
µtbs 

DcKvi†fvMxi bvg 

wcZv/ ¯̂vgxi bvg MÖvg IqvW© bs ‡fvUvi AvBwW bs ম ব  
0১ ‡gvQt ïKzib †eMg 

g„Z †iv ম †kL 

‡gŠkv 03 5516621612296  

0২ Iwjqvi ingvb 

g„Z Lv‡jK wg‡b evwjw`qv  05 5516663660519  

০৩ মাঃ ই ািফল মাল া মৃত চকমান মাল া পুর ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৫২৯০  

০৪ ‡gvQvt weDwU LvZzb  

†gvt eveb †kL eowiqv 08 5516621620801  

০৫ iv‡nb DwÏb  

g„Z Avt gwR` †gvj¨v ‡Mvcvjcyi 08 4794508113522  

০৬ ‡gvQvt ggZvR †eMg 

‡gvt †ivKb DwÏb †gvj¨v ‡Mvcvjcyi 08 5516621622307  

০৭ ‰mq` kKIZ Avjx 

‰mq` gvnveyeyi ingvb n‡iK…òcyi 07 19705516621000002  

০৮ ‡gvt †Lvi‡k` †gvj¨v 

g„Z me`yj †gvj¨v n‡iK…òcyi 07 2220206030710304  

০৯ ‡gvt Avey Zv‡je †gvj¨v 

g„Z Avey e°vi †gvj¨v n‡iK…òcyi 07 5516621619115  

১০ ‡gvt Bmjvg dwKi 

g„Z †gvšÍvR dwKi ‡gŠkv 03 5516621612871  

১১ ‡gvQvt †iv‡gPv †eMg 

‡gvt m‡ivqvi g„av n‡iK…òcyi 07 5516621620418  

১২ Avjx Av°vm †kL 

g„Z nv‡Pb DÏxb  †gŠkv 03 5516621612726  

১৩ ‡nbv LvZzb 

‡gvt AvQv ỳ¾vgvb jÿxcyi 06 19695516621618782  

১৪ ‡gvt Pzbœy wgqv 

g„Z cvPz †gvj¨v  PiPvcvZjv 01 5516621609670  

১৫ ‡gvQvt wcwÄiv †eMg 

‡gvt eveyj †gvj¨v I‡g`cyi 01 5516621608770  

১৬ ‡gvQvt AvwQqv LvZzb 

g„Z gwn DwÏb I‡g`cyi 01 5516621608925  

১৭ ‡gvt AvbQvi †gvj¨v 

g„Z I ỳ` †gvj¨v Pi PvcvZjv 01 5516621609633  

১৮ ‡gvt Avjg †kL  

†gvt jwZd †kL I‡g`cyi 01 19925516621001839  

১৯ ‡gvt wiqv` wgqv  

†gvt Avey Kvjvg KvIov 01 5516621608009  

২০ ‡gvQvt byiRvnvb 

‡gvt †gvwgb DwÏb †kL KvIov 01 5516621608470  

২১ ‡gvt `wjjÏx mi`vi 

g„Z Avnv`yi mi`vi I‡g`cyi 01 5516621609079  

২২ মাঃ ইমরান িব াস মাঃ িনজামি ন I‡g`cyi 01 ১৯৯৫৫৫১৬৬২১০০২৪০৯  

২৩ জাসনা ‡gvt Av‡qb DwÏb †gvj¨v I‡g`cyi 01 5516621০০১৯৯৭  

২৪ ‡gvt iwng †gvj¨v 

‡gvt AvKevi †gvj¨v I‡g`cyi 01 5516621608787  

২৫ ‡gvt wjqvKZ †gvj¨v  

g„Z Avt gv‡jK †gvj¨v I‡g`cyi 01 5516621609321  

২৬ ‡gvt mv¾v` †kL 

g„Z †gvt BgviZ †kL I‡g`cyi 01 5516621609287  

২৭ ‡gvt ‡ZŠwn`yj Bmjvg 

g„Z gvbœvb †gvj¨v I‡g`cyi 01 5516621608773  

২৮ bweib  

Mwb I‡g`cyi 01 5516621609440  

২৯ ‡gvt evey †kL 

g„Z mvg‡Qj †kL KvIov 01 5516621608461  

৩১ dzj wgqv 

g„Z †gvnv¤§` Avjx †kL KvIov 01 5516621608075  

৩২ ‡gvt †iRvDj †gvj¨v 

g„Z cvPz †gvj¨v Pi PvcvZjv 01 5516621609530  

৩৩ ‡gvt mv‡ne Avjx 

g„Z ỳ`y †gvj¨v I‡g`cyi 01 5516621608874  

৩৪ †gvt eKzj wg‡b 

g„Z BDmyd wg‡b I‡g`cyi 01 5516621609021  

৩৫ g›Uz †kL 

g„Z AvwQi DwÏb †kL I‡g`cyi 01 6527606115809  

৩৬ ‡gvQvt †R¨vmœv †eMg 

‡gvt mvey wgqv Pi PvcvZjv 01 5516621609559  

৩৭ ‡gvt bv‡qe Avjx 

g„Z webvZ Avjx I‡g`cyi 01 5516621609401  

৩৮ ‡gvt Avt iwk` wek¦vm  

g„Z Qeyi wek¦vm Pi PvcvZjv 01 5516621609692  

৩৯ ‡gvt Kwei DwÏb 

g„Z ZwQi DwÏb KvIov 01 5516621608291  

৪০ ‡gvt kg‡mi 

‡gvt ïKzi I‡g`cyi 01 5516621608656  

৪১ †gvt mwn`yj Bmjvg 

g„Z Bmjvg †gvj¨v Pi PvcvZjv 01 5516621609613  

৪২ ‡gvt evey †kL 

‡gvt nv‡kg ‡kL I‡g`cyi 01 5516621609200  



৪৩ ‡gvt Qvgv` wgqv  

†gvt iwdK †gvj¨v PiPvcvZjv 01 5516621609666  

৪৪ ‡gvt KvZjx wewe 

kvgQzi ingvb I‡g`cyi 01 19365516621000002  

৪৫ ‡gvt Kvgiæj Bmjvg mi`vi 

g„Z g‡qb DwÏb mi`vi I‡g`cyi 01 5516621609292  

৪৬ D¾j †gvj¨v 

‡gvt `wei †gvj¨v KvIov 01 19715516621000001  

৪৭ jvebx LvZzb 

‡gvt Avwgiæj †kL I‡g`cyi 01 5516621609140  

৪৮ Rvnvbviv LvZzb 

‡gvt B`ªxm mi`vi I‡g`cyi 01 5516621609104  

৪৯ ‡gvt Md&dvi  

g„Z Av‡qb DwÏb I‡g`cyi 01 5516621608706  

5০ ‡gvt Md&dvi wek¦vm 

g„Z Kvjy wek¦vm KvIov 01 5516621608356  

5১ †gvtdwi` †gvj¨v 

g„Z Avwei †nv‡mb †gvj¨v KvIov 01 5516621608500  

5২ ‡gvt Rvdi †kL 

g„Z knvRywÏb †kL I‡g`cyi 01 55166216090124  

৫৩ jrdvi 

g„Z Lv‡jK I‡g`cyi 01 5516621609435  

৫৪ ‡gvQvt wgwb LvZzb 

‡gvt gbœy mi`vi I‡g`cyi 01 5516621609300  

৫৫ bvRgv LvZzb 

‡gvt gbœy †kL I‡g`cyi 01 5516621609373  

৫৬ iwdKzj Bmjvg 

‡gvt Avjxg †kL I‡g`cyi 01 5516621609045  

৫৭ ‡gvt D¾j mi`vi 

gwZqvi mi`vi I‡g`cyi 01 19895516621000055  

৫৮ ‡gvt Pzbœy 

‡gvt gwbiæ &̀̀ xb I‡g`cyi 01 5516621609430  

৫৯ ‡gvt gKeyj †kL  

g„Z BDmyd †kL KvIov 01 5516621608495  

৬০ ‡gvt bvwQi †kL 

‡gvt `wei †nv‡mb  KvIov 01 5516621609305  

৬১ myevm wek¦vm 

AwLj Kzgvi ivq KvIov 01 19935516621000121  

৬২ ‡gvt Avkivdzj Avjg 

‡gvt Md&dvi †gvj¨v KvIov 01 5516621608659  

৬৩ ‡gvt `vD` †gvj¨v 

‡Mvjvg †gv Í̄dv KvIov 01 5516621608317  

৬৪ ‡gvt Bw ª̀m †gvj¨v 

g„Z Avwei †nv‡mb †gvj¨v KvIov 01 5516621608506  

৬৫ ‡gvt nvweeyi ingvb 

g„Z cvÄy †gvj¨v KvIov 01 5516621608581  

৬৬ ‡gvt mvBdzj Bmjvg 

Qãyj †kL KvIov 01 5516621608074  

৬৭ ‡gvt bvRgyj nvmvb 

‡gvt Aveyj †kL KvIov 01 19935516621000115  

৬৮ ‡gvt iweDj Bmjvg 

‡gvt AvKgj †kL KvIov 01 5516621608030  

৬৯ ‡gvt wcqvi Avjx 

‡gvt AvwZqvi ingvb KvIov 01 19845516621000022  

৭০ ‡gvt igRvb 

‡gvt AvKZvi †kL KvIov 01 19925516621000148  

৭১ ‡gvt Avnv` Avjx 

‡gvt Aveyj Kvjvg †gvj¨v KvIov 01 5516621608099  

৭২ ‡gvt mvey wgqv  

nviæbvi ikx` KvIov 01 5516621608296  

৭৩ ‡gvt meyR wgqv 

‡gvt evey wgqv PiPvcvZjv 01 5516621609265  

৭৪ ‡gvt gywReyi ingvb 

g„Z Avt Av‡jK †gvj¨v PiPvcvZjv 01 5516621609554  

৭৫ ‡gvt AvwK`yj Bmjvg 

g„Z Qv‡`K †gvj¨v PiPvcvZjv 01 5516621609489  

৭৬ ‡gvQvt †i‡nbv †eMg 

‡gvt nvwjg wgqv PiPvcvZjv 01 5516621609622  

৭৭ ‡gvt †gv dv †gvj¨v 

g„Z Avt Av‡jK †gvj¨v PiPvcvZjv 01 5516621609555  

৭৮ ‡gvt AvKei †gvj¨v 

g„Z `wei †nv‡mb †gvj¨v PiPvcvZjv 01 5516621609462  

৭৯ †gvt †gv াK g„av 

‡gvt Avt Mûi g„av PiPvcvZjv 01 5516631582683  

৮০ QvwKib 

‡gvt dzjwgqv I‡g`cyi 01 5516621609371  

৮১ ‡gvQvt †RvQbv †eMg 

‡gvt nvweeyi ingvb PvcvZjv 01 19925516621000171 k¨vg 

৮২ ‡gvt †Mvjvg KzÏyQ 

g„Z AvmgZ wek¦vm PvcvZjv 01 5516621610727  

৮৩ ‡R‡jKv †eMg 

Avã~j A`y` wek¦vm PvcvZjv 01 5516621610424  

৮৪ wbnvib †bQv 

g„Z Av‡qb DwÏb PvcvZjv 01 5516621610533  



৮৫ ‡gvt myKzi wgqv 

‡gvt Kvjv wgqv PiPvcvZjv 01 5516621609518  

৮৬ ‡gvt Aveyj †nv‡mb 

‡Mvjvg ieŸvbx ‡Mvcxbv_cyi 02 5516621610018  

৮৭ cy®ú ivYx evjv 

wbgvB P›`ª wek¦vm PvwebMi 02 5516621611058  

৮৮ wbwLj P› ª̀ wek¦vm 

g„Z RMeÜz wek¦vm KvIov 01 5516621608386  

৮৯ ‡gvt BmviZ †gvj¨v 

g„Z †gvev‡iK †gvj¨v ‡gŠjx 02 5516621611266  

৯০ AwRZ Kzgvi wek¦vm 

g„Z Aaxi Kzgvi wek¦vm KvIov 01 5516621608399  

৯১ kªx g‡bviÄb  

g„Z mywai wek¦vm KvIov 01 1990551662100265  

৯২ ‡LvKb Kzgvi wek¦vm 

g„Z myaxi Kzgvi wek¦vm KvIov 01 5516621608453  

৯৩ ‡gvQvt Avweib †bQv 

‡gvt Kvwigyj Bljvg KvIov 01 5516621608355  

৯৪ ‡gvt ïKzi Avjx gxi  

‡gvt bI‡ki Avjx gxi PvcvZjv 01 19875516621000048  

৯৫ Kwigb †bQv 

g„Z †Mvjvg m‡ivqvi ‡gŠkv 03 5516621609944  

৯৬ wibv wek¦vm 

myRb Kzgvi wek¦vm ‡gŠjx 02 5516621610819  

৯৭ kvgQz †kL 

g„Z kL‡Q` †kL ‡gŠkv 03 5516621612937  

৯৮ ‡gvt Avkivdzj 

‡gvt Av°vP †gvj¨v PvcvZjv 02 19845516621000003  

৯৯ ‡gvt ZvwiKzj Bmjvg 

Avt iv¾vK †gvj¨v ‡gŠkv 03 5516621612837  

১০০ †i‡eKv  

nvwdRyi ingvb PvwebMi 02 5516621611191  

১০১ byi Rvnvb 

‡kL †gvnv¤§` Avjx ‡gŠjx 02 5516621611195  

১০২ ‡gvt dwQqvi ingvb 

‡gvt kvg‡mj †kL ‡gŠkv 03 5516621613447  

১০৩ Av‡jqv  †eMg 

g„Z gv‡jK wek¦vm PvcvZjv 02 5516621610547  

১০৪ AvÄyqviv †eMg 

‡gvt iv¾vK †gvj¨v ‡gŠkv 03 5516621612761  

১০৫ Avie Avjx 

g„Z Iqv‡n` †gvj¨v ‡gŠjx 02 5516621611427  

১০৬ nvwmbv †eMg 

gÄyi Avjx PvcvZjv 02 5516621610364  

১০৭ তহিমনা আিমর ফিকর ‡gŠkv 03 ৫৫১৬৬২১৬১১২২৩  

১০৮ Avjvcx †eMg 

‡gvt Avey e°vi PvcvZjv 02 5516621610686  

১০৯ ‡gvt wmivRyj Bmjvg 

‡gvt BgvbDwÏb †gvj¨v ‡gŠkv 03 5516621612532  

১১০ ‡gvt iwKeyj nvmvb  

‡gvt Bmjvg †kL KvIov 01 5516684599608  

১১১ Qv‡qb DwÏb wek¦vm 

g„Z †Kv‡ni DwÏb wek¦vm PvcvZjv 02 5516621610465  

১১২ mvgv` †kL 

‡Mvjvg imyj †kL eowiqv 09 5525704121683  

১১৩ ‡gvt wjUb †gvj¨v 

‡gvt AvjvDwÏb †gvj¨v eowiqv 09 19875516621000014  

১১৪ Avkivdzj Bmjvg 

g„Z gwgb DwÏb eowiqv 09 19905516621000221  

১১৫ †gvQvt iv‡eqv †eMg  

‡gvt bvwRi wgqv eowiqv 09 5516621623584  

১১৬ ‡gvt nvmvb 

‡gvt Avey e°vi  eowiqv 09 19945516621000056  

১১৭ ‡gvt Bg`v ỳj wgbv 

‡gvt `jv wgqv eowiqv 09 19932697407000008  

১১৮ মাঃ মা ান মীর মৃত জ র আলী মীর হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০৬৫৭  

