
ক্রমিক নং ওয়ার্ ড নং
গ্রাি/ িহল্লা 

নাি
তথ্য সংগ্রহহর তামরখ খানা প্রধাহনর নাি(বাংলায়) মিতা/স্বািীর নাি িাতার নাি জন্ম তামরখ জাতীয় িমরচয়িত্র জন্ম মনবন্ধন নম্বর

খানা 

প্রধাহনর 

মলঙ্গ

খানা 

প্রধাহনর 

প্রধান 

পিশা

খানার 

সদস্য 

সংখ্যা

বসত 

মিটার 

বাড়ীর 

মনজস্ব 

জমির 

খানার 

বাৎসমরক 

আয়

বতডিান 

সািামজক 

সুরক্ষা 

কার্ ডক্রহি 

সুমবধাহিাগী

১ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পরজাউল মসকদার িন্নান মসকদার মরমজয়া পবগি ০৮-০৭-১৯৮০ 4217342296317 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৭ ২০০০০ bv

২ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আব্দুস সালাি হাওলাদার মৃত পিাহাব্বত আলী হওলাদার মৃত সসয়দ বানু ১০-১১-১৯৫০ 4217342296059 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

৩ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ এনহয়ত পহহসন মৃত আব্দুর রমশদ হাওলাদার পিাসাোঃ আকমলিা পবগি ০২-০১-১৯৯৩ 19934217342000100 পুরুষ কৃমষ ৭ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৪ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ রমশদ ফমকর মৃত পলহাজ উমিন ফমকর মৃত সসয়দ বানু ০২-০৬-১৯৫৮ 4217342296701 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৭ ২০০০০ bv

৫ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ পসাহরাব ফমকর মৃত আমজি উমিন ফমকর মৃত আকুবজান মবমব ০৩-০৫-১৯৫১ 4217342295836 পুরুষ কৃমষ ৫ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৬ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ হামনফ মৃত আোঃ হক হাওলাদার পহাসহন আয়া ১৫/০২/১৯৮৪ 2692848053386 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv

৭ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ িাফুজ হাওলদার মৃত আইয়ুব আলী হাওলাদার পহহলনা পবগি ২৯/০২/১৯৮৮ 4217342296308 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

৮ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আনছার আলী ফমকর মৃত হাহশি আলী ফমকর বকুলী পবগি ০৩-০৪-১৯৭৮ 4217342296766 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৭ ১৮০০০ nü v

৯ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আলিগীর পহাহসন মৃত মুনছুর আলী হাওলাদার পিাসাোঃ ছাহহরা পবগি ০১-০৭-১৯৭৩ 4217342296113 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮ ২০০০০ nü v

১০ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ আল-আমিন মৃত শমহদুল ইসলাি পিাসাোঃ পকামহনুর পবগি ০১-০১-১৯৮৭ 4217342295843 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১১ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ মসমিক মৃত শাহদাৎ পহাহসন পিাসাোঃ িাহামুদা পবগি ০১-০২-১৯৮১ 4217342296555 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

১২ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আবুল পহাহসন হাওলাদার মৃত আফহছর আলী হাওলাদার মৃত পসানাবান মবমব ১০-১০-১৯৫৯ ১৯৫৯৪২১৭৩৪২১০১৪৪৩ পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

১৩ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ কাওছার মৃত জহি øআলী হাওলাদার পিাসাোঃ ছাহহরা খাতুন ০১-০১-১৯৮৩ 4217342295933 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

১৪ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ জমসি উিীন কাজী পহাহসন আলী কাজী পশফালী পবগি ৩০/০৬/১৯৭৯ 4217342296423 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১৫ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ চুন্ন মিয়া মৃত পিাোঃ আোঃ রমশদ মিয়া পিাসাোঃ মরমজয়া পবগি ০১-০১-১৯৮২ 4217342296140 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

১৬ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ শমহদুল ইসলাি মিয়া পিাোঃ রব মিয়া সামফয়া পবগি ০৩-০৪-১৯৭৭ 4217342296318 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.১ ১৮০০০ bv

১৭ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ লাল মিয়া মৃত হাহতি আলী হাওলাদার মৃত জয়নব মবমব ১০-০৮-১৯৫১ 4217342296390 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৭ ১৮০০০ bv

১৮ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ শমহদুল ইসলাি হাওলাদার মৃত তাছন উমিন হাওলাদার মৃত হায়াতুহন্নছা ০৩-১১-১৯৬৮ 4217342296004 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১৯ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ নামছর িমল্লক মৃত আোঃ ছাত্তার িমরøক মৃত কাঞ্চন বানু ১২-০৩-১৯৭০ 4217342296310 পুরুষ কৃমষ ৭ ০.০৯ ১৮০০০ bv

২০ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ আলিগীর হাওলাদার পিাসহলি হাওলাদার পবগি সাহজদা ০১-০২-১৯৭৫ 2610413910218 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

২১ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ জাহানারা আোঃ খাহলক হাওলাদার পিাসা: পরনু পবগি ০৪-০১-১৯৮০ 4217342295878 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv

২২ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ কাওছার আব্দুল খাহলক আহলয়া পবগি ০৭-০৭-১৯৮৪ ’২৬১৭২৯৪২৯০৯৯৫ পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

২৩ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ আব্দুল জমলল খান মৃত শাহজাহান খান পিাসাোঃ আহিনা পবগি ০৭-১১-১৯৬৭ 4217342295827 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

২৪ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ হায়দার ফমকর মৃত রহফজ উমিন ফমকর মৃত জয়নব মবমব ০২-০৩-১৯৫৩ 4217342296696 পুরুষ কৃমষ ৭ ০.০৫ ১৮০০০ bv

২৫ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ নুহর আলি হাওলাদার পিাোঃ ইঙ্গুল উমিন হাওলাদার আমম্বয়া পবগি ‘১০/০১/১৯৭৫ ’২৬৯১৬৫০২৩৮৬৬৫ পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৮ ১৮০০০ bv

২৬ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ আনছার আলী বক্স মৃত ইয়ামছন বক্স হাহজরা খাতুন ০৫-০৬-১৯৫৮ 4217342296621 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv

২৭ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ িাসুি মৃত পনছাহার উমিন তাসমলিা ০১-০১-১৯৮৬ 4217342296746 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

২৮ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ সসমদিন মৃত খমবর উমিন মৃত কুলসুি মবমব ০৬-১০-১৯৫৩ 4217342296404 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৭ ১৮০০০ bv

২৯ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ আব্দুল হামলি হাওলাদার পিাোঃ মুনসুর আলী হাওলাদার পিাসাোঃ আহলয়া পবগি ০৩-০৬-১৯৭৩ 4217342295711 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

৩০ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ মলটন হাওলাদার মৃত ওহাব আলী হাওলাদার িাহলকা পবগি ০৪-০২-১৯৭৭ 4217342296540 পুরুষ কৃমষ ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৩১ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আলতাফ পহাহসন মৃত আব্দুল আমজজ হাওলাদার সুরাতুহন্নছা ০৪-০৫-১৯৫৯ 4217342296420 পুরুষ কৃমষ ৫ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৩২ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ লাল মিয়া মৃত আব্দুল গমি ফমকর মৃত হামলিা পবগি ০১-০৩-১৯৪৭ 4217342295909 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ২০০০০ nü v

৩৩ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ শাহহদ বখস মৃত ফজল বখস মৃত চন্দ্রবান ০৩-০৪-১৯৫৮ 4217342295793 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৩৪ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আোঃ খাহলক মিয়া মৃত পিাতাহার আলী  পিাসাোঃ নূরজাহান পবগি ২৫/০৩/১৯৭৩ 4217342296120 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.১ ১৮০০০ bv

৩৫ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ নামসর হাওলাদার মসরাজ উমিন হাওলাদার সফুরা পবগি ০১-০১-১৯৭৩ 4217342296663 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৩৬ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আব্দুল বাহরক মশকদার মৃত পিাোঃ সািছুমিন মৃত রাহাতুন মবমব ০৭-০৪-১৯৬০ 4217342295740 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৭ ২০০০০ bv

৩৭ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আজাহার হাওলাদার মৃত পখারহশধ আলী মৃত কুমি পসানা মবমব ২০/০১/১৯৩৯ ’১৯৩৯৪২১৭৩৪২০০০০০৩ পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৮ ১৮০০০ bv

nZ `wi`ª‡`i ZvwjKv

BDwct 02bs gMo Dc‡Rjvt bjwQwU ‡Rjvt SvjKvVx



ক্রমিক নং ওয়ার্ ড নং
গ্রাি/ িহল্লা 

নাি
তথ্য সংগ্রহহর তামরখ খানা প্রধাহনর নাি(বাংলায়) মিতা/স্বািীর নাি িাতার নাি জন্ম তামরখ জাতীয় িমরচয়িত্র জন্ম মনবন্ধন নম্বর

খানা 

প্রধাহনর 

মলঙ্গ

খানা 

প্রধাহনর 

প্রধান 

পিশা

খানার 

সদস্য 

সংখ্যা

বসত 

মিটার 

বাড়ীর 

মনজস্ব 

জমির 

খানার 

বাৎসমরক 

আয়

বতডিান 

সািামজক 

সুরক্ষা 

কার্ ডক্রহি 

সুমবধাহিাগী

nZ `wi`ª‡`i ZvwjKv

BDwct 02bs gMo Dc‡Rjvt bjwQwU ‡Rjvt SvjKvVx

৩৮ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ সাকাওয়াত ফমকর হারুন ফমকর তারা বানু ০২-০১-১৯৯০ ’১৯৯০৪২১৭৩৪২০০০০২৬ পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৯ ২০০০০ bv

৩৯ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আবু সাহলহ পিাশারফ িাঝী ফমরদা পবগি ০১-০১-১৯৮৪ 4217342296713 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৪০ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ জামকর খান পিাোঃ জয়নাল আহবদীন খান পহাসহনয়ারা পবগি ২৯/১১/১৯৭৭ 4217342295753 পুরুষ কৃমষ ৭ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৪১ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ হামফজ হামববুর রহিান র্ামলয়া পবগি ০১-০১-১৯৯২ ’১৯৯২৪২১৭৩৪২০০০০০৪ পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮ ২০০০০ bv

৪২ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ নুরুল হক মৃত হাচন আলী হাওলাদার পিাসাোঃ সুরাইয়া পবগি ০৩-০১-১৯৮৬ 4217342295872 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪৩ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ আব্দুর রাজ্জাক হাওলাদার মৃত পলহাজ উমিন হাওলাদার আহিনা পবগি ০২-০৩-১৯৬৬ 4217342296653 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৪৪ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ শমফকুল ইসলাি শাজাহান হাওলাদার পিাসাোঃ মবউটি পবগি ২৫/১০/১৯৯৫ ’১৯৯৫৪২১৭৩৪২০০০০৪৯ পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪৫ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ শুক্কুর আলী হাওলাদার পিাোঃ ইয়াকুব আলী হাওলাদর পিাসাোঃ সািসুন্নাহার পবগি ০৫-০৩-১৯৮৩ 4217342295705 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৪৬ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ আওয়াল ফমকর পিাোঃ মুনসুর আলী ফমকর পিাসাোঃ পসানাবরু পবগি ০২-০৪-১৯৭৭ 4217342296699 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৯ ২০০০০ bv

৪৭ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ কালাি মৃত শাহহদ আলী হারজা বানু ১১-০৪-১৯৭৩ ’২৬১১০৩৮৮৩১৮৪৬ পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৪৮ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ পখাকন হাওলাদার পিাোঃ সুলতান হাওলাদার  পিাসাোঃ আমম্বয়া পবগি ০১-০২-১৯৭৯ 4217342296167 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৪৯ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ হায়দার আলী িামঝ পিাোঃ আশ্রাব আলী িামঝ সসয়দুন বানু ০১-০১-১৯৬৩ 4217342296469 পুরুষ কৃমষ ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৫০ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ পিাস্তামফজুর রহিান িাসুদ মৃত আব্দুল গমি হাওলাদার পিাসাোঃ পিহহরুহন্নছা ১০-০২-১৯৮০ 4217342296411 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ nü v

৫১ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ িাহাবুব পহাহসন হাওলাদার মৃত পিাোঃ আইউব আলী হাওলাদার পিাসাোঃ পহহলনা পবগি ০১-০২-১৯৯০ 4217342296579 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৫২ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আব্দুল জব্বর হাওলাদার মৃত ওয়হছল উমিন হাওলাদার মৃত ওকুবজান পবগি ১১-১০-১৯৫৩ 4217342296066 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

৫৩ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ িাহজদ হাওলাদার মৃত এছাহাক আলী হাওলাদার নূরজাহান পবগি ০৭-০৬-১৯৭০ 4217342296481 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৫৪ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ সুলতান হাওলাদার মৃত বহে আলী হাওলাদার রওশন পবগি ২৯/০৮/১৯৮১ 4217342296351 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৮ ১৮০০০ nü v

৫৫ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ সুজন ফমকর পিাোঃ ইউনুস ফমকর পহাসহন য়ারা পবগি ১০-০৬-১৯৯৪ 4217342000118 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৭ ১৮০০০ nü v

৫৬ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ পিাস্তফা পচৌধুরী পিাোঃ কাহশি আলী পচৌধুরী কুলসুি পবগি ০১-০১-১৯৬৭ ’৪৬২৪৯০১১০৩৬৬৮ পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ২০০০০ nü v

৫৭ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ জািাল পহাহসন খান আোঃ িমজদ খান তমছরুহন্নছা ০১-০১-১৯৭৬ 4217342296615 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৮ ১৮০০০ nü v

৫৮ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ আহাম্মদ বখস মৃত আদি আলী বখস সসয়তুহন্নছা ০১-০১-১৯৭৩ 4217342295892 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ nü v

৫৯ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ রামজব ফমকর নান্নান ফমকর খামদজা পবগি ০১-০৩-১৯৯১ ’১৯৯১৪২১৭৩৪২০০০১০৭ পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.১ ১৮০০০ nü v

৬০ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ জামহদুল িামনক হাওলাদার জয়নব মবমব ১০-০৮-১৯৮১ 4217342296309 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

৬১ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ সসয়দ আলী হাওলাদার মৃত পলহাজ উমিন হাওলাদার মৃত সাজু পবগি ২০/১১/১৯২৮ 4217342296426 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৯ ১৮০০০ nü v

৬২ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ শমহদুল ইসলাি আোঃ রব হাওলাদার মৃত সাহলহা খাতুন ২২/১১/১৯৬৩ 4217342296349 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৬ ১৮০০০ bv

৬৩ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ ইউনুস হাওলাদার আহাম্মদ আলী হাওলাদার পিাসাোঃ ফাহতিা পবগি ০১-০১-১৯৮৯ 4217342296583 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

৬৪ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ রসুল মৃত তাছন উমিন মৃত আরাতুহন্নছা ২০/১০/১৯৬৮ 4217342296407 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.১ ১৮০০০ bv

৬৫ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ পিাশারফ হাওলাদার মৃত আফছার উমিন হাওলাদার মৃত কুলসন মবমব ০৩-০৫-১৯৬১ 4217342296053 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

৬৬ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ রুস্তুি আলী হাওলাদার মৃত সহফজ উমিন হাওলাদার  সসয়দ বানু ১৮/০৭/১৯৬৮ 4217342296433 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৬ ১৮০০০ bv

৬৭ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আবুল মৃত পিাোঃ আফছার উমিন হাওলাদার পিাসাোঃ ফুলসন পবগি ০১-০৭-১৯৬৮ 4217342296109 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৬৮ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ মিজানু  ুর রহিন িন্টু দমলল উমিন হাওলাদার জয়নব মবমব ১১.০১.৭০ 4217342296307 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ nü v

৬৯ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ ইয়াকুব আলী ফমকর পহাহসন ফমকর িাহলকা পবগি ২৮.০৬.৭১ 19714217342000000 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৭০ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ সাইদ ফমকর সালাি ফমকর িারিীন পবগি ০১.০১.৮৯ 4217342295916 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

৭১ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ িমনরুল ইসলাি পিাতাহলব হওলাদার পজাহরা পবগি ০১.০৩.৮৮ 4217342296888 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৭২ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ িমজবর রহিান ওয়াহজদ আলী ফহকর জান ২০.০৮.৭৫ 2627207646391 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৮ ১৮০০০ nü v

৭৩ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ নুরুল ইসলাি খান আফতার আলী খান রামহিা পবগি ০১.০৪.৫৬ 4217342296741 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৭ ১৮০০০ nü v

৭৪ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ হামকি িমল্লক এছাহাক িমল্লক সাহহরা পবগি ০১.০৬.৫৩ 4217342296103 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ২০০০০ nü v

৭৫ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিায়াহজ্জি আকন তাহহর আলী আকন সুরাতুন মবমব ১১.১২.৫৮ 4217342296173 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৮ ১৮০০০ nü v

৭৬ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ আল-আমিন উির আলী হাওলাদার আহলয়া পবগি ১৮.০৮.৮৪ 2619551160445 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ nü v
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খানা 
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আয়

বতডিান 

সািামজক 

সুরক্ষা 

কার্ ডক্রহি 

সুমবধাহিাগী
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৭৭ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পলাকিান পহাহসন আোঃ িন্নান হাওলাদার িহনায়ারা পবগি ০১.০২.৮৬ 4217342296578 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.১ ১৮০০০ nü v

৭৮ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ কাবুল িামঝ মৃত আদি আলী িামঝ লালবরু ০১.০৩.৬৬ 4217342295881 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

৭৯ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ আমজজ খান আমির আলী খান জমিনা খাতুন ০১.০১.৪৯ 9155584775 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৯ ১৮০০০ nü v

৮০ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ আোঃ হান্নান খান মৃত হামফজুর রহিান খান মৃত সাহলহা পবগি ০৬.০৭.৬৫ 4217342296166 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৬ ১৮০০০ bv

৮১ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ নূর পিাহাম্মদ খান মৃত আফতার আলী খান মৃত সূর্ ডবান ০২.০৩.৫৮ 4227305270778 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

৮২ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পকামহনুর পকরািত আলী হারজা বানু ০১-০১-১৯৭২ ’২৬১১০৩৮৮১৮১০০ িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৮৩ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ আহলয়া পবগি মৃত িন্নান খান মৃত আহিনা খাতুন ২০/০৮/১৯৪৭ 4217342296451 িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৮৪ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ তহমিনা পবগি আব্দুল কালাি হাওলাদার আহলয়া পবগি ০১-০১-১৯৮৩ 4217342296612 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৮৫ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ িিতাজ পবগি পিাোঃ পিাকহসদ হাওলাদার পিাসাোঃ হামলিা খাতুন ০২-০৬-১৯৭৩ 4217342295775 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.১ ১৮০০০ bv

৮৬ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ পহনারা পবগি পিাোঃ নুরুল ইসলাি খমলফা চন্দ্রবান ০৩-১১-১৯৬৮ 4217342295886 িমহলা কৃমষ ৭ ০.০৮ ২০০০০ bv

৮৭ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ ফমরদা পবগি আবুল কালাি খমলফা মৃত পিাসাোঃ কুলসুি পবগি ০৩-০৪-১৯৮৪ 4217342295720 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৮৮ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পশফালী পবগি মুনসুর আলী হাওলাদার কুলসুি মবমব ১৮/০৭/১৯৬৬ 4217342296471 িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৮৯ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ সুমফয়া পবগি পিাোঃ নামসর পহাহসন মৃত জহুরা পবগি ২০/০১/১৯৭১ 4217342296143 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৯০ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ িহনায়ারা পবগি আবুল পহাহসন হাও লাদার হামকমুহন্নছা ০১-০১-১৯৭৩ 4217342296665 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.১ ১৮০০০ bv

৯১ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পহহলনা জািান ফমরদউজ্জািান মৃত রামজয়া পবগি ০১-০১-১৯৬৪ 19644217342296600 িমহলা কৃমষ ৭ ০.০৮ ২০০০০ bv

৯২ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পরাহকয়া পবগি পদহলায়ার পহাহসন পসামলিা পবগি ০১.০৫.৮০ 4217342296724 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৯৩ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ হনুফা পবগি পিাবারক িামঝ লালবরু ০৪.০৫.৭৩ 4217342296718 িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৯৪ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ হনুফা পবগি আোঃ পসাবাহান হাওলাদার হাহজরা মবমব ০৪.০৬.৬৩ 4217342296108 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.১ ১৮০০০ bv

৯৫ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ হামলিা পবগি পসাবাহান হাওলাদার আমছয়া খাতুন ০১.০৬.৬১ 4217342296478 িমহলা কৃমষ ৭ ০.০৮ ২০০০০ bv

৯৬ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পশফালী পবগি পহাহসন আলী কাজী চন্দ্রবান পবগি ০৮.০৯.৫৩ 4217342296422 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৯৭ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ হাওয়া পবগি পিানাহসফ হাওলাদার িয়না পবগি ১১.১২.৭৬ 4217342296370 িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৯৮ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ মফহরাজা পবগি পবল্লাল পচৌধুরী সাহলহা পবগি ০৯.১১.৭৩ 4217342295773 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৯৯ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ কাজল পবগি সতয়ব  ুঅলী ফমকর আহলয়া পবগি ০১.০২.৮৮ 4217342296703 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.১ ১৮০০০ bv

১০০ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ িমরয়ি মবমব লমতফ ফমকর রুিবান ০১.০৪.৪৩ 4217342295835 িমহলা কৃমষ ৭ ০.০৮ ২০০০০ bv

১০১ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ সামফয়া পবগি বাদশা মিয়া চানবরু ১৫.১০.৬৩ 4217342296513 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১০২ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ িানু পবগি এহছি ফমকর মৃত সাহলহা পবগি ০১.০৩.৮০ 4217342296694 িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১০৩ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ জাহানারা পবগি ফজলুর রহিান চানু পরাহকয়া পবগি ২৩.০১.১৯৭৮ 4217342296345 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১০৪ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পজসমিন পবগি ইব্রাহীি ফমকর হায়াতুহন্নছা ০১.০৪.৮১ 4217342296760 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.১ ১৮০০০ bv

১০৫ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ জাহানারা পবগি আোঃ কুদ্দুস হাওলাদার মরমজয়া পবগি ০২.১০.৮০ 4217342295945 িমহলা কৃমষ ৭ ০.০৮ ২০০০০ bv

১০৬ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ লাবমন বাচ্চু ফমকর সুমফয়া পবগি ০১.০১.৮৮ 4217342296762 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১০৭ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ িারিীন পবগি কািাল ফমকর ফুকুরহন্নছা ০২.০৪.৭৮ 4217342296665 িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১০৮ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ িমহউমিন আহহম্মদ মিং মজন্নাত আলী হাং পহহলনা খাতুন ২৩-২-১৯৬২ 4217342296303 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১০৯ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ নামছিা পবগি  স্বাোঃ পদহলায়ার বক্স সসয়দ বানু ০১-০১-১৯৭৮ 4217342296623 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.১ ১৮০০০ bv

১১০ ১ কাঠিিাড়া ০১-০৬-২০১৬ পরনু পবগি আোঃ কুদ্দুস খান সাহলহা পবগি ০৫.০৫.৮০ 4217342296091 িমহলা কৃমষ ৭ ০.০৮ ২০০০০ bv

১১১ ২ করুয়াকাঠী ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ পিাশারফ পহাহসন মৃত দমলল উমিন হাওলাদার মৃত পসানাবান মবমব ১০-০৩-১৯৬৮ 4217342296905 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.১ ২০০০০ bv

১১২ ২ করুয়াকাঠী ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ জািাল পহাহসন পিাোঃ জালাল উমিন ছহবলা পবগি ০২-০১-১৯৫৯ 2690417512052 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১১৩ ২ করুয়াকাঠী ০১-০৬-২০১৬ িাসুদ সরদার পসমলি সরদার িাকসুদা পবগি ১৫/১০/১৯৮৭ 4217342296937 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৭ ১৮০০০ bv

১১৪ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ সজল খান মিং িাসুি খান পহাহসহনয়ারা ১৪-৮-১৯৯৭ 1951626959 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮ ২০০০০ bv

১১৫ ২ করুয়াকাঠী ০১-০৬-২০১৬ নজরুল ইসলাি খান ইউসুফ আলী খান িারুল পবগি ০৫-১০-১৯৮০ 4217342297003 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১১৬ ২ করুয়াকাঠী ০১-০৬-২০১৬ আব্দুর রহিান শরীফ মৃত এনছান আলী শরীফ আমিরুহন্নছা ১৫/০৭/১৯৫৫ ’১৯৫৫৪২১৭৩৪২০০০০০৬ পুরুষ কৃমষ ৬ ০.১ ২০০০০ bv
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নাি
তথ্য সংগ্রহহর তামরখ খানা প্রধাহনর নাি(বাংলায়) মিতা/স্বািীর নাি িাতার নাি জন্ম তামরখ জাতীয় িমরচয়িত্র জন্ম মনবন্ধন নম্বর

খানা 

প্রধাহনর 

মলঙ্গ

খানা 

প্রধাহনর 

প্রধান 

পিশা

খানার 

সদস্য 

সংখ্যা

বসত 

মিটার 

বাড়ীর 

মনজস্ব 

জমির 

খানার 

বাৎসমরক 

আয়

বতডিান 

সািামজক 

সুরক্ষা 

কার্ ডক্রহি 

সুমবধাহিাগী
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১১৭ ২ করুয়াকাঠী ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ হামনফ পশখ পিৌহজ আলী নূরজাহান পবগি ০২-০৩-১৯৮৫ ’২৬৯৪৮১৩৮৮১৪০০ পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১১৮ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ নুপুর আক্তার মিংআোঃ িন্নান হাওলাদার পুহুিাসা: সামহদা পবগি ১০-০৮-১৯৯৩ 4655787887 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৯ ২০০০০ bv

১১৯ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ নামসিা পবগি স্বাোঃ পসহকোর মফহরাজা পবগি ১৭-১২-১৯৭৪ 4217342297275 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১২০ ২ করুয়াকাঠী ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আমরফুল ইসলাি মৃত পিাোঃ পসহকোর আলী হাওলাদার িঞ্জুরা পবগি ০৮-০৯-১৯৯৫ ’১৯৯৫৪২১৭৩৪২০০০০৮৩ পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

১২১ ২ করুয়াকাঠী ০১-০৬-২০১৬ হারুন অর রমশদ মৃত সুের আলী  ুহাওলাদার মৃত রাহবয়া পবগি ০১-০২-১৯৫৩ 4217342296968 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.১ ১৮০০০ bv

১২২ ২ করুয়াকাঠী ০১-০৬-২০১৬ মুনসুর আলী হাওলাদার মৃত ওফাজ উমিন হাওলাদার মৃত এরুহন্নছা ২৬/১০/১৯৭২ ’১৯৭২৪২১৭৩৪২০০০০০৭ পুরুষ কৃমষ ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১২৩ ২ করুয়াকাঠী ০১-০৬-২০১৬ িমহউমিন মিলন মৃত আবুল হাহশি হাওলাদার মরমজয়া পবগি ১৬/১০/১৯৯১ ’১৯৯১৪২১৭৩৪২০০০০৪১ পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.১ ১৮০০০ bv

১২৪ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ িমনর খান  মিং আোঃ কুদ্দুস খান জহুরা পবগি ১০-০২-১৯৮৫ 4217342297810 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৬ ১৮০০০ bv

১২৫ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ শ্রী কৃষ্ণ কান্ত দাস মৃত ল²ুী কান্তা দাস িরি বালা দাস ০১-০১-১৯৬৫ 4217342297843 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.১ ১৮০০০ bv

১২৬ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৬ মনপু আক্তার লুনা স্বাোঃ সবুজ হাওলাদার মৃত কুলছুি পবগি ০৮-০৬-১৯৮৭ 4217342302475 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১২৭ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ সালাি খমলফা পিাোঃ হামকি খমলফা মৃত কুলসুি পবগি ০১-০১-১৯৭৩ 4217342297566 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৭ ২০০০০ bv

১২৮ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ সুজন দাস মিং মনতাই চন্দ্র দাস রানী দাস ১৫-৮-১৯৯১ ’১৯৯১৪২১৭৩৪২০০০১০৯ পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১২৯ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ ইউসুফ আলী খান মৃত দমলল উমিন খান মৃত হাহজরা পবগি ১৩/১০/১৯৬১ 2611038855946 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৭ ২০০০০ bv

১৩০ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ খমললুর রহিান মিং খমবর উমিন হাং হাহজরা পবগি ০১-০৫-১৯৬৫ 2397380482 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১৩১ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ মিলন হাওলাদার মিং মৃত ওয়াহজদ আলী হাওলাদার পরনু পবগি ১৮-৫-১৯৮১ 4217342297292 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১৩২ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ মুমন্ন পবগি স্বাোঃ মিন্টু হাওলাদার পহাহসহনয়ারা ১১-০৮-১৯৮৯ 4217342297317 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.১ ১৮০০০ bv

১৩৩ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ আব্দুল বাহরক হাওলাদার মৃত পিাতাহার আলী হাওলাদার হাহিলা পবগি ১৩/০৪/১৯৬৮ 4217342297238 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৭ ১৮০০০ bv

১৩৪ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ মুনসুর আলী হাওলাদার মৃত খমবর উমিন হাওলাদার সূর্ ডবান মবমব ১৫/১০/১৯৬৮ 4217342297225 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১৩৫ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ ইউনুস খান মৃত আমির পহাহসন জয়নব পবগি ১০-০১-১৯৬৬ 4217342297506 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৮ ২০০০০ bv

১৩৬ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আলী আকবর খান পিাোঃ িন্নান খান আকমলিা পবগি ০১-০১-১৯৭০ 4217342297490 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১৩৭ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আবুল কালাি মৃত গফুর খান রমহিা পবগি ১৫/০১/১৯৭৬ 4217342297523 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৭ ১৮০০০ bv

১৩৮ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ হান্নান খান মৃত হাহিদ আলী খান নূরজাহান পবগি ১৮/০২/১৯৭১ 4217342297472 পুরুষ কৃমষ ৭ ০.০৫ ২০০০০ bv

১৩৯ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ ইিাি পহাহসন রুহবল মিং নুর পিাহাম্মদ তালুকদার পসতারা পবগি ২৯-০৫-১৯৯২ 8698531251 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

১৪০ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ সতয়ব আলী হাওলাদার মিংআশরাফ আলী হাওলাদার হামলিা পবগি ১৭-১২-১৯৮৫ 4217342297231 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১৪১ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ আলী আকবর খান মৃত কাহছি আলী খান মৃত আহিনা খাতুন ০১-০৩-১৯৬৩ 4217342296203 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১৪২ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ ইউসুফ আলী হাওলাদার মৃত খমবর উমিন হাওলাদার সূর্ ডবান মবমব ২৫/০৩/১৯৫৫ 4217342297224 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

১৪৩ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ নুরুল হাদী মিংহিাহাম্মদ আলী পহাহসহনয়ারা ১৫/১২/১৯৯৬ 8242323676 পুরুষ কৃমষ ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১৪৪ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ আব্দুর রব খেকার মৃত আব্দুল গমি খেকার আমম্বয়া খাতুন ০১-০১-১৯৬৩ 4217342297612 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৯ ২০০০০ bv

