
বফবাগঃ ঢাকা জজরাঃ বকশাযগঞ্জ উশজরাঃ বনকরী

ক্রঃ নং নাভ বতায নাভ গ্রাভ ডাকঘয জফসাভবযক জগশজট

১ হাবফবুয যহভান ছান্দারী বসংপুয ৪১১

২ হাবযছ উবিন রুছতভ অরী ভহযশকান ৪৪৮

৩ অফদুর হাবভ অআয়ুফ অরী ফদয পুয হযমুর ৪৫৩

৪ বনর চন্দ্র সযকায কাবভনী চন্দ্র সযকায ধীরুঅআর ৪৬৩

৫ মৃত সাভসুবিন দাযগ াাা রী দবিণ দাভাড়া ৪৬৫

৬ জারার উবিন জভাঃ ভবপজ উবিন াহাপুয ৪৮২

৭ জভাঃ সাহাফ উবিন জভাঃ যআছ উবিন সাআটধায ৪৮৯

৮ জভাঃ অঃ জহবকভ হাজী জভাকঃ ভশসয াাা রী সাতানীাড়া ৪৯০

৯ জভঘু নুয ভামুদ সাআটধায ৪৯২

১০ জভাঃ নান্টু বভয়া জভাঃ সাছুনী বনকরী পূফ বগ্রাভ ৪৯৩

১১ অঃ কবযভ হাজী অশ্রফ হক জদৌরতপুয ৪৯৬

১২ অব্দুর ফাবযক মৃত হাবপজ উবিন বনকরী জদয়াযহাটি ৪৯৭

১৩ অবু মুসা মৃত সাদত অরী বাটিাড়া বনকরী ৫১৪

১৪ বভয়া চান মৃত অব্দুর নাগাযবছ হাটি বনকরী ৫১৫

১৫ মৃত অবু ফকয মৃত অঃ হাবসভ জভাহযশকাণা বনকরী ৫১৬

১৬ জবহয উবিন জভাঃ যআছ উবিন বনকরী বভজবাপুয বনকরী ৫১৯

১৭ ছবকনা জফগভ মৃত জসানাপয অরী গুযআ গুযআ ৫৩৯

১৮ জভাঃ ভহযভ অরী মৃত ফাসু সাজনপুয বসংপুয ৫৫৯

১৯ জভাঃ অঃ যবদ মৃত অঃ যাবদ সাজনপুয বসংপুয ৫৬০

২০ মুসশরহ উবিন মুব বদ উবিন যসুর পুয হাবরভপুয ৫৬৪

২১ অহম্মদ অরী ীয জহাশসন জদায়াযহাটী ৫৬৯

২২ অঃ ফাবযক জভাঃ রারপয দাভাড়া ৫৭৪

২৩ জভাঃ বজন্নাত অরী ভাষ্টায সাশহফ অরী উত্তয দাভাড়া দাভাড়া ৫৭৫

২৪ জভাঃ নুরুর আসরাভ জভাঃ ছায়াভ উবিন গুযআ ৫৮১

২৫ জভাঃ আউনুছ অরী খুযবদ অরী বনকরী পুকুযাড় ৫৮৬

২৬ অঃ ভাশরক অঃ গবণ বনকরী পূফ বগ্রাভ ৫৮৭

২৭ জভাঃ আনছাফ অরী ভাযপত অরী নাগাযবছ হাটি বনকরী ৩৪১৬

২৮ কাযায বুযহান উবিন মৃত কাযায আনছাফ উবিন বনকরী ৩৪১৭

২৯ জভাঃ নুরুর হক আয়াকুফ অরী জভাহযশকানা বনকরী ৩৪১৮

৩০ জভাঃ ভবতউয যহভান খান সাভছুর হক খান কু বা বনকরী ৩৪১৯

৩১ জভাঃ অশয়ত অরী মৃত জভাঃ বনদু বভয়া জাল্লাফাদ ৩৪২০

৩২ জভাঃ অবুর খাশয়য মৃত জভাঃ চান্দারী জাল্লাফাদ ৩৪২১

৩৩ মৃত অব্বাছ অরী মৃত ছবরমুল্লাহ সাজনপুয ৩৪২২

৩৪ নুরুর আসরাভ (সাফান) মৃত কাজী খাশরদ বভয়া নানশ্রী কাযাা ৩৪২৩

৩৫ অবজজুর হক তাশহয ভূআয়া পূফ ব গ্রাভ বনকরী ৩৪৯৭

৩৬ যবহভ উিীন জভাঃ সুন্দয অরী কুভাযছাড়া বনকরী ৩৪৯৮

৩৭ অঃ অবজজ ছাশফদ অরী কাভাযহাটি বনকরী ৩৪৯৯

৩৮ জভা অরা উিীন অবভয উবিন ভহযশকানা বনকরী ৩৫০৩

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাশদ সযকায 
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ফীয মুবিশমাদ্ধা মাচাআ-ফাছাআ

যাচাই-বাছাই এর তাররখ     

৩০/০১/২০২১     

তারকা প্রকাশলর তাররখ 

২৫/০১/২০২১     

ফীয মুবিশমাদ্ধা মাচাআ-ফাছাআ
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