
২০২০-২১ অর্ থবছরে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট থর্রক থে সকল অসচ্ছল ব্যহিে 

অনুকূরল অনুদান প্রদান কো িরয়রছ (২৫.০৩.২১ পে থন্ত) 
 

ক্রর্ম নার্ম ও ঠিকানা থেক নং টাকা তাহেখ 

০১ কাজলী োনী দাস, ফহেদপুে, আর্মিাটি, সদে, নারটাে ১২২৩২১৫ ৫০০০ ১৮.০২.২১ 

০২ সহবতা দাস, উত্তে থেৌহকেপাে, সদে, নারটাে ১২২৩২১৬ ৫০০০ ১৮.০২.২১ 

০৩ হর্মনহত দাস, উত্তে থেৌহকেপাে, সদে, নারটাে ১২২৩২১৭ ৫০০০ ১৮.০২.২১ 

০৪ থকয়া েক্রবত্তী, উপেবাজাে, র্মাষ্টােপাড়া, সদে, নারটাে ১২২৩২১৮ ৫০০০ ১৮.০২.২১ 

০৫ োয়না েক্রবত্তী, উপেবাজাে, র্মাষ্টােপাড়া, সদে, নারটাে ১২২৩২১৯ ৫০০০ ১৮.০২.২১ 

০৬ অনুষা োনী সেকাে, কানাইখালী, থজরলপাড়া, সদে, নারটাে ১২২৩২২০ ১০০০০ ১৮.০২.২১ 

০৭ উত্তো দাস, উপেবাজাে, সদে, নারটাে ১২২৩২২১ ৫০০০ ১৮.০২.২১ 

০৮ সীর্মা োনী সেকাে, োজনগে, হদোই, সুনার্মগঞ্জ ১২২৩২২২ ১০০০০ ১৮.০২.২১ 

০৯ হিপ্রা োনী সািা, কহবেপুে, শিলকূপা, হিনাইদি ১২২৩২২৩ ৫০০০ ১৮.০২.২১ 

১০ দীপালী োনী সািা, কহবেপুে, শিলকূপা, হিনাইদি ১২২৩২২৪ ৫০০০ ১৮.০২.২১ 

১১ সুবন থা োনী, িাউতলা, হজহপও, থবায়াহলয়া, োজিািী ১২২৩২২৫ ৫০০০ ১৮.০২.২১ 

১২ পলাি থেৌধুেী, ৩৮ র্মারলাপাড়া, থবায়াহলয়া, োজিািী ১২২৩২৩৩ ৫০০০ ২৩.০২.২১ 

১৩ আনন্দ োয়, হর্ময়াপাড়া, থ াড়ার্মাো, থবায়াহলয়া, োজিািী ১২২৩২৩৪ ৫০০০ ২৩.০২.২১ 

১৪ শ্রী সুবল দাস, র্মিানন্দখালী, নওিাটা, পবা, োজিািী ১২২৩২৩৫ ৫০০০ ২৩.০২.২১ 

১৫ নীলা ঠাকুে, থসরকেেক, থ াড়ার্মাো, থবায়াহলয়া, োজিািী ১২২৩২৩৭ ১০০০০ ২৩.০২.২১ 

১৬ পবন োয়, নতুন হবল হসর্মলা, োজপাড়া, োজিািী ১২২৩২৩৮ ১০০০০ ২৩.০২.২১ 

১৭ বাসহন্ত োয়, হবল হসর্মলা, োজপাড়া, োজিািী ১২২৩২৩৯ ১০০০০ ২৩.০২.২১ 

১৮ লক্ষী োনী থেৌধুেী, োজােিাতা, থবায়াহলয়া, োজিািী ১২২৩২৪০ ১০০০০ ২৩.০২.২১ 

১৯ মুহি োনী কুন্ডু, র্মধ্য নওদাপাড়া, সপুো, োজিািী ১২২৩২৪১ ৫০০০ ২৩.০২.২১ 

২০ শ্রীর্মহত সন্ধ্যা োনী দাস, ষহষ্টতলা, থ াড়ার্মাো, থবায়াহলয়া, োজিািী ১২২৩২৪২ ১০০০০ ২৩.০২.২১ 

২১ বাবুল েন্দ্র দাস, ৯নং দয়াগঞ্জ থজরলপাড়া, থগন্ডাহেয়া, ঢাকা ১২২৩২৪৩ ৫০০০ ২৩.০২.২১ 

২২ প্রদীপ েন্দ্র দাস, ৩৬০/জুোইন খন্দকাে থোড, ফহেদাবাদ, ঢাকা ১২২৩২৪৪ ৫০০০ ২৩.০২.২১ 

২৩ োন বদন েন্দ্র দাস, ৩৫২/২, জুোইন খন্দকাে থোড, ফহেদাবাদ, ঢাকা ১২২৩২৪৫ ৫০০০ ২৩.০২.২১ 

২৪ টিংকু সেকাে, নাগড়া (বােইপাড়া), সদে, থনত্ররকানা ১২২৩৩০৬ ৫০০০ ২৫.০২.২১ 

২৫ তুলসী োনী দাস, থছাট বাজাে, সদে, থনত্ররকানা ১২২৩৩০৭ ৫০০০ ২৫.০২.২১ 

২৬ সীর্মা র্মন্ডল, থছাট বাজাে, সদে, থনত্ররকানা ১২২৩৩০৮ ১০০০০ ২৫.০২.২১ 

২৭ জানহক েন্দ্র, হবন্যাকুড়ী, র্মাজাে, জলঢাকা, নীলফার্মােী ১২২৩৩১২ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

২৮ শ্রী প্রাণকৃষ্ণ োয়, ইটারখালা, সদে, নীলফার্মােী ১২২৩৩১৩ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

২৯ িহে হকরিাে োয়, ইটারখালা, সদে, নীলফার্মােী ১২২৩৩১৪ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৩০ শুহিলা েন্দ্র, উ.বড়হিটা (ডাঙ্গাপাড়া), বড়হিটা, হকরিােগঞ্জ, নীলফার্মােী ১২২৩৩১৫ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৩১ বুরদা বালা, উ. বড়হিটা (র্মধ্যপাড়া), বড়হিটা, হকরিােগঞ্জ, নীলফার্মােী ১২২৩৩১৬ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৩২ মৃন্ময় কে, দ. বড়হিটা, বড়হিটা, হকরিােগঞ্জ, নীলফার্মােী ১২২৩৩১৭ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৩৩ সুকুর্মাে েন্দ্র, পূব থ খুটার্মাো, হবন্যাকুড়ী র্মাজাে, জলঢাকা, নীলফার্মােী ১২২৩৩১৮ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৩৪ িরেন্দ্র নার্ োয়, হসংহড়য়া, ডাকালীগঞ্জ, জলঢাকা, নীলফার্মােী ১২২৩৩১৯ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৩৫ হিমু োনী সেকাে, গাড়াগ্রার্ম, খার্মাড় গাড়াগ্রার্ম, হকরিােগঞ্জ, নীলফার্মােী ১২২৩৩২০ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৩৬ িহি প্রিা থগাস্বার্মী, িহেিেন্দ্রপাঠ, র্ীেগঞ্জ, জলঢাকা, নীলফার্মােী ১২২৩৩২১ ৮০০০ ২৮.০২.২১ 

