
.১০ নং দা িনয়া ইউিনয়েনর হতদির েদর মােঝ কাডধারীেদর নােমর তািলকা 
তািলকা নয়েনর ছক 

 ওয়াড নং- ০1 
 

: নং নাম িপতা/ ািমর নাম 
ষ/ 

মিহলা 
পশা াম ওয়াড নং ইউিনয়ন জাতীয় পিরচয় প  নং 

মাবাইল 
নং 

িডলােরর নাম ও 
মাবাইল নং 

1. রািবয়া খা ন আ র রা াক মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 5056301376   

2. জয় ন নছা মাঃ আ ল ক স মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 6115247555515   

3. শাহনাজ পারভীন আিল হােসন আক  মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 6115247554615   

4. মাছাঃ সািব ন নাহার মাঃ ঈমান আলী মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 2842461929   

5. শফালী খা ন মাঃ আ ার আলী মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 2356451597   

6. রািশদা খা ন জিহর উি ন মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 1456284288   

7. রজাহান খা ন আফান মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 6856629297   

8. িফেরাজা খা ন িগয়াস উি ন মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 6115247554308   

9. রিহমা খা ন নওেশর আলী মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 2356376737   

10. িমলন িময়া র ইসলাম ষ িদন র কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 1906284029   

11. আকিলমা  আজগর আলী মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 7756398363   

12. ইয়াসিমন আ ার ত: মাহা দ আলী মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 5557047064   

13. হােজরা খা ন আঃ আিজজ মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 2806397250   

14. ওয়ািহ ামান ইছব আলী ষ িদন র কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 4156574123   

15. নািছমা খা ন আ ল কােশম মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 3706295387   

16. জাসনা আ ার মিজবর মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 6856226144   

17. পা ল মাঃ ইমান আলী মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 3706357518   



18. রািশদা খা ন মাঃ ওমর আলী মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 5956559024   

19. মাসাঃ মিজনা আ ার মাঃ আতাউর রহমান মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 1004121842   

20. হলাল  মক ল েসন ষ িদন র কাওয়াল  চর পাড়প ০১ দা িনয়া 5056508236   

21. সিলনা বা ল েসন মিহলা িহনী কাওয়াল  চর পাড়া ০১ দা িনয়া 6115247554471   

22. মাঃ ইি স আলী আরফান আলী ষ িদন র কাওয়াল  চর পাড়া ০১ দা িনয়া 1906383979   

23. িরয়াজ উি ন  স র আলী ষ িদন র কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 6115247554331   

24. রিহমা  একাব ীন মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 2356295044   

25. তাতা িময়া জহর উি ন ষ িদন র কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 4156694079   

26. তাসিলমা মাঃকাওসার মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 9128139541   

27. মিফজ আেহদ আলী ষ িদন র কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 1456384674   

28. িফেরাজা ত িজয়া াহ মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 6115247554458   

29. রিহমা বগম আ ল খােলক মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 9106363246   

30. জািমনা খা ন কিছম উি ন মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 6856629396   

31. মাঃ হািনফ আ জ আলী ষ িদন র কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 6856392292   

32. তাতা িময়া গাজী শখ ষ িদন র কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 5056363061   

33. ম য়ারা নবা মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 6115247555410   

34. র জাহান আ ল জিলল মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 5956395114   

35. হােজরা খা ন নােয়ব আলী মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 1456366465   

36. সায়বালী আইন উি ন ষ িদন র কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 3706356189   

37. হােজরা সাই ল ইসলাম মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 6115247555439   

38. শাহানাজ আ ার মাঃ শািহন িময়া মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 2696405665857   



39. িহ  আ ল গিন ষ িদন র কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 3256632542   

40. তাফা ল হােসন জ র উি ন ষ িদন র কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 8206516166   

41. রিমছা ত ই াজ আলী মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 61152475574   

42. কাজল মাখেল র রহমান ষ িদন র কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 1474292594   

43. িশিরন আজগর আলী মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 1456305810   

44. রািজয়া লতান মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 5506445161   

45. আ য়ারা বগম সােহব আলী মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 5056361651   

46. িলিপ আ ল হািবম খান মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 1906449879   

47. মাছাঃ আি য়া খা ন নজ ল ইসলাম মিহরা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 19836115247000
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48. রিবলা রিফ ল মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 6115247555380   

49. র য়ারা বগম লালিময়া মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 6115247554234   

50. চা  িময়া আঃ রিশদ ষ িদন র কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 9553192803   

51. সনা আ াস আলী মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 6115247554284   

52. হািলমা খা ন আঃ রহমান মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 8656405126   

53. সােলমন আনছর আিল মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 3256229745   

54. হািছনা খা ন আঃ ক ছ মিরয়ম মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 8206309430   

55. মাছাঃ ঝনা আ ার মাঃ লাল িময়া মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 1461242677   

56. আসমা খা ন সাহরাব মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 3256607534   

57. শাম াহার ম আিল মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 6856373136   

58. নাজমা জবান আিল মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 4606630400   



59. জাসনা তাজ ীন মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 4156359632   

60. আঃ খােলক আঃ হক ষ িদন র কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 3714515784   

61. রািশদা খা ন কািজ ি ন মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 7756288408   

62. মাছাঃ আছমা খা ন আঃ ছালমা মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 198061152470000
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63. ফজল হক জানাব আলী ষ িদন র কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 3706378605   

64. হািসনা মক ল হােসন মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 6856373466   

65. উে  ল ম িমজা র রহমান মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 3256291182   

66. সািবনা হােসন আলী মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 2356379079   

67. উি ছ আলী ছেমদ আলী ষ িদন র কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 3706494758   

68. আ  বকর িছি ক আঃ হিকম ষ িদন র কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 4156380257   

69. মাঃ গালাম মা ফা জেবদ আলী ষ িদন র কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 2851267795   

70. আ ল মিতন আ ল হােসম ষ িদন র কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 4156298301   

71. হােজরা খা ন মাঃ ওয়ােহদ আলী মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 3706432162   

72. সাই ল ইসলাম আ স সা ার ষ িদন র কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 3256300496   

73. রিমছা খা ন মাঃ আরফান আলী মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 5506371888   

74. আসা ল আ ল সা ার ষ িদন র কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 8206578174   

75. আিশ ল আ ল সা ার ষ িদন র কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 9106508535   

76. ফজ ল হক আ  বকর িসি ক ষ িদন র কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 2806718223   

77. হািফ র রহমান বা  আ ল হােসম ষ িদন র কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 6856638256   

78. মাছাঃ মেনায়ারা বগম মিফজ উি ন মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 1906349521   



79. ময়না জেবদ আলী মিহরা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 8206561188   

80. রিজয়া আলতাব মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 865637820   

81. সাই ল ইসলাম মগর আিল ষ িদন র কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 6456563967   

82. জাহানারা খা ন ফর জ উি ন মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 6406392263   

83. মাঃ শিফ ল ইসলাম রিফ ল ইসলাম ষ িদন র কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 3721108128   

84. মাছাঃ মিজনা আ ার মাঃ মাজাে ল 

হােসন 

মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 2378671071   

85.  জীবন চ  ধর ত  িনেরন চ  

ধর 

ষ িদন র কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 6115247554516   

86. মিত জাসনা রাণী 

ধর 

 দেব  চ  ধর মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 4606399394   

87.  লাল চ  ধর  িনেরন চ  ধর ষ িদন র কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 3706377557   

88.  েশন চ  ধর  সচী  চ  ধর ষ িদন র কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 3706274242   

89. মিত উ িত রানী 

ধর 

 নের  চ  ধর মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 8206228648   

90. মিত পিপ রানী ধর  অিনল চ  সাহা মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 6115247554529   

91. রিজয়া সা ার মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 6115247554463   

92. মাছাঃ হািছনা খা ন মাঃ ছিফর উি ন মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 6115247554511   

93. হা ন-অর-রশীদ আ ল কালাম ষ িদন র কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 6115247554700   

94. মমতাজ বগম আঃ মােলক মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 2806370983   

95. চা  সখ জেবদ আলী ষ িদন র কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 6115247554666   



96. ল ম আ ল হােসন মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 7756226184   

97. হােসন আলী আজগর আলী ষ িদন র কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 7306397543   

98. আেমনা খা ন সমর আলী মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 1906364193   

99. লতান  হােসন আলী ষ িদন র কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 1906694433   

100. মাঃ আ াছ আলী ত আঃ হিকম ষ িদন র কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 6115247554566   

101. িরয়াজ  জােবদ আলী াপারী মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 4606393157   

102. শাম ামান নয়ন আ র রা াক ষ িদন র কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 6856703142   

103. রিমছা খা ন মেগার আিল মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 2356567707   

104. মাছাঃ রাকসানা মাঃ আ াস আলী মিহলা িহনী কাতলােসন ০১ দা িনয়া 5972622517   

105. রািশদা ইউ স আলী মিহলা িহনী কাতলােসন ০১ দা িনয়া 1456365954   

106. জােলখা খা ন ত গালাম মা ফা মিহলা িহনী কাতলােসন ০১ দা িনয়া 6115247555367   

107. মা া নাজিনন মাঃ ল ইসলাম মিহলা িহনী কাতলােসন ০১ দা িনয়া 7353730240   

108. মেনায়ারা বগম ই িহম ম ল মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 9106348387   

109. আনছা ল হক মাঃ আ তােহর ষ িদন র কাতলােসন ০১ দা িনয়া 61152475553222   

110. আছমা খা ন ইউ ব আলী মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 5506714160   

111. মাঃ আশরা ল ইসলাম লাল িময়া ষ িদন র কাতলােসন ০১ দা িনয়া 6453662170   

112. মিজ ামান মাঃ আ ল রিশদ ষ িদন র কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 5956632508   

113. রবীন  মিতউর রহমান ষ িদন র কাতলােসন ০১ দা িনয়া 1003146659   

114. িশ ী শমেসর আলী মিহলা িহনী কাতলােসন ০১ দা িনয়া 4606399220   

115. ফােতমা খা ন আ ল হােসন মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 7306379384   

116. আফেরাজা আ ার  জয়নাল আেবদীন মিহলা িহনী কাতলােসন ০১ দা িনয়া 6878362364   



117. নাজমা আেনায়ার হােসন মিহলা িহনী কাতলােসন ০১ দা িনয়া 8206288162   

118. মিরয়ম আেবদ আিল মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 3706292796   

119. িশ ী আকতার মিহলা িহনী কাতলােসন ০১ দা িনয়া 6115247555342   

120. ইউ ফ আলী  হােসন আলী ষ িদন র কাতলােসন ০১ দা িনয়া 6856449258   

121. খািদজা খা ন  ওেহদ আলী মিহলা িহনী কাতলােসন ০১ দা িনয়া 8656454199   

122. আনার  আ ল খােলক  ষ িদন র কাতলােসন ০১ দা িনয়া 4156693071   

123. নয়ন  ত আ ল খােলক ষ িদন র কাতলােসন ০১ দা িনয়া 5506456382   

124. তািজম িময়া জয়নাল িময়া ষ িদন র কাতলােসন ০১ দা িনয়া 2855125825   

125. জয়নাল আ ল খােলক ষ িদন র কাতলােসন ০১ দা িনয়া 2806298911   

126. মা: চান িময়া মা:আ ল খােলক ষ িদন র কাতলােসন ০১ দা িনয়া 6856373045   

127. আেমনা খা ন জেবদ আিল মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 41567075541   

128. আ  বকর িসি ক ছেমদ আলী ষ িদন র কাতলােসন ০১ দা িনয়া 1906502271   

129. আিন র রহমান ছালমা ষ িদন র কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 325672095   

130. শাহনাজ বগম আ ল জিলল মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 3706383134   

131. মাঃ আ ল হােশম আঃ রিশদ ষ িদন র কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 9106384275   

132. জাহানারা মাছেলম মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 6858362046   

133. আেনায়ারা খা ন হায়দর আলী মিহলা িহনী কাতলােসন ০১ দা িনয়া 1906390156   

134. পিপ আ ার আ ল রিহম মিহলা িহনী কাতলােসন ০১ দা িনয়া 8206515523   

135. মা:তারা িময়া ত হােতম আলী ষ িমক কাতলােসন ০১ দা িনয়া 6115247554986   

136. শাহানাজ পারভীন মা:আ ল গিন িময়া মিহলা িহনী কাতলােসন ০১ দা িনয়া 4163422431   

137. মিরয়ম মাঃ ইয়ািছন মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 3706222738   



138. জ রা খা ন মা:আ বকর িসি ক মিহলা িহনী কাতলােসন ০১ দা িনয়া 6115247555531   

139. মাছা: রেহনা খা ন মািফজ উি ন মিহলা িহনী কাতলােসন ০১ দা িনয়া 7756376542   

140. মা:আ ল কােশম মা:ইউ ছ আলী ষ িদন র কাতলােসন ০১ দা িনয়া 6406498920   

141. রািজব মা:জয়নাল আেবদীন ষ িদন র কাতলােসন ০১ দা িনয়া 2392427817   

142. মা:জালাল উি ন মা:নওেশর আলী ষ িদন র কাতলােসন ০১ দা িনয়া 5506502367   

143. র য়ারা বগম মা:আ ল ক স মিহলা িহনী কাতলােসন ০১ দা িনয়া 9553247421   

144. িব াল হােসন সাহা আিল ষ িদন র কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 5956389463   

145. ছাই ল ইসলাম আঃ রিশদ ফা ক ষ িদন র কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 5056694028   

146. মাছাঃ চােমলী আ ার মাঃ ফজ ল হক মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 3706680380   

147. মাছাঃ িশউিল আ ার আ ল আিজজ মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 2306449472   

148. আ ল কােশম ত ইসমাইল ষ িদন র কাতলােসন ০১ দা িনয়া 6115247555153   

149. মা:হা ন িময়া মা:আ ল কিরম ষ িদন র কাতলােসন ০১ দা িনয়া 3706274382   

150. মা:শাহজাহান মাতাহা ল ইসলাম ষ িদন র কাতলােসন ০১ দা িনয়া 5525026562   

151. িফেরাজা খা ন মাঃ ছিফর উি ন মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 5056386906   

152. মা:শিফ র রহমান আ ল কােদর ষ িদন র কাতলােসন ০১ দা িনয়া 4156496939   

153. মা:আ ল 

কােদর(কা ) 

শরাফত আলী ষ িদন র কাতলােসন ০১ দা িনয়া 4606290338   

154. ফাহিমদা আ ার আ ল মাতােলব মিহলা িহনী কাতলােসন ০১ দা িনয়া 6856447757   

155. মাছাঃ িশদা আ ার নােয়ব আলী মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 1906375827   

156. শফালী বগম ইয়া ব আলী মিহলা িহনী কাতলােসন ০১ দা িনয়া 3256589049   

157. আেনায়ারা ইয়া ব আলী মিহলা িহনী কাতলােসন ০১ দা িনয়া 1906391857   



158. মা:তােলব আলী ফিকর  নজর আলী ফিকর ষ িদন র কাতলােসন ০১ দা িনয়া 6856290553   

159. হািসনা খা ন তা ািল সরকার মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 7756309626   

160. মালতী রানী হরীলাল মিহলা িহনী কাতলােসন ০১ দা িনয়া 199172174130002
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161. শহী ল রহমান মাফখ খা ল ইসলাম ষ িদন র কাতলােসন ০১ দা িনয়া 9553141624   

162. ফােতমা জামাল উি ন মিহলা িহনী কাতলােসন ০১ দা িনয়া 7756371782   

163. েলখা খা ন মােলক িমঞা মিহলা িহনী কাতলােসন ০১ দা িনয়া 2356379681   

164. জেলখা খা ন মেহর আলী মিহলা িহনী কাতলােসন ০১ দা িনয়া 3256449772   

165. মাছাঃ খািদজা  রছত আলী ম ল মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 2806308397   

166. মা:জাহা ীর আলম মা: ল ইসলাম ষ িদন র কাতলােসন ০১ দা িনয়া 1003352240   

167. হেলনা বদ ামান মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 8206371265   

168. মা: ল ইসলাম আ:লিতফ ষ িদন র কাতলােসন ০১ দা িনয়া 2808458919   

169. রাকসানা আ ার আ  বকর িসি ক মিহলা িহনী কাতলােসন ০১ দা িনয়া 5106302838   

170. মা:জিহ ল ইসলাম মাঃআ ল খােলক ষ িদন র কাতলােসন ০১ দা িনয়া 4649011428   

171. মাছাঃ শিরফা খা ন মাঃ আ ল কিরম মিহলা িহনী কাতলােসন ০১ দা িনয়া 5103650601   

172. হােজরা খা ন  আলতাব মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 3256589015   

173. মাঃ রিফ ল ইসলাম আ র রা াক ষ িদন র কাতলােসন ০১ দা িনয়া 8656306332   

174. বহীর উি ন মাঃ বা র মাতাহা ল ইসলাম ষ িদন র কাতলােসন ০১ দা িনয়া 2806391588   

175. িসি ক  ইি স আলী ষ িদন র কাতলােসন ০১ দা িনয়া 8656306258   

176. জাহানারা মাঃ আেবদ আলী মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া 6406286101   

177. মাছাঃ রিমছা খা ন মাঃ মেয়জ উি ন মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া 7306314902   



178. মাঃ মা ন কবীর মাঃ আঃ আিজজ ষ িদন র বা রী ০১ দা িনয়া 1456624723   

179. মাছাঃ শাম ন নাহার সালাইমান মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া 4606505933   

180. মাঃ ইসমাইল হােসন  মাঃ ই ািহম খান ষ িদন র বা রী ০১ দা িনয়া 4617543816   

181. মাঃ শািহদা  িগয়াস উি ন ষ িদন র বা রী ০১ দা িনয়া 1906443500   

182. মাছাঃ হাসনা মাঃ আেনায়ার 

হােসন 

মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া 6115247557724   

183. তেমাছাঃ হািছনা খা ন মাঃ আ ল সালাম মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া 5956354319   

184. রােশদা খা ন শাহ আলী মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া 1456352150   

185. মাছাঃ শফালী আ ার মাঃ ান িময়া মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া 7357010730   

186. মাছাঃ আিছয়া খা ন লতান মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া 2356257465   

187. আকলীমা হােমদ আলী মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া 1906443484   

188. মাছাঃ সােহরা খা ন  শরয়ালী কারী মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া 4156371942   

189. মাঃ ল ইসলাম মইজ উি ন ষ িদন র বা রী ০১ দা িনয়া 4606377580   

190. মাছাঃ জাসনা আ ার মাঃ মিজ র রহমান মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া 7306362737   

191. মাছাঃ জােয়দা খা ন মাঃ ই ািফল আক  মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া 19676115247554
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192. পারভীন  রিফজ উি ন মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া 6856452203   

193. মাছাঃ হালীমা খা ন মক ল হােসন মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া 7756375973   

194. মাছাঃ মােজদা খা ন মাঃ আঃ ছালাম মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া 9553279234   

195. মাঃ মাকেল র 

রহমান 

মাঃ ই াহীম খান ষ িদন র বা রী ০১ দা িনয়া 6115247557780   



196. মাছাঃ ছােলহ খা ন আই ব আলী মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া 4606451815   

197. মাছাঃ আেমনা খা ন ই াহীম খা মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া 6115247557565   

198. মাছাঃ িশদা খা ন ই াহীম মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া 5956379563   

199. মাছাঃ রজাহান  মাঃ ছােহদ আলী মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া 2356381901   

200. মাছাঃ তােহ ন নসা করামত আলী মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া 3706294513   

201. মাছাঃ হাসেন আরা 

খা ন  

মাঃ মক ল হােসন মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া 6856308397   

202. মাছাঃ শািহদা খা ন  মাঃ ইসমাইল ম ল মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া 2356455762   

203. মাছাঃ ফােতমা খা ন  মাঃ আই ব আলী মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া 6115247554778   

204. মাঃ বাদশা িময়া মাঃ আলীম উি ন  ষ িদন র বা রী ০১ দা িনয়া 4606357897   

205. মাছাঃ আি য়া খা ন হােসন মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া 8656383547   

206. মাছাঃ পারভীন মাঃ লাল িময়া মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া 6115247558066   

207. মাছাঃ হািছনা খা ন মাঃ আমীর উি ন মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া 4606359091   

208. মাঃ ব ল হােসন হািমদা খা ন ষ িদন র বা রী ০১ দা িনয়া 8206373261   

209. মাঃ লাল িময়া  আ াস আলী াপারী ষ িদন র বা রী ০১ দা িনয়া 3256634555   

210. মাঃ সাই ল ইসলাম হােছন আলী ষ িদন র বা রী ০১ দা িনয়া 3256720925   

211. মাছাঃ কমলা খা ন আঃ ছালাম মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া 7306257952   

212. মাছাঃ ছােলহা খা ন মাঃ মিতউর রহমান মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া 6115247557537   

213. মিরয়ম ত ইমান আলী মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া 6115247557710   

214. আ ল কাই ম আেবদ আলী ম ল ষ িদন র বা রী ০১ দা িনয়া 5506290740   

215. মাছাঃ ফােতমা খা ন রমজান আলী মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া 1906369705   



216. মাছাঃ রিহমা খা ন  মাঃ ইউ ফ আলী মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া 6115247557574   

217. মাঃ রিফ ল ইসলাম এসহাক আলী ষ িদন র বা রী ০১ দা িনয়া 3256359690   

218. মাছাঃ িশখা আ ার মাঃ ল হক মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া 8226928698   

219. মাঃ সাই ল  আলতাব আলী ষ িদন র বা রী ০১ দা িনয়া 5956626096   

220. হািসরন নছা মাঃ আঃ মিজদ মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া 6115247557643   

221. মা: বা  িময়া মা: আব ল িময়া ষ িদন র কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 6856357287   

222. মাহ দা খা ন ল আিমন মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 6115247553823   

223. মিত রাজভর রামধারী রাজভর মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 5056363046   

224.  িনল চ  রাজভর বাহা র রাজভর ষ িদন র কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 1906695158   

225.  েককা রাজভর ছাকেদও রাজভর মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 1003285028   

226. পালী রাজভর লচন রাজভর মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 64062228411   

227. ল িল রাজভর মংলা রাজভর মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 2806372005   

228. মিত নী রাজভর রামধন রাজভর মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 8656454751   

229. বা ল িময়া ছাই ল ইসলাম ষ িদন র কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 4156380810   

230. মা: িব াল হােসন সাই ল ইসলাম ষ িদন র কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 3256520861   

231. রজাহান মিফজ উি ন মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 8206562616   

232. ছােলহা সগর আলী মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 9553277626   

233. মাছা: েলখা খা ন মগর আলী মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 4198285837   

234. মাছা: জাহানারা 

আ ার 

ম আলী মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 6907099805   

235. িবনা খা ন ওয়াজ উি ন মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 8656725143   



236. ফজ ল হক েসন আলী ষ িদন র কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 6406386398   

237. িব নাথ রাজভর িনহা রাজ ভর ষ িদন র কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 7756503376   

238. মাছা: আ ারা মা: আকরাম হােসন মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 8670459679   

239. রজাহান  ফজ ল হক মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 6115247553695   

240. মাছা: নািছমা খা ন মা: হলাল উি ন মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 5961443909   

241. নাজমা আ ার আ: ছামাদ খান মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 4606374272   

242. জােলখা আ: খােলক মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 1456364759   

243. মাছা: িব আ ার মা: রিফ ল ইসলাম মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 5061353057   

244. রিজয়া খা ন তয়ব আলী মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 9106365779   

245. মা: ছায় ল ইসলাম হােসন আলী ষ িদন র কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 5056346735   

246. আ াছ আলী নজর আলী ফিকর ষ িদন র কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 5056709898   

247. মাছা: লতানা মা: আ াছ আলী মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 199161152470001
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248. মা: আ ল খােলক নছর আলী ষ িদন র কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 1456352234   

249. মা: আরজ আলী নছর আ ীন ষ িদন র কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 3256360664   

250. হাসেন আরা খা ন আ  তােহর সরকার মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 1906438666   

251. মা: আ ল কালাম ত র আলী ষ িদন র কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 6115247553783   

252. মা: তাতা িময়া আ ার আলী ষ িদন র কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 3256254974   

253. মাছা: আেনায়ারা খা ন সােহদ আলী মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 5056244113   

254. মাছা: িশদা খা ন কারবান আলী মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 8206307566   
 

255. নািসমা খা ন ল ইসলাম মিহলা িহনী কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ দা িনয়া 1456724374   



256. ফিজলা খা ন কািজমি ন মিহলা িহনী কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ দা িনয়া 2356583811   

257. মাছাঃ বেদনা খা ন মাঃ দ য়ার হােসন মিহলা িহনী কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ দা িনয়া 1456697570   

258. মাঃ রিফ ল ইসলাম আঃ হাই ষ িদন র কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ দা িনয়া 1906571110   

259. মাছাঃ আিছয়া আ ার 

িমনা 

মাঃ জামাল উি ন মিহলা িহনী কাওয়াল  ০১ দা িনয়া 5095282934   

260. ছািবনা ইয়াসিমন কিলম উি ন সরকার মিহলা িহনী কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ দা িনয়া 7756637158   

261. লািখ আ ার মাঃ ফজ র রহমান মিহলা িহনী কাওয়াল  টানপাড়া ০১ দা িনয়া 7357095772   

262. মাঃ সালাইমান মাঃ ল আমীন ষ িদন র কাওয়াল  টানপাড়া ০১ দা িনয়া 28026382525   

263. জা া ল ফরেদৗস আিন র রহমান মিহলা িহনী কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ দা িনয়া 611524755667   

264. মাছাঃ হািস আ ার আঃ লিতফ মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 2355717717   

265. জািমলা খা ন ছ র উি ন মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 9553110686   

266. মাসাঃ শাহনাজ বগম আলফাজ উি ন মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 3723219550   

267. রিহমা খা ন দােনশ মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 9553224453   

268. হািফ র রহমান ত রজব আলী ফিকর ষ িদন র কাতলােসন নামা 
পাড়া 

০১ দা িনয়া 6115247553932   

269. িমনারা খা ন হািফ র রহমান মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 6115247555171   

270. মাঃ ছােদক আলী মাসেলম উি ন ষ িদন র কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 550630763   

271. িলিপ খা ন গালাপ হােসন মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 4606290809   

272. আি য়া চান িময়া মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 1003226097   

273. রওশন আরা আ ল হােশম মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 3706383068   

274. রিহমা খা ন রজব আলী মিহলা িহনী বা রী পি ম পাড়া ০১ দা িনয়া 5956355209   

275. ছািবনা ইয়াসিমন মাহা র ইসলাম মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 6115247554725   



276. মাছাঃ ফািহমা খা ন মাঃ আনছার আলী মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 6112023291539   

277. শামীম মাঃ আ ল হােসন ষ িদন র কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 6406305208   

278. দেলায়ারা মাঃ আিত াহ মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া 3706237728   

279. তাই ল ইসলাম জেবদ আলী ষ িদন র বা রী ০১ দা িনয়া 6115247557720   

280. মাঃ মেনায়ার হােসন মাঃ ইউ ফ আলী ষ িদন র বা রী ০১ দা িনয়া 19896115247000

055 

  

281. মাছাঃ আেমনা খা ন মাঃ নওেশর আলী মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া 5506375855   

282. মাঃ আ ল মজীদ মাইন উি ন ষ িদন র বা রী ০১ দা িনয়া 5056346991   

283. মাছাঃ আি য়া খা ন তী শখ মিহলা িহনী বা রী ম পাড়া ০১ দা িনয়া 4156279665   

284. মাছাঃ িন ফা খা ন মাঃ ইি স আলী মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 6868711067   

285. মাছাঃ সােলহা খা ন মা াফর আলী মিহলা িহনী আজমত র ০১ দা িনয়া 5508234720   

286. মাছাঃ রািশদা আশরাফ আলী মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া 5956626088   

287. হািলমা খা ন মাঃ আতাউর রহমান 

(আ ল) 

মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 3706356114   

288. ফােতমা খা ন আ ল ছ মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 8656236323   

289. পারভীন আ ার মাঃ ই ািফল িময়া মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 9106389688   

290. মিত িলপারানী 

ধর 

 কাষ চ  ধর মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 3706213265   

291. মাছাঃ হােজরা খা ন মাঃ জয়নাল িময়া মিহলা িহনী কাতলােসন চর পাড়া ০১ দা িনয়া 1941961987   

292. মাঃ শাখাওয়াৎ 

হােসন 

মাঃ সাই ল ইসলাম ষ িদন র কাউয়াল  টানপাড়া ০১ দা িনয়া 6406247004   



293. মাঃ সাহরাব আলী হােছন আলী ষ িদন র কাউয়াল  টানপাড়া ০১ দা িনয়া 7756695370   

294. মাঃ শাহজাহান  িরয়াজউ ীন ী ষ িদন র কাউয়াল  টানপাড়া ০১ দা িনয়া 9106243919   

295. মাঃ ল ইসলাম হলাল িরয়াজ উি ন ী ষ িদন র কাউয়াল  টানপাড়া ০১ দা িনয়া 8656458331   

296. মাছাঃ মেনায়ারা বগম মাঃ মক ল হােসন মিহলা িহনী কাউয়াল  টানপাড়া ০১ দা িনয়া 6856585598   

297. মাছাঃ কেয়দ বা  ত লাকমান মিহলা িহনী কাউয়াল  টানপাড়া ০১ দা িনয়া 6115247553031   

298. িমনারা খা ন মাঃ মিজ র রহমান মিহলা িহনী কাউয়াল  টানপাড়া ০১ দা িনয়া 6115247553034   

299. মাহা দ মাজহা ল 

ইসলাম 

মাঃ ল ইসলাম ষ িদন র কাউয়াল  নামাপাড়া ০১ দা িনয়া 5956514615   

300. মাঃ জালাল উি ন আঃ আিজজ ষ িদন র কাউয়াল  নামাপাড়া ০১ দা িনয়া 2356705596   

301. মাঃ র ইসলাম নই ি ন সরকার ষ িদন র বা রী ০১ দা িনয়া 2806309601   

302. মাছাঃ িফেরাজা খা ন হােসন আলী মিহলা িহনী কাউয়াল  টানপাড়া ০১ দা িনয়া 9106349732   

303. সকা ার আলী মাখেল র রহমান ষ িদন র কাউয়াল  নামাপাড়া ০১ দা িনয়া 7306644365   

304. মাঃ শিফ ল ইসলাম আঃ হাই ষ িদন র কাউয়াল  নামাপাড়া ০১ দা িনয়া 6856563975   

305.  মাঃ র আলী িপতা- মাঃ আসা ামান ষ িদনম র কাতলােসন চরপাড়া ০১ দা িনয়া ৩৭০৬৩৮৩৬১৩   
306.  ছিমর উি ন িপতা-সােহব আলী ষ িদনম র কাতলােসন চরপাড়া ০১ দা িনয়া ৫৯৫৬৩০৮৫৬২   
307.  িরনা আ ার িপতা- জ আিল মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া ৫৫০৬৩৫৫৭৯০   
308.  মাঃ আ ল 

মাতােলব 
িপতা- মাঃ আ ল হাই ষ িদনম র কাওয়াল  ০১ দা িনয়া ১৯০৬৬৩৮৮৯৩   

309.  মাঃ ফজ লহক িপতা-ছেমদ আলী ষ িদনম র কাওয়াল  ০১ দা িনয়া ১০০৩২৪১৬৮২   
310.   মিত িদপালী রানী 

ধর 
 ঁ েবাধ চ  ধর মিহলা িহনী কাতলােসন চরপাড়া ০১ দা িনয়া ৮২০৬৪৪৩৭৩৪ 

 
  

311.  আেনায়ারা বগম সমেশর আলী মিহলা  কাতলােসন চরপাড়া ০১ দা িনয়া ৫৫০৬৪৪৫০৫৪   
312.  আ র রিশদ িপতা-আ ল ক স ষ িদনম র কাতলােসন চরপাড়া ০১ দা িনয়া ৯৫৫৩১৯১৬৩৭   
313.  মাছাঃ তাসিলমা 

খা ন 
ামী- মাফা ল খা ন মিহলা িহনী কাতলােসন চরপাড়া ০১ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৪৫১২   

314.  িফেরাজা খা ন িপতা-ইউ ছ আলী ষ িহনী কাতলােসন চরপাড়া ০১ দা িনয়া ৫৯৫৬৩৭০৩২৩   



315.  নাজমা খা ন িপতা-আঃ মা ান মিহলা িহনী কাতলােসন চরপাড়া ০১ দা িনয়া ৯৫৫৩১৪০৫৭৬   
316.  িফয়া আজগর আলী মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া ২৩৫৬৫৫৭৯৩০   
317.  মাঃ আ ল কালাম মাঃ আ  বকর িসি ক ষ িদনম র বা রী ০১ দা িনয়া ৫০৫৬৫৪২৫৩২   
318.  মাছাঃ নািছমা খা ন জয়নাল উি ন মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া ৩২৫৬৬৩৫০৩২   
319.  মাছাঃ তাসিলমা 

আ ার 
মাঃ ই াহীম খিলল মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া ৪১৫৬৫৪১৬৬৮   

320.  মাঃ আ ল খােলক 
আক  

মাঃ ই াহীম খিলল  ষ িদনম র বা রী ০১ দা িনয়া ৬৮৫৬৩৯৬৫৭৪   

321.  মাঃ জাবােয়ল 
হােসন 

মাঃ আ ল মােলক প ষ িদনম র কাতলােসন চরপাড়া ০১ দা িনয়া ২৮৩৬৯৪২৭৩৬   

322.  মাছাঃ সিখনা খা ন হাজী মাঃ ক ছ ষ িহনী কাওয়াল  টান পাড়া ০১ দা িনয়া ৮২০৬৩০৭৪৭৫   
323.  মাঃ জিহ ল ইসলাম মাঃ আ ল রািদর ষ িদনম র কাওয়াল  টান পাড়া ০১ দা িনয়া ৬৮৫৬৩৭৯৮৮৫   
324.  মাছাঃ আফেরাজা 

খা ন 
িপতা নােয়ব আলী মিহলা িহনী কাওয়াল  টান পাড়া ০১ দা িনয়া ৫০৫৬২৮৩০৩৮   

325.  মাছাঃ হািফজা  িপতা- মাঃ নজ ল ইসলাম মিহলা িহনী কাওয়াল  টান পাড়া ০১ দা িনয়া ২৩৫৬৩৮৭৫৬৯   
326.  হািলমা িপতা-হােছন আলী মিহলা িহনী কাওয়াল  চর পাড়া ০১ দা িনয়া ৫৫০৬৫৬২৬৮৪   
327.  মাছাঃ আছমা খা ন আ ল ক ছ মিহলা িহনী কাওয়াল  চর পাড়া ০১ দা িনয়া ৮৬৭৫৫১৬২০০   
328.  হিব িপতা-িমজা র রহমান ষ িদনম র কাওয়াল  টান পাড়া ০১ দা িনয়া ৩৭০৮৪৪৮৪৮৯   
329.  শাম ন নাহার িপতা-আ ল জিলল মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া ৫০৫৬৫৪২৭৫৫   
330.  মাঃ সােহল রানা িপতা-আিজ র রহমান ষ িদনম র কাতলােসন চরপাড়া ০১ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৫৫৪৬৩   
331.  আেমনা িপতা- ত শািহনউ াহ মিহলা িহনী কাতলােসন চরপাড়া ০১ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৫৪২১   
332.  িম া ন নাহার িবউ  ামী-হািফ র রহমান মিহলা  িহনী কাওয়াল  নামা পাড়া ০১ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৩৯৩৩   
333.  মাঃ আ ল হােসন িপতা : ত আ স সামাদ ষ িদন র কাতলােসন চরপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 6115247555560   

334.  র জাহান ামী : কিছম উি ন মিহলা হীিন কাতলােসন চরপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 6115247555327   

