
৮নং দাওগ ও ইউিনয়েনর খা বা ব কম িচর িবধা া  ভা ােদর নােমর তািলকা 

১ মাছাঃ শািহদা খা ন মাঃ ফজর আলী িমক চ নীআটা ১৯৭৩৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

২ মাছাঃ  র জাহান বওয়া ত মাহান ফিকর িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫২৩১ 

৩ মাসা: উে  ল ম মা: শাম ল হক িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫২৩৬ 

৪ মাছা: কা নী খা ন মা: জালাল উি ন িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫৩৯৭ 

৫ মাছা: হােজরা খা ন মা: সাই ল ইসলাম িমক চ নীআটা ১৯৬৯৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

৬ মাছা: ত রন নছা মা: মেয়জ উি ন িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৬১৯ 
৭ মা: হািব র রহমান ত ছকা র ফরাজী িমক দিড়কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৪৭৭৯ 

৮ মা: আহা দ আলী ফরাজী মা: হািব ল া ফরাজী িমক দিড়কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৪৭৮০ 

৯ মাছা: আয়শা আ ার মা: জ আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৫৩০ 

১০ মাছা: র ফা খা ন মা; জালাল উি ন িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০৩১৬২৮ 

১১ মা: ছেমদ আলী ত অেহদ আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০৩১৬২১ 

১২ মাসা: রিহমা খা ন মা: তাইজি ন িমক বাওকপািলয়া ৬১১৬৫২৫০২৫৬৮৫ 
১৩ মা: তা র আলী ম ল ত বা ব আলী ম ল িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৬৪০ 

১৪ মাছা: ইছমা খা ন মা: মাজাে ল হক িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫২০২ 

১৫ মাখন চ  সরকার ত হিরচরন দাস িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৫৯৮ 

১৬ মা: মাসেলম উি ন মা: আবছর আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৬১৮ 

১৭ অপন চ  মহানায়ক ত ধীের  চ  
মহানায়ক 

িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৫৮৪ 

১৮ মা: িজয়াউর রহমান ত মাইনি ন িমক দিড়কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৪৮৪৮ 

১৯ মা: চ ন িময়া ফরাজী মা: হযরত আলী িমক দিড়কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৪৯৭৩ 

২০  দাম চ  দাস ত নেগ  চ  দাস িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪১৬২ 

২১ মা: আ: ছালাম ত ইয়ার আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৫৫৯ 

২২ মাছা ৎ তারা বগম মা: মহর আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৫০০ 

২৩ আশা রানী সরকার রবী  চ  সরকার িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৬৬৭ 
২৪  জগদীশ চ  বমন ত রেমশ চ  বমন িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৪০৬ 

২৫ মা: আই ব আলী ত মাহা দ আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫৪৭৮ 

২৬ মা: চান মা দ ত হািনফ ম ল িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫২৮৩ 

২৭ মা: ছামাদ ত মা: ইয়ার আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০৩২৪৩৫ 

২৮ ভারত চ  দাস ত যতী  চ  দাস িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪১৮০ 

২৯ মাসা ৎ রী বগম মা: নােয়ব আলী 
ম ল 

িমক বাওকপািলয়া ৬১১৬৫২৫০২৫৭৫১ 

৩০ মা: আ: লিতফ ত মিফজ উি ন িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫১৮৬ 

৩১  গািব  চ  দাস  যাদব চ  দাস িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪১৮৪ 

৩২ মাছ: রিজয়া খা ন মা: খইনছা িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫২৯০ 

৩৩ মা: জিসম উি ন ত অেহদ আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫২৮৮ 

৩৪ মাছা:  রািকয়া বগম মা: ছইতা িময়া িমক চ নীআটা ১৯৮৬৬১১৬৫২৫০০০০০০ 



৩৫ মাছা: শারিমন আ ার মা: সােহল িমক চ নীআটা ১৯৯২৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

৩৬ মা: মাবারক হােসন ত আ: ববার 
সরকার 

িমক চ নীআটা ১৯৭২৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

৩৭ মা: মাশারফ ত আ: ববার িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫৫৪৫ 
৩৮ মাছা: েবদা খা ন মা: মক ল হােসন িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৬০৭ 

৩৯ মাছা: রািজয়া খা ন মা: ল ইসলাম িমক দিড়কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৪৭৮৯ 

৪০ মাছা: মমতাজ বগম মাহা দ আলী িমক দিড়কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৪৭৬৪ 

৪১ মা: তেমছ আলী ত ইমান আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫৫৮৩ 

৪২ মা: আ  তােলব মা: জােহদ আলী িমক চ নীআটা ১৯৭১৩৩২৩২০৮০৫৪২০০ 

৪৩ মা: জামাল উি ন ত জােহদ আলী িমক দিড়কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০৩১৬০৪ 
৪৪  পা াৎ চ  দাস ত যতী  চ  দাস িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪১৭৮ 

৪৫ জগৎ চ  দাস ত জিগ  চ  দাস িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৩৮৩ 

৪৬ মাছা: শািহদা খা ন মা: উমর আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৫৭১ 

৪৭ মাছা ৎ জয় ন নছা মা: আ ল মিজদ িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪২৫৬ 

৪৮ মাছা ৎ রািবয়া খা ন মা: আ ল ছালাম িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪২০৩ 

৪৯ মাছা: ছােলহা খা ন মা: লাল উি ন িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০৩১৬২৯ 
৫০ মা: আ  তােহর (তারা) কিব মা: মিফজ 

উি ন 
িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫০৬৮ 

৫১ মা: হলাল উি ন মা: মিফজ উি ন িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫১৭০ 

৫২  মিত শফালী রানী  েপন চ  দাস িমক দিড়কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০৩১৬৫০ 

৫৩ মাছা: মমতাজ আকতার মা: আ: ছালাম িমক দিড়কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৪৭৭৪ 

৫৪ মাছা: হ রী বগম মা: ইসমাইল িমক দিড়কাঠবওলা ৬১১৬৫২৫০২৪৭৬২ 

৫৫ মাছা: মিজন খা ন মা: িছি ক আলী িমক দিড়কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৪৮৪০ 
৫৬ মাসাঃ মেনায়ারা বগম মাঃ খিল র রহমান িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৫৫৩৮ 

৫৭ ছাই ল ইসলাম মাঃ খিল র রহমান িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৫৫৪৩ 

৫৮ শংকর চ  মাইতী নারায়ন চ  মাইতী িমক চ নীআটা  ২৬৯৩০০৪০২৫৬৩৩ 

৫৯ মাঃ রিহ ল আলম ত আ ল মন র িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৪৬৩৪ 

৬০ রবী  চ  সরকার ত গ াচরন সরকার িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৪৬৬৩ 

৬১ মাছাঃ মাহ দা খা ন মাঃ আঃ মােলক িমক দিড়কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৪৯০০ 
৬২ মাঃ িজ াহ আলী ত হােছন আলী িমক দিড়কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৪৮৬৩ 

৬৩ মাঃ মিজবর রহমান ত ইয়া ব আলী িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৫১৪৮ 

৬৪ লহাস িময়া মাঃ আঃ খােলক িমক চ নীআটা  ৪১৫৫৭৬২১৯০ 

৬৫ আেনায়ারা বগম মাঃ সাম ল িময়া িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৪৫০৩ 

৬৬ মাছাঃ রেহনা খা ন মাঃ আইনাল হক িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২০৯৭৬ 

৬৭ মাঃ আঃ মােলক ত শর আলী ম ল িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৪৪৬২ 
৬৮ মাছা ৎ হাছনা বগম মাঃ আঃ মােলক িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৪৫০২ 

৬৯ মাঃ সরাফত আলী িমক   কাঠািলয়া  ৬১১৬৫২৫০২৪৪৯৯ 
৭০ মাঃ ইউ ফ আলী ত নছর আলী িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৪৪৯৫ 



৭১ মাঃ মহর আলী ত আগর আলী িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৪৫০১ 

৭২ মাছাঃ র য়ানা খা ন মাঃ িমজা র রহমান িমক কমলা র  ২৭১৬৯১৭৪৮৮৮১১ 

৭৩ মাঃ জ আলী ত শর আলী িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৪৫৫৬ 

৭৪ মাছাঃ মমতাজ বগম মাহা দ আলী িমক দিড়কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৪৭৬৪ 
৭৫ আেনায়ারা বগম মাঃ সাম ল িময়া িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৪৫০৩ 

৭৬ মাঃ সরাফত আলী ত শর আলী ম ল িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৪৫৭৪ 

৭৭ মাছা ৎ হাছনা বগম মা: আ: মােলক িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৪৫০২ 

৭৮ মা: আ: মােলক ত শর আলী ম ল িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৪৪৬২ 

৭৯ মা: আিম ল ইসলাম মা; সাম ল িময়া িমক চ নীআটা  ৫১০৬৯৪৩৪০৯ 

৮০ মা: শিহ ল ইসলাম মা: আ: খােলক িমক চ নীআটা  ৬১১২০৮৩২৪৪৩৫৩ 
৮১ মা: িবল াল হােসন ত জাফর আলী িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৪৪০৪ 

৮২ মা: শমেসর আলী ত আ: াফ আলী িমক চ নীআটা  ১৯৮৮৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

৮৩ মা: আিমর আলী ত জাফর আলী িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৪৩৬৬ 

৮৪ মা: জমেশদ আলী ত আ: াফ িমক চ নীআটা  ১৯৯৩৬১১৬৫২৫০০০৩০০ 

৮৫ মা: হােসন আলী মা: র ত আলী িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৪৯২৯ 

৮৬ মাছা: আেমনা খা ন ত জাহাদ আলী িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৪৯৪৫ 
৮৭ মা: রিফ ল ইসলাম মা: আববাছ আলী 

তা কদার 
িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৪৯০৮ 

৮৮ মা: খারেশদ আলম মা: র ত আলী িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৪৯৩৩ 

৮৯ মা: আ: মােলক ত হা ন আলী িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৪৮৯২ 

৯০  েফন চ  দাস  উেপ  চ  দাস িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৪৮৫৭ 

৯১  েপন চ  দাস  উেপ  চ  দাস িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৪৮৬৭ 
৯২ অচনা রানী ল  চ  দাস িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৪৮৩৬ 

৯৩  িনতাই চ  দাস  নলীন চ  দাস িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৪৮৩১ 

৯৪  ল  চ  দাস  উেপ  চ  দাস িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৪৮৬৬ 

৯৫ মাঃ মহর আলী ত আগর আলী িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৪৫০১ 

৯৬  লা  চ  দাস  কালীর চরন িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৪৮৩২ 

৯৭ মাছা: মািনক জান মা: র ত আলী িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৪৯৩২ 
৯৮ মাছা: ফােতমা মা: উসমান িমক চ নীআটা  ২৬১৭২৯৪২২৪৪৫৯ 

৯৯ মা: আ ল ছালাম ত হযরত আলী িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৪২৩৬ 

১০০ মাছা: কিরমন নছা মা: আেয়দ আলী িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৪২৭০ 

১০১  রবী  চ  বমন ত রেমশ চ  বমন িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৪২২১ 

১০২ মাছা ৎ আয়শা বগম মা: ওমর আলী িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৪১৯৬ 

১০৩ মাছা ৎ আ য়ারা বগম ত হযরত আলী িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৪২০৪ 
১০৪ মাছা ৎ ছিকনা িবিব মা: চান িময়া িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৪১৯০ 

১০৫ মাছা: বিছরন ত কােশম আলী িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৪১৯১ 

১০৬ মা: আ ল র াক মাহা দ আলী কারী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪১৯৭ 

১০৭ মা: নজ ল ইসলাম মা: হােছন আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪২৩৭ 



১০৮ মাছা ৎ কমর জান ত নােয়ব আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪২৮১ 

১০৯ মা: হািব র রহমান মা: ছালাম িমক চ নীআটা ৯৩১৫৭২৪৩৪২৯৪০ 

১১০ মা: মিজবর রহমান ত ইয়া ব আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫১৪৮ 

১১১ মাসা: র য়ারা খা ন মা: খিল র রহমান িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫৫৩৭ 
১১২ মা: খান মা ন ত আ  উসমান িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫৫৪২ 

১১৩ মা: িজয়ার রহমান ইয়াকাব আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫১৫৩ 

১১৪ মা: বাদশাহ িময়া ত নছর আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৮৪৫ 

১১৫ মা: খা  িময়া ত হােছন আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৮৬২ 

১১৬ মাসা: ম য়ারা খা ন মাহা দ আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫০৬৭ 

১১৭ মা: ল ইসলাম ত ফজর আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫০৯৬ 
১১৮ মা: লাকমান আলী ত জববার আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫১৬৫ 

১১৯ রািশদা বগম মা: সাহর আলী িমক চ নীআটা ২৬৯৬৪০৬৭২৭৩৬৯ 

১২০ মা: নািজর উি ন ত সাবান আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫৮৫৪ 

১২১ মা: শাহাজাহান মাহা দ আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৫৪৪ 

১২২ মা: রেশদ আলম মা: নািজর আলী কারী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৫৫৪ 

১২৩ মাছা: িরনা আ ার ফরহাদ হােসন িমক চ নীআটা ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০৪০০ 
১২৪ মাসা: রী বগম আ ল কােশম িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৫৫৭ 

১২৫ মা: লাল খ  উেপ  চ  দাস িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৫৩৭ 

১২৬ মিত  রানী দাস ত নেগন চ  দাস িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৭৭৭ 

১২৭ মা: মেয়জ উি ন মা: আ র আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৫২৭ 

১২৮ মা: ইসমাইল হােসন ত আ াছ আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৫৬৯ 

১২৯ মাছা: রােকয়া বগম আ: কােদর িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৫৬৮ 
১৩০ মা: মাজাফর আলী মা: মাসেলম উি ন িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৮১৪ 

১৩১ পলাশী রাণী মদন চ  শীল িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৮১৯ 

১৩২ মা: হািব ল াহ মা: মক ল হােসন িমক চ নীআটা ১৯৯৭৬১১৬৫২৫০০০১০০ 

১৩৩ মা: মাছেলম উি ন ত তােলব আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫৪২৭ 

১৩৪ মা:আ: ছালাম ত তােলব আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫৪১৮ 

১৩৫ মা: িসরা ল ইসলাম মা: আ: ছালাম িমক চ নীআটা ১৯৯৭৬১১৬৫২৫০০০০০০ 
১৩৬ মা: আ  হািনফা ত রহমত আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫৯৪৩ 

১৩৭ মা: জালালা উি ন মা: ফজর আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০৩০৬৬৬ 

১৩৮ মা: আ: ববার মা: ফেয়জ আলী 
ম ল 

িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫৭৬৬ 

১৩৯ মা: চরিদ িময়া মা: আছর আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০৩১৯০৪ 

১৪০ মা: ল ইসলাম মা: কািজমি ন িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫৭১২ 
১৪১ মা: নজ ল ইসলাম মা: আলী আমফাজ িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০৩১৬৪০ 

১৪২ মা: হািমদা খা ন মা: রিহম িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৫১৯ 

১৪৩  উেপ  চ  বমন ত িদেজ  চ  বমন িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪২২৩ 

১৪৪  কা নী রাণী  বমন েরস চ  বমন িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫৪৬৬ 



১৪৫ মাছা ৎ মািবয়া খা ন মা: সালায়মান 
হােসন 

িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৫৫৮ 

১৪৬ মাছাঃ ছালমা আ ার মাঃেগালাম মাস ফা িমক চ নীআটা ১৯৯৬৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১৪৭ মাছা: শফালী আ ার মা: আ ল র াক িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪২৪৭ 
১৪৮ সালাম বগম মা: হা  িময়া িমক চ নীআটা ১৯৮৯৭২১৮৩৮৭০০০০০০ 

১৪৯ মাছা: সােলহা বগম মা: আ ল র াক িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪২৮৩ 

১৫০ মাসা: মিজদা খা ন মা: ছামাদ িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০৩১৯০১ 

১৫১ মাছাঃ নাজমা খা ন মাঃ লাল িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫৫৪৮ 

১৫২ মাঃ শাজাহান িসরাজ িময়া িমক চ নীআটা ১৯৪৬১১৫২৪৭০০০০০০ 

১৫৩ মাঃ আ র কা◌ুিদর তঃতিমজ উি ন িমক চ নীআটা ১৯২৬১১৬৫২৫০০০০০০ 
১৫৪ মাঃ রমজান আলী ত জ র উি ন িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫৫৭৭৫ 

১৫৫ মাঃ বাহা র ত ইয়াদ আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫১০৬ 

১৫৬ মা: ল ইসলাম ত মিফজ উি ন িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫১৭৪ 

১৫৭ মা: শিফ ল ইসলা মা: মাসেলম উি ন িমক চ নীআটা ১৯৮৩৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১৫৮ মাছা: কিছরন ত য়াজ আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৯০৫ 

১৫৯ মাছা: রিজয়া খা ন ত আ: রিশদ িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০৩১৬৪৮ 
১৬০ মা: আ: মােলক ত হা ন আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৮৯২ 

১৬১ মা: আ: মােলক মা: লাকমান আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫১৬২ 

১৬২  মিত জ সনা রানী দাস  লা  চ  দাস িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৮৩৭ 

১৬৩ মাছা ৎ সিলনা আ ার মা: শরাফত আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪২৫২ 

১৬৪ মা: হােসন আলী মা: র ত আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৯২৯ 

১৬৫ মাছা ৎ েলখা খা ন আ: আিজজ িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৫৬৬ 
১৬৬ মা: ছালমান আলী মাছা: হেলনা খা ন িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫৩৫৪ 

১৬৭ দীপ চ  দাস মিন  চ  দাস িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪১৮৫ 

১৬৮ মা: করামত আলী ত আ: কিরম িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫১১৬ 

১৬৯ মা: িবল াল হােসন আহামদ আলী িমক চ নীআটা ১৯৯২৬১১৬৫২৫০০০১০০ 

১৭০ মাছা: রিহমা খা ন আ: ছামাদ িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৭৬৬ 

১৭১ মা: আ: র াক ত আ: হািকম িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫৫৯১ 
১৭২ মা: &আ: হাই মা: জেয়ন উি  িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৯৯৫ 

১৭৩ মা:বােরক মা জেয়ন উি ন িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫০৩৪ 

১৭৪ আ ল হােসন মাসেলম উি নন খান িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫৪৪৫ 

১৭৫ িনলরতন চ  মাইতী নগর চ  মাইতী িমক চ নীআটা ৩২৯৬৪১০২৬৩ 

১৭৬ মা: মজ ল হক ত মােলম উি ন 
খ ন 

িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫৪৪৪ 

১৭৭  িবনত চ  বমন ত িবিপন চ  বমন িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫৪৭৫ 
১৭৮ মা: আলম হােসন মা: আইন উি ন িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪২৬১ 

১৭৯ মাছা: ইছমতারা মা: জিলল িময়া িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫২০৩ 

১৮০ মা: কািজম উি ন ত হােছন আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫২৫৪ 



১৮১ মা: আ: রিশদ খ ন ত ইয়া ব আলী খান িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫১৪১ 

১৮২ মা: জিসম উি ন ত ইয়া ব আলী খান িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫১৪০ 

১৮৩ মা: আ: ছা ার ত রমজান আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৫৫১ 

১৮৪ মা: আ  তােহর মা: ফজর আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫৭২৯ 
১৮৫ মা: হযরত আলী ত ফজর আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫০৯৫ 

১৮৬ মা: আ ল হােসন মা: হযরত আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৬১৬ 

১৮৭ মা: আিজ ল হক মা: আ: মিজদ িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫২৪৫ 

১৮৮ মাছা: আি য়া খা ন ত মক ল হােসন িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০৩১৬৬৭ 

১৮৯ মা: আজমত আল মা: ল ইসলাম িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০৩২১৬৮ 

১৯০ মাছা: নািছমা আ ার মা: আইন উি ন িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪২৪৩ 
১৯১ মাছা: আেনায়ারা খা ন ত ই ািহম িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০৩১৬৭৮ 

১৯২ মা: আ াস আলী ত মিনর উি ন িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০০০১৮১ 

১৯৩ মা: আ: কািদর মা: মিফজ উি ন িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪২৯৫ 

১৯৪ মা: শিহ ল ইসলাম ত ইয়াদ আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫১০০ 

১৯৫ মা: রকমান আলী মা: হােরজ আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪২৭৩ 

১৯৬ মা: ম ল হক মা: মাসেলম উি ন িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০৩১৬৭১ 
১৯৭ মা: মাসেলম উি ন ত গহর আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০৩১৬৭৩ 

১৯৮ মাছা: আেনায়ারা বওয়া ত মাহা দ আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫৪৮১ 

১৯৯ মা: শিফ ◌ূল ইসলাম মা: ছিলম উি ন িমক চ নীআটা ১৯৮৬৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

২০০ মা: র আলম মা: শাহাব আলী িমক দিড়কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৪৯৬৮ 

২০১ মাছা: সােজদা খা ন মা: আ ল কােশম িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৩২৪ 

২০২ মাছা: িফয়া খা ন মাছা: ছিলম উি ন িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০৩১৬৮৫ 
২০৩ মাছা ৎ আয়শা বগম মা: ওমর আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪১৯৬ 

২০৪ মাসা: হািমদা খা ন মা: আজমত আলী িমক বাওকপািলয়া ৬১১৬৫২৫০২৫৮৪৬ 

২০৫  উেমশ চ  িব াস ত উেপ  চ  িব াস িমক দিড়কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৪৮৪৭ 

২০৬ মা: হলাল উি ন মা: লাকমান আলী িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৫৯৫৪ 

২০৭  চ ন চ  বীর ত  েপ  চ  বীর িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫০৯৭ 

২০৮  েমাদ চ  সরকার ত েরশ চ  সরকার িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৫০৯৮ 
২০৯   চ  সরকার ত ের  চ  সরকার িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০৩১৯১১ 

২১০ মাছা: নািছমা খা ন মা: মাস ািফ র 
রহমান 

িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮২০৮ 

২১১ মাছাঃ আেনায়ারা বগম মাঃ আ র মাতািলব িমক দিড়কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৪৮১০ 

২১২ মাঃ মাজাফর আলী ফরাজী মাঃ মাসেলম উি ন িমক দিড়কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৪৮১৪ 

২১৩ শামীম আহে দ মাঃ মিফজ উি ন 
ফরাজী 

িমক দিড়কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৪৭৮৬ 

২১৪ মাঃ মিফজ উি ন ফরাজী ত রিহম উি ন 
ফরাজী 

িমক দিড়কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৪৭৮৪ 

২১৫ মাছাঃ সিলনা আ ার মাঃ মিফজ উি ন 
ফরাজী 

িমক দিড়কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৪৭৮৫ 



২১৬  শীল চ  বমন  পচন চ  বমন িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৪২২২ 

২১৭  িনতাই চ  দাস  নলীন চ  দাস িমক দিড়কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৪৮৩১ 

২১৮ মাছাঃ আেলয়া বগম মাঃ মাজাফর আলী 
ফরাজী 

িমক দিড়কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৪৮০৬ 

২১৯ মাঃ গালাম মাস ফা মাঃ মাসেলম উি ন িমক দিড়কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৪৪১৩ 

২২০ মাঃ আলম ত ইসমাইল িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৮৮৯ 

২২১ মাসা ৎ জাসনা খা ন মাঃ হােসন আলী িমক কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭৩৪৩ 

২২২ মাঃ আয়নাল হক ইনছান আলী িমক গাদাপাড়া  ৬১১৬৫২৫০১৭২২৯ 

২২৩ মাছাঃ েবদা খা ন ত আঃ হািলম িমক দিড়কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৪৮৭৬ 

২২৪ মাছাঃ িশি  আ ার মাঃ মহর আলী িমক দিড়কাটবওলা ১৯৮৫৬১১৬৫২৫০২৪৮০ 
২২৫ মাঃ মাফা ল হােসন ত িসরাজ আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭০৪৭ 

২২৬ মাসা: রিজয়া খা ন ত হােছন আলী ম ল িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৩৭৯ 

২২৭ মা: আশরাফ আলী মা: উেমদ আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০৩২০০০ 

২২৮ মাছা: নারগীছ আ ার ইবরািহম ম ল িমক খা িলয়া ৫৫৪৮২১৩১৯৭ 

২২৯ মা: মেয়জ উি ন ত ইছব আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৬৫৬ 

২৩০ মা: আলমগীর মা: মেয়জ উি ন িমক খা িলয়া ৩১১৬৫২৫০২১৬৫৮ 
২৩১ রাহাতন নছা মা: মেয়জ উি ন িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৬৫১ 

২৩২ শিহদ লতান আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৯১৮ 

২৩৩ ছােলহা শিহদ িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৯১৬ 

২৩৪ কােশম লতান িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৯১৯ 

২৩৫ মাসা ৎ জািমরন নছা মা: সক র আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৫৫৬ 

২৩৬ মাছা: িমনারা খা ন মা: জালাল উি ন িমক খা িলয়া ১৯৯৩৬১১৬৫২৫০০০২০০ 
২৩৭ মা: েবল িময়া মা: লাল িময়া িমক খা িলয়া ৫৯৫৩৪০৯৯২৬ 

২৩৮ মাতােলব শাম ি ন িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৮৭৯ 

২৩৯ ফােতমা খা ন সারহাব আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৯০৭ 

২৪০ মা: মাছা িময়া ত ইম াজ আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৯৫১ 

২৪১ মা: হািব র রহমান ত ল ইসলাম িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২১৩৬ 

২৪২ মা: লাল িময়া মা: শাহজাহান িমক খা িলয়া ৭৩৩৬৮০২৯৪২ 
২৪৩ মাসা ৎ জািমল খা ন মা সাহরাব আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৩৯৫ 

২৪৪ মা: আ ল ববার আববাস আলী ম ল িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৬৭৫ 

২৪৫ মাসা ৎ জাসনা খা ন মা: আেনায়ার হােসন িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৬৮২ 

২৪৬ মাসা ৎ মিজনা আ ার িশখা মা: িমজা র রহমান িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৬৮৩ 

২৪৭ হািফজা েহল িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৮৬৯ 

২৪৮ িমনারা ফা ল হােসন িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৮৬২ 
২৪৯ আয়তন রহাব আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৮৬৩ 

২৫০ মাছা:আিমর জান মা: হযরত আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৪৭৫ 

২৫১ িরহাদ হাছান সাহরাব হােসন িমক খা িলয়া  ৬১১৬৫২৫০২১৯২৮ 

২৫২ মাছা: হেলনা খা ন মা: আ: হা ান িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২২৪০০ 



২৫৩ মাসা ৎ রািশদা খা ন মা: আ: কিরম িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৪৫৮ 

২৫৪ ফিজলা হয়রত িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৮৬৭ 

২৫৫ তারািময়া ত আ: রিহম িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৭৯০ 

২৫৬ মাছা: আয়মন নছা ত পাজ র আলী 
ম ল 

িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৩৮১ 

২৫৭ মাছা: মিজনা আ ার ত মায়াে ম 
হােসন 

িমক খা িলয়া ৬৯০৭০৬০৯৪৮ 

২৫৮ সািজদা খা ন মা: আ: ছা ার িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৩৪৫ 

২৫৯ মা: আ: কিরম ত নাহর সক িমক কাটবওলা   

২৬০ মা: খারেশদ আলম ত আ র রিহম িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২১৬৬০ 

২৬১ েদজা ত আ: রিহম িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২১৯২৭ 

২৬২ মাছা: খািদজা খা ন মা: আব ল আিজজ িমক খা িলয়া ৪৬৫৬৯৯৯৪৬৫ 
২৬৩ মাছাঃ তািনয়া আ ার মাঃ আঃ খােলক খান িমক আেমাদ র  ৬১১৬৫৬০০৬৪৪৪৫ 

২৬৪ মাঃ মাফা ল হােসন ত আঃ কােদর িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৪৬৬০ 

২৬৫ মাছা ৎ রািসয়া বগম মাঃ কারফান আলী িমক চ নীআটা ৬১১৬৫২৫০২৪৫৬০ 

২৬৬ মাঃ আঃ হািমদ ত হােছন আলী িমক  গাদাপাড়া  ৬১১৬৫২৫০১৭৯৪৫ 

২৬৭ পানিস আ ার ফজ ল হক িমক কাটবওলা ৬৮৭৫৪৮৩১০৬ 

২৬৮ মাঃ লহাস উি ন মাঃ আঃ হািমদ িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭০৫০ 
২৬৯ মাঃ আঃ বােছদ মাঃ আ ল িময়া িমক খা িলয়া ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০২০০ 

২৭০ মিরয়ম মিফজ উি ন িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৭৭৮ 

২৭১ শাম ন নাহার আিন র রহমান িমক খা িলয়া ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

২৭২ মা: আজাহার আলী ত জবান আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০৩১৯৫১ 

২৭৩ মাছা: আি য়া খা ন মা:আ: মাতািলব িমক িত ১৯৬৯৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

২৭৪ মাছা: নাজ াহার মা: িবল াল হােসন িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৮৩৫২ 
২৭৫ কমলা আ: বান িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৮৯৫ 

২৭৬ মাসা: ফিজলা খা ন ত জ র আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২১৪১ 

২৭৭ মাছা: সােহরা বা  মা: আ  ব র িসি ক িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৯৫৭ 

২৭৮ মাছা: পালী মা: কামাল হােসন িমক গাদাপাড়া  ৬১১৬৫২৫০১৮২৮৪ 

২৭৯ মাছা: জয়নব আ ার মা: ফজ ল হক িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৮২২৭ 

২৮০ মাছা: চায়না আ ার মা: তাফােয়ল 
আহেমদ 

িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৯৩১ 

২৮১ মাছা: জ রা খা ন মা: হযরত আলী িমক মেহশ র ৬০০৬৯৮০০৮৭ 

২৮২ মা: আ ল াহ মা:আ: রিহম িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭৮২২ 

২৮৩ মা: সাই ল ইসলাম আ: মােলক িমক িত ৬১১৬৫২৫০৩০৬৪৬ 

২৮৪ মা: মািনক িময়া মা:আ: হািলম িমক গাদাপাড়া ১৯৯২৬১১৬৫২৫০০০৪০০ 

২৮৫ মা: সাই ল ইসলাম মা: আ: মােলক িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৬৪৯০ 
২৮৬ উে  ল ম মা: আ ল কােশম িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৬৭৭১ 

২৮৭ মােজদা খা ন মা:আ: মােলক িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৬৭৪৭ 

২৮৮ মাছা: শাফলা আ ার মা: ছারহাব আলী িমক কাটবওলা ৬০০১৬৯৯৩৮৫ 



২৮৯ মা: আ ল বািরক মা:ইউ ফ আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১১৪৯২ 

২৯০ িবলিকছ বগম রিফ ল ইসলাম িমক মেহশ র  ৬১১৬৫২৫০২৩০১৭ 

২৯১ মাঃ সােহল রানা মাঃ ন র আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৬০৯ 

২৯২ মাঃ আঃ জিলল লতান আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৩৩৯ 
২৯৩ মাঃ আঃ কােদর আহা দ আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩১৯৯ 

২৯৪ মাঃ নজ ল ইসলাম মাঃ হােমদ আলী িমক খা িলয়া  ৬১১৬৫২৫০২২১৯৫ 

২৯৫ মাঃ জামাল বাদশা মাঃ হােমদ আলী িমক খা িলয়া  ৬১১৬৫২৫০২২১৯১ 

২৯৬ জ রা খা ন ত হায়াত আলী মরল িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৮৪১ 

২৯৭ মাঃ বিসর উি ন মাঃ আ ার আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৬০৩ 

২৯৮ হােজরা খা ন হােতম আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩১১০ 
২৯৯ হািছনা বগম মাঃ মিজবর রহমান িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩০৩১ 

৩০০ মাতােলব হােসন হােতম আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৯৯৭ 

৩০১ মাঃ সা ার আলী ত ইনছান িমক মেহশ র ১৯৭৮৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

৩০২ মাঃ আঃ রহমান মাঃ ওয়ােহদ আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০৩০৪৯১ 

৩০৩ রজাহান ত র আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০৩১৫৭১ 

৩০৪ নওয়াব আলী ত সােহদ আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৭৭৫ 
৩০৫ মাছাঃ িমনারা খা ন মাঃ দরাজ আলী িমক কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭০৪৬ 

৩০৬ মাঃ নজ ল ইসলাম ত িসরাজ আলী িমক কাটবওলা ১৯৮৬৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

৩০৭ মাছা: হাওয়া িবিব মা: কামাল হােসন িমক কাটবওলা ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০২০০ 

৩০৮ মা: মাইন উি ন মা: জয়নাল আেবদীন িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭৩৩৭ 

৩০৯ মা: আ:হািকম ত বানী ম ল িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭০৬৯ 

৩১০ মাঃ আজমত আলী মাঃ তারাব আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৪৯৬ 
৩১১ মিজদা মাঃ মাসেলম উি ন 

খা 
িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৭৪৭ 

৩১২ মাঃ আ র রা াক ত মাকেছদ আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৭৫৪ 

৩১৩ মাঃ আঃ বােরক মাঃ অিছম উি ন 
আক  

িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৪০১৫ 

৩১৪ মাঃ কা  িময়া ত ছােবদ আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৮৫২ 

৩১৫ মাঃ আ ল কিরম ত জয়নাল আেবদীন 
আক  

িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২১৪৬৮ 

৩১৬ মাঃ আেমনা খা ন মাঃ স র উি ন িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩০৪৯ 

৩১৭ মাসাঃ ফােতমা ত ফজর আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩১৯২ 

৩১৮ মাঃ হােছন আলী ত ফজর আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০৩১৫৪৪৩ 

৩১৯ মন ল ইসলাম মাঃ শহী ল া  িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩১৩৪ 

৩২০ জয়দা খা ন ত জহার আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৬২৩ 

৩২১ জিমলা আ ার ইউ ব আলী িমক মেহশ র ১৯৬৫৬১১৬৫২৫০০০০০০ 
৩২২ ল ম বগম শাম ল হক িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩০৭৪ 

৩২৩ মাঃ ফজ ল মাঃ লাকমান আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০৩১৫৩৬ 

৩২৪ মাঃ হািম ল ইসলাম মাঃ মাম াজ আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৬৭২ 



সরকার 

৩২৫ মাঃ ফািহম উি ন ত সািন ি  িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৮২৮ 

৩২৬ আলফাজ আছর আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২১৭৮৮ 

৩২৭ মাঃ সাহরাব হােসন আববাস আলী িমক খা িলয়া ৪৬২১৮২৫০৪৩ 
৩২৮ আঃ ছালাম ত মিনর উি ন িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৯০২ 

৩২৯ মাঃ মা ন কিবর মাঃ আ ল হােসন িমক খা িলয়া ১৯৯৪৬১১৬৫২৫০০০২০০ 

৩৩০ আেনায়ারা বগম মাঃ সমেসর আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৫৬৬ 

৩৩১ মাঃ িমজা র রহমান ত ল ইসলাম িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৩৪৪ 

৩৩২ শাজাহান ত িকতাব আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৮২৮ 

৩৩৩ মা: আলতাব উেমদ আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৭৬১ 
৩৩৪ আ: ক ছ ত শর মা দ িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৮৮৬ 

৩৩৫ কেল র রহমান মক ল হােসন িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৮৩২ 

৩৩৬ গালাপী ত আ: রহমান িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৮২৩ 

৩৩৭ রিফ ল ইসলাম আজমত আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০৩১৫২২ 

৩৩৮ আ: মােলক ত আ: হািকম িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৮১৭ 

৩৩৯ মা: বােসদ আলী মা: আলাল উি ন িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৭৯৭ 
৩৪০ মা: খারেশদ মা: জ আলী িমক মেহশ র ২৩৭১৬১২৬৭৮ 

৩৪১ মাছা: কর িল ছালাম িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৬২৬৪ 

৩৪২ মা: ফজল ঘশ ত গিন শখ িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৬০৭৭ 

৩৪৩ মা: সাহাগ ত আ: ছালাম িমক কাকাডা া ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০৪০০ 

৩৪৪ মা: রমজান গিন শখ িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৬২৮৬ 

৩৪৫ মা: আেবদ আলী ত মঘা ী িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৬০৮২ 
৩৪৬ মাছা: ফিজলা খা ন মা: ফজল হক িমক িত ৫১০৬৯৮২৫৬৩ 

৩৪৭ মা: নওেশর আলী আ: রিশদ িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৬৯৭০ 

৩৪৮ মা: জালাল উি ন ত তােহর আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৯৫৩ 

৩৪৯ মা: আরফান আলী মা: জয়নাল আেবিদন িমক মেহশ র ৩২৯১৬৬০০৪৫ 

৩৫০ মা: হলাল উি ন মা: হােছন ী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৫০৫ 

৩৫১ মাছা: রিহছা খা ন ত রাজ আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০৩০৪৬৯ 
৩৫২ শািহদা খা ন আ: কােদর িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৭৮২ 

৩৫৩ মাখেল র রহমান হােতম আলী ম ল িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩১০৫ 

৩৫৪ মা: আকতর আলী ত জােবদ আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৪০৫৭ 

৩৫৫ মা: আেয়ন আলী মা: আফ র আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৪১০৫ 

৩৫৬ মা: আ স সালাম ত ছােবদ আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৮৪২ 

৩৫৭ মাঃ মক ল হােসন ত করামত আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৮২৫ 
৩৫৮ মাঃ হাগ মাঃ মক ল হােসন িমক কাটবওলা ১৯৯৪৬১১৬৫২৫০০০১০০ 

৩৫৯ মাঃ ওয়াজ আলী ত আঃ সামাদ িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৭৩৬ 

৩৬০ মাঃ রজাউল কামাল বাব  মাঃ খিল র রহমান িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭২৯০ 