১৪৫ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ িামুন পহাহসন মিংহবল্লাল খান িাকসুদা পবগি ১৫/১০/১৯৯২ 19924217342000000 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১৪৬ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ হায়দার খমলফা মিংআশরাফ আলী খমলফা হাহজরা খাতুন ০১-০১-১৯৫৩ 4217342297561 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.১ ১৮০০০ bv

১৪৭ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ আকাব্বার হাওলাদার মৃত পিাসহলি আলী হাওলাদার হামলিা পবগি ০৫-০১-১৯৬০ 4217342297889 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৭ ২০০০০ bv

১৪৮ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ পবল্লাল ফমকর মৃত পসরাজ ফমকর ফাহতিা পবগি ১২-০২-১৯৮২ ’১৯৮২৪২১৭৩৪২০০০০১২ পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.১ ১৮০০০ bv

১৪৯ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ তানমবর হাসান রাজু মিংহগালাি পিাস্তফা হাসান পিাসা: তহমিনা পবগি ০১-০১-১৯৯৩ ’১৯৯৩৪২১৭৩৪২০০০০০৭ পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

১৫০ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ জামহদ পহাহসন আোঃ রাজ্জাক খান কদবানু পবগি ১৪/০৭/১৯৮৫ 4217342297906 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১৫১ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ আনছার আলী হাওলাদর মৃত ইসিাইল হাওলাদার মৃত চন্দ্রবান মবমব ২৬/০৫/১৯৬১ 4217342297832 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১৫২ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ িাহামুদা পবগি স্বাোঃ পিাহাম্মদ আলী সূর্ ডবান মবমব ১০-০১-১৯৭৩ 4217342297507 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

১৫৩ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ পিাোঃ খাহলক খমলফা মৃত িমিন উমিন মৃত সাহিতড পবগি ০১-০১-১৯৫৬ 4217342297576 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.১ ১৮০০০ bv

১৫৪ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ আোঃ জব্বার খান মৃত আোঃ হাহিদ খান আহলয়া পবগি ১০-১৫-১৯৭৫ 4217342297900 পুরুষ কৃমষ ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১৫৫ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ পিাোঃ ইসাহাক আলী খান এনসান আলী খান ফয়জুহন্নছা ০১-০১-১৯৫৮ 4217342297520 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.১ ১৮০০০ bv

১৫৬ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ কমবর হাওলাদার আোঃ খাহলক হাওলাদার কিলা পবগি ০৬-০৫-১৯৭৫ 4217342297839 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৬ ১৮০০০ bv
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প্রধাহনর 
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খানার 
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বাড়ীর 
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জমির 
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সািামজক 
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১৫৭ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ মরয়াজ খান পিাোঃ আোঃ খাহলক রািী পবগি ০২-১২-১৯৮৭ 695111190687 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.১ ১৮০০০ bv

১৫৮ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ ঝন্টু দাস পদহবন্দ্র িামঝ পসানা রানী দাস ০১-০১-১৯৮৮ 4217342297583 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১৫৯ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ পিাোঃ রানা হাওলাদার আবুল পহাহসন হাওলাদার রুমলয়া পবগি ০৬-০৩-১৯৯৫ 4217342000079 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৭ ২০০০০ bv

১৬০ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ আোঃ জব্বার মিলন  স্বাোঃ হাহশি আলী খান রানী পবগি ২০-৪-১৯৯১ ’১৯৯১৪২১৭৩৪২০০০০৫৭ পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১৬১ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ জািাল পহাহসন আোঃ পিাতাহলব হাওলাদার তাসমলিা পবগি ০৬-১২-১৯৮০ 4217342297819 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৭ ২০০০০ bv

১৬২ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ পিাোঃ আলি খান মৃত পহাহসন আলী খান মৃত পসানাবরু পবগি ০১-০১-১৯৬৮ 4217342297524 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১৬৩ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ ইমিস আলী তালুকদার আোঃ হামলি তালুকদার মরমজয়া পবগি ০৯-২৯-১৯৭৮ 4217342297782 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১৬৪ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ পিাোঃ িামুন খান পিাোঃ কাহসি আলী খান আহিনা পবগি ০১-০১-১৯৬৫ 26914811008659 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.১ ১৮০০০ bv

১৬৫ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ পদহলায়ার পহাহসন আলী পহাহসন হাওলাদার নূরজাহান মবমব ১২-১০-১৯৮৪ 4217342297305 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৭ ১৮০০০ bv

১৬৬ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ জামকর পহাহসন মিং নুর পিাহাম্মদ তালুকদার পসতারা পবগি ০২-০১-১৯৯৮ 3305784252 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১৬৭ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ পিাোঃ পসাহরাব খান মৃত হাহতি আলী ফাহতিা পবগি ১১-০৭-১৯৮৮ 4217342297895 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৮ ২০০০০ bv

১৬৮ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ উজ্জল খান ইমিস আলী খান পসতারা পবগি ০১-১৫-১৯৮৬ 4217342297779 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১৬৯ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ নুরুল ইসলাি মৃত সাহহদ আলী ফাহতিা পবগি ১০-০৭-১৯৬৪ 4217342297347 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৭ ১৮০০০ bv

১৭০ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ আোঃ জব্বার িমিন উমিন সবব ডান ১০-২০-১৯৪৮ 6726802627753 পুরুষ কৃমষ ৭ ০.০৫ ২০০০০ bv

১৭১ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ পিাোঃ পসাহহল খান নূর ইসলাি খান সামফয়া পবগি ০১-০১-১৯৮৮ 4217342297533 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

১৭২ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ পিাোঃ শাহীন হাওলাদার আোঃ লমতফ হাওলাদার সালিা পবগি ০২-০৫-১৯৭৩ 4217342297596 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১৭৩ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ পিাোঃ খমললুর রহিান জয়নাল খমলফা আহিনা পবগি ০১-০১-১৯৬৩ 4217342297522 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১৭৪ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ মনি ডল চন্দ্র দাস মৃত িাহহন্দ্র চন্দ্র দাস মৃত সামবত্রী রািী দাস ১২-১৫-১৯৭০ 4217342297855 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

১৭৫ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ মবপুল চন্দ্র দাস মৃত নহগন চন্দ্র মৃত সুরবালা ০৪-১৯-১৯৭৭ 4217342297881 পুরুষ কৃমষ ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১৭৬ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ িমজবর রহিান মৃত আশরাফ আলী খান পফাকরন পনছা ০৯-১৯-১৯৬৬ 4217342297784 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৯ ২০০০০ bv

১৭৭ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ পফরহদৌস হাওলাদার আবুল পহাহসন হাওলাদার রুমলয়া পবগি ১০-১০-১৯৭৯ 4217342297473 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১৭৮ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ মগয়াস উমিন মৃত পিাকহলস উমিন হাহজরা পবগি ০৪-০২-১৯৭৯ 4217342297289 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.১ ১৮০০০ bv

১৭৯ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ তাসমলিা পবগি  স্বাোঃ রসুল হাওলাদার মৃত হাহজরা পবগি ১৭-৪-১৯৭৩ ’১৯৭৩২৬২৭২০১৬৪৩৭৪৯ পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৭ ২০০০০ bv

১৮০ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ িাসুি পগালাি রসুল নূরজাহান ০৫-১২-১৯৮৮ 4217342297113 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.১ ১৮০০০ bv

১৮১ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ শাহজাহান শরীফ মৃত এনসান শরীফ আমিরন পবগি ১০-০৫-১৯৫৩ 4217342296992 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

১৮২ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ সুজন পিাোঃ পসাহরাব পহাহসন পসমলনা পবগি ০৩-০৫-১৯৯১ 19914217342000100 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১৮৩ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ কািাল খান আইয়ুব আলী খান আকমলিা পবগি ০২-০২-১৯৮২ 4217342297064 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১৮৪ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ পিাোঃ হামবব হাওলাদার মৃত হাহিজ উমিন হাওলাদার সাহহরা পবগি ০৯-১০-১৯৬৩ 4217342297044 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.১ ১৮০০০ bv

১৮৫ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ মলটন খান  মিং কাঞ্চন আলী খান শাহাবানু পবগি ১৫-৫-১৯৮১ 4217342297328 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

১৮৬ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ হারুন খমলফা  মিং আোঃ খাহলক খমলফা ফাহতিা পবগি ০১-০১-১৯৭৮ 4217342297551 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১৮৭ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ চাঁন মিয়া আলাউমিন হাওলাদার নূরজাহান পবগি ০৬-১০-১৯৮১ 19814217342000000 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১৮৮ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ পিাোঃ আলিগীর মৃত দমলল উমিন হাওলাদার মৃত পসানাবান মবমব ০২-১৫-১৯৫০ 4217342296903 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১৮৯ ২ পিরহার ০২-০৬-২০১৬ আমনসুর রহিান মৃত হাহতি আলী দুয়ারী আকমলিা পবগি ১৫.১২.১৯৭২ 4217342297099 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১৯০ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ নারমগস সুলতানা  স্বাোঃ দুলাল ফমকর পসতারা পবগি ৯০-১০-১৯৮১ 4217342297349 িমহলা কৃমষ ৬ ০.০৯ ১৮০০০ nü v

১৯১ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ িলাশী পবগি আব্দুল িাহলক খমলফা মৃত আহলয়া পবগি ১২-০১-১৯৭৫ 4217342297800 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১৯২ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ লুৎফর রহিান মিং আোঃ িাহলক খেকার আমম্বয়া পবগি ২৭-১১-১৯৭১ 4217342297767 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৫ ২০০০০ bv

১৯৩ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ পহিাহয়ত উমিন  মিং মৃত খমবর উমিন পহিাহয়ত উমিন ২৫-৭-১৯৭৫ 4217342297295 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১৯৪ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ তাসমলিা পবগি শাহজাহান হাওলাদার আমম্বয়া খাতুন ১৫/১১/১৯৭০ 4217342297823 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১৯৫ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ খামদজা আক্তার মিং রুস্তি আলী খান কুলছুি পবগি ১০-১০-১৯৯৫ 7310446955 িমহলা কৃমষ ৭ ০.০৫ ২০০০০ bv

১৯৬ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ আকমলিা পবগি পিাতাহার হাওলাদার হামকিহন্নছা ০৭-০১-১৯৭১ 4217342297822 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.১ ১৮০০০ bv
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১৯৭ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ খমললুর রহিান মিং সািসুিীন হাং রাহবয়া পবগি ০৩-০৪-১৯৫০ ’১৯৫০৪২১৭৩৪২০০০০০১ িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ nü v

১৯৮ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ জাহানারা পবগি পবলাহয়ত পহাহসন িহনায়ারা পবগি ০১-০৩-১৯৭৫ ’২৬৯৪৮১৮৮৬৩৭২৭ িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৬ ১৮০০০ nü v

১৯৯ ২ পিরহার ০১-০৬-২০১৬ হামববুর রহিান  মিংআোঃ হক খান পহাহসহনয়ারা ০৫-০৬-১৯৯৪ 4201564921 িমহলা কৃমষ ৫ ০.০৭ ১৮০০০ nü v

২০০ ২ পিরহার ০৬.০২.১৯ নূরজাহান পিাোঃ স্বিন খান ফমরদা পবগি ০৪-১৬-১৯৮৮ 4217342297852 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৫ ২০০০০ bv

২০১ ৩ শ্রীরািপুর ০১-০৬-২০১৯ কালাি হাওলাদার আোঃ রহিাব হাওরাদার  পিাসাোঃ মরমজয়া পবগি ০২-০১-১৯৮৪ ’১৯৮৪৪২১৭৩৪২০০০০১৪ পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.১ ২০০০০ bv

২০২ ৩ শ্রীরািপুর ০১-০৬-২০১৯ শাওন হাওলাদার পিাোঃ শাহ আলি হাওলাদার  পিাসাোঃ িাহামুদা পবগি ২৫/০৬/১৯৯০ ’১৯৯০৪২১৭৩৪২০০০০৮০ পুরুষ কৃমষ ৫ ০.০৮ ১৮০০০ bv

২০৩ ৩ শ্রীরািপুর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ কািাল পহাহসন মৃত আহদল উমিন পিাোঃ লাল বরু ১২-০২-১৯৮০ 4217342299090 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.১ ২০০০০ bv

২০৪ ৩ শ্রীরািপুর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ পখাকন হাওলাদার মুনসুর আলী হাওলাদার পসানাবরু ০১-০১-১৯৭০ 4217342298896 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৮ ১৮০০০ bv

২০৫ ৩ শ্রীরািপুর ০১-০৬-২০১৯ পদহলায়ার হাওলাদার রহহজ হাওলাদার রমহিা পবগি ০৬-০৪-১৯৭৫ 4217342298086 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৭ ২০০০০ bv

২০৬ ৩ শ্রীরািপুর ০১-০৬-২০১৯ ইউনুস আলী খমলফা মৃত পিাসহলি আলী হাওলাদার আমিরন পবগি ২১/০২/১৯৫৫ 4217342298096 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮৫ ১৮০০০ bv

২০৭ ৩ শ্রীরািপুর ০১-০৬-২০১৯ বাবুল হাওলাদার রহহজ হাওলাদার রমহিা পবগি ০৫-০৪-১৯৮০ 4217342298064 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৯ ১৮০০০ bv

২০৮ ৩ শ্রীরািপুর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ আহন্তজ মৃত পিাোঃ আজাহার মৃত পিাসোঃ আয়মুন পবগি ০১-০৩-১৯৫২ 4217342298892 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.১ ২০০০০ bv

২০৯ ৩ শ্রীরািপুর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ আউয়াল হাওলাদার মৃত সালাি হাওলাদার আহলয়া পবগি ২০/০৫/১৯৭৫ 4217342298008 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

২১০ ৩ শ্রীরািপুর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ িন্টু হাওলাদার আহদল উমিন হাওলাদার ছফুরা পবগি ০৭-১০-১৯৯২ ’১৯৯২৪২১৭৩৪২০০০০৩২ পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৮ ১৮০০০ bv

২১১ ৩ র্হরিাড়া ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ স্বিন হাওলাদার মৃত ওহাব আলী হাওলাদার সুমফয়া খাতুন ১৫/০১/১৯৮৭ ’১৯৮৭৪২১৭৩৪২০০০০১৪ পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৫ ১৮০০০ bv

২১২ ৩ র্হরিাড়া ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ পসহকোর খান মৃত আজাহার খান মৃত সাহিত্তডবান ১৫/০৭/১৯৪৭ 4217342298583 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৮ ১৮০০০ bv

২১৩ ৩ র্হরিাড়া ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ পসহকোর তালুকদার মৃত পিাোঃ কদি আলী তালুকদার মৃত চন্দ্রবান পবগি ১৮/০৭/১৯৮৭ 4217342298759 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৮ ২০০০০ bv

২১৪ ৩ র্হরিাড়া ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ আলতাফ হাওলাদার মৃত িহজল উমিন হাওলাদার মৃত ফুলসন মবমব ২২/০৭/১৯৬০ 4217342298401 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

২১৫ ৩ র্হরিাড়া ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ শাহজালাল হাওলাদার মৃত আসিত আলী হাওলাদার মৃত ফুলী পবগি ০২-০৩-১৯৬৩ 4217342298614 পুরুষ কৃমষ ৭ ০.১ ১৮০০০ bv

২১৬ ৩ র্হরিাড়া ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ কালাি পবিারী মৃত পিাোঃ শহফজ উমিন পবিারী  পিাাোঃ পসানাবান মবমব ১৬/০৫/১৬৫৭ 4217342298410 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮ ২০০০০ bv

২১৭ ৩ র্হরিাড়া ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ পরজাউল ইসলাি আব্দুস সাত্তার হাওলাদার পিাসাোঃ রমহিা পবগি ০১-০৩-১৯৮৪ 4217342298576 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.৭৫ ১৮০০০ bv

২১৮ ৩ র্হরিাড়া ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ বাবুল হাওলাদার মৃত নহফজ উমিন হাওলাদার পিাসাোঃ সুমফয়া পবগি ০৩-০৬-১৯৬৩ 4217342298474 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

২১৯ ৩ র্হরিাড়া ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ আহনায়ার খান পিাোঃ আহাম্মদ খান পিাসোঃ আহনায়ারা পবগি ১০-০৮-১৯৭৯ 4217342298251 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

২২০ ৩ র্হরিাড়া ০১-০৬-২০১৯ শ্রী র্তীন চন্দ্র মবশ্বাস শ্রী হরিদ মবশ্বাস প্রয়াত চারুবালা ১৪/০৮/১৯৬৭ 4217342298590 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

২২১ ৩ র্হরিাড়া ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ ফমরদ সরদার মৃত আফছার সরদার  পিাসাোঃ মরমজয়া পবগি ১৩/০৬/১৯৬৭ 4217342298294 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

২২২ ৩ র্হরিাড়া ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ আইউব আলী স্বাোঃ মৃ.হাহশি আলী হাওলাদার পজাহরা খাতুন ০৮-১০-১৯৬২ 4217342299079 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৯ ১৮০০০ bv

২২৩ ৩ র্হরিাড়া ০১-০৬-২০১৯ হামববা খানি স্বাোঃ পিাোঃ সুলতান িাহামুদ খান খামদজা পবগি ১৫-১০-১৯৬৮ 4217342302066 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.৭৫ ১৮০০০ bv

২২৪ ৩ র্হরিাড়া ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ হামবব তালুকদার মৃত পিাকহসদ তালুকদার পিাসাোঃ কুলসুি পবগি ২১/০৫/১৯৬৭ 4217342298380 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

২২৫ ৩ র্হরিাড়া ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ চাঁন মিয়া মৃত পিাোঃ সাহবদ আলী সাহিতডবান ২১/১২/১৯৬৫ 4217342299063 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

২২৬ ৩ র্হরিাড়া ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ নাইমুল ইসলাি পিাোঃ মিন্টু হাওলাদার পিাসাোঃ শাহনাজ ১১-১২-১৯৯৫ ’১৯৯৫৪২১৭৩৪২০০০০২৯ পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৭ ১৮০০০ bv

২২৭ ৩ র্হরিাড়া ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ পিাশাহরফ হাওলাদার মৃত ওয়াহজদ হাওলাদার মৃত জহরা খাতুন ১২-০৫-১৯৭০ 4217342298785 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.১ ১৮০০০ bv

২২৮ ৩ র্হরিাড়া ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ ওয়াহহদ খান  পিাোঃ এহলিদার খান পিাসাোঃ তারাবানু ০১-০৩-১৯৭৫ 4217342298577 পুরুষ কৃমষ ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

২২৯ ৩ র্হরিাড়া ০১-০৬-২০১৯ কালাি িান্নান কুলসুি ০৭-১০-১৯৮২ ’২৯৯৭৪০৮৮৫৫১৩৮ পুরুষ কৃমষ ৫ ০.০৮৫ ১৮০০০ bv

২৩০ ৩ র্হরিাড়া ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ িাসুি পহাহসন পিাোঃ মুনসুর আলী ফমকর পিাসাোঃ পরাহকয়া পবগি ২৩/১২/১৯৮৫ 4217342299085 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.৭৫ ১৮০০০ bv

২৩১ ৩ শ্রীরািপুর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ রমফকুল ইসলাি পিাোঃ মুনসুর হাওলাদার পিাসাোঃ পরাহকয়া পবগি ০১-০১-১৯৮২ 4217342299084 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৫ ১৮০০০ bv

২৩২ ৩ শ্রীরািপুর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ রুহুল আমিন মৃত হাহশি আলী হাওলাদার মৃত পজাহরা পবগি ০১-০৯-১৯৬৬ 4217342298965 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.১ ২০০০০ bv

২৩৩ ৩ শ্রীরািপুর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ জালাল পহাহসন খান মৃত পিাহাম্মদ খান পিাসাোঃ িাহলকা পবগি ০৩-১২-১৯৮২ 4217342298563 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv

২৩৪ ৩ শ্রীরািপুর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ পিাশাহরফ হাওলাদার মৃত পিাোঃ উজ্জত আলী হাওলাদার মৃত পিাসাোঃ ফাহতিা ০৩-০৫-১৯৭২ 4217342298281 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

২৩৫ ৩ শ্রীরািপুর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ বাদশা হাওলাদার পিাোঃ আজাহার হাওলাদার  পিাসাোঃ পসানাবান ০১-০২-১৯৬৮ 4217342298667 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

২৩৬ ৩ শ্রীরািপুর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ জামহদুল ইসলাি পিাোঃ সািাদ হাওলাদার শাহাজাদী পবগি ০১-০৫-১৯৮২ 4798519277075 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv
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২৩৭ ৩ শ্রীরািপুর ০১-০৬-২০১৯ পসাহহল হাওলাদার পিাোঃ সুলতান হাওলাদার মশউলী পবগি ১২-০৫-১৯৮১ 4217342299089 পুরুষ কৃমষ ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

২৩৮ ৩ শ্রীরািপুর ০১-০৬-২০১৯ সবুজ পিাোঃ সুলতান হাওলাদার রামশদা পবগি ১৩/০৭/১৯৮৩ 4217342299099 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

২৩৯ ৩ শ্রীরািপুর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ বাদল পহাহসন রজ্জব আলী সরবানু পবগি ০১-০২-১৯৭৯ 4217342298944 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

২৪০ ৩ শ্রীরািপুর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ পিাস্তফা সরদার মৃত খমলল সরদার মৃত চন্দ্রবান ১০-০৭-১৯৫৩ 4217342298581 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.১ ১৮০০০ bv

২৪১ ৩ শ্রীরািপুর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ কাবুল হাওলাদার আব্দুল কাহদর হওলাদার মৃত সুমফয়া পবগি ২২/০৭/১৯৮১ 4217342298782 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

২৪২ ৩ শ্রীরািপুর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ রুহুল আমিন সরদার িমজদ সরদার পরনু পবগি ২২/০৬/১৯৮১ 4217342298480 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

২৪৩ ৩ শ্রীরািপুর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ আফজাল পহাহসন পিাোঃ খাহলক হাওলাদার পসতারা পবগি ০৮-০৩-১৯৭৬ ’২৬১৭৬৯৫১২৪৮৬৭ পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

২৪৪ ৩ শ্রীরািপুর ০১-০৬-২০১৯ শ্রী বাবুল চন্দ্র দাস মৃত শ্রী তারক চন্দ্র দাস শ্রীিতী দুলালী রািী ১২-০৭-১৯৫৬ 4217342298605 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.১ ১৮০০০ bv

২৪৫ ৩ র্হরিাড়া ০৬.০২.১৯ পিাোঃ নুরুজ্জািান মৃত িমিন উমিন হাওলাদার মৃত শরবানু মবমব ১০.১২.৬৫ 4217342298992 পুরুষ কৃমষ ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

২৪৬ ৩ র্হরিাড়া ০৬.০২.১৯ পিাোঃ রাহসল খান পিাোঃ আজাহার আলী খান পিাসাোঃ আহলয়া পবগি ৩০.১২.৮৯ 4217342298804 পুরুষ কৃমষ ৫ ০.০৮৫ ১৮০০০ bv

২৪৭ ৩ র্হরিাড়া ০৬.০২.১৯ নহগন চন্দ্র মবশ্বাস শ্রী হমরিদ মবশ্বাস মৃত শ্রীিমত চারু বালা ১৭.০৭.৫২ 4217342298588 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.৭৫ ১৮০০০ bv

২৪৮ ৩ র্হরিাড়া ০৬.০২.১৯ পিাোঃ রাজ্জাক খান মৃত পিান্তাজ উমিন খান সাহিতডবান ১৭.০৮.৬৪ 4217342298553 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৫ ১৮০০০ bv

২৪৯ ৩ শ্রীরািপুর ০৬.০২.১৯ পিাোঃ আহনায়ার পহাহসন মৃত  পিনাজ উমিন মৃত নূরজাহান পবগি ১৭.০৮.৭০ 4217342299088 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.১ ২০০০০ bv

২৫০ ৩ শ্রীরািপুর ০৬.০২.১৯ পিাোঃ নুরুল হক আোঃ িন্নান আমম্বয়া ০১.০১.৮০ 4217342298886 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv

২৫১ ৩ র্হরিাড়া ০৬.০২.১৯ পিাৎ জাহাঙ্গীর খমলফা বাবুল খমলফা চন্দ্রবান পবগি ১১.০৫.৮৩ 4217342299095 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

২৫২ ৩ র্হরিাড়া ০৬.০২.১৯ পিাোঃ কািাল হাওলাদার পিাোঃ ইসিাইল হাওলাদার মৃত সুরাতুহন্নসা ০১.০৬.৮৯ 4217342298755 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

২৫৩ ৩ র্হরিাড়া ০৬.০২.১৯ পিাোঃ পিাশাহরফ মৃত তাজউমিন মৃধা কুলসুি মবমব ০৩.০৪.৭১ 2627206081933 পুরুষ কৃমষ ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

২৫৪ ৩ শ্রীরািপুর ০৬.০২.১৯ পিাোঃ কািাল পচৌমকদার মৃত কাহশি আলী পিাসাোঃ জয়নব মবমব ০৯.০৭.৬৪ 4217342298906 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

২৫৫ ৩ র্হরিাড়া ০৬.০২.১৯ জািাল হাওলাদার মৃত আোঃ কাহদর হাওলাদার বকুল পবগি ০৩.১০.৮৬ 4217342298612 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

২৫৬ ৩ র্হরিাড়া ০৬.০২.১৯ পিাোঃ আসলাি আোঃ রহিান হাওলাদার আমসয়া পবগি ২১.০১.৮৭ 4217342298460 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.১ ১৮০০০ bv

২৫৭ ৩ র্হরিাড়া ০৬.০২.১৯ পিাোঃ িমহদুল হাওলাদার পিাোঃ হাহতি আলী হাওলাদার পিাসাোঃ সুমফয়া পবগি ১০.০৪.৮৩ 4217342298555 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.১ ২০০০০ bv

২৫৮ ৩ র্হরিাড়া ০৬.০২.১৯ রমবন চন্দ্র দাস শ্রী িহনারঞ্জন দাস শ্রীিমত িায়া রািী ১৫.০৫.৮৮ 4217342298828 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv

২৫৯ ৩ র্হরিাড়া ০৬.০২.১৯ জয়নাল মৃত রমশদ হাওলাদার ফুমল পবগি ০৫.০৭.৬৮ 4795130531308 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

২৬০ ৩ শ্রীরািপুর ০৬.০২.১৯ পিাোঃ হামরছ হাওলাদার সসজমিন হাওলাদার আঞ্জুিান খাতুন ১৫.০১.৫১ 4217342298052 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

২৬১ ৩ র্হরিাড়া ০৬.০২.১৯ পিাোঃ জব্বার হাওলাদার পিাোঃ পিাতাহার উমিন ফুলসন মবমব ০১.০১.৬৩ 4217342298941 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

২৬২ ৩ র্হরিাড়া ০৬.০২.১৯ পিাোঃ িারুফ সরদার পিাোঃ পিাশারফ সরদার পসামলনা পবগি ০১.০২.৮৮ 19884217342000000 পুরুষ কৃমষ ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

২৬৩ ৩ র্হরিাড়া ০৬.০২.১৯ পিাোঃ পসাবাহান সরদার মৃত আশরাফ আলী সরদার মৃত দুদহিহহর ২৭.০৭.৪২ 4217342298367 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

২৬৪ ৩ র্হরিাড়া ০৬.০২.১৯ পিাোঃ সাইফুল শরীফ পিাোঃ খাহলক শরীফ শহর বানু পবগি ০১.০২.৯৪ 19944217342000000 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

২৬৫ ৩ র্হরিাড়া ০৬.০২.১৯ শ্রী রতন চন্দ্র দাস শ্রী মচত্ত রঞ্জন দাস শ্রীিমত সন্ধযা রািী ২১.০৮.৮৪ 4217342298761 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.১ ১৮০০০ bv

২৬৬ ৩ র্হরিাড়া ০৬.০২.১৯ মবপুল চন্দ্র দাস মচত্ত রঞ্জন দাস সন্ধযা রািী ১৬.০৭.৮১ 4217342298416 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

২৬৭ ৩ র্হরিাড়া ০৬.০২.১৯ পিাোঃ সুিন হাওলাদার সাহদক হাওলাদার শুকুরুহন্নছা ১০.১০.৯৫ 3725426229 পুরুষ কৃমষ ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

২৬৮ ৩ শ্রীরািপুর ০১-০৬-২০১৯ রমঞ্জতা রানী িালী শংকর িালী আরতী রািী িালী ০১/০১/০১৯৬৬ 4217342299052 িমহলা কৃমষ ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

২৬৯ ৩ শ্রীরািপুর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ মফহরাজ পহাহসন মিং মৃ. আোঃ রব হাওলাদার পিাসা: কুলছুি পবগি ০১-০৮-১৯৭৮ 4217342299047 িমহলা কৃমষ ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

২৭০ ৩ শ্রীরািপুর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ পকামহনুর পবগি পিাোঃ জামকর পহাহসন  পিাসাোঃ িরী বানু ১০-১২-১৯৮৬ ’০৬৯৫১০১১০৫২৮২ িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৭ ২০০০০ bv

২৭১ ৩ শ্রীরািপুর ০১-০৬-২০১৯ পজসমিন পবগি পিাোঃ িন্টু হাওলাদার পিাসাোঃ রািী পবগি ১০-০২-১৯৮৮ ’১৯৮৮৪২১৭৩৪২০০০০৩৬ িমহলা শ্রমিক ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

২৭২ ৩ শ্রীরািপুর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ পরনু পবগি আোঃ সালাি লালবরু ১০-০৮-১৯৬৮ ’২৬১৯৩৫১৯৬৩১৭০ িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

২৭৩ ৩ র্হরিাড়া ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ মুকুল পবগি মৃত ছত্তার হাওলাদার আহনারা পবগি ১০-১২-১৯৮৩ 4217342298932 িমহলা কৃমষ ৭ ০.০৭ ১৮০০০ bv

২৭৪ ৩ র্হরিাড়া ০১-০৬-২০১৯ শ্রীিমত মনলী রানী দাস শ্রী  রাহজন দাস শ্রীিতী দুলালী রািী দাস ১৭/০১/১৯৭২ 4217342298735 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৭ ২০০০০ bv

২৭৫ ৩ র্হরিাড়া ০১-০৬-২০১৯ পহনা আক্তার আব্দুল আমজজ খান জাহানারা পবগি ০১-০১-১৯৯৩ ’১৯৯৩৪২১৪০৬৩০০০০১৫ িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

২৭৬ ৩ র্হরিাড়া ০১-০৬-২০১৯ পিসাোঃ রমহিা পবগি পিাোঃ আলাউমিন হাওলাদার পিাসাোঃ রওশন আরা ২৭/১২/১৯৮২ 4217342298645 িমহলা কৃমষ ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv
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২৭৭ ৩ র্হরিাড়া ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ লািলী পবগি মৃত জামকর পহাহসন  পিাসাোঃ সুমফয়া পবগি ০১-০১-১৯৭৩ 4217342298973 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৭ ১৮০০০ bv

২৭৮ ৩ র্হরিাড়া ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ পরামজনা পবগি পিাোঃ আবুল কালাি হাওলাদার  পিাসাোঃ আহনায়ারা পবগি ০১-০১-১৯৮৮ 4217342299121 িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৮ ২০০০০ bv

