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1 2021-33 আভজাদ আরী AMZAD ALI 11/9/1992 আজনায়ায হাছন হজানা হফগভ হকুয়া কক্সফাজায পুরুল

2 2021-113 কাউছাযা আক্তায ারদয়া KAWSARA AKTEH SADIA 7/7/2003 কাজভ উরিন খাজরদা হফগভ হকুয়া কক্সফাজায নাযী

3 2021-335 রভকাবুর ারফফ MISKABUL HABIB 11/12/2003 হদজরায়ায হাজন কভরু হফগভ হকুয়া কক্সফাজায পুরুল

4 2021-338 ারকফা জান্নাত যরন SAKIB JANAT RONY 5/3/2008 হদজরায়ায হাজন কভরু হফগভ হকুয়া কক্সফাজায নাযী

5 2021-86 ইযাত জাান রারভয়া ESRAT JAHAN LAMIA 27-09-2015 হভাোঃ াভীভ রভয়া নুয হাাদা আক্তায কটিয়াদী রকজাযগঞ্জ নাযী

6 2021-178 হভাোঃ াযজবজ হাজন ইরাভ MD PARVEZ HOSSAIN ISLAM 16-07-2000 হভাোঃ ারদছ রভয়া াওয়া হফগভ করযভগঞ্জ রকজাযগঞ্জ পুরুল

7 2021-190 হভাোঃ াযজবজ রভয়া MD PARVEZ MIA 9/1/2006 মৃত হভাোঃ হভাস্তপা যানু হফগভ কাটিয়াদী রকজাযগঞ্জ পুরুল

8 2021-191 তারভনা আক্তায TAMMINA AKTER 19-07-2003 মৃত হভাোঃ হভাস্তপা যানু হফগভ ভারনকখারী রকজাযগঞ্জ নাযী

9 2021-262 আকররভা AKLIMA 9/9/2011 হভাোঃ ারনপ আজভনা খাতুন কটিয়াদী রকজাযগঞ্জ নাযী

10 2021-263 াররভা HALIMA 9/9/2011 হভাোঃ ারনপ আজভনা খাতুন কটিয়াদী রকজাযগঞ্জ নাযী

11 2021-265 রফবুর াান রযদভ HABIBUL HASAN  RHYTHEM 31-12-2007 হভাোঃ াভছুজ্জাভান যীপ হভাছা গুজর জান্নাত রকজাযগঞ্জ রকজাযগঞ্জ পুরুল

12 2021-415 নারযন আক্তায NASRIN AKTAR 9/9/2000 মৃত ভারনক রভয়া যারজয়া হফগভ হযৌভাযী কুরিগ্রাভ ভররা

13 2021-07 হভাাোঃ াযরভন আক্তায MOST SARMIN AKTER 10/8/2001 আোঃ জররর রভয়া হভাাোঃ াজনা বুরিচং কুরভল্লা নাযী

14 2021-10 হজরনয়া JENIA 25-10-2009 আোঃ জররর রভয়া হভাাোঃাজনা বুরিচং কুরভল্লা নাযী

15 2021-11 হভাোঃ হভযাজুর ইরাভ  MD MERAJUL ISLAM 16-05-2016 পারুক রউরর আক্তায প্রক্ষাািা কুরভল্লা পুরুল

16 2021-13 রযপাত হচৌধুযী RIFAT CHOWDHURY 8/12/2011 আবু মুছা জান্নাতুর নাউভা ব্রাক্ষনািা কুরভল্লা পুরুল

17 2021-20 হভাোঃ আরযফুর ইরাভ MD ARIFUL ISLAM 2/3/2009 হভাোঃ কাভার হাজন হভাাোঃ রযপা ব্রাক্ষনািা কুরভল্লা পুরুল

18 2021-24 হভজরদ াান অপু MAHADI HASAN APU 1/1/2002 হভাোঃ নুরুর ইরাভ রভনুয়াযা ব্রাক্ষনািা কুরভল্লা পুরুল

19 2021-25 হভাোঃ হযজাউর করযভ MD REZAUL KARIM 3/7/2015 হভাোঃ কাভার হাজন হভাাোঃ রযপা ব্রাক্ষনািা কুরভল্লা পুরুল

20 2021-42 হযজাউর REJAUL 5/5/2004 জয়নার হযানা রফািা কুরভল্লা পুরুল
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21 2021-45 হভাোঃ হভজরদ াান ভূইয়া MD MEHEDI HASAN BHUIYAN 8/1/1999 মৃত যরপকুর ইরাভ ভূইয়া কুরছুভ আক্তায বুরিচং কুরভল্লা পুরুল

22 2021-50 আযাফূর ASRAFOL 4/7/2016 আজনায়ায ইয়ারভন ব্রক্ষনািা কুরভল্লা পুরুল

23 2021-53 রযভা সূত্রধয RIMA SUTRDHAR 8/7/2005 ঞ্জত সূত্র ধয ন্ধা যানী ফাংগযা ফাজায কুরভল্লা নাযী

24 2021-54 আরনকা াান নারদয়া ANIKA HASAN NADIA 20-12-2006 হররভ াান াযরবন আক্তায বুরিচং কুরভল্লা নাযী

25 2021-57 হভাোঃ হভাাযপ হাজন MD MOSAROF HOSSAIN 1/1/1989 হভাোঃ ারফবুয যভান হভাাোঃ পরযদা আক্তায হদফীদ্বায কুরভল্লা পুরুল

26 2021-61 ারদয়া SADIA 2/6/2009 আবুর কারাভ ররযন ব্রাক্ষনািা কুরভল্লা নাযী

27 2021-82 হভাাোঃ ভাসুদা আক্তায MST MASUDA AKTER 24-12-2010 ভাসুদ আরভ হভাাোঃ যারভা আক্তায রফ-ািা কুরভল্লা নাযী

28 2021-89 ারদা আক্তায SAHIDA AKTER 4/3/2003 আোঃ ভান্নান নুযবানু হচৌিগ্রাভ কুরভল্লা নাযী

29 2021-209 কাজী তুনারজ্জনা আযরপন KAZI TONAZZIN ARFIN 24-09-2003 কাজী ভাইনুরিন কাজী জুজরখা আক্তায চারিনা কুরভল্লা নাযী

30 2021-219 পাজতভা আক্তায াজটায়াযী FATAMA AKTER PATOWARY 20-08-1997 হভাোঃ আব্দুর কাজদয াজটায়াযী নাজমুন নাায ফরুিা কুরভল্লা নাযী

31 2021-220 হারনয়া আক্তায SONIA AKTER 28-10-2007 রপকুর ইরাভ হপারী হফগভ রফ-ািা কুরভল্লা নাযী

32 2021-221 হভাোঃ যারি MD RABBI 1/7/2008 হভাোঃ ইকফার হাজন হভাাোঃ জাানাযা আক্তায রফ-ািা কুরভল্লা পুরুল

33 2021-255 হভাোঃ রজান MD ZISWAN 4/12/2013 হভাোঃ কাউছায আরভ পাজতভা হফগভ ব্রাক্ষনািা কুরভল্লা পুরুল

34 2021-256 হভাোঃ ভারন MD MAHIN 28-06-2011 হভাোঃ ারফবুল্লা জুুঁই আক্তায ব্রাক্ষনািা কুরভল্লা  পুরুল

35 2021-284 ারকবুর াছান নারফর SAKIBUL HASAN NABIL 11/11/2012 ফাবুর হাজন হভাাোঃ কাভরুর নাায রফ-ািা কুরভল্লা পুরুল

36 2021-298 হভাোঃ ছারিয MD SABBIR 4/1/2014 হভাোঃ খরররুয যভান তাছররভা আক্তায ব্রাক্ষনািা কুরভল্লা পুরুল

37 2021-310 নয়ন রভয়া Nayan Miah 5/3/2006 হুভায়ুন করফয যারফয়া আক্তায মুযাদনগয কুরভল্লা পুরুল

38 2021-326 হভাাোঃ পারযয়া ইরাভ MD. FARIYA ISLAM 18-08-2014 কাভরুর াান রযভা আক্তায মুযাদনগয কুরভল্লা ভররা

