রগাারগঞ্জ 

১২০৩ 1203 রভাঃ াবুয অন্ডম্মদ 

 অব্দু াভাদ রখ 

রগাারগঞ্জ 

১২০৪ 1204 সুধাংশু বাবুক 

ঠাকুয দা বাবুক 

রগাারগঞ্জ 

১২০৫ 1205 সুব্রত কুভায ব্রহ্মচাযী 

সুন্ডফাধ চন্দ্র ব্রহ্মচাযী 

রগাারগঞ্জ 

১২০৬ 1206 প্লাফনী যায়  

রফধান চন্দ্র যায় 

রগাারগঞ্জ 

১২০৭ 1207 রভাঃ রখরজবুয যভান 

 রভাঃ রদুয যভান 

রগাারগঞ্জ 

১২০৮ 1208 আঈনু কাজী 

ভব্বত অরী কাজী 

রগাারগঞ্জ 

১২০৯ 1209 ন্ডাক রফশ্বা 

ভর রফশ্বা 

রগাারগঞ্জ 

১২১০ 1210 সুফণ মা ফাড়ড় 

রবনা ফাড়ড় 

রগাারগঞ্জ 

১২১১ 1211 প্রতুর ভের 

নাযায়ন ভের 

রগাারগঞ্জ 

১২১২ 1212 ররটন ারদায 

রনরখর ারদায 

রগাারগঞ্জ 

১২১৩ 1213 যরন ফারা 

দুরার ফারা 

রগাারগঞ্জ 

১২১৪ 1214 ান্না ফারা 

নন্ডগন্দ্র নাথ ফারা 

রগাারগঞ্জ 

১২১৫ 1215 ররটন যকায 

সুধীয কুভায যকায 

রগাারগঞ্জ 

১২১৬ 1216 ীভ যকায 

রনর চন্দ্র যকায 

রগাারগঞ্জ 

১২১৭ 1217 ন্ডাক ারদায 

রযনুদ ারদায 

রগাারগঞ্জ 

১২১৮ 1218 ারভা অক্তায 

রযাজুর আরাভ 

রগাারগঞ্জ 

১২১৯ 1219 রদুর আরাভ 

মৃত. জান্ডফদ অরী রভয়া 

রগাারগঞ্জ 

১২২০ 1220 রফারজত মৃধা 

ফনী মৃধা 

রগাারগঞ্জ 

১২২১ 1221 ঞ্জয় রফশ্বা 

ারত যঞ্জন রফশ্বা 

রগাারগঞ্জ 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১২২২ 1222 ন্ডল ভরল্লক 

ীভ ভরল্লক 

রগাারগঞ্জ 

১২২৩ 1223 রভাঃ অরযফুয যভান 

রভাঃ অতাায অরী 

রগাারগঞ্জ 

১২২৪ 1224 চায়না দা 

মৃত. সুকুভায দা 

রগাারগঞ্জ 

১২২৫ 1225 রফশ্বরজৎ বক্ত 

ভয বক্ত 

রগাারগঞ্জ 

১২২৬ 1226 ীভা বক্ত 

যনরজৎ ফক্ত 

রগাারগঞ্জ 

১২২৭ 1227 সুধাংশু রভস্ত্রী 

সুরনর রভস্ত্রী 

রগাারগঞ্জ 

১২২৮ 1228 ঈত্তভ ারদায 

রগৌয চন্দ্র ারদায 

রগাারগঞ্জ 

১২২৯ 1229 ংশুরত রফশ্বা 

রখাকন রফশ্বা 

রগাারগঞ্জ 

১২৩০ 1230 রপকুর আরাভ 

নুরুর াওরাদায 

রগাারগঞ্জ 

১২৩১ 1231 ারফকুন্নাায ান্ডয়র 

ওকত রকদায 

রগাারগঞ্জ 

১২৩২ 1232 রু কুভায যায় 

দযথ যায় 

রগাারগঞ্জ 

১২৩৩ 1233 স্বন রচৌধুযী 

মরতন্দ্র নাথ 

রগাারগঞ্জ 

১২৩৪ 1234 রযজাঈর আরাভ কাজী 

রভাান্ডযপ রান্ডন কাজী 

রগাারগঞ্জ 

১২৩৫ 1235 রভাঃ ভরপজুয যভান 

অরাঈরদ্দন রখ 

রগাারগঞ্জ 

১২৩৬ 1236 রবরজৎ ফারা 

নত ফারা 

রগাারগঞ্জ 

১২৩৭ 1237 রভাঃ রকয়ায অরী 

রভাতান্ডরফ রভয়া 

রগাারগঞ্জ 

১২৩৮ 1238 াখাওয়াত রান্ডন ফাবু 

রভান্ডয়ত কাজী 

রগাারগঞ্জ 

১২৩৯ 1239 স্বন কুভায দা 

ন্ডতাল কুভায দা 

রগাারগঞ্জ 

১২৪০ 1240 ারয়া অক্তায 

আয়াদ অরী মৃধা 

রগাারগঞ্জ 

১২৪১ 1241 অফদুল্লা অর ভামুন 

কাজী রন্ডকন্দায অরী 

রগাারগঞ্জ 

১২৪২ 1242 বুজ রভাল্যা 

রভাঃ অজাদ রভাল্যা 

রগাারগঞ্জ 

১২৪৩ 1243 অন্ডম্মদ অব্দুয যাজ্জাক 

অব্দুর কুদ্দু 

রগাারগঞ্জ 

১২৪৪ 1244 স্বন ভের 

যফীন্দ্রনাথ ভের 

রগাারগঞ্জ 

১২৪৫ 1245 রফপ্লফ রাাআন 

ভান্নান রভাল্লা 

রগাারগঞ্জ 

১২৪৬ 1246  রখ াআফুর আরাভ 

রখ াভচুর অরভ 

রগাারগঞ্জ 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১২৪৭ 1247  অরকুয যভান 

জনাফ রভাঃ ররাকভান রখ 

রগাারগঞ্জ 

১২৪৮ 1248  ভীয রধকাযী 

জনাফ ভয চাঁদ রধকাযী  

রগাারগঞ্জ 

১২৪৯ 1249  ভামুন াওরাদায 

জনাফ পজন্ডর যারব্ব 

াওরাদায 

রগাারগঞ্জ 

১২৫০ 1250  ঈত্তভ রফশ্বা 

জনাফ ভানন্দ রফশ্বা 

রগাারগঞ্জ 

১২৫১ 1251  তীযঞ্জন চক্রফত্তী 

জনাফ তদর চক্রফত্তী 

রগাারগঞ্জ 

১২৫২ 1252 দ্বীচাঁন রফশ্বা 

জনাফ রনরকাত রফশ্বা 

রগাারগঞ্জ 

১২৫৩ 1253 সুভন যায় 

সুন্ডভর যায় 

রগাারগঞ্জ 

১২৫৪ 1254 ঈজ্জর রফশ্বা 

অনন্দ রফশ্বা 

রগাারগঞ্জ 

১২৫৫ 1255 রভাঃ যান্ডর রখ 

সূর্য্ম রখ 

রগাারগঞ্জ 

১২৫৬ 1256 ংকয রভৌররক 

ান্ডতাল রভৌররক 

রগাারগঞ্জ 

১২৫৭ 1257 ররটন ফাড়ড় 

নাযায়ন ফাড়ড় 

রগাারগঞ্জ 

১২৫৮ 1258 রররভ রভাল্যা 

নুরু রভাল্যা 

রগাারগঞ্জ 

১২৫৯ 1259 যরকফ াান 

অবুর কারাভ রকদায 

রগাারগঞ্জ 

১২৬০ 1260 রভাঃ অরভয রান্ডন রখ 

অন্ডদর ঈরদ্দন রখ 

রগাারগঞ্জ 

১২৬১ 1261 নূয রভাাম্মদ যীপ 

যীপ পান্ডয়কুজ্জাভান 

রগাারগঞ্জ 

১২৬২ 1262 ঞ্চয় কুভায ফাআন 

ভয ফাআন 

রগাারগঞ্জ 

১২৬৩ 1263 চঞ্চরা ফারা 

মৃত াযান চন্দ্র ফারা 

রগাারগঞ্জ 

১২৬৪ 1264 ওয়ারমুজ্জাভান 

রারায়ভান 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১২৬৫ 1265 রভাাম্মদ অরী 

রভাঃ ফাফয অরী 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১২৬৬ 1266 রভাঃ রভজানুর ক 

রভাঃ অবু তান্ডয 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১২৬৭ 1267 কুদযত অরী 

যজফ অরী 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১২৬৮ 1268 কাজী নাআমুর াান 

কাজী রগয়া ঈরদ্দন 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১২৬৯ 1269 অরী অম্মদ 

রভযাজ অরী 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১২৭০ 1270 যারকফ রভয়া 

রভাঃ াভসুর ক 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১২৭১ 1271 অঙ্গুয রভয়া 

মৃত. রভাঃ অরভয ঈরদ্দন 

রকন্ডাযগঞ্জ 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১২৭২ 1272 ঝন্টু চন্দ্র ফাক 

রার রভান ফাক 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১২৭৩ 1273 রভঠুন কুভায তযপদায 

যন্ডভন্দ্র চন্দ্র তযপদায 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১২৭৪ 1274 রফশ্বনাথ ঋরল দা 

রফষ্ণু ঋরল দা 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১২৭৫ 1275 শুভ্র ফরণক 

ংকয রার ফরণক 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১২৭৬ 1276 রভাঃ অর অরভন 

 রভাঃ ারভদুয যভান 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১২৭৭ 1277 সুাত রদ 

রফভান রফকা রদ 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১২৭৮ 1278 রা 

রদ্বন্ডজন্দ্র 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১২৭৯ 1279 প্রাত চন্দ্র ফাক 

যাখায চন্দ্র ফাক 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১২৮০ 1280 রভাঃ অরভনুর আরাভ 

ারযছ রভয়া 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১২৮১ 1281 রূ যকায 

রদফাকয যকায 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১২৮২ 1282 জর চন্দ্র াা 

ীতর চন্দ্র াা 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১২৮৩ 1283 রজফ রঘাল 

সুফর রঘাল 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১২৮৪ 1284 খাআরুন্ডন্নছা 

 রভাঃ অবুর রভয়া 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১২৮৫ 1285  অযাফুর আরাভ 

কাভার ঈরদ্দন 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১২৮৬ 1286 নুযাত জাান 

অব্দুর াররভ 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১২৮৭ 1287 রভাাম্মদ রভাস্তপা 

মৃত. চান রভয়া 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১২৮৮ 1288 রভাঃ অর অরভন 

 রভাঃ ভারনক চাঁন 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১২৮৯ 1289 অব্দুর ভান্নান 

অব্দুর অওয়ার 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১২৯০ 1290 রভাঃ রভজানুয যভান 

রভাঃ অআনঈরদ্দন 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১২৯১ 1291 রভনা অক্তায 

 রভাঃ চাঁন রভয়া 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১২৯২ 1292 রভাঃ নাজমুর হুাআন 

মৃত. অফদুয যরভ 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১২৯৩ 1293 রভাঃ মুখন্ডরচুয যভান 

 রভাঃ অব্দুর ফান্ডছদ 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১২৯৪ 1294 রভাঃ রভাস্তারকভ আয়াজদানী 

ভযহুভ ভরতঈয যভান 

রদনাজনৄয 

১২৯৫ 1295 এনামুর ক 

মৃত. ছরপয ঈরদ্দন 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১২৯৬ 1296 ঝুটন চন্দ্র রঘাল 

স্বন চন্দ্র রঘাল 

রকন্ডাযগঞ্জ 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১২৯৭ 1297 ারকনা অক্তায 

ররার ঈরদ্দন 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১২৯৮ 1298 জুন্ডয়র দা 

রমান্ডগন্দ্র দা 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১২৯৯ 1299 রভাঃ ফাবুর রভয়া 

 রভাঃ চান রভয়া 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩০০ 1300 রভাঃ অব্দুর ভান্নান 

মৃত. রভাঃ পজলুয যভান 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩০১ 1301  অআনুর আরাভ 

নূরুর আরাভ  

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩০২ 1302 রভাঃ রভজানুয যভান 

 রভাঃ নূরুর আরাভ 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩০৩ 1303 ভাাজুর আরাভ 

 রভাঃ ান্ডফদ অরী 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩০৪ 1304 রভাঃ জুন্ডয়র যানা 

মৃত. রভাঃ াভসু ঈরদ্দন 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩০৫ 1305 া রভায়াদ্দায তানবীয 

গাররফ 

া ভতুমজ অরী 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩০৬ 1306 াযরভন অক্তায 

এভাদ রভয়া 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩০৭ 1307 জভাতুর আরাভ যাগ 

রগয়া ঈরদ্দন 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩০৮ 1308 রনফা চন্দ্র দা 

রনকুঞ্জ চন্দ্র দা 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩০৯ 1309 রননৄন যকায 

সুন্ডয যকায 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩১০ 1310 ভনজুরুর ক 

নজরুর আরাভ 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩১১ 1311 ঈন্ডম্ম ারন 

অব্দুর গরণ 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩১২ 1312 নুযাত ভাজাফীন 

 রভাঃ অবু তান্ডয 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩১৩ 1313 রভাঃ অরযপ অর ভামুন 

 রভাঃ পরপয ঈরদ্দন 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩১৪ 1314 ওয়ারী ঈল্লা 

অব্দুর ভান্ডরক 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩১৫ 1315 দীক কুভায দা 

নন্ডযন্দ্র চন্দ্র দা 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩১৬ 1316  অযভান 

অবু-ফাক্কায 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩১৭ 1317 করর অক্তায 

 রভাঃ ভান্নান ভঞা 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩১৮ 1318 তাছররভা অক্তায 

 রভাঃ অব্দুর ররতপ 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩১৯ 1319 রভাঃ অবুর কারাভ 

রভাঃ রযাজ ঈদ্দীন 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩২০ 1320 অরনছ অন্ডভদ 

রভাঃ নূয ঈরদ্দন 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩২১ 1321 রাযাফ রান্ডন 

রভাঃ অব্দুয যীদ 

রকন্ডাযগঞ্জ 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১৩২২ 1322 কাআয়ূভ রভয়া 

াভসু রভয়া 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩২৩ 1323 যাী অক্তায 

আাক রভয়া 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩২৪ 1324 স্বন দা 

সুকুভায দা 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩২৫ 1325 রভাঃ অযাপাত রাাআন 

রভাঃ রগারাভ রভাস্তপা 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩২৬ 1326 রদগত কুভায াা 

জীফন কুভায াা 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩২৭ 1327 যওন অযা 

 অফদু ারাভ 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩২৮ 1328 রভাঃ রতৌরদুর আরাভ 

রভাঃ অব্দুর অঈয়ার  

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩২৯ 1329 নুভ দা 

মৃত. সুধাংশু কুভায দা 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩৩০ 1330 এভদাদুর ক 

মৃত. অরজভ ঈদ্দীন 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩৩১ 1331 রভাঃ ীদ ঈল্লা 

রভাঃ ছাআদুয যভান 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩৩২ 1332 এ,এভ অব্দুল্লা রযাভান 

অব্দুর ারভদ 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩৩৩ 1333 াভসুর অরভ 

রভাঃ অয রভয়া 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩৩৪ 1334 াদ্দাভ রান্ডন 

আভাইর রান্ডন 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩৩৫ 1335 রভাঃ ভাসুদ রান্ডন 

রভাঃ দুরার ভআয়া 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩৩৬ 1336 রভাঃ এযাদুর ক 

রুকুন ঈরদ্দন 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩৩৭ 1337 রভাঃ অফদুয যঈপ 

রভাঃ ারফফ ঈল্লা 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩৩৮ 1338 রভাঃ খাআরুর আরাভ 

রভাঃ অঃ ান্নান 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩৩৯ 1339 রভাঃ নজরুর আরাভ 

মৃত. রভাাম্মদ আছাভ ঈদ্দীন  

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩৪০ 1340 ভাাবুবুর ক 

রজন্নত অরী 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩৪১ 1341 রভাঃ রনজাভ ঈরদ্দন  

রভাঃ জব্বায রভয়া 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩৪২ 1342 প্রতীক চন্দ্র রদফনাথ 

রযদ চন্দ্র রদফনাথ 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩৪৩ 1343 যরপকুর আরাভ  

রভাঃ অব্দুর খান্ডরক 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩৪৪ 1344 ফায়জীদ রান্ডন 

রভাঃ পরযদ ঈরদ্দন 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩৪৫ 1345 অরকুয যভান 

রযাজ ঈরদ্দন 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩৪৬ 1346 রফদুযৎ কুভায রন গুপ্ত 

রফপ্লফ কুভায রন গুপ্ত 

রকন্ডাযগঞ্জ 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১৩৪৭ 1347 জারদ অান যান্ডর 

রভাঃ রপকুর আরাভ 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩৪৮ 1348 ারয়া নাছরযন 

রভাঃ পজলুয যভান 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩৪৯ 1349 চন্দন কুভায সূত্রধয 

যরঞ্জত কুভায সূত্রধয 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩৫০ 1350 অন্ডরয়া তাফাচ্ছুভ 

রভাঃ অব্দু ছারাভ 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩৫১ 1351 রভাাম্মদ ভাসুভ রভয়া 

রভাঃ নূরুর আরাভ 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩৫২ 1352  রভাঃ যীপ 

জনাফ ভাঃ রররভ 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩৫৩ 1353  রা চন্দ্র রন 

জনাফ রযদা চন্দ্র রন 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩৫৪ 1354  রভাঃ ভাসুমুয যভান 

জনাফ নুযঈরদ্দন 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩৫৫ 1355  রভাঃ অন্ডনায়ায রান্ডন 

জনাফ রভাঃ ভজনু রভয়া 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩৫৬ 1356  ান্ডভ রভয়া 

জনাফ অঃ যরদ 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩৫৭ 1357 যান্ডর রভয়া 

জনাফ মুন্ডরভ রভয়া 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩৫৮ 1358 অছভা খাতুন 

রভাঃ রভনায রভয়া 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩৫৯ 1359 রভাঃ অর ভামুন 

রভাঃ রগয়া ঈরদ্দন 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩৬০ 1360 রভাঃ জাকারুর আরাভ  

রভাঃ ভরতঈয যভান 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩৬১ 1361 রভাস্তারকভ রভয়া 

রভাঃ রভরন রভয়া 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩৬২ 1362 ারন রভয়া 

রভাঃ আব্রারভ রভয়া 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩৬৩ 1363 রভাঃ ভাসুদুর ক 

রভাঃ ররাকভান ররকভ 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩৬৪ 1364 রভাঃ যান্ডর খান 

রভাঃ বয়দুর আরাভ খান 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩৬৫ 1365 রযন চন্দ্র যায় 

রনার চন্দ্র যায় 

রকন্ডাযগঞ্জ 

১৩৬৬ 1366 রভাঃ যরপকুয যভান 

রভাঃ ারফবুয যভান 

ভাদাযীনৄয 

১৩৬৭ 1367 রভাঃ রভরন াওরাদায 

অব্দুর জররর াওরাদায 

ভাদাযীনৄয 

১৩৬৮ 1368 রভাঃ রযয়াজুর আরাভ 

নুরুর ক খান 

ভাদাযীনৄয 

১৩৬৯ 1369 অব্দুর ভান্নান 

মৃত. ান্ডতভ রভাল্লা 

ভাদাযীনৄয 

১৩৭০ 1370 বয়দ ভাইনুর আরাভ 

(তুরন) 

বয়দ রভাপাক্কয রান্ডন 

(রনরু) 

ভাদাযীনৄয 

১৩৭১ 1371 ররাা ফারা 

রক্ষণ ফারা 

ভাদাযীনৄয 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১৩৭২ 1372 রনভ মর ভের 

রবারানাথ ভের 

ভাদাযীনৄয 

১৩৭৩ 1373 অকররভা অক্তায 

রভাঃ রছরদ্দকুয যভান 

ভাদাযীনৄয 

১৩৭৪ 1374 ারদয়া যভান 

মৃতঃ ারফবুয যভান 

ভাদাযীনৄয 

১৩৭৫ 1375 নফদ্বী রফশ্বা 

সূর্য্ম কাত রফশ্বা 

ভাদাযীনৄয 

১৩৭৬ 1376 রান্ডর রখ 

ান্ডফ অরী রখ 

ভাদাযীনৄয 

১৩৭৭ 1377 রভাঃ াআদুর আরাভ 

মৃত. াঅরভ রকদায 

ভাদাযীনৄয 

১৩৭৮ 1378 এানুর করফয 

নুরুর আরাভ 

ভাদাযীনৄয 

১৩৭৯ 1379 শুবরজৎ রদ 

মৃত. রত রদ 

ভাদাযীনৄয 

১৩৮০ 1380 রভাঃ রদুর আরাভ  

মৃত. অব্দুর দুরার রভাড়র 

ভাদাযীনৄয 

১৩৮১ 1381 ঈৎর রকত্তমনীয়া 

ফীন্ডযন্দ্র নাথ রকত্তমনীয়া 

ভাদাযীনৄয 

১৩৮২ 1382 কাওায ারভদ 

অবুর ান্ডভ রভাল্যা 

ভাদাযীনৄয 

১৩৮৩ 1383 জুন্ডয়র ফারা 

ভন্ডতাল ফারা 

ভাদাযীনৄয 

১৩৮৪ 1384 রভাঃ যরপকুর আরাভ 

অবুর কারাভ অজাদ 

ভাদাযীনৄয 

১৩৮৫ 1385 ওয়ারদুয যভান 

ভরতঈয যভান 

রফগঞ্জ 

১৩৮৬ 1386 ানরজদা ভরন 

রভাঃ নুরুর আরাভ 

ভাদাযীনৄয 

১৩৮৭ 1387 ভাআনুর আরাভ 

নূরুর আরাভ যদায 

ভাদাযীনৄয 

১৩৮৮ 1388 যরপকুর আরাভ  

াা অরভ ভাতুব্বয 

ভাদাযীনৄয 

১৩৮৯ 1389 প্রন্ডনরজৎ ন্নযাী 

রার চাঁদ ন্নযাী 

ভাদাযীনৄয 

১৩৯০ 1390 রফকা ফয 

শ্রীভত ফয 

ভাদাযীনৄয 

১৩৯১ 1391 রায়রা অক্তায 

ররদ্দক রখ 

ভাদাযীনৄয 

১৩৯২ 1392 রভাংশু ভজুভদায 

রগারফন্দ ভজুভদায 

ভাদাযীনৄয 

১৩৯৩ 1393 রনপ্পন রফশ্বা 

রনযাঞ্জন রফশ্বা 

ভাদাযীনৄয 

১৩৯৪ 1394 রান্ডর অযভান 

রগয়া ভাতুব্বয 

ভাদাযীনৄয 

১৩৯৫ 1395 রভাঃ ভরনরুর আরাভ 

রভাঃ তাযা রভয়া রখ 

ভাদাযীনৄয 

১৩৯৬ 1396 ররাা ফারা 

ভন্ডতাল ফারা 

ভাদাযীনৄয 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১৩৯৭ 1397 রভাঃ নারয ঈরদ্দন 

রভাঃ খররলুয যভান 

ভাদাযীনৄয 

১৩৯৮ 1398 ররটন নৄআস্তা 

সুধীয যঞ্জন নৄআস্তা 

ভাদাযীনৄয 

১৩৯৯ 1399 সুজন তালুকদায 

মৃত. ভন্ডনাযঞ্জন তালুকদায 

ভাদাযীনৄয 

১৪০০ 1400 আন্দ্ররজৎ কভ মকায 

নাযায়ন কভ মকায 

ভাদাযীনৄয 

১৪০১ 1401  রলাদ্রী বফদ্য 

দুরার বফদ্য 

ভাদাযীনৄয 

১৪০২ 1402 রভাঃ নারয খান 

রতাান্ডজ্জর খান 

ভাদাযীনৄয 

১৪০৩ 1403 রভাাম্মদ অরযফুজ্জাভান 

রভাাম্মদ ওভয অরী 

ভাতুব্বয 

ভাদাযীনৄয 

১৪০৪ 1404 জারার ভামুদ 

রভাঃ নাগয রভাল্লা 

ভাদাযীনৄয 

১৪০৫ 1405 রভল্টন রভত্র 

ভরনন্দ্র নাথ রভত্র 

ভাদাযীনৄয 

১৪০৬ 1406 ফাদর জয়ধয 

কারাচাঁদ জয়ধয 

ভাদাযীনৄয 

১৪০৭ 1407 রভাঃ রযয়াদ রান্ডন 

অব্দুর ভান্নান তালুকদায  

ভাদাযীনৄয 

১৪০৮ 1408 রগারফন্দ রার ফারা 

রনর ফারা 

ভাদাযীনৄয 

১৪০৯ 1409 রুন্ডফর াান 

নূয রভাাম্মদ রভাল্লা 

ভাদাযীনৄয 

১৪১০ 1410 রভাঃ যারজফ 

যভান যদায 

ভাদাযীনৄয 

১৪১১ 1411 রভাঃ আভযান রান্ডন 

রভাতান্ডরফ অকন 

ভাদাযীনৄয 

১৪১২ 1412 শ্রীরত ভের 

রচত্ত ভের 

ভাদাযীনৄয 

১৪১৩ 1413 টর বফদ্য 

তুর বফদ্য 

ভাদাযীনৄয 

১৪১৪ 1414 রভাঃ নারদভ াওরাদায 

রভাঃ অচ্ছারাত াওরাদায 

ভাদাযীনৄয 

১৪১৫ 1415 রফশ্বরজৎ রবৌরভক 

মদুনাথ রবৌরভক 

ভাদাযীনৄয 

১৪১৬ 1416 ররটু কয 

দুর্য্ম কয 

ভাদাযীনৄয 

১৪১৭ 1417 বুজ যদায 

ারফবুয যভান 

ভাদাযীনৄয 

১৪১৮ 1418  অআয়ুফ অরী যীপ 

মৃত আকানদায যীপ 

ভাদাযীনৄয 

১৪১৯ 1419 রভাঃ সুভন আরাভ 

জনাফ রভাঃ ভস্তপা ভজুভদায 

ভাদাযীনৄয 

১৪২০ 1420 রুন্ডফয ভরল্লক 

জনাফ মযত অরী ভরল্লক 

ভাদাযীনৄয 

১৪২১ 1421 রফপ্লফ ফাড়ড় 

জনাফ রক্ষণ ফাড়ড় 

ভাদাযীনৄয 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১৪২২ 1422 মুাম্মদ ভাঈদুয যভান 

জনাফ মুাম্মদ ভানছুয 

ঈরদ্দন 

ভাদাযীনৄয 

১৪২৩ 1423 অপজার রাাআন 

জনাফ রভাঃ াান যদায 

ভাদাযীনৄয 

১৪২৪ 1424 রদরী রকাযী 

জনাফ রানাতন রকাযী 

ভাদাযীনৄয 

১৪২৫ 1425 এভদাদুর ক রভরন 

একান্দায অরী াওরাদায 

ভাদাযীনৄয 

১৪২৬ 1426 াআফুয যভান 

অঃ যরদ অকন্দ 

ভাদাযীনৄয 

১৪২৭ 1427 অরভনুর আরাভ 

াওরাদায রভাতান্ডরফ 

ভাদাযীনৄয 

১৪২৮ 1428 অাদুজ্জাভান 

রকান্দায ভাজন 

ভাদাযীনৄয 

১৪২৯ 1429 নরজৎ তালুকদায 

ভীয তালুকদায 

ভাদাযীনৄয 

১৪৩০ 1430 াযন্ডবজ অন্ডভদ 

শুকুয অরী 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৩১ 1431 রভাঃ জাকারযয়া াযন্ডবজ 

ভরঈরদ্দন অন্ডভদ 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৩২ 1432 রভাঃ রা রভয়া 

রভাঃ অঃ রভাতান্ডরফ 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৩৩ 1433 রভাঃ ীদ রভয়া 

রভাঃ হুকুভ অরী রফশ্বা 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৩৪ 1434 অপানা অপরযন 

অবুর কারাভ অজাদ 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৩৫ 1435 নরজফ কুভায যায় 

রযদ যায় 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৩৬ 1436 অরজজুয যভান 

আয়ারছন মৃধা 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৩৭ 1437 রভাঃ অাদুজ্জাভান 

রভাঃ রতাপাজ্জর রান্ডন 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৩৮ 1438 রফষ্ণু কভ মকায 

যাভ কৃষ্ণ কভ মকায 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৩৯ 1439 সুভন কুভায যকায 

শ্যাভর কুভায যকায 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৪০ 1440 রভাঃ যাজীফ রান্ডন 

রভাঃ আস্কান্দায রভজমা 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৪১ 1441 জাাঙ্গীয অরভ 

অব্দুর ররতপ 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৪২ 1442 অব্দুয যঈপ 

ররদ্দক অরী 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৪৩ 1443 রভাঃ ছান্ডনায়ায রান্ডন 

অঃ যারভ 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৪৪ 1444 রভাঃ রভাকাযযভ রান্ডন 

রভাঃ ভন্ডনায়ায রান্ডন 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৪৫ 1445 রভাঃ রফরটু রভয়া 

রভাঃ অকফয অরী 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৪৬ 1446 রভাঃ ওয়ারভ অকযাভ 

রভাঃ ভরনয ঈরদ্দন 

ভারনকগঞ্জ 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১৪৪৭ 1447 রভাঃ রযফুর আরাভ 

ন্ডদ অরী 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৪৮ 1448 নারযন অক্তায 

অবুর কান্ডভ 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৪৯ 1449 রভাঃ যরপকুর আরাভ  

রভাঃ অন্ডনায়ায রান্ডন 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৫০ 1450 রদফাীল যকায 

মৃত. রফভর চন্দ্র যকায 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৫১ 1451 রভাঃ অব্দু ারাভ 

রভাঃ ঠান্ডু রভয়া 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৫২ 1452 রভাঃ রররভ রযজা 

রভাঃ অন্ডফদ অরী 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৫৩ 1453 রভাঃ রদন্ডরায়ায রান্ডন 

াভছুর ক 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৫৪ 1454 ারদয়া আরাভ 

রভাঃ যরপকুর আরাভ 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৫৫ 1455 অব্দুর ারকভ 

রভাঃ াভত 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৫৬ 1456 ীদুর আরাভ 

রভাাম্মদ নূরুর অরভন 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৫৭ 1457 রভাঃ কাভরুর াান 

রভাঃ অব্দুর করযভ 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৫৮ 1458 রঞ্চতা যানী রকতমনীয়া 

রযদা রকতমনীয়া 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৫৯ 1459 রভাঃ মুযাদ রান্ডন 

রভাঃ অন্ডনায়ায রান্ডন 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৬০ 1460 রভাঃ জুন্ডয়র যানা 

রভাঃ ারন রফাযী 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৬১ 1461 ভাছুভ রফল্লা 

জারারঈরদ্দন 

গাজীনৄয 

১৪৬২ 1462 রভাঃ অবুর কারাভ অজাদ 

রভাঃ রজন্নত অরী 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৬৩ 1463 রভাঃ জারার ঈরদ্দন 

রভাঃ জারদ রভাল্লা 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৬৪ 1464 রভাঃ রযজা ঈরদ্দন ভুআয়া 

জনাফ রভাঃ আররয়া ঈরদ্দন 

ভুআয়া 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৬৫ 1465 রভাঃ অন্ডনায়ায রান্ডন 

জনাফ রভাঃ নুরুর ক 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৬৬ 1466 অরযফুয যভান 

জনাফ ারফবুয যভান 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৬৭ 1467 অব্দু াত্তায 

জনাফ রভাঃ অক্তায রভাল্লা 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৬৮ 1468 জয়ত াআন 

ভয াআন 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৬৯ 1469 রভাপান্ডচ্ছর যকায 

অরাঈরদ্দন যকায 

মুন্পীগঞ্জ 

১৪৭০ 1470 রভাঃ রযন রভয়াজী 

রভাঃ সুরুজ রভয়াজী 

মুন্পীগঞ্জ 

১৪৭১ 1471 রনযঞ্জন মৃধা 

শুযাভ মৃধা 

মুন্পীগঞ্জ 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১৪৭২ 1472 রভাঃ আকফার রখ 

অব্দু াভাদ 

মুন্পীগঞ্জ 

১৪৭৩ 1473 রতা অকতায 

ররু রফারয 

মুন্পীগঞ্জ 

১৪৭৪ 1474 রভাঃ অন্ডনায়ায রান্ডন 

অব্দুর াত্তায রভয়া 

ভারনকগঞ্জ 

১৪৭৫ 1475  রভাঃ অযাফুর আরাভ 

াওরাদায 

জনাফ রভাঃ দীন আরাভ 

াওরাদায 

মুন্পীগঞ্জ 

১৪৭৬ 1476 রভাঃ অয়াতুল্লা অন্ডভদ 

জনাফ রভাঃ রতাপান্ডয়র 

অন্ডভদ 

মুন্পীগঞ্জ 

১৪৭৭ 1477 রভাঃ অরকুয যভান 

রভাঃ াভীভ ররদ্দকী 

নাযায়নগঞ্জ 

১৪৭৮ 1478 রদুর আরাভ  

রভাঃ অঃ ফান্ডতন রভয়া 

নাযায়নগঞ্জ 

১৪৭৯ 1479 রঈরী অক্তায 

অঃ ভান্নান 

নাযায়নগঞ্জ 

১৪৮০ 1480 পাযজানা অক্তায সুযবী 

রভাঃ অরী অকফয 

নাযায়নগঞ্জ 

১৪৮১ 1481 রভাঃ াজু 

নান্নু যকায 

নাযায়নগঞ্জ 

১৪৮২ 1482 যাজু অন্ডভদ 

নান্নু রভয়া 

নাযায়নগঞ্জ 

১৪৮৩ 1483 াখাওয়াত রান্ডন 

অভজাদ রান্ডন 

নাযায়নগঞ্জ 

১৪৮৪ 1484 রভাঃ মুররভ রান্ডন 

অঃ ভান্নান 

নাযায়নগঞ্জ 

১৪৮৫ 1485 ঈন্ডন্ কাওায সুরভ 

ানাঈল্লা 

নাযায়নগঞ্জ 

১৪৮৬ 1486 যাজীফ চন্দ্র দা 

প্রফুল্ল চন্দ্র দা 

নাযায়নগঞ্জ 

১৪৮৭ 1487 ভাাবুফ খান 

রভাাম্মদ খান 

নাযায়নগঞ্জ 

১৪৮৮ 1488 নারদভ রভয়া 

রভাঃ অফদুর ফান্ডছদ 

নাযায়নগঞ্জ 

১৪৮৯ 1489 ভাসুদ াযন্ডবজ 

রভাঃ নুরুর আরাভ 

নাযায়নগঞ্জ 

১৪৯০ 1490 রযান্ডফর রভয়া 

আব্রারভ 

নাযায়নগঞ্জ 

১৪৯১ 1491 রভাঃ আভযান ভআয়া 

জনাফ রভাঃ রভাযন্ডদ 

রান্ডন ভআয়া 

নাযায়নগঞ্জ 

১৪৯২ 1492 রভাঃ কাঈায ঈর াছান 

জনাফ রভাাম্মদ অরী 

নাযায়নগঞ্জ 

১৪৯৩ 1493  রনগায সুরতানা রভরর 

রভাঃ রররভ রভয়া 

নাযায়নগঞ্জ 

১৪৯৪ 1494 রভাঃ া পরযদ রযণ 

রভাঃ া কাান 

নাযায়নগঞ্জ 

১৪৯৫ 1495 এনান্ডয়ত রান্ডন 

ারযছ রভয়া 

নযরংদী 

১৪৯৬ 1496 রভাঃ রভাফাযক রান্ডন 

রভাঃ রভাতাায রান্ডন 

নযরংদী 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১৪৯৭ 1497 রভাঃ অযরপ রভয়া 

রভাঃ রখাযন্ডদ অরভ 

নযরংদী 

১৪৯৮ 1498 জয়নার অন্ডফদীন 

যস্তভ অরী 

নযরংদী 

১৪৯৯ 1499 রভাঃ ারযছুর ক 

াাফ ঈরদ্দন 

নযরংদী 

১৫০০ 1500 রভাঃ রভাপাজ্জর রাাআন 

রভাঃ অরী রনওয়াজ 

নযরংদী 

১৫০১ 1501 রভাঃ নয়ন রান্ডন 

রভাাম্মদ অরী রান্ডন 

নযরংদী 

১৫০২ 1502 রভাঃ রভাক্তায রান্ডন 

অব্দুর কুদ্দুছ রভয়া 

নযরংদী 

১৫০৩ 1503 রভাাম্মদ জারদ াান 

রভাাম্মদ াজাান রভয়া 

নযরংদী 

১৫০৪ 1504 বকত রভয়া 

রভাঃ করফয রান্ডন 

নযরংদী 

১৫০৫ 1505 রভজানুয যভান 

রভাঃ যাজু রভয়া 

নযরংদী 

১৫০৬ 1506 রভাাম্মদ ারন অরভ 

মৃত. রভাঃ করপর ঈরদ্দন 

নযরংদী 

১৫০৭ 1507 রভাাম্মদ অভজাদ রান্ডন 

অব্দুর অঈয়ার 

নযরংদী 

১৫০৮ 1508 নাজমুর 

নূরুর আরাভ 

নযরংদী 

১৫০৯ 1509 অব্দুল্লা 

দুরার রভয়া 

নযরংদী 

১৫১০ 1510 রভাঃ ওয়ারর ঈল্লা 

রভাঃ ীদ ঈল্লা 

নযরংদী 

১৫১১ 1511 বয়দ জাাঙ্গীয াফীফ 

অব্দুর যরদ 

নযরংদী 

১৫১২ 1512 জাপরযন অক্তায 

মুকবুর রান্ডন 

নযরংদী 

১৫১৩ 1513 রররতা দা 

ন্ডতাল যরফ দা 

নযরংদী 

১৫১৪ 1514 রযাভান রভাল্লা 

ারুন রভাল্লা 

নযরংদী 

১৫১৫ 1515 প্রীরতযাজ যকায 

কৃষ্ণ ভঙ্গর যকায 

নযরংদী 

১৫১৬ 1516 রভাঃ াভীভ রভয়া 

রভাঃ চাঁন রভয়া 

নযরংদী 

১৫১৭ 1517 রভাঃ এনামুর আরাভ ভঞা 

মৃত. অঃ ারাভ ভঞা 

নযরংদী 

১৫১৮ 1518 জাাঙ্গীয অরভ 

রদুর অরভ 

নযরংদী 

১৫১৯ 1519 াভীভ মৃধা 

রভাঃ রভাস্তপা মৃধা 

নযরংদী 

১৫২০ 1520 রভাঃ নারয ঈরদ্দন মুন্না 

রভাঃ অব্দুর াত্তায 

নযরংদী 

১৫২১ 1521 যান্ডরা জাান 

মৃত. াজাান রভয়া 

নযরংদী 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১৫২২ 1522 দীক রন 

রযদ রন 

নযরংদী 

১৫২৩ 1523 রভাঃ অকযাভ রান্ড 

রভাঃ রভজানুয যভান 

নযরংদী 

১৫২৪ 1524 াভসু যভান 

রছরদ্দকুয যভান 

নযরংদী 

১৫২৫ 1525 রজয়াঈর ক 

সুন্ডফদ অরী 

নযরংদী 

১৫২৬ 1526 রদরাযা অক্তায 

রদন্ডরায়ায রান্ডন 

নযরংদী 

১৫২৭ 1527 তয যঞ্জন সূত্রধয 

মৃত. রফশ্বাম্ভয সূত্রধয 

নযরংদী 

১৫২৮ 1528 রফররকছ অক্তায 

রছরদ্দকুয যভান 

নযরংদী 

১৫২৯ 1529 যারদা অক্তায 

ভরপজ ঈরদ্দন রভয়া 

নযরংদী 

১৫৩০ 1530 ারনপ াান 

অব্দুর রভাতান্ডরফ 

নযরংদী 

১৫৩১ 1531 অরকুয যভান 

সুরুজ অরী 

নযরংদী 

১৫৩২ 1532 া অরভ 

রভাঃ ভাআন ঈরদ্দন 

নযরংদী 

১৫৩৩ 1533 রভাঃ রজাফান্ডয়য রান্ডন 

খন্দকায 

রভাঃ রদন্ডরায়ায রান্ডন 

খন্দকায 

নযরংদী 

১৫৩৪ 1534 রভাঃ রররভ রভয়া 

অব্দুর ারাভ রভয়া 

নযরংদী 

১৫৩৫ 1535 অকযামুর াান 

অব্দুর ভান্ডরক 

নযরংদী 

১৫৩৬ 1536 অব্দুল্লা অর ভাঈন 

রভাঃ দুরার রভয়া 

নযরংদী 

১৫৩৭ 1537 রভাঃ অঃ যরভ 

অঃ অঈয়ার 

নযরংদী 

১৫৩৮ 1538 যীভা রফগভ 

অরপাজ ঈরদ্দন 

নযরংদী 

১৫৩৯ 1539 রভাাম্মদ ারাঈরদ্দন জীফ 

রভাাম্মদ ীদুল্লা 

নযরংদী 

১৫৪০ 1540 নাজভা অক্তায 

পারুক রান্ডন 

নযরংদী 

১৫৪১ 1541 কাঈছায ভঞা 

মৃত. নূরুঈদ্দীন ভঞা 

নযরংদী 

১৫৪২ 1542 ীভা অক্তায 

জনাফ অঃ ফান্ডতন 

নযরংদী 

১৫৪৩ 1543  নুয রভাাম্মদ স্বন রভয়া 

মৃত অফদুয যভান রভয়া 

নযরংদী 

১৫৪৪ 1544 রভাঃ অরভনুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ জররুর ক 

নযরংদী 

১৫৪৫ 1545  ভরনরুজ্জাভান 

জনাফ াাদত রান্ডন 

নযরংদী 

১৫৪৬ 1546 অর-অরভন  

জনাফ অফদুর াফ 

নযরংদী 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১৫৪৭ 1547 রভাঃ অান ঈল্লা 

জনাফ রভাঃ অফদুয াআ 

নযরংদী 

১৫৪৮ 1548 রভাঃ রাাগ অন্ডভদ 

জনাফ রজয়া ঈরদ্দন অন্ডভদ 

নযরংদী 

১৫৪৯ 1549 রভাাম্মদ যীপ রান্ডন 

ওভান গরণ 

নযরংদী 

১৫৫০ 1550 সুযাআয়া পরকয 

রভাঃ রতাপাজ্জর রান্ডন 

নযরংদী 

১৫৫১ 1551 অবুর ান্ডভ 

অবুর কান্ডভ 

নযরংদী 

১৫৫২ 1552 খররলুয যভান 

াভসুর অরভ 

নযরংদী 

১৫৫৩ 1553 অন্ডনায়ায রান্ডন 

অব্দুর ভরতন 

নযরংদী 

১৫৫৪ 1554 মুযাদ পরকয 

রভাঃ রতাপাজ্জর রান্ডন 

পরকয 

নযরংদী 

১৫৫৫ 1555 এনামুর ক 

অব্দু াভাদ 

যাজফাড়ী 

১৫৫৬ 1556 ভীয রভাঃ অপজার রান্ডন 

ভীয রভাঃ নুরুর অভীন 

যাজফাড়ী 

১৫৫৭ 1557 রদফার দা 

দুরার চন্দ্র দা 

যাজফাড়ী 

১৫৫৮ 1558 রভাঃ রাযাফ রান্ডন 

রভাঃ রযাস্টভ অরী 

যাজফাড়ী 

১৫৫৯ 1559 রভাঃ কাঈছায খান 

রভাঃ াজাান খান 

যাজফাড়ী 

১৫৬০ 1560 রভাঃ রদন্ডরায়ায রভয়া 

রফপ্লফ রভয়া 

যাজফাড়ী 

১৫৬১ 1561 হুভায়ূন রখ 

অবুর রান্ডন 

যাজফাড়ী 

১৫৬২ 1562 রভাঃ রযফুর আরাভ 

রভাঃ াভছুয যভান 

যাজফাড়ী 

১৫৬৩ 1563 রভাঃ করফয রান্ডন 

রভাঃ রগারাভ রভাস্তপা 

যাজফাড়ী 

১৫৬৪ 1564 সুজন কুভায যকায 

সুকুভায যকায 

যাজফাড়ী 

১৫৬৫ 1565 রনরা 

রভাঃ রযাস্তভ অরী 

যাজফাড়ী 

১৫৬৬ 1566 যান্ডর 

াভসুজ্জাভান 

যাজফাড়ী 

১৫৬৭ 1567 রররনা খাতুন 

অব্দুর ভরজদ রভাল্লা 

যাজফাড়ী 

১৫৬৮ 1568 রভাঃ জহুরুর আরাভ 

রভাঃ ভন্জজু রখ 

যাজফাড়ী 

১৫৬৯ 1569 জারভরুর আরাভ 

াভসুয যভান  

যাজফাড়ী 

১৫৭০ 1570 সুভন কুভায গু 

ংকয গু 

যাজফাড়ী 

১৫৭১ 1571 রফপ্লফ কুভায ভ মা 

নরজৎ কুভায ভ মা 

যাজফাড়ী 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১৫৭২ 1572 শ্যাভর কারত গু 