৩৬১ ছােহরা খা ন আ ল হােসন িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৪৩০ 



৩৬২ পা ল বগম মাঃ আ ল হােসন িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০৩০৩৩৬ 

৩৬৩ ছােহরা খা ন মাঃ মাজাে ল হক িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৯৩২৭ 

৩৬৪ মাছাঃ জায়মন খা ন মাঃ সকা র আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০০৯৬৯৩ 

৩৬৫ মাঃ আঃ মাতােলব ত হােয়ত আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭২৪৯ 
৩৬৬ মাসা ৎ ফিজলা খা ন ত মাইন উি ন িমক দিড়কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৫০০৫ 

৩৬৭ মাঃ ইয়াদ আলী ত ম াজ আলী িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৫৫১৬ 

৩৬৮ মাছাঃ হািলমা খা ন মাঃ িরয়াজ উি ন িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২০৯৩৫ 

৩৬৯ সিলম আ ল কােশম িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭৪৭৭ 

৩৭০ মাঃ জািকর হােসন বা  আ ল কােশম িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭৪৭৮ 

৩৭১ মাঃ ফরহাদ হােসন মাঃ মাবারক হােসন িমক কাটবওলা ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০২০০ 
৩৭২ রজাহান মাঃ আঃ রা াক িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৭৭২ 

৩৭৩ িয আলাল উি ন িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬২৯২ 

৩৭৪ র জ আলী ত নীল মা দ িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৬০৩ 

৩৭৫ আলপনা রিফ ল ইসলাম িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭৫০৬ 

৩৭৬ রািশদা ল ইসলাম িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬২৭০ 

৩৭৭ মাঃ সাই ল ইসলাম ত মাসেলম উি ন িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭০২৭ 
৩৭৮ মাঃ িসরাজ আলী মাঃ তহর আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭২২৪ 

৩৭৯ ফািহমা আ ার মাঃ আঃ মা ান িময়া িমক কাটবওলা ২৪০৭০৫৭১০৪ 

৩৮০ মাঃ মাফা ল হােসন মাঃ হািফজ উি ন িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭৮৭৫ 

৩৮১ মাঃ রজব আলী ত রমজান আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭৩৬০ 

৩৮২ আিছরন আঃ ছালাম িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭৪১৮ 

৩৮৩ মাহা দ আলী ত আ  হািনফা িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭৮৬৮ 
৩৮৪ মাঃ কািজম উি ন ত মিফজ উি ন িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৬৫৩ 

৩৮৫ মাঃ কিলম উি ন ত মাহা দ আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭৭৮০ 

৩৮৬ মাঃ চ ন িময়া ইউ স বপারী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭২৪৪ 

৩৮৭ মাঃ আলম হােসন আ ল কালাম িমক কাটবওলা ১৯৯২৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

৩৮৮ মাঃ শাম ল হক ত মহর আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০৩১৮৩১ 

৩৮৯ মাঃ শািহন িময়া ত মক ল হােসন িমক কাটবওলা ১৯৯২৬১১৬৫২৫০০০৪০০ 
৩৯০ মাছাঃ শাহনাজ আ ার সা  মাঃ আহা দ আলী িমক কাটবওলা ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০১০০ 

৩৯১ চ ন িময়া ত হযরত আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭৪৯৮ 

৩৯২ আ ল বাশার মাঃ আ র 
কােদর হ ানী 

ত র মাহ দ িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭২১৬ 

৩৯৩ রয়মন নছা ত জালাল উি ন িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৪৪০ 

৩৯৪ মাঃ আঃ হািকম ত মাম াজ আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৯৭৮ 
৩৯৫ মাঃ মাফা ল হােসন মাঃ আঃ হািকম িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭২১৭ 

৩৯৬ মাঃ খারেশদ আলী ত মাহা দ আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৭৬৫ 

৩৯৭ আঃ হািমদ ত ম াজ আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬২৫৮ 

৩৯৮ মাছাঃ েলখা খা ন মাঃ িমরাজ আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৭৩৪ 



৩৯৯ মাসা ৎ জেমলা খা ন মাঃ আঃ হক িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬১৭৩ 

৪০০ মাঃ রিফ ল ইসলাম ত রাজ মা দ িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৮২৮ 

৪০১ মাঃ শিফ ল ইসলাম ত রাজ মা দ িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৮২৯ 

৪০২ মাঃ আজল ত ফয়জি ন িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২১০৬৪ 
৪০৩ মাঃ সােহল িময়া মাঃ আজল িময়া িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২০৫৯৮ 

৪০৪ েলখা খা ন মাঃ শামছল হক িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৬৪৪ 

৪০৫ মাছাঃ িশ ী বগম মাঃ আ ল কালাম 
আজাদ 

িমক কাটবওলা ৯৩১২৮১৫১৭০৫০৪ 

৪০৬ আিমর উি ন ত ম জ আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬২৮১ 

৪০৭ মা দ রানা মাঃ শিহ ল ইসলাম িমক কাটবওলা ১৯৯২৬১১৬৫২৫০০০২০০ 
৪০৮ িফেরাজা নওয়াজ আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৬২৫ 

৪০৯ সাই ামান মাঃ সােয়দ আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৫৯৩ 

৪১০ মাসাঃ হািমদা খা ন মাঃ শরাফত আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭১৩৬ 

৪১১ মাঃ হািনফা মাঃ ইয়া ব আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৯১৬ 

৪১২ মাসা ৎ মেনায়ারা বওয়া ত আঃ জববার িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭৩৩২ 

৪১৩ মাঃ হািব র রহমান ত নবাব আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৯৬৭ 
৪১৪ মাঃ শাহজাহান িময়া মাঃ গালাম 

মাস ফা 
িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭২১৮ 

৪১৫ মাঃ আঃ খােলক ত জাহান আলী িমক কাটবওলা ১৯৭০৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

৪১৬ মাঃ মিফ ল ইসলাম ত মাছেলম উি ন িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭০২৩ 

৪১৭ আঃ রিহম ত ইসমাইল হােসন িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭৮৪১ 

৪১৮ মাঃ লাল িময়া মাঃ হােছন আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭৭২৮ 

৪১৯ মাঃ ইয়ািছন ইউ ছ আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭৯৩১ 
৪২০ আ ল হািলম ত আই ি ন িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৩৩১ 

৪২১ মাঃ সােয়দ আলী ত সাহা আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৪৮৫ 

৪২২ মাঃ স ম আলী ত আঃ জববার িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৫৯৮৩ 

৪২৩ শফালী িসি ক আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৫৫৩ 

৪২৪ নজ ল ইসলাম সং াম ইয়ার মাহ দ মীর িমক কাটবওলা ৬১২৫২০২১১৬০৯৫ 

৪২৫ মাঃ নবী হােসন মাঃ লতান িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৬৫৪ 
৪২৬ মাছাঃ েলখা মাঃ রমজান আলী িমক কাটবওলা ১৯৮৯৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

৪২৭ মাঃ আঃ জববার ত আফছর আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৩৭৩ 

৪২৮ মাছাঃ শরীফা খা ন মাঃ হািব র রহমান িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬১৬০ 

৪২৯ আলাল উি ন ত আ  তােলব িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৪২৫ 

৪৩০ আনারা বগম  আলাল উি ন  িমক কাটবওলা ১৯০৮২৯৮৭৯৫ 

৪৩১ িশিরনা খা ন আলাল  িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৩৮৩ 
৪৩২  মা: র আলী  আিত র রহমান  িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৪২৭ 

৪৩৩ ফা ক  আেবদ আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭৫৭৫ 

৪৩৪ িমনারা খা ন   মা: আ: মােলক  িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৩১৬ 



৪৩৫ শািহদা  নবী িময়া িমক কাটবওলা ২৪০৪৬১০২৩৬ 

৪৩৬ মাঃ ফজর আলী ত খান মা দ িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮৭৮১ 

৪৩৭ মাঃ িবল াল হােসন মাঃ আ াস আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯৬৩৯ 

৪৩৮ মাছাঃ ফিজলা খা ন মাহা দ আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬১০৮ 
৪৩৯ জ রা খা ন িসরা ল ইসলাম িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৮৯২ 

৪৪০ রােবয়া খত  মা: আিলম উি ন িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৬০৫ 

৪৪১ মা: আিলম উি ন আিল মি ন িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৬০৪ 

৪৪২ হেজরা খা ন আলী ি ন িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩০৮৫ 

৪৪৩ মা: আ: রহমান ত আ: হাই িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৪১৫২ 

৪৪৪ রািকয়া খা ন আ: র াক িমক মেহশ র ১৯৬৫৬১১৬৫২৫০০০০০০ 
৪৪৫ জয়তন মা: আিলন িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩২৫২ 

৪৪৬ মাসা ৎ মেনায়ারা বগম মা: মাস ািফ র 
রহমান 

িমক পাড়াবািড় ৬১১৬৫২৫০০৮১২৩ 

৪৪৭ রাহাতন নসা আ ল কােশম িমক পাহাড়পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৮৯৬৬ 

৪৪৮ আেমনা খা ন মা: মাতােলব িমক পাহাড়পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৮৯৫১ 

৪৪৯ েবদা খা ন মা: আমীর উি ন 
কারী 

িমক পাহাড়পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯০১৬ 

৪৫০ ফােতমা বগম মা: হায়দার আলী িমক পাহাড়পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৮৯৯১ 

৪৫১ মা: আ: হািলম সরকার ত নছর আলী 
সরকার 

িমক কাঠবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৮৮০ 

৪৫২ মাসা ৎ ফােতমা খা ন ত হােতম আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৭১৫ 

৪৫৩ মাছা: হািলমন নছা মা: হজরত আলী িমক  গাদাপাড়া  ৬১১৬৫২৫০১৭৩৭০ 

৪৫৪ মাছাঃ রািবয়া বওয়া ত এশার উি ন িমক গাদাপাড়া  ৬১১৬৫২৫০১৭১৭০ 

৪৫৫ মাছাঃ জােবদা খা ন মা হা ন আলী িমক দাওগ ও  ৬১১৬৫২৫০১৪৭২৩ 
৪৫৬ মাছাঃ জােবদা খা ন মাঃ হা ন আলী   দাওগ ও  ৬১১৬৫২৫০১৪৭২৩ 

৪৫৭ মাঃ আঃ লিতফ মাঃ সােহব আলী   কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৯২৬২ 

৪৫৮ মাছাঃ ছিকনা বগম ছেমদ আলী   িত ১৯৪২৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

৪৫৯ মাছাঃ আিমরজান ত আ  বকর িসি ক   কাঠািলয়া  ৬১১৬৫২৫০২০৯১১ 

৪৬০ মাঃ ন র আলী ত আছর আলী   দাওগ ও  ৬১১৬৫২৫০১৫০৫৮ 

৪৬১ মাঃ মা ান মাঃ গালাম 
মাস ফা 

  কাটবওলা  ১৯৮২৬১১৬৫২৫০৩১৮০০ 

৪৬২ মাছাঃ রী ত সাহান আলী   কাটবওলা  ১৯৩৮৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

৪৬৩ মাঃ কাম ামান মাঃ আঃ হািকম   কাটবওলা  ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

৪৬৪ মাছাঃ মমতাজ বগম মাঃ মীর হােসন   কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭১৩৮ 

৪৬৫ মাঃ আিখ িমলন ত মাহা দ আলী   কাটবওলা  ১৯৮৪৬১১৬৫২৫০০০০০ 

৪৬৬ আজমত আলী আহা দ আলী   কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৬২৩৭ 

৪৬৭ মাছাঃ পারভীন আ ার মাঃ নজ ল ইসলাম   কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭১৪৮ 

৪৬৮ মাঃ আ  বকর িসি ক ত আঃ জববার   কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৮১০১ 



৪৬৯ িশদা বগম আ ল হােসন   কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭৭১৬ 

৪৭০ মাঃ মাখেল র রহমান ত বরকত আলী ী   কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭৩৬০ 

৪৭১ মাঃ িম  িময়া মাঃ আঃ ছামাদ   কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০৩১৯৩৩ 

৪৭২ মাঃ আ ল হােসন ত র মা দ   কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭০১৭ 

৪৭৩ মাঃ আ  বকর িসি ক ত ছেমদ আলী   কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২২৭৩০৯ 

৪৭৪ মাঃ রিফ ল ইসলাম ত হােছন আলী   কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭০০৫ 

৪৭৫ মাসাঃ িশিরনা খা ন মাঃ আঃ খােলক   কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭১০৭ 

৪৭৬ মাসা ৎ শলী চ ন িময়া   কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৬৪৫৪ 

৪৭৭ মাছাঃ মিজনা আ ার মাঃ মাখেল র 
রহমান 

  কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭১০৮ 

৪৭৮ মাছাঃ জাসনা বগম মাঃ আসমত আলী 
বপারী 

  কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭৩১৯ 

৪৭৯ মাছাঃ শাহনাজ খা ন শিহ ল া    কাটবওলা  ৭৩৫৭০৩২১৮৯ 

৪৮০ মাঃ িজ ত আলী ত আেহদ আলী   কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭৭৫৭ 

৪৮১ মাঃ শিফ ল ইসলাম মাঃ আঃ কিরম   কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭০৮৬ 

৪৮২ মাসাঃ জাসনা খা ন মাঃ য়াদ আলী   কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭১৩১ 

৪৮৩ মাঃ মিফজ উি ন ত জ র উি ন   কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭৫৫৪ 

৪৮৪ আিখ আ ার মিজ র রহমান   কাটবওলা  ৭৮০৭০১৯৭৩৭ 

৪৮৫ মাছাঃ রজান মাঃ ইউ স আলী   কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭৩৪০ 

৪৮৬ িশদা বগম মাঃ ইউ স আলী   কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭৭৬৫ 

৪৮৭ আিরফা খা ন মাঃ আলার উি ন   কাটবওলা  ৫৫৫৪৫৮০২৭৩ 

৪৮৮ মাফা ল হােসন ত রমজান আলী   কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭৮২০ 

৪৮৯ মাসা ৎ রীনা খা ন মাঃ হািব ল া    কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭৮৩৪ 

৪৯০ মাঃ তারা িময়া মাঃ আঃ মা ান   কাটবওলা ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০২০০ 

৪৯১ মাছাঃ রা  মাঃ মিহর উি ন িমক কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭০৫৭ 

৪৯২ মাঃ হা ান আলী ত তােলব আলী িমক কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭২৫৬ 
৪৯৩ মাজাে ল মাঃ দরাজ আলী ী িমক কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭৪৫২ 

৪৯৪ মাঃ জয়নাল আেবদীন ত আঃ ছাবাহান িমক কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭০৯৯ 

৪৯৫ মাঃ কােশম আলী ত হােতম আলী িমক কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭৬৭৮ 

৪৯৬ মাফা ল হােসন ত র মাহা দ িমক কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭৪৮৬ 

৪৯৭ মাঃ বাদশা িময়া ত আ ল হােসন িমক কাটবওলা  ১৯৮৪৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

৪৯৮ মাঃ িজ ত আলী ত ন আলী িমক কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭৩০২ 
৪৯৯ মাঃ শরাফত আলী ত অজর আলী ী িমক কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭০৬০ 

৫০০ মাঃ শিহ ল ইসলাম মাঃ আঃ কিরম িমক কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭০৮৩ 

৫০১ মাসা ৎ নিছরন বওয়া ত হােসন আলী িমক কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭১২২ 

৫০২ মাঃ মা ন িময়া মাঃ শিহ ল ইসলাম িমক কাটবওলা  ৭৩৪০৫৩০৭৭৮ 

৫০৩ মাঃ আরজ আলী ত নঈম উি ন িমক কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭৩৭৯ 



৫০৪ মাঃ আনছার আলী মাঃ আঃ হািকম িমক কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭০৭১ 

৫০৫ রাশন আলী ত ফা  শখ িমক কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৬২৪০ 

৫০৬ মাছাঃ আছমা খা ন মাঃ জাফর আলী িমক কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭০৬৪ 

৫০৭ মাঃ আঃ হািকম ত মাম াজ আলী 
সরকার 

িমক কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৬৯৭৮ 

৫০৮ মাছাঃ ছােহরা খা ন মাঃ ছাই ল ইসলাম িমক কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭১০৯ 

৫০৯ কদর বা  ত মার আলী িমক কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭৪১৯ 

৫১০ সােহরা আ ল হােসন িমক কাটবওলা  ২৬১৭২৭৮১১৬৯৮১ 

৫১১ মাঃ শিহ ল ইসলাম মহর ম ল িমক কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০৩১৮৫০ 

৫১২ মাঃ িমরাজ আলী ত আঃ সামাদ িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৭৩৭ 
৫১৩ মাঃ আঃ বািরক আ  তােলব িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭৮৫৪ 

৫১৪ কাই ি ন ত আেবদ আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৫৮২ 

৫১৫ মহর উি ন ত আেবদ আলী িমক কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২২৬৫০৮ 

৫১৬ আঃ বােরক আঃ কােদর িমক কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৬৫৯১ 

৫১৭ মাঃ রিফ ল ইসলাম মাঃ আঃ মিজদ িমক কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭৩০৬ 

৫১৮ মাছাঃ হ ফা বগম আসাদ আলী িমক কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭৮১৮ 
৫১৯ মিরয়ম বগম আব ল া  িমক কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭৭০৯ 

৫২০ মহরজান ত ফজর আলী িমক কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৬২৪১ 

৫২১ মাছাঃ পারভীন আ ার রা  িময়া িমক কাটবওলা  ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০৫০০ 

৫২২ মাঃ বাবর আলী ত ছেমদ আলী িমক কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭৭৪৫ 

৫২৩ মাঃ বা ল হােসন আঃ মিজদ িমক কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭৩৭২ 

৫২৪ মাসা ত দেলায়ারা বগম মাঃ জেয়ন উি ন িমক কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭৩১৭ 
৫২৫ রািজনা বগম যাব ল া  িমক কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৬২৪৪ 

৫২৬ মাঃ হািফজ উি ন ত জ র উি ন িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭১২৬ 

৫২৭ মাছাঃ জািতয়ান মাঃ মিফজ উি ন িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭৩১৮ 

৫২৮ মাসাঃ রিমছা বগম মাঃ ম  িময়া িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭১৫২ 

৫২৯ মাসা ৎ কাম াহার মাঃ আঃ হা ান িমক কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭০৬১ 

৫৩০ মাছাঃ সােজদা খা ন মাঃ গালাম 
মাস ফা 

িমক কাটবওলা  ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

৫৩১ মাসা ৎ মােমনা খা ন মাঃ আঃ বােরক িমক কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭০৫৫ 

৫৩২ মাঃ নওেশর আলী ত হােমদ আলী ম ল িমক কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭৪৮৮ 

৫৩৩ জয়তন ফজর আলী িমক কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭৫৩৯ 

৫৩৪ মাঃ শাম ল হক ত গাজী মা দ িমক কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭০৩৮ 

৫৩৫ মাসাঃ হািসনা বগম মাঃ আঃ কােদর িমক কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭১১৬ 

৫৩৬ মাঃ শিফ ল ইসলাম ত হােতম আলী িমক কাটবওলা  ৬১১৬৫২৫০২৭৩৩৬ 
৫৩৭ মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ আঃ মা ান িমক কাটবওলা  ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০২০০ 

৫৩৮ মাঃ িরয়াজ উি ন ত এশার উি ন িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭২৪৮ 

৫৩৯ মাঃ খিল র রহমান মাঃ আ স সালাম িমক কাটবওলা ৮৬৯৩৭৩৯৬২৮ 



৫৪০ রিহমা খা ন মাঃ ইিলয়াছ িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৬৬৭২০ 

৫৪১ রােকয়া খা ন মা: আমছর আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৩৪১ 

৫৪২ হািলমা খা ন উেমদ আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৭৭৪ 

৫৪৩ মা: গালাম র ল ত আমান আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৫০৮ 
৫৪৪ লাইিল বগম মা: িজ র রহমান িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২২৪৫ 

৫৪৫ বা ল আ: রিশদ িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৮৮১ 

৫৪৬ মা: আ: রা াক মা: আ  হািনফা িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২২৬১ 

৫৪৭ মা: আ: ছালাম বপারী ত মিমন বপারী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০৩১৯৭৭ 

৫৪৮ আ: হািলম ত আছর আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৭৮৭ 

৫৪৯ মা: ফা ল হােসন হা দ মীর হােসন িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৮৪৬ 
৫৫০ কমলা বগম ত িনয়াম মি ন িমক খা িলয়া ১৯৬৯৬১১৬৫২৫০০০০০ 

৫৫১ মা: মিজ র রহমান মা: এছাহাক আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২২৪৩ 

৫৫২ মা: রােসদ িময়া মা: মিজ র রহমান িমক খা িলয়া ১৯৯২৬১১৬৫২৫০০০৩০০ 

৫৫৩ হ রী বগম মা: এছাহাক আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২২৪৪ 

৫৫৪ মা: এছাহাক আলী ত মিনর উি ন িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৩২১ 

৫৫৫ মা: হািফ ল ইসলাম আ ল হািমদ িমক খা িলয়া ৪২০১৬৬৩৭৯৮ 
৫৫৬ আ: ছা ার মাছেলম উি ন িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৮০৭ 

৫৫৭ মা: জ আলী মা: মাইনউি ন িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮৮২৫ 

৫৫৮ মা: রােসল িময়া মা: মমিজ র রহমান িমক খা িলয়া ১৯৯৪৬১১৬৫২৫০০০২০০ 

৫৫৯ আ য়ারা ইি ছ আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৭৯৮ 

৫৬০ আিছয়া খা ন আলতাব িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৭৬২ 

৫৬১ মা: ইসমাইল হােসন ত স ম আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৫১৯ 
৫৬২ মা: আল আিমন ম াজ আলী িমক খা িলয়া ১৪৬৭৫৭২১৭৬ 

৫৬৩ মীর হােসন ত গাজী মি ন িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৭৯৩ 

৫৬৪ মা: আ ল হােসন ত মাহা দ আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৩৩৭ 

৫৬৫ ইয়ার আলী ত হােছন আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৮৩০ 

৫৬৬ মা: সােহব আলী মা: কিছমি ন িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৪৭১ 

৫৬৭  মাছাঃ শাম র নাহার  আঃ হক  িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৬৬২ 

৫৬৮ মাছা: মিরয়ম নছা মাছা: ছােয়দ আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৪১৬ 

৫৬৯ মাছা: জিরনা খা ন ত আ: হা ান িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৩৯১ 

৫৭০ আববাছ আলী ত ওয়াজ আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০৩০৫৬৪ 

৫৭১ মাছা: রািশদা খা ন মা: সােহব আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৪৭০ 

৫৭২ মা: সােহব আলী মা: ইসমাইল হােসন িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৪৩৬ 

৫৭৩ মা: িমজা র রহমান আহ দ আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৪৪১ 

৫৭৪ সাহরাব আলী উেমদ আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৮৫৫ 

৫৭৫ 
মা: ন র আলী ত জােবদ আলী 

বপারী 
িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৯১৯ 

৫৭৬ মা: আ স বহান খ  ত বরকত আলী খা িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৭১১ 



৫৭৭ মাসা ৎ ফােতমা খা ন মা: আ স সা ার িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৭৭৩ 

৫৭৮ মা: িরয়াজ আলী আ: খিলল িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০৩১৫৪৮ 

৫৭৯ সারা বা  আ: খিলল িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৮৩৩ 

৫৮০ ফিরদা খা ন বা ল িময়া িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৮৪৮ 

৫৮১ মমতাজ বগম মা: মাসেলম িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৭৮০ 

৫৮২ আিছয়া খা ন  িময়া িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩১৪৪ 

৫৮৩ মাসা ৎ শাহনাজ হা  িময়া িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৮৪০ 

৫৮৪ মাছা: িমনারা খা ন মাসেলম বপারী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৭২৪ 

৫৮৫ মা: বলােয়ত হােসন আ: রিহম িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৭০৯ 

৫৮৬ তারা বা  মা: ফািহম  উি ন িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৬৩৭ 

৫৮৭ রািশদা মা: দেলায়ার হােসন িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৭৬৩ 

৫৮৮ িশদা কিলম উি ন িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৮৩৮ 

৫৮৯ আ  সাইদ আিমন উি ন সরকার িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৮৩০ 

৫৯০ মা: আ: আিজজ নওয়াব আলী িমক মেহশ র ৭৮০৭০০৯৮৩৭ 

৫৯১ মা:ছফর আলী ত আমজাত আলী িমক মেহশ র ১৯৯৪৬১১৬৫২৫০০০২০০ 

৫৯২ িশিরনা আ ার মা: আলতাব হােসন িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৭৬২ 

৫৯৩ মা: লাল িময়া সেলম উি ন িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৬৪১ 

৫৯৪ েদজা মা: শিহদ উল াহ িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৬৫১ 

৫৯৫ আেমনা খা ন মা: জয়নাল আবিদন িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৭৩১ 

৫৯৬ িশদা আ: সালাম িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৭৪৬ 

৫৯৭ মাহা দ আলী ত ইবর আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৫৪৭ 

৫৯৮ মা: ইউ স আলী ত হােতম আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৫৮৩ 

৫৯৯ জ রা খা ন মা: িসরা ল ইসলাম িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৫৫৩ 

৬০০ মা: জাহরা আলী ত মিফজ উি ন িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৫৮৫ 

৬০১ মা: রিফ ল ইসলাম মা: কারফান আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৬১৭ 

৬০২ জসিমন আ ার মা: ফরহাদ হােসন িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২২৬৫ 

৬০৩ মােজদা খা ন মা: রিফ ল ইসলাম িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৭২১ 

৬০৪ মা: ল ইসলাম ত নাবলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৫৮৯ 

৬০৫ ইি ছ আলী ত মাছেলম উি ন িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৮৬১ 

৬০৬ মাছা: িকতািব খা ন ছাই ল িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০৩১৯৫৪ 

৬০৭ মা: হািফ ল ইসলাম মা: আ ল হােসন িমক খা িলয়া ১৯৯৪৬১১৬৫২৫০০০৩০০ 

৬০৮ মা: সাই ল ইসলাম ত হােতম আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৬৩৬ 

৬০৯ মা: হা ন আলী মা: ছারহাব আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৯৫৫ 

৬১০ মা: আ র রিহম ত স ম আলী িমক বােদ পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৩০১৩ 

৬১১ মা: হলাল উি ন মা: ছারহাব আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৯৩৮ 

৬১২ মা: আ: খােলক ত বিছর উি ন কারী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২০৯৩ 

৬১৩ হলাল উি ন আ: সালাম িমক খা িলয়া ১৯৮৪৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

৬১৪ রেমাহা দ ত নাব আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২২৫৭ 



৬১৫ মাসা ৎ ফােতমা বগম মা: আ র রা াক িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৯৩২ 

৬১৬ শফালী খা ন মা: আ: হািমদ িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৬৩০ 

৬১৭ 
মাছা: খােদজা বগম ত আ ল কালাম 

আজাদ 
িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২৮৫৭৬ 

৬১৮ মা: চান িমঞা মা: আ: বােরক িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৯৬৮ 

৬১৯ মা: আ  তােলব কা  মা: আ: খােলক িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৪২৬ 

৬২০ শিরফা খা ন মা: িরয়াজ উি ন িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৫৫৯ 

৬২১ গালাম মাস ফা ল ইসলাম িমক খা িলয়া ৪১৯৭০৫৭৪৬৮ 

৬২২ মাসা ৎ আছমা খা ন মা: ইউ ছ আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৯২৯ 

৬২৩ মা: সালায়মান ত জবান আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৩০৬ 

৬২৪ মা: ফরহাদ হােসন মা: ফজ ল হােসন িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৩২৫ 

৬২৫ মা: আেনায়ার হােসন মা: হােতম আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৫৫৬ 

৬২৬ মা: শহী ল াহ তিমজ আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৯৮২ 

৬২৭ মা: গালাম মাস ফা মা: লাকমান আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩২৭৪ 

৬২৮ মা: সােহল রানা মা: সাহরাব আলী িমক মেহশ র ১৯৯৪৬১১৬৫২৫০০০২০০ 

৬২৯ মা: একাববর আলী ত মিফজ আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৪৯৮ 

৬৩০ মা: হােছন আলী মা: লতান আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৩২৯ 

৬৩১ মা: আ: মা ান মা: হােতম  আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩২৬৪ 

৬৩২ মা: রিফজ উি ন ত রাজ মা দ িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩১৭৮ 

৬৩৩ হেজরা খা ন ত ইনসান আলী িমক মেহশ র  ৬১১৬৫২৫০২৩০৭৫ 

৬৩৪ মাছা: বা  মা: র আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৮৭৭ 

৬৩৫ আ ল কালাম আ ল রহমান িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩১০৭ 

৬৩৬ মা: মিফজ উি ন মা: চান িময়া িমক মেহশ র ৭৩৫৭০৩১৪৬২ 

৬৩৭ মন ল ইসলাম মা: শহী ল াহ িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩১৩৪ 

৬৩৮ মা: হােছন আলী মা: হােমদ আলী ি  িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৫০৬ 

৬৩৯ মা: আ: জিলল মা: আ াছ আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩১৭৭ 

৬৪০ মা: জ আলী মা: আ র রহমান িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৪২৯ 

৬৪১ ল ইসলাম সাহরাব আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০৩১৫৯৯ 

৬৪২ মা: িফ জ আলী ত ফজর আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৫৬১ 

৬৪৩ জয়মন জােহর উি ন িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭৮৭৯ 

৬৪৪ হেসন আলী ত স ম ম ল িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৯৭৬ 

৬৪৫ মা: বাদশা িময়া মা: আজমত আলী িমক খা িলয়া ১৯৯৩৬১১৬৫২৫০০০৯০০ 

৬৪৬ চ ন মা দ ত আ: খােলক িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০৩১৫৯৩ 

৬৪৭ মা: আ ল হােসন হযরত আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২১৭৩৫ 

৬৪৮ আ: খােলক মিফজ আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩০২১ 

৬৪৯ মা: আকবর আলী ত আ ার আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০৩২৩৮১ 

৬৫০ মা: িদল মা দ আ র রহমান িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৯৯৬ 

৬৫১ মা: লাল মা দ মা: আ: রহমান িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০৩১৫৪১ 



৬৫২ মা: সা ার আলী ত ইনছান িমক মেহশ র ১৯৭৮৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

৬৫৩ মাছা: ফিরদা খা ন ত জােবদ আলী িমক মেহশ র ৩৭৫৬৯৫০০৩০ 

৬৫৪ মাছা: মেনায়ারা বগম মা: চান িময়া িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩২৮৮ 

৬৫৫ হােজরা খা ন আ র রা াক িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৯৬৯ 

৬৫৬ 
মাছা: কমলা খা ন মা: মাফা ল 

হােসন 
িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৫৩২ 

৬৫৭ মাতােলব হােসন হােতম আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৯৯৭ 

৬৫৮ আছমা মা: হািফজ উি ন িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৫৭৭ 

৬৫৯ রােবয়া খা ন ত রািফ ল ইসলাম িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০৩০৫১৪ 

৬৬০ মা: মাবারক আলী মা: র আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৫২৫ 

৬৬১ রজাহান ত র আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০৩১৫৭১ 

৬৬২ মা: আ ল মা ান ত আ র রিহম িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৬৯২ 

৬৬৩ মা: আ ল হােসন ত গহর আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২০৭২ 

৬৬৪ 

মা: র নবী মা: আ ল হােসন 
বীর ি  যা া 

িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২০৭৬ 

৬৬৫ রী রমজান আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৮৪৩ 

৬৬৬ 
মা: নজ ল ইসলাম মা: রমজান আলী 

ম ল 
িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৬০৫ 

৬৬৭ মা: গালাম মাস ফা মা: আ  হািনফা িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৪৯৭ 

৬৬৮ মা: জালাল উি ন মা: সমর আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২১৭৮ 

৬৬৯ মা: জয়নাল আেবদীন মা: সমর আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২১৭৩ 

৬৭০ মাঃ খিল র রহমান আঃ ববার িমক খা িলয়া  ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০৪০০ 

৬৭১ বা ল হােসন আঃ মােলক িমক খা িলয়া  ১৯৮৮৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

৬৭২ মাঃ শাহজাহান মাঃ আঃ কােদর িমক খা িলয়া  ৬১১৬৫২৫০২২৩২৯ 

৬৭৩ মা: িমলন িমঞা আহা দ আলী িমক খা িলয়া  ৬১১৬৫২৫০২২৪৪৩ 

৬৭৪ মাছা: মিল কা বগম মা: িমলন িমঞা িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৪২৩ 

৬৭৫ মা: রহাব আলী ত হেছন আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০৩০৪৮৩ 

৬৭৬ মা: হযরত আলী ম ল ত ডং  ম ল িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৯৬১ 

৬৭৭ ম ল হােসন ত রজব আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩০৪৩ 

৬৭৮ মা: হিব ল াহ ত রিফ ল ইসলাম িমক মেহশ র ১৯৯৩৬১১৬৫২৫০০০২০০ 

৬৭৯ মা: কিলম উি ন মরল ত মহান আলী মরল িমক মেহষ র ৬১১৬৫২৫০২৩৭১১ 

৬৮০ আশরাফ আলী ত কিছ ি ন িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩০৩৫ 

৬৮১ ছােলহা খা ন মিফজ আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩০২২ 

৬৮২ মা: রিফ ল ইসলাম মা: আ: মা ান িমক মেহশ র ১৯৯২৬১১৬৫২৫০০০৩০০ 

৬৮৩ মা: মােমনা খা ন মা: মাফা ল িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৫৮১ 

৬৮৪ মা: আ: রা াক মা: জবান আলী িমক খা িলয়া ৯৩১৯৫৬৫৩৮৪৩৪৬ 

৬৮৫ মা: আ  তােলব কা  মা: আ: খােলক িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৪২৬ 

৬৮৬ 
মা: েহল িমঞা ত কােশম আলী 

ম ল 
িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৯৭৯ 



৬৮৭ মহর জান মা:ইমান আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২২২০ 

৬৮৮ মা: লতান আহা দ ত আ: হািকম িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২২২১ 

৬৮৯ সােহব আলী ত আছর আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৯৩২ 

৬৯০ রািজয়া খা ন আ ল জববার িমক খা িলয়া ১৯৪৮৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

৬৯১ 
মা: আ ল মা ান ত হােতম আলী 

সরকার 
িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৯৬৯ 

৬৯২ মাছাঃ জাহা ারা খা ন মাঃ সিলম িময়া িমক খা িলয়া  ১৯৯৩৬১১৬৫২৫০০০৩০০ 

৬৯৩ িফয়া নওেসর আলী িমক খা িলয়া  ৬১১৬৫২৫০২১৯১২ 

৬৯৪ আেমনা খা ন ল ইসলাম িমক খা িলয়া  ১৯৪৭৬১১৬৫২৫০০০০০ 

৬৯৫ আেনায়ারা বগম ত আ ল হােসন িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৫৫৭ 

৬৯৬ মাছা: িমনারা খা ন মা: সােহল িময়া িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩১৪৮ 

৬৯৭ হােজরা খা ন আ: খােলক িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৮৩৫ 

৬৯৮ 
মা: শাহা আলী আলহাজ বািজত 

উ াহ 
িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২২৯৩ 

৬৯৯ মাছা: হাসনা খা ন মা: ম ল হােসন িমক পাহাড়পাবইজান ৩৩০১৬৮১৬৫০ 

৭০০ মা: রা  িময়া মা: জালাল িময়া িমক পাহাড়পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯১৯৭ 

৭০১ মাছা: রািজনা খা ন মা: আ: মাতােলব িমক কাটবওলা ১৯৯৬৬১১৬৫২৫১০০১০০ 

৭০২ জিমলা কমল আলী িমক পাহাড়পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৮৬৬২ 

৭০৩ মাছা: হােজরা খা ন হযরত আলী িমক পাহাড়পাবইজান ৪৬০৯২৫৮৭২০ 

৭০৪ ফািহমা খা ন মা: আনসার আলী িমক পাহাড়পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯৩০৫ 

৭০৫ মাছা: স া আ ার মা: স জ িমঞা িমক খা িলয়া ১৯৮৯৬১১৬৫২৫০০০২০০ 

৭০৬ 
মা: শিফ ল ইসলাম মা: সােহব আলী 

সরকার 
িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৫৩৬ 

৭০৭ মা: লাল িময়া আলহাজ হােছন আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২২২৭ 

৭০৮ মা: জালাল উি ন ত আ: হািকম িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২২৩৫ 

৭০৯ মাসা ৎ আেনায়ারা বগম ত র মাহ দ িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৭৬৫ 

৭১০ 
মা: স রজ িমঞা মা: সােহব আলী 

সরকার 
িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৫৩৭ 

৭১১ মাছা: কমলা খা ন মা: মিজ র রহমান িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৫০৩ 

৭১২ জিমলা খা ন র মাহা দ িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২২৫৯ 

৭১৩ মাছা: খাতজা বগম মা: মিতউর রহমান িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩০৬৫ 

৭১৪ মা: ইনছান আলী ত ই ািহম ফিকর িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২১১৯ 

৭১৫ িফয়া নওেসর আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৯১২ 

৭১৬ আলম আ াস আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৭৬৮ 

৭১৭ মাছা: শরীফা খা ন মা: েশদ আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৩৩৬ 

৭১৮ মা: িলয়াকত আলী ত আ: হািকম িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২২৭৭ 

৭১৯ মা: মার আলী ত ওয়ােহদ আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২২৭১ 

৭২০ শির ল ইউ ছ আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৯৪১ 

৭২১ ইউ ছ আলী ত হােতম আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৮৮৭ 



৭২২ র াক তহর আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৯২০ 

৭২৩ মা: মাস ফা শাম ি ন িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৮৭৭ 

৭২৪ সািজদা খা ন মা: আ ল বােরক িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৬৮৮ 