335.  মাঃেতাতা িময়া িপতা : নওেশর আলী ষ িদন র কাতলােসন চরপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 5506515816   

336.  হা দ মাহ ল 
হাসান 

িপতা : মাজেহ ল ইসলাম ষ িদন র কাতলােসন চরপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 
4156299457   

337.  মাঃ জয়নাল 
আেবদীন 

িপতা : আ ল গ র ষ িদন র কাওয়াল  টানপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 
6406390861   

338.  মাছাঃ ফােতমা িপতা : ম আলী মিহলা হীিন কাওয়াল  টানপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 7306316782   



খা ন 

339.  কাম ন নাহার িপতা :ইি স আলী মিহলা হীিন কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 5056388985   

340.  মাছাঃ হািলমা খা ন িপতা : আলাল উি ন মিহলা হীিন কাওয়াল  টানপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 4178699056   

341.  মাছাঃ জাহানারা 
বগম 

িপতা : ওয়ােহদ আলী মিহলা হীিন কাওয়াল  টানপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 
1456352200   

342.  মাঃ ান িময়া িপতা : আলাল উি ন 
ম ল 

ষ িদন র কাওয়াল  টানপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 5506249753   

343.  মাছাঃ জাসনা খা ন িপতা : আ র গ র মিহলা হীিন কাওয়াল  টানপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 2806381782   

344.  মা: আ ল আহাদ 
বাদল 

িপতা : আলালউি ন ষ িদন র কাওয়াল  টানপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 
3706341793   

345.  মাঃ মজ  িময়া িপতা :  কিছম উি ন ষ িদন র কাওয়াল  টানপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 8206393889   

346.  মাছাঃ রিহমা বগম িপতা : লাকমান মিহলা হীিন কাওয়াল  টানপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 1906300791   

347.  মাছাঃ েলখা খা ন িপতা : আ ল হািমদ মিহলা হীিন কাওয়াল  টানপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 3256310156   

348.  মাছাঃ রজাহান 
বগম 

িপতা : দােনস আলী মিহলা হীিন কাওয়াল  টানপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 
9553141798   

349.  মাছাঃ রিজয়া খা ন িপতা : আ ল হািমদ মিহলা হীিন কাওয়াল  টানপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 5958361676   

350.  মাছাঃ রজাহান িপতা : আঃ স মিহলা হীিন কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 8656571109   

351.  তৗিহদা খা ন িপতা : আ ল বাসার মিহলা হীিন কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 1456450194   

352.  মাঃ আলাউি ন িপতা : আ ল শেম ষ িদন র কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 6856703134   

353.  সাই ল ইসলাম তারা িপতা : ফজ ল হক ষ িদন র কাওয়াল  টানপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 8656301036   

354.  মাছাঃ মেনায়ারা 
বগম 

িপতা : মাঃ মক ল 
হােসন 

মিহলা হীিন কাওয়াল  টানপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 
6856585598   

355.  মাছাঃ আ র রউফ িপতা : ত হা ন আলী ষ িদন র কাওয়াল  টানপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 6115247553377   

356.  মাছাঃ আিরফা খা ন 
মািজয়া 

িপতা : আজমল হােসন মিহলা হীিন কাওয়াল  টানপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 
3254189982   

357.  মাছাঃ লতানা রািজয়া িপতা : আ ল রা াক মিহলা হীিন কাওয়াল  টানপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 3706463019   



358.  মাছাঃ রহানা 
আ ার রা  

িপতা : আ ল রহীম মিহলা হীিন কাওয়াল  টানপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 
6856427270   

359.  মাছাঃ সািবনা খা ন িপতা : শাম ল হক মিহলা হীিন কাওয়াল  টানপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 5056507121   

360.  মাছাঃ আফেরাজা 
খা ন 

িপতা : আ ল আিজজ মিহলা হীিন কাওয়াল  টানপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 
4606584599   

361.  মাঃ নজ ল হক 
ফিকর 

িপতা : আহমদ আলী ষ িদন র কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 
1003355870   

362.  মাছাঃ ছােলহা খা ন িপতা : নছর উি ন ি  মিহলা হীিন কাওয়াল  টানপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 8206355839   

363.  মাছাঃ রিহমা খা ন িপতা : হািফজ উি ন মিহলা হীিন কাওয়াল  টানপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 4608264232   

364.  মাছাঃ িবউ  আ ার িপতা : জামাল উি ন মিহলা হীিন কাওয়াল  টানপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 5056244816   

365.  শিহ ল ইসলাম িপতা : ম আলী ষ িদন র কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 5956506504   

366.  মাঃ হােশম িময়া িপতা : আ স সালাম ষ িদন র কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 2801576105   

367.  মাছাঃ মািজনা 
আ ার 

িপতা : আকরাম আলী মিহলা হীিন কাওয়াল  টানপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 
6003700207   

368.  মাছাঃ শািহদা খা ন িপতা : সাই ল ইসলাম মিহলা হীিন কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 3288423951   

369.  মাঃ আ াহ িপতা : মাঃ আ ল 
ওয়াহাব 

ষ িদন র কাওয়াল  টানপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 5956306434   

370.  মাছাঃ িফয়া খা ন িপতা : এসহাক ম ল মিহলা হীিন কাওয়াল  টানপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 4606357343   

371.  মাছাঃ রমজান আলী িপতা : আ ল হািলম ষ িদন র কাওয়াল  টানপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 4156297121   

372.  মাঃ আ স ছালাম িপতা : শাকর আলী ষ িদন র কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 1003198684   

373.  মাছাঃ হািছনা বগম িপতা : জয়ন উ ীন মিহলা হীিন কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 3256461009   

374.  িবউ  আ ার িপতা : আঃ কিরম মিহলা হীিন কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 1906440266   

375.  মাছাঃ আরিজনা 
বগম 

িপতা : আলতাব আলী মিহলা হীিন কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 
2356590675   

376.  মাঃ সাহরাব আলী িপতা : মাহা দ আলী ষ িদন র কাওয়াল  ০১ ১০ নং দা িনয়া 6115247553801   

377.  মাছাঃ েলখা বগম িপতা : সারহাব আলী মিহলা হীিন কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 5079449566   



378.  মাছাঃ ফিজলা খা ন িপতা : ময়দান বপারী মিহলা হীিন কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 5056435976   

379.  মাছাঃ শািহদা িপতা : নািছম উি ন মিহলা হীিন কাওয়াল  টানপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 6406222296   

380.  মাঃ ফা ক হােসন িপতা : ই স আলী ষ িদন র কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 8206228085   

381.  িশিরনা খা ন ামী-হযরত আলী মিহলা হীিন কাতলানেসন ০১ ১০ নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৪৬৬২   

382.  মাছাঃ  রািশদা খা ন িপতা : মাঃ মাফা ল 
হােসন 

মিহলা হীিন কাওয়াল  টানপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 8206252101   

383.  মাছাঃ হািলমা 
আ ার 

িপতা : আ ল হািলম মিহলা হীিন কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 
9153729364   

384.  কােশম আলী িপতা : আ ল গিণ ষ িদন র কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 7306510152   

385.   আ ল খােয়র সা িপতা : নািছম উি ন ষ িদন র কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 8656235887   

386.  মাঃ রিব িপতা : মাঃ সাহরাব 
আলী 

ষ িদন র কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 6115247556   

387.  
মাঃ লাল িময়া িপতা : মাঃ আঃ সমাদ ষ িদন র কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 

1989611524700019
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388.  মাছাঃ শিরফা বগম ামীঃ জয়নাল আেবদীন মিহলা হীিন কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 6115247553918   

389.  মাঃ মক ল হােসন িপতা : ত শাকর আলী ষ িদন র কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 6115247553768   

390.  মাঃ  িময়া িপতা : মক ল হােসন ষ িদন র কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 9106693907   

391.  রিফ ল ইসলাম িপতা : হােমদ আলী ষ িদন র কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 6406558558   

392.  মাছাঃ েলখা খা ন িপতা : মগর আলী মিহলা হীিন কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 4198285837   

393.  ওিলউ ামান খােবর িপতা : মাঃ আ ল কালাম ষ িদন র কাওয়াল  টানপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 1906374754   

394.  মাঃ শরাফ উি ন িপতা : র আলী ষ িদন র কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 9553194565   

395.  মাছাঃ নাজমা  িপতা : গালাম মা ফা মিহলা হীিন কাওয়াল  টানপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 5506355824   

396.  মাছাঃ খােদজা 
খা ন 

িপতা : িদল মাহা দ 
সরকার 

মিহলা হীিন কাওয়াল  টানপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 
7756583782   

397.  মাছাঃ আয়শা 
আ ার 

িপতা : িসি র রহমান মিহলা হীিন কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 
1456222676   



398.  িকয়া খা ন িপতা : আঃ কােদর মিহলা হীিন কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 7756628322   

399.  হািছনা বগম িপতা : আফচর  উি ন মিহলা হীিন কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 6406391372   

400.  আেনায়ারা  িপতা : আঃ হাই মিহলা হীিন কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 1003188453   

401.  জা া খা ন িপতা : কা ন িময়া মিহলা হীিন কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 6406222288   

402.  মাছাঃ হেলনা খা ন িপতা : র আলী মিহলা হীিন কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 1906247091   

403.  িবলিকস বগম িপতা : আঃ ছালাম মিহলা হীিন কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 5506369825   

404.  মাঃ আ ল ছা ার িপতা : আহা দ আলী   কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 4606392431   

405.  মাছাঃ শাপলা িপতা: আ  সাঈদ মিহলা হীিন কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 2378837625   

406.  মাছাঃ রািজনা 
আ ার 

িপতা : গালাম মা ফা মিহলা হীিন কাওয়াল   ০১ ১০ নং দা িনয়া 
7345686062   

407.  িশিরফা িপতা : নবাব আলী মিহলা হীিন কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 4606448027   

408.  িশিরনা িপতা : সােহব আলী মিহলা হীিন কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 7306402962   

409.  সাহাগ িপতা : নজ ল ইসলাম ষ িদন র কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 5956632458   

410.  ফিজলা খা ন িপতা : হােছন আলী ষ িদন র কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 6856370918   

411.  িশিরনা িপতা : আমছার আলী মিহলা হীিন কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 5506396083   

412.  মাঃ মিন ামান 
বা  

িপতা : আ ল কােদর  ষ িদন র কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 
3706489493   

413.  মাঃ সাই ল ইসলাম িপতা : রা ম আলী ষ িদন র কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 9106290712   

414.  মাঃ আ র রউফ িপতা : ত আিজ র 
রহমান 

ষ িদন র কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 6115247553651   

415.  আ ল মােলক িপতা : জােবদ আলী ষ িদন র কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 2356403861   

416.  মাহা ব আলম িপতা : মাঃ ল আমীন ষ িদন র কাওয়াল  চরপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 6115247554111   

417.  আজমল হক িপতা : আিজ ল হক ষ িদন র কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 1906628562   

418.  রানা আ ার িপতা : আঃ হিকম মিহলা হীিন কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 1906365372   

419.  মাঃ তাফা ল িপতা : আ  বকর িছি ক ষ িদন র কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 1906510274   



হােসন 

420.  জালিফকার আলী িপতা : মাঃ জিহর উি ন ষ িদন র কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 4606702530   

421.  জ াৎ া  িপতা : আ ল কােশম মিহলা হীিন কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 6856371528   

422.  মােমনা িপতা : নজর আলী ফিকর মিহলা হীিন কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 4156574057   

423.  মাছাঃেহেলনা খা ন িপতা : মাঃ আমজাদ 
হােসন 

মিহলা হীিন কাওয়াল  নামাপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া 1932777053   

424.  পারভীন আ ার মাঃ মিজবর রহমান মিহলা হীিন কাওয়াল  টানপাড়া ০১ ১০ নং দা িনয়া ৭৭৫৬৩৫৭৬২৫   

425.  তারা ম ল ত আলা উি ন ম ল ষ িদন ম র কাওয়াল  ১নং দা িনয়া    
426.  মাঃ  িময়া কিছম উি ন ী ষ িদন ম র কাওয়াল  ১নং দা িনয়া ৭৩০৬৩৮৯০৫২   
427.  মায়া রানী রাজভর হিরচরন রাজভর মিহলা িহনী কাওয়াল  ১নং দা িনয়া ৩২৫৬৩৭৪৩১৯   
428.  শািম রানী রাজভর গয়া রাজভর মিহলা িহনী কাওয়াল  ১নং দা িনয়া ৩৭০৬৪৩২৭৬৬   
429.   ল লী রাজভর  অিনল চ  রাজভর ষ িদন ম র কাওয়াল  ১নং দা িনয়া    
430.  মাঃ সাউ ল ইসলাম জয়নাল আেবদীন ষ িদন ম র কাওয়াল  ১নং দা িনয়া ২৮০৬২৯২১৫৩   
431.  মাঃ ইি স আলী ত আঃ ক স ষ িদন ম র কাওয়াল  ১নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৩৪৯১   
432.  মাঃ মাফা ল 

হােসন 
হা ন আলী ষ িদন ম র কাওয়াল  ১নং দা িনয়া ৮৬৫৬৫৬০২৮৪   

433.  মাঃ আ ল কািদর মাঃ আ ল জিলল  ষ িদন ম র কাওয়াল  ১নং দা িনয়া ৫৯৫৬৩৭৩২০২   
434.  মাছাঃ আেয়শা খা ন আ ল হািকম ী মিহলা িহনী কাওয়াল  ১নং দা িনয়া ৪৬০৬৩৭৭১১৯   
435.  মাঃ আ ল হক আ ল মিজত ষ িদন ম র কাওয়াল  ১নং দা িনয়া ৭৭৫৬৩৯২০৭৭   
436.  মাঃ মিজ র রহমান িমজা র রহমান ষ িদন ম র কাওয়াল  ১নং দা িনয়া ৯১০৬৩৭৪৮৯৬   
437.  মাঃ েয়ল িময়া এলাহী বি  ষ িদন ম র কাওয়াল  ১নং দা িনয়া ১৯০৬৫৬৩৫২১   
438.  মাঃ হার ন অর রশীদ মাঃ র ল হক ী ষ িদন ম র কাওয়াল  ১নং দা িনয়া ৫০৫৬৩৬৬৭৯১   
439.  জমীলা আরফান আলী মিহলা িহনী বা রী ১নং দা িনয়া ৯৫৫৩২৫৩৭৭৫   
440.  মাছাঃ পারভীন খা ন মাঃ ইমান আলী মিহলা িহনী বা রী ১নং দা িনয়া ৯৫৫৩১৪২৩৪১   
441.  মাছাঃ িলজা আ ার শমেসর আলী মিহলা িহনী বা রী ১নং দা িনয়া ৪৬০৬৪৫১৫৮৩   
442.  মাছাঃ রিহম মাছাঃ ছিল ি ন মিহলা িহনী বা রী ১নং দা িনয়া ৯৫৫৩২৫৩৭১৮   
443.  িজয়াউর রহমান আ ল কাই ম ষ িদন ম র বা রী ১নং দা িনয়া ৮৬৫৬৭০৩০৬৬   
444.  মাঃ ওিল ওল াহ শাম ল হক ষ িদন ম র বা রী ১নং দা িনয়া ৫৯৫৬৩৫৫৮০৩   
445.  মাছাঃ এসহাক আলী মাসেলম উি ন ষ িদন ম র বা রী ১নং দা িনয়া ১৪৫৬৩০৩২১১   
446.  মাছাঃ জ রা আ ার মাঃ লাল িময়া মিহলা িহনী বা রী ১নং দা িনয়া ৪৬০৬৫০৫৯১৭   



447.  মাছাঃ হযরত আলী মাঃ জালাল উি ন ষ িদন ম র বা রী ১নং দা িনয়া ৫৫০৬৩৫৪৪৪৭   
448.  মাছাঃ রািজয়া খা ন মাঃ ই ব আলী মিহলা িহনী বা রী ১নং দা িনয়া ৩৩০৬৯৫৪১২৮   
449.  মাঃ সাই ল ইসলাম মাঃ আ স সালাম ষ িদন ম র বা রী ১নং দা িনয়া ১৪৫৬৩৬৯৯৬৪   
450.  মাছাঃ আজমল 

হােসন 
মাঃ জেবদ আলী ষ িদন ম র বা রী ১নং দা িনয়া ৬৮৫৬৬৯৬৪৪৫   

451.  মাঃ আঃ সা ার মেয়জ উি ন মিহলা িহনী বা রী ১নং দা িনয়া ১৯০৬৩৬৯৬৫৫   
452.  আঃ মােলক আঃ খােলক মিহলা িহনী বা রী ১নং দা িনয়া ৭৩০৬৩৭৯৮৬৩   
453.  রিহমা ওয়াজ ীন মিহলা িহনী কাওয়াল  ১নং দা িনয়া ৪১৫৬৪৪৭৬১৯   
454.  আ ল কালাম ইসমাইল ষ িদন ম র কাওয়াল  ১নং দা িনয়া ৫৫০৬৩৭১০০৩   
455.  মাছাঃ রােকয়া খা ন আ ল জলীল মিহলা িহনী গা া 

কা াপাড়া 
১নং দা িনয়া ৫০৫৬২৩০৪৮৪   

456.  অ ফা খা ন হার ন অর রিশদ মিহলা িহনী কাওয়াল  ১নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৪১০০   
457.  জাসনা খারেশদ আলী মিহলা িহনী কাওয়াল  ১নং দা িনয়া ৮২০৬৪৪৩৩৪৬   
458.  হােজরা আরফান মিহলা িহনী কাওয়াল  ১নং দা িনয়া ৬৮৫৬৬২৯৯৯০   
459.  জাসনা আলতাব আলী মিহলা িহনী কাওয়াল  ১নং দা িনয়া ২৮০৬৩১১৪৯০   
460.  জােলখা সাহরাব আলী মিহলা িহনী কাওয়াল  ১নং দা িনয়া ৫০৫৬২৮০০৬৭   
461.  অিবলা খা ন ছেমদ আলী মিহলা িহনী কাওয়াল  ১নং দা িনয়া ৫৯৫৬৫৬০২৪৬   
462.  রিফ ল ইসলাম আহ দ আলী ষ িদন ম র ম  

দা িনয়া 
১নং দা িনয়া ৩২৫৬২৭৯৮৭২   

463.  মাঃ হলাল উি ন মাঃ আ ল রিশদ ষ িদন ম র বা রী ১নং দা িনয়া ৮২০৬৩৭৩৩২৯   
464.  মাছাঃ র কা মাঃ আ ল হাই মিহলা িহনী বা রী ১নং দা িনয়া ৯৫৫৩২৪৭৫১২   
465.  রিফ ল ইসলাম সােহদ আলী ষ িদন ম র বা রী ১নং দা িনয়া ১৯০৬৫০৯৬১৫   
466.   মাছাঃ ফারজানা 

আ ার 
মাঃ আ াস আলী মিহলা িহনী বা রী ১নং দা িনয়া ৫৫২৫২৯৫৪৪৯   

467.  মাঃ আলাল উি ন মাঃ ওয়ােহদ আলী মিহলা িহনী বা রী ১নং দা িনয়া ৮২০৬৫৫২০৩৯   
468.  িবল াল হােসন আছর আলী ষ িদন ম র ম  

দা িনয়া 
১নং দা িনয়া ৯১০৬৩১২১৬৯   

469.  মমতাজ আহ দ মিহলা িহনী বা রী ১নং দা িনয়া ১৪৫৬৫৭৮২৩৪   
470.  হােজরা তাফা ল হােসন মিহলা িহনী বা রী ১নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৭৬৪৭   
471.  মাছাঃ রজাহান মাঃ মা াছ আলী মিহলা িহনী বা রী ১নং দা িনয়া ৩২৫৬৩৮৫০১৮   
472.  মাছাঃ রাকসানা 

ইয়াসমীন 
মাঃ আ ল কালাম মিহলা িহনী কাওয়াল  ১নং দা িনয়া ১৯২৪০৯১৩৭২   



473.  মাঃ আ ল কােশম মাঃ ছাই ল ইসলাম ষ িদন ম র কাওয়াল  ১নং দা িনয়া ৫০৫৬৫৫৪১২৩   
474.  মাছাঃ সািবনা 

ইয়াসমীন 
মাঃ তােলব আলী মিহলা িহনী কাওয়াল  ১নং দা িনয়া ৩২৯৭৬৩৬৪২৯   

475.   মাছাঃ সমলা খা ন ফেয়জ উি ন মিহলা িহনী কাওয়াল  ১নং দা িনয়া ৫০৫৬৩৬৬৭৬৭   
476.   মিনলাল রাজভর  া রাজভর মিহলা িহনী কাওয়াল  ১নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৩৬১৯   
477.  মাঃ র েবল মাঃ তাতা িময়া ষ িদন ম র কাওয়াল  ১নং দা িনয়া ৭৭৫৮৪৫৭১৪২   
478.  মাছাঃ আেনায়ারা 

বগম 
হােতম আলী মিহলা িহনী কাওয়াল  ১নং দা িনয়া ৯১০৬২৪৩৯৮৪   

479.  মজ  িময়া মাঃ ম ল হােসন ষ িদন ম র কাওয়াল  ১নং দা িনয়া ৮৬৫৬৩৯৯৭৩৩   
480.  মাঃ ইয়ািমন মাঃ আ ল কালাম মিহলা িহনী কাওয়াল  ১নং দা িনয়া ৪১৮৬৫৭৭৭৯৯   
481.  মাঃ হার ন অর রশীদ মাঃ তািকল র ইসলাম ষ িদন ম র কাওয়াল  ১নং দা িনয়া ৯৫৫৫৬৮৬৪০২   
482.   মাঃ তাফা ল 

হােসন 
মাঃ সাহরাব আলী মিহলা িহনী কাওয়াল  ১নং দা িনয়া ৪৬০৬৬৪৭৬৭৭   

483.  মাঃ আ ল হাই মাঃ মক ল হােসন ষ িদন ম র কাওয়াল  ১নং দা িনয়া ৫০৫৬৪৬৭০৪৫   
484.  মাঃ গালাম মাস ফা আ ার আলী ষ িদন ম র কাওয়াল  ১নং দা িনয়া ৭৭৫৮২১০৩১৯   
485.  মাঃ শিহ ল া মাঃ আ ল সা ার ষ িদন ম র কাওয়াল  ১নং দা িনয়া ৬৪০৬২৯২৪৪৮   
486.  মা ার উি ন মাখেল র রহমান ষ িদন ম র কাওয়াল  ১নং দা িনয়া ৬৪০৬৫৭৪৭১২   
487.  হািব ল াহ আ ল সা ার ষ িদন ম র কাওয়াল  ১নং দা িনয়া ৫০৫৬২৮৯০৭৬   
488.  শাম াহার ত ন িময়া মিহলা িহনী কাতলােসন ১নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৫৬৮৮   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



.১০ নং দা িনয়া ইউিনয়েনর হতদির েদর মােঝ কাডধারীেদর নােমর তািলকা 
ওয়াড-০২ 

489.  তাির ামান  িপতা : মাজাে ল হক ষ িদন র নামাকাতলােসন 02 দা িনয়া 1906584595   

490.  মাছাঃ িরনা আ ার ামী : মাঃ বা ল হােসন মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 611524755578
0 

  

491.  ছােলহা বগম ামী : িমরাজ আলী মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 611524755702
5 

  

492.  সিলনা খা ন ামী : নািসর উি ন মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 611524755594
6 

  

493.  েলখা খা ন িপতা : জেবদালী মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 7756344359   

494.  রািবয়া খা ন ামী : আঃ রহমান মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 611524755621
3 

  

495.  িশিরনা বগম িপতা : আকবর হােসন মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 2356546305   

496.  শাম াহার িপতা : আঃ রািজত মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 3706588114   

497.  রিফক িপতা : জােবদ আলী ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 1003361969   

498.  ফােতমা খা ন ামী : আঃ বােরক মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 611524755636
7 

  

499.  খাকন িময়া িপতা : মক ল হােসন ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 9553150179   

500.  আিন র রহমান িপতা : মাঃ নাইব আলী ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 3706379850   

501.  আজাহা ল ইসলাম িপতা : আ ল জ ার ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 2356409967   

502.  কালাম িপতা : েবদ আলী ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 8206362231   

503.  জােমনা খা ন ামী : ত ছেমদ আলী মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 611524755635
8 

  

504.  হােমদ আলী ময়না িপতা : ছেমদ আলী ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 6115247556319   

505.  মােমনা বগম ামী : আলম মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 6115247556302   



506.  মাঃ হা ন অর রিশদ িপতা : নওয়াজ আলী ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 4606365296   

507.  কারবান আলী িপতা : মাঃ মাইন উি ন ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 1456386620   

508.  শািফয়া খা ন িপতা : জ আলী মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 2356312609   

509.  পারেভজ হাসান িপতা : লাল িময়া ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 3737615348   

510.  আঃ ছালাম িপতা : আঃ স ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 611524755640
5 

  

511.  নািছমা বগম িপতা : আরজ আলী মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 6856510323   

512.  শফালী বগম ামী : আ ল হাসান মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 611524755630
1 

  

513.  আঃ কােশম  িপতা : নােয়ব আলী ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 6856396418   

514.  মিজনা ামী : লাল িময়া মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 611524755627
2 

  

515.  পারভীন আ ার ামী: রিফ ল ইসলাম মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 611524755640
0 

  

516.  রািজয়া খা ন িপতা : ইউ ছ আলী মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 611524755639
9 

  

517.  জ রন নছা িপতা : ইনসান আলী মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 611524755643
6 

  

518.  মাছাঃ ম য়ারা বগম িপতা : আেহদ আলী মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 6856473258   

519.  মাঃ খাকন িপতা : আঃ ছালাম   টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 6418754344   

520.  মাছাঃ কমলা খা ন িপতা : আ াস আলী মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 5956568549   

521.  মাঃ হািব র রহমান হিব িপতা : মাঃ জয়নাল উি ন ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 611524755582
1 

  

522.  মােজদা খা ন  িপতা : তােলব আলী ম ল মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 2806308314   

523.  িনজাম উি ন িপতা : মাকেলস উি ন ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 1456358439   



524.  মাঃ মিজবর রহমান িপতা : মাঃ তােলবালী 
ম ল 

ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 6406577319   

525.  মাঃ িসকা ার আলী িপতা : ত জামাল উি ন ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 611524755637
0 

  

526.  মাছাঃ সাহানাজ বগম িপতা : মাঃ আকজর আলী মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 2356562781   

527.  মাছাঃ রািশদা আ ার িপতা : মাঃ সােহব আলী মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 1917099853   

528.  মাছাঃ িরনা আ ার িপতা : মাঃ আমজাদ আলী মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 3706292525   

529.  ফিজলা খা ন িপতা : ন র মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 6406295896   

530.  হািলমা খা ন িপতা : হযরত আলী মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 4156531461   

531.  মাছাঃ ময়মন  ামী ত তােলব আলী মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 193861152470
0002 

  

532.  মাছাঃ পানশী আ ার িপতা : মাঃ এমদা ল হক মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 3707643148   

533.  রািশদা খা ন িপতা : আ াছ আলী মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 1906335532   

534.  রােকয়া খা ন িপতা : আঃ রহমান মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 2806248841   

535.  আিজ ল হক িপতা : মিফজ উি ন ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 6406387958   

536.  মাঃ তাফা ল হােসন িপতা : মাঃ আ ল হােসন ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 198861152470
00185 

  

537.  মাঃ মিজ র রহমান  িপতা : ছেমদ আলী ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 9106385686   

538.  সিহদ িময়া িপতা : ম আলী ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 1906503469   

539.  মাঃ সাই ল ইসলাম িপতা : মিহন উি ন ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 611524755588
6 

  

540.  সােহব আলী িপতা : ত ছেমদ আলী ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 611524755649
0 

  

541.  মাছাঃ মাই না খা ন িপতা : ম আলী ম ল মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 5990393984   

542.  সিখনা  িপতা : আ ল রকমান মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 6442210297   



543.  ই ন নছা িপতা : আ াছ আলী মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 6406388345   

544.  সািফয়া খা ন িপতা : তিমর উি ন মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 6856301095   

545.  হািফজা খা ন িপতা : নমজালী মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 9106386395   

546.  রািশদা খা ন িপতা : সােহব আল মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 5056385270   

547.  জােমলা খা ন িপতা : ম  িময়া মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 3256346713   

548.  মেনায়ারা খা ন িপতা : মক ল হােসন মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 8206247184   

549.  মাছাঃ জাহানারা বগম িপতা : হােসন আলী মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 7756481631   

550.  মাঃ হািফ ল ইসলাম িপতা : ন ল হক ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 7306473096   

551.  ফিরদা ইয়াসিমন িপতা :আঃ কােসম মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 7306314365   

552.  মাছাঃ ল ম িপতা : আ ল কাই ম মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 4156665400   

553.  মাছাঃ সিলনা আ ার িপতা : সকা ার আলী মিহলা হীিন নামা 
কাতলােসন 

03 দা িনয়া 4606247676   

554.  আই ব আলী িপতা : ত ছেমদ আলী ষ িদন র কাতলােসন 02 দা িনয়া 611524755609
6 

  

555.  মাঃ মিজ র রহমান িপতা : মাঃ আ ার হােসন ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 2356311965   

556.  মাঃ খাই ল ইসলাম িপতা : মাঃ আঃ ছামাদ ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 4642802534   

557.  ইয়া ব আলী িপতা : ছেমদ আলী ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 8206583166   

558.  মাছাঃ িমনা আ ার িপতা : মাঃ আজগর আলী মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 6861382635   

559.  রােকয়া খা ন িপতা : সমেসর আলী মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 8206305941   

560.  হািলমা খা ন িপতা : িগয়াস উি ন মিহলা হীিন কাতলােসন 02 দা িনয়া 611524755614
1 

  

561.  মাঃ নােয়ব  িপতা : ছেমদ আলী ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 1906336209   

562.  মাঃ হলাল উি ন িপতা : মাঃ নােয়ব আলী ষ িদন র কাতলােসন 02 দা িনয়া 611524755648
9 

  



563.  মাঃ লহাস িপতা : ইয়া ব আলী ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 7778618590   

564.  মাছাঃ খািদজা খা ন িপতা : ল ইসলাম মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 4203664158   

565.  মাঃ রােশ ল ইসলাম িপতা : রিফ ল ইসলাম ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 9155196802   

566.  িজয়াউর রহমান িপতা : াজ আলী ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 611524755590
5 

  

567.  মাছাঃ নািগস আ ার িপতা : আ র রিশদ মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 3303685428   

568.  সািহদা খা ন ামী : আঃ স মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 611524755607
3 

  

569.  জিরনা খা ন জােহদ আলী মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া ১৪৫৬৬৬৫৮৮২   

570.  িশিরনা আ ার ামী : মাঃ দেলায়ার 
হােসন 

মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 611524755621
6 

  

571.  মাঃ চ ল িময়া িপতা : সােহব আলী ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 5956245566   

572.  মাঃ তাফা ল হােসন িপতা : সােহব আলী ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 1456386307   

573.  রািশদা খা ন িপতা : হােছন আলী মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 4156287064   

574.  মাছাঃ মেনায়ারা বগম িপতা : ফজ ল কিরম মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 7756516071   

575.  আসমা খা ন ামী : েবলা িময়া মিহলা হীিন কাতলােসন 02 দা িনয়া 611524755571
9 

  

576.  গালাপ হােসন িপতা : আঃ মােলক ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 5058651125   

577.  না বালী িপতা : র ছ আলী ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 8656590455   

578.  মাঃ শাহা আলী িপতা : ত ইসমাইল হােসন ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 611524755656
2 

  

579.  মাছাঃ ফিজলা খা ন িপতা : আ ল হােসন মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 1906334907   

580.  খািদজা আ ার িপতা : মাজাফফর িময়া মিহলা হীিন কাতলােসন 02 দা িনয়া 8703725153   

581.  মাছাঃ ৎ াহার ামী : শিহ ল ইসলাম মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া ৬১১৫২৪৭০০০০৪০   



582.  লাল িময়া িপতা : ত জবান আলী ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 611524755684
5 

  

583.  মেনায়ারা বগম িপতা : লাল িময়া মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 9553193047   

584.  িফয়া খা ন িপতা : হােছন আলী মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 1456586625   

585.  শিফ ল ইসলাম িপতা : আঃ সা ার ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 2356311551   

586.  ছােমদ আলী িপতা : হযরত আলী ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 611524755691
0 

  

587.  আইরন নছা িপতা : হােবজ উি ন মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 6856509994   

588.  মাঃ শািহ র রহমান িপতা : আ ল হােসন ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 1456665882   

589.  েলখা িবিব িপতা : আঃ গিণ মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 8206513965   

590.  মাঃ আলতাব হােসন িপতা : ইমান আলী ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 611524755666
0 

  

591.  নাজ ল হক 
 

িপতা : শাহাআলী ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 1461327304   

592.  সিলম িময়া  িপতা : জিসম উি ন ষ িদন র কাতলােসন 02 দা িনয়া 5501355779   

593.  হেলনা খা ন িপতা : আেহদালী মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 8206299110   

594.  হযরত আলী িপতা : আঃ বােরক   কাতলােসন 02 দা িনয়া 6443533739   

595.  রােহলা খা ন িপতা : শাম ল হক মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 1906535453   

596.  শখ মাঃ হলাল উি ন 
আহেমদ 

িপতা : শখ মাঃ ইসমাইল 
হােসন 

ষ িদন র নামা 
কাতলােসন 

03 দা িনয়া 197561152470
00016 

  

597.  মাঃ মােলক িময়া িপতা : আঃ রহমান ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 5058205674   

598.  গালাম র ানী িপতা : আ ল হােসন ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 1456550936   

599.  মাঃ ল ইসলাম িপতা : আঃ জ ার ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 9106386338   

600.  লতান িময়া িপতা : মাহা দ আলী ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 4606515775   



601.  মাঃ আলম িময়া  িপতা : ল ইসলাম ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 7306371530   

602.  মাছাঃ জােমলা খা ন িপতা : ইসমাইল হােসন মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 2356478228   

603.  মাছাঃ আফেরাজা খা ন িপতা : হািফজ উি ন মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 1456508488   

604.  গালাম িকবিরয়া িপতা : মক ল হােসন ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 6856394603   

605.  মাঃ ই ািফল  িপতা : আ ল হােসন ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 3256396908   

606.  রািশদা বগম িপতা : ইয়া ব আলী মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 3706526377   

607.  মাছাঃ আছমা  িপতা :আঃ ক স মিহলা হীিন কাতলােসন 02 দা িনয়া 8244172600   

608.  আ ল মিতন িপতা : ছােবদ আলী   টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 9553192577   

609.  ছ রা খা ন িপতা : ছােবদ আলী মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 3706527193   

610.  রািক ল ইসলাম িপতা : ইয়া ব আলী ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 6858584914   

611.  মিফজ উি ন িপতা : ছােবদ আলী ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 3706567173   

612.  মাঃ নজ ল ইসলাম িপতা : আ ল জ ার ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 3706349473   

613.  আ স ছালাম িপতা : সােহদ আলী ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 3706701384   

614.  মাঃ ন র আলী িপতা : আঃ সা ার ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 9569213029   

615.  মাঃ আ ল মা ােলব িপতা : ইসমাইল হােসন ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 5506514750   

616.  শািহদা বগম িপতা : ছােবদ আলী মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 1906464282   

617.  লাল উি ন িপতা  : হােতম আলী ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 2356313136   

618.  মাঃ িমজা র রহমান িপতা : আ ল লিতফ ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 9576833165   

619.  মাছাঃ মেনায়ারা খা ন িপতা : মক ল হােসন মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 7756510058   

620.  আ ল মাতােলব িপতা :  আ র রা াক ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 6856306086   

621.  মাঃ হািব র রহমান িপতা : ল ইসলাম ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 1456358413   

622.  আ মান আরা িপতা : স আলী মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 1456501806   