নন্ডয চন্দ্র গু 

যাজফাড়ী 

১৫৭৩ 1573 াান অরী 

ানাঈল্লা 

যাজফাড়ী 

১৫৭৪ 1574 রভজানুয যভান 

আছাক ভের 

যাজফাড়ী 

১৫৭৫ 1575 রগৌতভ কুভায 

সুকুভায রধকাযী 

যাজফাড়ী 

১৫৭৬ 1576 অরনছুয যভান 

নান্ডদয রান্ডন খান 

যাজফাড়ী 

১৫৭৭ 1577 ভরঈয যভান 

রতাপান্ডজ্জর রান্ডন 

যাজফাড়ী 

১৫৭৮ 1578 রররকা যানী প্রাভারনক 

রনযঞ্জন প্রাভারনক 

যাজফাড়ী 

১৫৭৯ 1579 সুব্রত কুভায প্রাভারণক 

মূল্য কুভায প্রাভারণক 

যাজফাড়ী 

১৫৮০ 1580 জররুর আরাভ 

রভাাম্মদ রাযাফ রান্ডন 

যাজফাড়ী 

১৫৮১ 1581  রান্ডর রখ 

যরদ রখ 

যাজফাড়ী 

১৫৮২ 1582 রভাঃ স্বন রভাল্লা 

মৃত. অিয অরী রভাল্লা 

যাজফাড়ী 

১৫৮৩ 1583 রভাঃ অব্দুর ান্ডভ 

রভাঃ রছযভত অরী খান 

যাজফাড়ী 

১৫৮৪ 1584 রভাঃ অরনসুজ্জাভান টিটু 

পন্ডয়জ ঈরদ্দন অন্ডম্মদ 

যাজফাড়ী 

১৫৮৫ 1585 এ, এভ যাাত ফাযী 

াভসুর ক 

যাজফাড়ী 

১৫৮৬ 1586 রা কুভায 

রনযাদ রস্কয 

যাজফাড়ী 

১৫৮৭ 1587 রভাঃ মুন্নাপ রান্ডন 

রভাঃ জনাফ অরী 

যাজফাড়ী 

১৫৮৮ 1588 ারছফ ভামুদ 

ররয়াকত অরী 

যাজফাড়ী 

১৫৮৯ 1589 অন্ডনায়ায রান্ডন 

 অনছায অরী রফশ্বা 

যাজফাড়ী 

১৫৯০ 1590 রভাাম্মদ নাজমুর হুদা 

রভাঃ নজরুর আরাভ 

যাজফাড়ী 

১৫৯১ 1591 রযারজনা অক্তায 

 অঃ যফ রভাল্লা 

যাজফাড়ী 

১৫৯২ 1592 রভাঃ রান্ডর রক 

রভাঃ রছরদ্দক রক 

যাজফাড়ী 

১৫৯৩ 1593 যভত ঈল্লা 

আঈসুপ রান্ডন ভের 

যাজফাড়ী 

১৫৯৪ 1594 ওদুদ রান্ডন 

ভারছভ রভাল্লা 

যাজফাড়ী 

১৫৯৫ 1595 রভাঃ মুক্তায রান্ডন 

রভাঃ খররর রান্ডন 

যাজফাড়ী 

১৫৯৬ 1596 শুকুয অন্ডভদ খান 

নওন্ডয অরী খান 

যাজফাড়ী 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১৫৯৭ 1597 নীরকভর রকযানী 

রনরখর যঞ্জন রকযানী 

যাজফাড়ী 

১৫৯৮ 1598 রাযাফ রান্ডন 

রভাঃ রকয়াভরদ্দন রভাল্লা 

যাজফাড়ী 

১৫৯৯ 1599 ন্ডযারজত যায় 

চীন্দ্রনাথ যায় 

যাজফাড়ী 

১৬০০ 1600 রভাঃ নুয আরাভ 

রভাঃ ফাদা রভয়া 

যাজফাড়ী 

১৬০১ 1601 কাজী যান্ডফয়া ফযী 

কাজী অব্দুর ভরজদ 

যাজফাড়ী 

১৬০২ 1602 রভনাজ ঈরদ্দন 

াাদত অরী 

যাজফাড়ী 

১৬০৩ 1603 রভাঃ াঈদ অর পয়ার 

রভাঃ ভকন্ডদ অরী 

যাজফাড়ী 

১৬০৪ 1604 পারুক অন্ডভদ যরন 

রভাঃ অব্দুর ররতপ ভের 

যাজফাড়ী 

১৬০৫ 1605 রভাঃ ভরতয়ায রান্ডন 

রভাঃ রভাফাযক অরী 

যাজফাড়ী 

১৬০৬ 1606 ফরয অন্ডভদ রাবন 

রভাঃ াজাান অরী 

পরকয 

যাজফাড়ী 

১৬০৭ 1607 ফন্যা অক্তায 

রভাঃ কাভার রান্ডন 

যাজফাড়ী 

১৬০৮ 1608 অওয়ার রান্ডন 

জান্ডফদ অরী ভের 

যাজফাড়ী 

১৬০৯ 1609 রযন কুভায ভের 

দীরর কুভায ভের 

যাজফাড়ী 

১৬১০ 1610 রভাঃ নজরুর আরাভ 

রভাঃ অব্দুর ফান্ডযক রভাল্লা 

যাজফাড়ী 

১৬১১ 1611 াযীয়ায াভীভ 

াাদাৎ রাাআন 

যাজফাড়ী 

১৬১২ 1612 অরভগীয খাঁন 

নজয অরী খাঁন 

যাজফাড়ী 

১৬১৩ 1613 রদুর আরাভ 

জনাফ ভজনু রখ 

যাজফাড়ী 

১৬১৪ 1614  াযরভন অক্তায 

জনাফ রভাঃ ররার ঈরদ্দন 

যাজফাড়ী 

১৬১৫ 1615 ারুন -য -যরদ 

জনাফ ান্ডয অরী 

যাজফাড়ী 

১৬১৬ 1616 রভাঃ ভরতয়ায যভান 

জনাফ রভাঃ ভইন ঈরদ্দন 

যাজফাড়ী 

১৬১৭ 1617 রযাকনুজ্জাভান 

জনাফ অরজজুর আরাভ 

যাজফাড়ী 

১৬১৮ 1618 রভাঃ রগারাভ রভাস্তপা 

জনাফ রভাঃ মুক্তায রান্ডন 

যাজফাড়ী 

১৬১৯ 1619 অক্কা অরী 

জনাফ রকাফাদ রখ 

যাজফাড়ী 

১৬২০ 1620 মুযাদ রান্ডন 

জনাফ এন্ডরভ যদায 

যাজফাড়ী 

১৬২১ 1621 রভাঃ সুভন অন্ডম্মদ 

জনাফ রভাঃ অব্দু াত্তায 

রভাল্লা 

যাজফাড়ী 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১৬২২ 1622 ারফবুয যভান 

জনাফ অবু ারনপ 

যাজফাড়ী 

১৬২৩ 1623 যরজৎ কুভায ভের 

জনাফ ফাফলু কুভায ভের 

যাজফাড়ী 

১৬২৪ 1624 দীক কুভায ভের 

জনাফ দীরর কুভায ভের 

যাজফাড়ী 

১৬২৫ 1625 আঈনু অরী 

নান্ডদয রাাআন খাঁন 

যাজফাড়ী 

১৬২৬ 1626 ঈত্তভ কুভায ভজুভদায 

মৃত. রকফ রার ভজুভদায 

যাজফাড়ী 

১৬২৭ 1627 রনঈটন রান্ডন 

যভজান অরী 

যাজফাড়ী 

১৬২৮ 1628 রভাঃ অবু যান্ডদ 

রভাঃ াচান অরী 

যাজফাড়ী 

১৬২৯ 1629 অবুর কারাভ অজাদ 

অবুর কান্ডভ 

যাজফাড়ী 

১৬৩০ 1630 ান্ড আভযান 

অঃ কারদয রখ 

রযয়তনৄয 

১৬৩১ 1631 রভাঃ রপকুর আরাভ 

ছান্ডদক জভাদ্দায 

রযয়তনৄয 

১৬৩২ 1632 রভাঃ অর অরভন রান্ডন 

রভাঃ আব্রাীভ বছয়ার 

রযয়তনৄয 

১৬৩৩ 1633 রভাঃ অরভয রান্ডন 

অশ্রাফ অরী বছয়ার 

রযয়তনৄয 

১৬৩৪ 1634 রভাঃ আঈসুপ 

রভাঃ াজাান ভআয়া 

রযয়তনৄয 

১৬৩৫ 1635 ভরনরুর আরাভ 

অঃ কান্ডদয যদায 

রযয়তনৄয 

১৬৩৬ 1636 আযাত জাান 

রভাঃ কুদ্দু মুন্পী 

রযয়তনৄয 

১৬৩৭ 1637 রভাঃ যানা 

রভাঃ অবু তান্ডয যাড়ী 

রযয়তনৄয 

১৬৩৮ 1638 াজ্জাদুর আরাভ 

রভাঃ ারকভ রফাযী 

রযয়তনৄয 

১৬৩৯ 1639 রভাাম্মৎ ভাকসুদা অক্তায 

রভাঃ অব্দুর ারভদ পযাজী 

টাঙ্গাআর 

১৬৪০ 1640  রদন্ডরায়ায রান্ডন 

জনাফ অঃ যাজ্জাক রফাযী 

রযয়তনৄয 

১৬৪১ 1641  রভজানুয যভান 

মৃত ওাফ রভাল্লা 

রযয়তনৄয 

১৬৪২ 1642  সুভন রভয়া 

জনাফ অান ঈল্যা 

যদায 

রযয়তনৄয 

১৬৪৩ 1643  মুক্তা 

জনাফ রকান্দায অরী 

যকায 

রযয়তনৄয 

১৬৪৪ 1644  অক তায রান্ডন 

জনাফ াভসুর ক 

াওরাদায 

রযয়তনৄয 

১৬৪৫ 1645  ওভয পারুক 

জনাফ রভাঃ অবুর কান্ডভ 

রযয়তনৄয 

১৬৪৬ 1646  সুযাআয়া অক্তায 

জনাফ ভকবুর রান্ডন ভীয 

রযয়তনৄয 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১৬৪৭ 1647 নারয ঈরদ্দন 

অব্দুর জব্বায তাদায 

রযয়তনৄয 

১৬৪৮ 1648 রান্ডরভান রান্ডন 

আঈনুছ খাঁন 

রযয়তনৄয 

১৬৪৯ 1649 রা চন্দ্র গাআন 

নাযায়ন চন্দ্র গাআন 

রযয়তনৄয 

১৬৫০ 1650 ভামুন রভয়া 

রভাঃ অআয়ূফ রভয়া 

টাঙ্গাআর 

১৬৫১ 1651 রভাঃ অজভত অরী  

বুআদা রভয়া 

টাঙ্গাআর 

১৬৫২ 1652 তারনয়া 

ভাসুদ খান 

টাঙ্গাআর 

১৬৫৩ 1653 রভাঃ ভরনয রভয়া 

রভাঃ রখাযন্ডদ অরভ 

টাঙ্গাআর 

১৬৫৪ 1654 রভাঃ যরফঈর আরাভ 

রভাঃ অব্দুছ ছাভাদ রভয়া 

টাঙ্গাআর 

১৬৫৫ 1655 রভাঃ অবু ছাআদ 

বয়দ অঃ ারকভ 

টাঙ্গাআর 

১৬৫৬ 1656 রভাঃ াাদৎ রান্ডন 

রভাঃ ওয়ান্ডজদ অরী 

টাঙ্গাআর 

১৬৫৭ 1657 রভাঃ ভাসুদ াযন্ডবজ 

রভাঃ রার রভয়া 

টাঙ্গাআর 

১৬৫৮ 1658 রভাঃ াভীভ রভয়া 

রভাঃ অন্ডনায়ায রান্ডন 

টাঙ্গাআর 

১৬৫৯ 1659 রভাঃ রভাস্তারপজুয যভান 

রভাঃ মুক্তায অাম্মদ 

টাঙ্গাআর 

১৬৬০ 1660 রভাঃ ফারনজ রভয়া 

রভাঃ রযাজ রভয়া 

টাঙ্গাআর 

১৬৬১ 1661 রভাঃ ারন অরভ 

মৃতঃ রভাঃ শুকুয রক 

টাঙ্গাআর 

১৬৬২ 1662 রভাঃ াান অরী 

রভাঃ অরতাফ রান্ডন 

টাঙ্গাআর 

১৬৬৩ 1663 রভাাম্মদ রদুর আরাভ 

রভাাম্মদ অভজাদ রান্ডন 

টাঙ্গাআর 

১৬৬৪ 1664 রভাঃ ারপজুয যভান 

রভাঃ াভসুর ক 

টাঙ্গাআর 

১৬৬৫ 1665 ভরনরুজ্জাভান ভরন 

যভজান অরী 

টাঙ্গাআর 

১৬৬৬ 1666 তারভনা আয়াছরভন 

রভাঃ াছান অরী 

টাঙ্গাআর 

১৬৬৭ 1667 রভাঃ অবু াইদ 

রভাঃ অব্বাছ অরী 

টাঙ্গাআর 

১৬৬৮ 1668 রভাঃ যীপ রভয়া 

রভাঃ রগারাভ রভাস্তপা 

টাঙ্গাআর 

১৬৬৯ 1669 রভাঃ ভয়নার ক  

রভাঃ অন্ডয়ন অরী 

টাঙ্গাআর 

১৬৭০ 1670 কাজী ভাসুদ 

মৃত. কাজী নূরুর আরাভ 

টাঙ্গাআর 

১৬৭১ 1671 রভাাম্মদ অন্ডনায়ায রান্ডন 

রভাাম্মদ ররবু রভয়া 

টাঙ্গাআর 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১৬৭২ 1672 বয়দা াভীভা অক্তায 

বয়দ অঃ জব্বায 

টাঙ্গাআর 

১৬৭৩ 1673 রভাঃ াআফুর আরাভ 

চাঁন রভয়া 

টাঙ্গাআর 

১৬৭৪ 1674 রভাঃ ররখন ররদ্দকী 

রভাঃ ছারাভ ররদ্দকী 

টাঙ্গাআর 

১৬৭৫ 1675 রভাঃ াাদত রান্ডন 

রভাঃ রজায়ান্ডয অরী 

টাঙ্গাআর 

১৬৭৬ 1676 রভাঃ অরযফুর আরাভ 

রভাঃ বুরবুর অন্ডম্মদ 

টাঙ্গাআর 

১৬৭৭ 1677 াভীভ অর ভামুন 

 অব্দুর ভরজদ 

টাঙ্গাআর 

১৬৭৮ 1678 স্বপ্না অক্তায 

শুকুয রভয়া 

টাঙ্গাআর 

১৬৭৯ 1679 াজ্জাদ রান্ডন 

রভাঃ শুকুয রভয়া 

টাঙ্গাআর 

১৬৮০ 1680 রভাঃ জাপয অরী খান 

রভাঃ ফাফয অরী খান 

টাঙ্গাআর 

১৬৮১ 1681 রভাঃ লুৎপয যভান 

রভাঃ অরজজুর ক 

টাঙ্গাআর 

১৬৮২ 1682 প্রতা কুভায যকায 

ন্ডতাল কুভায যকায 

টাঙ্গাআর 

১৬৮৩ 1683 রভাঃ ারপজুর আরাভ 

রভাঃ অব্দুর কুদ্দুছ 

টাঙ্গাআর 

১৬৮৪ 1684 দীংকয কুভায াা 

দীক কুভায াা 

টাঙ্গাআর 

১৬৮৫ 1685 াভীভ অর ভামুন 

অঃ াভাদ 

টাঙ্গাআর 

১৬৮৬ 1686 রভাঃ বুজ রভয়া 

ীদ অরী 

টাঙ্গাআর 

১৬৮৭ 1687 রভাঃ রপকুর আরাভ 

রভাঃ পজয অরী রভয়া 

টাঙ্গাআর 

১৬৮৮ 1688 এ এভ ভআদুর আরাভ 

মৃত. অব্দুয যরভ 

টাঙ্গাআর 

১৬৮৯ 1689 জান্নাতুর রপযন্ডদৌ 

রভাঃ জুরা ঈদ্দীন 

টাঙ্গাআর 

১৬৯০ 1690 রভাঃ ভামুদুর াান 

রভাঃ অপছায ঈরদ্দন 

টাঙ্গাআর 

১৬৯১ 1691 রভাঃ াভীভ রান্ডন 

রভাঃ অব্দুর খান্ডরক 

টাঙ্গাআর 

১৬৯২ 1692 রভাঃ অবু তান্ডয 

রভাঃ জাপয অরী 

টাঙ্গাআর 

১৬৯৩ 1693 রভাঃ রভজানুয যভান 

রভাঃ পজলুর ক  

টাঙ্গাআর 

১৬৯৪ 1694 রভাঃ অাদুল্লা অর গাররফ 

রভাঃ রনজাভ ঈরদ্দন 

টাঙ্গাআর 

১৬৯৫ 1695 রভাঃ ভাসুভ রভয়া 

রভাঃ অরী 

টাঙ্গাআর 

১৬৯৬ 1696 রভাঃ যারকবুর াান 

যকায 

রভাঃ অব্দুর অরীভ যকায 

টাঙ্গাআর 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১৬৯৭ 1697 রভাঃ ভরতঈয যভান 

রভাঃ চান ভামুদ 

টাঙ্গাআর 

১৬৯৮ 1698 রভাঃ ারভভ অর ভামুন 

রভাঃ াজাান ভের 

টাঙ্গাআর 

১৬৯৯ 1699 রভাঃ জারদুর আরাভ 

রভাঃ ায়দায অরী 

টাঙ্গাআর 

১৭০০ 1700 পরযদা অক্তায 

রভাঃ পযাদ অরী 

টাঙ্গাআর 

১৭০১ 1701 রভাঃ অরকাভা রকদায 

রভাঃ অজারুর আরাভ 

টাঙ্গাআর 

১৭০২ 1702 রভাঃ যরন রভয়া 

অন্ডনায়ায রভয়া 

টাঙ্গাআর 

১৭০৩ 1703 ভভতাজ খাতুন 

রভাঃ অব্দু াত্তায 

টাঙ্গাআর 

১৭০৪ 1704 রনতযানন্দ াা 

ক্ষয় কুভায াা 

টাঙ্গাআর 

১৭০৫ 1705 রভাঃ অরভয রান্ডন 

রভাঃ রখাযন্ডদ অরভ 

টাঙ্গাআর 

১৭০৬ 1706 র চক্রফতী 

রনর চক্রফতী 

টাঙ্গাআর 

১৭০৭ 1707 রভাঃ ভাসুদ যানা 

রভাঃ কুযভান অরী 

টাঙ্গাআর 

১৭০৮ 1708 রভাঃ আভরুর াান 

রভাঃ অব্দু ারাভ 

টাঙ্গাআর 

১৭০৯ 1709 রভাঃ অরতকুয যভান 

রভাঃ অবুর ান্ডভ 

টাঙ্গাআর 

১৭১০ 1710 টিটু খান 

মৃত. অবুর তান্ডরফ খান 

টাঙ্গাআর 

১৭১১ 1711 াআদুয রযজা রখানফী 

অপানুয রযজা রখানফী 

টাঙ্গাআর 

১৭১২ 1712 অরযফুর আরাভ 

ফরয ঈরদ্দন 

টাঙ্গাআর 

১৭১৩ 1713 অপানা 

রভাঃ সুরতান রভয়া 

টাঙ্গাআর 

১৭১৪ 1714 রভাঃ যরপকুর আরাভ 

রভাাম্মদ অরী রান্ডন 

টাঙ্গাআর 

১৭১৫ 1715 লুৎপা অক্তায 

রভাঃ লুৎপয যভান 

টাঙ্গাআর 

১৭১৬ 1716 রযাভানা অক্তায 

রভাঃ অবুর কারাভ অজাদ 

টাঙ্গাআর 

১৭১৭ 1717 নারছয ঈরদ্দন 

রভাঃ যাআজ ঈরদ্দন 

টাঙ্গাআর 

১৭১৮ 1718 যরঞ্চত সূত্র সূত্রধয 

প্রল্লাদ চন্দ্র সূত্রধয 

টাঙ্গাআর 

১৭১৯ 1719 রভাঃ ারফফ তালুদকায 

রভাঃ অবু ফকয রছরদ্দক 

টাঙ্গাআর 

১৭২০ 1720 রভাঃ যরপকুর আরাভ 

রভাঃ রার ভামুদ রভয়া 

টাঙ্গাআর 

১৭২১ 1721 ছারভা অক্তায 

রভাঃ ছান্ডনায়ায রান্ডন 

টাঙ্গাআর 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১৭২২ 1722 রভাাম্মদ রফরার রাাআন 

রভাাম্মদ াছান অরী 

টাঙ্গাআর 

১৭২৩ 1723 ভনীলা 

মৃত. রভনাজ ঈরদ্দন 

টাঙ্গাআর 

১৭২৪ 1724 এজাজ অন্ডম্মদ 

যরপকুর আরাভ 

টাঙ্গাআর 

১৭২৫ 1725 রভাঃ অবু াইদ 

রভাঃ অব্দুয যরদ 

টাঙ্গাআর 

১৭২৬ 1726  রভাঃ জর ভামুদ খান 

মৃত অব্দুর যঈপ খান 

টাঙ্গাআর 

১৭২৭ 1727  রভাঃ আকযামুর াান 

জনাফ রভাঃ হুযমুজ অরী 

টাঙ্গাআর 

১৭২৮ 1728  রভাঃ রররভ রযজা 

জনাফ রভাঃ সুন্ডভছ ঈরদ্দন 

টাঙ্গাআর 

১৭২৯ 1729  ভাবুবুর অরভ 

জনাফ অয়ুফ অরী খান 

টাঙ্গাআর 

১৭৩০ 1730  অরনা 

জনাফ ফাাজ ঈরদ্দন 

টাঙ্গাআর 

১৭৩১ 1731  রভাঃ অন্ডনায়ায রান্ডন 

জনাফ রভাঃ অফদুয যরভ 

রভয়া 

টাঙ্গাআর 

১৭৩২ 1732  অরারভন 

জনাফ রছরদ্দকুয যভান 

টাঙ্গাআর 

১৭৩৩ 1733  এ,এভ, ীভাত 

জনাফ অফফা অরী 

টাঙ্গাআর 

১৭৩৪ 1734  রভাঃ রভনাজ ঈরদ্দন 

জনাফ রভাঃ অব্দুর ওয়াদুদ 

টাঙ্গাআর 

১৭৩৫ 1735  রযফুর আরাভ 

জনাফ নজরুর আরাভ 

টাঙ্গাআর 

১৭৩৬ 1736  নান্নু রভয়া 

জনাফ অব্দুয যরভ 

টাঙ্গাআর 

১৭৩৭ 1737  নাজমূর হুদা 

জনাফ রভাঃ রযজাঈর করযভ 

টাঙ্গাআর 

১৭৩৮ 1738  আরদ্র তালুকদায 

জনাফ আাক তালুকদায 

টাঙ্গাআর 

১৭৩৯ 1739  অনন্দ ীর 

জনাফ নাযায়ন চন্দ্র ীর 

টাঙ্গাআর 

১৭৪০ 1740 সুজাত রভয়া 

রভাঃ ভাযপত অরী 

টাঙ্গাআর 

১৭৪১ 1741 ভামুদুর নফী 

রভাাম্মদ অরী রান্ডন 

টাঙ্গাআর 

১৭৪২ 1742 রভাঃ কাভরুর াান 

রভাঃ ওফায়দুর ক 

টাঙ্গাআর 

১৭৪৩ 1743 রভাঃ ারুন য যরদ 

রভাঃ য অরী 

টাঙ্গাআর 

১৭৪৪ 1744 রভাঃ ভাফুজুয যভান 

রভাঃ অব্দুয যাজ্জাক 

টাঙ্গাআর 

১৭৪৫ 1745 অক্তারুজ্জাভান 

রভাঃ অরভনুয যভান 

টাঙ্গাআর 

১৭৪৬ 1746  ঞ্জয় কুভায দা 

জনাফ রযন্ডতাল দা 

ফান্ডগযাট 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১৭৪৭ 1747  প্রণফ কুভায দা 

জনাফ ভর কৃò দা 

ফান্ডগযাট 

১৭৪৮ 1748  রভন্ডদী াান কাভরুর 

মৃত অঃ ারকভ রখ 

ফান্ডগযাট 

১৭৪৯ 1749  প্রদী কুভায 

জনাফ ভর কৃò ারদায 

ফান্ডগযাট 

১৭৫০ 1750  রভরটন দা 

জনাফ ভাখনরার দা 

ফান্ডগযাট 

১৭৫১ 1751  রা যকায 

জনাফ রযভর যকায 

ফান্ডগযাট 

১৭৫২ 1752  রভত কুভায নন্দী 

জনাফ রনযঞ্জন নন্দী 

ফান্ডগযাট 

১৭৫৩ 1753  রভরন কারত ভজুভদায 

জনাফ ক্ষীন্ডযাধ চন্দ্র ভজুভদায 

ফান্ডগযাট 

১৭৫৪ 1754  রযদা ার 

জনাফ রফভর কৃò ার 

ফান্ডগযাট 

১৭৫৫ 1755  সুরজত ভজুভদায 

জনাফ রগারফন্দ ভজুভদায 

ফান্ডগযাট 

১৭৫৬ 1756  রভঠুন বফযাগী 

জনাফ রনভ মর কুভায বফযাগী 

ফান্ডগযাট 

১৭৫৭ 1757  রখ অবু ারনপ 

রখ অবু ফকয 

ফান্ডগযাট 

১৭৫৮ 1758  িজ ভের 

জনাফ ন্ডযন্দ্রনাথ ভের 

ফান্ডগযাট 

১৭৫৯ 1759  রভাঃ যরন াওরাদায 

জনাফ রভাঃ রাযাফ 

াওরাদায 

ফান্ডগযাট 

১৭৬০ 1760  রভাঃ যান্ডর রভয়া 

জনাফ রভাঃ ফাদা রভয়া 

ফান্ডগযাট 

১৭৬১ 1761  তারনয়া খানভ 

জনাফ রভাঃ াআফুর মুন্পী 

ফান্ডগযাট 

১৭৬২ 1762  রভাঃ রান্ডর ভাদফয 

জনাফ অরাঈরদ্দন ভাদফয 

ফান্ডগযাট 

১৭৬৩ 1763  রভাঃ পয়জুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ অরী অকফয 

ফান্ডগযাট 

১৭৬৪ 1764  সুভন ারদায 

জনাফ শুধাংশু ারদায 

ফান্ডগযাট 

১৭৬৫ 1765  ওফায়দুয যভান 

জনাফ 

রক,এভ,অরতকুজ্জাভান 

ফান্ডগযাট 

১৭৬৬ 1766  কৃষ্ণ দ বফযাগী 

জনাফ মুকন্দ বফযাগী 

ফান্ডগযাট 

১৭৬৭ 1767  রভাঃ রযপাজুর রখ 

জনাফ অঃ ভান্নান রখ 

ফান্ডগযাট 

১৭৬৮ 1768  অআরযন সুরতানা 

জনাফ অরতাপ রান্ডন 

ফান্ডগযাট 

১৭৬৯ 1769  নাজমুর রাাআন 

জনাফ অঃ যাজ্জাক পরকয  

ফান্ডগযাট 

১৭৭০ 1770  রভাঃ রভজানুয যভান 

জনাফ রভাঃ জায়দুর ক 

ফান্ডগযাট 

১৭৭১ 1771  নীরত কুভায ারদায 

মৃত পরণভলন ারদায 

ফান্ডগযাট 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১৭৭২ 1772  যীপ জারদুর আরাভ 

মৃত- যীপ অঃ াররভ 

ফান্ডগযাট 

১৭৭৩ 1773  রভাঃ াারুজ্জাভান 

জনাফ ওকত ভরল্লক 

ফান্ডগযাট 

১৭৭৪ 1774  রভাঃ আকফার হুাআন 

জনাফ রভাঃ সুরতান অরী 

ফান্ডগযাট 

১৭৭৫ 1775  রভাঃ নুরুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ রভাাযযপ 

রাাআন 

ফান্ডগযাট 

১৭৭৬ 1776  গন্ডন কুভায াা 

মৃত নৄররন রফাযী াা 

ফান্ডগযাট 

১৭৭৭ 1777  রখ অর-ভামুন 

জনাফ রখ ফাাযাত অরী 

ফান্ডগযাট 

১৭৭৮ 1778  যাভকৃষ্ণ ভের 

জনাফ রু ভের 

ফান্ডগযাট 

১৭৭৯ 1779  রভাঃ হুভায়ন করফয 

জনাফ এ,এভ, নূরুর ক 

ফান্ডগযাট 

১৭৮০ 1780  রভরটন ভজুভদায 

জনাফ ভন্থ নাথ ভজুভদায 

ফান্ডগযাট 

১৭৮১ 1781  ঈজ্জর ভত 

জনাফ ভন্ডনাযঞ্জন ভত 

ফান্ডগযাট 

১৭৮২ 1782  বীষ্মরজৎ ভত 

জনাফ ভন্ডনাযঞ্জন ভত 

ফান্ডগযাট 

১৭৮৩ 1783  ন্ডাক রধকাযী 

জনাফ ভয রধকাযী  

ফান্ডগযাট 

১৭৮৪ 1784  ঈজ্জার ারদায 

জনাফ প্রভথ ারদায 

ফান্ডগযাট 

১৭৮৫ 1785  ারদয়া রান্ডন রযংরক 

জনাফ অভজাদ রান্ডন 

ফান্ডগযাট 

১৭৮৬ 1786  নফ ম কুভায ভজুভদায 

জনাফ নকুর চন্দ্র ভজুভদায 

ফান্ডগযাট 

১৭৮৭ 1787 র দা 

ংকজ দা 

ফান্ডগযাট 

১৭৮৮ 1788 রভা: রভরন রান্ডন 

রভা: নজরুর রজাভাদ্দায 

ফান্ডগযাট 

১৭৮৯ 1789 রভাল্লা রভা: রজকরুর ক 

রভাল্লা রভা: অরজজুর ক 

ফান্ডগযাট 

১৭৯০ 1790 ররটন ভের 

রররত ভের 

ফান্ডগযাট 

১৭৯১ 1791 রনরয় কুভায রভত্র 

নন্ডগন্দ্র নাথ রভত্র 

ফান্ডগযাট 

১৭৯২ 1792 রভা: অছাদুজ্জাভান 

রভা: অবুর রান্ডন 

ফান্ডগযাট 

১৭৯৩ 1793 রখ জাদী তারভয়া 

মৃতঃ রখ অবু অাদ 

ফান্ডগযাট 

১৭৯৪ 1794 শ্রীকাত ভের 

ভীয ভের 

ফান্ডগযাট 

১৭৯৫ 1795 রভাঃ ফজলুর ক 

রভাল্লা রভাঃ অরজজুর ক 

ফান্ডগযাট 

১৭৯৬ 1796 অভানুল্লা অর অরভন 

রভাল্লা অব্দুর ক 

ফান্ডগযাট 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১৭৯৭ 1797 রভাঃ অরযফুর আরাভ 

রভাঃ াভছুর ক রফশ্বা 

ফান্ডগযাট 

১৭৯৮ 1798 প্রতীক ভজুভদায 

নাযায়ন ভজুভদায 

ফান্ডগযাট 

১৭৯৯ 1799 জয়ত কুভায দা 

রক্ষন চন্দ্র দা 

ফান্ডগযাট 

১৮০০ 1800 ঈত্তভ আন্ডজযদায 

রফদুযৎ আন্ডজযদায 

ফান্ডগযাট 

১৮০১ 1801 অীল কুভায রভস্ত্রী 

অরদতয কুভায রভস্ত্রী 

ফান্ডগযাট 

১৮০২ 1802 রকন্ডায কুভায মৃধা 

ধীয কুভায মৃধা 

ফান্ডগযাট 

১৮০৩ 1803 যাভপ্রাদ দা 

প্রবাল চন্দ্র দা 

ফান্ডগযাট 

১৮০৪ 1804 রবু দ  দত্ত 

কারতমক চন্দ্র দত্ত 

ফান্ডগযাট 

১৮০৫ 1805 রভাঃ যরফঈর আরাভ 

রভাঃ এখরাচুয যভান 

ফান্ডগযাট 

১৮০৬ 1806 নজা দা 

রফভর কৃষ্ণ দা 

ফান্ডগযাট 

১৮০৭ 1807 তা কুভায দা 

রফষ্ণু দ দা 

ফান্ডগযাট 

১৮০৮ 1808 রখ রযফুর আরাভ 

রখ ান্ডতভ অরী 

ফান্ডগযাট 

১৮০৯ 1809 ভন্ডয রফশ্বা 

রনরকাত রফশ্বা 

ফান্ডগযাট 

১৮১০ 1810 দীনাযায়ন ভের 

রদরী ভের 

ফান্ডগযাট 

১৮১১ 1811 ভাফুজুয যভান 

রখ ান্ডফ অরী 

ফান্ডগযাট 

১৮১২ 1812 ভীয রভাঃ রাবলু রান্ডন 

রভাঃ ফদয অরী ভীয 

ফান্ডগযাট 

১৮১৩ 1813  রফপ্লফ কুভায দা 

জনাফ রযন্ডতাল কুভায দা 

ফান্ডগযাট 

১৮১৪ 1814  পারভা খাতুন 

জনাফ রভাঃ আফাদত অরী 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮১৫ 1815  রভাঃ খফীয ঈদ্দীন 

জনাফ রভাঃ ভরনয ঈদ্দীন 

া 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮১৬ 1816  অন্ডফদা সুরতানা 

জনাফ রভাঃ অাদুর ক 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮১৭ 1817  রভাঃ রভাখন্ডরছুয যভান 

জনাফ রভাঃ নরজফ অরী 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮১৮ 1818  রভাঃ অব্দু াভাদ 

জনাফ রভাঃ অাদ অরী 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮১৯ 1819  শ্যাভরী যানী ার 

জনাফ ন্নযাী কুভায ার 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮২০ 1820  রভাঃ অব্দুয যরভ 

জনাফ রভাঃ অরজফায 

যভান 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮২১ 1821  রভাঃ অর-অরভন 

জনাফ রভাঃ ওরদুর ক 

চুয়াডাঙ্গা 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১৮২২ 1822  রভাঃ রযয়াদ অন্ডযরপন 

জনাফ রভাঃ াফীফ াান 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮২৩ 1823  রভাঃ রদুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ াআফুর আরাভ 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮২৪ 1824  রভাাঃ াদ্দাভ রান্ডন 

জনাফ রভাঃ অন্ডনায়ায 

রান্ডন 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮২৫ 1825  ারফফয রান্ডন 

জনাফ রযজাঈর করযভ 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮২৬ 1826  রভাঃ যারদুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ ছরয ঈরদ্দন 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮২৭ 1827 রভা: অরভনুর আরাভ 

নূয রভাাম্মদ 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮২৮ 1828 রভা: তরযকুর আরাভ 

রভা: ভরতয়ায যভান 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮২৯ 1829 রভা: রভন্ডদী াান 

রভা: ফরক্তয়ায যভান 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮৩০ 1830 রভা: ারজদুর আরাভ 

রভা: ারফবুয যভান 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮৩১ 1831 রভা: রান্ডর যানা 

রভা: জাাঙ্গীয অরভ 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮৩২ 1832 রভাঃ অরনসুয যভান জুন্ডয়র 

রভাঃ তাজুর আরাভ 

চুয়াডাঙা 

১৮৩৩ 1833 রভাঃ পকরুর আরাভ 

রভাঃ তাআজার রান্ডন 

চুয়াডাঙা 

১৮৩৪ 1834 আভন্ডযাজ াান 

রভাঃ রযাজুর আরাভ 

চুয়াডাঙা 

১৮৩৫ 1835 রভাঃ অবু তারা 

রভাঃ অবু জাপয 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮৩৬ 1836 নাজরভন নাায 

রভাঃ তাজুর আরাভ 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮৩৭ 1837 রভাঃ াআফুর আরাভ 

রভাঃ অরতয়ায যভান 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮৩৮ 1838  রভাঃ জাাঙ্গীয অরভ 

জনাফ রভাঃ আয়াকুফ অরী 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮৩৯ 1839  রভাঃ অব্দু াভাদ 

জনাফ রভাঃ ভরনরুর রখ 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮৪০ 1840  রভাঃ রভাস্তপা কাভার 

জনাফ রভাঃ যরপকুর আরাভ 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮৪১ 1841  রভাঃ াজ্জাদুর অরভ 

জনাফ রভাঃ দাঈদ অরী 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮৪২ 1842  রভাঃ রযফুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ রদুর ক 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮৪৩ 1843  এ,এ,এভ তরযকুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ অবু ফক্কয  

চুয়াডাঙ্গা 

১৮৪৪ 1844  রভাছাঃ রভনাবা তারভন 

জনাফ রভাঃ ভরনরুজ্জাভান 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮৪৫ 1845  রভাঃ অরতকুয যভান 

মৃত অজগয অরী 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮৪৬ 1846  তন্য় াা  

জনাফ রগান্ডন্দ্রনাথ াা 

চুয়াডাঙ্গা 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১৮৪৭ 1847  রভাঃ সুভন অন্ডভদ 

জনাফ রযজাঈর রভাস্তপা 

রভাঃ অাফুন্ডদ্দৌরা 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮৪৮ 1848  রভাঃ রপন্ডযাজ অরী 

মৃত অব্দুর জররর 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮৪৯ 1849  রভাঃ তরযকুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ অরজফায 

যভান 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮৫০ 1850  রভাঃ তুলারুর অরভ 

জনাফ তহুরুর অরভ 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮৫১ 1851  রভাঃ যারকবুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ অকায অরী 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮৫২ 1852  রভাঃ রভজানুয যভান 

জনাফ রভাঃ অব্দুর অররভ 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮৫৩ 1853  কারফর ঈরদ্দন 

জনাফ রভাঃ অব্দুর ারভদ 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮৫৪ 1854  অরাভ ঈরদ্দন 

জনাফ রভাঃ রভজানুয যভান 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮৫৫ 1855  রভাাঃ শুকুয অরী 

জনাফ নফীছরদ্দন অরী 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮৫৬ 1856  রভাঃ রমুর হুাআন 

জনাফ রভাঃ অব্দুর ওয়াদুদ 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮৫৭ 1857  রগাার চন্দ্র ার 

জনাফ কারতমক চন্দ্র ার 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮৫৮ 1858  রভাঃ জারদুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ ঝন্টু রভয়া 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮৫৯ 1859  রভাঃ সুভন অরী 

মৃত অরভয ঈরদ্দন 

চুয়াডাঙ্গা 

১৮৬০ 1860  সুভাআয়া অক্তায রুা 

জনাফ রভাঃ অভজাদ দ মায 

মন্ডায 

১৮৬১ 1861  রভাঃ পযাদুজ্জাভান 

মৃত রকতাফ অরী 

মন্ডায 

১৮৬২ 1862  রভাঃ খররলুয যভান 

জনাফ রভাঃ অন্ডনায়ায 

রান্ডন 

মন্ডায 

১৮৬৩ 1863  রভাঃ াআফুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ কওছায রফশ্বা 

মন্ডায 

১৮৬৪ 1864   ছন্ডযায়ায রান্ডন 

জনাফ অঃ খান্ডরক গাজী 

মন্ডায 

১৮৬৫ 1865  কল্যান কুন্ডু 

জনাফ তন কুন্ডু 

মন্ডায 

১৮৬৬ 1866  প্রফীন কুভায াা 

জনাফ গুরুদ াা 

মন্ডায 

১৮৬৭ 1867  রভাঃ কাভরুজ্জাভান 

জনাফ রভাঃ াাবুরদ্দন 

রগারদায 

মন্ডায 

১৮৬৮ 1868  রভাঃ ারনুয যভান 

জনাফ রভাঃ অঃ াভাদ 

মন্ডায 

১৮৬৯ 1869  রভাঃ কাভরুজ্জাভান 

জনাফ রভাঃ রগারাভ যসুর 

মন্ডায 

১৮৭০ 1870  রভাঃ রভাকন্ডরছুয যভান 

জনাফ রভাঃ অঃ অাদ 

রভাড়র 

মন্ডায 

১৮৭১ 1871  রভাঃ রভন্ডদী াান 

জনাফ রভাঃ ফজলুয যভান 

মন্ডায 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১৮৭২ 1872  রভাঃ রপন্ডযাজ রাাআন 

মৃত াভাদ রভাল্যা 

মন্ডায 

১৮৭৩ 1873   কাভরুর াান 

মৃত অব্দুর করযভ 

মন্ডায 

১৮৭৪ 1874  ারভনুয যভান 

জনাফ ভরফ ঈল্লা  

মন্ডায 

১৮৭৫ 1875  রা রফশ্বা 

জনাফ কারতমক রফশ্বা 

মন্ডায 

১৮৭৬ 1876  ফরিভ যায় 

জনাফ ীভ যায় 

মন্ডায 

১৮৭৭ 1877  রভাঃ তানবীয রান্ডন 

জনাফ রভাঃ পারুক রান্ডন 

মন্ডায 

১৮৭৮ 1878  রভঠুন যায় 

জনাফ কারাচাঁদ যায় 

মন্ডায 

১৮৭৯ 1879  এ.এভ.রান্ডর যানা 

জনাফ রভাঃ অব্দু ছাত্তায 

মন্ডায 

১৮৮০ 1880  রভাঃ তরফবুয যভান 

জনাফ রভাঃ ারপজুয যভান 

মন্ডায 

১৮৮১ 1881  এ,এভ, আজাজুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ আঈনু অরী 

মন্ডায 

১৮৮২ 1882  রভাঃ ভরতঈয যভান 

জনাফ রভাঃ রভান্ডরভ 

রভাড়র 

মন্ডায 

১৮৮৩ 1883  রভঠুন কুভায 

জনাফ ীভ কুভায যকায 

মন্ডায 

১৮৮৪ 1884  রভাঃ ভাফুজুয যভান 

জনাফ রভাঃ কভরুরদ্দন 

মন্ডায 

১৮৮৫ 1885  জারদুর আরাভ 

জনাফ অব্দু াভাদ  

মন্ডায 

১৮৮৬ 1886  রগৌয চন্দ্র গাআন 

জনাফ ভর গাআন 

মন্ডায 

১৮৮৭ 1887  ঈৎর যায় 

জনাফ ভান্ডদফ যায় 

মন্ডায 

১৮৮৮ 1888  অনন্দ কুভায 

জনাফ নন্ডযন কুভায 

মন্ডায 

১৮৮৯ 1889  রভঠুন যায়  

জনাফ কারাচাঁদ যায় 

মন্ডায 

১৮৯০ 1890  রৌরভত্র ভের 

জনাফ রনভ মন্ডরন্দু ভের 

মন্ডায 

১৮৯১ 1891  রত যায় 

জনাফ পরণভলণ যায় 

মন্ডায 

১৮৯২ 1892  রভাঃ অবুর কারাভ অজাদ 

জনাফ ারুন য যরদ 

মন্ডায 

১৮৯৩ 1893  রনা বফযাগী 

জনাফ রনরকাত বফযাগী 

মন্ডায 

১৮৯৪ 1894  ফাফলু ানা 

জনাফ কফীয ঈরদ্দন ানা 

মন্ডায 

১৮৯৫ 1895  ংকজ যায় 

জনাফ রযন্ডতাল যায় 

মন্ডায 

১৮৯৬ 1896  নু ভরল্লক 

জনাফ রযভর ভরল্লক 

মন্ডায 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১৮৯৭ 1897  সুদী ভরল্লক 

জনাফ সুধন্য কুভায ভরল্লক 

মন্ডায 

১৮৯৮ 1898  রভাঃ াানুজ্জাভান 

জনাফ রভাঃ জরভয ঈরদ্দন 

রভাড়র 

মন্ডায 

১৮৯৯ 1899  রভাঃ আররয়া রান্ডন 

জনাফ রভাঃ অভজাদ 

রান্ডন 

মন্ডায 

১৯০০ 1900  রভাঃ রভাস্তারপজুয যভান 

জনাফ রভাঃ অরনছুয যভান 

মন্ডায 

১৯০১ 1901  রভাঃ অরনচুয যভান 

জনাফ রভাাম্মদ অরী রফ. 