১১৯ ‡gvt dwQqvi ingvb 

Aveyj †nv‡mb eowiqv 09 5516621623653  

১২০ ‡gvt dRi Avjx 

g„Z bexi †nv‡mb eowiqv 09 5516621622700  

১২১ ‡gvt বাহা ল †gvj¨v 

‡gvt Av°vP †gvj¨v eowiqv 08 5516621622504  

১২২ ‡gvQvt g‡bvqviv †eMg 

‡gvt Rûi Lvb eowiqv 08 5516621622577  

১২৩ ‡gvt jyrdvi ingvb 

g„Z Avt gv‡jK eowiqv 08 5516621621550  

১২৪ ‡gvQvt Rwibv LvZzb 

g„Z g‡qb DwÏb †kL eowiqv 08 5516621621216  

১২৫ ‡gvQvt †mwjbv LvZzb 

‡gvt kvwnb g„av eowiqv 08 19925516621000066  

১২৬ ‡gvt Avjx nvmvb g„av 

‡gvt †mvevb g„av eowiqv 08 5516621620812  



১২৭ ‡gvt Bfvb  

†gvt gwZqvi ingvb eowiqv 08 19915516621000124  

১২৮ ‡gvt wm  †kL 

g„Z cvPz †kL eowiqv 08 5516621621207  

১২৯ ‡gvt †iRvDj ZvjyK`vi 

g„Z BQvnvK ZvjyK`vi eowiqv 08 5516621620870  

১৩০ ‡gvQvt ¯̂cœv cvifxb 

‡gvt bvwRiæj Bmjvg eowiqv 08 5516621621290  

১৩১ ‡gvt gyKzj †kL 

‡gvt Avãym Kwig †kL eowiqv 08 5516621620959  

১৩২ ‡gvQvt ivwRqv 

‡gvt dRjy †gvj¨v eowiqv 08 5516621620857  

১৩৩ ‡gvQvt dzjRvb †eMg 

‡gvt iZb †kL eowiqv 08 5516621620862  

১৩৪ ‡gvQvt †mwjbv 

‡gvt mvBdzi †gvj¨v eowiqv 08 5516621621828  

১৩৫ ‡gvQvt cv j †eMg 

‡gvt mvjvg †kL eowiqv 08 5516621620860  

১৩৬ ‡gvt wd‡ivR †kL 

g„Z Avwgi †nv‡mb †kL eowiqv 08 5516621621388  

১৩৭ ‡gvt gwb j Bmjvg 

‡gvt AvwZqvi ingvb eowiqv 08 5516621621349  

১৩৮ ‡gvt wm  †gvj¨v 

g„Z Avãyj nK †gvj¨v eowiqv 08 5516621621182  

১৩৯ ‡gvt Kv‡`i †gvj¨v 

‡gvt Aveyj Kvjvg †gvj¨v eowiqv 08 5516621621316  

১৪০ ‡gvt †`v‡jbv LvZzb 

‡gvt evey †kL eowiqv 08 5516621620871  

১৪১ ‡gvQvt ivwnjv †eMg 

‡gvt Bw ª̀m †kL eowiqv 08 5516621621221  

১৪২ Lvw`Rv 

jvejy eowiqv 08 2693014695698  

১৪৩ ‡gvt evejy †kL 

g„Z Av‡jK †kL eowiqv 08 5516621621911  

১৪৪ ‡gvQvt Qeyiv †eMg 

‡gvt bexi †nv‡mb dwKi eowiqv 08 5516621620906  

১৪৫ ‡gvt Avwgbyi ingvb ফ. ‡gvt †mvnivd dwKi eowiqv 08 5516621621944  

১৪৬ ‡gvt †mwjg wkK`vi 

‡gvt nvq`vi wkK`vi eowiqv 08 5516621621771  

১৪৭ ‡gvt KzwU wgqv †kL 

g„Z cvPz †kL eowiqv 08 5516621621211  

১৪৮ ‡gvQvt †iv‡Kqv †eMg 

‡gvt jvj wgqv †kL eowiqv 08 5516621620936  

১৪৯ ‡gvt Avey †kL 

g„Z †Mvcvj †kL eowiqv 08 5516621621901  

১৫০ ‡gvt Lm j †kL 

‡gvt iZb †kL eowiqv 08 19885516621000030  

১৫১ ‡gvt mvBdzj †kL 

‡gvt eveb †kL eowiqv 08 5516621621030  

১৫২ ‡gvt myjZvb †kL 

g„Z R‡qb DwÏb †kL eowiqv 08 5516621621034  

১৫৩ ‡gvQvt weqv LvZzb 

‡gvt nvwjg †gvj¨v eowiqv 08 5516621620859  

১৫৪ ‡gvt eveb †kL 

g„Z Avãym mvgv` †kL eowiqv 08 5516621620800  

১৫৫ ‡gvt `yjvj †kL 

g„Z †ivKgvb †kL eowiqv 08 5516621621484  

১৫৬ ‡gvt ev`j †kL 

g„Z Bev`Z †kL eowiqv 08 5516621620803  

১৫৭ ‡gvt wmivRyj Bmjvg †gvj¨v 

g„Z Awn`vi ingvb †gvj¨v ‡Mvcvjcyi 08 5516621622467  

১৫৮ ‡gvt wgjb wek¦vm 

‡gvt Avey mvB` wek¦vm Pi eowiqv 07 5516621619574  

১৫৯ ‡gvt imyj wgqv 

‡gvt kwdDÏxb †gvj¨v ‡Mvcvjcyi 07 5516621619752  

১৬০ ‡gvt AvgRv` wek¦vm 

g„Z †djy wek¦vm Pieowiqv 07 5516621619708  

১৬১ ‡gvt bR j Bmjvg 

‡gvt AvwZqvi †gvj¨v Pi eowiqv 07 5516621619705  

১৬২ ‡gvt evKx wgqv 

g„Z AvqbwÏb Pi eowiqv 07 5516621619492  

১৬৩ ‡gvQvt Rvnvbviv †eMg 

‡gvt QvBdzi ingvb wek¦vm Pi eowiqv 07 5516621619594  

১৬৪ ‡gvt wcKzj wgqv 

‡gvt Avjøv` Lvub Pi eowiqv 07 5516621619701  

১৬৫ ‡gvt iv‡k` †gvj¨v 

g„Z Avey mvB` †gvj¨v Pi eowiqv 07 5516621619471  

১৬৬ ‡gvQvt wjcv LvZzb 

‡gvt iZb †kL Pieowiqv 07 19825516621020836  

১৬৭ ‡gvt Rvjvj †gvj¨v 

‡gvt nv‡iR †gvj¨v n‡iK…òcyi 07 5516621619320  

১৬৮ ‡gvt KzÏym gÛj 

g„Z nviæbi iwk` gÛj n‡iK…òcyi 07 5516621620770  



১৬৯ ‡gvt `vD` †gvj¨v 

g„Z Avãyi iwk` †gvj¨v n‡iK…òcyi 07 5516621620275  

১৭০ ‡gvt wfKz †gvj¨v 

g„Z Avt jwZd †gvj¨v n‡iK…òcyi 07 5516621620084  

১৭১ ‡gvt Rû j nK 

g„Z iZb †gvj¨v n‡iK…òcyi 07 5516621619960  

১৭২ ‡gvQvt nvwmqviv Lvbg 

‡gvt AvjgMxi †nv‡mb n‡iK…òcyi 07 5516621619890  

১৭৩ ‡gvt BKjvR †gvj¨v 

g„Z evwiK †gvj¨v n‡iK…òcyi 07 5516621620717  

১৭৪ ‡gvt kvnv`r †kL 

g„Z †ZvqvRywÏb  n‡iK…òcyi 07 5516621620462  

১৭৫ †gvQvt by bœvnvi 

‡gvt cvbœy wgqv n‡iK…òcyi 07 5516621619906  

১৭৬ ‡gvt iweDj Bmjvg 

g„Z Avãyj evix  n‡iK…òcyi 07 5516621619943  

১৭৭ †gvQvt †iLv †eMg 

Avey e°vi †gvj¨v n‡iK…òcyi 07 5516621620023  

১৭৮ ‡gvt Kveyj dwKi 

‡gvt QËvi dwKi n‡iK…òcyi 07 5516621619071  

১৭৯ ‡gvt gyKzj wgqv 

g„Z gKeyj †nv‡mb 

RgvÏvi 

n‡iK…òcyi 07 5516621619986  

১৮০ ‡gvt AvKivg †nv‡mb †gvj¨v 

g„Z nvwdRyi ingvb eowiqv 09 5516621621386  

১৮১ ‡gvt Avjg½xi mi`vi 

‡gvt bI‡ki mi`vi eowiqv 09 5516621622894  

১৮২ ‡gvt ˆZqve Avjx 

‡gvt Aveyj †nv‡mb eowiqv 09 5515725206376  

১৮৩ ‡gvQvt cvifxbv †eMg 

‡gvt mv‡ne Avjx eowiqv 09 5516621624240  

১৮৪ ‡gvQvt mvwd †eMg 

g„Z Aveyj †nv‡mb eowiqv 09 5516621623041  

১৮৫ ivwk`v †eMg 

‡gvt nvwdRvi mi`vi eowiqv 09 5516621623483  

১৮৬ jywP 

‡gvt ev`kv wgqv eowiqv 09 5516621623151  

১৮৭ ‡gvt BKivgyj 

g„Z †gvwgb †kL eowiqv 09 5516621623639  

১৮৮ ‡gvQvt †Rvniv  

†gvt nvweeyi ingvb ‡QvU Kjgaix 04 5516621614862  

১৮৯ রউফ  মগ ল ‡QvU Kjgaix 04 ৫৫১৬৬২১৬০০০৩৩  

১৯০ ‡gvছাঃ পালী †eMg 

‡gvt g›Uz wgqv eowiqv 09 5516621623719  

১৯১ ‡gvQvt Qweib  

‡gvt mûevi wek¦vm eowiqv 09 5516621622974  

১৯২ ‡gvt Avey mvB` †kL 

g„Z †gvm‡jg †gvj¨v eowiqv 09 5516621623305  

১৯৩ ‡gvt Avey mvB` KvRx 

g„Z Avey Rvdi eowiqv 09 5516621623285  

১৯৪ bvRgv  

nvbœvb wek¦vm eowiqv 09 5515747213563  

১৯৫ mv‡ne †gvj¨v 

g„Z Avt gv‡jK †gvj¨v eowiqv 09 5516621622711  

১৯৬ ‡gvQvt Zû‡ivb †bQv 

Avn¤§` †kL eowiqv 09 5516621625107  

১৯৭ Zv‡gkv LvZzb 

g„Z †ZRb †kL eowiqv 09 5516621622783  

১৯৮ ggZvR †eMg 

g„Z AvjZvd †gvj¨v eowiqv 09 5516621622710  

১৯৯ ‡gvQvt bvnvi LvZzb  

‡gvt ev`kv †kL eowiqv 09 5516621625136  

২০০ dwKi †Mvjvg gn¤§v`  

g„Z †gvKviig †nv‡mb 

dwKi 

eowiqv 09 5516621622657  

২০১ gybRyi †gvj¨v 

‡gv½j †gvj¨v eowiqv 09 5516621622712  

২০২ bexib cvifxb 

Aveyj Lv‡qi eowiqv 09 5516621622837  

২০৩ nvwmbv †eMg 

g„Z Rwjj mi`vi eowiqv 09 5516621622779  

২০৪ Avãyj Avnv` †gvj¨v 

‡gvt Avexi †nv‡mb †gvj¨v eowiqv 09 5516621622993  

২০৫ Rvbœy dwKi 

‡gvt nviæb dwKi eowiqv 09 5516621623409  

২০৬ Pvu` wgqv 

g„Z Avqye dwKi eowiqv 09 5516621623825  

২০৭ ‡gvt gwb j Bmjvg 

‡gvt Avãyj ev‡iK wkK`vi eowiqv 09 2617283236580  

২০৮ Avãyi iDd ‡gvj¨v 

g„Z AvRv‡ni †gvj¨v eowiqv 09 5516621622745  

২০৯ ‡gvt UzKz wgqv 

kvg‡Qj eowiqv 09 5516621623068  



২১০ ‡gvQvt Kwnbyi †eMg 

‡gvt Kvjvg Lvb eowiqv 09 5516621623747  

২১১ ‡gvQvt ixbv cvifxb 

‡gvt AvwkKzi ingvb eowiqv 09 5516621625121  

২১২ Avn¤§` wkK`vi 

g„Z Bw ª̀m wkK`vi evwjw`qv 05 5516621615881  

২১৩ ‡gvt Avn¤§` wkK`vi 

g„Z iv‡nb DwÏb kªxcyi 05 5516621615523  

২১৪ ‡gvQvt byi Rvnvb 

g„Z iv‡nb DwÏb kªxcyi 05 5516621615522  

২১৫ ‡gvt DjdvZ 

 g„Z iv‡nb DwÏb  kªxcyi 05 5516621615569  

২১৬ Av‡jqv †eMg 

‡gvt Rvnv½xi wkK`vi kªxcyi 05 5516621616758  

২১৭ ‡mwjbv LvZzb 

mvg‡R` wkK`vi kªxcyi 05 5516621615570  

২১৮ ‡gvt Bev`Z Lvb 

‡gvt jyrdi ingvb Lvb evwjw`qv 05 5516621616096  

২১৯ ‡gvt Zng wkK`vi 

g„Z iv‡nb wkK`vi kªxcyi 05 19905516621000167  

২২০ মাছাঃ ময়না খাতুন মাঃ সিলম মৃধা বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২০৮২২  