623.  হািসনা খা ন িপতা : মাসেলম উি ন মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 9553250086   

624.  রািশদা বগম িপতা : নােয়ব আলী মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 9106501050   

625.  মাছাঃ লাইলী আ ার িপতা : আ ল হাই মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 3256545926   

626.  মাখেছ র রহমান িপতা : আঃ জিলল মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 8206341680   

627.  মাঃ আ ল ছালাম িপতা : মাঃ আ ল সামাদ ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 5956578214   

628.  আঃ বােরক িপতা : জােহদ আলী ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 9106708036   

629.  রিহমা খা ন িপতা : মইজ উি ন মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 8206540935   

630.  আ  বকর িসি ক িপতা : ন র আলী ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 6410484502   

631.  মাঃ জিসম উি ন িপতা : মাঃ হা ন আলী ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 5956507726   

632.  মােজদা খা ন িপতা : আেহদ আলী মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 1003257993   

633.  আ ল মােলক িপতা : ইমান আলী মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 9596554637   

634.  আেনায়ারা  িপতা : জামাল উি ন মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 2806673444   

635.  ল ইসলাম িপতা : আ ল হােসন ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 4606517011   

636.  জােমলা খা ন িপতা : ওেমদ আলী ম ল মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 5056573289   

637.  মাছাঃ রিমছা খা ন িপতা : ওেহদ আলী মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 5506299287   

638.  মাছাঃ ল বা  িপতা : মাঃ আ ল রা ক মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 3256720412   

639.  মাছাঃ আি য়া খা ন িপতা : আিমর উি ন মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 5506515138   

640.  হােজরা খা ন িপতা : ইয়া ব আলী মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 4606688143   

641.  মাছাঃ হেলনা খা ন ামী : ান িময়া মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 611524755670
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642.  মাঃ হযরত আলী িপতা : হা ন আলী   টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 611524755731
0 

  

643.  মাঃ সাহা আলী িপতা : ওেহদ আলী ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 8656589994   



644.  মাছাঃ মি কা খা ন িপতা : আঃ বােরক মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 7306516068   

645.  মাঃ াজ আলী িপতা : আঃ হিকম ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 2806582991   

646.  সােহল  িপতা : সােহদ আলী ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 1458365549   

647.  মাঃ মাহ র রহমান িপতা : মাতােলব ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 9110511178   

648.  আ ল ছালাম িপতা : সােবদ আলী ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 3256676903   

649.  শির ল ইসলাম িপতা : ছাই ল ইসলাম ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 7756558339   

650.  হােজরা খা ন িপতা : আঃ ছামাদ মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 5956468416   

651.  মািনক জান িপতা : স র ি  মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 5506305118   

652.  মাঃ ন র আলী িপতা : মায়াে ম হােসন ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 5983872929   

653.  মাঃ সজীব িময়া িপতা : মাহা দ আলী ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 9156978489   

654.  সিকনা িপতা : মাঃ আ ল কিরম মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 2842298768   

655.  মাহ জা আ ার িপতা : আ াছ আলী মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 2359258189   

656.  লাইলী বগম িপতা : িছিক ড়ল মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 1456502440   

657.  সমলা খা ন িপতা : িমঞা হােসন মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 5506669232   

658.  শাম ল হক িপতা : রজব আলী   টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 4156706477   

659.  শািফয়া খা ন িপতা : সয়দ আলী মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 595667876   

660.  মাঃ হােস র রহমান িপতা : জািকর হােসন ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 3715939553   

661.  মাছাঃ কাকিল খা ন িপতা : আ  সাঈদ মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 3753672892   

662.  আ ল কােদর িপতা : ছােবদ আলী ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 6406359387   

663.  মাঃ কমর উি ন িপতা : জ ার ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 4191375122   

664.  হািমদা খা ন িপতা : আরফান আলী মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 5506685048   

665.  ওমর ফা ক  িপতা : মাঃ গালাম 
িকবিরয়া 

ষ িদন র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 9106708010   



666.  মাছাঃ র া বগম ামী : মাজাে ল হক মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 611524755730
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667.  মাছাঃ মা আ ার িপতা : মাঃ িসরা ল ইসলাম মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 3706310780   

668.  রািজয়া খা ন িপতা : আঃ গিণ মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 7756305533   

669.  র জাহান খা ন িপতা : আঃ কােদর মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 3256545827   

670.  আসা ামান িপতা-িসরাজ আলী ষ িদনম র টান কাতলােসন ০২ দা িনয়া ৬৪০৬৫১০৫৩৪   

671.  িশলা খা ন ামী- মাশারফ হােসন মিহলা হীিন টান কাতলােসন 02 দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৫৯৯৭   

672.  মাছাঃ আেনায়ারা খা ন িপতা-মিহর উি ন মিহলা হীিন টান কাতলােসন ০২ দা িনয়া ২৩৫৬৩০২৭১০   

673.  িশদা খা ন ামী-আমজাদ আলী মিহলা হীিন টান কাতলােসন ০২ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৮৮৯২   
 

674.  হািসনা খা ন আঃ র াক মিহলা িহনী টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 6115247556829   

675.  বােনছা খা ন  ইমান আলী মিহলা িহনী টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 5056292005   

676.  মাছাঃ হনা মাঃ সাই ল ইসলাম মিহলা িহনী টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 6406537628   

677.  মাছাঃ জা া ল ফরেদৗস মাঃ আ ল মাতােলব মিহলা িহনী বা  ০১ দা িনয়া ১৪৫৬২৮৫৯৯৬   

678.  ফা ক হােসন ফিরদ িময়া ষ িদন 

র 

টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 8656549717   

679.  মী আ ার মাঃ লাইমান মিহলা িহনী টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 3272073382   

680.  মেনায়ারা খা ন  মিহ উি ন মিহলা িহনী টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 7756471590   

681.  মাঃ খাই ল ইসলাম ত ান িময়া ষ িদন 

র 

টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 16115247000112   

682.  আিছয়া খা ন জ আলী মিহলা িহনী টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 6115247555774   

683.  মাঃ আ ল ছালাম আ ল কােদর ষ িদন 

র 

টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 6406710944   



684.  মাছাঃ ন নাহার িপতা-ইমান আলী মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া ৮২০৬৩৫৪৮৮৯   

685.  শাম র নাহার খা ল ইসলাম মিহলা িহনী টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 6115247556209   

686.  মাছাঃ রােকয়া বগম িপতা- হােসন আলী মিহলা িহনী টান কাতলােসন ০২   দা িনয়া ৪১৫৬৫০৪৫৮৩   
687.  মাছাঃ জিরনা খা ন িপতা-আ ল হাই মিহলা িহনী টান কাতলােসন ০২   দা িনয়া ৬৪০৬৫৩৭৩৭০   
688.  মাঃ ল আিমন িপতা-ফজ র হক ষ িদনম র কাওয়াল  ০১   দা িনয়া ৪৬০৬৩০৯৫৪২   
689.  আ ল কাই ম আঃ মিজদ ষ িদনম র টান কাতলােসন ০২   দা িনয়া ২৩৫৬৬৭৮৭০২   
690.  সিলনা খা ন িপতা- মাঃ আ স ছালাম মিহলা িহনী টান কাতলােসন ০২   দা িনয়া ৬৮৮১৭৬৬৩৩৮   
691.  মাছাঃ র কা  মাঃ আলী মিহলা িহনী টান কাতলােসন ০২   দা িনয়া ৭৩১১৩৯৯৬৪১   
692.  অ ফা খা ন মাঃ আ ল বােরক মিহলা িহনী টান কাতলােসন ০২   দা িনয়া ১৪৫৬৩৩৯১৪০   
693.  রািজয়া বগম িপতা-জালাল উি ন মিহলা িহনী টান কাতলােসন ০২   দা িনয়া ৯১০৬৬৭৯৫০০   
694.  মাঃ আঃ কােদর িপতা- মাঃ ই ািফল হােসন ষ িদনম র টান কাতলােসন ০২   দা িনয়া ৫০৫৬৩৮৫৮৩৩   
695.  নাজিমন আ ার ামী – মাঃ আঃ মােলক মিহলা হীিন নামা 

কাতলােসন 
০২   দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৭১৬৫   

696.  শফালী আ ার িপতা-ক ছ আলী মিহলা িহনী টান কাতলােসন ০২   দা িনয়া ৬৪০৬৬৮২৫৭২   
697.  আয়শা খা ন িপতা-আঃ মিতন মিহলা িহনী টান কাতলােসন ০২   দা িনয়া ৬৮৫৬৫৪১৩৭৭   
698.  মাঃ ইমান আলী ত শখবর শখ ষ িদনম র টান কাতলােসন ০২   দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৬৬৬৪   
699.  মাঃ ান িময়া িপতা- শখবর আলী ষ িদনম র টান কাতলােসন ০২   দা িনয়া ২৮০৬৩০৪২১৪   
700.  মাছাঃ সাহানা আ ার িপতা- মাঃ হাসমত আলী মিহলা িদনম র টান কাতলােসন ০২   দা িনয়া ১৯৫৭০৬৬৮৯৫   
701.  মাঃ ই ািহম িপতা- মাঃ কােশম আলী ষ িদনম র টান কাতলােসন ০২   দা িনয়া ১৯০৬২৮০৯৫১   
702.  রজাহান বগম িপতা-নওেশর আলী মিহলা িহনী টান কাতলােসন ০২   দা িনয়া ২৩৫৬৩০৫৬০৩   
703.  মাঃ জিহ ল ইসলাম িপতা- মাঃ আঃ বােরক ষ িদনম র গা া 

উ রপাড়া 
০৫   দা িনয়া ২৩৯২৯০৬০৩৪   

704.  মাঃ আ ল বােরক মাহা দ আলী ষ িদনম র গা া উ রপাড়া ০৫   দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬১৯৫৭   
705.  মাঃ সাই ল ইসলাম রা ম আলী ষ িদনম র কাওয়াল  ০১   দা িনয়া ৮২০৬৪৫৫১২৬   
706.  জালাল বপারী িপতা-জ র শখ ষ িদনম র টান কাতলােসন 02 নং দা িনয়া ১০০৩১৩২১১৩   

707.  মাঃ মাহ ল হাসান িপতা : ছােহদ ষ িদনম র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 9106298756   

708.  বােনছা খা ন িপতা-আ ল হােসন নাির িগনী টান কাতলােসন 02 দা িনয়া ৫৯৫৬২৩৮৩৭১   

709.  মাঃ জিমলা খা ন িপতা : কিরম মিহলা িহনী টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 5956304389   

710.  মাঃ বা ল িময়া িপতা : জ িময়া ষ িদনম র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া 3706567777   



711.  মাঃ জালাল উি ন সাহরাব আলী ষ িদনম র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া ৮২৪১১১৩৯৮৭   

712.  মাঃ আ ল কািদর সাহরাব আলী ষ িদনম র টান কাতলােসন 02 দা িনয়া ৪৬০৬৫৭২৯৪৩   

713.  মাঃ লাল িময়া রজব আলী ষ িদন ম র টান কাতলােসন ০২ দা িনয়া ৩৭০৬৭০১৮৪৮   
714.  িবল াল হােসন আ াছ আলী ষ িদন ম র টান কাতলােসন ০২ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৬৩৬০   
715.  আিফয়া খা ন আ ল হােসন মিহলা িহনী টান কাতলােসন ০২ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৬৩৪৬   
716.  আওয়াল  সাহাব উি ন ষ িদন ম র টান কাতলােসন ০২ দা িনয়া ৯১০৬৫৫০১১৫   
717.  মাঃ আিজ ল হক মাহা দ আলী ম ল ষ িদন ম র টান কাতলােসন ০২ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৬৫২০  

 
 

718.  র জাহান বগম জালাল উি ন মিহলা িহনী টান কাতলােসন ০২ দা িনয়া ৮৬৫৬৩৫২৫৩৪   
719.  জয়নাল আেবদীন জমেসর আলী ষ িদন ম র টান কাতলােসন ০২ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৬২৯৭   
720.  ইউ ছ আলী উেমদ আলী ষ িদন ম র টান কাতলােসন ০২ দা িনয়া ২৩৫৬৩৪৯৪৮৬   
721.  আকতারা বগম মক ল হােসন মিহলা িহনী টান কাতলােসন ০২ দা িনয়া ৪১৫৬২৮৮৫৬৭   
722.  সােলহা মাঃ সফর আলী মিহলা িহনী টান কাতলােসন ০২ দা িনয়া ৪৬৪২৯৪২৩১৪   
723.  নাজ ল হক জ আলী ষ িদন ম র টান কাতলােসন ০২ দা িনয়া ২৩৫৬৪০০৪৬১   
724.  মাছাঃ মােজদা বগম আঃ মিজদ মিহলা িহনী টান কাতলােসন ০২ দা িনয়া ৫৫০৬২৪৫৬২৯   
725.  জিমলা খা ন িরয়াজ উি ন মিহলা িহনী টান কাতলােসন ০২ দা িনয়া ৫০৫৬২৯১৪৩৭   
726.  মাঃ হাসমত আলী িপতা আ ল মাতােলব ষ িদন ম র টান কাতলােসন ০২ দা িনয়া ৭৩০৬২৪৮৫০৬   
727.  মিরয়ম নছা রান আলী মিহলা িহনী টান কাতলােসন ০২ দা িনয়া ৩২৫৬৩০২৪২৭   
728.  বা ল িময়া আঃ খােলক মিহলা িহনী টান কাতলােসন ০২ দা িনয়া ৪১৫৬৩৮৩৫৮২   
729.  মাশারফ হােসন আ ল হােসন ষ িদন ম র টান কাতলােসন ০২ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৫৯৮৫   
730.  মাঃ ইমান আিল হােসন আলী ষ িদন ম র টান কাতলােসন ০২ দা িনয়া ৭৩০৬৪১১৬৩৩   
731.  খাকন িময়া হােমদ আলী ষ িদন ম র টান কাতলােসন ০২ দা িনয়া ৬৮৫৮৪৫৫৩০৩   
732.  হািফ র রহমান মক ল হােসন ষ িদন ম র টান কাতলােসন ০২ দা িনয়া ৭৩০৬৩১২৭১৬   
733.  আ র রিহম ত আঃ হািকম ষ িদন ম র টান কাতলােসন ০২ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৫৯৮৮   
734.  খােদজা খা ন ফিরদ িময়া মিহলা িহনী টান কাতলােসন ০২ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৬০৬১   
735.  আ াছ আলী জােবদা আলী ষ িদন ম র টান কাতলােসন ০২ দা িনয়া ৫৫০৬৩৯১৯৫১   
736.  মাছাঃ সািফয়া আ ার মাঃ িগয়াস উ ীন মিহলা িহনী টান কাতলােসন ০২ দা িনয়া ৩৭২৫১৪৯৬৭২   
737.  সাইবালী ছেমদ আলী ষ িদন ম র টান কাতলােসন ০২ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৬৪৩১   
738.  রা  রমজান আলী মিহলা িহনী টান কাতলােসন ০২ দা িনয়া ১৯০৬৩৩৬২৬৬   
739.  হেলনা ছােবদ আলী মিহলা িহনী টান কাতলােসন ০২ দা িনয়া ১৪৫৬২৯৫৪৩৩   
740.  সােহরা বগম সাহাব উি ন মিহলা িহনী টান কাতলােসন ০২ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৬৩০৫   



741.  মাঃ ান িময়া জােবদ আলী ষ িদন ম র টান কাতলােসন ০২ দা িনয়া ১৪৫৬৫৭৬৭৫৮   
742.  রািশদা আঃ সালাম মিহলা িহনী টান কাতলােসন ০২ দা িনয়া ১৪৫৬৫৭৮৩৭৪   
743.  হািফ র রহমান ত রজব আলী ফিকর ষ িদনম র টান কাতলােসন ০২ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৩৯৩২   
744.  ফােলামা বগম বরকত আলী মিহলা িহনী টান কাতলােসন ০২ দা িনয়া ১৪৫৬২৯৫৫১৬   
745.  রা  আ ার মাঃ আ  সাইদ মিহলা িহনী টান কাতলােসন ০২ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৬৫৩২   

 
 

ওয়াড-০৩ 
746.  মাঃ আঃ হািকম িপতা : নওয়াব আলী ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 5956361272   

747.  মাছাঃ জােয়দা খা ন ামী : সকা ার আলী মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 6115247558781   

748.  মােজদা খা ন ামী : আজগর আলী মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 6115247558238   

749.  মাঃ আ ল কােসম িপতা : হািমদ আলী ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 9596553373   

750.  মাঃ আ ল কালাম িপতা :  মাছা সক ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 8206378146   

751.  মাঃ শরীফ িময়া িপতা :  মাঃ হােমদ 
আলী 

ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 5056560955   

752.  রিফ ল ইসলাম িপতা :  শামঠ উি ন ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 6115247552504   

753.  জামাল উি ন িপতা :  হাসন আলী ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 5056320665   

754.  মাছাঃ জােমলা খা ন িপতা :  অেহদ আলী মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 4606461319   

755.  হািমদা খা ন িপতা :  উমর আলী শখ মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 3706663648   

756.  মাঃ জয়নাল আেবদীন িপতা :  ইউ ব আলী ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 9106354641   

757.  হািমদা খা ন িপতা :  িম◌ৃত কাই ি ন মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 611524755871
2 

  

758.  আিম ল ইসলাম িপতা :  শিফ ল ইসলাম ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 2843883547   

759.  মাঃ স জ িময়া িপতা :  সাই ল ইসলাম ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 5505950195   

760.  পন িময়া িপতা :  হযরত আলী ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 6115247558686   

761.  মাছাঃ আিছয়া বগম িপতা :  আ াছ আলী মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 7756382243   

762.  জিরনা খা ন িপতা :  ত ছাই ল 
ইসলাম 

মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 611524755824
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763.  মমতাজ বগম িপতা :  হাজী মিহর 
উি ন 

মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 2356465795   

764.  আল মা দ িপতা :  ত আঃ রিশদ ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 611524755897
6 

  

765.  রিফজ উি ন িপতা :  হােসন আলী ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 2356277539   

766.  মাছাঃ নাজমা খা ন িপতা :  আঃ কািদর মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 3256273750   

767.  জালাল উি ন িপতা আঃ মাতােলব ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 6112017360535   

768.  েশনা বগম িপতা : আ র রিশদ মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 6853243608   

769.  পা ল িপতা : আ ল হােসন মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 611524755880
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770.  মাঃ মিজ র রহমান 
শখ 

িপতা : মাফা ল 
হােসন 

ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 3256365218   

771.  জিমলা খা ন িপতা : আঃ রিশদ মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 7756269960   

772.   মিত িরনীতা রাণী 
 দর 

ামী :  সেত  চ  
 দর 

মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 611524755916
6 

  

773.  মাঃ র ইসলাম িপতা : আেবদ আলী মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 2806435430   

774.  মাঃ আঃ রা াক( ) িপতা : আেবদ আলী ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 8656338970   

775.  মাছাঃ আিলয়া বগম িপতা : জিলল মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 2356276390   

776.  মাঃ আঃ মিজদ িপতা : আঃ জিলল   নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 9553212755   

777.  আঃ কাইউম িপতা : ত ান িময়া ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 611524755720
8 

  

778.  মাঃ ম আলী িপতা : মাঃ আ াস 
আলী 

ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 6406465044   

779.  িফয়া খা ন িপতা : আহসান আলী 
সরকার 

মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 3706478878   

780.  মাঃ আমছর আলী িপতা : আ াহ সক ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 7756362773   

781.  আেমনা খা ন িপতা : ত ফিড সক মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 611524755815   



1 

782.  আ ল কালাম িপতা : মাঃ জসীম 
উি ন 

ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 199161152470
00325 

  

783.  রািশদা খা ন িপতা : ন র আলী মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 1906321508   

784.  রিমছা খা ন িপতা : িব িময়া মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 3256274758   

785.  িমজা জাহানারা বগম িপতা : িমজা এরশাদ 
আলী 

মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 1906672694   

786.  জেলখা খা ন িপতা : আিমর  উি ন মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 9106223481   

787.  হািছনা খা ন িপতা : রজব আলী মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 2356235842   

788.  আ ল মিতন িপতা : হােমদ আলী ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 6406616638   

789.  মাঃ লাকমান আলী িপতা : তােহর শখ ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 8675424546   

790.  তয় ন নছা িপতা : উেমদ আলী মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 1906453152   

791.  েবদ আলী িপতা : খারেশদ আলী ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 1906429293   

792.  সােয়ব আলী িপতা : আিলমি ন ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 8206468855   

793.  কমলা খা ন িপতা : আমীর উি ন 
শখ 

মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 8206270129   

794.  মাফা ল েসন িপতা : আ ল জবান ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 6856363004   

795.  মাঃ আ ল জ ার 
সরকার 

িপতা : আ ল লিতফ 
সরকার 

ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 2825725514   

796.  মিরয়ম িপতা : রেশদ িশকদার মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 2608235713   

797.  আঃ মােলক িপতা : ইমাম আলী ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 1003167077   

798.  মাছাঃ রািবয়া খা ন িপতা : মাঃ আঃ ছা ার মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 611524755715
9 

  

799.  মাছাঃ জয়তন নছা িপতা : ফয়জল হক মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 9553112310   

800.  মাছাঃ খােদজা খা ন ামী : ছেমদ আলী মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 611524755716   



1 

801.  মাছাঃ শাম াহার িপতা : ফজ ল হক মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 4186994275   

802.  মাঃ আঃ মিজদ িপতা :আলতাব আলী   নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 8206327853   

803.  লাইলী বগম ামী : আঃ মিতন মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 611524755866
3 

  

804.  মিজ র রহমান িপতা : ত মাছা সক ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 611524755821
2 

  

805.  মা: দেলায়ার হােসন িপতা : একা র আল ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 5056426470   

806.  লতান িপতা : ত রমজান ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 611524755922
5 

  

807.  জামাল উি ন িপতা : মাঃ জামাল 
উি ন 

ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 9596328040   

808.  রায়মন নছা ামী : নােয়ব আলী মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 611524755816
1 

  

809.  েবদা খা ন িপতা : না ি  মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 1908230798   

810.  কমলা খা ন িপতা :মেবদ আলী মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 6856245888   

811.  আ ল বােরক িপতা :আ র রহমান   নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 2806434896   

812.  ফিরদা  িপতা :মিন ম ল মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 2356498127   

813.  হােজরা খা ন িপতা : হােসন আলী মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 3256464086   

814.  সািবনা খা ন িপতা : নজ ল ইসলাম মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 1003137658   

815.  পারভীন ামী হলাল উি ন মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 611524755816
7 

  

816.  আই ব আলী িপতা :আ র রিশদ 
সরকার 

ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 4606331918   

817.  মাঃ কােসম আলী িপতা : আইনি ন শখ ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 7306563201   

818.  ই াহীম খিলল িপতা : হােসন আলী 
ম ল 

ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 7306562807   



819.  সহী ল ইসলাম িপতা : সকা ার আলী ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 5540702031   

820.  মাহা দ আলী ( লাল) িপতা : ত ইসমাইল 
হােসন 

ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 611524755719
4 

  

821.  মেনায়ারা খা ন িপতা : শমেসর আলী মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 3706258211   

822.  মাঃ সাই ল ইসলাম িপতা : ত জিসম উি ন ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 611524755912
2 

  

823.  হািলমা খা ন িপতা : সাই ল ইসলাম মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 2356250957   

824.  আঃ আউওয়াল খান িপতা : সাবাহন খান   নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 5506469963   

825.  জােবদা খা ন ামী : মাঃ আঃ ার মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 611524755880
8 

  

826.  মাছাঃ শাম াহার িপতা : হােসন আলী মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 6857883349   

827.  ই াহীম খান িপতা : রফান আলী   নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 3706347311   

828.  মাছাঃ জিমলা খা ন ামী : মাঃ শাম ল হক মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 611524755879
6 

  

829.  আেনায়ারা খা ন িপতা :জবান আলী 
সরকার 

মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 6408265335   

830.  আঃ জিলল িপতা : মাহ দ আলী ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 7756532383   

831.  পা ল বগম িপতা : আ ল ন র মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 5956328073   

832.  আ ল মা ান িপতা :হািকম আলী ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 1003192927   

833.  িগয়াস উি ন আ স সেমদ ষ িদনম র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 416546048   

834.  আ য়ারা  ামী : ান িময়া মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 611524755827
1 

  

835.  মাছাঃ নািগস আ ার িপতা : হািকম মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 6441336861   

836.  আ য়ারা বগম িপতা : হিলম াহ মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 6406487279   

837.  সাই ল ইসলাম িপতা : মাঃ আলা উি ন ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 9106428684   

838.  মাঃ আঃ রহমান িপতা : ত আহে দ ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 611524755713   



আলী 4 

839.  মাঃ আঃ কােদর িপতা : মাঃছেমদ আলী ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 1456562584   

840.  গালজান বগম িপতা : হািফজ উি ন মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 4156235501   

841.  মাঃ আঃ ছালাম শহীদ িপতা : ফেয়জ উি ন 
ি  

ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 1003183272   

842.  শখ ফিরদ  িপতা : আঃ জ ার ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 611524755862
7 

  

843.  জিমলা খা ন িপতা : মিনর উি ন মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 9551312862   

844.  ছািবনা খা ন িপতা : আমীর  উি ন মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 3706216680   

845.  ম আলী িপতা :আ র ছামাদ ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 1903655019   

846.  মাঃ আঃ বােরক  িপতা : মাঃ ছেমদ আলী ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 9106321509   

847.  আজমত আলী িপতা : নিজমি ন ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 6856382541   

848.  মােজদা খা ন ামী : ছেলমান ফিকর মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 611524755894
0 

  

849.  মাঃ আ ল কােদর  িপতা : ত মাইনি ন ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 6115247670415   

850.  পারভীন িপতা :এলাহী নওয়াজ মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 7308377592   

851.  আঃ ক ছ িপতা : ত হােতম আলী ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 6115247558633   

852.  সােজদা খা ন িপতা : সামদানী মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 2806247587   

853.  মাছাঃ আিছয়া খা ন ামী : ফজর আলী শখ মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 6115247558799   

854.  ছা িময়া িপতা : জমেশদ আলী ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 1456616075   

855.  বাস ী রাণী  ধর ামী অিনেমষ চ   ধর মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 6115247559161   

856.  রািশদা িপতা : আঃ স ফিকর মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 1003249537   

857.  আসা ামান িপতা : মরাজ আলী ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 6406510534   

858.  আলা উি ন িপতা ত ওেহদ আলী ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৮৮৮৯   



859.  মাঃ আ ল লিতফ আ র রহমান ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া ৮২০৬৩৬০২৬৮   

860.  মাঃ আকরাম হােসন মাঃ আছমত আলী ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৮৪০০   

861.  মাঃ আ  মাতােলব ত কিছম উি ন ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৮৪২৩   

862.  েলকা খা ন িপতা-সােয়ব আলী মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৮২২০   

863.  িরপা আ ার কােশম আলী মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া ৮২২০৮০৮২৫০   

864.  িমনারা ামী সকা র মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৯৩১০   

865.  র  আরা মাঃ আঃ জ ার মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া ৮৬৬৭৯৭৭৪৭৭   

866.  রােকয়া সাহরাব আলী মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া ৫৫০৬২২৮৮৬৪   

867.  মাঃ জােহদ আলী ত জবান আলী ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৮৮১১   

868.  মাছাঃ হািলমা খা ন মাঃ জােহদ আলী মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া ৩৭০৬২৫৯০৩৭   

869.  মাছাঃ আকিলমা খা ন িপতা- মাঃ আ র রিশদ মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া ৮২৪৯০০৮৭১৮   

870.  মাঃ হযরত আলী শমেসর আলী ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া ১০০৩১৬৭৫১৫   

871.  িশিরনা বগম িপতা-আলতাফ আলী 
ফিকর 

মিহলা হীিন নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া ৬৮৫৬৬২২৭৯৭   

872.  মাঃ ছ র আলী মাঃ রিম শখ ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া ১৯৮৯৬১১৫২৪৭০০০১১২   

873.  মাঃ নাব আলী কিরম উি ন ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৭১৪৭   

874.  িমজা মিফ র রহমান িমজা আশরাফ আলী ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া ৫৯৫৬৩৬০২৯০   

875.  মাছাঃ হািমদা খা ন িপতা- মাঃ হািকম উ ন মিহলা  নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া ১৯০৬৬৫০১৭৯   

876.  আ ল কাই ম নাব আলী শখ ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৮৬২৩   

877.  আঃ হক ত: আঃ মােলক সরকার ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 6115247558721   

878.  জাহানারা খা ন  রজাউল কিরম খান মিহলা িহনী নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 6115247559247   

879.  মাঃআ ল জ ার 
সরকার 

আ ল লিতফ সরকার ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 2825725514   



880.  আঃ কােদর সরকার আ ল লিতফ সরকার ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 2356387452   

881.  মাঃ আ ল রা াক  আ ল লিতফ সরকার ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 2356387411   

882.  আিছয়া খা ন আ াজ আলী মিহলা িহনী নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 8206270178   

883.  জাফর আলী মাঃ রিফজ  উি ন ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 7306707279   

884.  েবদা খা ন গ েসক মিহলা িহনী নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 1456267812   

885.  হািফজা খা ন আঃ হািকম মিহলা িহনী নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 6856230302   

886.  আেমনা খা ন আ ল েসন মিহলা িহনী নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 8656253641   

887.  মােলকা খা ন আঃ হািকম মিহলা িহনী নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 7306498200   

888.  হািব র রহমান ফজ ল হক ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 5056560989   

889.  মাহ দা খা ন র মাহা দ আলী মিহলা িহনী নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 5506490365   

890.  মাছাঃেজসিমন আ ার মাঃ জসীম উি ন মিহলা িহনী নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 1023334335   

891.  হেলনা খা ন মাঃ রহাব আলী মিহলা িহনী নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 6115247558941   

892.  েলমান ফিকর জিমর উি ন ফিকর ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 4606330282   

893.  মাঃ ওিল উ াহ মাঃেগালম মা ফা ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 4156690416   

894.  মাঃ আতাউ াহ মাঃ আই ব আলী ষ িদন র নামাকাতলােসন 03 দা িনয়া 9104812384   

895.  মাঃ আল আমীন িপতা আঃ ছালাম ষ িদনম র নামা কাতলােসন ০৩ দা িনয়া ৫৫৫১৪৪৮৭৪৮   



896.  লাল িপতা-শাম ল হক ষ িদনম র নামা কাতলােসন ০৩ দা িনয়া ২৩৫৬৭০২৬০১   
897.  মাঃ ল আিমন িপতা- মাঃ হােছন আলী ষ িদনম র নামা কাতলােসন ০৩ দা িনয়া ১৯৭৫৬১১৫২৪৭০০০০

১২ 
  

898.  পন িময়া িপতা-হযরত আলী ষ িদনম র নামা কাতলােসন ০৩ দা িনয়া ১৯০৬৩৫৫১৬৭   
899.  রিফ ল ইসলাম িপতা- মাঃ আঃ কােদর ষ িদনম র নামা কাতলােসন ০৩ দা িনয়া ৯১০৬৪২৮৬১৯   
900.  জাফর আলী িপতা-রিফজ উি ন ষ িদনম র নামা কাতলােসন ০৩ দা িনয়া ৭৩০৬৭০৭২৭৯   
901.  আঃ মা ািলব িপতা-হা ন আলী ষ িদনম র নামা কাতলােসন ০৩ দা িনয়া ৭৭৫৬৫৩২৬৬৪   
902.  মাঃ লতান আলী িপতা-আ র রহমান ষ িদনম র নামা কাতলােসন ০৩ দা িনয়া ২৩৫৬৬২৫৬০৪   
903.  মানতাজ আলী কিছম উি ন ষ িদনম র নামা কাতলােসন ০৩ দা িনয়া ৭৩০৬৬২৮৯৯৬   
904.  মাঃ িপয়াস িময়া িপতা- লাল িময়া ষ িদনম র নামা কাতলােসন ০৩ দা িনয়া ৯৫৭৮৫৭০৭৫৭   
905.  হা ন অর রিশদ  িপতা-আ ল কালাম ষ িদনম র নামা কাতলােসন ০৩ দা িনয়া ৬৪০৬৪৬৫১২৭   
906.  আিন র রহমান িপতা-মগ ল হােসন ষ িদনম র নামা কাতলােসন ০৩ দা িনয়া ৫৯৫৬৪৬৬৮৬৫   
907.  মক ল হােসন িপতা-শহর আলী ষ িদনম র নামা কাতলােসন ০৩ দা িনয়া ৩৭০৬৪৫৬৯৯৭   
908.  আ ল বােরক িপতা-আ ল কােদর ষ িদনম র নামা কাতলােসন ০৩ দা িনয়া ১৯০৬৩৭৩৪৬৭   
909.  রাজীব িপতা-কা  মড়ল ষ িদনম র নামা কাতলােসন ০৩ দা িনয়া ২৮০৬৪৩৪২৫০   
910.  আকরাম হােসন খান আ র রহমান খান ষ িদনম র নামা কাতলােসন ০৩ দা িনয়া ৮২০৬৫৩১৮০১   
911.  মাঃ মাকেল র রহমান িপতা- মাফা ল হােসন ষ িদনম র নামা কাতলােসন ০৩ দা িনয়া ৬৮৫৬৩৮২১৯৪   
912.  হাসমত আলী িপতা- কারবান আলী ষ িদনম র নামা কাতলােসন ০৩ দা িনয়া ৩৭০৬২৫৭৩৮৭   
913.  লাল িময়া আিমর উি ন ষ িদনম র নামা কাতলােসন ০৩ দা িনয়া ৬৪০৬৪৬৫৪৩২   
914.  হযরত আলী রবান আলী ষ িদনম র নামা কাতলােসন ০৩ দা িনয়া ৬৪০৬৩২৪০৮৪   
915.  হা ন অর রিশদ িপতা-আঃ কােদর মড়ল ষ িদনম র নামা কাতলােসন ০৩ দা িনয়া ১৪৫৬৫৮৩৭২৩   
916.  আ ল মিতন িপতা-আঃ রহমান ষ িদনম র নামা কাতলােসন ০৩ দা িনয়া ১৯০৬৪২৯৮৩০   
917.  আ র র াক িপতা-ফজর আলী মখ ষ িদনম র নামা কাতলােসন ০৩ দা িনয়া ১৯০৬৩৫৪৫৩৩   
918.  জািকর উি ন িপতা-জালাল উি ন ষ িদনম র নামা কাতলােসন ০৩ দা িনয়া ৩৭৪০১৮৩৮১৩   
919.  রিফজ উি ন আিমর উি ন ষ িদনম র নামা কাতলােসন ০৩ দা িনয়া ৪৬০৬৪৩৫৯৯০   
920.  েশদ িপতা-আ র কােদর প ষ িদনম র নামা কাতলােসন ০৩ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৮৯১   
921.  জামাল উি ন িপতা-আ ল ওয়ােজদ ষ িদনম র নামা কাতলােসন ০৩ দা িনয়া ৮৬৫৬৪৭৮৭৬৮   
922.  আলম িপতা-আ র রিশদ ষ িদনম র নামা কাতলােসন ০৩ দা িনয়া ৮২৩১৪৪৯০৯৪   
923.  দেলায়ারা বগম মেয়জ উি ন সরকার মিহলা িহনী নামা কাতলােসন ০৩ দা িনয়া ৪৬০৬৩৩১৩৮৯   
924.  রামানা তাছিলম িপতা-হািব র রহমান মিহলা িহনী নামা কাতলােসন ০৩ দা িনয়া ৭৩০৬২৩৭৫৯০   
925.  রািজয়া খা ন িপতা-আঃ গিন মিহলা িহনী নামা কাতলােসন ০৩ দা িনয়া ৭৭৫৬৩০৫৫৩৩   
926.  সমলা খা ন িপতা-সা ার আলী মিহলা িহনী নামা কাতলােসন ০৩ দা িনয়া ৯৫৫৩১১২২৩৭   