মন্ডায 

১৯০২ 1902  জয় কুভায চক্রফতী 

জনাফ ন্ডতাল চক্রফতী 

মন্ডায 

১৯০৩ 1903  রভাঃ াানুজ্জাভান 

জনাফ রভাঃ রযাজুর 

আরাভ 

মন্ডায 

১৯০৪ 1904  জারদুয যভান 

জনাফ রগারাভ রভাস্তপা 

তযপদায 

মন্ডায 

১৯০৫ 1905  রভাঃ অর-ভামুন 

জনাফ রভাঃ ফাারুর আরাভ 

মন্ডায 

১৯০৬ 1906  রভাঃ ভারন অরী 

জনাফ রভাঃ নুয অরী 

মন্ডায 

১৯০৭ 1907  রভাঃ অক্তারুজ্জাভান যানা 

জনাফ রভাঃ রান্ডন অরী 

মন্ডায 

১৯০৮ 1908  রভাঃ অরনসুজ্জাভান 

জনাফ রভাঃ অকফয অরী 

যদায 

মন্ডায 

১৯০৯ 1909  ারফফয াান যাাদ 

জনাফ অাদুজ্জাভান 

মন্ডায 

১৯১০ 1910  রন্টু রঘালার 

জনাফ রদন্ডফন্দ্রনাথ রঘালার 

মন্ডায 

১৯১১ 1911  যীরক্ষৎ কুভায রফশ্বা 

জনাফ যান্ডজশ্বয রফিা 

মন্ডায 

১৯১২ 1912  রভাঃ ফান্ডয়রজদ রান্ডন 

জনাফ রভাঃ অব্দুর মুরজদ 

মন্ডায 

১৯১৩ 1913  রভাছাঃ নাজমুন্নাায 

জনাফ রভাঃ অব্দু রাফান 

মন্ডায 

১৯১৪ 1914  রযফুর আরাভ 

জনাফ রপঈল্লা 

মন্ডায 

১৯১৫ 1915  চান্ডভরী খাতুন 

জনাফ রখ অব্দুর অরজজ 

মন্ডায 

১৯১৬ 1916  শুবাীল যায় 

জনাফ সুগ্রীফ যায় 

মন্ডায 

১৯১৭ 1917  সুব্রত কুভায রফশ্বা  

জনাফ ভর চন্দ্র রফশ্বা 

মন্ডায 

১৯১৮ 1918  রদফব্রত কুভায ভের 

জনাফ রফষ্ণুদ ভের 

মন্ডায 

১৯১৯ 1919  রফশ্ব কুভায ার 

জনাফ যান্ডজন্দ্রনাথ ার 

মন্ডায 

১৯২০ 1920  রভাছাঃ পারভা খাতুন 

জনাফ রভাঃ নজরুর আরাভ 

মন্ডায 

১৯২১ 1921  ভভতা ভরল্লক 

জনাফ যণরজৎ ভরল্লক 

মন্ডায 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১৯২২ 1922  রদরী কুভায  

জনাফ রনভাআ চন্দ্র ীর 

মন্ডায 

১৯২৩ 1923  রভাঃ জরভ ঈদ্দীন 

জনাফ রভাঃ নূয অরী 

যদায 

মন্ডায 

১৯২৪ 1924  নরজত ভের 

জনাফ রনভ মর ভের 

মন্ডায 

১৯২৫ 1925  প্রন্ডনরজৎ ারদায 

জনাফ অনন্দ রভান ারদায 

মন্ডায 

১৯২৬ 1926  াগয অন্ডভদ 

জনাফ মৃত অফফা অরী 

মন্ডায 

১৯২৭ 1927 শুাত কুভায 

জনাফ রদরী কুভায 

মন্ডায 

১৯২৮ 1928  জাাঙ্গীয রান্ডন 

জনাফ অব্দু ছাত্তায রভাড়র 

মন্ডায 

১৯২৯ 1929  এযাদ অরী 

জনাফ আভাআর গাজী 

মন্ডায 

১৯৩০ 1930 রভাঃ রমুর রান্ডন 

জনাফ রভাঃ রদুর আরাভ 

মন্ডায 

১৯৩১ 1931  রভাঃ অবু দাঈদ 

জনাফ রভাঃ ভতন্ডরফ অরী 

মন্ডায 

১৯৩২ 1932 রখ ারফবুল্লা রমাফান্ডয়য 

জনাফ রখ অবুর কান্ডভ 

মন্ডায 

১৯৩৩ 1933  রভাঃ জারদ াান 

জনাফ রভাঃ অব্দুয যভান 

মন্ডায 

১৯৩৪ 1934  রভাঃ নুরুজ্জাভান 

জনাফ রভাঃ ররটন 

মন্ডায 

১৯৩৫ 1935  রভাঃ আভামুর ক 

জনাফ রভাঃ ভাফফায 

মন্ডায 

১৯৩৬ 1936  রভাঃ রভন্টু অরভ 

জনাফ রভাঃ রভাাযযপ 

রান্ডন 

মন্ডায 

১৯৩৭ 1937  জীভ ঈদ্দীন 

জনাফ অফফাজ অরী 

মন্ডায 

১৯৩৮ 1938  রভাঃ গাঈসুর অজভ 

জনাফ রভাঃ ভরন রকদায 

মন্ডায 

১৯৩৯ 1939  াযবীনা খাতুন 

জনাফ রভাঃ যওনক অরী 

মন্ডায 

১৯৪০ 1940  রভাঃ ররংকন রান্ডন 

জনাফ রভাঃ রপকুয যভান 

মন্ডায 

১৯৪১ 1941  রভাঃ যারকবুর করফয 

জনাফ রভাঃ দরফয ঈরদ্দন 

মন্ডায 

১৯৪২ 1942  রভাঃ অবুর ফাায 

জনাফ রভাঃ অব্দুর গপপায 

মন্ডায 

১৯৪৩ 1943  রভাঃ রফরার রান্ডন 

জনাফ রভাঃ যাজ্জাক রখ 

মন্ডায 

১৯৪৪ 1944  রভাঃ অব্দুর অরীভ 

জনাফ রভাঃ অপছায ঈরদ্দন 

মন্ডায 

১৯৪৫ 1945  রভাঃ অরযফুজ্জাভান 

জনাফ রভাঃ অরাঈরদ্দন 

মন্ডায 

১৯৪৬ 1946  রভাঃ অযাফুর অরভ 

জনাফ রভাঃ অবুফকয রভাল্লা 

মন্ডায 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১৯৪৭ 1947  রভাঃ জরয যায়ান 

জনাফ রভাঃ কাজী আভদাদুর 

ক 

মন্ডায 

১৯৪৮ 1948  ব্রন্ডজন রফশ্বা 

জনাফ প্রাত রফশ্বা 

মন্ডায 

১৯৪৯ 1949  রখয রফশ্বা 

জনাফ যরফন রফশ্বা 

মন্ডায 

১৯৫০ 1950  ন্ডরাক কুভায রফশ্বা 

জনাফ ন্ডাক কুভায রফশ্বা 

মন্ডায 

১৯৫১ 1951  রভাঃ অবু াান 

জনাফ রভাঃ ররাকভান 

রান্ডন 

মন্ডায 

১৯৫২ 1952  রতৌরদুর আরাভ 

জনাফ অান্ডম্মদ অরী 

মন্ডায 

১৯৫৩ 1953  রজত কুভায যায় 

জনাফ সুনীর কুভায যায় 

মন্ডায 

১৯৫৪ 1954  রভাঃ ভাাবুয যভান 

জনাফ রভাঃ অনায অরী 

মন্ডায 

১৯৫৫ 1955  প্রকা চন্দ্র যায় 

জনাফ রযন্ডতাল কুভায যায় 

মন্ডায 

১৯৫৬ 1956  রভাঃ জারকয রান্ডন 

জনাফ রভাঃ অব্দুয কান্ডদয 

মন্ডায 

১৯৫৭ 1957  সুকন্ডদফ কুভায রফশ্বা 

জনাফ ফনভারী রফশ্বা 

মন্ডায 

১৯৫৮ 1958 তারনয়া খাতুন 

জনাফ রভাঃ আভাআর রভাল্যা 

মন্ডায 

১৯৫৯ 1959  রভাঃ ভাাবুয যভান 

জনাফ রভাঃ অনায অরী 

মন্ডায 

১৯৬০ 1960  রভাঃ অব্দুল্লা 

জনাফ রভাঃ ান্ডভ অরী 

মন্ডায 

১৯৬১ 1961  রভাঃ ভরনরুর আরাভ 

মৃত াাজান রান্ডন 

মন্ডায 

১৯৬২ 1962  রভাঃ কাভরুজ্জাভান 

জনাফ রভাঃ লুৎপয যভান 

মন্ডায 

১৯৬৩ 1963  ভান কুভায ভরল্লক 

জনাফ রফধান চন্দ্র ভরল্লক 

মন্ডায 

১৯৬৪ 1964  রভাঃ রগারাভ ন্ডযায়ায 

জনাফ যরপকুর আরাভ 

মন্ডায 

১৯৬৫ 1965  নাতন রফশ্বা 

জনাফ দীক কুভায রফশ্বা 

মন্ডায 

১৯৬৬ 1966  রভাঃ জুররপকায অরী 

জনাফ রভাঃ ীয অরী 

যদায 

মন্ডায 

১৯৬৭ 1967  যাজীফ কুভায রফশ্বা 

জনাফ যথীন্দ্রনাথ রফশ্বা 

মন্ডায 

১৯৬৮ 1968  রনঈটন কুভায কভ মকায 

জনাফ সুনীর কভ মকায 

মন্ডায 

১৯৬৯ 1969  ভরনরুর আরাভ  

জনাফ নুয আরাভ 

মন্ডায 

১৯৭০ 1970  রফঈটি নাজনীন 

জনাফ রভাঃ ররয়াকত অরী 

মন্ডায 

১৯৭১ 1971  রভাঃ রপন্ডযাজ ভামুদ 

জনাফ রভাঃ রার ভামুদ 

মন্ডায 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১৯৭২ 1972  ভারুপ াান 

জনাফ নজরুর আরাভ 

মন্ডায 

১৯৭৩ 1973  রা যায় 

জনাফ যরফন্দু যায় 

মন্ডায 

১৯৭৪ 1974  এ.রক.এভ.পয়ন্ডলুজ্জাভান 

জনাফ এ.এন্ডক.এভ 

অকতারুজ্জাভান 

মন্ডায 

১৯৭৫ 1975  সুব্রত কুভায ফাক 

জনাফ সুবাল চন্দ্র ফাক 

মন্ডায 

১৯৭৬ 1976  রভাঃ ররটন ভামুদ 

জনাফ রভাঃ যরপক ঈদ্দীন 

গাজী 

মন্ডায 

১৯৭৭ 1977  অরভনুয যভান 

জনাফ রভাঃ ভরতয়ায যভান 

মন্ডায 

১৯৭৮ 1978 রভা: রুফান্ডয়ত আফন্ডন অযভান 

রভা: অযভান গাজী 

মন্ডায 

১৯৭৯ 1979 রভা: জারদ াান 

রভা: অব্দুর অরজজ 

মন্ডায 

১৯৮০ 1980 রভা: জাাঙ্গীয অরভ 

রভা: অবু ফককায খান 

মন্ডায 

১৯৮১ 1981 রননৄয কুভায রধকাযী 

বফদ্যনাথ রধকাযী 

মন্ডায 

১৯৮২ 1982 রভজম রগারাভ ারপজ 

মৃত: অব্দুর ভান্ডরক রভাড়র 

মন্ডায 

১৯৮৩ 1983 রা কুভায ার 

ভর কুষ্ণ ার 

মন্ডায 

১৯৮৪ 1984 তন্ডভজ ঈদ্দীন 

ভাাবুয যভান 

মন্ডায 

১৯৮৫ 1985 তরযকুর আরাভ 

অ: ারকভ 

মন্ডায 

১৯৮৬ 1986 রভা: তরযকুর আরাভ 

মৃত: আচুতুল্যা 

মন্ডায 

১৯৮৭ 1987 রভা: ান্ডভ অরী 

রভা: দয অরী 

মন্ডায 

১৯৮৮ 1988 রযন রার যকায 

মৃত: যাভরার যকায 

মন্ডায 

১৯৮৯ 1989 এটিএভ াআফুয যভান 

রভা: পরয়ায যভান 

মন্ডায 

১৯৯০ 1990 জগন্নাথ রফশ্বা 

রগাীনাথ রফশ্বা 

মন্ডায 

১৯৯১ 1991 রভাঃ ভাবুবুয যভান 

রভাঃ রয অরী 

মন্ডায 

১৯৯২ 1992 রযচাঁদ দা 

সুধান্য কুভায দা 

মন্ডায 

১৯৯৩ 1993 ারফফা হুাআন 

রভাঃ রাযাফ হুাআন 

মন্ডায 

১৯৯৪ 1994 রভাঃ যরফঈর আরাভ 

রভাঃ পন্ডজয অরী 

মন্ডায 

১৯৯৫ 1995 ভরনরুর আরাভ 

অব্দুর খান্ডরক পরকয 

মন্ডায 

১৯৯৬ 1996 অযরজনা খাতুন 

রভাঃ অফদুয যঈপ 

মন্ডায 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

১৯৯৭ 1997 রভাঃ রভন্ডদী অরভ জীফ 

রভাঃ াভছুর অরভ 

মন্ডায 

১৯৯৮ 1998 রভাঃ অাদুর আরাভ 

রভাঃ অঃ ভান্ডরক 

মন্ডায 

১৯৯৯ 1999 ফাাদুয যভান 

রদুর আরাভ 

মন্ডায 

২০০০ 2000 রত কুভায যায় 

যরফন্দু যায় 

মন্ডায 

২০০১ 2001 রনযঞ্জন গাআন 

রফন্ডনাদ গাআন 

মন্ডায 

২০০২ 2002 রভাঃ ঈজ্জর রান্ডন 

রভাঃ শুকুয অরী রফশ্বা 

মন্ডায 

২০০৩ 2003 সুরপ্রয়া ভের 

রগারক চন্দ্র ভের 

মন্ডায 

২০০৪ 2004 অরযপা অক্তায 

রভাঃ এযাদ গাজী 

মন্ডায 

২০০৫ 2005 রভাঃ ফাারুর আরাভ 

রভাঃ রকযাভত অরী 

মন্ডায 

২০০৬ 2006 ভামুদা াযবীন 

অফদুয যভান দপাদায 

মন্ডায 

২০০৭ 2007 রভত ভের 

কৃষ্ণদ ভের 

মন্ডায 

২০০৮ 2008 রভাঃন্ডতৌরদুয যভান 

রভাঃ ভয অরী 

মন্ডায 

২০০৯ 2009 রভাঃ যায়ান ঈরদ্দন 

রভা৬ অভজাদ রান্ডন 

মন্ডায 

২০১০ 2010 অাদুজ্জাভান 

অফদুয যাজ্জাক রখ 

মন্ডায 

২০১১ 2011 রভাঃ অফদুর ররতপ 

রভাঃ অয়ুফ রান্ডন 

মন্ডায 

২০১২ 2012 রযন কুভায রচৌধুযী 

যাভ ংকয রচৌধুযী 

মন্ডায 

২০১৩ 2013 রভাঃ অানুয যভান 

রভাঃ যরফঈর আরাভ 

মন্ডায 

২০১৪ 2014 রভাঃ কাভরূর াান 

রভাঃ চাঁদ অরী 

মন্ডায 

২০১৫ 2015 সুকাত ভরল্লক 

রফন্ডশ্বশ্বয ভরল্লক 

মন্ডায 

২০১৬ 2016 ভাীন অরর 

আরদ্র অরী 

মন্ডায 

২০১৭ 2017 রভাঃ যারকফ ঈরদ্দন 

রভাঃ অভজাদ অরী পরকয 

মন্ডায 

২০১৮ 2018 রভন্টু কুভায বদ্র ঘ ময 

ভন্ডনাযঞ্জন বদ্র 

মন্ডায 

২০১৯ 2019 সুব্রত কুভায রদ 

ন্ডাক কুভায রদ 

মন্ডায 

২০২০ 2020 রযীন সুরতানা 

রভাঃ াআদুয যভান 

মন্ডায 

২০২১ 2021 রভাঃ ফজলুয যভান 

রযাজুর আরাভ 

মন্ডায 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২০২২ 2022  রভঠুন যায় 

জনাফ কারাচাঁদ যায় 

মন্ডায 

২০২৩ 2023  রভত কুভায ভের 

জনাফ অনন্দ রভান ভের 

মন্ডায 

২০২৪ 2024  রভাঃ জারভয রান্ডন 

জনাফ রভাঃ ফারযক খাঁন 

মন্ডায 

২০২৫ 2025  রভাঃ অাদুজ্জাভান 

জনাফ রভাঃ অবু ফক্কয 

ররদ্দক 

মন্ডায 

২০২৬ 2026  রভাঃ জরন রান্ডন 

জনাফ রভাঃ অব্দুয যভান 

মন্ডায 

২০২৭ 2027  রভাঃ রযফুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ যরপকুর আরাভ 

মন্ডায 

২০২৮ 2028  রভয় ভরল্লক 

জনাফ রুন ভরল্লক 

মন্ডায 

২০২৯ 2029  চায়না যানী রফশ্বা 

জনাফ ধীন্ডযন চন্দ্র রফশ্বা 

মন্ডায 

২০৩০ 2030  রভাঃ অরী রযজা 

মৃত ছন্ডফদ অরী যদায 

মন্ডায 

২০৩১ 2031  আকফার রান্ডন 

জনাফ মযত অরী 

মন্ডায 

২০৩২ 2032  তা কুভায 

জনাফ ভন্ডনাযঞ্জন ারদায 

রঝনাআদ 

২০৩৩ 2033  প্রন্ডনজীৎ রদফনাথ 

জনাফ ারত চন্দ্র রদফনাথ 

রঝনাআদ 

২০৩৪ 2034  সুকন্যা যকায 

জনাফ সুাত কুভায যকায 

রঝনাআদ 

২০৩৫ 2035  অকযামুর আরাভ 

জনাফ াাদৎ রান্ডন 

রঝনাআদ 

২০৩৬ 2036  রভাঃ ান্ডদুয যভান 

জনাফ রভাঃ রযাজুর 

আরাভ 

রঝনাআদ 

২০৩৭ 2037  রভাঃ যান্ডর রান্ডন 

জনাফ রভাঃ অরজফয রভাল্লা 

রঝনাআদ 

২০৩৮ 2038  রভাঃ ানুয যভান 

জনাফ রভাঃ অ্আনুরদ্দন 

রঝনাআদ 

২০৩৯ 2039  যরন কুভায রঘাল 

জনাফ রফশ্বনাথ রঘাল 

রঝনাআদ 

২০৪০ 2040  রনক ভামুদ 

জনাফ যরফঈর আরাভ 

রঝনাআদ 

২০৪১ 2041  সুব্রত কুভায ার 

জনাফ সুন্ডফাধ রকন্ডায ার 

রঝনাআদ 

২০৪২ 2042  রা কুভায াা 

জনাফ রগাার চন্দ্র াা 

রঝনাআদ 

২০৪৩ 2043  রভাঃ কাভার রান্ডন 

জনাফ রভাঃ ওভয অরী 

রঝনাআদ 

২০৪৪ 2044  রভাঃ রুন্ডফর অরভ 

জনাফ রভাঃ ান্ডনায়ায 

রান্ডন 

রঝনাআদ 

২০৪৫ 2045  রভাঃ অব্দুয যফ 

জনাফ রভাঃ অব্দুয যরদ 

রভাল্লা 

রঝনাআদ 

২০৪৬ 2046  রভাঃ ভাসুদ যানা 

জনাফ রভাঃ ভন্ডনায়ায রভাল্লা 

রঝনাআদ 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২০৪৭ 2047  রভাঃ ভরনরুর আরাভ  

জনাফ রভাঃ মুকান্ডদ্দছ 

রান্ডন 

রঝনাআদ 

২০৪৮ 2048  রভাঃ অকযাভ রান্ডন 

জনাফ রভাঃ অরজফয যভান 

রঝনাআদ 

২০৪৯ 2049  রভাঃ ভইন ঈদ্দীন 

জনাফ রভাঃ অত্তাফ অরী 

রঝনাআদ 

২০৫০ 2050  নাজমুর ক 

জনাফ রভাঃ রদদায অরী 

রঝনাআদ 

২০৫১ 2051  রভাঃ তালুক রখ 

জনাফ রভাঃ আরাী রখ 

রঝনাআদ 

২০৫২ 2052  সু-রভান কুভায রফশ্বা 

জনাফ ভায়া রফশ্বা 

রঝনাআদ 

২০৫৩ 2053  রভাঃ রযফুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ দরুদ ফক 

রঝনাআদ 

২০৫৪ 2054  রভাঃ রদন্ডরায়ায রান্ডন 

জনাফ রভাঃ আাযত রখ 

রঝনাআদ 

২০৫৫ 2055  প্রদী রফশ্বা 

মৃত রজত রফশ্বা 

রঝনাআদ 

২০৫৬ 2056  যরপকুর আরাভ 

জনাফ ভঞ্জুরুর আরাভ 

রঝনাআদ 

২০৫৭ 2057  রভাঃ ভরনরুর আরাভ  

জনাফ রভাঃ আরদ্র অরী 

রঝনাআদ 

২০৫৮ 2058  রভাঃ ছরভয রান্ডন 

জনাফ রভাঃ অব্দুর ফাযী 

রঝনাআদ 

২০৫৯ 2059  রভাঃ কাজী অরভগীয 

রান্ডন 

মৃত কাজী অব্দুর ওয়ান্ডদ 

রঝনাআদ 

২০৬০ 2060  রভাঃ ান্ডদ যানা 

জনাফ রভাঃ রদুর আরাভ 

রঝনাআদ 

২০৬১ 2061  রভাঃ আব্রারভ রান্ডন 

জনাফ রভাঃ আঈনুচ ভের 

রঝনাআদ 

২০৬২ 2062  অররবযাজ 

জনাফ রুহুর অভীন 

রঝনাআদ 

২০৬৩ 2063  রভাঃ জারদুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ জাপয আকফার 

রঝনাআদ 

২০৬৪ 2064  রভাছাঃ নাআচ অক্তায 

জনাফ রভাঃ অরী রান্ডন 

রঝনাআদ 

২০৬৫ 2065  রভাঃ নুরুজ্জাভান রফশ্বা 

জনাফ রভাঃ পজলুয যভান 

রঝনাআদ 

২০৬৬ 2066  রভাঃ যরপকুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ গয অরী 

রঝনাআদ 

২০৬৭ 2067  নাইভা 

জনাফ নওন্ডয 

রঝনাআদ 

২০৬৮ 2068  নৃন্ডন্দ্রনাথ রফশ্বা 

জনাফ নন্ডযাত্তভ কুভায 

রফশ্বা 

রঝনাআদ 

২০৬৯ 2069  রভাঃ ভামুন রফশ্বা 

জনাফ রভাঃ অঃ কুদ্দু 

রফশ্বা 

রঝনাআদ 

২০৭০ 2070 তন্য় রগাস্বাভী 

জনাফ যাধাযভন রগাস্বাভী 

রঝনাআদ 

২০৭১ 2071  ারভা খাতুন 

জনাফ রভাঃ দরুদ ফক  

রঝনাআদ 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২০৭২ 2072  রভাঃ নারদ অন্ডভদ 

জনাফ রভাঃ নারয ঈদ্দীন 

রঝনাআদ 

২০৭৩ 2073  অযাফুর আরাভ 

জনাফ রদুর আরাভ 

রঝনাআদ 

২০৭৪ 2074  রভাঃ ভাসুদ যানা 

জনাফ রভাঃ অব্দুর ওাফ  

রঝনাআদ 

২০৭৫ 2075  রভাঃ াআদুজ্জাভান 

জনাফ রভাঃ অঃ ভরজদ 

ভের 

রঝনাআদ 

২০৭৬ 2076  নাজমুর রাাআন 

জনাফ রভাঃ কুদ্দু রখ 

রঝনাআদ 

২০৭৭ 2077  রভাঃ রভরটন হুাআন 

জনাফ রভাঃ ভরতয়ায যভান 

রঝনাআদ 

২০৭৮ 2078  সুযরঞ্জত ার 

জনাফ যফীন্দ্রনাথ ার 

রঝনাআদ 

২০৭৯ 2079  রভাঃ কাভরুজ্জাভান 

জনাফ রভাঃ জারার ঈরদ্দন 

রঝনাআদ 

২০৮০ 2080  াযন্ডবজ াান 

জনাফ দাঈদ রান্ডন 

রঝনাআদ 

২০৮১ 2081  াযভীন নাায 

জনাফ রভাঃ রতাপান্ডজ্জর 

রান্ডন 

রঝনাআদ 

২০৮২ 2082  রভাঃ অন্ডযাজ আকফার 

জনাফ রভাঃ অরনছুয যভান 

রঝনাআদ 

২০৮৩ 2083  রভাঃ ওয়াররদ রান্ডন 

মৃত অবুর রান্ডন রফশ্বা 

রঝনাআদ 

২০৮৪ 2084  সুভাআয়া খাতুন 

জনাফ ভরয়ায যভান 

রঝনাআদ 

২০৮৫ 2085  রভাঃ যারদুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ রখজভত অরী 

রঝনাআদ 

২০৮৬ 2086  সুজন অরী 

জনাফ রভাঃ রদুর আরাভ 

রঝনাআদ 

২০৮৭ 2087  াজ্জাদুয যভান 

জনাফ রপঈরদ্দন 

রঝনাআদ 

২০৮৮ 2088  যাাদ অরী 

জনাফ যভত অরী রফশ্বা 

রঝনাআদ 

২০৮৯ 2089 রভা: তরযকুর আরাভ 

রযাজুয আরাভ 

রঝনাআদ 

২০৯০ 2090 রভা: ভামুন অরী 

অব্দুর ফারযক 

রঝনাআদ 

২০৯১ 2091 রভা: রুহুর অভীন 

রভা: রভাাযপ রান্ডন 

রঝনাআদ 

২০৯২ 2092 রভা: অর অরভন 

রভা: অকযাভ অরী 

রঝনাআদ 

২০৯৩ 2093 রভা: াফা ারুর আরাভ 

রভা: ভাাবুবুয যভান 

রঝনাআদ 

২০৯৪ 2094 ভান্ডজদুর ক 

রভা: অন্ডভাদ অরী 

রঝনাআদ 

২০৯৫ 2095 যান্ডর রান্ডন 

ভকবুর রান্ডন রখ 

রঝনাআদ 

২০৯৬ 2096 অব্দুল্ল অর ভামুন 

অযাপর নফী 

রঝনাআদ 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২০৯৭ 2097 াভীভ রান্ডন 

অকভর রান্ডন 

রঝনাআদ 

২০৯৮ 2098 রভাঃ ভনজুয অক্তায 

রভাঃ রভজানুয যভান 

রঝনাআদ 

২০৯৯ 2099 রভাঃ অবু ফক্কয ররদ্দকী 

রভাঃ অফদুয যভান মুন্পী 

রঝনাআদ 

২১০০ 2100 মুরন্প সুরতান ভামুদ 

মুরন্প অব্দুয যভান 

রঝনাআদ 

২১০১ 2101 রভাঃ ারফবুয যভান 

রভাঃ রযাজুর আরাভ 

রফশ্বা 

রঝনাআদ 

২১০২ 2102 রভাঃ ভামুন রজায়াদ্দায 

রভাঃ রতাপান্ডজ্জর রজায়াদ্দমায 

রঝনাআদ 

২১০৩ 2103 সুপর কুভায 

রদরী কুভায 

রঝনাআদ 

২১০৪ 2104 যান্ডদুর আরাভ 

ান্ডযজ অরী 

রঝনাআদ 

২১০৫ 2105 রভাঃ যরফঈর আরাভ 

রদুর আরাভ 

রঝনাআদ 

২১০৬ 2106 প্রসুন কুভায গড়াআ 

রবু দ গড়াআ 

রঝনাআদ 

২১০৭ 2107 তাজুর  আরাভ 

অভজাদ রান্ডন 

রঝনাআদ 

২১০৮ 2108 রভাছাঃ রাআরী খাতুন 

রভাঃ অফদুর াআ 

রঝনাআদ 

২১০৯ 2109 রভাঃ রাবলুয যভান 

রভাঃ যরফঈর রান্ডন 

রঝনাআদ 

২১১০ 2110 রভাঃ ভাবুবুর আরাভ 

রভাঃ অফদুর করযভ রফশ্বা 

রঝনাআদ 

২১১১ 2111 স্বন কুভায দা 

ভধুসুদন দা 

রঝনাআদ 

২১১২ 2112 রভাঃ াদ্দাভ রান্ডন 

রভাঃ দররর ঈরদ্দন 

রঝনাআদ 

২১১৩ 2113 াগয কুভায রফশ্বা 

রযদ রফশ্বা 

রঝনাআদ 

২১১৪ 2114 রভাঃ ভাসুদ াযন্ডবজ 

রভাঃ আছাক 

রঝনাআদ 

২১১৫ 2115 রভাঃ াানুজ্জাভান 

রভাঃ অফদুর জররর 

রঝনাআদ 

২১১৬ 2116 রফনতা রফশ্বা 

স্বযরজত রফশ্বা 

রঝনাআদ 

২১১৭ 2117 রযতা রফশ্বা 

রগাার রফশ্বা 

রঝনাআদ 

২১১৮ 2118 রভাঃ ভরতঈয যভান 

ভরন রভয়া 

রঝনাআদ 

২১১৯ 2119  এ,এভ, পয়র  

রভাঃ অঃ যাজ্জাক 

রঝনাআদ 

২১২০ 2120  রভাঃ তাওরদুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ ভরনরুজ্জাভান 

রঝনাআদ 

২১২১ 2121  রভাঃ রভজানুয যভান  

জনাফ রভাঃ রদুর আরাভ 

রঝনাআদ 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২১২২ 2122  রভাঃ অফদুল্লা 

জনাফ রভাঃ অব্দু াত্তায 

রঝনাআদ 

২১২৩ 2123  রভাঃ অব্দুয অওয়ার 

জনাফ ারফবুয যভান 

রঝনাআদ 

২১২৪ 2124  রভাঃ রকুর রান্ডন 

জনাফ রভাঃ আঈনুচ অরী 

রঝনাআদ 

২১২৫ 2125  রভাঃ ারনুয যভান 

জনাফ রভাঃ অরতয়ায 

যভান 

রঝনাআদ 

২১২৬ 2126  রভাছাঃ াযরভন অযা 

খাতুন 

জনাফ রভাঃ অব্দুর কুদ্দু 

ভাখন 

রঝনাআদ 

২১২৭ 2127  ভামুদুর াান 

জনাফ রভারয়ায যভান 

রঝনাআদ 

২১২৮ 2128  চঞ্চর কুভায রঘাল 

জনাফ দুরার চন্দ্র রঘাল 

রঝনাআদ 

২১২৯ 2129  রভাঃ রখাযন্ডদ অরভ 

জনাফ রভাঃ রন্ডকন্দায অরী 

রঝনাআদ 

২১৩০ 2130  রভাঃ রগারাভ যসুর 

জনাফ রভাঃ অব্দুর াত্তায 

রঝনাআদ 

২১৩১ 2131  যরন রভয়া 

মৃত ভরঈরদ্দন 

রঝনাআদ 

২১৩২ 2132  শুাত কুভায 

জনাফ অনন্দ কুভায 

রঝনাআদ 

২১৩৩ 2133  রভাঃ যরফঈর আরাভ 

জনাফ রভাঃ অব্দুর ভান্ডরক 

রঝনাআদ 

২১৩৪ 2134  রভাঃ ভরভনুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ যরফঈর আরাভ 

রঝনাআদ 

২১৩৫ 2135  রভজান াযন্ডবজ যানা 

জনাফ রক,এভ, রুস্তভ অরী 

রঝনাআদ 

২১৩৬ 2136  রভাঃ ভামুন রভাযন্ডদ 

জনাফ রভাঃ ররয়াকত অরী 

রঝনাআদ 

২১৩৭ 2137  ারনা খাতুন 

জনাফ রভাঃ নন্ডজয অরী 

রঝনাআদ 

২১৩৮ 2138  ভন্ডনারজৎ কুভায রফশ্বা 

জনাফ ন্ডযারজৎ রফশ্বা 

রঝনাআদ 

২১৩৯ 2139  রভাঃ রাফলু রান্ডন 

জনাফ রভাঃ কুদ্দু ভের 

রঝনাআদ 

২১৪০ 2140  রভাঃ যানা রান্ডন 

জনাফ রভাঃ অরতাপ 

রান্ডন 

রঝনাআদ 

২১৪১ 2141  রভাঃ জররুর আরাভ 

জনাফ অব্দুয যরভ 

রঝনাআদ 

২১৪২ 2142  রবরজৎ ভের 

জনাফ রুন ভের 

রঝনাআদ 

২১৪৩ 2143  রভাঃ অরযফুয যভান 

জনাফ রভাঃ রযজাঈর করযভ 

রঝনাআদ 

২১৪৪ 2144  রভাঃ কারভরুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ জারার ঈরদ্দন 

রঝনাআদ 

২১৪৫ 2145  রভাঃ ফখরতয়ায যভান 

জনাফ রভাঃ ভাখন ভের 

রঝনাআদ 

২১৪৬ 2146  অরাভ রাাআন 

জনাফ নজরুর আরাভ 

রঝনাআদ 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২১৪৭ 2147  অভা খাতুন 

জনাফ রভাঃ তাজুর আরাভ 

রঝনাআদ 

২১৪৮ 2148  রভাঃ কনক অরী 

জনাফ রভাঃ আাযত অরী 

রভাল্লা 

রঝনাআদ 

২১৪৯ 2149  রভাঃ আপন্ডতখারুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ নজরুর আরাভ 

রঝনাআদ 

২১৫০ 2150  রযফুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ অব্দুয যাজ্জাক 

রঝনাআদ 

২১৫১ 2151  মুক্ত কুভায যায় 

জনাফ রভান রার যায় 

রঝনাআদ 

২১৫২ 2152  সুকুভায চন্দ্র কভ মকায 

জনাফ ধীন্ডযন্দ্র নাথ কভ মকায 

রঝনাআদ 

২১৫৩ 2153  রখান্দকায রযাজুভ ভরনযা 

জনাফ রখান্দকায রকযাভত 

অরী 

রঝনাআদ 

২১৫৪ 2154  ফজলুয যভান 

জনাফ রভাঃ আঈনুচ অরী 

রফশ্বা 

রঝনাআদ 

২১৫৫ 2155  রভাঃ ারাঈরদ্দন 

জনাফ অব্দু াত্তায 

রঝনাআদ 

২১৫৬ 2156  রভাঃ মুকুর অরী 

জনাফ রভাঃ রানা ঈল্লা 

রঝনাআদ 

২১৫৭ 2157  ঞ্জয় কুভায রঘাল 

জনাফ রফশু কুভায রঘাল 

রঝনাআদ 

২১৫৮ 2158  রভাঃ যরপক ঈরদ্দন 

অন্ডভদ রান্ডর 

জনাফ রভাঃ নফী ঈদ্দীন 

রঝনাআদ 

২১৫৯ 2159  রভাঃ তুরন রান্ডন 

জনাফ রভাঃ অবুর রান্ডন 

রফশ্বা 

রঝনাআদ 

২১৬০ 2160  রমুর কুভায রফশ্বা 

জনাফ রুন কুভায রফশ্বা 

রঝনাআদ 

২১৬১ 2161  রৌযব রদফ 

জনাফ রনযাদ রদফ 

খুরনা 

২১৬২ 2162  ঞ্জয় কুভায যকায  

জনাফ প্রাত যকায 

খুরনা 

২১৬৩ 2163  ভরনন্ডতাল কুভায গাআন 

জনাফ ংরত গাআন 

খুরনা 

২১৬৪ 2164  ীভা ভের 

জনাফ রফজন ভের 

খুরনা 

২১৬৫ 2165  রফজন রভস্ত্রী 

জনাফ রফকা চন্দ্র রভস্ত্রী 

খুরনা 

২১৬৬ 2166  জয়ত ভের 

জনাফ মৄফযাজ ভের 

খুরনা 

২১৬৭ 2167  তুলায কারত ভের 

জনাফ রনতাআ চন্দ্র ভের 

খুরনা 

২১৬৮ 2168  রখয চন্দ্র যায় 

জনাফ নৄররন রফাযী যায় 

খুরনা 

২১৬৯ 2169  রভাঃ নাজমু ারকফ 

জনাফ রভাঃ ওয়ান্ডজদ অরী 

গাজী 

খুরনা 

২১৭০ 2170  রনা যানী কুন্ডু 

জনাফ নীরদ কুন্ডু 

খুরনা 

২১৭১ 2171  রভাঃ যরপকুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ অবু তান্ডয খান 

খুরনা 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২১৭২ 2172  সুকাত যকায 

জনাফ রনযঞ্জন যকায 

খুরনা 

২১৭৩ 2173  আন্দ্ররজৎ কুভায দত্ত 

জনাফ সুন্ডফার কুভায দত্ত 

খুরনা 

২১৭৪ 2174  বরনক দ ভের 

জনাফ মৃত ন্ডযকৃষ্ণ ভের 

খুরনা 

২১৭৫ 2175  রভাঃ জরয যায়ান 

জনাফ রভাঃ রভজানুয যভান 

খুরনা 

২১৭৬ 2176  রখ ারদুয যভান 

মৃত রখ অব্দুয যভান 

খুরনা 

২১৭৭ 2177  বাস্কয ভের 

জনাফ রজযারতভয় ভের 

খুরনা 

২১৭৮ 2178  রফরী াান 

জনাফ রভাঃ অব্দু ছাত্তায 

খুরনা 

২১৭৯ 2179  প্রতীভ যায় 

জনাফ প্রনফ যায় 

খুরনা 

২১৮০ 2180  প্ররাদ রফশ্বা 

জনাফ প্রন্ডনরজৎ রফশ্বা 

খুরনা 

২১৮১ 2181  রখ অব্দু রাফাান 

জনাফ রখ অরনসুয যভান 

খুরনা 

২১৮২ 2182  ধভ মদা ফাআন 

জনাফ ন্ডয চন্দ্র ফাআন 

খুরনা 

২১৮৩ 2183  রভাঃ জারদুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ অব্দুয যভান 

রখ 

খুরনা 

২১৮৪ 2184  অরযপা াযবীন 

জনাফ অব্দু বুয গাজী 

খুরনা 

২১৮৫ 2185  রভাঃ রভন্ডদী াান 

জনাফ রভাঃ করফয ঈরদ্দন 

খুরনা 

২১৮৬ 2186  রজযারতভ ময় ার 

জনাফ রজষ্ণুদ ার 

খুরনা 

২১৮৭ 2187  াধন কুভায ভের 

জনাফ যন্ডফন ভের 

খুরনা 

২১৮৮ 2188  রতথী ঘযাভী 

জনাফ কুমুদ যঞ্জন ঘযাভী 

খুরনা 

২১৮৯ 2189  দীংকয যায় 

জনাফ যণরজত যায়  

খুরনা 

২১৯০ 2190  সুকাত যায় 

জনাফ রযভর যায় 

খুরনা 

২১৯১ 2191  রভাঃ পারুক অন্ডম্মদ 

জনাফ রভাঃ রভাভতাজ ঈদ্দীন 

রভাড়র 

খুরনা 

২১৯২ 2192  রপ্রয়াংকা াা 

জনাফ জ্ঞান্ডনন্দ্র াা 

খুরনা 

২১৯৩ 2193  অর-অরভন 

জনাফ রগারাভ ভন্ডতমাজা 

খুরনা 

২১৯৪ 2194  এ,এভ, াারুর ক 

জনাফ রভাঃ রনজামুর ক 

খুরনা 

২১৯৫ 2195  যতন কুভায াা 

জনাফ যাধানাথ াা 

খুরনা 

২১৯৬ 2196  রভাছাঃ অরছয়া াযবীন 

জনাফ রভাঃ রনজামুর ক 

খুরনা 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২১৯৭ 2197  রভাঃ াীন অর পয়ার 

জনাফ রভাঃ আঈসুপ অরী 

রভাল্লা 

খুরনা 

২১৯৮ 2198 অরজজুর ারকভ 

জনাফ রভাঃ অব্দুয যাজ্জাক 

খুরনা 

২১৯৯ 2199 রকয়াভরন খাতুন 

জনাফ রভাঃ ররয়াকত অরী 

খান 

খুরনা 

২২০০ 2200 নাযায়ণ চন্দ্র রফশ্বা 

জনাফ রনতাআ রফশ্বা 

খুরনা 

২২০১ 2201  সুকুভায ারদায 

জনাফ ভদন চন্দ্র ারদায 

খুরনা 

২২০২ 2202  তুলায কুভায যদায 

জনাফ ভনীন্দ্র নাথ যদায 

খুরনা 

২২০৩ 2203  রফদ ভের 

জনাফ খন্ডগন্দ্র নাথ ভের 

খুরনা 

২২০৪ 2204  রভরন রফশ্বা 

জনাফ প্রবাত চন্দ্র রফশ্বা 

খুরনা 

২২০৫ 2205  রভাঃ আয়ারন অন্ডভদ 

জনাফ রভাঃ আরদ্র অরী 

খুরনা 

২২০৬ 2206  মৃন্য় ভের 

জনাফ রফকা ভের 

খুরনা 

২২০৭ 2207  কন্ডল্লার ভের 

জনাফ ভানন্দ চন্দ্র ভের 

খুরনা 

২২০৮ 2208 ারভা অক্তায 

নরুর আরাভ 

খুরনা 

২২০৯ 2209 তনা ভের 

যরফদা ভের 

খুরনা 

২২১০ 2210 রভা: তারযকুজ্জাভান রখ 

জুররপকায রখ 

খুরনা 

২২১১ 2211 রারনয়া আরাভ 

এ এভ নজরুর আরাভ 

খুরনা 

২২১২ 2212 রনরয় রফশ্বা 

নন্ডয চন্দ্র রফশ্বা 

খুরনা 

২২১৩ 2213 অরকুয যাভান 

রভা: অরভগীয গাজী 

খুরনা 

২২১৪ 2214 তা কুভায াা 

রযন্ডতাল কুভায াা 

খুরনা 

২২১৫ 2215 ভন্ডনারজত কুভায ভের 

রনযাদ ভের 

খুরনা 

২২১৬ 2216 আয়ারছন অরী 

রারায়ভান যদায 

খুরনা 

২২১৭ 2217 রনু অক্তায  

রভা: নুরুর আরাভ 

খুরনা 

২২১৮ 2218 রভা: রযজা রভাড়র 

রভা: অযাপ রভাড়র 

খুরনা 

২২১৯ 2219 রভা: আবান অন্ডভদ 

এভ.এভ রভাদান্ডচ্ছয রান্ডন 

খুরনা 

২২২০ 2220 রভা: মুা যীপ 

অব্দুর াান যীপ 

খুরনা 

২২২১ 2221 ল্লফ কুভায যদায 

সুকুভায যদায 

খুরনা 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২২২২ 2222 রখ অন্ডনায়াযা াযন্ডবজ 

রখ অছাফুয যভান 

খুরনা 

২২২৩ 2223 রভা: যভজান অরী 

রভা: অবু দাঈদ রভাড়র 

খুরনা 

২২২৪ 2224 রভা: অব্দুয যরদ 

রফ.এভ ান্ডভ অরী 

খুরনা 

২২২৫ 2225 রযন্ডক্সানা খাতুন 

রভা: অব্দু াত্তায যদায 

খুরনা 

২২২৬ 2226 রনরয় রফশ্বা 

তা রফশ্বা 

খুরনা 

২২২৭ 2227 চন্দন কুভায যদায 

রফকা চন্দ্র যদায 

খুরনা 

২২২৮ 2228 সুব্রত যদায 

রচত্তযঞ্জন যদায 

খুরনা 

২২২৯ 2229 নীন্ডযাত্তভ যায় 

যরফন্দ যায় 

খুরনা 

২২৩০ 2230 যো ার 

ন্নযাী কুভায ার 

খুরনা 

২২৩১ 2231 রভাঃ া অরভ 

মৃতঃ াজাান অরী 

খুরনা 

২২৩২ 2232 রভাঃ রগারাভ রকফরযয়া 

রভাঃ রগারাভ ন্ডযায়ায 

রপনী 

২২৩৩ 2233 রররভ রান্ডন 

জারার ঈরদ্দন রভাড়র 

খুরনা 

২২৩৪ 2234 কাকরী যায় 

রুরদা যায় 

খুরনা 

২২৩৫ 2235 সুভী ীর 

প্রান কৃঞ্চ ীর 

খুরনা 

২২৩৬ 2236 রফরা কুভায াা 

রযন্ডতাল কুভায াা 

খুরনা 

২২৩৭ 2237 রভাঃ জারকয রান্ডন 

রভাঃ নুয আরাভ রফশ্বা 

খুরনা 

২২৩৮ 2238 রভাঃ ান্ডনওয়াজ রস্কয 

রভাঃ াাদাৎ রস্কয 

খুরনা 

২২৩৯ 2239 গাজী অর ভামুন 

গাজী অর মুনসুয 

খুরনা 

২২৪০ 2240 যান্ডজ নন্দী 

তা কুভায নন্দী 

খুরনা 

২২৪১ 2241 রফনয় কৃঞ্চ ভের 

কাররদ ভের 

খুরনা 

২২৪২ 2242 ফাসুন্ডদফ ভের 

ন্নযাী ভের 

খুরনা 

২২৪৩ 2243 রগাার রদফনাথ 

যঞ্জন রদফনাথ 

খুরনা 

২২৪৪ 2244 ঈজ্জর ভের 

রফনয় ভের 

খুরনা 

২২৪৫ 2245 যাহুর রদফ বফযাগী 

মৃত রযন্ডতাল বফযাগী 

খুরনা 

২২৪৬ 2246 রখ যারজবুর আরাভ 

রখ নজরুর আরাভ 

খুরনা 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২২৪৭ 2247 রখ যারপঈর আরাভ 

রখ নজরুর আরাভ 

খুরনা 

২২৪৮ 2248 প্রদী কুভায ারদায 

মৃত ভলন চন্দ্র ারদায 

খুরনা 

২২৪৯ 2249 রফত্র কুভায ভের 

রযভর কুভায ভের 

খুরনা 

২২৫০ 2250 যথীন ভের 

রজত ভের 

খুরনা 

২২৫১ 2251 ন মফ রফশ্বা 

নাযায়ন চন্দ্র রফশ্বা 

খুরনা 

২২৫২ 2252 রভাঃ পয়ার রচৌধুযী 

রভাঃ যরপকুর আরাভ 

রচৌধুযী 

খুরনা 

২২৫৩ 2253 নুভ দা 

দুরার চন্দ্র দা 

খুরনা 

২২৫৪ 2254 ংকয রফিা 

রকদায রফশ্বা 

খুরনা 

২২৫৫ 2255 রফশ্বরজৎ কুভায যদায 

বযত চন্দ্র যদায 

খুরনা 

২২৫৬ 2256 ন্ডাক যায় 

মৃত বযত যায় 

খুরনা 

২২৫৭ 2257 ধভ মদা ফাআন 

ন্ডয চন্দ্র ফাআন 

খুরনা 

২২৫৮ 2258 স্বপ্না খাতুন 

রখ ভকবুর রান্ডন 

খুরনা 

২২৫৯ 2259 যান্ডদুজ্জাভান 

জাাংগীয রান্ডন যদায 

খুরনা 

২২৬০ 2260 অফদুর ফাযী ওয়াদুদী 

অরজফয যভান রভাল্যা 

খুরনা 

২২৬১ 2261 ন্দী কুভায অআচ 

রফশ্বনাথ অআচ 

খুরনা 

২২৬২ 2262  রভাঃ যরপকুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ আভাআর 

রান্ডন 

খুরনা 

২২৬৩ 2263  রনা যানী কুন্ডু 

জনাফ রনরদ কুন্ডু 

খুরনা 

২২৬৪ 2264 রভাল্যা রভাাম্মদ অব্দুল্লা 

অর ভামুন 

জনাফ রভাঃ রকভত অরী 

রভাল্যা 

খুরনা 

২২৬৫ 2265  রৌরবক কুভায রদ 

জনাফ যতন কুভায রদ 

খুরনা 

২২৬৬ 2266  রকন্ডায কুভায যায় 

জনাফ সুবাল চন্দ্র যায় 

খুরনা 

২২৬৭ 2267  রু কুভায ভের 

মৃত রনভাআ চন্দ্র ভের 

খুরনা 

২২৬৮ 2268  আবান রফশ্বা 

জনাফ নৃন্ডন্দ্র কুভায রফশ্বা 

খুরনা 

২২৬৯ 2269  অজভর রান্ডন 

জনাফ রভাঃ ভকবুর রান্ডন 

খুরনা 

২২৭০ 2270  রভাঃ ররঈর আরাভ 

জনাফ রভাঃ ভরজবুয যভান 

খুরনা 

২২৭১ 2271  সুচন্দা াওরাদায 

জনাফ নৄররন চন্দ্র াওরাদায 

খুরনা 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২২৭২ 2272  জান্নাতুর ভাওয়া 