39 2021-328 তানা TSNHA 8/5/2011 াযজবজ হভৌসুভী আক্তায মুযাদনগয কুরভল্লা ভররা

40 2021-329 জান্নাতুর ভাওয়া JANATUL MAWA 1/10/2012 হভাোঃ পরযদ আজেদ নাজভা আক্তায হজচৌিগ্রাভ কুরভল্লা ভররা

41 2021-337 হভাাোঃ খাতুজনয জান্নাত MST KHATUNER JANNAT 7/4/2001 হভাোঃ হভাাযপ হান রভা আক্তায চ ৌদ্দগ্রাম কুরভল্লা নাযী

42 2021-339 আবু মুছা ABU  MUSA 1/1/1997 আফদুর ভাজরক হয়াযা হফগভ হচীিগ্রাভ কুরভল্লা পুরুল

43 2021-340 হভাোঃ আযাপাত হাজন াভী ARAPAT HOSSAIN SAMI 18-08-2013 হভাোঃ ভরনয হাজন হভাাোঃ ারনুয আক্তায ফরুিা কুরভল্লা পুরুল

44 2021-341 নুয হভাােদ NUR MOHAMMAD 1/4/2012 হভাাোঃ জাপয হাাইন হভাাোঃ ভাকসুদা আক্তায যরুিা কুরভল্লা পুরূল

45 2021-428 জান্নাতুর হপযজদৌ JANNATUL FARDOUS 4/6/2010 আরাউরিন াররভা মুযাদনগয কুরভল্লা ভররা

46 2021-430 সুভাইয়া আক্তায SUMIYA AKTER 10/6/2010 মৃত হভাোঃ আরভ হররনা আক্তায ফরুিা কুরভল্লা ভররা

47 2021-431 প্রান্ত হদফনাথ PRANTA DEBNATH 4/10/2005 মৃত রকজাযজদফনাথ ফরফ যানী হদফী মুযাদনগয কুরভল্লা পুরুল

48 2021-432 হভজদী াান যানা MEHADI HASAN RANA 2/4/1999 মৃত হভাোঃ দুরায হাজন াভীভা আক্তায ফরুিা কুরভল্লা পুরুল
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49 2021-433 ভারয়া MAISHA 2/12/2012 মৃত জররুর ইরাভ খারদজা হতাজ হজাযা হদরফদ্বায কুরভল্লা পুরুল

50 2021-434 হভাোঃ হভজদী াান জারদ MD MEHEDI HASAN ZAHID 6/3/2006 হভাোঃ আব্দুর কারদয ঝণ না হফগভ ফরুিা কুরভল্লা পুরুল

51 2021-435 খারদজা আক্তায KHADIJA AKHTER 4/10/2005 আব্দুর আরজজ যারদা হফগভ ফরুিা কুরভল্লা ভররা

52 2021-436 ভামুদা রভভ MAHMUDA MIM 10/11/2012 আব্দুর আরজজ যারদা হফগভ ফরুিা কুরভল্লা ভররা

53 2021-437 াঈদা হচৌধুযী নারফা SAYEDA CHOWDHURY NABIHA 23/12/2013 ভরউরিন হচৌধুযী ারদয়া ইরাভ হকাতয়ারী কুরভল্লা ভররা

54 2021-438 হভাোঃ হাজফ MD SOHEB 11/10/2015 হভাোঃ হজরভান হাজন হজরনা আক্তায হদরফদ্বায কুরভল্লা পুরুল

55 2021-439 নারদয়া সুরতানা NADIA SULTANA 28/08/2006 হভাোঃ কাভার হাজন কুরসুভ রফরফ হদরফদ্বায কুরভল্লা ভররা

56 2021-440 ম্রাট াজাান SOMRAT SHAJHAN 25/09/2007 রুহুর আরভন হপারী আক্তায হদরফদ্বায কুরভল্লা পুরুল

57 2021-441 তাজুর ইরাভ FAZUL ISLAM 10/3/1986 মৃত হভাোঃ হরাকভান হাজন ছারভা হফগভ চারিনা কুরভল্লা পুরুল

58 2021-442 রুজফর RUBEL 9/4/1994 আব্দুয যফ জাানাযা হফগভ ফরুিা কুরভল্লা পুরুল

59 2021-443 ারভয়া সুরতানা SAMIA SULTANA 21/08/2017 সুভন তাছররভা ফরুিা কুরভল্লা ভররা

60 2021-444 আভা সুরতানা ASMA SULTANA 20/10/2014 সুভন তাছররভা ফরুিা কুরভল্লা ভররা

61 2021-445 াজজযা HAZERA 10/12/2001 মৃত হভাস্তপা রভয়া আনু হাভনা কুরভল্লা ভররা

62 2021-449 দুরার হাজন DULAL HOSEN 6/10/2004 হভাোঃ আবু ইউসুপ খুযরদা হফগভ ফরুিা কুরভল্লা ভররা

63 2021-450 হভাোঃ আরপ খান রভাদ MD ASHFI KHAN MIHAD 1/1/2012 হুভায়ুন করফয হভাাোঃ রঝররক আক্তায আদ ন দয কুরভল্লা পুরুল

64 2021-454 ভাকসুদুয যভান MAKSUDUR RAHMAN 19-10-2011 মৃত আোঃ কাজদয ররযন হফগভ নাঙ্গরজকাট কুরভল্লা পুরুল

65 2021-455 ািাভ হাজন SADDAM HOSSEN 29-09-1990 ফাচ্চু রভয়া হররনা হফগভ রততা কুরভল্লা পুরুল

66 2021-484 রুহুর আরভন ROHUL AMIN 4/2/2012 নফী হনওয়াজ যানুয়াযা হফগভ ব্রাক্ষনািা কুরভল্লা পুরুল

67 2021-494 হভাোঃ যরন MD RONI 15-03-2014 হুভাযুন করফয যারফয়া আক্তায মুযাদনগয কুরভল্লা পুরুল

68 2021-429 তাভান্না আক্তায TAMANNA AKTER 10/1/2011 ভামুন রউরর হফগভ ফরুিা কুরভল্লা ভররা

69 2021-271 তানবীয আজেদ TANVIR AHMED 30-05-2013 হভাোঃ রভজানুয যভান নাছরযন আক্তায আদ ন দয কুরভল্লা পুরুল

70 2021-285 ারফা জান্নাত SABIHA JANNAT 26-04-2014 হভাোঃ াখওয়াত হাজন ভরযয়ভ আক্তায রফ-ািা কুরভল্লা নাযী

71 2021-43 হভাোঃ তভার আজেদ তৃন ন MD TOMAL AHMED TRINO 24-07-2013 হভাোঃ াীন হযজা হভাছাোঃজযজরভন আক্তায হদৌরতপুয কুরিয়া পুরুল

72 2021-63 হভাছাোঃ কারনজ পারতভা MST. KANIZ FATIMA 5/4/2003 হভাোঃ হাজর যানা হভাছাোঃ াভছুন্নাায হদৌরতপুয কুরিয়া নাযী

73 2021-258 হভাোঃ যরফন খান MD ROBIN KHAN 12/6/1999 হভাোঃ যরদ খান হভরযনা খাতুন রভযপুয কুরিয়া পুরুল

74 2021-296 হভাছাোঃ জান্নারত হপযজদৌ MST JANNATUL FARDUSH 1/1/2011 মৃত হভাোঃ জররুর ইরাভ হভাছাোঃ করনকা খাতুন রভযপুয কুরিয়া নাযী

75 2021-55 পাজতভা খাতুন FATEMA KHATUN 1/1/2008 ভাাবুবুয যভান সুরতানা তারজয়া হদৌরতপুয খুরনা পুরুল

76 2021-33 তুযজাউন আরছয়া আনা TURJAUN ASIA ANHA 20-02-2012 গাজী হখাকন ারফা ফযী হানাডাঙ্গা খুরনা নাযী
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77 2021-70 হভাছাোঃ পাযজানা আক্তায MST FARJANA AKTER 17-02-2008 হভাোঃ পারুক রভয়া হভাছাোঃ হপারী হফগভ গাইফান্ধা দয গাইফান্ধা পুরুল