২২১ †gvt Kv‡mg Avjx 

‡gvt AvIqvj †nv‡mb 

†gvj¨v 

evwjw`qv 05 5516621615871  

২২২ ‡gvt AvKivg wkK`vi 

g„Z Bw ª̀m wkK`vi evwjw`qv 05 5516621615844  

২২৩ ‡gvQvt wkwibv †eMg 

‡gvt gwZqvi ingvb Lvb kªxcyyi 05 5516621615228  

২২৪ ‡gvQvt Av‡bvqviv 

‡gvt Avãi ingvb †gvj¨v evwjw`qv 05 5516621616287  

২২৫ ‡gvt BDbyP †gvj¨v 

‡gvt nvwbd †gvj¨v evwjw`qv 05 19945516621000014  

২২৬ ‡gvt nvwg`yj  

†gvt nvwdRvi †kL kªxcyi 05 5516621615535  

২২৭ ‡gvQvt ivwk`v †eMg 

‡gvt †UvKb †kL eowiqv 09 5516621623274  

২২৮ ‡gvQvt Zvwbqv †eMg 

‡gvt Beªvwng wbLonvUv 04 55166216088416  

২২৯ ‡gvQvt bvmwib Rvnvb 

‡gvt d‡Z মামুদ †gvj¨v 

jÿxcyi 06 19915516621020277  

২৩০ ‡gvt Av³vi †gvj¨v 

g„Z †gvkvid †gvj¨v wbLonvUv 04 5516621614297  

২৩১ ‡gvt bI‡ki †kL 

g„Z eveb †kL kªxcyi 05 5516621615222  

২৩২ gn¤§` wkK`vi 

iv‡nb wkK`vi kªxcyi 05 5516621615667  

২৩৩ dwi` †gvj¨v 

g„Z KvÂb ‡gvj¨v jÿxcyi 05 5516621618637  

২৩৪ ‡gvQvt Av‡gbv †eMg 

Avn¤§` †gvj¨v kªxcyi 05 5516621615650  

২৩৫ ‡gvQvt jvBwj †eMg 

‡gvt kvnveyj wkK`vi kªxcyi 05 5516621616635  

২৩৬ ‡gvQvt †i‡eKv 

‡gvt ïKzi wkK`vi kªxcyi 05 5516621616663  

২৩৭ ‡gvt evwK wejøvn 

‡gvt Rvnv½xi Avjg evwjw`qv 05 5516621615901  

২৩৮ ‡gvt iweDj Bmjvg 

‡gvt wbRvg †gvj¨v evwjw`qv 05 19885516621000094  

২৩৯ ‡gvt Avkivdzj 

‡gvt mwn` wkK`vi kªxcyi 05 5516621615262  

২৪০ ‡gvt nvwgg wgqv 

‡gvt Qvqdvi kªxcyi 05 19975516621015995  

২৪১ ‡gvt iweDj Bmjvg 

‡gvt Avt nvB †gvj¨v evwjw`qv 05 5516621616079  

২৪১ †gvt Bmªvwdj †gvj¨v 

g„Z PKgvb †gvj¨v kªxcyi 05 5516621615290  

২৪২ ‡gvt Avwgbyi ingvb 

‡gvt Avg‡R` wkK`vi kªxcyi 05 5516621625339  

২৪৩ ‡gvt kvnRvnvb g„av 

g„Z `wei †nv‡mb g„av evwjw`qv 05 5516621616364  

২৪৪ ‡gvt dv K Avn¤§` 

‡gvt mvnve DÏxb wkK`vi kªxcyi 05 1518685155020  

২৪৫ ‡gvt Lwjj †kL 

g„Z wZjvc †kL kªxcyi 05 5516621616645  

২৪৬ ‡gvt gvbœvb gÛj 

‡gvt Avey gÛj kªxcyi 05 5516621615526  

২৪৭ ‡gvt jyjy wkK`vi 

g„Z Av‡jc wkK`vi kªxcyi 05 5516621616756  

২৪৮ মাঃ বাকা িময়া মৃত গালাপ শখ বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২০৯০২  

২৪৯ ‡gvt evqwR`yi ingvb 

‡gvt Iwjqvi ingvb evwjw`qv 05 5516621000113  



 

 

 

 

 

 নং উপকারেভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড 
নং 

ভাটার আইিড নং ম ব  

২৫৮ মাঃ দাউদ আলী মাঃ আলী আহ দ বড়িরয়া ০৮ ১৯৮২৫৫১৬৬২১০০০০১৩  

২৫৯ মাঃ ফয়ছাল আজম মাঃ গাওছুল আজম বড়িরয়া ০৮ ৫৫১৬৬২১৬২১৯৩৯  

২৬০ মাঃ িরয়াজুল  সিলম িশকদার বড়িরয়া ০৮ ৫৫১৬৬২১৬২২৪৯৫  

২৬১ মাঃ িজ াল কাজী মৃতঃ আলতাফ কাজী বড়িরয়া ০৮ ৫৫১৬৬২১৬২২৫৮৭  

২৬২ মাঃ ওমর আলী মৃতঃ আলতাব হােসন মা া বড়িরয়া ০৮ ৫৫১৬৬২১৬১৩৪৪  

২৬৩ মাঃ র আলী মু ী মাঃ সাহরাব আলী মু ী বড়িরয়া ০৮ ৫৫১৬৬২১৬২১৩৩৩  
২৬৪ শওকত আলী মৃত সরাফত আলী বড়িরয়া ০৮ ৫৫১৬৬২১৬২১১৯৯  

২৬৫ মাঃ হা ান শখ মৃত সালাম শখ বড়িরয়া ০৮ ৫৫১৬৬২১৬২৫৩৬৮  
২৬৬ মাছাঃ চান বড়ু মৃত হােসন উি ন মাল া বড়িরয়া ০৮ ৫৫১৬৬২১৬২১৩০৭  
২৬৭ মাঃ সুজন িময়া মৃত আ ল  িময়া বড়িরয়া ০৮ ১৯৯৩৫৫১৬৬২২১০০০০৮৭  
২৬৮ মাঃ সিলম িশকদার মৃত ওহাব িশকদার বড়িরয়া ০৮ ৫৫১৬৬২১৬২১৪১৪  

২৬৯ মাছাঃ নািসমা বগম ইমারত ফিকর বড়িরয়া ০৮ ৫৫১৬৬২১৬২১১৬৪  
২৭০ মাঃ আ াচ মাল া মৃত কউছার মাল া গাপালপুর ০৮ ৫৫১৬৬২১৬২২১৩৪  

২৭১ মাঃ মু ল মাল া মৃত মােজদ মাল া গাপালপুর ০৮ ৫৫১৬৬২১৬২২১৬০  

২৭২ মাঃ মিছয়ার মা্ল া মৃত ছেলমান মাল া গাপালপুর ০৮ ৫৫১৬৬২১৬২২২১৮০  
২৭৩ সয়দ বালাম আলী মৃত জনাব আলী গাপালপুর ০৮ ৫৫১৬৬২১৬২২০০৮  

২৭৪ মাছাঃ শািহদা বগম সয়দ ইসরাফী  আলী গাপালপুর ০৮ ৫৫১৬৬২১৬২২২২৪  

২৭৫ মাঃ জামাল িশকদার মাঃ হায়দার িশকদার বড়িরয়া ০৯ ১৯৯২৫৫১৬৬২১০০০০৮৮  

২৭৬ মাছাঃ িবউ  আরা মাঃ জামাল  মাল া গাপালপুর ০৮ ৫৫১৬৬২১৬২২৩১৭  
২৭৭ মাঃ মু ার শখ গিন শখ গাপালপুর ০৮ ৫৫১৬৬২১৬২১০৭৪  
২৭৮ মাঃ ওিহদ মাল া মৃত ওহাব মাল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১৩১৬৬  
২৭৯ মাঃ আছাদ মৃত সানাউ াহ মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২৮০৬  
২৮০ আয়শা খাতুন কলম মাল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২৬৭৪  
২৮১ কাজী মাসলেম উি ন মৃত কাজী ইউসুফ আলী মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২৭৫৫  
২৮২ খােলক মাসুদ মাসেলম শখ মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬২৩২০২  
২৮৩ হািলম ফিকর আঃ মােজদ ফিকর মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২৮৬১  
২৮৪ মাছাঃ লাকী বগম মাঃন জ র ফিকর বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২১০০৮  
২৮৫ িমজানুর রহমান রউফ জুমা ার মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১৩৪৯৩  

২৮৬ মাঃ হািনফ মাল া আঃ মােলক মাল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২৮০৯  
২৮৭ মাঃ িহ  জুমা ার মৃত মিজদ জুমা ার মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১৩১৭৬  

২৫০ ‡gvt byi wgqv 

‡gvt R‡qb DwÏb †kL evwjw`qv 05 5516621615967  

২৫১ ‡gvt Avey Zv‡je †kL 

g„Z Av‡qb DwÏb †kL evwjw`qv 05 5516621615887  

২৫২ ‡gvt Awjqvi ingvb 

‡gvt †mvnive †nv‡mb evwjw`qv 05 5516621616055  

২৫৩ ‡gvt kvnv`r wkK`vi 

g„Z cvÄy wkK`vi evwjw`qv 05 5516621616322  

২৫৪ ‡gvt g›Uz wkK`vi 

‡gvt R‡e` wkK`vi kªxcyi 05 5516621616650  

২৫৫ ‡gvt e°vi †kL 

g„Z Av‡qb DwÏb †kL evwjw`qv 05 5516621615886  

২৫৬ ‡gvt mv‡ne Avjx 

‡gvt gywRei dwKi evwjw`qv 05 5516621615833  

২৫৭ মাঃ আইয়ুব আলী মৃত আ ুল বািরক শখ বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৩৩৪৫  



২৮৮ সকন মৃত আঃ হািকম মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১৩০৮৮  
২৮৯ আবুল কালাম মাল া মৃত আঃ রিহম মাল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২২৪৮  
২৯০ মাঃ হলুদ িময়া মৃত আলতাফ িশকদার মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১৩৪৩৪  
২৯১ মাঃ নুেরাল মাল া মৃত ওেকল মাল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২৫৮৩  

২৯২ আকবার দলালি ন মা্ল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১৩০৫৪  
২৯৩ িশিরনা কালাম মুি  মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২৯০৬  
২৯৪ আেনায়ার শখ মৃত মিমন উি ন মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২৮৩২  
২৯৫ গালাম হােসন শখ মৃত গফুর শখ মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২৯৩৫  
২৯৬ মাঃ জালাল ম ল  মাঃ  মািনক ম ল মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১১৬২২  
২৯৭ মাঃ লােয়ব আলী  মৃত জ ার মাল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২৭৬৬  

২৯৮ মাঃ ব ল হােসন মৃত আঃ জ ার মা্যলা মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২৭৯১  
২৯৯ সয়দ আলী মাল া মৃত জ ার মাল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২৭৭২  
৩০০ গাঃ ছেরায়ারা  মৃত আঃ গফুর মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২৯৩৬  

৩০১ গ ফার শখ মুিজবার শখ মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১৩১৩৭  
৩০২ জ র মাল া মৃত আলম মাল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১৩৩১৭  
৩০৩ ছ ার হােসন মৃত আওয়াল হােসন মৗশা ০৩ ৩৩২৩২০৭০৬১৫৯৩  
৩০৪ মু ার মাল া মৃত ইছাক মাল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১৩১৫৮  
৩০৫* মাঃ নজ ল মাল া মৃত হােছন উি ন মাল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২৩৪২  
৩০৬ শিহদুল ফিকর সুলতাব ফিকর মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১৩০২২  
৩০৭ খিবর মৃত ইছাক মাল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১৩১৫২  
৩০৮ মিফজুর রহমান মৃত আঃ সদার মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১৩০৭৯  
৩০৯ মাস  িময়া িসরাজুল ইসলাম মৗশা ০৩ ১৯৮৯৫৫১৬৬২১০০০০৯২  
৩১০ ওিলয়ার রহমান মৃত আওয়াল হােসন মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২৬০০  
৩১১ ওসমান িছ  জমা ার মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১৩৫৪১  
৩১২ চ ল িময়া মৗশা ০৩ ৩৩২৩০১২৫৮২০১৮  
৩১৩ মাঃ ফিসয়ার রহমান দলাল উি ন ছাটকলমধারী ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪৮৬৩  
৩১৪ খািদজা হািববুর রহমান ছাটকলমধারী ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৩৭৪৮  
৩১৫ িশউিল  শািহদ ছাটকলমধারী ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৩৬৭৯  
৩১৬ বিদয়ার মাল া মৃত মাকেছদ মাল া ছাটকলমধারী ০৪ ৫৫১৬৬২১৬২৫০৩২  
৩১৭ বেদনা  সােলক মাল া ছাটকলমধারী ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪১২৮  
৩১৮ সূয  িবিব মৃত মাবােরক হােসন িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৫১৫১  
৩১৯ হবিবার ফিকর আলতাফ ফিকর িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪৯৩০  
৩২০ হািফজার কািজ  মৃত কউছার কািজ িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪৫২০  
৩২১ দালাল ম ল মৃত মিহরি ন ম ল িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪৭৩৬  
৩২২ জােহদা বগম ইি স ম ল িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪০৭৫  
৩২৩ ছিবরন নছা আ ার ম ল িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪১৪০  
৩২৪ মুনছুর ম ল মাতােলব ম ল িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪৩১৫  
৩২৫ আবু জাহার ম ল মােলক ম ল িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪৩২৫  

৩২৬ মিতয়ার মাল া মৃত রা ম মাল া িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪৩১২  
৩২৭ কিরম শখ মাসেলম শখ িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৫৩৮৬  
৩২৮ লসুম িবিব মৃত আঃ বািরক মাল া িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪৮০২  
৩২৯ চান িময়া মৃত লিতফ িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৩৭৭৫  
৩৩০ কাজল রখা  বাবলু ফিকর িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪০৩৮  
৩৩১ নােয়ব আলী িবলাত আলী শখ িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৩৯৭৮  
৩৩২ িশিরনা বগম ইয়ার আলী িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪৫১৫  
৩৩৩ দিজন  হািববুর রহমান ছাটকলমধারী ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪০০৩  
৩৩৪ ইসলাম মাল া ,মৃত আকমল মা্ল া িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪২৯৬  
৩৩৫ ইসারত মাল া জােহর হােসন িনখড়হাটা ০৪ ২৬১১২৮০৮৮৪৩০১  
৩৩৬ জাহানারা বগম না ু শখ িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪২৩৬  



৩৩৭ আঃ র মাল া সানাউ াহ মাল া িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৫০৮০  

৩৩৮ পেমলা  িসি র রহমান িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৫১১২  

৩৩৯ রােবয়া বগম মৃত ইি স মাল া িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪২৩৯  
৩৪০ মাছাঃ িনিল পারভীন রাকমান শখ মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১১৫৫৯  
৩৪১ মাছাঃ জেলখা মৃত মা ান ছাটকলমধারী ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৩৮৬৩  
৩৪২ আিছয়া  মাসেলম ছাটকলমধারী ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৩৮২৬  
৩৪৩ জুিলয়া ইয়াছিমন মাঃ শামীমুল ইয়াসিমন বড়িরয়া ০৯ ১৯৮৯৫৫১৬৬২১০০০০৫৮  
৩৪৪ ইছাক মা্ল া হােসনি ন মা্ল া িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৫১৩৭  
৩৪৫ মিন ল ইসলাম মৃত নিবর ইসলাম িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৫৩৭৯  
৩৪৬ আবুল খােয়র মাল া হাসান উি ন মা্ল া িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৫০৪০  
৩৪৭ ৃমিত পাবিত রানী  িদিলপ চ বত  িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৫০৯১  
৩৪৮ ইসারত মাল া মৃত ইউসুব মাল া িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৫১১৫  