জনাফ রখ রজল্লুয যভান 

খুরনা 

২২৭৩ 2273  রা কারত ভের 

জনাফ নন্ডযন্দ্রনাথ ভের 

খুরনা 

২২৭৪ 2274  স্মৃরতনূয 

জনাফ রভাঃ নূয অরভ 

খুরনা 

২২৭৫ 2275  সুজন যায় 

জনাফ বন্ডরন যায় 

খুরনা 

২২৭৬ 2276  তযরজত যকায 

জনাফ রনভ মর যকায 

খুরনা 

২২৭৭ 2277  রমু রফশ্বা 

জনাফ রয চন্দ্র রফশ্বা 

খুরনা 

২২৭৮ 2278  জর কারত রধকাযী 

জনাফ কুর কৃষ্ণ রধকাযী 

খুরনা 

২২৭৯ 2279  রা কুভায দা 

মৃত রগৌযদ দা 

খুরনা 

২২৮০ 2280  ফন্দনা যায় 

জনাফ ন্ডাক যায় 

খুরনা 

২২৮১ 2281  রভাঃ খাররদুয যভান 

জনাফ রভাঃ রপঈর অজভ 

খুরনা 

২২৮২ 2282  নূযজাান খানভ 

জনাফ নূয রভাাম্মদ 

খুরনা 

২২৮৩ 2283  যান্ডর যদায 

জনাফ অব্দুয ান্নান যদায 

খুরনা 

২২৮৪ 2284  রজ,এভ যারকফঈজ্জাভান 

মৃত অঃ যাজ্জাক গাজী 

খুরনা 

২২৮৫ 2285  রচযরঞ্জত ভরল্লক 

জনাফ রক্ষতী ভরল্লক 

খুরনা 

২২৮৬ 2286  াযরভন জাান যরন 

জনাফ রখ রযাজুর আরাভ 

খুরনা 

২২৮৭ 2287  পয়জুর কফীয 

জনাফ অযাফুর অরভ 

গাজী 

খুরনা 

২২৮৮ 2288  ঋতুযাজ রধকাযী 

জনাফ যফীন রধকাযী 

খুরনা 

২২৮৯ 2289  রভাঃ হুাআন রফশ্বা 

জনাফ রভাঃ অব্দুর াররভ 

রফশ্বা 

খুরনা 

২২৯০ 2290  রভাঃ নাজমু াাদাৎ 

জনাফ রভাঃ অব্দুয যাজ্জাক 

রভাড়র 

খুরনা 

২২৯১ 2291 ঈন্ডম্ম ারফফা 

জনাফ রভাঃ াান কফীয 

কুরষ্টয়া 

২২৯২ 2292  কাজী নন্যা যভান 

জনাফ কাজী ওয়ার ঈয 

যভান 

কুরষ্টয়া 

২২৯৩ 2293  রভাঃ বুজ াান 

জনাফ রভাঃ অব্দু াত্তায 

কুরষ্টয়া 

২২৯৪ 2294 রভা: রুন্ডফর রাাআন 

অনছায অরী 

কুরষ্টয়া 

২২৯৫ 2295 রভা: রভাতাায রান্ডন 

রভা: অবুর রান্ডন 

কুরষ্টয়া 

২২৯৬ 2296 রভা: অযাপাত অরী 

রভা: ওয়ান্ডজদ অরী 

কুরষ্টয়া 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২২৯৭ 2297 ভাবুবুয যভান 

পজলুয যভান 

কুরষ্টয়া 

২২৯৮ 2298 রভা: ররটন আরাভ 

রভা: রপ ঈরদ্দন 

কুরষ্টয়া 

২২৯৯ 2299 রযাকনুজ্জাভান 

রভা: পজলুর ক 

কুরষ্টয়া 

২৩০০ 2300 অবু ফকয ররদ্দক 

জাকারযয়া অান্ডম্মদ  

কুরষ্টয়া 

২৩০১ 2301 রভা: রভজানুয যভান 

রভা: রন্ডকর অরী যদায 

কুরষ্টয়া 

২৩০২ 2302 রান্ডর ভামুদ 

অরভয অরর 

কুরষ্টয়া 

২৩০৩ 2303 রভাঃ অরযফুর আরাভ 

রভাঃ নূরুর আরাভ 

কুরষ্টয়া 

২৩০৪ 2304 রযাভানা াযবীন 

রভাঃ রযয়াজ ঈদ্দীন রখ 

কুরষ্টয়া 

২৩০৫ 2305 রভাছাঃ জুন্ডরখা খাতুন 

রভাঃ ারপজুর আরাভ 

কুরষ্টয়া 

২৩০৬ 2306 রভাঃ নারদুর আরাভ 

মৃত অান অরী 

কুরষ্টয়া 

২৩০৭ 2307 আভযান খান 

অভজাদ অরী খান 

কুরষ্টয়া 

২৩০৮ 2308 রভাঃ রভনারুর আরাভ 

রভাঃ অআয়ুফ অরী 

কুরষ্টয়া 

২৩০৯ 2309 অবুর কারাভ অজাদ 

রভাঃ অফদুর ভান্নান খান 

কুরষ্টয়া 

২৩১০ 2310 রভাছাঃ রজরভন অক্তায 

রভাঃ রভাজান্ডম্মর রান্ডন 

কুরষ্টয়া 

২৩১১ 2311 রভাঃ তারযকুর আরাভ 

  রভাঃ ভদন অরী 

কুরষ্টয়া 

২৩১২ 2312 রভাঃ ারনুয আরাভ 

রভাঃ জান্ডভদ অরী 

কুরষ্টয়া 

২৩১৩ 2313 যতন কুভায রকদায 

নীরভরন রকদায 

কুরষ্টয়া 

২৩১৪ 2314 রভাঃ নাজমুর আরাভ 

রভাঃ জান্ডকয অরী 

কুরষ্টয়া 

২৩১৫ 2315 রভাঃ রযফুর আরাভ 

রভাঃ ওররমুরদ্দন গাজী 

কুরষ্টয়া 

২৩১৬ 2316  রযানা াযবীন 

জনাফ রভাঃ রযয়াজ ঈদ্দীন 

রখ 

কুরষ্টয়া 

২৩১৭ 2317  রভন্টু কুভায ভের 

জনাফ রগাার চন্দ্র ভের 

কুরষ্টয়া 

২৩১৮ 2318  রভাঃ যাজন অরী 

জনাফ রভাঃ যরদুর ভরল্লক 

কুরষ্টয়া 

২৩১৯ 2319  রভাঃ তরযকুর কারদয জরন 

জনাফ রভাঃ ওভয পারুক 

কুরষ্টয়া 

২৩২০ 2320 রভাঃ ান্ডনায়ায রান্ডন 

জনাফ রভাঃ নজরুর আরাভ 

কুরষ্টয়া 

২৩২১ 2321  রভাঃ রভরন আরাভ 

জনাফ রভাঃ অব্দুর ভান্ডরক 

াাড় 

কুরষ্টয়া 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২৩২২ 2322  রভাঃ অরী রান্ডন 

জনাফ রভাঃ অবুর রান্ডন 

কুরষ্টয়া 

২৩২৩ 2323  রমুর রফশ্বা 

জনাফ নূয রান্ডন 

কুরষ্টয়া 

২৩২৪ 2324  রভাঃ অরভগীয রান্ডন 

জনাফ রভাঃ অব্দুয যরদ 

কুরষ্টয়া 

২৩২৫ 2325  অরনসুয যভান 

জনাফ ভাাবুফ অন্ডভদ 

কুরষ্টয়া 

২৩২৬ 2326  ওভান গরন 

জনাফ অব্দুর ভরজদ 

কুরষ্টয়া 

২৩২৭ 2327  রভাঃ অবু জাপয ররদ্দক 

জনাফ রদুর আরাভ  

কুরষ্টয়া 

২৩২৮ 2328  প্রদী কুভায ভের 

জনাফ রনতাআ চন্দ্র ভের 

কুরষ্টয়া 

২৩২৯ 2329  করফয ঈরদ্দন 

জনাফ রর অন্ডম্মদ 

কুরষ্টয়া 

২৩৩০ 2330  রভাঃ রান্ডর যানা 

জনাফ রভাঃ নওয়াবুর 

আরাভ 

কুরষ্টয়া 

২৩৩১ 2331  রভাঃ রুন্ডফর অর ভামুন 

জনাফ রভাঃ ওভয অরী 

কুরষ্টয়া 

২৩৩২ 2332  রভাঃ অবু াআদ রভাাম্মদ 

চর 

জনাফ ফজলুর যভান 

কুরষ্টয়া 

২৩৩৩ 2333  রভাঃ যরপকুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ রযজাঈর ক 

কুরষ্টয়া 

২৩৩৪ 2334  রভাঃ রজন্না অরী 

জনাফ রভাঃ অরজফয রখ 

কুরষ্টয়া 

২৩৩৫ 2335  রভাঃ রভরন অরী 

জনাফ রভাঃ হুযভত অরী 

কুরষ্টয়া 

২৩৩৬ 2336  রভাঃ অব্বা অরী 

জনাফ রভাঃ অরভ অরী 

কুরষ্টয়া 

২৩৩৭ 2337  রভাঃ নাজমুর ক 

জনাফ রভাঃ রকযাভত অরী 

কুরষ্টয়া 

২৩৩৮ 2338  রভাঃ অজাদ অরী 

জনাফ ান্ডদক রান্ডন 

কুরষ্টয়া 

২৩৩৯ 2339  রভরয কুভায রফশ্বা 

জনাফ সুরনর কুভায রফশ্বা 

কুরষ্টয়া 

২৩৪০ 2340  ন্ডরাক কুভায কভ মকায 

জনাফ যরফন্দু কুভায 

কভ মকায 

কুরষ্টয়া 

২৩৪১ 2341  রপন্ডযাজ অর ভামুন 

জনাফ রভাঃ অব্দুর ফারয 

কুরষ্টয়া 

২৩৪২ 2342  রপন্ডযাজ খান 

জনাফ পারুক রান্ডন খান 

কুরষ্টয়া 

২৩৪৩ 2343  রভাঃ অক্তারুজ্জাভান 

জনাফ রভাঃ ভরজফয যভান 

কুরষ্টয়া 

২৩৪৪ 2344  রভাঃ যরপকুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ আয়ারছন অরী 

কুরষ্টয়া 

২৩৪৫ 2345  নুরুন্নাায খাতুন 

জনাফ রখান্দকায অনারুর 

আরাভ 

কুরষ্টয়া 

২৩৪৬ 2346  রযফুর আরাভ ফকুর 

জনাফ রভাঃ জাভার রান্ডন 

কুরষ্টয়া 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২৩৪৭ 2347  নন্যা অপন্ডযাজ 

জনাফ খন্দকায অনারুর 

আরাভ 

কুরষ্টয়া 

২৩৪৮ 2348  রভাঃ অকুর ঈরদ্দন 

জনাফ অব্দুর করযভ 

কুরষ্টয়া 

২৩৪৯ 2349  ভরযয়ভ খাতুন 

জনাফ অরজজুর রখ 

কুরষ্টয়া 

২৩৫০ 2350  রভাঃ ফজলুয যভান 

জনাফ রভাঃ যরভ ঈরদ্দন 

কুরষ্টয়া 

২৩৫১ 2351  রান্ডর যানা 

জনাফ রভাঃ অব্দুয কাআয়ুভ 

কুরষ্টয়া 

২৩৫২ 2352  অব্দুল্লা অর আভযান 

জনাফ রভাঃ অব্দুর ররতপ 

কুরষ্টয়া 

২৩৫৩ 2353  রভাঃ ভরনরুজ্জাভান 

জনাফ মৃত অব্দুর অরজজ 

কুরষ্টয়া 

২৩৫৪ 2354  রভাছাঃ রযান্ডকয়া খাতুন 

জনাফ রভাঃ রযয়াজ ঈদ্দীন  

কুরষ্টয়া 

২৩৫৫ 2355  অভীয াভজা 

জনাফ কুতুফ ঈরদ্দন 

কুরষ্টয়া 

২৩৫৬ 2356  রভাঃ তানবীয যভান 

জনাফ রভাঃ ীদ অরী 

কুরষ্টয়া 

২৩৫৭ 2357  রভাঃ অব্দুল্লা অর ভামুন 

জনাফ রভাঃ রভারভনুর ক 

কুরষ্টয়া 

২৩৫৮ 2358  যাজু অন্ডভদ 

জনাফ রভাঃ অজভ ভের 

কুরষ্টয়া 

২৩৫৯ 2359  রচন্য় রবৌরভক 

জনাফ বচতন্য রবৌরভক 

কুরষ্টয়া 

২৩৬০ 2360  রভাাম্মদ পযাদ রান্ডন 

জনাফ রভাাম্মদ ভরন 

অরী রফশ্বা 

কুরষ্টয়া 

২৩৬১ 2361  রভাঃ যারকবুর াান 

জনাফ রভাঃ ছন্ডফদ অরী 

কুরষ্টয়া 

২৩৬২ 2362  এ.রক. ান্ডদ 

জনাফ রভাঃ আনামুর ক 

কুরষ্টয়া 

২৩৬৩ 2363  রভাঃ কদভ অরী 

জনাফ রভাঃ অব্দুয ান্নান 

কুরষ্টয়া 

২৩৬৪ 2364  অব্দুর ান্নান 

জনাফ রন্ডকন্দায অরী 

কুরষ্টয়া 

২৩৬৫ 2365  যাজীফ কুভায রাদ্দায 

জনাফ কুভান্ডয রাদ্দায 

কুরষ্টয়া 

২৩৬৬ 2366  রভাঃ যারদুর আরাভ 

জনাফ অব্দুয ররতপ 

কুরষ্টয়া 

২৩৬৭ 2367  রভাছাঃ রুফাআয়া অপরযন 

জনাফ জান রভাাম্মদ খান 

কুরষ্টয়া 

২৩৬৮ 2368  জারদুর আরাভ 

জনাফ ভন্ডয়ন ঈরদ্দন 

কুরষ্টয়া 

২৩৬৯ 2369  রৌযব যকায 

জনাফ ভন্ডনাযঞ্জন যকায 

কুরষ্টয়া 

২৩৭০ 2370  রভাঃ অজভর রান্ডন 

জনাফ রভাঃ অক্তায রান্ডন 

কুরষ্টয়া 

২৩৭১ 2371  দীায়ন যকায 

জনাফ রনর কুভায যকায 

ভাগুযা 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২৩৭২ 2372  রযন্টু কুভায যকায 

জনাফ যফীন্দ্রনাথ যকায 

ভাগুযা 

২৩৭৩ 2373  রভজমা অব্দুল্লা অরফদ 

ররদ্দক 

জনাফ রভজমা রকৌরক 

ররদ্দরক 

ভাগুযা 

২৩৭৪ 2374  ভরনযা খাতুন 

জনাফ রভাঃ কান্ডভ অরী 

রজায়াযদায 

ভাগুযা 

২৩৭৫ 2375  রভাঃ ররটন রভয়া 

জনাফ রভাঃ ররদ্দকুয যভান 

ভাগুযা 

২৩৭৬ 2376  রযন কুভায যকায 

জনাফ সুফা চন্দ্র যকায 

ভাগুযা 

২৩৭৭ 2377  রু কুভায রস্কয 

জনাফ ফরিভ চন্দ্র রস্কয 

ভাগুযা 

২৩৭৮ 2378  ঈজ্জ্বর রজায়াদ্দমায 

মৃত রপ্রয়নাথ রজায়াদ্দমায 

ভাগুযা 

২৩৭৯ 2379  ররটন কুভায রফশ্বা 

জনাফ শুরত রফশ্বা 

ভাগুযা 

২৩৮০ 2380  রভঠুন রফশ্বা 

জনাফ রফষ্ণুদ রফশ্বা 

ভাগুযা 

২৩৮১ 2381  রভাঃ নারভ াযন্ডবজ 

অকা 

জনাফ াানুজ্জাভান 

ভাগুযা 

২৩৮২ 2382  সুজন কুভায রফশ্বা 

জনাফ ারত যাভ রফশ্বা 

ভাগুযা 

২৩৮৩ 2383  রভাঃ জহুরুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ কাওছায ভের 

ভাগুযা 

২৩৮৪ 2384  রভাঃ রকযাভত অরী 

জনাফ রভাঃ অঃ াররভ 

রভাল্লা 

ভাগুযা 

২৩৮৫ 2385  রফপ্লফ রফশ্বা 

জনাফ নৃন্ডন্দ্রনাথ রফশ্বা 

ভাগুযা 

২৩৮৬ 2386  রভাছাঃ জান্নাত অযা 

জনাফ রখ রযজাঈর ক 

ভাগুযা 

২৩৮৭ 2387  রভাঃ আভযান রান্ডন 

জনাফ রভাঃ অ্আয়ুফ রভাল্লা 

ভাগুযা 

২৩৮৮ 2388  রমুর ভের 

জনাফ যাজকুভায ভের 

ভাগুযা 

২৩৮৯ 2389  রভাঃ অর-অভীন 

জনাফ রভাঃ যওন অরী 

রস্কয 

ভাগুযা 

২৩৯০ 2390  ররকন রন 

জনাফ ারু রন 

ভাগুযা 

২৩৯১ 2391  রভল্টন দা 

জনাফ রনরখর দা 

ভাগুযা 

২৩৯২ 2392  রভাঃ অর ভামুন 

জনাফ রভাঃ অরতয়ায রভাল্লা 

ভাগুযা 

২৩৯৩ 2393  যন্ডভন দা 

জনাফ যফীন্দ্রনাথ দা 

ভাগুযা 

২৩৯৪ 2394 বুজ াত্র 

তযদ াত্র 

ভাগুড়া 

২৩৯৫ 2395 রভা: ভাসুদ যানা 

রভা: অবুর কান্ডভ 

ভাগুড়া 

২৩৯৬ 2396 ঞ্জয় রফশ্বা 

মৃত: রপ্রয়নাথ রফশ্বা 

ভাগুড়া 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২৩৯৭ 2397 ভর কুভায ভ মা 

জ্ঞান্ডনন্দ্র নাথ ভ মা 

ভাগুযা 

২৩৯৮ 2398 নাদী রফশ্বা 

রপ্রয়নাথ রফশ্বা 

ভাগুযা 

২৩৯৯ 2399 রাাগ রান্ডন 

অবুর ফাায 

ভাগুযা 

২৪০০ 2400 গান্ডয়ত্রী রফশ্বা 

যন্ডভ রফশ্বা 

ভাগুযা 

২৪০১ 2401 রান্ডর যানা 

অফদুর ওাফ 

ভাগুযা 

২৪০২ 2402 রভাঃ াানুজ্জাভান 

রাঃ আনছায ঈরদ্দন মুন্পী 

ভাগুযা 

২৪০৩ 2403 অফদুয যরভ 

রভাঃ ফাফয অরী রভাল্লা 

ভাগুযা 

২৪০৪ 2404 রভঠুন ীর 

ভাখন ীর 

ভাগুযা 

২৪০৫ 2405 রফঈটর রফশ্বা 

ব্রন্ডজন্দ্র নাথ রফশ্বা 

ভাগুযা 

২৪০৬ 2406 রভাঃ রনক রান্ডন 

রভাঃ অরতয়ায যভান 

ভাগুযা 

২৪০৭ 2407  রভাঃ অয অরী 

জনাফ রভাঃ ছন্ডযায়ায ভের 

ভাগুযা 

২৪০৮ 2408  রভাঃ টিনৄ সুরতান 

জনাফ রভাঃ রভনাজ ঈরদ্দন 

ভাগুযা 

২৪০৯ 2409  প্রণফ ভের 

জনাফ রযভর ভের 

ভাগুযা 

২৪১০ 2410  রভাঃ আকযামুজ্জাভান 

জনাফ রভাঃ দররর ঈরদ্দন 

রভাল্যা 

ভাগুযা 

২৪১১ 2411  রভাঃ নাররুর আরাভ 

জনাফ রখ রযাজুর আরাভ 

ভাগুযা 

২৪১২ 2412  রভাঃ ওভয পারুক 

জনাফ রভাঃ রদন্ডরায়ায 

খন্দকায 

ভাগুযা 

২৪১৩ 2413  রভাঃ যরকবুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ রগারাভ নফী 

ভের 

ভাগুযা 

২৪১৪ 2414  বয়দ অরভনুর ক 

জনাফ বয়দ রান্ডন অরী 

ভাগুযা 

২৪১৫ 2415  রভাঃ কাআয়ুভ অরী 

জনাফ রভাঃ খররর রভাল্যা 

ভাগুযা 

২৪১৬ 2416  ভাধুযী রফশ্বা 

জনাফ রক্ষরত চন্দ্র রফশ্বা 

ভাগুযা 

২৪১৭ 2417  রভাঃ াান াযন্ডবজ 

জনাফ রভাঃ ছন্ডফদ অরী 

রফশ্বা 

ভাগুযা 

২৪১৮ 2418  রভাঃ াভীভ রান্ডন 

জনাফ রভাঃ ারপজায রফশ্বা 

ভাগুযা 

২৪১৯ 2419  তান্ডযক অরজজ 

জনাফ রভাঃ অবু ফক্কয মুন্পী 

ভাগুযা 

২৪২০ 2420  রভত যকায 

জনাফ রগৌতভ যকায 

ভাগুযা 

২৪২১ 2421  ররটন কুভায ভের 

জনাফ সুফা চন্দ্র রফশ্বা 

ভাগুযা 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২৪২২ 2422  রভযাজুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ নারজভ ঈরদ্দন 

রখ 

ভাগুযা 

২৪২৩ 2423  রভাঃ তাাজ্জত রান্ডন 

জনাফ রভাঃ যরপঈরদ্দন 

রভাল্যা 

ভাগুযা 

২৪২৪ 2424  রভাঃ অররভ রভাল্যা 

জনাফ রভাঃ আরাভ রভাল্যা 

ভাগুযা 

২৪২৫ 2425  রফপ্লফ যকায 

জনাফ রফষ্ণুদ যকায 

ভাগুযা 

২৪২৬ 2426  দীক কুভায রফশ্বা 

জনাফ মূল্য চন্দ্র রফশ্বা 

ভাগুযা 

২৪২৭ 2427  রভাঃ ভাফুজ আরাভ 

জনাফ রভাঃ আক্তায অরী 

রভন্ডযনৄয 

২৪২৮ 2428  রভাঃ ভান্ডজদুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ রার চাঁদ অরী 

রভন্ডযনৄয 

২৪২৯ 2429  রভাঃ রতৌরপক এরাী 

জনাফ রভাঃ াভসুর অরভ 

রভন্ডযনৄয 

২৪৩০ 2430  রভাঃ রযফুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ ভরনয ঈরদ্দন 

রভন্ডযনৄয 

২৪৩১ 2431  রভাঃ সুভন রযজা 

জনাফ ফজলুয যভান 

রভন্ডযনৄয 

২৪৩২ 2432  রভাছাঃ নারছভা অক্তায 

ভয়না 

জনাফ রভাঃ অঃ ান্নান 

রভন্ডযনৄয 

২৪৩৩ 2433  রভাঃ রযন অরী 

জনাফ রভাঃ অত্তাফ অরী 

রভন্ডযনৄয 

২৪৩৪ 2434  যানা অন্ডভদ 

জনাফ রভাঃ দাঈদ অরী 

রভন্ডযনৄয 

২৪৩৫ 2435  রভাঃ াদ্দাভ রান্ডন 

জনাফ রভাঃ রপঈরদ্দন 

রভন্ডযনৄয 

২৪৩৬ 2436  রভাঃ অবু াইদ 

জনাফ রভাঃ আজারুর ক 

রভন্ডযনৄয 

২৪৩৭ 2437  রভাঃ অর অরভন 

জনাফ রভাঃ অব্দুয কান্ডদয  

রভন্ডযনৄয 

২৪৩৮ 2438  রভাঃ রা রান্ডন 

জনাফ রভাঃ অব্দুর ভান্নান 

রভন্ডযনৄয 

২৪৩৯ 2439  রভাঃ ভরদুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ রতাপান্ডজ্জর 

অরী 

রভন্ডযনৄয 

২৪৪০ 2440  রভাঃ হুভায়ুন করফয 

জনাফ াদ অন্ডভদ 

রভন্ডযনৄয 

২৪৪১ 2441  রভাঃ াদ্দাভ রান্ডন 

জনাফ রভাঃ রভাজান্ডম্মর ক 

রভন্ডযনৄয 

২৪৪২ 2442  রক,এভ, নারজভ 

জনাফ নরজয অন্ডভদ খান 

নড়াআর 

২৪৪৩ 2443  রফরথ খানভ 

জনাফ রভাঃ ওয়ারদুজ্জাভান 

নড়াআর 

২৪৪৪ 2444  অর-অরভন রতু 

জনাফ অন্ডম্মদ অরী 

নড়াআর 

২৪৪৫ 2445  রভাঃ খাররদ াান 

জনাফ রভাঃ জারকয রান্ডন 

নড়াআর 

২৪৪৬ 2446  রভাঃ কাভরুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ অবুর খান্ডয়য 

রভাল্লা 

নড়াআর 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২৪৪৭ 2447  রভাঃ াগয আরাভ 

জনাফ রভাঃ অরজফয রখ 

নড়াআর 

২৪৪৮ 2448  তানরজয়া আরাভ তৃলা 

জনাফ রভাঃ নজরুর আরাভ 

নড়াআর 

২৪৪৯ 2449  রভাঃ যআচ রকদায 

জনাফ রভাঃ অকুফফয 

রকদায 

নড়াআর 

২৪৫০ 2450  নূয আরাভ রভাল্যা 

জনাফ ফযকত অরী রভাল্যা 

নড়াআর 

২৪৫১ 2451  জররুর আরাভ 

জনাফ রযজাঈয করযভ 

নড়াআর 

২৪৫২ 2452  জীভ ঈরদ্দন 

জনাফ বুয রখ 

নড়াআর 

২৪৫৩ 2453  রভাঃ যাজু রখ 

জনাফ রভাঃ অরী অাম্মদ 

রখ 

নড়াআর 

২৪৫৪ 2454  ররজা অক্তায 

জনাফ রভাঃ কাওছায রভাল্যা 

নড়াআর 

২৪৫৫ 2455  অর-আভযান 

জনাফ রভাঃ কাআয়ুভ রখ 

নড়াআর 

২৪৫৬ 2456  রাহুয়ায যভান 

জনাফ রযজাঈয করযভ 

নড়াআর 

২৪৫৭ 2457  রভাঃ রজাদুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ আরদ্র রভাল্যা 

নড়াআর 

২৪৫৮ 2458  এ.এভ. ভীন ।রী 

জনাফ রখ রভাঃ তরফফয 

যভান 

নড়াআর 

২৪৫৯ 2459  তুলায কুভায দত্ত 

জনাফ তা কুভায দত্ত 

নড়াআর 

২৪৬০ 2460  জয় কুভায যায় 

মৃত রবারানাথ যায় 

নড়াআর 

২৪৬১ 2461  রভাঃ রখ াদী আফন্ডন 

অজীজ  

জনাফ রভাঃ রখ অরজজুর 

ক 

নড়াআর 

২৪৬২ 2462  কারত্তমক টিকাদায 

জনাফ রনরখর টিকাদায 

নড়াআর 

২৪৬৩ 2463  রভাঃ রাাগ যদায 

জনাফ রভাঃ রভাতান্ডরফ 

যদায 

নড়াআর 

২৪৬৪ 2464  নয়ন কুভায রফশ্বা 

জনাফ রভরয কুভায রফশ্বা 

নড়াআর 

২৪৬৫ 2465  সুকাত ভের 

জনাফ যন্ডভ চন্দ্র ভের 

নড়াআর 

২৪৬৬ 2466  ীভ কুভায রফশ্বা 

জনাফ বক্ত যঞ্জন রফশ্বা 

নড়াআর 

২৪৬৭ 2467  রভাঃ ারযয়ায বুরবুর 

জনাফ রভাঃ টুকু রভয়া 

নড়াআর 

২৪৬৮ 2468  সুভাআয়া আয়ারভন রভতা 

জনাফ রভাঃ অবুর রান্ডন 

নড়াআর 

২৪৬৯ 2469  যভা রফশ্বা 

জনাফ ভয রফশ্বা 

নড়াআর 

২৪৭০ 2470 ননীন্ডগাার রভাাত 

জনাফ কানাআরার রভাাত 

নড়াআর 

২৪৭১ 2471  অরভগীয রখ 

জনাফ রভাঃ মুনসুয রঝ 

নড়াআর 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২৪৭২ 2472  রফত্র ভাদ্দায 

জনাফ ভঙ্গর ভাদ্দায 

নড়াআর 

২৪৭৩ 2473  রবরজৎ দা 

জনাফ কাররদ দা 

নড়াআর 

২৪৭৪ 2474  ঈত্তভ কুভায রফশ্বা 

জনাফ রকৌরক রার রফশ্বা 

নড়াআর 

২৪৭৫ 2475 রভঠুন কুভায রফশ্বা 

ভন্টু কুভায রফশ্বা 

নড়াআর 

২৪৭৬ 2476 রভা: যরফন াান 

রভা: রররভ রভাল্লা 

নড়াআর 

২৪৭৭ 2477 রখ যানা ভামুদ 

ভারন রখ 

নড়াআর 

২৪৭৮ 2478 রভরন খানভ 

রভাঃ অফদুর ক রভাল্লযা 

নড়াআর 

২৪৭৯ 2479 স্বাতী ভের 

সুবাল চন্দ্র ভের 

াতক্ষীযা 

২৪৮০ 2480 রভাঃ আভদাদুর ক 

মৃত রদুর ক 

নড়াআর 

২৪৮১ 2481 রারনয়া খানভ 

রভাঃ ভরনরুজ্জাভান 

নড়াআর 

২৪৮২ 2482 রুনা রায়রা 

রভাঃ কওছায রভাল্যা 

নড়াআর 

২৪৮৩ 2483 জনাফ মৃনার কারত ানা 

জনাফ বন্ডফন্দ্রনাথ ানা 

াতক্ষীযা 

২৪৮৪ 2484  াইদুয যভান 

জনাফ অব্দুর গফুয 

াতক্ষীযা 

২৪৮৫ 2485  অক্তারুর আরাভ 

জনাফ অাযাত গাজী 

াতক্ষীযা 

২৪৮৬ 2486  রভাঃ জারকরুর আরাভ 

জনাফ অব্দুর গফুয গাজী 

াতক্ষীযা 

২৪৮৭ 2487  প্রীরতরতা ভের 

জনাফ ভরনন্দ্রনাথ ভের 

াতক্ষীযা 

২৪৮৮ 2488  রভাঃ খায়রুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ ভীযজান অরী 

খাঁন 

াতক্ষীযা 

২৪৮৯ 2489  সুংকায যকায 

জনাফ রযন্ডতাল যকায 

াতক্ষীযা 

২৪৯০ 2490  জগন্নাথ ভের 

জনাফ রচত্তযঞ্জন ভের 

াতক্ষীযা 

২৪৯১ 2491  নাইভ আরাভ 

জনাফ যান্ডদুর আরাভ 

রভাড়র 

াতক্ষীযা 

২৪৯২ 2492  তরযকুর আরাভ 

জনাফ ন্ডযায়ায রান্ডন 

াতক্ষীযা 

২৪৯৩ 2493  রভাঃ অর ভামুন 

মুত অরজফায যভান 

াতক্ষীযা 

২৪৯৪ 2494  রভাঃ কাভরুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ রভাজান্ডম্মর ক 

াতক্ষীযা 

২৪৯৫ 2495  রভাঃ মুজারদুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ অরতয়ায 

যভান 

াতক্ষীযা 

২৪৯৬ 2496  রভাঃ অরভরুর আরাভ 

জনাফ অন্ডছয অরী গাজী 

াতক্ষীযা 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২৪৯৭ 2497  রগারফন্দ ঢারী 

জনাফ তযযঞ্জন ঢারী 

াতক্ষীযা 

২৪৯৮ 2498  ঞ্জয় কুভায ভের 

জনাফ যাভদ ভের 

াতক্ষীযা 

২৪৯৯ 2499  জয় ভের 

জনাফ যাভদ ভের 

াতক্ষীযা 

২৫০০ 2500  রভাঃ অরফদুয যভান 

জনাফ রভাঃ রছামুদ্দীন 

াতক্ষীযা 

২৫০১ 2501  জয় কুভায ভের 

জনাফ রগারফন্দ কুভায ভের 

াতক্ষীযা 

২৫০২ 2502  রভতাব দা 

জনাফ রনর দা 

াতক্ষীযা 

২৫০৩ 2503  বুজ কুভায রফশ্বা 

জনাফ সুকুভায রফশ্বা 

াতক্ষীযা 

২৫০৪ 2504  সুকাত কুভায ভের 

জনাফ রনযান ভের 

াতক্ষীযা 

২৫০৫ 2505  রদফব্রত চক্রফত্তী 

জনাফ রত চক্রফত্তী 

াতক্ষীযা 

২৫০৬ 2506  রভাঃ াান অরী 

জনাফ রভাঃ অভন্ডজদ অরী 

াতক্ষীযা 

২৫০৭ 2507  ফরন্ডদফ কুভায বফযাগী 

জনাফ ভর কৃষ্ণ বফযাগী 

াতক্ষীযা 

২৫০৮ 2508  রভাঃ তানরজয াান 

জনাফ নুরুর আরাভ রভাড়র 

াতক্ষীযা 

২৫০৯ 2509  যরফঈর আরাভ 

জনাফ রভাঃ ভরদুর গাআন 

াতক্ষীযা 

২৫১০ 2510  রনীথ কুভায গান্ডয়ন 

জনাফ রগারফন্দ গান্ডয়ন 

াতক্ষীযা 

২৫১১ 2511  রভাঃ ভাসুভ রফল্লা 

মৃত অভজাদ রান্ডন রফশ্বা 

াতক্ষীযা 

২৫১২ 2512  ংকয যায় 

জনাফ রদরী যায় 

াতক্ষীযা 

২৫১৩ 2513  রখ ারফফয অরভ 

জনাফ রখ যায়ান অরভ 

াতক্ষীযা 

২৫১৪ 2514  যারজয়া সুরতানা 

জনাফ রভাঃ নুয আরাভ 

ভের 

াতক্ষীযা 

২৫১৫ 2515  সুবাল চন্দ্র বফযাগী 

জনাফ রকযণ চন্দ্র বফযাগী 

াতক্ষীযা 

২৫১৬ 2516  সুন্ডদফ ানা 

জনাফ রফরযরঞ্চ ানা 

াতক্ষীযা 

২৫১৭ 2517  রভাঃ রভাাযযপ রান্ডন 

জনাফ রভাঃ ভরঈরদ্দন 

যদায 

াতক্ষীযা 

২৫১৮ 2518  রভাঃ াআদুয যভান 

মৃত অভন্ডজয অরী 

াতক্ষীযা 

২৫১৯ 2519  অব্দু বুয 

জনাফ অআয়ুফ অরী 

াতক্ষীযা 

২৫২০ 2520  রভঠুন রধকাযী 

জনাফ রফভর চন্দ্র রধকাযী 

াতক্ষীযা 

২৫২১ 2521  প্রাত কুভায দা 

জনাফ রজত কুভায দা 

াতক্ষীযা 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২৫২২ 2522  ঞ্জয় কুভায ভের 

জনাফ যৎ চন্দ্র ভের 

াতক্ষীযা 

২৫২৩ 2523  যান্ডজ কুভায যকায 

জনাফ রবভান্য কুভায 

যকায 

াতক্ষীযা 

২৫২৪ 2524  জয়ত কুভায ভের 

জনাফ রগারফন্দ ভের 

াতক্ষীযা 

২৫২৫ 2525  াআদুয যভান 

জনাফ রভাঃ নুরুর আরাভ 

াতক্ষীযা 

২৫২৬ 2526  ঞ্জয় কুভায ভের 

জনাফ দুরখযাভ ভের 

াতক্ষীযা 

২৫২৭ 2527  ভরযয়ভ খাতুন 

মৃত রভাস্তপা গাআন 

াতক্ষীযা 

২৫২৮ 2528  রররমুজ্জাভান 

জনাফ রভারভন ঈদ্দীন 

াতক্ষীযা 

২৫২৯ 2529  রভাঃ জীভ ঈদ্দীন 

জনাফ রভাঃ রনজাভ ঈদ্দীন 

ঢারী 

াতক্ষীযা 

২৫৩০ 2530  রভাঃ নূয রভরন 

জনাফ  রভাঃ াআফুয যভান 

াতক্ষীযা 

২৫৩১ 2531  ররয কুভায রঘাল 

জনাফ রনতযানন্দ রঘাল 

াতক্ষীযা 

২৫৩২ 2532  অব্দুর াআ ররদ্দক 

জনাফ অফদুর অরজজ গাজী 

াতক্ষীযা 

২৫৩৩ 2533  রভাঃ ারফবুয যভান 

জনাফ রভাঃ অব্দু বুয 

াতক্ষীযা 

২৫৩৪ 2534  রগৌতভ কুভায যকায 

জনাফ রবুদ যকায 

াতক্ষীযা 

২৫৩৫ 2535 ভামুদুর াান 

জনাফ রভাঃ তারভদ রান্ডন 

াতক্ষীযা 

২৫৩৬ 2536  রভাঃ ভরন রাাআন 

জনাফ রভাঃ অপছায অরী 

াতক্ষীযা 

২৫৩৭ 2537  রযজওয়ানুর করযভ 

জনাফ অব্দুয যরদ ানা 

াতক্ষীযা 

২৫৩৮ 2538  অপন্ডযাজা খানভ 

জনাফ অবুর কান্ডভ 

াতক্ষীযা 

২৫৩৯ 2539  রভরন ভের 

জনাফ রযন্ডতাল ভের 

াতক্ষীযা 

২৫৪০ 2540  ভাসুদুয যভান 

মৃত জারার ঈদ্দীন গাজী 

াতক্ষীযা 

২৫৪১ 2541  নৄষ্প যানী ফাঈররয়া 

জনাফ ভন্ডন্দ্রনাথ যদায 

াতক্ষীযা 

২৫৪২ 2542  রভাঃ হুভায়ুন কফীয াজু 

জনাফ রভাঃ যরফঈর আরাভ 

াতক্ষীযা 

২৫৪৩ 2543  রভাঃ ভরপজুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ রভান্ডকছদ অরী 

যদায 

াতক্ষীযা 

২৫৪৪ 2544  অনন্দ যকায 

জনাফ মু্ভনাথ যকায 

াতক্ষীযা 

২৫৪৫ 2545  রফ দ বফযাগী 

জনাফ দূগ মা দ বফযাগী 

াতক্ষীযা 

২৫৪৬ 2546  রভাঃ রগারাভ অকাযী 

জনাফ রভাফাযক অরী 

াতক্ষীযা 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২৫৪৭ 2547  ঈজ্জ্বর রঘাল 

জনাফ ারুরার রঘাল 

াতক্ষীযা 

২৫৪৮ 2548  যাজীফ কুভায ঘযাভী 

জনাফ রযভর চন্দ্র ঘযাভী 

াতক্ষীযা 

২৫৪৯ 2549  মুন্পী অবু পান্ডয়দ 

জনাফ মুন্পী অরাভ অরজভ 

াতক্ষীযা 

২৫৫০ 2550  রজ,এভ, নাজমু াদাত 

জনাফ রজ, এভ, রগারাভ 

রভাস্তারদ 

াতক্ষীযা 

২৫৫১ 2551  যজত ভীয যায় 

জনাফ শুধাংশু রখয যায় 

াতক্ষীযা 

২৫৫২ 2552  ভীযন কুভায যকায 

জনাফ নৄররন রফাযী যকায 

াতক্ষীযা 

২৫৫৩ 2553  রফংকয ভের 

জনাফ কাররফাবু ভের 

াতক্ষীযা 

২৫৫৪ 2554  রৌন্ডভন দা 

জনাফ যফীন্দ্রনাথ দা 

াতক্ষীযা 

২৫৫৫ 2555  ীভা বট্টাচার্য্ম 

জনাফ রদরী বট্টাচার্য্ম 

াতক্ষীযা 

২৫৫৬ 2556  ঈজ্জর কুভায যায় 

জনাফ ঈদয় কুভায যায় 

াতক্ষীযা 

২৫৫৭ 2557  দুজময় যকায 

জনাফ যঞ্জন যকায 

াতক্ষীযা 

২৫৫৮ 2558  প্রফীয চন্দ্র ানা 

জনাফ রযদ ানা 

াতক্ষীযা 

২৫৫৯ 2559  বফন্ডতাল কুভায ভের 

জনাফ ঞ্চানন ভের 

াতক্ষীযা 

২৫৬০ 2560  রভাঃ ারপজুয যভান 

জনাফ রভাঃ ওকাত রান্ডন 

াতক্ষীযা 

২৫৬১ 2561  ঠাকুযদা ভের 

জনাফ রফনয়কৃষ্ণ ভের 

াতক্ষীযা 

২৫৬২ 2562  কাররদ রফশ্বা 

জনাফ যৎ রফশ্বা 

াতক্ষীযা 

২৫৬৩ 2563  শ্যাভাদ যকায  

জনাফ রনভ মর যকায 

াতক্ষীযা 

২৫৬৪ 2564  রভঠুন কুভায ভের 

জনাফ রগৌযদ ভের 

াতক্ষীযা 

২৫৬৫ 2565  তা কুভায যায় 

জনাফ প্রবাত কুভায যায় 

াতক্ষীযা 

২৫৬৬ 2566  শ্রান কুভায 

জনাফ যন্ডভ চন্দ্র যকায 

াতক্ষীযা 

২৫৬৭ 2567  ংকজ বফযাগী 

জনাফ অশুন্ডতাল বফযাগী 

াতক্ষীযা 

২৫৬৮ 2568  অরভগীয রান্ডন 

জনাফ রভাঃ নুরুজ্জাভান ানা 

াতক্ষীযা 

২৫৬৯ 2569  তরযকুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ অজফ অরী 

গাজী 

াতক্ষীযা 

২৫৭০ 2570  নুয আরাভ 

জনাফ অফদুর ভান্ডজদ রখ 

াতক্ষীযা 

২৫৭১ 2571  রভাঃ ভরনরুর আরাভ  

জনাফ রভাঃ রভাকন্ডছদ অরী 

কারযকয 

াতক্ষীযা 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২৫৭২ 2572  সুধী চন্দ্র রঘাল 

জনাফ সুরর চন্দ্র রঘাল 

াতক্ষীযা 

২৫৭৩ 2573  রভাঃ রফরার রান্ডন 

জনাফ রভাঃ অবু তান্ডরফ 

যদায 

াতক্ষীযা 

২৫৭৪ 2574  নু কুভায দা 

জনাফ ভদন কুভায দা 

াতক্ষীযা 

২৫৭৫ 2575  সুবরজৎ যকায 

জনাফ ন্ডতাল কুভায যকায 

াতক্ষীযা 

২৫৭৬ 2576  রভাঃ যরফঈর আরাভ 

জনাফ রভাঃ দযঈরদ্দন 

গাজী 

াতক্ষীযা 

২৫৭৭ 2577  রভাঃ যভাতুল্লা 

জনাফ রভাঃ অব্দু ারাভ 

াতক্ষীযা 

২৫৭৮ 2578  রিক ভের 

জনাফ প্রফীয কুভায ভের 

াতক্ষীযা 

২৫৭৯ 2579  সুব্রত ভের 

জনাফ সুধান্য ভের 

াতক্ষীযা 

২৫৮০ 2580  রভাঃ মুনতাজুর আরাভ 

জনাফ রভাঃ মুনছুয অরর 

াতক্ষীযা 

২৫৮১ 2581  রভাঃ অক্তারুজ্জাভান 

জনাফ রভাঃ নূন্ডযার অরভন 

াতক্ষীযা 

২৫৮২ 2582  যরপক-অর-করফয 

জনাফ অবুর রান্ডন 

াতক্ষীযা 

২৫৮৩ 2583 জনাফ ফাী কুভায অর্য্ম 

জনাফ ীতা যাভ অর্য্ম 

াতক্ষীযা 

২৫৮৪ 2584 জনাফ াদ্দাভ রাাআন 

জনাফ অব্দুর গফ পায 

াতক্ষীযা 

২৫৮৫ 2585 জনাফ করফয অন্ডম্মদ 

জনাফ ভামুদুর ক 

াতক্ষীযা 

২৫৮৬ 2586  জয়ন্ডফদ ভের 

জনাফ রফদযঞ্জন ভের 

াতক্ষীযা 

২৫৮৭ 2587  রভাঃ জাাঙ্গীয অরভ 

জনাফ রভাঃ অবু দাঈদ 

যদায 

াতক্ষীযা 

২৫৮৮ 2588  রভাঃ অাদুয যভান 

জনাফ াাজান 

াতক্ষীযা 

২৫৮৯ 2589  রদফাীল যকায 

জনাফ রযদ যকায 

াতক্ষীযা 

২৫৯০ 2590  রভাঃ জারকয রান্ডন 

জনাফ রভাঃ অঃ গপপায 

গাজী 

াতক্ষীযা 

২৫৯১ 2591 আস্রারপর অরভ 

অব্দু বুয রভাড়র 

াতক্ষীযা 

২৫৯২ 2592 রৌরভত্র রধকাযী 

রনভাআ চন্দ্র রধকাযী 

াতক্ষীযা 

২৫৯৩ 2593 তুপান কুভায রভত্র 

তন কুভায রভত্র 

াতক্ষীযা 

২৫৯৪ 2594 রদরওয়ায 

যআছঈদ্দীন 

াতক্ষীযা 

২৫৯৫ 2595 রভা: ভাসুদ যানা 

রভা: ভরনরুর আরাভ 

াতক্ষীযা 

২৫৯৬ 2596 রভা: রযাকনুজ্জাভান 

রভা: যহুর কুদ্দুছ 

াতক্ষীযা 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২৫৯৭ 2597 তুলায কারত যকায 