৩৭ েন্দন কুর্মাে, হবন্যাকুড়ী বাবুপাড়া, র্মাজাে, জলঢাকা, নীলফার্মােী ১২২৩৩২২ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৩৮ হেত্রেঞ্জন োয়, বারোহবিা বামুহনয়া, থডার্মাে, নীলফার্মােী ১২২৩৩২৩ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৩৯ বাসহন্ত োনী সেকাে, হবন্যাকুড়ী, হবন্যাকুড়ী র্মাজাে, জলঢাকা, নীলফার্মােী ১২২৩৩২৪ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৪০ েপল অহধকােী, বারোহবিা, বামুহনয়া, থডার্মাে, নীলফার্মােী ১২২৩৩২৫ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৪১ জয়রদব েন্দ্র োয়, দ. থেরড়ঙ্গা, থেরড়ঙ্গা, জলঢাকা, নীলফার্মােী ১২২৩৩২৬ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৪২ সনদ কুর্মাে হবশ্বাস, দ. থেরড়ঙ্গা, থেরড়ঙ্গা, জলঢাকা, নীলফার্মােী ১২২৩৩২৭ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৪৩ িহেকান্ত োয়, উ. বড়হিটা, বড়হিটা, জলঢাকা, নীলফার্মােী ১২২৩৩২৮ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৪৪ েনহজত কুর্মাে োয়, প. থর্মলাবে, বড়হিটা, হকরিােগঞ্জ, নীলফার্মােী ১২২৩৩২৯ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 



৪৫ দীহলপ েন্দ্র সেকাে, হবন্যাকুড়ী, জলঢাকা, নীলফার্মােী ১২২৩৩৩০ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৪৬ িােতী োনী সেকাে, সয়ডাগন্ধ্া বাবুপাড়া, গরণি, হকরিােগঞ্জ, নীলফার্মােী ১২২৩৩৩১ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৪৭ থিফালী োনী, হবন্যাকুড়ী, হবন্যাকুড়ী র্মাজাে, জলঢাকা, নীলফার্মােী ১২২৩৩৩২ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৪৮ শ্রী ফুলোন েন্দ্র, পূব থপাড়া, র্মাজাে, জলঢাকা, নীলফার্মােী ১২২৩৩৩৩ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৪৯ হেতা োনী সেকাে, গাড়াগ্রার্ম, খার্মাে গাড়াগ্রার্ম, হকরিােগঞ্জ, নীলফার্মােী ১২২৩৩৩৪ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৫০ েনহজৎ কুর্মাে সেকাে, র্মাষ্টােপাড়া, খার্মাে গাড়াগ্রার্ম, হকরিােগঞ্জ, নীলফার্মােী ১২২৩৩৩৫ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৫১ তপন কুর্মাে সেকাে, গাড়াগ্রার্ম, খার্মাড় গাড়াগ্রার্ম, হকরিােগঞ্জ, নীলফার্মােী ১২২৩৩৩৬ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৫২ হনবাি েন্দ্র োয়, হবন্যাকুড়ী পূব থপাড়া, হবন্যাকুড়ী, জলঢাকা, নীলফার্মােী ১২২৩৩৩৭ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৫৩ সরন্তাষ থদবনার্, প. জলঢাকা, জলঢাকা, নীলফার্মােী ১২২৩৩৩৮ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৫৪ সুবাি েন্দ্র, গাবরোল, ের্বাজাে, জলঢাকা, নীলফার্মােী ১২২৩৩৩৯ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৫৫ র্মনীষা োনী সেকাে, হবন্যাকুড়ী, জলঢাকা, নীলফার্মােী ১২২৩৩৪০ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৫৬ শ্রী েরর্মি েন্দ্র োয়, হবন্যাকুড়ী, জলঢাকা, নীলফার্মােী ১২২৩৩৪১ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৫৭ শ্রীর্মহত হগহেবালা, পূব থপাড়া, র্মাজাে, জলঢাকা, নীলফার্মােী ১২২৩৩৪২ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৫৮ হেতা োনী সেকাে, ঝুনাইগাছ, উহলপুে, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৩৪৩ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৫৯ র্মরনােঞ্জন সেকাে, ঝুনাইগাছ, উহলপুে, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৩৪৪ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৬০ থেখা োনী থসন, ফুলবাড়ী, উহলপুে, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৩৪৫ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৬১ অহনল েন্দ্র োয়, োজােিাট, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৩৪৬ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৬২ সুবল েন্দ্র োয়, ফুলবাড়ী, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৩৪৭ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৬৩ হতর্ী োনী থসন, োজােিাট, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৩৪৮ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৬৪ কুর্মােী র্মালতী োনী থসন, উহলপুে, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৩৪৯ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৬৫ স্বপন কুর্মাে থসন, বড়াইতহল, োজােিাট, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৩৫০ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৬৬ স্বপ্না োনী োয়, উহলপুে, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৪০১ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৬৭ অলংগ েন্দ্র োয়, সন্নাসীতলা, োজােিাট, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৪০২ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৬৮ শ্রী র্মনরর্মািন োয়, বালাপাড়া, ধর্ম থপুে, ফুলবাড়ী ১২২৩৪০৩ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৬৯ সুিাষ হবশ্বাস, কহবরেে হিটা, নারগশ্বেী, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৪০৪ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৭০ সুহনল েন্দ্র পাল, তারন্তে ডাংগা, ফুলবাড়ী, ভূহেশ্যার্মােী, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৪০৫ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৭১ োর্মকৃষ্ণ োয়, বাবুপাড়া, ফুলবাড়ী, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৪০৬ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৭২ তপন কুর্মাে থসন, ফুলবাড়ী, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৪০৭ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৭৩ থজাস্না বালা থসন, ফুলবাড়ী, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৪০৮ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৭৪ সুহজত কুর্মাে োয়, নওদাবাস, োবাইতােী, ফুলবাড়ী, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৪০৯ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৭৫ স্মৃহত োনী থসন, নহন্দেকুঠি, হর্মঞাপাড়া, ফুলবাড়ী, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৪১০ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৭৬ আকাি েন্দ্র, কুরুষারফরুষা, নাওডাঙ্গা, ফুলবাড়ী, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৪১১ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৭৭ অহনল কুর্মাে সুজন, থিারসনপাড়া, দলদহলয়া, উহলপুে, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৪১২ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৭৮ দুলালী োনী সেকাে, ঝুনাইগাছ, উহলপুে, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৪১৩ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৭৯ িেলাল োয়, খুটার্মাো থবলতলীপাড়া, থদবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ১২২৩৪৪৫ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৮০ পীযুষ োয়, খুটার্মাো, থদবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ১২২৩৪৪৬ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৮১ র্মিারদব োয়, থপড়ালবাড়ী, থদবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ১২২৩৪৪৭ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৮২ রুনা োনী সেকাে, খুটার্মাো থবলতলীপাড়া, থদবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ১২২৩৪৪৮ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৮৩ মৃতুযঞ্জয় োয় সেকাে, খুটার্মাো থবলতলীপাড়া, থদবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ১২২৩৪৪৯ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৮৪ িীলা োনী োয়, খুটার্মাো থবলতলীপাড়া, থদবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ১২২৩৪৫০ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৮৫ কল্পনা োনী, পাঁেরকালতলা, লক্ষীেিাট, থদবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ১২২৩৪৫৩ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৮৬ সরন্তাষ োয়, থসানারপাতা, লক্ষীেিাট, থদবীগঞ্জ ১২২৩৪৫৪ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৮৭ খুকী োনী োয়, খুটার্মাো থবলতলীপাড়া, থদবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ১২২৩৪৫৫ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৮৮ সুকুর্মাে োয় পেকুট, থসানারপাতা, লক্ষীেিাট, থদবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ১২২৩৪৫৬ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৮৯ র্মহনন্দ্র নার্ োয়, র্মালেন্ডী, থদবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ১২২৩৪৫৭ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৯০ সুরলােনা োনী, অহধকােীপাড়া, থদবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ১২২৩৪৫৮ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৯১ উর্মা পদ োয়, থসানারপাতা, লক্ষীেিাট, থদবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ১২২৩৪৫৯ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৯২ হলহপ োনী, র্মালেন্ডী, থদবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ১২২৩৪৬০ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৯৩ হবপন েন্দ্র োয়, র্মালেন্ডী, থদবীগঞ্জ, পঞ্চগহড় ১২২৩৪৬১ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 