৩৪৯ রিহমা খাতুন  লুৎফর সরদার িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৫১৫২  
৩৫০ গালাম হােসন ছেলমান মাল া িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৫১২২  
৩৫১ মিশউর রহমান মৃত জয়নাল শখ িনখড়হাটা ০৪ ১৯৬৪৫৫১৬৬২১০০০০০৩  
৩৫২ আবু শখ ইয়া ব শখ িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৫১৬৯  
৩৫৩ গাঃ র ানী  আেয়নি ন ম ল িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪০৮৫  
৩৫৪ পু মি ক হািববুর রহমান িনখড়হাটা ০৪ ১৯৯০৫৫১৬৬২১০১১৬৪৫  
৩৫৫ আঃ রহমান মাল া ্ বিছরি ন িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪২২২  
৩৫৬ শিহদুল ইসলাম মৃত আঃ রউফ মাল া িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৫১১৭  
৩৫৭ আবুল কালাম ম ল মৃত ছােদক ম ল িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪১৬১  
৩৫৮ আঃ র মা্ল া িস  মাল া িনখড়হাটা ০৪ ১৯৭৯৫৫১৬৬২১০০০০০৬  
৩৫৯ মাছাঃ না আ ার মাঃ িরপন িনখড়হাটা ০৪ ৩৩১৩০৩১০৩২৪০৯  
৩৬০ মাছাঃ জাহরা খাতুন মাহা দ মাল া িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪১৭০  
৩৬১ রা াক শখ জয়নাল শখ িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪১৫১  
৩৬২ আিজজুল হক মৃধা গালাম রহমান িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪২১৭  
৩৬৩ নিবর হােসন ইমারত শখ িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪৩০৩  

৩৬৪ মাছাঃ ভানু মিত পা ু শখ িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪৩০৫  
৩৬৫ আঃ হািলম মাল া বিছরি ন িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪৯৪৬  

৩৬৬ নবাব শখ মাজাম শখ িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪৯১৩  
৩৬৭ নুর িময়া ম ল মাঃ রাে ক ম ল িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪৩৫০  
৩৬৮ বািক শখ জয়নাল শখ িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪৯০৭  
৩৬৯ অিল ম ল আঃ বাির ম ল িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪৯২৬  
৩৭০ কােয়ম মাল া মাঃ হােসম মাল া িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৫৬৮৩  
৩৭১ মাঃ সােহব ফিকর মাঃ নিবর হােসন ফিকর বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২২৫৬৪  

৩৭২ মাঃ আ ুল মিমন িব াস মৃত আিজম িব াস িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৮১৫৫  
৩৭৩ মাঃ টু  িময়া  মৃত জিহরি ন মাল া িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৫০২১  
৩৭৪ আ াচ মাল া মৃত জাফর মাল া িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪২০৫  
৩৭৫ মাঃ রাকন মাল া মৃত আমজাদ মাল া িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪২৬১  
৩৭৬ বাদশা শখ মৃত ফলু শখ িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪২৪৩  
৩৭৭ আঃ র মাল া আঃ বািরক মাল া িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬২৫০৯১  
৩৭৮ সাহরাব হােসন মৃত আিজত মাল া িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪২৭২  
৩৭৯ মাছাঃ শািহদা বগম মাঃ হােশম শখ িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪৫৩২  
৩৮০ মিতয়ার রহমান মৃত আ ুল হািমদ িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১০১৭১০  
৩৮১ দীপক মার িব াস মৃত অন  মার িব াস িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১০৯৯২  
৩৮২ হিববার মীর মৃত হােসম আলী মীর িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৯৭৭৯  
৩৮৩ মাঃ রািকবুল ইসলাম মাঃ আ ুস সালাম বড়িরয়া ০৮ ১৯৯৪৫৫১৬৬২১০০০০৩০  
৩৮৪ মাঃ চাদ আলী কািজ বাবন আলী কাজী বড়িরয়া ০৮ ৫৫২৭৭০৫১৩০০০৬  
৩৮৫ মাঃ আশরাফুল আলম মাঃ ছালাম মাল া বড়িরয়া ০৮ ৫৫১৬৬২১৬২১১৪৮  



৩৮৬ মাঃ তেয়বুর রহমান মাঃ িসি র রহমান বড়িরয়া ০৮ ৫৫১৬৬২১৬২১২১৩  
৩৮৭ মাঃ এরশাদ আলী মৃত ছেলমান মীর চরবড়িরয়া ০৭ ৫৫১৬৬২১৬১৯৪৯১  
৩৮৮ মাছাঃ ছেবলা মৃত রা ম শখ বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬১১৯৫৪  
৩৮৯ মাছাঃ পঙখী খাতুন মাঃ সুরত মাল া বািলিদয়া ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৭৩৩৮  
৩৯০ দিবর জুমা ার হােমম জুমা ার মাইজপাড়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬৯৯৪৫৩  
৩৯১ মা ফা িব াস মৃত আঃ লিতফ িব াস বািলিদয়া ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮১৪১  
৩৯২ আশরাফুল ইসলাম আবু মাল া বািলিদয়া ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮৭০৩  
৩৯৩ মাঃ দুলাল শখ মাঃ বাদল শখ  বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২১০৩ ১  
৩৯৪ গাঃ মা ফা মাল া মৃত খােলক মাল া বািলিদয়া ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৭৪১৫  
৩৯৫ আসমা খাতুন এনােয়ত খান বািলিদয়া ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৭৪৮৩  
৩৯৬ শাহানারা বগম মৃত মাতােলব বািলিদয়া ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৭৩৬২  

৩৯৭ মাঃ আঃ গফফার মাল া মৃত নুর মাহা দ মাল া বািলিদয়া ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৭০৭২  
৩৯৮ িসহাব উি ন ফুলিময়া বািলিদয়া ০৬ ১৯৮০৫৫১৬৬২১০০০০২৩  
৩৯৯ আঃ র হােরজ বািলিদয়া ০৬ ১৯৫৩৫৫১৬৬২১০০০০০৩  
৪০০ আছাদু ামান আঃ রহমান মাল া বািলিদয়া ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৬০১০  
৪০১ আবু তােলব মাল া মাসেলম মাল া বািলিদয়া ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৬৯০৮  
৪০২ আনছার মাল া মৃত নীল িময়া বািলিদয়া ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৬৯৬৬  
৪০৩ মিতয়ার মাল া মৃত রহমান মাল া বািলিদয়া ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৬৬৯৩  
৪০৪ আঃ রহমান মৃত নােজম মাল া বািলিদয়া ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৬৯৫৬  
৪০৫ সয়দ তুষার আলী সয়দ আ ার আলী  বািলিদয়া ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮০৮৮  
৪০৬ মাঃ আহাদ মাল া নুরেমাহা দ বািলিদয়া ০৬ ১৯৯১৫৫১৬৬২১০১৭৪০১  
৪০৭ মেহদী হাসান িলটন িময়া বািলিদয়া ০৬ ২০০৩৫৫১৬৬২১০১৯০৬৮  
৪০৮ মা ান মাল া মৃত চান মাল া বািলিদয়া ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮৩৫৭  
৪০৯ সয়দ আলী মৃত আিমর হােসন খা গাপালপুর ০৮ ৫৫১৬৬২১৬৪৪৪৭৩  
৪১০ ইকরামুল িময়া ছ ার মাল া বািলিদয়া ০৬ ১৯৮৬৫৫১৬৬২১০১৯২৯৩  
৪১১ মাঃ রিবউল ইসলাম মৃত মাঃ নু ল ইসলাম বািলিদয়া ০৬ ২৬৯৪৮০৯২১৪০০৮  
৪১২ জুেয়ল মাঃ প ু বািলিদয়া ০৬ ২০০১৫৫১৬৬২১০১৯০৬৫  
৪১৩ মিন ল  ফুলিময়া বািলিদয়া ০৬ ৫৫১৬৬২১৬৮৩৮৮  
৪১৪ িরিজয়া খাতুন আবুল বশার বািলিদয়া ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮২৬২  
৪১৫ আ ু াহ আল মামুন মাঃ গাঃ মা ফা বািলিদয়া ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮২৫৭  
৪১৬ সিলম খান আঃ কােশম খান বািলিদয়া ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮৪৪৬  
৪১৭ জাহা ীর শখ মৃত ফজলু শখ ল ীপুর ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮৬২৯  
৪১৮ কিহনুর বগম মাঃ আতাউর রহমান িব াস বািলিদয়া ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮০৯৭  
৪১৯ সুিফয়া বগম দেলায়ার হােসন বািলিদ  ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮৩৫৫  
৪২০ মাঃ রমজান মাঃ আজগার বািলিদ  ০৬ ২০০১৫৫১৬৬২১০১৯১৬০  
৪২১ মাজািহদ মাল া মৃত আফছার মাল া ল ীপুর ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮৮৫৩  
৪২২ মাছাঃ খািদজা  মৃতঃ রতন মাল া বড়িরয়া ০৮ ১৯৬১৫৫১৬৬২১০২৪৮৭৮  
৪২৩ মাঃ আ ার মাল া মৃত আঃ হািকম মাল া পুর ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৫২৯৬  
৪২৪ আঃ রা াক িব াস মৃত আিমনি ন িব াস ম লহাটা ০২ ৪৭১৪০৭৫১৫৮০৪১  
৪২৫ জয়নাল মি ক  মৃত নেবর মি ক চাপাতলা ০২ ৫৫১৬৬২১৬১০৫৫২  
৪২৬ রািহলা বগম মৃত খিলল িব াস চাপাতলা ০২ ৫৫১৬৬২১৬১০৫৫০  
৪২৭ মাঃ তাির ল ইসলাম মাঃ ছালাম মাল া বড়িরয়া ০৮ ৫৫১৬৬২১৬২১১৫১  
৪২৮ হািমদ িব াস জয়নাল িব াস চাপাতলা ০২ ৫৫১৬৬২১৬১০৫৫৬  
৪২৯ আিছরন বগম আঃ রইচ িব াস চাপাতলা ০২ ৫৫১৬৬২১৬১০৫৪৮  
৪৩০ িবকাশ িব াস মৃত নারায়ন চ  িব াস মৗলী ০২ ৫৫১৬৬২১৬১১১২১৮  
৪৩১ বাসনা রানী িব াস শ ামল িব াস চািবনগর ০২ ৫৫১৬৬২১৬১০৭৯৪  
৪৩২  স া িব াস িবজয় িব াস মৗলী ০২ ৫৫১৬৬২১৬১১১৫১  
৪৩৩ ম ু  িব াস রনিজৎ মার িব াস মৗলী ০২ ৫৫১৬৬২১৬১১১১৭০  
৪৩৪ ফু  িব াস মৃত অন  িব াস মৗলী ০২ ৫৫১৬৬২১৬১১১২৩১  
৪৩৫ ছােদক মা া আঃ জিলল মাল া গািপনাথপুর ০২ ৫৫১৬৬২১৬০৯৭৮৫  



৪৩৬ হাওয়া িবিব আিমনুর রহমান গািপনাথপুর ০২ ৫৫১৬৬২১৬১০১১৬  
৪৩৭ আেলয়া খাতুন মৃত তয়ব আলী গািপনাথপুর ০২ ৫৫১৬৬২১৬০৯৭৩৪  
৪৩৮ রািশদা খাতুন কিবর হােসন গািপনাথপুর ০২ ৫৫১৬৬২১৬০৯৮১৪১  
৪৩৯ িশ ী  মু ার আলী শখ মৗলী ০২ ৫৫১৬৬২১৬১০৮১৮  
৪৪০ আবুল কালাম মা্ া ফুলিময়া মৗলী ০২ ৫৫১৬৬৩১৫৭৫৪২২  
৪৪১ মাঃ আবু সাইদ মা া মৃত হােতম মা া মৗলী ০২ ৫৫১৬৬২১৬১১৪০৬  
৪৪২ আিজনা খাতুন মাঃ বা ু  মাল া মৗলী ০২ ৫৫১৬৬২১৬১১৩৪৫  
৪৪৩ রওশনারা জেয়নি ন মৗলী ০২ ৫৫১৬৬২১৬১১৩২৬  
৪৪৪ সুজন সরকার আ েতাষ সরকার ম লহাটা ০২ ১৯৯৩৫৫১৬৬২১০০০১৪৭  
৪৪৫ মিরনা ফজর আলী গািপনাথপুর ০২ ৫৫১৬৬২১৬০৯৯০৩  