রনযঞ্জন যকায 

াতক্ষীযা 

২৫৯৮ 2598 ফাপ্পাযাজ দা 

নত কুভায দা 

াতক্ষীযা 

২৫৯৯ 2599 মৃতুযঞ্জয় কুভায ার 

মৃত: সুকুভায ার 

াতক্ষীযা 

২৬০০ 2600 রভা: অরযফুর আরাভ 

মৃত: অব্দু াত্তায গাজী 

াতক্ষীযা 

২৬০১ 2601 রভা: জারদুজ্জাভান 

রভা: ভানাজাত অরী 

ররদ্দকী 

াতক্ষীযা 

২৬০২ 2602 রভা: অরযজুর আরাভ 

অব্দুর অরজজ 

াতক্ষীযা 

২৬০৩ 2603 রভা: াান রযজা 

রভা: অব্দুর গফুয 

াতক্ষীযা 

২৬০৪ 2604 রদরী কুভায ভের 

রফদুয চন্দ্র ভের 

াতক্ষীযা 

২৬০৫ 2605 রভা: রয়ারুর আরাভ 

রভা: মযত অরী 

াতক্ষীযা 

২৬০৬ 2606 সুভঙ্গর কুভায ভের 

দীন নাথ ভের 

াতক্ষীযা 

২৬০৭ 2607 রভা: বতআমুয অরভ 

রভা: নুরুর আরাভ 

াতক্ষীযা 

২৬০৮ 2608 রজন্নাতুন্ডন্নছা 

মৃত: ভান্নান 

াতক্ষীযা 

২৬০৯ 2609 রফপ্লফ কুভায কভ মকায 

রজত কুভায কভ মকায 

াতক্ষীযা 

২৬১০ 2610 রভাঃ নারদুর আরাভ 

রজ এভ নজরুর আরাভ 

াতক্ষীযা 

২৬১১ 2611 রভাঃ জুররপকায রান্ডন 

রভাঃ অব্দুর ওাফ 

াতক্ষীযা 

২৬১২ 2612 রদরী কুভায ারদায 

প্রাদ কুভায ারদায 

াতক্ষীযা 

২৬১৩ 2613 রভাঃ াআফুর আরাভ  

রভাঃ অব্দুর অরজজ 

াতক্ষীযা 

২৬১৪ 2614 রদফব্রত কুভায যকায 

রফনয় কৃঞ্চ যকায 

াতক্ষীযা 

২৬১৫ 2615 শ্যাভা প্রাদ দা 

রফদ্য নাথ  দা 

াতক্ষীযা 

২৬১৬ 2616 াান আভাভ নাআভ 

অফদুর জররর 

াতক্ষীযা 

২৬১৭ 2617 রনতাআ চন্দ্র ভের 

জারভর ভের 

াতক্ষীযা 

২৬১৮ 2618 জান্নাতুর রপযন্ডদৌ 

ভরনরুর আরাভ 

াতক্ষীযা 

২৬১৯ 2619 রভাঃ যরপকুর আরাভ 

মুত রপাতুল্লা গাজী 

াতক্ষীযা 

২৬২০ 2620 জুররপকায অরী 

রজয়াদ অরী গাজী 

াতক্ষীযা 

২৬২১ 2621 রুা দা 

সুফর চন্দ্র দা 

াতক্ষীযা 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২৬২২ 2622 ধীযাজ কুভায যায় 

রগারফন্দ প্রাদ যায় 

াতক্ষীযা 

২৬২৩ 2623 দীন্ডন চন্দ্র ভের 

াধন কুভায ভের 

াতক্ষীযা 

২৬২৪ 2624 ফদরুজ্জাভান 

নজরুর আরাভ 

াতক্ষীযা 

২৬২৫ 2625 রভাঃ অর অরভন 

রভাঃ অফদুর গফুয গাআন 

াতক্ষীযা 

২৬২৬ 2626 রজ এভ াদ্দাভ রান্ডন 

রভাঃ রগয়া ঈরদ্দন 

াতক্ষীযা 

২৬২৭ 2627 কল্যান যকায 

ভন্ডরন্দু যকায 

াতক্ষীযা 

২৬২৮ 2628 অরভগীয রান্ডন 

রভাঃ জন্ডফদ অরী যদায 

াতক্ষীযা 

২৬২৯ 2629 অবু রররভ 

রভাঃ ফজলুয যভান 

াতক্ষীযা 

২৬৩০ 2630 রখ রভাকাযযভ রফল্লা 

রভাঃ যরফঈর আরাভ 

াতক্ষীযা 

২৬৩১ 2631 আঈনুছ অরী 

শুকুয অরী 

াতক্ষীযা 

২৬৩২ 2632 অব্দুর কান্ডদয  

জনাফ রভাঃ াভসুদ্দীন 

রভাল্লা 

াতক্ষীযা 

২৬৩৩ 2633 রতৌরদুয যভান 

জনাফ রভাঃ ভরতয়ায যভান 

াতক্ষীযা 

২৬৩৪ 2634  ারন রান্ডন 

জনাফ রভাঃ রুহুর অরভন 

রফশ্বা 

াতক্ষীযা 

২৬৩৫ 2635  রভন্ডদী াান 

জনাফ রভাঃ অব্দু ছান্ডরক 

াতক্ষীযা 

২৬৩৬ 2636 ভীযন যকায 

জনাফ রকযণ চন্দ্র যকায 

াতক্ষীযা 

২৬৩৭ 2637 রভাঃ সুরতান ভামুদ 

রভাঃ জযত অরী 

ফগুড়া 

২৬৩৮ 2638 রভাঃ সুভন খান 

রভাঃ অবুর কারাভ 

ফগুড়া 

২৬৩৯ 2639 রভাঃ রততা অরভ 

রভাঃ এভদাদুর ক 

ফগুড়া 

২৬৪০ 2640 রভাঃ অর অরভন 

মৃত- অব্দুর ওয়ান্ডদ 

ফগুড়া 

২৬৪১ 2641 রভাঃ অরযপ রান্ডন 

রভাঃ অন্ডনায়ায রান্ডন 

ফগুড়া 

২৬৪২ 2642 রভাছাঃ সুফনা অকতায 

রভাঃ অন্ডনায়য রান্ডন 

ফগুড়া 

২৬৪৩ 2643 রভাঃ রপষ্টায 

রভাঃ ছাভছুর অরী ভের 

ফগুড়া 

২৬৪৪ 2644 রভাঃ রগারাভ যফফানী 

রভাঃ বুলু রভয়া 

ফগুড়া 

২৬৪৫ 2645 অরযফুর আরাভ 

রভাঃ াভছুর ক 

ফগুড়া 

২৬৪৬ 2646 রভাঃ অব্দুয যঈপ 

মৃত-রদুর আরাভ 

ফগুড়া 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২৬৪৭ 2647 রভাঃ ভরজফয যভান 

রভাপাজ্জর রান্ডন 

ফগুড়া 

২৬৪৮ 2648 বয়দ প্লাফন রভয়া 

বয়দ াানুয রভয়া 

ফগুড়া 

২৬৪৯ 2649 ারফবুয যভান 

অব্দু ছারাভ 

ফগুড়া 

২৬৫০ 2650 রভাঃ রভন্ডদী াান 

রভাঃ এনামুর ক 

ফগুড়া 

২৬৫১ 2651 তরযকুর আরাভ 

রতাজান্ডম্মর ক 

ফগুড়া 

২৬৫২ 2652 ভামুনায যরদ 

মযত অরী 

ফগুড়া 

২৬৫৩ 2653 রভাঃ রভাস্তারপজুয যভান 

রভাঃ রখাদা ফক 

ফগুড়া 

২৬৫৪ 2654 রভাঃ াীন অজাদ 

রভাঃ ভরজবুয যভান 

ফগুড়া 

২৬৫৫ 2655 রভাঃ অরভরুর আরাভ 

রভাঃ ভরন অরী 

ফগুড়া 

২৬৫৬ 2656 রভাঃ অরভনুর আরাভ 

রভাঃ অনায অরী 

ফগুড়া 

২৬৫৭ 2657 রভাঃ ররটন রখ 

রভাঃ অব্দুর ারভদ 

ফগুড়া 

২৬৫৮ 2658 রভাঃ নূরুর অরভন 

রভাঃ াআদুয যভান 

ফগুড়া 

২৬৫৯ 2659 রভাঃ অরযফুর আরাভ 

রভাঃ দুরার খান 

ফগুড়া 

২৬৬০ 2660 রভাছাঃ অন্ডনায়াযা খাতুন 

রভাঃ অন্ডফদীন রান্ডন প্রাং 

ফগুড়া 

২৬৬১ 2661 রভাছাঃ ভরনকা অকতায 

রভাঃ অন্ডফদীন প্রাং 

ফগুড়া 

২৬৬২ 2662 রভাঃ জাাঙ্গীয রান্ডন 

রভাঃ রভজানুয যভান 

ফগুড়া 

২৬৬৩ 2663 অআয়ুফ অরী 

মৃত- রদুর আরাভ 

ফগুড়া 

২৬৬৪ 2664 রভাঃ রান্ডর যানা 

রভাঃ অব্দু ছাত্তায 

ফগুড়া 

২৬৬৫ 2665 রভাঃ অআয়ুফ অরী 

রভাঃ রুহুর অরভন 

ফগুড়া 

২৬৬৬ 2666 প্রদী চন্দ্র দা 

রচন চন্দ্র দা 

ফগুড়া 

২৬৬৭ 2667 রভা রদফনাথ 

রফন্ডযন্দ্র রদফনাথ 

ফগুড়া 

২৬৬৮ 2668 তন চন্দ্র ফম্মমন 

রনাত চন্দ্র ফম্মমন 

ফগুড়া 

২৬৬৯ 2669 রভাঃ জযাকী অন্ডম্মদ 

রভাঃ অব্দু রাফান 

ফগুড়া 

২৬৭০ 2670 রভাঃ ফদরুদ অরভ 

রভাঃ জান্ডদুয যভান 

ফগুড়া 

২৬৭১ 2671 অর ভামুন 

অরভগীয রান্ডন 

ফগুড়া 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২৬৭২ 2672 রভাঃ যতন রভঞা 

রভাঃ অব্দু াভাদ 

তযপদায 

ফগুড়া 

২৬৭৩ 2673 ঈত্তভ কুভায সূত্রধয 

নাথ চন্দ্র সূত্র ধয 

ফগুড়া 

২৬৭৪ 2674 অরভগীয রান্ডন 

জয়নার অন্ডফদীন 

ফগুড়া 

২৬৭৫ 2675 সুজন চন্দ্র দা 

বন্ডফ চন্দ্র দা 

ফগুড়া 

২৬৭৬ 2676 চন্দুন কুভায রদফনাথ 

লরি চন্দ্র রদফনাথ 

ফগুড়া 

২৬৭৭ 2677 রভাঃ রভজানুয যভান 

মৃত- রভাঃ অপতাফ ঈরদ্দন 

ফগুড়া 

২৬৭৮ 2678 ফরযাভ াা 

রভান রার াা 

ফগুড়া 

২৬৭৯ 2679 রভাঃ রভাস্তপা কাভার 

যরপকুর 

ফগুড়া 

২৬৮০ 2680 শুক্লা ার 

মৃত- সুবাল চন্দ্র ার 

ফগুড়া 

২৬৮১ 2681 রভাঃ অব্দুর ারকভ ভের 

রভাঃ রভজানুয যভান 

ফগুড়া 

২৬৮২ 2682 রভাঃ অব্দুর কান্ডদয 

রভাঃ অবু জাপয 

ফগুড়া 

২৬৮৩ 2683 রভাঃ রভন্ডদী াান 

রভাঃ অব্দুয যীদ 

তালুকদায 

ফগুড়া 

২৬৮৪ 2684 রগারাভ যফফানী 

অবু তান্ডরফ 

ফগুড়া 

২৬৮৫ 2685 ভান কুভায প্রাভারনক 

মৃত- নাযায়ন চন্দ্র প্রাভারনক 

ফগুড়া 

২৬৮৬ 2686 রভাঃ পারুক অন্ডম্মদ 

মৃত- অঃ যরদ 

ফগুড়া 

২৬৮৭ 2687 রভাঃ রভন্ডদী াান 

রভাঃ যজফ অরী প্রাভারনক 

ফগুড়া 

২৬৮৮ 2688 জীনক চন্দ্র সূত্রধয 

নাথ চন্দ্র সূত্র ধয 

ফগুড়া 

২৬৮৯ 2689 রভাঃ অব্দুল্লা অর অরভন 

রভাঃ রফরার রান্ডন 

ফগুড়া 

২৬৯০ 2690 রভাঃ জাকারযয়া 

রভাঃ রযয়াজ ঈরদ্দন 

ফগুড়া 

২৬৯১ 2691 রভাঃ বুরবুর অন্ডভদ 

রভাঃ রজর রান্ডন 

ফগুড়া 

২৬৯২ 2692 রভাঃ বুরবুর অন্ডভদ 

রভাঃ নুরুন্নফী অকন্দ 

ফগুড়া 

২৬৯৩ 2693 রভাঃ অরযফুর আরাভ 

রভা৬ নূরুর আরাভ 

ফগুড়া 

২৬৯৪ 2694 রভাঃ ীদুয যভান 

রভাঃ অপছায অরী 

ফগুড়া 

২৬৯৫ 2695 রভাঃ ওয়ারজদ অরী 

রভাঃ রজজুয যভান 

ফগুড়া 

২৬৯৬ 2696 রতৌরদুর আরাভ 

আভাআর রাাআন 

ফগুড়া 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২৬৯৭ 2697 রভাঃ অরপ রান্ডন 

মৃত- অআয়ুফ অরী 

ফগুড়া 

২৬৯৮ 2698 াগয কুভায যায় 

বন্ডফ চন্দ্র যায় 

ফগুড়া 

২৬৯৯ 2699 রভাছাঃ াম্মী অকতায 

বুফরী 

এ রক এভ ীদুল্লা 

ফগুড়া 

২৭০০ 2700 রভাঃ এফায়দুর ক 

রভাঃ আঈসুপ অরী 

ফগুড়া 

২৭০১ 2701 রভাঃ রান্ডর যানা 

রভাঃ রকাযফান অরী 

ফগুড়া 

২৭০২ 2702 রভাঃ যান্ডদ যানা 

রভাঃ ান্ডন অরী 

ফগুড়া 

২৭০৩ 2703 রভাঃ রভন্ডদী াান 

রভাঃ রভাস্তারপজায যকায 

ফগুড়া 

২৭০৪ 2704 রভাঃ জাভার ঈরদ্দন 

রভাঃ জন্ডফদ অরী 

ফগুড়া 

২৭০৫ 2705 অবু হুজাআপা 

রভাঃ অভজাদ ান্ডন 

ফগুড়া 

২৭০৬ 2706 রভাঃ আভদাদুর ক যাজু 

রভাঃ ররদ্দক রান্ডন 

ফগুড়া 

২৭০৭ 2707 রভাঃ ভাসুদ যানা 

রভাঃ অরতাপ রান্ডন 

ফগুড়া 

২৭০৮ 2708 ফনরতা যায় 

নন্ডযন্দ্র ফভ মন 

ঠাকুযগাঁও 

২৭০৯ 2709 রভাঃ ভাবুবুয যভান 

রভাঃ জান্ডভদুর আরাভ 

ফগুড়া 

২৭১০ 2710 প্ররতভা যানী যায় 

রদ্বন্ডজন্দ্র নাথ যায় 

রদনাজনৄয 

২৭১১ 2711 রভাঃ যরপকুর আরাভ 

রভাঃ মুছন্ডরভ ঈরদ্দন 

রনত্রন্ডকানা 

২৭১২ 2712 রভাঃ অব্দুর করযভ 

রভাঃ ভুলু ভের 

ফগুড়া 

২৭১৩ 2713 রভাঃ সুরতান ভামুদ 

রভাঃ াা অরভ 

ফগুড়া 

২৭১৪ 2714 রভাঃ নফীদুর আরাভ 

াভছুর ক 

ফগুড়া 

২৭১৫ 2715 রভাছাঃ কুআন খাতুন 

অবুর পজর 

ফগুড়া 

২৭১৬ 2716 রভাঃ জহুরুর আরাভ  

রভাঃ যভতুল্লা প্রাভারনক 

ফগুড়া 

২৭১৭ 2717 রভাঃ অছান ঈর ক 

রভাঃ াভদুর ক 

ফগুড়া 

২৭১৮ 2718 রভাঃ তান্ডযক অরজজ 

াযন্ডবজ 

রভাঃ জহুরুর আরাভ 

ফগুড়া 

২৭১৯ 2719 রভাঃ রনয়ামুর ক 

রভাঃ অবু তান্ডয যকায 

ফগুড়া 

২৭২০ 2720 রভাঃ অব্দুল্লা অর ভরতন 

রভাঃ অরতাপ রান্ডন 

ফগুড়া 

২৭২১ 2721 রফনজীয অন্ডম্মদ 

রভাঃ খররঈয যভান 

ফগুড়া 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২৭২২ 2722 রভাঃ অব্দুর রভারভন 

রভাঃ অভজাদ রান্ডন 

তালুকদায 

ফগুড়া 

২৭২৩ 2723 রভাঃ জাাঙ্গীয অরভ 

রভাঃ অব্দুর ফাযী তালুকদায 

ফগুড়া 

২৭২৪ 2724 রভাঃ জান্নাতুর আরাভ 

রভাঃ ফাায ঈরদ্দন প্রাং 

ফগুড়া 

২৭২৫ 2725 রভাঃ জাাঙ্গীয অরভ 

রভাঃ ভরতঈয যভান 

ফগুড়া 

২৭২৬ 2726 রভাঃ অব্দুর ক 

রভাঃ রভাজাপপয রান্ডন 

ফগুড়া 

২৭২৭ 2727 ফাফরর খাতুন 

যায়ান প্রাভারনক 

ফগুড়া 

২৭২৮ 2728 রভাঃ অফদুল্লা অর 

রযজওয়ান 

মৃত- ভরতয়ায যভান 

ফগুড়া 

২৭২৯ 2729 জাকারযয়া রান্ডন 

তরছয ঈরদ্দন 

ফগুড়া 

২৭৩০ 2730 রভাঃ অন্ডর ভামুদ 

রভাঃ কালু যকায 

ফগুড়া 

২৭৩১ 2731 এ রক এভ ভামুদুর াান 

রভাঃ াআফুর আরাভ 

ফগুড়া 

২৭৩২ 2732 রভাঃ অবু যায়ান 

রভা৬ অপজার রান্ডন 

ফগুড়া 

২৭৩৩ 2733 রভাঃ রভজানুয যভান 

রভাঃ রভাখন্ডরছুয যভান 

ফগুড়া 

২৭৩৪ 2734 রভাঃ রান্ডর যানা 

রভাঃ াভছুর ক 

ফগুড়া 

২৭৩৫ 2735 রভাঃ কাভরুজ্জাভান 

রভাঃ নারছয ঈদ্দীন 

ফগুড়া 

২৭৩৬ 2736 রভাঃ ারভঈর আরাভ 

রভাঃ াভছুর ক 

ফগুড়া 

২৭৩৭ 2737 রভাঃ রররভ যভান 

ভযহুভ রভাতান্ডরফ অরী 

ফগুড়া 

২৭৩৮ 2738 রভাঃ াআফুর আরাভ 

রভাঃ অরী অজগয 

ফগুড়া 

২৭৩৯ 2739 রভাঃ রযফুর আরাভ 

রভাঃ রভাকতার রান্ডন 

ফগুড়া 

২৭৪০ 2740 রভাাঃ রজ্জাতুর ভরনযা 

রভাঃ ররাকভান রান্ডন 

ফগুড়া 

২৭৪১ 2741 যাপান জারন 

পজরুর ক 

ফগুড়া 

২৭৪২ 2742 রভাঃ অর অরভন 

রভাঃ অভজাদ রান্ডন 

ফগুড়া 

২৭৪৩ 2743 ারফনা আয়ারভন 

অপতাফ রাাআন 

ফগুড়া 

২৭৪৪ 2744 রভাছাঃ তাছররভা খাতুন 

মৃত- অবুর রান্ডন 

ফগুড়া 

২৭৪৫ 2745 রফপ্লফ কুভায 

প্রফুল্ল যকায 

ফগুড়া 

২৭৪৬ 2746 ভজনু রভয়া 

অব্দুর ররপপ প্রাং 

ফগুড়া 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২৭৪৭ 2747 রভাঃ অান াফীফ 

মৃত- রারায়ভান অরী প্রাং 

ফগুড়া 

২৭৪৮ 2748 রভাঃ তানরজদ রান্ডন 

মৃত- তাছভত মুসুল্লী 

ফগুড়া 

২৭৪৯ 2749 রভাঃ রগারাভ যফফানী 

রভাঃ আভাআর রান্ডন 

ফগুড়া 

২৭৫০ 2750 রভাঃ যারজফ আরাভ 

রভাঃ কাভার রান্ডন 

ফগুড়া 

২৭৫১ 2751 রভাঃ পরযদুর আরাভ 

রভা৬ ভাতাফ রান্ডন 

ফগুড়া 

২৭৫২ 2752 সুরতানা খাতুন 

রভাঃ অকযাভ রান্ডন 

ফগুড়া 

২৭৫৩ 2753 রভাঃ খায়রুর আরাভ 

রভাঃ রগারাভ রভয়া 

ফগুড়া 

২৭৫৪ 2754 রভাঃ রযফুর আরাভ 

মৃত- ওভান গনী রখ 

ফগুড়া 

২৭৫৫ 2755 রভাঃ নুরুজ্জাভান 

মৃত- অরজজুয যভান 

ফগুড়া 

২৭৫৬ 2756 তন চন্দ্র ফভ মন 

প্রকা চন্দ্র ফভ মন 

ফগুড়া 

২৭৫৭ 2757 রভাঃ অব্দুর ওাফ 

রভাঃ রযাজুর আরাভ 

ফগুড়া 

২৭৫৮ 2758 রভাঃ অবু সুরপয়ান 

রভাঃ রভাজান্ডম্মর ক 

ফগুড়া 

২৭৫৯ 2759 এ এভ রভন্ডদী াান 

রভাঃ অব্দুয যাজজাক 

ফগুড়া 

২৭৬০ 2760 রভাঃ ভরনরুজ্জাভান 

রভাঃ নজরুর আরাভ 

ফগুড়া 

২৭৬১ 2761 রভাঃ রভন্ডদী াান 

রভাঃ অন্ডনায়ায রান্ডন 

ফগুড়া 

২৭৬২ 2762 রভাঃ ভরভনুর ক 

রভাঃ অব্দুয যভান 

ফগুড়া 

২৭৬৩ 2763 রভাঃ অরযফুর আরাভ 

রভাঃ জাাঙ্গীয অরভ 

ফগুড়া 

২৭৬৪ 2764 রভাঃ নরজবুর ক 

রভাঃ অব্দুর ররতপ 

ফগুড়া 

২৭৬৫ 2765 রভাঃ ারন অরভ 

রভাঃ অবুর রান্ডন 

ফগুড়া 

২৭৬৬ 2766 রভাঃ একযামুর ক 

রভাঃ জারার ঈরদ্দন 

ফগুড়া 

২৭৬৭ 2767 রভাঃ অরভনুর আরাভ 

রভাঃ অব্দুয যাজ্জাক ভের 

ফগুড়া 

২৭৬৮ 2768 রযন চন্দ্র ভের 

রগারফন্দ চন্দ্র ভের 

ফগুড়া 

২৭৬৯ 2769 রভাঃ অঃ ান্নান ভের 

মৃত- অবুর রান্ডন 

ফগুড়া 

২৭৭০ 2770 রভাঃ অরভগীয রান্ডন 

রভাঃ ারপজায যভান 

ফগুড়া 

২৭৭১ 2771 মৃতুঞ্জয় কুভায প্রাভারনক 

গগন চন্দ্র প্রাভারনক 

ফগুড়া 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২৭৭২ 2772 রভাঃ ান্ডজদুর আরাভ 

রভাঃ অরভয রান্ডন 

ফগুড়া 

২৭৭৩ 2773 রভাঃ পযাআজুর আরাভ 

রভাঃ ভাতাফ রান্ডন 

ফগুড়া 

২৭৭৪ 2774 রভাঃ ারকভ রান্ডন 

রভাঃ অবুর কারাভ অজাদ 

ফগুড়া 

২৭৭৫ 2775 রভাঃ আভদাদুর ক 

মৃত-কান্ডজভ ঈরদ্দন 

ফগুড়া 

২৭৭৬ 2776 ঞ্জয় কুভায ীর 

রনতাআ চন্দ্র ীর 

ফগুড়া 

২৭৭৭ 2777 রভাঃ রফরার রান্ডন 

রভাঃ ফাচ্চু রভয়া ভের 

ফগুড়া 

২৭৭৮ 2778 রভাঃ অযাফুর আরাভ 

রভাঃ জহুরুর আরাভ 

ফগুড়া 

২৭৭৯ 2779 রভাঃ ভরদুর আরাভ 

রভাঃ রুস্তভ অরী রফাযী 

ফগুড়া 

২৭৮০ 2780 রভাঃ অব্দুর অঈয়ার 

রভাঃ অযাপ রান্ডন 

ফগুড়া 

২৭৮১ 2781 রভাঃ জুফান্ডয়দ রান্ডন 

রভাঃ জুরা ঈরদ্দন 

ফগুড়া 

২৭৮২ 2782 রভাঃ অব্দুয যাজ্জাক 

রভাঃ ভকভর অরী 

ফগুড়া 

২৭৮৩ 2783 রভাঃ নূন্ডয অরভ ররদ্দকী 

রভাঃ াআফুর আরাভ 

ফগুড়া 

২৭৮৪ 2784 রভাঃ রপঈর অরভ 

রভাঃ ওভান গরন যকায 

ফগুড়া 

২৭৮৫ 2785 রভাঃ ারযয়ায াযন্ডবজ 

রভাঃ দরফয ঈরদ্দন 

ফগুড়া 

২৭৮৬ 2786 রভাঃ ভামুন করফয 

রভাঃ অব্দুর াআ যকায 

ফগুড়া 

২৭৮৭ 2787 এভ াআদুয যভান 

রভাঃ জহুরুর অরভ 

ফগুড়া 

২৭৮৮ 2788 রভাঃ অব্দুর ান্নান 

রভাঃ যাজ্জাক রখ 

ফগুড়া 

২৭৮৯ 2789 রভাঃ অবু তান্ডযক 

রভাঃ রফরার রান্ডন 

ফগুড়া 

২৭৯০ 2790 রভাঃ রযাজুর আরাভ 

মৃত- আভাআর রান্ডন 

ফগুড়া 

২৭৯১ 2791 রভাঃ অব্দুর ারকভ 

অরাজ অব্দুর গফুয 

ফগুড়া 

২৭৯২ 2792 অবু ফকয ররদ্দক 

মৃত- খয়ফয অরী 

ফগুড়া 

২৭৯৩ 2793 রভাঃ ভরঈয যভান 

রভাঃ রযাজুর আরাভ 

ফগুড়া 

২৭৯৪ 2794 রভাঃ অাদুজ্জাভান নূয 

রভাঃ অপাজ ঈরদ্দন 

ফগুড়া 

২৭৯৫ 2795 পজলুর ক 

অব্দুর াররভ 

ফগুড়া 

২৭৯৬ 2796 রভাঃ ভরঈয যভান 

মৃত-যভজান অরী 

ফগুড়া 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২৭৯৭ 2797 রভাঃ জুল্লুয যভান 

রভাঃ জয়নার রখ 

ফগুড়া 

২৭৯৮ 2798 রুন্ডভর রভয়া 

রভাজান্ডম্মর ক 

ফগুড়া 

২৭৯৯ 2799 রভাঃ ারযয়ায করফয 

রভাঃ জারদুর আরাভ 

ফগুড়া 

২৮০০ 2800  রভাঃ অন্ডর ভামুদ  

রভাঃ আয়ারছন অরী  

ফগুড়া 

২৮০১ 2801  রভাঃ যরকবুজ্জাভান  

রভাঃ রারায়ভান অরী 

ফগুড়া 

২৮০২ 2802  রগারাভ রপযন্ডদৌ  

করপর ঈরদ্দন  

ফগুড়া 

২৮০৩ 2803  রভাঃ রফপ্লফ ফাবু  

রভাঃ ওভান গরণ  

ফগুড়া 

২৮০৪ 2804  রভাঃ ারভদুর আরাভ 

রভাঃ অপজার রান্ডন 

ফগুড়া 

২৮০৫ 2805  সুজন কুভায যকায  

ভন্ডনাযঞ্জন যকায  

ফগুড়া 

২৮০৬ 2806  রভাঃ একযামুর ক বুজ  

রভাঃ াভছুর ক  

ফগুড়া 

২৮০৭ 2807  ফন্যা খাতুন  

রভজানুয যভান  

ফগুড়া 

২৮০৮ 2808 রভাঃ ভরনরুজ্জাভান  

রভাঃ অব্দুর অরীভ  

ফগুড়া 

২৮০৯ 2809 রভাঃ ওকত ওভান  

রভাঃ অব্দুয যাজ্জাক  

ফগুড়া 

২৮১০ 2810 রদারন চন্দ্র ফাক  

পারনন্দ নাথ ফাক  

ফগুড়া 

২৮১১ 2811 অপন্ডযাজা অক্তায  

রভাঃ অবুর কারাভ অজাদ  

ফগুড়া 

২৮১২ 2812 রভা: অরযফুর আরাভ 

রভা: দুরার রখ 

ফগুড়া 

২৮১৩ 2813 রভাঃ রজারুর আরাভ 

মৃত- রভাঃ অফদুর ভরতন 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮১৪ 2814 রভাঃ অরতকুর আরাভ 

রভাঃ ান্ডদক অরী 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮১৫ 2815 অব্দুয যাজ্জাক 

অব্দুয যভান 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮১৬ 2816 রভাঃ অবু রনা 

রভাঃ যরপকুর আরাভ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮১৭ 2817 রভাঃ নারভ রযজা 

রভাঃ াআফুর অরভ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮১৮ 2818 রভাঃ াযওয়ায জাান 

রভাঃ অবুর কান্ডভ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮১৯ 2819 রভাঃ াাদাত অরী 

রভাঃ নজরুর আরাভ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮২০ 2820 রভাঃ রযাকনুজ্জাভান 

রভাঃ নুরুর আরাভ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮২১ 2821 রভাঃ ওদুদ অরী 

রভাঃ ভরপজ ঈরদ্দন 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২৮২২ 2822 রভাঃ করফয রান্ডন 

রভাঃ অব্দু াত্তায 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮২৩ 2823 রভাঃ আফযারভ খররর 

রভাঃ রাবুর আরাভ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮২৪ 2824 ারদকুর 

মৃত-ারপরুদ্দীন 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮২৫ 2825 রফফী পাযজানা 

রভাঃ জাাঙ্গীয অরভ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮২৬ 2826 প্রভানন্দ ফভ মন 

অশুন্ডতাল ফভ মন 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮২৭ 2827 রভাঃ ওয়ারদুজ্জাভান 

রভাঃ অরভগীয আরাভ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮২৮ 2828 আয়ারভন আরাভ 

রপকুর আরাভ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮২৯ 2829 রভাঃ রুভন অরী 

রভাঃ এজাবুর ক 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৩০ 2830 রভাঃ জয়নার অন্ডফদীন 

রভাঃ রনজাভ ঈদ্দীন 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৩১ 2831 রভাঃ ারফবুয যভান 

রভাঃ রাযাফ অরী 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৩২ 2832 রভাঃ অজভ অরী 

রভাাঃ রফরার ঈরদ্দন 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৩৩ 2833 বযত চন্দ্র প্রাভারনক 

সুীর চন্দ্র প্রাভারনক 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৩৪ 2834 অন্ডরাক াা 

ঈত্তভ াা 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৩৫ 2835 ারভা খাতুন 

রভাঃ একযামুর ক 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৩৬ 2836 রদন্ডরায়ায রান্ডন 

রভাাঃ দুরুর রাদা 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৩৭ 2837 রভাঃ অন্ডনায়ায রান্ডন 

রভাঃ রদুয যভান 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৩৮ 2838 আভাআর রান্ডন 

ভরপজুর আরাভ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৩৯ 2839 রভাাঃ নারযন খাতুন 

রভাাঃ অরভরুর আরাভ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৪০ 2840 ারফবুর ফাায 

নূরুর ক 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৪১ 2841 মুঃ অরজজুর আরাভ 

মুঃ রফপর অরী 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৪২ 2842 রভাঃ অঃ অররভ 

রভাঃ রজন্নুয যভান 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৪৩ 2843 রভাঃ যরদুর আরাভ 

রভাঃ রভারন অরী 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৪৪ 2844 ারকফ অন্ডম্মদ 

রজন্নাত অরী 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৪৫ 2845 যরভা খাতুন 

রজযাত অরী 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৪৬ 2846 রভাঃ অব্দুর ভরতন 

রভাঃ অন্ডয় ঈরদ্দন 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২৮৪৭ 2847 রভনা যায় 

রকযন চন্দ্র যায় 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৪৮ 2848 রভাঃ আফন্ডন ভাসুদ 

রভাঃ াআদুয যভান 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৪৯ 2849 রভাঃ অব্দু ল্লা 

রভাঃ াজাান অরী 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৫০ 2850 রভাঃ অরতকুয যভান 

রভাঃ রান্ডন অরী 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৫১ 2851 রভাঃ যরপকুর আরাভ 

রভাঃ পজলুয যভান 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৫২ 2852 তুলায কুভায রঘাল 

যরপ কুভায রঘাল 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৫৩ 2853 রভাাঃ অআরযন খাতুন 

রভাঃ রভন্ডয অরী 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৫৪ 2854 নত চন্দ্র ফভ মন 

ধীন্ডযন চন্দ্র ফভ মন 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৫৫ 2855 র ফারা 

মৃত- ভন্টু ফভ মন 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৫৬ 2856 নয়ন ফভ মন 

জয়ন্ডদফ ফভ মন 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৫৭ 2857 রভাাঃ ভাভাদুর াান 

রভাাঃ ভাবুবুর অরভ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৫৮ 2858 রভাঃ াাবুরদ্দন 

রভাঃ অব্দু সুবান 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৫৯ 2859 রভাঃ এভযান ভাসুদ 

রভাঃ ান্ডন অরী 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৬০ 2860 ওফাআদুয যভান 

রভাঃ অব্দুয যফ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৬১ 2861 কানাআ কুভায 

াফর চন্দ্র রচৌধুযী 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৬২ 2862 অবু ফকয ররদ্দক 

রনমুর ক 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৬৩ 2863 নারযন খাতুন 

রনমুর ক 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৬৪ 2864 রভাঃ অব্দুর কারদয 

রভাঃ রজল্লায যভান 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৬৫ 2865 রভাঃ যরফঈর আরাভ 

রভাঃ অবুর কান্ডভ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৬৬ 2866 রভাাঃ ফারযঈর আরাভ 

রভাাঃ ভবুর অরভ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৬৭ 2867 রজন্নাযা খাতুন 

রভাঃ অব্দুর ারভদ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৬৮ 2868 রভাঃ াাদাত 

রভাঃ অরভ অরী 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৬৯ 2869 রভাাঃ রযাকানা খাতুন 

রভাঃ যরপকুর আরাভ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৭০ 2870 রভাঃ রতারদুর আরাভ 

মৃত- খাআরুর আরাভ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৭১ 2871 রভাঃ রতৌরদুর আরাভ 

রভাঃ অজাারুর আরাভ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২৮৭২ 2872 রভাঃ আব্রারত অরী রন্ডভর 

রভাঃ ভরনরুর আরাভ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৭৩ 2873 রভাঃ যারকবুর াান 

রভাঃ অব্দু াত্তায 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৭৪ 2874 রজরভন খাতুন 

রভাঃ তুগন্ডরাক 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৭৫ 2875 রভাঃ রভন্ডদী াান 

রভাঃ অব্দুর ররতপ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৭৬ 2876 লুৎপা আয়ারভন 

রভাঃ অব্দুর ররতপ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৭৭ 2877 রভাঃ াান অরী 

রভাাঃ ভরতঈয যভান 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৭৮ 2878 রভাঃ অরজজুর ারকভ 

রভাঃ অবুর কান্ডভ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৭৯ 2879 রভা খাতুন 

রভাঃ ন্ডরভান 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৮০ 2880 রভাাঃ আভাআর রান্ডন 

রভাঃ অব্দুর ররতপ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৮১ 2881 রভাঃ যভজান অরী 

রভাঃ অব্দুর করযভ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৮২ 2882 রভাঃ াফীফ ঈল্লা 

রভাঃ ানা ঈল্লা 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৮৩ 2883 রভাঃ তারন ঈর আরাভ 

রভাঃ রজয়াঈর আরাভ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৮৪ 2884 রভাঃ রজয়াঈয যভান 

রভাঃ অযাফুর ক 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৮৫ 2885 রভাঃ জাাঙ্গীয অরভ 

মৃত- ান্ডফ জান 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৮৬ 2886 রভাঃ রুন্ডফর আরাভ 

রভাঃ জন্ডফদ অরী 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৮৭ 2887 রভাঃ ভাাবুবুয যভান 

রভাঃ ারফবুয যভান 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৮৮ 2888 রভাঃ কাভার রান্ডন 

রভাঃ অামুরদ্দন 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৮৯ 2889 রভাঃ আভাআর রান্ডন 

রভাঃ তরযকুর আরাভ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৯০ 2890 রভাাঃ ারভা খাতুন 

রভাঃ রগারা রান্ডন 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৯১ 2891 রভাঃ আভাআর রান্ডন 

রভাঃ অব্দু শুকুয 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৯২ 2892 রভাঃ অরাভ ঈরদ্দন 

রভাঃ অনারুর আরাভ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৯৩ 2893 রভাঃ াান অর ভামুন 

রভাঃ অব্দুর কুদ্দু 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৯৪ 2894 রভাঃ ারভদুয যভান 

রভাঃ ফজলুয যভান 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৯৫ 2895 রভাঃ অখতায জাান 

রভাঃ আযাআর রান্ডন 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৯৬ 2896 ঈত্তভ কুভায ফভ মন 

রযভর চন্দ্র ফভ মণ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২৮৯৭ 2897 রভাঃ রদুর আরাভ 

রভাঃ অব্দুয যরদ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৯৮ 2898 রাআরা নারযন 

রভাঃ আরদ্র অরী 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৮৯৯ 2899 রভাঃ যান্ডদুর ক 

রভাঃ ওফাআদুর ক 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯০০ 2900 রভাঃ অব্দুল্লা অর ভামুন 

রভাঃ অব্দুয যরদ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯০১ 2901 রভাঃ জাাঙ্গীয অরভ 

রভাঃ ারদকুর আরাভ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯০২ 2902 খান্ডরদা খাতুন 

রভাঃ ভরনরুর আরাভ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯০৩ 2903 জুন্ডরখা খাতুন 

রভাঃ এজাবুর অরর 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯০৪ 2904 রভাঃ ান্ডযায়ায জাান 

রভাঃ রপকুর আরাভ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯০৫ 2905 রভাঃ ভাসুদ যানা 

রভাঃ ারভয রান্ডন 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯০৬ 2906 ভাসুভ অকতায 

অব্দুর ভান্নান 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯০৭ 2907 রভাাঃ ারদা সুরতানা 

রভাঃ অব্দুর ফারয 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯০৮ 2908 রভাঃ রান্ডর যানা 

রভাঃ অজাায অরর 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯০৯ 2909 রভাঃ অরভগীয রান্ডন 

রভাঃ াআফুর আরাভ 

(রন্টু) 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯১০ 2910 রভাাঃ অবু ারন 

রভাাঃযরফঈর আরাভ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯১১ 2911 রভাঃ অবু ান্ডরভ 

রভা৬ জরভরুর আরাভ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯১২ 2912 ংগদ ভাান্ডতা 

ন্ডযন ভাান্ডতা 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯১৩ 2913 রভাঃ ভারয ঈরদ্দন 

রভা৬ অব্দু াত্তায 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯১৪ 2914 রভাঃ মান্ডয়দ অরী 

রভাঃ অবু তান্ডরফ  

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯১৫ 2915 জগদী ভাান্ডতা 

সুন্ডচন্দ্র নাথ ভাান্ডতা 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯১৬ 2916 মুঃ রতারদুর আরাভ 

মৃত- অরতাপ রান্ডন 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯১৭ 2917 রভাাম্মদ অব্দুর অর ভামুন 

রভাাম্মাদ জয়নার অন্ডফদীন 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯১৮ 2918 রখ রভাঃ রান্ডন অরী 

রভাঃ নুরুর ক 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯১৯ 2919 রভাাঃ যায়যান াযন্ডবজ 

রভাাঃ ভরপজ ঈরদ্দন 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯২০ 2920 রভাঃ যভতুল্লা 

আঈসুপ অরী 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯২১ 2921 এ রক এভ রযপাঈতুর অরভ 

রভাঃ যরপকুর আরাভ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২৯২২ 2922 রভাঃ যরপকুর আরাভ 

রভাঃ পরভজ ঈরদ্দন 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯২৩ 2923 রভাঃ অব্দুর ফাযী 

রভাঃ াআদুয যভান 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯২৪ 2924 রভাঃ রদন্ডরায়ায রান্ডন 

রভাঃ ারদকুর আরাভ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯২৫ 2925 সুরতানা খাতুন 

রভাঃ অবুর রান্ডন 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯২৬ 2926 ারভযন খাতুন 

মৃত- রভা: অন্ডফদ অরী 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯২৭ 2927 তাজরফন অন্ডম্মদ 

রভাঃ অরযফুর আরাভ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯২৮ 2928 রযভা খাতুন 

রযাজ রভাাম্মদ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯২৯ 2929 রভাঃ পরযদুর আরাভ 

রভাঃ পজয অরী 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯৩০ 2930 রভাঃ অবুর কারাভ অজাদ 

মৃত- সুজারুরদ্দন 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯৩১ 2931 রভাঃ রদুর আরাভ 

রভাঃ াভসুদ্দীন 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯৩২ 2932 রভাঃ রদন্ডরায়ায রান্ডন 

রভাঃ অব্দুর কাআঈভ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯৩৩ 2933 রভাঃ অকতায জান্ডবদ 

রভাঃ ফাদরুন্ডদ্দাজা 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯৩৪ 2934 াযরভন খাতুন 

রাবুর আরাভ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯৩৫ 2935 কাআয়ুভ অরী 

বয়দ অরী 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯৩৬ 2936 রভাঃ অব্দুর জাব্বায 

রভাঃ একযামুর ক 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯৩৭ 2937 রভাঃ ভাফুজুয যভান 

রভাাঃ রযাজুর আরাভ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯৩৮ 2938 রভাঃ আযাআর ক 

রভাঃ ন্ডরভান অরী 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯৩৯ 2939 রন চন্দ্র ফভ মন 

রফন্দুভলন ফভ মন 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯৪০ 2940 রভাঃ অব্দুর অররভ 

রভাঃ ভরন অরী 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯৪১ 2941 রা চন্দ্র  

নন্ডগন চন্দ্র 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯৪২ 2942 রভাঃ রনজাভ ঈদ্দীন 

রভাঃ জারজম অরী 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯৪৩ 2943 ভারনরুর আরাভ 

ভকবুর রান্ডন 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯৪৪ 2944 রভাঃ রভন্ডদী াান 

রভাঃ অব্দুর ভান্ডরক 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯৪৫ 2945 রভাাঃ রযারজনা খাতুন 

রভাঃ অব্দুর জাব্বায 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯৪৬ 2946 রভাঃ ারভয রান্ডন 

রভাঃ ান্ডফ জান 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২৯৪৭ 2947 রভাঃ নারজবুর আরাভ 

রভাঃ অন্ডনায়ারুর আরাভ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯৪৮ 2948 াযরভন নাায 

রভাঃ অব্দুর ক 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯৪৯ 2949 রভাঃ অরযফুর ক 

রভাঃ রগারাভ রভাস্তপা 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯৫০ 2950 রভাঃ অন্ডনায়ায াযন্ডবজ 

রভা৬ রতাজান্ডম্মর ক 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯৫১ 2951 রভাঃ রান্ডর যানা  

রভাঃ জয়নার অন্ডফদীন   

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯৫২ 2952 রভাঃ পযাদ ঈদ্দীন  

রভাঃ দরফয ঈদ্দীন  

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯৫৩ 2953 অরযফুজ্জাভান  

আাাক অরী  

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯৫৪ 2954 রভাঃ যরফঈর অওয়ার 

রভাঃ খাআরুর আরাভ  

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯৫৫ 2955 রভাঃ তরযকুর আরাভ  

রভাঃ নজরুর আরাভ  

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯৫৬ 2956 অন্ডভনা খাতুন  

রভাঃ াভসুর অরভ  

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

২৯৫৭ 2957 রভাছাঃ রভাস্তাযী াযবীন 

রভাঃ াায ঈদ্দীন ভের 

জয়নৄযাট 

২৯৫৮ 2958 রভাঃ অছাদ অরী 

মৃত- অঃ যরদ ভের 

জয়নৄযাট 

২৯৫৯ 2959 রভাঃ রযাজুর আরাভ 

রভাঃ রভজানুয যভান 

জয়নৄযাট 

২৯৬০ 2960 রভাঃ জয়নার অন্ডফদীন 

রভাঃ সুরতান ভমুদ 

জয়নৄযাট 

২৯৬১ 2961 রভাঃ ভপন্ডছয অরী ভের 

রভাঃ অব্দুর ভান্নান 

জয়নৄযাট 

২৯৬২ 2962 রভাঃ াভীভ রান্ডন 

রভাঃ অব্দুর খান্ডরক পরকয 

জয়নৄযাট 

২৯৬৩ 2963 রযজ্জাকুর আরাভ 

অযাপ অরী া 

জয়নৄযাট 

২৯৬৪ 2964 রভাঃ অঃ ভান্ডজদ 

রভা৬ ওফায়দুয যভান 

জয়নৄযাট 

২৯৬৫ 2965 রভাঃ অব্দুয যঈপ অকন্দ 

রভাঃ অব্দুর রভাত্তান্ডরফ 

অকন্দ 

জয়নৄযাট 

২৯৬৬ 2966 ারকরা অখতায 

যরপকুর আরাভ 

জয়নৄযাট 

২৯৬৭ 2967 রভাঃ অব্দুর জররর 

রভাঃ অব্দুর গফুয 

জয়নৄযাট 

২৯৬৮ 2968 রভাঃ অযাপাত ক 

রভাঃ অকযাভ রান্ডন 

জয়নৄযাট 

২৯৬৯ 2969 রভাঃ ভাবুফ াান 

রভাঃ অকযাভ  রান্ডন 

জয়নৄযাট 

২৯৭০ 2970 সুযবী অখতায 

রভাঃ সুরতান অন্ডভদ 

জয়নৄযাট 

২৯৭১ 2971 রভাঃ যারকবুর আরাভ 

রভাঃ ফরদঈর আরাভ 

জয়নৄযাট 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২৯৭২ 2972 ারনুয আরাভ 