৭২৫ মাছা: রী বগম ত উয়াজ আলী শখ িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৪২২ 

৭২৬ আেনায়ারা বগম মা: আ ল হােসন িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৬৮১ 

৭২৭ মা: কিছ ি ন ত সা  শখ িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৪৬৬ 

৭২৮ মা: স ম আলী ত সকা ার আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২০৯৯ 

৭২৯ মা: মিফ ল ইসলাম মা: ইউ ছ আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০৩১৯৮০ 

৭৩০ আেমলা খা ন মা: মার আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২২৭২ 

৭৩১ মাছা: আবছান নছা মা: আববাছ আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৪২৮ 

৭৩২ মা: লাল িময়া মা: আববাছ আলী িমক মেহশ র  ১৯৯৩৬১১৬৫২৫০০০৩০০ 

৭৩৩ ফােতমা খা ন মা: আ ল হািলম িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০৩১৯৮৯ 

৭৩৪ রী রিফক িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৭৮৯ 

৭৩৫ মাসা ৎ িকয়া খা ন মা: ইমান আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৭১৭ 

৭৩৬ েলখা খা ন ে া িময়া িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৮৫০ 

৭৩৭ আয়শা খা ন আ: মাতােলব িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৮২৮ 

৭৩৮ মাছা: রী খা ন সজ ল ইসলাম িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৪১৩২ 

৭৩৯ মাছা: হােজরা খা ন মা: সাবান আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৪১৩০ 

৭৪০ 
িজ াতারা খা ন মা: কিলম উি ন 

মড়ল 
িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৭৩৫ 

৭৪১ মাছা: রাণী আ ার আিলম হােসন িমক মেহশ র ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০৩০০ 

৭৪২ মা: আ: মােলক ত আ: হািকম িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২২১৪ 

৭৪৩ মা: ইয়ার আলী ত স ম আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২২৫৬ 

৭৪৪ মা: সিলম হােসন মা: িলয়াকত আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৩২৮ 

৭৪৫ মা: মাকেসদ আলী ত নাবালী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৪৯৩ 

৭৪৬ আিম ল ইসলাম ত পা  ম ল িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩১২৬ 

৭৪৭ আলী হােসন মা: রাজ আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৭৯৬ 

৭৪৮ মা: িমরাজ আলী মাহা দ আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৫৯৬ 

৭৪৯ নজ ল ইসলাম ত মহর আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩২২৭ 

৭৫০ মেনায়ারা খা ন মা: শহী ল াহ িমক মেহশ র  ৬১১৬৫২৫০২২৯৮৩ 

৭৫১ সেমলা বা  ত মা: ওরীউল াহ িমক মেহশ র  ৬১১৬৫২৫০২৩০২৪ 

৭৫২ মা: আববাছ আলী ত ওয়াজ আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০৩০৫৬৪ 

৭৫৩ ছামাদ আলী ত আ: কিরম িমক মেহশ র  ৬১১৬৫২৫০২৩০৫৩ 

৭৫৪ তাফােয়ল আহে দ ফা ত সাবালী কারী িমক গাদাপা◌াড় ৬১১৬৫২৫০১৮৩২৮ 
৭৫৫ মাছা: শফালী ডা: মা: আ: মা আন িমক িত  ৬১১৬৫২৫০৩০৬৪১ 

৭৫৬ মাছা: হািছনা বা  মাছাবািল কাির িমক কাটবওলা ১৯৬৭৬১১৬৫২৫০১৬৯০০ 

৭৫৭ মাছা: মাহ জা খা ন মা: আ: হািলম িমক গাদাপাড়া ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০৬০০ 

৭৫৮ মা: মহিসন িময়া মা: আ: মা ান িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৩৬২ 



৭৫৯ মাসা ৎ মােলকা মা: আ: বােরক িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৯২৯ 

৭৬০ মা: আ: মােলক ত র ন আলী িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৬৭৬৬ 

৭৬১ মাসা: মেনায়ারা বগম মা: আ: হািলম িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৮১৪৯ 

৭৬২ মাছা: রািজয়া লতানা মা: িবল াল হােসন িমক িত  ৭৮০৭৮৩১৪১২ 
৭৬৩ িশিরনা খা ন ছাই ল ইসলাম িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৬৫২১ 

৭৬৪ মা: আ ল কােশম আলী ত হা ন আলী িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৬৯২৭ 

৭৬৫ মাছা: ল ম মা: িগয়াছ উি ন িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৯৪৬ 

৭৬৬ মা: আ  ইউ ফ ত সাবালী ারী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৯৩৪ 

৭৬৭ মাসা: ফােতমা মা: জ আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৮৮৮২ 

৭৬৮ মা: িবল াল হােসন ত সাবালী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭২৭৪ 
৭৬৯ মা: আ বকর িসি ক ত জােবদ আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৯৯১ 

৭৭০ মা: কামাল হােসন মা: ফজ ল হক িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৮২৭৫ 

৭৭১ আ: ছাহাব ত হােসন আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৮৯৪ 

৭৭২ মা: িমঠ ল মা: ফজ ৎল হক িমক গাদাপাড়া ১৯৯২৬১১৬৫২৫০০০৩০০ 

৭৭৩ মা: আ: মা ান ত জ র আলী িমক খা ◌ুিলয়া ৬১১৬৫২৫০২২১৪০ 

৭৭৪ মা: আজগর আলী কা  শখ িমক কমলা র  ১৯৮৯৬১১৬৫২৫০০০০০০ 
৭৭৫ মাছা: লায়লা আ ার মা: বা ল িময়া িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৫৯০৭ 

৭৭৬ মাছা: হািমদা খা ন মিজদা খা ন িমক চ নী আটা ৬১১৬৫২৫০২৪৩০১ 

৭৭৭ মাছা: িফেরাজা বগম মা: হােছন আলী িমক চ নী আটা ৬১১৬৫২৫০২৪৩৩৩ 

৭৭৮ মাসাঃ সােজদা খা ন মা: আ: কােদর িমক চ নী আটা ৬১১৬৫২৫০২৫৫২৮ 

৭৭৯ মা: আেমনা খা ন মা: আ: মােলক িমক চ নী আটা ৬১১৬৫২৫০৩১৯১০ 

৭৮০ মাছা: জেলখা খা ন মা: ফজ ল হক িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৮২২৬ 
৭৮১ মাছা: ফােতমা ত কারী সাবালী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৯২৭ 

৭৮২ মাসা: রািজনা খা ন মা:খ জমেসদ আলী িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৯৩৮৫ 

৭৮৩ মাছা: হােজরা খা ন মা: লতান িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৯৫৫ 

৭৮৪ রিফ ল  ইসলাম আ ল হােসন িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭৯৩০ 

৭৮৫ মাসা ৎ ইয়ারজান খা ন মা: আশরাফ আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৯৬৩ 

৭৮৬ মা: ফা ক হােসন মা: মন র আলী িমক কাটবওলা ২৮৫১৬৫৪২৬৫ 
৭৮৭ মা: আ  বকর িছি ক ত আ: রহমান ম ল িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২০৮৮ 

৭৮৮ মা: শািহন িমঞা মা: আ: হক িমক কমলা র ১৯৮৯৬১১৬৫২৫০২৯৪০০ 

৭৮৯ মা: খিল র রহমান মা: আ: রা াক িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৩৬৬ 

৭৯০ মাছা: িশদা বগম মা: জিহর উি ন িমক কাটবওলা ২৮৫৪৫৪৬৯০৬ 

৭৯১ মাছাঃ ছােলহা খা ন লতান িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৪১৫ 

৭৯২ মা: জ র উি ন ত রিহম তার িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬১৫৪ 
৭৯৩ মা: জালাল উি ন ত আ: গ র িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৫৯৯৯ 

৭৯৪ মা: আমজাদ আলী মা: রমজান আলী 
ী 

িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬১৫৮ 

৭৯৫ মা: সিফ ল ইসলাম মা: আ: হািলম িমক কাটবওলা ১৯৯৪৬১১৬৫২৫০০০১০০ 



৭৯৬ মা: ল ইসলাম মা: নািজম উি ন িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬১৫১ 

৭৯৭ মা: আতাহার আলী মা: রমজান আলী 
ী 

িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬০৯৮ 

৭৯৮ মিজ র রহমান মা: রিফজ উি ন িমক কাটবওলা ৫১০১৬৪৮৪৯০ 
৭৯৯ মা: সেলম উি ন ত হযরত আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬১৬২ 

৮০০ মা: মাস ফা মা: সাহা ম ল িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭৫৪৪ 

৮০১ মাসা: রয়মন নছা ত ইম াজ আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬১৪৮ 

৮০২ মাছা: র জাহান মা: আ ল কালাম 
আজাদ 

িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬১৪৬ 

৮০৩ মাছা: েবদা খা ন ত হােছন আলী িমক কাটবওলা ১৯৭৯৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

৮০৪ িব মাস ফা িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৯০৭ 
৮০৫ মা: নওেশর আলী ত নঈ ি ন ম ল িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৪১২ 

৮০৬ মা: জাহা ীর আলম মা: আ  তােলব িমক কাটবওলা ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০২০০ 

৮০৭ মা: মাফা ল হােসন মা: আ  তােলব িমক কাটবওলা ১৯৮৬৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

৮০৮ রাহাতন ত &এলাহী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৪০১ 

৮০৯ মা: আ  তােলক ত হািফজ উি ন 
ম ল 

িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬০৯৬ 

৮১০ মা: আির ল ইসলাম মা: র আলী িমক সন পাড়া ১৯৯২২৬৯৩০০৪০০৩০০ 
৮১১ মা: আ  বকর িসি ক মা: আছর আলী িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৬৩০৩ 

৮১২ িরপা খা ন মাখেলছ িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৬২৩৪ 

৮১৩ মা: রেশদ আলী মা: আ ল কােশম িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৫৮৭৯ 

৮১৪ মা: মাস ফা আ: কিরম িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৬৩২৯ 

৮১৫ মা: গিন িময়া ত আ: কােদর িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৫৮৪৫ 

৮১৬ মাছা: ফিরদা খা ন আকবর আলী িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৬১০১ 
৮১৭ মা: শাহাজাহান মা: সমেশর আলী িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৬০০৭ 

৮১৮ মা: মাছেলম উ ীন ত হােতম আলী িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৬৫৩৭ 

৮১৯  মদন চ  গাপ রাধা গািব  চ  গাপ িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৬৩৫৯ 

৮২০ মাসা ৎ তারা বা  মা: সকা র আলী িমক বাহা র র ৬১১৬৫২৫০১২২৯৭ 

৮২১ মা: কােশম আলী ত ন আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৯৩২ 

৮২২ আ: রিহম ত ইসমাইল হােসন িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭৮৪১ 
৮২৩ মাছা: হািছনা বা  মা: মিহর উি ন িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৬৯৭ 

৮২৪ মাছা: হ ফা খা ন জ র উি ন িমক বািলয়া পাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০১২৮ 

৮২৫ মা: হােছন আলী ত আ াবর আলী িমক কাঠািলয়া ৬১১৬৫২৫০২০৫৩১ 

৮২৬ মাছা: ফিজলা খা ন মাহা দ আলী িমক কাঠবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬১০৮ 

৮২৭ মাছা: আেমনা খ ন মা: করামত আলী িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮০৯১ 

৮২৮ রীতা বালা ত মিন  চ  গাপ িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৬৩৭৮ 
৮২৯ মাছা: হািফজা শর মা দ িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৬০১৪ 

৮৩০ মাছা: আেনায়ারা বগম মা: বজর আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০৩১৫৩২ 

৮৩১ মাছা: আেমনা খা ন মা: বিছর উি ন িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৫৫৩ 



৮৩২ র বগম মিনর উি ন িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৭৮৫ 

৮৩৩ মিন  চ  দাস ত জিগ  চ  দাস িমক চ নী আটা ৬১১৬৫২৫০২৪৩৮০ 

৮৩৪ মাছা: রািবয়া বওয়া ত এশার উি ন িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭১৭০ 

৮৩৫ মাছা: রািবয়া বওয়া ত সােহদ আলী ম ল িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭২১৮ 
৮৩৬ মা: আ: মিজদ ত সাহা আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭১৫৯ 

৮৩৭ আ: হািকম জয়নাল িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৬১৬৬ 

৮৩৮ মা: বা র আলী ত অিল মা দ িমক চ নী আটা ১৯৭৫৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

৮৩৯ আেনায়ারা বগম মা: আেবদ আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৮৯৫ 

৮৪০ িমনারা খা ন মা: নওেশর আলী িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৬৯৬৯ 

৮৪১ মাছা: হােজরা খা ন মা: ফজর আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৮২৮১ 
৮৪২ শামর জান িবিব মা: আজগর আলী িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৬৪৬৫ 

৮৪৩ মা: স ম আলী ত শহর আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৭৩১ 

৮৪৪ মা: আ: মাতােলব মা: লমা দ িমক দিড় কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৫০৩৩ 

৮৪৫ মা: আ: ছামাদ ত হােছন আলী িমক চ নী আটা ৬১১৬৫২৫০২৫২৩৮ 

৮৪৬ মা: মাসেলম উি ন ত মা: রহমহত আলী িমক দিড় কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৪৯৫৯ 

৮৪৭ মাছা: মােজদা খা ন মা: চ ন িময়া িমক চ নী আটা ৬১১৬৫২৫০২৫৮৮৪ 
৮৪৮  উেপ  চ  দাস ত পা  চ  দাস িমক চ নী আটা ৬১১৬৫২৫০২৪১৭ 

৮৪৯ মাসা ৎ মেনায়ারা বগম মা: হািব ল াহ িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০৩২৩৭১ 

৮৫০ মা: আ  তােলব মা: আশরাফ আলী িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮৫৫৯ 

৮৫১ মা: ছাই ল ইসলাম মা: জহর আলী িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮৯৬১ 

৮৫২ মা: ফজর আলী মা: আলাল উি ন 
ফরাজী 

িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮৮১০ 

৮৫৩ মা: মিফজ উি ন মা: জয়নাল আেবিদন িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮২২৯ 

৮৫৪ মা: মজ  িময়া মা: িসরা ল ইসলাম িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮৭৪২ 

৮৫৫ মা: আিম ল ইসলাম মা: আলতাব হােসন িমক কমলা র ৫১০৪৫৪৭৩৭৬ 

৮৫৬ মা: সহাববর আলী মা: িলয়াকত আলী িমক কমলা র ১৯৯২৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

৮৫৭ মা: ছফর আিল ত জােবদ আলী িমক কমলা র ৬৪৫৬৯৮০৮৯২ 

৮৫৮ মা: আ  তােহর  ত র ম ল িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮৯৪৫ 
৮৫৯ মা: হিব র রহমান ত- মেয়জ উি ন 

আক  
িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮৯৬৩ 

৮৬০ মা: বারহান উি ন   মা: জয়নাল আেবদীন িমক কমলা র ১৫০৭০২৬১১৮ 

৮৬১ মা: আ ল ছামাদ মা: মাসেলম উি ন 
ম ল 

িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৯৬০৯ 

৮৬২ মাহা দ আলী মা: মাসেলম উি ন 
ম ল 

িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৯৬০০ 

৮৬৩ মা: আনেছর আলী মা: জেয়ন উি ন িমক কমলা র ৯৩১৫৭৬৬২৪৯৮৯৭৮ 
৮৬৪ মা: হােছন িময়া মা: মিজদ িমক কমলা র ১৯৯২৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

৮৬৫ মা: জন িময়া মা: হা ন অর রিশদ িমক কমলা র ৫৫৫৭১০০০৩৮ 

৮৬৬ মাছা ৎ ফিরদা খা ন মা: জয়নাল আেবদীন িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮৩৩৭ 



৮৬৭ মা: শিহ ল াহ   মা: আ ল কালাম িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০১২৬৯০ 

৮৬৮ মা: হাসান আলী মা: র ল আমীন িমক কমলা র ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০৪০০ 

৮৬৯ মা: ইসরািফল ত জাফর আলী িমক কমলা র ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০৩০০ 

৮৭০ মা: হাছান আলী ত সাহাব উি ন িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮৪৫২ 
৮৭১ মাছা: আেনায়ারা বগম ত হাসমত আলী িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮৩২১ 

৮৭২ মা: জমেসদ আলী ত ওমর আলী িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৯৩৭৪ 

৮৭৩ মা: লাকমান আলী ত দরাজ আলী িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮৬৬৮ 

৮৭৪ মা: হািব র রহমান ত: ইসমাইল হােসন িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৯৩০৬ 

৮৭৫ মা: ম ল হক মা: আস াজ আলী িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৯৪১৩ 

৮৭৬ মা: এমরান আলী ত ছােবদ আলী িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮৪৯৪ 
৮৭৭ মা: আ: আিজজ মা: শহর উি ন িমক কমলা র ৪৬৫৬৯৮৭৪৩৭ 

৮৭৮ মা: মাকেল র রহমান মাহা দ আলী িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৯৬০১ 

৮৭৯ মা: িমলন িময়া  আ: রিশদ িমক কমলা র ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০১০০ 

৮৮০ মা: আ: রিশদ  মা: জরত আলী িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮৪৯৩ 

৮৮১ মা: ওহাব আলী ত আলতাব আলী িমক রাজাবাড়ী ৬১১৬৫৫১০৩৯৪৪২ 

৮৮২ মা: সাহরাফ আলী ত আম াজ আলী িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৯৪৫৬ 
৮৮৩ মা: আিন র রহমান (িমলন) মা: ম জ ল হক িমক কমলা র ১৯৮৭৬১১৬৫২৫০৩১৭০০ 

৮৮৪ মা: আ  হািনফা (মিতন) মা: হলাল উি ন িমক কমলা র ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০৪০০ 

৮৮৫ মাছা: জাৎসণা মা: ফরমান আলী িমক কমলা র ৪২০১৬৬৪৪৯৯ 

৮৮৬ র জ আলী মা: আশরাফ আলী িমক কমলা র ৩৩১৩০৩১৮৫৫২৩৭ 

৮৮৭ মাছা: িশদা খা ন মা: তাতা িময়া িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮৩০৫ 

৮৮৮ মা: দেলায়ার হােসন আ ◌ু◌ু◌ু◌ুর রিহম িমক কমলা র ৫৫৫১১৮১১২৫ 
৮৮৯ মাছা: হ ফা বগম ত আ র রিহম িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৯৪৯৯ 

৮৯০ মা: মহিসন হােসন মা: জয়নাল আেবিদন িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮২২৭ 

৮৯১ মাছা: িমনারা খা ন মা: মিফজ উি ন খান িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮৯৭৭ 

৮৯২ মা: আ: আিজজ ত ওসমান আলী িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৯৩৮২ 

৮৯৩ মাছা: জয়নব বা  মা: র উল াহ িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮৭৯৩ 

৮৯৪ মা: মক ল হােসন ত ফা  সক িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৯১০৪ 
৮৯৫ মা: শিফ ল ইসলাম মা: হািফজ উি ন িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৯১০৭ 

৮৯৬ চ  বা  মা: আহা দ আলী িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮২৬৬ 

৮৯৭ মা: আেনায়ার হােসন আ: লিতফ িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৯৩৭৮ 

৮৯৮ মা: আ  বােছদ মিজবর রহমান িমক কমলা র ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০২০০ 

৮৯৯ মা: জালাল ত উসমান আলী িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৯৫৬৭ 

৯০০ মা: মাফা ল হােসন আ: আিজজ িমক কমলা র ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০৪০০ 
৯০১ রিফ ল ইসলাম আমজাত হােসন িমক কমলা র ১৯৯৩৬১১৬৫২৫০০০১০০ 

৯০২ মা: আ: মিজদ জ আলী িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০৩১৭৯৩ 

৯০৩ মা:আিত র রহমান আ: আিজজ িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০৩১৭৯৩ 

৯০৪ মাছা: আেয়শা খা ন ত র মাহ দ িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৯৮১০ 



৯০৫ মা: আ: বােছদ দরাজ আলী িমক কমলা র ১৯৯২৬১১৬৫২৫০০০২০০ 

৯০৬ মাছা: হািসনা বা  মাছা: মাছাবালী কারী িমক কমলা র ১৯৬৭৬১১৬৫২৫০১৬৯০০ 

৯০৭ িফক লতান িমক কমলা র ১৯৯২৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

৯০৮ মা: ফরহাদ আলী আ ল হােসন িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮৫৭০ 
৯০৯ মা: দ য়ার আলী মা: আনসার আলী িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮৮১৮ 

৯১০ মা: ফা ক মা: আনসার আলী িমক কমলা র ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০৩০০ 

৯১১ মা: আ: রিহম রিহম িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮৭৯২ 

৯১২ মাফা ল হােসন ত ইসমাইল িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮৭৯২ 

৯১৩ মাছা: হােজরা খা ন সিলম িময়া িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮০৬০ 

৯১৪ মা: হলাল উি ন আ: হক িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮০৬৫ 
৯১৫ মা: আ: মা ান মা ন মাবারক আলী িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৯৫৯০ 

৯১৬ মা: ওয়াজ আলী ত হা ন আলী িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৯৫৪০ 

৯১৭ আ: মােলক ত ববার ম ল িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৯৪৬১ 

৯১৮ মা: জিলল ত মাছাব আিল 
সরকার 

িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮২৭৪ 

৯১৯ আহা দ আলী ত আিমর উি ন িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮২৬৫ 
৯২০ মা: রিমছা খা ন আয়রন নছা িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮২৩২ 

৯২১ মিজবর রহমান ত হােমদ আলী িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮৫৫৩ 

৯২২ মক ল হােসন ত কা  শখ িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৯১০৪ 

৯২৩ মা: তারা িময়া আ ল হােসন িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৯৩২১ 

৯২৪ নজ ল ইসলাম আ ল হােসন িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮৬৯১ 

৯২৫ সােজদা খা ন ল ইসলাম িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮৫৮১ 
৯২৬ শির ল মহর আলী িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮৭৬৪ 

৯২৭ সাই ল ইসলাম মমতাজ আলী িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০৩০৩৩৫ 

৯২৮ িলটন িময়া মহর আলী িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০০০২৫৫ 

৯২৯ আ ল কােশম ত আছর আিল িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৯৯১ 

৯৩০ বাব  হােসন জয়নাল আেবিদন িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৯৬২৫ 

৯৩১ দরাজ আিল ত লতান আহেমদ িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০৩১৭৮২ 
৯৩২ নােয়ব আলী ত সমান আলী িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০৩০২৮৯ 

৯৩৩ জালাল উি ন রফান আলী িমক কমলা র ১৯৯২৬১১৬৫২৫০০০০০০০০ 

৯৩৪ িবল াল হােসন রবান আলী িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০৩০১১৮ 

৯৩৫ আই ব আলী হােতম আলী িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮২৩৬ 

৯৩৬ হােছন আলী ত রিহমি ন িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৯৬৫৪ 

৯৩৭ খারেশদ আলম ত আ  জাবর িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০৩০১৮৭ 
৯৩৮ রেসাল া ত রমজান আলী িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৯৬৭২ 

৯৩৯ আয়রন নছা সয়দ আলী িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮১৩ 

৯৪০ আ: আিজজ ত হােসন আলী িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮৩৩১ 

৯৪১ রিফ ল ইসলাম রা াক িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০৩০০২৮ 



৯৪২ হা ন অর রিশদ হািলম িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮৫৫৭ 

৯৪৩ আ ল হােসন ত নসর আলী িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮৮৪৪ 

৯৪৪ আ: খােলক হােতম আলী িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৭৯৯৭ 

৯৪৫ মা: এমদা ল হক আ ল ক ছ িমক খা িলয়া ৭৩৩২৪১৩৭৭৭ 
৯৪৬ মা: আ: হািলম মা: নওেশর আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৯৬২ 

৯৪৭ মা: সা াম হােসন মা: নওেশর আলী িমক খা িলয়া ৭৩৫১৭১৯৭৬৫ 

৯৪৮ মা: আ ল গ র ত মিফজ উি ন িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৭০০ 

৯৪৯ মা: আয়েনল আলী মা: সমর আিল িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২১৯৩ 

৯৫০ মা: নয়ন আলী মা: সমর আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২১৮৩ 

৯৫১ জান বগম মা: শরাফাত আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৬৭৯ 
৯৫২ মা: লালচান িময়া মা: র আলী িমক খা িলয়া ১৯৯২৬১১৬৫২৫০০০৩০০ 

৯৫৩ সােজদা খা ন মা: কামাল হােসন িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৩০৫ 

৯৫৪ মা: ফা ক হােসন মা: আ: খােলক িমক খা িলয়া ১৯৯৩৬১১৬৫২৫০০০২০০ 

৯৫৫ আেমনা খা ন ত নাজ ল িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৩০৪ 

৯৫৬ মা: আ ল মা ান মাহা শখ িমক খা িলয়া ২৮৩৫৭৭২৮৪৫ 

৯৫৭ মা: আকতার আলী ত ওয়ােহদ আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৩৩৮ 
৯৫৮ মা: বােছদ িময়া মা: আ ল কালম িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৯৪৯৯ 

৯৫৯ মা: করামত আলী আলহা  বািজত 
উল াহ 

িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২২৯৮ 

৯৬০ মাছা: লাভলী আ ার মা: ফজ ল হক িমক খা িলয়া ১৯৯৪৬১১৬৫২৫০০০২০০ 

৯৬১ মা: আ ল বােওশ মা: আ ল কােদর িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৫৩৬ 

৯৬২ মা: ছাই ল ইসলাম মা: ল হক িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২১৫৩ 
৯৬৩ আ ল মহর আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৯০৩ 

৯৬৪ হািমদা বগম মা: জাহর আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৫৯৬ 

৯৬৫ আরফান আলী ত ছেমদ আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৫৯৭ 

৯৬৬ মা: আ ল ছালাম ত তােছর ম ল িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৭১১ 

৯৬৭ মাখেল র রহমান মক ল হােসন িমক খা িলয়া ১৯৭৫৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

৯৬৮ মা: খাকন িময়া ত মিত িময়া িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৩১৬ 
৯৬৯ ছােহরা বগম মা: আ  হািনফ িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৭১২ 

৯৭০ মেনায়ারা ত িছি ক িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৮৩৩ 

৯৭১ মা: ছিমর উি ন ত তােছর আলী ম ল িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৯৫৬ 

৯৭২ মা: সিলম িময়া মা: নওেশর আলী িমক খা িলয়া ১৯৯৩৬১১৬৫২৫০০০৩০০ 

৯৭৩ মা: আ: মােলক মা: আ: খােলক িমক খা িলয়া ১৯৭৮৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

৯৭৪ মাছা: তাছিলমা খা ন মা: বােছদ আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২৪১৪৯ 
৯৭৫ েবদা  খা ন মা: রিফ ল ইসলাম িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৭১৪ 

৯৭৬ মা: ছাই ল ইসলাম ইউ ছ আলী িমক খা িলয়া ১৯৭১৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

৯৭৭ মা: মাশাররফ হােসন ত আ  বকর িছি ক িমক খা িলয়া ১৯৯২৬১১৬৫২৫০০০৪০০ 

৯৭৮ ফােতমা বগম মা: আ ল হােসন িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৪৮৯ 



৯৭৯ মা: আলমগীর হােসন মা: আ ল সালাম িমক খা িলয়া ১৯৯৩৬১১৬৫২৫০০০৩০০ 

৯৮০ ম: র ইসলাম ত রিহম উি ন িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৯১০ 

৯৮১ আেমলা খা ন মা: আ ল সালাম িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৬৬২ 

৯৮২ মােজদা বগম ত জবান আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৫৮৬ 
৯৮৩ মা: আ: খােলক ত আ াছ আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৩২৩ 

৯৮৪ রািবয়া খা ন মা: আ: র াক িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৯৬০ 

৯৮৫ কমলা খা ন মা: িবল াল হােসন িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৫৮৮ 

৯৮৬ শিরফা আ ার মা: সাই ল ইসলাম িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৯৫৭ 

৯৮৭ সােলহা বগম ত আ ল খােলক িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৫১৪ 

৯৮৮ মা: আ: মােলক ত আছর আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৩১৩ 
৯৮৯ মা: আলফাজ আলী আয়ার আলী িমক খা িলয়া ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০২০০ 

৯৯০ মা: আশরাফ আলী ত তােলব আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৫৬৮ 

৯৯১ ওয়াজ আলী ত সাহরাব আলী িমক খা িলয়া ১৯৭৮৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

৯৯২ মা: িসরাজ আলী ত করামত আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২১৯৭ 

৯৯৩ মা: র নবী মা: ছাই ল ইসলাম িমক খা িলয়া ৮৬৮৭৭৮৮৪১৭ 

৯৯৪ মা: ফা ক হােসন ত কছর আলী িমক খা িলয়া ১৯৯২৬১১৬৫২৫০০০৩০০ 
৯৯৫ মা: রােসল িময়া মা: সাই ল ইসলাম িমক খা িলয়া ১৫০৭০০৮৮৬৮ 

৯৯৬ মােমনা খ ন মা: কামাল উি ন িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৬৭৩ 

৯৯৭ মাছা: েলখা খা ন জালাল উি ন িমক মেহশ র ৭৩১২২১৮০১৪ 

৯৯৮ মাছ ৎ কেয়দ বা  মা: ফয় র রহমান িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৪০৪৬ 

৯৯৯ খােদজা খা ন মা: আ ল জববার 
শখ 

িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২১৪৬৪ 

১০০০ মা: আজগর আলী ত ছফর আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৯৯৯ 

১০০১ আ: খিলল ত ওেহদ আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৮৩২ 

১০০২ জয়তন মা: অিলন িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩২৫২ 

১০০৩ রবা  মা: িসরা ল ঘশ িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩২৫৩ 

১০০৪ জ রা খা ন িসরা ল ইসলাম িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৮৯২ 

১০০৫ মা: রিফ ল ইসলাম মা: আেবদ আলী িমক মেহশ র ১৫০৭০১০৬৫৮ 
১০০৬ মাছা: জাসনা বগম মা: শরাফত আলী িমক বলাজান  ৬১১২০৮৩২৫৫৮১৭ 

১০০৭ মা: আ ল মােলক ত আমান আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৪১২ 

১০০৮ মা: েয়ল িময়া মা: জালাল উি ন িমক মেহশ র ৫৫৫৭০৩৮৪৪৪ 

১০০৯ মাছা: িফয়া খা ন মা: জালাল উি ন িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩১৬১ 

১০১০ মা: ফরহাদ উি ন মা: জিসম উি ন িমক মেহশ র ৫৫৪৮২৩০৮৯৪ 

১০১১ মা: ইমরান মা: আ: ক ছ িমক মেহশ র ১৯৮৯৬১১৬৫২৫০০০১০০ 
১০১২ মা: ফরমান আলী মা: আ ল ক ছ 

ফরাজী 
িমক মেহশ র ৭৩৫৭৮৫৪৮১৪ 

১০১৩ মাছা: আেমনা খা ন মা: আ ল ক ছ িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০১১২০২ 

১০১৪ আি য়া খা ন মা: মক ল হােসন িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৮২০ 



১০১৫ মা: মহর আলী ত জববর িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৮৫৮৩ 

১০১৬ মাছা ৎ রািশদা খা ন মা: আ: লিতফ িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৯৭২ 

১০১৭ মা: খারেশদ আলী মা: মার আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২২১৮ 

১০১৮ জয়দা খা ন ত জহার আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২৩৬২৩ 
১০১৯ আেনায়ারা বগম মা: সমেসর আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২৩৫৬৬ 

১০২০ শািহদা খা ন মা: আ: জিলল িমক খা িলয়া ৯৩১৫৭২৪৩৬৮৩৭৭ 

১০২১ সােজদা মা: আয়নাল িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২৩৫৬৯ 

১০২২ মা: জাব ল িময়া মা: িগয়াছ উি ন িমক খা িলয়া ১৯৫৭১২৯৩১৩ 

১০২৩ মা: আশরাফ আলী মা: এছহাক িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৮৯৮ 

১০২৪ মা: এছহাক আলী ত কিরম সানা  িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২৯০৩ 
১০২৫ আেমনা খা ন মা: আিমর হাওয়া িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৪৫৭ 

১০২৬ শাহজাহান আলী মা: স ম আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫৩৯৯৯৫৬ 

১০২৭ মা: আ  বকর িছি ক ত আজগর আলী 
ারী 

িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৯৪০ 

১০২৮ জিরনা বগম িবল াল হােসন ( া) িমক মেহশ র ২৬৯৪৮১০৯৭৬১৪৯ 

১০২৯ মা: স ম আলী ত কাজীম উি ন িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৮৮৪ 
১০৩০ মাছা: তািনয়া খা ন মা: আ: গ র িমক মেহশ র ৬৯০১৬৪৭৩১০ 

১০৩১ িগয়াছ উি ন ত মিনর উি ন িমক মেহশ র ১৯৫৮৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১০৩২ মাসা: আিছয়া খা ন মা: আ: মা ান িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২১৪২ 

১০৩৩ মা: জামাল উি ন ত আ স ছা ার িমক মেহশ র ১৯৯৩৬১১৬৫২৫০০০৩০০ 

১০৩৪ মা: মিন ামান মা: আ  ব র িছি ক িমক মেহশ র ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০৪০০ 

১০৩৫ মাছা: রিহমা খা ন মা: আ: জ র িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৯৩৩ 
১০৩৬ নািসমা শরাফত িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৫৭৯ 

১০৩৭ খিতজান িবিব মা: স ম আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২১০০ 

১০৩৮ মা: আমজাত আলী ত িসরাজ আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৮৮৬ 

১০৩৯ শাম ল হক কারী মা: আেবদ আলী 
আক  

িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৪১৩৭ 

১০৪০ মা: সােহল িময়া মা: জালাল উি ন িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩১৬০ 

১০৪১ মাসা: আেনায়ারা বগম ারী মা: আ ল 
কালাম 

িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৮৮১ 

১০৪২ মা: গালাপ বপারী ত আ: বপারী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৭২২ 

১০৪৩ মা: নািছর উি ন মা: উিছম উি ন িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৯০০ 

১০৪৪ মাছা ৎ সািহদা খা ন মা: সােহল িময়া িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৯৫০ 

১০৪৫ মা: র আলী মা: আ: খােলক িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৯০৬ 

১০৪৬ মা: আফাজ আলী ত সােহব আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৬৯৪ 

১০৪৭ মাসা: রজাহান মা: আেলক আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০৩০৪৯৯ 
১০৪৮ মাসা: রিমছা খা ন মা: আহা দ আলী িমক মেহশ র ৪৩৬১১০৬০৩০৮২০১৯০ 

১০৪৯ মা: আেনায়ার হােসন ত জােবদা আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৭৬৯ 

১০৫০ মা: রিফ ল ইসলাম কারী মা: আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৯৯১ 



আকবর আক  

১০৫১ মাসা ৎ আেনায়ারা বগম ত র মাহ দ িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৭৬৫ 

১০৫২ মাছা: মিজদা খা ন মা: জন িময়া িমক মেহশ র ৭৩৫৭০২৯৯৮৭ 

১০৫৩ মা: মাফা ল ছিলম উি ন িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৭২৭ 
১০৫৪ জ আলী মা: আছর আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৮০২ 

১০৫৫ মা: আ ল ক ছ ফরাজী ত নওেশর আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০১১২০৬ 

১০৫৬ মাসা ৎ মযমন নছা মা: কােশম আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৭০৩ 

১০৫৭ সাই ল ইসলাম ত আরফান আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৯২২ 

১০৫৮ মা: আ ল বােরক ত ম াজ আলী 
আক  

িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৪০১৮ 

১০৫৯ মা: স ফা কামাল তিমজ উি ন িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০৩০৪৭৮ 

১০৬০ মাছা ৎ পারভীন খা ন মা: জ আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৯৪৯ 

১০৬১ মা: মিজবর হােসন হােতম আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩১০৪ 

১০৬২ মাসা ৎ িমনারা খা ন মা: আদম আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৮৫১ 

১০৬৩ মাছা: রজাহান মা: লাল িময়া  িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৮৪৬ 

১০৬৪  মা: মিতউর রহমান মা: িলম উি ন িমক মেহশ র ২৩৯৭৭০০৬০৬ 
১০৬৫ মা: কদর আলী ত হেছন আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৪০১৭ 

১০৬৬ মা: জাত িময়া মা: রকান আলী িমক মেহশ র ৪২০৬৯১৯৪৭৬ 

১০৬৭ মাছ ৎ জ াসণারা বগম মা: আ স সামাদ িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৯৬২ 

১০৬৮ মা: কারবান আলী আক  ত িনয়ত আলী 
আক  

িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৯৫৪ 

১০৬৯ মাছা: বিছরন নছা মা পজর আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৯১৮ 

১০৭০ মাছা: ফােতমা খা ন মা: আ: ছালাম িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৯৬১ 
১০৭১ মা মৎ আিছয়া খা ন মা: িসরা ল ইসলাম িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩৯১৬ 

১০৭২ মাসা ৎ নািগস মা: িনয়ত আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩২০৪ 

১০৭৩ রিহমা খা ন িনজাম উি ন িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩১২২ 

১০৭৪ মা: মাস ািফ র রহমান আ ল ক ছ িমক মেহশ র ১৯০৯০১৭৫৪১ 

১০৭৫ মাসা ৎ িশ ী মা: ইসমাইল হােসন িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২৩২৪৯ 

১০৭৬ ছােলহা বগম রিফ ল ইসলাম িমক  মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৯৬৭ 
১০৭৭ মাসা ৎ ফােতমা খা ন ত হােতম আলী িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৭১৫ 

১০৭৮ আদর জান ত মক ল হােসন িমক মেহশ র ১৯৫৮৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১০৭৯ মাছা: িফ জা বগম মা: আ  হািনফ িমক ধামর ৬১১২০৫৯২৬৬৮৬১ 