927.  সািবনা খা ন িপতা-নজ ল ইসলাম মিহলা িহনী নামা কাতলােসন ০৩ দা িনয়া ১০০৩১৩৭৬৫৬   
928.  ফােতমা খা ন িপতা-ঈমান আলী মিহলা িহনী নামা কাতলােসন ০৩ দা িনয়া ২৩৫৬৪৯৮১৫০   
929.  সিলনা খা ন িপতা-ছােহদ আলী মিহলা িহনী নামা কাতলােসন ০৩ দা িনয়া ৮২০৬২৩০৫১১   
930.  ফিজলা বগম িপতা-আলতাফ আলী মিহলা িহনী নামা কাতলােসন ০৩ দা িনয়া ৭৭৫৬৫৭০৪৯০   

 

931.  মাছাঃ রাকসানা িপতা : ান িময়া মিহলা হীিন তালমা 04 দা িনয়া 7307802061   

932.  মাঃ জাহানারা  িপতা : আঃ কাজী মিহলা হীিন তালমা 04 দা িনয়া 8206372388   

933.  মাছাঃ পারভীন 
আ ার 

িপতা : আ ল খােলক মিহলা হীিন তালমা 04 দা িনয়া 4156221451   

934.  মাছাঃ মােমনা খা ন িপতা : আ ল গ র মিহলা হীিন তালমা 04 দা িনয়া 5956265051   

935.  মাছাঃ জাহানারা ামী জমেশদ আলী মিহলা হীিন তালমা 04 দা িনয়া 61152475611
96 

  

936.  রািশদা খা ন িপতা  : হােসন আলী মিহলা হীিন তালমা 04 দা িনয়া 6406560521   

937.  মাছাঃ ফােতমা খা ন িপতা : মাঃ আঃ জ ার মিহলা হীিন তালমা 04 দা িনয়া 5956230501   

938.  মাছাঃ সিলনা আ ার িপতা : মাঃ আঃ ছালাম মিহলা হীিন তালমা 04 দা িনয়া 5056224487   

939.  নমতা  িপতা :নবাব আলী মিহলা হীিন তালমা 04 দা িনয়া 6406243722   

940.  মাঃ সকা ার আলী িপতা : ছেমদ আলী ষ িদন র তালমা 04 দা িনয়া 2356294427   

941.  মাঃ তারা িময়া িপতা : সমেশর আলী ষ িদন র তালমা 04 দা িনয়া 5506637619   

942.  মাছাঃ আছমা আ ার ামী : মাঃ র সিলম 
িময়া 

মিহলা হীিন তালমা 04 দা িনয়া 61152475606
08 

  

943.  মাছাঃ ইসমা খা ন িপতা : মাঃ শাম ল হক মিহলা হীিন তালমা 04 দা িনয়া 4156450803   

944.  িফয়া বগম িপতা : িফেরা আলী মিহলা হীিন তালমা 04 দা িনয়া 7756248188   

945.  মাঃ জাহাি র হােসন িপতা : মাঃ শাম ল হক ষ িদন র তালমা 04 দা িনয়া 9569707301   

946.  খােলদা খা ন িপতা : আঃ খােলক মিহলা হীিন তালমা 04 দা িনয়া 6411334979   

947.  মাছাঃ তসিলমা 
আ ার 

িপতা : মাঃ জালাল 
উি ন 

মিহলা হীিন তালমা 04 দা িনয়া 9106224245   

948.  মাছাঃ  হিলমা খা ন িপতা : মাহা দ আলী মিহলা হীিন তালমা 04 দা িনয়া 7306255683   



949.  মাছাঃ ত রা খা ন িপতা : জেবদ আলী মিহলা হীিন তালমা 04 দা িনয়া 4606462937   

950.  মাছাঃ জিরনা খা ন ামী : মাঃ মিজ র 
রহমান 

মিহলা হীিন তালমা 04 দা িনয়া 61152475611
85 

  

951.  মাঃ মািনক ফরাজী িপতা : িরয়াজ উি ন 
ফরাজী 

ষ িদন র তালমা 04 দা িনয়া 5505449206   

952.  মাঃ মাশারফ হােসন িপতা : মাঃ মাতােলব ষ িদন র তালমা 04 দা িনয়া 61152475610
33 

  

953.  মাছাঃ রােকয়া খা ন িপতা : সিমর উি ন মিহলা হীিন তালমা 04 দা িনয়া 7756248709   

954.  মাঃ হেলনা খা ন িপতা : জা ার ফরাজী ষ িদন র তালমা 04 দা িনয়া 8206265376   

955.  মাঃ সাই ল ইসলাম িপতা : ুর ফরাজী ষ িদন র তালমা 04 দা িনয়া 5956510597   

956.  মাঃ হািব র রহমান িপতা : ুর আলী 
ফরাজী 

ষ িদন র তালমা 04 দা িনয়া 3706289273   

957.  মাঃ মাশারফ হােসন িপতা : আরমান আলী ষ িদন র তালমা 04 দা িনয়া 5506373173   

958.  মাছাঃ হেলনা খা ন িপতা : আ  বকর িসি ক ষ িদন র তালমা 04 দা িনয়া 2806375073   

959.  মাঃ শািহন িপতা : মাঃ আঃ স ষ িদন র তালমা 04 দা িনয়া 9553140410   

960.  মাঃ সােয়বালী  মাঃ আ ল মাতােলব ষ িদন র তালমা 04 দা িনয়া 6115247560761   

961.  মাঃ ইউ ফ আলী িপতা : মাঃ ফজ ল হক ষ িদন র তালমা 04 দা িনয়া 8234453531   

962.  মাছাঃেরাকসানা খা ন িপতা  েমাঃ আ ল কােদর  মিহলা হীিন তালমা 04 দা িনয়া 8232969173   

963.  মাঃ খারেশদ আলী িপতা : নিছম উি ন ষ িদন র তালমা 04 দা িনয়া 3706550328   

964.  মাছাঃ আছমা খা ন িপতা : মাঃ ফজ ল হক মিহলা হীিন তালমা 04 দা িনয়া 8656231225   

965.  লতানা রািজয়া িপতা : আঃ ফজর মিহলা হীিন তালমা 04 দা িনয়া 4156292742   

966.  মাঃ িজয়া ল ইসলাম মাঃ মায়াে ম হােসন মিহলা   04 দা িনয়া 6115247561295   

967.  মাঃ রাকন উি ন িপতা : আ াছ আলী ষ িদন র তালমা 04 দা িনয়া 1003189576   

968.  মাঃ আ ল কালাম িপতা : ত মক ল 
হােসন 

ষ িদন র তালমা 04 দা িনয়া 61152475612
94 

  

969.  মাছাঃ শািহদা  িপতা : তাতা িময়া মিহলা হীিন তালমা 04 দা িনয়া 8206302567   



970.  মাছাঃ হািলমা খা ন িপতা : মাঃ আ াহ 
আল মা ন 

মিহলা হীিন তালমা 04 দা িনয়া 5956482243   

971.  মাঃিজয়া ল ইসলাম িপতা : হােছন আলী ষ িদন র াচ কা িনয়া 04 দা িনয়া 8206287230   

972.  মাঃ মািনক িময়া িপতা : মাঃ িমজা র 
রহামন 

ষ িদন র াচ কা িনয়া 04 দা িনয়া 19816115247
000026 

  

973.  মাঃ েবল িময়া িপতা : েসন আলী ষ িদন র াচ কা িনয়া 04 দা িনয়া 9106504435   

974.  মাঃ আঃ কািদর িপতা : হােছন আলী ষ িদন র াচ কা িনয়া 04 দা িনয়া 8206222500   

975.  মাছাঃ ফিজলা খা ন িপতা : ই ািফল 
 

মিহলা িহনী াচ কা িনয়া 04 দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬০৮১২   

976.  মাছাঃ আছমা খা ন িপতা : আ ল মােলক মিহলা হীিন াচ কা িনয়া 04 দা িনয়া 7306272894   

977.  মাঃ ইউ স আলী িপতা : খিল র রহমান ষ িদন র াচ কা িনয়া 04 দা িনয়া 7756220138   

978.  িরপন িময়া িপতা : হােসন আলী ষ িদন র াচ কা িনয়া 04 দা িনয়া 61152475613
85 

  

979.  মাঃ তারা িময়া িপতা : আ ল স ষ িদন র াচ কা িনয়া 04 দা িনয়া 1003113311   

980.  মাছাঃ শাহনাজ 
পারভীন 

িপতা : মাঃ আলাল 
উি ন 

  াচ কা িনয়া 04 দা িনয়া 5956246127   

981.  জেলখা খা ন ইয়ািসন নারী িহনী াচ কা িনয়া 04 দা িনয়া ৮২০৬৪৭০৪৯৭   

982.  মাঃ মিজ র রহমান িপতা : েত হােসন 
আলী 

ষ িদন র াচ কা িনয়া 04 দা িনয়া 6115247561880   

983.  মাঃ ওয়ািসম িময়া িপতা : আ ল ক ছ ষ িদন র াচ কা িনয়া 04 দা িনয়া 1908751355   

984.  মাছাঃ নািসমা িপতা : মাজাফর আকন   াচ কা িনয়া 04 দা িনয়া 4606267765   

985.  মাঃ আিজ ল হক িপতা : আঃ গ র ষ িদন র াচ কা িনয়া 04 দা িনয়া 611524756153
2 

  

986.  মাছাঃ লতানা ডিল িপতা : র আলী   াচ কা িনয়া 04 দা িনয়া 5506483527   

987.  মাছাঃ েলখা খা ন ামী : তারা িময়া   াচ কা িনয়া 04 দা িনয়া 611524756176
5 

  

988.  মাঃ মা আ ার িপতা : আ  বকর িসি ক   াচ কা িনয়া 04 দা িনয়া 3256251277   



989.  মাঃ আ ল রিহম িপতা : আেবদ আলী ষ িদন র াচ কা িনয়া 04 দা িনয়া 370659236   

990.  মাছা : কমলা খা ন িপতা : আ ল কিরম   াচ কা িনয়া 04 দা িনয়া 8206221922   

991.  মাছাঃ রািজনা খা ন িপতা : আিমজ উি ন   াচ কা িনয়া 04 দা িনয়া 5987077723   

992.  মাছাঃ নাসিরন আ ার িপতা : সরাব উি ন   াচ কা িনয়া 04 দা িনয়া 5976806157   

993.  মাছাঃ জেমলা খা ন িপতা: আেবদ বয়াতী মিহলা হীিন াচ কা িনয়া 04 দা িনয়া 1906631807   

994.  মাছাঃ সানিজদা  িপতা : মাবারক মিহলা হীিন াচ কা িনয়া 04 দা িনয়া 9553112633   

995.  মাঃ আঃ রিশদ  িপতা : আঃ মিতন   াচ কা িনয়া 04 দা িনয়া 2358371009   

996.  মাছাঃ ফিরদা খা ন িপতা : আঃ মা ান মিহলা হীিন াচ কা িনয়া 04 দা িনয়া 5506246791   

997.  মাছাঃ মােজদা বগম ামী : মাঃ লাল িময়া মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 61152475603
66 

  

998.  মাছাঃ শিরফা আ ার িপতা : শিহ াহ মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 1906257298   

999.  মাছাঃেরািকয়া বগম িপতা : আঃ বােরক মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 5956462732   

1000.  মাছাঃ জিমলা খা ন িপতা : আ ল জ ার মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 8656350348   

1001.  মাছাঃ ধ  িবিব িপতা : র িময়া মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 2356244299   

1002.  মাছাঃ জােমদা খা ন ামীঃ ইছব আলী মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 61152475603
77 

  

1003.  মাছাঃ রাহাতন  িপতা : ইয়াদ আলী মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 5956261100   

1004.  মাছাঃ আছমা বগম িপতা : মাঃ হা ন আর 
রিশদ 

মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 4156227920   

1005.  মাছাঃিরতা বগম ামী শিফ ল ইসলাম মিহলা হীিন িশলমাি  04 দা িনয়া 68160959762
88 

  

1006.  মাছাঃ জায়দা বগম িপতা : কেছদ িময়া মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 4606239210   

1007.  মাছাঃ তাহিমনা 
আ ার 

ামী : মাঃ কাম ল 
ইসলাম 

মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 61152475603
25 

  

1008.  মাছাঃ েলনা বগম িপতা : কােশম আলী মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 4606239384   



1009.  মাছাঃ নাজমা আ ার ামী : মাঃ সাই ল 
ইসলাম 

মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 61152475537
45 

  

1010.  মাছাঃ জােহরা  ামী : মাঃ াজ আলী মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 61152475597
44 

  

1011.  মাঃ আিজ ল হক 
িলটন 

িপতা : আ ল জা ার 
আক  

  গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 5506273605   

1012.  মাছাঃ জ রা খা ন িপতা : র মাহা দ মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 1456258852   

1013.  মাঃ আলাল উি ন িপতা : ত নবাব আলী   গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 6115247559970   

1014.  মাছাঃ জালাল উদ ন িপতা : আজমত আলী   গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 2806564932   

1015.  মাছাঃ ফিজলা খা ন ামী : মাঃ আলাল 
 উি ন 

মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 6115247559736   

1016.  মাছাঃইদন নছা িপতা : ওিছম উি ন মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 1456232675   

1017.  মাছাঃ লাইলী আ ার ামী: আ ল বাশার মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 611524755   

1018.  মাছাঃ রােবয়া খা ন িপতা : কফা াহ মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 1906269814   

1019.  মাঃ আ ল স িপতা : অিছমি ন   গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 2806240087   

1020.  মাঃ ছিফর উি ন িপতা : হযরত আলী    গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 9106279301   

1021.  মাছাঃ না লায়লা িপতা : রািবয়া খা ন মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 7756261900   

1022.  মাছাঃজ রা খা ন ামী : মা: ছাই ল 
ইসলাম 

মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 6115247560372   

1023.  তাফােয়ল আহেমদ  মা: মক ল হােসন   গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 3258268246   

1024.  মাছাঃ হািসনা খা ন িপতা : মাঃ মিফজ 
উি ন 

মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 1906258163   

1025.  মাছাঃ ল ম আ ার িপতা : আিমর উি ন মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 4606240440   

1026.  মাছাঃ জিমলা খা ন িপতা : মাছাঃ মােলকা 
খা ন 

মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 5056231169   

1027.  মাঃ ছিফর উি ন িপতা : মা: আেনায়ার 
হােসন 

  গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 1456270139   



1028.  মাছাঃ জাসনা খা ন িপতা : মিফজ মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 1906232598   

1029.  মাছাঃ শহর ভা  িপতা : রমজান আলী মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 6856353815   

1030.  মাছাঃ শফালী 
আ ার 

িপতা : আঃ মােলক মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 8694991939   

1031.  মাছাঃ সািহদা বগম িপতা :হািব র রহমান মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 5056231102   

1032.  মাছাঃ জােলখা বগম িপতা : জালাল উি ন মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 3277936658   

1033.  মাছাঃ খােদজা খা ন িপতা : শমেসর আলী মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 1906233125   

1034.  আসাদ িময়া িপতা : হযরত আলী   গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 1005696404   

1035.  মাছাঃ লতানা 
রািজয়া 

িপতা : মাঃ হািব র 
রহমান 

মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 1906231996   

1036.  মাছাঃ লাকী আ ার ামী : মিফজ উি ন মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 19886115247
000003 

  

1037.  মাছাঃ িশদা আ ার িপতা: ল ইসলাম মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 6423274018   

1038.  মাঃ নজ ল ইসলাম িপতা : মাঃ সয়দ আলী   গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 5956340193   

1039.  মাঃ এমদা ল হক িপতা : মাঃ সােহব আলী   গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 1003190970   

1040.  মাছাঃ মিরনা 
লতানা 

িপতা : মাঃ লাল িময়া মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 9106369052   

1041.   মাঃ ছাই ল ইসলাম িপতা : মাঃ নবাব আলী   গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 6115247560338   

1042.  মাঃ কামাল উি ন িপতা : মাঃ সােহব আলী   গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 6115247559699   

1043.  মাছাঃ নািছমা খা ন িপতা : শাম ল হক মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 4606355016   

1044.  মাঃ র জামাল িপতা : ইউ ছ আলী   গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 1906269855   

1045.  মাছাঃ হেলনা খা ন িপতা : মাঃ হযরত আলী মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 5056231607   

1046.  মাছাঃ মিরয়ম িপতা : মিফজ উি ন মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 4606355073   

1047.  
মাছাঃ শাম াহার িপতা : উসমান আলী মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 

দা িনয়া 61152475596
96 

  



1048.  
মাঃ আ ল বােরক িপতা : আজগর আলী   গা া কা াপাড়া 04 

দা িনয়া 61152475597
22 

  

1049.  
মাছাঃ িছি কা বগম ামী: রা ম আলী মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 

দা িনয়া 61152475560
471 

  

1050.  মাছাঃ িশউলী িপতা : আ ল মিজদ মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 5956350879   

1051.  মাছাঃ িশদা আ ার িপতা : তয়ব আলী মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 8208271943   

1052.  
মাঃ আ ল জ ার িপতা :  ত রজব আলী   গা া কা াপাড়া 04 

দা িনয়া 61152475603
76 

  

1053.  মাছাঃ ফােতমা খা ন িপতা : আিছম উি ন মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 1456258308   

1054.  মাছাঃ িশদা খা ন িপতা : ইয়া ব আলী মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 193654199   

1055.  মাছাঃ আিছয়া খা ন িপতা : ই  ারী মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 2806354409   

1056.  মাছাঃ মমতাজ বগম িপতা : আলী হােসন মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 3256240320   

1057.  মাছাঃ ছালমা আ ার িপতা : সাই ল ইসলাম মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 2382421093   

1058.  মাছাঃ িফয়া খা ন িপতা : ফেয়জ উি ন মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 5956237175   

1059.  মাঃ আলী আজম িপতা : কবী মাহা দ 
িগয়াস উি ন 

  লবািড়য়া 04 দা িনয়া 6856513301   

1060.  মাঃ লতান  িপতা : মাঃ সরত আলী   লবািড়য়া 04 দা িনয়া 8206500475   

1061.  মাছাঃ খািদজা  িপতা : র ম মিহলা হীিন লবািড়য়া 04 দা িনয়া 1906465438   

1062.  মাঃ আ র মােলক মাঃ ই ছ আলী ষ িদন র গা া কা াপাড়া ০৪ দা িনয়া 8206273891   
1063.  মাঃ াজ উ ীন মেয়জ উ ীন ষ িদন র গা া কা াপাড়া ০৪ দা িনয়া 1003330428   
1064.  মাছাঃ শাহনাজ 

পারভীন  
মাঃ কমর উি ন মিহলা িহনী গা া কা াপাড়া ০৪ দা িনয়া 1906257223   

1065.  মাছাঃ িন ফা বগম ত র ানী মিহলা িহনী গা া কা াপাড়া ০৪ দা িনয়া 6115247559460   
1066.  মাঃ জামাল উি ন ছােবদ আলী ষ িদন র গা া কা াপাড়া ০৪ দা িনয়া 5506257566   
1067.  মাঃ িসি র রহমান এ ব আলী ষ িদন র গা া কা াপাড়া ০৪ দা িনয়া 6406372414   
1068.  মাছাঃ রন নহার আিমন মিহলা িহনী াচকা িনয়া ০৪ দা িনয়া 5056451221   
1069.  মাছাঃ ফিজলা খা ন জেবদ আলী মিহলা িহনী গা া কা াপাড়া ০৪ দা িনয়া 8206686571   
1070.  মাছাঃ পারভীন আ ার মাঃ জামাল উ ীন মিহলা িহনী গা া কা াপাড়া ০৪ দা িনয়া 6115247559702   



1071.  মাঃ িলটন  মাঃ মাই ি ন ষ িদন র গা া কা াপাড়া ০৪ দা িনয়া 6115247559801   
1072.  মাঃ ইয়ািছন আলী মাঃ র ইসলাম ষ িদন র গা া কা াপাড়া ০৪ দা িনয়া 7756258195   
1073.  মাছাঃ পিল আ ার মাঃ শহী ল ইসলাম মিহলা িহনী গা া কা াপাড়া ০৪ দা িনয়া 7355209383   
1074.  মাছাঃ জাহানারা খা ন আ স সামাদ মিহলা িহনী গা া কা াপাড়া ০৪ দা িনয়া 1003133392   
1075.  মাছাঃ রেহনা খা ন মাঃ আ  ব র িসি ক মিহলা িহনী তালমা  ০৪ দা িনয়া 5097942824   
1076.  মাঃ আিরফ িময়া িপতা-আ ল জ ার প ষ িদনম র লবািড়য়া ০৪ দা িনয়া ৫১০৭০২০৬০০৩   
1077.  মাঃ পারেভজ িময়া িপতা-তারা িময়া ষ িদনম র লবািড়য়া ০৪ দা িনয়া ৯৫৭৮৬১২৭২৪   
1078.  মাঃ ইসরািফল িপতা-ইয়ািছন ষ িদনম র লবািড়য়া ০৪ দা িনয়া ৭৩০৬৫০৮৬৪৪   
1079.  মাছাঃ মােজদা িপতা-আমজাদ আলী মিহলা িহনী লবািড়য়া ০৪ দা িনয়া ৫৫০৬৪৮৪২০২   
1080.  মাঃ সাহরাব আলী িপতা-নাইবালী ষ িদনম র লবািড়য়া ০৪ দা িনয়া ৬৪০৬৬৩৫৯৭৬   
1081.  মাঃ সকা র আলী িপতা- র আলী ষ িদনম র লবািড়য়া ০৪ দা িনয়া ৪১৫৬২৭৫৭৪৭   
1082.  মাঃ আ াস আলী িপতা- ত আফসর 

আলী 
ষ িদনম র তালমা ০৪ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬০৬২৪   

1083.  মাঃ শিহ ল  িপতা-মিফজ উি ন ষ িদনম র তালমা ০৪ দা িনয়া ৮৬৫৬২৩০৫৩২   
1084.  মাছাঃ নাকী আ ার 

ই 
িপতা-আ ল মােলক মিহলা িহনী লবািড়য়া ০৪ দা িনয়া ৫৫৫৭১৫২০৮৮   

1085.  মাছাঃ র জাহান িপতা-ই াহীম মিহলা িহনী তালমা ০৪ দা িনয়া ৮৬৫৬৪৯২১৯৯   
1086.  মাঃ জয়নাল আেবদীন িপতা-ইি স আলী ষ িদনম র লবািড়য়া ০৪ দা িনয়া ১৪৫৬৪৯৫০৬৬   
1087.  মাছাঃ রািবয়া খা ন মাঃ আলাল উি ন মিহলা িহনী লবািড়য়া ০৪ দা িনয়া ৩৭৫৭০১৯৩৯৭   
1088.  মাছাঃ হাছনা  িপতা-মর ম মিহলা িহনী লবািড়য়া ০৪ দা িনয়া ৬৮৫৬৪৮৫৯৬৩   
1089.  মাছাঃ জিরনা িপতা- রাব আলী মিহলা িহনী লবািড়য়া ০৪ দা িনয়া ৬৪০৬৪৫৫২৬৮   
1090.  মাঃ রমজান আলী মাঃ আঃ জিলল ষ িদনম র লবািড়য়া ০৪ দা িনয়া ১৪৯৩৮৭৬৫২৬   
1091.  মাঃ খাকন িময়া মাঃ আঃ মা ান ষ িদনম র লবািড়য়া ০৪ দা িনয়া ৮২২৫৭৫০৫৪৯   
1092.  মাছাঃ মাসেলহা খা ন মাঃ আিন র রহমান মিহলা িহনী তালমা ০৪ দা িনয়া ২৩৫৬৫৮৯৭৬০   
1093.  মাছাঃ জািমলা খা ন ফয়জি ন মিহলা িহনী তালমা ০৪ দা িনয়া ৮২০৬৫০০৫৬৬   
1094.  মাছাঃ সািহদা খা ন মা দ আলী মিহলা িহনী তালমা ০৪ দা িনয়া ৫৫০৬৪৬০৬৫৭   
1095.  মাঃ জামাল উি ন মাঃ বািছর উি ন ষ িহনী তালমা ০৪ দা িনয়া ৭৩০৬৫২০০৯৪   
1096.  মাঃ রিফজ উি ন মাঃ আঃ মাতােলব ষ িহনী তালমা ০৪ দা িনয়া ৬৪০৬৪৭৯৭০৬   
1097.  মাঃ উমসান আলী আফছর উি ন ষ িহনী তালমা ০৪ দা িনয়া ৪৬০৬৫৬৬৫৩৯   
1098.  মিনর হাছান সাহাগ িপতা-আিজ ল সাহাগ ষ িহনী পা  কা িনয়া ০৪ দা িনয়া ১৯০৬১০০৫৭১   
1099.  মাছাঃ হািমদা খা ন মাঃ সিলম মিহলা িহনী পা  কা িনয়া ০৪ দা িনয়া ৮২০৬২৩২৭০৭   
1100.  মাঃ না মল ইসলাম িপতা- মাঃ জ ল ষ িহনী পা  কা িনয়া ০৪ দা িনয়া ৫০৫৬৪৯৩৬৯৪   



ইসলাম 
1101.  মাঃ চান িময়া িপতা- মাঃ আ ল 

মিতন িময়া 
ষ িদনম র পা  কা িনয়া ০৪ দা িনয়া ৫০৫৬৬৬৬৪১৪   

1102.  মাছাঃ শিরফা খা ন মাঃ আকতার আলী মিহলা িহনী পা  কা িনয়া ০৪ দা িনয়া ৫৯৫৩১২০৫৮৬   
1103.  মাঃ িসরা ল ইসলাম িপতা-আ ল মিতন ষ িদনম র পা  কা িনয়া ০৪ দা িনয়া ৫০৯৬২৬১৭১৩   
1104.  মাছাঃ ইয়াসিমন খা ন িপতা- হােসন াপারী মিহলা িহনী পা  কা িনয়া ০৪ দা িনয়া ৭৩০৬২৫৫০৯৭   
1105.  মাছাঃ ফিরদা খা ন ামী : তারা িময়া মিহলা হীিন তালমা 04 দা িনয়া 6115247561285   

1106.  মাঃ ল ইসলাম িপতা : ছােমদ আলী ষ িদনম র গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 6115247560009   

1107.  মাছাঃ রিজয়া বগম িপতা : রা ম আলী মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া 6856263477   

1108.   িমনিত রানী  গেনশ রিবদাস মিহলা হীনী গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া ১৪৬৪২৫৬৫৬৭   

1109.  শিহ ল ইসলাম িপতা- নওয়াজ আলী ষ িদনম র লবাড়ীয়া 04 দা িনয়া ৬১১৫২৪৭১৫৮৪৪৮   

1110.  মাছাঃ ফরেদৗসী আ ার িপতা-শাম ল মিহলা হীিন লবাড়ীয়া 04 দা িনয়া ২৮০৬৪৭০৮১৭   

1111.  মাছাঃ কদরজান ছােহদ আলী মিহলা হীিন লবাড়ীয়া 04 দা িনয়া ৬৮৫৬৩৭৫০৯৯   

1112.  শািরফা ইয়াসমীন মাঃ মা দ পারেভজ মিহলা হীিন গা া কা াপাড়া 04 দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৯৬৮৮   

1113.  মাঃ শিহদ িময়া মাঃ ছালা িময়া মিহলা হীিন লবাড়ীয়া 04 দা িনয়া ২৮১২২৯০০৮৪   

1114.  মাছাঃ জ রা খা ন নইম উি ন মিহলা িহনী গা া কা াপাড়া ৪নং দা িনয়া ৬৮৫৬২৫৮৮৬৫   
1115.  মাছাঃ মািনকজান ভা  শখ মিহলা িহনী গা া কা াপাড়া ৪নং দা িনয়া ৯৫৫৩১১৬১০৫   
1116.  মাছাঃ রািজয়া আ ার মাঃ আ র রা াক মিহলা িহনী গা া কা াপাড়া ৪নং দা িনয়া ৬৮৫৬৩৭৭৮৮৯   
1117.  মাছাঃ শািফয়া খা ন মাঃ নবাব আলী মিহলা িহনী গা া কা াপাড়া ৪নং দা িনয়া ৫৯৫৬২৩৭১৮৩   
1118.  মাসাঃ সািবনা আ ার মাবারক হাওলাদার মিহলা িহনী গা া কা াপাড়া ৪নং দা িনয়া ৫০৭৮১৪৩৯৮৮   
1119.  মাঃ খিলল িময়া শংেসর আলী ষ িদন ম র লবাড়ীয়া ৪নং দা িনয়া ১০১১০৫১১৭২   
1120.  মাছাঃ আেমনা বগম মাঃ নােয়ব আলী মিহলা িহনী গা া কা াপাড়া ৪নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৯৭১২   
1121.  মাছাঃ আকিলমা খা ন 

(আকিলমা) 
 মিহলা িহনী গা া কা াপাড়া ৪নং দা িনয়া    

1122.  মাঃ ান িময়া  ইউ ছ আলী ষ িদন ম র গা া কা াপাড়া ৪নং দা িনয়া ৪৬০৬২৭৬৫৮৪   
1123.  মাছাঃ রিজয়া খা ন নওয়াজ আলী মিহলা িহনী গা া কা াপাড়া ৪নং দা িনয়া ৪১৫৬৬৭৬৫৮৯   
1124.  মাছাঃ নছামন বগম আছর উি ন মিহলা িহনী গা া কা াপাড়া ৪নং দা িনয়া ৮২০৬২৯২৩৩৯   
1125.  মাঃ আ ল মিজদ  আহা দ আলী ষ িদন ম র তালমা ৪নং দা িনয়া ১০০৩১৯০০২০   
1126.  আ ল হক আঃ আিজজ ষ িদন ম র তালমা ৪নং দা িনয়া ৭৩০৬২৯৪৬৬   



1127.  মাছাঃ বােনছা বগম 
বা  

জামাল উি ন মিহলা িহনী তালমা ৪নং দা িনয়া ৭৭৫৬২৩০৯৩৯   

1128.  মাছাঃ িশদা মাঃ আেবদ আলী মিহলা িহনী তালমা ৪নং দা িনয়া ৬৪০৬৩৭০১৭৮   
1129.  মাছাঃ সমলা মাঃ জ আলী মিহলা িহনী তালমা ৪নং দা িনয়া ২৮০৬২৬৮৩৬৯   
1130.  মাছাঃ ফােতমা খা ন আ ল হািম মিহলা িহনী তালমা ৪নং দা িনয়া ১৪৫৬২৬২৩৯১   
1131.   মাঃ িছি র রহমান মাঃ নমজ আলী ষ িদন ম র াচকাহিনয়া ৪নং দা িনয়া ৩২৫৬৬৭৯২৪৬   
1132.  মাঃ সাহরাব আলী হযরত আলী ষ িদন ম র গা া কা াপাড়া ৪নং দা িনয়া ৪৬০৬৪৬৮০৬৬   
1133.   ফিন  চ  সাহা গ য় কবল চ  সাহারা ষ িদন ম র গা া কা াপাড়া ৪নং দা িনয়া ৯১০৬২৭৯৮০৬   
1134.  মাছাঃ শারিমন আ ার মাঃ আির ল ইসলাম মিহলা িহনী গা া কা াপাড়া ৪নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৯৪২১   
1135.  মাঃ উসমান গিন িপতাঃ মাঃ সােহব 

আলী 
ষ িদন ম র গা া কা াপাড়া ৪নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৯৬৯৫   

1136.  মাঃ ল আিমন জয়নাল আেবদীন ষ িদন ম র গা া কা াপাড়া ৪নং দা িনয়া ৩২৫৬৪৭০২৭৩   
1137.  মাঃ ব উি ন ত আেয়জ উি ন ষ িদন ম র গা া কা াপাড়া ৪নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৯৪৫৪   
1138.  মাঃ জ আলী জ র উি ন ষ িদন ম র গা া কা াপাড়া ৪নং দা িনয়া ৫৯৫৬২৫৬৪১৫   
1139.  মাঃ মক ল হােসন মিতউর রহমান ষ িদন ম র গা া কা াপাড়া ৪নং দা িনয়া ২৮০৬২৮৭৯৫৫   
1140.  নাজ াহার র মাহা দ মিহলা িহনী গা া কা াপাড়া ৪নং দা িনয়া ৮৬৫২৩৪৪৯৯৮   
1141.  মাছাঃ রখা বগম মাঃ আ ল কালাম মিহলা িহনী গা া কা াপাড়া ৪নং দা িনয়া ৪৬০৬২৪০৫৩১   
1142.  মাছাঃ রািশদা খা ন মাঃ আ ল বাশার মিহলা িহনী গা া কা াপাড়া ৪নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫৯৪৫০   
1143.  মাছাঃ খােলদা খা ন জ র উি ন মিহলা িহনী গা া কা াপাড়া ৪নং দা িনয়া ৫৫০৬৬৮৩৫৭১   
1144.  মাছাঃ অ ফা খা ন শেমদ আলী মিহলা িহনী গা া কা াপাড়া ৪নং দা িনয়া ৯৫৫৩২৩৬৩১৭   
1145.  মাছাঃ মা আ ার মাঃ রহমান আলী মিহলা িহনী গা া কা াপাড়া ৪নং দা িনয়া ২৩৫৬৩৮৩৫৬২   
1146.  মাঃ  জালাল উি ন জােহদ আলী ষ িদন ম র গা া কা াপাড়া ৪নং দা িনয়া ১৯০৬২৮০৯৮৫   
1147.  মাঃ লাল িময়া  মিতউর রহমান ষ িদন ম র গা া কা াপাড়া ৪নং দা িনয়া ৫০৫৬৫৫৭৫৮৯   
1148.  মাঃ জ আলী মাঃ আ ল হাই ষ িদন ম র গা া কা াপাড়া ৪নং দা িনয়া ৬৮৫৬২৭৬৩৩৯   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
1149.  মাঃ আিজজ িময়া নছর উি ন ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৩৭০৬২৪৭২৭১   
1150.  মাঃ শিফ ল ইসলাম  মাঃ জয়নাল আেবদীন ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬২৯৫৭   
1151.  মাছাঃ িফয়া খা ন  ফজর আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫০৫৬৪০৮১৩০   
1152.  মাছাঃ হািমদা খা ন আেবদ আলী ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৮৫৬৩২৬১৯১   
1153.  মাছাঃ িশদা খা ন মাঃ লাল িময়া মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৯১০৬৩১৮৭০৩   
1154.  মাঃ ছাই ল   মাঃ আ ল হােসন ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫৯৫৬২৪১০৮৬   
1155.  মাছাঃ হাসনা বগম লাকমান আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৩৭০৮২২৭২৯৭   
1156.  মাছাঃ মািনক জান বিছর উি ন মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৮৫৬৪১৯০১২   
1157.  মাছাঃ পা ল মাঃ আ র রহমান মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৭৭৫৬২২৭৮৬৯   
1158.  রিজয়া খা ন ত আ স ছালাম মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭০০০০০৭   
1159.  মাঃ ছাই ল ইসলাম মাঃ মে ম হােসন ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ২৩৫৬৬৭০১৭০   
1160.  মাছাঃ আিছয়া খা ন মাঃ অিছর উি ন মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ২৩৫৬৫০৪৯৪০   
1161.  মাছাঃ মেনায়ারা 

বগম 
মাঃ নবাব আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৭৩০৬৫৬৬৮৪০   

1162.  মাছাঃ আিছয়া খা ন হােসন মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৩২৫৬৫১৪৮৫৬   
1163.  মাঃ িসি ক মাঃ মায়াে ম হােসন ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫৫০৬৫৬০৭৬১   
1164.  মাঃ আ ল গ র আ াছ আলী ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ২৩৫৬৪১০৬৮৪   
1165.  মাছাঃ হেলনা আ ার মাঃ িস  িময়া মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫০৫৬৪৯০৮৯৮   
1166.  মাছাঃ িমনারা বগম মাঃ র ইসলাম মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৮৬৫৬২৫০২৯০   
1167.  মাছাঃ শিরফা খা ন মাঃ আ ল হাই মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ২৩৫৬৬৮২৪৪৯   
1168.  মাছাঃ হােছন আলী নেশর আলী ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৯৫৫৩১১৭৩৮৪   
1169.  মাছাঃ ঝ  বগম গহর আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ১৪৫৬২২৪৪৩৩   
1170.  মাছাঃ মিজনা আ ার কছর আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৮৬৫৬২৩৬৯৬৮   
1171.  কদািল রানী িহরা রিব দাস মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৩২৫৬৪১৯৪৯৪   
1172.  চা  রানী উেপ  তীলক দাস মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৮৫৬৪১৯৬৭৩   
1173.  লবািস য না রিবদাস মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৯১০৬৪১০৩৮৫   