অব্দুর ভরজদ 

জয়নৄযাট 

২৯৭৩ 2973 রভাঃ নাজমুর ক 

রভাঃ অরনছুয যভান 

জয়নৄযাট 

২৯৭৪ 2974 রভাঃ এভদাদুর আরাভ 

রভাঃ ররদ্দকুয যভান 

জয়নৄযাট 

২৯৭৫ 2975 রভাঃ জুন্ডয়র যানা 

রভাঃ ররতপ ভের 

জয়নৄযাট 

২৯৭৬ 2976 অরনছুয যভান 

অকাকাছ অরী 

জয়নৄযাট 

২৯৭৭ 2977 রনভ মর চন্দ্র ভফ মন 

সুফরা চন্দ্র ফভ মণ 

জয়নৄযাট 

২৯৭৮ 2978 অ ত ভ অরনসুজ্জাভান 

রভাঃ অন্ডযফুয যভান 

জয়নৄযাট 

২৯৭৯ 2979 রভাঃ অন্ডকুন নফী 

রভাঃ রখাযন্ডদ অরী 

জয়নৄযাট 

২৯৮০ 2980 জারদ াান 

রভাঃ অন্ডনায়ায ীদ 

জয়নৄযাট 

২৯৮১ 2981 রভাঃ ারব্বয রান্ডন রচৌধুযী 

রভাঃ অব্দু ারাভ রচৌধুযী 

জয়নৄযাট 

২৯৮২ 2982 রভাঃ রভজফা ঈরদ্দন 

রভাঃ অরজরজুয যভান 

জয়নৄযাট 

২৯৮৩ 2983 অ ন ভ রযাকনুজ্জাভান 

রভাঃ অন্ডযফুয যভান 

জয়নৄযাট 

২৯৮৪ 2984 রভাঃ যরফঈর আরাভ 

রভাঃ রভাজান্ডম্মর ক 

জয়নৄযাট 

২৯৮৫ 2985 রভাঃ অব্দুর ওাফ 

রভা৬ অব্দু াত্তায 

জয়নৄযাট 

২৯৮৬ 2986 অরযফুর আরাভ 

অব্দুর গফুয 

জয়নৄযাট 

২৯৮৭ 2987 রভাঃ যরফঈর আরাভ 

অবু ফকয ররদ্দক 

জয়নৄযাট 

২৯৮৮ 2988 রভাছাঃ যরভা খাতুন  

রভাঃ অব্দুর ওাফ  

জয়নৄয াট 

২৯৮৯ 2989 রভাঃ ারদকয যভান  

রভাঃ অঃ ভান্নান অকন্দ  

জয়নৄয াট 

২৯৯০ 2990 রভাঃ রভন্ডদী াান 

রভাঃ অবু অরাজ যদায 

াফনা 

২৯৯১ 2991 রভাঃ অরভরুর আরাভ 

রভাঃ অবুর রান্ডন খান 

াফনা 

২৯৯২ 2992 রভাঃ রররভ রান্ডন 

রভাঃ ছাভাদ রভাল্লা 

াফনা 

২৯৯৩ 2993 রভাঃ ভান্ডজদ অরী 

রভাঃ রভায়ান্ডজ্জভ রাাআন 

াফনা 

২৯৯৪ 2994 রভাঃ ারকর খান রমুর 

রক এভ অব্দুয যরদ খান 

াফনা 

২৯৯৫ 2995 রভাঃ জারকয খান বুজ 

রক এভ অব্দুয যরদ খান 

াফনা 

২৯৯৬ 2996 রভাঃ অব্দুয যরদ 

মৃত- অপছায অরী 

াফনা 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

২৯৯৭ 2997 রভাঃ নারদ াান 

রভাঃ রপন্ডযাজুর ক 

াফনা 

২৯৯৮ 2998 রভাঃ আভযান রান্ডন 

রভাঃ আযাআর রান্ডন 

াফনা 

২৯৯৯ 2999 রভাঃ সুরুজ্জাভান 

রভাঃ রনজাভ ঈরদ্দন 

াফনা 

৩০০০ 3000 রভাঃ রুন্ডফর াান 

রভাঃ অপাজ ঈরদ্দন 

াফনা 

৩০০১ 3001 রভাঃ আকফার রান্ডন 

রভাঃ াজাান অরী 

াফনা 

৩০০২ 3002 রনওয়াজ যীপ 

অব্দুর অরজজ 

াফনা 

৩০০৩ 3003 অরযপ রান্ডন 

রভাক্তায রান্ডন 

াফনা 

৩০০৪ 3004 রভজানুয যভান 

াভসুদ্দীন ভাররখা 

াফনা 

৩০০৫ 3005 রভাঃ ারুন য যরদ 

মৃত- অজগয অরী 

াফনা 

৩০০৬ 3006 অজরভযা খাতুন 

অজগাড় অরী 

াফনা 

৩০০৭ 3007 রভাছাঃ াানা খাতুন 

মৃত- অব্দুর গফুয প্রাং 

াফনা 

৩০০৮ 3008 রভাছাঃ ারভা াযবীন 

রভাঃ রনজাভ ঈরদ্দন 

াফনা 

৩০০৯ 3009 রভাঃ ান্ডনওয়াজ 

রভাঃ রফরার রাাআন 

াফনা 

৩০১০ 3010 রভাঃ অতাঈয যাভন খান 

রভাঃ রভাকন্ডছদ অরী খান 

াফনা 

৩০১১ 3011 রভাঃ খান্ডরদ ভামুদ সুজন 

রভাঃ রগারাভ রভাস্তপা 

াফনা 

৩০১২ 3012 রভাঃ জাাঙ্গীয অরভ 

রভাঃ সুরুদ অরী 

াফনা 

৩০১৩ 3013 রভাঃ অকভর রান্ডন 

মৃত- অবু ফকয ররদ্দক 

াফনা 

৩০১৪ 3014 রভাঃ জারভন আরাভ 

রভাঃ ছাআদুর আরাভ 

াফনা 

৩০১৫ 3015 নাজভা খাতুন 

জহুরুর আরাভ 

াফনা 

৩০১৬ 3016 যরফঈর আরাভ 

রতাপজ্জর রান্ডন 

াফনা 

৩০১৭ 3017 রভাঃ ভরনরুর আরাভ 

রভাঃ রভাক্তায রান্ডন 

যকায 

াফনা 

৩০১৮ 3018 রভাছাঃ নারযন নাায াথী 

রভাঃ অররভ ঈরদ্দন যকায 

াফনা 

৩০১৯ 3019 রভাঃ রান্ডর যানা 

রভাঃ রভান্ডরভ রখ 

াফনা 

৩০২০ 3020 যারজয়া সুরতানা 

মৃত- জররর খান 

াফনা 

৩০২১ 3021 রভাঃ রদুর আরাভ 

মৃত-ওয়ান্ডজদ অরী 

াফনা 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩০২২ 3022 রভাঃ যরপকুর আরাভ 

রভাঃ কারফর রাাআন 

াফনা 

৩০২৩ 3023 রভাঃ জরভ ঈরদ্দন 

রভাঃ াআদুর আরাভ ভের 

াফনা 

৩০২৪ 3024 রভাঃ অবুর কারাভ অজাদ 

রভাঃ অব্দুর রভারভন 

াফনা 

৩০২৫ 3025 রভাঃ ঈজ্জর রান্ডন 

মৃত- ওভান রখ 

াফনা 

৩০২৬ 3026 রভাঃ জারফয অর ভামুদ 

রভাঃ অব্দুয যরভ 

াফনা 

৩০২৭ 3027 রভাঃ ররটন রান্ডন 

রভাঃ অভজাদ অরী 

াফনা 

৩০২৮ 3028 নুযন্ডপছ খাতুন 

অব্দুর ফাযী যদায 

াফনা 

৩০২৯ 3029 রভাছাঃ জান্নাতুর রপযন্ডদৌ 

রভাঃ অব্দুর জররর 

রখান্দকায 

াফনা 

৩০৩০ 3030 কাভরুর অান 

রভাঃ াভত অরী 

াফনা 

৩০৩১ 3031 বয়দ তান্ডয জারভর 

বয়দ রজয়ঈর আরাভ 

াফনা 

৩০৩২ 3032 রভাঃ এনামুর ক 

রভাঃ অব্দুর ভরভন রভাল্লা 

াফনা 

৩০৩৩ 3033 এনামুর ক 

আভাইর রান্ডন প্রাং 

াফনা 

৩০৩৪ 3034 রভাঃ অব্দুর গাপপায 

রভাঃ জরপয ঈরদ্দন 

াফনা 

৩০৩৫ 3035 রভাঃ ররয়াকত অরী 

রভাঃ অব্দুর ারভদ ভের 

াফনা 

৩০৩৬ 3036 রভাঃ অরনসুয যভান 

রভাঃ অব্দুর অরজজ রখ 

াফনা 

৩০৩৭ 3037 রভাঃ আভযান রান্ডন 

অব্দুর ফান্ডতন রভাল্লা 

াফনা 

৩০৩৮ 3038 রভাঃ রপন্ডযাজ রান্ডন 

রভাঃ নারজভ ঈদ্দীন 

াফনা 

৩০৩৯ 3039 রভাঃ অব্দুর ররতপ 

মৃত- অব্দুয যভান 

াফনা 

৩০৪০ 3040 শ্রী জয় কুভায সূত্র ধয 

মৃত- ভর চন্দ্র সূত্র ধয 

াফনা 

৩০৪১ 3041 যারজফ রান্ডন 

যজবুর আরাভ 

াফনা 

৩০৪২ 3042 জারকয অন্ডভদ 

অব্দুয যভান 

াফনা 

৩০৪৩ 3043 ররজা াযবীন 

রভাঃ াভত অরী 

াফনা 

৩০৪৪ 3044 ভন্ডনাজ কুভায ার 

সুন্ডদফ চন্দ্র ার 

াফনা 

৩০৪৫ 3045 জান্নাতুর রপযন্ডদৌ ভীভ 

রভাস্তারপজুয যভান 

াফনা 

৩০৪৬ 3046 রভাঃ াভছুর অরভ 

রভাঃ ভরজফয যভান 

াফনা 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩০৪৭ 3047 রভাঃ রান্ডর যানা 

রভাঃ আভাআর রান্ডন 

াফনা 

৩০৪৮ 3048 রভাঃ রজবুয যভান 

রভাঃ অব্দুয যঈপ যকায 

াফনা 

৩০৪৯ 3049 রান্ডর যানা 

অরতয়ায যভান 

াফনা 

৩০৫০ 3050 অব্দুর রভানান্ডয়ভ 

রভাঃ দররলুয যভান 

াফনা 

৩০৫১ 3051 রভাঃ ফাবুর করযভ 

রভাঃ অবুর যদায 

াফনা 

৩০৫২ 3052 রভাঃ অন্ডনায়ায রান্ডন 

অরজজুয যভান 

াফনা 

৩০৫৩ 3053 ারদুর আরাভ 

ভরনয ঈরদ্দন 

াফনা 

৩০৫৪ 3054 রভাঃ অরযফুর আরাভ 

রভাঃ অকতায অরী 

াফনা 

৩০৫৫ 3055 রভাঃ রনয়ামুর আরাভ 

রদুর আরাভ 

াফনা 

৩০৫৬ 3056 রক এভ া রনওয়াজ 

রভাঃ আঈসুন অরী 

াফনা 

৩০৫৭ 3057 অয এভ নয়ন ঈজ্জাভান 

রভাঃ নজরুর আরাভ 

াফনা 

৩০৫৮ 3058 রভাঃ রফল্লার রাাআন 

মৃত- অরভন ঈরদ্দন 

াফনা 

৩০৫৯ 3059 রভাঃ ভরতঈয যভান 

মৃত- অব্দুয যভান 

াফনা 

৩০৬০ 3060 রভাঃ রভাস্তারপজুয যভান 

রভাঃ আঈসু অরী 

াফনা 

৩০৬১ 3061 রভাঃ রযফুর আরাভ 

রভাঃ াভছুর আরাভ 

াফনা 

৩০৬২ 3062 রপকুর আরাভ 

রভাঃ অব্দু রছাফাান 

পরকয 

াফনা 

৩০৬৩ 3063 রন রান্ডন 

সুনাআ রভাল্লা 

াফনা 

৩০৬৪ 3064 রভাঃ যান্ডর ভামুদ 

রভাঃ যরপকুর আরাভ 

াফনা 

৩০৬৫ 3065 অবুদ দাআয়ান 

অব্দুর াআ 

াফনা 

৩০৬৬ 3066 রভাঃ অব্দুর অররভ 

রভাঃ অবুর রান্ডন 

াফনা 

৩০৬৭ 3067 রভাঃ রজরাজ ঈরদ্দন 

রভাঃ অজাায ঈরদ্দন 

াফনা 

৩০৬৮ 3068 রভাঃ অর অরভন ক 

রভাঃ অভজাদ রান্ডন 

াফনা 

৩০৬৯ 3069 রভাঃ যারজবুর াান 

রভাঃ াজাান অরী 

াফনা 

৩০৭০ 3070 রভাঃ যারকবুর াান 

রভাঃ াজাান অরী 

াফনা 

৩০৭১ 3071 রভাঃ যহুর অরভন 

রভাঃ অবুর রান্ডন 

াফনা 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩০৭২ 3072 রভাঃ যওন ায়দাযী 

রভাঃ রগারজায রাাআন 

াফনা 

৩০৭৩ 3073 রভাঃ াাফ ঈরদ্দন 

মৃত- অব্দুর ারভদ যদায 

াফনা 

৩০৭৪ 3074 রভাঃ তারভভ রান্ডন 

রভাঃ অব্দুয যঈপ  

াফনা 

৩০৭৫ 3075 অবু দান্ডয়ন 

মৃত- আঈসুপ অরী রভাল্লা 

াফনা 

৩০৭৬ 3076 রভাঃ ভাআনুর আরাভ 

মৃত- তাজুর আরাভ 

াফনা 

৩০৭৭ 3077 রভাঃ রফাফয যভান 

রভাঃ আফাদত অরী রখ 

াফনা 

৩০৭৮ 3078 রভাঃ ররটন রভয়া  

মৃতঃ ভাাতাফ ঈরদ্দন প্রাং  

াফনা 

৩০৭৯ 3079 রভাঃ যওন অরভ  

রভাঃ আাক অরী  

াফনা 

৩০৮০ 3080 রভাঃ খাজা ভইন ঈরদ্দন  

রভাঃ কালু রখ  

াফনা 

৩০৮১ 3081 রভাঃ হুভায়ন করফয 

রভাঃ অব্দুর ররতপ  

াফনা 

৩০৮২ 3082 রভাঃ জুন্ডয়র যানা 

মৃত রভাফাযক অরী াহ 

াফনা 

৩০৮৩ 3083 প্রকা কুভায যকায  

রফনয় চন্দ্র যকায  

াফনা 

৩০৮৪ 3084 রভাঃ অব্দুল্লা অর াদী  

রভাঃ আাক অরী  

াফনা 

৩০৮৫ 3085 রভাঃ ছান্ডনায়ায রান্ডন  

মৃত রভাঃ আাক অরী  

াফনা 

৩০৮৬ 3086 এ. এভ. রদন্ডরায়ায 

রাাআন 

রভাঃ অন্ডনায়ায রাাআন 

নওগাঁ 

৩০৮৭ 3087 প্রকা কুভায ভের 

রগৌয চন্দ্র ভের 

নওগাঁ 

৩০৮৮ 3088 রভাঃ ভাফুজুয যভান 

রভাঃ ভঞ্জুয যভান 

নওগাঁ 

৩০৮৯ 3089 অশুন্ডতাল রদফনাথ রর 

করতমক চন্দ্র রদফনাথ 

নওগাঁ 

৩০৯০ 3090 রভাঃ অন্ডনায়ায রান্ডন 

রভাঃ াআদুয যভান 

নওগাঁ 

৩০৯১ 3091 রভাঃ নূযনফী 

রভাঃ বুরবুর অরভ 

নওগাঁ 

৩০৯২ 3092 রভাঃ াআফুর আরাভ 

রভাঃ রদুর আরাভ 

নওগাঁ 

৩০৯৩ 3093 রভাঃ াান অরী 

অন্ডম্মদ অরী 

নওগাঁ 

৩০৯৪ 3094 রভাঃ জাাঙ্গীয অরভ 

রভাঃ জারদুর আরাভ 

নওগাঁ 

৩০৯৫ 3095 রভাঃ পারুক রযজা 

রভাঃ ছরয ঈরদ্দন ভের 

নওগাঁ 

৩০৯৬ 3096 রভাঃ তাআফুর আরাভ 

রভাঃ রযফুর আরাভ 

নওগাঁ 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩০৯৭ 3097 রদন্ডরায়ায রান্ডন 

রভাঃ রছরদ্দকুয যভান 

নওগাঁ 

৩০৯৮ 3098 রভাঃ জান্ডফদ রররভ 

রভাঃ চন্ডয়ন ঈরদ্দন 

নওগাঁ 

৩০৯৯ 3099 রভন্টু কুভায ভের 

গন্ডজন্দ্রনাথ ভের 

নওগাঁ 

৩১০০ 3100 ভাবুর রখ 

াভাদ রখ 

নওগাঁ 

৩১০১ 3101 একযামুর ক 

ভরপকুর আরাভ 

নওগাঁ 

৩১০২ 3102 রভাঃ রভাস্তপা কাভার 

মৃত- রভাজাফপয অযী মৃধা 

নওগাঁ 

৩১০৩ 3103 রভাঃ জুন্ডয়র রাাআন 

রভাঃ জারার রাাআন 

নওগাঁ 

৩১০৪ 3104 সুভন কুভায করফযাজ 

যান্ডজন্দ্র নাথ করফযাজ 

নওগাঁ 

৩১০৫ 3105 সুভন কুভায যকায 

প্রবাল চন্দ্র যকায 

নওগাঁ 

৩১০৬ 3106 রভাঃ তারননুয যভান 

রভাঃ অতাঈয যভান 

নওগাঁ 

৩১০৭ 3107 রভাঃ ররটন রান্ডন 

রভাঃ অপছায অরী 

নওগাঁ 

৩১০৮ 3108 রভাঃ পয়জুর ক 

রভাঃ অব্দুর খান্ডরক 

নওগাঁ 

৩১০৯ 3109 যাজীফ কুভায ার 

যভনী কাত ার 

নওগাঁ 

৩১১০ 3110 রনলুপা আয়ারভন 

রভাঃ বতয়ফ অরী 

নওগাঁ 

৩১১১ 3111 ারযয়ায যভান 

রভাঃ লুৎপয যভান 

নওগাঁ 

৩১১২ 3112 রভাঃ ভামুনুয যরদ 

রভাঃ অকফয অরী 

নওগাঁ 

৩১১৩ 3113 রভাঃ রান্ডর যানা 

রভাঃ অবুর কন্ডভ 

নওগাঁ 

৩১১৪ 3114 রভাঃ ভামুদ াান 

খন্দকায অব্দু াভাদ 

নওগাঁ 

৩১১৫ 3115 যভনাথ চন্দ্র 

নৃন্ডন্দ্র নাথ ফভ মন 

নওগাঁ 

৩১১৬ 3116 রযভর কুভায 

তাযাদ দা 

নওগাঁ 

৩১১৭ 3117 রভাঃ রররভ ঈরদ্দন 

রভাঃ জয়নার অন্ডফদীন  

নওগাঁ 

৩১১৮ 3118 রভাঃ জাাঙ্গীয করফয 

রভাঃ অঃ ারক 

নওগাঁ 

৩১১৯ 3119 নরজত কুভায 

রগাার চন্দ্র ভের 

নওগাঁ 

৩১২০ 3120 রভাঃ ররফয া 

রভাঃ রুস্তভ অরী 

নওগাঁ 

৩১২১ 3121 র যানী ফভ মন 

ধীয চন্দ্র ফভ মন 

নওগাঁ 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩১২২ 3122 রভাঃ রররভ রযজা 

রভাঃ ররদ্দক 

নওগাঁ 

৩১২৩ 3123 সুজন কুভায দা 

শ্যাভর চন্দ্র 

নওগাঁ 

৩১২৪ 3124 রতা যানী 

রভান রার দা 

নওগাঁ 

৩১২৫ 3125 রভাঃ ভান্ডরক 

রভাঃ যজফ অরী  

নওগাঁ 

৩১২৬ 3126 রভাঃ যান্ডর ভামুদ 

রভাঃ নুরুর হুদা 

নওগাঁ 

৩১২৭ 3127 ারন অরভ 

যরভ ঈদ্দীন 

নওগাঁ 

৩১২৮ 3128 রযন্ডতাল চন্দ্র ফভ মন 

ধীন্ডযন্দ্র নাথ ফভ মন 

নওগাঁ 

৩১২৯ 3129 তা কুভায ান্যার 

দ্বীন্ডজন্দ্র নাথ ান্যার 

নওগাঁ 

৩১৩০ 3130 রভাঃ অবু ফককয ররদ্দক 

রভাঃ রফরার রান্ডন 

নওগাঁ 

৩১৩১ 3131 রভাঃ বুরবুর াান 

রভাঃ নরপয ঈ্রদ্দন 

নওগাঁ 

৩১৩২ 3132 রভাঃ ভাবুফ অরভ 

মৃত- ান্ডতভ অরী 

নওগাঁ 

৩১৩৩ 3133 টুটুর কুভায 

রগৌতভ যকায 

নওগাঁ 

৩১৩৪ 3134 রভাঃ তানরফরুর আরাভ 

রভাঃ নজরুর আরাভ 

নওগাঁ 

৩১৩৫ 3135 রভাঃ রপকুর আরাভ 

রভাঃ রভাফাযক অরী 

নওগাঁ 

৩১৩৬ 3136 রচত্ত রগাার 

জগদী চন্দ্র 

নওগাঁ 

৩১৩৭ 3137 রভাঃ াভীভ রান্ডন 

রভাঃ রররভ রান্ডন 

নওগাঁ 

৩১৩৮ 3138 রভাঃ রভজানুয যভান 

রভাঃ ভাবুফ অরভ 

নওগাঁ 

৩১৩৯ 3139 অরকফ প্রাভারনক 

রভাঃ অন্ডরপ প্রাভারনক 

নওগাঁ 

৩১৪০ 3140 রভাঃ যআ ঈরদ্দন 

রভাঃ ররাকভান অরী 

নওগাঁ 

৩১৪১ 3141 ররটন চন্দ্র ফভ মন 

শ্যাভর চন্দ্র ফভ মন 

নওগাঁ 

৩১৪২ 3142 এ এভ অবু াান 

রভাঃ ভকন্ডছদ অরী 

নওগাঁ 

৩১৪৩ 3143 রভাঃ আঈসুপ অরী 

মৃত- অবুর রান্ডন 

নওগাঁ 

৩১৪৪ 3144 রভাঃ অরভনুর ক সুজন 

রভাঃ অাদ অরী 

নওগাঁ 

৩১৪৫ 3145 খারদজা তুর রকাফযা 

রভাঃ অব্দুর খান্ডরক 

নওগাঁ 

৩১৪৬ 3146 রভাঃ ারন আকফার 

রভাঃ যরপকুর আরাভ 

নওগাঁ 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩১৪৭ 3147 ররটন রান্ডন 

যরপকুর আরাভ 

নওগাঁ 

৩১৪৮ 3148 রভাঃ ল্লফ রান্ডন 

রভাঃ ওভয অরী ভের 

নওগাঁ 

৩১৪৯ 3149 রভাঃ ভামুন যরদ 

রভাঃ অভজাদ রান্ডন 

নওগাঁ 

৩১৫০ 3150 রভাঃ ভরতঈয যভান 

রভাঃ মুনছুয যভান 

নওগাঁ 

৩১৫১ 3151 রভাঃ জাাঙ্গীয অরভ 

রভাঃ এস্তায অরী 

নওগাঁ 

৩১৫২ 3152 জগদী চন্দ্র 

গকুর চন্দ্র যায় 

নওগাঁ 

৩১৫৩ 3153 রগৌতভ কুভায ফভ মন 

শ্যাভাকাত ফভ মন 

নওগাঁ 

৩১৫৪ 3154 রভাঃ রগারাভ যাব্বানী 

রভাঃ অব্দুর ারভদ 

নওগাঁ 

৩১৫৫ 3155 রভাছাঃ রনা খাতুন 

রভাঃ নূয আরাভ 

নওগাঁ 

৩১৫৬ 3156 রভাঃ রদন্ডরায়ায রান্ডন 

রভাঃ রতাঈয যভান 

নওগাঁ 

৩১৫৭ 3157 রা চন্দ্র ভের 

নাযায়ন চন্দ্র ভের 

নওগাঁ 

৩১৫৮ 3158 রভাঃ ারযয়া আকফার 

রভাঃ অব্দুর ওাফ 

নওগাঁ 

৩১৫৯ 3159 রভাঃ অতাঈয যাভন  

রভাঃ াআদুয যভান 

নওগাঁ 

৩১৬০ 3160 রভাঃ অব্দুর ররতপ 

রভাঃ আভাআর রান্ডন 

নওগাঁ 

৩১৬১ 3161 কাঞ্চন কুভায 

পতুর যকায 

নওগাঁ 

৩১৬২ 3162 বুজ কুভায যকায 

নন্ডযন্দ্র নাথ যকায 

নওগাঁ 

৩১৬৩ 3163 জীফন কুভায ভত 

জীন্ডতন্দ্র নাথ ভত 

নওগাঁ 

৩১৬৪ 3164 রভাঃ রভাাযযপ রান্ডন 

রভাঃ অরাঈরদ্দন  

নওগাঁ 

৩১৬৫ 3165 রভন্ডদী াান 

রভাঃ অবুর ান্ডভ 

নওগাঁ 

৩১৬৬ 3166 রভাাঃ রজরভন অযা 

রভাঃ জয়নার অন্ডফদীন 

নওগাঁ 

৩১৬৭ 3167 রভাঃ নাজমুক ক 

রভাঃ াআদুয যভান 

নওগাঁ 

৩১৬৮ 3168 ফরুন চন্দ্র 

মৃত- ফান্ডজন্দ্র নাথ 

নওগাঁ 

৩১৬৯ 3169 রভাঃ জাাঙ্গীয অরভ 

রভাঃ আনন্ডছয অরী 

নওগাঁ 

৩১৭০ 3170 র কুভায 

যারধকা চন্দ্র ভের 

নওগাঁ 

৩১৭১ 3171 রভাছাঃ তানরজরা ফানু 

রভাঃ রযজাঈর ক 

নওগাঁ 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩১৭২ 3172 রভাঃ খায়রুর আরাভ 

রভাঃ অঃ াত্তায 

নওগাঁ 

৩১৭৩ 3173 যনফীয কুভায প্রাং 

যফীন্দ্র নাথ প্রাং 

নওগাঁ 

৩১৭৪ 3174 রভাঃ অরযফুর আরাভ 

রভাঃ পরযদুর আরাভ 

নওগাঁ 

৩১৭৫ 3175 রভাঃ অর অরভন 

রভাঃ অবুর কারাভ অজাদ 

নওগাঁ 

৩১৭৬ 3176 রভাঃ ান্ডদকুর ফাযী 

মৃত- কন্ডফজ ঈদ্দীন অন্ডম্মদ 

নওগাঁ 

৩১৭৭ 3177 াযরভন অখতায 

জয়নার অন্ডফদীন 

নওগাঁ 

৩১৭৮ 3178 সুরঞ্জত কুভায যকায 

যরথন্দ্রনাথ যকায 

নওগাঁ 

৩১৭৯ 3179 রভাঃ াভছুর অন্ডযরপন 

রভাঃ আয়ারছন অরী 

নওগাঁ 

৩১৮০ 3180 রভাঃ ভরভনুর আরাভ 

রভাঃ অঃ খান্ডরক 

নওগাঁ 

৩১৮১ 3181 রভাঃ অরজজুয যভান 

রভা৬ জরয ঈরদ্দন রফশ্বা 

নওগাঁ 

৩১৮২ 3182 অব্দুয যরভ 

অরজজুয যভান 

নওগাঁ 

৩১৮৩ 3183 অরন্দ্রয়ান্ডনা ন্ডযন 

যাজন ন্ডযন 

নওগাঁ 

৩১৮৪ 3184 ীভ কুভায 

রন্ডগন্দ্র নাথ 

নওগাঁ 

৩১৮৫ 3185 রভা৬ ারভদুয যভান 

রভাঃ জররুর আরাভ 

নওগাঁ 

৩১৮৬ 3186 রভাঃ রযজাঈর করযভ 

রভাঃ রপকুর আরাভ 

নওগাঁ 

৩১৮৭ 3187 রভাঃ অরযফুর আরাভ 

রভাঃ াআফুরদ্দন া 

নওগাঁ 

৩১৮৮ 3188 রভাঃ যরপজ ঈরদ্দন রভাল্লা 

রভাঃ ররাকভান অরী 

নওগাঁ 

৩১৮৯ 3189 রভাঃ যরফঈর আরাভ 

রভাঃ অঃ কুদ্দু 

নওগাঁ 

৩১৯০ 3190 রভাঃ রভাাযযপ রান্ডন 

রভাঃ অরাঈদ্দীন 

নওগাঁ 

৩১৯১ 3191 রভাঃ যরদুর আরাভ 

রভাঃ ছাআফুর আরাভ 

নওগাঁ 

৩১৯২ 3192 রভাঃ এভযান রাাআন 

রভাঃ অবুর কান্ডভ 

নওগাঁ 

৩১৯৩ 3193 রভাঃ পারুক অন্ডভদ 

রভাঃ রভান্ডরভ ঈরদ্দন 

নওগাঁ 

৩১৯৪ 3194 রভাঃ ভমুনুয যরদ 

রভাঃ রফযাজ ঈরদ্দন  

নওগাঁ 

৩১৯৫ 3195 রভাঃ অাদুজ্জাভান ফাদা 

রভাঃ াাদৎ রান্ডন 

নওগাঁ 

৩১৯৬ 3196 রভাঃ রযজা ভামুদ 

রভাঃ আরদ্র অরী 

নওগাঁ 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩১৯৭ 3197 রভাঃ াভসুর ক 

রভাঃ কুতুফ ঈরদ্দন 

নওগাঁ 

৩১৯৮ 3198 রপন্ডযাজ ফাবু 

অপজার রান্ডন 

নওগাঁ 

৩১৯৯ 3199 াভীভ রান্ডন 

অঃ যরভ যদায 

নওগাঁ 

৩২০০ 3200 রভাঃ ভাদী াান জর 

রভাঃ  কাভার রান্ডন 

নওগাঁ 

৩২০১ 3201 রভপতাহুর রপযদাঈ 

পন্ডয়জ ঈরদ্দন 

নওগাঁ 

৩২০২ 3202 রভাঃ ভামুদুর ক 

রভাঃ অব্দুর ভান্নান 

নওগাঁ 

৩২০৩ 3203 রভাঃ যরকফ রান্ডন 

রভাজান্ডম্মর ক 

নওগাঁ 

৩২০৪ 3204 রভাঃ রযজুয়ান রান্ডন 

রভাঃ অবুর রান্ডন 

নওগাঁ 

৩২০৫ 3205 রভাঃ খান্ডরকুজ্জাভান 

রভাঃ অঃ ারভদ ভের 

নওগাঁ 

৩২০৬ 3206 ভয়নুর আরাভ 

ভকবুর রান্ডন 

নওগাঁ 

৩২০৭ 3207 রভাঃ রান্ডর ঈরদ্দন 

রভাঃ অব্দুর খান্ডরক 

নওগাঁ 

৩২০৮ 3208 রভাঃ অযাপাত রাাআন 

রভাঃ কাভরুজ্জাভান 

নওগাঁ 

৩২০৯ 3209 রভাঃ অব্দুর ভরতন 

রভাঃ কারছভ ঈরদ্দন 

নওগাঁ 

৩২১০ 3210 এ ভান্নান 

এ াভাদ যদায 

নওগাঁ 

৩২১১ 3211 রফকা কুভায যকায 

ীন্ডযন্দ্র নাথ যকায 

নওগাঁ 

৩২১২ 3212 নন্ডফন্দু রকন্ডায নান্যাী 

শ্যাভন্ডরন্দু রকন্ডায নান্যাী 

নওগাঁ 

৩২১৩ 3213 রভাঃ ভরজবুর আরাভ 

রভাঃ অব্দুর গফুয 

নওগাঁ 

৩২১৪ 3214 রভাঃ অর অরভন 

রভাঃ ভারনক ঈদ্দীন ভের 

নওগাঁ 

৩২১৫ 3215 রভাঃ মুনতাীয যভান 

রভাঃ রদুর আরাভ 

নওগাঁ 

৩২১৬ 3216 রভাঃ পরযদুর আরাভ 

রভাঃ নজরুর আরাভ 

নওগাঁ 

৩২১৭ 3217 এনামুর 

যাআ ঈরদ্দন 

নওগাঁ 

৩২১৮ 3218 তানরজমুর আরাভ 

রগারাভ রভাস্তপা 

নওগাঁ 

৩২১৯ 3219 রফদুযৎ কুভায তযপদায 

প্রবা চন্দ্র তযপদায 

নওগাঁ 

৩২২০ 3220 ররয কুভায াা 

শ্যাভর চন্দ্র াা 

নওগাঁ 

৩২২১ 3221 ীভ কুভায 

ধীন্ডযন্দ্র নাথ  

নওগাঁ 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩২২২ 3222 রভাাঃ ারনুয খাতুন 

রভাঃ রগয়া ঈরদ্দন 

নওগাঁ 

৩২২৩ 3223 রভাঃ রভাাযযপ রান্ডন 

রভাঃ রন্ডকন্দায অরী 

নওগাঁ 

৩২২৪ 3224 রভাঃ সুভন রান্ডন 

রভাঃ জারকয রান্ডন 

নওগাঁ 

৩২২৫ 3225 সুভন কুভায 

ন্ডতযন চন্দ্র 

নওগাঁ 

৩২২৬ 3226 অব্দুর াররভ 

মৃত- কারছভ ঈরদ্দন 

নওগাঁ 

৩২২৭ 3227 ভাধফ কুভায ার 

ভুন্ডন চন্দ্র ার 

নওগাঁ 

৩২২৮ 3228 রভাঃ অব্দুর ভরতন প্রাং 

রভাঃ রপমুদ্দীন প্রাং 

নওগাঁ 

৩২২৯ 3229  রভাঃ াভীভ রযজা  

রভাঃ অবুর ফাায  

নওগাঁ 

৩২৩০ 3230  রভঠুন কুভায ভের 

নুকূর চন্দ্র ভের 

নওগাঁ 

৩২৩১ 3231  ররটন চন্দ্র ভের  

নুকূর চন্দ্র ভের 

নওগাঁ 

৩২৩২ 3232  রভাঃ আভন রান্ডন  

রভাঃ রররভ অরী ভের  

নওগাঁ 

৩২৩৩ 3233 রভাছাঃ ভারফয়া সুরতানা  

রভাঃ যপাতুল্যা ভের  

নওগাঁ 

৩২৩৪ 3234 রভাঃ নারজভ ঈরদ্দন  

রভাঃ নান্ডদয ঈরদ্দন া  

নওগাঁ 

৩২৩৫ 3235 রভাঃ রুন্ডফর আরাভ  

রভাঃ অবুর কারাভ 

নওগাঁ 

৩২৩৬ 3236 রভাঃ হুভায়ন করফয 

রভাঃ রভজানুয যভান  

নওগাঁ 

৩২৩৭ 3237  রভাঃ অবুর কারাভ  

রভাঃ রভজানুয যভান  

নওগাঁ 

৩২৩৮ 3238  রুন্ডফর অন্ডম্মদ  

রভাঃ ান্ডযজ ঈরদ্দন  

নওগাঁ 

৩২৩৯ 3239 ারদকুর  

ারফবুয যভান  

নওগাঁ 

৩২৪০ 3240 রভাঃ ভরবুর াান  

রভাঃ অব্দুর কান্ডদয 

প্রাভারনক 

নওগাঁ 

৩২৪১ 3241 রভাঃ পরযদুর আরাভ  

রভাঃ আরদ্র অরী  

নওগাঁ 

৩২৪২ 3242 রভাঃ রযফুর আরাভ 

রভাঃ তরজভ ঈরদ্দন  

নওগাঁ 

৩২৪৩ 3243  দুরার  

রাকচান যরফদা  

নওগাঁ 

৩২৪৪ 3244 রভাঃ পরযদুর আরাভ  

রভাঃ রগারাভ রভাস্তপা 

নওগাঁ 

৩২৪৫ 3245 রভা: ভামুদুর জাভান 

রভা: ভকবুর রান্ডন 

নওগাঁ 

৩২৪৬ 3246 রভাঃ এফাদুল্লা 

রভাঃ ারুন য যীদ  

রনত্রন্ডকানা 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩২৪৭ 3247 াীন রান্ডন 

রযাজুর আরাভ 

নান্ডটায 

৩২৪৮ 3248 ওভয পারুক 

রভাঃ রভাাযপ রান্ডন 

নান্ডটায 

৩২৪৯ 3249 রভাঃ ররটন অরী 

রভাঃ রখাযন্ডদ অরী 

নান্ডটায 

৩২৫০ 3250 রভাঃ অব্দুল্লা অর ভামুন 

রভাঃ অব্দুর ভান্নান 

নান্ডটায 

৩২৫১ 3251 রভাঃ ারদরকন জাআভ 

রভাঃ ীদুর আরাভ 

নান্ডটায 

৩২৫২ 3252 রভাঃ াানুজ্জাভান 

রভাঃ ভরতঈয যভান 

নান্ডটায 

৩২৫৩ 3253 রভাঃ রান্ডর যানা 

রভাঃ াান যকায 

নান্ডটায 

৩২৫৪ 3254 রভাছাঃ ভঞ্জুয়াযা খাতুন 

রভাঃ অব্দুর ভরতন 

নান্ডটায 

৩২৫৫ 3255 রভাঃ াান ভাসুদ 

রভাঃ অব্দুর জররর 

নান্ডটায 

৩২৫৬ 3256 রভাঃ রজয়াঈর ক 

মৃত- অঃ অরজজ 

নান্ডটায 

৩২৫৭ 3257 রভাছাঃ ডরর খাতুন 

রভাঃ রভাাযযপ অরী 

নান্ডটায 

৩২৫৮ 3258 রভাঃ অকযাভ রান্ডন 

রভাঃ অপছায অরী 

নান্ডটায 

৩২৫৯ 3259 রভাঃ ারভনুয যভান 

রভাঃ এযাদ অরী 

নান্ডটায 

৩২৬০ 3260 রভাঃ াদ্দাভ রান্ডন 

রভা৬ অব্দু াত্তায 

নান্ডটায 

৩২৬১ 3261 রভাঃ ভাসুদ অরী 

রভাঃ অতাঈয যাভন 

নান্ডটায 

৩২৬২ 3262 রভাঃ অব্দুর াররভ 

মৃত- ওকত রান্ডন 

নান্ডটায 

৩২৬৩ 3263 রভাঃ তান্ডযক রান্ডন 

রভাঃ লুৎপয যভান 

নান্ডটায 

৩২৬৪ 3264 রভাঃ রররভ রান্ডন 

রভাঃ জয়নার অন্ডফদীন রখ 

নান্ডটায 

৩২৬৫ 3265 রভাঃ অব্দুর ফারযক 

রভাঃ হুভায়ন করফয 

নান্ডটায 

৩২৬৬ 3266 ঈৎর কুভায যকায 

নৄন্ডফার যকায 

নান্ডটায 

৩২৬৭ 3267 রভাঃ রান্ডর যানা 

রভাঃ রপকুর আরাভ 

নান্ডটায 

৩২৬৮ 3268 রড. রভজানুয যভান রুন্ডফর 

রভাঃ যরফঈর করযভ রভাল্লা 

নান্ডটায 

৩২৬৯ 3269 রফদুযৎ যঞ্জন দা 

রফকা যঞ্জন দা 

নান্ডটায 

৩২৭০ 3270 রভাঃ জারদুর আরাভ 

রভাঃ আছাক কাজী 

নান্ডটায 

৩২৭১ 3271 সুভী বদ্র 

রত বদ্র 

নান্ডটায 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩২৭২ 3272 রভাঃ রভাপাজ্জর রান্ডন 

মৃত- অপজার রান্ডন 

নান্ডটায 

৩২৭৩ 3273 রনরকাত যকায 

রনন্ডন্দ্র নাথ যকায 

নান্ডটায 

৩২৭৪ 3274 রভাঃ রান্ডর যানা 

রভাঃ রফরার রান্ডন 

নান্ডটায 

৩২৭৫ 3275 রভাঃ অব্দুর ান্নান 

রভাঃ জারার ঈরদ্দন 

নান্ডটায 

৩২৭৬ 3276 রভাঃ ভাবুয যরদ 

রভাঃ পজলুয যভান 

নান্ডটায 

৩২৭৭ 3277 রভাঃ াানুর ফান্না 

রভাঃ রযয়াজ ঈরদ্দন 

নান্ডটায 

৩২৭৮ 3278 রভাঃ অজগায 

রভাঃ অঃ ফান্ডতন 

নান্ডটায 

৩২৭৯ 3279 রভাঃ যায়ান রভরজ 

অব্দুর ভান্নান রভরজ 

নান্ডটায 

৩২৮০ 3280 চষ্ণর কুভায যকায 

মুল্য চন্দ্র যকায 

নান্ডটায 

৩২৮১ 3281 ান্ডরা খাতুন যারপয়া  

লুৎপয যভান 

নান্ডটায 

৩২৮২ 3282 দীন কুভায রদফ 

রদরী কুভায রদফ 

নান্ডটায 

৩২৮৩ 3283 রভাছাঃ রপন্ডযাজা খাতুন 

রভাঃ অয়ুফ অরী 

নান্ডটায 

৩২৮৪ 3284 রভাঃ রভঠন প্রাং 

রভাঃ নজরুর আরাভ 

নান্ডটায 

৩২৮৫ 3285 রভাঃ যরফঈর আরাভ 

রভাঃ রপ ঈরদ্দন 

নান্ডটায 

৩২৮৬ 3286 অন্ডয়া খাতুন 

রভাঃ অব্দুর জররর ভের 

নান্ডটায 

৩২৮৭ 3287 রভাঃ জারদুয যভান 

রভাঃ ন্ডযাজ ঈরদ্দন রদওয়ান 

নান্ডটায 

৩২৮৮ 3288 রভাঃ ভরনরুর আরাভ 

নজরুর আরাভ 

নান্ডটায 

৩২৮৯ 3289 এ রক এভ ভামুদুর াান 

রভাঃ অরী অজগয 

নান্ডটায 

৩২৯০ 3290 রভাঃ ারপজুয যভান 

রভাঃ রখাযন্ডদ অরী 

নান্ডটায 

৩২৯১ 3291 রভাঃ া অরভ 

রভাঃ রভাাযপ রান্ডন 

নান্ডটায 

৩২৯২ 3292 রভাঃ কাওছায অন্ডম্মদ 

মৃত-াজাান রভয়াজী 

নান্ডটায 

৩২৯৩ 3293 রভাঃ ান্নান 

রভাঃ অঃ যভান 

নান্ডটায 

৩২৯৪ 3294 রভাছাঃ রযখা খাতুন 

মৃত-রখাকা রভাল্লা 

নান্ডটায 

৩২৯৫ 3295 রভাঃ স্বন যানা 

রভাঃ অব্দুর গফুয 

নান্ডটায 

৩২৯৬ 3296 রভাঃ কাত্তাছায আরাভ 

যকায 

রভাঃ এভদাদুর ক যকায 

নান্ডটায 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩২৯৭ 3297 রজরভন নাায 

অব্দুর করযভ রভাল্লা 

নান্ডটায 

৩২৯৮ 3298 রভাঃ অর ভামুন যকায 

রভাঃ ভরন 

নান্ডটায 

৩২৯৯ 3299 রভাঃ ওফায়দুল্লা 

রভাঃ াাদৎ রান্ডন 

নান্ডটায 

৩৩০০ 3300 অব্দুর অররভ 

রেত মৃধা 

নান্ডটায 

৩৩০১ 3301 রভাঃ অব্দুয যরভ 

রভাঃ আতাজ অরী 

নান্ডটায 

৩৩০২ 3302 রভাঃ রুন্ডফর প্রাং 

রভাঃ অঃ করযভ প্রাং 

নান্ডটায 

৩৩০৩ 3303 জারদুর আরাভ 

রানা ঈল্লাআ প্রাং 

নান্ডটায 

৩৩০৪ 3304 রযন কুভায ফাগচী 

ভন্ডয কুভায ফাগচী 

নান্ডটায 

৩৩০৫ 3305 রভাঃ রপকুর আরাভ 

রভাঃ অঃ াত্তায রখ 

নান্ডটায 

৩৩০৬ 3306 রভাঃ সুভন রান্ডন 

এফাদুল্লা 

নান্ডটায 

৩৩০৭ 3307 রভাঃ যাতুর রান্ডন 

রভা৬ যরপকুর আরাভ 

নান্ডটায 

৩৩০৮ 3308 রভাঃ রপন্ডযাজ করফয 

রভাঃ রররভ রান্ডন 

নান্ডটায 

৩৩০৯ 3309 রভাঃ যরফঈর আরাভ 

রভাঃ ওভান গরন 

নান্ডটায 

৩৩১০ 3310 রভাঃ নুরু জ্জাভান 

রভাঃ অভজাদ রান্ডন 

নান্ডটায 

৩৩১১ 3311 রভাঃ ারব্বয রান্ডন 

রভাঃ জহুরুর আরাভ 

নান্ডটায 

৩৩১২ 3312 রভাঃ রযজাঈর করযভ 

রভাঃ অঃ ভজীদ যদায 

নান্ডটায 

৩৩১৩ 3313 রভাঃ াআদুয যভান 

রভাঃ রযজাঈর করযভ 

নান্ডটায 

৩৩১৪ 3314 রভাঃ অবুর ারকভ 

রভাঃ অবুর কারাভ 

নান্ডটায 

৩৩১৫ 3315 সুজন কুভায 

সুীর চন্দ্র সূত্র ধয 

নান্ডটায 

৩৩১৬ 3316 রভাঃ রভরন অন্ডভভদ  

রভাঃ অব্দুর ক 

নান্ডটায 

৩৩১৭ 3317 রভাঃ রভন্টু রান্ডন 

রভাঃ যরপকুর আরাভ 

নান্ডটায 

৩৩১৮ 3318 রভাঃ জাঙ্গীয অরভ 

রভাঃ অকফয অরী 

নান্ডটায 

৩৩১৯ 3319 ভরনরুর আরাভ 

যরফঈর করযভ 

নান্ডটায 

৩৩২০ 3320 রভাঃ রযাজুর আরাভ 

অব্দুর গফুয 

নান্ডটায 

৩৩২১ 3321 রভাঃ অরভনুর ক 

রভাঃ ভরপজুয যভান 

নান্ডটায 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩৩২২ 3322 শ্রী ন্দী কুভায যকায  