৯৪ র্মহলনা োনী োয়, র্মালেন্ডী, থদবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ১২২৩৪৬২ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৯৫ র্মালা োনী োয়, র্মালেন্ডী, থদবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ১২২৩৪৬৩ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৯৬ হনর্মাই েঞ্জন োয়, থদবীডুবা, থদবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ১২২৩৪৬৪ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৯৭ টুম্পা োয়, র্মালেন্ডী, থদবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ১২২৩৪৬৫ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৯৮ িােতী থদব্যা গািানী, থসনপাড়া, বদলগাছী, নওগাঁ ১২২৩৪৬৬ ৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৯৯ শ্রী গহবন্দ হতকী, র্মাধবপাড়া, হনউেসুলপুে, বদলগাছী, নওগাঁ ১২২৩৪৭৭ ৫০০০ ০২.০৩.২১ 

১০০ র্মর্মতা োনী বাড়ই, িদ্রপাড়া, দেজা পুরুো, তুগলহদয়া, সালর্া, ফহেদপুে ১২২৩৪৭৮ ৫০০০ ০২.০৩.২১ 

১০১ েমুনা োনী, োরখো, শ্রীপুে, র্মাগুো ১২২৩৪৭৯ ৫০০০ ০২.০৩.২১ 

১০১ পুষ্প োনী, উত্তে ইহলিা থসানাওহগ, কালুপুে, সদে, থিালা ১২২৩৪৮৪ ৭০০০ ০৭.০৩.২১ 

১০২ অঞ্জলী োনী েক্রবতী, বাঁিবুহনয়া, র্মঠবাড়ীয়া, হপরোজপুে ১২২৩৪৮৮ ৭০০০ ০৮.০৩.২১ 

১০৩ অবনী ভূষন বড়াল, হবিাল, বাটনাতলা, থনছাোবাদ, হপরোজপুে ১২২৩৪৮৯ ৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১০৪ হলটন েন্দ্র থদ, শকয়ােখাল, শদিােী, থনছাোবাদ, হপরোজপুে ১২২৩৪৯০ ১০০০০ ০৮.০৩.২১ 

১০৫ র্মনজু থ াষ, কালীবাড়ী থোড, সদে, হপরোজপুে ১২২৩৪৯১ ১০০০০ ০৮.০৩.২১ 

১০৬ র্মহনকা থ াষ, কালীবাড়ী থোড, সদে, হপরোজপুে ১২২৩৪৯২ ১০০০০ ০৮.০৩.২১ 

১০৭ র্মহনষা র্মন্ডল, উত্তে বাহনয়ােী, দহক্ষণ বাহনয়ােী, নাহজেপুে, হপরোজপুে ১২২৩৪৯৩ ৭০০০ ০৮.০৩.২১ 

১০৮ শ্রাবনী িালদাে, িেতকাঠী, শদিােী, থনছাোবাদ, হপরোজপুে ১২২৩৪৯৪ ৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১০৯ হনর্ম্থল েন্দ্র র্মন্ডল, শকয়ােখাল, শদিােী, থনছাোবাদ, হপরোজপুে ১২২৩৪৯৫ ১০০০০ ০৮.০৩.২১ 

১১০ নাোয়ন েন্দ্র িীল,  টখালী, আর্মতলী, বেগুনা ১২২৩৫০৫ ১০০০০ ০৮.০৩.২১ 

১১১ বন্যা োয়, দহক্ষণ থছাটখালী, থবতাগী, বেগুনা ১২২৩৫০৬ ১০০০০ ০৮.০৩.২১ 

১১২ তপন কর্ম থকাে, বেগুনা সদে, বেগুনা ১২২৩৫০৭ ১০০০০ ০৮.০৩.২১ 

১১৩ শ্রী জীরতন েহবদাস, োনীগ্রার্ম, সদে, হসোজগঞ্জ ১২২৩৫১২ ৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১১৪ কর্মলা, েে োয়পুে, সদে, হসোজগঞ্জ ১২২৩৫১৩ ৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১১৫ দীপক দাস, ফজলখান থোড, সদে, হসোজগঞ্জ ১২২৩৫১৪ ১০০০০ ০৮.০৩.২১ 

১১৬ প্রহর্মলা োনী, েেোয়পুে, সদে, হসোজগঞ্জ ১২২৩৫১৫ ৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১১৭ প্রহতর্মা সুত্রধে, েেোয়পুে, সদে, হসোজগঞ্জ ১২২৩৫১৬ ১০০০০ ০৮.০৩.২১ 

১১৮ হনধান েন্দ্র িাওয়ালদাে, নেপাড়া, থসানামুই বাজাে, সহেষাবাড়ী, জার্মালপুে ১২২৩৫১৭ ৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১১৯ র্মনজু োনী কুন্ডু, ফজলুল িক থোড, সদে, হসোজগঞ্জ ১২২৩৫১৮ ১০০০০ ০৮.০৩.২১ 

১২০ রুর্মা োয়, থষ্টিন থোড, সদে, হসোজগঞ্জ ১২২৩৫১৯ ৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১২১ আেতী োনী োয়, থষ্টিন থোড, সদে, হসোজগঞ্জ ১২২৩৫২০ ৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১২২ হবর্মলা োনী হিং, থষ্টিন থোড, সদে, হসোজগঞ্জ ১২২৩৫২১ ৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১২৩ র্মায়া োনী, জানপুে, সদে, হসোজগঞ্জ ১২২৩৫২২ ৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১২৪ পূহণ থর্মা হসং, থষ্টিন থোড, সদে, হসোজগঞ্জ ১২২৩৫২৩ ৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১২৫ শ্রী হেত্তেঞ্জন বর্ম থন, হসরেশ্বেী থলন, িাহন্তনগে, ের্মনা, ঢাকা ১২২৩৫২৪ ৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১২৬ সুর্মন বর্ম থন, ১২/হসরেশ্বেী থলন, িাহন্তনগে, ের্মনা, ঢাকা ১২২৩৫২৫ ৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১২৭ শ্রীর্মহত কাজলী োনী, জার্মততল হখহদেপুে, থপাড়াবাড়ী, সদে, হসোজগঞ্জ ১২২৩৫২৬ ১০০০০ ০৮.০৩.২১ 

১২৮ সুর্মন র্মহিক, থষ্টিন থোড, সদে, হসোজগঞ্জ ১২২৩৫২৭ ৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১২৯ শত্রলক্ষ নার্ োয়, দহক্ষণ র্মরিিপুে, সাধুেবাজাে, কািারোল, হদনাজপুে ১২২৩৫৫২ ৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৩০ র্মর্মতা কর্ম থকাে, গুঞ্জাবাড়ী, োজবাটি, সদে, হদনাজপুে ১২২৩৫৫৩ ৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৩১ বীনা োনী োয়, গুঞ্জাবাড়ী, োজবাটি, সদে, হদনাজপুে ১২২৩৫৫৪ ৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৩২ স্মৃহত োনী োয়, পািাড়পুে, বুহলয়া বাজাে, কািারোল, হদনাজপুে ১২২৩৫৫৫ ৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৩৩ হবরনাহদনী োয়, পািাড়পুে, বুহলয়া বাজাে, কািারোল, হদনাজপুে ১২২৩৫৫৬ ৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৩৪ নরগন্দ্র নার্ োয়, উ. ফহেদপুে, পলািবাড়ী, বীেগঞ্জ, হদনাজপুে ১২২৩৫৫৭ ৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৩৫ শ্রী দপ থনার্ োয়, কুিাহেগাঁও, হেয়াজবাগ, পীেগঞ্জ, ঠাকুেগাঁও ১২২৩৫৫৮ ১০০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৩৬ িংকে কর্ম থকাে, টিহকয়াপাড়া, উত্তে বালুবাড়ী, সদে, হদনাজপুে ১২২৩৫৫৯ ১০০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৩৭ দর্মাসু েন্দ্র োয়, নওপাড়া, র্মাদলপুে, হবেল, হদনাজপুে ১২২৩৫৬০ ৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৩৮ জবা োনী পাল, পূব থ সুলতানপুে (পালপাড়া), কািারোল, হদনাজপুে ১২২৩৫৬১ ৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৩৯ এহলজারবদ োনী োয়, পহির্ম হিবোর্মপুে, মুজাহিদপুে, হদনাজপুে ১২২৩৫৬২ ৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৪০ হনপা বর্ম থন, পাড়াবাহজতপুে, হিলহেয়া, হনকলী, হকরিােগঞ্জ ১২২৩৫৭১ ১০০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৪১ পহপ োনী দাস, পাড়াবাহজতপুে, হিলহেয়া, হনকলী, হকরিােগঞ্জ ১২২৩৫৭২ ১০০০০ ০৮.০৩.২১ 