1174.  মাছাঃ সায়রা খা ন হযরত আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫৫০৬৪৫৮৩০৫   
1175.  মাছাঃ ল ম বগম নবাব আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৮৬৫৬৪৬৬৫৬৫   
1176.  িবউ  রানী িজবন রিব দাস মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৪২৮৪   
1177.  মাছাঃ ছােলহা খা ন মাঃ ওয়ােহদ আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৩৭০৬৫১৪২৯০   
1178.  মাছাঃ রািজয়া আ ার মাঃ আেহ ল াহ মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫৫০৬৪৫৮২২২   
1179.  মাঃ আ ল হােসন হােমদ আলী ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫৯৫৬২১৬৫৮৩   
1180.  মাছাঃ মেনায়ারা 

খা ন 
জেবদ আলী ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৯১০৬২৩৩৫৮৯   

1181.  মাঃ আ ল জববা 
আলী 

আমীর েসন ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৪০৬২১৪৫৮২   

1182.  আকা  রিবদাস য না রিব দাস ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৮৫৬৪০৬৫০৬   
1183.  েরষ রিব দাস আকা  রিবদাস মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫৫০৬২১৫৬০৬   
1184.  মাঃ লাল িময়া আলাল উি ন ম ল ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৮৫৬২১৬৮১৪   
1185.  মাঃ তারা িময়া 

আক  
মাঃ হযরত আলী আক  ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৩৭০৬২২৭৯১৯   

1186.  মাছাঃ জাসনা বগম মাঃ  িময়া মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৪৪৪৬   
1187.  মাঃ বা  িময়া ত ইয়াদ আলী ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৪৩৯৬   
1188.  িরনা আ ার মাঃ আরফান আলী 

ফরাজী 
মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ২৮৪৮৮৫৮১৪৪   

1189.  মাছাঃ লজান আলীম উি ন মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫০৫৬৩১৬০৪৪   
1190.  মাছাঃ লাকী আ ার জালাল উি ন মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫৯৫৬৩২২৯৯৩   
1191.  মাঃ লতান িময়া চান িময়া ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ২৮০৬৭২৩৮৭৬   
1192.  মাছাঃ আকিলমা 

খা ন 
মাঃ কািজমি ন মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৮২০৫৮৭৮৩৬৯   

1193.  মাছাঃ মােলকা খা ন জেবদ আলী  মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৩২৯৭   
1194.  মাঃ লতান িময়া মাঃ এয়া ব আলী ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৩৭০৬৪০৪৫৩৪   
1195.  মাসাঃ মিমরন বগম শখবর আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৭৭৫৮৪৫৭৬৮৮   
1196.  মাছাঃ আছমা খা ন মাঃ শাহ আলম মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৯১০৬২৯৪৩০০   
1197.  মাঃ জািকর হােসন মাঃ রবান আলী ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৩২৪৯   
1198.  মাছাঃ আেমনা খা ন সদর আলী ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৭৭৫৬৫১০৯১৮   
1199.  মাছাঃ হািলমা   মাঃ িছি র রহমান মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ২৩৫৬৫১৬৩০৮   
1200.  মাছাঃ হািছনা মাঃ শাম ল হক মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ২৮০৬৬০৫৬২৮   



1201.  মাছাঃ শারিমন আ ার মাঃ অিছম উি ন মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৮২০৬৫২৮২৩৭   
1202.  মাঃ ল ইসলাম ত েসন আলী ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৪১৩৩   
1203.  মাঃ জয়নাল আেবদীন মাঃ জালাল উি ন ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ১৯০৬৬৬৫৪১৭   
1204.  মমাছাঃ জাৎসা বগম মাঃ জাহানারা বগম মিহলা িহনী গা া উ র পাড়া ৫নং দা িনয়া ৯১০৬৩৫৯১০৩   
1205.  মাঃ আ ল জিলল মাঃ সালাম ফরািজ ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৩৭০৬৬৬৪৩৯২   
1206.  মাঃ ই ািহম খিলল 

ফরাজী 
মাঃ আ স ছালাম 

ফরাজী 
ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ২৩৫৬৩৭২৮৫০   

1207.  মাঃ আ ল হািলম 
ফরাযী 

মহরাব আলী ফরাযী ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৮২০৬৫৯১৫১৬   

1208.  মাঃ িবল াল হােসন মাঃ জামাল উি ন  
( ম ার) 

ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ১৯০৬২১৩২২৬   

1209.  মাঃ খাকন িময়া লাকমান আলী ম ল মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৭৩০৬২৬৮৮৯২   
1210.  মাঃ ল আিমন আরফান আলী ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৩২৫৬৫৯৭৭৩৭   
1211.  নেরশ চ  রিবদাস িহরন চ  রিবদাস ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ২৮০৬২৪২৪৯৭   
1212.  রি মালা রানী িহরা লাল রিব দাস মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ১৪৫৬২৯৭৬৬০   
1213.  মিন রািন কা  রিবদাস মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫৯৫৬৪১৪০৯৭   
1214.  িশি  রানী হিরয়ার রিবদাস মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ১৪৭২৯৭২৮৭৪   
1215.  শািম  রানী বাহা র রিবদাস মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫৯৫৬৪১৪৬৩৪   
1216.  ঃ মিত ি য়া রানী  নারায়ন চ  রিবদাস মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ১৯৪২৯৪০৪৩৬   
1217.  বাসমিত রািন রামতলা রিবদাস মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৪০৬২৯৭১১৬   
1218.   িজতন রিবদাস  পচান রিবদাস ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ১৯৯৬১১৫২৪৭০০০৩৯১   
1219.  মাঃ ল ইসলাম মাঃ আিমর উি ন ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬২৯০০   
1220.  মাছাঃ রওশন আরা 

খা ন 
আঃ জিলল মাওলানা মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ১০০৩২৮৩৬৯২   

1221.  মাছাঃ সােহরা খা ন মাঃ হা ন অর রশীদ মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৩১৫৯   
1222.  মাঃ নজ ল ইসলাম মাঃ আ ল খােলক ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৪৪৮২   
1223.  মাছাঃ ইদন নছা হােছন ি  মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ১৪৫৬৪৯২৭৫৮   
1224.  মাছাঃ আি য়া খা ন মাঃ শা িময়া মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭০০০০৪৯   
1225.  মাছাঃ খােলদা খা ন মাঃ আ  তােলব মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৩২৫৬২৩০৭১৯   
1226.   মাছাঃ লিতফা আ ার মাঃ আ ল জববার মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৭৭৫৬৫২৯৩৪৮   
1227.  মাছাঃআফেরাজা খা ন মাঃ আলাল উি ন মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ২৮৪৮৭৬৭৬৯১   
1228.  মাছাঃ রজাহান বগম জান আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৮৬৫৬২৩৭৮৬৭   



1229.  মাছাঃ আেনায়ারা 
বগম 

আ ল খােলক মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৯১০৬৩১৭৯৪৫   

1230.  মাছাঃ আেনায়ারা 
বগম 

আ ল হািলম মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৪৬০৬৫৬২১৫৭   

1231.  মাছাঃ রানী খা ন জিসম উি ন মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ১৯০৬২৯৫৪৬২   
1232.  মাছাঃ নবীজান কিছম উি ন মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৭৩০৬৪৬৬২৩১   
1233.  মাঃ আ র রা াক আ র রিশদ িময়া ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ১৪৫৬৬২৫৯২৮   
1234.  মাছাঃ সিলনা খা ন মাঃ জ িময়া মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৩৩০৫১৫৭৩৫০   
1235.  মাছাঃ নািছমা বগম মাঃ ল আিমন ভ ঁ ইয়া মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৯১০৬৫১৯৫১৬   
1236.  মাছাঃ মমতাজ বগম মাঃ বারক আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৪০৬৪৯৫০৪১   
1237.  মাঃ তা রা বগম মাঃ শিহ ল ইসলাম মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬২৭৭৭   
1238.  মাঃ িলয়াকত আলী মাঃ করামত আলী ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৭৭৫৬৪৫৪৬১২   
1239.  িন ফা আমছর আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৩৪৪৭   
1240.  মাছাঃ তািনয়া 

আকতার সিন 
মাঃ আ র রউফ মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ১৯৫৩৭৯৭৬৭৫   

1241.  মাছাঃ মােশদা খা ন মাঃ জমেসদ আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৩৭০৬৬১৭২২৬   
1242.  মাসাঃ স রন নসা মাঃ ড  িময়া মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৯৫৫৩৩৫৭৬৩৪   
1243.  মাছাঃ ফিজলা খা ন ইয়া ব আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৮২০৬৫০৯৯৩০   
1244.  রািজয়া আ ার িসরা ল হক মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৮৫৮২৬০৪১৪   
1245.  মাছাঃ খােলদা বগম মাঃ আ ল গ র মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৯৫৫৩১১১২১৩   
1246.  মাঃ আলীম উি ন মাঃ নািজম উি ন ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫৯৫৬৪৫০৮৯৩   
1247.  মাছাঃ ফােতমা খা ন মাঃ হােমদ আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬২৩৯৭   
1248.  মাঃ আ ল মা ান আ ল মাতােলব ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৪০৬৪০০২২৩   
1249.  মাঃ হািব র রহমান মাঃ সালায়মান সরকার ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৮৫৬৫৯৫৭০৪   
1250.  মাছাঃ িমনারা খা ন মাঃ ল ইসলাম মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৮২০৬২৪১৯৩০   
1251.  মাঃ হলাল উি ন মাঃ জালাল উি ন ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৪০৬৫৮৮৭১২   
1252.  মাছাঃ আ  বগম মাঃ রিফ ল ইসলাম মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬২৩৪২   
1253.  মাঃ আিনস িময়া মাঃ আ: কােদর ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৯৫৫৩১০৬৭৬৭   
1254.  মাছাঃ রওশনারা বগম 

লাকী 
মাঃ মিন ামান মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৩০৬৬   

1255.  মাছাঃ আি য়া খা ন মাঃ শা  ফরাজী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ২৩৫৬৫৩২৯৯০   
1256.  মাঃ আ ল খােলক ত তা ল মােলক ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৩৮৭৩   



1257.  মাছাঃ মিজদা খা ন মাঃ মিজবর রহমান মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৪০৬৪৬১৯২৮   
1258.  মাছাঃ মিজনা মাঃ ঈমান আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৩৮৯০   
1259.  মাছাঃ শাম ন নাহার মাঃ লাল িময়া মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ২৩৫৬৪৫৮৮৬৫   
1260.  মাঃ শিহদ মায়াে ম হােসন ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ২৮০৮৩৬৩৯২৯   
1261.  মাঃ মায়ােজম 

হােসন 
 ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৪৮০৮২৬৭৬৯৮   

1262.  মাঃ আ স সা ার হােমদ আলী ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫৯৫৬৫৮৮৩৫৩   
1263.  মাঃ আিজ ল হক মাঃ জালাল িময়া ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৩৬৩৯   
1264.  রািজয়া আঃ কািদর মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৯১০৬৩১৭৩৫৮   
1265.  মাছাঃ মেনায়ারা খা ন মাঃ ইছলাম িময়া মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬২৭৩৬   
1266.  মাছাঃ নাজমা খা ন মাঃ আিজ ল হািকম মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫০৫৬২৩৩৫৬১   
1267.  মাছাঃ ফিজলা খা ন মাঃ জামালউি ন 

মাল া 
মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৪০৬২৩৫৩৩০   

1268.  মাছাঃ ফােতমা বগম মাঃ উমর আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ২৩৫৬৪৫৮৪০২   
1269.  মাছাঃ সািবনা খা ন মাঃ জালাল উি ন মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ২৩৫৬৫০৬০৪৪   
1270.  মাছাঃ িলিপ লাকমান আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫৫০৬৩২৩৬১৬   
1271.  হেলনা খা ন মাঃ হলাল উি ন মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৩৪৫৫   
1272.  মাঃ কা  িময়া ত নওেসর তা কদার ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৪৫২৬   
1273.  মাছাঃ েহলা খা ন আ ল জিলল মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫৯৫৬৫০৯২৯২   
1274.  মাঃ জন িময়া মাঃ অেহদ আলী ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫৯৭৮৭১২৯০৮   
1275.  মাছাঃ শামীমা নাছরীন মাঃ শিফউর রহমান 

শিফক 
মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৩৭০৬   

1276.  মাছাঃ হেলনা খা ন মাঃ জােহদ আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৪১৫৬৩১৬০৩৮   
1277.  মাছাঃ রেহনা খা ন মাঃ আ ল কিরম মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৮২০৬৫২৮৩৪৪   
1278.  মাছাঃ মােজদা খা ন মাঃ জ আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৩৭৪৭৪০৫৩৭৫   
1279.  মাঃ আ ল হক মাঃ মগর আলী ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ১৪৫৬৩৬৪১৫৫   
1280.  মাছাঃ পালী খা ন মাঃ আববাস আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ১৪৫৬২৩৫৮৯২   
1281.  মাছাঃ মেনায়ারা খা ন মাঃ িস ক আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৪৫৪১   
1282.  মাঃ ইসব আলী নওেশর আলী ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৪৬০৬৪৫৪৬৪৫   
1283.  মাছাঃ ময়না আ ার মাঃ জনাব আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫০৫৬২৯৩৩১৮   
1284.  মাছাঃ রজাহান 

আ ার 
আ ল কােশম মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ১০০৩১১৭০৩১   



1285.  ল বাশী খদনা রবীদাস মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৭৭৫৬২২৯২৪৬   
1286.  রশষী রািন ছিবলা রিবদাস মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৯৫৫৩১৪৭৮৫২   
1287.  আরিত দাস কা  রিবদাস মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৭৩০০২৮২১৪৭   
1288.  মাছাঃ লািক আ ার মিন জামান মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৪১৫৬৫৯৩৯৬৬   
1289.  মাঃ নােয়ব আলী মাঃ ওয়াজ উি ন ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬২৩৪৭   
1290.  মাঃ ওয়ােহদ আলী জয়ন উি ন ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৪০৬৬২৭৪৪৫   
1291.  মাছাঃ আেনায়ারা 

বগম 
মিফজ উি ন মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৯১০৮২৫২৭৪৪   

1292.  মাছাঃ আি য়া খা ন মহার আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ১৯০৬২৩৫১৭৯   
1293.  মাছাঃ ফিরদা বগম মাঃ মাফা ল হােসন মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ২৮০৬৩২৫০৮৬   
1294.  হািলমা খা ন মাঃ আঃ হািলম ফরাজী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৭৭৭৩১৯৯৭৯৪   
1295.  মাঃ মাখেল র 

রহমান 
মাঃ জােহদ আলী ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫৯৫৯৫০৭১২৯   

1296.  মাছাঃ উে  ল ম মাঃ লাল িময়া ফরাজী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৮৬৫৩৩২১১৫   
1297.  মাছাঃ জািমনা খা ন আব র রহমান ফরাজী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৪০৬২২২৯০৮   
1298.  মাছাঃ কসানা 

আকতার 
আঃ ক ছ মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৮৯৯১৭৪১১১   

1299.  মাঃ মাশাররফ 
হােসন 

মাঃ লাল িময়া ফরাজী ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৭৭৯৮৭০৯৪৮৬   

1300.  মাঃ আলমাস হােসন আ র রিশদ ষ িদন ম র গা া উ রপা ৫নং দা িনয়া ৭৩০৬২২৬৮৭৪   
1301.  মাছাঃ ঝনা আ ার হলাল উি ন মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৭৭৬১৪৫৪০৫২   
1302.  মাছাঃ মেনায়ারা খা ন মাঃ আব র বােছদ মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৭৭৫৬২২৯২৮৭   
1303.  মাঃ শাহ আলম ত ামান ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৩৬৩১   
1304.  মাঃ শরাফ উি ন মাঃ লতান উি ন ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৩৭০৬৪৪৪৬৫৪   
1305.  মাঃ ঈমান হােসন ামান ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫০৫৬৬৪৪০৬৫   
1306.  সােহল আহে দ ত ামান ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ১৯৮২৬১১৫২৪৭০০০০০

৯ 
  

1307.  মাছাঃ িবলিকছ 
আ ার 

মাঃ মিজ র রহমান মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৮২০৮২৪৬৬৫৫   

1308.  মাঃ তৗিহ ল ইসলাম বদর উি ন ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৮২০৬৪০২৯২০   
1309.  মাছাঃ িলিপ আ ার মাঃ আফাজ আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৪৬০৬৫৩২০০২   
1310.  মাছাঃ ফােতমা খা ন িনজাম উি ন মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫৫০৬২৪০৪৬৩   



1311.  মাছাঃ মিরয়ম বগম আলীমউি ন মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ২৩৫৬৫১৬৬৫৪   
1312.  মাঃ িশপন িময়া মাঃ আ ল গ র ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৪৬০৬২৬২৮১৬   
1313.  মাঃ ল ইসলাম মাছাঃ আঃ খােলক ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬২২১৭   
1314.  মাছাঃ আছমা আ ল সামাদ মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ২৩৫৬৪৭৩৬৮২   
1315.  মাঃ আ  বকর িসি ক মাঃ আ ল রিহম ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৩৭২০২১৪৮০২   
1316.  মাঃ জািকর হােসন আ ল কালাম ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ২৩৫৬২৬৬৭২২   
1317.  মাছাঃ রািজয়া বগম মাঃ আ ল রহমান মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৮২০৬৪৬৫৩১৫   
1318.  মাছাঃ আেনায়ারা 

বগম 
আজগর আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫৯৫৬৫৯৯৫৪১   

1319.  মাছাঃ হািব র রহমান আব ল আিজজ ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৩৭০৬৫৭৮১৭০   
1320.  মাছাঃ আিছয়া খা ন রিহম উি ন মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৩৭০৬২২৮৪২০   
1321.  মাঃ চান িময়া আ ল গ র ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ২৮০৬৭২৩৯২৬   
1322.  মাঃ সােহল রানা মাঃ শাজাহান ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৪০৭৬   
1323.  মাঃ তাফা ল 

হােসন িহরা 
মাঃ আ ল রিশদ 

আক  
ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৮৫৬৪৫৪৯৮৫   

1324.  মাছাঃ উে  ল ম মাঃ ইউ ফ আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫৯৫৬৩০১১০৪   
1325.  মাছাঃ ফােতমা খা ন ইউ ফ আলী কারী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ১৪৫৬২৯৭৬৮৬   
1326.  মাঃ রিহমা খা ন মাঃ ওয়ােহদ আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৪০৬২৯৮১৮৯   
1327.  মাছাঃ পারভীনা খা ন মাঃ েসন আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৪১৫৬৪০৯০০৭   
1328.  মাছাঃ আসমা খা ন মাঃ মাখেল র রহমান মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৮২০৬৪১৪৮২৬   
1329.  মাছাঃ রিহমা খা ন ত আেবদ আলী ম ল মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৯৫৫৩১১৬৬৮৭   
1330.  মাছাঃ পারিবন আ ার মাঃ ছাই র রহমান মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৪০৮২৬৪৬০১   
1331.  মাছাঃ জাছনা আ ার লাল িময়া মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৩৩২০   
1332.  হযরত আলী আ ল আিজজ ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৭৩৫৫২০৬২৯৮   
1333.  মাঃ মিফজ উি ন দ ত আলী শখ মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৩২৫৬৫৯৭১৭৪   
1334.  মাছাঃ িক আ ল মাতােলব ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৩৬৪০   
1335.  মাছাঃ রিহম িময়া ত ামান মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৩৬৬৫   
1336.  মাছাঃ আিছয়া খা ন মারেশদ আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৪০৬৬০০৫৮২   
1337.  মাঃ আ ল কালাম ত জানাবারী ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৪৪১১   
1338.  মাছাঃ মােলকা খা ন মাঃ লাকমান হােসন মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৪৪১৩   
1339.  মাছাঃ সালমা খা ন মাঃ নজ ল ইসলাম মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৪৩৬৭   
1340.  মাছাঃ নািছমা খা ন আিমর উি ন মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৪০৬৩১৯৫৪৮   



1341.  মাঃ হা ান মাঃ জােহদ আলী ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৭৩০৬৪৮৭৮৯৮   
1342.  মাঃ জািকর িময়া মাঃ ফজ ল হক ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫৯৭৭৫৭২৬৩৪   
1343.  মাছাঃ র জাহান মাঃ দেলায়ার হােসন ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৪৬০৬৫৬০৭৩০   
1344.  মাঃ িগয়াস উি ন 

(কা ) 
ময়দান আলী ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৪০৬২১৬২১৫   

1345.  হাফসা আ ার সাথী লাল হােসন মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫৫৫৭১৩৪১৪৪   
1346.  মাছাঃ খােলদা খা ন আঃ কিরম মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৮৬৫৬৫৩৬৭৮৯   
1347.  মাছাঃ িলজা আ ার মাঃ মক ল হােসন মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫০৫২০০২২৮৩   
1348.  মাঃ শিফ ল ইসলাম মাঃ জামাল উি ন ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৩৩৯২   
1349.  মাঃ শাম ল হক হািফজ উি ন শখ ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ১৯০৬৫৫৪৩৯৭   
1350.  মাঃ লাল িময়া আিজ ল হক ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৩৭০৬২০৪৫২০   
1351.  মাছাঃ শফালী খা ন মাঃ ল ইসলাম মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৮২০৬৫২৯৮১৩   
1352.  মাছাঃ িকয়া বগম মাঃ ইউ ফ আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬২৯৮৩   
1353.  মাছাঃ খছানা কানন 

িজ 
মাঃ আ ল মােলক মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৪৬০৬৬০৫৫৮৪   

1354.  মাছাঃ আেমনা খা ন জােবদ আলী হাজী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৪০৬৫০৬৬২৩   
1355.  নািছমা মাঃ রমত আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫৫০৬৪৯৯১৬৮   
1356.  মাছাঃ হােজরা খা ন ত ছােহদ আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬২২৯৭   
1357.  মাঃ মিজবর রহমান ত আববাছ আলী ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬২৩০১   
1358.  িশ ী আ ার মাঃ সাবান আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৮৫৬৩২৬৭৫৩   
1359.  মাঃ মিজ র রহমান িজ ত আলী ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৭৩০৬৫৬৭৭৫৬   
1360.  হীরা িময়া আ ল হাই ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৮৮৪৩২৭৫৮৩   
1361.  মাঃ আ ল কািদর জবান আলী ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৯১০৬৬৭৩৬৬৯   
1362.  মাছাঃ ফােতমা খা ন মর ম ওয়ােহদ আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৮৫৬৫১১৫৭৮   
1363.  মাছাঃ বােনছা খা ন ইসমাইল ফরািজ মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৪১৫৬৩১৩৩০৮   
1364.  মাছাঃ মােজদা খা ন অেহদ আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৯৫৫৩১৫৭৯৯৩   
1365.  মাঃ আলী হােসন আববাছ আলী ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৯৫৫৩২৩০২৬০   
1366.  মাছাঃ মাহ দা বগম মাঃ আঃ হাই মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৪৫৭০২৯৭১৫   
1367.  মাছাঃ িলফা আ ার মাঃ ছ র উি ন মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৪৪১১৮৩৬৪৪   
1368.  মাছাঃ ছ রা খা ন মাঃ সাবান আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫৫০৬২২৭৭৯   
1369.  মাঃ ান িময়া ত জেবদ আলী ফিকর ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৩৮৭৫   
1370.  মাঃ কােশম আলী এফাজ উি ন ম ল ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৪০৬৪৬২৫৯৫   



1371.  মাঃ  িময়া মাঃ আঃ খােলক ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ২৩৫৬২৬৭৯২৮   
1372.  মাছাঃ নাজমা খ ন ল ইসলাম মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ২৮০৬৪৯৮৭৫০   
1373.  মাছাঃ মােজদা খা ন মাঃ নােয়ব আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৪০৮২৬৪৭৭৫   
1374.  মােলকা খা ন হােমদ আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ১৪৮৫৪৭৯৭৫০   
1375.  মাছাঃ পালী আ ার হা ন আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৭৩০৬৩৭৩৩৪৬   
1376.  মাছাঃ িফেরাজা খা ন জাবান আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৯১০৬৩১৫৫৮৪   
1377.  মাছাঃ উে  ল ম আব ল কিরম মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৩৭০৬২২৫৭৮০   
1378.  মাঃ আঃ মােলক মাঃ আ াস আলী 

মাল া 
ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৯১০৬৪৭৪৬৮৮   

1379.  মাছাঃ আসমা খা ন ছােহদ আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫৫০৬৪১৭২২৮   
1380.  মাছাঃ আবলা খা ন রিহম উি ন মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ২৮০৬২৪৪৬৭৫   
1381.  মাছাঃ নাজ ল হক মাঃ জালাল উি ন ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৩২৫৬২৮৯২১০   
1382.  মাঃ এনা ল হক ত তাফা ল হােসন ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৩৯৮০   
1383.  র া রাণী অিখল চ  তীলক দাস মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৮২০৬২৩০৪৭৯   
1384.  মাছা: িফয়া খা ন মাঃ আেবদ আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫০৫৬৩৫৮৬১৬   
1385.  মাঃ মিজ র রহমান মাঃ হযরত আলী ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৪৮৪৬   
1386.  মাঃ হািম র ইসলাম মাঃ আ ল কিরম ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৪২১৭   
1387.  মাঃ মাফা ল 

হােসন 
মাঃ ন র আলী ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ১৯৮৭৬১১৫২৪৭০০০০৫

২ 
  

1388.  মাছাঃ তামা া মাঃ মগর আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৪১৫৬২৯১৬২৯   
1389.  মাছাঃ রািশদা খা ন মাসেলম উি ন মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৮২০৬৩২২৮০৫   
1390.  মাঃ জয়নাল আেবদীন মাঃ ঈমান আলী ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৪২০২   
1391.  গীতা রানী যতী  তীলক দাস মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫৫০৬৪১৭৩১৯   
1392.  মাছাঃ ছালমা আ ার মাঃ িজয়া ল ইসলাম মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ১৯৯১৬১১৫২৪৭০০০৫৬

২ 
  

1393.  মাছাঃ খারিশদা খা ন মাঃ ম াজ আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৭৭৫৬৫২৮৬২১   
1394.  মাছাঃ রেহনা খা ন জালাল উিদণ জা  মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ১৯০৬৩১৬৭৫৫   
1395.  মাঃ মাফা ল 

হােসন 
মাঃ জ িময়া ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৪৬০৬৪০৬৯৭৫   

1396.  মাছাঃ ফিজলা খা ন মিন মড়ল মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৭৭৫৬৬৭৮৬৯৯   
1397.  মাছাঃ শারিমন বগম মাছাঃ আ ল স মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৮৫৬৩৬৭৫৮৩   
1398.  মাছাঃ পা ল বগম মাঃ ল আিমন মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ২৩৫৬৩২৯৪৯৬   



1399.  মাছাঃ আেমনা খা ন মাঃ মিজবর রহমান মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৩৭৪৮৬৬৮২৪৫   
1400.  মাছাঃ আেনায়ারা 

বগম 
আঃ হিকম মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৯১০৬৩১৬৬৬৫   

1401.  মাছাঃ মা দ িময়া মাঃ আ ল হিকম ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ১০০৩১৮৫৭৯৮   
1402.  মাছাঃ জােমলা খা ন নমজ আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৯৫৫৩১১৬৭৭৪   
1403.  মাঃ হািব র রহমান মাঃ ফজ ল হক ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ১০০৩২৪৪২৪৯   
1404.  মাছাঃ েলকা খা ন আ ল হােসন মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৪০৬৫৫৬১৫৬   
1405.  মাছাঃ রিহমা খা ন ওয়াজ উি ন ী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৭৩০৬২৩৫০৩২   
1406.  মাঃ ফজ ল হক মাঃ আ ছ ছালাম ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৩৭০৬৪৮৭০৫৯   
1407.  মাছাঃ িফয়া বগম মাঃ আইন উি ন মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ১৪৫৬৪৪৬৯০৩   
1408.  মাছাঃ  হািলমা খা ন আমজাদ আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ২৮০৬৪১৭৯৭৪   
1409.  মাছাঃ ফােতমা খা ন আঃ জববার িময়া মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫০৫৬৬৫৭১৬৫   
1410.  মাছাঃ িলিপ খা ন মাঃ আরফান আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ১৪৫৬২২৪৭৩০   
1411.  মাছাঃ িরনা আ ার মাঃ িজ ত িময়া মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৮৮২২২৩৪৯৫   
1412.  মাঃ আ  তােহর সমর আলী ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৮৬৫৬৬৯০০০৮   
1413.  মাঃ আ ল কাই ম অেহদ আলী ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৮৬৫৮৩৭৬৪১৬   
1414.  মাঃ গালাম মা ফা মাঃ আ াছ আলী 

মাল া 
ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫০৬৮৯৩৭৭৪৬   

1415.  মাঃ জ িময়া আছর উি ন ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ২৩৫৬৪৭৩৬৩৩   
1416.  মাছাঃ িমনা খা ন তাফা ল হােসন মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৪৪৭২   
1417.  মাঃ আঃ মাতােলব হািফজ উি ন ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৪০৬৪৬৩০৬৪   
1418.  মাঃ ল ইসলাম আ ব আলী ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫০৫৬৪৯১৬৫৬   
1419.  মাঃ বা  িময়া মাঃ আ ল খােলক খান ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৮৫৬৫৬২৬০৫   
1420.  মাঃ আ ল হািমদ 

িম  
মাঃ ল ইসলাম ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৯১০৬২৩৫৩৭৮   

1421.  মাছাঃ মিজনা বগম মাঃ সােহদ আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ২৮০৬৩২৮২৫৪   
1422.  মাছাঃ হােজরা খা ন ইসমাইল মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ২৩৫৬৩২৯৪৬২   
1423.  মাঃ িলটন িময়া মাঃ আলাল উি ন ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫৫০৬৪৮২৮২৬   
1424.  মাছাঃ নািছমা খা ন মাঃ আ ছ ছা ার মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ২৮০৬২৪৪৭৬৬   
1425.  মাছাঃ িফেরাজা খা ন নওয়াজ আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ২৮১৮১০২৯৩৭   
1426.  মাঃ আ ল মােলক আছর উি ন ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৮২০৬৪৯৮৯৮৫   
1427.  মাছাঃ হিপ বগম আ ল জিলল মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৯৫৫৩২৯৮২২৬   



1428.  মাঃ িসরা ল ইসলাম আঃ হিকম ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫০৫৩৬৯৬৮৪৮   
1429.  মাঃ িনজা ল ইসলাম 

(পা ল) 
মাঃ মাফা ল হােসন ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৪৬০৬৬৮১৩৭৯   

1430.  মাঃ শাই ল ইসলাম মাঃ মায়াে ম হােসন ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৭৭৫৬৪০৫৫৭২   
1431.  মাঃ আঃ বােরক আিছর উি ন ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৩২৫৮৩০৩৪০৭   
1432.  মাঃ আকবর আলী ম আলী ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫৫০৬৫৯২৪৩৪   
1433.  মাছাঃ লজান বগম আমজাদ আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৩৭০৬২২৬৬২২   
1434.  মাছাঃ িফয়া বগম মাঃ আিজ ল হক মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫৯৫৬২৯৯৪৪৯   
1435.  মাছাঃ র য়ারা খা ন মাঃ আ ল গ র মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ১৯০৬৪১২৩৪৯   
1436.  মাছাঃ ল ম মাঃ নিছম উি ন মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ২৪০৩৭১৪৯৬৩   
1437.  মাছা জিমলা খা ন মাঃ উসমান আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫৫০৬৫০৯৯৭৪   
1438.  নািছমা খা ন হাসমত আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫৫৫৫১৫৩৫০০   
1439.  মাঃ িফেরাজ িসি কী মাঃ আ  বকর িসি ক ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৮৬৫৬২৭১২৪৭   
1440.  মাছাঃ জাসনা ছেমদ আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫৫০৬৩২৩৮২২   
1441.  মাঃ গালাম মা ফা মাঃ জমেশদ আলী ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ১৯০৬৩৬১৬৯৪   
1442.  মাছাঃ আেমনা বগম আিমর উি ন মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৭৭৫৬৩২৫৫৮০   
1443.  মাছাঃ নাজমা আ ার মাঃ আেনায়ার হােসন মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬২০৮৩   
1444.  মাছাঃ খােদজা খা ন রাজ আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৮৬৫৬৪২৬৬৪৩   
1445.  মাছাঃ ফিজলা খা ন মাঃ আ ল মা ান মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৯৫৫৩২৫১৩৮১   
1446.  মাছাঃ জােলখা খা ন হাসমত আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৮২০৬৩২৫৩০৩   
1447.  মাছাঃ মােজদা খা ন সা ার সরকার মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৭৭৫৬৫০০৭৯৪   
1448.  মাছাঃ সিলমা খা ন মাঃ আ াছ আলী 

মাল া 
মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬২৫০০   

1449.  মাঃ ল ইসলাম ত ওয়াজ উি ন ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৩২০২   
1450.  মাছাঃ শফালী আ ার মা হর জ আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৪৬০৬৫৩১২২৮   
1451.  খািদজা খা ন মাঃ আ ছ সালাম মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৭৩১২৮৫৩২২৪   
1452.  মাছাঃ হােজরা বগম নওয়াজ আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৮২০৬৪৬৫৩৮০   
1453.  মাছাঃ হােজরা খা ন মাঃ জহর আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৪৬০৬৪৬৮৭৪৪   
1454.  মাছাঃ শিরফা খা ন মাঃ আ াস আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৯১০৬৪৪৯৫৯৯   
1455.  মাছাঃ আয়শা আ ার নওেশর আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৩৭০৬৪৮৬৭৮৮   
1456.  মাঃ শাজাহান আ ল ছ ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৯১৩১৮২৭৯৯১   
1457.  মাছাঃ ফালানী খা ন মাঃ নবাব আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ২৩৫৬৪২৪৬৭৭   



1458.  মাঃ আ ল কালাম শমেশর আলী ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৩৭০৬২০৩৮২৯   
1459.  মাছাঃ ফােতমা খা ন ছা  শখ ফরাজী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ১৪৫৬৫২২১৬৬   
1460.  মাছাঃ চ া আ ার জােহদ আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৭৩০৬৬৮৬০৪৪   
1461.  মাছাঃ হািলমা খা ন আ ছ ছালাম মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৪১৫৬২১৯৪১৪   
1462.  মাছাঃ খােলদা খা ন মাঃ ইছব আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৪১৫৬৪০৭৫৬৩   
1463.  মাছাঃ হেলনা খা ন আতাউর রহমান মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৩২৫৬২৪৫৮৩২   
1464.  মাছাঃ আেমনা খা ন আ ল আিজজ মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫০৫৬৩১৮২৬৩   
1465.  মাঃ িসরা ল ইসলাম নােয়ব আলী ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫৯৫৬৬৭৫৩৫৮   
1466.  মাছাঃ বােনছা খা ন হাসমত আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫০৫৬৩১৭৯৪৩   
1467.  মাছাঃ শিরফা খা ন মাঃ অেহদ আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৮২০৬৬৩১৫১০   
1468.  মাঃ আিজ ল ইসলাম মাঃ সাহা ি ন ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৪১৫৬৬৬৩৩৩০   
1469.  মাছাঃ বিছরন বগম ও লী শখ মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ১৪৫৬৫২২৬৩৮   
1470.  মাঃ ফজ ল হক নিব হােসন ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৫৯৫৬৪৭৯৯৩৪   
1471.  মাছাঃ রািজয়া খা ন মাঃ মন ল হক মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬২৭১৭   
1472.  মাছাঃ বােনছা খা ন আেহদ আলী মিহলা িহনী শ মালা ৫নং দা িনয়া ৩৭০৬৪০৩৯৪০   
1473.  মাঃ ইি ছ আলী মাঃ মেয়জ উি ন ষ িদন ম র গা া উ র 