শ্রী সুকুভায চন্দ্র যকায  

নান্ডটায 

৩৩২৩ 3323 রভাঃ আয়ারছন অরী  

রভাঃ অঃ যরভ 

নান্ডটায 

৩৩২৪ 3324  রভাঃ ভাসুদ াযন্ডবজ  

রভাঃ দুরার মৃধা  

নান্ডটায 

৩৩২৫ 3325  রভাঃ রভাস্তারপজুয যভান  

রভাঃ অক্কা অরী  

নান্ডটায 

৩৩২৬ 3326  রভাঃ রান্ডন অরী  

রভাঃ রতৌরপকুর আরাভ  

নান্ডটায 

৩৩২৭ 3327 রভাঃ সুজন অরী 

রভাঃ তান্ডজভ অরী  

নান্ডটায 

৩৩২৮ 3328 রভাঃ নারয ঈরদ্দন 

রভাঃ অরাঈরদ্দন 

নান্ডটায 

৩৩২৯ 3329 রভাঃ যায়ান অরী 

রভাঃ ভরজবুয যভান 

যাজাী 

৩৩৩০ 3330 অনারুর আরাভ 

কুযভান অরী 

যাজাী 

৩৩৩১ 3331 যতন কুভায কভ মকায 

রনভাআ চন্দ্র কভ মকায 

যাজাী 

৩৩৩২ 3332 রভাঃ ারুন ঈয যরদ 

রভাঃ আব্রাীভ রান্ডন 

যাজাী 

৩৩৩৩ 3333 রভাঃ বুরবুর রান্ডন 

রভাঃ রভান্ডরভ ঈরদ্দন 

যাজাী 

৩৩৩৪ 3334 রভাঃ অন্ডনায়ায রাাআন 

রভাঃ অআয়ুফ অরী 

যাজাী 

৩৩৩৫ 3335 রভাঃ াআফুর আরাভ 

রভাঃ অকফয অরী 

যাজাী 

৩৩৩৬ 3336 াতা আরাভ 

রভাঃ মুনসুয যভান 

যাজাী 

৩৩৩৭ 3337 রভাঃ জাাঙ্গীয অরভ 

রভাঃ অব্দু াভাদ প্রাং 

যাজাী 

৩৩৩৮ 3338 রভাঃ ভরতঈয যভান 

রভাঃ এরাী াআক 

যাজাী 

৩৩৩৯ 3339 রভরন কুভায যকায 

ধীয চন্দ্র 

যাজাী 

৩৩৪০ 3340 রভজানুয যভান 

রভাফাযক রান্ডন 

যাজাী 

৩৩৪১ 3341 রভাঃ নাজমুর ক 

রভাঃ রযাজ ঈরদ্দন 

যাজাী 

৩৩৪২ 3342 রভাঃ াআদুয যভান 

রভাঃ অব্দুর কান্ডদয 

যাজাী 

৩৩৪৩ 3343 রভাঃ ারবুর অরভ 

মৃত- আছায ঈরদ্দন 

যাজাী 

৩৩৪৪ 3344 রভাঃ রান্ডর যানা 

রভাঃ রযজাঈর করযভ 

যাজাী 

৩৩৪৫ 3345 রভাঃ রভজানুয যভান 

রভাঃ য়যত অরী 

যাজাী 

৩৩৪৬ 3346 রভাঃ জারদ আকফার 

বতবুয যভান যদায 

যাজাী 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩৩৪৭ 3347 অযাফুর আরাভ 

নজরুর আরাভ 

যাজাী 

৩৩৪৮ 3348 নৄ কুভায রঘাল 

রনযঞ্জন কুভায রঘাল 

যাজাী 

৩৩৪৯ 3349 রভাঃ াাবুর আরাভ 

রভাঃ ভকবুর রান্ডন 

যাজাী 

৩৩৫০ 3350 রভাছাঃ সুআটি খাতুন 

রভাঃ যআচ ঈরদ্দন 

যাজাী 

৩৩৫১ 3351 রভাঃ ভাসুদ যানা 

রভাঃ অতাায অরী 

যাজাী 

৩৩৫২ 3352 রভাঃ পজন্ডর যাব্বী 

রভাঃ নজরুর আরাভ 

যাজাী 

৩৩৫৩ 3353 রভাঃ ারভদুর আরাভ 

রভাঃ রযাজুর আরাভ 

যাজাী 

৩৩৫৪ 3354 রভাঃ রযাজুর আরাভ 

মৃত- রভন্ডয অরী 

যাজাী 

৩৩৫৫ 3355 রভাঃ রপন্ডযাজ আরাভ 

রভাঃ রভাজান্ডম্মর ক 

যাজাী 

৩৩৫৬ 3356 রভাঃ যারজবুর আরাভ 

রভাঃ অরছয ঈরদ্দন 

যাজাী 

৩৩৫৭ 3357 রভাছাঃ ান্ডদকা খানভ জুআ 

মৃত- অন্ডফদ অরী 

যাজাী 

৩৩৫৮ 3358 রভাঃ যাজু অন্ডভদ 

রভাঃ নুরুর আরাভ 

যাজাী 

৩৩৫৯ 3359 রভাঃ এজাজ অন্ডভদ 

রভাঃ ফুরতাজ অরী 

যাজাী 

৩৩৬০ 3360 রভাঃ ান্ডনায়ায রান্ডন 

রভাঃ অবুর কারাভ 

যাজাী 

৩৩৬১ 3361 রভাঃ রগারাভ যাব্বানী 

রভাঃ যরভ ঈরদ্দন 

যাজাী 

৩৩৬২ 3362 রভাঃ অবু াআদ 

রভাঃ আরাআর রান্ডন 

যাজাী 

৩৩৬৩ 3363 রভাঃ ওভয ানী 

রভাঃ নারজয ঈরদ্দন 

যাজাী 

৩৩৬৪ 3364 ঈজ্জর প্রাভারনক 

যাখার প্রাভারনক 

যাজাী 

৩৩৬৫ 3365 রভাঃ জীফ ঈদ্দীন 

রভাঃ অব্দুয যভান 

যাজাী 

৩৩৬৬ 3366 রভাঃ অবু াআদ 

রভাঃ রজয়াঈর ক 

যাজাী 

৩৩৬৭ 3367 রভাঃ কাআমুর ক 

রভাঃ অরজজুর ক 

যাজাী 

৩৩৬৮ 3368 রভাঃ রভাস্তারপজুয যভান 

রভাঃ অরছয ঈরদ্দন 

প্রাভারনক 

যাজাী 

৩৩৬৯ 3369 রভাঃ এনামুর ক 

রভাঃ অঃ যাজ্জাক 

যাজাী 

৩৩৭০ 3370 রভাঃ অরামুর আরাভ 

রভাঃ অব্দু ারাভ 

যাজাী 

৩৩৭১ 3371 রভাঃ রনজাভ ঈদ্দীন 

মৃত- অব্দুর ভান্নান 

যাজাী 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩৩৭২ 3372 রভাঃ ভরনরুজ্জাভান 

রভাঃ অপছায অরী 

যাজাী 

৩৩৭৩ 3373 ান্ডয়যা খতুন 

রভাঃ অরভরুর আরাভ 

যাজাী 

৩৩৭৪ 3374 রভাঃ অয়রুজজাভান ররটন 

রভাঃ আঈনু অরী 

যাজাী 

৩৩৭৫ 3375 রভাঃ রতৌরদুর আরাভ 

রভাঃ ছাভান অরী 

যাজাী 

৩৩৭৬ 3376 রভাঃ রযফুর আরাভ 

রভাঃ অপজার রান্ডন 

যাজাী 

৩৩৭৭ 3377 রভাঃ অর অরভন যকায 

রভাঃ অরনছুয যভান 

যাজাী 

৩৩৭৮ 3378 রভাঃ জাাঙ্গীয অরভ 

রভাঃ াআদুয যভান 

যাজাী 

৩৩৭৯ 3379 রভাঃ রগারাভ যাব্বানী 

রভাঃ নজরুর আরাভ 

যাজাী 

৩৩৮০ 3380 রভাঃ যরফঈর াান 

রভাঃ ীদুল্লা 

যাজাী 

৩৩৮১ 3381 রভাঃ রুন্ডফর রান্ডন 

রভাঃ নারজবুয যভান 

যাজাী 

৩৩৮২ 3382 অবু সুরপয়ান 

অঃ ভান্নান 

যাজাী 

৩৩৮৩ 3383 রভাছাঃ তারনয়া অক্তায 

রভাঃ াআদুয যভান 

যাজাী 

৩৩৮৪ 3384 রভাছাঃ রভা খাতুন 

মৃত- রারাআভান অকন্দ 

যাজাী 

৩৩৮৫ 3385 া রভাঃ রাফান অরী 

া রভাঃ যরপকুর আরাভ 

যাজাী 

৩৩৮৬ 3386 রভাঃ অব্দুর গফুয 

রভাঃ জরভ ঈদ্দীন 

যাজাী 

৩৩৮৭ 3387 রভাঃ ভরনরুর আরাভ 

মৃত- হুনছায অরী 

যাজাী 

৩৩৮৮ 3388 রভাঃ ভাসুদ যানা 

রভাঃ াব্দুর অরী 

যাজাী 

৩৩৮৯ 3389 অপন্ডযাজা রজরভন 

রভাঃ অব্দুর অরজজ 

যাজাী 

৩৩৯০ 3390 রান্ডরা যানা 

অপছায 

যাজাী 

৩৩৯১ 3391 রভাঃ অবু জাপয 

ওফাআদ্দুল্লা 

রভাঃ অরাঈরদ্দন 

যাজাী 

৩৩৯২ 3392 রভাঃ ভাসুদ যানা 

রভাঃ াভশুর অরভ 

যাজাী 

৩৩৯৩ 3393 রভাঃ অরভগীয রান্ডন 

রভাঃ াআদুয যভান 

যাজাী 

৩৩৯৪ 3394 রভাাঃ কাভরুনন্ডনা 

রভাঃ অব্বা ঈদ্দীন 

যাজাী 

৩৩৯৫ 3395 রভাঃ কভন্ডয অরী 

রভাঃ ান্ডভ অরী 

যাজাী 

৩৩৯৬ 3396 ফনভ রভাস্তাযী 

মৃত- অককা অরী 

যাজাী 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩৩৯৭ 3397 রভাঃ যরন অরী 

রভাঃ রযজাঈর করযভ 

যাজাী 

৩৩৯৮ 3398 রভাঃ যরন 

রভাঃ আভাআর রান্ডন 

যাজাী 

৩৩৯৯ 3399 রভাঃ রতৌরদুর আরাভ 

রভাঃ অরতাপ রান্ডন 

যাজাী 

৩৪০০ 3400 রভাঃ অযাফুর আরাভ 

রভাঃ রনযফ অরী 

যাজাী 

৩৪০১ 3401 রভাঃ ভাসুদ াযন্ডবজ 

রভাঃ ইা অরী 

যাজাী 

৩৪০২ 3402 রভাঃ অব্দুল্লা রর ভারপ 

মৃত- এনান্ডয়ত ঈল্লা যকায 

যাজাী 

৩৪০৩ 3403 ানজীদা আয়ারভন 

রভাঃ অবু রনা যকায 

যাজাী 

৩৪০৪ 3404 ারবুর  

রফাযান 

যাজাী 

৩৪০৫ 3405 রভাঃ জুররপকায রান্ডন 

রভাঃ অন্ডনায়ায রান্ডন 

যাজাী 

৩৪০৬ 3406 রভাঃ ঈরপাত যানা আভন 

রভাঃ অঃ ভরতন 

যাজাী 

৩৪০৭ 3407 রভাঃ পয়ার অরী 

রভাঃ জাভার ঈরদ্দন 

যাজাী 

৩৪০৮ 3408 রভাঃ রভারভনুর আরাভ 

রভাঃ এফাদুর ক 

যাজাী 

৩৪০৯ 3409 ভাবুফ আরাভ 

এভ এ রভাত্তাররফ যদায 

যাজাী 

৩৪১০ 3410 রভাঃ আয়ারন অরী 

রভাঃ ঠান্ডু রভয়া 

যাজাী 

৩৪১১ 3411 আযাত জাান 

ইা অরী 

যাজাী 

৩৪১২ 3412 রভাঃ রভাকতায রান্ডন 

রভাঃ অব্দুর জব্বায 

যাজাী 

৩৪১৩ 3413 রভাঃ যান্ডজ যভান 

রভাঃ এনামুর ক 

যাজাী 

৩৪১৪ 3414 রভাঃ অবু ফকয রদ্দীক 

রভাঃ অরতাফ রান্ডন 

যাজাী 

৩৪১৫ 3415 নয়ন কুভায যকায 

যফীন্দ্র নাথ যকায 

যাজাী 

৩৪১৬ 3416 এ এভ কাভরুর াান 

রভাঃ অরাঈরদ্দন যদায 

যাজাী 

৩৪১৭ 3417 রভাঃ ভাআনুর আরাভ 

রভাঃ ফন্ডয়জ ঈরদ্দন 

যাজাী 

৩৪১৮ 3418 রভাঃ অবু যায়ান 

মৃত-যরপকুর আরাভ 

যাজাী 

৩৪১৯ 3419 রভাঃ াপান্ডয়ত রান্ডন 

মৃত-রভাঃ করছভ ঈরদ্দন 

যাজাী 

৩৪২০ 3420 রভাঃ জুফান্ডয়য অরভ 

রভাঃ াাবুরদ্দন 

যাজাী 

৩৪২১ 3421 রান্ডর যানা 

রভাস্তপা 

যাজাী 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩৪২২ 3422 াআবুর আরাভ 

রভাঃ াভসুর ক 

যাজাী 

৩৪২৩ 3423 রর যানী 

সুরর কুভায ভত 

যাজাী 

৩৪২৪ 3424 রভাঃ ায়দায অরী 

রভাঃ ভরতঈয যভান 

যাজাী 

৩৪২৫ 3425 রভাঃ ভাসুদ যানা 

রভাঃ অঃ করযভ 

যাজাী 

৩৪২৬ 3426 রভাঃ রান্ডর াভ াদ 

রভাঃ াভসুর অরভ 

যাজাী 

৩৪২৭ 3427 রভাঃ অকফয রান্ডন 

রভাঃ অঃ কুদ্দু ভের 

যাজাী 

৩৪২৮ 3428 রভাঃ রপন্ডযাজ অরী 

রভাঃ যরপকুর আরাভ 

যাজাী 

৩৪২৯ 3429 রভাঃ ভামুন য যীদ 

রভাঃ অব্দুর অরজরজ  

যাজাী 

৩৪৩০ 3430 রভাঃ রপকুর আরাভ 

রভাঃ ভন্ডয অরী 

যাজাী 

৩৪৩১ 3431 রভাছাঃ ররযন ফকুর 

রভাঃ নজরুর আরাভ 

যাজাী 

৩৪৩২ 3432 রভাঃ নূরুর আরাভ 

রভাঃ রজন্ডকয অরী প্রাং 

যাজাী 

৩৪৩৩ 3433 রভাঃ রপকুর আরাভ 

রভাঃ অব্দুয যভান 

যাজাী 

৩৪৩৪ 3434 রভাঃ অবুর কারাভ 

এভ এ যরভ 

যাজাী 

৩৪৩৫ 3435 রভাঃ ভরপজুয যভান 

রভাঃ ভকন্ডছদ অরী 

যাজাী 

৩৪৩৬ 3436 রভাঃ আছয অরী 

রভাঃ জুফযাজ অরী 

যাজাী 

৩৪৩৭ 3437 রভাঃ ভরভনুর আরাভ 

রভাঃ অপাজ ঈরদ্দন 

যাজাী 

৩৪৩৮ 3438 রভাঃ খান্ডদমুর আরাভ 

রভাঃ শুটুক দ্দায 

যাজাী 

৩৪৩৯ 3439 ভন্ডয়ন ঈরদ্দন 

ভন্ডরভ ঈরদ্দন 

যাজাী 

৩৪৪০ 3440 রভাঃ সুরাআভান যকায 

রভাঃ পরয ঈরদ্দন  

যাজাী 

৩৪৪১ 3441 রভাঃ রগারাভ যাব্বানী 

রভাঃ অঃ ররতপ 

যাজাী 

৩৪৪২ 3442 রভাঃ জাাঙ্গীয অরভ 

রভাঃ জাকারযয়া রান্ডন 

যাজাী 

৩৪৪৩ 3443 রভাঃ রতাপাজ্জর রান্ডন 

রভাঃ রগয়া ঈরদ্দন 

যাজাী 

৩৪৪৪ 3444 রভাঃ অরযফুজ্জাভান 

রভাঃ মুনতাজ অরী 

যাজাী 

৩৪৪৫ 3445 রভাঃ ারব্বয রান্ডন 

রভাঃ ররার ঈরদ্দন 

যাজাী 

৩৪৪৬ 3446 রভাঃ আয়ারভন অরী 

রভাঃ মুকবুর রান্ডন 

যাজাী 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩৪৪৭ 3447 রভাঃ পারুকআ অমভ 

রভাঃ রপকুয যভান 

যাজাী 

৩৪৪৮ 3448 রভাঃ অরভনুর আরাভ 

রভাঃ অরজবুয যভান 

যাজাী 

৩৪৪৯ 3449 রভাঃ যাজু অন্ডভদ 

রভাঃ পজলুয যভান 

যাজাী 

৩৪৫০ 3450 রভাঃ ান্ডযায়ায রান্ডন 

রভাঃ অঃ যাজ্জাক 

যাজাী 

৩৪৫১ 3451 রভাঃ নারয ঈরদ্দন 

রভাঃ রছাফাদ অরী 

যাজাী 

৩৪৫২ 3452 শ্রী রভঠুন কুভায 

শ্রী ধীন্ডযন্দ্র নাথ 

যাজাী 

৩৪৫৩ 3453 ঝন মা যানী ারদায 

মৃত- াযান চন্দ্র ারদায 

যাজাী 

৩৪৫৪ 3454 রভাঃ এনামুর ক 

রভাঃ পজলুর ক 

যাজাী 

৩৪৫৫ 3455 রভাঃ রদনৄ রান্ডন 

রভাঃ রগারাভ রান্ডন 

যাজাী 

৩৪৫৬ 3456 রভাঃ রগারাভ রভাস্তপা 

রভাঃ রভাজাায অরী 

যাজাী 

৩৪৫৭ 3457 রভাঃ সুভন আরাভ 

মৃত- রগারাভ রভাস্তপা 

যাজাী 

৩৪৫৮ 3458 রভাঃ যারকবুর আরাভ 

রভা৬ সুযভান অরী 

যাজাী 

৩৪৫৯ 3459 রভাঃ ভামুনুয যরদ 

রভাঃ ানাঈর ক 

যাজাী 

৩৪৬০ 3460 রগৌঈয চন্দ্র 

গন্ডন 

যাজাী 

৩৪৬১ 3461 রভাঃ অরভগীয রান্ডন 

মৃত- কারাভ  

যাজাী 

৩৪৬২ 3462 সুরতান ভামুদ 

রভাঃ ররাকভান ারকভ 

যাজাী 

৩৪৬৩ 3463 রভাঃ অরভগীয রান্ডন 

রভাঃ অন্ডরক ফাগযান 

যাজাী 

৩৪৬৪ 3464 রভাঃ ান্ডনায়ায রান্ডন 

রভাঃ আঈনু অরী 

যাজাী 

৩৪৬৫ 3465 ঈজ্জর কুভায 

াযান চন্দ্র 

যাজাী 

৩৪৬৬ 3466 রভাঃ কাঈায অরী 

রভা৬ তান্ডয ঈদ্দীন 

যাজাী 

৩৪৬৭ 3467 অরতয়া সুরতানা 

রভাঃ অতাঈয যভান 

যাজাী 

৩৪৬৮ 3468 রভাঃ রযভন অযরপন 

রভাঃ অরাঈরদ্দন প্রাং 

যাজাী 

৩৪৬৯ 3469 রভাঃ রযাকনুজ্জাভান 

মৃত- অব্দু ারাভ 

যাজাী 

৩৪৭০ 3470 রভাঃ ারফবুল্লা রফল্লারী 

রভাঃ রান্ডন অরী 

যাজাী 

৩৪৭১ 3471 রভাঃ পাখরুর অনাভ 

রভাঃ অবুর কারাভ অজাদ 

যাজাী 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩৪৭২ 3472 রভাঃ অর অরভন 

রভাঃ যরপকুর আরাভ 

যাজাী 

৩৪৭৩ 3473 রভাঃ আয়াযচান অরী 

মৃত- রান্ডন অরী 

যাজাী 

৩৪৭৪ 3474 রফপ্লফ যকায 

রফশ্বনাথ যকায 

যাজাী 

৩৪৭৫ 3475 রভাঃ অরারভন 

রভাঃ অবু ফাক্কয 

যাজাী 

৩৪৭৬ 3476 রভাঃ অরজজুর ক 

রভাঃ তরজফয যভান 

যাজাী 

৩৪৭৭ 3477 রভাঃ নজরুর আরাভ 

রভাঃ ছন্ডফয অরী 

যাজাী 

৩৪৭৮ 3478 রভাছাঃ ারনা খাতুন 

রভাঃ ারপজ অরী খান 

যাজাী 

৩৪৭৯ 3479 রভাঃ রভন্ডদী াান পয়ার 

অঃ অররভ রান্ডন 

যাজাী 

৩৪৮০ 3480 রভাঃ ভাারপজুয যভান 

রভাঃ নওাদ ঈল্লা যকায 

যাজাী 

৩৪৮১ 3481 রভাঃ অরভগীয রান্ডন  

রভাঃ অরজমুদ্দীন ভের  

যাজাী 

৩৪৮২ 3482 রভাঃ াআফুর আরাভ  

রভাঃ অব্দুর খান্ডরক  

যাজাী 

৩৪৮৩ 3483 রভাঃ ারভভ অরী  

মৃতঃ ভারন অরী  

যাজাী 

৩৪৮৪ 3484 রভাঃ াদ্দাভ রান্ডন  

রভাঃ াভদুর ক  

যাজাী 

৩৪৮৫ 3485 ঈজ্জর রান্ডন  

ভকন্ডরছুয যভান  

যাজাী 

৩৪৮৬ 3486 বয়দ ভযভ অরী  

বয়দ অন্ডনায়ায অরী  

যাজাী 

৩৪৮৭ 3487 বয়দ ারফবুয যভান  

বয়দ াান অরী  

যাজাী 

৩৪৮৮ 3488  শুাত কুভায  

মৃত- প্রফুল্ল কুভায 

যাজাী 

৩৪৮৯ 3489  রভাঃ ফাাযাভ ফাাদুয  

রভাঃ রপঈদ্দীন অন্ডভদ  

যাজাী 

৩৪৯০ 3490 রভাাঃ ারভা খাতুন  

রভাঃ অব্দু ারাভ  

যাজাী 

৩৪৯১ 3491 রভাঃ অরভয াভজা (রযন) 

রভাঃ অব্দুল্লা খান  

যাজাী 

৩৪৯২ 3492 রভাঃ যান্ডদুর আরাভ  

রভাঃ জহুরুর আরাভ  

যাজাী 

৩৪৯৩ 3493 রভা: াাবুয যভান 

রভা: অরজজুর ক 

যাজাী 

৩৪৯৪ 3494 রভাঃ কাভরুর আরাভ 

মৃত- অঃ করযভ 

রযাজগঞ্জ 

৩৪৯৫ 3495 রভাঃ রযাজুর আরাভ 

রভাঃ অাদ অরী 

রযাজগঞ্জ 

৩৪৯৬ 3496 যায়ান রভয়া  

অরজভ ঈরদ্দন  

রনত্রন্ডকানা 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩৪৯৭ 3497 রভাঃ অবু যায়ান 

অরভগীয রান্ডন 

রযাজগঞ্জ 

৩৪৯৮ 3498 রভাঃ খায়রুর আরাভ 

রভাঃ রনজায ঈরদ্দন 

রযাজগঞ্জ 

৩৪৯৯ 3499 রভাঃ জাাঙ্গীয অরভ 

রভাঃ াীন অরভ 

রযাজগঞ্জ 

৩৫০০ 3500 অবু আঈসুপ 

রভাজান্ডম্মর রাাআন 

রযাজগঞ্জ 

৩৫০১ 3501 রভাছাঃ সুভী খাতুন 

মৃত-সুযত জাভান রখান্দকায 

রযাজগঞ্জ 

৩৫০২ 3502 রভাঃ ারপজুয যভান 

রভাঃ অব্দুর খান্ডরক যকায 

রযাজগঞ্জ 

৩৫০৩ 3503 রভাছাঃ রুরয়া খাতুন 

রভাঃ ারফফয যভান 

রযাজগঞ্জ 

৩৫০৪ 3504 রভাঃ রপকুর আরাভ 

রভাঃ অয়নার ক 

রযাজগঞ্জ 

৩৫০৫ 3505 রভাঃ অব্দুর ভান্ডরক 

রভাঃ ওয়ান্ডজদ অরী 

রযাজগঞ্জ 

৩৫০৬ 3506 রভাঃ বুরবুর রান্ডন 

মৃত- অব্দুর অরজজ 

রযাজগঞ্জ 

৩৫০৭ 3507 রভাঃ ারফবুয যভান 

রভাঃ লুৎপয যভান 

রযাজগঞ্জ 

৩৫০৮ 3508 রভাঃ ভরভনুয আরাভ 

মৃত- রভান্ডরভ ঈরদ্দন 

রযাজগঞ্জ 

৩৫০৯ 3509 রভাঃ অবু াান 

রভাঃ াআদুয যভান 

রযাজগঞ্জ 

৩৫১০ 3510 রভাঃ রভাস্তারকভ রান্ডন 

রভাঃ রফল্লার রান্ডন 

রযাজগঞ্জ 

৩৫১১ 3511 রভাঃ ভাসুদ যানা 

রভাঃ অব্দুর ান্নান যকায 

রযাজগঞ্জ 

৩৫১২ 3512 রভাঃ রুন্ডফর রাাআন 

রভাঃ রাাআন অরী 

রযাজগঞ্জ 

৩৫১৩ 3513 রভাঃ অরতকুয যভান 

রভাাম্মদ অরী 

রযাজগঞ্জ 

৩৫১৪ 3514 নরজত কুভায কভ মকায 

যভনী রভান কভ মকায 

রযাজগঞ্জ 

৩৫১৫ 3515 শ্রী যারজফ ফাবু 

শ্রী যশুযাভ সূত্রধয 

রযাজগঞ্জ 

৩৫১৬ 3516 রভাঃ ভাসুদ যানা 

মৃত- রজানাফ অরী ভাস্টায 

রযাজগঞ্জ 

৩৫১৭ 3517 রভাঃ পজন্ডর হুদা 

রভাঃ াাদৎ রান্ডন 

রযাজগঞ্জ 

৩৫১৮ 3518 রভাঃ অরভনুর আরাভ 

রভাঃ রগারফায রাাআন 

রযাজগঞ্জ 

৩৫১৯ 3519 সুব্রত কুভায দা 

ঈদয় কুভায দা 

রযাজগঞ্জ 

৩৫২০ 3520 রভাঃ ারন রান্ডন 

রভাঃ অঃ াভাদ 

রযাজগঞ্জ 

৩৫২১ 3521 রভাছাঃ জান্নাতুর রপযন্ডদৌ 

রভাঃ সুজাফত অরী 

রযাজগঞ্জ 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩৫২২ 3522 রভাঃ নাজমুর ক 

রভাঃ ায়দায অরী 

রযাজগঞ্জ 

৩৫২৩ 3523 তুলায কারত যায় 

রজত কুভায যায় 

রযাজগঞ্জ 

৩৫২৪ 3524 রভাঃ রখাকন রভয়া 

রভাঃ রগারাভ রভাস্তপা 

রযাজগঞ্জ 

৩৫২৫ 3525 রভাঃ ভরভনুয যভান 

রভাঃ অপছায অরী 

রযাজগঞ্জ 

৩৫২৬ 3526 রভাঃ আভাভ গাজ্জারী 

রভাঃ ারুন অয যরদ 

রযাজগঞ্জ 

৩৫২৭ 3527 রভাঃ ভাসুদ যানা 

রভাঃ রগারা প্রাঃ 

রযাজগঞ্জ 

৩৫২৮ 3528 রভাঃ যান্ডর যকায 

মৃত- যওন যকায 

রযাজগঞ্জ 

৩৫২৯ 3529 রভাঃ অরদলুজ্জাভান 

রভাঃ অন্ডফদ অরী অজাদ 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৩০ 3530 রভাঃ খায়রুর আরাভ 

রভাঃ ভন্ডয অরী 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৩১ 3531 রভাঃ অবুর ান্ডভ 

রভাঃ অব্দু রাফাান 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৩২ 3532 রভাঃ নাজমুর ক 

রভাঃ রনজাভ ঈরদ্দন 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৩৩ 3533 রভাঃ অবু যায়ান 

রভাঃ াান অরী 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৩৪ 3534 রভাঃ রান্ডর রখ 

রভাঃ যরপকুর আরাভ 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৩৫ 3535 দয়ার কুভায যকায 

সূর্য্ম কভর যকায 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৩৬ 3536 রজয়াঈয যভান 

রভাঃ ভীন রান্ডন 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৩৭ 3537 রভাঃ পয়ার করফয 

রভাঃ যরপকুর অরভ 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৩৮ 3538 রভাঃ রান্ডর যানা 

রভাঃ অব্দুর ক্ুদ্দু  

রযাজগঞ্জ 

৩৫৩৯ 3539 রভাঃ অব্দুল্লা অর াভীভ 

রভাঃ ওভয অরী  

রযাজগঞ্জ 

৩৫৪০ 3540 রভাঃ ভাসুদ যানা 

রভাঃ াান অরী 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৪১ 3541 তাী খাতুন 

নুরুর আরাভ 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৪২ 3542 রভাঃ অরতকুর আরাভ 

মৃত- ফাবুর রভয়া 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৪৩ 3543 রভাঃ অব্দুর রভারভন 

রভাঃ যন্ডদ অরী 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৪৪ 3544 রভাঃ তাজফীদুর আরাভ 

রভাঃ অব্দুর াররভ 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৪৫ 3545 রভাঃ যান্ডর যানা 

রভাঃ রছাযভান অরী রখ 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৪৬ 3546 ভান্ডয়দুর ক 

অব্দুয যীদ 

রযাজগঞ্জ 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩৫৪৭ 3547 রভাঃ অযাপাত রান্ডন 

রভাঃ ামুছা প্রাভারনক 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৪৮ 3548 রভাঃ রপকুর আরাভ 

রভাঃ অব্দু ছাত্তায 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৪৯ 3549 ঈজ্জর  

আঈসুপ অরী 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৫০ 3550 রভাঃ রভজানুয যভান 

রভাঃ অন্ডনায়ায রান্ডন 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৫১ 3551 রভাঃ অফদুর নুয 

রভাঃ রাযাফ অরী 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৫২ 3552 সুাত কুভায যকায 

ংকয ভলন যকায 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৫৩ 3553 রভাঃ ভামুন রযজা 

রভাঃ যরপকুর আরাভ 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৫৪ 3554 রভাঃ রা অন্ডভদ 

রভাঃ জহুরুর আরাভ 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৫৫ 3555 রভাঃ সুরতান অন্ডম্মদ 

রভাঃ অবুর রান্ডন খান 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৫৬ 3556 রভজানুয যভান 

অজাায অরী 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৫৭ 3557 রভাঃ যরফঈর আরাভ 

রভাঃ অরাঈরদ্দন 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৫৮ 3558 রভাঃ অবুর ান্ডভ 

রভাঃ অবু ারনপ 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৫৯ 3559 কাভরুর আরাভ 

সুজাফত অরী 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৬০ 3560 এআচ এভ রযপ ঈরদ্দন 

রভাঃ কাভার ঈরদ্দন 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৬১ 3561 রভাঃ রযফুর আরাভ 

রভাঃ করর ঈরদ্দন 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৬২ 3562 রভাঃ রতৌরদুর াান 

রভাঃ সুজাফত অরী 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৬৩ 3563 রভাঃ অব্দুর ভান্নান 

রভাঃ রভাকন্ডছদুয যভান 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৬৪ 3564 ভাবুফ অরভ 

মযত অরী 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৬৫ 3565 রভাঃ াীন রযজা 

রভাঃ জনাফ অরী 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৬৬ 3566 রভাঃ অরতকুর আরাভ 

রভাঃ ছান্ডনায়ায রান্ডন 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৬৭ 3567 রা কুভায রঘাল 

সুনীর কুভায রঘাল 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৬৮ 3568 রভাঃ আঈসুপ অরী 

রভাঃ অব্দুর ফারযক 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৬৯ 3569 রভাঃ জারকয রন্ডন 

রভাঃ অবুর রান্ডন  

রযাজগঞ্জ 

৩৫৭০ 3570 রভাঃ অব্দুয যারকফ রখ 

রভাঃ রানাঈল্লা 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৭১ 3571 রভাঃ ভাসুদুয যভান 

রভাঃ অরতাফ রান্ডন 

রযাজগঞ্জ 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩৫৭২ 3572 রভাতান্ডরফ রান্ডন 

রভাকান্ডদ্দ 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৭৩ 3573 ভানফ কুভায অচার্য্ম 

ভজ্ঞর চন্দ্র অচার্য্ম 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৭৪ 3574 রভাঃ রপকুর আরাভ 

রভাঃ জারার ঈরদ্দন 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৭৫ 3575 রভাঃ ারপজুয যভান 

গাজীঈয যভান 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৭৬ 3576 রভাঃ কাঈছায রান্ডন 

রভাঃ করফয রান্ডন 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৭৭ 3577 রভাঃ নারছয ঈরদ্দন 

রভাঃ নান্ডজভ ঈরদ্দন 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৭৮ 3578 রভাঃ যরফঈর আরাভ 

রভাঃ অব্দুর াকীভ 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৭৯ 3579 রভাঃ অবু াভা 

রভাঃ ভরয ঈরদ্দন 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৮০ 3580 রভাঃ রভাযন্ডদুর ক 

রভাঃ অরভরুর আরাভ 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৮১ 3581 রভাঃ বুজ যকায 

মৃত- কালু যকায 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৮২ 3582 রভাঃ পরযদুর আরাভ 

রভাঃ ভনন্ডছয অরী 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৮৩ 3583 রভাঃ অব্দুর ররতপ 

রভাঃ নুয ভাম্মদ যকায 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৮৪ 3584 রভাছাঃ রুফাআয়া খান 

রভাঃ ভাবুবুয অরভ খান 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৮৫ 3585 রভাঃ খাআরুর আরাভ 

রভাঃ ান্ডতভ অরী 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৮৬ 3586 রভাঃ অব্দুয যভান যকায 

তুলায 

রভাঃ অব্দুয ভান্নান যকায 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৮৭ 3587 রভাঃ ভন্ডনয রান্ডন 

রভাঃ অব্দুর অরজজ 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৮৮ 3588 রভাঃ জারদ াান 

রভাঃ ছাআফুর আরাভ 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৮৯ 3589 রভাঃ যরফঈর অঈয়ার 

রভাঃ অদভ অরী রখ 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৯০ 3590 রভাঃ ারা ঈরদ্দন 

রভাঃ াআদুয যভান 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৯১ 3591 সুভন কুভায দা 

রানাতন চন্দ্র 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৯২ 3592 রভাছাঃ নাজনীন খাতুন 

রুভান 

রভাঃ রজরজ রান্ডন রখ 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৯৩ 3593 যাজু অন্ডম্মদ 

রভাঃ রজরজ রান্ডন রখ 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৯৪ 3594 অবু ফকয ররদ্দক 

মৃত- জুযান অরী 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৯৫ 3595 রভাঃ ভাসুদ যানা 

রভাঃ ওভয পারুক  

রযাজগঞ্জ 

৩৫৯৬ 3596 রভাঃ তারযকুর আরাভ 

রভাাম্মদ াভছুর ক 

রযাজগঞ্জ 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩৫৯৭ 3597 রভাঃ অরভাছ ঈরদ্দন 

রভাঃ অছাদ অরী 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৯৮ 3598 রভাঃ অব্দুর অরজজ 

রভাঃ রান্ডন অরী 

রযাজগঞ্জ 

৩৫৯৯ 3599 রভাঃ কাভরুজ্জাভান 

রভাঃ রারায়ভান অরী 

রযাজগঞ্জ 

৩৬০০ 3600 রভাাম্মদ অরী 

মৃত-রজাভন্ডয অরী 

রযাজগঞ্জ 

৩৬০১ 3601 রভাঃ ান্নান (কাআপ) 

রভাঃ নুরুর যকায 

রযাজগঞ্জ 

৩৬০২ 3602 রভাঃ জাকারযয়া আরাভ 

রভাঃ রগারাভ রভাস্তপা 

রযাজগঞ্জ 

৩৬০৩ 3603 রভাঃ যারদুর আরাভ 

মৃত- রভায়ান্ডজ্জভ রান্ডন 

রযাজগঞ্জ 

৩৬০৪ 3604 প্রদুযৎ কুভায চন্দ 

সুকুভায চন্দ 

রযাজগঞ্জ 

৩৬০৫ 3605 ঈৎর কুভায সূত্রধয 

তুর চন্দ্র সূত্রধয 

রযাজগঞ্জ 

৩৬০৬ 3606 রভাঃ অরভামুদ 

রভাঃ ভরপজ ঈরদ্দন 

রযাজগঞ্জ 

৩৬০৭ 3607 রভাঃ বুরবুর অজাদ 

মৃত- রভাকন্ডতর রান্ডন 

রযাজগঞ্জ 

৩৬০৮ 3608 রভাঃ জারদুর আরাভ 

রভাঃ াজাান অরী 

রযাজগঞ্জ 

৩৬০৯ 3609 রভাঃ নাজমুর াান 

রভাঃ অবুর রান্ডন 

রযাজগঞ্জ 

৩৬১০ 3610 রভাঃ ভামুদুর াান 

রভাঃ অব্দুর কুদ্দু যকায 

রযাজগঞ্জ 

৩৬১১ 3611 রভাঃ অজভীয রান্ডন 

রভাঃ অবুর ান্ডভ 

রযাজগঞ্জ 

৩৬১২ 3612 রভাঃ জুন্ডয়র যানা 

রভাঃ যরপকুর আরাভ 

রযাজগঞ্জ 

৩৬১৩ 3613 রভঃ রযনা াযবীন 

রভাঃ অব্দুর াররভ 

রযাজগঞ্জ 

৩৬১৪ 3614 রভাঃ যায়ানুর আরাভ 

রভাঃ রজল্লুয যভান 

রযাজগঞ্জ 

৩৬১৫ 3615 রভাঃ যারজফ রান্ডন 

রভাঃ অবু াআদ 

রযাজগঞ্জ 

৩৬১৬ 3616 রভাঃ ভরনরুর আরাভ  

রভাঃ অক্তায অরী 

রযাজগঞ্জ 

৩৬১৭ 3617  রভাঃ া অরভ  

রভাঃ ফাদা  

রযাজগঞ্জ 

৩৬১৮ 3618 রভাঃ অব্দুর ফান্ডতন  

রভাঃ াভছুর ক প্রাং  

রযাজগঞ্জ 

৩৬১৯ 3619 রভাঃ অবুর কান্ডভ 

রভাঃ অবু মুছা প্রাভারনক  

রযাজগঞ্জ 

৩৬২০ 3620  লুৎপয যভান  

কুদ্দু খান  

রযাজগঞ্জ 

৩৬২১ 3621 রভাঃ াদ্দাভ রান্ডন  

রভাঃ নুয রান্ডন  

রযাজগঞ্জ 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩৬২২ 3622 রভাঃ অরযফুর াান  

মৃত নুযনফী রভয়া 

রযাজগঞ্জ 

৩৬২৩ 3623 রভাঃ যরপকুর  

রভাঃ ভরয  

রযাজগঞ্জ 

৩৬২৪ 3624 নাজভা খাতুন  

রভাাম্মাদ অরী  

রযাজগঞ্জ 

৩৬২৫ 3625 রভাঃ রযাজুর আরাভ  

রভাঃ ফাদা রভয়া  

রযাজগঞ্জ 

৩৬২৬ 3626  রভাঃ অর-অরভন  

রভাঃ অাম্মদ অরী  

রযাজগঞ্জ 

৩৬২৭ 3627  রভাঃ পারুক রান্ডন  

রভাঃ অব্দুর ররতপ যদায  

রযাজগঞ্জ 

৩৬২৮ 3628  রভাঃ আকফার রান্ডন  

মৃত -নুযনফী রান্ডন 

রযাজগঞ্জ 

৩৬২৯ 3629  রভাঃ াীন অক্তায  

রভাঃ রভাফাযক অরী 

রযাজগঞ্জ 

৩৬৩০ 3630  রভাঃ অবু াইদ  

মৃত যজফ অরী 

রযাজগঞ্জ 

৩৬৩১ 3631 রান্ডর যানা  

নূয রান্ডন 

রযাজগঞ্জ 

৩৬৩২ 3632  রফপ্লফ চন্দ্র দা 

ফরিভ চন্দ্র দা 

রদনাজনৄয 

৩৬৩৩ 3633  জাাঙ্গীয অরভ 

ারপয়ায যভান 

রদনাজনৄয 

৩৬৩৪ 3634  রভাঃ অন্ডনায়ায রান্ডন 

রভাঃ ারভদুর ক 

রদনাজনৄয 

৩৬৩৫ 3635  রভাঃ রভায়ান্ডজ্জভ রান্ডন 

রভাঃ আজায ঈদ্দীন 

রদনাজনৄয 

৩৬৩৬ 3636  রভাঃ যান্ডদুজ্জাভান 

রভাঃ রযয়াজ ঈরদ্দন 

রদনাজনৄয 

৩৬৩৭ 3637  রভাঃ তানবীয াান 

রভাঃ াান অরী (ফাচ্চু) 

রদনাজনৄয 

৩৬৩৮ 3638  রভাঃ নাজমুর ক 

রভাঃ রভান্ডরভ ঈদ্দীন 

রদনাজনৄয 

৩৬৩৯ 3639  রভাঃ অবুর খান্ডয়য 

রভাঃ জয়নার অন্ডফদীন 

রদনাজনৄয 

৩৬৪০ 3640  রভাঃ রখযাজ ঈদ্দীন 

রভাঃ জয়নার ক 

রদনাজনৄয 

৩৬৪১ 3641  রভাছাঃ নূযাত জাান 

া অরভ যকায 

রদনাজনৄয 

৩৬৪২ 3642  রভাঃ অঈয়ার ফক 

রভাঃ রাযাফ অরী 

রদনাজনৄয 

৩৬৪৩ 3643  রভাছাঃ নুযযাত রাবরী 

রভাঃ আঈনু অরী 

রদনাজনৄয 

৩৬৪৪ 3644 রভাঃ ভরনরুজ্জাভান 

রভাঃ রপকুর আরাভ 

রদনাজনৄয 

৩৬৪৫ 3645 রভাঃ রফাদরুদ জাভান ফাদর 

রভাঃ ভরপজ ঈরদ্দন 

রদনাজনৄয 

৩৬৪৬ 3646 রান্ডর চন্দ্র এক্কা 

বুলু এক্কা 

রদনাজনৄয 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩৬৪৭ 3647 রভাঃ রভাস্তানুয আরাভ 

রভাঃ ভরতয়ায যভান 

রদনাজনৄয 

৩৬৪৮ 3648  রভাঃ যান্ডদুর আরাভ 

রভাঃ রযাজুর আরাভ 

রদনাজনৄয 

৩৬৪৯ 3649 নরজদ কভ মকায 

রযদ কভ মকায 

রদনাজনৄয 

৩৬৫০ 3650 রভাঃ রভাস্তারপজুয যভান 

দুরার 

রভাঃ ভরপ ঈরদ্দন 

রদনাজনৄয 

৩৬৫১ 3651 নাজমুন নাায 

নূরুর ক 

রদনাজনৄয 

৩৬৫২ 3652 রভাঃ রভাতাারুর অজভ 

জরন 

রভাঃ অব্দুর কারপ 

রদনাজনৄয 

৩৬৫৩ 3653 ফরুন যকায 

প্রন্ন যকায 

রদনাজনৄয 

৩৬৫৪ 3654 রযন যকায 

নন্ডয যকায 

রদনাজনৄয 

৩৬৫৫ 3655 রভাঃ জহুরুর আরাভ 

রভাঃ রনছাফ ঈরদ্দন 

রদনাজনৄয 

৩৬৫৬ 3656 রভাঃ ভাবুফ অরভ 

মৃত নুরুর ক 

রদনাজনৄয 

৩৬৫৭ 3657 রযভর চন্দ্র যায় 

ফাাদুয চন্দ্র যায় 

রদনাজনৄয 

৩৬৫৮ 3658 রভাঃ জাররুর আরাভ 

রভাঃ আয়ায অরী 

রদনাজনৄয 

৩৬৫৯ 3659  রভাঃ ভরঈয যভান 

রভাঃ অব্দুর কান্ডদয ভের 

রদনাজনৄয 

৩৬৬০ 3660  রা চন্দ্র ফভ মন 

নৄযান চন্দ্র 

রদনাজনৄয 

৩৬৬১ 3661 ভারনক চন্দ্র যায় 

ধন্ডনশ্বয চন্দ্র যায় 

রদনাজনৄয 

৩৬৬২ 3662  দীিয যায় 

রফধুযাভ যায় 

রদনাজনৄয 

৩৬৬৩ 3663 রভাঃ অআনুর ক 

রভাঃ ভভতাজ অরী 

রদনাজনৄয 

৩৬৬৪ 3664 রগৌতভ চন্দ্র যায় 

নৄযান চন্দ্র যায় 

রদনাজনৄয 

৩৬৬৫ 3665 রখাকন চন্দ্র রন 

রজন্ডতন্দ্র নাথ রন 

রদনাজনৄয 

৩৬৬৬ 3666  রভাঃ রান্ডর যানা 

রভাঃ নরছভ ঈরদ্দন 

রদনাজনৄয 

৩৬৬৭ 3667 রভাছাঃ অকতাযা ফানু 

রভাঃ অব্দুর ওয়ান্ডদ 

রদনাজনৄয 

৩৬৬৮ 3668 রনভ মর চন্দ্র যায় 

রনর চন্দ্র যায় 

রদনাজনৄয 

৩৬৬৯ 3669 রভাছাঃ রজরভন অকতায 

রভাঃ জন্ডফদ অরী 

রদনাজনৄয 

৩৬৭০ 3670 ভারনক চন্দ্র যায় 

খন্ডগন্দ্র নাথ যায় 

রদনাজনৄয 

৩৬৭১ 3671 রভাঃ ভামুন রান্ডন 

রভাঃ সুরতান অরী 

রদনাজনৄয 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩৬৭২ 3672 কৃষ্ণ চন্দ্র যায় 