৪৪৬ বাদল িময়া মৃত হােরজ মা া গািপনাথপুর ০২ ৫৫১৬৬২১৬১০২৯৬  
৪৪৭ হািসনা খাতুন ইসারত মৃধা গািপনাথপুর ০২ ৫৫১৬৬২১৬০৯৮৪৩  
৪৪৮ িনরাপদ িব াস মৃত হিরপদ িব াস ম লহাটা ০২ ৫৫১৬৬২১৬১০৮৬৮  
৪৪৯ মাছাঃ সােজদা আঃ রিশদ মা া ছাটকলমধারী ০৪ ৫৫১৬৬২১৬২৫০১৪  
৪৫০ র মা্ া মৃত খােলক মা া ছাটকলমধারী ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪৪৫৩  
৪৫১ প মার রায় হের নাথ রায় ম লহাটা ০২ ৫৫১৬৬২১৬১০৮৪৩  
৪৫২ দুলাল চ  বালা িনত ন  বালা ম লহাটা ০২ ৫৫১৬৬২১৬১০৯২৮  
৪৫৩ দু ত রায় িব াস মথ রায় িব াস ম লহাটা ০২ ৫৫১৬৬২১৬১০৮৩৭  
৪৫৪ ভি  রানী িব াস অ ন মার িব াস চািবনগর ০২ ৫৫১৬৬২১৬১০৯৬৩  
৪৫৫ দুলাল চ  িব াস মৃত পাচু িব াস চািবনগর ০২ ৫৫১৬৬২১৬২০৯৭১  
৪৫৬ মিমনি ন মৃত মুনছুর মা া চািবনগর ০২ ৫৫১৬৬২১৬১১০৯৯  
৪৫৭ াৎ মার বারই ল ন চ  বারই চািবনগর ০২ ৫৫১৬৬২১৬১১০২২  
৪৫৮ রনিজৎ মার ল ার মৃত রােজ নাথ ল ার চািবনগর ০২ ৫৫১৬৬২১৬১১০০৬  
৪৫৯ সুদশন মার িব াস মৃত সুশীল চ  িব াস ম লহাটা ০২ ৫৫১৬৬২১৬১১১১৩  
৪৬০ ফা ক মাল া মৃত আফসার মাল া ল ীপুর ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮৮৫৮  
৪৬১ মাছাঃ আেলয়া অিহদুল িব াস িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪৪৮২  
৪৬২ মাঃ জুেয়ল িশকদার মাঃ আঃ মা ান িশকদার বািলিদয়া ০৫ ৫৫১৬৬২১৬  
৪৬৩ মাছাঃ নুরজাহান বগম হািববুর রহমান শখ ল ীপুর ০৬ ১৯৫৮৫৫১৬৬২১০০০০০২  
৪৬৪ আহ দ মাল া ছিমরি ন ল ীপুর ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮৫৯৩  
৪৬৫ মাছাঃ হািসনা খাতুন আিলম িব াস বািলিদয়া ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৭৪৮৯  
৪৬৬ মাছাঃ ছুটু িবিব মৃত পাচু ফিকর িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪২৫৩  
৪৬৭ নািদরা বগম ফিছয়ার শখ ল ীপুর ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮৯৬৯  
৪৬৮ মাছাঃ আিছয়া বগম আফসার ফিকর বড়িরয়া ০৮ ৫৫১৬৬২১৬১৪২৫৫  
৪৬৯ মাঃ সা াদ হােসন আলতাফ সরদার িনখড়হাটা ০৪ ১৯৮৮৫৫১৬৬২১০০০০২৩  
৪৭০ মিত মাধিব রানী   অিজত মার চ বত  িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৫০৯২  
৪৭১ হা ান মা া মেয়নি ন মা া পর ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৫৫১৬  
৪৭২ মুিজবুর রহমান মৃত গালাম নবী  ল ীপুর ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮৬৭০  
৪৭৩ ওহাব তালুকদার মৃত িমরাজ তালুকদার বািলিদয়া ৫ ৫৫১৬৬২১৬১৬৩৮৯  
৪৭৪ তিববার মৃধা মৃত ছদরি ন মৃধা বািলিদয়া ৬ ৫৫১৬৬২১০৬৬৪৩২  
৪৭৫ আয়ুব আলী মৃত জয়নাল হােসন মা া বািলিদয়া ৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮১৮৫  
৪৭৬ ইউনুচ মৃধা আলতাফ মৃধা বািলিদয়া ৬ ৫৫১৬৬২১৬১৭১৬৩  
৪৭৭ জিরনা বগম আিবর হােসন বািলিদয়া ৫ ১৯৭৯৫৫১৬৬২১০০০৩৯১  
৪৭৮ লুৎফর মা া আিমনি ন মা া বািলিদয়া ৫ ৫৫১৬৬২১৬১৭৮৩১  
৪৭৯ ফিরদ িব াস আলাউি ন িব াস বািলিদয়া ৫ ৫৫১৬৬২১৬১৭৫৭৭  
৪৮০ মাছাঃ বেদনা বগম িজ াত মা া বািলিদয়া ৫ ৫৫১৬৬২১৬১৮৩৬৮  
৪৮১ তির ল ইসলাম দুলাল মৃধা পুর ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৫৭৪৬  
৪৮২ মাছাঃ জসিমন  আহাদ আলী বািলিদয়া ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৬৩৭৪  
৪৮৩ কামাল হােসন জেবদ মা া ল ীপুর ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮৫২৭  
৪৮৪ িবয়া বগম মিতয়ার বািলিদয়া ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৭৮৭২  
৪৮৫ আতর আলী অদুদ মাল া িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪৭৭১  



৪৮৬ মিতয়ার মাল া মৃত িনজাম মাল া বািলিদয়া ০৬ ৫৫১৬৬২১৬৩২৩১২  
৪৮৭ আজম মুি  মৃত ওিলউর রহমান ল ীপুর ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮৪৬১  
৪৮৮ মিন ল ইসলাম আবু সাইদ ল ীপুর ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮৭৪৮  
৪৮৯ জাছনা  িজয়াউল ল ীপুর ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮৯৬১  
৪৯০ হাসেনয়ারা  শিহদ মৃদা বািলিদয়া ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮৭৬৮  
৪৯১ ওহাব মৃধা সেলমান মধৃা বািলিদয়া  ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৭৮৪৫  
৪৯২ মাছাঃ মিনরা খাতুন মাঃ নুেরাল শথ বািলিদয়া ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৮০৭০  
৪৯৩ মাঃ খি ল উি ন খান মৃত আঃ আেলক খান বািলিদয়া ০৫ ১৯৭৫৫৫১৬৬২১০১৪৭৬৩  
৪৯৪ মাঃ নুর হােসন মাল া মৃত মুনসুর মাল া যশপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৭০৪  
৪৯৫ মাঃ আ াচ সরদার মৃত মিতয়ার রহমান সরদার যশপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৭৭৪৬   
৪৯৬ মাঃ সাইফুর রহমান মৃত আঃ জিলল মাল া যশপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৬৮৫  
৪৯৭ মাঃ ইউনুচ মাল া মৃত আেলক মাল া যশপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৯৮৮  
৪৯৮ মাঃ জালাল উি ন  মাঃ মাকেছদ মাল া যশপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৬৪৯  
৪৯৯ মাঃ টুল শখ মাঃ শামেছল শখ যশপুর ০৯ ১৯৯১৫৫১৬৬২১০০০০৮০  
৫০০ মাছাঃ ঠা া বগম মাঃ আবুল বশার মাল া যশপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৩৮৮৯  
৫০১ মাঃ আবুল কােশম  মৃত ছামাদ মাল া যশপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৩৯০৮  
৫০২ মাঃ ফিছয়ার রহমান মৃত মেয়নি ন শখ বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৩২৬৬  
৫০৩ মাতােলব মাল া মৃত আিজমি ন মাল া মাইজপাড়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৯৩২  
৫০৪ মাঃ কামাল হােসন মৃত সােদক মাল া বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৩৭৪৮  
৫০৫ মাছাঃ নািছমা বগম মাঃ হািব মাল া মাইজপাড়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪২২১  
৫০৬ মাছাঃ হেলনা বগম মৃত মু ু শখ  মাইজপাড়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৩০৩  
৫০৭ আঃ রহমান মা া মৃত জিমর মাল া যশপুর ৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৭৬১  
৫০৮ মাছাঃ রিশদা বগম মৃত জিলল মৃধা যশপুর ০৯ ১৯৩৮৫৫১৬৬২১০৩১৩২৫  
৫০৯ মাছাঃ হনা  মাঃ নুর ইসলাম মাইজপাড়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৫১৭  
৫১০ আবু ব ার মাল া মৃত রাকমান মাল া মাইজপাড়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৯২৯  
৫১১ শহীদ মাল া মৃত আওয়াল হােসন মাল া মাইজপাড়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২২৪৫৩৯  
৫১২ নওেশর সরদার মৃত মিতয়ার রহমান সরদার মাইজপাড়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৩৮৩৯  
৫১৩ মাঃ মু ল হােসন মাঃ আিমর হােসন মাইজপাড়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৯৭৬  
৫১৪ মাছাঃ রন খাতুন মাঃ মু ল মাল া মাইজপাড়া ০৯ ৪৪১৭১৭৭১৫১৪৬৩  
৫১৫ মাছাঃ নিবরন নছা মাঃ আহ দ িশকদার মাইজপাড়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৩১৩  
৫১৬ মাঃ শিহদুল ইসলাম মাঃ বজলুর মাল া মাইজপাড়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪২৫৯  
৫১৭ মাছাঃ রািশদা  মাঃ হািমদ শখ মাইজপাড়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪২৩৯  
৫১৮ মাঃ মাফুজার রহমান মাঃ চান আলী শখ মাইজপাড়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৩২৯২  
৫১৯ মাঃ আঃ রিহম সরদার মৃত হািকম সরদার যশপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৬১৩  
৫২০ মাঃ মুিজবার রহমান খা মৃত মেছর খা মাইজপাড়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৯৩৯  
৫২১ মাঃ চু ু শখ মাঃ আিমর শখ মাইজপাড়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৯৪০  
৫২২ মাঃ ওিলউর রহমান গালাম মা ফা মাইজপাড়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৫৩৪  
৫২৩ মাঃ গালাম নিব মৃত ইমানি ন শখ মাইজপাড়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৮০২  
৫২৪ মাঃ মিন ল ইসলাম আঃ রিহম সরদার যশপুর ০৯ ১৯৮৯৫৫১৬৬২১০০০০৬৩  
৫২৫ আবজাল সরদার মৃত মিতয়ার রহমান সরদার মাইজপাড়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৩৬৮  
৫২৬ রােবয়া বহম র ু  সরদার যশপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪১০৩  
৫২৭ মাঃ চু ু মাল া মাঃ আছাদু ামান বড়িরয়া ০৮ ৫৫১৬৬২১৬২১৩৪৫  
৫২৮ মাঃ িমজানুর রহমান ফুলিময়া যশপুর ০৯ ১৯৮৫৫৫১৬৬২১০০০০২২  
৫২৯ মাছাঃ ঝনা মাঃ বাকা শখ বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১০২৭৮৫৩  
৫৩০ মাছাঃ মিরয়াম বগম মাঃ শিরফু ামান যশপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪০৫৬  
৫৩১ মাছাঃ িমিচরন খাতুন মাঃ িলয়াকত মৃধা বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২০৮১০  
৫৩২ মাঃ িলটন িময়া হােসম আলী চরবড়িরয়া ০৭ ৫৫১৬৬২১৬১৯৫৬১  
৫৩৩ মাছাঃ আ ুির বগম মৃত জিলল ফিকর চরবড়িরয়া ০৭ ৫৫১৬৬২১৫৮৩৮১৭  
৫৩৪ মাঃ রিবউল ফিকর মাঃ বািক ফিকর চরবড়িরয়া ০৭ ৫৫১৬৬২১৬১৯৮২৪  
৫৩৫ মাঃ র মাল া মৃত জেয়নি ন চরবড়িরয়া ০৭ ৫৫১৬৬২১৬১৯৬৪১  



৫৩৬ মাঃ হািমদ িময়া মৃত হািফজার মাল া চরবড়িরয়া ০৭ ৫৫১৬৬২১৬১৯৫১৬  
৫৩৭ আবু সাইদ মাল া মৃত মািমনি ন মাল া চরবড়িরয়া ০৭ ৫৫১৬৬২১৬১৯৭০৬  
৫৩৮ মাঃ বাহা ল ইসলাম মাঃ পা ু িব াস চরবড়িরয়া ০৭ ১১৯৬৫৫১৬৬২১০৩৩৪৬৯  
৫৩৯ মাছাঃ পারভীনা মাঃ আিমর হােসন চরবড়িরয়া ০৭ ৫৫১৬৬২১৬১৯৪৬১  
৫৪০ আহাদ আলী মাঃ আওয়াল মাল া চরবড়িরয়া ০৭ ৫৫১৬৬২১৬১৯২৯৫  
৫৪১ মেনায়ারা বগম আ ার মি ক বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২২৭১৮  
৫৪২ আবুল বশার মাল া মৃত খারেশদ মাল া যশপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৩৮৮৮  
৫৪৩ আবু সাইদ মাল া মৃত মাবােরক মাল া যশপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৩৮৮৩  
৫৪৪ িমলন িব াস আ ুল র িব াস যশপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৩০৩৫  
৫৪৫ বাবলু খান মৃত কদম আলী খান বড়িরয়া ০৮ ৫৫১৬৬২১৬২২৬১৫  
৫৪৬ মাঃ ফক ল ইসলাম মৃত আবুল হােসন সরদার মাইজপাড়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৫৪০  
৫৪৭ মাঃ আ াচ মাল া মৃত মেছর মাল া ঘাষপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৮৬৩  
৫৪৮ মাছাঃ জা া খাতুন মাঃ মামুন মাল া যশপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৬০০  
৫৪৯ সুিফয়া বগম মাঃ আঃ রউফ জমা ার হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০১৫২  
৫৫০ রখা পারভীন আঃ বািক সরদার বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২২৮৩৮  
৫৫১ জসিমন  মাঃ বােয়িজদ বড়িরয়া ০৯ ১৯৯০৫৫১৬৬২১০০০২৫১  
৫৫২ মাছাঃ সিলনা বগম ফুলিময়া যশপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪১০৪  
৫৫৩ মাছাঃ শফালী খাতুন িজ ুর রহমান হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০১৬২  
৫৫৪ মাঃ জালাল মা া মৃত হােরজ মাল া বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২১৬৯০  
৫৫৫ বাদশা সরদার আঃ রা াক সরদার মাইজপাড়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৯২৫  
৫৫৬ মিনরা খাতুন মৃত িছয়াকত সরদার যশপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪০৭৬  
৫৫৭ মাঃ িলয়াকত সরদার ইমান আলী খ কার গাপালপুর ০৮ ৫৫১৬৬২১৬২২১৭১  
৫৫৮ ইি স িশকদার মাঃ আঃ হািকম িশকদার বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২১৫৯৯  
৫৫৯ মাঃ কােশম মাল া মাঃ আ ার মাল া বড়িরয়া ০৮ ৫৫১৬৬২১৬২১১৫৭  
৫৬০ মাঃ মাফুজার মাল া ই ােহর মাল া বািলিদয়া ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৭২৩৭  
৫৬১ বাবন মাল া মৃত আবুল মাল া বািলিদয়া ০৬ ৫৫১৬৬২১৬৭৫৩২১  
৫৬২ মাছাঃ রওশন আরা মৃত বাহাজি ন মাল া বািলিদয়া ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮৭০৪  
৫৬৩ মাঃ ইউসুফ শখ মৃত আিছরি ন শখ বািলিদয়া ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৭১৫৩  
৫৬৪ মাঃ শিহদুল মাল া মৃত রহমান মাল া বািলিদয়া ০৬ ৫৫১৬৬২১৬৪৩২১৪  
৫৬৫ রিফক মাল া আঃ মিজদ মাল া বািলিদয়া ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮৯৯৯  
৫৬৬ মাঃ উসমান মাল া মৃত আফছার মাল া ল ীপুর ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮৮৯২  
৫৬৭ সি ত মার রায়া নিলনী কা  রায় ল ীপুর ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮৫৪১  
৫৬৮ মাঃ মিন ামান মু  ু মাঃ মিমনি ন মাল া ল ীপুর ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৯০১৪  
৫৬৯ মাঃ হা ন মাল া মৃত আঃ হক মাল া ল ীপুর ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮৬৭৯  
৫৭০ মাঃ আছাদ নুর আলী বািলিদয়া ০৬ ৫৫১৬৬২১৬৩২১৩৪  
৫৭১ মাঃ আবু সাইদ মাল া মৃত মাকেলজ মাল া ল ীপুর ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮৬২২  
৫৭২ গািজ শাহাদত হােসন মৃত গািজ লাল মাহমুদ ল ীপুর ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮৭৪০  
৫৭৩ হািসনা বগম মৃত তাতা িময়া ল ীপুর ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮৬৫২  
৫৭৪ মিজনা বগম মাঃ আিবর হােসন মাল া ল ীপুর ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮৮৫৬  
৫৭৫ হারান চ  িব াস মৃত উেপ নাথ িব াস ল ীপুর ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮৪৯৩  
৫৭৬ িবথীকা রানী  সিমর চৗধুরী ল ীপুর ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮৪৭০  
৫৭৭ সাহাদত মাল া জেবদ মাল া ল ীপুর ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮৫১৫  
৫৭৮ মাঃ তিববুর রহমান মৃত আঃ রিশদ মাল া ল ীপুর ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮৬৮৫  
৫৭৯ মাছাঃ জসিমনয়ারা মাঃ আকবার মাল া ল ীপুর ০৬ ১৯৮৮৫৫১৬৬২১০৩৩৪৭০  
৫৮০ মাছাঃ শারিমন ইয়াসিমন গালাম রসুল মাল া ল ীপুর ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮৯৭৫  
৫৮১ মাঃ মা ান মাল া মাঃ মিমনি ন মাল া ল ীপুর ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮৮২৭  
৫৮২ মাঃ িলটন মাল া মৃত গালাম মা ফা ল ীপুর ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮৮৪৩  
৫৮৩ মাঃ কিবর আহে দ মাঃআিবর হােসন মাল া ল ীপুর ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮৭৬৪  
৫৮৪ মাঃ হাসান গালাম মা ফা ল ীপুর ০৬ ১৯৯১৫৫১৬৬২১০০০১৩৬  
৫৮৫ মাছাঃ সািবনা বগম মাঃ ইি স মাল া ল ীপুর ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৩৯৭৩  