১৪২ র্মহনকা সূত্রধে, বড়র্মাইপাড়া, হিলহেয়া, বাহজতপুে, হকরিােগঞ্জ ১২২৩৫৭৩ ১০০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৪৩ রুহব োনী হবশ্বাস, পােলা, সদে, থনত্ররকানা ১২২৩৫৮৫ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৪৪ হর্মনু থ াষ, নাগড়া দহক্ষণ, সদে, থনত্ররকানা ১২২৩৫৮৬ ৫০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৪৫ োনু থেৌধুেী, পুখুহেয়া, সদে, থনত্ররকানা ১২২৩৫৮৭ ৫০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৪৬ র্মর্মতা োনী সেকাে, দহক্ষণ সাতপাই, সদে, থনত্ররকানা ১২২৩৫৮৮ ৭০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৪৭ অঞ্জনা োনী সেকাে, সাকুয়া, সদে, থনত্ররকানা ১২২৩৫৮৯ ৫০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৪৮ সুিাষ দত্ত, নাগড়া, সদে, থনত্ররকানা ১২২৩৫৯০ ৮০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৪৯ থিনা োনী সািা, বলাইনগুয়া, সদে, থনত্ররকানা ১২২৩৫৯১ ৫০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৫০ অহনতা োনী দাস, পুখুহেয়া, সদে, থনত্ররকানা ১২২৩৫৯২ ৫০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৫১ হিল্পী িট্টাোর্য্থ, সাতপাই কালীবাড়ী, সদে, থনত্ররকানা ১২২৩৫৯৩ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৫২ হলটন দাস, হনউটাউন হবলপাড়, সদে, থনত্ররকানা ১২২৩৫৯৪ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৫৩ সুজন েন্দ্র সেকাে, নাগড়া সািাপাড়া, সদে, থনত্ররকানা ১২২৩৫৯৫ ৫০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৫৪ হেতা িট্টোয়র্য্থ, থর্মািােপাড়া, সদে, থনত্ররকানা ১২২৩৫৯৬ ৬০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৫৫ র্মঙ্গল েন্দ্র সেকাে, বাখেপুে, আটপাড়া, থনত্ররকানা ১২২৩৫৯৭ ৭০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৫৬ শ্রী প্রদীপ হবশ্বির্ম থা, দত্তপাড়া, র্মনাষ, বােিাট্টা, থনত্ররকানা ১২২৩৫৯৮ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৫৭ থগৌহে োনী, থিলুহেয়া, বােিাট্টা, থনত্ররকানা ১২২৩৫৯৯ ৭০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৫৮ সুব্রত সেকাে থসন্টু, নাগড়া উত্তে, সদে, থনত্ররকানা ১২২৩৬০০ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৫৯ আোধন দন্দ্র দাস, নাগড়া, নাগড়া দহক্ষণ, থনত্ররকানা ১২২৩৬০১ ৫০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৬০ ঝুর্মা োনী সেকাে, বােইপাড়া, নাগড়া উত্তে, থনত্ররকানা ১২২৩৬০২ ৫০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৬১ র্মায়া োনী সেকাে, বাইিধাে, লক্ষ্মীপুে, সদে, থনত্ররকানা ১২২৩৬০৩ ৫০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৬২ হেত্তেঞ্জন তালুকদাে, বােইপাড়া, সদে, থনত্ররকানা ১২২৩৬০৪ ৫০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৬৩ থকবল হবশ্বাস, িাোেকাহন্দ িাহতলা িালহদ া, খাহলয়াজুেী, থনত্ররকানা ১২২৩৬০৫ ৯০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৬৪ উত্তর্ম কুর্মাে বীন, নাগড়া দহক্ষণ, থনত্ররকানা ১২২৩৬০৬ ৫০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৬৫ র্মালতী োনী সািা, নাগড়া, সদে, থনত্ররকানা ১২২৩৬০৭ ৫০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৬৬ হনতাই েন্দ্র থদ, দনাোপুে, নওপাড়া, থকন্দুয়া, থনত্ররকানা ১২২৩৬০৮ ৫০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৬৭ হনলু োনী সেকাে, বােইপাড়া, নাগড়া উত্তে, থনত্ররকানা ১২২৩৬০৯ ৫০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৬৮ দয়াল েন্দ্র সেকাে, বাড়ইপাড়া, থনত্ররকানা ১২২৩৬১০ ৫০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৬৯ হিপ্রা োনী থ াষাল, োনপুে, কলর্মাকান্দা, থনত্ররকানা ১২২৩৬১১ ৫০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৭০ সতীি েন্দ্র দাস, দুগ থাপুে দহক্ষণপাড়া, সুসং, দুগ থাপুে, থনত্ররকানা ১২২৩৬১২ ৫০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৭১ হর্মলন োনী, হসংিাবাড়ী, দহখয়ােগাতী, নওপাড়া, থকন্দুয়া, থনত্ররকানা ১২২৩৬১৩ ৫০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৭২ র্মাধবী োনী, েে োয়পুে, সদে, হসোজগঞ্জ ১২২৩৬১৪ ৫০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৭৩ তাপসী োনী দাস, গয়লা উত্তেপাড়া, সদে, হসোজগঞ্জ ১২২৩৬১৮ ৫০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৭৪ পূহণ থর্মা োনী, তারলাড়া বাজাে, তারলাড়া, দুপোঁহেয়া, বগুড়া ১২২৩৬১৯ ৫০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৭৫ লহলতা বালা, েিবল (হিন্দুপাড়া), েিবল, হিবগঞ্জ, বগুড়া ১২২৩৬২০ ৫০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৭৬ শ্রী অহনল েন্দ্র সেকাে, েিবল (হিন্দুপাড়া), েিবল, হিবগঞ্জ, বগুড়া ১২২৩৬২১ ৫০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৭৭ শ্রী োইেেন সেকাে, েিবল (হিন্দুপাড়া), েিবল, হিবগঞ্জ, বগুড়া ১২২৩৬২২ ৫০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৭৮ থবলা োনী িালদাে, বাহিেরগালা থোড, সারিদনগে র্মারলাপাড়া, হসোজগঞ্জ ১২২৩৬২৩ ৫০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৭৯ িেৎ কুর্মাে থপাদ্দাে, থষ্টিন থোড, সদে, হসোজগঞ্জ ১২২৩৬২৪ ৫০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৮০ স্বপন কুর্মাে গুপ্ত, তারলাড়া বাজাে, তারলাড়া, দুপোঁহেয়া, বগুড়া ১২২৩৬২৫ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৮১ সীর্মা োনী সািা, গাড়ার্মাসী, েন্দনগাঁতী, থবলকুহে, হসোজগঞ্জ ১২২৩৬২৬ ৫০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৮২ জয়র্মহত ব্যানাজী, গাড়ার্মাসী, েন্দনগাঁতী, থবলকুহে, হসোজগঞ্জ ১২২৩৬২৭ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৮৩ প্রফুি কর্ম থকাে, অহফসােপাড়া, ধুনট, বগুড়া ১২২৩৬২৮ ৫০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৮৪ তনয় েন্দ্র র্মন্ডল, লক্ষী নাোয়নপাড়া, কপূ থে, থসানাতলা, বগুড়া ১২২৩৬২৯ ৫০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৮৫ থসৌেি থ াষ, থগািালা, সদে, হসোজগঞ্জ ১২২৩৬৩০ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৮৬ বন্যা োনী সেকাে, জানপুে, সদে, হসোজগঞ্জ ১২২৩৬৩১ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৮৭ শ্রীর্মহত ক্ষর্মা বাগেী, বঙ্গজল োজবাড়ী, সদে, নারটাে ১২২৩৬৫৬ ৫০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৮৮ হপযুি েন্দ্র র্মন্ডল, পাইকপাড়া, থবহেলাবাড়ী, লালপুে, নারটাে ১২২৩৬৫৭ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৮৯ হবপদ কুর্মাে হবশ্বাস, কালুপাড়া, লালপুে, নারটাে ১২২৩৬৫৮ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৯০ হবনয় কুর্মাে সেকাে, িালুডাঙ্গা, থবহেলাবাড়ী, লালপুে, নারটাে ১২২৩৬৫৯ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 