78 2021-349 হভাোঃ ভরউয আরভ MD MOSIUR ALAM 10/9/2006 হভাোঃ ইছাাক রভয়া হভাাোঃ মুরদা হফগভ ফুরচুরি গাইফান্ধা পুরূল

79 2021-350 হভাাোঃ রযপ খাতুন MST SARIFA KAHTUN 2/4/2000 হভাোঃ আব্দূর আরজজ হভাাোঃ াজরা হফগভ হগারফিগঞ্জ গাইফান্ধা নাযী

80 2021-351 নাজমুর Nazmul 28-06-2012 মৃত রনমু আকি হভাছাোঃ নারছভা খাতুন (স্বপ্না) হগারফিগঞ্জ গাইফান্ধা পুরুল

81 2021-04 মুরপকা নাছরযন ভাসুভা MOSFIKA NASRIN MASUMA 11/6/2006 রভজানুয যভান রভরর আক্তায কাারয়া গাজীপুয নাযী

82 2021-208 উরভ ন URME 10/12/2007 ছাররভ উল্লা নাছরযন হফগভ কারীগঞ্জ গাজীপুয নাযী

83 2021-491 তানরজনা আক্তায তভা TANJINA AKTER TOMA 19-01-1996 হভাোঃ হতাপাজর হাজন হভাল্লা াানাজ হফগভ কাররগঞ্জ গাজীপুয নাযী

84 2021-301 াইভা পাজতভা হচৌধুযী Saima Fatema Chowdhury 28/12/2006 হভাোঃ ভাাবুফ আরভ হচৌধুযী রাকী আকতায হচৌধুযী চিনাই চট্টগ্রাভ ভররা

85 2021-472 হভাোঃ আব্দুল্লা MD ABDULLA 3/4/1996 হভাোঃ ভনজুয আােদ আনাযী হছনুয়াযা হফগভ াতকারনয়া চট্টগ্রাভ পুরুল

86 2021-473 ভযজান আক্তায MORZAN AKTER 18-06-1991 হভাোঃ ভনজুয আােদ আনাযী হছনুয়াযা হফগভ াতকারনয়া চট্টগ্রাভ নাযী

87 2021-474 হভাােদ আরযফুর ইরাভ MOHAMMAD ARIFUL ISLAM 25-05-2001 হভাোঃ রযাজুর ইরাভ সুরতানা নারগ ন রভযযাই চট্টগ্রাভ পুরুল

88 2021-475 রযন কারন্ত নাথ RIPON KANTI NATH 02-80-2003 যতন কুভায নাথ রযনা ফারা নাথ াটাজাযী চট্টগ্রাভ পুরুল

89 2021-478 আপযা নাওয়ায হচৌধুযী AFRA NAWAR CHOWDHURY 21-06-2007 হভাোঃ আব্দুর ান্নান হচৌধুযী ররভা আক্তায হফায়ারখারী চট্টগ্রাভ নাযী

90 2021-479 ারদয়া ইরাভ SADIA ISLAM 1/1/2003 মৃত হভাোঃ ইভাইর হজানা আক্তায ফাকররয়া চট্টগ্রাভ নাযী

91 2021-09 াজদুর ইরাভ SHAHEDUL ISLAM 1/1/2002 হভাােদ ইউনু জান্নাত আযা হফগভ াতকারনয়া চট্রগ্রাভ পুরুল

92 2021-28 যরফউর হাজন RABIUL HOSAIN 2/12/2008 নফী হাজন াযরভন আক্তায আজনায়াযা চট্রগ্রাভ পুরুল

93 2021-198 পজজর যারি াীন FAZLA RABBI SHAHIN 16-06-1999 পজয়জ আজভদ রনলুপায আক্তায চািগাঁও চট্রগ্রাভ পুরুল

94 2021-268 ইপা আক্তায রযা ISHPA AKTER RIPA 5/4/2015 হভাােদ া আরভ বুলু আক্তায আজনায়াযা চট্রগ্রাভ নাযী

95 2021-269 মুনমুন আক্তায আরযপা MUNMUN AKTER 20-10-2012 হভাােদ া আরভ বুলু আক্তায আজনায়াযা চট্রগ্রাভ নাযী

96 2021-282 যাজফয়া রনঝুভ রভভ RABEYA NIJUM MIM 28-10-2010 হভাোঃ কাওায নারগ ন আক্তায ন্দ্বী চট্রগ্রাভ নাযী

97 2021-291 তারনয়া আক্তায TANIA AKTER 3/5/1999  হভাোঃ ইভাইর হভাছাোঃ ভরযয়ভ াচঁরাই চট্রগ্রাভ নাযী

98 2021-292 হভাোঃ তানরজর হুদা MD TANJIL HUDA 13-07-2003 হভাোঃ নুরুর হুদা হযাখানা নারযন চাঁিগাও চট্রগ্রাভ পুরুল

99 2021-332 হভাোঃ ারফবুর ক MOHAMMAD HABIBUL HOQ 1/3/2007 হভাোঃ একযামুর ক াযরভন আক্তায াটাজাযী চট্রগ্রাভ পুরুল

100 2021-457 মুনতারয ইপরত MUNTASIR IFTI 31-12-2014 হভাােদ হভছফা উর আরভ ারভা আক্তায ভীয যাই চট্রগ্রাভ পুরুল

101 2021-458 আফদুল্লা আর ভারুপ ABDULLAH AL MARUF 18-06-2010 মৃত হভাোঃ রদদারুর আরভ হারতানা নারদা ইয়াছরভন যাঙ্গুনীয়া চট্রগ্রাভ পুরুল

102 2021-465 াীন আরভ SAHIN ALAM 18-11-2010 নুরুর আরভ ারনুয আক্তায রভযযাই চট্রগ্রাভ পুরুল

103 2021-466 আর আরভন হচৌধুরয AL AMIN CHOWDRY 7/1/2015 মৃত হভাোঃ নারছয উিীন ভজনায়াযা হফগভ াটাজাযী চট্রগ্রাভ পুরুল

104 2021-467 মুােদ আরী কাওছায হচৌধুযী ALI KAWSAR CHOWDRY 4/4/2008 মৃত হভাোঃ নারছয উিীন ভজনায়াযা হফগভ াটাজাযী চট্রগ্রাভ পুরুল



নাভ 
(English) জন্ তারযখ রতায নাভ ভাতায নাভ ররঙ্গ

উজজরা/থানা
ক্রভ

আজফদজনয 

ক্রভ. নম্বয
নাভ
(ফাংরা) হজরা

105 2021-468 াজদুর ইরাভ SHAHEDUL ISKAM 1/1/2002 হভাোঃ ইউনুছ জান্নাত আযা হফগভ াতকারনয়া চট্রগ্রাভ পুরুল

106 2021-469 হভাোঃ নারজভ উরিন MD NAZIM UDDIN 12/4/2013 হভাোঃ নুরুর আরভন হভাছাোঃ নারদা হফগভ ীতাকান্ড চট্রগ্রাভ পুরুল

107 2021-470 আব্দুল্লা হচৌধুযী যাইয়ীদ ABDULLAH CHOW 9/8/2006 রযদুওয়ার হুদা হচৌধুযী হজরভন আক্তায রুনা চিনাই চট্রগ্রাভ পুরুল

108 2021-471 হভাোঃ রদান উর ক MD DIHAN UL HAQUE 19-01-2013 হভাােদ ইকযামুর ক হজাফাইদা আক্তায মুন্নী ীতাকুন্ড চট্রগ্রাভ পুরুল

109 2021-40 আজভনা হফগভ AMENA BEGUM 7/1/2000 হভাোঃ জরভ রল্পী হফগভ যারছ চাঁদপুয/ ঢাকা নাযী

110 2021-56 রজাদ আর ভাামুদ JIHAD AL MAHMUD 13-06-2011 হভাোঃ হপযজদৌ আরভ পাযজানা আক্তায াাযারস্ত চাঁদপুয পুরুল

111 2021-99 পাজতভা হফগভ FATEMA BEGUM 2/12/1990 এনাজয়ত উল্যা াানাযা হফগভ াফাস্তী চাঁদপুয নাযী