১০৮০ মায়া বগম মা :আ ল মা ান িমক খা িলয়া ৬৪৫১৬৫৯৮২২ 

১০৮১ মা: আ ল কােদর ত আছর আলী িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২২১৪৯০ 

১০৮২ মা: শিহদ িময়া  ত জবান আলী  িমক খা িলয়া ৬১১৬৫২৫০২১৫০৭ 
১০৮৩ িসমা আ ার   মা: আ ল মা ান  িমক খা িলয়া ৫৫৫১৬৮৮৫৯০ 

১০৮৪ মক ল হােসন ত র আলী িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০৪০৭ 

১০৮৫ 
মাসা ৎ িফেরাজা বগম মা: কািজম উি ন 

তরফদার 
িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩২৩৮২ 



১০৮৬ মাঃ বােরক সকা র আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৩৩২ 

১০৮৭ আ র জিলল হািব র রহমান িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০৪২৫ 

১০৮৮ মা: হযরত আলী ত ইসমাইল ম ল িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০৩৭৭ 

১০৮৯ মা: হািব র রহমান ত বােহজ আলী িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০১৮০ 

১০৯০ মাঃ আিমর উি ন ত ফজর আলী ম ল িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৫৯৮৪ 

১০৯১ মা: কিছম উি ন ত দরাজ আলী ম ল িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০১০১ 

১০৯২ সােহল রানা আ  ব র িসি ক িমক বািলয়াপাড়া ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০৪০০ 

১০৯৩ আ  বকর িসি ক আ স সামাদ িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০০৩৫ 

১০৯৪ রািজনা িসরা ল ইসলাম িমক বািলয়াপাড়া ১৯৯২৬১১৬৫২৫০০০২০০ 

১০৯৫ সা াম িময়া আ  ব র িসি ক িমক বািলয়াপাড়া ১৯৯২৬১১৬৫২৫০০০২০০ 

১০৯৬ মাছা: রািশদা বগম মা: জ আলী িমক বািলয়াপাড়া ৯৩১২৮৯৪৫০২১৮২ 

১০৯৭ িশদা বগম জ আলী িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০১৯৮ 

১০৯৮ সােলহা খা ন র মা দ িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০৩০৯ 

১০৯৯ মা: আিম ল ইসলাম আ ল হােসন মা ার িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০২৭০ 

১১০০ মা: আ: হিকম ত হযরত আলী িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০১৩৪ 

১১০১ সািহদা বগম আ: খােলক িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০২০৫ 

১১০২ জাসনা খা ন শাহজাহান িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০৩০২ 

১১০৩ মাঃ আেনায়ার হােসন মাহা দ আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭৫২৭ 

১১০৪ মাঃ েছন আলী ত জবান আলী ম ল িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬১৫৩ 

১১০৫ আ ব আলী মাইন উি ন িমক বািলয়াপাড়া ১৯৯২৬১১৬৫২৫০০০২০০ 

১১০৬ শিফক আ: খােলক িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০৩৫৯ 

১১০৭ সেলম উি ন ত হা ন ম ল িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০৪৫১ 

১১০৮ তারা বা  মাঃ ছারহাব আলী িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২০৩০৪৫৯ 

১১০৯ মাঃ লতান আলী ছাব আলী িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০৪৪৫ 

১১১০ িমরাজ আলী িমরাজ আলী িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০৪২৭ 

১১১১ আেয়শা দেলায়াল িমক বািলয়াপাড়া ১৯৯২৬১১৬৫২৫০০০২০০ 

১১১২ জাসনা খা ন আ ল বােরক িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০৩০৬ 

১১১৩ মা: লাল িময়া আ: ছামাদ িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০১৭৮ 

১১১৪ কয়ারজান আ: ছামাদ িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০৪০৯ 

১১১৫ শিহদউল াহ ত কিসম উি ন িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০২৮৮ 

১১১৬ মা: আেনায়ার হােসন মা: মহর আলী ম ল িমক কাটবাওলা ৬১১৬৫২৫০২৭০৯২ 

১১১৭ শামীম আকতার আ: হািলম িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০২৯৮৮৫ 

১১১৮ আ: হািলম ত জিসম উি ন িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০২৯৮৮৪ 

১১১৯ আ: মা ান ত জিসম উি ন িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০২৯৯২৭ 

১১২০ মা: আমজাত আলী ত জিমর উি ন িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০০০৩ 

১১২১ মাঃ শিফ ল ইসলাম মাঃ খিল র রহমান িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৭১৫ 

১১২২ মাঃ আ  তােলব সরকার ত আঃ হািকম ী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৪৯৪ 

১১২৩ মা: মাফা ল হােসন লতান আলী িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০১৭৬ 



১১২৪ শািহদা খা ন ত মিতউর রহমান িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০৩১৩ 

১১২৫ জ রা খা ন ত আ: মিজদ িমক বািলয়াপাড়া ১৯৭০৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১১২৬ মাঃ িসরা ল ইসলাম ত ফজর আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬০৫৮ 

১১২৭ কাম াহার মা:মিজবর িমক বািলয়াপাড়া ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০২০০ 

১১২৮ শারিমনা আ ার শিফ ল ইসলাম িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০১৩২ 

১১২৯ হািমদা আ: মা ান িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০২৭৭ 

১১৩০ আ ল মােলক ত র আলী িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০৪৫৩ 

১১৩১ মা: আ: মাতােলব ত আমজাদ হােসন িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০১৮৯ 

১১৩২ জাহান হােছন আলী িমক বািলয়াপাড়া ৭৮০১৩০৫৬২৯ 

১১৩৩ মা: আ: খােলক ত নাব আলী িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০৪৩২ 

১১৩৪ ফরহাদ আ: জববার িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০০৩৩ 

১১৩৫ নেসর আলী ত নাব আলী িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০৩৫৭ 

১১৩৬ আ: ছালাম ত ইউ ছ আলী িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০২৯৯২৯ 

১১৩৭ মিজবর রহমান মা: মাঈনি ন িমক বািলয়াপাড়া ১৯৮৯৬১১৬৫২৫০০০১০০ 

১১৩৮ মাঃ সাই ল ইসলাম মাঃ আঃ হািলম িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬০৯০ 

১১৩৯ মাঃ সিলম িময়া মাঃ ছােবদ আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৫৯৯৮ 

১১৪০ খারেশদ আলম সেলম উি ন িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০৩৩৩ 

১১৪১ মেনায়ারা বগম আ  জাফর িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০১৮২ 

১১৪২ পািল েবল িমক বািলয়াপাড়া ১৯৯২৬১১৬৫২৫০০০২০০ 

১১৪৩ মা: িময়া ত হািমদ আলী ম ল িমক বািলয়াপাড়া ২৬৯৪৮১২০৯৭৫৯৪ 

১১৪৪ মাছাঃ েবদা খা ন মাঃ হাসান আলী িমক কাটবওলা ১৯৬৫৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১১৪৫ মিজনা খা ন আ: বারী িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০২৬৪১৪ 

১১৪৬ মাছা: শািহনা খা ন মা: স ম আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৮০৯৮ 

১১৪৭ মা: শািমম ত স ম আলী িমক কমলা র  ১৯৯২৬১১৬৫২৫০০০২০০ 

১১৪৮ মা: িহরা িময়া আ াছ আলী িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০১২৩ 

১১৪৯ মাছা: জাহানারা বগম আ: খােলক িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০১০৩ 

১১৫০ আ ল খােলক ত মিতউর রহমান িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০৩৫৩ 

১১৫১ রিফ ল ইসলাম আ স সামাদ িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০২৯০ 

১১৫২ মা: আজগর আলী হা ন আলী িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০৪০৫ 

১১৫৩ আেমনা খা ন আ: খােলক িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০০৫৯ 

১১৫৪ রিফ ল ইসলাম ত আ: কােদর িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০৪০৪ 

১১৫৫ মা: েবল িময়া মা: ফজল হক িমক বািলয়াপাড়া ৭৮০০৮২৬৭৫৭ 

১১৫৬ মা: সাই ল ইসলাম ত আরফান আলী িমক বািলয়াপাড়া ১৯৯২৬১১৬৫২৫০০০২০০ 

১১৫৭ ছাই ল ইসলাম আরফান িমক বািলয়াপাড়া ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০৩০০ 

১১৫৮ িফয়া বগম আরফান আলী িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০১১৪ 

১১৫৯ রিহমা খা ন আ াছ আলী িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০৩৪২ 

১১৬০ মাঃ আঃ হািলম ত ফজর আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬০৮৭ 

১১৬১ মাঃ মক ল হােসন ত আশরাফ আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৩৭৯ 



ি  

১১৬২ 
মা: শাম ল আলম মা: আ ল হােসন 

মা ার 
িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০০৭০ 

১১৬৩ মাঃ ইউ ফ আলী মাঃ আঃ খােলক িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬০০৭ 

১১৬৪ রািকয়া আ ার কারবান আলী িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০১১০ 

১১৬৫ মিতজান আ: ক স িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০৪৫৪ 

১১৬৬ মা: মিফজ উি ন আ: ক ছ িমক বািলয়াপাড়া ৮২১৪৪৮৭৩০১ 

১১৬৭ রািশদা বগম মা: কারবান আলী িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০১১১ 

১১৬৮ ছায়মন নছা ত হািফজ উি ন িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০১০৬ 

১১৬৯ মা: ফজ ল হক ত মা: ইনতাজ আলী িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০৩৯৯ 

১১৭০ 
মাঃ আঃ হক ত সহাববর আলী 

ম ল 
িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭১২৩ 

১১৭১ খােদজা বগম ইয়ার উি ন িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০১১২ 

১১৭২ মাঃ ল ইসলাম মাঃ মক ল হােসন িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭০১৫ 

১১৭৩ মাঃ রিফ ল ইসলাম ত শন আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭০৩২ 

১১৭৪ চ ন িময়া মা: ছাবান আলী িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০৩২৪ 

১১৭৫ পা ল বগম মা: আ ল হােসন িমক বািলয়াপাড়া  ৬১১৬৫২৫০৩০৩৩৬ 

১১৭৬ মা: লাল িময়া ত রবান আলী িমক গাদাপাড়া  ৬১১৬৫২৫০১৭২০৬ 

১১৭৭ শিরফা খা ন মাঃ তাতা িময়া িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৮৮৩ 

১১৭৮ মা: আ ছ ছালাম ত তােলব আলী িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৪২১৮ 

১১৭৯ মা: হািনফা খান ত রিহম উি ন খান িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০২০৪৩৮ 

১১৮০ মাছা: রজাহান হযরত আলী িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৬১৭১ 

১১৮১ মাশারফ হােসন লতান াপারী িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০০৩৭ 

১১৮২ হা ন সরকার আ: ববার িমক বািলয়াপাড়া ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০৪০০ 

১১৮৩ মা: আ: কােদর মা: আ: হািলম িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩১৭০৫ 

১১৮৪ আয়শা আ ার আ: ববার িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০০৯৭ 

১১৮৫ মােমনা খা ন ত মিহর উি ন িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০৩৫২ 

১১৮৬ মাছা: ফােতমা খা ন আ ল হািলম সরকার িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০০৯৩ 

১১৮৭ মাছা: শারিমন আ ার মা: শিহ ল া িমক বািলয়াপাড়া ৪৬৫৪৬১২৪৭৪ 

১১৮৮ শিহদ আলী হািবজ উি ন িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০০২৪ 

১১৮৯ মিজদা ইি স আলী িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০৪৩৯ 

১১৯০ মা: িমরাজ হােসন আলী িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০২৯৩ 

১১৯১ রিহমা খা ন মা: িরয়াজ উি ন িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০২৯৫ 

১১৯২ 
মা: ল ইসলাম মা: আ ল হােসন 

মা ার 
িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০০৭৭ 

১১৯৩ মা: আ: ছামাদ ত মিতউর রহমান িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০১২৯ 

১১৯৪ মা: আ: খােলক ত শ মা দ িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৩০৩ 

১১৯৫ মাসা ৎ েবদা খা ন ত আকরাম হােসন িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০২৯৪১৯ 

১১৯৬ মা: আ ল হােসন ত ছিফর উি ন িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০২৬৬৭৯ 



১১৯৭ মাছাঃ রিহমা খা ন মাঃ জ আলী িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬১৮৪ 

১১৯৮ মাছাঃ আেমলা খা ন মাঃ তাতা িময়া িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০৩২৪০৭ 

১১৯৯ র বা  ত ইনতাজ আলী িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০৪১৪ 

১২০০ রিমছা বগম আ: রা াক িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০৩৮২ 

১২০১ হােজরা খা ন আশরাফ আলী িমক বািলয়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০৩০৩৮৬ 

১২০২ মা: ল ইসলাম ত মাকাে ছ আলী িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮৪৮৮ 

১২০৩ মাঃ সােহল িময়া মাঃ আঃ ছালাম িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮০৭১ 

১২০৪ িসতা রানী রিবদাস িসরাজ রিবদাস িমক কমলা র  ৬১১৬৫১৭৯৫৬৫৪৬ 

১২০৫ মাঃ সিজব হাসান মাঃ সিলম িময়া িমক কমলা র  ৩৩০৬৯৭৪৮৬০ 

১২০৬ মাঃ আলম হােসন ত রিহম উি ন িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৬০৩ 

১২০৭ মাঃ জিহর উি ন ত র ন ম ল িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮০৩৪ 

১২০৮ মাছাঃ েলখা খা ন ত শাহার উি ন িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮০২৬ 

১২০৯ মাঃ আ ার হােসন ত সাহা আলী িমক কমলা র  ১৯৮৫৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১২১০ 
মাঃ রােসল িময়া মাঃ আ  বকর 

িসি ক 
িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৪৫৫০ 

১২১১ মা রজমান আলী ত মাহা দ আলী িমক খাইল র  ৩৩১৩০৩১৮৫২৩১৭ 

১২১২ মাঃ মাখেল র রহমান মাঃ হােমদ আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮১৬৭ 

১২১৩ মাঃ হােমদ আলী ত হা ন আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯৪১৫ 

১২১৪ মাছাঃ মাহ জা খা ন ত মার আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮২৪৪ 

১২১৫ মাঃ আিলম উি ন তদ আঃ রহমান িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০৩১৮৯৩ 

১২১৬ মাঃ শিহ ল ইসলাম আরাজ আলী িমক কমলা র  ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০৩০০ 

১২১৭ মাঃ শরাফত ত সাহাব উি ন িমক কমলা র  ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০৩০০ 

১২১৮ মাছাঃ েবদা খা ন ত মার আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮০৩০ 

১২১৯ মাছাঃ িবলিকছ মাঃ জালাল উি ন িমক কমলা র  ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০৫০০ 

১২২০ মাঃ চ ন িময়া ত পাছা আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৫৩৩ 

১২২১ মাঃ শিফ ল ইসলাম (জয়) মাঃ জ আলী িমক কাঠবওলা ১৯৯৪৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১২২২ মাঃ আঃ মােলক ত বার ম ল িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯৪৬১ 

১২২৩ মাছাঃ রােহলা খা ন মাঃ মা ান িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮০১৮ 

১২২৪ মাঃ বা ল হােসন আঃ লিতফ িমক কমলা র  ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০১০০ 

১২২৫ 
মাঃ শমেসর আলী ত শাহার উি ন 

ম ল 
িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮০১১ 

১২২৬ মাঃ জিলল জ র উি ন িমক কমলা র  ১৯৯২৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১২২৭ মাঃ নাজ ল হােসন মাঃ গােলাজ হােসন িমক কমলা র  ১৯৯৪৬১১৬৫২৫০০০১০০ 

১২২৮ মাছাঃ নীল জান ত রিহম উি ন িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৫৯৫ 

১২২৯ মাছাঃ িশউিল আ ার মাঃ মিফ ল ইসলাম িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৫৯৯ 

১২৩০ মাঃ আ ল বােরক মাঃ ইয়ার আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯৫৮৯ 

১২৩১  স জ বমণ  জীবন বমণ িমক কমলা র  ২০০৩৬১১৬৫২৫১০২০০০ 

১২৩২ মাঃ মাজাফফর হােসন মাঃ ছাবহান আলী িমক কমলা র  ১৯৭৯৬১১৬৫২৫০০০০০০ 



১২৩৩ মাঃ আববাছ আলী মাঃ নােয়ব আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৯৯৪ 

১২৩৪ মাঃ রিফ ল ইসলাম ত এছহাক আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০৩২৩৩৩ 

১২৩৫ মাঃ শাহজাহান ত শ র উি ন িমক কমলা র  ১৯৬০৬১১৬৫২৫০০২৬০০ 

১২৩৬ মাঃ রিমছা খা ন মাঃ িনজাম উি ন িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০৩১৭৭৬ 

১২৩৭ 
মাঃ সকা র আলী ফিকর ত রবান আলী 

ফিকর 
িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯৩৭৭ 

১২৩৮ 
মাঃ আঃ জিলল ত মাছাব আিল 

সরকার 
িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮২৭৪ 

১২৩৯ মাঃ ফজ ল হক খান মাঃ সকা র আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৯৬৯ 

১২৪০ মাঃ আঃ ছাবান ত উসমান আলী ী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৯১৫ 

১২৪১ মাছাঃ খােদজা খা ন মাঃ শাহা আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০৩১৭৭৫ 

১২৪২ মাঃ আনছার আলী ত আঃ রিহম িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৬৫২ 

১২৪৩ মাঃ আ  বরক িসি ক মাঃ ছফর আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৪৪৪ 

১২৪৪ মাঃ আ ল কালাম মাঃ ফজ ল হক িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৭৫৮ 

১২৪৫ মাঃ আ  জাফর মাঃ আ ল কােশম িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৫৪০ 

১২৪৬ মাঃ খিল র রহমান ত আহা দ আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯৮০৩ 

১২৪৭ মাছাঃ আেয়শা খা ন ত র হা দ িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯৮১০ 

১২৪৮ মাঃ জাহা ীর হােসন মাঃ আ ল হােসন িমক কমলা র  ১৯৯৩৬১১৬৫২৫০০০১০০ 

১২৪৯ মাঃ জ আলী মাঃ আ ল কােশম িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯৭৮৫ 

১২৫০ মাঃ আঃ বােরক মাঃ রমজান আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯০৩৭ 

১২৫১ মাঃ আেনায়ার হােসন আনার মাঃ আ ল কােশম িমক কমলা র  ১৯৮৬৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১২৫২ মাঃ জাহা ীর হােসন মাঃ আ ল হােসন িমক কমলা র  ১৯৯৩৬১১৬৫২৫০০০১০০ 

১২৫৩ মাঃ র মা দ শর মা দ খান িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯৭৯৬ 

১২৫৪ মাঃ লহাস উি ন ত নহর উি ন িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯৭৫৯ 

১২৫৫ মাঃ ইয়ার আলী ত নছর আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৮৫৮ 

১২৫৬ মাঃ জামাল উি ন ত উেমদ আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৯৯৯ 

১২৫৭ মাঃ বলােয়ত হােসন মাঃ শরাফত আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৪৫৪ 

১২৫৮ মাঃ আ ল হােসন ত ন র আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৮৪৪ 

১২৫৯ মঃ আঃ মা ান মাঃ জামাল উি ন িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯০০১ 

১২৬০ মাছাঃ রিজয়া খা ন মাঃ ল ইসলাম িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০৩০০৭৩ 

১২৬১ মাঃ িসরাজ আলী ত নােয়ব আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯১৮৯ 

১২৬২ সািফ আ ার মাঃ লাল উি ন িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯৪০১ 

১২৬৩ মাঃ আ  তােলব মাঃ আ ল কিরম িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৬৭৫ 

১২৬৪ মাঃ আ ল মা ান ত নওেসর আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৭৬১ 

১২৬৫ মাঃ হাসমত আলী মাঃ আলার উি ন িমক কমলা র  ১৯৮৩৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১২৬৬ মাঃ র াক আলাল উি ন িমক কমলা র  ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০৪০০ 

১২৬৭ মাঃ ল হক ত ই ািহম িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৯০৮ 

১২৬৮ মাঃ স জ িময়া মাঃ শাম ি ন িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯০৬২ 



১২৬৯ মাঃ মিতউর রহমান মাঃ আঃ াফ িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮০২৩ 

১২৭০ মাঃ চান সা দ ত আমান আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৮৯৫ 

১২৭১ মাঃ রজব আলী মাঃ র ত আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৫৫২ 

১২৭২ মাঃ হলাল উি ন মাঃ শাম ল হক িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯৪৩৯ 

১২৭৩ মাঃ িসরাজ আলী ত িবশার উি ন িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯৩৯৯ 

১২৭৪ মাছাঃ ধজান মাঃ শিফ ল ইসলাম িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯১৪৭ 

১২৭৫ মাঃ আঃ মা ান ত হােতম আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯০৯৮ 

১২৭৬ মাঃ আঃ হিকম মাঃ হােছন আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৬৭০ 

১২৭৭ মাঃ ছাবান আলী ত উছমান আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯০২৫ 

১২৭৮ আিছয়া খা ন মাঃ হাসমত আলী িমক কমলা র  ১৯৮৯৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১২৭৯ মাঃ নজ ল ইসলাম মাঃ আ ল হােসন িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৬৯১ 

১২৮০ মাছাঃ পা ল আ ার মাঃ আঃ রিশদ িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০৩২১২৬ 

১২৮১ মা জা লাল িময়া িমক কমলা র  ১৯৮৩৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১২৮২ মাঃ সাবালী ত আ ল সক িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯০০৬ 

১২৮৩ মাঃ কাম ামান মাঃ আঃ মা ান িমক কমলা র  ১৯৯৬৬১১৬৫২৫১০১০০০ 

১২৮৪ মাঃ আিত র রহমান মাঃ আঃ আিজজ িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৫০৫ 

১২৮৫ মাঃ আঃ কােদর িজলানী ত ই াহীম ম ল িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৩৮০ 

১২৮৬ মাঃ মিতউর রহমান সমর আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৮৪৩ 

১২৮৭ মাসা ৎ রতনা বগম মাঃ মহর উি ন িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৩৩৩ 

১২৮৮ মাঃ আ ল খােলক ত সকা র আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯৭৮১ 

১২৮৯ মাঃ র আলী ত রজব আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৭৬৯ 

১২৯০ মাঃ মক ল হােসন জেবদ আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০৩০০৪৯ 

১২৯১ মাছাঃ হাওয়া খা ন মাঃ িমরাজ আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯২৪৩ 

১২৯২ মাঃ আঃ খােলক মাঃ ই ািহম সরকার িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮২৫৭ 

১২৯৩ মাছাঃ ফরেদৗিস বগম মাঃ তারা িময়া িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৮১৩ 

১২৯৪ মাঃ খারেশদ আলম ত ইয়াছিমন আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯০৪২ 

১২৯৫ মাছাঃ হােজরা খা ন মাঃ আমান আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯০১৩ 

১২৯৬ 
মাঃ আলফাজ উি ন বপারী ত কিছম উি ন 

বপারী 
িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯১২৫ 

১২৯৭ হযরত আলী মাঃ আ ল হােসন িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৭৬৮ 

১২৯৮ ফরেদৗিস খা ন ইনসান আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯৩৯৭ 

১২৯৯ মাসা ৎ িজনা খা ন আ  বকর িসি ক িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০৩১৭৬২ 

১৩০০ মাঃ মজ  িময়া মাঃ ইি স আলী িমক কমলা র  ১৯৯৪৬১১৬৫২৫০০০১০০ 

১৩০১ মাঃ মাকেল র রহমান মাঃ আমান আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৯৫০ 

১৩০২ মাঃ আঃ বােছদ দরাজ আলী িমক কমলা র  ১৯৯২৬১১৬৫২৫০০০২০০ 

১৩০৩ মাঃ হলাল উি ন মাঃ আ ল কােশম িমক কমলা র  ১৯৮১৬১১৬৫২৫০২৯৭০০ 

১৩০৪ মাঃ ফজ ল হক মাঃ আ ল কােশ িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯০৫৫ 

১৩০৫ মাঃ হা র রহমান মাঃ ইছব আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯৭২২ 



১৩০৬ মাছাঃ মােজদা খা ন মাঃ বাহান আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯৩১২ 

১৩০৭ মাছাঃ আেনায়ারা খা ন মাঃ মিফজ উি ন িমক কমলা র  ৬০০৬৯৮১৯৯৪ 

১৩০৮ ফিরদা বগম আঃ মােলক িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৬২৪৩ 

১৩০৯ মাছাঃ মেনায়ারা খা ন মাঃ মিফজ উি ন িমক কমলা র  ৩৭৫৬৯৩৪৫৬২ 

১৩১০ 
মাঃ আ  বকর িসি ক ত রাস ম আলী 

ম ল 
িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯৪৬৯ 

১৩১১ মাসাঃ রািশদা বগম মাঃ আ র রহমান িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯৫১৪ 

১৩১২ মাফা ল হােসন আ ল হােসন িমক মসাইডািল ১৫৯২০৩৯৫৩৪২৪৩ 

১৩১৩ মাঃ গালাম মাস ফা ত জােহদ আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৮৮৯ 

১৩১৪ মাঃ মাজম আলী ত আমান আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯১৫৩ 

১৩১৫ মাঃ সাই ল ইসলাম আমান আলী িমক কমলা র  ১০১০৯২৯৮৮১ 

১৩১৬ ওসমান গিন নাব আলী সরকার িমক কমলা র  ১৯৮৯৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১৩১৭ আ ল বােরক কােশম আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০৩০০৬১ 

১৩১৮ মাছাঃ মােমনা খা ন মাঃ মহর আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০৩১৭৬৯ 

১৩১৯ হািফজ উি ন ত েশান ম ল িমক কমলা র  ১৯৫৯৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১৩২০ মাছাঃ মােজদা খা ন ত মহর আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮১৭৩ 

১৩২১ মাঃ িসরা ল ইসলাম ত শমর আলী খান িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯০৮৪ 

১৩২২ মাঃ আঃ আিজজ ত ইয়ািছন আলী িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৯০৪৫ 

১৩২৩ আঃ বােছদ আলী ত ছেমদ আলী িমক কমলা র ১৯৮৮৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১৩২৪ মাঃ শিহ ল া  ত কাইমি ন িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৩১৯ 

১৩২৫ 
মাছাঃ জসিমন আ ার মাঃ আঃ ছালাম 

কিবরাজ 
িমক গাদাপাড়া ৬৮৭৬৪৭৯৯৭০ 

১৩২৬ মাসা ৎ রিহমা খা ন মা: রিবউল আয়াল িমক কপা িল ৬১১৬৫২৫০১৩৩১৪ 

১৩২৭ মাছাঃ মািবয়া খা ন মাঃ ফজ ল হক িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭২৫০ 

১৩২৮ মাঃ শাহজাহান মাঃ আঃ ছালাম িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭২৪৩ 

১৩২৯ মাঃ কােলা ম ল ত হা ন ফিকর িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৬৮৯ 

১৩৩০ মাঃ িসরা ল ইসলাম মাঃ আঃ সালাম িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৮০৮৩ 

১৩৩১ মাঃ জ আলী মাঃ কােলা ম ল িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৬৯১ 

১৩৩২ মাঃ তারা িময়া ত আলমাজ আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৬৭১ 

১৩৩৩ মাঃ আঃ মা ান মাঃ আঃ ছালাম িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৬৮৪ 

১৩৩৪ সাবনাজ খা ন মাঃ রিফজ উি ন িমক গাদাপাড়া ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০৪০০ 

১৩৩৫ মাঃ গাজী মা দ ত ন আলী বপারী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭২৪৬ 

১৩৩৬ মাঃ নজ ল ইসলাম মাঃ রাস ম আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭২৫৯ 

১৩৩৭ মাঃ হািব র রহমান মাঃ রাস ন আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭২৮০ 

১৩৩৮ মাঃ রাস ম আলী ত হা ন আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭২৭০ 

১৩৩৯ মাঃ আলমগীর হােসন ত হােছন আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৭৮৯ 

১৩৪০ আঃ জিলল মাঃ স ম আলী িমক গাদাপাড়া ১৯৯৫৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১৩৪১ মাঃ শখ ফিরদ মাঃ আঃ মিজদ িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৭৮৮ 



১৩৪২ মাঃ ইসমাইল হােসন মাঃ হযরত আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭২৬৪ 

১৩৪৩ 
মজ ন নাহার মাজাফফর আলী 

আক  
িমক পাড়াবাড়ী  ৬১১৬৫২৫০০৮২৭৩ 

১৩৪৪ মাঃ গালাম মাস ফা আ ল হােসন িমক গাদাপাড়া ৪১৯৩৯৯২৯৭৩ 

১৩৪৫ মাঃ আঃ কােদর মাঃ ইনসান আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৯৯০ 

১৩৪৬ মাঃ খিলল উি ন ত জােহদ আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৭৭২ 

১৩৪৭ মাঃ নািছর উি ন ত জাহা ল াহ িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৭৬৫ 

১৩৪৮ মাঃ ইমান আলী ত মহার আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৮৫৫ 

১৩৪৯ িকয়া বগম ত ত সােহব আলী িমক কপা িল ৬১১৬৫২৫০১৩১২৬ 

১৩৫০ মাঃ আঃ ক স ত ন আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৮০৩৬ 

১৩৫১ মাঃ স ম আলী ত শহর আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৭৩১ 

১৩৫২ মাঃ মিল কা বগম ত সাবালী কারী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৯৬২ 

১৩৫৩ মাঃ ফিরদ হােসন মাঃ হােসন আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৭৯৬ 

১৩৫৪ মাছাঃ রােবয়া খা ন মাঃ হােসন আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৬৩২ 

১৩৫৫ আহা দ আলী ত হােছন আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৯২০ 

১৩৫৬ মাছাঃ িকয়া বগম মাঃ আঃ র াক িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭২০৫ 

১৩৫৭ মাঃ ন র আলী মাঃ ফয় র রহমান িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৬৭০৫ 

১৩৫৮ মাছাঃ মােজদা খা ন মাঃ িমর হােসন িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৬৮৮৪ 

১৩৫৯ লাল উি ন আঃ াফ িমক িত ৬১১৬৫২৫০৩০৬২৩ 

১৩৬০ ছােহরা খা ন আঃ র াক িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৭০৫৫ 

১৩৬১ মাঃ আ ল হােসন ত জমেশদ আলী িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৬৯৬৮ 

১৩৬২  মাঃ হািব র রহামান  ত জেবদ আলী  িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৬৮৩১ 

১৩৬৩  মাঃ শাম ল হক   মাঃ আঃ মাতােলব  িমক িত ৬১১৬৫২৫০২৭১৮৩ 

১৩৬৪  মাঃ নজ ল ইসলাম   মাঃ নিছমি ন  িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৭০৫৭ 

১৩৬৫  রববানী  ত কিছম উি ন  িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৬৮১৭ 

১৩৬৬  মাছাঃ কমলা বা    মাঃ ছামদ আলী  িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৬৯১৫ 

১৩৬৭  মাঃ তাজ ল হােসন   মাঃ সয়দ আলী  িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৭০২০ 

১৩৬৮  মাঃ মাজাে ল হক  আঃ রিশদ আক   িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৭০০১ 

১৩৬৯ 
মা: মিতউর রহমান ত ইয়ািছন আলী 

(মাওলানা) 
িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৪৯১ 

১৩৭০ মা: আহাদ আলী ত: মেয়জ উি ন িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮১৭৬ 

১৩৭১ মিফজ উি ন ত জাইম উি ন িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৬৪৩ 

১৩৭২ মা: হািব র রহমান মা:আ: ববার িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৪৩৬ 

১৩৭৩ মা: ফরহাদ হােসন  মা: ল ইসলাম িমক পাড়াবাড়ী ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০১০০ 

১৩৭৪ মা: খিল র রহমান মা:আ: হািমদ িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯০৯৭ 

১৩৭৫ মা: শাম ি ন ত গািজ ি ন িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০০৮৪২৩ 

১৩৭৬ মা: তােলব আলী মা: ওয়ােহদ আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৩০৪ 

১৩৭৭ মা: লাকমান  ত ওনমান িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৬৯৬ 



১৩৭৮ মা: ফজ ল হক বপারী ত ম াজ আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৬০৯ 

১৩৭৯ 
মা: রিফজ উি ন   ত কিলম উি ন 

বপারী 
িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৬২০ 

১৩৮০ মা: জ আলী বপারী ত আ ল লিতফ িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৫৬৯ 

১৩৮১ 
মা: মিফজ উি ন  ত কিলম উি ন 

বপারী 
িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৬১৮ 

১৩৮২ মা: আ: কিরম ত সকা র আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৪৮৪ 

১৩৮৩ মা: আ ল কালাম ত সকা র আলী  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৪৩৩ 

১৩৮৪ মা: আ ল বাশার ত খিল র রহমান িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৫১৩ 

১৩৮৫ মা: আ: কােদর  ত ইউ ছ কারী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০৩০৭৪৮ 

১৩৮৬ মা: আলমাছ আলী মা: জালালা উি ন িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০৩২৬ 

১৩৮৭ মা: আ ল াফ মা: ছয় র রহমান িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০৩৩৫ 

১৩৮৮   মা: মক ল হােসন  আছর আলী িমক পাড়াবাড়ী ৯৫৬১৩৫৮০০৪ 

১৩৮৯ মা: আ: রহমান খান ত ছয়দ আলী খান িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০১৭৫ 

১৩৯০ মা: ইসমাইল হােসন ত ফজল শখ িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০৩৪০ 

১৩৯১ মা: শিফক  ত িজ ত আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০৩০৮০৬ 

১৩৯২ মা: খারেশদ আলী মা: আকবর আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৩৫০ 

১৩৯৩ মা: ল ইসলাম  ত ন র আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০৪৭০ 

১৩৯৪ মা: িসরা ল হক  েসন আলী ম ল িমক পাড়াবাড়ী  ৬১১৬৫২৫০০৮১০৫ 

১৩৯৫ মা: নিছমা আলাল িমক কাকাডা ৬১১৬৫২৫০১৬২৭২ 

১৩৯৬ মা: ছারাফ আলী মা: বিছর উি ন িমক কাকাডা ৬১১৬৫২৫০১৬২৬৫ 

১৩৯৭ িশবলী আ ার  মা দ  িমক উ র গািজরচট ২৬৯১৭২৩৯৭৭৮৮২৭ 

১৩৯৮ খ কার কাম াহার মা: আির ল ইসলাম িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৮৩০১ 

১৩৯৯ মা: আির ল ইসলাম মা:আ: খােলক িমক কাঠবওলা ৬১১৬৫২৫০১৮১৩২ 

১৪০০ মা: মাশাররফ হােসন ত মাবারক আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৮১৩৩ 

১৪০১ 
মাসা ৎ ছালমা খা ন মীর মাশাররফ 

হােসন 
িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৮১৩৪ 

১৪০২ মা: জাহা ীর আলাম মা: হােছন আলী িমক কাকাডা া ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০২০ 

১৪০৩ মা: মা দ রানা মা: শাম ি ন িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৭১৬ 

১৪০৪ মাছা: রিহমা খা ন মা: আয়নাল হক িমক গাদাপাড়া ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০৪০০ 

১৪০৫ মৗ মী আ ার মা: নবী হােসন িমক গাদাপাড়া ১৯৫৪৭০১৯৭৩ 

১৪০৬ মা: ামান ত তােহর আলী ী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৩০৭ 

১৪০৭ নাজমা খা ন মা: হােছন আলী িমক িত  ৬১১৬৫২৫০১৬৩৯৩ 

১৪০৮ মা: ছাবহান ত গিন ম ল িমক  কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৬২৭০ 

১৪০৯ মা: হািফজ উি ন ত মা: আ  আলী িমক কাকাডা া  ৬১১৬৫২৫০১৬০৬৮ 

১৪১০ মাছা: হািসনা ত মাসেলম উি ন িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৬৮৩৮ 

১৪১১ মা: ইয়া ব আলী মা: হযরত আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭২৬৪ 

১৪১২ মাছা: লাভলী আ ার মা: নওেসর আলী িমক গাদাপাড়া ২৩৫৮৮২৮৬৮৫ 

১৪১৩ মাছা: নাজমা আ ার মা: আিন র রহমান িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৫৯১ 



১৪১৪ মা: ই ািহম মা: হযরত আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭২৭২ 

১৪১৫ 
মা: আ: খােলক ত হােছন আলী 

বপারী 
িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৬৯২ 

১৪১৬ চ ন িময়া ই ািহম িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৬৪১৩ 

১৪১৭ মা: ছাই ল ইসলাম মা: ম রি ন িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৬৯৫২ 

১৪১৮ মাসা ৎ লাইিল বগম ত মিজ র রহমান িমক কপা িল ৬১১৬৫২৫০১৩২৬১ 

১৪১৯ মা: হযরত আলী মা: ল ইসলাম িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৭১৮৪ 

১৪২০ মা: রমজান আলী ত মাছেলম উি ন িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৮২৩৭ 

১৪২১ মাছা: র কা খা ন মা: লতান আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৮১৮৮ 

১৪২২ মাছা: ফােতমা বওয়া ত আ: হািলম িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭১৯৬ 

১৪২৩ মা: হািব র রহমান মা: ফয় র রহমান িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৮১২৩ 

১৪২৪ মা: আজাহার আলী (আজা) মা: র আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৭৭৫ 

১৪২৫ 
মাছা: হািমদা খ ন মা: তােছর আলী 

আক  
িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৬১৫ 

১৪২৬ মাছা: ফিজলা খা ন মা: ফজল হক িমক িত ৫১০৬৯৮২৫৬৩ 

১৪২৭ মা: আ: মা ান ত মা দ আলী িমক কাকাডাংগা ৬১১৬৫২৫০৩০৫৯৭ 

১৪২৮ জ আলী মা: ছােবদালী িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৬৩৫২ 