১৯১ থর্মাহিনী থর্মািন সািা, িিেবাড়ী, থজাকািাট, র্মান্দা, নওগাঁ ১২২৩৬৭৮ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৯২ থিরর্মন্দ্র নাোয়ন েক্রবতী, কন থিাগ, থজাকািাট, র্মান্দা, নওগাঁ ১২২৩৬৭৯ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৯৩ শ্রীদার্ম েন্দ্র র্মজুর্মদাে, িিেবাড়ী, থজাকািাট, র্মান্দা, নওগাঁ ১২২৩৬৮০ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৯৪ থগৌতর্ম েন্দ্র থিৌহর্মক, কুশুম্বা, র্মান্দা, নওগাঁ ১২২৩৬৮১ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৯৫ সুরদব কুর্মাে দাস, কুশুম্বা, র্মান্দা, নওগাঁ ১২২৩৬৮২ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৯৬ স্বপন কুর্মাে দাস, কুশুম্বা, র্মান্দা, নওগাঁ ১২২৩৬৮৩ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৯৭ মৃতুযঞ্জয় দাস, কুশুম্বা, র্মান্দা, নওগাঁ ১২২৩৬৮৪ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৯৮ শুি কুর্মাে থিৌহর্মক, কুশুম্বা, র্মান্দা, নওগাঁ ১২২৩৬৮৫ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৯৯ পলাি কুর্মাে দাস, আোজী হজনােপুে, কুশুম্বা, র্মান্দা, নওগাঁ ১২২৩৬৮৬ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২০০ েঞ্চল কুর্মাে থ াষ, কুশুম্বা, র্মান্দা, নওগাঁ ১২২৩৬৮৭ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২০১ উত্তর্ম কুর্মাে থ াষ, কুশুম্বা, র্মান্দা, নওগাঁ ১২২৩৬৮৮ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২০২ সর্মাহপ্ত োনী সেকাে, কালীতলা িাট নওগাঁ, সদে, নওগাঁ ১২২৩৬৮৯ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২০৩ লতা োনী, কসবা, োর্মবাড়ী, র্মান্দা, নওগাঁ ১২২৩৬৯০ ৫০০০ ১৪.০৩.২১ 

২০৪ অরলাক কুর্মাে দাস, থগাহবন্দপুে, োজিািী থকাট থ, পবা, োজিািী ১২২৩৬৯৪ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২০৫ হেপন কুর্মাে কর্ম থকাে, ৩৯৯ বিবগঞ্জ, থ াড়ার্মাো, থবায়াহলয়া, োজিািী ১২২৩৬৯৫ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২০৬ শ্রী হদরপন েন্দ্র সািা, নওিাটা, সদে, োজিািী ১২২৩৬৯৬ ৫০০০ ১৪.০৩.২১ 

২০৭ ছন্দা সেকাে, ফুদকীপাড়া, থ াড়ার্মাো, থবায়াহলয়া, োজিািী ১২২৩৬৯৭ ৫০০০ ১৪.০৩.২১ 

২০৮ সাধনা োনী দাস, থদওগাঁও (পূব থপাড়া), সািাে, ঢাকা ১২২৩৬৯৮ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২০৯ অহনতা োনী দাস, কাহির্মপুে, সদে, গাজীপুে ১২২৩৬৯৯ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২১০ শ্রীশ্রী সাব থজনীন দুগ থা র্মহন্দে, শ্যার্মপুে, থির্মারয়তপুে, সািাে, ঢাকা ১২২৩৭০০ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২১১ শ্রী হনেঞ্জন র্মািাত, বাগুয়ান, দেগাতলািাট, সদে, জয়পুেিাট ১২২৩৭২০ ৫০০০ ১৫.০৩.২১ 

২১২ উৎপল েন্দ্র সেকাে, বুলুপাড়া (গুলিান থর্মাড়), সদে, জয়পুেিাট ১২২৩৭২১ ৫০০০ ১৫.০৩.২১ 

২১৩ শ্রী প্রাণকুর্মাে হসং, িাহন্তনগে, তুহেপাড়া, সদে, জয়পুেিাট ১২২৩৭২২ ৫০০০ ১৫.০৩.২১ 

২১৪ র্মালতী োনী, থেল করলানী, আরেলপুে, জয়পুেিাট ১২২৩৭২৩ ৫০০০ ১৫.০৩.২১ 

২১৫ স্বেসতী োনী, থেয়ােম্যানপাড়া, আরেলপুে, জয়পুেিাট ১২২৩৭২৪ ৫০০০ ১৫.০৩.২১ 

২১৬ বাবুলাল বর্ম থন, র্মঠপাড়া, আটাপুে, পাঁেহবহব, জয়পুেিাট ১২২৩৭২৫ ৫০০০ ১৫.০৩.২১ 