112 2021-270 আফদুল্লা আর ভামুন ABDULLAH AL MAMUN 11/3/2002 আরভয হাজন ছাজয়যা হফগভ াাযারস্ত চাঁদপুয পুরুল

113 2021-21 নুা আক্তায NUHA AKTER 22-11-2015 হভাাযযপ হাজন রযভা হফগভ পরযদগঞ্জ চাঁদপুয নাযী

114 2021-12 জান্নাতুর হপযদা ভাইা JANNATUL FERDAUS MYSA 14-09-2013 আরযপ হখ সুরপয়া হফগভ চাঁদপুয চাঁদপুয দয নাযী

115 2021-390 ভাী MAHI 1/1/2013 ভরন উরিন যরভা হফগভ কচুয়া চাঁদপুয। ভররা

116 2021-393 ভরযয়ভ হফগভ MORIOM BAGUM 5/1/2014 আরী আকফয াজুদা হফগভ পরযদগঞ্জ চাঁদপুয। ভররা

117 2021-394 হভাোঃ আব্দুল্লা যকায MD ABDULLAH SARKER 5/4/2013 হভাোঃ পরযদ যকায রফউটি হফগভ ভতরফ উত্তয চাঁদপুয। পুরুল

118 2021-396 জুজরখা আক্তায জুই JULEKHA AKTER JUI 10/7/2007 হভাোঃ আকতায হাজন আজয়া আক্তায চাঁদপুয দয চাঁদপুয। ভররা

119 2021-397 াজ্জাদ SAJJAD 29-10-2014 হভাোঃ হররভ ারফনা ইয়াছরভন ভতরফ দরক্ষণ চাঁদপুয। পুরুল

120 2021-398 ইয়ারছন আযাপাত যরফন EASIN ARAFAT ROBIN 2/12/2008 মৃত রফল্লার হাজন আপজযাজা হফগভ পরযদগঞ্জ চাঁদপুয। পুরুল

121 2021-186 হভাোঃ হভফাউর ক MD MESBAUL HAQ 13-04-1995 হভাোঃ হযজাউর ক হভাাোঃ হভাজরভা হফগভ নফাফগঞ্জ দয চাোঃ নফাফগঞ্জ পুরুল

122 2021-389 হভাোঃ ারছফ MD. HASIB 21-01-2004 হভাোঃ হভাজাজের হাজন হযারজনা হফগভ াচচ চাদপুয পুরুল

123 2021-360 হভাাোঃ হাভায়যা তারনভ হভা MST. HOMAIRA TASNIM HEMA 28-05-2007 হভাোঃ ারুন অয যরদ হভাাোঃ সুণতানা যারজয়া চাাইনফাফগঞ্জ চাাইনফাফগঞ্জ ভররা

124 2021-361 হভাছাোঃ হযাজকয়া খাতুন MST. ROKEYA KHATUN 6/10/2005 মৃত যারকবুর ইরাভ যরভা হফগভ চাাইনফাফগঞ্জ চাাইনফাফগঞ্জ ভররা

125 2021-362 হভাোঃ নারদভ আরর MD. NADIM ALI 10/8/2003 হভাোঃ ভজয়জ উরিন হভাাোঃ ারদা হফগভ চাাইনফাফগঞ্জ চাাইনফাফগঞ্জ পুরুল

126 2021-363 হভাোঃ যাতুর আরী MD. RATUL ALI 22-07-2002 হভাোঃ রুহুর আরভন হভাাোঃ রকভত আযা হফগভ চাাইনফাফগঞ্জ চাাইনফাফগঞ্জ পুরুল

127 2021-364 হভাাোঃ হকারনকা খাতুন MST. KONIKA KHATUN 14-12-2010 হভাাোঃ রুহুর আরভন হভাাোঃ রকভত আযা হফগভ চাাইনফাফগঞ্জ চাাইনফাফগঞ্জ ভররা

128 2021-365 হভাাোঃ আরয়া খাতুন MOST. ASHIA KHATUN 16-05-2015 হভাোঃ রুহুর আরভন হভাাোঃ শুকতাযা হফগভ চাাইনফাফগঞ্জ চাাইনফাফগঞ্জ ভররা

129 2021-366 রযদুয়ান RIDUAN 12/1/2010 হভাোঃ যাইান করফয হভাাোঃ াযরভন আকতায চাাইনফাফগঞ্জ চাাইনফাফগঞ্জ পুরুল

130 2021-367 পারভ FAHIM 20-11-2003 করফয আরজরুন হনা নফাফগঞ্জ চাাইনফাফগঞ্জ পুরুল

131 2021-368 ভারন আক্তায রনযফ MD. MAHN AKTAR NIROB 7/7/2009 হভাোঃ রযন ভরজননা হফগভ চাাইনফাফগঞ্জ চাাইনফাফগঞ্জ পুরুল

132 2021-369 হভাাোঃানরজদা আক্তায আরর MST. SANZIDA AKTER ALI 12/9/2014 হভাোঃ অজদুর ইরাভ হভাাোঃ রাইরী চাাইনফাফগঞ্জ চাাইনফাফগঞ্জ পুরুল
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133 2021-370 আবু ফাক্কায ররিক ABU BAKKAR SIDDIQUE 20-09-2014 হভাোঃ আবু সুরপয়ান হভাাোঃ নুযজনা চাাইনফাফগঞ্জ চাাইনফাফগঞ্জ পুরুল

134 2021-371 আব্দুর আরজজ াওন ABDUL AZIZ SHAON 22-10-2013 ভাইনুর ইরাভ ভারজয়া খাতুন চাাইনফাফগঞ্জ চাাইনফাফগঞ্জ পুরুল

135 2021-372 হভাাোঃ ফাফরী MST BABLY 20-11-2001 হভাোঃ ফাফলু হভাাোঃ ররা চাাইনফাফগঞ্জ চাাইনফাফগঞ্জ ভররা

136 2021-373 হভাোঃ রফার উরিন MD. BISHAL UDDIN 9/2/2021 হভাোঃ ভরনরুর ইরাভ হভাাোঃ রাইরী হফগভ চাাইনফাফগঞ্জ চাাইনফাফগঞ্জ পুরুল

137 2021-75 হভাোঃ হভজফা উর ইরাভ ভারন MD MEJBA UL ISLAM MAHIN 10/4/2005 ভীয ভামুদ হাজন রুভানা ইয়ারভন চুয়াডাঙ্গা দয চুয়াডাঙ্গা পুরুল

138 2021-165 হভাোঃ হভজরদ াান MD MEHEDI HASAN 31-12-2003 হভাোঃ আরজফায যভান হভাছাোঃ রুরফনা খাতুন চুয়াডাঙ্গা চুয়াডাঙ্গা পুরুল

139 2021-213 হভাোঃ নাইভ উরিন MD NAIEM UDDIN 12/3/2007 হভাোঃ যরদুর ইরাভ হভাছাোঃ নুযজাান হফগভ দামুিহুদা চুয়াডাঙ্গা পুরুল

140 2021-34 হভাোঃ ভারুপ ারখদায MD MARUF SHAJHIDAR 17-03-2003 হভাোঃ আরনছুয ারখদায হভাছাোঃ ভরযয়ভ হফগভ হক্ষতরার জয়পুযাট পুরুল

141 2021-197 রজাদ JIHAD 1/1/1998 আোঃ জররর হভাছাোঃ ভজনায়াযা হফগভ হভরাি জাভারপুয পুরুল

142 2021-206 জান্নাত JANNAT 1/1/1998 আোঃ জররর হভাছাোঃ ভজনায়াযা হফগভ হভরাি জাভারপুয নাযী

143 2021-211 জারদুর ইরাভ অন্তয JAHIDUL ISLAM ANTOR 26-08-2012 হভাোঃ ফাফলু হভাছাোঃ হজানা হফগভ রযলাফািী জাভারপুয পুরুল

144 2021-94 প্লীর হাজন SAPLIL HOSAIN 29-12-2009 ইভাইর হাজন হভাাোঃ ারফনা নররছটি ঝারকাঠী পুরুল

145 2021-317 হভাাোঃ জারকয়া আক্তায MST. JAKIA AKTER 11/11/2003 হভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ রুরফয়া আক্তায কাররারত টাংগাইর ভররা