মৃত: রফরন চন্দ্র যায় 

রদনাজনৄয 

৩৬৭৩ 3673 রভা: অাদুর আরাভ 

রভা: াছান অরী 

রদনাজনৄয 

৩৬৭৪ 3674 ঈজ্জর চন্দ্র ীর 

রখরত চন্দ্র ীর 

রদনাজনৄয 

৩৬৭৫ 3675 সুজন কুভায ীর 

রখরত চন্দ্র ীর 

রদনাজনৄয 

৩৬৭৬ 3676 রভা: কাওছায অরভ 

রভা: নুরুর আরাভ 

রদনাজনৄয 

৩৬৭৭ 3677 জারভঈর আরাভ 

রভা: পজলুর যভান 

রদনাজনৄয 

৩৬৭৮ 3678 রভা: আভযান াান 

রভা: অভজাদ রান্ডন 

রদনাজনৄয 

৩৬৭৯ 3679 রফনৄয চন্দ্র যায় 

বাদ্রু রভান যায় 

রদনাজনৄয 

৩৬৮০ 3680 রভা: অভজাদ রান্ডন 

রভা: অব্দু াত্তায 

রদনাজনৄয 

৩৬৮১ 3681 রভা: রান্ডর যানা 

রভা: ঈভয অরী 

রদনাজনৄয 

৩৬৮২ 3682 ভাফুজ অন্ডম্মদ 

ভরভন অরী 

রদনাজনৄয 

৩৬৮৩ 3683 রভা: ভাসুদুয যভান 

মৃত: অনুর ক 

রদনাজনৄয 

৩৬৮৪ 3684 ওয়ান্ডদ অরী 

মৃত: রভাপাজ্জর রান্ডন 

রদনাজনৄয 

৩৬৮৫ 3685 রভা: জারদুর আরাভ 

রভা: অজাায অরী 

রদনাজনৄয 

৩৬৮৬ 3686 রনার চন্দ্র যায় 

মৃত: রফষ্ণু প্রাদ যায় 

রদনাজনৄয 

৩৬৮৭ 3687 অব্দুর মুন্নাপ 

জনাফ ারপয়ায যভান 

রদনাজনৄয 

৩৬৮৮ 3688 দুরার রতকী 

জনাফ শুকযা রতকী 

রদনাজনৄয 

৩৬৮৯ 3689 রভাঃ অব্দু ারাভ 

জনাফ রভাঃ অব্দুয যরভ 

রদনাজনৄয 

৩৬৯০ 3690 রফপ্লফ চন্দ্র যায় 

জনাফ রকযণ চন্দ্র যায় 

রদনাজনৄয 

৩৬৯১ 3691  তুলায কুভায যায় 

জনাফ ন্ডরক চন্দ্র যায় 

রদনাজনৄয 

৩৬৯২ 3692 রগাার চন্দ্র যায়  

রক্ষতীভ চন্দ্র যায় 

রদনাজনৄয 

৩৬৯৩ 3693 রভাঃ রযজাঈর করযভ 

রভাঃ যওন অরী 

রদনাজনৄয 

৩৬৯৪ 3694 রভাছাঃ াযফান তহুযা 

রভাঃ ান্ডযজ ঈরদ্দন 

রদনাজনৄয 

৩৬৯৫ 3695 প্রদী কুভায 

ধনীচযণ যায় 

রদনাজনৄয 

৩৬৯৬ 3696 রভাঃ রভত াান বকত 

রভাঃ ারপজুয যভান 

রদনাজনৄয 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩৬৯৭ 3697 রভাঃ ভরপজুর আরাভ 

রভাঃ নজরুর আরাভ 

রদনাজনৄয 

৩৬৯৮ 3698 প্রাত কুভায যায় 

মৃত: রজযারত চন্দ্র যায় 

রদনাজনৄয 

৩৬৯৯ 3699 জয়ত কুভায যায় 

জীন্ডতন্দ্রনাথ যায় 

রদনাজনৄয 

৩৭০০ 3700 রভাঃ ভঞ্জুয াান 

রভাঃ বুলু অন্ডভদ 

রদনাজনৄয 

৩৭০১ 3701 রদন্ডরায়ায রাাআন 

রভাঃ ফন্ডয়জ ঈরদ্দন 

রদনাজনৄয 

৩৭০২ 3702 রভাঃ যায়ান অরী 

রভাঃ অজগয অরী 

রদনাজনৄয 

৩৭০৩ 3703 রভাঃ রররভ রযজা 

মৃত: অকফয অরী 

রদনাজনৄয 

৩৭০৪ 3704 রভাঃ পারু রান্ডন 

রভাঃ অরভনুর আরাভ 

রদনাজনৄয 

৩৭০৫ 3705 সুভন যায় 

ঈন্ডন যায় 

রদনাজনৄয 

৩৭০৬ 3706 এককা নজীফ 

এককা কারীদা 

রদনাজনৄয 

৩৭০৭ 3707 রভাঃ অরভগীয রান্ডন 

রভাঃ সুযত অরী 

রদনাজনৄয 

৩৭০৮ 3708 রভাঃ ভাফুজুয যভান 

রভাঃ করপর ঈরদ্দন 

রদনাজনৄয 

৩৭০৯ 3709 পরযদা আয়াছরভন 

রভাঃ পয়জুয যভান 

রদনাজনৄয 

৩৭১০ 3710 রভাান্ডদ্দক রান্ডন 

জারভঈর আরাভ 

রদনাজনৄয 

৩৭১১ 3711 তন রধকাযী 

খন্ডগন্দ্রনাথ রধকাযী 

রদনাজনৄয 

৩৭১২ 3712 রভাঃ জহুরুর আরাভ 

রভাঃ নওা রভয়া 

রদনাজনৄয 

৩৭১৩ 3713 রফজয় যায় 

কৃষ্ণ কাত যায় 

রদনাজনৄয 

৩৭১৪ 3714 ভারনক যায় 

প্রফুল্ল চন্দ্র যায় 

রদনাজনৄয 

৩৭১৫ 3715 কৃষ্ণ চন্দ্র 

রমান্ডগ চন্দ্র 

রদনাজনৄয 

৩৭১৬ 3716 রভাঃ ায়দায অরী 

রভাঃ খররলুয যভান 

রদনাজনৄয 

৩৭১৭ 3717 জগন্নাথ চন্দ্র ভের 

রফনয় কুভায ভের 

রদনাজনৄয 

৩৭১৮ 3718 ীতর কুভায যায় 

ধীন্ডযন্দ্র নাথ যায় 

রদনাজনৄয 

৩৭১৯ 3719 সুজন অকতায 

রভাঃ াআদ রভয়া 

রদনাজনৄয 

৩৭২০ 3720 রভাঃ াখাওয়াৎ রান্ডন 

রভাঃ পয়জুয যভান 

রদনাজনৄয 

৩৭২১ 3721 াাদৎ রান্ডন 

ভভতাজ অরী 

রদনাজনৄয 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩৭২২ 3722 ভাকমরন চন্দ্র যকায 

ধন্য চন্দ্র যকায 

রদনাজনৄয 

৩৭২৩ 3723 রফপ্লফ রদফভ মা 

সুফা রদফভ মা 

রদনাজনৄয 

৩৭২৪ 3724 রভাঃ যান্ডবুর ওয়ান্ডজদ 

যকায 

মৃত: অ: ফাযী যকায 

রদনাজনৄয 

৩৭২৫ 3725 অব্দুল্লা রমাফান্ডয়য 

করযভ ঈরদ্দন 

রদনাজনৄয 

৩৭২৬ 3726 রভাঃ নজরুর আরাভ 

মৃত: অপায অরী 

রদনাজনৄয 

৩৭২৭ 3727 রভাঃ জাাঙ্গীয অরভ 

রভাঃ ভরয ঈরদ্দন 

রদনাজনৄয 

৩৭২৮ 3728 রভাঃ পরযদুর আরাভ 

রভাঃ জয়নার অন্ডফরদন 

রদনাজনৄয 

৩৭২৯ 3729 তা চন্দ্র যায় 

মন্ডজত্তশ্বয চন্দ্র যায় 

রদনাজনৄয 

৩৭৩০ 3730 রভাঃ গাঈসুর অজভ 

রভাঃ অতাঈয যভান 

রদনাজনৄয 

৩৭৩১ 3731 ভানন্দ যকায 

কভর চন্দ্র যকায 

রদনাজনৄয 

৩৭৩২ 3732 রয রভান চন্দ্র যায় 

শুকুরু চন্দ্র যায় 

রদনাজনৄয 

৩৭৩৩ 3733 ভুস্বাভী যায় 

বরন্দ্র নাথ যায় 

রদনাজনৄয 

৩৭৩৪ 3734 জুন্ডয়র রান্ডন 

আয়াদুয যসুর  

রদনাজনৄয 

৩৭৩৫ 3735 প্রকা চন্দ্র যকায  

রনর চন্দ্র যকায 

রদনাজনৄয 

৩৭৩৬ 3736 রভা: অর-অভীন 

মৃত অব্দু াত্তায  

রদনাজনৄয 

৩৭৩৭ 3737 রভা: অব্দুর ভরতন 

রভা: ান্ডযজ ঈরদ্দন 

রদনাজনৄয 

৩৭৩৮ 3738 বুজ যানা 

মৃত রাযাফ অরী 

রদনাজনৄয 

৩৭৩৯ 3739 রভা: রভাতাায রান্ডন 

রভা: ান্ডযজ ঈরদ্দন 

রদনাজনৄয 

৩৭৪০ 3740 যরপকুর আরাভ  

খররর ঈরদ্দন 

রদনাজনৄয 

৩৭৪১ 3741 রদফদুরার যায়  

গন্ডড়ন্দ্রনাথ যায়  

রদনাজনৄয 

৩৭৪২ 3742 রভা: আভন্ডযাজ রান্ডর রুন্ডফর  

রভা: আভরতয়াজ যকায  

রদনাজনৄয 

৩৭৪৩ 3743 রবু চন্দ্র যায়  

রক্ষ্মীন্দ্র নাথ যায় 

রদনাজনৄয 

৩৭৪৪ 3744 অরনক কুভায যায়  

রুরদা চন্দ্র যায়  

রদনাজনৄয 

৩৭৪৫ 3745 রভা: ফাবুর রভয়া 

রভা: অব্দুয যরদ  

রদনাজনৄয 

৩৭৪৬ 3746 রযন্ডতাল চন্দ্র যায় 

রনর চন্দ্র যায়  

রদনাজনৄয 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩৭৪৭ 3747 সুফা চন্দ্র যায় 

আন্দ্রনাথ যায় 

রদনাজনৄয 

৩৭৪৮ 3748 রফত্র কুভায যায় 

জগদী চন্দ্র যায়  

রদনাজনৄয 

৩৭৪৯ 3749 বফানী চন্দ্র যায় 

মৃত মূল্য চন্দ্র যায় 

রদনাজনৄয 

৩৭৫০ 3750 রভা: ভরতয়ায যভান 

মৃত রভা: ভরয ঈরদ্দন 

রদনাজনৄয 

৩৭৫১ 3751 রভা: অযাপ রান্ডন 

রভা: আররয়া ঈরদ্দন 

রদনাজনৄয 

৩৭৫২ 3752 রভা: যরফঈর আরাভ 

রভা: অব্দু াভাদ 

রদনাজনৄয 

৩৭৫৩ 3753 নত যায়  

তরযন্দ্র নাথ  

রদনাজনৄয 

৩৭৫৪ 3754 রভা: তানরজমুর আরাভ  

মৃত অব্দুর গাফ্পায  

রদনাজনৄয 

৩৭৫৫ 3755 রভা: রভাান্ডদ্দকুয যভান 

রভা: অ: রভাতান্ডরফ যকায  

রদনাজনৄয 

৩৭৫৬ 3756 রভা: রদন্ডরায়ায রান্ডন 

রভা: এভদাদুর ক  

রদনাজনৄয 

৩৭৫৭ 3757 ভীয কুভায দা  

ধীন্ডযন চন্দ্র দা  

রদনাজনৄয 

৩৭৫৮ 3758 রভা: পারুক রান্ডন 

রভা: রারাআভান অরী 

রদনাজনৄয 

৩৭৫৯ 3759 রভা: তান্ডরুর ক 

রভা: অরজজুর ক  

রদনাজনৄয 

৩৭৬০ 3760 রভা: ভামুদুর াান 

রভা: রভাজান্ডম্মর ক  

রদনাজনৄয 

৩৭৬১ 3761 রভা: রভাপাজ্জর রান্ডন 

রভা: অবু কান্ডভ  

রদনাজনৄয 

৩৭৬২ 3762 ননী রগাার যায়  

যফীন্দ্রনাথ যায় 

রদনাজনৄয 

৩৭৬৩ 3763 রভাঃ অরনছুর ক 

রভাঃ অরনমুর ক 

রদনাজনৄয 

৩৭৬৪ 3764 রভাঃ নুযজ্জাভান 

রভাঃ রযাজ ঈরদ্দন 

রদনাজনৄয 

৩৭৬৫ 3765 রগাী কাত যকায 

শ্রীভান ফাসুন্ডদফ যকায 

রদনাজনৄয 

৩৭৬৬ 3766 রভাঃ রপকুর আরাভ 

রভাঃ রযাজ ঈরদ্দন 

রদনাজনৄয 

৩৭৬৭ 3767 ভাসুদ যানা 

রভাজাায অরী 

রদনাজনৄয 

৩৭৬৮ 3768 মুকতারদয রান্ডন 

জারভঈর আরাভ 

রদনাজনৄয 

৩৭৬৯ 3769 রভাঃ রান্ডর যানা 

রভাঃ রভাজাভ যকায 

রদনাজনৄয 

৩৭৭০ 3770 ভাতরর চন্দ্র যায় 

রররতা রভান যায় 

রদনাজনৄয 

৩৭৭১ 3771 সুাত যায় 

নীর কাত যায় 

রদনাজনৄয 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩৭৭২ 3772 ারপজুর আরাভ 

জফুয ঈদ্দীন 

রদনাজনৄয 

৩৭৭৩ 3773 রভাঃ পযভান াান 

রভাঃ অঃ গপপায  

রদনাজনৄয 

৩৭৭৪ 3774 রভাঃ অব্দুর াররভ 

রভাঃ ভকন্ডদ অরী 

রদনাজনৄয 

৩৭৭৫ 3775 রভাঃ যরফঈর আরাভ 

রভাঃ ভরজফয যভান 

রদনাজনৄয 

৩৭৭৬ 3776 নয়ন কুভায যায় 

সুনীর চন্দ্র যায় 

রদনাজনৄয 

৩৭৭৭ 3777 যাফুর আরাভ 

অরনছুয যভান 

রদনাজনৄয 

৩৭৭৮ 3778 রভাঃ যান্ডর আরাভ 

রভাঃ ভরজফয যভান 

রদনাজনৄয 

৩৭৭৯ 3779 সুম্মা যানী রধকাযী 

রন্ডভন চন্দ্র রধকাযী 

রদনাজনৄয 

৩৭৮০ 3780 নাযায়ন চন্দ্র ীর 

ঈন্ডন্দ্র নাথ ীর 

রদনাজনৄয 

৩৭৮১ 3781 রযন্ডতাল চন্দ্র যায় 

প্রন্ডভাদ চন্দ্র যায় 

রদনাজনৄয 

৩৭৮২ 3782 রভাঃ অরখনুয আরাভ 

রভাঃ অন্ডফদ অরী 

রদনাজনৄয 

৩৭৮৩ 3783 রভাঃ রভন্ডদী াান 

রভাঃ অরজজায যভান 

রদনাজনৄয 

৩৭৮৪ 3784 রভাঃ অঃ যরদ 

রভাঃ তারজদুর আরাভ 

রদনাজনৄয 

৩৭৮৫ 3785 যান্ডজন াান 

ভংরু াান 

রদনাজনৄয 

৩৭৮৬ 3786 রভাঃ রযজাঈর করযভ 

রভাঃ অব্দুর অরজজ 

রদনাজনৄয 

৩৭৮৭ 3787 রভাঃ অভজাদ রান্ডন 

রভাঃ রতাজান্ডম্মর ক 

রদনাজনৄয 

৩৭৮৮ 3788 রভাঃ জাভার রান্ডন 

রভাঃ ভন্ডদুয যভান 

রদনাজনৄয 

৩৭৮৯ 3789 প্রনফ যায় কনক 

দুরার চন্দ্র যায় 

রদনাজনৄয 

৩৭৯০ 3790 াজাান অরী 

অব্দুর ভরতন 

রদনাজনৄয 

৩৭৯১ 3791 রভাঃ রররভ অজাদ 

রভাঃ অরজজুর  

রদনাজনৄয 

৩৭৯২ 3792 রভাঃ রভায়ান্ডজ্জভ রান্ডন 

রভাঃ জয়নার  অন্ডফদীন 

রদনাজনৄয 

৩৭৯৩ 3793 রভাঃ রফরান্ডয়ত রান্ডন 

রভাঃ লুৎপয যভান 

রদনাজনৄয 

৩৭৯৪ 3794 রভাঃ ভাবুয যভান 

রভাঃ াভসুর অরী 

রদনাজনৄয 

৩৭৯৫ 3795 রভাঃ অবু ফকয ররদ্দক 

রভাঃ অঃ জররর 

গাআফান্ধা 

৩৭৯৬ 3796 রভাঃ অব্দুর ভান্ডজদ 

রভাঃ ন্ডভ ঈরদ্দন 

গাআফান্ধা 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩৭৯৭ 3797 প্রফীয চন্দ্র যকায 

নৃন্ডন্দ্র নাথ যকায 

গাআফান্ধা 

৩৭৯৮ 3798  রভাঃ রাাগ রভয়া 

রভাঃ ান্ডকায়াত রান্ডন 

গাআফান্ধা 

৩৭৯৯ 3799 এ এভ ররভা অকতায 

রভাঃ ন্ডযায়ায রান্ডন 

যকায 

গাআফান্ধা 

৩৮০০ 3800  রভাঃ রগারাভ যব্বানী 

যকায 

রভাঃ অরভগীয যকায 

গাআফান্ধা 

৩৮০১ 3801 এ এ এভ রজকাদ রান্ডন 

ভের 

রভাঃ রতৌরদুর আরাভ 

ভের 

গাআফান্ধা 

৩৮০২ 3802 অর ভাসুদ যানা 

মৃত জারার অন্ডভদ 

গাআফান্ধা 

৩৮০৩ 3803 ীভ চন্দ্র ফভ মন 

রনর চন্দ্র ফভ মন 

গাআফান্ধা 

৩৮০৪ 3804 রভাঃ হুজ্জাতুর আরাভ 

মৃত রপকুর আরাভ 

গাআফান্ধা 

৩৮০৫ 3805 ভীয রভাঃ রতৌরদুজ্জাভান 

ভীয রভাঃ ফরদঈজ্জাভান 

গাআফান্ধা 

৩৮০৬ 3806 চান্ডভরী যানী 

রচন চন্দ্র ফভ মন 

গাআফান্ধা 

৩৮০৭ 3807 রভাঃ ভরভনুয যভান 

রভাঃ মুনছুয অরী প্রাভারনক 

গাআফান্ধা 

৩৮০৮ 3808  রভাঃ নাজমুর াান 

রভাঃ রগারাভ রভাস্তপা 

গাআফান্ধা 

৩৮০৯ 3809 রভাঃ পজন্ডর যাব্বী ভের 

রভাঃ রভাখন্ডরছুয যভান 

ভের 

গাআফান্ধা 

৩৮১০ 3810 রভাঃ রাযাফ ভের 

রভাঃ অব্দুর াআ ভের 

গাআফান্ধা 

৩৮১১ 3811  রভাঃ ভাসুভ রফল্লা 

রভাঃ অব্দু াভাদ 

গাআফান্ধা 

৩৮১২ 3812 রভাঃ অরভরুর আরাভ 

রভাঃ আঈনু অরী 

গাআফান্ধা 

৩৮১৩ 3813 রযন চন্দ্র যকায 

রজন্ডতন্দ্র নাথ যকায 

গাআফান্ধা 

৩৮১৪ 3814 দীক কুভায 

ভন্টু যাভ সুত্রধয 

গাআফান্ধা 

৩৮১৫ 3815 রভাঃ ভন্ডনায়ায রান্ডন 

রভাঃ খররলুয যভান 

গাআফান্ধা 

৩৮১৬ 3816 রভাঃ নুরুন্নফী ভের 

রভাঃ লুৎপয যভান ভের 

গাআফান্ধা 

৩৮১৭ 3817 ছারভঈর আরাভ 

অরতকুয যভান 

গাআফান্ধা 

৩৮১৮ 3818 রযজাঈর করযভ 

রগারাভ রান্ডন 

গাআফান্ধা 

৩৮১৯ 3819  রভাঃ নূয রাাআন 

রভাঃ অব্দুর অরজজ 

গাআফান্ধা 

৩৮২০ 3820  নয়ন কুভায যকায 

প্রবাত চন্দ্র যকায 

গাআফান্ধা 

৩৮২১ 3821  রভাঃ রভযাজুর আরাভ 

মৃত অব্দুর ররতপ 

গাআফান্ধা 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩৮২২ 3822  রভাঃ রপাঈর আরাভ 

মৃত এন্ডকন অরী 

গাআফান্ধা 

৩৮২৩ 3823  রভাঃ যান্ডদ খান রভরন 

রভান্ডতজায  যভান 

গাআফান্ধা 

৩৮২৪ 3824 ফাচ্চা রার 

ভরতচযন 

গাআফান্ধা 

৩৮২৫ 3825  রভাছাঃ রঈরী অক্তায 

রভাঃ অব্দু ছাত্তায যকায 

গাআফান্ধা 

৩৮২৬ 3826 ীন্ডযন্দ্র নাথ ফভ মন 

যফীন্দ্র নাথ ফভ মন 

গাআফান্ধা 

৩৮২৭ 3827 অপন্ডযাজা খাতুন 

রভাঃ রভাজার ক 

গাআফান্ধা 

৩৮২৮ 3828  রভাঃ অব্দুর ভান্ডজদ 

রভাঃ অব্দুর অরজজ 

গাআফান্ধা 

৩৮২৯ 3829  রমৄল কুভায 

 ধয দা 

গাআফান্ধা 

৩৮৩০ 3830  রভাঃ অজভর রান্ডন 

মৃত অরজজয ক 

গাআফান্ধা 

৩৮৩১ 3831  তুর চন্দ্র ফভ মন 

বন্ডফ চন্দ্র ফভ মন 

গাআফান্ধা 

৩৮৩২ 3832  টিটু কুভায ীর 

মৃত শ্রীধাভ চন্দ্র ীর 

গাআফান্ধা 

৩৮৩৩ 3833 রভা: এনামুর ক 

রভা: ঠাো রভয়া ভের 

গাআফান্ধা 

৩৮৩৪ 3834 রভা: এযাদ রান্ডন 

রভা: ঠাো রভয়া ভের 

গাআফান্ধা 

৩৮৩৫ 3835 রভা: রপঈয যভান সুজন 

রভা: অব্দুয যভান 

গাআফান্ধা 

৩৮৩৬ 3836 রভা: জহুরুর ক 

রভা: পরভঈর ক 

গাআফান্ধা 

৩৮৩৭ 3837 রভা: অবু জারকয অরভ 

প্রভারনক 

রভা: যরপকুর আরাভ 

প্রভারনক 

গাআফান্ধা 

৩৮৩৮ 3838 রভা: ররতফুয যাভন 

রভা: যরপকুর আরাভ 

গাআফান্ধা 

৩৮৩৯ 3839 এ.রফ.এ. রভাকন্ডরছুয 

যাভান যকায 

রভা: অব্দুর ভান্নান যকায 

গাআফান্ধা 

৩৮৪০ 3840 রভাছা: াযরভন জাান 

রভা: াখাওয়াত রান্ডন 

ভের 

গাআফান্ধা 

৩৮৪১ 3841 রা চন্দ্র ভের 

জগদী চন্দ্র ভের 

গাআফান্ধা 

৩৮৪২ 3842 রফঈটি যানী 

ফত কুভায ফভ মন 

গাআফান্ধা 

৩৮৪৩ 3843 রভাছা: ারভভা অকতায 

রভা: অরভনুর আরাভ 

যদায 

গাআফান্ধা 

৩৮৪৪ 3844 রভা: ভরঈয যভান 

রভা: অব্দুয যঈপ 

গাআফান্ধা 

৩৮৪৫ 3845 রভা: রভন্ডদী াান 

রভা: তান্ডযক আফন্ডন অরী 

াঠান 

গাআফান্ধা 

৩৮৪৬ 3846 রভা: জারদুর আরাভ 

মৃত: যআচ ঈরদ্দন ভের 

গাআফান্ধা 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩৮৪৭ 3847 রভা: াভীভ রভয়া 

রভা: ারদুর আরাভ 

গাআফান্ধা 

৩৮৪৮ 3848 রভাঃ রভরন রভয়া 

রভাঃ নারয ঈরদ্দন 

গাআফান্ধা 

৩৮৪৯ 3849 রভাঃ ররটু রভয়া 

রভাঃ ভাবুফায যভান 

গাআফান্ধা 

৩৮৫০ 3850 রভাঃ কাভরুর াান 

রভাঃ খররলুয যভান 

গাআফান্ধা 

৩৮৫১ 3851 রফনৄর কুভায যকায 

মৃত-তযনী কাত যকায 

গাআফান্ধা 

৩৮৫২ 3852 রভাঃ অযাফুজ্জাভান 

যকায 

রভাঃ আররয়াছ রান্ডন 

গাআফান্ধা 

৩৮৫৩ 3853 রভাঃ াভীভ অন্ডভদ 

রভাঃ াভছুর অরভ যকায 

গাআফান্ধা 

৩৮৫৪ 3854 রভাঃ কায়ছায অন্ডভদ 

রভাঃ এছাক অরী 

গাআফান্ধা 

৩৮৫৫ 3855 রভাছাঃ াভীভা অক্তায 

রভাঃ জহুরুর আরাভ 

গাআফান্ধা 

৩৮৫৬ 3856 রভাঃ সুরুজ যকায 

রভাঃ রযপ রভয়া 

গাআফান্ধা 

৩৮৫৭ 3857 রভাঃ এনামুর ক 

রভাঃ অরভয রান্ডন 

গাআফান্ধা 

৩৮৫৮ 3858 রভাঃ রজবুর ফাায 

রভাঃ ভাাবুয অরভ 

গাআফান্ধা 

৩৮৫৯ 3859 রভাঃ জারকয রান্ডন 

রভাঃ ওভান গরন 

গাআফান্ধা 

৩৮৬০ 3860 রভাঃ ছাআদায যভান 

মৃত: নুরুর ক রভয়া 

গাআফান্ধা 

৩৮৬১ 3861 রভাঃ রভাস্তারপজায যভান 

রভাঃ ছারভঈর আরাভ 

গাআফান্ধা 

৩৮৬২ 3862 রভাঃ যরপকুর আরাভ 

রভাঃ রদন্ডরায়ায রান্ডন 

গাআফান্ধা 

৩৮৬৩ 3863 রযাজুজুভ ভনীযা মুন্নী 

মৃত:ভকবুর রান্ডন 

গাআফান্ধা 

৩৮৬৪ 3864 রভাঃ রভজানুয যভান 

রভাঃ ফরদঈজ্জাভান অকন্দ 

গাআফান্ধা 

৩৮৬৫ 3865 রভাঃ অব্দু রাফান 

রভাঃ অরজফয যভান 

গাআফান্ধা 

৩৮৬৬ 3866 রভাঃ অবু তান্ডয 

রভাঃ ছকু রভয়া 

গাআফান্ধা 

৩৮৬৭ 3867 এ এ এ রগারাভ রকফরযয়া 

রভাঃ ওভান গরন 

গাআফান্ধা 

৩৮৬৮ 3868 রভাঃ রভজানুয যভান 

রভাঃ অম্মদ অরী প্রভারনক 

গাআফান্ধা 

৩৮৬৯ 3869 রভাঃ অরভনুয রান্ডন 

রভাঃ রারায়ভান রান্ডন 

গাআফান্ধা 

৩৮৭০ 3870 রভাঃ অাদুজ্জাভান যকায 

রভাঃ অরজজায যভান 

গাআফান্ধা 

৩৮৭১ 3871 রজুরত রখা ভের 

রফনয় কৃষ্ণ ভের 

গাআফান্ধা 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩৮৭২ 3872 রভা: ফাদর রভয়া  

রভা: অ: ছাত্তায রভয়া 

গাআফান্ধা 

৩৮৭৩ 3873 ঞ্জয় কুভায যকায  

রয চন্দ্র যকায  

গাআফান্ধা 

৩৮৭৪ 3874 হৃদয় চন্দ্র ফভ মন 

চীন্দ্রনাথ ফভ মন  

গাআফান্ধা 

৩৮৭৫ 3875 রভা: যভজান অরী 

মৃত ফজরায যভান 

গাআফান্ধা 

৩৮৭৬ 3876 রভা: ান্ডজদুর আরাভ 

মৃত ওভয অরী 

গাআফান্ধা 

৩৮৭৭ 3877 রভা: আব্রারভ অকন্দ 

রভা: অয়াজ ঈরদ্দন অকন্দ 

গাআফান্ধা 

৩৮৭৮ 3878 রভাছা: রভৌসুভী অক্তায  

মৃত ভকবুর রান্ডন 

গাআফান্ধা 

৩৮৭৯ 3879 রভা: াগয অন্ডম্মদ 

মৃত রারাআভান অরী 

গাআফান্ধা 

৩৮৮০ 3880 ভাফুজা লুফনা রভভ 

রভা: ভরজবুয যভান 

গাআফান্ধা 

৩৮৮১ 3881 রভা: অাদুজ্জাভান ফসুনীয় 

মৃত ভরজফয যভান 

গাআফান্ধা 

৩৮৮২ 3882 এ.এ.এভ রযজওয়ানুয 

যভান 

রভা: পয়জুয যভান 

গাআফান্ধা 

৩৮৮৩ 3883 রযন কুভায যকায 

মৃত প্রফুল্ল কুভায যকায 

গাআফান্ধা 

৩৮৮৪ 3884 রভা: রভাারব্বরুর াান 

রভা: আয়ারছন অরী 

গাআফান্ধা 

৩৮৮৫ 3885 রভা: ারফবুয যভান 

রভা: অব্দুর কুদ্দু  

গাআফান্ধা 

৩৮৮৬ 3886 রভাছা: জান্নাতুর রপযন্ডদৌ  

রভা: অবু রান্ডন 

গাআফান্ধা 

৩৮৮৭ 3887 রভা: রাআজু রভয়া 

রভা: ফাফলু রভয়া 

গাআফান্ধা 

৩৮৮৮ 3888 খন্দকায অান াফীফ  

খন্দকায ভরঈয যভান 

গাআফান্ধা 

৩৮৮৯ 3889 রভা: পযাদ অরভ  

রভা: রদুর আরাভ  

গাআফান্ধা 

৩৮৯০ 3890 রভা: াারুর আরাভ  

রভা: পটু রভয়া  

গাআফান্ধা 

৩৮৯১ 3891 রভা: ফকুর রভয়া 

রভা: রদন্ডরায়ায রান্ডন দুদু 

গাআফান্ধা 

৩৮৯২ 3892 রভা: স্বাধীন রভয়া 

রভা: নজরুর আরাভ  

গাআফান্ধা 

৩৮৯৩ 3893 রফনা চন্দ্র ফভ মন 

রনভ মর চন্দ্র ফভ মন  

গাআফান্ধা 

৩৮৯৪ 3894 রভা: রভজফাহুর রান্ডন 

রভা: অ: যাজ্জাক যকায 

গাআফান্ধা 

৩৮৯৫ 3895 কাভরুজ্জাভান রভয়া  

রভা: করর ঈদ্দীন 

গাআফান্ধা 

৩৮৯৬ 3896 রভা: অব্দুর অরজজ 

রভা: াভছুর ক  

গাআফান্ধা 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩৮৯৭ 3897 রভা: আরদ্র অরী খান  

রভা: অব্দুর ভান্ডরক খান 

গাআফান্ধা 

৩৮৯৮ 3898 রভা: বুজুয যভান 

এ.রক.এভ ভরপজুর ক 

গাআফান্ধা 

৩৮৯৯ 3899 রভাা: রদা খাতুন 

রভা: রন্ডকন্দায অরী  

গাআফান্ধা 

৩৯০০ 3900 রভাছা: ভন্ডনায়াযা অক্তায 

রুরভ 

রভা: ভকবুর রান্ডন অকন্দ 

গাআফান্ধা 

৩৯০১ 3901 রভা: রান্ডর যানা 

রভা: রভন্ডছয  

গাআফান্ধা 

৩৯০২ 3902 রভা: অান াফীফ  

রভা: অতাঈয যভান 

গাআফান্ধা 

৩৯০৩ 3903 রভা: রভজানুয যভান  

রভা: ভভতাজ অরী  

গাআফান্ধা 

৩৯০৪ 3904 রভা: াখাওয়াত রান্ডন 

রভা: নুরু রভয়া 

গাআফান্ধা 

৩৯০৫ 3905 রভরযনা খাতুন 

ভরঞ্জর রান্ডন 

গাআফান্ধা 

৩৯০৬ 3906 রভা: রযজওয়ানুর ক  

রভা: অব্দুর অরজজ যকায  

গাআফান্ধা 

৩৯০৭ 3907 রভা: অান াফীফ  

রভা: নুরুর আরাভ  

গাআফান্ধা 

৩৯০৮ 3908 যানা ভের  

রভা: অফজায রান্ডন 

গাআফান্ধা 

৩৯০৯ 3909 রভা: রভাাযযপ রান্ডন 

রভা: ভরজবুয যভান 

গাআফান্ধা 

৩৯১০ 3910 রভা: রনায অরী  

রভা: রযজাঈর করযভ  

গাআফান্ধা 

৩৯১১ 3911 রভাছাঃ নূযীজান্নাত অকতায 

রভাঃঅব্দুর ওয়াদুদ প্রধান 

গাআফান্ধা 

৩৯১২ 3912 রভাঃজুন্নু অন্ডভদ 

রভাঃ অব্দুর রজাব্বায 

যকায 

গাআফান্ধা 

৩৯১৩ 3913 রভাছাঃ জারকয়া সুরতানা 

রভাঃ জারকয রান্ডন ভের 

গাআফান্ধা 

৩৯১৪ 3914 রভাঃ অানুর করফয 

রভাঃ অব্দুর ারভদ 

প্রাভারণক 

গাআফান্ধা 

৩৯১৫ 3915 রভাঃ রভাস্তপা রভয়া 

রভাঃ নুরুজ্জাভান রভয়া 

গাআফান্ধা 

৩৯১৬ 3916 রভাঃ পযাদ যকায 

রভাঃ রপকুর আরাভ 

গাআফান্ধা 

৩৯১৭ 3917 শ্রী প্রতী চন্দ্র ফভ মন 

শ্রী শ্যাভর চন্দ্র ফভ মন 

গাআফান্ধা 

৩৯১৮ 3918 রভাঃ পরযদুর আরাভ 

রভাঃ অব্দুয যাজ্জাক 

গাআফান্ধা 

৩৯১৯ 3919 ারকর অন্ডভদ 

রভাঃ নুরুর আরাভ 

গাআফান্ধা 

৩৯২০ 3920 রভাঃ াান রখ 

রভাঃ কন্ডফজ ঈরদ্দন 

গাআফান্ধা 

৩৯২১ 3921 রভাঃ ান্ডদকুর আরাভ 

রভাঃ অব্দু াত্তায 

গাআফান্ধা 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩৯২২ 3922 নয়ন চন্দ্র যকায 

বাফানী চন্দ্র যকায 

গাআফান্ধা 

৩৯২৩ 3923 রভাঃ ভরতঈয যভান 

এভ এ ছাত্তায যকায 

গাআফান্ধা 

৩৯২৪ 3924 রনযঞ্জন কুভায যকায 

যরফন্দ্রনাথ যকায 

গাআফান্ধা 

৩৯২৫ 3925 রভাঃ জারদ াান 

রভাঃ ফাবুর রভয়া 

গাআফান্ধা 

৩৯২৬ 3926 রভাঃ জারকয রান্ডন 

রভাঃ রভাতান্ডরফ ভের 

গাআফান্ধা 

৩৯২৭ 3927 চন্দন কুভায দা 

নন্দ রার দা 

গাআফান্ধা 

৩৯২৮ 3928 রভাঃ যান্ডর রভয়া 

রভাঃ পজলুর ক 

গাআফান্ধা 

৩৯২৯ 3929 রভাছাঃ ঈন্ডম্ম কুরছুভ 

রভাঃ রভাজান্ডম্মর ক 

গাআফান্ধা 

৩৯৩০ 3930 রভাঃ ভামুন প্রধান 

রভাঃ রভাজান্ডম্মর ক 

গাআফান্ধা 

৩৯৩১ 3931 রভাঃ যরপক রভয়া 

রভাঃ জয়নার যকায 

গাআফান্ধা 

৩৯৩২ 3932 রভাঃ া কাভার রভাল্লা 

রভাঃ ররাকভান ারকভ 

গাআফান্ধা 

৩৯৩৩ 3933 রভাঃ ভাবুবুয যভান 

মৃত- লুৎপয যভান 

গাআফান্ধা 

৩৯৩৪ 3934  রভাঃ ররদ্দকুর আরাভ 

মৃত অব্দুর অঈয়ার 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৩৫ 3935  মুকুর আরাভ 

পয ঈরদ্দন 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৩৬ 3936 রভাছাঃ অকতাযা ফানু 

রভাঃ ফয়তুল্যা যকায 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৩৭ 3937  রভাঃ টিটু যকায 

রভাঃ অব্দুয যভান 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৩৮ 3938  রভাঃ অতাঈয যভান 

রভাঃ অব্দু ছারাভ 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৩৯ 3939  রভাঃ ভাবুবুয যভান 

রভাঃ অকফয অরী 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৪০ 3940  রভাঃ নুয ফক যকায 

রভাঃ অবুর কান্ডভ যকায 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৪১ 3941  রভাঃ রতৌরপকুর আরাভ 

রভাঃ পজলুর ক যকায 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৪২ 3942  রভাঃ কাভরুজ্জাভান ফকী 

রভাঃ অব্দুর ফান্ডতন ফকী 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৪৩ 3943  রপারী যানী 

মৃত রতন্দ্র নাথ যায় 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৪৪ 3944  রভাঃ চাঁদ রভয়া 

রভাঃ দুরা রভয়া 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৪৫ 3945  রভাঃ অখতারুর আরাভ 

রভাঃ াভছুয যভান 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৪৬ 3946  রভাঃ অরভগীয রান্ডন 

রভাঃ মযত অরী 

কুরড়গ্রাভ 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩৯৪৭ 3947  রভাঃ একযামুর ক 

রভাঃ রযয়াজুর আরাভ 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৪৮ 3948  রভত চন্দ্র াা 

শ্রী নুকুর চন্দ্র াা 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৪৯ 3949  অন্ডনায়ারুর ক 

রভাঃ অবুর কান্ডভ  

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৫০ 3950  রভাঃ াীন রভয়া 

মৃত পজর ক 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৫১ 3951  রভাঃ ভরনরুজ্জাভান ভরনয 

মৃত রভাাম্মদ অরী 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৫২ 3952  অরভগীয রান্ডন 

রতাজা রভয়া 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৫৩ 3953  রভাঃ যওন অরী 

রভাঃ অকন্ডছদ অরী 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৫৪ 3954  রভাঃ ভরভনুর আরাভ 

রভাঃ অকতায অরী 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৫৫ 3955  রভাঃ াআফুয যভান 

রভাঃ নান্ডয়ফ অরী 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৫৬ 3956  রভাঃ অবু াইদ 

রভাঃ অবুর কান্ডভ 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৫৭ 3957  রভাঃ তাজুর আরাভ 

রভাঃ বয়দ অরী 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৫৮ 3958  রভাঃ রযয়াজুর আরাভ 

রভাঃ নছয ঈরদ্দন 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৫৯ 3959  রভাঃ ভরনরুজ্জাভান 

মৃত ভরয ঈরদ্দন 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৬০ 3960  ল্লফ চন্দ্র যায় 

রশ্বনী কাত যায় 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৬১ 3961 রভরন কুভায যকায 

মৃত করুনা কাত যকায 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৬২ 3962 রভাঃ অরক অর অযাপাত 

রভাঃ অবু মুা রভয়া দুলু 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৬৩ 3963  অশুন্ডতাল যকায 

সুন্ডফাধ কুভায যকায 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৬৪ 3964  রভাঃ অরকুর রভয়া 

রভাঃ অাদুর রভয়া 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৬৫ 3965  রভাঃ আনজাভামুর ক 

মৃত ছাভছুর ক 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৬৬ 3966  চাঁন রভয়া 

রভাঃ অনছায অরী 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৬৭ 3967  রভাঃ ভরভনুর আরাভ 

রভাঃ অব্দু ছারাভ 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৬৮ 3968  অযাফুর অরভ 

মযত অরী 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৬৯ 3969  রভাঃ অযাফুর অরভ 

রভাঃ াভছুর ক 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৭০ 3970  রভাঃ াভসুজ্জাভান াভীভ 

রভাঃ রভন্ডয জাভার 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৭১ 3971  রদফাীল চন্দ্র রধকাযী 

দুরার চন্দ্র রধকাযী 

কুরড়গ্রাভ 

ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩৯৭২ 3972  রভাঃ রপকুর আরাভ 

রভাঃ নুরুজ্জাভান রভয়া 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৭৩ 3973 রভাঃ অব্দুয যরভ 

রভাঃ রান্ডন অরী 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৭৪ 3974  রখ াখাওয়াত রান্ডন 

অন্ডভদ রান্ডন 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৭৫ 3975  যনরজৎ কুভায যায় 

রনর চন্দ্র যায় 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৭৬ 3976 রভা: অব্দুর অরজজ 

রভা: রভাক্তায অযী 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৭৭ 3977 রভা: ারপজুয আরাভ 

রভা: অব্দুর ররতপ 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৭৮ 3978 ভরভনুর আরাভ 

ভরপজুর আরাভ 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৭৯ 3979 রভা: রপকুর আরাভ 

মৃত: জয়নার অন্ডফদীন 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৮০ 3980 রভা: অব্দুয যরভ 

রভা: রপকুয যভান 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৮১ 3981 রভা: ভাআদুর আরাভ 

মৃত: অরছয অরী 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৮২ 3982 মুকুর কুভায যায় 

ভন্ডনাযঞ্জন যায় 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৮৩ 3983 রখয চন্দ্র যায় 

বন্ডফন্দ্র নাথ যায় 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৮৪ 3984 রভা: যান্ডর অন্ডভদ 

রভা: অরজজায যভান 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৮৫ 3985 রভা: রভন্ডদী াান 

রভা: অপছায ঈরদ্দন 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৮৬ 3986 রভা: অরযফুয ক 

রভা: অব্দু াত্তায 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৮৭ 3987 াভস  ঈরদ্দন 

অবুর কান্ডভ 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৮৮ 3988 রভা: ারফবুর আরাভ 

রভা: অবুর রান্ডন 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৮৯ 3989 রভা: রভাস্তারপজায যভান 

রভা: নরুর আরাভ 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৯০ 3990 রভা: যআচ ঈরদ্দন 

রভা: নারজভ ঈরদ্দন 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৯১ 3991 রভা: ারপজুয যভান 

রভা: াআফুর আরাভ 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৯২ 3992 ফচ্চন কুভায যায় 

রফন্ডনাদ চন্দ্র যায় 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৯৩ 3993 রভা: রখাযন্ডদ অরভ 

রভা: ারনপ অরী 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৯৪ 3994 নয়ন চন্দ্র যায় 

রনব মা যায় 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৯৫ 3995 রভা: রভজানুয যাভান 

রভা: অব্দু াত্তায 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৯৬ 3996 রজয়াঈয যভান 

রভাঃ অযাপ অরী 

কুরড়গ্রাভ 



ক্ররভক 

নং 

রযার নং 
প্রাথীয নাভ ও রতা/স্বাভীয 

নাভ 
রনজ রজরা 

৩৯৯৭ 3997 হুাআন অন্ডভদ জুন্ডয়র 

মুা. আভাআর রান্ডন 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৯৮ 3998 রভাঃ জহুরুর আরাভ 

রভাঃ জাভার রভয়ান 

কুরড়গ্রাভ 

৩৯৯৯ 3999 সুখন্ডদফ চন্দ্র যায় 

রফভর চন্দ্র যায় 

কুরড়গ্রাভ 

৪০০০ 4000 রভাঃ ভাবুবুয যভান 

রভাঃ রভান্ডরভ ঈরদ্দন 

কুরড়গ্রাভ 

 

ঈরযঈরল্লরখত প্রাথীন্ডদয ফতমভান ঠিকানায় প্রন্ডফত্র রপ্রযণ কযা ন্ডয়ন্ডছ । 
রনধ মারযত ভন্ডয় প্রন্ডফত্র াওয়া না রগন্ডর ক্ষুদ্র কৃলক ঈন্নয়ন পাঈন্ডেন, 

প্রধান কাম মারয়, ল্লী বফন (৭ভ),তরা ৫, কাওযান ফাজায, ঢাকা-1215-এ 

রমাগান্ডমাগ কন্ডয ডুরপ্লন্ডকট কর ংগ্র কযায জন্য নুন্ডযাধ কযা ন্ডরা । 
 

রফঃদ্রঃ  রফজ্ঞারত চারদা নুমায়ী প্রন্ডয়াজনীয় রক্ষাগত রমাগ্যতা, 

 রবজ্ঞতা, ফয় প্রভান্ডণয জন্য এএর াটি মরপন্ডকট ও রাষ্টার 

 ড মায না থাকায় 202 টি দযখাস্ত ফাছাআ করভটি কতৃমক ফারতর 

 কযা ন্ডয়ন্ডছ ।  
 

 

 

 

 

(রভাঃ রগারাভ রভাস্তপা) 

      ভাব্যফস্থাক 
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