২৭৯ ৩ র্হরিাড়া ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ রওশন আরা পবগি পিাোঃ রুস্তুি আলী মৃত িমি পবগি ২৭/০৮/১৯৬৩ 4217342298974 িমহলা কৃমষ ৬ ০.১ ২০০০০ bv

২৮০ ৩ র্হরিাড়া ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ কাজল পবগি পিাোঃ নুহর আলি মৃত পিাসাোঃ সাহিতডবান পবগি ২৭/১১/১৯৮০ 4217342298275 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৮৫ ১৮০০০ bv

২৮১ ৩ র্হরিাড়া ০১-০৬-২০১৯ পিাসা হাওয়া পবগি পিাোঃ সুলতান হাওলাদার  পিাসাোঃ জামিনা পবগি ১৫/০৯/১৯৭১ 4217342298289 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৯ ২০০০০ bv

২৮২ ৩ র্হরিাড়া ০১-০৬-২০১৯ মছমলিা পবগি মিং মৃ. আোঃ রব হাওলাদার কদবানু পবগি ২২-৫-১৯৫৭ 4217342298068 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৯ ২০০০০ bv

২৮৩ ৩ র্হরিাড়া ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ মিনারা পবগি পিাোঃ জালাল হাওলাদর চানবরু পবগি ১২-০১-১৯৬২ 4217342298803 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.৭৫ ১৮০০০ bv

২৮৪ ৩ র্হরিাড়া ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ রমহিা পবগি পিাোঃ শাহজাহান তালুকদর পিাসাোঃ সুমফয়া পবগি ১৫/০১/১৯৭৭ 4217342298630 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৮ ২০০০০ bv

২৮৫ ৩ র্হরিাড়া ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ শাহানাজ পবগি  পিাোঃ পসহিক শরীফ পিাসাোঃ আমম্বয়া পবগি ২১/০৬/১৯৮০ 4217342298271 িমহলা শ্রমিক ৫ ০.০৫ ১৮০০০ bv

২৮৬ ৩ র্হরিাড়া ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ সুমফয়া পবগি পিাোঃ হাহতি আলী হাওলাদার মৃত পিাসাোঃ িয়রুি পবগি ০১-০১-১৯৫৬ 4217342298283 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.১ ১৮০০০ bv

২৮৭ ৩ শ্রীরািপুর ০৬.০২.১৯ হামসনা পবগি পিাোঃ সত্তার হাওলাদার পসতারা পবগি ১০.১২.৭২ 4217342299055 িমহলা কৃমষ ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

২৮৮ ৩ শ্রীরািপুর ০৬.০২.১৯ পিাসাোঃ জাহানারা পবগি মৃত বসার শমরফ মৃত সসয়দুহন্নছা ০৮.০৫.৬০ 4217342297996 িমহলা কৃমষ ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

২৮৯ ৩ শ্রীরািপুর ০৬.০২.১৯ পিরী পবগি  স্বাোঃ আলী পহাহসন পদহলায়ারা পবগি ১১-১০-১৯৮৫ 4217342298060 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৭ ২০০০০ bv

২৯০ ৩ শ্রীরািপুর ০৬.০২.১৯ পিাসাোঃ মিনারা পবগি  পিাোঃ রমশদ হাওলাদার পিাসাোঃ হাসান বানু ১২.০৮.৮১ 4217342298725 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

২৯১ ৩ শ্রীরািপুর ০৬.০২.১৯ পিাসাোঃ আয়শা পবগি পিাোঃ কািাল হাওলাদার আহিনা পবগি ০৩-০১-১৯৮০ 4217342298714 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

২৯২ ৩ বরাৎিঢ়ি ০৬.০২.১৯ পিাসাোঃ পসতারা পবগি মৃত পিাোঃ পহাহসন আলী পিহহরুহন্নছা ১৮.০২.৬৯ 4217342298959 িমহলা কৃমষ ৭ ০.০৭ ১৮০০০ bv

২৯৩ ৩ শ্রীরািপুর ০৬.০২.১৯ পিাসাোঃ রামশদা পবগি পিাোঃ কািাল পহাহসন মৃত ফুলবানু ১০.০৪.৭২ 4217342298713 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৭ ২০০০০ bv

২৯৪ ৩ র্হরিাড়া ০৬.০২.১৯ পহাসহনয়ারা শািসুল তালুকদার পজাহবদা পবগি ১৬.১২.৮৯ 2697408887038 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

২৯৫ ৩ র্হরিাড়া ০৬.০২.১৯ িারুল পবগি পিাোঃ শামিি রওশন আরা ০১-০১-১৯৮৮ 4217342298975 িমহলা কৃমষ ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

২৯৬ ৩ শ্রীরািপুর ০৬.০২.১৯ পিাসাোঃ মসিা পবগি পিাোঃ িাসুি হাওলাদার পিাসাোঃ রওশন আরা ০১-০১-১৯৮৩ 4217342298997 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৭ ১৮০০০ bv

২৯৭ ৩ শ্রীরািপুর ০৬.০২.১৯ পরকহসানা পবগি আউয়াল পহাহসন আমম্বয়া ০১.০২.৮৬ 2633623816755 িমহলা কৃমষ ৬ ০.১ ২০০০০ bv

২৯৮ ৩ র্হরিাড়া ০৬.০২.১৯ তারা মৃত ইউসুফ হাওলাদার মৃত ইনুরুন পবগি ২৫.০৪.৪৭ 4217342298348 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৮৫ ১৮০০০ bv

২৯৯ ৩ শ্রীরািপুর ০৬.০২.১৯ পিাসাোঃ নামসিা পবগি পিাোঃ বাবুল হাওলাদার মৃত আলগুন ০৫.০৭.৭৩ 4217342298920 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৯ ২০০০০ bv

৩০০ ৩ শ্রীরািপুর ০৬.০২.১৯ মবলমকস পবগি পিাোঃ পিাহাহজ্জি জয়নব পবগি ৯.১১.৭৭ 4217342298900 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৯ ২০০০০ bv

৩০১ ৩ র্হরিাড়া ০৬.০২.১৯ পরনু পবগি পিাোঃ কুদ্দুস মরমজয়া পবগি ১৭.০৪.৭৮ 4217342298927 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.৭৫ ১৮০০০ bv

৩০২ ৩ শ্রীরািপুর ০৬.০২.১৯ মুকুল পবগি সুলতান হাওলাদার রুমব পবগি ০১.০১.৭৮ 4217342299039 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৮ ২০০০০ bv

৩০৩ ৩ র্হরিাড়া ০৬.০২.১৯ রমহিা পবগি রমফকুল ইসলাি মৃত আমছয়া পবগি ১১.১২.৭২ 269362287 িমহলা শ্রমিক ৫ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৩০৪ ৩ র্হরিাড়া ০৬.০২.১৯ খামদজা পবগি শাহজাহান হাওলাদার সুমফয়া খাতুন ০১.০১.৭২ 4217342298304 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.১ ১৮০০০ bv

৩০৫ ৩ শ্রীরািপুর ০৬.০২.১৯ িানু পবগি পিাোঃ শাহজাহান লালবরু পবগি ০৪.০৪.৭২ 4217342299022 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৯ ২০০০০ bv

৩০৬ ৩ শ্রীরািপুর ০৬.০২.১৯ পিাসাোঃ পশফালী পবগি আোঃ কাহদর হাওলাদার পিাসাোঃ পসামলনা পবগি ১২.০৫.৭৭ 4217342298426 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৯ ২০০০০ bv

৩০৭ ৩ শ্রীরািপুর ০৬.০২.১৯ পিাসাোঃ আসিা পবগি পিাোঃ পসাহরাি হাওলাদার পিাসাোঃ পজাহরা খাতুন ১০.০৫.১৯৮২ 4217342299802 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.১ ১৮০০০ bv

৩০৮ ৩ শ্রীরািপুর ০৬.০২.১৯ পিাোঃ ফুলবানু পবগি পিাোঃ হরমুজ আলী মৃত লালবরু পবগি ০৫.০৫.৭২ 4217342299017 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.৭৫ ১৮০০০ bv

৩০৯ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ সুলতান িমল্লক মৃত কাহদর িমল্লক মৃত হাহজরা মবমব ১৮/০৩/১৯৭২ 4217342300102 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

৩১০ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাস্তফা হাওলাদার মৃত আদি আলী হাওলাদর মৃত ফাহতিা পবগি ১৫/০৯/১৯৭০ 4217342300135 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৩১১ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ জমলল শমরফ মৃত আবুল হাহশি লুৎফর পবগি ১০-১২-১৯৭৩ 4224003111499 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৩১২ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাাোঃ িলাশ হাওলাদার পিাোঃ পজলাল উমিন হাওলাদার পিাসাোঃ ছাহহরা পবগি ০৬-১২-১৯৮৮ 4217342300056 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

৩১৩ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ হাসান আলী হাওলাদার মৃত হামববুর রহিান হাওলাদার মৃত ওজুফা খাতুন ১৫/০৮/১৯৪২ 4217342300211 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৩১৪ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ পিাবারক হাওলাদার মৃত হাহশি আলী হাওলাদর মৃত চন্দ্রবান মবমব ০১-০১-১৯৫৮ 4217342299602 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৩১৫ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ মসমিক শরীফ মৃত পিাতাহার শরীফ পিাসাোঃ সামফয়া পবগি ১৮/০৬/১৯৬৭ 4217342300065 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

৩১৬ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ আোঃ িাহলক হাওলাদার মৃত গফুর হাওলাদার মৃত লালবরু ১৮/১০/১৯৫৫ 421734230051 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv
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৩১৭ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ রাহাত হাওলাদার স্বরুি আলী হাওলাদার পকামহনুর পবগি ১৬/০২/১৯৯৪ ’১৯৯৪৪২১৭৩৪২০০০১০৭ পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৩১৮ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ িমজদ িমল্লক মৃত সুরত িমল্লক মৃত ফুলিন মবমব ১০-০৫-১৯৫৭ 4217342300161 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৩১৯ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ পদহলায়ার িমল্লক পসরাজ িমল্লক জয়নব পবগি ১৮/০৬/১৯৬৫ 4217342300199 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

৩২০ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পখাকন হাওলাদার আফতার আলী হাওলাদার পিাসাোঃ রাহবয়া পবগি ১৫/০৬/১৯৭০ 4217342300110 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৩২১ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ আমজজ মশকদার মৃত আসিত আলী মশকদার মৃত সূর্ ডবান পবগি ০২-০১-১৯৪৭ 4217342299661 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

৩২২ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ কমবর খান পিাোঃ এহলিদার খান পিাসাোঃ তারা বানু ১২-১১-১৯৭৭ 4217342299488 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৩২৩ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ বজলুর রহিান মৃত মিলন খান মৃত আমিরন পনছা ৩১/১২/১৯৭৫ 4217342299303 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

৩২৪ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ শমহদ খান পিাোঃ এহলিদার খান পিাসাোঃ তারা বানু ১০-১২-১৯৬৭ 4217342299496 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

৩২৫ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ ইউসুফ িমল্লক মৃত আোঃ গফুর িমল্লক মৃত চন্দ্রবান মবমব ০১-১২-১৯৬৭ 4217342300250 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৩২৬ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ খমললু রহরিান খান আলি পিাোঃ পচরাগ আলী খান পিাসাোঃ লালবানু পবগি ০৪-০৯-১৯৮০ 4217342299686 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৩২৭ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ মলটন হাওলাদার পিাোঃ আলতাফ হাওলাদার  মিনু পবগি ১৪-৬-১৯৯৫ 4217342299309 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

৩২৮ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ আল আমিন িমল্লক  মিং আোঃ রমশদ িমল্লক পিাসা ০৮-১১-১৯৮২ 2853410146 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

৩২৯ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ জমসি হাওলাদার পিাোঃ পদহলায়ার হাওলাদর পিাসাোঃ সাহলহা পবগি ৩০/১২/১৯৮২ 4217342299519 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৩৩০ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ কাইউি খান পিাোঃ পসরাজ উমিন খান পিাসাোঃ আহনায়ারা পবগি ২৫/০১/১৯৭০ 4217342299706 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৩৩১ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ ইউসুফ আলী হাওলাদার  পিাোঃ হাসান আলী হাওলাদার পিাসাোঃ রমহিা পবগি ১০-০২-১৯৮১ ’১৯৮১৪২১৭৩৪২০০০০০৩ পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৩৩২ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ পচরাগ আলী িমল্লক মৃত ফুল িমল্লক মৃত ছমকনা খাতুন ০২-০৮-১৯৫২ 4217342300209 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৩৩৩ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ পিাসহলি উমিন মৃত পিাখহলছ উমিন আহবতহন্নছা ২০/০৫/১৯৫১ 4217342299587 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৩৩৪ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ আব্দুর রমশদ মৃত রজ্জব আলী িমল্লক চানবরু পবগি ০১-০১-১৯৬২ 4217342299740 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৮ ২০০০০ bv

৩৩৫ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ পিাস্তাক হাওলাদার মৃত হাহশি আলী হাওলাদার মৃত চন্দ্রবান ০৪-০৮-১৯৬৪ 4217342299333 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৬ ২০০০০ bv

৩৩৬ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ রুস্তুি হাওলাদার পিাোঃ মুনসুর আলী হাওলাদার মৃত পছাহকলা পবগি ২০/০১/১৯৭১ 4217342299297 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৩৩৭ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ নয়ন পশখ আোঃ ছাত্তার পশখ জাহানারা পবগি ০২-০২-১৯৮০ 4217342299301 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৩৩৮ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ রমফকুল ইসলাি মৃত শাহহদ আলী হাওলাদার পিাসাোঃ আহিনা পবগি ০১-০৫-১৯৭১ 4217342299631 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.১ ১৮০০০ bv

৩৩৯ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ খমললুর রহিান মৃত আব্দুল িাহলক হাওলাদার মৃত পিাসাোঃ ফুলবানু ০১-০৩-১৯৬৪ 4217342299891 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮ ২০০০০ bv

৩৪০ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ ইউনুস হাওলাদার মৃত সইজুমিন হাওলাদার পিাসাোঃ পরাহকয়া পবগি ১৫/১২/১৯৬৩ 4217342299989 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৩৪১ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ পিাসহলি তালুকদর মৃত হাহসি তালুকদার সাহিতডবান ১০-০৮-১৯৫০ 4217342299784 পুরুষ কৃমষ ৭ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৩৪২ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ সুলতান হাওলাদার মৃত িন্নান হাওলাদার পিাসাোঃ রাহহলা পবগি ০৫-০৫-১৯৬০ 4217342299296 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.১ ১৮০০০ bv

৩৪৩ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ রমহি উমিন হাওলাদার একরাি আলী হাওলাদার িাহজদা পবগি ০৫-১২-১৯৮২ 4217342299275 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৩৪৪ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ মফহরাজ মৃত আব্দুল িমজদ হাওলাদার পিাসাোঃ আমম্বয়া পবগি ১০-১০-১৯৬৪ ’১৯+৬৪৪২১৭৩৪২০০০০০৪ পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৯ ১৮০০০ bv

৩৪৫ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ পিাফাহজ্জল পহাহসন মৃত  পিাতাহাার শরীফ সামফয়া পবগি ১৫/১০/১৯৬৫ ’৪৭১৬৯৭৬০০৭০২৫ পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৯ ২০০০০ bv

৩৪৬ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ আলী হাওলাদার মৃত িমজবল হক হাওলাদার মৃত আয়শা পবগি ০১-০১-১৯৬০ 4217342300243 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৩৪৭ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ স্বিন তালুকদার মৃত  পিাোঃ িামনক তালুকদার মৃত পশফালী পবগি ০১-০৫-১৯৭১ 4217342299825 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.১ ১৮০০০ bv

৩৪৮ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ জুলহাস হাওলাদার পিাোঃ আকবর আলী হাওলাদার মৃত পিাসাোঃ আহলয়া পবগি ০৪-০৫-১৯৮০ 4217342299659 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৩৪৯ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ এমকন পহাহসন তালূকদার মৃত খাহদন পহাহসন তালুকদার পসানাবান মবমব ০৬-০৭-১৯৫৭ 4217342300162 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৩৫০ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ লািলু তালুকদার এমকন তালুকদার পিাসাোঃ মুকুল পবগি ০১-০৫-১৯৯২ ’১৯৯২৪২১৭৩৪২০০০১৭৭ পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

৩৫১ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ আহনায়ার তালুকদার পিাোঃ আহেল তালূকদার পিাসাোঃ ফুলবানু পবগি ২৫/০৪/১৯৭৮ 4217342300239 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৩৫২ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ শাহীন পহাহসন পিাোঃ পিাজাহার পহাহসন িহনায়ারা পবগি ০৩.০১.৭৯ 2617635374935 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

৩৫৩ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ পসাহহল হাওলাদার বাদশা হাওলাদার পকামহনুর পবগি ০২.০৩.৮২ 2617635374395 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৩৫৪ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ রাহসল হাওলাদার মৃত নুরুল ইসলাি হাওলাদার রামশদা পবগি ১৫.০৭.৮৮ 4217342299906 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৩৫৫ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ দুলাল হাওলাদার মৃত মুনসুর আলী হাওলাদার পিাসাোঃ সাহলহা পবগি ২২/০৭/১৯৭০ 4217342299296 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৩৫৬ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ উজ্জ্বল পশখ মৃত আন্তাজ উমিন পশখ পিাসাোঃ িমরয়ি পবগি ১৫/০১/১৯৭৯ 4217342299216 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv



ক্রমিক নং ওয়ার্ ড নং
গ্রাি/ িহল্লা 

নাি
তথ্য সংগ্রহহর তামরখ খানা প্রধাহনর নাি(বাংলায়) মিতা/স্বািীর নাি িাতার নাি জন্ম তামরখ জাতীয় িমরচয়িত্র জন্ম মনবন্ধন নম্বর

খানা 

প্রধাহনর 

মলঙ্গ

খানা 

প্রধাহনর 

প্রধান 

পিশা

খানার 

সদস্য 

সংখ্যা

বসত 

মিটার 

বাড়ীর 

মনজস্ব 

জমির 

খানার 

বাৎসমরক 

আয়

বতডিান 

সািামজক 

সুরক্ষা 

কার্ ডক্রহি 

সুমবধাহিাগী
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৩৫৭ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ জমলল তালুকদর পিাোঃ পিাসহলি তালুকদার পিাসাোঃ জাহানারা ১০-০৮-১৯৮১ 4217342299873 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৩৫৮ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ পসমলি মৃধা মৃত  পিাোঃ হাহশি মৃধা মৃত আহয়শা পবগি ১৫/১০/১৯৬৮ 4217342299879 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৩৫৯ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ জািাল তালুকদার মৃত আোঃ রাজ্জাক তালুকদার পিাসাোঃ জাহানারা পবগি ৩০/১২/১৯৭৭ 4217342299998 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৫ ২০০০০ bv

৩৬০ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ জালাল তালুকদর মৃত রজ্জ্ব আলী তালুকদার মৃত ছফুরজান পবগি ২০/১০/১৯৬০ 4217342299778 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.১ ১৮০০০ bv

৩৬১ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ বাদল হাওলাদার পিাোঃ সুলতান হাওলাদার  পিাসাোঃ রওশন আরা ১০-০৩-১৯৮০ 4217342299906 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৩৬২ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ রুহবল হাওলাদার মৃত সহফজ উমিন হাওলাদার পিাসাোঃ নূরজাহান পবগি ২৭/১১/১৯৮৩ ’১৯৮৩৪২১৭৩৪২৪০২২৯২ পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৯ ১৮০০০ bv

৩৬৩ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ আহশ ডদ হাওলাদার মৃত  পিাক্তার উমিন মৃত রুকুবজান মবমব ১৮/০৩/১৯৯১ 4217342300212 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৩৬৪ ৪ খাওক্ষীর ০৬.০২.১৯ নুরুল ইসলাি মৃত পিৌহজ আলী হাওলাদার আমম্বয়া খাতুন ৩০.০৬.৫৪ 4217342298815 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

৩৬৫ ৪ খাওক্ষীর ০৬.০২.১৯ রুহবল খান আবজাল খান তাসমলিা পবগি ০৭.০৬.৯২ 19924217342000100 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৩৬৬ ৪ খাওক্ষীর ০৬.০২.১৯ আোঃ লমতফ হাওলাদার মৃত শাহহদ আলী হাওলাদার আহিনা পবগি ২৩.১০.৬৫ 4217342299947 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৩৬৭ ৪ খাওক্ষীর ০৬.০২.১৯ চান মিয়া আহয়ন আলী হাওলাদার শানু মবমব ০১.০১.৬৫ 16654217342000000 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৩৬৮ ৪ খাওক্ষীর ০৬.০২.১৯ হামনফ হাওলাদার পিাহাম্মদ হাওলাদার হামলিা ০১.০১.৮২ 2692619484797 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৩৬৯ ৪ খাওক্ষীর ০৬.০২.১৯ আবু কালাি খান আফসার আলী খান আমম্বয়া পবগি ৩০.১২.৮১ 4217342299307 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৩৭০ ৪ খাওক্ষীর ০৬.০২.১৯ শমহদ খান মৃত িামনক খান পজাহবদা পবগি ০২.০৩.৭২ 4217342299747 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

৩৭১ ৪ খাওক্ষীর ০৬.০২.১৯ বাবুল খান মৃত আফসার খান আমম্বয়া পবগি ১২.০৩.৬২ 4217342299515 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৩৭২ ৪ খাওক্ষীর ০৬.০২.১৯ রমফকুল ইসলাি পখাকন আোঃ সাত্তার খান ফমরদা পবগি ০৮.০৫.৮২ 4217342299492 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৩৭৩ ৪ খাওক্ষীর ০৬.০২.১৯ সাজ্জাদ পহাহসন মৃত পসহকোর আলী রওশন আরা ০১.০১.৭৫ 4217342299709 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৩৭৪ ৪ খাওক্ষীর ০৬.০২.১৯ শমহদুল ইসলাি ফজলুর রহিান পশফালী পবগি ১২.১০.৮৮ 19888524904048500 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৩৭৫ ৪ খাওক্ষীর ০৬.০২.১৯ ইউসুফ তালুকদার মৃত খাহদি তালুকদার মৃত পসানাবান ১৮.১২.৭০ 4217342300241 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৩৭৬ ৪ খাওক্ষীর ০৬.০২.১৯ আলিগীর হাওলাদার মৃত রহহজ উমিন হাওলাদার মৃত আরাতুহন্নছা ১৮.১০.৬৭ 4217342300106 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

৩৭৭ ৪ খাওক্ষীর ০৬.০২.১৯ বাচ্চু পশখ মৃত পিান্তাজ পশখ মৃত আমছয়া খাতুন ১২.০৭.৬৫ 4217342299179 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৩৭৮ ৪ খাওক্ষীর ০৬.০২.১৯ ইউসুফ আলী হাওলাদার মৃত িনসুর আলী হাওলাদার মৃত সফুরা পবগি ০১.০১.৬২ 4217342299720 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৩৭৯ ৪ খাওক্ষীর ০৬.০২.১৯ পিাোঃ মফহরাজ পহাহসন পিাোঃ িকবুল পহাহসন মৃত পজাহবদা পবগি ০১.০১.৭৯ 4217342299748 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৩৮০ ৪ খাওক্ষীর ০৬.০২.১৯ মফহরাজ খান আজাহার খান হামলিা পবগি ০২.০২.৭৮ 4217342299181 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৩৮১ ৪ খাওক্ষীর ০৬.০২.১৯ সবুজ পশখ পিাতাহার পশখ নূরজাহান পবগি ৩০.১২.৮৮ 4217342299543 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৩৮২ ৪ খাওক্ষীর ০৬.০২.১৯ হামবল খান আবজাল খান তাসমলিা পবগি ১০.০৬.৯১ 9151540664 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

৩৮৩ ৪ খাওক্ষীর ০৬.০২.১৯ জািাল পশখ মৃত আিতাজ পশখ িমরয়ি পবগি 4217342299551 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৩৮৪ ৪ খাওক্ষীর ০৬.০২.১৯ পিাস্তফা পশখ রজ্জব আলী পশখ ফুলবানু পবগি ২৫.০১.৮৮ 4217342299332 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৩৮৫ ৪ খাওক্ষীর ০৬.০২.১৯ ফয়সাল পশখ রজ্জব আলী পশখ ফুলবানু পবগি ০১.০৪.৯৬ 6000497179 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৩৮৬ ৪ খাওক্ষীর ০৬.০২.১৯ মিজানুর রহিান মৃত পশখ আজাহার আলী সুমফয়া পবগি ০১.০৭.৭৮ 4217342299323 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৩৮৭ ৪ খাওক্ষীর ০৬.০২.১৯ পিাসহলি হাওলাদার মৃত পিৌহজ আলী হাওলাদার আমম্বয়া পবগি ৩০.১২.৭০ 4217342299563 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৩৮৮ ৪ খাওক্ষীর ০৬.০২.১৯ দুলাল খান মৃত এছাহাক আলী খান রাহবয়া পবগি ৩০.১০.৬৮ 4217342299218 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৩৮৯ ৪ খাওক্ষীর ০৬.০২.১৯ বাবুল তালুকদার এমকন তালুকদার মুকুল পবগি ০৯.০৫.৯৩ 19934217342000100 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৩৯০ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পরক্সনা পবগি হামবব িমল্লক বকুল মবমব ১৫/১১/১৯৭৭ 4217342300234 িমহলা কৃমষ ৫ ০.০৮ ২০০০০ bv

৩৯১ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ নুপুর আক্তার পিাতাহলব হাওলাদার িিতাজ পবগি ০১-০১-১৯৮৯ 4227309282145 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৩৯২ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ হামসনা আবুল বাশার লালবানু পবগি ০৮-০৪-১৯৮৩ 3313031003013 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

৩৯৩ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ র্মল পবগি পিাোঃ আফাং হাওলাদার পিাসাোঃ ফাহতিা পবগি ১৮/০৬/১৯৭২ 4217342299269 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.১ ১৮০০০ bv

৩৯৪ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ ফমরদা পিাোঃ লুৎফর তালুকদার পিাসাোঃ পরাহকয়া ২০/১০/১৯৮১ 4217342299765 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৩৯৫ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ ফমরদা পবগি পিাোঃ নুরুল হক হাওলাদার মৃত আমিনা পবগি ০৫-০৫-১৯৬৮ 4217342299890 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৮ ২০০০০ bv

৩৯৬ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ পরাজী পবগি পিাোঃ আবুল বাশার পিাসাোঃ পববী ০৫-০৬-১৯৭৭ 4217342299232 িমহলা কৃমষ ৫ ০.০৮ ২০০০০ bv
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নাি
তথ্য সংগ্রহহর তামরখ খানা প্রধাহনর নাি(বাংলায়) মিতা/স্বািীর নাি িাতার নাি জন্ম তামরখ জাতীয় িমরচয়িত্র জন্ম মনবন্ধন নম্বর

খানা 

প্রধাহনর 

মলঙ্গ

খানা 

প্রধাহনর 

প্রধান 

পিশা

খানার 

সদস্য 

সংখ্যা

বসত 

মিটার 

বাড়ীর 

মনজস্ব 

জমির 

খানার 

বাৎসমরক 

আয়

বতডিান 

সািামজক 

সুরক্ষা 

কার্ ডক্রহি 

সুমবধাহিাগী
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৩৯৭ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ আনতাজ পবগি পিাোঃ হামনফ হাওলাদার পিাসাোঃ কুলসুি মবমব ১০-০১-১৯৭৭ 4217342299635 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৩৯৮ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ িালা পবগি পিাোঃ আলিগীর পহাহসন িহনায়ারা পবগি ০১-০৩-১৯৭৭ 4217342299636 িমহলা কৃমষ ৭ ০.০৭ ২০০০০ bv

৩৯৯ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ  পসতারা পবগি পিাোঃ রুস্তুি আলী হাওলাদার পিাসাোঃ িমরয়ি মবমব ১১-০৬-১৯৫৭ 4217342300147 িমহলা শ্রমিক ৫ ০.০৭ ২০০০০ bv

৪০০ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ িিতাজ পবগি পিাোঃ সতয়ব আলী হাওলাদার রাহবয়া পবগি ১৮/০৩/১৯৮০ 4217342300112 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪০১ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ আহলয়া পবগি মৃত  পসহকোর িমল্লক মৃত আহিনা খাতুন ০১-০৭-১৯৪৭ 4217342299630 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৪০২ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ হামফজা পবগি  পিাোঃ িামনক হাওলাদার পিাসাোঃ সািবানু পবগি ০৪-০৫-১৯৬৫ 4217342299288 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪০৩ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ সূবি ডা আক্তার  মিং পিাোঃ ফারুক খান তাছমলিা পবগি ১৫-৮-১৯৯৬ 8701621206 িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৪০৪ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ িারুল পবগি পিাোঃ পিাখহলছ হাওলাদার তারাবানু ১৮/১০/১৯৬৭ 4217342299476 িমহলা কৃমষ ৫ ০.০৯ ২০০০০ bv

৪০৫ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ মিনু পবগি পিাোঃ রমশদ িমল্লক জাহানারা পবগি ১৫/০২/১৯৭১ 4217342300127 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৪০৬ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ িাকসুদা পবগি পিাোঃ নূহর আলি িমল্লক পিাসাোঃ জয়নব মবমব ১৭/০১/১৯৭৮ 4217342299650 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪০৭ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ ফয়হজার পনছা  স্বাোঃ পিাোঃ িমিনউমিন লাইমল পবগি ০১-০১-১৯৫৮ 4217342299468 িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৪০৮ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ খামদজা পবগি পিাোঃ নামসর খান জামকয়া পবগি ০৫-০৬-১৯৬৭ ’০৬৯৫১০২১১৩২৯০২ িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪০৯ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯  পিাসাোঃ পরহহনা পবগি স্বাোঃ জমলল িমল্লক পিাসা: দুলু পবগি ১৫-২-১৯৮২ 4217342300126 িমহলা শ্রমিক ৫ ০.০৮ ২০০০০ bv

৪১০ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ িনজু পবগি পিাোঃ বাদশা িমল্লক পিাসাোঃ মরমজয়া খাতুন ২১/০১/১৯৭৩ 4217342300100 িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৭ ২০০০০ bv

৪১১ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ নাজিা পবগি পিাোঃ হামলি িমল্লক পিাসাোঃ  পহাসহনয়ারা পবগি ০৫-০৪-১৯৮৭ 4217342300090 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪১২ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ জাহানারা পবগি পিাোঃ বাবুল হাওলাদার পিাসাোঃ সামফয়া পবগি ১০-০৭-১৯৭৫ 4217342299273 িমহলা কৃমষ ৭ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৪১৩ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ  পরহক্সানা পবগি পিাোঃ আকবর আলী হাওলাদার পিাসাোঃ হাসান বানু ০৪-০১-১৯৬২ 4217342299658 িমহলা কৃমষ ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

৪১৪ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ িয়না পবগি পিাোঃ আমনস হাওলাদার পিাসাোঃ শ্যাি বানু ১০-০৩-১৯৮২ 4217342298822 িমহলা কৃমষ ৫ ০.০৮ ২০০০০ bv