২১৭ অর্মল হবশ্বাস, বাহল াটা বাজাে, পাঁেহবহব, জয়পুেিাট ১২২৩৭২৬ ৫০০০ ১৫.০৩.২১ 

২১৮ অপ থনা োনী, সুলতানপুে, বীেনগে, পাঁেহবহব, জয়পুেিাট ১২২৩৭২৭ ৫০০০ ১৫.০৩.২১ 

২১৯ অহনর্মা হসং, র্মহিপুে, বীেনগে, পাঁেহবহব, জয়পুেিাট ১২২৩৭২৮ ৫০০০ ১৫.০৩.২১ 

২২০ থকয়া র্মহন, েন্দনগাড়ী, থবলকুহে, হসোজগঞ্জ ১২২৩৭২৯ ১০০০০ ১৫.০৩.২১ 

২২১ িেীন্দ্র নার্ দাস, উিাপাড়া, হসোজগঞ্জ ১২২৩৭৩০ ৫০০০ ১৫.০৩.২১ 

২২২ নীলা োনী োয়, থষ্টিন থোড, সদে, হসোজগঞ্জ ১২২৩৭৩১ ৫০০০ ১৫.০৩.২১ 

২২৩ আনন্দ েন্দ্র সূত্রধে, েসুলপুে, কার্মােখন্দ, হসোজগঞ্জ ১২২৩৭৩২ ৫০০০ ১৫.০৩.২১ 

২২৪ নীেব সেকাে, বাকপাড়া, বাকাল, আতগলিাড়া, বহেিাল ১২২৩৭৩৩ ১০০০০ ১৫.০৩.২১ 

২২৫ যুর্ী শবষ্ণব, বাকপাড়া, বাকাল, আতগলিাড়া, বহেিাল ১২২৩৭৩৪ ৮০০০ ১৫.০৩.২১ 

২২৬ সুহর্মত শবষ্ণব, বাকপাড়া, বাকাল, আতগলিাড়া, বহেিাল ১২২৩৭৩৫ ৮০০০ ১৫.০৩.২১ 

২২৭ হর্মতু শবষ্ণব, বাকপাড়া, বাকাল, আতগলিাড়া, বহেিাল ১২২৩৭৩৬ ৮০০০ ১৫.০৩.২১ 

২২৮ সুদীপ কুর্মাে েক্রবতী, মূল পাইক, ধার্মসাে, বহেিাল ১২২৩৭৩৭ ৮০০০ ১৫.০৩.২১ 

২২৯ কানন োয়, পাযুহেতা, বাকাল, আতগলিাড়া, বহেিাল ১২২৩৭৩৮ ৮০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৩০ স্মৃহত োনী হবশ্বাস, বাকপাড়া, আতগলিাড়া, বহেিাল ১২২৩৭৩৯ ৮০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৩১ সাগে বাতড়, বাকপাড়া, বাকাল, আতগলিাড়া, বহেিাল ১২২৩৭৪০ ১০০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৩২ শ্রী বলোর্ম িালদাে, বাকপাড়া, বাকাল, আতগলিাড়া, বহেিাল ১২২৩৭৪১ ৮০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৩৩ রুহিনী েন্দ্র দাস শ্যার্মল, কর্মল ড্রাই হিনাস থ, হবএর্ম করলজ থগট, বহেিাল ১২২৩৭৪২ ৮০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৩৪ থববী বাতড়, বসুতা, োহজিাে, আতগলিাড়া, বহেিাল ১২২৩৭৪৩ ৮০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৩৫ সম্পা সেকাে, জিা, হপরেেপাড়, উহজেপুে, বহেিাল ১২২৩৭৪৪ ৮০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৩৬ উষা ওিা, োহজিাে, আতগলিাড়া, বহেিাল ১২২৩৭৬৮ ১০০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৩৭ থিফালী োনী কর্ম থকাে, করন থল তারিাে থোড, শসয়দপুে, নীলফার্মােী ১২২৩৭৬৯ ১০০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৩৮ সুহিলা োনী, শবেবাড়ী, পলািবাড়ী, বীেগঞ্জ, হদনাজপুে ১২২৩৭৮৭ ৫০০০ ২১.০৩.২১ 

২৩৯ শ্রী জয় বর্ম থন, নন্দাইগাঁও, িতগ্রার্ম, বীেগঞ্জ, হদনাজপুে ১২২৩৭৮৮ ৫০০০ ২১.০৩.২১ 



২৪০ হেতা োনী, থগাহবন্দপাড়া, থডলা মুোেীপুে, বীেগঞ্জ, হদনাজপুে ১২২৩৭৮৯ ৫০০০ ২১.০৩.২১ 

২৪১ র্ময়না োয়, িতগ্রার্ম, থপানাপাড়া, িতগ্রার্ম, বীেগঞ্জ, হদনাজপুে ১২২৩৭৯০ ১০০০০ ২১.০৩.২১ 

২৪২ থকৌিলা োনী, সুজালপুে, বীেগঞ্জ, হদনাজপুে ১২২৩৭৯১ ৫০০০ ২১.০৩.২১ 

২৪৩ েন্দন োয়, বর্ম থা থগাপালপুে, আর্মতলী, বীেগঞ্জ, হদনাজপুে ১২২৩৭৯২ ৫০০০ ২১.০৩.২১ 

২৪৪ র্মায়া োনী োয়, নয়াবাদ, কািারোল, হদনাজপুে ১২২৩৭৯৩ ৫০০০ ২১.০৩.২১ 

২৪৫ িহি োনী োয়, শসয়দপুে, জয়নন্দিাট, কািারোল, হদনাজপুে ১২২৩৭৯৪ ৫০০০ ২১.০৩.২১ 

২৪৬ হেিা োনী, নয়াবাদ, কাহলেিাট, কািারোল, হদনাজপুে ১২২৩৭৯৫ ৫০০০ ২১.০৩.২১ 

২৪৭ রুহিনী কান্ত োয়, নয়াবাদ, কািারোল, হদনাজপুে ১২২৩৭৯৬ ৫০০০ ২১.০৩.২১ 

২৪৮ সুহজত মৃধা, লখন্ডা, শনয়ােবাড়ী, থকাটালীপাড়া, থগাপালগঞ্জ ১২২৩৭৯৮ ৫০০০ ২১.০৩.২১ 

২৪৯ হিল্পী োনী কর্ম থকাে, গাংনালীয়া, সদে, র্মাগুো ১২২৩৭৯৯ ৫০০০ ২১.০৩.২১ 

২৫০ কাজলী োনী দাস, নীজনাঙ্গুয়ালী, সদে, র্মাগুো ১২২৩৮০০ ৫০০০ ২১.০৩.২১ 

২৫১ হবন্ত কুর্মাে মুকুল, হসংরিোকাঠী, বাউফল, পটুয়াখালী ১২২৩৮৯০ ৮০০০  ২১.০৩.২১  

২৫২ হনরবহদতা োয়, েে েঘুনার্হদ, হসংরিোকাঠী, বাউফল, পটুয়াখালী ১২২৩৮৯১ ৮০০০  ২১.০৩.২১  

২৫৩ পংকজ কুর্মাে োয়, থগালকপুে, তজুর্মহদ্দন, থিালা ১২২৩৮৯২ ৯০০০  ২১.০৩.২১  

২৫৪ অে থনা োনী দাস, র্মধ্যরকাটগাঁও, সদে, মুন্সীগঞ্জ ১২২৩৮৯৩ ৮০০০  ২১.০৩.২১  

২৫৫ দীপক থেৌধুেী, থছাটপাতা, তালুকদােবাড়ী, থবােিানউহদ্দন, থিালা ১২২৩৮৯৪ ৮০০০  ২১.০৩.২১  

২৫৬ তাপস মৃধা, মৃধা বাড়ী থছাটপাতা, তালুকদােবাড়ী, থবােিানউহদ্দন, থিালা ১২২৩৮৯৫ ৮০০০  ২১.০৩.২১  

২৫৭ সুহনল োয়, থছাটপাতা, তালুকদােবাড়ী, থবােিানউহদ্দন, থিালা ১২২৩৮৯৬ ৮০০০  ২১.০৩.২১  

২৫৮ যুব োজ, থছাটপাতা, তালুকদােবাড়ী, থবােিানউহদ্দন, থিালা ১২২৩৮৯৭ ৮০০০  ২১.০৩.২১  

২৫৯ বরুন েন্দ্র দাস, ৩/খ/২৫, হনউর্মারকথট, িাজােীবাগ, ঢাকা ১২২৩৮৯৮ ৮০০০  ২১.০৩.২১  

২৬০ বাবু লাল, হিববাড়ী আবাহসক এলাকা, ঢাকা হবশ্বহবদ্যালয়, ঢাকা ১২২৩৮৯৯ ৮০০০  ২১.০৩.২১  