পাড়া 
৫নং দা িনয়া ৪৬০৬৪০৬৯১৮   

1474.  মাছাঃ িশদা বগম মাঃ ান িময়া মিহলা িহনী গা া দি ণ পাড়া ৫নং দা িনয়া ৯৫৫৩১১৭২০২   
1475.  শাম াহার বগম কিছ সরকার মিহলা িহনী গা া দি ণ পাড়া ৫নং দা িনয়া ৩৭০৬২২৬৭০৫   
1476.  মাছাঃ সােজদা বগম জয়নি ন মিহলা িহনী গা া দি ণ পাড়া ৫নং দা িনয়া ৬৮৫৬২৪২১০৯   
1477.  মাছাঃ ফােতমা খা ন মাঃ ফজ ল হক মিহলা িহনী গা া দি ণ পাড়া ৫নং দা িনয়া ১৪৫৬৩৬২০৮৪   
1478.  মাছাঃ হােজরা খা ন মাছাঃ আ  বকর 

িসি ক 
মিহলা িহনী গা া দি ণ পাড়া ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬২৮৪৯   

1479.  মাছাঃ জাহানারা খা ন মাহা দ আলী মিহলা িহনী গা া দি ণ পাড়া ৫নং দা িনয়া ৫৫০৬৬৭৬১৬১   
1480.  মাছাঃ নয়তন আঃ গিন মিহলা িহনী গা া দি ণ পাড়া ৫নং দা িনয়া ১৯০৮২৩২৬০৪   
1481.  মাঃ জালাল উি ন ত মিফজ উি ন ষ িদন ম র গা া দি ণ পাড়া ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬২৬০৭   
1482.  মাছাঃ রািশদা খা ন মাঃ সাহা ি ন মিহলা িহনী গা া দি ণ পাড়া ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৮২০৬৪   
1483.  মাছাঃ দােলনা বগম মাঃ মিজবর রহমান মিহলা িহনী গা া দি ণ পাড়া ৫নং দা িনয়া ৭৭৫৬৩২৩৭২৬   
1484.  মাছাঃ নয়ন িময়া মাঃ আ ল ছ ষ িদন ম র গা া দি ণ পাড়া ৫নং দা িনয়া ৮২০৬৪০২৮১৩   
1485.  মাছাঃ িমিল আ ার মাঃ মাহ ব আলম মিহলা িহনী  গা া 

উ রপাড়া 
৫নং দা িনয়া ৩২৫০৯৩৪১৭৫   

1486.  মাঃ সয়কত আলী মাঃ লাল িময়া ষ িদন ম র গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৯৫৫৩১৯৮৩৬৮   



1487.  মাঃ ননী িময়া  আরজ আলী ষ িদন ম র গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ১৯০৬২৫৪৭১৭   
1488.  মাছাঃ িমনা খা ন মাঃ তৗিহদ উি ন মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬১৯২২   
1489.  মাঃ রজাউল কিরম  

( কািহ র) 
ন ল ইসলাম ষ িদন ম র গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৩০৪৪   

1490.  মাঃ আঃ খােলক জয়নাল আেবদীন  ষ িদন ম র গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৩২৫৭৩০৮৫৫৫   
1491.  মাছাঃ আিছয়া বগম মাঃ নািছমউি ন মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৭৭৫৬২২৭৯৬৯৮   
1492.  মাছাঃ নািছমা আ ার মাঃ উেমদ আলী মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৫৫০৬২২৭১৮৯   
1493.  মাছাঃ িফেরাজা খা ন মাঃ আ ল হােসন মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬১৯১১   
1494.  মাছাঃ উে  ল ম মাঃ আলম িময়া মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬১৯৯২   
1495.  মাছাঃ লাইলী খা ন মাঃ ছেমদ আলী মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৬৮৫৬৪১৮৪১০   
1496.  মাছাঃ িরনা আ ার মাঃ চান িময়া মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৩৭৫৫১৩৭৩৭৩   
1497.  মাছাঃ ছ রা খা ন মাহা দ আলী মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৮২০৬৫২৯৯০৪   
1498.  মাছাঃ িফয়া খা ন মাঃ আেবদ আলী মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৫০৫৬৩৫৮৬১৬   
1499.  মাছাঃ জয়গন নসা মাঃ আহে দ আলী মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ১৪৫৬৩২০০৬৬   
1500.  মাছাঃ নাগ স আ ার রমজান আলী মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৪৬০৬২৩০৯৯৫   
1501.  মাছাঃ পরিমলা আ াছ আলী মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৩২৫৬৪২০২১১   
1502.  মাছাঃ রািজনা মাঃ আসাদ আলী মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৬৪৫৩৬৬৪০২৮   
1503.  মাঃ কামাল হােসন মাঃ লাল িময়া ষ িদন ম র গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৯৫৫৩১৯৭৬৪২   
1504.  মাছাঃ পরিবলা ইনসান আলী মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৬৪০৬৫২৩১৬৪   
1505.  মাছাঃ হেলনা  খা ন মাঃ আ র গ র মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৮৬৫৬৩৩৩২৫২   
1506.  মাসাঃ জাহানারা বগম সারাহাব আলী মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৪৬৩৬৮৩১৫৪৯   
1507.  মাছাঃ জাসনা বগম মাঃ আকবর আলী মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৫০৫৬২৩৫২২৮   
1508.  মাঃ জাহা ীর হােসন 

খায় ল 
মাঃ আ ল খােলক ষ িদন ম র গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৫৫৫৫১৫১৯৪২   

1509.  মাছাঃ হেলনা খা ন মাঃ আ ল ক ছ মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ১৯০৬৪১০১৭৮   
1510.  মাছাঃ ৎ াহার 

আ ার 
মাঃ হযরত আলী মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬২০৪৪   

1511.  মাঃ আ ল গ র শমেসর আলী শক ষ িদন ম র গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ২৮০৬৩৭০৫৮৭   
1512.  মাছাঃ জােমনা খা ন মাঃ লহাস িময়া মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬২০০৭   
1513.  মাছাঃ সােহরা বগম সমেসর আলী মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ১৪৫৬৩১৮৭৮৯   
1514.  মাছাঃ পারভীন আ ার মাঃ িগয়াস উি ন মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬১৯২১   
1515.  মাছাঃ মােজদা খা ন তােলব আলী মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৯১০৬৩১৮৬৪   



1516.  মাছাঃ িফয়া আ ার জ  ী মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৯১০৬৪১১৬৪৯   
1517.  মাছাঃ ল ম খা ন মাঃ শরীফ উি ন মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৩২৫৬৩৭১২৬৫   
1518.  মাছাঃ জিমলা খা ন হাসন আলী মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৮২০৬৪১৪৫০৩   
1519.  মাঃ জামাল উি ন আহ দ আলী ী ষ িদন ম র গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৯১০৬৪৪৬১০৮   
1520.  মাছাঃ জােমলা খা ন আেবদ আলী ম ল মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৩৭০৬৫৪৬৪১৭   
1521.  মাছাঃ ফিজলা খা ন ওসমান আলী সওদাগর মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৪৬০৬৫৩১৩৯২   
1522.  মাঃ ই ািহম খিলল মাঃ িনজাম উি ন ষ িদন ম র গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৪১৫৬৩৯৫৬০২   
1523.  মাঃ লতান মাহ দ রমজান আলী ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ২৩৫৬৪৮৮৮৬২   
1524.  মাঃ ছাহরাব আলী মাঃ ইি ছ আলী ষ িদন ম র গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬২০৩৩   
1525.  মাঃ হলাল উি ন ত রমজান আলী ষ িদন ম র গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬২০০৯   
1526.  মাঃ আ  বকর িছি ক মইজ উি ন ম ল ষ িদন ম র শ মালা ৫নং দা িনয়া ৬৪০৬২১৪১৬০   
1527.  মাছাঃ হািলমা খা ন ফয় ি ন মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৮৬৫৬৫৩৬৬৫৬   
1528.  মাছাঃ লিতফা খা ন ত আিজ ি ন মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬২৩৬৭   
1529.  মাছাঃ শািফয়া খা ন লাকমান আলী মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৩৭০৬৫৪৫৯০৬   
1530.  মাসাঃ হেলনা খা ন মাঃ ল ইসলাম মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৩১৯১   
1531.  মাঃ এমদা ল হক ত হািফজ উি ন ষ িদন ম র গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬২৩৬৪   
1532.  মাঃ ল ইসলাম রাজ আলী ষ িদন ম র গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৯১০৬৬৬৪১৪৮   
1533.  মাছাঃ রােশনা আ ার মাঃ হােসন আলী মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬২৩৭৫   
1534.  মাছাঃ েলখা লাকমান মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ১৯০৮৩৬১৯২৪   
1535.  মাছাঃ আেনায়ারা 

বগম 
মাঃ ফজ ল হক মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৩১৬৮   

1536.  মাছাঃ জিমলা খা ন মাঃ ফজর রহমান মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬২৩৭৯   
1537.  মাছাঃ আেনায়ারা 

বগম 
ছেমদ আলী মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৫৫০৬৫২৮৭১৯   

1538.  মাছাঃ েলখা খা ন হােফজ আলী মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৮৬৫৬৬৫৯২৬৮   
1539.  মাঃ আ র রিহম ত মিনর উি ন ষ িদন ম র গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬২৪৩৮   
1540.  মাছাঃ রানী বগম মাঃ ইউ ফ আলী মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৫০৫৬৫০১৫৮৭   
1541.  মাঃ িছি র রহমান ছােহদ আলী ষ িদন ম র গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ১৪৫৬৩৬৪১১৪   
1542.  মাছাঃ দেলয়ারা 

খা ন 
ওয়াইজ উি ন মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৬৮৫৬৫০১৬১১   

1543.  মাছাঃ িশ ী বগম কিছম উি ন মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ১৯০৬৪৯৩৭৫২   
1544.  মাঃ হািম ল ইসলাম সাই ল ইসলাম ষ িদন ম র গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৭৭৫৬২৪১২৭৪   



1545.  মাছাঃ িবলিকস 
আ ার 

আঃ সামাদ মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ২৩৯০৬১৪৯৬০   

1546.  মাছাঃ িফয়া খা ন 
িরপা 

মাঃ সাহরাব আলী 
রকার 

মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ১৯০৬৫০৪৭৭২   

1547.  মাঃ আ ল হািলম আ স সামাদ ষ িদন ম র গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৮৬৫৬২৭০৯৪২   
1548.  মাছাঃ হািসনা আ ার তারা িময়া মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ১৯৩০৪৫৯৭২০   
1549.  মাছাঃ শারমীন আ ার মাঃ আ ল হােসন মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৭৩৪৮০৪৪৬০৮   
1550.  মাছাঃ পরিমলা খা ন মাঃ আঃ মিজদ মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৪৬০৬৬৫২২৮৯   
1551.  মাঃ আজাহা ল 

ইসলাম 
রমজন আলী ষ িদন ম র গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৮৬৫৬৪৯০৯৬১   

1552.  মাছাঃ ফিজলা খা ন মাঃ হযরত আিল মিহলা িহনী গা া 
দি ণপাড়া 

৫নং দা িনয়া ৬৪০৬২২২৮৮২   

1553.  মাছাঃ মা ফা বগম আকরাম িময়া মিহলা িহনী গা া 
দি ণপাড়া 

৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬২৮২৫   

1554.  মাছাঃ িন ফা খা ন মাঃ আঃ বােরক মিহলা িহনী গা া 
দি ণপাড়া 

৫নং দা িনয়া ১৯০৬৩১৬৭৯৭   

1555.  মাছাঃ আেনায়ারা 
বগম 

শহর আলী মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ১০০৩১৫২১১১   

1556.  মাছাঃ িশদা বগম আঃ রিশদ মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ১৪৫৬২৯৬৬৩৯   
1557.  মাছাঃ শিরফা খা ন ছাহরাব আলী মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬২০৩২   
1558.  মাঃ আল আিমন মাঃ তারা িময়া ষ িদন ম র গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৩১৮৮   
1559.  মাঃ রিফ ল ইসলাম আরজ আলী ষ িদন ম র গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৩২৮০৮৫৬৯৫০   
1560.  মাছাঃ িলিপ আ ার মাঃ িগয়াস উি ন মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৫৯৭৬৯৬৬৪৭২   
1561.  মাছাঃ ফিজলা খা ন মাঃ হােসন আলী মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৫০৫৬৩৬০৬৪৬   
1562.  মাছাঃ অিহদা খা ন ছিমর উি ন মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ১৯০৬২৩৫১৩৮   
1563.  মাছাঃ আেবদা খা ন কােশম আলী মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ২৮০৬২২৯৫৯৩   
1564.  মাছাঃ রােকয়া খা ন আ ব আলী মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৩৭০৬৪০৩৩৪৬   
1565.  মাছাঃ রওশনারা বগম মাঃ আমীর হােসন মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬২০৩৪   
1566.  মাছাঃ ল আিমন মাঃ আঃ হািমদ ষ িদন ম র গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৮৬৫৬৬৯০০১৬   
1567.  মাছাঃ নাজমা বগম   মাঃ সদর আলী মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ২৮০৬৩০২৯২৯   
1568.   মাছাঃ রিহমা খা ন মাঃ আ র রিশদ মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬১৯৭৩   
1569.  মাছাঃ রাহাতে ছা মাঃআ ল মাতােলব মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ৫নং দা িনয়া ৬৪০৬৩৬২৮৭৮   



1570.  মাছাঃ িরিজয়া খা ন ামী : জিমর উি ন মিহলা হীিন গা া দঃ পাড়া 05 দা িনয়া 6115247562987   

1571.  মাঃ আঃ মিতন িময়া িপতা : জিলল ম ল ষ িদনম র গা া দঃ পাড়া 05 দা িনয়া 7756259235   

1572.  মাঃ র  সািদক িপতা : হােমদ আলী ষ িদনম র গা া দঃ পাড়া 05 দা িনয়া 1958073916   

1573.  মাঃ তাতা িময়া িপতা : আঃ খােলক ষ িদনম র গা া দঃ পাড়া 05 দা িনয়া 8656461889   

1574.  মাঃ শাম ি ন িপতা : হােজরা খা ন ষ িদনম র গা া দঃ পাড়া 05 দা িনয়া 5056210775   

1575.  মাছাঃ জােবদা খা ন িপতা : আব ল কােদর মিহলা হীিন গা া দঃ পাড়া 05 দা িনয়া 7756240862   

1576.  মাছাঃ ফিজলা খা ন িপতা 
রিহম উি ন 

মিহলা হীিন িলবািড়য়া ০৪ দা িনয়া ৯৫৫৩১২১০৩০   

1577.  মাছা: আ ারা বগম ত ছিমর উি ন আক  মিহলা হীিন গা া দঃ পাড়া 05 দা িনয়া 6115247564711   

1578.  মাঃ নয়ন িময়া িপতা : আ ল ছ ষ িদনম র গা া দঃ পাড়া 05 দা িনয়া 8206402813   

1579.  মাঃ রমজান আলী িপতা : মাঃ ইমান আলী ষ িদনম র শ মালা 05 দা িনয়া 7793088563   

1580.  হলাল উি ন আক  আ র গ র আক  ষ  গা া দঃ পাড়া 05 দা িনয়া 5956678535   

1581.  হােফজ মাহা দ আলী  মাঃ মাবারক আলী ষ িদনম র গা া উঃ পাড়া 05 দা িনয়া 5956366990   

1582.  মাঃ জিহ ল ইসলাম িপতা : মাঃ আঃ বােরক ষ িদনম র গা া উঃ পাড়া 05 দা িনয়া 2392906034   

1583.  মাঃ আ ল বােরক  মাঃ মাহা দ আলী ষ িদনম র গা া উঃ পাড়া 05 দা িনয়া 6115247561957   

1584.   পিরেতাষ চ  দাস 
িশ ল 

িপতা :  মেনার ন রাণী ষ িদনম র শ মালা 05 দা িনয়া 9567651204   

1585.  মাঃ আ ল মােলক উি ন িপতা : ত তািজম উি ন ষ িদনম র শ মালা 05 দা িনয়া 6115247564844   

1586.  কািমিন রািন িপতা : িচ র ন দাস মিহলা হীিন শ মালা 05 দা িনয়া 6115247564286   

1587.  মাছাঃ আয়শা আ ার 
িমনা ামী : আ ল মােলক মিহলা হীিন শ মালা 05 দা িনয়া 6115247563727   

1588.  মাঃ খাজাল উি ন িপতা : শমেশর আলী ষ িদনম র শ মালা 05 দা িনয়া 3256372529   

1589.  মাঃ রাকন িময়া িপতা : মাঃ আঃ 
মাতােলব 

ষ িদনম র শ মালা 05 দা িনয়া 9134198051   

1590.  মাছাঃ হােজরা খা ন িপতা : আহে দ আলী মিহলা হীিন শ মালা 05 দা িনয়া 8656333898   

1591.  মাঃ ল  িপতা : জােবদ আলী ষ িদনম র শ মালা 05 দা িনয়া 4606543811   



1592.  মাঃ লাল িময়া ফরাজী িপতা : সাহরাব আলী 
ফরাজী 

ষ িদনম র শ মালা 05 দা িনয়া 4156206932   

1593.  মাঃ ছাই ল ইসলাম িপতা : নােয়ব আলী ষ িদনম র শ মালা 05 দা িনয়া 1906618069   

1594.  মাঃ ল আিমন িপতা : ইউ ব আলী ষ িদনম র শ মালা 05 দা িনয়া 5506356327   

1595.  মাঃ িব াল হােসন িপতা : মাঃ নওয়াজ 
আলী 

ষ িদনম র শ মালা 05 দা িনয়া 6115247567029   

1596.  মাছাঃ মাহফজা বগম িপতা : অিলউর রহমান মিহলা হীিন শ মালা 05 দা িনয়া 5061374517   

1597.  মাঃ সেনআরা বগম িপতা : আ র রিশদ মিহলা হীিন শ মালা 05 দা িনয়া 5956508609   

1598.  মাঃ আেবদ আলী িপতা : ছেমদ আলী ষ িদনম র শ মালা 05 দা িনয়া 5506451367   

1599.  মাছাঃ ছিহনা খা ন িপতা : আমজাদ আলী মিহলা হীিন শ মালা 05 দা িনয়া 3706214479   

1600.  মাঃ রিফ ল ইসলাম িপতা : আ ল খােলক ষ িদনম র শ মালা 05 দা িনয়া 2356374799   

1601.  মাঃ সিফ ল ইসলাম িপতা : আ ল খােলক ষ িদনম র শ মালা 05 দা িনয়া 7306487989   

1602.  মাছাঃ নািছমা খা ন ামী : তারা িময়া মিহলা হীিন শ মালা 05 দা িনয়া 6115247561933   

1603.  মাঃ সালাম িময়া িপতা : সয়দ কােদর 
উি ন 

ষ িদনম র গা া উঃ পাড়া 05 দা িনয়া 3706754144   

1604.  মাছাঃ িশিরনা আ ার িপতা : জালাল উি ন মিহলা হীিন গা া উঃ পাড়া 05 দা িনয়া 7306330692   
 

1605.  মাঃ আ  তােহর িপতা-ইয়াদ আলী ষ িদনম র শ মালা ০৫ দা িনয়া ১৯০৬২৫৪৬৯১   
1606.  মাছাঃ ফিরদা ামী- মাঃ গালজার মিহলা হীনী শ মালা ০৫ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭০০০০৭৭   
1607.  মাছাঃ হনা আ ার িপতা- েসন আলী মিহলা হীনী শ মালা ০৫ দা িনয়া 370৬২৮৭৪২৬   
1608.  মাছাঃ সায়রা খা ন িপতা-হযরত আলী মিহলা হীনী শ মালা ০৫ দা িনয়া ৫৫০৬৪৫৮৩০৫   
1609.  মাছাঃ শািহদা খা ন িপতা- মাঃ ল ইসলাম মিহলা হীনী শ মালা ০৫ দা িনয়া ৩৭৪২৮৭০৩১৮   
1610.  মাছাঃ শাম াহার িপতা- মাঃ আেহদ আলী মিহলা হীনী শ মালা ০৫ দা িনয়া ১৯০৩৬৯০৫৮২   
1611.  মাছাঃ সমলা খা ন িপতা- মাঃ নািছম 

উি ন 
মিহলা হীনী শ মালা ০৫ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৪১৫৭   

1612.  আেনায়ারা বগম িপতা-আ ল মিতন মিহলা হীনী শ মালা ০৫ দা িনয়া ৭৩০৬৩৩৩৯৯৩   
1613.  মাছাঃ নািগস আ ার িপতা- মাঃ জনাব আলী মিহলা হীনী শ মালা ০৫ দা িনয়া ৮৬৫৬২৬৯০৬৮   
1614.  মাছাঃ িলিপ আ ার ামী- মাঃ মাফা ল 

হােসন 
মিহলা হীনী শ মালা ০৫ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৪১৮৮   



1615.  বগম িপতা- ত ইউ স আলী মিহলা হীনী শ মালা ০৫ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৪৯৩৬   
1616.  মাছাঃ িকয়া খা ন িপতা- মাঃ আ ল 

কিরম মা া 
মিহলা হীনী শ মালা ০৫ দা িনয়া ৩২৫৬৩০৩০৮৬   

1617.  মাছাঃ হােজরা খা ন ামী- ল ইসলাম মিহলা হীনী শ মালা ০৫ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৪১০৬   
1618.  মাছাঃ লাভলী আ ার ািম- হলাল উি ন 

ফরাজী 
মিহলা হীনী শ মালা ০৫  ৬১১৫২৪৭৫৬৪০৮১   

1619.  মাছাঃ েদজা খা ন িপতা- মাঃ খারেশদ 
আলী 

মিহলা হীনী শ মালা ০৫ দা িনয়া ৪১৫৬৪৯০৫৮৫   

1620.  মাছাঃ শাহানা পারভীন ামী- মাঃ আ ল 
বােরক ফরাজী 

মিহলা হীনী শ মালা ০৫ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৪০৪৬   

1621.  মাছাঃ ছালামা আ ার িপতা- মাঃ ছাই ল 
ইসলাম 

মিহলা হীনী শ মালা ০৫ দা িনয়া ৫৯৫৬৩২৪১১৪   

1622.  মাঃ ল ইসলাম লা  িপতা-জামাল উি ন 
ী 

ষ িদনম র গা া 
দি নপাড়া 

০৫ দা িনয়া ৩৭০৬২০২৫৮১   

1623.  মাছাঃ মাহ দা বগম িপতা- মাঃ আঃ বােরক মিহলা িহনী গা া 
দি নপাড়া 

০৫ দা িনয়া ৯১০৬২৩৬৪০৭   

1624.  মাঃ আশরা ল ইসলাম িপতা- মাঃ আ ল 
বােরক 

ষ িদনম র গা া 
দি নপাড়া 

০৫ দা িনয়া ৬৪০৬৫৮৮৭৫৩   

1625.  আছা ামান মাঃ আঃ মা ান ষ িদনম র গা া ০৫ দা িনয়া 8666544187   

1626.  মাঃ ছাই ল ইসলাম ল ইসলাম ষ িদনম র শ মালা ০৫ দা িনয়া 5056396871   

1627.  মাঃ লাল িময়া মাঃ ছিফর উি ন ষ িদনম র শ মালা ০৫ দা িনয়া 5506240430   

1628.  মাছাঃ সািফয়া খা ন মাঃ তিমজ উি ন মিহলা িহনী গা া উ র পাড়া ০৫ দা িনয়া 4606243352   

1629.  মাঃ ছাই ল ইসলাম মাঃ ছেমদ আিল ষ িদনম র গা া দি ণ 
পাড়া 

০৫ দা িনয়া 2806367831   

1630.  মাঃ িগয়াস উি ন আঃ ক স ষ িদনম র গা া উ র পাড়া ০৫ দা িনয়া 1908361247   

1631.  মাছাঃ আছমা খা ন মাঃ আিজ ল হক মিহলা িহনী গা া দি ন 
পাড়া 

০৫ দা িনয়া 4156217541   

1632.  মাছাঃ সিলনা আ ার মাঃ রা ম আলী মিহলা িহনী গা া দি ন 
পাড়া 

০৫ দা িনয়া 9106655732   



1633.  আফেরাজা আ ার সীমা মাঃ আনা ল ইসলাম মিহলা িহনী গা া উ র পাড়া ০৫ দা িনয়া 1507061420   

1634.  মাছাঃ লতানা রািজয়া মাঃ রজাউল কিরম মিহলা িহনী গা া ০৫ দা িনয়া 9106315592   

1635.  সােহরা মাঃ আ স সালাম মিহলা িহনী গা াচর পাড়া ০৫ দা িনয়া 6406595568   

1636.  মাঃ উেমদ আলী সেমদ আলী ষ িদনম র গা া দ  পাড়া ০৫ দা িনয়া 8206217526   

1637.  মাছাঃআেনায়ারা খা ন মাঃ খাজাল উি ন মিহলা িহনী গা া দঃ পাড়া ০৫ দা িনয়া 6115247562599   

1638.  মাছাঃআেনায়ারা বগম হােমদ আলী মিহলা িহনী শ মালা ০৫ দা িনয়া 7306324943   

1639.  মাআকরা ল ইসলাম মাঃ িময়া হােসন ষ িদনম র শ মালা ০৫ দা িনয়া 2398327201   

1640.  মাছাঃ মমতাজ বগম আহা দ আলী মিহলা িহনী শ মালা ০৫ দা িনয়া 7306408530   

1641.  মাঃ রিফ ল ইসলাম মাঃ ঈমান আলী ষ িদনম র শ মালা ০৫ দা িনয়া 2806220139   

1642.  মাছাঃ ফিজলা খা ন ফখ ন ইসলাম মিহলা িহনী শ মালা ০৫ দা িনয়া 1906491814   

1643.  মাঃ ছিফর উি ন ত ওয়াজ উি ন ষ িদনম র শ মালা ০৫ দা িনয়া 6115247564008   

1644.  মাঃ শিফ ল ইসলাম নছর আলী ষ িদনম র শ মালা ০৫ দা িনয়া 6436360272   

1645.  মাছানাসিরন লতানা মাহা দ আলী মিহলা িহনী গা া উ র পাড়া ০৫ দা িনয়া 5056519910   

1646.  মাঃ জ িময়া মাঃ আমজাদ আলী ষ িদনম র গা া উ র পাড়া ০৫ দা িনয়া 1906474661   

1647.  মাঃ শামছ উি ন মাঃ আ ল হািমদ  ষ িদনম র গা া উ র পাড়া ০৫ দা িনয়া 5506592921   

1648.  মাছাঃ মিরয়ম বগম নওেশর আলী মিহলা িহনী গা া দঃ পাড়া ০৫ দা িনয়া 3256327911   

1649.  মাঃ মিজবর রহমান কােশম আলী ষ িদনম র গা া দঃ পাড়া ০৫ দা িনয়া 9553237034   

1650.  মাছাঃ রখা আ ার মাঃ আ র রা াক মিহলা িহনী গা া উ র পাড়া ০৫ দা িনয়া 6115247561999   

1651.  মাঃ ই ািফল ইসলাম মাঃ আিমর হােসন ষ িদনম র গা া উ র পাড়া ০৫ দা িনয়া 3725092583   

1652.  মাঃ আ ল কােদর  মাঃ খারেশদ আলী ষ িদনম র গা া দ  পাড়া ০৫ দা িনয়া 4606468199   

1653.  মাছাঃ রখা আ ার আ র রা াক মিহলা িহনী গা া দ  পাড়া ০৫ দা িনয়া 5506456937   



1654.  মাঃ আিমর হােসন শমেশর আলী ষ িদনম র গা া উ র পাড়া ০৫ দা িনয়া 1003205398   

1655.  মাছাঃ উে  ল ম  আ ল হক মিহলা িহনী গা া দ  পাড়া ০৫ দা িনয়া 8656332635   

1656.  মাছাঃ অ ফা খা ন মাঃ িব াল হােসন মিহলা িহনী গা া দ  পাড়া ০৫ দা িনয়া 6115247562678   
 

1657.  মাঃ নািছর উি ন মাঃ ছালায়মান ষ িদনম র গা া উ রপাড়া ০৫ দা িনয়া ৫৯৫৬৬৯৭৬১৮   
1658.  মাছাঃ জাসেন আর 

খা ন 
িপতা-আ ল মিজদ মিহলা িহনী শ মালা ০৫ দা িনয়া ৪১৫৬৪০৭৪৬৪   

1659.  মাছাঃ র জাহান িপতা-কােশম আলী মিহলা িহনী গা া দি নপাড়া ০৫ দা িনয়া ৯১০৬৪৫৯৫২৩   
1660.  মাঃ লাল িময়া িপতা-আঃ আিজজ ষ িদনম র গা া দি নপাড়া ০৫ দা িনয়া ৭৭৫৬২৪ ১৮৭৮   
1661.  মাঃ খাকন িময়া মাঃ কিবর ি  ষ িদনম র কাওয়াল  ০৫ দা িনয়া ১৯৮৮৬১১৫২৪৭০

০০০৪৬ 
  

1662.  মাঃ মিজবর রহমান ছােহদ আলী ষ িদনম র শ মালা ০৫ দা িনয়া ৯১০৬৪৭৫৩১৩   
1663.  মাঃ আ ল হােসন মাঃ আ ল গিন ষ িদনম র শ মালা ০৫ দা িনয়া ৮২০৬৪০৪৬৭৮   
1664.  মাঃ আ ল ক ছ িপতা-করম আলী ষ িদনম র শ মালা ০৫ দা িনয়া ৫৯৫৬৪৩৪৪০০   
1665.  মাঃ লাল িময়া িপতা-শােহব আলী ষ িদনম র শ মালা ০৫ দা িনয়া ৭৩০৬৬৭২৪১৬   
1666.  মাঃ মিজ র রহমান িপতা- মাঃ ছ র উি ন ষ িদনম র শ মালা ০৫ দা িনয়া ৬৪০৬৫৯০২০৫   
1667.  মাঃ লাল িময়া লা  িপতা- ত আ ল হােসন ষ িদনম র শ মালা ব ০৫ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৭০৩৮   
1668.  মাঃ ওসমান গিন হােসন আলী বপারী ষ িদনম র গা া দি নপাড়া ০৫ দা িনয়া ৭৭৫৬৪৫৪৬৪৬   
1669.  মাঃ ল ইসলাম িপতা- মাঃ আিমর উি ন ষ িদনম র গা া দি নপাড়া ০৫ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬২৯০

০ 
  

1670.  মাঃ আ ল হােসন 
আক  

মাঃ আ ল মাতােলব 
আক  

ষ িদনম র শ মালা ০৫ দা িনয়া ৭৩০৬২৯২৩৬৩   

1671.  মাঃ ফা ক িময়া 
 

মাহা দ আলী ষ িদনম র শ মালা ০৫ দা িনয়া ৪১৫৬৪৭০৯৩৪   

1672.  মাঃ সিলম িময়া িপতা- মাঃ হািফজ উি ন ষ িদনম র গা া দি নপাড়া ০৫ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৫২৮৬৩   
1673.  মাঃ আ  হািনফা িপতা-শমেসর আলী ষ িদনম র শ মালা ০৫ দা িনয়া ৫৫০৬৬৭৬৬১৭   
1674.  মাছাঃ হািছনা খা ন িপতা-ওয়াজ উি ন মিহলা  শ মালা ০৫ দা িনয়া ৫৯৫৬২২৭৮১২   
1675.  মাঃ বা ল িময়া িপতা- মাঃ ইি ছ আলী ষ িদনম র শ মালা ০৫ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৪১৮

৬ 
  

1676.  মাঃ উমর ফা ক িপতা- মাঃ আঃ সা ার ষ িদনম র গা া দি নপাড়া ০৫ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬২৫৮৪   
1677.  মাছাঃ র জাহান িপতা-কােশম আলী মিহলা িহনী  ০৫ দা িনয়া ৯১০৬৪৫৯৫২৩   



1678.  মাছাঃ শািহদা আ ার ই াহীম মিহলা িহনী শ মালা ০৫ দা িনয়া ৩২৫৬৩১৯৬২৯   
1679.  শাহানাজ বগম গালাম মা ফা মিহলা িহনী  ০৫ দা িনয়া ৩২৫৬১৪৪০০১   
1680.  রাহা বা  িপতা- জৗমত আলী মিহলা িহনী শ মালা পি ম ০৫ দা িনয়া ২৮০৬৪১২৭৮৫   
1681.  মাঃ মা াক আহ দ র মাহা দ ষ িদনম র শ মালা ০৫ দা িনয়া ১৫০০১৫০১৭০   
1682.  মাছাঃ সািবনা ইয়াসিমন র মাহা দ মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ০৫ দা িনয়া ৫৯৫৬৪৫০১২৫   
1683.  মাছাঃ শাহানাজ বগম আ  বকর িসি ক মিহলা িহনী  ০৫ দা িনয়া ৮৬৫৬৫১৮৭০৪   
1684.  মাছাঃ আি য়া খা ন মাঃ র মাহা দ মিহলা িহনী শ মালা ০৫ দা িনয়া ২৩৫৬৬০৯৭০৭   
1685.  মাঃ আঃ আিজজ আছর উি ন ষ িদনম র গা া উ রপাড়া ০৫ দা িনয়া ২৩৫৬৫৯৮১৪০   
1686.  মাঃ লাল িময়া হাসমত আলী ষ িদনম র গা া উ রপাড়া ০৫ দা িনয়া ৪১৫৬৪৫৮২৩৬   
1687.  মাঃ িগয়াস উি ন ত হােসন আলী ডা ার ষ িদনম র গা া উ রপাড়া ০৫ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৩১২৮   
1688.  মাঃ জিহ ল ইসলাম মাঃ শাম ল ইসলাম ষ িদনম র শ মালা ০৫ দা িনয়া ৮২০৬২৮৫২৬৭   
1689.  মাঃ আঃ রা াক িপতা-আসর উি ন ষ িদনম র গা া উ রপাড়া ০৫ দা িনয়া ৫০৬৬৬৬৪৭৯৯   
1690.  মাছাঃ খােদজা খা ন িপতা-ওয়াজ উি ন মিহলা  শ মালা ০৫ দা িনয়া ৫০৫৬৩১৬০২৮   
1691.  মাঃ নািজম উি ন িপতা- তআ ল আলীম ষ িদনম র শ মালা ০৫ দা িনয়া ৪৮০৫৪৮১৪০০   
1692.  মাছাঃ ছিকনা খা ন িপ- মাঃ ল আিমন ফরাজী মিহলা িহনী শ মালা ০৫ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৩৬৮৪   
1693.  মাছাঃ পারভীন আ ার ামী-িব াল হােসন ম ল মিহলা িহনী শ মালা ব ০৫ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭০০০০১৩   
1694.  আ  সাঈদ িপতা- ল ইসলাম ষ িদনম র শ মালা ০৫ দা িনয়া ৪১৯৪০২৫৫৬৭   
1695.  মাছাঃ কাম ন নাহার মাঃ শাম ি ন মিহলা  শ মালা ০৫ দা িনয়া ৫৯৯২৬৩৮৯৮০   
1696.  মাঃ িব াল হােসন ম ল মাঃ কামাল উি ন ম ল ষ িদনম র শ মালা ০৫ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৪১৪৩   
1697.  মাঃ লতান িময়া িপতা- মাঃ হােছণ আলী ষ িদনম র গা া দি নপাড়া ০৫ দা িনয়া ৩৭০৬২২৭৯৬৮   
1698.  মাছাঃ আি য়া খা ন িপতা- হােছন আলী মিহলা িহনী শ মালা ০৫ দা িনয়া ৪১৫৬৩১৪৪৪৭   
1699.  মাছাঃ লাকী আ ার িপতা- মাঃ আতাব উি ন মিহলা িহনী শ মালা ০৫ দা িনয়া ১৯০৬২৯৫৫৪৬   
1700.  মাছাঃ আেমনা খা ন িপতা-হােমদ আলী মিহলা িহনী গা া উ রপাড়া ০৫ দা িনয়া ৯১০৬৬২২৮৫৬   
1701.  মাছাঃ কালানী খা ন িপতা-পাষান আলী ফরাজী মিহলা িহনী শ মালা   ৪১৫৬২৮৯৪১৭   
1702.  মাছাঃ লাভলী আ ার িপতা-আ র রিহম মিহলা িহনী শ মালা ০৫ দা িনয়া ২৩৮০৩১৭০৮৭   
1703.  মাছাঃ আেনায়ারা খা ন িপতা-জিসম উি ন মিহলা িহনী শ মালা ০৫ দা িনয়া ৪৬০৬৩২৬৭১০   
1704.  মাছাঃ মািনক জান িপতা-হা ন আলী মিহলা িহনী শ মালা ০৫ দা িনয়া ৪৬০৬৪১৮৫৯০   
1705.  মাছাঃ ফিরদা খা ন িপতা- মাঃ ফজ ল হক মিহল িহনী শ মালা ০৫ দা িনয়া ৫০৬১৪৬৩৭০৮   
1706.  হােজরা বগম িপতা-লাল িময়া মিহলা িহনী শ মালা ০৫ দা িনয়া ৫১০০০১০২৫৪   
1707.  পরিমলা খা ন ন র আলী মিহলা িহনী শ মালা ব ০৫ দা িনয়া ৬৪০৬২২২৯২৪   
1708.  মাঃ ওমর ফা ক মাঃ আসা ল ইসলাম ষ  িদনম র শ মালা ০৫ দা িনয়া ৯১৩১৪৯৮২৫৬   
1709.  মাছাঃ ফােতমা খা ন িপতা- মাঃ আ ল গ র মিহলা িহনী শ মালা ব ০৫ দা িনয়া ২৩৫৬২৩৩৪৯০   