146 2021-323 হভাোঃ খাইরুর MD. KHYRUL 5/2/2000 হভাোঃ ারুন খাজরদা হফগভ কাররাতী টাঙ্গাইর পুরুল

147 2021-325 আরফয হাজন ABIR HOSSAN 20-11-2011 আরযপ নাজভা টাংগাইর দয টাঙ্গাইর পুরুল

148 2021-420 হভাোঃ রয়াভ MD SIAM 1/7/2005 মৃত হভাোঃ চান ভামুদ হভাছাোঃ ারভা কাররাতী টাঙ্গাইর পুরুল

149 2021-01 যাাদ আরী Rashad Ali 18/12/1993 হভাাযযপ হাজন ানাজ আক্তায রভযপুয ঢাকা পুরুল

150 2021-02 আযাদ আরী Arshad Ali 11/6/1992 হভাাযযপ হাজন ানাজ আক্তায রভযপুয ঢাকা পুরুল

151 2021-17 যাইা আরী RAISA ALI 11/9/2011 হভাোঃ আরী যারজফ রভা হফগভ াজাানপুয ঢাকা নাযী

152 2021-18 রজনাত সুরতানা ZINAT 8/9/2007 রজয়াযত হাজন রনলুপা হফগভ াজাানপুয ঢাকা নাযী

153 2021-39 ানরজদা ইরাভ াইভা SANZIDA ISLAM SAIMA 16-09-2009 হভাোঃ কাজী ইরাভ আরযপা হফগভ রভযপুয ঢাকা নাযী

154 2021-87 তানরবয আজভদ TANVIR AHMED 15-08-2003 আব্দু ারাভ আজভা সুরতানা দারু ারাভ ঢাকা/রজযাজপুয পুরুল

155 2021-88 ভারযয়া সুরতানা MARIA SULTANA 15-08-2003 আব্দু ারাভ আজভা সুরতানা দারু ারাভ ঢাকা/রজযাজপুয নাযী

156 2021-261 হভাোঃ ভাফুজ MD MAHFUJ 20-02-2004 হভাোঃ দুরার হফাযী রনলুপা হফগভ নফাফগঞ্জ ঢাকা পুরুল

157 2021-343 আযাপ উরিন ASRAF UDDIN 1/6/2021 জুরা রভয়া নুয নাায হফগভ হকযানীগঞ্জ ঢাকা পুরূল

158 2021-32 আযাপাত ARAFAT 3/10/2008 হভাোঃ আরর উল্লা আরযপা হফগভ াবায ঢাকা পুরুল

159 2021-98 হভাোঃ হনাভান MD NOMAN 30-05-2016 হভাোঃ ভাামুদুর াান হভাছাোঃ হদজরায়াযা হফগভ নফাফগঞ্জ রদনাজপুয পুরুল

F 2021-05 হভাোঃ ারিয হাজন আন MD. SABBIR HOSSAIN 25-05-2008 হভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ হভাছাোঃআজনায়াযা হফগভ হরাাগিা নিাইর পুরুল
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161 2021-93 ভাবুফা MAHBUBA 29-09-2010 হভাোঃ াজ্জাদ হাজন রভতা সুরতানা হরাাগিা নিাইর নাযী

162 2021-170 হভাোঃ ারিয MD SABBIR 22-12-2013 মৃত পারুক রভয়া রল্পী হফগভ যায়পুযা নযরংদী পুরুল

163 2021-171 তাভান্না আক্তায রযভা TAMANNA AKTER RIMA 24-12-2000 হখ আব্দুল্লা পরযদা ইয়াছরভন রফপুয নযরংদী নাযী

164 2021-172 হভাােদ হভাস্তারকন খান প্রঙ্গন MOHAMMED MOSTAKIN KHAN PRANGON 21-05-2012 হভাোঃ ইভাইর খান রযভায়া খাতুন নযরংদী নযরংদী পুরুল

165 2021-175 জান্নাতুর JANNATUL 24-06-2011 আজনায়ায হাজন ররযনা হফগভ যায়পুযা নযরংদী পুরুল

166 2021-181 হভাছাোঃ আরদফা াান রগ্ধা MISS. ADIBA HASAN SNIGDHA 8/4/2015 হভাোঃ আতাায আরী হভাছাোঃ হযজফয়া আক্তায ভজনাফদী নযরংদী নাযী

167 2021-267 অরনভা ইরাভ ভাইমুনা ONIMA ISLAM MAIMUNA 3/12/2010 ভরনরুজ্জাভান ভারনক পাজতভা হফগভ যায়পুযা নযরংদী নাযী

168 2021-462 ারকর SHAKIL 11/12/2009 আাদ রভয়া ারপয়া হফগভ রফপুয নযরংদী পুরুল

169 2021-463  াপা আক্তায HAFSA AKTER 23-08-2017 যাজর ভুইয়া ারছনা হফগভ রফপুয নযরংদী নাযী

170 2021-174 জররুর আরভ JAHIRUL ALAM 28-03-2004 জাাঙ্গীয আরভ করফতা হফগভ যায়পুযা নযরংদী পুরুল

171 2021-23 হভাছাোঃ কাকন আজাদ হকয়া MST. KAKON AZAD 8/7/1997 আবুর কারাভ আজাদ হভাছাোঃ াযবীন সুরতানা নাজটায দয নাজটায নাযী

172 2021-40 হভাোঃ ভারভ মৃধা MD MAHIM MRIDHA 10/10/2010 হভাোঃ খাজদমুর ইরাভ হভাছাোঃ নারভা হফগভ গুরুদাভপুয নাজটায পুরুল

173 2021-480 ইভা IMA 5/3/2004 ইাক  রভয়া হভাাোঃ রফউটি আিাইাজায নাযায়নগঞ্জ নাযী

174 2021-344 ইরা ILA 4/3/2008 মৃত ইাক রভয়া হভাাোঃ রফউটি আিাইাজায নাযায়ানগঞ্জ নাযী

175 2021-08 হভাোঃ রয়াভ হাজন MD. SIAM HOSSIN 7/10/2009 হভাোঃ ফরন আরভন হভাছাোঃ ছারভনা হফগভ রকজাযগঞ্জ নীরপাভাযী পুরুল

176 2021-100 রভনাজ MINHAJ 2/2/2016 ভাইমুনা আক্তায হভাোঃ াাদাত হাজন চাটরখর হনায়াখারী পুরুল

177 2021-185 জাজদুর ইরাভ JAHEDUL ISLAM 11/12/2003 নজরুর ইরাভ জাানাযা হফগভ চাটরখর হনায়াখারী পুরুল

178 2021-189 ভারুপ আেদ  শ্রাফন MARUF AHAMMAD SRABAN 9/4/2009 হভাোঃ ররটন হভরযনা হফগভ হনায়াখারী দয হনায়াখারী পুরুল

179 2021-313 াাদাত হাজন SHAHADAT HOSSAIN 22/10/1999 ইকফার হাজন হযৌন আক্তায চাটরখর হনায়াখারী পুরুল

180 2021-357 হতৌরদুয যভান TOWHIDUR RAHMAN 3/6/2005 আরভয হাজন ারনুয আকতায হফগভগঞ্জ হনায়াখারী পুরুল

181 2021-359 হভাফাযক করযভ MOBAROK KORIM 20-06-2003 মৃত হরাকভান হাজন ভাযজাান হফগভ চাটরখর হনায়াখারী পুরুল

182 2021-116 রয়াভ SIEAM 29-11-2008 আবুর কারাভ খান খারদজা হফগভ ফাউপর টুয়াখারী পুরুল

183 2021-495 হভাোঃ ইয়ারছন ভামুদ ভারভ MD YASIN MAMUD MAHIM 11/11/2005 হভাোঃ রজয়াউর ক হভাাোঃ ইয়াছরভন আযা াফনা দয াফনা পুরুল

184 2021-97 হভাোঃ পারভ MD. FIME 18-09-1997 হভাােদ হপযজদৌ হভাছাোঃ মুনরজরা ধশ্বযদী াফনা পুরুল