১৪২৯ মা: লতান িময়া ত জবান আলী ম ল িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৭৬৬ 

১৪৩০ মা: আেবদ আলী ত মঘা ি  িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৬০৮২ 

১৪৩১ মাছা: সালমা খা ন মা: মিজবর রহমান িমক গাদাপাড়া ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১৪৩২ মা: মক ল িময়া আেবদ আলী িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৬১২৯ 

১৪৩৩ মা: শিফ ল ইসলাম ত জমেসদআলী  িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৬৬২৪ 

১৪৩৪ মা: সাহাগ ত আ: ছালাম িমক কাকাডা া ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০৪০০ 

১৪৩৫ মা: রমজান গিন শখ িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৬২৮৬ 

১৪৩৬ মাছা: আছমা মা: মাফা ল িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৮০০৭ 

১৪৩৭ ফােতমা বগম ত আব ল জিলল িমক িবজয়নগর ২৬৯৬৫৩৬৩২৭৭৬৬ 

১৪৩৮ মাছা: কর িল ছালাম িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৬২৬৪ 

১৪৩৯ মাছা: জাহানারা বগম মা: ফজ ল হক িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭২০১ 

১৪৪০ মা: ফজল হক ত গিন শখ িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৬০৭৭ 

১৪৪১ মাসা ৎ রােকয়া খা ন মা: আ ল র াক িমক বােদ পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১১৯৩৫ 

১৪৪২ মা: আজাদ মা: নওয়াজ আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৭৪৭ 

১৪৪৩ মা: নওেশর আলী আ: রিশদ িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৬৯৭০ 

১৪৪৪ মা: জ  আলী মাহা দ আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮২৬৯ 

১৪৪৫ িশিরনা খা ন মা: মিতউর রহমান িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯৩৪২ 

১৪৪৬ পারভীন আ ার আ:রা াক িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০৩১৭৮৬ 

১৪৪৭ রজাহান বগম মা: িছি ক িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯৪০৫ 

১৪৪৮ মাছা: রী খা ন মা: জই ি ন িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯২৫৪ 

১৪৪৯ মা: িলয়াকত আলী মা:ছফর আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৪৪৩ 



১৪৫০ মা: িরয়াজ উি ন মা: নােসর আলী িমক কমলা র  ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০৩০০ 

১৪৫১ মা: আ: আিজজ মা: জ িময়া িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৪৫৮ 

১৪৫২ মা: নজ ল ইসলাম মা: নজ ল ইসলাম িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৪৪৫ 

১৪৫৩ মা: আ ল কােশম ত জেবদ আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৩০৬ 

১৪৫৪ মা: শামছি ন ত ই িহম ম ল িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৩২৫ 

১৪৫৫ 
মা: আ: খােলক ত নাব আলী 

সরকার 
িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৪২৮ 

১৪৫৬ আি য়া বগম মা: খিল র রহমান িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৬৭৪৬ 

১৪৫৭ মাছা: ফিরদা বগম মা: ফরহাদ আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৫৬৯ 

১৪৫৮ মা: জ িময়া ত কিলম উি ন িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৪৫৬ 

১৪৫৯ মা: আ: লিতফ ত মিফজ উি ন িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৪৩৪ 

১৪৬০ মা: ইমাম আলী ত কিলম উি ন িমক কমলা র  ৬১১৬৫৪৩৯৯২০৬২ 

১৪৬১ িবল াল হােসন ত নহর আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯৮৮০ 

১৪৬২ মা: রিফ ল ইসলাম মা: আ ল কােশম িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৪১৭ 

১৪৬৩ মা: েবল িময়া মা: লাল িময়া িমক কমলা র  ১৯৯২৬১১৬৫২৫০০০৪০০ 

১৪৬৪ মা: শাহাজান আলী ত নহর আলী ম ল িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৪০৪ 

১৪৬৫ মা: চান িময়া ত কিলম উি ন িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৪৪৬ 

১৪৬৬ মা: ফজ ল হক মা: পা  ম ল িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৩৮৭ 

১৪৬৭ মাছা: অ ফা মা: মহর উি ন িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৬০৫ 

১৪৬৮ মা: ল আলম মা: শাহা আলী িমক কমলা র  ১৯৮৪৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১৪৬৯ মা: রিফ ল ইসলাম ত ইসমাইল হােসন িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯৩০৮ 

১৪৭০ মা: িজয়াউর রহমান মা: আ: খােলক িমক কমলা র  ১৯৯৪৬১১৬৫২৫০০০১০০ 

১৪৭১ মা: আ: মাতােলব ত হােয়ত আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৭২৪৯ 

১৪৭২ মা: হলাল উি ন মা: আ: হক িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮০৬৫ 

১৪৭৩ মা: ছ র উি ন ত আসান সক িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯৪০৯ 

১৪৭৪ ছােহরা খা ন লাল িময়া িমক কমলা র  ১৯৮৯৬১১৬৫২৫০০০১০০ 

১৪৭৫ মা:মিজদা খা ন মা: শাম ল হক িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৫০১ 

১৪৭৬ মা: মিজবর রহমান ত হােমদ আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৪৫৯ 

১৪৭৭ মাছা: হািমদা খ ন মা: লাকমান আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৪৬৯ 

১৪৭৮ মাসা ৎ আেনায়ারা বগম মাহা দ আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৫২৩ 

১৪৭৯ মাসা ৎ নািছমা খা ন মা: আ: ববার িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮২৮৩ 

১৪৮০ মা: সাহরাফ আলী তআম াজ আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯৪৫৬ 

১৪৮১ মাছা: মােলকা খ ন মা: সকা ার আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৩৪৪ 

১৪৮২ মা: শািহন িময়া শাম ল হক িমক কমলা র  ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০২০০ 

১৪৮৩ মাছা আয়মন নছা মা: সয়দ আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮০১৩ 

১৪৮৪ মা: শিফ ল ইসলাম মা: সয়দ আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮০১৪ 

১৪৮৫ মা: আলম িময়া মা: আ ল হােসন িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০৩১৮৫৫ 

১৪৮৬ মা: ইয়ার আলী ত হােতম আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮২৫৫ 



১৪৮৭ মা: শিফ ল ইসলাম মা: শাম ল হক িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৫১৬ 

১৪৮৮ মাছা কািহ র বগম মা: খিল র রহমান িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮১২৪ 

১৪৮৯ মা: আলম হােসন আরাজ আলী িমক কমলা র  ১৯৯৪৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১৪৯০ মাছা: িশদা খা ন মা: আ: মােলক িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯৭৭১ 

১৪৯১  রিঞ চ  বমন ত িদি  বমন িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৭৯৮১ 

১৪৯২ মা: মাবারক মা: আ:হািলম িমক বািরয়া পাড়া  ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০২০০ 

১৪৯৩ মা:আসা ামান মা: আ: জববার িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৩০১০০ 

১৪৯৪ মা: কা লী খা ন মা: সােদক িমক কমলা র  ১৯৯২৬১১৬৫২৫০০০১০০ 

১৪৯৫ মা: আ: রা াক মা: আ ল হােসন িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮০০৪ 

১৪৯৬ মিত লসী রানী শী্র ◌ািজত চ  বমন িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৭৯৮৩ 

১৪৯৭ মাছা : রিহমা খা ন মা: আশরা ল আলম িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮০০৭ 

১৪৯৮ ল ইসলাম  ত মাকাে ছ আলী  িমক কমলা র ৬১১৬৫২৫০২৮৪৮৮ 

১৪৯৯ হািছনা খা ন লতান আহে দ িমক কপা িল ৬১১৬৫২৫০১৩৯১১ 

১৫০০ মাসা ৎ িবলিকছ আ ার মা: আ: বােওশ িমক কপা িল ৬১১৬৫২৫০১৪৩০০ 

১৫০১ মা ার িময়া আ: খােলক িমক কমলা র  ১৯৯২৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১৫০২ মাছছা ফােতমা খা ন মা: জােহ ল ইসলাম িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯৪৫১ 

১৫০৩ মাছা: িমনা আ ার মা: চান িময়া িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯৪৪৪ 

১৫০৪ মা: সািহদা আ ার মা:: মিজ র রহমান িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮০২২ 

১৫০৫ মাছছা ফিরদা খা ন মা: শিহ ল ইসলাম িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০৩১৭৭৪ 

১৫০৬ মা: আ ল হােসন ত মা দ আিল ম ল িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৭৯৭৪ 

১৫০৭ মা: কাম ামান মা: আ: রহমান িমক কমলা র  ৬৪৫৬৯৯০৫০৩ 

১৫০৮ মা: হলাল উি ন মা: মাকেছদ আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৫৭৪◌ু 

১৫০৯ মা: িসরা ল ইসলাম মা:: মাঈন উি ন িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৮৩৫ 

১৫১০ সারিমন আ ার শাজাহান আলী িমক কমলা র  ৭৮০৬৯৫০৩০৪ 

১৫১১ মা: শাম ল হক মা: আ ল হােসন িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৭০০১ 

১৫১২ মািবল াল হােসন আ: ছামাদ িমক কমলা র  ১৯৭৭৬১১৬৫২৫০২৯৩০০ 

১৫১৩ মা: আ ব আলী ত হােতম আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮২৩৬ 

১৫১৪ মা: মাফা ল হােসন ত ইসমাইল হােসন িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৩২৮ 

১৫১৫ মা: জন সরকার ত বাদশা িময়া িমক কমলা র  ৯৫৭৮৫৫৯৫৭৮ 

১৫১৬ মা: মারাদ হােসন মা: নওেশর আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৭৯৭১ 

১৫১৭ মাতােলব ত হােতম আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০৩১৭৩৮ 

১৫১৮ মা: ম াজ আলী ত আয়ান ম ল িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৮৩৬ 

১৫১৯  কশব চ  বমন  কমল চ  বমন িমক কমলা র  ৪৬০৮০৪৭২১৫ 

১৫২০ মা: সােহব আলী ত হােতম আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৮৩৮ 

১৫২১ মা: মাখেলছ রহমান মা: নওেশর আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮১০৪ 

১৫২২ মা: রমজান আলী ত হােতম আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৯৩৬ 

১৫২৩ মা: নজ ল ইসলাম মা: জােবদ আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯০৮৮ 

১৫২৪ মা:িমরাজ আলী ত সমর আলী খ  িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৭৩৩ 



১৫২৫ মাছা:রিমছা খা ন মা: লতান আহা  িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮২৩২ 

১৫২৬ মাসা ৎ মােলকা খা ন পা  ম ল িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৩৮৬ 

১৫২৭ মাছা: ক না খা ন মা: আফছর উি ন িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৪২০ 

১৫২৮ লাবলী আ ার মা: িরয়াজ উি ন িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৭৮৭১ 

১৫২৯ মাসা ৎ পা র জান মা: ঈমান আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০৩১৭৭১ 

১৫৩০ রিমছা খা ন মা: িসি ক িময়া িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৩৭৬ 

১৫৩১ মা: মাকাে স আলী ত হােতম আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮২১০ 

১৫৩২ জিরনা বগম সহ ি ন মন িমক কমলা র  ১৯৮৯২৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১৫৩৩ জ রা খা ন মা: আ ল হােসন িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯৩৮৯ 

১৫৩৪ পারিভন আ ার মাস ফা িমক কমলা র  ৬১১৬৫৫১০৪২৫৫৫ 

১৫৩৫ মা:আ:লিতফ মা: ইউসফ আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮২৪১ 

১৫৩৬ জািমরন বগম সারার আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০৩০০১৬ 

১৫৩৭ রােহলা খা ন আ: র াক আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০৩০০২০ 

১৫৩৮ মা: মাকেল র রহমান ত আ ল সক িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯০১০ 

১৫৩৯ মিজবর রহমান সয়দ আলী িমক কমলা র  ১৯৯৭৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১৫৪০ মা:তারা িময়া মা:আ ল হােসন িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫৮০২৯৩২১ 

১৫৪১ মা: সাবান আলী ত ইনসান আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০৩১৯৪৪ 

১৫৪২ মা: ◌ুজ িময়া ত এসহাক সরকার িমক কমলা র  ১৯৮৭৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১৫৪৩ মা: আ: আিজজ মা: আলতাব হােসন িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮১৫ 

১৫৪৪ মাসা ৎ খােলদা আ ার মা: রিফ ল ইসলাম িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯১৩৩ 

১৫৪৫ মা:ওয়াজ আলী ত হা ন আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯৫৪৪ 

১৫৪৬ মা:আ ল মােলক মা:মাইন উি ন িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৮০২ 

১৫৪৭ মা:আ: ক স মা:হােতম আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৭৯৯৭ 

১৫৪৮ মা: আ: মােলক ত মিতউর রহমান িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০৩০১৯৯ 

১৫৪৯ মা:শিফ ল ইসলাম ত কািজম উি ন িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৬১৪৩ 

১৫৫০ মা: ফজ ল হক মা:িসরা ল ইসলাম িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৭৯৮ 

১৫৫১ মা: খাই ল মা: নেছর আলী িমক কমলা র  ৬৯০১৬৪৮৭৪৮ 

১৫৫২ মা: র ইসলাম মা: বাগবর আলী িমক কমলা র  ১৯৮১৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১৫৫৩ মা: আ: রিশদ ত ছেলম িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৭৯২ 

১৫৫৪ মাছা: হাওয়া বওয়া মা: কােলা ম ল িমক কমলা র  ৮৭০৭০৭৭৯০৮ 

১৫৫৫ মা: ওমর ফা ক মা: িনয়ত আলী িমক কমলা র  ৪৬৫৭০৪৬৪৮৩ 

১৫৫৬ মা:আ ল কােশম ত নছর আলী হক িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯৪৩২ 

১৫৫৭ আহা দ আলী ত সকা র আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯০৯১ 

১৫৫৮ মা: শিহ ল ইসলাম ত আ: রিহম িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৮২৪ 

১৫৫৯ মাছা: েজদা খা ন মা: আ: র াক িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৫২৭ 

১৫৬০ মাছা:ছিকনা খা ন মা:আ: কােদর িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৪২৩ 

১৫৬১ মা: জ আলী ত হযরত আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৯০৫ 

১৫৬২ মা: হলাল উি ন মা: মক ল হােসন িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৯৮৩ 



১৫৬৩ মা: জিসম উি ন মা:ইউ ছ আলী িমক কমলা র  ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০৩০০ 

১৫৬৪ মা: শিফ ল ইসলাম ত লাকমান আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯৩২৮ 

১৫৬৫ মা:হযরত আলী মাহা সক িমক কমলা র  ১৯৫৪৬১১৬৫২৫০২৮১০০ 

১৫৬৬ মা: ছাই ল ইসলাম মা: দন আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৫৫১ 

১৫৬৭ মা: ছফর আলী ত জিমর আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৫৪৫ 

১৫৬৮ মা: গালাপ হােসন মা: দন আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৫২০ 

১৫৬৯ মা: িসরাজ আলী ত ছােমদ আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৫১৯ 

১৫৭০ মা:িবল াল হােসন মা: দন আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৪৯৬ 

১৫৭১ মা:আিম ল ইসলাম ত হািব র রহমান িমক কমলা র  ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০৩০০ 

১৫৭২ মা:আ: ক ছ ত আ: জববার িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৪৮২ 

১৫৭৩ মাসা ৎ রজাহান মা: ইসমাইল হােসন িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯৬৩৩ 

১৫৭৪ মা: আিত র রহমান মা: আমজাত হােসন িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮১০৯ 

১৫৭৫ মা: রিফ ল ইসলাম মা:জেবদ আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯৩৯৫ 

১৫৭৬ মা: হােছন আলী মা:আ ল হােসন িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৫৬৫ 

১৫৭৭ মা: জিসম উি ন মা: হযরত আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯২৬৬ 

১৫৭৮ মা:হািব র রহমান মা: রমজান আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯০৩৮ 

১৫৭৯ 
মা:চান িময়া ত ফয়জ উি ন 

পােরায়ান 
িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৫৫০ 

১৫৮০ মা: সা াম হােসন মা: রমজান আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯০৪০ 

১৫৮১ মা: হকমত আলী ত আ: জববার িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২২৮৫১২ 

১৫৮২ মা: শািহন িময়া মা: র জ আিল িমক কমলা র  ৩৭৫৬৯৬৭৩০৭ 

১৫৮৩ মা: ছাই ল ইসলাম মা: িহিকম িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৫০৬ 

১৫৮৪ মা: রিফ ল ইসলাম রিফক মা: জামাল উি ন িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮০৪৩ 

১৫৮৫ মাছা: হােজরা খা ন মা: বাগবর আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০৩১৮৬৩ 

১৫৮৬ মা: আ: মােমন মা: ইয়া ব আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯৮১৬ 

১৫৮৭ মা:’’ ির খা ন মা: আ  সাইদ িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮৪২১ 

১৫৮৮ মা: আ: খােলক মা: রবান আলী িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০৩১৭৮৪ 

১৫৮৯ আেমনা খা ন শাহজাহান আলী িমক কমলা র  ৬১০৫৭১০২৯৬৫০ 

১৫৯০ মা: সিলম িময়া মা:আ: াফ িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৮১২২ 

১৫৯১ মা: তামান আলী ত িপ  ম ল িমক কমলা র  ৬১১৬৫২৫০২৯৬৫৩ 

১৫৯২ মা:আ ল হািলম ত কিছমি ন িমক ঘাড়শাইল ৬১১৬৫২৫০১১২৩৩ 

১৫৯৩ লাভলী খা ন মা: লার উি ন িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৫৭৪ 

১৫৯৪ আি য়া বগম রাস ম আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪৪৭১ 

১৫৯৫ নাজমা খা ন জমেশদ আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪৪৭৪ 

১৫৯৬ ফােতমা খা ন আলাল উি ন িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫৭৭৮ 

১৫৯৭ মা: ফজ র হক মা: ইমান আলী িমক কাটবাওলা  ৬১১৬৫২৫০২৬৫৮৭ 

১৫৯৮ মাছা: নািছমা আ ার মা: ছফর উি ন িমক কমলা র ১৫০১৮২১০৯২ 

১৫৯৯ হািব র রহমান মা:হােরস আলী িমক পাড়াবাড়ী ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০৩০০ 



১৬০০ 
মা:আিন র রহমান ল ল মা:হােরস আলী 

মা ার 
িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৩৬৭ 

১৬০১ মাহ জা খা ন এস এম আই ব িমক পাড়াবাড়ী ১০২৫৮২১৫১১ 

১৬০২ 
মাসা ৎ আফলা ন নছা 

( িল) 
মা:হােরস আলী 

মা ার 
িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৩৬৬ 

১৬০৩ মাছা: মােজদা খা ন আিরফ রাববািন  িমক ঘাড়শাইল ৬১১৬৫২৫০১১২৭০ 

১৬০৪ মা:মাজাহা ল ইসলাম কারী আ ল মােলক িমক  পাড়াবাড়ী  ৬১১৬৫২৫০৩০৮৯৩ 

১৬০৫ আ ল হািলম মা: করামত আলী িমক ঘাড়শাইল ৬১১৬৫২৫০১০৯২৩ 

১৬০৬ নািছর উি ন ত ই ািহম ি  িমক  পাড়াবাড়ী  ৬১১৬৫২৫০০৯৪২৩ 

১৬০৭ মা: আজম আলী খান ত জালাল উি ন খান িমক দাওগাও ৬১১৬৫২৫০১৩৪১৮ 

১৬০৮ মা: আদ ল খােলক মা: ল ইসলাম িমক দাওগাও ৬১১৬৫২৫০১৪৭৪৮ 

১৬০৯ আজগর আলী মাহা দ আলী িমক দাওগাও ৬১১৬৫২৫০১৪৭৯০ 

১৬১০ জােহদ আলী ত আহ দ আলী িমক দাওগাও ৬১১৬৫২৫০১৪৭৮৮ 

১৬১১ মা: আফছর আলী মা: নছর আলী িমক কাটবাওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৫৯৪ 

১৬১২ মা: লাল হােসান ত হযরত আলী িমক কাটবাওলা ৬১১৬৫২৫০২৭৪৮২ 

১৬১৩ মা: ল ইসলাম মা: হােছন আলী িমক কাটবাওলা ১৯৬৯৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১৬১৪ মা: আ: াফ ধা ত লাহার মা দ িমদা িমক কাটবাওলা ৬১১৬৫৪২৫০২৬৯০৮ 
১৬১৫ মা: চ ন িময়া ত কােশম আলী িমক  গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৮২৯৭ 

১৬১৬ িলিল আ ার  তােহর িমধা িমক   গাদপাড়া  ৬১১৬৫২৫০১৭৫৭০ 

১৬১৭ মাছা: আেলয়াখা ন মা: আ: হাই িমক  গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৮১৪৮ 

১৬১৮ মা: জাত আলী মা: ই ািহম িমক  গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৮৭০ 

১৬১৯ মাছা: নািছমা খা ন মা: আ  হািনফা িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৮১৫৩ 

১৬২০ মা: আ: খােলক মা: িরয়াজ উি ন িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৮১৬০ 
১৬২১ মা:  িময়া ত হােসন আলী 

সরকার 
িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৩৪৭ 

১৬২২ মাঃ হািফজ উি ন  আ ল হােসন  িমক গাদাপাড়া ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১৬২৩ মাছা: লালী আ ার মা: তােলব িমক গাদাপাড়া ৫১০৪৫৫৪২৪০ 

১৬২৪ মাছা: িশি  আ ার মা: হলাল উি ন িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৪১৯ 

১৬২৫ মা: আ ল কােশম মা: আছর আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭০৮০ 

১৬২৬ মা: বা ল হােসন মা: হজরত আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৩৬৮ 
১৬২৭ মা: লাল িময়া ত রবান আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭২০৬ 

১৬২৮ মা: আ াছ আলী ত একাববর আলী 
ম ল 

িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৪২৮ 

১৬২৯ মা: শখ ফিরদ মা: আ: মিতন িমক গাদাপাড়া ২০০১৬১১৬৫২৫০০১৩০০ 

১৬৩০ মাছা: িবলিকছ আ ার মা: লাল িময়া িমক গাদাপাড়া ১৯৯৩৬১১৬৫২৫০০১৪০০ 

১৬৩১ মাছা: হািলমা খা ন মা: হািনফা িমক গাদাপাড়া ১৯৯৫৬১১৬৫২৫০০১৪০০ 
১৬৩২ মাছা: ছিকনা খা ন মা: আ  বকর িসি ক িমক গাদাপাড়া ১৯৮৯৬১১৬৫২৫০০১৩০০ 

১৬৩৩ মাছা: িশদা খা ন মা: িসি র রহমান িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৬৮৭৭ 

১৬৩৪ মাছা: পারভীন আ ার মা: ইয়াদ আলী িমক িত ১০২৭৩০৫৮১০ 



১৬৩৫ কসানা আ ার ফা ক হােসন িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৬৫০৭ 

১৬৩৬ মাছা: উে  ল ম কাইম উি ন িমক িত ৫৯৭৮৫০৬৯৮৭ 

১৬৩৭ মাছা: মােজদা খা ন মা: আ: মা াফ িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৭০০৩ 

১৬৩৮ মা: লাল িময়া মা: হা ন আলী িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৬৫০৬ 
১৬৩৯ মাছা: ফরেদৗসী খা ন মা: িমজা র রহমান িমক সেম াষ র ৭৭৭৪৯৭৬৯১৯ 

১৬৪০ রািবয়া খা ন িমরাজ খা ন িমক িত ১৯২১৪১০৪৮৪ 

১৬৪১ মা: আ ল কােশম ত শােহব আলী িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৭০১৫ 

১৬৪২ মাসা: হািলমা মা: জ আলী িমক িত ৬১১৬৫২৫২৫০১৬৯৬২ 

১৬৪৩ মাছা: রািজয়া খা ন মা: আশরা ল িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৬৯৯৯ 

১৬৪৪ মা: সকা র আলী মা: মাইন উি ন িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৬৫৭৮ 
১৬৪৫ মা: আলাউি ন ত হযরত আলী িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৭০০৫ 

১৬৪৬ মাসা: মেনায়ারা বগম মা: আ: হিকম খা িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৫৯২৭ 

১৬৪৭ দেলায়ারা খা ন মা: ওয়াজ আলী িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৬৬৫৮ 

১৬৪৮ মা: মাইনি ন ত নঈম উি ন ম ল িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৬৫৬৬ 

১৬৪৯ মাছা: আেমনা খা ন মা: িসি র রহমান িমক িত ৬৪৫৬৯৬৫৮৩৬ 

১৬৫০ মাছা: রােকয়া খা ন ত জামাল উি ন িমক জানা ১৯৯৭৬১১২০৮৩০২৫৩০০ 
১৬৫২ মাছা: হেলনা খা ন মা: আ: কােদর িমক িত ৫৫৫৪৫৮৭৫২৬ 

১৬৫৩ নািছমা খা ন িসরা ল ইসলাম িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৬৪৭০ 

১৬৫৪ মাছা: জাৎসণা বগম মা: আ: মা ান খা িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৫৯১৫ 

১৬৫৫ মাছা: রািকয়া রা াক িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৬২৫৪ 

১৬৫৬ মা: নজ ল ইসলাম রজবািল িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৬১৮২ 

১৬৫৭ মা: মাখেল র রহমান ত হােছন আলী িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৭০৩১ 
১৬৫৮ মা: হািফজ উি ন মা: আ ল হােসন িমক কাকাডা া ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১৬৫৯ মাছা: হ ফা খা ন গ র িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৬২২৬ 

১৬৬০ মা: ছােনায়ার হােসন মা: রা াক িমক কাকাডা া ১৯৯২৬১১৬৫২৫০০০৩০০ 

১৬৬১ মা:  মাস ফা ত লতান িময়া িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৬২১৩ 

১৬৬২ মা: মিজবর রহমান মা: রাজ মা দ িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৬০৭৩ 

১৬৬৩ মাছা: আেমলা খা ন জামাল িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০৩০৬০০ 
১৬৬৪ মাছা: রািবয়া বওয়া মা: বার আলী িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৫৮৪১ 

১৬৬৫ মা: রেশদ আলী মা: ম াজ আলী িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৫৯৪১ 

১৬৬৬ মা: লতান আলী ত জাব ল ম ল িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৬৫৫৯ 

১৬৬৭ মা: মাতােলব ত কােশম আলী িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৬১২৭ 

১৬৬৮ ম  াপারী হযরত াপারী িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৬৩০৬ 

১৬৬৯ িশ ী আ ার মা: মাইন উি ন িমক কাকাডা া ৪৬১৪৩৮৯৫৪৪ 
১৬৭০ মা: মাখেলছ কােশম আলী িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৬১৩৮ 

১৬৭১ মা: খােলক িময়া মা: কােশম আলী িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৬০৫৪ 

১৬৭২ মা: মিজবর রহমান মা: কিল ি ন িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৫৮৯৭ 

১৬৭৩ মা: আ: বািতন মা: িসি র িমক গাদাপাড়া ৫৫৫৭১০০১১১ 



১৬৭৪ রীনা বগম মাশারফ হােসন িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৬৫১১ 

১৬৭৫ মাছা: িবউ  আ ার আিতক িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৬২৫২ 

১৬৭৬ মাছা: আেনায়ারা বগম ইউ ব আলী িমক  কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৬০১৫ 

১৬৭৭ মা: কালাম িময়া মা: চান িময়া িমক কাকাডা া ৬৪১৪৩০০৬১৩ 
১৬৭৮ মাছা: আয়শা আ ার মা: ফা ক হােসন িমক কাকাডা া ১৯৯২৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১৬৭৯ মা: হািফজ উি ন আক  ত শাম ি ন আক  িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৪৬১ 

১৬৮০ মাছা: র কা িসরাজ িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৬১৮৩ 

১৬৮১ মা: িরয়াজ উি ন নাবািল িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৬২০৫ 

১৬৮২ মা: ওসমান আলী ত তােলব আলী িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৬১৩১ 

১৬৮৩ মাছা: িশদা খা ন মা: জালাল উি ন িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৫৮১৩ 
১৬৮৪ হািছনা খা ন রজবািল িমক কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৬১৮০ 

১৬৮৫ মা: নওেসর আলী ত ইসমাইল হােসন িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭১০৭ 

১৬৮৬ মা: আ: কিরম মা: আ: হিকম িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৮১৫৮ 

১৬৮৭ মাছা: িশদা খা ন মা: আশরাফ আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৮১৬৮ 

১৬৮৮ মাসা: ফােতমা মা: িসরা ল ইসলাম িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৯৯৪ 

১৬৮৯ মাছা: নাজমা খা ন মা: আ: আিজজ িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৮২৬৫ 
১৬৯০ মাছা: আসমা খা ন মা: মিজ র রহমান িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৪৫২ 

১৬৯১ মাছা: পালী বগম মা: নজ ল ইসলাম িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৮০৬২ 

১৬৯২ আ: ছালাম ত হাসান আলী িমক গাদাপাড়া ৩৩২৩০২০৪৮১৮৪২ 

১৬৯৩ মাছা: রিহমা খা ন মা: িরয়াজ উি ন িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৮২৯৯ 

১৬৯৪ লািক আ ার মা: জ িময়া িমক গাদাপাড়া ৬৯০৭০৩৫৫৩৬ 

১৬৯৫ মাঃ হািনফা ত হািফজ উি ন িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৮২২২ 
১৬৯৬ মাসা: িমনারা বগম মা: মিজ র রহমান িমক গাদাপাড়া ১৯৮১২৬১৭২৯৪০০০০০০ 

১৬৯৭ মাছা: চায়না বগম মা: সােহল িময়া িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭২২১ 

১৬৯৮ মাছা: িমিলনা মা: লহাস উি ন িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৭২৭ 

১৬৯৯ মাছা: িবয়া খা ন ত িসকা র আলী িমক গাদাপাড়া ৬৯০৭৮৬৬৯৮৯ 

১৭০০ মাছা: রািশদা বগম আ: মা ান িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৪৪১ 

১৭০১ মা: হািফজ উি ন ত নছর আলী িমক  গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭১১২ 
১৭০২ মাসা ৎ আেমনা খা ন মা: আ: মােলক িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৮০৫৭ 

১৭০৩ মা: কাই ম হােসন মা: আ: র াক িমক গাদাপাড়া ১৯৯৪৬১১৬৫২৫০০০২০০ 

১৭০৪ মা: নজ ল ইসলাম ত জয়নি ন িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭২৯২ 

১৭০৫ মা: আ: লিতফ আক  ত আছ  আলী 
আক  

িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৬৬১ 

১৭০৬ মাছা: নািগস আ ার মা: ই ীস আলী িমক গাদাপাড়া ২৬১৭২৯৪২২৭১৮৩ 
১৭০৭ মা: রিফজ উি ন মা: আ: রা াক িমক গাদাপাড়া ১৯৯০২৬৯৬৪০৬০০০৪০০ 

১৭০৮ মাছা: আেনায়ারা বগম মা: আ: কােদর িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৪৬৪ 

১৭০৯ মা: আ: খােলক বপারী ত আলতাব হােসন িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৫৮৮ 

১৭১০ মাছা: ছালমা আ ার মা: চ ন িময়া িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৮০৩ 



১৭১১ মাছা: শািহনা মা: স ম আলী িমক গাদাপাড়া ৯১৫৬৯৯৭৬৩৮ 

১৭১২ মা: গালাম মাস ফা ত জামাল সরকার িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৮১৮০ 

১৭১৩ মাছা: নারিগছ মা: আ: হাই িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৯৩৯ 

১৭১৪ মা: িবল াল হােসন ত হািফজ উি ন িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৮০২৭ 
১৭১৫ মা: বাদল িময়া মা: আ: হািলম িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৯৭৬ 

১৭১৬ রিজয়া বগম মা: নািজমি ন িমক গাদাপাড়া ২৬১৭২৯৪৯৩১৮৬৪ 

১৭১৭ মাছা: খািদজা বগম মা: কাম ামান িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৩২৮ 

১৭১৮ মাছা: ছােহরা খা ন মা: শাম ল ইসলাম িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৩২৯ 

১৭১৯ মাছা: হািপজা আ ার মা: আলম হােসন িমক গাদাপাড়া ১৯৮৭৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১৭২০ মা: আ: র াক ত সকা র আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৩৯৩ 
১৭২১ মাসা: রৗশনারা মা: আ: মাতােলব িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭০৬৪ 

১৭২২ মাছা: রািশদা খা ন মা: ল ইসলাম িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭১৮৫ 

১৭২৩ মাছা: আেনায়ারা মা: আ: মিজদ িমক গাদাপাড়া ১৯৭৯৬১১৬৫২৫০১৭০০০ 

১৭২৪ মা: ছারাব আলী তােছর আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৭২৫ 

১৭২৫ মা:  িময়া ত: আ: কিরম িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭০৯৭ 

১৭২৬ মা: হািব র রহমান মা: আ: র াক িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৩৯৪ 
১৭২৭ খািদজা বগম মা: িবল াল হােসন িমক দাওগ ও  ৫০৭৫১০৭১৬৮ 

১৭২৮ মা: ই ীস আলী মা: হজরত আলী িমক িজরাব  ২৬১৭২৯৪২২৭১৯৬ 

১৭২৯ মাছা: খািদজা বগম মা: আ াছ আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৬০৩ 

১৭৩০ মা: আ: ছালাম কিবরাজ ত রনী ী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৩২৩ 

১৭৩১ মা: সাই ল ইসলাম ত আ ল কােশম 
ম ল 

িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৭০৮ 

১৭৩২ মাছা: িশিরনা খা ন মা: আ ল হােসন িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৮৩৫৬ 

১৭৩৩ মা: সাহাগ আলম ত আমজাত আলী িমক গাদাপাড়া ১৯৯৩৬১১৬৫২৫০০০৩০০ 

১৭৩৪ মাছা: আয়শা বগম মা: জমেসদ আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৯৩৮ 

১৭৩৫ মাছা: আরজান মা: আ ল হােসন িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৯৬৭ 

১৭৩৬ মাছা: জাসণারা বগম মা: শিহ ল াহ িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭১৫৮ 

১৭৩৭ মাছা: সােজদা খা ন মা: ছাবাহান আলী িমক গাদাপাড়া ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০৩০০ 
১৭৩৮ মা: রমছ আলী ত সােহদ আলী ম ল িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭১৫৩ 

১৭৩৯ মা: নজ ল ইসলাম মা: মিফজ উি ন 
সরকার 

িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৩৪১ 

১৭৪০ মা: শিহ ল ইসলাম ত আ ল কােশম 
ম ল 

িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৬০৯ 

১৭৪১ মাঃ: ল ইসলাম মা: ইনসান আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৯৭২ 

১৭৪২ মাছা: মমতাজ বগম মা: শিহ ল ইসলাম িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৩৫৯ 

১৭৪৩ মাছা: শহর বা  আ: ছালাম িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৮২৩৫ 
১৭৪৪ মা: হােছন আলী মা: নবাব আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৮১৫৫ 

১৭৪৫ মা: সিফর উি ন ত নঈমি ন ম ল িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৯৯৮ 

১৭৪৬ মা: আ: ছালাম ত ফজর আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৫১৫ 



১৭৪৭ মাছা: মােজদা খা ন মা: আ: মাতােলব 
িমদা 

িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৫৬৮ 

১৭৪৮ মাছা: ছিখনা বগম মা: মেয়জ উি ন িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭১৮৪ 

১৭৪৯ মা: সিলম িময়া মা:  িময়া িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭৭৭৮ 
১৭৫০ মা: মাখেল র রহমান ত হােছন আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৮২২১ 

১৭৫১ মা: আলমগীর ত আমজাদ হােসন িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭০৮৪ 

১৭৫২ মা: মাকেছদ আলী ত হােছন আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৮২২০ 

১৭৫৩ মা: িকতাব আলী মা: সহাববর আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭০৯১ 

১৭৫৪ মাছা: জিমলা খা ন মা: ইয়ার উি ন িমক গাদাপাড়া  ৬১১৬৫২৫০১৭৬২৮ 

১৭৫৫ মা: গালাম মাস ফা আ ল হােসন িমক গাদাপাড়া ৪১৯৩৯৯২৯৭৩ 
১৭৫৬ মাছা: িকয়া বগম মা: আ: র াক িমক গাদাপাড়া  ৬১১৬৫২৫০১৭২০৫ 

১৭৫৭ মা: ইছব আলী ত স  িমক িত ৬১১৬৫২৫০১৬৯০২ 

১৭৫৮ মা: মিফজ উি ন ত নছর আলী িমক  গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৭০৬১ 

১৭৫৯ জােলখা িবিব বখিতয়ার উি ন িমক  কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৬০৬৩ 

১৭৬০ বখিতয়ার উি ন ত নােয়ব আলী িমক  কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৬০৬৬ 

১৭৬১ মাসা ৎ রিহমা খা ন মা: ইসমাইল হােসন িমক  িখলবাড়ী ৬১১৬৫২৫০২১২৪৪ 
১৭৬২ কমলা বগম ববার আলী িমক িখলবাড়ী ১৯৫৯৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১৭৬৩ মাসা ৎ তাছিলমা লাল িময়া িমক িখলবাড়ী ৬১১৬৫২৫০২১২৯৯ 

১৭৬৪ জিমলা খা ন বওয়া ত- আ ল হক িমক িখলবাড়ী ৬১১৬৫২৫০২১৩৩৩ 

১৭৬৫ ফিজলা খা ন মা: জায়াদ আলী িমক িখলবাড়ী ৬১১৬৫২৫০২১৩৩৫ 

১৭৬৬ মাছা: হােজরা খা ন আিম ল হক িমক িখলবাড়ী ১৯৮৫৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১৭৬৭ মাসা ৎ লক জান বওয়া ত- আ: আিজজ িমক িখলবাড়ী ৬১১৬৫২৫০২১৪১৭ 
১৭৬৮ শািহদা খা ন মা: ফা ক িময়া িমক িখলবাড়ী ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০২০০ 