৫৮৬ মাঃ ছেলমান মাল া মৃত আঃ আিজজ মাল া ল ীপুর ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮৯৫৮  
৫৮৭ মাঃ মু াক মাল া মাঃ মিসয়ার মাল া ল ীপুর ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮৮৭৩  
৫৮৮ মাঃ লুৎফার মাল া মাঃ আফসার মাল া ল ীপুর ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮৮৫৫  
৫৮৯ মাঃ িসি ক মাল া মৃত রােশদ মাল া ল ীপুর ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮৯৮৪  
৫৯০ গালাম আ ার মৃত মাকেলচ মাল া ল ীপুর ০৬ ৫৫১৬৬২১৬১৮৫৭১  
৫৯১ অবিন মার বাড়ই িব  বাড়ই ম লহাটা ০২ ৫৫১৬৬৪২৫৯৫৮৩৬  
৫৯২ মাঃ হা ন িব াস মৃত হাসান উি ন িব াস চাপাতলা ০২ ৫৫১৬৬২১৬১০৪০৭  
৫৯৩ আসমা বগম মাঃ তারাফ িব াস চাপাতলা ০২ ৫৫১৬৬২১৬১০৫১৬  
৫৯৪ গৗরী রানী িব াস সি ৎ মার িব াস চািবনগর ০২ ৫৫১৬৬২১৬১০৯৮১  
৫৯৫ মুনছুর মাল া রােকান মাল া মালী ০২ ৫৫১৬৬২১৬১১২৫৯  
৫৯৬ মাঃ মিফদলু ইসলাম  মৃত আিমনি ন মাল া গািপনাথপুর ০২ ৫৫১৬৬২১৬১০২২৫  
৫৯৭ মাঃ হাসাইন িমর মাঃ মাসােরফ িমর মৗলী ০২ ৫৫১৬৬২১৬১১২৮৫  
৫৯৮ সাহাগী িব াস মৃত বা ারাম িব াস চািবনগর ০২ ৫৫১৬৬২১৬১১০৩৯  
৫৯৯ মাঃ রা ু মাল া মৃত জয়নাল মাল া গািপনাথপুর ০২ ৫৫১৬৬২১৬১০১৬৪  
৬০০ মাঃ আঃ সালাম মাল া মাঃ রাকন মাল া মৗলী ০২ ৫৫১৬৬২১৬১১৪৬১  
৬০১ মাছাঃ পালী খাতুন মাঃ ধলা িময়া গািপনাথপুর ০২ ৫৫১৬৬২১৬১০০৮৩  
৬০২ মাছাঃ নিবরন আছাদুল ইসলাম গািপনাথপুর ০২ ৫৫১৬৬২১৬০৯৮১৭  
৬০৩ মাঃ সালাম মাল া আিজজ মাল া গািপনাথপুর ০২ ১৯৪৭৫৫১৬৬২১০০০০০২  
৬০৪ হািসনা বগম মাঃ মিন ল ইসলাম চাপাতলা ০২ ৫৫১৬৬২১৬১০৩৩১  
৬০৫ মাঃ আছালত শখ মৃত মহররম শখ গািপনাথপুর ০২ ৫৫১৬৬২১৬১০১৮৬  
৬০৬ মাছাঃ িবয়া খাতুন বা ু খ কার মৗলী ০২ ৫৫১৬৬২১৬০৯৭৫৪  
৬০৭ তাতা িময়া মৃত কামালি ন গািপনাথপুর ০২ ৫৫১৬৬২১৬০৯৭৯০  
৬০৮ আবুল কােশম শখ মৃত আিছরি ন গািপনাথপুর ০২ ৫৫১৬৬২১৬০৯৯০১  
৬০৯ গালাম মা ফা মৃত মিমনি ন মাল া গািপনাথপুর ০২ ৫৫১৬৬২১৬১০১৮৩  
৬১০ মাঃ সােহব আলী মাঃ আ ার হােসন গািপনাথপুর ০২ ৫৫১৬৬২১৬০৯৯৪৩  
৬১১ আেমনা খাতুন মাঃ ছারাপ মাল া গািপনাথপুর ০২ ৫৫১৬৬২১৬১০১০১  
৬১২ মাঃ খস ামান মাঃ সেয়দ আলী গািপনাথপুর ০২ ৫৫১৬৬২১৬০৯৭৬৯  
৬১৩ মাছাঃ ত রন খাতুন আঃ রহমান মাল া গািপনাথপুর ০২ ৫৫১৬৬২১৬১০০৯৭  
৬১৪ অরিব ু িব াস দালাল িব াস ওেমদপুর ০১ ১৯৮৯৫৫১৬৬২১০০০০৮৫  
৬১৫ হাসান  আলী তাতা িময়া গািপনাথপুর ০২ ৫৫১৬৬২১৬০৯৭৮৭  
৬১৬ জাহানারা বগম সুরত আলী  চাপাতলা ০২ ৫৫১৬৬২১৬১০৬৭৭  
৬১৭ মাঃ আিজজার ফিকর মৃত আফরছার উি ক ফিকর চাপাতলা ০২ ৫৫১৬৬২১৬১০৪৫৩  
৬১৮ লাইলী বগম িম ল িব াস চাপাতলা ০২ ৫৫১৬৬২১৬১০৬৫২  
৬১৯ আঃ সালাম মাল া মৃত হােতম মুি  গািপনাথপুর ০২ ৫৫১৬৬২১৬১০০৮৪  
৬২০ অরিব ু মার িব াস অতুল মার িব াস চািবনগর ০২ ৫৫১৬৬২১৬১০৮১২  
৬২১ মাছাঃ পারভীনা হািফজার রহমান বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২২৩৫৪৫  
৬২২ দিবর িব াস মৃত আিলমি ন িব াস চাপাতলা ০২ ৫৫১৬৬২১৬১০৩৯০  
৬২৩ জালাল মাল া মৃত আিজজ মাল া গািপনাথপুর ০২ ৫৫১৬৬২১৬০৯৯৪২  
৬২৪ মাঃ দাউদ মাল া  মৃত ইমারত মাল া গািপনাথপুর ০২ ৫৫১৬৬২১৬১০২৪৫  
৬২৫ িশ ী খাতুন ইউনুচ িময়া গািপনাথপুর ০২ ৫৫১৬৬২১৬০৯৭৪৩  
৬২৬ মাঃ িফেরাজ  মৃত ধলািময়া চাপাতলা ০২ ৫৫১৬৬২১৬১০৭১৬  
৬২৭ মাছাঃ অেলকা বগম মাঃ নু ল আিমন হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০১৮৪  
৬২৮ রাকছানা পারভীন মাঃ আেনায়ার হােসন হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০০৭২  
৬২৯ মাঃ আ ল জুমা ার মাঃ ছেরায়ার জুমা ার হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬৪০৩৪৬  
৬৩০ মাছাঃ জাহানারা বগম মৃত আেয়নি ন মাল া হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬১৯২৩০  
৬৩১ মাছাঃ িশউিল পারভীন মাঃ জিমরি ন শখ হেরকৃ পুর ০৭ ১৯৯০৫৫১৬৬২১০০০৩২৬  
৬৩২ মাঃ খায় ল আলম মাঃ দেলায়ার হােসন হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬১৯৯১৯  
৬৩৩ মাঃ কউছার শখ মৃত মাতােলব শখ হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬১৯১১২  
৬৩৪ মাঃ জাহা ীর মাল া মাঃ হিববার রহমান হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০৭১৮  
৬৩৫ মাঃ ওবায়দু াহ মুি  মাঃ মুি  সাখাওয়াত হােসন হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০৬০৩  



৬৩৬ মাঃ আিনচুর রহমান  মৃত তজন মাল া হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬১৯১৩৮  
৬৩৭ মাছাঃ হেলনা বগম মাঃ কউছার মাল া হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬১৯৯৮২  
৬৩৮ গালাম ছবুর শখ মৃত নািজমি ন শখ হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬১৯৮৩৯  
৬৩৯ মাছাঃ জােহদা বগম মাঃ আতর মাল া হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০৬২৬  
৬৪০ মাঃ িফেরাজ িময়া  মৃত বাদশা িময়া হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০২৫২  
৬৪১ মাছাঃ িশখা পারভীন মাঃ আবুল কালাম আজাদ হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০৬১৮  
৬৪২ মাছাঃ ির া পারভীন মাঃ গালাম র ানী হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০০৬০  
৬৪৩ মাছাঃ িবউ  বগম মৃত সাইফুর জুমা ার হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০৭৩৪  
৬৪৪ মাঃ িপ ল িময়া মাঃ বাদশা মাল া হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০৭৮২  
৬৪৫ মাঃ ইি স িময়া মাঃ মুিজবর রহমান হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০২৪৪  
৬৪৬ মাঃ নাজমুল মাল া  মৃত মিজদ মাল া হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০৩৬৩  
৬৪৭ মাছাঃ জেলখা বগম মৃত গালাম রসুল  হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০৬৬৮  
৬৪৮ মাঃ িতলাম হােসন মৃত মাঃ কালাম মাল া হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০৫৪৬  
৬৪৯ মাঃ সাহাজান মাল া মৃত কালা মাল া হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০৫৯৮  
৬৫০ মাঃ কািবর ফিকর মৃত রিফউি ন ফিকর হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০৪২৬  
৬৫১ মাঃ শািমম িময়া মৃত আঃ রউফ মাল া হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০১১৪  
৬৫২ িশিরনা মাঃ আিমনুর রহমান হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬১৯০৬৮  
৬৫৩ মাছাঃ রেমছা বগম মাঃ আবুল কালাম শখ হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬১৯০৬৪  
৬৫৪ মাঃ দেলায়ার ফিকর মৃত নু ল হক হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬১৯০৭৮  
৬৫৫ মাঃ বাদ শখ মৃত সিলমউি ন হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০৫৭৪  
৬৫৬ মাঃ ওমর মাল া মৃত আফছার উি ন  হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬১৯৯১৩  
৬৫৭ মাঃ মুিজবর রহমান মৃত িহসামি ন মাল া হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০৫৬৩  
৬৫৮ মাঃ আবজাল খা মৃত দিললি ন খা হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০৬৫৫  
৬৫৯ রািজয়া খাতুন মাঃ গালাম নিব মাল া হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০১০৭  
৬৬০ মাছাঃ চ া  মাঃ শিফ ল ইসলাম হেরকৃ পুর ০৭ ১৯৮৭৫৫১৬৬২১০০০০১৭  
৬৬১ মাঃ ইমান সরদার মৃত হােতম সরদার হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬১৯৮৫৩  
৬৬২ মাঃ আজগর হােসন  মৃত নু ল ইসলাম মাল া হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬১৯৮৬৯  
৬৬৩ মাছাঃ ফেতমা বগম মাঃ আঃ রিশদ মাল া হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬১৯৮৭৪  
৬৬৪ মাঃ মু ্ ু ম ল মৃত আবুল কালাম ম ল হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০৪৫২  
৬৬৫ তাসিলমা  আলীম ম ল হেরকৃ পুর ০৭ ২৬৯৬৪০৫৬৫১৯৬২  
৬৬৬ মাছাঃ িববুল  মাঃ বাবুল মাল া হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০০৪০  
৬৬৭ মাঃ ওিলয়ার রহমান মৃত মকবুল হােসন  জুমা ার হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬১৯৯৮৭  
৬৬৮ মাঃ িলয়াকত মাল া মৃত রােশদ মাল া হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০৩৬৬  
৬৬৯ মাঃ এনামুল শখ মাঃ ইি স শখ হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬১৯৩৯৫  
৬৭০ মাঃ আবু সাইদ মা্ল া মৃত আবঃ মােলক মাল া হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬১৯৮৯৬  
৬৭১ মাছাঃ শফালী বগম মাঃ ইকবাল মাল া হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০৬২২  
৬৭২ মাঃ ইম ল ইসলাম মাঃ মহিসন মাল া হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০২৩৭  
৬৭৩ মাছাঃ ফজরা খাতুন মাঃ আিতয়ার মাল া হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০২৭৪  
৬৭৪ মাছাঃ ফিরদা বগম মাঃ তুবি ন মা্ল া হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০১৬৩  
৬৭৫ মাছাঃ জােমলা খাতুন মাঃ সাইফুর মাল া হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০১৬৯  
৬৭৬ মাছাঃ সাইমানী বগম মৃত হােরজ মাল া হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০১৭২  
৬৭৭ মাঃ সামছু মাল া মৃত আ ার মাল া হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০৩১৫  
৬৭৮ মাছাঃ মিরনা বগম মাঃ হা ান মাল া হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০৩২৬  
৬৭৯ মাঃ আলীম শখ মৃত এজােহর শখ হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০৪৬৭  
৬৮০ মাছাঃ দলজান বগম  মাঃেনছার উি ন হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০৩৪৩  
৬৮১ মাছাঃ আ ুর বগম মাঃ রিবউল ইসলাম হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০৫৪২  
৬৮২ মাঃ লুৎফর মাল া মৃত আেলক মাল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২০৭৯  
৬৮৩ সু মার সাহা কািলপদ সাহা মৗশা ০৩ ৫৫২৫৭০৯১৫৬৪৪৯  
৬৮৪ মাঃ আসাদ মা্ল া মাঃ রিফক মাল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২০৯০  
৬৮৫ মাছাঃ িবউ  খাতুন মাঃ মাসুদ মাল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২০৯৫  
৬৮৬ কাবাদ  সরদার মৃত বাবন সরদার মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১৩১৬১  