185 2021-19 হভাোঃ খায়রুন ইরাভ MD KHAYRUL ISLAM 22-11-2009 হভাোঃ জারকয হাজন হভাাোঃ খাজরদা হফগভ ভঠফারিয়া রজযাজপুয পুরুল

186 2021-37 মুযাত জাান ইয়া MUSRAT JAHAN EYA 15-03-2010 হভাােদ মুযাদ হাজন হারনয়া আক্তায ভঠফারিয়া রজযাজপুয নাযী

187 2021-47 নাঈভ হখ NAYEM 18-12-1997 রপজযাজ ভজনায়াযা বাংগা পরযদপুয পুরুল

188 2021-179 নাঈভ হখ NAYEM SHEIKH 18-12-1997 রপজযাজ ভজনায়াযা বাংগা পরযদপুয পুরুল
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189 2021-461 হভাোঃ াওন ভাতুিয MD SHAON MATUBBOR 29-12-2009 হভাোঃ আজনায়ায ভাতুিয হভাাোঃ রফউটি হফগভ বাংগা পরযদপুয পুরুল

190 2021-36 হনজাভ উরিন হাজর NEJAM UDDIN SOHEL 4/5/2004 জরভ উরিন ভজনায়াযা হফগভ দাগনভূ ুঁঞ্জা হপনী পুরুল

191 2021-58 াজজদুর করযভ খান SAJE DUL KARIM KHAN 29-01-2007 হযজাউর করযভ খান নাছরযন সুরতানা হপনী দয হপনী পুরুল

192 2021-64 ইভরতয়াজ ভামুদ রনার IMTIAZ MAHAMUD NEHAL 3/5/2004 হভাোঃ ভাসুদ াজাযী কাজী ভাকসুদা হপনী হপনী পুরুল

193 2021-381 কাজয় আভদ হচৌধুযী KAYES AHMED CHOWDHURY 3/6/1999 আরাজ্ব আবু আভদ ারভনা আখতায হচৌধুযী হপনী দয হপনী পুরুল

194 2021-382 একযামুর ক হচৌধুযী AKRAMUL HOQUE CHOWDHURY 10/1/2000 মৃত ওফায়দুর ক হচৌধুযী যারজয়া সুরতানা ফুরগাজী হপনী পুরুল

195 2021-383 রফরফ যরভা BIBI RAHIMA 2/4/1985 নুজযয নফী রফরফ হখাজদজা আক্তায ছাগরনাইয়া হপনী ভররা

196 2021-385 হভাােদ াইপ হভাান্নাত MD. SHAIF MOHANNAT 22-12-2008 ইকফার যীপ আরযপা আক্তায হপনী হপনী পুরুল

197 2021-386 ভায়মুনা আক্তায MAY MUNA AKTER 23-04-2008 আব্দুয যরভ াজটায়াযী নাছরযন আক্তায ফুরগাজী হপনী ভররা

198 2021-387 আফদুল্লা আর মুনাইভ ABDULLAH AL MUNAYEM 14-11-2009 মৃত কাভার উরিন রফরফ কুরছুভ দাগনভুইয়া হপনী পুরুল

199 2021-214 আনাপ আরফদ AHNAF ABID 25-04-2009 হভাোঃ আরতকুয যভান হভাছাোঃ হভাযজদা খাতুন গাফতরী ফগুিা পুরুল

200 2021-286 হভাোঃ ভাাতাফ হাজন MD MAHARAB HOSHEN 1/5/1995 হভাোঃ রাবুর হভাছাোঃ ভভতাজ ধুনট ফগুিা পুরুল

201 2021-288 হভাোঃ য়ন ফাবু MD SHAYON BABU 11/11/2006 হভাোঃ াা আরভ হভাছাোঃ রনয়া আক্তায ধুনট ফগুিা পুরুল

202 2021-348 হভাোঃ রাফ রভয়া MD SIHAB MIA 2/2/2002 হভাোঃ রযফুর আরভ হভাাোঃ হছাজফদা হফগভ রফগঞ্জ ফগুিা পুরূল

203 2021-481 ররখন যভান LIKHON RAHAMAN 1/3/1999 হাজর যভান রনলূপা ইয়ারভন ফগুিা ফগুিা পুরুল

204 2021-52 হভাোঃ আযপাত MD ARAFAT 16-07-2002 মৃত হভাোঃ াভছুর ক ভাকসুদা হফগভ হফতাগী ফযগুনা পুরুল

205 2021-38 হভাোঃ ারভভ রভয়া MD HAMIM MIA 1/1/2007 হভাোঃ জাাঙ্গীয করফয ররযন সুরতানা ারভা হফতাগী ফযগুনা পুরুল

206 2021-39 হভাাোঃ জুফায়দা নারফরা MST JUBAIDA 17-11-2005 হভাোঃ জারকয হাজন হভাাোঃ হযারজনা আক্তায ফযগুনা ফযগুনা নাযী

207 2021-26 হভাোঃ রযদানুয যভান MD RIDANUR RAHMAN 10/10/2014 হভাোঃ রভজানুয যভান তারভন জাান উরজপুয ফরযার পুরুল

208 2021-35 হভাাোঃ জান্নাতুর হপযজদৌ MST JANANATUL FERDOUS 28-02-2007 হভাোঃ ভাছুভ াওরাদায হভাাোঃ তারনয়া হফগভ ফাজকযগঞ্জ ফরযার নাযী

209 2021-36 হভাোঃ বুজ খান MD SHABUJ KHAN 1/1/1992 হভাোঃ ইয়ুনু খান রুনু হফগভ হগৌযনদী ফরযার পুরুল

210 2021-194 অরপ ইমুতয়াজ প্রান্ত ASHIF IMTIAZ PRANTO 16-11-2002 হগারাভ করফয ভজুভদায আছভা আক্তায ফাজকযগঞ্জ ফরযার পুরুল

211 2021-347 ারভযা মুরনযা SAMIRA MUNIRA 7/11/2004 হভাোঃ আব্দূর াই ারনা হফগভ রজরা ফরযার নাযী

212 2021-132 হভাোঃ জর হাজন হখ MD SAJAL HOSSEN SHIKH 12/5/1997 হভাোঃ ফাবুর হাজন হখ হভাাোঃ রলূ হফগভ হভাজিরগঞ্জ ফাজগযাট পুরুল

213 2021-192 হভাোঃ আব্দুল্লা MD ABDULLA 24-07-2013 আান াফীফ রুনা হফগভ কফা রফ. ফািীয়া পুরুল

214 2021-451 হভাােদ উল্লা MOHAMMED ULLA 27-11-2013 হভাোঃ জারকয হভাল্লা ভারনুয আক্তায কফা ব্রাক্ষনফারি পুরুল

215 2021-120 ান্তা আক্তায SANTA AKTER 6/2/2005 জাভার রভয়া হজরভন আক্তায কফা ব্রাক্ষনফারিয়া নাযী

216 র্ ফল না আক্তায BORSHA AKTER 11/12/2013 জাভার রভয়া হজয়ারভন কফা ব্রাক্ষনফারিয়া নাযী
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217 2021-452 ইকযা আক্তায EKRA AKTER 14-09-2001 ভাছুভ রফল্লার হভাছাোঃ হযাভা আক্তায ব্রাক্ষনফারিয়া হৌযবা ব্রাক্ষনফারিয়া নাযী

218 2021-453 আবু সুরপয়ান ABU SUFIYAN 13-03-2007 হভাোঃ াচ্চু রভয়া হভাছাোঃ ভামুদা হফগভ আশুগঞ্জ ব্রাক্ষনফারিয়া পুরুল

219 2021-66 হগারাভ জযায়ায GULAM SARWER 20-05-1999 হভাোঃ আব্দুর াই রফররক আক্তায কফা ব্রাক্ষনফারিয়া পুরুল

220 2021-446 হভাছাোঃ নাইভা আক্তায MST. NAIMA AKTER 10/2/2000 মৃত এযাদ রযপা হফগভ ব্রাহ্মফারিয়া দয ব্রাহ্মনফারিয়া ভররা

221 2021-447 হভাোঃ হতায়াা MD TOAHA 1/6/2012 হভাোঃ আবুর াান হভাাোঃ আকররভা আক্তায ব্রাহ্মনফারিয়া ব্রাহ্মনফারিয়া পুরুল