১৭৬৯ শমলা খা ন ফজর আলী িমক িখলবাড়ী ৬১১৬৫২৫০২১৩৮৯ 

১৭৭০ চায়না আ ার মা: হা ান িময়া িমক িখলবাড়ী ৬১১৬৫২৫০২১৩৯৭ 

১৭৭১ মা: আজহা ল মা: লাল মা দ িমক িখলবাড়ী ৬৮৭৯২৫১০৮৭ 

১৭৭২ হাজী মাহা দ আলী ত-হাজী শিরয়ত 
উল াহ 

িমক িখলবাড়ী ৬১১৬৫২৫০২১২৮২ 

১৭৭৩ ফিজলা খা ন মা: জয়নাল আেবদীন িমক িখলবাড়ী ৬১১৬৫২৫০২১৩৯০ 
১৭৭৪ মা: আফছর আলী ত-তিমজ উি ন 

ম ল 
িমক িখলবাড়ী ৬১১৬৫২৫০২২১২১২ 

১৭৭৫ মাছা: জােবদা খা ন আ: মিতন িমক িখলবাড়ী ৬১১৬৫৮২৫০২১১৮১ 

১৭৭৬ মা: আ: মাতােলব ত-আজগর আলী 
ি  

িমক িখলবাড়ী ৬১১৬৫২৫০২১১৩৫ 

১৭৭৭ জিরনা খা ন মা: নজ ল ইসলাম িমক িখলবাড়ী ৬১১৬৫২৫০২১৩৮৭ 

১৭৭৮ মাছা: রাহাতন মা: জােহদ আলী িমক িখলবাড়ী ৬১১৬৫২৫০২১৩১৭ 
১৭৭৯ মাছা: আরজান নছা মা: নােয়ব আলী 

ম ল 
িমক িখলবাড়ী ৬১১৬৫২৫০২১২২৬ 

১৭৮০ মাছা: আেয়শা খা ন মা: লাল িময়া   কাঠািলয়া ৬১১৬৫২৫০২০৪৭৬ 



১৭৮১ মা: হযরত আলী ত-িসরাজ আলী িমক কাঠািলয়া ১৯৪২৬১১৬৫২৫০২১০০০ 

১৭৮২ মা: আফছর আলী ত-তিমজ উি ন 
ম ল 

িমক িখলবাড়ী ৬১১৬৫২৫০২২১২১২ 

১৭৮৩ মাছা: খােলদা খা ন আ ল হাই িমক কাঠািলয়া ৬১১৬৫২৫০৩২০৭৫ 
১৭৮৪ মাছা: আেমনা খা ন মা: িরয়াজ উি ন িমক কাঠািলয়া ৬১১৬৫২৫০২০৯৬৫ 

১৭৮৫ মা: আসাদ আলী মা: িরয়াজ উি ন িমক কাঠািলয়া ৬১১৬৫২৫০২০৯৬৯ 

১৭৮৬ ফকািন রিবদাস ত-অ দা রিবদাস িমক কাঠািলয়া ৬১১৬৫২৫০২০৯৯৭ 

১৭৮৭ মাছা: জনফা খা ন মা: শিহ ল ইসলাম িমক কাঠািলয়া ৬১১৬৫২৫০২০৪৭০ 

১৭৮৮ মাছা: ফিরদা খা ন মা: ব ল হােসন িমক কাঠািলয়া ৬১১৬৫২৫০২০৯২২ 

১৭৮৯ মাছা: মােজদা বগম ত-আ: খােলক িমক কাঠািলয়া ৬১১৬৫২৫০২০৯১৪ 
১৭৯০ মাছা: িমনারা বগম মা: ছাই ল ইসলাম িমক কাঠািলয়া ৬১১৬৫২৫০২০৯১৮ 

১৭৯১ মাছা: আেমনা বগম মা: বা ল হােসন িমক কাঠািলয়া ৬১১৬৫২৫০২০৯১৫ 

১৭৯২ মা: িবল াল হােসন ত- আ -ব র 
িছি ক 

িমক কাঠািলয়া ৬১১৬৫২৫০২০৯১২ 

১৭৯৩ অ ফা বগম আ: আিজজ িমক কাঠািলয়া ১৯৬৫৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১৭৯৪ মাছা: আিমরজান ত- আ -ব র 
িছি ক 

িমক কাঠািলয়া ৬১১৬৫২৫০২০৯১১ 

১৭৯৫ মাছা: মেনায়ারা বগম আ: হািনফ িমক কাঠািলয়া ৬১১৬৫২৫০২০৮৪৯ 
১৭৯৬ েজদা খা ন আ: মােলক ফিকর িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৮৮০৭ 

১৭৯৭ সািবনা খা ন মা: ইউ ফ আলী িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯২৬২ 

১৭৯৮ রিমছা খা ন মা: হিব ল ইসলাম িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯২৬১ 

১৭৯৯ মিজদা খা ন মা: মাখেল র 
রহমান 

িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯২৯০ 

১৮০০ মাছা: আরজান নছা মা: নােয়ব আলী 
ম ল 

িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০২১২২৬ 

১৮০১ আছমা খা ন রােবল িময়া িমক পাহাড় পাবইজান ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০২০০ 

১৮০২ শাহানাজ বগম মা: আিমর উি ন িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৮৯০২ 

১৮০৩ রািশদা খা ন মা: কাইমি ন িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯২৮৬ 

১৮০৪ মােলকা খা ন ত মেহর আলী িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০২০২৫৮ 

১৮০৫ আজাদ হােসন ত সয়দ আলী 
আহে দ 

িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০২০২৭২ 

১৮০৬ মা: শাম ল ইসলাম মা: ফা  ম ল িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯৩১৩ 
১৮০৭ মা: এসহাক আলী মা: জ আলী ম ল িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৮৭৯০ 

১৮০৮ রািশদা নতাজ আলী িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০২০২২৩ 

১৮০৯ ছােহরা খা ন ত রাস ম আলী িমক পাহাড় পাবইজান ১৯৫৪৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১৮১০ িফেরাজা জয়নাল আেবদীন িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০২০২৩৩ 

১৮১১ িশদা খা ন ত লাল িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০২০২ ৪০ 

১৮১২ মাছা: িবলিকছ আ ার মা: চান িময়া িমক পাহাড় পাবইজান ৫৫৩০৮৭১০৩৬ 
১৮১৩ র জাহান বগম মা: শাহা আলী িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯১৮৫ 

১৮১৪ আ ারা বগম মা: ছারাব আলী িমক পাহাড় পাবইজান ৬৮৮৯৯২৬৪১৫ 



১৮১৫ েবদা খা ন ত আইনি ন িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৮৭৮৫ 

১৮১৬ মাছা: মিরয়ম বগম মা: মিফজ উি ন িমক পাহাড় পাবইজান ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০৪০০ 

১৮১৭ িনয়িত বগম মা: নসর আলী িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯৩৭১ 

১৮১৮ জাসনা বগম আ: সামাদ িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯৬২৯ 
১৮১৯ ফিজলা খা ন আ ল মাতােলব িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯২৪৩ 

১৮২০ ছ রা খা ন হােতম আলী িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০২০২২০ 

১৮২১ নািগস আ ার মা: মাস ািফ র 
রহমান (মা ন) 

িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯০৭০ 

১৮২২ রাকসানা খা ন ত আ ল কােদর িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯২৯৮ 
১৮২৩ মা: হােতম আলী আক  ত দরাজ আলী িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৮৫২১ 

১৮২৪ আ ল রিশদ আববাস আলী িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০২০২০৯ 

১৮২৫ মা: িকবিরয়া মা: িজ ত আলী িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯১৬০ 

১৮২৬ মাছা: িরনা আ ার মা: অেহদ আলী িমক পাহাড় পাবইজান ২৪০১৬৯৬৬২৬ 

১৮২৭ মা: লাল  উি ন মা: হযরত আলী 
তা কদার 

িমক পাহাড় পাবইজান ১৯৯৩৬১১৬৫২৫০০০৩০০ 

১৮২৮ হািছনা খা ন আ াছ আলী িমক পাহাড় পাবইজান ৬১৪১৬৫২৫০২০২১৫ 
১৮২৯ মাছা: রিমছা খা ন মা: আ: কােদর িমক পাহাড় পাবইজান ১৯৬৪৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১৮৩০ আেনায়ারা বগম   মা: জ আলী িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯১৬৩ 

১৮৩১ মিজনা খা ন  রিফ ল ইসলাম িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯৪৩১ 

১৮৩২ িযনা বগম মা: ইয়ািহয়া িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯১৬২ 

১৮৩৩ মাছা: পারিভন খা ন মা: হােতম আলী িমক পাহাড় পাবইজান ৭৩৫১৭১৯৩৩৬ 

১৮৩৪ মােলকা খা ন ত মাহা আলী িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০২০২৯৪ 
১৮৩৫ জােহদ আলী  ত ইয়ািছন ম ল িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৮৬৬৬ 

১৮৩৬ কমলা খা ন মা: আলারি ন িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯১৮৯ 

১৮৩৭ নািছমা খা ন   মা: লাল িময়া িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯০৯৭ 

১৮৩৮ মা: আ ল কােশম ত ছাবাহান ধা িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯২২৪ 

১৮৩৯ ফােতমা খা ন মা: িবল াল হােসন িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯১০৮ 

১৮৪০ মা: আছর আলী ত-ছিমর উি ন 
আক  

িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯৩০০ 

১৮৪১ িলিপ আ ার মা: ফজ ল হক িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৮৭২৭ 

১৮৪২ মাছা: আছমা আ ার ত-মিনর উি ন িমক পাহাড় পাবইজান ৭৩৫৭০৩১৬৪৯ 

১৮৪৩ নাইমা আ ার ল ইসলাম িমক পাহাড় পাবইজান ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০২ 

১৮৪৪ ছােহরা খা ন ত-হােমন আলী িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯১৮৪ 

১৮৪৫ ফােতমা বগম মা: িজ ত আলী িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯১৫৮ 
১৮৪৬ রিহমা খা ন মা: নজ ল ইসলাম িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯১৮২ 

১৮৪৭ নািসমা খা ন মা: আ  জাফর িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯১৭৭ 

১৮৪৮ আি য়া খা ন হােছন আলী িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০২০১৬৮ 

১৮৪৮ সিখনা খা ন আ ল ছালাম িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯১৭৯ 



১৮৪৯ ছািমরন নছা আ ল আিজজ িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯১৭৮ 

১৮৫০ রােকয়া  নেশর আলী িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০২০১৭৯ 

১৮৫১ ছােহরা িবিব নেশর আলী িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০২০১৭৬ 

১৮৫২ িশিরনা খা ন মা: লাল িময়া িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯১৮৮ 
১৮৫৩ পারভীন েবল িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০২০২০৪ 

১৮৫৪ আ: সামাদ সয়দ আলী আহেমদ িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০২০২৩৬ 

১৮৫৫ ছােহরা খা ন মা: আ ল রহমান িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯১২৩ 

১৮৫৬ মাছা: ফােতমা আ ার মা: আ: মিতন িমক পাহাড় পাবইজান ৩২৬৫৫৭২৭৭০ 

১৮৫৭ উেমদা খা ন মিফজ উি ন  িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫৮২৫০১৯৪১৬ 

১৮৫৮  জােবদা খা ন আ: মা ান িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯৩৯৯ 
১৮৫৯ র াহার খা ন ফা ক হােসন িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৮৮২৮ 

১৮৬০ শািহদা খা ন মা: মাশারফ হােসন িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৮৯০৫ 

১৮৬১ মা: শমেশর আলী মকার ত শাহা দ আলী 
ম ল 

িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫০২৬২ 

১৮৬২ তাফা ল হােসন  ন র আলী সরকার িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪৬৭৮ 

১৮৬৩ আফেরাজা খা ন রিফ ল ইসলাম িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫৬৭ 
১৮৬৪ হািছনা খা ন  আ বকর িছ ক িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫২১৩ 

১৮৬৫ সােহল রানা  েসন আলী  িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪৬৭৭ 

১৮৬৬ অ ফা খা ন  জয়নাল আলী  িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫৬৩৫ 

১৮৬৭ ছালমা খা ন   মা: ইনছান  িমক দাওগ ও ৬৯০৪৫৫৪৬৭৯ 

১৮৬৮  জেলখা খা ন ত মহর আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৪৫২৫০১৫২৯২ 

১৮৬৯ মা:মিফজ  উি ন   মা: আ: রিহম িমক পাড়াবাড়ী ১৯৮৯৬১১৬৫২৫০১৫১০০ 
১৮৭০ মা: হািফজ উি ন   মা: আলীমমি ন  িমক দাওগ ও ১৯৯০৬৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১৮৭১  মাছা:নািছমা বগম দােইয় আলী  িমক দাওগ ও ১৯৭০৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১৮৭২ আ:ক ছ ত শর মা দ িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫৫১১ 

১৮৭৩ শহরি ন কিল ি ন িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫৫৮৫ 

১৮৭৪ মা: ন র আলী ত আছর আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫০৫৮ 

১৮৭৫ জহর আলী ত সদর আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫৬০৯ 
১৮৭৬ জিম ি ন ত সদর আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫৬১৬ 

১৮৭৭ হলাল উি ন আ: ক ছ িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫৫০৯ 

১৮৭৮  মমতাজ বগম ল ইসলাম িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫৫৭২ 

১৮৭৯ মা:  ফজর আলী ত আছর আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫০৬৪ 

১৮৮০ জ রা খা ন আ ল কােদর িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫২০৯ 

১৮৮১ মাস ািফ র রহমান মাকাে স আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫৫৪৪ 
১৮৮২ পারভীর আ ার সাই ল ইসলাম িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪৬৭৬ 

১৮৮৩ মাফা ল হােসন  ছােবদ আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫৫৬২ 

১৮৮৪ জােহদ  আলী শখ ত জববার আলী শখ িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫৫০৬ 

১৮৮৫ গালাম মস াফা নিছ ি ন কারী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫৫২৪ 



১৮৮৬ মাছা: নছা িবিব মা: ওমর আলী  িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫০৬১ 

১৮৮৭ কেয়দ বা  আ াছ আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫৫২৫ 

১৮৮৮ চ ন িময়া ত ম াজ আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪৭০০ 

১৮৮৯ িশদা খা ন আলমিগর িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫৬৩৮ 
১৮৮৯ সিকনা বগম িসরাজ আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫৫১৯ 

১৮৯০ ফরহাদ হােসন ফজ ল হক িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫৫৩৬ 

১৮৯১ রিজয়া খা ন ত রহমত আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪৬৫৪ 

১৮৯২ হােজরা খা ন আেহদ আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫১৮৪ 

১৮৯৩ মা: চ ন িময়া মা: আজগর আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪৮৯৫ 

১৮৯৪ মা: ল ইসলাম আজী শখ িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪৮৯৭ 
১৮৯৫ আয়মন নছা ত ম াজ আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫১৬২ 

১৮৯৬ মিজবর রহমান ত আছর আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫৭৯৩ 

১৮৯৭ হািমদা খা ন আফছর আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫০৯৭ 

১৮৯৮ জ ি ন ত রিহ ি ন ম ল িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪৬৫৫ 

১৮৯৯ ফিজলা খা ন হাসমত আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪৬৯৬ 

১৯০০ আ: রিহম ত ইম াজ আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫৫৮৭ 
১৯০১ নওেশর আলী ত নই ি ন িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪৬৯৫ 

১৯০২ আ াছ আলী ত আছর আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫৫৮১ 

১৯০৩ আিমনা খা ন িমজা র রহমান িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০৩২০৩৮ 

১৯০৪ আেনায়ারা খা ন আ: ক ছ িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫৭৭৭ 

১৯০৫ মা: িসরা ল ইসলাম মা: ফজর আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫০৫৪ 

১৯০৬ জ িময়া ত লাল িময়া িমক পাহাড়পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯৭৭২ 
১৯০৭ মা: নািছর উি ন ত ছেমদ আলী িমক গাদাপাড়া ৬১১৬৫২৫০১৮১১৫ 

১৯০৮ মা: আেনায়ার হােসন িহরা িময়া িমক পাহাড়পাবইজান ৪৬৫১৭১১৫০১ 

১৯০৯ বেদনা আ ার িহরা িময়া িমক পাহাড়পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯৪৩৮ 

১৯১০ িহরা িময়া ত লাল মাহ দ িমক পাহাড়পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯৭৬৬ 

১৯১১ আ ল হােসন আক  ত হােতম আলী 
আক  

িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯৯৭৭ 

১৯১২ কাম াহার তাফা ল হােসন িমক পাহাড় পাবইজান ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০১০০ 

১৯১৩ ল ইসলাম আ: হািকম িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০২০১৫৯ 

১৯১৪ হােসন আলী আ: ক স িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০২০০৯৮ 

১৯১৫ রবান আলী শখ আ: সালাম শখ িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯৫৩৬ 

১৯১৬ ল ইসলাম আ স সা ার িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯৯৪৬ 

১৯১৭ আ: হািমদ আক  মাফা ল আক  িমক পাহাড় পাবইজান ২৩৭২০১৭৩৬৪ 
১৯১৮ মিফজ উি ন আক  ত হােতম আলী 

আক  
িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০২০১৮৪ 

১৯১৯ মা: মাফা ল হােসন শখ আ: মাতােলব িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯৫৪২ 

১৯২০ মহরজান আ: মাতােলব িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯৫৪৬ 



১৯২১ খািদজা বগম সােদক আলী িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯৫৩৯ 

১৯২২ িবিব হাওয়া ইম াজ আলী আক  িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯৫১৯ 

১৯২৩ িশ ী আ ার রমজান আলী িমক পাহাড় পাবইজান ৩২৫৪৫৬৪১৪৩ 

১৯২৪ রমজান আলী আক  বাহর আলী আক  িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯৫৫০ 
১৯২৫ মাছা: জিরনা খা ন আ ল জিলল িমক পাহাড় পাবইজান ৮২২৮৫৭৫১৫৮ 

১৯২৬ মা: িহন আহেমদ হািব র রহমান িমক পাহাড় পাবইজান ৮২৫১৬৭৩২৫০ 

১৯২৭ মা: শাহা আলী ত হােসন আলী 
তা কদার 

িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯১৮৬ 

১৯২৮ জিরনা খা ন মেফজ আলী িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৮৫৮৪ 

১৯২৯ মাছা: শফালী আ ার মা: শাজাহান আলী িমক পাহাড় পাবইজান ১৯৮২৬১১৬৫২৫০০০০০০ 
১৯৩০ র  বগম রমজান আলী আক  িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯৫৪৮ 

১৯৩১ হািছনা খা ন নকবর আলী আক  িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯৫০৭ 

১৯৩২ খােলদা খা ন মা: বাদশা িময়া িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৮৮৪৭ 

১৯৩৩ মা: ই ািহম িমি  মা: ইসমাইল হােসন িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০২১৪০৫ 

১৯৩৪ মা: জালাল উি ন ত ম রি ন িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯৭৪৪ 

১৯৩৫ মা: িজ ত আলী ত ছেমদ আলী িমক কাঠািলয়া ৬১১৬৫২৫০২০৪৭৫ 
১৯৩৬ মা: আ ল খােলক ত আ: জববার িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০২৬০৪২ 

১৯৩৭ মা: িসি ক ত আ: জিলল িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯৪১৮ 

১৯৩৮ শারিমন আ ার মা: শাম ল হক িমক কাঠািলয়া ১০২৮৬৩৫৮৩৫ 

১৯৩৯ মা: আেহদ আলী ত মা: জগর উি ন িমক কাঠািলয়া ৬১১৬৫২৫০২০৫১৬ 

১৯৪০ মাছা: জয়গন মা: আছর আলী িমক কাঠািলয়া ৬১১৬৫২৫০২০৪৯৮ 

১৯৪১ মাসা ৎ হােজরা বগম মা: সাম ল হক িমক কাঠািলয়া ৬১১৬৫২৫০৩২৩৭৫ 
১৯৪২ মিজনা আ ার বিছর উি ন িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০১৯৪১৩ 

১৯৪৩ মাছা: শাহানাজ পারভীন মা: ফা ল ইসলাম িমক কাঠািলয়া ৬১১৬৫২৫০২০৪৪৮ 

১৯৪৪ মাছা: পারভীন আ ার মা: হা ন আলী িমক কাঠািলয়া ৬১১৬৫২৫০২০৪২৪ 

১৯৪৫ শফালী বগম জ িময়া িমক পাহাড় পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯৪৩৭ 

১৯৪৬ মাছা: ফিরদা খা ন ত ল ইসলাম 
(মা ার) 

িমক কাঠািলয়া ৬১১৬৫২৫০২০৪৪৬ 

১৯৪৭ আি য়া খা ন মা: মেয়জ উি ন িমক পাহাড়পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৮৮৯৪ 
১৯৪৮ ল ম বগম মা: মিনর হােসন িমক পাহাড়পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৮৮৯০ 

১৯৪৯ ফােতমা খা ন মা: .আ ল হােসন িমক পাহাড়পাবইজান ৬১১৬৫২৫০২০৩৫৭ 

১৯৫০ শারমীন আ ার মা: সাই ল ইসলাম িমক কাঠািলয়া ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০২০০ 

১৯৫১ লািক আ ার মা: খিল র রহমান িমক পাহাড়পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৮৮৯৫ 

১৯৫২ ফােতমা খা ন মা: আ ল কােশম িমক পাহাড়পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৮৮৮৭ 

১৯৫৩ রাকসানা বগম আ  হািনফা িমক পাহাড়পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৯৬৫৭ 
১৯৫৪ জিরনা খা ন মা: শাহজাহান িময়া িমক পাহাড়পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৮৮৮৮ 

১৯৫৫ চায়না আ ার মা: আ ল হােসন িমক পাহাড়পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৮৮৮১ 

১৯৫৬ রাকসানা পারভীন মা: আেনায়ার হােসন িমক কাঠািলয়া ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০২০০ 



১৯৫৭ মাছা ৎ মেনায়ারা   মাঃ ল ইসলাম  িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৩৪৪ 

১৯৫৮ মাঃ হজরত  ত মছাব আলী  িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৩৯৬ 

১৯৫৯ মাছা: নাজমা বগম মা: আ ল হােসন িমক বরীবাইদ ৯৩১৫৭২৪৩৬৯৪৫৮ 

১৯৬০ মা: আ  বকর িসি ক ত আববাছ আলী 
তার 

িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬২০৯ 

১৯৬১ মাছা ৎ িরনা বগম মা: আ: মােলক িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৪৪৪ 

১৯৬২ মাঃ খেল র রহমান   মাঃ আঃ কােদর  িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৩৮৬ 

১৯৬৩ মাঃ আঃ হািমদ  ত আঃ হািকম  িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৪৩১ 

১৯৬৪ মাঃ আঃ মা ান  ত আফছর আলী  িমক কাটবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৩৫৬ 

১৯৬৫ জােবদা খা ন ত হােছন আলী িমক কপা লী ৬১১৬৫২৫০১৩৯৪০ 
১৯৬৬ মাছা: মিরয়ম বগম মা: নািছ ি ন িমক ক পা লী ৬১১৬৫২৫০১৩২৫৫ 

১৯৬৭ আ: মিতন শির ল াহ িমক ক পা লী ৬১১৬৫২৫০১৪০০২ 

১৯৬৮ মাসেলম উি ন মাকেছদ আলী িমক ক পা লী ৬১১৬৫২৫০১৩৯৫৭ 

১৯৬৯ মা: রমজান আলী মা: ল র আিল িমক ক পা লী ৬১১৬৫২৫০১৩১২১ 

১৯৭০ মা: ইমাম হােসন মা: ইউ ছ আলী িমক ক পা লী ৬১১৬৫২৫০১৪১৬৮ 

১৯৭১ িশদা খা ন মেফজ উি ন িমক দদাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৭১১ 
১৯৭২ হনা খা ন  ত আ: খােলক িমক দদাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৮১৪ 

১৯৭৩ জােমলা খা ন ত জেবদ আলী িমক দদাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৮৩৬ 

১৯৭৪ জামাল উি ন আ ছ ছামাদ িমক দদাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪৭৬৯ 

১৯৭৫ মা: িমলন ত: র মাহা দ িমক দদাওগ ও ১৯৮৪৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১৯৭৬ তাতা িময়া ত জববর আলী ম ল িমক দদাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৭৬৬ 

১৯৭৭ শ রী বগম ত ওয়াজ আলী িমক দদাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৬৪৫ 
১৯৭৮ লতান ফিকর   শর মা: ফিকর িমক দদাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৩৮৭ 

১৯৭৯ আ: কােদর খান ত তােছর আলী খান িমক দদাওগ ও ৬১১৬৫২৫০৩০৮৪৭ 

১৯৮০ মাছা: জািমলা খা ন ফজল হক িমক দদাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪০৫৩ 

১৯৮১ মাছা: ফিরদা খা ন মা: নজ ল ইসলাম িমক দদাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৫৯১ 

১৯৮২  মা: আ: মা ান মা ) ত ওয়ােহদ আলী িমক ম পাড়া ৬১১৬৫২৫০১৪০৯৪ 

১৯৮৩ অ ফা খা ন মাহা দ আলী িমক ক পা লী ৬১১৬৫২৫০১৩৯৩৬ 
১৯৮৪ আ: ছালাম ত মা: ত ি ন িমক মীেরর পাড়া ৩৩২৩০১৯৪৬৫০১৮ 

১৯৮৫ ওমর আলী খান ত ইসব আলী খান িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০৩০৮৫০ 

১৯৮৬  আব ল মােলক ত আ ল শখ িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৫৩৯ 

১৯৮৭ মা: িবল ার হােসন ত মাঈন উি ন িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৫৩৮ 

১৯৮৮ মা: আলম িনজাম উি ন িমক দাওগ ও ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০৩০০ 

১৯৮৯ ফােতমা খা ন ত আহা দ আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪৯৬৭ 
১৯৯০ ছােলহা বগম আ ল কােদর িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫২২৭ 

১৯৯১ রােবয়া খা ন   মা: জবান আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৪২৯ 

১৯৯২ ছািফয়া খা ন আ: ছামাদ িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪৮১২ 

১৯৯৩ হাসেন আরা সাই ল ইসলাম িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৪৫৩ 



১৯৯৪ আকিলমা বগম আ ল কালাম িমক দাওগ ও ১৯৭৫৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১৯৯৫ রিমছা খা ন  ত ল ইসলাম িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪৯১৩ 

১৯৯৬ মা: আ ল কালাম ত হযরত আলী িমক দাওগ ও ১৯৭২৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

১৯৯৭ রােকয়া খা ন গালাম মাস ফা িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪৯৮৭ 
১৯৯৮ রােকয়া খা ন আ ল হািসম িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪৯০৯ 

১৯৯৯ ফজর আলী ত ফ  ম ল িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪৯৩৮ 

২০০০ র জাহান বগম মা: শহাজাহন িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৬০৫ 

২০০১ মাছা: হািফজা খা ন মা: আ াস আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৫৯০ 

২০০২ আ ল হােসন আ স ছামাদ িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৫০৮ 

২০০৩ মা: েবল   মা: আম াজ আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৮১০ 
২০০৪ এছহাক আলী আ ল হােসন িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৭৯২ 

২০০৫ মাসা: শাহীনা খা ন মা: আলতাব হােসন িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪৩৩৪ 

২০০৬ জেলকা খা ন ত আলফাজ আলী িমক ক পা লী ৬১১৬৫২৫০১৪০১১ 

২০০৭ মা: আ: হাই ম রী মা: তয় ি ন 
মৗলবী 

িমক ক পা লী ৬১১৬৫২৫০১৩২১৮ 

২০০৮ শাহজাহান আলী ত আ াছ আলী িমক ক পা লী ৬১১৬৫২৫০১১৪০৬৮ 
২০০৯ মা: রফাজ উি ন মা: মাবারক আলী িমক ক পা লী ৬১১৬৫২৫০১৪৩৬৬ 

২০১০ মা: নজ র ইসলাম ত িশরাজ আলী িমক ক পা লী ৬১১৬৫২৫০১৩২৫৯ 

২০১১ মা: আ: রিহম ত িসরাজ আলী িমক ক পা লী ৬১১৬৫২৫০১৪৩৬৫ 

২০১২ মা: জামাল উি ন মা: মাবারক আলী 
সরকার 

িমক ক পা লী ৬১১৬৫২৫০১৩৯৬৯ 

২০১৩ লতান আহাে দ  ত আ াছ আলী িমক ক পা লী ৬১১৬৫২৫০১৩৯০৮ 

২০১৪ জিরনা খা ন আ: হক িমক ক পা লী ৬১১৬৫২৫০১৩৯৮৪ 
২০১৫ মা: মাবারক আলী ত িসরাজ আলী িমক ক পা লী ৬১১৬৫২৫০১৪৩৬৪ 

২০১৬ খিল র রহমান  সােবদ আলী সরকার  িমক  দাওগ ও  ৬১১৬৫২৫০১৫৫৫২ 

২০১৭ সিকনা বগম  িসরাজ আলী  িমক  দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫৫১৯ 

২০১৮ মা: ল ইসলাম ত ফজল হক িমক ক পা লী ৬১১৬৫২৫০১৪৩৩৯ 

২০১৯ হােতম আলী ত রাজমামদ 
তা কদার 

িমক ক পা লী ৬১১৬৫২৫০১৩৯১৯ 

২০২০ মা:  িময়া  মা: আ ল হােসন িমক ক পা লী ৬১১৬৫২৫০১৪২৩৬ 
২০২১ মাছা: আয়শা খা ন   মা: আ: সালাম িমক ক পা লী ৬১১৬৫২৫০১৩৩২১ 

২০২২ মাছা: মােজদা খা ন মা:  িময়া িমক ক পা লী ৬১১৬৫২৫০১৪২৪২ 

২০২৩ ম াজ আলী ত জাহার উি ন 
সরকার 

িমক ক পা লী ৬১১৬৫২৫০১৩৯৯১ 

২০২৪ মাছা: জয়নব িবিব মা: সােলমান ফিকর িমক ক পা লী ৬১১৬৫২৫০১৪৩৩৮ 

২০২৫ মা: ল ইসলাম ত ছােবদ আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪৭৫৩ 
২০২৬ খােলদা বগম হািব র রহমান খান িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৬৫৮ 

২০২৭ মা: আ ল মা ান আ ল শখ িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৬৫৩ 

২০২৮ লাল িময়া ববার আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৪৯২ 



২০২৯ মেনায়ারা বগম আ ল লিতব খান িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৩৮২ 

২০৩০ মা: আমজাদ আলী খান মা: আরমান আলী 
খান 

িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৩৭৫ 

২০৩১ খােদজা বগম সফর আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪৪২৬ 
২০৩২ চ ন িমঞা  ত পা র আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪০৬২ 

২০৩৩ মা: জিসম  আ র রা াক িমক দাওগ ও ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০৩০০ 

২০৩৪ মা: নকবর আলী ত র মা দ িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫০০১ 

২০৩৫ ফােতমা খা ন   মা: ইছব আলী িমক ক পাটলী ৬১১৬৫২৫০১৩১৩০ 

২০৩৬ মাসা ৎ জয়নব িবিব মা: সাবান আলী িমক ক পাটলী ৬১১৬৫২৫০১৩৩৩৪ 

২০৩৭ মা: হাসমত আলী তা কদার   মা: আ াছ 
আলীতা কদার 

িমক ক পাটলী ৬১১৬৫২৫০১৩১৯০ 

২০৩৮ মাসা ৎ মােজদা খা ন ত চান িমঞা িমক ক পাটলী ৬১৬৫২৫০১৪২৪১ 

২০৩৯ জােবদা খা ন  ত মা : সােহব আলী িমক ক পাটলী ৬১১৬৫২৫০১৩১২৫ 

২০৪০ সামাদ আলী ত নামাজ আলী িমক দাওগ ও ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

২০৪১ মা: মাস ািফ র রহমান বািজ ল া িমক দাওগ ও ৪২০৪৫৫৮৮৬২ 

২০৪২ বা  খা ন মা ান িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৪৯৬ 

২০৪৩ মাছা: ইয়াছিমন আ ার ত িমরাজ আলী খ ন িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫৩৬৮ 
২০৪৪ হািমদা খা ন মা: আ: রিশদ িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৮১২ 

২০৪৫ আ ল কােদর ত ফজর আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৫৫৭ 

২০৪৬ এমদা ল হক জবান আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৪৩৮ 

২০৪৭ মাছা: সিখনা খা ন মা: িবল াল হােসন িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪৫৭৮ 

২০৪৮ ল ইসলাম ত ইউ ফ আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫৭৯০ 

২০৪৯ মােমনা খা ন ছাই ল ইসলাম িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪৪৯২ 
২০৫০ শামীম িময়া মাফা ল হােসন িমক দাওগ ও ৬৪৫৪৫৬৬৪৫৩ 

২০৫১ মা: মাফা ল হােসন ইয়াদ আলী ি  িমক দাওগ ও ১৯৮৪৬১১৬৫২৫০১৩৫০০ 

২০৫২ আ  বকর িছি ক ওমর আলী িমক দাওগ ও ৯১০৪১৩৪৪৮২ 

২০৫৩ রােবয়া খা ন আই ব আলী িমক দাওগ ও ১৯৫৫৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

২০৫৪ ফােতমা খা ন মা: ইসমাইল আলী 
খান 

িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৬৩৭ 

২০৫৫ সামেতা বা  ত মন র আলী খান িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪১০৯ 
২০৫৬ শাম াহার   মা: আ: রা াক িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৬৪১ 

২০৫৭ মাছা: আয়শা খান িলয়াকত আলী খান িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৪০৭ 

২০৫৮ আব র রিশদ খান মন র আলী খান িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৪১১ 

২০৫৯ সােলহা বগম মা: আব ল কিরম 
িময়া 

িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৪৫১ 

২০৬০ মা: আ ল মােলক মাফা ল হােসন িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪৯৫৮ 
২০৬১ রৗশনারা খা ন আসমত আলী খান িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৬৪২ 

২০৬২ মা: মান মা: শকবর আলী িমক দাওগ ও ১৯৮০৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

২০৬৩ আজমত আলী খান ত নওেশর আলী খান িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৬৪৭ 



২০৬৪ আ: হিকম ত র হা দ  িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০৩০৮৪৩ 

২০৬৫  খােদজা খা ন মিজবর রহমান িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০৩০৮৬৩ 

২০৬৬ রিফ ল ইসলাম আ: রহমান খান িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৭২৯ 

২০৬৭ শিফ ল ইসলাম ত শাহা আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৬৮৭ 
২০৬৮ ছােলহা র মাহা দ িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৬৯৭ 

২০৬৯ আজগর আলী ত রিহ ি ন িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪৬৬৭ 

২০৭০ মজ  িময়া আ: রিশদ িমক দাওগ ও ১৯৮৮৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

২০৭১ রজান আ ল কােদর িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪১১৫ 

২০৭২ মা: শাহাদাত হােসন লতান ফিকর িমক দাওগ ও ১৯৯২৬১১৬৫২৫০০০১০০ 

২০৭৩ ফিজলা খা ন আ ল ছা ার িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫১৭০ 
২০৭৪ নজ ল ইসলাম ত সােহদ আলী 

সরকার 
িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫২১৭ 

২০৭৫ রিফ ল ইসলাম খান ত ওয়াজ আলী খান িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৬৭৬ 

২০৭৬ আ ল মিজদ  িদল মা দ  িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪৯৯০ 

২০৭৭  মা: আব ল হক ত আ: আিজজ ম ল িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫৭২৯ 

২০৭৮ মা: চ ন িময়া ত ওয়ােহদ আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪০৯৩ 
২০৭৯ শখবর আলী ত মিফউ উি ন িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৪১০ 

২০৮০ জেমলা খা ন মাকেছদ আলী িমক দাওগ ও ১৯৪০৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

২০৮১ মাছা: মমতা বগম মা: আ: মােলক িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪২২৮ 

২০৮২ জ রা খা ন ত রজব আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৪৬৪ 

২০৮৩ িশ ী নািছর িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৭০৪ 

২০৮৪ মা: তিফজ উি ন নািজম উি ন িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫০২২ 
২০৮৫ আ  তােহর আ স সামাদ িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৫১০ 

২০৮৬ আশরাফ আলী মাকেছদ আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫৩৭৭ 

২০৮৭ মা: িজ াত আলী ত কািমর আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪০৯৫ 

২০৮৮ আ: ছ ার খান ত নইমউি ন খান িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৭২৫ 

২০৮৯ আিছয়া  আ: লিতফ িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৭৩৪ 

২০৯০ মা: আ ল আিজজ ত জেবদ আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৪৩৫ 
২০৯১ মা: আরফান আলী খান ত জালাল উি ন খান িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৪২১ 

২০৯২ মাছা: রািজনা মা: িম  িময়া  িমক দাওগ ও ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০৪০০ 

২০৯৩ জিমলা খা ন ত সকা ার  িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৪৯৯ 

২০৯৪  মা: হািনফা  আ ল গ র িমক দাওগ ও ১৯৮৮২৬৯৫৪৩৪০০০০০০ 

২০৯৫ মা: হািনফা আ ল গ র  িমক দাওগ ও ১৯৮৮২৬৯৫৪৩৪০০০০০০ 

২০৯৬  মা: মাজাে ল হােসন জবান আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৫৩৭ 
২০৯৭ আ ল রিহম ত ওয়ােহদ আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫৩১০ 

২০৯৮ আেনায়ারা বগম আ: ববার খান িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৭৩৫ 

২০৯৯ মা: আমজাদ হােসন মা: মাকেছদ আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪৭৫১‘ 

২১০০ রিফ ল ইসলাম মক ল হােসন িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪৮২৬ 



২১০১ সা াম হােসন  আ: ছামাদ িমক দাওগ ও ৬৪০২৯১৮১৫২ 

২১০২ মা: আ  তােহর মা: আ ল কােশম িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৮৬৮ 