৬৮৭ মাশাররফ মাল া রিফক মাল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২২৭৮  
৬৮৮ মাঃ িমজানুর রহমান মাঃ আফসার উি ন শখ মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১১৬৩৮  
৬৮৯ মাঃ চাদ আলী মাঃ আিজজার রহমান মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২৩৪৬  
৬৯০ মাঃ মাজাম মাল া মৃত নােদর হােসন মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১১৯৫৯  
৬৯১ মাছাঃ ফুলজান মৃত ম ল মাল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১৩৪৬৮  
৬৯২ িরনা বগম মাঃ শখ মিনর মৗশা ০৩ ১৫৯২০৩৮৮২৪১২৬  
৬৯৩ শখ মিনর শখ রিফক উি ন মৗশা ০৩ ১৫৯২০৩৮১৮০৬৯৯  
৬৯৪ মাঃ মিন ল মি  মাঃ হিববার মুি  মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২৪৮৪  
৬৯৫ মাঃ মিতয়ার মাল া মাহা াব মাল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২০৯৭  
৬৯৬ মাঃ কাম ল মা্ল া মাঃ মাহাতাব মাল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২১০৭  
৬৯৭ মাঃ লুৎফর আঃ সালাম মা্ল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২১৪৩  
৬৯৮ মাঃ মকেলজ ফিকর  মৃত আেয়নি ন ফিকর মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২১১৩  
৬৯৯ মাঃ মনু িময়া মৃত আিখলি ন িময়া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২৫৩১  
৭০০ মাঃ আবু ব ার মাঃ আিবর হােসন মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২৫১৭  
৭০১ মাঃ ফক ল মাল া মাঃ আবজাল মা্যলা মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২১২৫  
৭০২ মাঃ নজ ল ইসলাম মু ী আহ দ হােসন মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২২৯২  
৭০৩ মাঃ সাবু মাল া মাঃ ইয়া ব মা্ল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১৫৬৮৪  
৭০৪ মাছাঃ হােজরা খাতুন মৃত আওয়াল শখ মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১১৫৬০  
৭০৫ মাঃ আিমনি ন মা্ল া মৃত রাকমান মাল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১১৬০৮  
৭০৬ মাঃ জািহদ মা্ল া মাঃ গালাম র ািন মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২৫২৩  
৭০৭ মাঃ কােয়ম মা া মাঃ আফছার উি ন শখ মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২৩৪৪  
৭০৮ মাছাঃ লাভলী খাতুন মাঃ সাহাগ মাল া মৗশা ০৩ ১৯৯২৫৫১৬৬২১০০০১৭৭  
৭০৯ মাছাঃ সতারা খাতুন মাঃ খােলক শখ মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২২৯৭  
৭১০ মাছাঃ নেবলা বগম মাঃ আঃ র মাল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১১৬৩২  
৭১১ মাঃ ধলা িময়া িব াস মৃত জদন িব াস মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২২০৮  
৭১২ মাঃ জেয়নি ন িব াস মৃত গদন িব াস মৗশা ০৩ ৫৫২৫৭০২১১০৯৪২  
৭১৩ মাছাঃ সাগিরকা বগম মাঃ আশরাফ আলী মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১১৫৬২  
৭১৪ মাছাঃ সেলাকা মাঃ আিতয়ার মৃধা মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১৩৩২৯  
৭১৫ মাঃ রিকব উি ন  মৃত বাবন শখ মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১১৬২১  
৭১৬ মাঃ দিবর হােসন মৃত নােদর হােসন  মাল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১১৫০৬  
৭১৭ মাঃ রউফ মাল া মাঃ আিজজার মাল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১১৫০২  
৭১৮ মাছাঃ ফুলজান নছা আঃ রিশদ মাল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১১৫৩৯  
৭১৯ মাঃ আঃ সালাম মা া মৃত জেয়নি ন শখ বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২০৮৬৩  
৭২০ মাঃ পা ু খান মাঃ আিমর হােসন খান মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২৩৪৫  
৭২১ মাঃ নজ ল মুি  মৃত ছেলমান মুি  মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১১৪৮০  
৭২২ মাঃ মু ু মাল া মৃত আলতাব মাল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২৩৪৩  
৭২৩ মাঃ আঃ ছবুর মুি  মৃত ছেলমান মুি  মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১১৫৯৮  
৭২৪ মাঃ গালাম হােসন  মাঃ মাজাম মাল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১১৬৩৪  
৭২৫ মাছাঃ আিছয়া মাঃ সােহব মাল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২৩০০  
৭২৬ মাছাঃ মমতাজ বগম মাঃ আলমগীর হােসন মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১১৫৫৮  
৭২৭ মাঃ র ান মৃত মাজাম শখ মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১১৬৬২  
৭২৮ মাছাঃ রন বগম মৃত রা ম শখ মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২২৯৬  
৭২৯ মাঃ আইয়ুব আলী মাঃ সুলতাব মাল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২৩২৩  
৭৩০ মাঃ জিলল শখ  মাঃ আবু তােহর শখ মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১১৬৪৪  
৭৩১    ছ ার মাল া মােলক মাল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬২৩২১৩  
৭৩২ মাঃ হল িব াস মৃত ফ ক িব াস মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২০৫১  
৭৩৩ মাঃ আবুল বশার মাল া মাঃ মাজাম মাল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২০৪৯  
৭৩৪ মাঃ নওেশর আলী মাঃ মাহসীণ মা্ া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১৩৫১৮  
৭৩৫ মাঃ বাদশা িময়া ফিকর  মাঃ মাহিসন মাল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১৩৪০০  
৭৩৬ আবু ব ার মৃধা মৃত হািববার মৃধা মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১৩৫০৯  



৭৩৭ মাঃ হা ন মাল া মৃত মাহা দ মাল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১১৮৭৩  
৭৩৮ মাছাঃ ডিল বগম মাঃ নজ ল িব াস ঘাষপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪১৫৭  
৭৩৯ মাঃ নিবর িব াস মাঃ ছােয়নি ন িব াস ঘাষপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪১৮৮  
৭৪০ মাছাঃ ফােতমা  মাঃ রাকনি ন শখ ঘাষপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৭৪৬  
৭৪১ মাঃ হাসানুর মাল া নিবর হােসন মাল া ঘাষপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৮৯২  
৭৪২ মাঃ নােয়ব আলী মৃত বাবন মাল া ঘাষপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৮১৬  
৭৪৩ রাকসানা আবুল হাসান ঘাষপুর ০৯ ১৯৯০৫৫১৬৬২১০০০১৫৩  
৭৪৪ মাঃ কালাম কািজ মৃত মিজদ কািজ ঘাষপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৯৭০  
৭৪৫ মিনর হােসন তাহা ত মা া ঘাষপুর ০৯ ৬৭১৫৮৩৭৪৪৭৪৯১  
৭৪৬ মাছাঃ িবয়া বগম মাঃ লুৎফার রহমান ঘাষপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৮৫৩  
৭৪৭ মাঃ গফফার মাল া মৃত মা ার হােসন মাল া মাইজপাড়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪২০৬  
৭৪৮ আলম কািজ মৃত মিজদ কািজ মাইজপাড়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৫৯৬  
৭৪৯ মাঃ ওিলয়ার কািজ মৃত আহ দ কািজ মাইজপাড়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৫১২৮  
৭৫০ কািজ হািববুর মৃত কািজ মিতয়ার ঘাষপুর ০৯ ১৯৯৩৫৫১৬৬২১০০০০৫৬  
৭৫১ মাঃ মা ফা িব াস মাঃ নু ল িব াস ঘাষপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪১৪৬  
৭৫২ মাঃ রইচ িময়া মৃত সামছুর রহমান ঘাষপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪১৫৫  
৭৫৩ মাছাঃ শহর ভান ু মাঃ সাইদ মাল া ঘাষপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪১৫৮  
৭৫৪ মাঃ রজাউল শখ মৃত হােরজ উি ন শখ ঘাষপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪১৭১  
৭৫৫ মাঃ সােহব আলী মৃত ইছাক িব াস ঘাষপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪১৫৩  
৭৫৬ মাছাঃ আ া খাতুন মাঃ কাম ল মা া ঘাষপুর ০৯ ১৯৯১৫৫১৬৬২১০০০১৭৮  
৭৫৭ মাঃ আিজজার রহমান মৃত হােরজ উি ন ঘাষপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪১৬৬  
৭৫৮ মাছাঃ রােকয়া  মৃত মিতয়ার কাজী ঘাষপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৯৬৮  
৭৫৯ মাঃ িমজানুর কাজী মৃত মিতয়ার কাজী ঘাষপুর ০৯ ১৯৭৯৫৫১৬৬২১০০০০০৯  
৭৬০ মাঃ আিমনুর রহমান মাঃ রা াক মা্ া ঘাষপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৫৬১  
৭৬১ মাঃ মা ান মা্ া মৃত আিদলি ন মা্ া ঘাষপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৭৪১  
৭৬২ নজ ল িব াস মাঃ ছােয়নি ন িব াস ঘাষপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪১৮১  
৭৬৩ অচনা অধীকারী মৃত আন  অধীকারী ঘাষপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৫৮৮  
৭৬৪ মাঃ নু ল িব াস মৃত গদন িব াস ঘাষপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪১৪৪  
৭৬৫ মাঃ দিবর িব াস মাঃ ছােয়নি ন িব াস ঘাষপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৫৭৩  
৭৬৬ মাঃ ছা ার মা্ল া মাঃ আতাহর মাল া ঘাষপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৫৭২  
৭৬৭ মাঃ ধলু মাল া মৃত আিজত মাল া ঘাষপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৫৬৫  
৭৬৮ মাঃ আ ার সরদার মৃত মাকাে ছ সরদার মাইজপাড়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৩৩৪  
৭৬৯ মাঃ টাকন মাল া মাঃ সুলতাব মাল া ্ মাইজপাড়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪২৫৫  
৭৭০ মাঃ সুিফয়া বগম মাঃ মিজদ সরদার যশপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪০৯৬  
৭৭১ মাঃ সিলম সরদার মাঃ আমজাদ সরদার যশপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৬৯৩  
৭৭২ মাছাঃ জােমনা বগম মাঃ দুলাল সরদার যশপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪১২৮  
৭৭৩ মাঃ জালাল সরদার মাঃ লাকনাথ সরদার যশপুর ০৯ ২৬১৭২৩৯১৭৭৯০৩  
৭৭৪ মাছাঃ কাজল রখা মাঃ বাবলু ফিকর ছাটকলমধারী ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪০৩৮  
৭৭৫ মাছাঃ হেলনা বগম মাঃ চু ু মাল া হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০২৪৩  
৭৭৬ মাঃ গালাম রসুল মাল া মাঃ নুর ইসলাম মাল া হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০১৫৩  
৭৭৭ মাঃ বশার মাল া মৃত আঃ রিশদ মাল া হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০২৫৬  
৭৭৮ মাছাঃ রািহলা বগম মৃত নিবর হােসন িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৫১২৪  
৭৭৯ মাঃ নােয়ব আলী আলী আহ দ শখ বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৫৪৮৯  
৭৮০ লাখু সরদার মৃত আকবার সরদার ঘাষপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৩৫৩৮  
৭৮১ টু ল সরদার মাঃ  নিবর সরদার বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২২১৮৩  
৭৮২ খািদজা বগম মৃত মা ার হােসন বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২২৮২৪  
৭৮৩ মাঃ িমজানুর রহমান আলী আহ দ ফিকর বড়িরয়া ০৯ ১৯৬৫৫৫১৬৬২১০০০০০৩  
৭৮৪ আঃ রিশদ ম ল  মৃত আওয়াল ম ল বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২২৬৯৬  
৭৮৫ মিজনা বগম খারেশদ ম ল বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২২৬৭২  
৭৮৬ মাঃ আয়ুব আলী মাঃ মাকেলছুর রহমান বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২২৬৬৭  