1710.  মাছাঃ েদজা খা ন িপতা-ছামাদ আলী মিহলা িহনী শ মালা ০৫ দা িনয়া ২৮০৬৩২৫৭২২   
1711.  মাঃ লতান িময়া ান িময়া ষ িদনম র শ মালা ০৫ দা িনয়া ২৮০৬৭২৩৮৭৬   
1712.  মাছাঃ আেনায়ারা বগম িপতা- মাঃ আলাল উি  মিহলা িহনী শ মালা ০৫ দা িনয়া ৩৭০৬২২৬৭২১   
1713.  মাঃ িমলন িময়া িপতা- মাঃ তারা িময়া ষ িদনম র শ মালা ০৫ দা িনয়া ৪১৯৬৩২৫৯৪০   
1714.  মাছাঃ র জাহান বগম িপতা-আ  উি ন মিহলা িহনী গা া দি নপাড়া ০৫ দা িনয়া ৮৬৫৬৪২৪৯২৯   
1715.  মাঃ আই ব আলী িপতা-অিছম উি ন ষ িদনম র শ মালা ০৫ দা িনয়া ৩২৫৬৪০৮৭৪৫   
1716.  মাছাঃ আেমনা বগম মাঃ মাহা দ তারী মিহলা িহনী গা া ৫ দা িনয়া ১৪৫৮২৬২৬৮৮   

1717.  মাঃ ম রচল হক মাঃ শাম ল হক রচষ িমক গা া দঃ ৫ দা িনয়া ৬৪০৬৩৬২৩৪০   

1718.  মাঃ আিজ ল ইসলাম আঃ আউয়াল রচষ িমক গা া দঃ ৫ দা িনয়া ১৯০৬৬৭৪৫৯১   

1719.  মাছাঃ ৎ াহার মাঃ আ  দােনশ মিহলা িহনী গা া দঃ ৫ দা িনয়া ৫৯৫৬২২৭২৯১   

1720.  মাছাঃ খােদজা খা ন শমেশর আলী মিহলা  িহনী গা া দঃ ৫ দা িনয়া ৭৭৫৬৩২৪৫৫৯   

1721.  মাঃ ই াজ আলী মাঃ শওকত আলী রচষ িমক শ মালা ৫ দা িনয়া ৭৭৫৬৮০১৪৩২   

1722.  জা া ল ফরেদৗস সিনয়া মাঃ শাজাহান িময়া মিহলা িহনী গা া উঃ ৫ দা িনয়া ১৯৫৩৭৯৭১২১   

1723.  েল রী রানী িন রিবদাস মিহলা িহনী শ মালা ৫ দা িনয়া ৫০৫৬২৫২২৭২   

1724.  মাছাঃ িন ফা আকতার ামী- মাঃ মন িময়া মিহলা িহনী গা া ৫ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৫০৯২   

1725.  মাঃ ফজ ল হক মাঃ হােছন আলী র ষ িমক গা া দঃ ৫ দা িনয়া ৭৩৬০৮২২৫০৩১   

1726.  মাছাঃ ফিজলা খা ন খা  িময়া মিহলা িহনী শ মালা ৫ দা িনয়া ৬৮৫৬৪৫৫৩১৩   

1727.  মাছাঃ সায়লা আ ার খােলক মিহলা  িহনী গা া উঃ ৫ দা িনয়া ৮২২৬৭২৩৩৮৮   

1728.  মাছাঃ আেমনা খা ন  আ ল হােসন  মিহলা িহনী  গা া ৫ দা িনয়া ৩৭০৬৩০৯১১৩   

1729.  মাছাঃ হািসনা খা ন  আেবদ আলী ম ল  মিহলা  িহনী  গা া উঃ ৫ দা িনয়া ৩৭০৬৫৪৫৪৬৮   

1730.  মাছাঃ হািলমা খা ন  ক ছ আলী  মিহলা  িহনী  গা া দঃ ৫ দা িনয়া ১০০৩১৬৪৬২৯   



1731.  মাঃ র ল ইসলাম আশরাফ আলী ম ল  র ষ িমক গা া দঃ ৫ দা িনয়া ৫৫০৬২১৫৬৮৯   

1732.  মাঃ হািফ র রহমান   মাঃ জমেসদ আলী  ◌ৃর ষ  িমক   গা া উঃ ৫ দা িনয়া ১৪৫৬৪৪৫৯৯৬   

1733.  মাঃ িবল◌াল হােসন হােসম আলী ী র ষ িমক  গা া উঃ ৫ দা িনয়া ১৪৫৬৪৭৭১৬৩   

1734.  মাছাঃ িশিরনা আ ার  আ ল কােশম ম ল মিহলা  িহনী   গা া উঃ ৫ দা িনয়া ৫০৫৬৫৯৫২৭৪   

1735.  মাছাঃ হােজরা খা ন   মাঃ মেয়জ উ&& ন  মিহলা  িহনী   গা া দঃ ৫ দা িনয়া ৯১০৬২৩৩৪৮০   

1736.  মাঃ হািনফা  সেমদ আলী  র ষ  িমক  গা া দঃ ৫ দা িনয়া ৭৭৫৬২১৬৩০০   

1737.  মাছাঃ ল ম আ ার   মাঃ রা াক িময়া  মিহলা  িহনী শ মালা ৫ দা িনয়া ৮৬৬২১৮৬৯৫৯   

1738.  মাঃ লাল িময়া  ইি ছ আলী ী  র ষ িমক  শ মালা  ৫ দা িনয়া ৭৩০৮৩০৭৯৫৩   

1739.   মাছাঃ িশদা খা ন   মাঃ হযরত আলী  মিহলা  িহনী  শ মালা  ৫ দা িনয়া ৪১৫৬৫১৮৩৬৯   

1740.   মাঃ হািনফ   মাঃ জােবদ আলী  র ষ  িমক  শ মালা  ৫ দা িনয়া ১৪৫৬৪৭৬০৪১   

1741.   িবলিকছ আ ার   মাঃ জােবদ আলী  মিহলা  িহনী  শ মালা  ৫ দা িনয়া ৯১০৬৪৫০৭৪৬   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1742.  মাছাঃ হাসনা খা ন ামী: মাঃ হযরত আলী মিহলা িহনী শ মালা ৬ দা িনয়া  ৬১১৫২৪৭৫৬৪৮৬২   

1743.  মাছাঃ জ রন আ ার র ল ইসলাম মিহলা িহনী শ মালা ৬ দা িনয়া  ৪১৫৬৬১৫৫০৪   

1744.  মাঃ আ র রহমান মাঃ গালাম মা ফা র ষ িমক শ মালা প. ৬ দা িনয়া  ৬১১৫২৪৭৫৬৭২২২   

1745.  মাঃ িবল◌াল হােসন মাঃ মক ল হােসন র ষ িমক শ মালা প. ৬ দা িনয়া  ৩৭০৬৬১১০১৩   

1746.   মাঃ ইমান আলী ত ফজর আলী র ষ িমক শ মালা প.  ৬ দা িনয়া  ৬১১৫২৪৭৫৬৭৫৯৫   

1747.  মাছাঃ হািসনা খা ন িমজান িময়া মিহলা িহনী শ মালা  ৬ দা িনয়া  ১৪৮৫৯০০৭৭১   

1748.  মাঃ লাল িময়া মাঃ মায়াে ম হােসন র ষ িমক শ মালা ৬ দা িনয়া  ৬৮৫৬৪৮৩০৩৪   

1749.  মাঃ মাহ ল আলম মাঃ আঃ ক ছ র ষ িমক দা িনয়া ৬ দা িনয়া  ২৩৫৬৬২৭৭৪১   

1750.  মাঃ আ ল জ ার নওয়াজ আলী র ষ িমক শ মালা প.  ৬ দা িনয়া  ৮৬৫৬৪১১৮৮৪   

1751.   জয়নাল আেবদীন আ ল গিন র ষ িমক গা াচরপাড়া ৬ দা িনয়া  ৭৭৫৬৫৯৬৪৮৭   

1752.  আ ল কাই ম আ ল র র ষ িমক গা াচরপাড়া ৬ দা িনয়া  ৮২০৬৬২৩৬৮১   

1753.  মাঃ ইছব আলী ফজ ল হক র ষ িমক গা াচরপাড়া ৬ দা িনয়া  ৮৬৫৬৭২৯০৬১   

1754.  শফালী মাঃ আিজ ল হক মিহলা িহনী গা াচরপাড়া ৬ দা িনয়া  ৪১৫৬৫৮৯৬৮৩   

1755.  মাঃ শাহজাহান মাঃ আ ল বােরক র ষ িমক গা াচরপাড়া ৬ দা িনয়া  ৯১০৬৭১২৮২২   

1756.  মাঃ আিজ ল হক মাঃ মায়াে ম হােসন র ষ িমক গা াচরপাড়া ৬ দা িনয়া  ৯১০৬৫৪৭৪২৬   



1757.  মাঃ আেলক রববানী আ ল মাতােলব র ষ িমক শ মালা প. ৬ দা িনয়া  ১৪৫৬৪৩১৪৪২   

1758.  মাঃ সাই ল ইসলাম মাঃ মনতাজ আলী র ষ িমক শ মালা প.  ৬ দা িনয়া  ৪৬০৬৫৫৬১২৬   

1759.  মাছাঃ িন ফা  ামী: মাঃ ই ািহম 

খিলল 

মিহলা িহনী শ মালা  ৬ দা িনয়া  ৬১১৫২৪৭৫৬৭৪৮৮   

1760.  মাছাঃ নাজমা আ ার মাঃ আ ল কােসম মিহলা িহনী গা াচরপাড়া ৬ দা িনয়া  ৫৫১১৪৩৬৯১৬   

1761.  মাছাঃ ির া   মাঃ আঃ কাই ম মিহলা িহনী শ মালা ৬ দা িনয়া  ৬৪০৬৪৩২৮০৪   

1762.  মাঃ হলাল উি ন আ ল ক স র ষ িমক গা াচরপাড়া ৬ দা িনয়া  ৮৬৫৬৫৬২২০৭   

1763.  মাছাঃ রিজয়া মাবারক হােসন মিহলা িহনী গা াচরপাড়া ৬ দা িনয়া  ৫৫০৬৭০১৩৯৯   

1764.  মাছাঃ আিছয়া বগম ই ািহম সরকার মিহলা িহনী শ মালা ৬ দা িনয়া  ৪৬০৬৪৩৮২৩৪   

1765.  মাঃ মাতােলব হােসন খারেশদ আলী র ষ িমক শ মালা ৬ দা িনয়া  ৭৭৫৬৩৬০৬৭৮   

1766.  আহ দ আলী মিজদ র ষ িমক গা াচরপাড়া ৬ দা িনয়া  ৬৪০৬৫৪৯২৪৩   

1767.  মাঃ শিফ ল ইসলাম আ ল হক  র ষ িমক শ মালা প.  ৬ দা িনয়া  ৫০৫৬৪০১৭৮   
 

1768.  মাঃ দ য়ার হােসন   মাঃ তােলব আলী  ষ  িমক দা িনয়া 
ল ী র  

০৬ দা িনয়া  ৬১১৫২৪৭৫৬৬৮১৩   

1769.  মাঃ গালাম মা ফা  আকতার আলী  ষ িদনম র  দা িনয়া 
ল ী র  

০৬ দা িনয়া  ৯৫৫৩১৯৯৮৮৭   

1770.  মাঃ সির ল ইসলাম   মাঃ জ িময়া  ষ  িমক  দা িনয়া 
ল ী র  

০৬ দা িনয়া  ৪১৬২৪৬০৭৩৯   

1771.  মাঃ আিরফ রববানী   মাঃ মিতউর রহমান  ষ   িমক  দা িনয়া 
ল ী র  

০৬ দা িনয়া  ১৯০৬৩৯৫৯০৮   

1772.  মাঃ লাল িময়া   মাঃ জলাল উি ন ষ িদনম র দা িনয়া 
ল ী র  

০৬ দা িনয়া  ৪১৫৬৬১৩২৭৭   

1773.  মাঃ ওমর ফা ক   মাঃ ইি স আলী  ষ  িমক  দা িনয়া 
ল ী র  

০৬ দা িনয়া  ৯১০৬৩৫০২৯২   



1774.  মাঃ সমর আলী   ত উেমদ আলী  ষ  িমক  দা িনয়া 
ল ী র  

০৬ দা িনয়া  ৬১১৫২৪৭৫৬৬৮৪৪   

1775.  মাঃ আ ল মিজদ  আকতর আলী  ষ  িমক  দা িনয়া 
ল ী র  

০৬ দা িনয়া  ১৯০৬৪২৯৯০৫   

1776.  মাছা: র বা   মিফজ উি ন  মিহলা  িহনী  দা িনয়া 
ল ী র  

০৬ দা িনয়া  ৪১৫৬৫৮০৬১৭   

1777.  আেলক জান  ত েসন আিল  মিহলা  িদনম র  দা িনয়া 
ল ী র  

০৬ দা িনয়া  ৬১১৫২৪৭৫৬৫৯২৪   

1778.  মাঃ মাহ র উ াহ ( মন) মা: এ.িব. িসি ক  ষ িমক  দা িনয়া 
ল ী র  

০৬ দা িনয়া  ৪৬০৬৪০৪৪৮৩   

1779.  মাঃ আিম ল ইসলাম  ত হােছন আলী ষ িমক    দা িনয়া 
ল ী র  

০৬ দা িনয়া  ৬১১৫২৪৭৫৬৬৭৯৪   

1780.   মাঃ আল আিমন  লাল িময়া ষ  িমক  দা িনয়া 
ল ী র  

০৬ দা িনয়া  ৭৩৩০০৮৯২২৩   

1781.  মাছাঃ জাবদা খা ন  হাতম আলী ফিকর  মিহলা িদনম র দা িনয়া 
ল ী র  

০৬ দা িনয়া  ৪৬০৬২৮০৪৪৬   

1782.  মাঃ গালাম মা ফা   মাঃ ছােমদ আলী  ষ িমক  দা িনয়া 
ল ী র  

০৬ দা িনয়া  ৬৮৫৬৩৬১০০৮   

1783.  মাছাঃ েদজা খা ন   মাঃ আ াস আলী  মিহলা িমক  দা িনয়া 
ল ী র  

০৬ দা িনয়া  ৬৮৫৬৫২৪৩২৪   

1784.  মাঃ আিজ ল হক  ত মাছেলম উি ন  ষ িদনম র দা িনয়া 
ল ী র  

০৬ দা িনয়া  ৬১১৫২৪৭৫৬৬১০৯   

1785.  রিহমন নছা  ইয়াজ উি ন  মিহলা িহনী  দা িনয়া 
ল ী র  

০৬ দা িনয়া  ৪১৫৬৫৮৯৯৫৬   

1786.  মাছাঃ হােজরা খা ন শােহদ আলী  মিহলা  িদনম র  দা িনয়া 
ল ী র  

০৬ দা িনয়া  ৮২০৬৪৯৬১৬১   

1787.  মাছাঃ নািগস  আঃ জববার  মিহলা  িমক  দা িনয়া 
ল ী র  

০৬ দা িনয়া  ৬৯৫৬২৭৬৬৩৭   

1788.  মাছাঃ আিমনা খা ন   মাঃ ছেমদ আলী মিহলা িদনম র দা িনয়া 
ল ী র  

০৬ দা িনয়া  ৬১১৫২৪৭৭৫৬৬৮৫২   

1789.  শাম াহার  িসফত উ াহ  মিহলা িমক দা িনয়া 
ল ী র  

০৬ দা িনয়া  ৮৬৫৬৩২৬১৬৫   



1790.  মাছ : আয়তন নছা   নগবর আলী  মিহলা িদনম র  দা িনয়া 
ল ী র  

০৬ দা িনয়া  ৫৯৫৬৪৯৬৩২৬   

1791.  সািফয়া খা ন রাপ আলী  মিহলা  িদনম র  দা িনয়া 
ল ী র  

০৬ দা িনয়া  ৫০৮৪৪৮২৩৮৮   

1792.  মাছা: রতনা আ ার  মাঃ তারা িময়া  মিহলা  িদনম র  দা িনয়া 
ল ী র  

০৬ দা িনয়া  ৯১০৬৪৮৬৪৭৬   

1793.  মাঃ আনা ল হক   মইন উি ন  ষ  িমক দা িনয়া 
ল ী র  

০৬ দা িনয়া  ৪১৫৬৬৫২৪৬৫   

1794.  মাঃ হলাল উি ন   মাঃ আিমর হােসন ষ িমক দা িনয়া 
ল ী র  

০৬ দা িনয়া  ৩২৫৬৪৪২০৫৮   

1795.  মাঃ আ স সামাদ  মােফজ উি ন  ষ িমক  দা িনয়া 
ল ী র  

০৬ দা িনয়া  ৫৫০৬৫৮৮১৪৩   

1796.  মাঃ মাবারক ই ািহম সরকার  ষ  িমক  দা িনয়া 
ল ী র  

০৬ দা িনয়া  ৬৮৫৬৬০২৩২৮   

1797.  মাঃ সাই ল ইসলাম  জেবদ আলী ষ িমক  দা িনয়া 
ল ী র  

০৬ দা িনয়া  ৫৫০৬৬২২৮৯২   

1798.  মাঃ আলাল উি ন   মাঃ আঃ মিজদ  ষ  িমক  দা িনয়া 
ল ী র  

০৬ দা িনয়া  ৩২৫৬৬২৮০৩৭   

1799.  মাঃ মন িময়া  মাঃ রিফ ল ইসলাম  ষ িমক  দা িনয়া 
ল ী র  

০৬ দা িনয়া  ৯৫৭০২৩৬৬১৩   

1800.  মাঃ লাল িময়া ত ছেমদ আলী  ষ িদনম র দা িনয়া 
ল ী র  

০৬ দা িনয়া  ৬১১৫২৪৭৫৬৬৫০৫   
 

 

1801. মাছা: শাহানাজ   মা: আেবদ  মিহলা  িমক শ মালা  ০৬ দা িনয়া  ২৩৫৬২৯০৫৮১   
1802. মাছা: ছ রা খা ন  আ ল হােসন  মিহলা  িদনম র  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৫৫০৬২১৩২৪৭   
1803. মাছা: আেয়শা খা ন আ ল হােসন  মিহলা   িমক  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৭৭৫৬২৭৭৫১৮   
1804. মাছা: রািজয়া খা ন  মা: িমঞা হােসন  মিহলা িমক  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ১৯০৯৬১২৭৫৪   
1805. মাছা: লজান বগম   মা: মাতােলব হােসন  মিহলা  িদনম র শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৫০৫৬৪৮৫৪৩৫   
1806.  মাছা: িরনা বগম   মা: আ ল গিণ  মিহলা  িমক  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ১৯০৬৪৮৭৮৭৯   
1807. মাছা: শািহদা খা ন  মা: আ: মজীদ  মিহলা  িমক  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৬১১৫২৪৭৫৬৭৩২১   
1808. মাছা: শফালী আ ার   মা: রী ইসলাম  মিহলা  িমক  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৫০৫৬৪২৭৯২৪   
1809. মাছা: ফােতম বগম  মাহ দ আলী  মিহলা  িহনী  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৫৫০৬২৭৯৮৭৫   
1810. রােকয়া আ ার ইি স আলী  মিহলা  িদনম র  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৯৫৭২০৯৭২৮৬   



1811. মাছা: জােমনা খা ন   মা: আব ল ছ  মিহলা  িহনী  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৬১১৫২৪৭৫৬৭৯৪৭   
1812. মাছা: হািছনা খা ন   জানাব আিল িসপাই  মিহলা িমক    শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৪৬০৬২১৬৫৭২   
1813. মাছা: রিহমা বগম  মহর আলী  মিহলা িমক  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ১৯০৬৩৯৫৮৬৬   
1814. মাছা: রজান বগম  আফাজ উি ন  মিহলা িদনম র শ মালা ০৬ দা িনয়া  ১৪৫৬৩১২৬৪২   
1815. মাছা: রােহলা খা ন   মা: আ ল শ র  মিহলা িমক  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ১৪৫৬৪৩০৬০০   
1816. মাছাঃ িলিপ আ ার  আমছর আলী  মিহলা িমক  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৫৫২৪৩৫৩০৯০   
1817. মাছা: ফিজলা বগম  মাঃ জামাল উি ন  মিহলা িদনম র শ মালা ০৬ দা িনয়া  ১৯০৬৩৫২৬০২   
1818. মাছা: সিখনা বগম  িসরা ল ইসলাম  মিহলা িহনী  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৭৩০৬৪৪৮০২৩   
1819. মাছা: িফেরাজা  শাম ি ন শাহ  মিহলা িদনম র  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৪১৫৬৪২৭১৩২   
1820. মাছা: জিমলা আ ার   মা: আ স সালাম  মিহলা িমক  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৬১১৫২৪৭৫৬৭৬৩৮   
1821. মাছা: মিজনা খা ন আলামি ন  মিহলা িদনম র শ মালা ০৬ দা িনয়া  ২৮০৬৩৬০৬৮৭   
1822. মাছা: রিমছা খা ন ননাজ আলী  মিহলা িমক শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৯১০৬৩৫১৮৮৬   
1823. হািমদা বগম  হযরত আলী মিহলা িদনম র  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৫০৫৫৫৯০৯৫৩   
1824. মাছা: মেনায়ারা বগম   মা: শহরাব আলী  মিহলা িদনম র  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৯১০৬৩০৮৭৯৫   
1825. মাছা: রািকয়া বগম  আববাস আলী  মিহলা িদনম র  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৪৬০৬২৭৯৯৩৫   
1826. মাছা: হাসেন আরা বগম আ ল হাই মিহলা িমক শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৫৫০৬৩১৫০৭৫   
1827. মাছা: সােজদা বগম   মা: এমদা ল িময়া  মিহলা িমক শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৬২০৬৩১৫৬৫০   
1828. মাঃ আব ল মােলক  আ ল হাই  ষ িমক  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৬৮৫৬৪১০৬১৫   
1829. মাঃ ন ল হক   মাঃ ত আলী  ষ িমক  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৫৫০৬৪০৭৩৬৯   
1830. মাঃ আলাল উি ন  সােহব আলী  ষ িমক  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৯১০৬৪৩১২৮২   
1831. মাঃ আ স ছালাম  জয় ি ন  ষ িমক  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৫৫০৬৫৫৩৩৭৮   
1832. মাঃ আেনায়ার হােসন মা: আ ল হােসন ষ িমক  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৫৯৫৬৩৯৮৯৪৪   
1833. মাঃ মায়াে ম হােসন   হােসন আিল ষ িদনম র শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৯১১৯২২৪৩৯৩   
1834. মাঃ মাশারফ হােসন  শাহাদ আলী  ষ িমক    শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৩২৫৬৪০৪৩৫৫   
1835. মাঃ নািছর উি ন ওয়ােহদ আলী ম ল ষ িমক  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৬৮৫৬৩৬০৫৬২   
1836. মাঃ িলটন িময়া মাঃ আ ল খােলক  ষ িদনম র শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৫০৫৬৪৩২৫২৮   
1837. মাঃ তারা িময়া হরমত আরী  ষ িমক  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৭৩০৬৪০৭৮২১   
1838. মাঃ রমজান আলী আেবদ আলী ষ িমক  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৩২৫৬৪৪০০০৩   
1839. মাঃ শিহ ল ইসলাম মাঃ আ ল খােলক  ষ িদনম র শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৬১১৫২৪৭৫৬৭৯৩৩   
1840. মাঃ সােহল রানা মাঃ আ ল গিণ ষ িমক  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৮৬৫৮৯৩৪৯৮২   
1841. মাঃ ব ল িময়া  আ ল লিতফ  ষ িমক  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৬৪০৬৬১৭৫৫২   
1842. মাঃ আলল উি ন মাঃ বাহার উি ন ষ িমক  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ২৮০৬৪০১৬৬৩   



1843. মাঃ আ ল গিণ শাহাদালী  ষ িমক  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৬৪০৬৪০৩৫৭৩   
1844. মাঃ হািফজ উি ন মাঃ হযরত আলী  ষ িমক  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৬১১৫২৪৭৫৬৭৫৫৬   
1845. মাঃ ছাই ল ইসলাম  তয়ব আলী ষ িদনম র শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৩২৫৬৪০৫৩২৯   
1846. মাঃ িরপন িময়া  মাঃ শাহজাহান িময়া ষ িমক    শ মালা ০৬ দা িনয়া  ১৯০১২১৪৭৩২   
1847. আঃ রা াক  আ ল হিকম  ষ িমক  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ১৪৭৫৯৬৯২৫৭   
1848. মাঃ হািব র রহমান অেহদ আলী ষ িদনম র শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৯৫৫৩২৯৭৭৮০   
1849. মাঃ খিল র রহমান মাঃ আ ল মােলক ষ িমক  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৩৭০৬৬০৮৭৪৬   
1850. মাঃ জ র উি ন ইয়াদ উি ন ষ িমক  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৪১৫৬৩৯৭৮৩০   
1851. মাঃ আ ল মিজদ  শাহাদৎ ষ িদনম র শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৩২৫৬৪০৪২৪৯   
1852. মাঃ শিহ ামান  মাঃ সালায়মান হক  ষ িমক  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৫৯৫৬৪৩৭১৯৭   
1853. মাঃ আ ল   মাঃ বাের মড়ল ষ িদনম র শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৬৮৫৬৪১০৬১৫   
1854.  মাঃ বাদল িময়া সমেশর আলী ষ িমক    শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৫৫০৬৪০৭৩৬৯   
1855. মাঃ লাল িময়া  মাঃ আফসার আলী  ষ িমক  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৯১০৬৪৩১২৮২   
1856.  মাঃ ফজ ল হক   হােছন আলী  ষ িদনম র শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৫৫০৬৫৫৩৩৭৮   
1857.  মাঃ আ ল কােশম  জামাল উি ন ম ল  ষ িমক  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৫৯৫৬৩৯৮৯৪৪   
1858.  মাঃ নয়ন িময়া  আলী আকবর  ষ িমক  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৯১১৯২২৪৩৯৩   
1859.  মাঃ হািব র রহমান   মাঃ রা ম আলী  ষ িদনম র শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৩২৫৬৪০৪৩৫৫   
1860. হােফজ মাঃ আ ল 

হািকম  
 মাঃ আ ল হািলম  ষ িমক  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৬৮৫৬৩৬০৫৬২   

1861.  মাঃ বরকত উ াহ   আঃ ছ ষ িমক  শ মালা ০৬ দা িনয়া  ৭৩০৬৪০৭৮২১   
[ 

1862.  আ ল আিজজ আ র রহমান  ষ  িমক চরপাড়া ০৬ দা িনয়া  ৬৪০৫৯২৪৪১   
1863.  িফয়া খা ন  ন আলী  মিহলা  িদনম

র  
চরপাড়া ০৬ দা িনয়া  ৪৬০৬৫২৫৪৫১   

1864.  জাহানারা বগম  আ ল কিরম  মিহলা   িমক  চরপাড়া ০৬ দা িনয়া  ৬৮৫৬৪১৫১০১   
1865.  মাছা: হােজরা বগম   মা: ল ইসলাম  মিহলা িমক  চরপাড়া ০৬ দা িনয়া  ৬১৫২৪৭৫৬৬১৪৩   
1866.  মাছা: তািনয়া আ ার  মা: তারা িময়া  মিহলা  িদনম

র 
চরপাড়া ০৬ দা িনয়া  ৩৭৫৫১৩৭৩৬৫   

1867.  মাঃ আ র রিশদ  জিমর উি ন  ষ  িমক  চরপাড়া ০৬ দা িনয়া  ৫৫০৬৭০১২৪১   
1868.  জয়নাল আবদীন কিল ি ন ষ  িমক  চরপাড়া ০৬ দা িনয়া  ২৩৫৬৩৬৫৭৫৫   
1869.  জয়নত নছা আ ল হিকম  মিহলা  িমক  চরপাড়া ০৬ দা িনয়া  ১৪৫৬৫৯৪৩১৪   
1870.  মাঃ আ ল খােলক  মাছাঃ বাহা ন নছা  ষ  িমক  চরপাড়া ০৬ দা িনয়া  ৪১৫৬৬৫১৯৫৪   
1871.  রিফ ল ইসলাম  আ ল হােসন  ষ িদনম চরপাড়া ০৬ দা িনয়া  ৫০৫৬৫৮৬৭৮৬   



র  
1872.  মাফা ল হােসন  আমছার আলী ষ িহনী  চর পাড়া চরপাড়া ০৬ দা িনয়া  ২৮০৬৫৫২১৯২   
1873.  আেনায়ারা  মা: ান িময়া ষ  িমক    চরপাড়া ০৬ দা িনয়া  ৬১১৫২৪৭৫৬৫৬৫০   
1874.  আিছরণ  অিলমি ন মিহলা িমক  চরপাড়া ০৬ দা িনয়া  ৮২০৬৫৯৬০৫১   
1875.  জিরনা  সদর আলী  মিহলা িদনম

র 
চরপাড়া ০৬ দা িনয়া  ৩২৫৬৪৫৫৫৪৮   

1876.  মাছা: রজাহান বগম ত আ ল খােলক মিহলা িহনী চরপাড়া ০৬ দা িনয়া  ৬১১৫২৪৭০০০০০৮   
1877.  রিমছা আ ল খােলক  মিহলা িহনী চরপাড়া ০৬ দা িনয়া ৪১৫৬৪৮৮৬২১   
1878.  মাঃ হা ান িময়া মাঃ হাসমত আলী ষ িদনম র গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 19906115247000305   
1879.  আ র রা াক  আ ল জ ার ষ িদনম র গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 7311424001   
1880.  ন ি ন আ ল মিজদ  ষ িদনম র গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 3258270424   
1881.  মাঃ হাসমত আলী ত কারবান আলী ষ িদনম র গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 19486115247000005   
1882.  ওমর ফা ক  আ ল হাই ষ িদনম র গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 4156578660   
1883.  মাঃ বা  িময়া মাঃ আহ দ আলী ষ িদনম র গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 4158690737   
1884.  মাঃ হােছন আলী  মাঃ ফজ ল হক  ষ িদনম র গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 6115247567244   
1885.  মাছাঃ ছিখনা বগম  শহর আলী মিহলা িহনী গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 5506278042   
1886.  মাছাঃ আিছয়া খা ন  মাঃ অিছম উি ন মিহলা িহনী গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 2356504940   
1887.  র য়ারা বগম  করব আলী মিহলা িহনী গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 8656531178   
1888.  মাছাঃ েলখা খা ন  মিফজ উি ন মিহলা িহনী গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 6406313517   
1889.  মিরয়ম  ম আলী মিহলা িহনী গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 2806496515   
1890.  মাঃ সকা র আলী আ ল রহমান ষ িদনম র গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 2356446472   
1891.  মাঃ ামান মাঃ আফসর আলী ষ িদনম র গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 1906351752   
1892.  মাঃ রিফ ল ইসলাম  মাঃ শাহ আলী ষ িদনম র গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 1003206545   
1893.  মাঃ বা  িময়া  মাঃ জামাল উি ন ষ িদনম র গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 1906587330   
1894.  মাঃ িময়া হােসন মাঃ জােবদ আলী ষ িদনম র গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 3706576315   
1895.  মাঃ আ ল গিন শাহাজালী ষ িদনম র গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 8656416651   
1896.  হািনফ  হাসমত আলী ষ িদনম র গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 8206553524   
1897.  মাঃ এমরান হােসন  সাগর আলী ষ িদনম র গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 9553198731   
1898.  মাঃ অিল উ াহ মাঃ ফজ ল হক ষ িদনম র গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 19916115247000309   
1899.  মাঃ ফা ক িময়া মাঃ িগয়াস উি ন ষ িদনম র গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 8656448118   
1900.  মাঃ ইসমাইল হােসন মাঃ ওয়ােহদ আলী ষ িদনম র গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 4156427041   
1901.  মাছাঃ রিহমা বগম  সােবদ আলী মিহলা িহনী গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 4156428148   