২১০৩ চ া বগম রজব আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪০৬০ 

২১০৪ িমনারা বগম ত সকা ার আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪১১২ 
২১০৫ মা: মাস ফা মা: আ: হক িমক দাওগ ও ২৮৬৫৯২৩৫৮২ 

২১০৬ মা: আ ল কােদর ত মাহা দ শখ িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৬২৩ 

২১০৭ লমান আলী ত আ াছ আলী িমক ক পাটলী ৬১১৬৫২৫০১৩৯০২ 

২১০৮ জয়নাল আেবদীন ত আলারি ন িমক ক পাটলী ৬১১৬৫২৫০১৩৯৪৬ 

২১০৯ হােজরা খা ন ত আ াছ আলী িমক ক পাটলী ৬১১৬৫২৫০১৩৯০৭ 

২১১০ খাতেজান ত আ: হািকম িমক ক পাটলী ৬১১৬৫২৫০১৩১৭১ 
২১১১ সােজদা খা ন নাব আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৫৭৯১ 

২১১২ হেলনা আ ার াফ আলী িমক দাওগ ও ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০১০০ 

২১১৩ মিফ ল িময়া  কিরম িময়া িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৪৭৫ 

২১১৪ আ ল হােসন  ত শাহা আল  ম ল  িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৮৭৯ 

২১১৫ রিমছা খা ন ম াজ আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪৭৬৫ 

২১১৬ মাছা: িশ লী মা: লহাস খান িমক দাওগ ও ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০০০০ 
২১১৭ মাছা: হািছনা খা ন মা: িবলােয়ত হােসন িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৮৮০ 

২১১৮ আয়মন নছা নছার আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪৭৫৯ 

২১১৯ হাছনারা বগম র জ িমক দাওগ ও ১০০৫৯৬২৩৮৪ 

২১২০ আিছয়া খা ন মা: ইনছান আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৬৭৯ 

২১২১ অ ফা খা ন ইউ ফ আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৮৩৮ 

২১২২ মাছা: আি য়া খা ন মা: আ: আিজজ িমক দাওগ ও ৬১৬৬৫২৫০১৪৫৪৩ 
২১২৩ মাছা: আেমনা খা ন মা: আ ল হােসন িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪৫৮২ 

২১২৪ েদজা খা ন কািজম উি ন িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৬৬৯ 

২১২৫ মা: িলটন িময়া  ইউ ফ আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৮৩৩ 

২১২৬ বা ল আহে দ   মা: আই ব আলী িমক দাওগ ও ১৯৮৩৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

২১২৭ হািলমা খা ন ল ইসলামা  বপারী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৬৬৫ 

২১২৮ জাসনারা বগম  মা: সাহরাব আলী িমক দাওগ ও ১০১৬৪৪৩০৪৪ 
২১২৯ মা: চান মা দ মা: রমজান আলী িমক ক পা লী ৬১১৬৫২৫০১৩১২৩ 

২১৩০ রােফজা খা ন আ: রহমান খান িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৭২৭ 

২১৩১ গালাম মাস ফা  নছর আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪৭৬২ 

২১৩২ মা: েবল মা: আ: রিশদ খান িমক উ: গািজর টচ ১৯৮৮৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

২১৩৩ নািসমা আ ার আ: রিশদ িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৮৮৩ 

২১৩৪ জয়দা খা ন মা: ওমর আলী িমক দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৩৮২৩ 
২১৩৫ মাসা ৎ িফয়া খা ন   মাঃ আঃ রিশদ খান  িমক বাওকপািলয়া ৬১১৬৫২৫০২৫৮২৯ 

২১৩৬ মাঃ আলফাজ উি ন  ত আলফাজ উি ন  িমক চ নীআটা  ৬১১৬৫২৫০২৫৫৭৩ 

২১৩৭ মাছা ৎ জায়মন নছা ত মেফজ আলী ম ল িমক বাওকপািলয়া  ৬১১৬৫২৫০২৫৭৮২ 

২১৩৮ মা: আ: ক ছ  ত মহর আলী িমক কাঠবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৮৮৮ 



২১৩৯ ছােলহা বগম মা: আরফান আলী িমক কাঠবওলা ৬১১৬৫২৫০২৬৭৫৩ 

২১৪০ মাসাঃ মিজদা খা ন   মাঃ আঃ ছালাম খান  িমক বাওকপািলয়া ৬১১৬৫২৫০৩০৬৭০ 

২১৪১ হািলমা খা ন  আ ল কােশম  িমক বাওকপািলয়া  ১৯৭৯৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

২১৪২ মাঃ বা ল হােসন মাঃ আঃ খােলক িমক কাঠবওলা ১৯৯৩৬১১৬৫২৫০০০১০০ 
২১৪৩ মাসা ৎ ফােতমা বগম মাঃ আ র রা াম  িমক মেহশ র ৬১১৬৫২৫০২২৯৩২ 

২১৪৪ মােমনা খা ন   মাখেল র রহমান  িমক মেহশ র  ৬১১৬৫২৫০২৩০০০ 

২১৪৫ মাঃ জয়জি ন   মাঃ মাসেলম উি ন  িমক মেহশ র  ১৯৯৪৬১১৬৫২৫০০০২০০ 

২১৪৬ মাসাঃ পজান বওয়া  ত আেহদ আলী  িমক মেহশ র  ৬১১৬৫২৫০২৩১৮১ 

২১৪৭ মাঃ েবল িময়া মাঃ আঃ রা াক িমক কাঠবওলা ১৯৯৪৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

২১৪৮ মা: তােহর আলী ত ইয়াদালী িমক দিড়জয় র ৬১১৬৫২৫০১১৬৯০ 
২১৪৯ মা: শহীদ মার আলী িমক ঘারশাইল ৬১১৬৫২৫০১০৯৯৯ 

২১৫০ মা: আ র কােদর ত জা  শখ িমক ঘারশাইল ৬১১৬৫২৫০১১০৯০ 

২১৫১ মা দ রানা মা: েসন আলী িমক ঘাড়শাইল ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০১০০ 

২১৫২ মা: গালাফ হােসন ত আ ল আিজজ িমক বাহা র র ৬১১৬৫২৫০১২৪৪৭ 

২১৫৩ মা: ছেলম বপারী ত হািস বপারী িমক িমর র ৬১১৬৫২৫০১২১৭৬ 

২১৫৪ আেমলা খা ন হােসন আলী আক  িমক দিড়জয় র ৬১১৬৫২৫০১১৬৪৩ 
২১৫৫ মা: ইি স ত সাহার উি ন িমক দিড়জয় র ৬১১৬৫২৫০১১৬৭৩ 

২১৫৬ আিছয়া বগম আ: বােরক িমক দিড়জয় র ৬১১৬৫২৫০১১৫৯৯ 

২১৫৭ মাহা দ আলী ত আ: ববার িমক দিড়জয় র ৬১১৬৫২৫০১১৫৬৫ 

২১৫৮ মা: শিফ ল ইসলাম মা: হােবজ আলী 
বপারী 

িমক া াথবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১১৯৮৩ 

২১৫৯ মাসা ৎ আেমনা খা ন মা: শিফ ল ইসলাম িমক াণনাথবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১১৯৫১ 
২১৬০ মা: আ: মােলক ত আিমর উি ন িমক দাইড়াপাড়া ৬১১৬৫২৫০১২২৪২ 

২১৬১ মাছা: েবলা খা ন ত তিমর উি ন িমক বােদপাবাইজান ৬১১৬৫২৫০১৩০০০ 

২১৬২ মা: খারেশদ আলী মা: আ স ছালাম িমক বােদপাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৩০১৭ 

২১৬৩ মা: রেশদ াপারী মা: ছেলম াপারী িমক ছাটমেহশ র ৬১১৬৫২৫০১১৪৩৫ 

২১৬৪ মাছা: জিমলা খা ন মা: হযরত আলী িমক বােদপাবইজান ৬১১৬৫২৫০১২৯৭৪ 

২১৬৫ মা: আ র রিশদ মা: জেবদ আলী িমক া াথবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১১৯৯২ 
২১৬৬ মাসা ৎ বগম মা: তািজমি ন িমক দিড়জয় র ৬১১৬৫২৫০১১৬১২ 

২১৬৭ কাম াহার বগম মা: আ: কিরম িমক দিড়কাটবওলা ২৪০৭০৫৫৩৬৩ 

২১৬৮ সােলহা বগম মা: কারবান আলী িমক দিড়জয় র ৬১১৬৫২৫০১১৫৮৯ 

২১৬৯ মা: এছাহাক আলী মা: আ র রা াক িমক াণনাথ র ৬১১৬৫২৫০১১৯৭৩ 

২১৭০ মাছা: নাজমা মা: রিহমি ন িমক ঘাড়শাইল ৬১১৬৫২৫০১০৭৬২ 

২১৭১ মা: ল ইসলাম ত ইদল িমক ঘাড়শাইল ৬১১৬৫২৫০১০৭৫৯ 
২১৭২ মা: নািছর উি ন মা: রিহমি ন িমক ঘাড়শাইল ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০১০০ 

২১৭৩ আেনায়ারা বগম মা: আ: াফ িমক বােদপাবইজান ৬১১৬৫২৫০১২৪৯৯ 

২১৭৪ মা: আ ল মা ান ত কােশম আলী িমক বােদপাবইজান ৬১১৬৫২৫০১২৯৫৯ 

২১৭৫ রিমসা বগম ত নািছম উি ন িমক জানািক রাড ২৬৯৪৮১২১০২৪০৫ 



কিবর 

২১৭৬ মাছা: হােজরা খা ন মা: জ আলী িমক বােদপাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৩০৮৮ 

২১৭৭ মাছা: ছ রা খা ন ত জামাল উি ন িমক বািলয়া ৬১১৬৫২৫০১১৭১৪ 

২১৭৮ মাছা: খােদজা খা ন মা: আ র র াক িমক ঘাড়শাইল ৬১১৬৫২৫০১১১৯৬ 
২১৭৯ মা: খাই ল ইসলাম ত আ: াফ িমক ঘাড়শাইল ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০১০০ 

২১৮০ মাছা: পারভীন মা: খিল র রহমান িমক ঘাড়শাইল ৬১১৬৫২৫০১০৭৬৬ 

২১৮১ মাছা: জােমলা মা: কছর আলী িমক ঘাড়শাইল ৬১১৬৫২৫০১০৭৫৪ 

২১৮২ মাসা ৎ নািছমা বগম মা: ইয়ািছন আলী 
ফিকর 

িমক ঘাড়শাইল ৬১১৬৫২৫০১০৮৩০ 

২১৮৩ ল িল আ ার মা: মিজ র রহমান িমক বািলয়া ৬০০৭০০৮২২৭ 
২১৮৪ মা: মাফা ল হােসন মা: সাবান আলী িমক বাহা র র ৬৯০৭০৪৮৩৩১ 

২১৮৫ মা: আ: ছালাম ত হাই আলী িমক বােদপাবাইজান ৬১১৬৫২৫০১৩০৯৭ 

২১৮৬ মা: রিফ ল ইসলাম মা: আ ল মােলক িমক সদািশববািড় ১৯৮৯৬১১৬৫২৫০০০১০০ 

২১৮৭ মা: আলমাছ আলী মা: মাসেলম উি ন িমক বািলয়া ৬১১৬৫২৫০১১৯০৪ 

২১৮৮ মাসা ৎ খােদজা খা ন মা: আ ল মােলক িমক সদািশববাড়ী ৬১১৬৫২৫০১২০৫০ 

২১৮৯ মিনরা আ ার মা: মাস ািফ র 
রহমান 

িমক বািলয়া ১৯৮৮৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

২১৯০ মাছা: েবদা খা ন মা: আ র খােলক িমক বািলয়া ৬১১৬৫২৫০১২০৫২ 

২১৯১ মা: আলফাছ মা: আলাল উি ন িমক সদািশববািড় ৬১১৬৫২৫০১২০৫৩ 

২১৯২ মা: আ স বােরক খান মা: আ ল বােরক 
খান 

িমক বােদপাবইজান ৬১১৬৫২৫০৩২২৪৯ 

২১৯৩ মাহা দ ইিলয়াস খ ন আ: কােদর খান িমক জয় র ৭৩৫৭০৪৭৩৭৭ 

২১৯৪ মা: িসরা ল ইসলাম মা: আ ল হােসন 
আক  

িমক জয় র ৬১১৬৫২৫০১১৭৭০ 

২১৯৫ মা: আ াছ আলী ত কিলম উি ন িমক সদািশববািড় ৬১১৬৫২৫০১২০২৪ 

২১৯৬ মাসা ৎ রিজয়া খা ন মা: আ ল খােলক িমক সদািশববািড় ৬১১৬৫২৫০১২০৭০ 

২১৯৭ মাছা: লায়লী বগম মা: ইয়ািছন আলী িমক সদািশববািড় ৬১১৬৫২৫০১২২১৩ 

২১৯৮ মা: নিছম উি ন ত কিলম উি ন িমক সদািশববািড় ৬১১৬৫২৫০১২০৫৪ 

২১৯৯ জিরনা বগম কােশম আলী িমক জয় র ৬১১৬৫২৫০১১৮০৩ 

২২০০ পিপ আ ার ছােবদ আলী শখ িমক মাদাির র ৯৫৬৫৭৩৮৮৫৪ 
২২০১ মাসা ৎ ফােতমা খা ন মা: সাই ল ইসলাম িমক সদািশববািড় ৬১১৬৫২৫০১২১০৯ 

২২০২ মা: হক সােহব মা: নিজ ি ন িমক সদািশববািড় ৬১১৬৫২৫০১২০৮৮ 

২২০৩ মাছা: মেনায়ারা বগম মা: তাতা িময়া িমক সদািশববািড় ৬১১৬৫২৫০১২০৭৪ 

২২০৪ মা: ইসলাম িময়া ত নাব আলী িমক সদািশববািড় ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০২০০ 

২২০৫ মা: আ ল কালাম মা: ম  শখ িমক সদািশববািড় ৬১১৬৫২৫০১২০১৯ 

২২০৬ মাসা ৎ ছামাতন নছা মা: আ ল ছালাম িমক সদািশববািড় ৬১১৬৫২৫০১২০৭১ 
২২০৭ মা: হািব র রহমান ত নাব আলী িমক সদািশববািড় ৬১১৬৫২৫০১২০৩৫ 

২২০৮ মা: তারা িময়া ত মাকেছদ আলী িমক বাহা র র ৬১১৬৫২৫০১২৩৭০ 

২২০৯ মাছা: শাহানাজ বগম মা: সজীব িময়া িমক ঘাড়শাইল ১৯৯৩৬১১৬৫২৫০০০১০০ 



২২১০ গেজ  চ  পাল গািব  চ  পাল িমক িমর র ৬১১৬৫২৫০১২১৪০ 

২২১১ হােজরা খা ন আ: মিজদ িমক দিড়জয় র ৬১১৬৫২৫০১১৬৩২ 

২২১২ িশউিল রানী পাল বাস চ  পাল িমক দিড়জয় র ৬১১৬৫২৫০১১৬৫৯ 

২২১৩ উ ব চ  আচা  উেপ  চ  আচা  িমক িমর র ৬১১৬৫২৫০১২১৩৬ 
২২১৪ েবাধ পাল  ত বাস পাল  িমক দিড়জয় র  ৬১১৬৫২৫০১১৬৫৭ 

২২১৫  মা: আ ল ছামাদ  ত বদর উি ন ম ল  িমক সদািশববািড় ৬১১৬৫২৫০১২০২২ 

২২১৬ মা: শমেসর আলী  ত ইম াজ আলী  িমক বাহা র র ৬১১৬৫২৫০১২৩৪৯ 

২২১৭ মাসা ৎ খােদজা খা ন   মা: মাহা দ আলী িমক ঘারশাইল  ৬১১৬৫২৫০১১২৭২ 

২২১৮  জাসনারা খা ন  মা দ িময়া  িমক জয় র  ৬১১৬৫২৫০৩০৭৯০ 

২২১৯  মাসা: মেনায়ারা বগম  ত মা: ম রি ন  িমক বােদপাবইজান ৬১১৬৫২৫০১১৯৩৮ 
২২২০ মাছা: মােমনা   মা: আ: মােলক  িমক বােদপাবইজান ৬১১৬৫২৫০১২৮৯২ 

২২২১ মা: কাই ি ন  ত কিলম উি ন  িমক সদািশববািড় ৬১১৬৫২৫০১২০৪৫ 

২২২২ মাসা ৎ নবীজান  ত হািনফা  িমক সদািশববািড় ৬১১৬৫২৫০১২১০৮ 

২২২৩ মা: ল ইসলাম  ত আ  হািনফা  িমক সদািশববািড় ৬১১৬৫২৫০১২০৩৬ 

২২২৪ মা: মাফা ল হােসন   মা: ইয়ািছন আলী  িমক সদািশববািড় ৮২৫৪৫৭৫২৮৮ 

২২২৫ মাছা: নািছমা খা ন  নজ ল ইসলাম  িমক জয় র  ৬১১৬৫২৫০১১৭৩৮ 
২২২৬ মা: সাহরাব উি ন   মা: ইউ স আলী িমক ঘাড়শাইল  ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০১০০ 

২২২৭  মা: জয়নাল আবিদন   মা: ফা  সক  িমক বািলয়া  ৬১১৬৫২৫০১২৫৮৫ 

২২২৮  মা: আ ল ক ছ   মা: ইউ স আলী  িমক  ঘারশাইল  ৬১১৬৫২৫০১১২৭৮ 

২২২৯  মা: হােছন আলী  ত আ ল সক  িমক  ঘারশাইল  ৬১১৬৫২৫০১১২৭৯ 

২২৩০  মা: ই ািহম   মা: ই ীছ আলী ারী  িমক  ঘাড়শাইল  ৬১১৬৫২৫০১১২৭৭ 

২২৩১  মা: আ: ক স  ত মাহা দ আলী 
শখ 

িমক বােদপাবইজান  ৬১১৬৫২৫০১২৯৫৫ 

২২৩২  মা: আিজ ল ইসলাম   মা: আরমান আলী  িমক বািলয়া  ৬১১৬৫২৫০১১৮৩১ 

২২৩৩  মাসা ৎ রাকসানা   মা: আলম হােসন  িমক বািলয়া  ৬১১৬৫২৫০১১৮২২ 

২২৩৪  মা: জ আলী  ত ছােবদ আলী  িমক িমর র  ৬১১৬৫২৫০১২১৭৮ 

২২৩৫ ছায়মন বগম  ত ইম াজ আলী  িমক দিড়জয় র  ৬১১৬৫২৫০১১৬২৭ 

২২৩৬ েলখা খা ন   লাকমান হােসন  িমক দিড়জয় র  ৬১১৬৫২৫০১১১৬০৪ 
২২৩৭ হািছনা বগম  ত নািজম উি ন িমক দিড়জয় র  ৬১১৬৫২৫০১১৬১১ 

২২৩৮  মা: লহাস উি ন  মা: আকবর আলী 
ফরাজী  

িমক বােদপাবইজান  ১৯৮৭৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

২২৩৯ মা: লাকমান আলী ত নাব আলী িমক বািলয়া  ৬১১৬৫২৫০১২৬৬৫ 

২২৪০ মা: মাফা ল মাঃ িবনত আলী ী িমক বািলয়া  ৬১১৬৫২৫০১২২৫২ 

২২৪১ সেরায়ার হােসন ল ইসলাম িমক  পাড়াবাড়ী  ৬১১৬৫২৫০০৮৫২৪ 

২২৪২ মা: সিলম িময়া মা: আ ল কালাম িমক বািলয়া  ৬১১৬৫২৫০১২৭০১ 
২২৪৩ মা: ছারাব আলী ত নঈমি ন িমক  ঘাড়শাইল  ৬১১৬৫২৫০১১৩০৬ 

২২৪৪ মাঃ রমজান আলী ত স ম আলী িমক বাহা র র  ৬১১৬৫২৫০১২৪২১ 

২২৪৫ মা: আ  তােলব মান চ ন িময়া িমক িমর র  ৬১১৬৫২৫০১২১৫৭ 



২২৪৬ মাঃ করামত আলী ত আছর আলী িমক ঘাশাইল ৬১১৬৫২৫০১১৩০১ 

২২৪৭ মা: াফ িময়া ত নাব আলী িমক সদািশব বাড়ী ৬১১৬৫২৫০১২০৭৯ 

২২৪৮ মা: জালাল উি ন ত আলীম উি ন িমক সদািশব বাড়ী ৬১১৬৫২৫০১২০২৫ 

২২৪৯ মা: বােরক িময়া মা: ওেহদ আলী িমক বাহা র র ৬১১৬৫২৫০১২২৮০ 
২২৫০ মা: আ ল মা ান মা: নািজ ি ন িমক সদািশব বাড়ী ৬১১৬৫২৫০১২০২৩ 

২২৫১ মাছা: মােজদা বগম মা:আ: হািলম িমক দাওশা ৬১১২০৮৩২৬২৩৬৭ 

২২৫২ মাছা: শিরফা খা ন মা: জমেশদ আলী িমক সদািশব বাড়ী ৬১১৬৫২৫০১২২১৬ 

২২৫৩ মাসা ৎ িলপী বগম মা: শিহ ল ইসলাম িমক সদািশব বাড়ী ৬১১৬৫২৫০১২০৮৪ 

২২৫৪ মা: মন িময়া মা: ইয়াজ উি ন িমক সদািশব বাড়ী ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০২০০ 

২২৫৫ রািজনা খা ন মা: আলাল উি ন িমক মিনরামবাড়ী ১৯৯৪৬১২৬৫০১০০০০০০ 
২২৫৬ আিছয়া বগম সিহর উি ন িমক দিড় জয় র ১৯৬৯৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

২২৫৭ হািমরন বগম মা: সিহর উি ন িমক দিড় জয় র  ৬১১৬৫২৫০১১৫৭৪ 

২২৫৮ মাছা: িল কা জান বওয়া ত রজব আলী িমক ঘাড়শাইল ৬১১৬৫২৫০১১৮২৭ 

২২৫৯ মাছা: রিহমা খা ন মা: রমজান আলী িমক বািলয়া ৬১১৬৫২৫০১১৮৪৮ 

২২৬০ মা: আিত র রহমান ত মহর আলী িমক বািলয়া ৬১১৬৫২৫০১১৮৪৪ 

২২৬১ মা: চান িময়া মা: জানাব আলী িমক বািলয়া ৬১১৬৫২৫০১২৫৩৫ 
২২৬২ মা: খিল র রহমান মা: জবান আলী শখ িমক বািলয়া ৬১১৬৫২৫০১১৯৯৭ 

২২৬৩ মাছা: মা জা খা ন মা: মাইনি ন মা  িমক বািলয়া ৫১০৬৯৮৩৬৯৪ 

২২৬৪ মা: মাইনি ন মা  মা: জবান আলী িমক বািলয়া ৬১১৬৫২৫০১১৮২৬ 

২২৬৫ মাছা: জ রা খা ন মা: শিহ ল াহ িমক ানাথ বাড়ী ৬১১৬৫২৫০১১৯৭৪ 

২২৬৬ মাসা ৎ লজান মা: জেবদ আলী িমক ানাথ বাড়ী ৬১১৬৫২৫০১২৭৮০ 

২২৬৭ মাছা: ফিজলা বওয়া ত িজ াত আলী িমক বাহা র র ৬১১৬৫২৫০১২৩০৮ 
২২৬৮ মা: কােশম আলী ত জ র উি ন িমক বাহা র র ৬১১৬৫২৫০১২২৭০ 

২২৬৯ মা: ফয় র রহমান মা: জ র উি ন 
আক  

িমক বাহা র র ৬১১৬৫২৫০১২২৭৯ 

২২৭০ মাছা: শাম ন নাহার মা: হা ন অর রিশদ িমক বািলয়া ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০০০০০ 

২২৭১ মা: মাখেলজ র রহমান মা: ফা  সক িমক বািলয়া ৬১১৬৫২৫০১২৫৯৪ 

২২৭২ মা: িফেরাজ িময়া মা: ইসমাইল হােসন িমক বাহা র র ১৯৯৪৬১১৬৫২৫০০০২০০ 
২২৭৩ মা: শিহ ল াহ ত চান িময়া িমক বাহা র র ৬১১৬৫২৫০১২৩৭৪ 

২২৭৪ মা:  িময়া ত চান িময়া িমক বাহা র র ৬১১৬৫২৫০১২৩৭৩ 

২২৭৫ মাসা: আেমলা বওয়া ত চান িময়া িমক বাহা র র ৬১১৬৫২৫০১২৩৮৪ 

২২৭৬ মা: সেলম উি ন ত বাকবর আলী িমক বাহা র র ৬১১৬৫২৫০১২৩০৩ 

২২৭৭ মা: িছি র রহমান াপারী মা: দন াপারী িমক  ছাট মেহশ র ৬১১৬৫২৫০১১৪২৪ 

২২৭৮ মা: ইি স আলী াপারী মা: দন াপারী িমক ছাট মেহশ র ৬১১৬৫২৫০১১৪৪৭ 
২২৭৯ মা:আ: কােদর মা: দন াপারী িমক ছাট মেহশ র ৬১১৬৫২৫০১১৪৪০ 

২২৮০ মা: আকবর আলী ত আ ল গ র 
ফরাজী 

িমক বােদ পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১২৯১০ 

২২৮১ মা: আলম মাহা দ আলী িমক ঘাড়শাইল ১৯৮৭৬১১৬৫২৫০০০০০০ 



২২৮২ মা: লাল িময়া ত বাহাজ উি ন িমক ঘাড়শাইল ৬১১৬৫২৫০১১১০৩ 

২২৮৩ মাছা: িন ফা খা ন মা: হলাল উি ন িমক ঘাড়শাইল ১৯৮০৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

২২৮৪ মাছা:রােবয়া খা ন ত আ: া্ফ িমক ঘাড়শাইল ৬১১৬৫২৫০১০৭৯৩ 

২২৮৫ মা: হািফজ উি ন মা: ফজর আলী িমক বািলয়া  ৬১১৬৫২৫০১১৮৫৫ 
২২৮৬ হনা বগম মা:আ:হা ান িমক জয় র  ১৯৮৪৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

২২৮৭ মাছা: জয়রন নছা মা: তােহর আলী িমক বািলয়া ৬১১৬৫২৫০১২৫৩০ 

২২৮৮ মাছা: জাসনা খা ন মা: আববাস আলী িমক বািলয়া ৬১১৬৫২৫০১২৫৬৫ 

২২৮৯ মাসা ৎ রীনা খা ন মাধ: মিজ র রহমান িমক বািলয়া ৬১১৬৫২৫০১২৫২৯ 

২২৯০ মাসা ৎ মােজদা খা ন ত  ইি ছ আলী িমক বািলয়া ৬১১৬৫২৫০১২৫৫০ 

২২৯১ মাছা:জাহানারা খা ন মা: নািছম উি ন িমক বািলয়া ৬১১৬৫২৫০১২৫২৭ 
২২৯২ মাছা: রিহমা খা ন মা: ম াজ আলী িমক বািলয়া ৬১১৬৫২৫০১২৫৩৮ 

২২৯৩ মাছা:সিখনা খা ন মা:কাইমি ন িমক বািলয়া ৬১১৬৫২৫০১২৫৪৯ 

২২৯৪ মাছা:হািসদা খা ন মা: আমজাত হােসন িমক বািলয়া ৬১১৬৫২৫০১২৫৪০ 

২২৯৫ মাসা ৎ কমলা খা ন মা:কমল আলী িমক বািলয়া ৬১১৬৫২৫০১২৫৫৫ 

২২৯৬ মাছা:ছােলহা খা ন মা:জালাল উি ন িমক বােদ পাবইজান  ৬১১৬৫২৫০১২৯৬১ 

২২৬৭ িফেরাজা রতানা কােশম িমক আহািলয়া ২৬১৯৩৫১১৭৬৫৪৮ 
২২৯৮ মা: আ ছ ছাবান মা:আজমত আলী িমক া থ বাড়ী ৬১১৬৫২৫০১২৭২৭ 

২২৯৯ মা:রমজান আলী ত স ম আলী িমক বাহা র র ৬১১৬৫২৫০১২৪২১ 

২৩০০ মা: আিজজ মা: খারেশদ আলী িমক বাহা র র ৬১১৬৫২৫০১২৩২৭ 

২৩০১ মা: মিফজ উি ন মিহর উি ন িমক বাহা র র ৬১১৬৫২৫০১২৪৫১ 

২৩০২ মা:ফা ক হাসেন মা:আ: মােলক িমক বাহা র র ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০১০০ 

২৩০৩ মা: মাস ফা আলী মা:নওেশর আলী িমক বাহা র র ১৯৯২৬১১৬৫২৫০০০৩০০ 
২৩০৪ মা:িনজাম উি ন ত গ র আক  িমক বাহা র র ৬১১৬৫২৫০১২২৬৪ 

২৩০৫ মা:হাইমি ন ত নতাজ আলী িমক বাহা র র ৬১১৬৫২৫০১২৩৩৩ 

২৩০৬ মা: আ ল কােদর ত শর মা দ িমক বাহা র র ৬১১৬৫২৫০১২৩৭২ 

২৩০৭ মাসা ৎ মােমনা মা:ছেমদ আলী িমক ঘাড়শাইল ৬১১৬৫২৫০১০৭৫১ 

২৩০৮ মা:উে  হািন মা: হােতম আলী 
কবারী 

িমক বােদ পাবইজান  ৬১১৬৫২৫০১৩০১ 

২৩০৯ মাছা: শহর বা  ত আিমর উি ন িমক বােদ পাবইজান ৬১১৬৫২৫০১৩০৮৪ 

২৩১০ মা:ফিরদ হােসন মা:জিহর উি ন িমক াণনাথবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১১৯৬৬ 

২৩১১ মাছা:চা া বগম মা: এশার উি ন িমক  ঘাড়শাইল  ৬১১৬৫২৫০১০৭২৯ 

২৩১২ মা:ছােবদ আলী খান মা: আ ল মােলক 
খান 

িমক বােদ পাবইজান ৬১১৬৫২৫০৩২২৪০ 

২৩১৩ আিমরন বগম ত রজব আলী িমক দিড় জয় র  ৬১১৬৫২৫০১১৬৮৫ 

২৩১৪ অ ফা খা ন মা:জােবদ আলী 
আক  

িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৬১৬ 

২৩১৫ মাসা ৎ হ ফা বগম ত বাহার আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮০০৮ 

২৩১৬ মাসা ৎ মিতজান বগম   মা:আ র রহমান িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮২১৫ 

২৩১৭ সােলহা খা ন বাহাজ উ ীন িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৬৪২ 



২৩১৮ আতাহার আলী ত ছামাদ ফরাজী িমক গাড়শাইল ৬১১৬৫২৫০১০৬৫৭ 

২৩১৯ সীমা ল ইসলাম সয় ল ইসলাম িমক কলেম র ৩৩১৩০৩১৮০০৮৫৩ 

২৩২০ মা: আ  জাফর  ত জিহর উি দন  িমক  ঘাড়শাইল ৬১১৬৫২৫০১০৯৫০ 

২৩২১ মা: ল ইসলাম  ত কািছমি ন 
বপারী 

িমক ঘাড়শাইল ৬১১৬৫২৫০১১১৫২ 

২৩২২ খােদজা খা ন ত মাতােলব  িমক ঘাড়শাইল ৬১১৬৫২৫০১১১৯২ 

২৩২৩  মাছা: চা া আ ার  ত নওেশর আলী িমক বােদ পাবইজান ৯১৫৬৯৯৭৮৫১ 

২৩২৪ মা: জ ল হক ত হােছন আলী িমক বািলয়া ৬১১৬৫২৫০১১৮৭৯ 

২৩২৫ মা:আ ল ছামাদ ত আমীর আলী িমক বািলয়া ৬১১৬৫২৫০১১৮৩০ 

২৩২৬ মা:নওেশর আলী মা: হােসন আলী িমক বািলয়া ৬১১৬৫২৫০১১৮৫০ 
২৩২৭ িন ফা খা ন   মা:আ: কালাম িমক ঘাড়শাইল ৬১১৬৫২৫০১০৯৭২ 

২৩২৮ জাহা ীর আলম িদলমা দ াপারী িমক ঘাড়শাইল ৬১১৬৫২৫০১০৯৪৮ 

২৩২৯ মা: শিহ ল ইসলাম  ত হােছন আলী িমক ঘাড়শাইল ১৯৮৮৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

২৩৩০ মা:আলতাব বপারী ত আয়া ল াহ 
বপারী 

িমক ঘাড়শাইল ৬১১৬৫২৫০১১২৭৬ 

২৩৩১ সিলম  লতান আহে দ িমক ঘাড়শাইল ৬১১৬৫২৫০১১০৮০ 

২৩৩২ আ স সালাম ত নছর উি ন িমক ঘাড়শাইল ৬১১৬৫২৫০১০৯৫৯ 
২৩৩৩ মাসা ৎ জােমলা খা ন   মা: ইি ছ আলী িমক বাহা র র ৬১১৬৫২৫০১২৪৩৬ 

২৩৩৪ আসাব আলী ত সােহব আলী িমক বাহা র র ৬১১৬৫২৫০১২৪২৯ 

২৩৩৫ মা: আ: মিজদ  ত নছর আলী িমক ঘাড়শাইল ৬১১৬৫২৫০১০৯৪৩ 

২৩৩৪ রিমছা খা ন  আ: হািকম িমক ঘাড়শাইল ৬১১৬৫২৫০১০৯৮১ 

২৩৩৫ মা: সাই ল ইসলাম মা:ফজর আলী িমক বািলয়া ২৪০৭০৪১৫৯৫ 

২৩৩৬ রিহম  খা ন  ই ািহম হােসন িমক জয় র ৬১১৬৫২৫০১১৭৮৩ 
২৩৩৭ মাছা: হনা বগম মা: রিশদ িময়া িমক বািলয়া ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০৩০০ 

২৩৩৮ মা: লাল িময়া িদলমা দ বপারী িমক ঘাড়শাইল ৬১১৬৫২৫০১০৯৫৩ 

২৩৩৯ মা:িবল াল হােসন মা:নজর আলী িমক ঘাড়শাইল ৬১১৬৫২৫০১০৯৬২ 

২৩৪০ আ: ববার ত ওমর উি ন  িমক ঘাড়শাইল ৬১১৬৫২৫০১০৯৫ 

২৩৪১ মা: মাসেলম উি ন ত হােছন আলী িমক ঘাড়শাইল ৬১১৬৫২৫০১১১৭৩ 

২৩৪২ মা:মিজবর রহমান  ত নছর আলী িমক ঘাড়শাইল ৬১১৬৫২৫০১০৯৫২ 
২৩৪৩ আ ল হক   মা: নজর আলী িমক ঘাড়শাইল ৬১১৫৬২৫০১০৯৭০ 

২৩৪৪ াধীন াপারী মা: দন াপারী িমক ছাট মেহশ র ৬১১৬৫২৫০১১৪২১ 

২৩৪৫ মা: হলাল উি ন খান   মা: আ ল মােলক িমক বােদ পাবইজান ৬১১৬৫২৫০৩২২৪১ 

২৩৪৬ মাসা ৎ কমলা খা ন  মা: েবদ আলী িমক া াথ বাড়ী ৬১১৬৫২৫০১২৭৬৮ 

২৩৪৭ মাসা ৎ তারা বা  মা: সকা র আলী  িমক বাহা র র  ৬১১৬৫২৫০১২২৯৭ 

২৩৪৮  মা: স ািফ র রহমান মা: ইউ ছ আলী  িমক  ঘাড়শালই ৬১১৬৫২৫০১১২৫৮ 
২৩৪৯ শাম  চ  দাস ত চ দ মাহন দাস িমক ঘাড়শালই ৬১১৬৫২৫০১০৬৫৯ 

২৩৫০ মা:ফজর আলী   মা: েসন আলী িমক বািলয়া  ৬১১৬৫২৫০১১৮৭৮ 

২৩৫১  মা: জয়নাল আবিদন   মা: িজ ত আলী িমক বািলয়া ৬১১৬৫২৫০১২৬৩৭ 



২৩৫২ মাছা ৎ মিরয়ম বগম ত কিছমি ন  িমক বািলয়া ৬১১৬৫২৫০১১৮১৫ 

২৩৫৩ মা: হযরত আলী ত সাহা শখ িমক ঘাড়শালই ৬১১৬৫২৫০১০৭৭১ 

২৩৫৪ শফালী খা ন   মা: ইি স আলী িমক দিড়জয় র  ৬১১৬৫২৫০১১৬৫ 

২৩৫৫  মা আ ল রহমান ত স ম আলী  িমক বাহা র র ৬১১৬৫২৫০১২৩৭১ 
২৩৫৬ আ স ছালাম  নইমি ন বপারী িমক মাতাল বাড়ী ৪১৫৫৬৬৫৮৭২ 

২৩৫৭ মা: সােহল  মা: আ ল বােরক 
খান 

িমক বােদ পাবইজান ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০৫০০ 

২৩৫৮ মা:ইসমাইল হােসন  ত জােবদ আলী িমক বাহা র র ৬১১৬৫২৫০১২৪২৭ 

২৩৫৯ মাছা: েলখা কা ন   মা: লহাস উি ন িমক া াথবাড়ী ৩৩০১৬২০৬২৫ 

২৩৬০ মা: স জ িময়া দন বপরী িমক ছাঠ মেহশ র  ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০১০০ 
২৩৬১  মাছা:হােজরা খা ন মা: আ াষ আলী িমক বাহা র র ৬১১৬৫২৫০১২৪২৬ 

২৩৬২ মা: িম  িময়া মা: আ ল ক ছ িমক া াথবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১২২৪৪ 

২৩৬৩ মা: আনছার আলী  ত লাল মা দ িমক সদািশব বাড়ী ৬১১৬৫২৫০৩২৪১৯ 

২৩৬৪ মা: লাল উি ন  তআলীম উি ন িমক সদািশব বাড়ী ৬১১৬৫২৫০১২১০২ 

২৩৬৫ মা: আ  তােহর  ত জিহর উি ন ী িমক ঘাড়শাইল ৬১১৬৫২৫০১১১৪৭ 

২৩৬৬ সাই ল ইসলাম আ: ববার িমক ঘাড়শাইল ৬১১৬৫২৫০১০৯৭৫ 
২৩৬৭ মা:রমজান আলী মা: িবনত আলী িমক বািলয়া ৬১১৬৫২৫০১১৮৪৭ 