৭৮৭ মাঃ িজয়াউর রহমান মাঃ আিজজার রহমান িশকদার বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৩২৫৪  
৭৮৮ মাঃ সিলম িশকদার মৃত মজনু িশকদার বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২০৮৩৪  
৭৮৯ মাঃ লালিময়া শখ মৃত হােসন উি ন শখ বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৩২৮০  
৭৯০ মাঃ সেকন শখ মৃত আঃ আিজজ শখ বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৫৪৮৭  
৭৯১ মাঃ আঃ কােদর  মৃত হােছন উি ন শখ বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৩৩০৩  
৭৯২ সুরিত সা াদ মুি  বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২২৬২৮  
৭৯৩ মাঃ ইমামুল  মৃত মিমনি ন শখ বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৫১৫৯  
৭৯৪ মাঃ খারেশদ তালুকদার মৃত ফােজল তালুকদার বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৩০৭০  
৭৯৫ মাঃ আলীম িব াস মৃত আফছার উি ন িব াস বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৩২৩১  
৭৯৬ আন নাহার মৃত ইমরান হােসন সরদার যশপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬৪৩২১৩  
৭৯৭ মাছাঃ আিখরন নছা মৃত গিন মাল া বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৩৫৮৫  
৭৯৮ আঃ রউফ মৃত আকমল মাল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১৩৪৯৯  
৭৯৯ মাঃ রজওয়ান আলী মাঃ আ ার মাল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২৯৯২  
৮০০ মাঃ আিমনুর রহমান মৃত নুেরাল মাল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২৯৬৮  
৮০১ মাঃ শওকত আলী মৃত আ াব মাল া মৗশা ০৩ ২৬১৭২৩৯৭৯৮১৯৩  
৮০২ মাঃ দুলালা সরদার মৃত সাহাবুি ন সরদার মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১৩০০৬  
৮০৩ মাঃ আঃ আলীম শখ মৃত আঃ হক শখ মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১৩০১৫  
৮০৪ মাঃ আিজজার শখ মৃত জ ার শখ মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১৩৪৭৪  
৮০৫ মাঃ হা ন মা্ল া মৃত আেলক মাল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১৩৪৪৬  
৮০৬ মাঃ আবুল খােয়র  মৃত লাকমান মাল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১৩৩৯৩  
৮০৭ মাঃ আবুল কালাম মাঃ ইশারত মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২৯৬৪  
৮০৮ মাঃ মিন ল ম ল আহ দ ম ল মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১৩৪৪৮  
৮০৯ মাঃ ফিসউর রহমান মাঃ ধলািময়া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১৩২৯৪  
৮১০ মাছাঃ আয়তন নছা মাঃ সােহব মৃধা মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১১৯৫৩  
৮১১ আজগার মৃত ইছাক মা্ া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১৩১৫৭  
৮১২ মাঃ উ ল মা া মাঃ র ান মা্ া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬৮৩৫৪৩  
৮১৩ মাঃ িরপন মা্ া মাঃ হল মা া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২৭৬৩  
৮১৪ মাঃ িলয়াকত আলী মৃত নােদর হােসন ফিকর মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২৮৭৮  
৮১৫ মাঃ শিরফুল িব াস িমরাজ িব াস মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১৩৪৫০  
৮১৬ মাছাঃ জয়নব ভানু  িসরাজুল ইসলাম মৗশা ০৩ ১৯৮২৫৫১৬৬২১০০০০২৯  
৮১৭ মাঃ দিবর মাল া মৃত আেলক মাল া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২৮৫৩  
৮১৮ মাঃ জামাল উি ন খান মৃত ছেলমান খান মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬২৮৫২১  
৮১৯ আঃ রিশদ মা্ া মৃত মুনছুর মা া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২৮০৪  
৮২০ মাঃ ইমদাদুল মাঃ ছেরায়ার মা া কাওড়া ০১ ১৯৮৯৫৫১৬৬২১০০০০৭৯  
৮২১ মাঃ শিহদুল ইসলাম মৃত আলতাব হােসন মাল া বড়িরয়া ০৯ ১৯৭৭৫৫১৬৬২১০০০০০৫  
৮২২ মা ািফজুর  লােয়ব আলী বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৩৪৬২  
৮২৩ মনমিত িব াস নারায়ন চ  িব াস চািবনগর ০২ ৫৫১৬৬২১৬১০৯৮০  
৮২৪ সািবি  িব াস মৃত নিন গাপাল িব াস চািবনগর ০২ ৫৫১৬৬২১৬১১১১৪  
৮২৫ মাছাঃ মানা বগম মাঃ কাবুল সরদার যশপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৬৬৯  
৮২৬ মাঃ ইমারত সরদার মৃত ওয়াদুদ সরদার মাইজপাড়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৪১৬  
৮২৭ মাছাঃ নাহার বগম আঃ রহমান হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০৬০৬  
৮২৮ মাঃ এনামুল মাল া মাঃ আবু সাইদ মাল া ছাটকলমধারী ০৪ ১৯৮৫৫৫১৬৬২১০০০০৩৫  
৮২৯ মাঃ নজ ল ইসলাম মাঃ সুলতান মাল া মাইজপাড়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪২৮৯  
৮৩০ মাঃ নিবর জুমা ার মাঃ হাসান জুমা ার মাইজপাড়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৩২৯  
৮৩১ মাঃ জািহদুল ইসলাম মাঃ মেয়নি ন সরদার মাইজপাড়া ০৯ ১৯৯০৫৫১৬৬২১০০০০০১  
৮৩২ মাঃ জিলল সরদার মৃত দরেবশ সরদার যশপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৬৪৪  
৮৩৩ মাঃ মায়ন কিবর  মৃত গালাম হােসন সরদার যশপুর ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৪৭৯৯  
৮৩৪ মাঃ সাইদুর রহমান মৃত নয়ামত িব াস চাপাতলা ০২ ৫৫১৬৬২১৬১০৬৬২  
৮৩৫ মাঃ আঃ হািমদ মাল া মাঃ শিপউি ন মাল া চরবড়িরয়া ০৭ ৫৫১৬৬২১৬১৯৭৬৪  
৮৩৬ মাঃ আিমর ফিকর মাঃ রিফউি ন ফিকর হেরকৃ পুর ০৭ ৫৫১৬৬২১৬২০৪৩৬  



৮৩৭ মাঃ শিহদ িময়া মৃত বিদরি ন শখ মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২৮০৭  
৮৩৮ মাঃ িপ ল  মৃত আবুল মা া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২০৩৩  
৮৩৯ শাহানাজ পারভীন হমােয়ত মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬  
৮৪০ মাঃ চাদ আলী  মাঃ ফুলিময়া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১২৬৫৩  
৮৪১ মাঃ চু ু ফিকর মাঃ রজব ফিকর মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১১৯০৯  
৮৪২ মাছাঃ িরয়া বগম মাঃ আেনায়ার মা া মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬১১৫০১  
৮৪৩ মাঃ রজাউল কিরম  মৃত হিববার রহমান িশকদার মৗশা ০৩ ৫৫১৬৬২১৬২০৮২৮  
৮৪৪ মাঃ েবল িময়া মৃত মিতয়ার রহমান মাল া বািলিদয়া ০৫ ১৯৮৮৫৫১৬৬২১০০০০৯২  
৮৪৫ মাঃ সাইদুর রহমান মাঃ জালাল মাল া ওেমদপুর ০১ ৫৫১৬৬২১৬০৮৭৬৯  
৮৪৬ মাছাঃ রােফজা খাতুন মাঃ ইসলাম শখ িনখড়হাটা ০৪ ৫৫১৬৬২১৬১৪৯০৬  
৮৪৭ মাঃ িকয়া ল ইসলাম  মাঃ দাউদ ইসলাম মৃধা বািলিদয়া ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৬৬১১  
৮৪৮ মাঃ িজয়াউর রহমান মাঃ আ ুল গফফার মাল া পুর ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৫৩৬২  
৮৪৯ মাঃ হােসন মাল া মৃতঃ ছােয়ন উি ন মাল া পুর ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৬৬২৩  
৮৫০ মাঃ আকবার হােসন  মাঃ হােসন উি ন ম ল পুর ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৫৮৩১  
৮৫১ মাঃ হািববুর রহমান মাঃ হািফজার িশকদার পুর ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৬৬৫১  
৮৫২ মাঃ আঃ র মাল া মৃতঃ আঃ আ া মাল া পুর ০৫ ১৯৬৭৫৫১৬৬২১০০০০০২  
৮৫৩ বাবুল আ ার  মাঃ গালামনবী মাল া বািলিদয়া ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৬৫৪৬  
৮৫৪ মাফাে ল মৃধা মৃতঃ গাপাল মৃধা বািলিদয়া ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৬৫৪৭  
৮৫৫ মাঃ িপ ল হােসন  মৃতঃ সানাউ াহ মাল া বািলিদয়া ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৬৩২৫  
৮৫৬ মাঃ হিববার রহমান মৃতঃ মহােজল মাল া বািলিদয়া ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৬৬৮৯  
৮৫৭ মাঃ ওবাইদু াহ মাঃ হািফজার শখ পুর ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৫৬৫৮  
৮৫৮ মাঃ িলটন শখ মাঃ হােসম শখ বািলিদয়া ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৫৪২৫  
৮৫৯ মাঃ মারসািলন মাঃ পা ু মৃধা বািলিদয়া ০৫ ১৯৯৭৫৫১৬৬২১১০১৫১০৯  
৮৬০ মাঃ ইজাহার খান মৃতঃ নােছর খান পুর ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৫১৯৫  
৮৬১ মাঃ বািশ িময়া মজুমদার মৃতঃ আকতার মজুমদার পুর ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৫৩১৩  
৮৬২ মাঃ তেয়বুর রহমান মাঃ মুিজবুর ফিকর বািলিদয়া ০৫ ১৯৮৮৫৫১৬৬২১১০০০০০৬  
৮৬৩ মাঃ মনা আলী িশকদার মাঃ জেবদ িশকদার পুর ০৫ ৫৫১৬৬২১৬২৩৩২৬  
৮৬৪ মাঃ ফুলিময়া  মৃতঃ দিলি ন মাল া পুর ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৫৭৪৯  
৮৬৫ মাঃ না ু িশকদার মাঃ খিবর িশকদার পুর ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৫৬৩৬  
৮৬৬ মাঃ আিমনুর রহমান মৃতঃ ছােয়ন উি ন মাল া পুর ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৫৩১১  
৮৬৭ মাঃ জািকর মাল া মাঃ ছেলমান মাল া পুর ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৬৭৯৮  
৮৬৮ মাঃ সামেসল িশকদার মাঃ সামেসল িশকদার পুর ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৫৬৪৮  
৮৬৯ মাঃ জাহা ীর িশকদার মৃতঃ পা ু িশকদার বািলিদয়া ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৫৮৬৬  
৮৭০ মাঃ মাফুজার িশকদার মাঃ হািফজার িশকদার বািলিদয়া ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৫৭৬৫  
৮৭১ মাঃ আিমনুর রহমান মাঃ রজব খান  বািলিদয়া ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৫৭৯৪  
৮৭২ মাঃ সাহাদত মাল া মাঃ আওয়াল মাল া পুর ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৬৬৪৬  
৮৭৩ মাঃ আজগার িশকদার  মৃতঃ জয়নাল িশকদার পুর ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৫৪৭১  
৮৭৪ মাঃ মু ার িশকদার মৃতঃ আ ুল মিজদ িশকদার পুর ০৫ ১৯৬৪৫৫১৬৬২১০০০০০১  
৮৭৫ মাঃ বাবুল িশকদার মাঃ আিতয়ার িশকদার পুর ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৫৬১৭  
৮৭৬ মাঃ বাবলু মাল া মৃত ওিলয়ার রহমান বািলিদয়া ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৬২৫১  
৮৭৭ মাঃ আলী হাসান মৃত মেয়নি ন  পুর ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৫৫১৮  
৮৭৮ মাঃ সালাউি ন মৃত তারফান মাল  বািলিদয়া ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৬২২০  
৮৭৯ আমজাদ শখ রা ম শখ পুর ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৫৬৬৪  
৮৮০ মাঃ হািফজার রহমান মৃত তারফান মাল া বািলিদয়া ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৬২২৭  
৮৮১ সাহরাব খ কার মৃত আঃ জিলল খ কার বািলিদয়া ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১১৫২২৪  
৮৮২ মাঃ মুরাদ হােসন মাঃ আবুল বশার  বািলিদয়া ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৬৩০৯  
৮৮৩ মাঃ সাইফুর মাল া মাঃ ওয়ােজদ মাল া বািলিদয়া ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৬৩৩৪  
৮৮৪ মাঃ িনজাম মাল া মৃত আঃ হােছন ফিকর ফুর ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৫৩০৫  
৮৮৫ মাঃ কাবুল িশকদার মাঃ ফুলিময়া িশকদার ফুর ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৫৬২৮  
৮৮৬ আঃ সালাম মাল া মৃত নেবর মাল া বািলিদয়া ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৬০৮০  



৮৮৭ মাছাঃ খািদজা পারভীন মাঃ সামছুল মৃধা বািলিদয়া ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৬১২৬  
৮৮৮ আকিলমা জািকর হােসন বািলিদয়া ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৬১২৪  
৮৮৯ মাঃ ফুলিময়া শখ মৃত নহাল উি ন শখ বািলিদয়া ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৫৮৭৩  
৮৯০ আলী আফজাল মৃত রা াক িশকদার পুর ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৫৩৫৮  
৮৯১ মাছাঃ গালাপী বগম মাঃ মিশউর রহমান মাল া বািলিদয়া ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৬০২৪  
৮৯২ রােবয়া বগম মাঃ বরকত িশকদার পুর ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৬৭৫৯  
৮৯৩ িবলিকচ বগম মাঃ আিকদুল িশকদার পুর ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৬৭৬০  
৮৯৪ মাছাঃ পা ল বগম মাঃ িপয়ার আলী পুর ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৫১৯৭  
৮৯৫ মাছাঃ মা খাতুন মাঃ মিনর মৃধা পুর ০৫ ১৯৮৯৫৫১৬৬২১০০০০৫৫  
৮৯৬ নছিমন নছা মৃত ইসমাইল মাল া বািলিদয়া ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৬২১৯  
৮৯৭ মিহতন বগম মাঃ কােদর িশকদার পুর ০৫ ৫৫১৬৬২১৬১৫৭৩৭  
৮৯৮ মাঃ আল হািদস ইমন মাঃ িপ লুর রহমান বািলিদয়া ০৫ ২০০৪৫৫১৬৬২১৬১০৩৫৬৫  

 
 নং উপকার ভািগর নাম িপতা/ ামীর নাম াম  ওয়াড 

নং 
ভাটার আইিড নং ম ব  

৮৯৯ মাঃ ফুলিময়া শখ মৃত আ ুস সামাদ শখ বড়িরয়া ০৮ ৫৫১৬৬২১৬২০৯২৮  
৯০০ মাঃ িলটন আঃ রা াক শখ বড়িরয়া ০৮ ১৯৯০৫৫১৬৬২১০০০০৯৩  
৯০১ মাঃ আঃ বািক শখ মাঃ আঃ মােলক শখ বড়িরয়া ০৮ ৫৫১৬৬২১৬২১৫৫৪  
৯০২ মাঃ মকবুল হাসাইন মৃত আ াপ শখ বড়িরয়া ০৮ ৫৫১৬৬২১৬২২৫৮৬  
৯০৩ মাঃ শিফজি ন শখ মৃত খয়াল উ ীন শখ বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২৩৫৯৭  
৯০৪ মাছাঃ ছিবরন মাঃ আঃ রহমান বড়িরয়া ০৮ ৫৫১৬৬২১৬২১৪০২  
৯০৫ মাছাঃ আনিজরা বগম মাঃ জািহদুল ইসলাম বড়িরয়া ০৮ ৫৫১৬৬২১৬২১২৬৯  
৯০৬ মাঃ মসেলম ফিকর মৃত িসরাজ ফিকর বড়িরয়া ০৮ ৫৫১৬৬২১৬২১৬৫০  
৯০৭ মাছাঃ িলিপ খাতুন মাঃ ইউনুচ শখ বড়িরয়া ০৮ ৫৫১৬৬২১৬২১২৭০    
৯০৮ মাঃ মুরাদ মৃধা মৃত সেকন মৃধা বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২১২১৩  
৯০৯ মাছাঃ িরমা পারভীন মাঃ আহাদ শখ বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২০৮৯১  
৯১০ মাঃ টু শখ মৃত ম ল শখ  বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২২৫৬৩  
৯১১ মাঃ ফুলিময়া শখ   মৃত জেয়ন উি ন শখ বড়িরয়া ০৯ ৫৫১৬৬২১৬২১২১৪  

 
 

 

 

 

 

 

 
 