222 2021-448 হভাোঃ াযজবজ রভয়া MD PARVEZ MIA 20/01/1999 মৃত ফাদা রভয়া  ফকুরা হফগভ আখাউিা ব্রাহ্মনফারিয়া পুরুল

223 2021-74 ভামুন আয যরদ MAMUNOR ROSHID 2/2/1997 ারুন রভয়া হভাাোঃ রদজরায়াযা হফগভ নািাইর ভয়ভনরং পুরুল

224 2021-142 যারির রভয়া RABBIL MIA 12/4/2007 জরভ রভয়া হভাছাোঃ হযখা আক্তায গপযগাঁও ভয়ভনরং পুরুল

225 2021-143 ফাইতুল্লা াান রযয়াত BAITULLAH HOSSAIN RIAT 3/12/1997 মৃত হভাোঃ আব্দুর যরদ হভাাোঃ হযাকানা ইয়াভীন গপযগাঁও ভয়ভনরং পুরুল

226 2021-144 কাজী তাভীদ ীন KAZI TAHMID SHEEN 9/5/2007 কাজী হভাোঃ াখাওয়াত হাজন কাজী াথী আক্তায মুক্তানাছা ভয়ভনরং পুরুল

227 2021-34 রজফ হভাল্লা SAJIB MOLLA 10/9/2004 ীদ হভাল্লা াযরবন হফগভ ফাজজয ভাদাযীপুয পুরুল

228 2021-146 রুফাজয়ত াান হতৌরপক RUBAIYET HASAN TOWFIK 15-11-2007 হভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ ারকরা ইরাভ রংগাইয ভারনকগঞ্জ পুরুল

229 2021-147 ফাারুন ইরাভ BAHARUL ISLAM 7/2/2005 আবুর াজভ হযজফকা হফগভ রংগাইয ভারনকগঞ্জ পুরুল

230 2021-148 ারদা SHAHIDA 10/3/2011 রদুর রখা রংগাইয ভারনকগঞ্জ নাযী

231 2021-149 যরন খান RONY KHAN 8/5/2005 রযাজুর খান হযনুকা হফগভ রংগাইয ভারনকগঞ্জ পুরুল

232 2021-150 আজরভন AZMIN 9/8/2006 হভাোঃ ারনপ রার ফানু রংগাইয ভারনকগঞ্জ নাযী

233 2021-488 হযখা RAKHA 20-01-1997 মৃত রযাজুরিন কভরা রংগাইর ভারনকগঞ্জ নাযী

234 2021-151 তাছররভা TASLIMA 17-11-2008 আরী হাজন কাঞ্চন ভারা রংগাইয ভারনকগঞ্জ নাযী

235 2021-249 ারযয়ায াান হাান SHAHARIR HASAN SOHAN 18-08-1995 মৃত কায়জকািাত হাজন কুিাত হররনা হফগভ ভারনকগঞ্জ ভারনকগঞ্জ পুরুল

236 2021-250 া আরফয াান সুরতানা SHA ABIR HASAN SULTAN 22-04-2001 মৃত কায়জকািাত হাজন কুিাত হররনা হফগভ ভারনকগঞ্জ ভারনকগঞ্জ পুরুল

237 2021-485 ইাকুর EASAKUL 12/10/1989 জাজয আরী যওানাযা রংগাইর ভারনকগঞ্জ পুরুল

238 2021-486 নাজভা NAZMA 16-06-2001 মৃত রযাজুরিন কভরা রংগাইর ভারনকগঞ্জ নাযী

239 2021-487 ভয়না MOYNA 10/2/1999 মৃত রযাজুরিন কভরা রংগাইর ভারনকগঞ্জ নাযী

240 2021-489 মুরন্ন আক্তায MUNNI AKTER 21-02-2001 হভাোঃ আরভনুর ইরাভ যারফয়া রংগাইর ভারনকগঞ্জ নাযী

241 2021-129 হভাােদ ভারন খান MOHAMMAD MAHIN KHAN 4/8/2005 হভাোঃ সুভন আক্তায হখ স্বায়ন্তী ীরা শ্রীনগয মুন্পীগঞ্জ/ ঢাকা পুরুল

242 2021-421 হভাোঃ সুভন াওরাদায MD SUMAN HAWLADER 15/10/1983 ভাজরক সুরপয়া হফগভ শ্রীনগয মুন্পীগঞ্জ পুরুল

243 2021-422 আজযরপন আযাপাত AREFIN ARAFAT 16/12/2012 মৃত জাান রযপ হভাাোঃ আভা হফগভ মুন্পীগঞ্জ দয মুন্পীগঞ্জ পুরুল

244 2021-423 পারুক ভুইয়া FARUK VHUIYA 15/06/1987 আব্দুয যভান নুযকাান হফগভ মুন্পীগঞ্জ দয মুন্পীগঞ্জ পুরুল
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245 2021-424 হভাােদ জাজফয হাজন MOHAMMAD JABER HOSSAIN 29/07/2010 হভাােদ যজয়র রভয়া নাজভা খাতুন শ্রীনগয মুন্পীগঞ্জ পুরুল

246 2021-425 হভাােদ রফন ারভান MOHAMMAD BIN SALMAN 15/07/2014 হভাােদ রযাজ হররনা আকতায শ্রীনগয মুন্পীগঞ্জ পুরুল

247 2021-426 আব্দুর রফন আরদফ ABDUL BIN ADIB 4/2/2014 আর আরভন হফাযী আজভনা আক্তায মুন্পীগঞ্জ মুন্পীগঞ্জ পুরুল

248 2021-159 নারদুয যভান তারনভ NAHIDUR RAHMAN TANIM 1/1/1990 আব্দুর মুরদ হাছনা হফগভ কুরাউিা হভৌরবীফাজায পুরুল

249 2021-375 রজাদ া ZIHAD SAHA 2/4/2013 রনমাভ আরী ভজনায়াযা হফগভ যাজনগয হভৌরবীফাজায পুরুল

250 2021-378 ররজা হফগভ LIZA BEGUM 2/8/1999 য উরিন আকররভা হফগভ ফিজরখা হভৌরবীফাজায ভররা

251 2021-380 যরফউর ইরাভ আরভ ROBIUL ISLAM ALAM 15-10-2008 হভাোঃ াফলু রভয়া আরভনা হফগভ ফিজরখা হভৌরবীফাজায পুরুল

252 2021-247 ারফফা খাতুন HABIBA KHATUN 14-09-2007 আবুর কারাভ আপানা খাতুন ভরনযাভপুয মজজায নাযী

253 2021-248 হভাোঃ যরফউর ইরাভ MD RABIUL ISALM 28-06-1987 মৃত কাওছায আরী হভাছাোঃ াজরা খাতুন হচৌগাছা মজজায পুরুল

254 2021-65 হভাোঃ আপনান ভামুদ MD AFNAN MAHAMUD 6/4/2007 হভাোঃ আব্দুর ভান্নান রযনা আক্তায রঝকযগাছা মজায পুরুল

255 2021-459 আরকুয যভান ASHIKUR RAHMAN 10/5/2004 মৃত আতাউয যভান হভাছাোঃ াইপা সুরতানা ভরনযাভপুয মজায পুরুল

256 2021-460 হভাোঃ াগয হাজন MD SAGOR HOSSEN 16-05-2000 মৃত া আরভ হভাছাোঃ ারনুয হফগভ হচৌগাছা মজায পুরুল

257 2021-22 হভাছাোঃ আয়া রছরিকা MST. AYSHA SIDDIKA 22-01-2012 হভাোঃ আরজজুর ইরাভ হভাছাোঃাযরভন গঙ্গাচিা যংপুয নাযী

258 2021-416 হভাোঃ দুরার রভয়া MD DULAL MIAH 10/7/1998 হভাোঃ রাফলু রভয়া হভাছাোঃ দুরারী হফগভ রভঠাপুকুয যংপুয পুরুল

259 2021-417 নারজফা তারনভ NAZIBA TASNIM 5/2/2002 হভাোঃ রদদায হাজন হভাছাোঃ সুভা আক্তায হকাতয়ারী যংপুয ভররা