২৩৬৮ মা: তারা িময়া ত আ ছ ছামাদ  িমক বািলয়া   

২৩৬৯  মাছা ৎ আসমা মা:ফজল হক িমক িমর র ৬১১৬৫২৫০১২১৩০ 

২৩৭০ সাথী রানী পাল রজণন চ  পাল িমক দিড় জয় র  ৬১১৬৫২৫০১১৬৬৫ 

২৩৭১ মাসা ৎ শফালী মা: আজমত আলী িমক িমর র  ৬১১৬৫২৫০১২১১৬ 

২৩৭২ মাছা: সােলহা খা ন   মা: মাখেছদ আলী িমক বােদপাবইজান ৬১১৬৫২৫০১২৯৪০ 
২৩৭৩ মা: হলাল বপারী ত মা: নঈমি ন 

বপারী 
িমক বােদপাবইজান ৬১১৬৫২৫০১১৯৪০ 

২৩৭৪ জয়নি ন মা:ছেমদ আলী িমক বাহা র র ৬১১৬৫২৫০১২৩১১ 

২৩৭৫ মাসা ৎ শফালী খা ন   মা: আ র রিহম িমক বাহা র র ৬১১৬৫২৫০১২৭৫৭ 

২৩৭৬ মা:আির ল ইসলাম মা: হােমদ আলী িমক বািলয়া ৬১১৬৫২৫০১২৬৬৪ 

২৩৭৭ মা: হািফজ উি ন মা: ব উি ন িমক ঘাড়শাইল ৬১১৬৫২৫০১১১০৮ 

২৩৭৮ মাসা ৎ িশউলী খা ন মা: আ ল হািকম িমক ঘাড়শাইল ৬১১৬৫২৫০১১২৪৪ 
২৩৭৯ মা: খিলল িময়া ত আহা দ কারী িমক িমর র ৬১১৬৫২৫০১২১৮৬ 

২৩৮০ মা:ই ািহম হােসন ত জামাল উি ন িমক জয় র  ৬১১৬৫২৫০১১৭৭৬ 

২৩৮১ মা: েয়ল িময়া মা: হািলম িমক জয় র ৬৮৫৫৬৯৫২৫৭ 

২৩৮২ মা: আলম আলী ত আ: হািকম িমক াণনাথবাড়ী ১৯৯৪৬১১৬৫২৫০০০৩০০ 

২৩৮৩ মা: আ র রা াক ত আেবদ আলী িমক জয় র ৬১১৬৫২৫০১২৭৫০ 

২৩৮৪ মা: লহাস মা: শাম ল হক িমক বািলয়া ৮২৫৭৮৪০১০১ 
২৩৮৫ মা: হযরত আলী ত খ  ম ল িমক বাহা র র ৬১১৬৫২৫০১২৩৯২ 

২৩৮৬ মা: লাল মা দ   মা: ল ইসলাম িমক ঘাড়শাইল ৬১১৬৫২৫০১০৬৪৭ 

২৩৮৭ মাছা ছােলহা খা ন মা: নজ ল ইসলাম িমক িমর র ৬১১৬৫২৫০১২১২৬ 



২৩৮৮ মাসা ৎ জ রা বগম মছেলম াপারী িমক ছাট মেহশ র ৬১১৬৫২৫০১১৪৩৭ 

২৩৮৯ জ রা খা ন ইউ স আলী িমক দিড়জয় র ৬১১৬৫২৫০১১৭৮২ 

২৩৯০ মা:ফা ক হােসন মা: আ াছ আলী িমক দিড়জয় র ৬১১৬৫২৫০১১৬৩৩ 

২৩৯১ মাছা জিহরন বগম মা: ম াজ আলী িমক দিড়জয় র ৬১১৬৫২৫০১১৬২২ 
২৩৯২ রিমছা বগম ত আিজমি ন িমক দিড়জয় র ৬১১৬৫২৫০১১৬০৮ 

২৩৯৩ মা:ক স আলী ত স ম আলী িমক বাহা র র ৬১১৬৫২৫০১২৩৮৯ 

২৩৯৪ মা: িদল মা দ মা: ম াজ আলী িমক দিড়জয় র ৬১১৬৫২৫০১১৬১৯ 

২৩৯৫ মাসা ৎ েবদা খা ন আ ল কালাম িমক দিড়জয় র ৬১১৬৫২৫০১১৬১০ 

২৩৯৬ সমলা বগম সমেসর আলী িমক দিড়জয় র ৬১১৬৫২৫০১১৬৪১ 

২৩৯৭ মা: রািকব হােসন  মা: রহমত আলী িমক দিড়জয় র ৬০০৬৯৯৬২৩২ 
২৩৯৮ মাছা: মেনায়ারা বগম   ত ইউ ছ আলী  িমক  পাড়াবাড়ী  ৬১১৬৫২৫০১০৫৮৪ 

২৩৯৯  মা: মক ল হােসন  ত ফেয়জ উি ন  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০৫০৩ 

২৪০০  মা: জািকর হােসন  হযরত আলী  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮২৬২ 

২৪০১ মা: আ: কােদর  ত হােছন আলী  িমক পাড়াবাড়ী ৪৩৬১১০৬০১০৭০১৫৮ 

২৪০২  মা: আ ল খােলক  ত আহা দ আলী  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৩২৬ 

২৪০৩ আয়মন নছা   মা: জ আলী  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০০২৯ 
২৪০৪  মাসাঃ মাক দা খা ন   মাঃ হলাল উি ন  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯২৮৩ 

২৪০৫  মাসাঃ ফিরদা খা ন   মাঃ সাই ল ইসলাম  িমক  পাড়াবাড়ী  ৬১১৬৫২৫০১০৫৭১ 

২৪০৬  মাঃ হািফজ উি ন  ত ছেমদ আলী ম ল িমক  পাড়াবাড়ী  ৬১১৬৫২৫০১০০১০ 

২৪০৭  মাঃ আ  হািনফা   মাঃ ফজল হক  িমক  পাড়াবাড়ী  ৬১১৬৫২৫০৩০৮০৩ 

২৪০৮  মাঃ মা ান   মাঃ শাম ল হক  িমক  পাড়াবাড়ী  ৬১১৬৫২৫০১০৫২৮ 

২৪০৯  মাঃ হািফ র রহমান   মাঃ শিহ ল ইসলাম  িমক  পাড়াবাড়ী  ১০২৯০৪৪৭৩০ 
২৪১০ মাঃ ফরহাদ হােসন   মাঃ আঃ াফ  িমক  পাড়াবাড়ী  ৬১১৬৫২৫০০৯৪৩৪ 

২৪১১  মাসা ৎ রজাহান   মাঃ বা ল িময়া  িমক  পাড়াবাড়ী  ৬১১৬৫২৫০০৯৬৪৮ 

২৪১২  মাছাঃ আেয়শা খা ন   মাঃ হািব র রহমান  িমক  পাড়াবাড়ী  ৬১১৬৫২৫০০৯৬৪৯ 

২৪১৩  মাছাঃ মিজনা খা ন   মাঃ মাফা ল 
হােসন  

িমক  কাকাডা া ৬১১৬৫২৫০১৫৮৫০ 

২৪১৪ িমিছরন   খারেশদ আলী আক  িমক  পাড়াবাড়ী  ৬১১৬৫২৫০০৮৫৯২ 
২৪১৫ মাসা ৎ আেমনা খা ন   মাঃ হলাল উি ন  িমক  পাড়াবাড়ী  ৬১১৬৫২৫০২১৩১৫ 

২৪১৬ ইয়াদ আলী  ত ইমান আলী  িমক  পাড়াবাড়ী  ৬১১৬৫২৫০০৯১৫০ 

২৪১৭ মাঃ আব ল াহ আল মা ন   মাঃ তািজম উি ন  িমক পাড়াবাড়ী ১৯৯৩৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

২৪১৮ আিশক র   মাঃ আ ল খােলক  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯১৯৩ 

২৪১৯  মাছাঃ ছালমা আ ার   মাঃ হািব ল া  িমক পাড়াবাড়ী ১৯৮৯৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

২৪২০ লালী বগম আিজ ল হক িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০৫৪৩ 
২৪২১ মাছাঃ হাসনারা খা ন   মাঃ শাম ল হক  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০৫৭৯ 

২৪২২ লাইলী খা ন  মিতয়ার রহমান  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০৫০৯ 

২৪২৩ আিছয়া খা ন   খারেশদ আলী  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০৩০৭৮৯ 

২৪২৪ কাম াহার   মাঃ মাজাফর আলী  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০৩০৯৩৮ 



২৪২৫  মাঃ সায়াইল হাসান   মাঃ জ আলী  িমক খাইল র  ১৫০২৭৮৩৬১৪ 

২৪২৬  মাছাঃ হাসনারা খা ন   মাঃ রফাজ উি ন  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০৫৬৩ 

২৪২৭  মাঃ আজমত আলী   মাঃ হযরত আলী  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০৩০৭৮৬ 

২৪২৮  জেলখা খা ন   মাঃ হযরত আলী  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০৩০৭৮৭ 
২৪২৯ মজ ন নাহার   মাঃ খেছদ আলী  িমক পাড়াবাড়ী  ২৮৫৬৯৬৫৬৩৩ 

২৪৩০ জিরনা খা ন  িবল াল হােসন  িমক পাড়াবাড়ী  ৬১১৬৫২৫০১০৫৪৯ 

২৪৩১  মাছাঃ রেনায়ারা   মাঃ ফয় র রহমান  িমক পাড়াবাড়ী  ৬১১৬৫২৫০১০৫২৩ 

২৪৩২ রিহছা খা ন  আঃ তােলব  িমক পাড়াবাড়ী  ৬১১৬৫২৫০১০৫৪০ 

২৪৩৩  মাছাঃ লাকী আ ার   মাঃ লাল িময়া  িমক পাড়াবাড়ী  ৬১১৬৫২৫০১০৫৬৬ 

২৪৩৪  মাছাঃ িশিরনা আ ার   মাঃ জয় ি ন  িমক পাড়াবাড়ী  ৮৭০৭০৭৮২০৩ 
২৪৩৫  মাঃ ম ল হক   মাঃ আইন উি ন  িমক পাড়াবাড়ী  ১৯৯৪৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

২৪৩৬  মাছাঃ রািজয়া খা ন   মাঃ আঃ রা াক  িমক পাড়াবাড়ী  ৬১১৬৫২৫০১০৫৬৭ 

২৪৩৭ মমতা খা ন  ল হক  িমক পাড়াবাড়ী  ৬১১৬৫২৫০১০৫০৬ 

২৪৩৮  মাছাঃ আেমনা খা ন   মাঃ হািফজ উি ন  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮০১৭ 

২৪৩৯  মাঃ এনা ল হক মিনর   মাঃ আঃ াফ  িমক পাড়াবাড়ী ৪৬৫৭০০০৩৪৭ 

২৪৪০ মাঃ তািজম উি ন   মাঃ আ ল হািলম  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৩১৪ 
২৪৪১  মাঃ খিল র রহমান  ত নমজ আলী  িমক পাড়াবাড়ী  ৬১১৬৫২৫০০৯৫৩৮ 

২৪৪২  মাসা ৎ হােজরা খা ন   মাঃ জালাল উি ন  িমক পাড়াবাড়ী  ৬১১৬৫২৫০০৮৮৩৩ 

২৪৪৩  মাঃ জ ল ইসলাম   মাঃ আঃ মা ান  িমক পাড়াবাড়ী  ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০৩০০ 

২৪৪৪  মাঃ সিলম িময়া  ত জয়নি ন আহেমদ  িমক পাড়াবাড়ী  ৬১১৬৫২৫০০৯৩৯০ 

২৪৪৫  মাছাঃ রজাহান   গালাম মাস ফা  িমক পাড়াবাড়ী  ৬১১৬৫২৫০১৫৩৬৫ 

২৪৪৬  জানািক বগম  শিফ ল ইসলাম  িমক পীেরর বাগ   ১৯৯১২৬৯৪৮১৩০০০৩০০ 
২৪৪৭  মাঃ আলম িময়া   মাঃ জ আলী  িমক পাড়াবাড়ী  ৬১১৬৫২৫০৩০৮৯৮ 

২৪৪৮ আরফান  বাহাজ উি ন  িমক পাড়াবাড়ী  ৬১১৬৫২৫০০৯১৭৫ 

২৪৪৯  মাঃ ল আিমন   মাঃ তােছর আলী  িমক পাড়াবাড়ী  ৬১১৬৫২৫০০৮৩০৩ 

২৪৫০  মাসা ৎ আেমনা খা ন  ত সকা র বাদশা  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৪২০ 

২৪৫১  মাসা ৎ আয়শা খা ন   মাঃ আ ছ আলী  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৭৫২ 

২৪৫২ রওশনারা খা ন  আ ল হােসন  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০৫৪১ 
২৪৫৩  মাসা ৎ ইসমাতারা খা ন   মাঃ খিল র রহমান  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৭৮১ 

২৪৫৪  রােকয়া খা ন  চান িময়া  িমক পাড়াবাড়ী  ৬১১৬৫২৫০৩০৮০৪ 

২৪৫৫ মােজদা  িবল াল হােসন  িমক পাড়াবাড়ী  ৬১১৬৫২৫০০৯১৬২ 

২৪৫৬ মাঃ আির ল ইসলাম িরপন   মাঃ ফেয়জ উি ন 
সরকার  

িমক পাড়াবাড়ী  ৬১১৬৫২৫০০৯৭৬৮ 

২৪৫৭ শািহদা খা ন  বা ল িময়া  িমক হিরনাতলা   ৬১১৬৫৪৩৯৯০৯১৪ 
২৪৫৮ মাছাঃ চায়না খা ন   মাঃ চ ন িময়া  িমক পাড়াবাড়ী  ২৮২৬২৬১৩৩৬ 

২৪৫৯ মাসা ৎ জােমলা খা ন   মাঃ মাজা ফর 
হােসন 

িমক পাড়াবাড়ী  ৬১১৬৫২৫০০৯৬৬৯ 

২৪৬০ মাছাঃ মিরয়ম বগম   মাঃ ইয়ািছন আলী  িমক  বরীবাইদ  ৯৩১৫৭২৪৩৬৯১৩২ 



২৪৬১ ছােহরা খা ন  রিফজ উি ন  িমক পাড়াবাড়ী  ৬১১৬৫২৫০০৫৫১২ 

২৪৬২  মাছাঃ লাভলী আ ার   মাঃ িমরাজ আলী  িমক পাড়াবাড়ী  ১৯৭১৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

২৪৬৩ ফােতমা বগম  হাসমত আলী  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০৫৪৫ 

২৪৬৪  মাঃ মাখেল র রহমান মাঃ মার আলী  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৮৭৫ 
২৪৬৫  মাঃ আঃ মিতন  মাঃ রমত উল া  

সরকার  
িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০২১১৭৯ 

২৪৬৬ মাঃ আহ দ আলী  ত আঃ গিণ  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০৫১২ 

২৪৬৭  মাঃ জ আলী   মাঃ আঃ ববার  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০৫৬০ 

২৪৬৮ রজাহান খা ন  জয়নাল আেবদীন িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০৫৪৮ 

২৪৬৯ মাঃ শাম ল হক  ত আঃ গিন  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০৫১০ 
২৪৭০  মাঃ ইয়ািসন আলী   মাঃ আঃ াফ  িমক পাড়াবাড়ী ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০১০০ 

২৪৭১ িফেরাজা বগম   মাঃ মার আলী  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৮৯১ 

২৪৭২  মাঃ আ  তােহর  ত নমজ আলী  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৫৪৭ 

২৪৭৩ মাছাঃ াহার   মাঃ জালাল উি ন  িমক িখলবাড়ী  ৬১১৬৫২৫০২১১৮৭ 

২৪৭৪  মাঃ জবান আলী  ত েসন আলী ম ল  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮০৭৫ 

২৪৭৫ মাঃ ইজহা ল ইসলাম   মাঃ আঃ আিজজ 
মা ার 

িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০২৩৬ 

২৪৭৬ মাকাে ছ আলী  ত গিন শখ িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০৫১৪ 

২৪৭৭ মাছাঃ রািশদা খা ন   মাঃ ছাই ল ইসলাম  িমক পাড়াবাড়ী ১৯৯২৬১১৬৫২৫০০০১০০ 

২৪৭৮  মাঃ আ ল িজ াল   মা সয় র রহমান  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০৩২৬ 

২৪৭৯  মাঃ মাসেলম উি ন   হােসন আলী  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৬৩৩ 

২৪৮০ িশদা খা ন  আসা ান  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৫৯৮ 

২৪৮১  মাঃ  িময়া  শামস ল হক  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০৫১১ 
২৪৮২  মাঃ আলফাজ উি ন  ত ইউ ছ আলী  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০৫৬৯ 

২৪৮৩  মাঃ ইি স আলী  গির ল া  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০৩০৭২৮ 

২৪৮৪ মাঃ রফাজ উি ন  ত ইউ ছ আলী  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০৫৬২ 

২৪৮৫  মাঃ আলফাজ উি ন  ত মাকেছদ আলী  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০৫৯৭ 

২৪৮৬ মাঃ আ  রায়হান  ারী মাঃ আকবর 
আলী 

িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৮০৫ 

২৪৮৭ হািব র রহমান হিব ল ইসলাম আক   িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৪১৩ 
২৪৮৮ িবলিকস আ ার  িছি র রহমান  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০৩০৮৭০ 

২৪৮৯ মাঃ েরন  হযরত আলী  িমক পাড়াবাড়ী ১৯৭৯৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

২৪৯০ কিরম রিব দাস  ত কারী রিব দাস  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮১৫৩ 

২৪৯১ আঃ বকর িছি ক  ত আফছর আলী  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৯২২ 

২৪৯২ হােতম আলী   হােসন আলী  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৬৩৬ 

২৪৯৩  মাঃ গালাপ হােসন  ত আফছর আলী  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০২১১ 
২৪৯৪ আ ারা খা ন  হািফ র রহমান  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৯২৬ 

২৪৯৫  মাঃ আঃ মিতন  ত আ স সা ার  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০০৭৭ 

২৪৯৬  মাঃ ইয়া ব আলী  ত ফজ ল হক  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০২৮৪ 



২৪৯৭ মা: হােতম আলী ত  আ: হািকম  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৫১৪ 

২৪৯৮ মা: আ  তােহর ত ই াহীম ী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৪২৫ 

২৪৯৯ মা: সােহল রানা মা: আ  তােহর িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৪৩৯ 

২৫০০ মাছা: হােজরা বগম আ ল কালাম িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮২০৯ 
২৫০১ মা: আ: কােদর ত ছেমদ আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৩৩৯ 

২৫০২ মা: এনা ল হক ত িজ ান িময়া িমক পাড়াবাড়ী ১৯৮৯৬১১৬৫২৫০০০১০০ 

২৫০৩ মা: আ: মিজদ ত আ র রিশদ িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৯৩৮ 

২৫০৪ মা: আিন র রহমান ত আববাছ উি ন িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০০৫০ 

২৫০৫ মা: আ  হািরফা ত ইউ ছ আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০২৬৫ 

২৫০৬ মা: আশরাফ আলী মা: আ ল াফ িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৮৯৯ 
২৫০৭ মা: তােলব মা: মাসেলম উি ন 

সরকার 
িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৮৩১ 

২৫০৮ মা: আলমগীর হােসন ছিফর উি ন িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৯৭৩ 

২৫০৯ মা: নওয়াজ আলী তঃ জেবদ আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৩৩৪ 

২৫১০ মা: মা দ িময়া ত হািফজ উি ন িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০১৩৮ 

২৫১১ মা: হা ন মা: শাম ি ন বপারী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৫৮৭ 
২৫১২ মা: ছাবাহান মা: শাম ি ন বপারী  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৫৮৬ 

২৫১৩ মা: িবল াল হােসন ত আ: াফ িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৯৭৯ 

২৫১৪ মা: িময়া ফেয়জ উি ন িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯১৮০ 

২৫১৫ মা: ফা িময়া ফজল আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯২৪৩ 

২৫১৬ মা: মাকাে ছ আলী মা:শাম ল হক িমক পাড়াবাড়ী ১৯৮৭৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

২৫১৭ মা: আ ল হািমদ মা: আ: রিহম িমক পাড়াবাড়ী ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০০০০ 
২৫১৮ মা:  িময়া  মা: শাহজাহান িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৮১১ 

২৫১৯ মা: লাল িময়া  ত ইসাহক আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৫২৪ 

২৫২০ মা:আ: বােরক মা: ফেয়জ উি ন িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৫১৮ 

২৫২১ মা: শাম ল হক মা: মাসেলম উি ন 
সরকার 

িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৫৭৫ 

২৫২২ মা: শিফর উি ন মা: ফজ ল হক 
বপালী 

িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৬১১ 

২৫২৩ মা: আ র রিশদ মা: হােবজ উি ন 
বপারী 

িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৫৮১ 

২৫২৪ মা: আ ল াফ বফারী মা: মিনর উি ন 
বপারী  

িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৫৯৩ 

২৫২৫  মা: আ ল আলীম ত আ ল লিতফ িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৫৭১ 

২৫২৬ মা: খিল র রহমান ত আিমর উি ন িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৭১৪ 

২৫২৭ মা: রহাব আলী ত জিমর শখ িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯০৫৬ 

২৫২৮ মা: মাশারফ হােসন মা: আ ল লিতফ  িমক পাড়াবাড়ী ১৯৮৮৬১১৬৫২৫০০০০০০ 
২৫২৯ মা: গালাম মাস াফা মা: মাখেল র 

রহমান 
িমক পাড়াবাড়ী ১৯৮৯৬১১৬৫২৫০০০১০০ 

২৫৩০ মা: আিজ ল হক   মা: হােসন আলী িমক পাড়াবাড়ী ১৯৭৬৬১১৬৫২৫০০০০০০ 



২৫৩১ মা: িবল াল হােসন ত সাই র রহমান িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০২৭৩ 

২৫৩২ মা: মাস ািফ র রহমান মা: মার আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৮৭৪ 

২৫৩৩ মা: নাজ ল হক  শাহা আলী িমক পাড়াবাড়ী আই িড ঝা যায় না 

২৫৩৪ মা:কাইম উি ন ফিকর মা:আিজম উি ন 
ফিকর 

িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০১৩৩ 

২৫৩৫ মা: রিফ ল ইসলাম মাসেলম উি ন িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৯৮৭ 

২৫৩৬ মা: হলাল উি ন আ: কিরম িমক পাড়াবাড়ী ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০৩০০ 

২৫৩৭ মা:আ ল সিলম মা: হািকম খা িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৬৭০ 

২৫৩৮ মা: মিহর উি ন ত আম াজ আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৬৫২ 

২৫৩৯ ২৫৪০ মা: ইনছান আলী ত আেবদালী ম ল িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৯৪৪ 
২৫৪০ মা: লাকমান িহিকম মা:আ: লিতফ িমক পাড়াবাড়ী ৮৬৫৭৬৫৯৭০৫ 

২৫৪১ মা: খাকন িময়া মা: ইি স আলী িমক পাড়াবাড়ী ২৮৫৬৯২৩৬০৮ 

২৫৪২ মা: ইসমাইল  ত িজ ত আলী ম ল িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৪৬৫ 

২৫৪৩ মা: আ ল আিজজ ত শরমা দ ম ল িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০৩০৭৪৫ 

২৫৪৪ মা: আ: খােলক মা: হােতম আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৫০৪ 

২৫৪৫ মা: আ স সালাম মা:হােতম আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০৩০৭৬৫ 
২৫৪৬ মা: আ  রায়হান মা: তােছর আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৪২৬ 

২৫৪৭ মা:আ :মােলক মা: হােতম আলী  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৫২৩ 

২৫৪৮ মা: সিলম িময়া মা:আ: ছালাম িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮১৭২ 

২৫৪৯ মা: ইি ছ আলী ত মহর আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৫৩৯ 

২৫৫০ মা: মাফাখখা ল ইসলাম 
তারা 

মা: মিতউর রহমান িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৪৬৪ 

২৫৫১ মা: গ র বাদশা ত লসকর আলী 
সরকার 

িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯২২৪ 

২৫৫২ মা: জ আলী ত লসকর আলী 
সরকার 

িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯২২১ 

২৫৫৩ মা: শিফ ল ইসলাম মা: জেয়ন উি ন িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৬৪০ 

২৫৫৪ মা: আ ল মা ান ত আ: ছালাম িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮০৯৮ 

২৫৫৫ মা: সােদক আলী মা: লাকমান আলী 
সরকার 

িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮০৭২ 

২৫৫৬ মা: মাফা ল হােসন মা: সােদক আলী িমক পাড়াবাড়ী ১৯৯২৬১১৬৫২৫০০০০০০ 
২৫৫৭ মা: মিনর হােসন মা:আ: মিজদ িমক পাড়াবাড়ী ৭৮০১৬২৫৭২৯ 

২৫৫৮ মা: মাস ািফ র রহমান ত র জ আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০৩৩২ 

২৫৫৯ মা:খাই ল ইসলাম আ: কিরম িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৩৮৪ 

২৫৬০ ছনা গাজী  মা: আ  তােহর িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৪৪১ 

২৫৬১ ল আিমন  ত ফজ ল হক িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯০৫০ 

২৫৬২ মা: আ: াফ ত ইম াজ আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৩৯৫ 
২৫৬৩ মা: জমেসদ আলী মা: জােবদ আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮১১৮ 

২৫৬৪ আ: হাই ত আ: রিহম িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৯৫৭ 



২৫৬৫ আ: লিতফ ত আ:রিহম িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৯৫৬ 

২৫৬৬ আিত র রহমান ত আ ল কােশম িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৯১০ 

২৫৬৭ মাসেলম উি ন তঃ ইয়ার উি ন িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৯৭২ 

২৫৬৮ মা: আ ল হােসন মা: হযরত আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৩৫৬ 
২৫৬৮ ওসমান গিন হােসন আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৬৮৮ 

২৫৬৯ মা: মাজাফফর আলী ত শার মা দ ম ল িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৫১৬ 

২৫৭০ হােব মা: হািকম িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৫৯৭ 

২৫৭১ মা: কালাম হােসন মা: হােসন আলী িমক পাড়াবাড়ী ১৫০৭৮৩৯৪৮৬ 

২৫৭২ মা: রিহম উি ন  ত আিজ শখ িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০৪৮০ 

২৫৭৩ মা: তােছর আলী ত কােশম আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৪৪৭ 
২৫৭৪ মা: জেয়ন উি ন ত ফেয়জ উি ন 

ম ল 
িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০২৯০ 

২৫৭৫ মা: ইমান আলী হােতম আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০৩৭২ 

২৫৭৬ মা: আলীম উি ন মা: ওয়ােহদ আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৩১১ 

২৫৭৭  মা: নাব আলী মা: ছেমদ আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮০৫১ 

২৫৭৮ মা: ছিফর উি ন  ত কিছম ীন িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৯৭২ 
২৫৭৯ খািদজা আ ার মা: নকত আলী িমক পাড়াবাড়ী ১৫০৭০০৮১৮১ 

২৫৮০ মাসা ৎ মমতাজ বগম মা: আ ল মিজদ িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৭৮০ 

২৫৮১ িফয়া খা ন আমজাদ আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৯৫০ 

২৫৮২ মােজদা খা ন ত নছর আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৯৯২ 

২৫৮৩ মাসা ৎ মাহ দা খা ন মা: আ: মিতন িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০২১১৮৩ 

২৫৮৪ হা দ লাল উি ন হা দ তােলব আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৩০২ 
২৫৮৫ আ: কােদর  ত নইমি ন িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯০৪১ 

২৫৮৬ আ স সালাম ত ম াজ আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৬৯৭ 

২৫৮৭ মা: লাল িময়া ত আফছর আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০২০৯ 

২৫৮৮ মা: কাই ি ন  ত কা  শখ িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮১৭৩ 

২৫৮৯ মা:মিজবর রহমান ত আছর আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৯২০ 

২৫৯০ মা: রিফ ল ইসলাম ত মিফজ উি ন 
ম ল 

িমক পাড়াবাড়ী ১৯৭১৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

২৫৯১ মা: স ম আলী মা: বাহাজ উি ন িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮০৮২ 

২৫৯২ আ: ছা ার  ত আজগর আলী ী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯১১২ 

২৫৯৩ মা: ই ািহম আলী ত আমজাদ হােসন িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০৪২৬ 

২৫৯৪ মা: মাকা ল  ত হােছন আলী ম ল িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৩৭৪ 

২৫৯৫ মা:আলাল উি ন মা: হািফজ উি ন িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৩৫৪ 

২৫৯৬ মা: আজগর আলী সরকার মা: রমা দ সরকার িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৮১৭ 
২৫৯৭ মা: মাইর উি ন ত পেয়জ উি ন িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০২৭৫ 

২৫৯৮ মা: এশাদ মা: মিজবর রহমান িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০৩০৭৫২ 

২৫৯৯ মা: িজয়াউর রহমান মা: মিজবর রহমান  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০৩০৭৬৭ 



২৬০০  মা: আ াছ আলী ত লসকর আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯২২৬ 

২৬০১ মা: হািব র রহমান ত ওয়াজ আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০৩০৭৭৯ 

২৬০২ মা: নজ ল ইসলাম মা: ল ইলাম িমক পাড়াবাড়ী ১৯৯৩৬১১৬৫২৫০০০১০০ 

২৬০৩ মা: ইছব আলী মা: মার আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৮৮০ 
২৬০৪ মা: আ: রিশদ  ত: আ: সামাদ  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৪৮৬ 

২৬০৫  মা: আ ল ছালাম মা: আ ল মাতােলব িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৭৯৫ 

২৬০৬ মা: আ ল রিশদ  মা: আমজাত আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০৫৯৮ 

২৬০৭ মা: আ ল কােশম ত পীর মা ন ী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৭২৮ 

২৬০৮ মা: ভালা ল ইসলাম মা: আ ল কােশম িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৭৩১ 

২৬০৯ মা: আ ল সামাদ মা: আ ল মিজদ িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৭৮৩ 
২৬১০ মা: িমরাজ আলী ত ম াজ আলী িমক পাড়াবাড়ী ১৯৯৩৬১১৬৫২৫০০০০০০ 

২৬১১ মা: মা দ িময়া মা: ইি ছ আলী িমক পাড়াবাড়ী ১৯৯২৬১১৬৫২৫০০০১০০ 

২৬১২ উসমান গিন মা: আ ল কােদর িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯২৫৭ 

২৬১৩ মা: েবল িময়া মা: আ ল মিতন িমক পাড়াবাড়ী ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০৪০০ 

২৬১৪ মা: আ: াফ ত আ: ছা ার িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০০৬৩ 

২৬১৫ মা: আ: মাতােলব  ত আ ল সা ার িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০০৭৮ 
২৬১৬ সিফ ল ইসলাম ত মাসেলম উি ন িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৬৮৫ 

২৬১৭ মা: মিজবর রহমান ত শর মা দ ম ল িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০৩০৭৬৪ 

২৬১৮ মাছা: ফারহানা খা ন আ র র াক িমক পাড়াবাড়ী ৫৯৫১৫২৭৪৫৫ 

২৬১৯ আেনায়ারা বগম ত জাইম ীন িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৬৫০ 

২৬২০ মাছা: মােলকা বগম  ত ওয়াজ আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮০৯০ 

২৬২১ মাছা: মেনায়ারা বগম মা: আ াছ আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০৩৭৯ 
২৬২২ বােনছা খা ন মক ল হােসন  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৫৫৯ 

২৬২৩  মাসা ৎ িবনা আ ার মা: হািম র রহমান িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০৩০৯৩০ 

২৬২৪  মাসা ৎ মােজদা খা ন মা: আ: জববার িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৪৪৬ 

২৬২৫ শিরফা  শাহা আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯১৮৬ 

২৬২৬ আিম ন বগম ফেয়জ উি ন িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯২৪৮ 

২৬২৭ আিমনা খা ন মা: আ ল ক স িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৫৬১ 
২৬২৮ রাকসানা আ ার তাতা িময়া িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০৩০৮৭৩ 

২৬২৯ খােদজা খা ন লাকমান আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৯৯৭ 

২৬৩০ মাছা: জাহানারা খা ন মা: জােবদা আলী খান িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৮১৩ 

২৬৩১ মাসা ৎ আছমা খা ন মা: িজয়াউর রহমান 
তা কদার 

িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০১১৬ 

২৬৩২ মাসা ৎ ফিরদা খা ন মা: আ: ক ছ িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৩৫৭ 
২৬৩৩ রিহমা খা ন মা: মাজাে ল হক 

আক  
িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৬০৯ 

২৬৩৪ কসানা তািজমি ন িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯২৬৩ 

২৬৩৫ জায়দা খা ন ত সাম হা িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯২৪১ 



২৬৩৬ ফিজলা খা ন রমজান আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৯৩৮ 

২৬৩৭ আি য়া খা ন ত মাখেল র রহমান িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০৩৮০ 

২৬৩৮ মাছা: মাহা দা আ ার মা: েবল িময়া িমক পাড়াবাড়ী ১৯৯১৬১১৬৫২৫০০০৩০০ 

২৬৩৯ মাছা: তাছিমনা আ ার  ইয়াদ আলী িমক পাড়াবাড়ী ৭৭৫৭৩৮০১১৩ 
২৬৪০ মাসা ৎ িমনারা খা ন ত জিসম উি ন  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৩৫২ 

২৬৪১ মাছা: মােজদা খা ন মা: ফেয়জ উি ন িমক পাড়াবাড়ী ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০১০০ 

২৬৪২ হােজরা খা ন  ইি স আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৯৯৪ 

২৬৪৩ মাসা ৎ জািমলা খা ন মাজাহা ল িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯০৯৯ 

২৬৪৪ িমনারা খা ন আ: মিতন িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৯৭১ 

২৬৪৫ মাছা: আয়শা আ ার মা: আশরাফ আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬৮৭৪৯৮৫০৪৪ 
২৬৪৬ মাছা: আকিলমা খা ন মা: সালাইমান  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৩৭২ 

২৬৪৭  মাছা: আয়মন খা ন মা: ইয়া ব আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৫৯০ 

২৬৪৮ ছািবরান বওয়া ত সাদী ম ল িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৫৭৭ 

২৬৪৯ মাসা ৎ পজান বওয়া  ত েসন বপারী   িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১২২৩৪ 

২৬৫০ মাছা: রীনা আ ার   মা:আ ল হা ান 
বপারী   

িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৫৯৬ 

২৬৫১  মাছা: সািমনা আ ার   মা: আিত র রহমান িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৬০৪ 

২৬৫২ মাছা: ফােতমা খা ন মা: ল ইসলাম িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৫৬৮ 

২৬৫৩ মাসা ৎ রী খা ন মা: হযরত আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৬১৭ 

২৬৫৪ মাসা ৎ ফােতমা খা ন   মা: আ: রা াক িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৪০৪ 

২৬৫৫ মাছা: িফয়া বগম ত ইয়াদ আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮০১৮ 

২৬৫৬ মাসা ৎ িকয়া খা ন মা: আ: মিতন িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯০৯৮ 
২৬৫৭ মাসা ৎ িশদা খা ন মা: ইি স আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৯৪২ 

২৬৫৮ জেবদা খা ন হােসন আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০৩৪৩ 

২৬৫৯ ফােতমা খা ন র ন আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৯৪৯ 

২৬৬০ মাছা: হািফজা বগম মা: আ ল কােশম িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮১০৮ 

২৬৬১ মাসা ৎ মােজদা বগম আ: গ র  িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮০৭৪ 

২৬৬২ িফ জা খা ন আ: মাতােলব িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৯৪৫ 
২৬৬৪ সিখনা খা ন মা: নওয়াজ আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৯১৫ 

২৬৬৫ জােবদা খা ন মা: লাল উি ন িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯০৭১ 

২৬৬৬ জায়ফত বগম হােতম আলী ফিকর িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০১০৫৯৯ 

২৬৬৭ রােকয়া বগম মতেলব িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯১৮৫ 

২৬৬৮ মাসা ৎ জ রা খা ন লতান িময়া িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮১৭১ 

২৬৬৯ রিহমা খা ন  মাহা র রহমান িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৯৭৩ 
২৬৭০ মমতাজ বগম মা: ইম াজ আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮২৩৬ 

২৬৭১ মাছা: শরীফা খা ন মা: লাল িময়া িমক পাড়াবাড়ী ১৯৯০৬১১৬৫২৫০০০২০০ 

২৬৭২ বােনছা খা ন  আ ল র াক িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮৫৪৭ 

২৬৭২ হােজরা বগম ত ফা  শখ িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০৩০৭৯৫ 



২৬৭৩ মাসা ৎ জিরনা খা ন মা: সাবাহান িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮২২৫ 

২৬৭৪ মাছা: রখা খা ন মা: হােরজ আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৯৬৪৬ 

২৬৭৫ মাসা ৎ খিতজান মা:ইম াজ আলী িমক পাড়াবাড়ী ৬১১৬৫২৫০০৮২২৮ 

২৬৭৬ মাছা: মমতাজ বগম মা: জয়নাল আেবদীন িমক পাড়াবাড়ী ৪৬৫৭০০১৩২৯ 
২৬৭৭ মাঃ ফজর আলী  ত আছর আলী  িমক  দাওগ ও  ৬১১৬৫২৫০১৫০৬৪ 

২৬৭৮ জ রা খা ন  আ ল কােদর   িমক  দাওগ ও  ৬১১৬৫২৫০১৫২০৯ 

২৬৭৯  মাস ািফ র রহমান   মাকাে স আলী  িমক  দাওগ ও  ৬১৬৫২৫০১৫৫৪৪ 

২৬৮০ পারভীন আ ার  সাই ল ইসলাম  িমক  দাওগ ও ৬১১৬৫২৫০১৪৬৭৬ 

 