৪১৫ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ  পরনু পবগি পিাোঃ শাহ আলি পিাসাোঃ িাহজদা পবগি ১০-০৩-১৯৭২ 4217342299270 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৪১৬ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ রুনু পবগি পিাোঃ িমনর খান িাহজদা পবগি ০৭-১২-১৯৮০ 4217342299268 িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৪১৭ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসোঃ পদহলায়ারা পবগি সাহহব আলী তালুকদার ষাহহরা পবগি ০৯-০৪-১৯৬৭ 4217342300154 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪১৮ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ সামহদা আক্তার মৃত মুনসুর আলী পিাসাোঃ মরমজয়া পবগি ২০/১২/১৯৭৭ 4217342299987 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪১৯ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ আকমলিা পবগি পিাোঃ শাহ আলি পিাসাোঃ আমম্বয়া পবগি ২৪/০১/১৯৬৬ 4217342299904 িমহলা কৃমষ ৫ ০.১ ২০০০০ bv

৪২০ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ  পশফালী পবগি পিাোঃ হারুন সরদার পিাসাোঃ  পবগি ০১-০৫-১৯৭২ 4217342300187 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

৪২১ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ নামছিা পবগি   স্বাোঃ পিাোঃ ইব্রামহি খান ফমরদা পবগি ০৫-১২-১৯৭৮ 4217342299274 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪২২ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ লুৎফর পনছা মৃত হাহশি শরীফ মৃত আনহজরা পবগি ০৭-০৮-১৯৫২ 4217342300195 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪২৩ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ মশউলী মরিন হাওলাদার রুনা পবগি ০১-০১-১৯৮৫ 2694813831394 িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

৪২৪ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ সামফয়া পবগি পিাোঃ কাহশি হাওলাদার নূরজাহান পবগি ১২-০৬-১৯৬২ 4217342300120 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৪২৫ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ খামদজা পবগি  পিাোঃ হামনফ হাওলাদার পিাসাোঃ নূরজাহান পবগি ২০/১২/১৯৮১ 4217342299596 িমহলা কৃমষ ৫ ০.১ ২০০০০ bv

৪২৬ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ আমম্বয়া পবগি মৃত আহনায়ার হাওলাদার মৃত কুলসুি পবগি ০১-০১-১৯৪৭ 4217342299642 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪২৭ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ মনরু পবগি পিাোঃ হাওলাদার পিাসাোঃ িাহলকা পবগি ১০-১২-১৯৭৩ 4217342299593 িমহলা কৃমষ ৫ ০.১ ২০০০০ bv

৪২৮ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ রামবয়া পবগি পিাোঃ িাসুদ হাওলাদার পিাসাোঃ সুমফয়া পবগি ১০-১০-১৯৮৫ 4217342299605 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪২৯ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ শানু পবগি মৃত  পিৌহজ আলী শরীফ মৃত চন্দ্রবান মবমব ০১-০৫-১৯৯১ ’১৯৯১৪২১৭৩৪২০০০০৪৪ িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪৩০ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯

রুহুল আমিন 

 মিং আবুর কাহশি িহনায়ারা পবগি ০২-০১-১৯৭৭ 7815581107127 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৯ ১৮০০০ bv

৪৩১ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ নাজমিন পবগি মিজান হাওলাদার লাইমল পবগি ১০.০৪.৮৪ 4217342299797 িমহলা কৃমষ ৫ ০.১ ২০০০০ bv

৪৩২ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ িারুল পবগি পসাহরাব হাওলাদার রাহহলা পবগি ০১.০৫.৮২ 4217342299632 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

৪৩৩ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ তাসমলিা পবগি ফারুক খান কিলা পবগি ২৫.১২.৭০ 4217342299259 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪৩৪ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ মনলুফা পবগি   স্বাোঃ পিাহাম্মদ আলী হাওোঃ বকুল পবগি ০৭-০৫-১৯৮০ 4217342300055 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv
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৪৩৫ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ লাইজু পবগি আইয়ুব আলী হাওলাদার িিতাজ পবগি ১১.০৭.৮২ 4217342299172 িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

৪৩৬ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ সীিা পবগি িঞ্জুরুল আলি িারুল পবগি ১৮.০৯.৮২ 4217342299157 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৪৩৭ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ খামদজা পবগি সুলতান হাওলাদার জামম্বয়া খাতুন ১২.০৮.৭৫ 4217342299167 িমহলা কৃমষ ৫ ০.১ ২০০০০ bv

৪৩৮ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ আহিনা পবগি ইিাি খান সূর্ ডবান পবগি ১.১.৭৭ 42173342299487 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪৩৯ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ সুমি আক্তার আকবার আলী খান তাসমলিা পবগি ১৪.০৬.৯৭ 4203420577 িমহলা কৃমষ ৫ ০.১ ২০০০০ bv

৪৪০ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ খামদজা পবগি ফজলু খান নূরজাহান ১৮.১২.৭২ 4217342299478 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪৪১ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ রওশন আরা পখাকন হাওলাদার হাসান বানু ১০.০৮.৭২ 4217342299266 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪৪২ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ তাসমলিা পবগি ইউনুস খান কুলসুি পবগি ০১.০৫.৭০ 4217342299508 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৯ ১৮০০০ bv

৪৪৩ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ ফমরদা িারিীন স্বাোঃহিাোঃ ইউসুফ আলী হাওোঃ রুিবান পবগি ১৩-১২-১৯৭২ 4217342299171 িমহলা কৃমষ ৫ ০.১ ২০০০০ bv

৪৪৪ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ িহনায়ারা পবগি পিাশাহরফ হাওলাদার হামিদা পবগি ২০.১০.৭৬ 4217342299173 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

৪৪৫ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ িিতাজ পবগি নুরুল হক তালূকদার মৃত সাহলহা পবগি ০৫.১২.৬২ 421734229300166 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪৪৬ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ মজন্নাত পবগি আলী পহাহসন হাওলাদার িঞ্জুমরনা পবগি ০৮.১২.৬৮ 4217342299280 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪৪৭ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ তাসমলিা পবগি নুরুল ইসলাি িহনায়ারা পবগি ০৫.০৩.৮৩ 4217342300610 িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

৪৪৮ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ সুইটি পবগি বমশর উমিন হাওলাদার হামফজা পবগি ০৫.০১.৮৭ 4217342299291 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৪৪৯ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ হামসনা পবগি আোঃ আমজজ জমরনা খাতুন ০১.০১.৬৩ 1592039555376 িমহলা কৃমষ ৫ ০.১ ২০০০০ bv

৪৫০ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ নুপুর পবগি জামকর িমল্লক িিতাজ পবগি ০৫.০৭.৮৭ 421734300091 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪৫১ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ ফাহতিা পবগি ইউনুস িমল্লক শািসুন্নাহার ১৫.০৪.৬২ 4217342300188 িমহলা কৃমষ ৫ ০.১ ২০০০০ bv

৪৫২ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পসমলনা আলকাস িামঝ আয়শা পবগি ১১.০১.৭৩ 4217342299794 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪৫৩ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ শাহানাজ আোঃ সালাি নূরজাহান ১৮.১০.৬৭ 4217342299164 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪৫৪ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ রমবউল পহাহসন  মিং পিাোঃ মুনসুর হাওলাদার পছাহকলা পবগি ০৫-০৭-১৯৮৭ 1947542278 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৯ ১৮০০০ bv

৪৫৫ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ রুনু পবগি শাহাবুল হাওলাদার রাহবয়া পবগি ০৮.০৬.৭৮ 4217342299277 িমহলা কৃমষ ৫ ০.১ ২০০০০ bv

৪৫৬ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ নূরহনহার পবগি পসাহরাব খান চানবরু পবগি ২৫.১২.৭৭ 4217342299505 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪৫৭ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ িহনায়ারা পবগি পিাতাহার পহাহসন মৃত আমছয়া খাতুন ০১.০১.১৯৪৫ 19454217342000000 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪৫৮ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ নূরজাহান পবগি পিাোঃ িহব্বত আলী হাওলাদার মৃত ছায়াতন মবমব ১০.০৪.৬০ 4217342299568 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৯ ১৮০০০ bv

৪৫৯ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ িিতাজ পবগি পিাতাহলব হাওলাদার চন্দ্রবান মবমব ১০-০১-১৯৭০ 4227309283347 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪৬০ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ সুিা আক্তার পিাোঃ পখাকন খান পিাসাোঃ িারুফা পবগি ২১.০৯.১৯৯৮ 6003460083 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪৬১ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ পিাসা: িহনায়ারা পবগি মৃত লমতফ হাওলাদার জয়তুন মবমব ১২-১২-১৯৫০ 4217342301235 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪৬২ ৪ খাওক্ষীর ০১-০৬-২০১৯ রািী চান্দু হাওলাদার িাহজদা পবগি ০৩.১০.৭২ 4217342299270 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪৬৩ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ পিাদাহের মিয়া মৃত আোঃ হামকি পবিারী মৃত উহম্ম কুলসুি ০১-০১-১৯৬৫ 4217342300688 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.৭ ১৮০০০ bv

৪৬৪ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ আবুল বাশার িামঝ মৃত লালচান িামঝ রামহলা পবগি ০১-০৩-১৯৬০ 4217342300581 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৭ ২০০০০ bv

৪৬৫ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ কমবর কাজী আব্দুল িাহলক কাজী পিাসাোঃ হামিদা পবগি ০২-০২-১৯৮৪ 4217342300399 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪৬৬ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পসমলি পরজা আব্দুল গমি সাহলহা পবগি ০৩-০৩-১৯৭৫ 4217342298827 পুরুষ কৃমষ ৭ ০.০৫ ২০০০০ bv

৪৬৭ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ ফমরদুল হক খমলফা মৃত  পিান্তাজ উমিন খমলফা পিাসাোঃ হাহজরা পবগি ১২-০৫-১৯৬৭ 4217342300650 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

৪৬৮ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ রহিান খান আোঃ িন্নান খান িিতাজ পবগি ০৫-০৩-১৯৮২ 4217342300678 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৪৬৯ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ আোঃ বাহরক হাওলাদার মৃত িহফজ উমিন মৃত লাল বানু ২০/০৩/১৯৬২ 4217342300556 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮ ২০০০০ bv

৪৭০ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ শাহাবুব শরীফ পিাোঃ জাহাঙ্গীর শরীফ  পিাসাোঃ িাহামুদা পবগি ১০-১২-১৯৯৪ ’১৯৯৪৪২১৭৩৪২০০০১৭২ পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৯ ১৮০০০ bv

৪৭১ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ নূর পিাহাম্মদ পবিারী মৃত এফাজ উমিন পবিারী পিাসাোঃ খামদজা পবগি ১৫/০৬/১৯৬৯ 4217342300677 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪৭২ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ রুহবল সরদার পিাোঃ আলিগীর সরদার পিাসাোঃ  পরনু পবগি ০১-০১-১৯৮৯ 4217342301026 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪৭৩ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ আমজজ সরদার মৃত ইসিাঈল সরদার কুসবানু পবগি ২১/০৫/১৯৭৫ 4217342300987 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৪৭৪ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ সুলতান হাওলাদার মৃত রহহজ উমিন হাওলাদার মৃত ফজর বানু ১০-০৭-১৯৫২ 4217342300492 পুরুষ কৃমষ ৫ ০.০৮ ২০০০০ bv
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৪৭৫ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ রাজু হাওলাদার পিাোঃ সুলতান হাওলাদার  পিাসাোঃ কুলসুি পবগি ১১-০৭-১৯৯০ ’১৯৯০৪২১৭৩৪২০০০০৭২ পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৪৭৬ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাহাম্মদ আলী হাওলাদার মৃত আফতার উমিন হাওলাদার মৃত কুলসুি পবগি ০৩-০২-১৯৫৮ 4217342300812 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪৭৭ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ িামনক হাওলাদার পিাোঃ মসরাজ মিয়া পিাসাোঃ আমছয়া পবগি ০২-০১-১৯৮৭ 4217342300828 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৪৭৮ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ আকবর  মিং মুজাহার খমলফা বকুল পবগি ০৫-০৫-১৯৮২ ’০৬৯৫১২৬২৯৭৯৫৫ পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৮ ২০০০০ bv

৪৭৯ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পশখ পিাহাম্মদ আহনায়ার পশখ পিাহাম্মদ ইসিাইল লালবানু পবগি ১০-১০-১৯৭২ ’১৯৭২৪২১৭৩৪২৫০২৩৫৬ পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.১ ২০০০০ bv

৪৮০ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ ননী পগািাল কম্মডকার মৃত িঙ্গল চন্দ্র কম্মডকার িমি রািী ০১-০৩-১৯৬২ 4217342300892 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৪৮১ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ রুহবল আব্দুল খাহলক হাওলাদার পিাসাোঃ রাহবয়া ২০/০২/১৯৯২ ’১৯৯২৪২১৭৩৪২০০০১৪০ পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪৮২ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ পসাহহল রানা আোঃ িমজদ পবিারী শাহানাজ িারিীন ২৬/০২/১৯৮৯ ’১৯৮৯৪২১৭৩৪২০০০০১৮ পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৯ ২০০০০ bv

৪৮৩ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ আমজজ পবিারী মৃত ইনছান আলী মৃত আহলকজান ০১-০৩-১৯২৯ 4217342300514 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৮ ২০০০০ nü v

৪৮৪ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পবল্লাল পবিারী মৃত এন্তাজ উমিন পবিারী পিাসাোঃ  পহাহসন বানু ০১-০১-১৯৭১ 4217342300724 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৪৮৫ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ কালাি হাওলাদার পিাোঃ িাহলক হাওলাদার মৃত সুমফয়া পবগি ০১-০৫-১৯৬৫ 4217342300914 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.১ ১৮০০০ bv

৪৮৬ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ ইউনুস খান মৃত লাল খান মৃত সুরজবান মবমব ০১-০৮-১৯৫৮ 4217342300845 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪৮৭ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ বকুল রানী  স্বাোঃ মনতাই িামঝ িারুল রানী ১২-০৩-১৯৬৮ 4217342300879 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৮ ১৮০০০ nü v

৪৮৮ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ হারুন িমল্লক মৃত আনহতজ িমল্লক মৃত পিাসাোঃ পরাহকয়া পবগি ১০-০৩-১৯৬১ 4217342300663 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৪৮৯ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ মরয়াজুল খান মৃত পিাতাহলব খান পিাসাোঃ সহিতডবানু ১২-০৪-১৯৮২ 4217342301035 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.১ ১৮০০০ bv

৪৯০ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ আোঃ রমহি মিয়া মিং পলহাজ উমদÍন মিয়া সসয়দুন পনছা ০২-১১-১৯৫৭ 8240086945 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৪৯১ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ জালাল হাওলাদার পিাোঃ নূর পিাহাম্মদ হাওলাদার হামলিা ০১-০১-১৯৭২ 4217342300927 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৮৫ ২০০০০ bv

৪৯২ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ আবুল কালাি মৃধা মৃত আবুল সাহহদ মৃধা পিাসাোঃ  পখাহদজা পবগি ০১-০৩-১৯৫৯ ’১৯৫৯৪২১৭৩৪২০০০০০৩ পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.৭৫ ২০০০০ bv

৪৯৩ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ মবিল চন্দ্র কম্মডকার মৃত পগািাল কম্মডকার মৃত সন্ধযা রািী ২৫/১২/১৯৫৯ 4217342300504 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪৯৪ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ সুমখ আক্তার স্বাোঃ িামুন হাওলাদার সুমফয়া পবগি ১৪/৭/১৯৮৭ 4217342301412 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪৯৫ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ রমফক খান মৃত হাহিদ আলী খান ছাহহরা পবগি ০১-১১-১৯৭৩ 4217342300729 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৪৯৬ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ নুরুল হক আফতার উমিন হাওলাদার রাহবয়া পবগি ১৫/০৮/১৯৭৪ 4217342300925 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৪৯৭ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ আোঃ রমশদ খান মৃত আবুল হাহশি খান মরমজয়া পবগি ০১-০১-১৯৫৮ 4217342302405 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.১ ১৮০০০ bv

৪৯৮ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ কািাল খান পসহকোর আলী খান পিাসাোঃ চানবরু পবগি ১৫/০৭/১৯৮০ 4217342300402 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৪৯৯ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ পদহলায়ার খান পিাোঃ নুরুল ইসলাি মরমজয়া পবগি ১২-০৫-১৯৮৫ 4217342300731 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৮৫ ২০০০০ bv

৫০০ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ দুলাল সরদার মৃত আোঃ রমহি সরদার মরমজয়া পবগি ২৬/০৫/১৯৮১ ’০৯২২৫০৭৮২৫৪০৮ পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.৭৫ ২০০০০ bv

৫০১ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯  পিাসাোঃ শাজনা পবগি  ুাস্বাোঃ পিাোঃ শমহদ হাওলাদার মফহরাজা পবগি ০৫-০২-১৯৮৭ 4217342301670 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৫০২ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ সমির পদবনাথ সুধীর চন্দ্র পদবনাথ মৃত আরতী রািী ১১-১১-১৯৮৫ 4217342300934 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

৫০৩ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ কালাচাঁন পদবনাথ মৃত িরত চন্দ্র পদবনাথ মৃত আরতী পদবনাথ ১০-০৪-১৯৬০ 4217342300936 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৫০৪ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ আোস খান মৃত সাহদক আলী খান মৃত সািচুহন্নছা ১২-১২-১৯৫৮ 4217342300985 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

৫০৫ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯  পিাোঃ নূহর আলি হাহতি আলী হাওলাদার কদবানু ১০-১০-১৯৭১ 4217342300541 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৫০৬ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ শহীদ খান মৃত পজাবাহয়দুল হক খান মৃত সুরাতন ০২-০৫-১৯৭৭ 4217342300598 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৫০৭ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ শহীদুল ইসলাি আোঃ িমজদ পবিারী আছুরা পবগি ১২-০৩-১৯৮০ 4217342300567 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.১ ২০০০০ bv

৫০৮ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ আব্দুস পসাবাহান খান মৃত পিাোঃ ফুল খান মৃত পিাসাোঃ রাহহলা পবগি ১৫/০১/১৯৪৮ 4217342300358 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৫০৯ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ আোঃ কুদ্দুস হাওলাদার পিাোঃ জয়নাল হাওলাদার সাহলহা পবগি ০৫-০১-১৯৭৩ 4217342300867 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.১ ১৮০০০ bv

৫১০ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ পখাকন িমল্লক পিাোঃ পসহকোর িমল্লক পিাসাোঃ শামন্ত পবগি ১৮/০৫/১৯৮০ 4217342300604 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৫১১ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ নজরুল ইসলাি পিাোঃ পিাজাহম্মল হাওলাদার পিাসাোঃ সুরাতুহন্নছা ০৬-০৭-১৯৮৫ 4217342300656 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৫১২ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ িামনক হাওলাদার পিাোঃ সুলতান হাওলাদার কুলসুি পবগি ১০-১২-১৯৮২ 4217342300643 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

৫১৩ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯  িমনরুল ইসলাি মিং মুজাহার  হাওলাদার িমনরুল ইসলাি ০১-০৩-১৯৭৭ 4217342300665 পুরুষ কৃমষ ৫ ০.০৮ ২০০০০ bv

৫১৪ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ মদমলি রমব দাস মৃত ল²ুী রমব দাস িগবতী রািী দাস ১০-০৮-১৯৭১ ’১৯২৫৮০১২২১১১৫ পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv
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৫১৫ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ আোঃ বাহসদ খমলফা  মিং মুজাহার আলী হাওলাদার সফুরজান মবমব ১৫-৭-১৯৭২ 3749211573 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

৫১৬ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ ফজলুল হক মৃত ইসিাঈল সরদার পিাসাোঃ বানু পবগি ১২-০৮-১৯৭৩ 4217342300995 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৫১৭ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ আোস তালুকদার মৃত খাহলক তালুকদার পিাসাোঃ জামকয়া পবগি ০৮-০৬-১৯৭২ 4217342300611 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

৫১৮ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ শাহজাহান খান মৃতোঃ পিাোঃ ফজহল আলী খান সামফয়া পবগি ৩০/০৫/১৯৭৩ 4217342300965 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৫১৯ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ চুন্নু খান পিাোঃ নুরুল ইসলাি মরমজয়া পবগি ০৩-১১-১৯৭২ 4217342300732 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৫২০ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ অিল রায় মৃত রাহজন্দ্রনাথ রায় মৃত জীবমন রায় ২৮/০২/১৯৬০ 4217342301145 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৫২১ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ ছহরায়ার পহাহসন খান নামসর পিাোঃ শাহজাহান খান আহলয়া পবগি ০৩-০৩-১৯৭১ ’২৬৯৭৬৮৯৪৭৬০১৪ পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

৫২২ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ পিাসহলি আলী মৃত আশরাফ আলী জুহবদা খাতুন ২৫/০২/১৯৬২ ’২৬৯০৪২১৩৭১০০৭ পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৫২৩ ৫ আমিরাবাদ ০৬.০২.১৯ আোঃ রমশদ পবিারী মৃত গফুর পবিারী মৃত রমহিা পবগি ০১.১২.৭৫ 4217342300532 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৫২৪ ৫ আমিরাবাদ ০৬.০২.১৯ পিাহাম্মদ আলী হাওলাদার আফতার আলী হাওলাদার সাহিতডবান ০১.০২.৮০ 4217342300815 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৫২৫ ৫ আমিরাবাদ ০৬.০২.১৯ পসামলি খান নূর ইসলাি খান মরমজয়া পবগি ০১.০৩.৭২ 4217342300918 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

৫২৬ ৫ আমিরাবাদ ০৬.০২.১৯ আলতাফ পহাহসন তালুকদার খাহলক তালুকদার জামকয়া পবগি ১৫.১০.৬৪ 4217342300066 পুরুষ কৃমষ ৫ ০.০৮ ২০০০০ bv

৫২৭ ৫ আমিরাবাদ ০৬.০২.১৯ শামিি খান নূর ইসলাি খান মরমজয়া পবগি ১২.১২.৮০ 4217342300721 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৫২৮ ৫ আমিরাবাদ ০৬.০২.১৯ আোঃ রাজ্জাক আোঃ গফুর রমহিা খাতুন ২২.০৪.৬০ 4794507095498 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

৫২৯ ৫ আমিরাবাদ ০৬.০২.১৯ মদবস চন্দ্র িামঝ ি‚বন চন্দ্র িামঝ িারুল রািী ১৪.০৬.৯৭ 7351623124 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৫৩০ ৫ আমিরাবাদ ০৬.০২.১৯ আোঃ লমতফ হাওলাদার মৃত কাহছি আলী হাওলাদার মৃত লালিন পবগি ০৫.০৩.৪৮ 4217342300979 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

৫৩১ ৫ আমিরাবাদ ০৬.০২.১৯ রাহসল পবিারী মসরাজুল হক পবিারী িাকসুদা পবগি ০১.০২.৮৬ 4217342300832 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৫৩২ ৫ আমিরাবাদ ০৬.০২.১৯ হারুন পবিারী এন্তাজ উমিন পবিারী মৃত পজল বানু ০১.০৩.৬২ 4217342300977 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৫৩৩ ৫ আমিরাবাদ ০৬.০২.১৯ সতয়ব আলী খমলফা আোঃ হামকি খমলফা হাহিলা পবগি ০১.০৩.৫৪ 4217342300511 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

৫৩৪ ৫ আমিরাবাদ ০৬.০২.১৯ আল-আমিন সুলতান আকন ফাহতিা পবগি ০১.১২.৮২ 4217342300592 পুরুষ কৃমষ ৫ ০.০৮ ২০০০০ bv

৫৩৫ ৫ আমিরাবাদ ০৬.০২.১৯ লাল মিয়া কাহদর হাওলাদার সবুরজান মবমব ০৫.১১.৬৫ 125805336752 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৫৩৬ ৫ আমিরাবাদ ০৬.০২.১৯ জমলল তালুকদার ছত্তার তালুকদার পনহারু পবগি ০৫.০৪.৭৭ 4217342300491 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

৫৩৭ ৫ আমিরাবাদ ০৬.০২.১৯ শমহদুল ইসলাি ওহাব খান সামফয়া পবগি ১২.১২.৯১ 199142173422000000 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৫৩৮ ৫ আমিরাবাদ ০৬.০২.১৯ আোঃ িন্নান পবিারী মৃত মুজাহার পবিারী িমিনা খাতুন ০১.০১.৪০ 4217342300676 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

৫৩৯ ৫ আমিরাবাদ ০৬.০২.১৯ রুহুল আমিন হাওলাদার কাহদর হাওলাদার ফাহতিা পবগি ০১.০৩.৭৬ 4217342300730 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৫৪০ ৫ আমিরাবাদ ০৬.০২.১৯ িমনর খান আব্দুল খাহলক খান ফমরদা পবগি ০১.০৬.৮৮ 4217342302309 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৫৪১ ৫ ডুমবল ০৬.০২.১৯ পিাোঃ জািাল পহাহসন আোঃ রব হাওলাদার আহনায়ারা পবগি ০৫.০৩.৭২ 19724217342301200 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

৫৪২ ৫ ডুমবল ০৬.০২.১৯ সাইদুল পিাহাম্মদ সাহলহা পবগি ০৫.০৩.৮০ 4217342301641 পুরুষ কৃমষ ৫ ০.০৮ ২০০০০ bv

৫৪৩ ৫ ডুমবল ০৬.০২.১৯ পিাতাহলব হাওলাদার পিৌহজ আলী হাওলাদার ফুলবানু পবগি ০২.০৩.৬০ 4217342301544 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৫৪৪ ৫ ডুমবল ০৬.০২.১৯ আফজাল খমলফা মৃত মুজাহার খমলফা পসতারা পবগি ২০.১২.৬০ 4217342301332 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

৫৪৫ ৫ ডুমবল ০৬.০২.১৯ িমনর খান রমশদ খান হাওয়া পবগি ০১.০১.৮৩ 198342173422000000 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৫৪৬ ৫ ডুমবল ০৬.০২.১৯ সাহয়ি খান আহয়ন আলী খান সুমফয়া পবগি ০১.০১.৮৩ 2692618514388 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

৫৪৭ ৫ ডুমবল ০৬.০২.১৯ পবল্লাল হাওলাদার মৃত আোঃ রব হাওলাদার আহনায়ারা পবগি ২৫.১২.৮১ 4217342301724 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৫৪৮ ৫ ডুমবল ০৬.০২.১৯ আোঃ িমজদ খান মৃত ইঙ্গুল উমিন খান হামলিা পবগি ০১.০১.৭১ 4794508103252 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৫৪৯ ৫ ডুমবল ০৬.০২.১৯ হাহফজ পিাোঃ আল আমিন  মিং পিাোঃআোঃ আমজজ হামসনা পবগি ৩০-১২-১৯৯২ 1491214365 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

৫৫০ ৫ ডুমবল ০৬.০২.১৯ নান্টু িমল্লক আজাহার িমল্লক পহাসহনয়ারা ২১.০৪.৮৫ 4217342301635 পুরুষ কৃমষ ৫ ০.০৮ ২০০০০ bv

৫৫১ ৫ ডুমবল ০৬.০২.১৯ িমহউমিন বাহরক হাওলাদার নূরজাহান পবগি ২৭.০৪.৮৪ 19844217342000000 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৫৫২ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ িাসুদ রানা পিাোঃ শাহআলি হাওলাদার পিাসাোঃ িিতাজ পবগি ১৫/০১/১৯৮৬ 4217342301090 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

৫৫৩ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ িাসুি হাওলাদার পিাোঃ ফমরদ হাওলাদার পিাসাোঃ মবউটি পবগি ০৬-০১-১৯৯২ ’১৯৯২৪২১৭৩৪২০০০১৪১ পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৫৫৪ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ ইমিস হাওলাদার মৃত পিাোঃ শহফজ উমিন পিাসাোঃ হাহজরা পবগি ০১-০৭-১৯৭২ 4217342301117 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv
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৫৫৫ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ জমলল হাওলাদার মৃত  পিাোঃ সাহদক হাওলাদার মৃত পিাসাোঃ কুলসুি মবমব ০২-০৩-১৯৬৫ 4217342301674 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৭ ২০০০০ bv

৫৫৬ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ ইমিস মিরা  মিং পিাোঃ কুমি মিরা ফাহতিাহু বগি ০৩-০৭-১৯৯০ 1990421734200140 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৫৫৭ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পখারহশদ পশখ মিং আবুল পশখ িিতাজ পবগি ১০-০৭-১৯৬৩ 4217342300882 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৯ ১৮০০০ bv

৫৫৮ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ খমললুর রহিান মৃত পিাোঃ ছাহদক হাওলাদার মৃত পিাসাোঃ কুলসুি পবগি ৩০/০১/১৯৬০ 4217342301185 পুরুষ কৃমষ ৭ ০.০৯ ১৮০০০ bv

৫৫৯ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ আলাউমিন খান মৃত পিাোঃ আফতার আলী খান মৃত পিাসাোঃ শাহাবানু ১৫/০৮/১৯৬৫ 4217342301110 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৫৬০ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ িাহাবুল মৃধা মৃত  পিাোঃ মুজাহার মৃধা পিাসাোঃ আহিনা পবগি ০৫-০২-১৯৫৮ 4217342301369 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.১ ২০০০০ bv

৫৬১ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ আব্দুর রাজ্জাক হাওলাদার মৃত আদি আলী হাওলাদার পিাসাোঃ বানু পবগি ০৩-০২-১৯৫০ 4217342301310 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৫৬২ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ িমনর পহাহসন হাওলাদার পিাোঃ শাহাজউমিন হাওলাদর মৃত মরমজয়া ০৫-০৮-১৯৭৯ ’০৬১৯৪৩১২৮২৫৪৭ পুরুষ কৃমষ ৭ ০.০৯ ১৮০০০ bv

৫৬৩ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ পসালাইিান খমলফা মিং পিাোঃ আোঃ হামকি খমলফা হাহিলা পবগি ১০-০৫-১৯৬৬ 4217342300554 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮ ২০০০০ bv

৫৬৪ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ মুনসুর হাওলাদার মৃত পিাোঃ আদি আলী হাওলাদার মৃত পিাসাোঃ ছফুরা পবগি ০৫-০১-১৯৫৫ 4217342301305 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৫৬৫ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ জালাল খান মৃত আোঃ রমশদ খান মৃত শাহাবানু পবগি ১০-১২-১৯৭৫ 4217342301111 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮ ২০০০০ bv

৫৬৬ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ হামববুর রহিান রমি মৃত পিাোঃ আহলক পশখ মৃত পিাসাোঃ সাহলহা পবগি ০২-০৮-১৯৭৪ 4217342301304 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৫৬৭ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ পখাকন হাওলাদার পিাোঃ ওয়াহজদ আলী মৃত পিাসাোঃ পরনু পবগি ২০/০১/১৯৮৬ 4217342301220 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.১ ২০০০০ bv

৫৬৮ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ নুরুল ইসলাি মৃত রজ্জব আলী খান জাহবদা পবগি ২৫/০৩/১৯৫০ ’১৯৫০৪২১৭৩৪২৫০১১৫০ পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৯ ২০০০০ bv