260 2021-418 পাওরভদা যভান (াযা) FOUMIDA RAHMAN (SARA_ 18/05/2011 মৃত হভাোঃ কাভার হাজন পাযানা ারপজ যংপুয দয যংপুয ভররা

261 2021-419 হভাোঃ আব্দুর ারফ রভয়া MD ABDUL HASIB MIA 5/7/2014 হভাোঃ পয়জায হাজন হভাোঃ জয়নফ আক্তায (যার) কাউরনয়া যংপুয পুরুল

262 2021-16 সুভাইয়া আক্তায রতা SUMAIYA AKTER TISHA 18-09-2011 হভাোঃ শুক্কুয রযনা হফগভ যাঙ্গাভাটি যাঙ্গাভাটি নাযী

263 2021-59 হভাাোঃ কাভরুর নাায MOST. KAMRUN NAHAR 17-01-1997 হভাোঃ কাভরুজ্জাভান হভাাোঃ নাযরগ হফগভ যাজািা যাজাী নাযী

264 2021-27 হভাফাযক করযভ MOBARAK KARIM 11/5/2004 আবু তাজয ভজনায়াযা আক্তায চাজভরর চন্দ্রগঞ্জ ররক্ষপুয পুরুল

265 2021-67 সুভাইয়া আক্তায SUMAIYA AKTER 4/2/2006 জাাঙ্গীয হাজন তাছররভা আক্তায যায়পুয ররক্ষপুয নাযী

266 2021-180 হভজযাজ হাজন MEHERAJ HOSSAIN 14-12-2015 আক্দুর কাজদয পাজতভা হফগভ যাভগঞ্জ রক্ষীপুয পুরুল

267 2021-204 হভাোঃ নারজভ হাজন MD NAZIM HOSSAIN 1/1/2000 হভাোঃ করফয হাজন নাজমুন নাায  রক্ষীপুয দয রক্ষীপুয পুরুল

268 2021-196 নাঈভ হাজন NAIME HOSSIN 1/2/2002 হভাোঃ করফয হাজন নাজমুর নাায  রক্ষীপুয দয  রক্ষীপুয পুরুল

269 2021-215 হভাোঃ আরনসুয যভান MD ANISUR RAHAMAN 7/5/2012 হভাোঃ আফদুর ভন্নান ভরযয়ভ হফগভ রক্ষীপুয দয রক্ষীপুয পুরুল

270 2021-260 পযাদ হাজন FORAD HOSEN 30-08-2012 ইভাইর হাজন াীন আক্তায চিগঞ্জ রক্ষীপুয পুরুল

271 2021-278 হভাোঃ নূয উল্লা আর নাঈভ MD NUR ULLAH AL NAYEM 16-09-2011 মৃত াইফুর আরভ নূয জাান হফগভ যাভগঞ্জ রক্ষীপুয পুরুল

272 2021-92 নারদা আক্তায NAHIDA AKTER 12/5/2001 হভাোঃ কাভার হাজন ারফনা হজরভন রক্ষীপুয দয রক্ষীপুয নাযী
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273 2021-06 আররপ খান ALIF KHAN 28-03-2013 আরাভ হাজন রভরি আক্তায নরিয়া যীয়তপুয পুরুল

274 2021-315 াজ্জাতুর ইরাভ SAZZATUL ISLAM 20/11/2014 হভাোঃ আরভ ারফনা ইয়ারভন দয যীয়তপুয পুরুল

275 2021-342 আররফন াওরাদায ALBIN HOWLADER 11/9/2013 আজায াওরাদায করর আক্তায নরিয়া যীয়তপুয পুরূল

276 2021-176 ভররয়া সুরতানা ভাটি MOLIA SULTANA MATI 4/2/2002 ভীয হভাফাজশ্বয আরী হজরভন সুরতানা াতক্ষীযা দয াতক্ষীযা নাযী

277 2021-217 রপ্রয়রন্ত দা PRIONTY DAS 23-07-2015 ররয কুভায দা ম্পা হদ াটজকরঘাটা াতক্ষীযা নাযী

278 2021-242 খারদজা খাতুন KHADIZA KHATUN 7/2/2002 হভাোঃ রদ হাজন তাররভা খাতুন কাররগঞ্জ াতক্ষীযা নাযী

279 2021-293 হভাছাোঃ যারফয়া খাতুন MST RABEYA KHATUN 8/4/2004 হভাোঃ যরপকুর ইরাভ হভাছাোঃ ভরদনা খাতুন যায়গঞ্জ রযাজগঞ্জ নাযী

280 2021-405 হভাোঃ আরপ হখ MD ASIF SHEIKH 15/12/2007 হভাোঃ করযভ হখ আভা খাতুন াজাদপুয রযাজগঞ্জ পুরুল

281 2021-406 হভাোঃ হভান হখ MD MOHON SHEKH 1/1/2015 হভাোঃ হযজাউর ভভতা খাতুন রযাজগঞ্জ দয রযাজগঞ্জ পুরুল

282 2021-411 হভাছাোঃ ভাররা খাতুন MST MALEHA KHATUN 30/01/2014 হভাোঃ রদুর ইরাভ হভাছাোঃ রদুর ইরাভ াাজাদপুয রযাজগঞ্জ ভররা

283 2021-412 হভাছাোঃ নুযন্নাায খাতুন MST NURNAHAR KHATUN 26/02/2012 হভাোঃ যাজর ারপজা খাতুন হফরকুরচ রযাজগঞ্জ ভররা

284 2021-413 হভাোঃ আবুর কাজভ MD ABUL KASHEM 10/5/2007 মৃত আব্দুর ফাজযক হভাছাোঃ পরযদা খাতুন উল্লাািা রযাজগঞ্জ পুরুল

285 2021-152 ানরজদা ক SANJIDA HAQUE 22-11-2009 াভসুর ক হররনা হফগভ হগারাগঞ্জ রজরট নাযী

286 2021-155 ইছযাত জাান ESRAT JAHAN 24-02-2006 ফাবুর রভয়া পুতুর হফগভ হগারাগঞ্জ রজরট নাযী

287 2021-157 হভাোঃ পারভদ াান নাঈভ MD FAHMID HASAN NAYEM 12/6/2012 হভাোঃ পজয়জ উরিন হভাছাোঃ রনলূপা হগারাগঞ্জ রজরট পুরুল

288 2021-158 রারফবুয ক নাইপ LABIBUL HAQUE NAIF 7/3/2010 হভাোঃ আনারুর ক হভাছাোঃ আরফদা আক্তায রুরন হগারাগঞ্জ রজরট পুরুল

289 2021-177 জারভর আভদ JAMAIL AHMAD 10/8/2003 হবুর আভদ হনায হফগভ হগারাগঞ্জ রজরট পুরুল

290 2021-254 আর যারভভ ALL RAMIM 23-08-2010 মুরকদুয যভান ারভা হফগভ হপঞ্চুগঞ্জ রজরট পুরুল

291 2021-153 ইভাভ হাজন EMAM HUSSAIN 15-12-2013 ভযভ আরী ারভা হফগভ রফয়ানীফাজায রজরট পুরুল

292 2021-156 হগারাভ যিানী নুাত GULAM ROBBANI NUHAT 17-04-2003 হগারাভ হভাস্তপা াজযা হফগভ হগারাগঞ্জ রজরট পুরুল

293 2021-154 নুযাত হফগভ NUSRAT BEGUM 1/3/2006 হগারাভ হভাস্তপা হভাছাোঃ াজজযা হফগভ হগারাগঞ্জ রজরট নাযী

294 2021-346 হভাাোঃ াযরবন আক্তায হভৌসুভী MST PARVIN AKTER MOWSUMI 27-01-1995 হভাোঃ আরী আজভদ হভাাোঃ আজয়া আক্তায সুনাভগঞ্জ সুনাভগঞ্জ নাযী

295 2021-48 হভাোঃ আরর রভয়া হচৌধুযী MD ALI MIAH CHOWDHURY 4/1/2008 হভাোঃ াফান রভয়া হচৌধুযী হভাছাোঃ তাররভা হফগভ আজরভযীগঞ্জ রফগঞ্জ পুরুল