২৬১ সুবল দাস, আগাসারদক থোড, থকাতয়ালী, ঢাকা ১২২৩৯০০ ৮০০০  ২১.০৩.২১  

২৬২ হনর্ম থলা থদবনার্, িাড়াহেয়াপাড়া, পলাি, নেহসংদী ১২২৩৯০১ ৮০০০  ২১.০৩.২১  

২৬৩ হর্মনতী থদবনার্, ডালপা, পাক-থদওড়া, মুোদনগে, কুহর্মিা ১২২৩৯০২ ৮০০০  ২১.০৩.২১  

২৬৪ েঞ্চলী বর্ম থন র্ময়না, দত্তপাড়া, হকির্মাত র্মালডাঙ্গা, থর্মাগলবাসা, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৯০৩ ৮০০০  ২১.০৩.২১  

২৬৫ র্মাহনক েন্দ্র দাস, দহছর্মহদ্দ থর্মাড়, হকিার্মত ডাঙ্গা, থর্মাগলবাসা, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৯০৪ ৮০০০  ২১.০৩.২১  

২৬৬ আেতী বালা, থকিাবন্দ, উপিিে, সদে, েংপুে ১২২৩৯০৫ ৮০০০  ২১.০৩.২১  

২৬৭ শ্রীর্মহত অবন্তী োনী, থকিবপুে হিন্দুপাড়া, পাহলেড়ািাট, সদে, েংপুে ১২২৩৯০৬ ৮০০০  ২১.০৩.২১  

২৬৮ প্রহতিা তালুকদাে, হজ-৬৫, থিরে বাংলা নগে, ঢাকা ১২২৩৯০৭ ৮০০০  ২১.০৩.২১  

২৬৯ তাপস হবশ্বাস, োপাখালী, র্মালীখালী, সাহেয়া, নাহজেপুে, হপরোজপুে ১২২৩৯০৮ ৮০০০  ২১.০৩.২১  

২৭০ েন্দন বাজরপেী, নাহন্দনা আহলয়াবাদ, বাহজতপুে, হকরিােগঞ্জ ১২২৩৯০৯ ৮০০০  ২১.০৩.২১  

২৭১ প্রণরবি োয়, থনিালপুে, র্মহনোর্মপুে, েরিাে ১২২৩৯১০ ৯০০০  ২১.০৩.২১  

২৭২ সুজন েন্দ্র সূত্রধে, থগাপালপুে, হবজবাগ, থসনবাগ, থনায়াখালী ১২২৩৯১১ ৯০০০  ২১.০৩.২১  

২৭৩ হজতু দাস, আগাসারদক থোড, থকাতয়ালী, ঢাকা ১২২৩৯১২ ৯০০০  ২১.০৩.২১  

২৭৪ নহর্মতা োনী র্মন্ডল, ধুর্ম াট পহির্ম, ধুর্ম াট, শ্যার্মনগে, সাতক্ষীো ১২২৩৯১৩ ৮০০০  ২১.০৩.২১  

২৭৫ থিলী োনী, ২৫, আগাসারদক থোড, থকাতয়ালী, ঢাকা ১২২৩৯১৪ ৮০০০  ২১.০৩.২১  

২৭৬ হর্মলন দাস, ২৫, আগাসারদক থোড, থকাতয়ালী, ঢাকা ১২২৩৯১৫ ৮০০০  ২১.০৩.২১  

২৭৭ কানাইলাল র্মন্ডল, দহক্ষণ বালুখন্ড, নওয়াবগঞ্জ, ঢাকা ১২২৩৯১৬ ৮০০০  ২১.০৩.২১  

২৭৮ নয়ন েন্দ্র োয়, থগায়ালডাঙ্গা, থদবীপুে, সদে, ঠাকুেগাঁও ১২২৩৯১৭ ৮০০০  ২১.০৩.২১  

২৭৯ র্মদন কুর্মাে র্মন্ডল, ছান্দড়া, িাহলখা, র্মাগুো ১২২৩৯১৮ ৮০০০  ২১.০৩.২১  

২৮০ সাগে োয়, েঘুনার্দ্দী, হসংরিোকাঠী, বাউফল, পটুয়াখালী ১২২৩৯১৯ ৮০০০  ২১.০৩.২১  

২৮১ কারলশ্বে েন্দ্র োয়, দকোই, থছাট সুলতানপুে, থবাোগঞ্জ, হদনাজপুে ১২২৩৯২০ ৮০০০  ২১.০৩.২১  

২৮২ শ্রী েণহজৎ েন্দ্র োয়, কড়ই, কৃষ্ণপুে, থবাোগঞ্জ, হদনাজপুে ১২২৩৯২১ ৮০০০  ২১.০৩.২১  

২৮৩ পিব োটাজী, মুহি থদিাট (থর্মলাগাহছ), থসতাবগঞ্জ, থবাোগঞ্জ, হদনাজপুে ১২২৩৯২২ ৮০০০  ২১.০৩.২১  

২৮৪ েরর্মি েন্দ্র োয়,৬নং োর্মেন্দ্রপুে, থিন্ডাবাড়ী, কািারোল, হদনাজপুে ১২২৩৯২৩ ৮০০০  ২১.০৩.২১  

২৮৫ জরগন েন্দ্র ির্ম থা, নীলগাঁও, কার্মােপুকুে, িহেপুে, ঠাকুেগাঁও ১২২৩৯২৪ ৮০০০  ২১.০৩.২১  

২৮৬ নন্দ কুর্মাে প্রার্মাহনক, নীলগাঁও, কার্মােপুকুে, িহেপুে, ঠাকুেগাঁও ১২২৩৯২৫ ৮০০০  ২১.০৩.২১  

২৮৭ নুকুল কুর্মাে প্রার্মাহনক, নীলগাঁও, কার্মােপুকুে, িহেপুে, ঠাকুেগাঁও ১২২৩৯২৬ ৮০০০  ২১.০৩.২১  

২৮৮ হেতা োনী, জানপুে, সদে, হসোজগঞ্জ ১২২৩৯৪০ ৫০০০  ২১.০৩.২১  



২৮৯ হসর্মা সেকাে, পালপাড়া, থিেপুে, বগুড়া ১২২৩৯৫২ ৫০০০  ২১.০৩.২১  

২৯০ েঞ্জন কুর্মাে সেকাে, থগাসাইপাড়া, থিেপুে, বগুড়া ১২২৩৯৫৩ ৫০০০  ২১.০৩.২১  

২৯১ শ্রী েরর্মি লাল দাস, িংকেপুে, থর্মাকার্মতলা, হিবগঞ্জ, বগুড়া ১২২৩৯৫৪ ১০০০০  ২১.০৩.২১  

২৯২ কহবতা োনী সািা, েিবল, হিবগঞ্জ, পটুয়াখালী ১২২৩৯৫৫ ১০০০০  ২১.০৩.২১  

২৯৩ প্রার্ থনা োনী, েিবল, হিবগঞ্জ, বগুড়া ১২২৩৯৫৬ ১০০০০  ২১.০৩.২১  

২৯৪ হবর্মল কর্ম থকাে, িেতহকবাড়ীয়া, র্মধ্য কুড়াহলয়া, পটুয়াখালী ১২২৩৯৭৬ ৫০০০  ২১.০৩.২১  

২৯৫ জীবন েন্দ্র হসকদাে, বড় গাবুয়া, থছাট গাবুয়া, গলাহেপা, পটুয়াখালী ১২২৩৯৭৭ ১০০০০  ২১.০৩.২১  

২৯৬ েীতা োনী দুয়ােী (হবধবা), সবুজবাগ ৬ষ্ঠ থলন, দুয়ােীবাড়ী, পটুয়াখালী ১২২৩৯৭৮ ১০০০০  ২১.০৩.২১  