৫৬৯ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ বাদশা খান পিাোঃ শাহ-øআলি খান পিাসাোঃ মিনারা পবগি ১৫/০২/১৯৮৪ 4217342301631 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv

৫৭০ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ আোঃ রমহি হাওলাদার মৃত পিাোঃ এন্তাজ উমিন হাওলাদার মৃত পিাসাোঃ হামকমুহন্নছা ২০/০১/১৯৫০ 4217342301149 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৫৭১ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ আোঃ কমরি হাওলাদার মৃত পিাোঃ এন্তাজ উমিন হাওলাদার মৃত পিাসা হামকমুহন্নছা ১২-১২-১৯৬০ 4217342301230 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৫৭২ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ আোঃ সালাি হাওলাদার মৃত পিাোঃ নুরুল হক হাওলাদার পিাসাোঃ নূরজাহান পবগি ১২-১২-১৯৬০ 4217342301231 পুরুষ কৃমষ ৫ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৫৭৩ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ জাহাঙ্গীর হাওলাদার মৃত এন্তাজ উমিন হাওলাদার মৃত পিাসাোঃ সানু পবগি ২৪/০৬/১৯৬২ 4217342301498 পুরুষ কৃমষ ৫ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৫৭৪ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ আহেল আলী হাওলাদার মৃত ওয়াহজদ আলী হাওলাদার মৃত পিাসাোঃ লালবরু পবগি ১১-০৫-১৯৫১ 4217342301441 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv

৫৭৫ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ কািাল পহাহসন ওহাব আলী হাওলাদার রামশদা পবগি ১১-০১-১৯৮৪ ’১৯৮৪৪২১৭৩৪২৩০১৪৪৪ পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৫৭৬ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ ইউসুফ আলী হাওলাদার মৃত পিাোঃ সসজমিন হাওলাদার পিাোঃ রুমি পবগি ১২-০১-১৯৫৮ 4217342301451 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৫৭৭ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ আমনস হাওলাদার মৃত সসজমিন হাওলাদার পিাসাৎ রুমি পবগি ০৭-০৮-১৯৭৯ 4217342301457 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.১ ২০০০০ bv

৫৭৮ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ পিাশাহরফ পহাহসন মৃত িজগুল উমিন হাওলাদর মৃত পিাসাোঃ আমিরি পবগি ২০/০৩/১৯৬৭ 4217342301076 পুরুষ কৃমষ ৫ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৫৭৯ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ আফজাল খমলফা মৃত পিাোঃ মুজাহার খমলফা মৃত পিাসাোঃ পসতারা পবগি ২০/১২/১৯৬০ 4217342301332 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv

৫৮০ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ সমজব পিাোঃ জািাল হাওলাদার পিাসাোঃ িারিীন পবগি ০৭-০১-১৯৯৪ ’১৯৯৪৪২১৭৩৪২০০০১৩৩ পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৫৮১ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ নজরুল ইসলাি দজী পিাোঃ আব্দুস পসাবাহান দমজড পিসাোঃ সুমফয়া পবগি ১০-০৪-১৯৭৩ 4217342301183 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.১ ২০০০০ bv

৫৮২ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ ইমিস খমলফা মৃত পিাোঃ আব্দুল কাহদর খমলফা পিাসাোঃ আহনায়ারা পবগি ১২-০৪-১৯৮০ 4217342301711 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৭ ২০০০০ bv

৫৮৩ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ তুজাম্বর আলী খমলফা মৃত আব্দুল কাহদর খমলফা পিাসাোঃ আহনায়ারা পবগি ০১-০১-১৯৭০ 4217342301237 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮৫ ১৮০০০ bv

৫৮৪ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ কমবর পহাহসন হাওলাদার মৃত পিাোঃ শাহহদ আলী হাওলাদার পিাসাোঃ রমহিা পবগি ০১-০৫-১৯৭৭ 4217342301649 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৯ ১৮০০০ bv

৫৮৫ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ শািীি খমলফা আফছার খমলফা পিাসাোঃ রাহবয়া পবগি ২১/০৩/১৯৮২ 4217342301294 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮ ২০০০০ bv

৫৮৬ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ পহলাল খমলফা মৃত পিাোঃ মুজাহার খমলফা মৃত পিাসাোঃ পসতারা পবগি ১৫/০২/১৯৫৭ 4217342301283 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.১ ২০০০০ bv

৫৮৭ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ িমনর পহাহসন হাওলাদার মৃত চুন্নু হাওলাদার পিাসাোঃ নূরজাহান পবগি ১২-০৮-১৯৮২ 4217342301295 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৫৮৮ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ পদহলায়ার পহাহসন মৃত  পিাোঃ পসকাোর আলী  মৃত পিসাোঃ পতারাবজান মবমব ১৮/০৭/১৯৬২ 4217342301189 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৫৮৯ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ শাহ-আলি মৃত আহনায়ার পহাহসন  পিাসাোঃ আমম্বয়া পবগি ০৮-০৮-১৯৬০ ’২৬৯৬৩৫২৪২৯৪৮৩ পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৭ ২০০০০ bv

৫৯০ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ মশিন খমলফা মিংমৃত আফসার খমলফা রাহবয়া পবগি ১৫-৩-১৯৮০ 4217342301292 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৫৯১ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ হান্নান হাওলাদার পিাোঃ শাহজাহান হাওলাদার পিাসাোঃ মরমজয়া পবগি ১৫/০৭/১৯৬৬ 4217342304130 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv

৫৯২ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ শমহদুল ইসলাি খান মৃত  পিাোঃ আতাহার আলী খান পিাসাোঃ লালিানু ২১/০৪/১৯৭০ 4217342301662 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

৫৯৩ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ স্বিন হাওলাদার আোঃ রব হাওলাদার সাহলহা পবগি ২০/০১/১৯৭৯ ’১৯৭৯০১২৫৮০২৩১৯৬৪১ পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৫৯৪ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ আোঃ রমশদ খান মৃত  পিাোঃ মহঙ্গুল উমিন খান মৃত পিাসাোঃ হামলিা পবগি ১৪/০৮/১৯৫৯ 4217342301470 পুরুষ কৃমষ ৫ ০.০৮ ১৮০০০ bv
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৫৯৫ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ নামসর হাওলাদার আব্দুল গমি হাওলাদার আমম্বয়া পবগি ১৫/০৫/১৯৭২ 4224006123051 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

৫৯৬ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ আব্দুল আলী হাওলাদার মৃত  পিাবারক আলী মৃত শহর বানু ২০/১০/১৯৫৫ 4217342301320 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৫৯৭ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ আব্দুল িন্নান হাওলাদার মৃত  পিাোঃ হাচন আলী মৃত পিাসাোঃ আহিনা পবগি ২০/০৩/১৯৬০ 4217342301238 পুরুষ কৃমষ ৭ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৫৯৮ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ আলী পহাহসন মৃত  পিাোঃ আদি আলী মৃত পিাসাোঃ জমিনা পবগি ২১/১২/১৯৬৩ 4217342301101 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮৫ ২০০০০ bv

৫৯৯ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ শাহজাহান হাওলাদার মৃত  পিাোঃ এহজি উমিন হাওলাদার মৃত পিাসাোঃ জমিনা পবগি ০৪-০৯-১৯৫৫ 4217342301673 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৯ ১৮০০০ bv

৬০০ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ পিস্তফা হাওলাদার মৃত  পিাোঃ পিান্তাজ উমিন হাওলাদার পিাসাোঃ জহবয়া পবগি ১১-০৭-১৯৭২ 4217342301494 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৭ ২০০০০ bv

৬০১ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ িাসুি িমল্লক পিাোঃ আিহজদ িমল্লক পিাসাোঃ আমসয়া পবগি ০৮-০৩-১৯৮২ 4217342301651 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৬০২ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ ফমরদ হাওলাদার মৃত আোঃ িমজদ হাওলাদার মৃত লালবানু পবগি ১৫/০৭/১৯৬৬ 4217342301364 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৬০৩ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ সাইদুল ইসলাি মৃত পিাোঃ আতাহার আলী খান পিাসাোঃ লালবানু পবগি ১৫/০১/১৯৮৫ 4217342301244 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৬০৪ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ হারুন খান মৃত  পিাোঃ রমশদ খান মৃত শাহাবানু পবগি ১২-১২-১৯৮০ 4217342301073 পুরুষ কৃমষ ৫ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৬০৫ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ মলটন খান মৃত  পিাোঃ আজাহার আলী খান মৃত পিাসাোঃ রাহবয়া পবগি ১০-০৪-১৯৮২ 4217342301224 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.১ ২০০০০ bv

৬০৬ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ হামনফ হাওলাদার মৃত  পিাোঃ আশ্রাফ আলী হাওলাদার পিাসাোঃ জহবদা পবগি ২৮/০৯/১৯৬৮ 4217342301565 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৬০৭ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ পসমলি হাওলাদার মৃত  পিাোঃ সাহহদ আলী পিাসাোঃ কিলা পবগি ১৮/০৮/১৯৮৭ 4217342301119 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৮৫ ১৮০০০ bv

৬০৮ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ আোঃ হাই পিাোঃ আোঃ ওহাব হাওলাদার পিাসাোঃ রামশদা পবগি ১০-১২-১৯৮৮ 4217342301663 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৯ ২০০০০ bv

৬০৯ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ পবলাহয়ত পহাহসন তালুকদার মৃত  পিাোঃ পহিাহয়ত পহাহসন মৃত পিাসাোঃ আমজমুহন্নছা ১৫/০১/১৯৬৮ 4217342301116 পুরুষ কৃমষ ৫ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৬১০ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ পতাফাহজ্জল খমলফা মৃত  পিাতাহার খমলফা মৃত জহুরা পবগি ২১/০৮/১৯৬০ 4217342301272 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৬১১ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ মফহরাজা পবগি আলিগীর খান সুমফয়া পবগি ০৯.১২.৭২ 4217342301520 িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৭ ২০০০০ bv

৬১২ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ সাহহরা পবগি আব্দুল িন্নান হাওলাদার িক্ষী পবগি ২৬.০৯.৫৪ 4217342301424 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৯ ১৮০০০ bv

৬১৩ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ নূরজাহান পবগি পসহকোর আবু জাফর পহহলনা পবগি ২৩.১০.৮২ 4217342301421 িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৬১৪ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ শানু পবগি পিাোঃ জাহাঙ্গীল পহাহসন  পিাসাোঃ সমখনা পবগি ০১-০১-১৯৭৭ 4217342300380 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৬১৫ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ ছাহহরা পবগি মৃত খাহলক হাওলাদার মৃত জামিনা খাতুন ১২-০১-১৯৬৩ 4217342300970 িমহলা শ্রমিক ৫ ০.১ ২০০০০ bv

৬১৬ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ ছাহহরা পবগিনা স্বাোঃ মৃত হাহিদ আলী খান পগালািজান ২২-৮-১৯৪৩ 4217342300722 িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৭ ২০০০০ bv

৬১৭ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ মবিা রািী অমূল্য চন্দ্র পদবনাথ মৃত মনি ডল রািী ০১-১২-১৯৫৩ 4217342300931 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৯ ১৮০০০ bv

৬১৮ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ শ্রীিমত হামস রািী কম্মডকার শ্রী শংকর চন্দ্র কম্মডকার শ্রীিমত আরতী রািী কম্মডকার ০৩-০৬-১৯৮২ 4217342300890 িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৬১৯ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ আহলয়া পবগি পিাোঃ খমলফা মৃত িমত ১২-১২-১৯৬৭ 4217342300881 িমহলা শ্রমিক ৫ ০.০৮ ২০০০০ bv

৬২০ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ মবউটি রািী পদবনাথ মদলীি চন্দ্র পদবনাথ পশফালী রািী পদবনাথ ২০/১০/১৯৭২ 4217342300933 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৭ ২০০০০ bv

৬২১ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ ছমব পবগি পচরাগ আলী হাওলাদার ছাহহরা পবগি ২৩/০৮/১৯৮৭ ’৩৩১৩০৩১৮৭৩৮৮৬ িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৭ ২০০০০ bv

৬২২ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ িিতাজ পবগি পিাবারক পখাহদজা পবগি ২০/০৭/১৯৮০ 4217342300749 িমহলা কৃমষ ৪ ০.০৬ ১৭০০০ bv

৬২৩ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ িিতাজ পবগি মজন্নাত আলী পশক মৃত আহনায়ারা ১৭/০৫/১৯৭২ ’০১১০৮৫১২২০১৪৯ িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৬২৪ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ সুিন  মিং পিাোঃ শাহাবউমিন কমহনুর পবগি ২১-৮-১৯৮০ 2691649109495 িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৬২৫ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ সামহদা মরতা মিং সায়দুল হক পিাসাোঃ িমন পবগি ০৮-০২-১৯৯৪ 6901553583 িমহলা শ্রমিক ৫ ০.০৮ ২০০০০ bv

৬২৬ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ িারিীন জালাল সরদার আহলয়া পবগি ০১-০৩-১৯৮১ 4217342300757 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৭ ২০০০০ bv

৬২৭ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ রুমলয়া পবগি পিাোঃ রুস্তুি সরদার মৃত সবুরজান মবমব ১০-১০-১৯৫৭ 4217342300915 িমহলা কৃমষ ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৬২৮ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ সাহজদা পবগি আোঃ খাহলক কাজী মৃত আহনায়ারা পবগি ০৩-০৫-১৯৭২ 4217342300388 িমহলা কৃমষ ৭ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৬২৯ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ পসাহহল সরদার মিং আলিগীর সরদার পিাসাোঃ  পরনু পবগি ০১-০৪-১৯৮৭ ’১৯৮৭৪২১৭৩৪২০০০০১৮ িমহলা শ্রমিক ৫ ০.০৮ ২০০০০ bv

৬৩০ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ  পরহক্সানা পবগি মৃত আোঃ রব পবিারী মৃত আহনায়ারা পবগি ০৩-০৫-১৯৭২ 4217342300516 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৮ ২০০০০ bv

৬৩১ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ িমি পবগি পিাোঃ দুলাল পবিারী হামলিা পবগি ০৩-১১-১৯৮০ 4224009133484 িমহলা কৃমষ ৭ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৬৩২ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ িামহনুর পবগি পিাোঃ পতাফাহজ্জল শরীফ ফলবরু পবগি ১২-০৬-১৯৭৩ 4217342300778 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৬৩৩ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ িহনায়ারা পবগি পিাফাহজ্জল হাওলাদার মৃত লালিানু মবমব ১৭/০৫/১৯৬০ 4217342300572 িমহলা শ্রমিক ৫ ০.০৫ ২০০০০ bv

৬৩৪ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ িারিীন পিাসাোঃ ফারুক হাওলাদার পিাসাোঃ আহলয়া পবগি ০৫-০২-১৯৭৩ 4217342300822 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.১ ১৮০০০ bv
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৬৩৫ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ িহনায়ারা পবগি পিাতাহলব সরদার টুলু মৃত িিতাজ পবগি ১৫/০৭/১৯৮৩ 4217342300784 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৬৩৬ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ শ্রীিমত কল্পনা রািী মৃত মনরঞ্জন িামঝ মনটুমল রািী ১৫/০৩/১৯৮৭ 4217342300469 িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৬৩৭ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ আহনায়ারা পবগি শাহজাহান সরদার িহরজান মবমব ০৭-০৬-১৯৫৯ 4217342300864 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

৬৩৮ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ শারমিন পবগি িাসুদ পিাল্লা পিাসাোঃ আহনায়ারা পবগি ০৪-০৮-১৯৮২ 4217342300863 িমহলা শ্রমিক ৫ ০.০৮ ২০০০০ bv

৬৩৯ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ িাকসুদা পবগি  পিাোঃ মিন্টু পবিারী মৃত পিাাসোঃ আমছয়া পবগি ৩০/০১/১৯৬৮ 4217342300875 িমহলা কৃমষ ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৬৪০ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ িনুজান আইয়ুব আলী িাতুব্বর মৃত সফুনা পবগি ১২/৮০২/১৯৬৩ 4217342300734 িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৮ ২০০০০ bv

৬৪১ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ মুহাোঃ ইছাহাক মিং মৃত আছর উমিন মুন্সী নামজমুন মবমব ০১-০১-১৯৪৬ 4217342300861 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৬৪২ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ জাহানারা পবগি আোঃ রমহি পদওয়ান মৃত সমখনা খাতুন ১০-০১-১৯৭১ 4217342300634 িমহলা শ্রমিক ৫ ০.০৮ ২০০০০ bv

৬৪৩ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ িাকসুদা পবগি  পিাোঃ লাল মিয়া আমজিহন্নছা ০১-০১-১৯৮১ 4217342300510 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৬৪৪ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ হাহজরা পবগি মৃত সহফজ উমিন মৃত পিাসা জয়গুন পবগি ২০/০১/১৯৪৮ 4217342301100 িমহলা কৃমষ ৬ ০.০৮ ১৮০০০ nü v

৬৪৫ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ বকুল পবগি পিাোঃ বাচ্চু হাওলাদার পিাসাোঃ  পরাহকয়া পবগি ৩১/১২/১৯৭১ 4217342301128 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৬৪৬ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ দুলুফা পবগি পিাোঃ আফজাল খমলফা পিাসাোঃ িানু পবগি ০৫-০৩-১৯৭৫ 4217342301327 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৬৪৭ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ হামলিা পবগি মুমন্ন পিাোঃ আোঃ িন্নান খান পিাসাোঃ জাহানারা পবগি ২৭/০৬/১৯৮২ 421734230196 িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৮ ২০০০০ bv

৬৪৮ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ সাহলহা পবগি পিাোঃ কাবুল মৃধা পিাসাোঃ আমম্বয়া পবগি ০৫-০৪-১৯৭৪ 4217342301247 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৬৪৯ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ মশউলী পবগি পিাোঃ হামলি হাওলাদার মৃত পিাসাোঃ বকুল পবগি ২০/০১/১৯৮৩ 4217342301102 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৬৫০ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ নাসমরন পবগি পিাোঃ পসাহরাব হাওলাদার পিাসাোঃ রাহবয়া পবগি ২০/০২/১৯৭৫ 4217342301063 িমহলা কৃমষ ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৬৫১ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ িাহলকা পিাোঃ হামনফ মৃত হামলিা ১৮/১০/১৯৭৩ ’০৬৯৫১২৬২৯৬৩৩৪ িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৬৫২ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ শারমিন পবগি পিাোঃ ইমিস আলী হাওলাদার পিাসাোঃ হামবরুহন্নছা পবগি ১৬/০৮/১৯৮৫ 4217342301571 িমহলা কৃমষ ৫ ০.০৮ ২০০০০ bv

৬৫৩ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ  পরাহকয়া পবগি পিাোঃ আলাউমিন হাওলাদার মৃত পিাসাোঃ সমকনা খাতুন ১২-০১-১৯৬৮ 4217342301569 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৬৫৪ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ িহনায়ারা পবগি পিাোঃ আোঃ খাহলক হাওলাদার মৃত পিাসাোঃ আমজতুহন্নছা ০৫-০৯-১৯৬২ 4217342301633 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.১ ২০০০০ bv

৬৫৫ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ সাথী পবগি পিাোঃ হারুন হাওলাদার পিাসাোঃ সাহজদা পবগি ১৫/০৩/১৯৮৬ 4217342301578 িমহলা কৃমষ ৭ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৬৫৬ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ  পহাসহনয়ারা পবগি পিাোঃ সাইদুল ইসলাি হাওলাদার পিাসাোঃ নূরবানু পবগি ১৫/০৮/১৯৭৯ 4217342301603 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৯ ১৮০০০ bv

৬৫৭ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ রামশদা পবগি পিাোঃ শাহহদ আলী হাওলাদার পিাসাোঃ কুলসুি পবগি ১০-১২-১৯৭০ 4217342301604 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৯ ২০০০০ bv

৬৫৮ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ  পখাহদজা পবগি মৃত পিাোঃ জয়নাল খমলফা মৃত পিাসাোঃ জামিলা খাতুন ২০/০১/১৯৫০ 4217342301351 িমহলা শ্রমিক ৫ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৬৫৯ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ  পরাহকয়া পবগি  পিাোঃ সুলতান খমলফা মৃত পিাসাোঃ লালবানু ০৫-০৮-১৯৪৮ 4217342301203 িমহলা কৃমষ ৬ ০.১ ২০০০০ nu.

৬৬০ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ রামশদা পবগি মিং পিাোঃ আব্দুল সত্তার হাং  পিাসাোঃ আহিনা ০৭-০২-১৯৭২ 8209393068 িমহলা কৃমষ ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৬৬১ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ লাইলী পবগি পিাোঃ শাহীন হাওলাদার পিাসোঃ সমকনা ১৫/০৭/১৯৭৫ 4217342301133 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৮ ২০০০০ bv

৬৬২ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ রুনু পবগি মৃত পিাোঃ পিাসহলি পিাসাোঃ মরমজয়া পবগি ২০/০১/১৯৭০ 4217342301202 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.১ ২০০০০ bv

৬৬৩ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ ফাহতিা খাতুন পিাোঃ আোঃ কাইয়ু  ুি খান পিাসাোঃ িাহজদা খাতুন ০৩-০৩-১৯৭২ 4217342301475 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৬৬৪ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ মরমজয়া আহহম্মদ মৃত পিাোঃ পহলাল উমিন আহহম্মদ মৃত পিাসাোঃ রহবজান মবমব ২৫/০৬/১৯৪৭ 4217342301331 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৬৬৫ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ মলমি পবগি পিাোঃ ইউনুস হাওলাদার পিাসাোঃ হামিদা পবগি ১১-০৩-১৯৯৩ ’১৯৯৩৪২১৭৩৪২৫০৩১২১ িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৮ ২০০০০ bv

৬৬৬ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ পরবা পবগি পিাোঃ বাদল হাওলাদার পিাসাোঃ আহনায়ারা পবগি ২০/০১/১৯৭৩ 4217342301123 িমহলা শ্রমিক ৫ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৬৬৭ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ পশফালী পবগি পিাোঃ নু  ুরুল হক পিাসাোঃ হাহজরা পবগি ২০/১০/১৯৮০ 4217342301094 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.১ ২০০০০ bv

৬৬৮ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ ফাহতিা পবগি পিাোঃ আোঃ হক হাওলাদার মৃত পিাসাোঃ চামে পবগি ১৯/০১/১৯৬৩ 4217342301151 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৬৬৯ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ কুলসুি পবগি মৃত পিাোঃ এনসান আলী হাওলাদার পিাসাোঃ ফয়জুহন্নছা পবগি ১৩/০২/১৯৪৯ 4217342301576 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৬৭০ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ  পরহহনা পবগি পিাোঃ আোঃ সাত্তার হাওলাদার পিাসাোঃ  পসানাবান মবমব ২৮/০৪/১৯৬৮ 4217342400499 িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৯ ২০০০০ bv

৬৭১ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ মরনা পবগি পিাোঃ কািাল হাওলাদার পিাসাোঃ িারুল পবগি ১৪/০৮/১৯৮১ 4217342301518 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv

৬৭২ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ রািী পবগি পিাোঃ সুলতান হাওলাদার পিাসাোঃ শাহাবানু পবগি ০৩-১১-১৯৫৮ 4217342301646 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৬৭৩ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ তাহমিনা পবগি পিাোঃ  পনছার উমিন পিাসাোঃ আহিনা পবগি ০১-০১-১৯৮১ 4217342301617 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৬৭৪ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ ফমরদা পবগি পিাোঃ শাহআলি হাওলাদার পিাসাোঃ সুমফয়া পবগি ১৪/০৪/১৯৬২ 4217342301534 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.১ ২০০০০ bv
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৬৭৫ ৫ ডুমবল ০১-০৬-২০১৯ িয়না আক্তার পিাোঃ িমজবর হাওলাদার পহাসহনয়ারা ২২/০৮/১৯৯১ ’১৯৯১৪২১৭৩৪২০০০১৬২ িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv

৬৭৬ ৫ ডুমবল ০২-০৬-২০১৯ মরমজয়া পবগি শাহজাহান হাওলাদার আয়িন মবমব ১৮.০৭.৫২ 4217342301280 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv

৬৭৭ ৫ ডুমবল ০২-০৬-২০১৯ উহম্ম জামিলা আিজাদ পহাহসন  পহাসহনয়ারা ১৮.০১.৯৬ 7754082219 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৬৭৮ ৫ ডুমবল ০২-০৬-২০১৯ সামবনা ইয়াসমিন জািাল পহাহসন পসতারা পবগি ২৫.০৩.৮০ 4217342301607 িমহলা কৃমষ ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৬৭৯ ৫ ডুমবল ০২-০৬-২০১৯ মিনারা পবগি চান মিয়া ফাহতিা পবগি ১৯.১২.৮০ 4217342301227 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৬৮০ ৫ ডুমবল ০২-০৬-২০১৯ হামসনা পবগি কাহশি িমল্লক শািসুন্নাহার ০৮.০৩.৬৫ 4217342301615 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.১ ২০০০০ bv

৬৮১ ৫ ডুমবল ০২-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ িামনহুর পবগি পিাোঃ পদহলায়ার হাওলাদার পিাসাোঃ পকামহনুর পবগি ২০.০১.৮৮ 4217342301135 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv

৬৮২ ৫ ডুমবল ০২-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ ঝুমুর আক্তার মৃত  পিাসহলি হাওলাদার রুনু পবগি ১৫.০৪.৯৮ 7355713234 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৬৮৩ ৫ ডুমবল ০২-০৬-২০১৯ রানু পবগি আইয়ুব আলী ফাহতিা পবগি ১২.০৫.৭৭ 4637723273 িমহলা কৃমষ ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৬৮৪ ৫ ডুমবল ০২-০৬-২০১৯ সুমি পবগি শমফকুল আহনায়ারা পবগি ০৭.০৯.৮৬ 2692985581079 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৬৮৫ ৫ ডুমবল ০২-০৬-২০১৯ পজসমিন পবগি সুলতান হাওলাদার আমম্বয়া পবগি ০৫.০১.৮২ 4217342301064 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.১ ২০০০০ bv

৬৮৬ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ আইমরন মলখন বকুল পবগি ০৭.০১.৮৬ 4217342300788 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৬৮৭ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ নামসিা পবগি নামসর খান রুমলয়া পবগি ১২.০৬.৮৪ 3323022518880 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.১ ২০০০০ bv

৬৮৮ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ সালিা পবগি হামনফ িামঝ সাহারা খাতুন ০৭.০১.৮৬ 4217342300788 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৬৮৯ ৫ আমিরাবাদ ০১-০৬-২০১৯ িারিীন পবগি ফারুক শরীফ আহলয়া পবগি ১২.০৪.৭৫ 4217342300952 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv

৬৯০ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ স্বিন হাওলাদার আব্দুল বাহরক হাওলাদার ফাহতিা পবগি ০২-০১-১৯৭৯ ’২৬১০৪৫৭৯৯০৫৬৭ পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৬৯১ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ সুলতান পবিারী মৃত ইিান উমিন পবিারী মৃত তাজু পবগি ০৪-০২-১৯৩২ 4217342302490 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.১ ১৮০০০ bv

৬৯২ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ দুলাল হাওলাদার মৃত  পসরাজ উমিন হাওলাদার পিাসাোঃ ফুলবানু পবগি ১০-০৭-১৯৫৮ 4217342302105 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৬৯৩ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ রাজন হাওলাদার পিাোঃ হামববুর রহিান হাওলাদার পিাসাোঃ িিতাজ পবগি ০১-১১-১৯৯৮ ’১৯৯৮৪২১৭৩৪২১০০৭৩৬ পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv

৬৯৪ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ পসমলি হাওলাদার পিাোঃ কদি আলী হাওলাদার পিাসাোঃ পসানাবান পবগি ৩১/০৭/১৯৬৭ 4217342301885 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৬৯৫ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ বাদশা হাওলাদার মৃত আনসার আলী হাওলাদার মৃত রাহবয়া পবগি ১২-১২-১৯৬৯ 4217342302525 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.১ ১৮০০০ bv

৬৯৬ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ আলিগীর হাওলাদার নুরুল ইসলাি হাওলাদার িহনায়ারা পবগি ১৮/১০/১৯৮২ 4217342302392 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

৬৯৭ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ আলতাফ পহাহসন পিাোঃ হাহফজ পজািািার আমম্বয়া খাতুন ১৫/০৬/১৯৭৫ 4217342302104 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৬৯৮ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ রজ্জব আলী খান মৃত কাঞ্চন আলী খান মৃত নয়তন মবমব ১৫/০৪/১৯৪৫ 4217342302127 পুরুষ কৃমষ ৫ ০.০৮ ১৮০০০ nü v

৬৯৯ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ শাহ আলি হাওলাদার মৃত  পিাখহলস উমিন হাওলাদার পিাসাোঃ আমম্বয়া পবগি ১৫/১০/১৯৮০ 4217342302241 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv

৭০০ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ দুলাল পশখ আব্দুল িন্নান পশখ মিয়ারা পবগি ২০/০২/১৯৭৩ 4217342302394 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

৭০১ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ আলী পহাহসন হাওলাদার মৃত  পিহহর আলী হাওলাদার মৃত রাহহলা পবগি ১০-০৪-১৯৫৫ 4217342302246 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

৭০২ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ বাবুল হাওলাদার মৃত  পিৌহজ আলী হাওলাদার পিাসাোঃ হাচন বানু ৩১/১২/১৯৬৫ 4217342301906 পুরুষ কৃমষ ৭ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৭০৩ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ পখাকন মিরা মৃত সসয়দ আলী মিরা মৃত কমরিজান মবমব ০১-০২-১৯৬০ 4217342302120 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৭০৪ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ ইউসুফ আলী হাওলাদার পিাোঃ হাহসি আলী হাওলাদার পিাসাোঃ হামসনা পবগি ০১-০১-১৯৯১ ’১৯৯১৪২১৭৩৪২০০০০৮৮ পুরুষ কৃমষ ৫ ০.০৯ ১৮০০০ bv

৭০৫ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ রামব্ব আহসান হামসব মিং আহসান কমবর পিাসাোঃ আকমলিা পবগি ০১-১১-১৯৭৭ 7353504413 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৭ ২০০০০ bv

৭০৬ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ শমহদুল ইসলাি পিাোঃ িন্নান খান পিাসাোঃ জামকয়া পবগি ২৫/১২/১৯৭০ 4217342302291 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৭০৭ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ আফজাল পহাহসন খান মৃত িন্নন খান মৃত জামকয়া পবগি ১০-১২-১৯৭২ 4217342302265 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.১ ১৮০০০ bv

৭০৮ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ নজরুল ইসলাি মৃত  পিাোঃ পসরাজ উমিন মৃত পসতারা পবগি ০১-১২-১৯৭০ 4217342302100 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

৭০৯ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ সাঈদ পিাোঃ রুস্তুি আলী হাওলাদার বকুল পবগি ০২-০২-১৯৮০ ’২৬১১০৩৮৮৬৩০৪৫ পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৭১০ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ আউয়াল শরীফ পিাোঃ  পিাকহছদ শমরফ পিাসাোঃ আমম্বয়া পবগি ০৮-০২-১৯৭৬ 4217342301751 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৭১১ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ কামবল শরীফ মৃত ওয়াহজদ শরীফ পিাসাোঃ রামজয়া পবগি ০১-১২-১৯৭৫ 4217342301947 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv

৭১২ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ হায়দার হাওলাদার মৃত বাহক আলী হাওলাদার আমম্বয়া পবগি ০৭.০৫.৬৫ 4217342301827 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৭ ২০০০০ bv

৭১৩ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ কাহদর হাওলাদার মৃত পহাহসন আলী হাওলাদার মৃত নূর বানু পবগি ০৭.১২.৫০ 4217342301770 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৭১৪ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ জমলল হাওলাদার কাহদর হাওলাদার পরনু পবগি ১০.০৭.৮০ 4217342301833 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.১ ১৮০০০ bv
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৭১৫ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ হুিায়ুন কমবর বাহক আলী আমম্বয়া পবগি ০৫.১২.৮১ 2611038863041 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

৭১৬ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ সজল হাওলাদার দুলাল হাওলাদার সানু পবগি ০৪-০৫-১৯৯৭ 5551589111 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৭১৭ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ আোঃ জমলল হাওলাদার আোঃ সাত্তার হাওলাদার পসতারা পবগি ৩১.১২.৮৫ 4217342301839 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৭ ২০০০০ bv

৭১৮ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ সবুজ হাওলাদার পিাশাহরফ হাওলাদার আকমলিা পবগি ০৫.১২.৮৭ 4217342301857 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৭১৯ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ শাজাহান পিাল্লা জহবদ পিাল্লা কুলসুি পবগি ১০.১২.৭২ 4217342301821 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.১ ১৮০০০ bv

৭২০ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ সাইদুল ইসলাি লালচান হাওলাদার রওশনারা পবগি ২৫.১২.৮৮ 4217342301943 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

৭২১ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিৌহজ আলী খান আব্দুল খান িায়াজান মবমব ২৫.১২.৫০ 4217342301449

৭২২ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ লাবনী পবগি মৃত মিজানুর রহিান মবলমকস পবগি ২০/০২/১৯৭৫ 4217342302555 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৭২৩ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ নারমগস পবগি পিাোঃ মলটন হাওলাদার পিাসাোঃ িনা পবগি ১০-১২-১৯৮০ 4217342301852 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৭২৪ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ িহনায়ারা পবগি নুরুল ইসলাি মৃত সমকনা পবগি ০৫-০৮-১৯৬৫ 4217342302368 পুরুষ কৃমষ ৫ ০.০৯ ১৮০০০ bv

৭২৫ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ নারমগস পবগি পিাোঃ মরিন খান পরাহকয়া পবগি ১০-১২-১৯৮২ 4217342302132 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৭ ২০০০০ bv

৭২৬ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ মরনা পবগি পিাোঃ মসমিক খান িহনায়ারা পবগি ০৫-০৬-১৯৮১ 4217342302129 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৭২৭ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ িিতাজ পবগি দুলাল পবিারী আহলয়া পবগি ০৮-০২-১৯৭৫ 4217342302185 িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৫ ২০০০০ nü v

৭২৮ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ মলমি পবগি পিাোঃ  পহলাল হাওলাদার পিাসাোঃ িিতাজ পবগি ১১-১২-১৯৮২ 4217342302082 িমহলা শ্রমিক ৫ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৭২৯ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ রুমব পবগি পিাোঃ শমহদুল ইসলাি সরদার িহনায়ারা পবগি ২২/১১/১৯৭৬ 4217342302404 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৭৩০ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ িমল পিাোঃ ইউনুস হাওলাদার পিাসাোঃ কুলসুি পবগি ০১-০১-১৯৯১ ’১৯৯১৪২১৭৩৪২০০০০১৬ িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৭৩১ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ রামজয়া পবগি  পিাোঃ জািাল তালুকদার পসমলনা পবগি ০৬-০৫-১৯৮৬ ’০৬১৫১৬০৩৪৯৮০৮ িমহলা কৃমষ ৬ ০.১ ২০০০০ bv

৭৩২ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ নাজিা আক্তার পিাোঃ  পসাহহল খান পকামহনুর পবগি ২০/০৭/১৯৮১ ’১৯৮১৪২১৭৩৪২০০০০০৭ িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৭৩৩ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ িারিীন আক্তর লামক পিাোঃ আব্দুর রব পসফালী পবগি ২৫/১০/১৯৮৫ ’৪৭৯৮৫১৭২৪০২০০ িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৭ ২০০০০ bv

৭৩৪ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ িমজিন পবগি মৃত আলী আহাম্মদ পবিারী মৃত হায়াতুহন্নছা ১০-০২-১৯৫১ 4217342302181 িমহলা শ্রমিক ৫ ০.০৮৫ ১৮০০০ bv

৭৩৫ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ িানসুরা পবগি পিাোঃ সালাি খান পিাসাোঃ সাহলহা পবগি ০১-১২-১৯৭২ 4217342302093 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৯ ১৮০০০ bv

৭৩৬ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ িারিীন পবগি পিাোঃ নূহর আলি পিাসাোঃ আমম্বয়া পবগি ০৮-১০-১৯৮২ 4217342302095 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

৭৩৭ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ নাজমিন পবগি পিাোঃ ফরদাহ পহাহসন সাহলহা পবগি ১৩/০২/১৯৮১ 4217342302064 িমহলা কৃমষ ৮ ০.১ ২০০০০ bv

৭৩৮ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ শাহানারা পবগি পিাোঃ  ুআউয়াল হাওলাদার পিাসাোঃ আহনায়ারা পবগি ০১-০১-১৯৬৯ 4217342302454 িমহলা কৃমষ ৫ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৭৩৯ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ তামনয়া পবগি পিাোঃ আোঃ রহিান পিাসাোঃ নূরজাহান পবগি ১৫/০১/১৯৭৯ 4217342302249 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৭৪০ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ িারিীন পবগি পিাোঃ ইমিস খান নূরজাহান পবগি ৩০/০৪/১৯৮০ 4217342302472 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৭৪১ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ নামগ ডস আক্তার পহাহসন খান রামশদা পবগি ০১-০১-১৯৯১ ’১৯৯১৪২১৭৩৪২০০০০০৪ িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৭ ২০০০০ bv

৭৪২ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ আমম্বয়া পবগি পিাোঃ আব্দুল আমজজ হাওলাদার পিাসাোঃ বরুজান মবমব ০৩-০৬-১৯৬০ 4217342301875 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৭৪৩ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ রমহিা পবগি আউয়াল হাওলাদার হামকিহন্নছা ২৫/১১/১৯৬৭ 4217342302377 িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

৭৪৪ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ ফুলবানু পবগি পিাোঃ ইউনুস শরীফ মৃত সরবজান মবমব ০৩-১১-১৯৬০ 4217342301755 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৭৪৫ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ িিতাজ পবগি পিাোঃ হামবব হাওলাদার িায়া পবগি ১৮/০৯/১৯৭০ 4217342302353 িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৭৪৬ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ সামহদা পবগি সহরায়ার হাওলাদর তাসমলিা পবগি ২৫/১০/১৯৮৭ 4217342302365 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৭৪৭ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ িয়না পবগি পিাোঃ  পহিাহয়ত শরীফ পিাসাোঃ  পনহারা পবগি ০৫-০৭-১৯৮৭ 4217342301759 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

৭৪৮ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ হামসনা পবগি পিাোঃ হাহশি হাওলাদার মৃত িাহলকা পবগি ২৫/১২/১৯৭৩ 4217342302458 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৭৪৯ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ সাহারা পবগি পিাোঃ সাত্তার হাওলাদার মৃত জাহানারা পবগি ১২/০৪৭/১৯৫৮ 4217342302363 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৭৫০ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ সামফয়া পবগি মৃত রাজ্জাক হাওলাদার মৃত রয়িন মবমব ১০-১০-১৯৫৮ 4217342301771 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮৫ ২০০০০ bv

৭৫১ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ পকামহনুর পবগি পিাোঃ আোঃ িন্নান খান পিাসাোঃ িাহজদা পবগি ০৫-০৭-১৯৬৭ 4217342301901 িমহলা কৃমষ ৮ ০.৭৫ ২০০০০ bv

৭৫২ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ িহনায়ারা পবগি মৃত  পসরাজ উমিন হাওলাদার মৃত আমম্বয়া ১৮/০৭/১৯৪৮ 4217342302383 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৭৫৩ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ মশলা নূহর  ুআলি পরহক্সানা পবগি ০৮-১২-১৯৯৫ ’১৯৯৫৪২১৭৩৪২৭০০২৯ িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৭৫৪ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পরাহকয়া পবগি পকাব্বাত আলী জীবহন্নছা ২৫/০২/১৯৭৬ 4217342302388 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv



ক্রমিক নং ওয়ার্ ড নং
গ্রাি/ িহল্লা 

নাি
তথ্য সংগ্রহহর তামরখ খানা প্রধাহনর নাি(বাংলায়) মিতা/স্বািীর নাি িাতার নাি জন্ম তামরখ জাতীয় িমরচয়িত্র জন্ম মনবন্ধন নম্বর

খানা 

প্রধাহনর 

মলঙ্গ

খানা 

প্রধাহনর 

প্রধান 

পিশা

খানার 

সদস্য 

সংখ্যা

বসত 

মিটার 

বাড়ীর 

মনজস্ব 

জমির 

খানার 

বাৎসমরক 

আয়

বতডিান 

সািামজক 

সুরক্ষা 

কার্ ডক্রহি 

সুমবধাহিাগী
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৭৫৫ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ সালিা আক্তার পিাোঃ জাহাঙ্গীর পহাহসন পিাসাোঃ রানু পবগি ০১-০১-১৯৯১ ’১৯৯১৪২১৭৩৪২০০০০৭৬ িমহলা শ্রমিক ৮ ০.১ ২০০০০ bv

৭৫৬ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পহাসহনয়ারা পবগি পিানাহসফ আলী হাওলাদার মৃত রাহবয়া পবগি ১৮/০৯/১৯৬৩ 4217342302144 িমহলা কৃমষ ৬ ০.০৭ ২০০০০ bv

৭৫৭ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ আমছয়া আক্তার পিাোঃ শামিি পিাসাোঃ নামসিা পবগি ৩০/১২/১৯৯২ ’১৯৯২৪২১৭৩৪২০০০০৪৮ িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৮৫ ১৮০০০ bv

৭৫৮ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ রওশন আরা পবগি পসাহরাব হাওলাদার িায়া পবগি ২০/০৮/১৯৭২ 4217342302375 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৯ ১৮০০০ bv

৭৫৯ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ র্ামলি পবগি পিাোঃ আইয়ুব আলী িামঝ পিাসাোঃ লাইলী পবগি ১৫/১২/১৯৭৫ 4217342301848 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.৭৫ ১৮০০০ bv

৭৬০ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ হামসনা পবগি পিাোঃ িমনর িামঝ মৃত পিাসাোঃ লালবরু পবগি ০১-০৩-১৯৭৭ 4217342302091 িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৮ ২০০০০ bv

৭৬১ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ ফুলবানু পবগি পিাোঃ ইউনুস শরীফ মৃত সরবজান মবমব ০৩-১১-১৯৬০ 4217342301755 িমহলা শ্রমিক ৫ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৭৬২ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ িালা পবগি পিাোঃ িাসুদ ফমকর িমনর পিাসাোঃ ফুলবানু পবগি ১৫/০৭/১৯৮০ 4217342301756 িমহলা কৃমষ ৬ ০.১ ২০০০০ bv

৭৬৩ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ নামসিা পবগি পিাোঃ হামবব শরীফ পিাসাোঃ জাহু পবগি ০৫-১১-১৯৭০ 4217342301762 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৭৬৪ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ সুমি পিাোঃ এনাহয়ত শরীফ পিাসাোঃ হহজরা পবগি ১০-১০-১৯৯০ ’১৯৯০৪২১৭৩৪২০০০০৬৩ িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৭৬৫ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ রামশদা পবগি আব্দুল লমতফ খান ছফুরজান পবগি ৩০/১০/১৯৬৭ 42172342302420 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৭৬৬ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ মিনারা পবগি আোঃ হক হাওলাদার মৃত ফুলবানু ৩০/১১/১৯৭১ 4217342302428 িমহলা কৃমষ ৫ ০.০৮ ১৮০০০ nü v

৭৬৭ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ ইসরাত জাহান পববী পিাোঃ খমললুর রহিান হাওলাদার পিাসাোঃ সাহলহা পবগি ১৩/০২/১৯৮৯ 4217342298266 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv

৭৬৮ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ নূরজাহান পবগি মৃত লালচান পবিারী লালবরু ২০/০২/১৯৬৪ 4217342302374 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.১ ১৮০০০ nü v

৭৬৯ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ রুমব পবগি সালাি হাওলাদার িিতাজ পবগি ১০-০৮-১৯৭৮ ’২৬৯২৬১৯৪০৭৪৬০ িমহলা কৃমষ ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৭৭০ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পহহলনা পবগি পিাোঃ কালাি হাওলাদার সমকনা পবগি ২৮/০৪/১৯৮৩ 4217342302384 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৭৭১ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ মলমি পবগি আোঃ খাহলক হাওলাদার ছুরা পবগি ২৫/১২/১৯৮০ 4217342302358 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৭ ২০০০০ bv

৭৭২ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাোঃ শািীি হাওলাদার পিাোঃ সািছুল হক হাওলাদার পিাসাোঃ ওজুফা পবগি ০১-০১-১৯৮৭ ’১৯৮৭৪২১৭৩৪২০০০০১১ পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৭৭৩ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ জাহানারা পবগি িকবুল পহাহসন হাওলাদার মৃত হামলিা পবগি ২৫/১০/১৯৬৭ 4217342302402 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv

৭৭৪ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ এি. সাইফুর রহিান সুিন পিাোঃ আহেল আলী খান পিাসাোঃ হামছনা পবগি ২৫/১২/১৯৮৩ ’১৯৮২৪২১৭৩৪২৩০১৮০৬ পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv

৭৭৫ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ রামজয়া পবগি পিাোঃ বাচ্চু মিরা পিাসাোঃ পরনু পবগি ১৮/১২/১৯৭২ 4217342302119 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৭৭৬ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ আহলয়া পবগি পিাোঃ পখাকন মিরা পিাসাোঃ সামফয়া পবগি ০১-০৫-১৯৬৪ 4217342302121 িমহলা কৃমষ ৫ ০.০৭ ২০০০০ bv

৭৭৭ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ ফাহতিা পবগি আরব আলী খান ছফুরা পবগি ০৭-১০-১৯৬৫ 4217342302167 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৭৭৮ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ িিতাজ পবগি আোঃ পসাবাহান মশকদার মৃত হামকমুহন্নছা ০১-০৩-১৯৫৯ 4217342302084 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

৭৭৯ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ মলমি পবগি  পিাোঃ উজ্জল হাওলাদার িিতাজ পবগি ০২-০১-১৯৮৯ 4214017211558 িমহলা কৃমষ ৬ ০.১ ১৮০০০ bv

৭৮০ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পিাসাোঃ নামগ ডস পবগি সবুজ খান পিাসাোঃ আহলয়া পবগি ০১-০৩-১৯৮৩ 4217342302122 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৭৮১ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ রুনু পবগি আলিগীর সালিা পবগি ১০.০৫.৮০ 4217342302237 িমহলা কৃমষ ৫ ০.০৭ ২০০০০ bv

৭৮২ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পরবা পবগি ইউসুফ হাওলাদার আমম্বয়া পবগি ২১.০৩.৮৫ 19854217342000000 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৭৮৩ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পজাহলখা আক্তার ইউসুফ আলী হাওলাদার হামলিা পবগি ২০.১২.৭৭ 4217342301956 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

৭৮৪ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ িাহামুদা পবগি সালাি হাওলাদার ফমরদা পবগি ০১.০১.৭৬ 4217342302460 িমহলা কৃমষ ৫ ০.০৭ ২০০০০ bv

৭৮৫ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ সামফয়া পবগি আোঃ রব হাওলাদার সহিতডবান ১০.১২.৫৮ 4217342301832 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৭৮৬ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ সামফয়া পবগি রাজ্জাক হাওলাদার রয়িান মবমব ১০.১০.৫৮ 4217342305771 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

৭৮৭ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ পরহক্সানা পবগি আউয়াল শরীফ বকুল পবগি ৩০.১০.৮৩ 4217342301752 িমহলা কৃমষ ৫ ০.০৭ ২০০০০ bv

৭৮৮ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ মনমলিা মন¤মুœ হুিায়ুন কমবর নামসিা পবগি ৩১.১২.৮৭ 4159713439 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৭৮৯ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ িারুফা পবগি আমির পহাহসন ফমকর জাহানারা পবগি ০৯.০২.৯৬ 19964217342000000 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

৭৯০ ৬ উত্তর িগড় ০১-০৬-২০১৯ সামকমুন্নাহার খান আক্তারুজ্জািান িানসুরা পবগি ২৬.০২.৭০ 2691648044271 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

৭৯১ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ আব্দুস সালাি পিানাহসফ হাওলাদার ফুলসন মবমব ২৩/০৫/১৯৬৬ 4217342302732 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

৭৯২ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ পসাহাগ হাওলাদার মৃত এলাজ উমিন হাওলাদার পিাসাোঃ  পরাহকয়া পবগি ১০-০৬-১৯৮৬ 4217342302283 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৭৯৩ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ ফারুক হাওলাদার পিাোঃ শাহজাহান হাওলাদার পিাসাোঃ হামসনা পবগি ০১-০১-১৯৮০ 4217342303206 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৭৯৪ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ রুহবল িামঝ পিাোঃ রুস্তুি িামঝ পিাসাোঃ আকমলিা পবগি ০১-০৩-১৯৮০ 4217342303436 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮৫ ২০০০০ bv
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৭৯৫ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ রুহুল আমিন মৃত পসাবাহান চািরাশী মৃত পিাসাোঃ সাহিতডবান ০১-০১-১৯৭৭ 44217342303440 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৯ ১৮০০০ bv

৭৯৬ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ মসমিকুর রহিান মিং এসাহাক িামঝ ছায়াতুন পনছা ০৭-০২-১৯৬১ 4217342302817 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৯ ১৮০০০ bv

৭৯৭ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ বাবুল হাওলাদার পিাোঃ শািছুল হক হাওলাদার মৃত হামলিা পবগি ০১-০১-১৯৬৮ 4217342303422 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৮ ২০০০০ bv

৭৯৮ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ জমসি হাওলাদার মৃত  পিাোঃ এলাজ উমিন হাওলাদার পিাসাোঃ  পরাহকয়া পবগি ২০/০৩/১৯৮৪ 4217342302284 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৭৯৯ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ রুস্তুি মৃত  পিাোঃ িকুল উমিন হাওলাদার মৃত পিাসাোঃ আমজিহন্নছা ১০-০১-১৯৫২ 4217342303189 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.১ ১৮০০০ bv

৮০০ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ সালাউমিন পিাোঃ কাহদর িামঝ পিাসাোঃ ফাহতিা পবগি ২৮/০৩/১৯৮৭ ’২৬১৯৬৭৬১৫০৭১৩ পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৫ ২০০০০ bv

৮০১ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ সবুজ হাওলাদার বাবুল হাওলাদার খামদজা পবগি ২১/০৬/১৯৮৩ 4217342302724 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৮০২ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ রসুল হাওলাদার পিাোঃ  পিাসহলি হাওলাদার পকামহনুর পবগি ০৫-০১-১৯৮৭ 4217342302882 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৫ ১৮০০০ nü v

৮০৩ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ মিজান হাওলাদার মৃত  পিাোঃ জমলল হাওলাদার পিাসাোঃ রমহিা পবগি ০৮-০৭-১৯৯২ ’১৯৯২৪২১৭৩৪২০০০০৫৬ পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.১ ১৮০০০ bv

৮০৪ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ আব্দুল িমজদ খান মৃত রত্তন আলী খান মৃত কুমরিহন্নছা ০১-০১-১৯৬০ 4217342303406 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৮ ১৮০০০ nü v

৮০৫ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ বাচ্চু পবিারী মৃত সসয়দ আলী মিরা মৃত পিহহরুহন্নছা ০১-০২-১৯৬০ ’০৬৯৫১০৯১৭৪৫৩৮ পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৭ ২০০০০ bv

৮০৬ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পসতারা পবগি পিাোঃ আোঃ িাহলক হাওলাদার আহয়শা পবগি ০১-০৫-১৯৭৭ 4217342303293 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৮০৭ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ মিলন হাওলাদার আব্দুর রমশদ হাওলাদার মৃত িয়ফুল পবগি ২৮/০৬/১৯৮০ 4217342303201 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৯ ২০০০০ bv

৮০৮ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আকবর আলী খান মৃত আসিত আলী খান মৃত পিাসাোঃ আয়াতুন মবমব ২৫/০১/১৯৭৩ 4217342303425 পুরুষ কৃমষ ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৮০৯ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ কমবর িামঝ পিাকহছদ আলী িামঝ রািী পবগি ১৫/০৬/১৯৭৭ 4217342302871 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৮১০ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ নূর উমিন আোঃ হক মৃত বকুল মবমব ২০/০১/১৯৬৮ 4217342303344 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৭ ২০০০০ bv

৮১১ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ মিলন গাজী পিাোঃ আোঃ রমশদ গাজী পিাসাোঃ নুরুন্নাহার ০১-০১-১৯৭৭ ’২৬৯৪৮০৯৯৩২৫৩৩ পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৮১২ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ নাজমিন স্বাোঃ মলয়াকত আলী সাহলহা পবগি ০১-০১-১৯৭৮ 4217342302844 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৫ ২০০০০ bv

৮১৩ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ মফহরাজ হাওলাদার মৃত রজ্জব আলী হাওলাদার মৃত হায়াতুন পবগি ০৮-১০-১৯৫১ 4217342302750 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.১ ১৮০০০ bv

৮১৪ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ আলিগীর পহাহসন  পিাক্তার আলী হাওলাদার ছফুরা মবমব ১৫/০৮/১৯৮২ 4217342302729 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৮১৫ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ জাহাঙ্গীর  পিাক্তার আলী হাওলাদার ছফুরা মবমব ০১-০১-১৯৭৭ 4217342302731 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৮১৬ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ দুলাল মশকদর রজ্জব আলী মশকদার কুলসুি পবগি ০১-০৩-১৯৭৫ 4217342303141 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৮৫ ২০০০০ bv

৮১৭ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ নুহর আলি খান মৃত আসিত আলী খান মৃত  ুআরাতুহন্নছা ০১-০১-১৯৬০ 4217342303170 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৯ ১৮০০০ bv

৮১৮ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিানাহসফ হাওলাদার মৃত আহদল উমিন হাওলাদার মৃত িাহলকা ০১-১২-১৯২৭ 4217342303130 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.৭৫ ২০০০০ nü v

৮১৯ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ িমনর পহাহসন আোঃ লমতফ আমম্বয়া খাতুন ০১-০৮-১৯৮০ ’১৫৯২০৩৯৭৩৮১৫৭ পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৮২০ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ নজরুল খান আোঃ িমজদ খান জাহানারা ¦পুবগি ১০-১২-১৯৭৯ ’১৯৭৯০৬১০৭১৩০০০০০৮ পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৮২১ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ আব্দুল িন্নান খান মৃত িামনক খান মৃত কমরিনহন্নছা ০২-০৪-১৯৫১ ’২৬৯৪৮১২৬১৯৯৯৬ পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

৮২২ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ জামহদ সবুর আকে জমরনা পবগি ১০-০২-১৯৮৩ 2699038644757 পুরুষ কৃমষ ৫ ০.০৮ ২০০০০ bv

৮২৩ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ নজরুল ইসলাি আোঃ সবুর হাওলাদার জমরনা খাতুন ০৩-০৫-১৯৬৮ 4217342302889 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৮২৪ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ সহফজ উমিন হাওলাদার মৃত পিনাজ উমিন হাওলাদার মৃত লালিন মবমব ১৮/০৬/১৯৪২ 4217342302839 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ nü v

৮২৫ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ জুহয়ল পহাহসন হাওলাদার পিাোঃ নুরুল হক কিলা ১৫/০৬/১৯৮৬ 4217342302913 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৮২৬ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ আল-আমিন পিাোঃ আহেল খান পিাসাোঃ রামশদা পবগি ২৫/১২/১৯৮৮ 4217342303087 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৮২৭ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ দুলাল িমঝ পিাকহলছ উমিন িামঝ পসানাবান ১৬/১১/১৯৮৭ 4217342302823 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.১ ২০০০০ bv

৮২৮ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আমনসুর রহিান মৃত ইয়াকুব আলী মৃধা মৃত মরমজয়া পবগি ১০-০৩-১৯৬৬ ’১৯৬৬১৯৯৬৭০৯০০০০০২ পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৮২৯ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ বাদল হাওলাদার মৃত আোঃ বাহরক হাওলাদার পিাসাোঃ ফাহতিা পবগি ০১-০৬-১৯৭৫ 4217342303155 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

৮৩০ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ ছাহদক িামঝ পিাোঃ আহাম্মদ িামঝ আলফাতু পবগি ০১-০১-১৯৭০ 4217342302842 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৮৩১ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ িমজবুর িামঝ পিাোঃ সহফজ উমিন িামঝ স্বরুিজান মবমব ৩০/০৬/১৯৬৮ 4217342303184 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৮৩২ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬  িহনায়ারা পবগি ফজলূর রহিান খান িহনায়ারা পবগি ০৫-০৮-১৯৬২ 4217342303079 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৮৩৩ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ দুলাল িামঝ মৃত  ুআইউব আলী িামঝ মৃত আহিনা খাতুন ১৫/১০/১৯৬৯ 4217342302781 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৭ ২০০০০ nü v

৮৩৪ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ হামকি সািছুল হক মৃত হামলিা পবগি ০১-০১-১৯৬৬ 4217342302881 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮৫ ১৮০০০ bv
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প্রধান 
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বাড়ীর 

মনজস্ব 
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বতডিান 
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কার্ ডক্রহি 

সুমবধাহিাগী
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৮৩৫ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ আোঃ সালাি পিানাহসফ হাওলাদার ফুলসন মবমব ২৩.০৫.৮৬ 4217342302732 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.১ ২০০০০ bv

৮৩৬ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ নামসর পিানাহসফ হাওলাদার ফুলসন মবমব ০৪.১২.৭৬ 4217342303213 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৮৩৭ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ িাহতাব হাওলাদার রহফজ উমিন হাওলাদার িাহলকা পবগি ০৫.০৮.৪৭ 4217342302714 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ২০০০০ bv

৮৩৮ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ িমনর খান সাহবদ আলী খান লাল বানু ০৩.০৪.৮২ 198242173422000000 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৮৩৯ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ মিলন পিাকহসদ আলী হাওলাদার ফাহতিা পবগি ১২.১২.৮৯ 1989421734200000 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৮৪০ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ খমললুর রহিান পিানাহসফ হাওলাদার লালিন পনছা ০১.০৪.৮০ 4217342303196 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৮৪১ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ আলতাফ পহাহসন খান  মিং আোঃআমজজ খান নুরজাহান পবগি ০১-০১-১৯৮৯ ’১৯৭৯৪২১৭৩৪২০০০০০৩ পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৭ ২০০০০ nü v

৮৪২ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ আোঃ হক ইঙ্গুল উমিন হাওলাদার সরবানু পবগি ০১.০১.৪৯ 4217342303382 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮৫ ১৮০০০ bv

৮৪৩ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ আবুল কালাি খান মৃত কাজল খান ফুলবানু ৩০.০৬.৮৩ 4217342303197 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৮৪৪ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ বাদশাহ মিয়া মিং  পিান্তাজ উমিন হাওোঃ সুমফয়া পবগি ০১-০৪-১৯৭২ 4217342303108 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৯ ১৮০০০ bv

৮৪৫ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ িারিীন মসমিক হাওলাদার পিাসাোঃ হাসন বানু পবগি ০১-০১-১৯৮০ 4217342303036 িমহলা কৃমষ ৮ ০.৭৫ ১৮০০০ bv

৮৪৬ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ পকামহনুর পবগি মরয়াজ উমিন হাওলাদার পিাসাোঃ িনজু আক্তার ১০-০১-১৯৬১ 4217342303035 িমহলা শ্রমিক ৫ ০.০৮ ২০০০০ bv

৮৪৭ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ পিয়ারা পবগি পিাোঃ সুলতান হাওলাদার পিাসাোঃ সাহলহা পবগি ০১-০৫-১৯৭৭ 4217342303034 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৮৪৮ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ সাহজদা পবগি হামকি হাওলাদার আমম্বয়া পবগি ০৬-১২-১৯৬২ 4217342302783 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৮৪৯ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ নাজিা পবগি পিাোঃ পসানা মিয়া মৃত সাহি ডতডবান ০১-০১-১৯৮২ 4217342303161 িমহলা কৃমষ ৭ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৮৫০ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ ফাহতিা পবগি পিাোঃ  পিাকহসদ হাওলাদার িাহলকা ১০-০৩-১৯৬০ 4217342303388 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

৮৫১ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ মফহরাজা পবগি পিাোঃ হান্নান হাওলাদার মবনা পবগি ১৪/০৫/১৯৭৭ 4217342308865 িমহলা শ্রমিক ৫ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৮৫২ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ িমনর পহাহসন মিংহিাকহছদ আলী িামঝ রানী পবগি ০৭-১২-১৯৮৪  ু িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৮৫ ১৮০০০ bv

৮৫৩ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ শহর বানু আব্দুল হামলি হাওলাদার সািছুন্নাহার পবগি ০৬-০৭-১৯৫৯ 4217342302698 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৯ ২০০০০ bv

৮৫৪ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ পুতুল পবগি পিাোঃ িন্নান হাওলাদার পিাসাোঃ  জহবদা পবগি ১০-০১-১৯৮২ 4217342303460 িমহলা কৃমষ ৭ ০.৭৫ ১৮০০০ bv

৮৫৫ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ হামসনা পবগি পিাোঃ আবুয়াল হাওলাদার পিাসাোঃ  পহনারা পবগি ০১-০১-১৯৭২ 4217342303386 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৮৫৬ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ জামকয়া পবগি স্বাোঃ শুক্কুর মসকদার িারিীন পবগি ১৯-৬-১৯৮৭ 19874217315381500 িমহলা শ্রমিক ৫ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৮৫৭ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ নামসিা আক্তার পিাোঃ জাহাঙ্গীল পহাহসন িামঝ আয়শা পবগি ২৫/১১/১৯৭৯ 4217342302812 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.১ ২০০০০ bv

৮৫৮ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ িাসুদা পবগি পিাোঃ ফমরদ হাওলাদার পিাসাোঃ মরমজয়া পবগি ১৫/১২/১৯৮৩ 4217342303413 িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৮৫৯ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ রমহমুহন্নছা আব্দুল কাহদর হাওলাদার মৃত লালবানু পবগি ০১-০১-১৯৪২ 4217342302815 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv

৮৬০ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ পহাসহনয়ারা পবগি পিাোঃ খমলল হাওলাদার মৃত মরমজয়া পবগি ০১-০৪-১৯৮৬ 4217342303392 িমহলা কৃমষ ৭ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৮৬১ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ িাকসুদা পবগি মৃত দুলাল হাওলাদার িারুল পবগি ০১-০১-১৯৮০ 4217342303164 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৮৬২ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ মরিা পবগি পিাোঃ শমহদ খান ছহলিান পবগি ০৫-০১-১৯৮০ ’০৬৯৫১২৫২৮৫২২৮ িমহলা শ্রমিক ৫ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৮৬৩ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ পরনু পবগি পিাোঃ িমজবর িামঝ পিাসাোঃ নূরজাহান পবগি ০৫-০১-১৯৭৮ 4217342303412 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv

৮৬৪ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ তাসমলিা পবগি  পিাোঃ আলী হাওলাদার মৃত সূরা পবগি ০১-০৩-১৯৭৭ 4217342303135 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

৮৬৫ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ িহনায়ারা পবগি মৃত আোঃ সালাি খান আলফাতুন মবমব ৩০/১২/১৯৬৮ 4217342303143 িমহলা কৃমষ ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

৮৬৬ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ মরমজয়া পবগি আোঃ রব হাওলাদার রামশদা পবগি ০১-০১-১৯৭৫ 4217342303122 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৮৬৭ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ িানু পবগি পিাোঃ জালাল উমিন হাওলাদার পিাসাোঃ সাহলহা পবগি ০১-০১-১৯৭৩ 4217342303157 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৮৬৮ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ সুমফয়া পবগি মৃত  পিান্তাজ উমিন হাওলাদার পিাসাোঃ ফয়জর পবগি ১০-০৫-১৯৪০ 4217342307119 িমহলা কৃমষ ৫ ০.০৮ ১৮০০০ nü v

৮৬৯ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ দুলু পবগি স্বিন হাওলাদার  পিাসাোঃ হামলিা পবগি ১০-১২-১৯৮৪ 4217342302928 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv

৮৭০ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ তাসমলিা পবগি জালাল মশকদার পরাহকয়া পবগি ১৫/০৬/১৯৬৫ 4217342302862 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

৮৭১ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ পরহানা পবগি পিাোঃ নুরুল হক িামঝ আমম্বয়া পবগি ৩০/০৯/১৯৭০ 42172342302831 িমহলা কৃমষ ৭ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৮৭২ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ রুিানা পবগি পিাোঃ নুরুল হক হাওলাদার হাওয়া পবগি ০১-০১-১৯৮৩ 4217342303133 িমহলা কৃমষ ৫ ০.০৯ ১৮০০০ bv

৮৭৩ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ পজাহবদা পবগি মৃত আব্দুল হামলি হাওলাদার মৃত হায়াতুন মবমব ২০/০৯/১৯৬৬ 4217342303291 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৯ ২০০০০ bv

৮৭৪ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ শাহানাজ পবগি পিাোঃ আোঃ হামলি পিাসাোঃ রমহিা পবগি ০৭-০৫-১৯৮৬ ’৬৭১৫৮৩৭৩৯৫৩২২ িমহলা কৃমষ ৭ ০.১ ১৮০০০ bv
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৮৭৫ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ পদহলায়ার পহাহসন তালুকদার মৃত রব তালূকদার সফুরা পবগি ২৫/০৫/১৯৬৭ 4217342303264 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮৫ ১৮০০০ bv

৮৭৬ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আফজাল হাওলাদার মৃত আফছার হাওলাদার মৃত ছাহহরা খাতুন ২৫/০১/১৯৫৮ 4217342303336 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৯ ১৮০০০ bv

৮৭৭ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ হামববুর রহিান হাওলাদার আশ্রাফুল হাওলাদার আমম্বয়া খাতুন ০৭-০৩-১৯৮০ ’২৬১০৪১৩৯১০৪৪১ পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.৭৫ ১৮০০০ bv

৮৭৮ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ আোঃ সালাি খান মৃত  পতারাব আলী খান খামদজা পবগি ১৭/০৬/১৯৫২ 4217342302786 পুরুষ কৃমষ ৭ ০.০৮ ২০০০০ bv

৮৭৯ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ পিাশাহরফ হাওলাদার মৃত এছাহাক আলী হাওলাদার মৃত আমম্বয়া পবগি ১৫/০৩/১৯৬০ 421734230273 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৮৮০ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ শাহজালাল মৃত ইয়াকুব আলী সরকার নূরজাহান পবগি ০১-০৬-১৯৮৬ 2692619471763 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৮৮১ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ চাঁন মিয়া পিাোঃ পিাজাহম্মল হাওলাদার পিাসাোঃ পহহলনা পবগি ০১-০১-১৯৯২ ’১৯৯২৪২১৭৩৪২০০০০০৯ পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.১ ১৮০০০ bv

৮৮২ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আোঃ িমজদ খান মৃত আহবদ আলী খান মৃত কাঞ্চন মবমব ১৫/০৫/১৯৪৭ 4217342303343 পুরুষ কৃমষ ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৮৮৩ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ স্বিন গাজী মৃত রহিান গাজী পিাসাোঃ পকামহনুর পবগি ০৫-০৭-১৯৮৩ 4217342303362 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৭ ২০০০০ bv

৮৮৪ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ খাহলক রাঢ়ী মৃত কদি আলী রাঢ়ী মৃত বকফুল পবগি ০১-০১-১৯৬৮ 4217342302594 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৯ ২০০০০ bv

৮৮৫ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ িাহামুদা পবগি স্বাোঃ মৃ.আবুল কালাি পসানাবরু ২১-৫-১৯৭৩ 4217342303339 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.৭৫ ১৮০০০ bv

৮৮৬ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ তামনয়া আক্তার স্বাোঃ পসাহাগ হাওলাদার তহমিনা পবগি ০১-০১-১৯৮৯ 4217342303504 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৮৮৭ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আউয়াল হাওলাদার মৃত  পিাতাহলব হাওলাদার মৃত জমিনা খাতুন ০১-০১-১৯৭২ 4217342306207 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৮৮৮ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ মরিন খান  মিং সুলতান খান আয়িন মবমব ১২-০৮-১৯৮৮ 4217342302934 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.১ ২০০০০ bv

৮৮৯ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ বকুল পবগি  স্বাোঃ আোঃ রমশদ গামজ রুনু পবগি ১৯-৫-১৯৪৬ 4217342302764 িমহলা কৃমষ ৫ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৮৯০ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ মরনা পবগি পিাস্তফা হাওলাদার মফহরাজা পবগি ২৫/১১/১৯৮৩ 4217342303279 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv

৮৯১ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ জাহিনা খাতুন মৃত আমনস খমলফা জয়গুমি পবগি ০১-০৫-১৯৪২ 4217342303409 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৮৯২ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ রাহবয়া  লুৎফর রহিান িাকছুদা পবগি ১১-১০-১৯৯৫ 8210755767735 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৮৯৩ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ সুিী পবগি জাহাঙ্গীল পহাহসন িিতাজ পবগি ০১-০১-১৯৮২ 4217342303207 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৮৯৪ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ লালবরু মবমব মৃত ছাহবদ আলী খান মৃত জমরনা পবগি ০৬-০৯-১৯৩৪ 4217342302692 িমহলা কৃমষ ৫ ০.০৫ ২০০০০ bv

৮৯৫ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ ফাহতিা আক্তার স্বাোঃ বাবুল িামঝ আমিরন পবগি ০১-০৪-১৯৮০ 4217342303312 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.১ ১৮০০০ bv

৮৯৬ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ খামদজা পবগি ইউনুস আলী খান মৃত কুলসন পবগি ১২-০৫-১৯৭৫ 4217342302690 িমহলা কৃমষ ৭ ০.০৮ ২০০০০ bv

৮৯৭ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পসতারা পবগি আোঃ িন্নান হাওলাদার মুত কুলসন পবগি ২৫/০১/১৯৫০ 4217342302699 িমহলা কৃমষ ৫ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৮৯৮ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ সীিা পিাোঃ পসমলি হাওলাদার পিাসাোঃ মরমজয়া পবগি ১০-০৩-১৯৯০ ’১৯৯০৪২১৭৩৪২০০০০৪৬ িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৮৯৯ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ মিয়ারা পবগি মৃত ইব্রাহীি খান মৃত রমহিা পবগি ১৫/০৫/১৯৭২ 4217342303089 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৯০০ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ মরমজয়া পবগি পিাোঃ পসমলি হাওলাদার ফাহতিা পবগি ০৭-০৩-১৯৭৩ 4217342302680 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv

৯০১ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ িহনায়ারা পবগি মৃত আোঃ িন্নান হাওলাদার রওশন আরা ০২-০১-১৯৮২ 4217342302678 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৮ ২০০০০ bv

৯০২ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ আসিা আক্তার পিাোঃ িামুন হাওলাদার মিনারা পবগি ০৫-১২-১৯৯০ ’১৯৯০৪২১৭৩৪২০০০১৩৮ িমহলা কৃমষ ৫ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৯০৩ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ রমহিা পবগি পিাোঃ নজর আলী হাওলাদার মৃত জমরনা পবগি ০৯-০৭-১৯৫৪ 4217342302654 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮৫ ১৮০০০ bv

৯০৪ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ রামজয়া পবগি আশরাফ আলী খান শামফয়া পবগি ২০.০৪.৭১ 4217342303401 িমহলা কৃমষ ৭ ০.০৮ ২০০০০ bv

৯০৫ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ হামলিা পবগি মৃত শািসুল আলি হাওলাদার কুলসুি পবগি ০১.০১.৬৮ 4217342303370 িমহলা কৃমষ ৫ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৯০৬ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ রাহবয়া পবগি আউয়াল হাওলাদার আকমলিা পবগি ০১.০১.৮২ 4217342303167 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৯০৭ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ শাহানাজ আক্তার রুস্তুি হাওলাদার নূরজাহান পবগি ১৫.০৮.৯০ 199042173422000000 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৯০৮ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ চানবরু বাচ্চু হাওলাদার হাহজরা পবগি ৩০.০৭.৭৫ 4217342302701 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv

৯০৯ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ পফরহদৌমস আরা মরফাদ আবুল কাহশি আহনার্ারা ০২.০২.৮৯ 2692618502058 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৮ ২০০০০ bv

৯১০ ৭ দমক্ষি িগড় ০১-০৬-২০১৬ নাজিা পবগি আোঃ লমতফ খান িহনায়ারা পবগি ০৪.০৬.৭৫ 4217342302689 িমহলা কৃমষ ৫ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৯১১ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ জাহাঙ্গীর মৃত  পিাোঃ কালু খান মৃত জয়নব মবমব ১০-০৫-১৯৭৯ ’৭৯১৯০১৫৭১৪৫২৪ পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৯১২ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ জুহয়ল খান পিাোঃ আশরাফ আলী খান পিাসাোঃ িহনায়ারা পবগি ০৭-০৩-১৯৮৪ 4217342304671 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৯ ১৮০০০ bv

৯১৩ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ শুক্কুর হাং মিং বাদশাহ হাং পিাসা: মনরু পবগি ১২-০৬-১৯৮৮ 4217342303706 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৯১৪ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ আোঃ আমলি হাং মিং আোঃ রব হাং পিাসা: হনুফা পবগি ১১-১০-১৯৮৪ ’২৬১৭২৩৯২৪২৮৩০ পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.১ ২০০০০ bv
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৯১৫ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ সুশীল চন্দ্র শীল মৃত  পহিন্ত কুিার শীল মৃত জ্ঞানদা রায় ০৬-০৬-১৯৬১ 4217342304358 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

৯১৬ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ আোঃ রমশদ খান  মিং পহাহসন আলী খান আ: রমশদ খান ০৫-০৩-১৯৬৫ 4164539860 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.১ ২০০০০ bv

৯১৭ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ আব্দুল জমলল হাওলাদার মৃত িগরব আলী হাওলাদার মৃত সহলিন মবমব ১৫/০৬/১৯৫২ 4217342303941 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৯১৮ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ জামকর পহাহসন খান পিাোঃ আলী খান জাহানারা ¦পুবগি ১১-০৯-১৯৭৮ ’১৯৭৮৪২১৭৩৪২৮০১০০৭ পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৯১৯ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ মলটন হাওলাদার মৃত এসহকন হাওলাদার পিাসাোঃ সাহহরা পবগি ১২-১১-১৯৮৮ 4217342303718 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৯২০ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ আব্দুর রমফক হাওলাদার রুস্তুি হাওলাদার পিাসাোঃ িমরয়ি মবব ০১-১১-১৯৮১ 4217342304581 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৯২১ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ ইউসুফ আলী মৃধা মৃত আতাহার আলী মৃধা মৃত পসানাবরু ০৫-০৩-১৯৬৬ 4217342303898 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৭ ২০০০০ bv

৯২২ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পনছার আহহম্মদ কামজ মিং কামজ আোঃ লমতফ িাহামু  ুদা পবগি ০১-০৬-১৯৮৫ ’১৯৮৫৪২১৭৩৪২৩০৩৭১৯ পুরুষ কৃমষ ৭ ০.০৯ ১৮০০০ bv

৯২৩ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ বাদশা হাওলাদার মৃত  পিাোঃ িমজবর হাওলাদার পিাসাোঃ সফুরা পবগি ০১-০১-১৯৫২ 4217343304059 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৮ ২০০০০ bv

৯২৪ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ মিন্টু হাওলাদার পিাোঃ  পবলাল হাওলাদার পিাসাোঃ তাসমলিা পবগি ১৫/০১/১৯৯৫ ’১৯৯৫৪২১৭৩৪২৮০০৯৪৮ পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৯২৫ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ নুরুল ইসলাি মশকদার আোঃ রাজ্জাক মশকদার পিাসাোঃ সুমফয়া পবগি ১২-০২-১৯৮০ 4217342303890 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৯২৬ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ নামসর খান মৃত  পিাোঃ হাহশি খান পিাসাোঃ মফহরাজা পবগি ২২/০৩/১৯৮২ 4217342303010 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৯২৭ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ শাহ আলি মশকদার রাজ্জাক মশকদার সুমফয়া পবগি ০৯-০২-১৯৬২ ’৭৯১১৪১১৮১৬৪৬৩ পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৯ ২০০০০ bv

৯২৮ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ নামছর মশকদার মৃত  পিাহাব্বত আলী মশকদার পিাসাোঃ রামজয়া পবগি ০১-০৩-১৯৭৫ 4217342304647 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.১ ২০০০০ bv

৯২৯ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আজাহার আলী খান মৃত  পসানা খান মৃত হায়াতুহন্নছা মবমব ০৫-০৮-১৯৬৭ 4217342304672 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv

৯৩০ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ পসাহাগ ফরাজী মৃত  পিাোঃ আলতাফ ফরাজী মৃত পিাসাোঃ কিলা পবগি ১৫/০৬/১৯৮০ 4217342303670 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৯৩১ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ রমফকুল ইসলাি খান মৃত  পিাোঃ হুচান আলী খান মৃত জামিলা খাতুন ১২-০১-১৯৭৩ 4217342304606 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

৯৩২ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ আহনায়ার পহাহসন মৃধা মৃত আতাহর আলী মৃধা মৃত পসানাবানু পবগি ০৬-০৩-১৯৭৮ 4217342303943 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৯৩৩ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬  পিাোঃ দুলাল খা মৃত আব্দুল লমতফ খা পগালহচহার পবগি ১০-১২-১৯৬৭ ’২৬৯৩০১৪০০৩৫৮৪ পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৮৫ ১৮০০০ bv

৯৩৪ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ শমফকুল ইসলাি মৃত  পিাোঃ সসয়দ আলী হাওলাদার মৃত চানবরু পবগি ২০/০১/১৯৬৯ ’১৯৬৯৪২১৭৩৪২০০০০০৯ পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৯৩৫ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আসলাি মৃধা মৃত জমলল মৃধা পিাসাোঃ আহলয়া পবগি ১০-০৭-১৯৭৩ 4217342304377 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv

৯৩৬ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ ইউনুস আলী মৃধা মৃত  পিাোঃ মুজাহার আলী মৃধা মৃত ছাহলহা পবগি ১৫/১১/১৯৬৩ 4217342303902 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.১ ২০০০০ bv

৯৩৭ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ কমবর খান মৃত  পিাোঃ আফতার আলী খান  পিাসাোঃ ছাহহরা খাতুন ০৫-০৯-১৯৭৫ 4217342304516 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৯৩৮ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ পসাহরাব হাওলাদার পিাোঃ রুস্তুি হাওলাদার িমরয়ি পবগি ০৯-০১-১৯৭৩ 4217342304578 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৯ ১৮০০০ bv

৯৩৯ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ শমহদুল ইসলাি মৃত  পগালাি আরমফন কাজী মৃত পিাসাোঃ জহুরা পবগি ২৮/১০/১৯৭১ 4217342303924 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.৭৫ ১৮০০০ bv

৯৪০ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আল-আমিন পিাোঃ  পনছাব আলী পনহারা পবগি ০২-০৮-১৯৮৯ ’১৯৮৯৪২১৭৩৪২৩০৪৪৫৩ পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

৯৪১ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পশখ পিাহাম্মদ নরুল আমিন আব্দুস সাত্তার মিয়া পিাসাোঃ নূরজাহান পবগি ০১-১২-১৯৬৩ 4217342304443 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৯৪২ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পশখ পিাহাম্মদ আলী পহাহসন মৃত আোঃ হক পিাসাোঃ হামলিা পবগি ১৫/১০/১৯৭০ 4217342304348 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৯৪৩ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ িমতন হাওলাদার মৃত  পিাোঃ সসজমিন হাওলাদার পিাসাোঃ সামফয়া পবগি ১০-০৮-১৯৭০ 4217342304378 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৯৪৪ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ সতয়ব আলী হাওলাদার মৃত পিাোঃ আনসার হাওলাদার মৃত পিাসাোঃ আহনকজান মবমব ১০-০১-১৯৪৭ 4217342304042 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৭ ২০০০০ bv

৯৪৫ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ জািাল তালুকদার পিাোঃ পতাহফল তালুকদার পিাসাোঃ জামিলা খাতুন ০১-০২-১৯৭২ 4217342304051 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৮৫ ১৮০০০ bv

৯৪৬ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ জামহদুল ইসলাি মিং পিাহাম্মদ আলী খান পিাসা: জাহানারা পবগি ০১-০৪-১৯৬৮ 4217342303671 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৯ ১৮০০০ bv

৯৪৭ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পশখ পিাোঃ ফারুক পহাহসন মৃত হাসান আলী পিাসাোঃ ফুলসন পবগি ১৯/০৭/১৯৭০ 4217342304282 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.৭৫ ১৮০০০ bv

৯৪৮ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ রমফক খান মৃত  পিাোঃ হাহশি খান পিাসাোঃ মফহরাজা পবগি ১০-০২-১৯৭৩ 4217342303601 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

৯৪৯ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ শাজাহান হাওলাদার মৃত  পিাোঃ আফছার হাওলাদার মৃত পখাহদজান ১৯/০১/১৯৬৯ 4217342304078 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৯৫০ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ দুলাল খান পিাোঃ মিলন খান পিাসাোঃ রাহবয়া পবগি ১৮/১০/১৯৭০ 4217342304277 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.১ ২০০০০ bv

৯৫১ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আোঃ খাহলক সািছুমিন হাওলাদার ছফুরা পবগি ০১-০২-১৯৬৫ ’২৬১৭৬৩৫৩৭৫৬৪১ পুরুষ কৃমষ ৫ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৯৫২ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ সবুজ খান পিাোঃ  পিাতাহলব খান পিাসাোঃ আহলয়া পবগি ০৬-০১-১৯৮১ 4217342304601 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৯৫৩ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ বাহরক হাওলাদার মিং মসরাজ উমিন হাং বাহরয়া পবগি ১২-০২-১৯৭৫ 4217342303608 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৯৫৪ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ ইসিাইল হাওলাদার মৃত আোঃ সাত্তার হাওলাদার মৃত আহিনা পবগি ২১/০৯/১৯৬৫ 4217342304388 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv
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৯৫৫ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ জািাল খান পিাোঃ সাহবদ আলী খান মৃত পিাসাোঃ সািসুন্নাহার পবগি ১৮/০৮/১৯৭২ 4217342304265 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৯৫৬ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ জামকয়া পবগি মিং আজাহার হাওলাদার মরমজয়া পবগি ০১-০১-১৯৮১ ’১৯৮১০৬৯৫১২৫২৮৪৫৬২ পুরুষ কৃমষ ৫ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৯৫৭ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আল আমিন খান মৃত আোঃ সাত্তার খান পিাসাোঃ সাহহরা পবগি ১৮/১১/১৯৯২ ’১৯৯২৪২১৭৩৪২০০০০৬২ পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৯৫৮ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আবুল কালাি ওহাব আলী খান পিাসাোঃ আমজমুহন্নছা ০৮-১০-১৯৭০ 4217342304289 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৭ ২০০০০ bv

৯৫৯ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ শাহজাহান খান মৃত পছাটন খান মৃত পগালািজান মবমব ১০-১১-১৯৫০ 4217342304341 পুরুষ কৃমষ ৭ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৯৬০ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ আল আমিন মসকদার মিং আলী আহাহম্মদ মসকদার নাছমরন আক্তার ১৩-৩-১৯৮৮ 4217342304654 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৯ ১৮০০০ bv

৯৬১ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ মদিক চন্দ্র দাস মৃত মখমতস চন্দ্র দাস কানন বালা ১০-১০-১৯৬৯ 4217342304350 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৯৬২ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পশখ পিাোঃ আমরফ পহাহসন কালূ আোঃ রহিান পশখ পিাসাোঃ নামসিা পবগি ০১-০৭-১৯৮৭ 4217342304423 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৯৬৩ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ খমলল তালূকদার মৃত  পিাোঃ পিৌহজ আলী তালূকদার মৃত পিাসাোঃ আমম্বয়া পবগি ০৫-০৩-১৯৭৮ 4217342303875 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৭ ২০০০০ bv

৯৬৪ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ জালাল হাওলাদার মৃত সুলতান হাওলাদার পিাসাোঃ রওশনা পবগি ০৬-০৭-১৯৭২ 4217342304420 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৯৬৫ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ িারুল পবগি   স্বাোঃ িমিন উমিন হাং সফুরা পবগি ০৩-০৫-১৯৫০ 4217342304206 পুরুষ কৃমষ ৫ ০.০৮৫ ১৮০০০ bv

৯৬৬ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ মিন্টু হাওলাদার পিাোঃ আদল উমিন হাওলাদার পিাসাোঃ আমম্বয়া পবগি ১০-০৭-১৯৭৪ 4217342303949 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৯ ২০০০০ bv

৯৬৭ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ কমহনুর পবগি  স্বাোঃ আোঃ হামকি হাওলাদার জয়নব মবুমব ১৮-২-১৯৭৩ 4217342304202 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.৭৫ ১৮০০০ bv

৯৬৮ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আমির পহাহসন পিাোঃ িামনক হাওলাদার পিাসাোঃ আহনায়ারা পবগি ১১-১১-১৯৭১ 4217342303958 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৯৬৯ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আফজাল পহাহসন মৃধা মৃত জালাল মৃধা পিাসাোঃ আহনায়ারা পবগি ১৮/০৬/১৯৪৫ 4217342304422 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv

৯৭০ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ পিাশাহরফ খান মৃত  পিাোঃ পছাটন খান মৃত পিাসাোঃ  পগালািজানমবমব ১৮/১০/১৯৫১ 4217342304382 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv

৯৭১ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ ইউসুব আলী হাওলাদার মৃত  পিাোঃ পকরািত আলী হাওলাদার পিাসাোঃ সাহিতডবান পবগি ০৪-০৮-১৯৬২ 4217342303582 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

৯৭২ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ হায়দার আলী খান মৃত আোঃ হামিদ খান পিাসাোঃ আলফাতু পবগি ০১-০২-১৯৭২ 4217342304093 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

৯৭৩ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ শাহজাহান খান মৃত সুলতান খান মৃত সাহলহা ০১-০৭-১৯৫২ 4217342304058 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৯৭৪ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ কািাল খান পিাোঃ মিলন খান  পিাসাোঃ রাহবয়া পবগি ১০-১১-১৯৮২ 4217342304189 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৯৭৫ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ িাহামুদা পবগি স¦ুাুোঃ পিাকহছদ আলী হাওোঃ িয়না পবগি ০৫-০৯-১৯৬০ 4217342304661 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv

৯৭৬ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাহাম্মদ হাওলাদার মৃত আফতার উমিন হাওলাদার পিাসাোঃ  পজবুহন্নছা পবগি ১৯/০৭/১৯৫৩ 4217342304364 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

৯৭৭ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আউয়াল হাওলাদার মৃত আোঃ িমজদ হাওলাদার পিাসাোঃ ওমলদা পবগি ১১-১০-১৯৭৮ 4217342304380 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ২০০০০ bv

৯৭৮ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ পহলাল হাওলাদার মৃত  পিাোঃ আজডন হাওলাদার পিাসাোঃ সাহিতডবান পবগি ১৫/০২/১৯৬২ 4217342303573 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮৫ ১৮০০০ bv

৯৭৯ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ মজহাদ হাওলাদার পিাোঃ মসরাজ উমিন হাওলাদার মৃত পসফালী পবগি ২১/০৭/১৯৯৬ ’১৯৯৬৪২১৭৩৪২১০১৪৭১ পুরুষ কৃমষ ৫ ০.০৯ ১৮০০০ bv

৯৮০ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ পসমলি পহাহসন মৃত জয়নাল আহবদীন পিাসাোঃ কিলা মবমব ৩১/১২/১৯৭২ 4217342304203 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.৭৫ ২০০০০ bv

৯৮১ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ বাচ্চু মশকদার মৃত িব্বত আলী মশকদার রামজয়া পবগি ১৯/০৬/১৯৮০ 4217342304629 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৯৮২ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ িাকসুদা আক্তার মিং পিাতাহলব মসকদার মরমজয়া পবগি ০৫-১২-১৯৮২ 4217342303621 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv

৯৮৩ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ ইসিাইল খান মৃত জহবদ আলী খান মৃত খমবরুহন্নছা ১৮/০৮/১৯৬৫ 4217342304245 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৭ ২০০০০ bv

৯৮৪ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ িন্নান খান মৃত ধলু খান সািছুন্নাহার ০১-০১-১৯৫৫ 4217342304748 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.৭৫ ২০০০০ bv

৯৮৫ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আয়নাল পহাহসন মৃত কালূ খান মৃত জয়নব মবমব ০৩-০৫-১৯৬৭ 4217342304421 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৯৮৬ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ নামসর উমিন হাওলাদার মৃত আব্দুল কাহদর হাওলাদার মৃত আমিরন পবগি ১০-০৯-১৯৭২ 4217342304271 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৯৮৭ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ িমনর হাওলাদার পিাোঃ সতয়ব আলী হাওলাদার পিাসাোঃ িহনায়ারা পবগি ০১-০১-১৯৮৩ 4217342304044 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৯৮৮ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ পিাফাহজ্জল পহাহসন পিাোঃ আোঃ সাত্তার খান পিাসাোঃ সামফয়া পবগি ২৫/০৯/১৯৭২ 4217342304284 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৯৮৯ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ পতাফাহজ্জল খান পিাোঃ আব্দুস সাত্তার খান পিাসাোঃ সামফয়া পবগি ১৯/০৮/১৯৭০ 4217342304279 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.১ ২০০০০ bv

৯৯০ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পখাকন মসকদার মিং িব্বত আলী মসকদার হামফজা পবগি ২০-৬-১৯৮৮ 4217342304648 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.০৭ ২০০০০ bv

৯৯১ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ আোঃ পসাবাহান হাওলাদার পিাোঃ রহফজ উমিন হাওলাদার মৃত পিাসাোঃ ফখরুহন্নছা মবমব ১৮/০৫/১৯৪৬ 4217342303676 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.৭৫ ২০০০০ bv
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৯৯২ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬

নান্নু 

হাওলাদার

 

 

মিং ইয়াকুব আলী হাং আমজতুনহনছা পবগি ১২-০১-১৯৭৭ ’৪২১৭৩৪২৩০৪৬২৬ পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv

৯৯৩ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ সালাি মৃত নূর পহাহসন পিাল্লা আমিনা পবগি ১৫/০৪/১৯৬৫ 4217342304460 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৭ ১৮০০০ bv

৯৯৪ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ জুহয়ল রহিান মিং পরজাউল হক পজািািার জুহয়ল রহিান ১০-১০-১৯৮৪ 4217342304591 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.১ ২০০০০ bv

৯৯৫ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ সুলতান খান মৃত আজাহার খান পিাসাোঃ িাহজদা পবগি ০১-০১-১৯৭২ 4217342304458 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৯৯৬ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আফসার আলী খান মৃত পিাোঃ আসাব্বর আলী খান মৃত হামলিা পবগি ১০-০১-১৯৫৬ 4217342304639 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv

৯৯৭ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ পসাহাগ হাওলাদার মৃত পিাোঃ এহেোর আলী হাওলাদার পিাসাোঃ সাহহরা পবগি ১০-১০-১৯৯১ ’১৯৯১৪২১৭৩৪২০০০০১১ পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

৯৯৮ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ পসাহহল খান পিাোঃ  পিাসহলি খান পিাসাোঃ পসতারা পবগি ১৫/০৩/১৯৮৭ 4217342304273 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৫ ১৮০০০ bv

৯৯৯ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ পিাফাহক্ষর খান পিাোঃ স্বরুব আলী খান আলফাতু ১০-০৫-১৯৭৭ ’১৯৭৭৪২১৭৩৪২০০০০০৩ পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১০০০ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ িমজবর রহিান পিাোঃ দমলল উমিন খান পিাসাোঃ সমখনা পবগি ৩০/১২/১৯৫৮ 4217342304612 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.১ ২০০০০ bv

১০০১ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ সমবতা রানী  স্বাোঃ শামন্ত চন্দ্র রায় নন্ধা রানী ০৫-০১-১৯৬৫ 4217342304352 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৯ ১৮০০০ bv

১০০২ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ িাকসুদা পবগি জয়নাল আহবদীন খান ফুলহনহার পবগি ২০/০৬/১৯৭৮ 4217342304318 িমহলা শ্রমিক ৫ ০.৭৫ ১৮০০০ bv

১০০৩ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ রামজয়া পবগি পিাোঃ  পবল্লাল ভ ূঁইয়া হামলিন পবগি ১৩/০৩/১৯৭৪ 4217342303911 িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১০০৪ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ হামস পবগি পিাোঃ আহেল আলী হাওলাদার আমম্বয়া পবগি ১০-০২-১৯৭২ 4217342304534 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১০০৫ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ িাহলকা পবগি মৃত  পিাোঃ আইউব আলী হাওলাদার মৃত জমিনা পবগি ১৫/০৫/১৯৪৭ 4217342303859 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৮ ২০০০০ bv

১০০৬ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ িমনর হাওলাদার   মিং িমফজ উমিন হাং নুরজাহান পবগি ০৫-০৮-১৯৮১ 4217342304657 িমহলা শ্রমিক ৫ ০.০৭ ১৮০০০ bv

১০০৭ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ ফমরদা পবগি মৃত আোঃ পিাতাহলব পবিারী পিাসাোঃ ছফুরন পবগি ১০-১১-১৯৬০ 4217342304369 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১০০৮ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ খাহলদা পবগি পিাোঃ বাচ্চু খান মৃত হামলিা পবগি ১৫/১০/১৯৭৫ 4217342303974 িমহলা কৃমষ ৬ ০.১ ২০০০০ bv