২৯৭ িবেতন কর্ম থকাে, িেতকীবাড়ীয়া, র্মধ্যকুড়াহলয়া, সদে, পটুয়াখালী ১২২৩৯৭৯ ৫০০০  ২১.০৩.২১  

২৯৮ হবউটি োনীত, িেতকীবাড়ীয়া, র্মধ্যকুড়াহলয়া, সদে, পটুয়াখালী ১২২৩৯৮০ ৫০০০  ২১.০৩.২১  

২৯৯ প্রহতর্মা োনী দাস, লাউকাঠী, সদে, পটুয়াখালী ১২২৩৯৮১ ১০০০০  ২১.০৩.২১  

৩০০ সহঞ্জব থদবনার্, থঢউকাঠী, লাউকাঠী, সদে, পটুয়াখালী ১২২৩৯৮২ ৫০০০  ২১.০৩.২১  

৩০১ শ্রী দুলাল থদবনার্, উ.আর্মড়াগাহছয়া, আছেউহদ্দনিাট,হর্মজথাগঞ্জ, পটুয়াখালী ১২২৩৯৮৩ ৫০০০  ২১.০৩.২১  

৩০২ সুখেঞ্জন দাস, বদেপুে, থছাট গাবুয়া, গলাহেপা, পটুয়াখালী ১২২৩৯৮৪ ৫০০০  ২১.০৩.২১  

৩০৩ র্মহনকা োনী থদবনার্, থঢউখালী, লাউকাঠী, সদে, পটুয়াখালী ১২২৩৯৮৫ ৫০০০  ২১.০৩.২১  

৩০৪ িাহন্ত োনী, বদেপুে, থছাট গাবুয়া, গলাহেপা, পটুয়াখালী ১২২৩৯৮৬ ৫০০০  ২১.০৩.২১  

৩০৫ তাো োনী দাস, লাউকাঠী, সদে, পটুয়াখালী ১২২৩৯৮৭ ৫০০০  ২১.০৩.২১  

৩০৬ োধা োনী, উত্তে আর্মড়াগাহছয়া, আছেউহদ্দনিাট, হর্মজথাগঞ্জ, পটুয়াখালী ১২২৩৯৮৮ ৫০০০  ২১.০৩.২১  

৩০৭ র্মাখর্ম েন্দ্র িাওলাদাে, থগােস্থান থোড, পাওয়াে িাউস, সদে, পটুয়াখালী ১২২৩৯৮৯ ৫০০০  ২১.০৩.২১  

৩০৮ কল্পনা দাস, কাউহনয়া প্রধান সড়ক, সদে, বহেিাল ১২২৩৯৯২ ১০০০০  ২১.০৩.২১  

৩০৯ থজাছনা থেৌধুেী, িাউধে, হপরেেপাড়, উহজেপুে, বহেিাল ১২২৩৯৯৩ ১০০০০  ২১.০৩.২১  

৩১০ থগাপাল থ াষ, কাউহনয়া প্রধান সড়ক, সদে, বহেিাল ১২২৩৯৯৪ ১০০০০  ২১.০৩.২১  

৩১১ শুি বাতড়, োহজিাে, বাকাল, আতগলিাড়া, বহেিাল ১২২৩৯৯৫ ১০০০০  ২১.০৩.২১  

৩১২ অরলাক কুর্মাে সািা, িত্রহজৎপুে, সদে, র্মাগুো ১২২৩৯৯৮ ৫০০০  ২১.০৩.২১  

৩১৩ হিল্পী োনী কর্ম থকাে, গাংনালীয়া, সদে, র্মাগুো ১২২৩৯৯৯ ৫০০০  ২১.০৩.২১  

৩১৪ কাজলী োনী দাস, নীজনাঙ্গুয়ালী, সদে, র্মাগুো ১২২৪০০০ ৫০০০  ২১.০৩.২১  

৩১৫ অপ থনা োনী সািা, বহেিাট, শ্রীপুে, র্মাগুো ১২২৪০০৫ ৫০০০ ২৫.০৩.২১ 

৩১৬ আোধন থজায়াদ থাে, থছানগাছা, খার্মােপাড়া, শ্রীপুে, র্মাগুো ১২২৪০০৬ ৫০০০ ২৫.০৩.২১ 

৩১৭ শ্রী র্মরনাহজৎ কুর্মাে হবশ্বাস, বড়তলা, শ্রীরকাল, শ্রীপুে, র্মাগুো ১২২৪০০৭ ৫০০০ ২৫.০৩.২১ 

৩১৮ অরলাকা োনী হবশ্বাস, শ্রীপুে, র্মাগুো ১২২৪০০৮ ৫০০০ ২৫.০৩.২১ 

৩১৯ হর্মতালী পাল, শ্রীপুে, র্মাগুো ১২২৪০০৯ ৫০০০ ২৫.০৩.২১ 

৩২০ ইন্দু োনী বর্ম থন, বারদ শ্রীোর্মপুে, জঙ্গলবাড়ী, কহের্মগঞ্জ, হকরিােগঞ্জ ১২২৪০১২ ৭০০০ ২৫.০৩.২১ 

৩২১ শ্রী কাহত্তথক েহবদাস, আসাদনগে, থেৌোস্তা, র্মরনািেদী, নেহসংদী ১২২৪০২১ ৭০০০ ২৫.০৩.২১ 

৩২২ রুর্মা োনী সূত্রধে, বড় হর্মজথাপুে, র্মরনািেদী, নেহসংদী ১২২৪০২২ ৭০০০ ২৫.০৩.২১ 

৩২৩ সরন্তাষ েন্দ্র দাস, থেেেী, থ াতাহিয়া (কাটাবাড়ীয়া), র্মরনািেদী, নেহসংদী ১২২৪০২৩ ৭০০০ ২৫.০৩.২১ 

৩২৪ লক্ষণ থদবনার্, ৫৬/২ র্মধ্য কান্দাপাড়া, সদে, নেহসংদী ১২২৪০২৪ ৭০০০ ২৫.০৩.২১ 

৩২৫ েীতা োনী দাস, িালগাহড়য়া, সদে, পাবনা ১২২৪০২৬ ৫০০০ ২৫.০৩.২১ 

৩২৬ শ্রী হনর্মাই েন্দ্র র্মালাকাে, নলমুড়া, র্মালহঞ্চ, সদে, পাবনা ১২২৪০২৭ ৫০০০ ২৫.০৩.২১ 

৩২৭ থপ্রর্ম কৃষ্ণ দাস, োর্মেন্দ্রপুে (থ াষপাড়া), সদে, পাবনা ১২২৪০২৮ ৫০০০ ২৫.০৩.২১ 

৩২৮ প্রার্ থনা োনী পাল, িালগাহড়য়া, সদে, পাবনা ১২২৪০২৯ ৫০০০ ২৫.০৩.২১ 

৩২৯ আরলা োনী দাস, িালগাহড়য়া, সদে, পাবনা ১২২৪০৩০ ৫০০০ ২৫.০৩.২১ 

৩৩০ প্রর্মা কুর্মাে বাগছী, িালগাহড়য়া, সদে, পাবনা ১২২৪০৩১ ৫০০০ ২৫.০৩.২১ 

৩৩১ অপ থনা োনী বাগছী, িালগাহড়য়া, সদে, পাবনা ১২২৪০৩২ ৫০০০ ২৫.০৩.২১ 

৩৩২ হনয়তী োনী পাল, িালগাহড়য়া, সদে, পাবনা ১২২৪০৩৩ ৫০০০ ২৫.০৩.২১ 

 