১০০৯ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ িহনায়ারা পবগি পিাোঃ  পিাতাহার িামঝ পিাসাোঃ কুলসুি মবমব ১৫/০৫/১৯৬৭ 4217342304047 িমহলা কৃমষ ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১০১০ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ চাম্পা পবগি আোঃ সালাি পিাসাোঃ হনুফা পবগি ১৫/০১/১৯৭৭ 4217342304050 িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৭ ২০০০০ bv

১০১১ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ চুন্নু হাওলাদার  মিং ইয়াকুব আলী হাং আমজতুনহনছা পবগি ১০-০১-১৯৮০ 4217342304633 িমহলা শ্রমিক ৫ ০.০৮৫ ১৮০০০ bv

১০১২ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ ফাহতিা পবগি মৃত আলী আকবর হাওলাদার মৃত সূর্ ডবান মবমব ১৮/১০/১৯৫০ 4217342304360 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৯ ১৮০০০ bv

১০১৩ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ িঞ্জু আক্তার িাসুদ হাওলাদার িহনায়ারা পবগি ২৬/০৮/১৯৮৯ ’০৬৯৫১১০১৭৯৫২৩ িমহলা শ্রমিক ৮ ০.১ ২০০০০ bv

১০১৪ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ িঞ্জু পবগি পিাোঃ ফারুক খান ফুলিমত ১০-০৬-১৯৮২ 4217342303854 িমহলা কৃমষ ৫ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১০১৫ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ আহনায়ারা পবগি মৃত আোঃ জালাল মৃধা মৃত আমজমুহন্নছা মবমব ০১-০১-১৯৬৭ 4217342304407 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১০১৬ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ রুনু পবগি পিাোঃ শমহদ সরদার পিাসাোঃ কুলসুি পবগি ২০/০৭/১৯৮০ 4217342304340 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১০১৭ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ নুরুন্নাহার  পিাোঃ শািসুল আলি পিাসাোঃ ফাহতিা খাতুন ০৮-০৪-১৯৭১ 4217342303910 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.১ ২০০০০ bv

১০১৮ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ নামছিা পবগি  পিাোঃ জালাল হাওলাদার পিাসাোঃ কুলসুি পবগি ১০-০৭-১৯৭৩ 4217342304175 িমহলা কৃমষ ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv

১০১৯ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ তহমিনা পবগি আহহম্মদ আলী খান মৃত ওকুবজান মবমব ১৫/০১/১৯৫৮ 4217342304013 িমহলা কৃমষ ৬ ০.০৫ ২০০০০ bv

১০২০ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ নামজিা পবগি পিাোঃ আোঃ র¦ব গাজী পিাসাোঃ  পগালািজান মবমব ১০-০৫-১৯৬৩ 4217342303970 িমহলা কৃমষ ৫ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১০২১ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ আহলয়া পবগি পিাোঃ  পিাকহসদ আলী মশকদার িহনায়ারা পবগি ১৯/০৪/১৯৬০ 4217342304634 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৭ ২০০০০ bv

১০২২ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ রামজয়া সুলতানা পিাোঃ আশরাফ পদওয়ান পিাসাোঃ লালবানু পবগি ০৭-১১-১৯৭৪ 4217342304514 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

১০২৩ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ আইউব আলী খান  মিং কিলদার খান আগনজান মবমব ১৫-৮-১৯৩৭ 4217342303980 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১০২৪ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ িনুজা পবগি পিাোঃ ফারুক খথান মিহসস আহনায়ারা পবগি ৩০/১১/১৯৮০ 4217342304488 িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১০২৫ ৮ সুজাবাদ ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ তানমজলা পবগি পিাোঃ মিলন  হাওলাদার আহলয়া পবগি ১৫/০২/১৯৮৭ 4217342303861 িমহলা কৃমষ ৬ ০.১ ১৮০০০ bv

১০২৬ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ ইউনুস আলী হাওলাদার মৃত  পগালাি আলী হাওলাদার পিাসাোঃ ফাহতিা পবগি ১৪/০৬/১৯৬৩ 4217342306127 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৯ ২০০০০ bv

১০২৭ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ িমনরুজ্জািান খান পিাোঃ ফজহল আলী খান পিাসাোঃ িয়মুন পবগি ০২-১১-১৯৭৮ 4217342306278 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv
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১০২৮ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ কাঞ্চন হাওলাদার মৃত  পিাোঃ মুজাহার আলী হাওলাদার মৃত ছমকনা খাতুন ০২-০৩-১৯৬৩ 4217342305747 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.১ ১৮০০০ bv

১০২৯ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ পিাতাহার হাওলাদার মৃত  পিাোঃ সমফজউমিন মৃত সতয়বজান ১২-১১-১৯৬২ 4217342305778 পুরুষ কৃমষ ৭ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১০৩০ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ ইউনুস আলী ফরাজী মৃত  পিাোঃ পিাজাহম্মল হক ফরাজী মৃত পিাসাোঃ িাহলকুহন্নছা ১৭/০২/১৯৬০ 4217342305757 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.১ ১৮০০০ bv

১০৩১ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ কমবর খান িন্নান খান আহিনা খাতুন ২৫/১২/১৯৬৮ ’২৬৯২৬১৯৫৫৪৭২২ পুরুষ কৃমষ ৭ ০.০৯ ১৮০০০ bv

১০৩২ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ ইমিস খান মৃত ধলু খান মৃত হামলিন পবগি ২১/০৪/১৯৭৯ 4217342305594 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৭ ২০০০০ bv

১০৩৩ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ রমফকুল ইসলাি মৃত  পিাোঃ আহয়ন আলী খান লাইলী পবগি ০৩-০৩-১৯৭২ 4217342305409 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৭ ১৮০০০ bv

১০৩৪ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ সুিন পচৌধুরী মৃত শাহজাহান পচৌধুরী পিাসাোঃ  পকামহনুর পবগি ০১-০১-১৯৮৯ 4217342305077 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

১০৩৫ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ দুলাল খান মৃত  পিাোঃ আবুল কাহশি খান সামফয়া পবগি ১০-১০-১৯৫২ 4217342305398 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮৫ ১৮০০০ bv

১০৩৬ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ শাহজাহান খান মৃত আোঃ রমশদ খান রাহবয়া পবগি ১০-০৭-১৯৫৮ 4217342306004 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

১০৩৭ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ পসাহরাব আলী হাওলাদার মৃত খমবর উমিন হাওলাদার মৃত তামজমুহন্নছা পবগি ১২-০৩-১৯৬৩ 4217342306270 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১০৩৮ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ পসাহাগ আকন হামববুর রহিান আকন পিাসাোঃ আহলয়া পবগি ৩০/১২/১৯৮২ 4217342305988 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১০৩৯ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ সুলতান হাওলাদার মৃত হাফফজহ উমিন হাওলাদার মৃত সসয়দ বানু ২৫/০৫/১৯৮০ 4217342305619 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৫ ২০০০০ bv

১০৪০ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পলাকিান হাওলাদার সাহহদ আলী হাওলাদার হামসনা পবগি ১৪/০৮/১৯৮২ 4217342305549 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১০৪১ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ হান্নান মৃত আোঃ িন্নান হাহজরা পবগি ০১-০১-১৯৬৭ 2694809630016 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

১০৪২ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আোঃ সালাি তালুকদার মৃত আবুল হাহশি তালুকদার মৃত রহবজান মবমব ০১-১১-১৯৫৫ 4217342304797 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৭ ২০০০০ bv

১০৪৩ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ এনাহয়ত মশকদার আোঃ রব মশকদার  পিাসাোঃ মিনারা পবগি ০২-০১-১৯৭৬ 4217342305664 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮৫ ১৮০০০ bv

১০৪৪ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আলী পহাহসন হাওলাদার মৃত আোঃ আমজজ হাওলাদার মৃত হাহজরা পবগি ০৫-০৬-১৯৫৮ 4217342305792 পুরুষ কৃমষ ৫ ০.০৯ ২০০০০ bv

১০৪৫ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ মফহরাজ মশকদার মৃত আদি আলী মশকদার মফহরাজা পবগি ১৪/০৪/১৯৮৯ 4217342304791 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১০৪৬ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ শমহদুল ইসলাি পিাোঃ কাঞ্চন আলী খান মিহসস আহনায়ারা পবগি ০১-০১-১৯৭০ 2694809946882 পুরুষ কৃমষ ৬ ০.১ ১৮০০০ bv

১০৪৭ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ ফারুক পহাহসন মৃত ওহাব খমলফা আমচনা খাতুন ০১-০১-১৯৬৮ 4217342304795 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

১০৪৮ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬  পিাোঃ পসমলি হাওলাদার মৃত পতাহফল উমিন হাওলাদার লালবরু পবগি ২০/১০/১৯৬৮ 4217342306181 পুরুষ কৃমষ ৫ ০.০৯ ২০০০০ bv

১০৪৯ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পসমলি উমিন আহহিদ মৃত সমফজ উমিন আহহম্মদ পিাসাোঃ হামিদা খাতুন ২৫/১০/১৯৫৬ 4217342305956 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১০৫০ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ িাসুি খান মৃত পিাোঃ মুনসুর আলী খান মৃত উহম্ম কুলসুি ০১-১০-১৯৮৭ ’১৯৮৭৪২১৭৩৪২৯০২৮৭২ পুরুষ কৃমষ ৫ ০.০৫ ২০০০০ bv

১০৫১ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ পিাস্তফা কািাল মসরাজ আলী খান পিাসাোঃ সামহদা পবগি ০৭-০৫-১৯৮৫ 4217342306437 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

১০৫২ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ মিজান মৃত ওহাব হাওলাদার কুলসুি ১২-০২-১৯৮২ ’২৬৯৬৮২৯৭১৯৯৫৩ পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮৫ ১৮০০০ bv

১০৫৩ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ শাহ আলি খান মৃত রত্তন আলী খান মৃত সহিতডবানু ০১-০৯-১৯৫৭ 4217342306334 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.৭৫ ১৮০০০ bv

১০৫৪ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ কমবর পহাহসন হাওলাদার পিাক্তার আলী হাওলাদার সামফয়া পবগি ১৬/০৫/১৯৮১ 4217342305566 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১০৫৫ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ রসুল িামঝ মৃত দমলল উমিন িামঝ মৃত িমতজান মবমব ০৩-০২-১৯২০ 4217342305051 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

১০৫৬ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ সত্তার খমলফা মৃত পিাোঃ হাসান খমলফা পিাসাোঃ ফুলবানু ০৫-০৬-১৯৫৮ 4217342306109 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

১০৫৭ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ আোঃ রমশদ খান মৃত ফুল খান ছাহহরা খাতুন ২০/০৪/১৯৬২ 4217342305544 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১০৫৮ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ ছত্তার মুমন্স মৃত আোঃ িমজদ মুমন্স মৃত নূরবানু মবমব ২০/০৪/১৯৪৭ ’১৯৪৭৪২১৭৩৪২০০০০০১ পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৭ ২০০০০ bv

১০৫৯ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ ইউসুফ খান মৃত ধলু খান মৃত হামলিা পবগি ১০-১০-১৯৭০ 4217342305593 পুরুষ কৃমষ ৫ ০.০৯ ২০০০০ bv

১০৬০ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ কমবর মুমন্স মৃত শুক্কুর মুমন্স পিাসাোঃ ফাহতিা পবগি ১১-০৭-১৯৭৮ 4217342305425 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১০৬১ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ িাহাবুব হাওলাদার মৃত হামকি উমিন হাওলাদার রয়ফুল পবগি ২২/১০/১৯৮৭ 4217342305633 পুরুষ কৃমষ ৫ ০.০৫ ২০০০০ bv

১০৬২ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ জমসি শমরফ পিাোঃ শাহজাহান শরীফ শাহবানু পবগি ০৪-০৯-১৯৮৮ 4217342305541 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

১০৬৩ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ হামনফ  পিাোঃ পিহহর উমিন পিাসাোঃ আহিনা ১০-০৬-১৯৭২ 4217342306021 পুরুষ কৃমষ ৫ ০.০৯ ২০০০০ bv

১০৬৪ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আোঃ খাহলক হওলাদার মৃত আোঃ গমি হাওলাদার মৃত সসয়দুহন্নছা ০২-০৩-১৯৪৭ 4217342305538 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১০৬৫ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ পিাবাহরক আলী হাওলাদার মৃত ওহাব আলী হাওলাদার মৃত হমলিন পবগি ০১-০৩-১৯৫২ 4217342306308 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১০৬৬ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ জমসি খমলফা আোঃ ছত্তার খমলফা পিাসাোঃ রামশদা পবগি ১৫/১০/১৯৮২ ’১৯৮২৪২১৭৩৪২০০০০১৯ পুরুষ কৃমষ ৫ ০.০৫ ২০০০০ bv

১০৬৭ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ পবল্লাল িমল্লক পিাোঃ আশ্রাব আলী িমল্লক পিাসাোঃ রাহবয়া পবগি ০৩-০৫-১৯৭৮ 4217342306085 পুরুষ কৃমষ ৭ ০.০৭ ২০০০০ bv
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১০৬৮ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ সসয়দ পিাোঃ িামুন সসয়দ আোঃ জমলল িারুল পবগি ০১-১২-১৯৯২ ’১৯৯২৪২১৭৩৪২০০০০১৬১ পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১০৬৯ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ পখাকন হাওলাদার মৃত পিাোঃ আোঃ রমশদ হাওলাদার মৃত পিাসাোঃ কদবানু পবগি ০১-০৫-১৯৭৩ 4217342305791 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১০৭০ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আহয়ন আলী খান মৃত  পগালাি রসুল খান রািী পবগি ১০-০৮-১৯৬৮ 4217342305471 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮৫ ১৮০০০ bv

১০৭১ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ হামকি হাওলাদার মৃত হাসন উমিন হাওলাদার মৃত চানবরু পবগি ১৩/১০/১৯৬২ 4217342306140 পুরুষ কৃমষ ৫ ০.০৯ ২০০০০ bv

১০৭২ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ জালাল উমিন হাওলাদার মৃত িমিন উমিন হাওলাদার লালিন পবগি ০১-০৫-১৯৫২ 4217342305690 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.৭৫ ১৮০০০ bv

১০৭৩ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ িাহলক হাওলাদার মৃত  পিাোঃ আহশ ডদ আলী হাওলাদার পিাসাোঃ জামিলা খাতুন ১২-১২-১৯৬২ 4217342305780 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১০৭৪ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬  পিাোঃ রত্তন আলী খমলফা মৃত  পিাোঃ হাসন উমিন খমলফা পিাসাোঃ ফুলবানু ০৩-০৮-১৯৫২ 4217342306166 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১০৭৫ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আবু পিাোঃ আজাহার সরদার পিাসাোঃ পগাহলনুর পবগি ১০-১২-১৯৭৯ 4217342305714 পুরুষ শ্রমিক ৫ ০.০৫ ২০০০০ bv

১০৭৬ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ হায়দার আলী হাওলাদার মৃত আোঃ সাত্তার হাৌলাদার মৃত পিাসাোঃ হামলিা খাতুন ০৪-০২-১৯৫৮ 4217342305604 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১০৭৭ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ সসয়দ পিাোঃ আবুল কাহশি সসয়দ পিাোঃ আবু জাফর পিাসাোঃ নাজিা পবগি ০৪-০৯-১৯৮১ ’০৬৯৫১১০১৭৮৯৫১ পুরুষ কৃমষ ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

১০৭৮ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ পবল্লাল খান পিাোঃ হাহিদ খান আমিরন পবগি ১৯/০৬/১৯৭০ 4217342305421 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১০৭৯ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ নুরুল হক হাওলাদার মৃত আোঃ হামকি হাওলাদার মৃত লালিন মবমব ২০/১০/১৯৪৭ 4217342306449 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮৫ ১৮০০০ bv

১০৮০ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আোঃ সালাি হাওলাদার মৃত  পিাোঃ সসজমিন হাওলাদার পিাসাোঃ ফুলবানু পবগি ০৬-০৯-১৯৭৩ 4217342306102 পুরুষ কৃমষ ৫ ০.০৯ ২০০০০ bv

১০৮১ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আহনায়ার পহাহসন পিাোঃ আজাহার আলী সরদার পিাসাোঃ পগাহলনুর পবগি ৩০/০৫/১৯৮৬ 4217342305959 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.৭৫ ১৮০০০ bv

১০৮২ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ উজ্জ্বল হাওলাদার নূর পিাহাম্মদ হাওলাদার হামসনা পবগি ০১-১২-১৯৮৯ 4217342306236 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১০৮৩ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ আোঃ িাহলক হাওলাদার মৃত রমফজ উমদদœ হাওলাদার মৃত জাহিনা পবগি ০৩-০৫-১৯৪৭ 4217342305620 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১০৮৪ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ আবুল পহাহসন িজুিদার পিাোঃ রসুল আলী িজুিদার পরাহকয়া পবগি ০৪-০৫-১৯৮০ 4217342304840 পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৭ ২০০০০ bv

১০৮৫ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ আোঃ আমজজ খান মৃত  পিাোঃ ফুল খান ছাহহরা খাতুন ০২-০৩-১৯৫০ 4217342305573 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১০৮৬ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ িাসুি খান মৃত আব্দুল আউয়াল খান পিাসাোঃ নুরজাহান ০২-০৬-১৯৭১ ’১৯৭১৪২১৭৩৪২৯০২৮৫৮ পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১০৮৭ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ আমরফ হাওলাদার মৃত  পিাোঃ সালাি হাওলাদার পিাসা  ুোঃআহলয়া পবগি ০১-১২-১৯৯২ ’১৯৯২৪২১৭৩৪২৯০০৪৫১ পুরুষ শ্রমিক ৭ ০.০৭ ২০০০০ bv

১০৮৮ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ জামকর মশকদার পিাকহসদ আলী মশকদার আহলয়া পবগি ১৫.০১.৮২ 4217342304637 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

১০৮৯ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ িাসুি মশকদার িহব্বত আলী মশকদার রামজয়া পবগি ০১.০৫.৭৬ 4217342305820 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮৫ ১৮০০০ bv

১০৯০ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পফারকান হাওলাদার সতয়ব আলী হাওলাদার সাহলহা পবগি ১১.১০.৮২ 4217342304845 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.৭৫ ১৮০০০ bv

১০৯১ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ আবু হামনফ িামঝ আদি আলী িামঝ নূরজাহান পবগি ০১.০১.৬৩ 4217342305226 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১০৯২ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ জয়নাল আহবমদন খান মৃত কাজল খান মৃত আমছয়া পবগি ০৫.১০.৬৩ 4217342306345 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

১০৯৩ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ বাহরক খান মৃত রত্তন খান মৃত সহিতডবান মবমব ১৫.০৪.৬৩ 4217342306394 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

১০৯৪ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ হামলি হাওলাদার পতাকাব্বর ুাহওলাদার সহফদা খাতুন ০৬.০৪.৭৪ 4217342305606 পুরুষ শ্রমিক ৮ ০.০৮৫ ১৮০০০ bv

১০৯৫ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পসহকোর আলী িমিন উমিন হাওলাদার আকুবজান মবমব ১০.১১.৩৬ 4217342305227 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.৭৫ ১৮০০০ bv

১০৯৬ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ ইউসুফ হাওলাদার মৃত আহসাদ হাওলাদার জুিমন খাতুন ১৪.০৮.৬৩ 2692858551822 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১০৯৭ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ ইমিস পহাহসন মিনু হামফজ উমদদœ হাওলাদার সসয়দুহন্নসা ১২.০২.৬৯ 4217342305525 পুরুষ শ্রমিক ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

১০৯৮ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ কাজী আব্দুর রমহি আব্দুল পিাতাহলব ফামতিা পবগি ২৮.১২.৭৬ 4217342305163 পুরুষ কৃমষ ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

১০৯৯ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ রুনু পবগি রুস্তুি আলী হাওলাদার পিয়ারা পবগি ১৮.০৫.৮৪ 695125286109 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৮৫ ১৮০০০ bv

১১০০ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ নাসমরন পবগি নজরুল ইসলাি মফহরাজা পবগি ১০.০৬.৮৮ 4217342304823 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৯ ১৮০০০ bv

১১০১ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ কাজল পরখা হারুন-অর-রমশদ নূরজাহান পবগি ০৮.০৫.৭২ 4217342305737 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.১ ২০০০০ bv

১১০২ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ আহিনা পবগি আইজুমিন হাওলাদার এলাজ জান মবমব ২৫.০৫.৪৭ 4217342305193 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১১০৩ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ শাহনাজ পবগি কালাি হাওলাদার সাহলহা পবগি ২০.১০.৮৫ 19854217342305100 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১১০৪ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ িহনায়ারা পবগি আশরাফ আলী খান সাহহরা পবগি ১৫.০৬.৫৭ 4217342304472 িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৯ ১৮০০০ bv

১১০৫ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ হাওয়া পবগি পিাোঃ জািাল  পরনু পবগি ০১.০১.৬৮ 4217342304463 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৮ ২০০০০ bv

১১০৬ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ ফারজানা খাতুন হামববুর রহিান হনুফা মবমব ১৬.০৯.৭৫ 1022007061923 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৮৫ ১৮০০০ bv

১১০৭ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ জমরনা পবগি িাহজদ খমলফা পনহারু পবগি ১৫.০৫.৮৬ 4217342305085 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৯ ১৮০০০ bv
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১১০৮ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ রািী পবগি আমনস হাওলাদার হাহজরা পবগি ০৫.১১.৭৩ 4217342305786 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.১ ২০০০০ bv

১১০৯ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ স্মৃমত পবগি হারুন-অর-রমশদ ফমজলাতুহন্নছা ০৫.০৫.৭৫ 4217342305474 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১১১০ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ সাহজদা পবগি িাসুদ হাওলাদার আহনায়ারা পবগি ০১.০২.৮৩ 4217342305473 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৮৫ ১৮০০০ bv

১১১১ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পশফালী পবগি শাহ জাহান মশকদার খামদজা পবগি ১৪.০৫.৭১ 4217342304761 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৯ ১৮০০০ bv

১১১২ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ মবউটি পবগি িন্টু িমল্লক শািসুন্নাহার ০৪.০৩.৮৫ 695124271436 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.১ ২০০০০ bv

১১১৩ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ লামক পবগি মরিন পজািািার হামসনা পবগি ০১.০৮.৮৮ 4217342306033 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১১১৪ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ তাসমলিা পবগি আোঃ রমশদ মৃধা রূিবাব পবগি ১০.১১.৭৮ 695126291736 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১১১৫ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পনহারু পবগি নামসর মুমন্স আহনায়ারা পবগি ০৩.০২.৭৯ 4217342305384 িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৯ ১৮০০০ bv

১১১৬ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ িামহনুর পবগি হামলি হাওলাদার জহবদা খাতুন ০১.০৫.৭৭ 4217342306584 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৮ ২০০০০ bv

১১১৭ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ মিনারা পবগি পিাশাহরফ হাওলাদার পসতারা পবগি ০৪.০২.৭১ 4217342304137 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৮৫ ১৮০০০ bv

১১১৮ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ নাহার পবগি পজাহর পশখ এরাতন মবমব ২৩.০৮.৭৫ 4798517237963 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৯ ১৮০০০ bv

১১১৯ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ আকমলিা পবগি পিাোঃ বুরজুক আলী হাওলাদার পিাসাোঃ আমম্বয়া পবগি ০১-০৪-১৯৭৭ 4217342306307 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.১ ২০০০০ bv

১১২০ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ দুলুফা ইয়াসমিন পিাোঃ হাসান হাওলাদার পিাসাোঃ ছমকনা পবগি ০৩-০৫-১৯৭৩ 4217342305705 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১১২১ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ পজাসনা পবগি পিাোঃ আসলাি হাওলাদার পিাসাোঃ ফুলবানু পবগি ০৮-১০-১৯৮৮ 4217342305510 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১১২২ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পকামহনুর পবগি চান িামঝ পজরাতুহন্নছা ০৯-০৬-১৯৭২ 4217342304755 িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৯ ১৮০০০ bv

১১২৩ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ র্ামলি পবগি  পিাোঃ বাচ্চু খান নূরজাহান পবগি ১৫/১০/১৯৮১ 4217342305406 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৮ ২০০০০ bv

১১২৪ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পরখা পবগি মৃত জমলল হাওলাদার পিাসাোঃ আহনায়ার ১০-১২-১৯৭৬ 4217342304825 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৮৫ ১৮০০০ bv

১১২৫ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ পরহহনা পবগি পিাোঃ িন্নান সরদার িহসাাোঃ িহনায়ারা পবগি ০৫-০৩-১৯৭৪ 4217342305807 িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৯ ১৮০০০ bv

১১২৬ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাোঃ মশমুল পবগি পিাং মরয়াজ হাওলাদার পিাসাোঃ আমছয়া পবগি ১০-১২-১৯৮৯ 4217342305838 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.১ ২০০০০ bv

১১২৭ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ নামসিা পবগি পিাোঃ আোঃ হামকি হাওলদার পিাসা হামলিা পবগি ০১-০১-১৯৭৮ 42172342305794 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১১২৮ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ র্ামলি পবগি আলি মুমন্স িানু পবগি ০২-০৩-১৯৭৭ 4217342305392 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

১১২৯ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ মিনারা পবগি মৃত বাদল সরদার মৃত পখাহদজা পবগি ১০-০৫-১৯৭৬ 4217342304796 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১১৩০ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ পশফালী পবগি পিাোঃ রমশদ হাওলাদার পিাসাোঃ সুমফয়া পবগি ২০/০৮/১৯৬৩ 4217342306276 িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১১৩১ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ শামহনুর পবগি পিাোঃ িমনর পহাহসন চানবরু পবগি ০১-১০-১৯৭৯ 4217342305477 িমহলা শ্রমিক ৫ ০.০৮ ২০০০০ bv

১১৩২ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পরহক্সানা পবগি ইব্রাহীি খান পসতারা পবগি ১৭/০৬/১৯৮৪ ’১৯৮৪৭৮১৩৮৪৭০০০০২২ িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১১৩৩ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ সমনয়া পবগি আহনায়ার হাওলাদার ফমরদা পবগি ০২-০৮-১৯৯৩ ’১৯৯৩৪২১৭৩৪২০০০১১৮ িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৮৫ ১৮০০০ bv

১১৩৪ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ আসিা আক্তার পিাোঃ কালাি মুমন্স পিাসাোঃ িঞ্জু পবগি ১৫/০৪/১৯৮৪ 4217342305375 িমহলা শ্রমিক ৫ ০.০৯ ২০০০০ bv

১১৩৫ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ মরমজয়া পবগি পিাোঃ আলী পহাহসন হাওলাদার পিাসাোঃ আহলয়া পবগি ১৩/০৬/১৯৭৭ 4217342305767 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১১৩৬ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ র্ামলি কালাচান িমল্লক মবউটি পবগি ৩০/১২/১৯৯৩ ’১৯৯৩৪২২৭৩০৩০০৫০১৯ িমহলা শ্রমিক ৭ ০.০৭ ২০০০০ bv

১১৩৭ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ লালবরু পবগি মৃত সতয়ব আলী হাওলাদার পিাসাোঃ বরুজান মবমব ০১-১২-১৯৪৭ 4217342305772 িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১১৩৮ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ মনলুফা পবগি পিাোঃ পতৌমহদ হাওলাদার মৃত আয়শা পবগি ০৫-০৩-১৯৮৮ 4217342306431 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

১১৩৯ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ পগাহলনুর পবগি পিাোঃ পিাহন হাওলাদার পিাসাোঃ সরবানু পবগি ০৬-০৮-১৯৮২ 4217342306299 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.১ ১৮০০০ bv

১১৪০ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ সূর্ ডবান মৃত  পিাোঃ মুজাহার আলী খমলফা পিাসাোঃ ফুলিন মবমব ০১-০৩-১৯৫৮ 4217342305215 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৫ ১৮০০০ bv

১১৪১ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ মহরু পবগি নুরুল হক হাওলাদার পসতারা পবগি ২৫/১১/১৯৫৮ 4217342306441 িমহলা কৃমষ ৭ ০.০৭ ২০০০০ bv

১১৪২ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ রুববান পবগি মৃত  পিাোঃ জয়নাল আহবদীন হামকমুহন্নছা ২২/০৭/১৯৬০ 4217342305962 িমহলা শ্রমিক ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১১৪৩ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ জয়নব পবগি মৃত জুলিত ফমকর পিাসাোঃ তামজিন পবগি ০৭-০৫-১৯৪২ 4217342306417 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.১ ১৮০০০ bv

১১৪৪ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ শামহনুর পবগি পিাোঃ জামহদ পিাসাোঃ রমহিা পবগি ১৬/০৯/১৯৯৪ ’১৯৯৪৪২১৭৩৪২০০০১৪৭ িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১১৪৫ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ তাসমলিা পিাোঃ শমরফুল ইসলাি পিাসাোঃ রামজয়া ০১-০১-১৯৭১ 4217342305178 িমহলা শ্রমিক ৬ ০.০৭ ১৮০০০ bv

১১৪৬ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাসোঃ িনুজা আক্তার পিাোঃ শাহহদ আলী খান পিাসাোঃ পশফালী পবগি ০৩-০১-১৯৯০ ’১৯৯০৪২১৭৩৪২০০০০৬০ িমহলা কৃমষ ৮ ০.০৮ ১৮০০০ bv

১১৪৭ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ কাজল পবগি আোঃ কাহদর হাওলাদার পবগি সাহজদা ০১-০১-১৯৮৯ ’১৯৮৯২৬৯২৫০৬০৫৯০৯৪ িমহলা শ্রমিক ৫ ০.০৫ ২০০০০ bv



ক্রমিক নং ওয়ার্ ড নং
গ্রাি/ িহল্লা 

নাি
তথ্য সংগ্রহহর তামরখ খানা প্রধাহনর নাি(বাংলায়) মিতা/স্বািীর নাি িাতার নাি জন্ম তামরখ জাতীয় িমরচয়িত্র জন্ম মনবন্ধন নম্বর

খানা 

প্রধাহনর 

মলঙ্গ

খানা 

প্রধাহনর 

প্রধান 

পিশা

খানার 

সদস্য 

সংখ্যা

বসত 

মিটার 

বাড়ীর 

মনজস্ব 

জমির 

খানার 

বাৎসমরক 

আয়

বতডিান 

সািামজক 

সুরক্ষা 

কার্ ডক্রহি 

সুমবধাহিাগী

nZ `wi`ª‡`i ZvwjKv
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১১৪৮ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ সীিা পবগি পিাোঃ শামিি হাওলাদার পহাসহনয়ারা পবগি ১৫/১১/১৯৮৮ 4217342305574 িমহলা কৃমষ ৭ ০.০৭ ২০০০০ bv

১১৪৯ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ পিাসাোঃ মশল্পী পবগি পিাোঃ টিপু হাওলাদার পিাসাোঃ ফমরদা পবগি ১১-০১-১৯৮৬ ’১৯৮৬৪২১৭৩৪২০০০০১৪ িমহলা কৃমষ ৬ ০.৭৫ ১৮০০০ bv

১১৫০ ৯ রায়াপুর ০১-০৬-২০১৬ নামগ ডস পবগি ইব্রাহীি কাজী িানু পবগি ০৫-০৭-১৯৮০ 4217342304813 িমহলা শ্রমিক ৫ ০.০৫ ২০০০০ bv