1902.  মাছাঃ পা ল আ ার  মাঃ র হােসন মিহলা িহনী গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 8656287698   
1903.  মাছাঃ রােকয়া বগম ওয়ািসম উি ন তা কদার মিহলা িহনী গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 1906592272   
1904.  মাছাঃ ফিরদা ইয়াছিমন হযরত আলী মিহলা িহনী গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 7756499500   
1905.  মাছাঃ আকিলমা খা ন মাঃ আ ল হােসন মিহলা িহনী গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 6115247567850   
1906.  গীতা রানী রিবদাস গেনশ চ  রিবদাস নারী িহনী শ মালা পি ম ৬ দা িনয়া ১৫০৬৯৭৫৭৯৪   
1907.  মাঃ েয়ল রানা মাঃ তারা িময়া  ষ িদনম র গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 19916115247000330   
1908.  মাঃ রিফ ল  ইসলাম মাঃ ইছহাক আলী ষ িদনম র গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 5056581431   
1909.  মাঃ রািজনা খা ন মাঃ িব াল হােসন ষ িদনম র গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 6115247567032   
1910.  মাঃ ল ল ইসলাম খাজাল উি ন ষ িদনম র গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 2806402927   
1911.  মাঃ এনােয়ত কিবর মাঃ হািব র রহমান ষ িদনম র গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 7756438847   
1912.  ফিরদা খা ন  মাঃ হািফজ উি ন মিহলা িহনী গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 7306291068   
1913.  বেদনা খা ন  মাঃ মাছেলম উি ন মিহলা িহনী গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 7756279126   
1914.  মাঃ অিল ল খােলদ  মাঃ জয়নাল আেবদীন ষ িদনম র গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 1906548076   
1915.  মাছাঃ বগম  মগর আলী মিহলা িহনী গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 1003250782   
1916.  জিহ ল ইসলাম মাঃ আমছার আলী ষ িদনম র গা া চর পাড়া ৬ দা িনয়া 2356724498   
1917.  নািজম উি ন শাহ আলী ষ িহনী শ মালা ৬ দা িনয়া ৬৮৫৬৪০৯০১৩   
1918.      হােছন                              িপতা-মাইন উি ন ম ল ষ িদনম র দা িনয়া ল ী র ০৬ দা িনয়া ২৩৫৬৪০৭৭৮৯   
1919.  আ ল বাসার িপতা-আ ল কাই ম ষ িদনম র দা িনয়া ০৬ দা িনয়া ৮২০০১২০০৬৪   
1920.  মাছাঃ জাৎসনারা বগম িপতা-কিছম উি  মিহলা িহনী দা িনয়া ল ী র ০৬ দা িনয়া ২৮০৬৪১২৬০৩   
1921.  মাছাঃ দেলায়ারা বগম িপতা- মাঃ আ  তােহর মিহলা িহনী দা িনয়া ০৬ দা িনয়া ৫৯৫৫৪৩৩২৯৬   
1922.  মাছাঃ সিলনা বগম মাঃ ক  আলী মিহলা িহনী দা িনয়া ল ী র ০৬ দা িনয়া ৪৬০৬৪৫২৩৪২   
1923.  মাছাঃ আিছয়া খা ন িপতা- র হােসন মিহলা িহনী দা িনয়া ল ী র ০৬ দা িনয়া ১০০৩৩১৫৯৯৯   
1924.  মক ল হােসন িপতা আেবদ আলী ষ িদনম র গা া চরপাড়া ০৬ দা িনয়া ৭৩০৬৫৯৭২৪১   
1925.  মাছাঃ রীনা বগম িপতা-আ ল কােদর মিহলা িহনী দা িনয়া পি মপা ০৬ দা িনয়া ৪৬০৬৫২৫৫১৯   
1926.  মাঃ সাই ল ইসলাম চা া আলী িময়া প ষ িদনম র দা িনয়া পি মপা ০৬ দা িনয়া ৫৫০৬৫৯৩৮০৪   
1927.  মাঃ িগয়াস উি ন ময়না িপতা- মাঃ সাই ল ইসলাম ষ িদনম র দা িনয়া পি মপা ০৬ দা িনয়া ৯১০৬৩৫১৮৪৫   
1928.  আলতী  িপতা-মহন মিহলা িহনী দা িনয়া পি মপা ০৬ দা িনয়া ৮২০৬২৭৯৯৪৮   
1929.  মাঃ আ ল আওয়াল িপতা-সাই ল ইসলাম ষ িদনম র দা িনয়া পি মপা ০৬ দা িনয়া ৪৬০৬৩৬০৮৫৯   
1930.  মাছাঃ নািসমা আ ার িপতা- মাঃ আঃ খােলক মিহলা  শ মালা পি ম ০৬ দা িনয়া ৬৪০৬২৭৮৪৫৪   
1931.  মাঃ সাই ল ইসলাম িপতা-জেবদ আলী ষ িদনম র দা িনয়া পি মপা ০৬ দা িনয়া ৫৫০৬৬২২৮৯২   
1932.  বা ল িময়া  িপতা-আ ল খােলক ষ িদনম র গা া চরপাড়া ০৬ দা িনয়া ৩২৫৬৪১১১৫২   
1933.  মাছাঃ খািদজা খা ন িপতা-আ ল মা ান মিহলা িহনী গা া চরাপাড়া ০৬ দা িনয়া ৮২০৬৩১৭১৩৬   



1934.  জ রা  িপতা- ত আ ল হািকম মিহলা িহনী গা া চরপাড়া ০৬ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৬১৩৩   
1935.  জােমলা আ ার িপতা- মাঃ আ র আলী মিহলা িহনী গা া চরপাড়া ০৬ দা িনয়া ৫৯৫৬৪৩৮৩৫১   
1936.  মাছাঃ নাসিরন আ ার িপতা- হােসন আলী মিহলা িহনী গা া চরপাড়া ০৬ দা িনয়া ২৩৮৯৯৮৯৭৫৩   
1937.  মাছাঃ আছমা খা ন িপতা- মাঃ মাহা দ আলী মিহলা িহনী গা া চরপাড়া ০৬ দা িনয়া ৬৪৩০২৫২২৯৩   
1938.  শািফয়া িপতা-জালাল উি ন মিহলা িহনী গা া চরপাড়া ০৬ দা িনয়া ৮৬৫৬৫৬১২৯০   
1939.  মাছাঃ শ দা খা ন িপতা- মাঃ মা  িময়া মিহলা িহনী দা িনয়া পি মপা ০৬ দা িনয়া ২৩৫৬৬৬৮৫৭০   
1940.  মাঃ মক ল হােসন িপতা- ত আ ল মিজদ ষ িদনম র গা া চরপাগা ০৬ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৫৪৪০   
1941.  মাছাঃ বগম  ামী-মমতাজ আলী মিহলা িহনী দা িনয়া পি মপা ০৬ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৬৫৬৭   
1942.  মাঃ আিরফ উ া এবা ল মাঃ আ ল খােলক ষ িদনম র শ মালা ০৬ দা িনয়া ৪৬৩২৫৪০৪৫৮   
1943.  আ ল খােলক ফরাজী িপত আরশাদ আলী ফরাজী ষ িদনম র শ মালা ০৬ দা িনয়া ১৯০৬৩৯৯৬৩৭   
1944.  মাছাঃ ফরেদৗসী মাঃ আ ল খােলক মিহলা িহনী শ মালা ০৬ দা িনয়া ১৯০৬৪৩১৪৩০   
1945.  মাঃ আিরফ র ানী িপতা- ত ইয়ািসন আলী ষ িদনম র দা িনয়া পি মপা ০৬ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৫৭৮৯   
1946.  মাছাঃ রিজয়া খা ন িপতা-কমর আলী মিহলা  দা িনয়া ০৬ দা িনয়া ৮৬৬১২৬০২০১   
1947.  মাঃ িব াল হােসন িপতা-ই াহীম ষ িদনম র দা িনয়া পি মপা ০৬ দা িনয়া ৮৬৫৬৬০৪৫৪৬   
1948.  মাঃ মািজ ল ইসলাম নওেসর আলী ষ িদনম র দা িনয়া পি মপা ০৬ দা িনয়া ২৩৫৬৪১৪০৬৬   
1949.  মাঃ হািব র রহমান িপতা-ওয়ােহদ আলী ষ িদনম র দা িনয়া পি মপা ০৬ দা িনয়া ১৪৫৬৫৯০১২২   
1950.  রখা আ ার ামী-হািব র রহমান মিহলা িহনী দা িনয়া পি মপা ০৬ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৫৮৫৯   
1951.  মাছাঃ তাসিলমা বগম িপতা- মাঃেসাহরাব আলী মিহলা িহনী দা িনয়া চকপাড়া ০৬ দা িনয়া ৮৬৫৬৫০৭১৫২   
1952.  মাছাঃ শাম ন নাহার িপতা- মাঃ আ ল গিন মিহলা িহনী দা িনয়া পি মপা ০৬ দা িনয়া ১৯০৬৩৫১৭৯৪   
1953.  মাছাঃ রিমছা আ ার িপতা-ইয়াজ উি ন মিহলা িহনী শ মালা পি মপা ০৬ দা িনয়া ২৮০৬৪১২৭৭৭   
1954.  মাঃ শিহ াহ িপতা-ই ািহম িময়া ষ িদনম র দা িনয়া চকপাড়া ০৬ দা িনয়া ২৮০৬৫৯৫০০১   
1955.  মাঃ আ  ইউ ফ আলী িপতা-আ র রিশদ ষ িদনম র দা িনয়া পি মপা ০৬ দা িনয়া ৯১০৬৬৮৭৬৬৯   
1956.  মাঃ ল ইসলাম িপতা- মাঃ আ ল ছালাম ষ িদনম র দা িনয়া পি মপা ০৬ দা িনয়া ৮৬৫৬৪৪৫৮৪১   
1957.  মাঃ শাম ল হক িপতা- র জ আলী ষ িদনম র শ মালা ০৬ দা িনয়া ৫৫২৬৭৭১৯০১   
1958.  মাঃ আেনায়ার হােসন িপত ত মাঃ নবী হােসন ষ িদনম র দা িনয়া পি মপা ০৬ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৫৮৯১   
1959.  মাঃ িসরা ল ইসলাম িপতা- র হােসন ষ িদনম র দা িনয়া পি মপা ০৬ দা িনয়া ৮২০৬৪৩৭৯৬৭   
1960.  মাঃ আ  সাইদ  িপতা-আহ দ আলী ষ িদনম র দা িনয়া ০৬ দা িনয়া ৫০৫৬৪২৮৮০৭   
1961.  মাঃ আ ল সা ার িপতা-আ ল বােরক ষ িদনম র দা িনয়া পি মপা ০৬ দা িনয়া ৪৬০৬৬২৫৪৯১   
1962.  মাছা রওশন আরা বগম িপতা- মাঃ আ ল মিজদ মিহলা িহনী দা িনয়া পি মপা ০৬ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৫৮৪৫   
1963.  মাছাঃ িশ ী আ ার িপতা- মাঃ মাইন উি ন মিহলা িহনী দা িনয়া পি মপা ০৬ দা িনয়া ৮২৫৭০৪৩৪১৭   
1964.  মাঃ মাকাম িময়া  িপতা-ইয়া ব আলী ষ িদনম র শ মালা বাজার ০৬ দা িনয়া ৭৭৫৬৪৪৪২১১২   
1965.  মাঃ িময়া হােসন  িপতা-নওেশর আলী আক  ষ িদনম র দা িনয়া পি মপা ০৬ দা িনয়া ৭৩০৬৪১৩৫২২   



1966.  মাছাঃ সিফনা খা ন িপতা-তা ি ন মিহলা   িহনী দা িনয়া পি মপা ০৬ দা িনয়া ৩২৫৬২১৭৫৪৯   
1967.  মাঃ রােসল িময়া িপতা- মাঃ ল হক ষ িদনম র দা িনয়া পি মপা ০৬ দা িনয়া ১৯০৬৬১৫৩৩৯   
1968.  মাছাঃ বেদনা খা ন িপতা- মাঃ নােয়ব আলী মিহলা িহনী শ মালা পি ম ০৬ দা িনয়া ৮৬৯৩৮৮৪৪৭৩   
1969.  মাছাঃ সােলমা খা ন িপতা-শােহদ আলী মিহলা িহনী দা িনয়া পি মপা ০৬ দা িনয়া ৫৯৫৬৪৪৮৪৫৯   
1970.  মাছাঃ উে  ল ম িপতা- মাঃ নািসর উি ন মিহলা িহনী দা িনয়া পি মপা ০৬ দা িনয়া ৭৭৫৬৪৯৯৪৮৪   
1971.  পািরজা খা ন িপতা-তােছর আলী মিহলা িহনী শ মালা ০৬ দা িনয়া ৫০৫৬২৬৯৪৮২   
1972.  শহীদ িময়া িপতা- সাহরাব আলী ষ িদনম র শ মালা 06 দা িনয়া ৩৭০৫৪২৯৭৫৫   

1973.  মাছাঃ হািলমা খা ন িপতা : আ ল কােশম মিহলা হীিন দা িনয়া পি মড়া 06 দা িনয়া 2806600066   

1974.  মাঃ হািব র রহমান িপতা : মাফর আিল ষ িদন র দা িনয়া পি ম 06 দা িনয়া 1906436405   

1975.  মাছাঃ খােদজা খা ন িপতা : আঃ মিজদ মিহলা হীিন দা িনয়া প পাড়া 06 দা িনয়া 6856284903   

1976.  মাছাঃ হািমদা খা ন ামী : মক ল হােসন মিহলা হীিন দা িনয়া প পাড়া 06 দা িনয়া 6115247565831   

1977.  মাছাঃ  হািছনা খা ন িপতা : আঃওয়ােহদ  মিহলা হীিন দা িনয়া প পাড়া 06 দা িনয়া 6406408432   

1978.  উমর ফা ক িপতা : আঃ আকতার আলী ষ িদন র দা িনয়া প পাড়া 06 দা িনয়া 6115247565696   

1979.  মাছাঃ কাম ন নাহার ামী : রিফ ল ইসলাম মিহলা হীিন দা িনয়া প পাড়া 06 দা িনয়া 6115247565886   

1980.  মাঃ  েয়ল িময়া িপতা : ছা ার ষ িদন র চক দা িনয়া 06 দা িনয়া 8249087969   

1981.  মাঃ  কারবান আলী িপতা : র মাহা দ  ষ িদন র দা িনয়া প পাড়া 06 দা িনয়া 6406619327   

1982.  মাঃেতাফা ল হােসন িপতা : আই ব আলী ষ িদন র দা িনয়া পি  পাড়া 06 দা িনয়া 4156396915   

1983.  মাছাঃ ত রা খা ন িপতা : আ াছ আলী মিহলা হীিন দা িনয়া প পাড়া 06 দা িনয়া 1456280567   

1984.  মাঃ  ল আিমন িপতা : আশরাফ আলী ষ িদন র দা িনয়া প পাড়া 06 দা িনয়া 3256406467   

1985.  মাঃ  শাম ল হক িপতা : আলী ি ন ষ িদন র গা া চর পাড়া 06 দা িনয়া 5056613192   

1986.  আেনায়ারা বগম িপতা : ইসাদ আলী মিহলা হীিন গা া চর পাড়া 06 দা িনয়া 3706202011   

1987.  লাল িময়া িপতা : কােশম আলী ষ িদন র গা া চর পাড়া 06 দা িনয়া 1906613920   

1988.  আিজমন নছা িপতা : কা  মিহলা হীিন গা া চর পাড়া 06 দা িনয়া 1906434574   

1989.  মাছাঃ হািলমা খা ন ামী : আিছয়া খা ন মিহলা হীিন গা া চর পাড়া 06 দা িনয়া 6119415759439   

1990.  মাছাঃহািসনা খা ন িপতা : মাঃ আ ল হক মিহলা হীিন গা া চর পাড়া 06 দা িনয়া 1458121421   



1991.  মাঃ আিরফ র ানী িপতা- মাঃ আ ল গিন ষ িদন র শ মালা 06 দা িনয়া ৪৬০৬৪৩৯৫৬২   

1992.  মাছাঃ কােয়দ বা  িপতা : ত তিমজ উি ন মিহলা হীিন গা া চর পাড়া 06 দা িনয়া 6115247565206   

1993.   িরনা  িপতা : মাঃ আ ল গিণ মিহলা হীিন গা া চর পাড়া 06 দা িনয়া 5506498400   

1994.  শরীফ িময়া িপতা-আ ল গিন ষ িদনম এ শ মালা 06 দা িনয়া ৩২৫৬৩৬১৩১৬   

1995.  মাছাঃ রািশদা বগম িপতা : আ ল জববার মিহলা হীিন গা া চর পাড়া 06 দা িনয়া 5546339846   

1996.  মাছাঃ ফােতমা বগম িপতা : আইন উি ন মিহলা হীিন দা িনয়া চক পাড়া 06 দা িনয়া 8206625678   

1997.  মাছাঃ রওশন আরা ামী : ওয়াজ ক নী মিহলা হীিন দা িনয়া চক পাড়া 06 দা িনয়া 6115254590482   

1998.  জাহানারা খা ন িপতা : মইজ উি ন মিহলা হীিন গা া চর পাড়া 06 দা িনয়া 4651015051   

1999.  জয়গন নছা িপতা : আ ল গ র মিহলা হীিন গা া চর পাড়া 06 দা িনয়া 4606525436   

2000.  মাছাঃ হােজরা খা ন িপতা : সয়দ আলী মিহলা হীিন গা া চর পাড়া 06 দা িনয়া 1906211089   

2001.  মাছাঃ মিরয়ম বগম িপতা : ত ন ি ন মিহলা হীিন গা া চর পাড়া 06 দা িনয়া 6115247565750   

2002.  মাছাঃ রা য়ারা বগম ামী : মাঃ লাল িময়া মিহলা হীিন গা া চর পাড়া 06 দা িনয়া 6115247565203   

2003.  হাসনারা বগম িপতা :আ ল আলী আক  মিহলা হীিন গা া চর পাড়া 06 দা িনয়া 7756600453   

2004.  মাছাঃ েবদা খা ন ামী: মাঃ আ াস আলী মিহলা হীিন গা া চর পাড়া 06 দা িনয়া 6115247565449   

2005.  রােমনা  িপতা : রজব আলী ফিকর মিহলা হীিন গা া চর পাড়া 06 দা িনয়া 8206522123   

2006.  িক িপতা : রজব আলী মিহলা হীিন গা া চর পাড়া 06 দা িনয়া 1456445269   

2007.  িশ ী ামী : ম  িময়া মিহলা হীিন গা া চর পাড়া 06 দা িনয়া 6115247565600   

2008.  খােদজা খা ন িপতা : মাহা দ আলী মিহলা হীিন গা া চর পাড়া 06 দা িনয়া 2356504817   

2009.  মা মাহ ল হাসান শা  মাঃ হা ন আর রিশদ ষ িদন র গা া চর পাড়া 06 দা িনয়া 7303667906   

2010.  মাঃ আিরফ িময়া িপতা : মাহা দ আলী ষ িদন র গা া চর পাড়া 06 দা িনয়া 7306678991   
2011.  মাঃ মািনক িময়া শাম ল হক র ষ িদন 

ম র 
দা িনয়া ল ী র ৬

নং 
দা িনয়া ৩৭০১১২০০৫১   

2012.   মাহ দা আ ার (িরতা) মাঃ আ ল হাই মিহলা িহনী দা িনয়া ল ী র ৬
নং 

দা িনয়া ৫০৮৫২২৭৯১৫   

2013.  মাঃ আ ল ক স ইয়াদ আলী র ষ িদন গা া চরপাড়া ৬ দা িনয়া ৪৬০৬৪৪২১৫২   



ম র নং 
2014.  মাঃ আ ল কািদর আেহদ আলী র ষ িদন 

ম র 
চরপাড়া শ মালা ৬

নং 
দা িনয়া ৫৫০৬৪০২৪০২   

2015.  মাছাঃ িশিরনা খা ন মাঃ আঃ হাকী মিহলা িহনী গা া চরপাড়া ৬
নং 

দা িনয়া ৫৯৫৬৩১৫২৯৪   

2016.  মাছাঃ জেলকা খা ন আসব আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 3256448063   

2017.  মাছাঃ িবউ  আ ার ইসলাম শখ মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 7756280603   

2018.  মাছাঃ আেনায়ারা খা ন উেমদ আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 6856628901   

2019.  মাছাঃ জিমলা খা ন মাঃ হােসন আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 4606420323   

2020.  মাছাঃ হােসরা খা ন আ ল ক স মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 6406382223   

2021.  মাছাঃ শরীফা খা ন ছেমদ আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 4156312227   

2022.  মাছাঃ হােসরা খা ন মাঃ খারেশদ আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 2356484309   

2023.  মাঃ নাজ ল হাসান মাঃ হােসন আলী ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 8652557201   

2024.  িফয়া খা ন মাঃ চান িময়া মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 6406405024   

2025.  মাছাঃ লজান ইউ ব আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 1906602865   

2026.  মাছাঃ আি য়া খা ন মাসেলম উি ন মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 8656526590   

2027.  মাছাঃ খােদজা খা ন আিমর উি ন ম ল মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 7756589326   

2028.  মাছাঃ ছােলমন নছা ত ফয়ৈজি ন মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 6115247568293   

2029.  মাছাঃ আেনায়ারা বগম আহা দ আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 3706398447   

2030.  মাঃ আিরফ র ানী আছর উি ন ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 5506688265   

2031.   মিত র  বালা দবী কািতক চ  িব াস মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 4606313858   

2032.  মাঃ আঃ ছাবাহান আসর উি ন ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 9553255101   

2033.   মিত অলকা রানী িব াস  মার চ  িব াস মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 23566406583   



2034.  মাঃ হাসমত আলী মাঃ খারেশদ আলী ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 2806547606   

2035.  মাঃ আ ল হােসন  ম ল ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 7306698809   

2036.  মাছাঃ জাসনা খা ন  মাঃ র মাহা দ মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 7306614533   

2037.  মাছাঃ জেলখা খা ন ওয়ােজদ আলী ম ল মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 4156600928   

2038.  মাঃ ান িময়া মাঃ আ াস আলী ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 2806398349   

2039.  মাছাঃ আেমনা খা ন গহর শখ মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 4606424952   

2040.  মাছাঃ কািহ র আ ার মাঃ হলাল উি ন মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 8656535070   

2041.  মাছাঃ খােলদা বগম মাঃ আঃ খােলক মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 6856498503   

2042.  মাছাঃ খািদজা আ ার মাঃ িব াল হােসন মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 2853656888   

2043.  মাঃ িসরা ল হক মাতােলব হােসন ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 4647778507   

2044.  মাঃ হােসন আলী ইয়াদ আলী ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 5506710218   

2045.  মাছাঃ িশদা খা ন মাসেলম উি ন মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 8656432260   

2046.  মাঃ আ  তােহর  আঃ ছালাম ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 6856518763   

2047.  মাছাঃ জােলখা  আঃ ছালাম মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 3256314984   

2048.  মাছাঃ িফেরাজা খা ন ইসমাইল ম ল মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 8096657258   

2049.  মাছাঃ শিরফা খা ন আ াস আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 8656594945   

2050.  মাছাঃ মােজদা বগম করম আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 1306392534   

2051.  মাছাঃ েবদা খা ন ছিমর ী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 7756401316   

2052.  মাঃ জালাল উি ন আিমর হােসন ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 8206348487   

2053.  মাছাঃ রজাহান মাঃ মিফজ উি ন মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 3256315353   

2054.  মাঃ আ ল হােসন আ াস আলী ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 6856352858   



2055.  মাছাঃ জায়দা খা ন বিছর উি ন মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 5506476505   

2056.  মাঃ আ ল ছা ার কিছম উি ন ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 4606480046   

2057.  মাছাঃ মেনায়ারা খা ন মাঃ হািফ ল ইসলাম মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 611524700000
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2058.  মাছাঃ শাম ন নাহার আ ল মা ান মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 7306260444   

2059.  মাছাঃ িফয়া খা ন মাছাঃ  িময়া মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 1456614013   

2060.  মাছাঃ মােলকা মাঃ ইয়াজ উি ন মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 6115247568422   

2061.  মাঃ আ ার আলী ত জয়ন উি ন ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 6115247568416   

2062.  মাছাঃ নািছমা খা ন এয়াদ আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 9553300840   

2063.  মাছাঃ জাহানারা খা ন ছিফর উি ন মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া    

2064.  মাছাঃ নািসমা খা ন মাঃ আব ল আউয়াল মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 6115247570334   

2065.  মাঃ সােহদ আলী মাঃ আ ল খােলক ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 5056641185   

2066.  মাছাঃ েদজা খা ন জিমর উি ন মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 6856399768   

2067.  মাছাঃ হািমদা খা ন আ স সালাম সরকার মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 6406671815   

2068.  মাছাঃ আেনায়ারা বগম জেবদ আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 7306449641   

2069.  মাছাঃ শিরফা খা ন আ ল মা ান মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 6406317856   

2070.  মাঃ দােনশ আলী ী ওয়ােহদ আলী ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 9553342123   

2071.  মাছাঃ নািছমা খা ন মাঃ শিহ ল ইসলাম মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 6115247568466   

2072.  মাছাঃ হািফজা খা ন আইন উি ন মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 1908655749   

2073.  রখা মান চ  শীল মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 4156576730   

2074.  মাঃ শির ল ইসলাম মা আমজাদ আলী বপারী ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 3256591664   



2075.  মাছাঃ আেয়শা আ ার মিনর উি ন মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 1456600152   

2076.  মাছাঃ পরিমলা খা ন মাঃ ইি স আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 6115247569686   

2077.  মাছাঃ ছিফনা খা ন আেবদা আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 1906437676   

2078.  মাছাঃ জােবদা খা ন জবান আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 6406514445   

2079.  মাছাঃ জিরনা খা ন ওয়াজ উি ন ম ল মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 4606426650   

2080.  মাঃ ান িময়া মাঃ আলী হােসন ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 2806613275   

2081.  মাঃ জয় ন নছা আ ল হােসন ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 5506399681   

2082.  মাছাঃ হািছনা বগম মাঃ আঃ খােলক মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 1906403553   

2083.  মাছাঃ ফিজলা খা ন জােবদ আলী ম ল মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 2356611851   

2084.  মাঃ ল আমীন জােহদ আলী ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 2356631743   

2085.  মিত  রাণী যিত  চ  িব াস মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 4606313999   

2086.  মাঃ আ ল কিরম মাঃ হযরত আলী ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 3269505685   

2087.  মাছাঃ হািমদা  আ াস আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 2806385890   

2088.  মাছাঃ শিরফা খা ন মাঃ ইি স আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 6856281339   

2089.  মাঃ লাল উি ন বপারী মাঃ আই ব আলী ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া    

2090.  মাঃ মাফা ল হােসন মাঃ আ ল আিজজ ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 8206620216   

2091.  মাছাঃ জহরন নছা ইসমাইল হােসন মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 3706239401   

2092.  মাছাঃ মেনায়ারা খা ন র ত আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 5056244972   

2093.  মাছাঃ মােজদা খা ন আলতাব আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া ৫০৫৬৪২৫০১৫   

2094.  মাঃ হািফজ উি ন ইউ ব আলী ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 1906427495   

2095.  মাছাঃ শমলা খা ন মাহা দ আলী বয়য়াতী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 5056379166   



2096.  মাছাঃ ফিজলা খা ন ফজ ল হক মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 7758385055   

2097.  মাছাঃ আয়শা আ ার ত জিহর উি ন মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 611524757110
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2098.  মাছাঃ েদজা খা ন জবান আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 7756311945   

2099.  মাছাঃ িফেরাজা খা ন মাঃ আ ল বােরক মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 8209004129   

2100.  মাছাঃ জিরনা খা ন তােলব আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 8206280953   

2101.  মাছাঃ শহর বা  মাঃ আঃ রিশদ মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 6115247568622   

2102.  মাছাঃ জােলখা খা ন মাঃ শাহজাহান মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 6115247568727   

2103.  মাছাঃ ক না খা ন মাঃ ফজ ল হক মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 6115247000017   

2104.  মাছাঃ ছ রা খা ন জানাব আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 1456601408   

2105.  মাঃ আঃ কিরম আ র রিহম ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 8206597836   

2106.  মাছাঃ ফােতমা খা ন মাঃ চান িময়া মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 7306405015   

2107.  মাছাঃ আেনায়ারা বগম সংেশর আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 2356449302   

2108.  মাঃ আ াস আলী জনি ন ম ল ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 8656594812   

2109.  মাঃ সােহল িময়া মাঃ সিলম িময়া ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 7803699672   

2110.  মাঃ জয়নাল আেবদীন ত মাছােলম উি ন ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 6115247569394   

2111.  মাঃ ইয়া ব আলী মাঃ দােনশ আলী ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 8656555458   

2112.  মাঃ আলমাছ আলী মাঃ ইউ ছ আলী ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 1456592391   

2113.  মাছাঃ লাইলী খা ন মাঃ িব াল হােসন মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 6115247568682   

2114.  মাছাঃ আেনায়ারা বগম ত মেফজ উি ন মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 6115247569338   

2115.  মাছাঃ মােজদা খা ন আ ল হােসন মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 4606445072   



2116.  মাঃ ল ইসলাম িজ ত আলী ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 5506350643   

2117.  মাছাঃ হেলনা খা ন আ াছ আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 8656605675   

2118.  মাঃ িসরাজ আলী িজ াত আলী ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 4156389035   

2119.  মাছাঃ সিলনা খা ন আ াছ আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া ৫৯৫৬৬০৮২২৭   

2120.  মাছাঃ রািবয়া খা ন িসরাজ আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 2806399958   

2121.  মাছাঃ জাহানারা বগম মাঃ ইি স আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 6856254369   

2122.  মাছাঃ আি য়া খা ন আ াছ আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 1456277811   

2123.  মাছাঃ রািশদা বগম মাঃ আ ল র াক মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 6115247569400   

2124.  মাছাঃ েদজা বগম মাঃ ল ইসলাম মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 3256447446   

2125.  মাঃ গালাম জাকািরয়া ( েয়ল) মাঃ আঃ ক ছ ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 8206493713   

2126.  মাঃ আিম ল ইসলাম মাঃ শাম ল হক ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 6115247568767   

2127.  মাঃ মক ল হােসন মাঃ আঃ ছালাম ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 4156575534   

2128.  মাছাঃ জ রা খা ন হােসন আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 5056618704   

2129.  মাছাঃ হােজরা খা ন ইয়াজ উি ন মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 4606313056   

2130.  মাছাঃ জিমলা খা ন ওয়ােহদ আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 4156269484   

2131.  মাছাঃ হািছনা খা ন মাঃ কােশম আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 6115247569236   

2132.  মাঃ হািম ল ইসলাম মাঃ আঃ গ র ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 8219219428   

2133.  মাছাঃ আকিলমা খা ন মাঃ আঃ খােলক মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 6856478513   

2134.  মাঃ আতব উি ন ত আঃ ছালাম ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 6115247568776   

2135.  হািমদা খা ন মািজদ হােসন মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 1003215405   

2136.  মাছাঃ শফালী মাঃ আই ্ব আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 4606599043   



2137.  মাছাঃ মািনক জান হােছন আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 2356694816   

2138.  মাঃ শহীদ উ াহ আঃ বােরক ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 6856621815   

2139.  মাছাঃ রেহনা খা ন মাঃ আ ল মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 4156576698   

2140.  মাঃ েবল িময়া মাঃ রািশদা খা ন ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 7806959891   

2141.  মাছাঃ জিমলা খা ন হােসন আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 5506608883   

2142.  মাঃ ওমর ফা ক মাঃ রমজান আলী ী ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 6115247000046   

2143.  মাছাঃ িলিল বগম মাঃ মক ল েসন মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 8656431676   

2144.  মাঃ কােশম আলী মাঃ আঃ খােলক ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 8656605196   

2145.  মাঃ শিহ ল ইসলাম ত ছেমদ আলী ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 6115247569374   

2146.  জীবন চ  ধর েরশ চ  ধর ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 3256416003   

2147.  মাছাঃ শফালী খা ন মাঃ ছেমদ আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 6406382397   

2148.  মাঃ শাহীন িময়া মাঃ ফজ ল হক ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 5504120584   

2149.  মাঃ আ ল হােসন নঈম উি ন সরকার ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 9106343339   

2150.  মাঃ আঃ জিলল আঃ গ র ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 5056610099   

2151.  মাঃ আ বকর িসি ক মাঃ আঃ গ র ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 7306698551   

2152.  মাছাঃ জাহানারা খা ন মাঃ আঃ জ ার ি  মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 4606606582   

2153.  মাঃ আ স ছালাম হােতম আলী ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 8206723853   

2154.  মাছাঃ জিমলা খা  আঃ গিন মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 6406275930   

2155.  মাছাঃ রজাহান মাঃ আিমর উি ন মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 5056579013   

2156.  মাঃ আিরফ র ানী মাঃ আঃ ছালাম ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 7306604401   

2157.  মাঃ আয়নল হক আঃ কািদর ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 4606400879   



2158.  মা াজ আলী মাঃ আ স ছালাম ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 6856692345   

2159.  মাছাঃ িহ র বগম মাঃ হােছন আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 5956278484   

2160.  মাছাঃ রিমছা খা ন আহ দ আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 3256616701   

2161.  মাঃ রিফ ল ইসলাম মাঃ আ স সা ার ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 9106654552   

2162.  মাঃ রতন িময়া মাঃ আঃ ছালাম ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 6115247568989   

2163.  মাছাঃ সািহদা খা ন আঃ গিন মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 2806476020   

2164.  মাছাঃ ফিজলা খা ন ইমাম হােসন মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 2806384711   

2165.  মাছাঃ ফিরদা বগম আসন আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 19026470503   

2166.  মাছাঃ তাকিমনা খা ন মাঃ আ ল কালাম মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 6007047605   

2167.  মাছাঃ পারভীন আ ার মাঃ মাবারক েসন মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 6115247569243   

2168.  মাছাঃ শাহানা বগম মাঃ আঃ মা ান মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 5956417637   

2169.  মাঃ আ  বকর িছি ক হােছন আলী ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 6406347259   

2170.  মাছাঃ হািমদা খা ন মাঃ হােমদ আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 5056716037   

2171.  মাছাঃ আয়মন নছা মক ল হােসন মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 1906275613   

2172.  মাছাঃ মািফলা খা ন ত ল আমীন মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 6115247571972   

2173.  মাঃ কােশম আলী ম ল ত আ ল রহমান ম ল ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 6115247571917   

2174.  মাছাঃ জাসনা খা ন মক ল হােসন মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 2806400426   

2175.  মাছাঃ হােজরা খা ন মাঃ আই ি ন ম ল মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া ৫৯৫৬৬২৩২৮৩   

2176.  মাঃ কাম ল হােসন মাঃ আ ব র িসি ক ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 4606283978   

2177.  মাঃ ইউ ছ আলী ত ই াজ আলী ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 6115247568873   

2178.  মাঃ আ র রিহম মাঃ িময়া হােসন ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 32564129454   



2179.  মাছাঃ আেনায়ারা বগম শংেসর আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 5956398308   

2180.  মাছাঃ জািমদা বগম হােসম আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 2806443491   

2181.  মাছাঃ শাম নাহার হা  শখ মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 3256610571   

2182.  মাছাঃ রািজয়া খা ন আ ল মিজদ মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 1906305287   

2183.  মাছাঃ জ রা খা ন তােলব আলী মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 5056601320   

2184.  মাছাঃ সােজদা খা ন আ ল ছ মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 1456643715   

2185.  মাছাঃ জােয়দা খা ন মাঃ নিছম উি ন মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 5506624773   

2186.  মাছাঃ জােমনা খা ন উছমান মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 28064182954   

2187.  মাঃ ইয়া ব আলী বিসর ম ল ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 8656418319 

 

  

2188.  মাঃ নতাজ আলী হাসমত আলী ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 1456438876   

2189.  মাঃ হাসমত আলী জােহদ আলী ষ িদন র আজমত র ০৭ দা িনয়া 5956528763   

2190.  মাছাঃ ফােতমা খা ন নবা ি  মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 4156402853   

2191.  মাছাঃ আছমা খা ন আ  তােহর মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 6406404712 
 

  

2192.  সিলনা খা ন জালাল শখ মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 5506353662   

2193.  মাছাঃ হািছনা বগম মাঃ আঃ খােলক মিহলা িহনী আজমত র ০৭ দা িনয়া 1906403553   

2194.  মাঃ লা িময়া লাল িময়া ষ িদন র আজমত র 07 দা িনয়া 4156468615   

2195.  মাঃ কিবর হােসন  আঃ ছালাম ষ িদন র আজমত র 07 দা িনয়া 1906489206   

2196.  মাঃ শিহ ল ইসলাম মাঃ নািজম উি ন ষ িদন র আজমত র 07 দা িনয়া 5056618043   

2197.  মাঃ হযরত আলী মাঃ জয়নাল আেবদীন ষ িদন র আজমত র 07 দা িনয়া 4156608897   

2198.  মাছাঃ ম য়ারা খা ন মাঃ ইি স আলী মিহলা িহনী আজমত র 07 দা িনয়া 8206680244   



2199.  মাঃ আলমগীর হােসন মাঃ আিরফ র ানী ষ িদন র আজমত র 07 দা িনয়া 1457470886   

2200.  মাঃ আলািমন িময়া  মাঃ সাম ল হক  ষ িদন র আজমত র 07 দা িনয়া 4187048147   

2201.  মাছাঃ রােবয়া খা ন  ত ইয়াজ উি ন সরকার মিহলা িহনী আজমত র 07 দা িনয়া 4158252223   

2202.  মাছাঃ শারমীন আ ার িশ  আিনছউজ জামান মিহলা িহনী আজমত র 07 দা িনয়া 2856260407   

2203.  মাঃ নজ ল ইসলাম ইসব আলী ষ িদন র আজমত র 07 দা িনয়া 2806531204   

2204.  মাছাঃ স া আ ার  মাঃ আ ল বােরক  মিহলা িহনী আজমত র 07 দা িনয়া 6857391889   

2205.  মাঃ তারা িময়া  ত কািছম উি ন ষ িদন র আজমত র 07 দা িনয়া 611524756997   

2206.  মাছাঃ ফািহমা আ ার মাঃ ইয়ািসন আলী মিহলা িহনী আজমত র 07 দা িনয়া 3256402912   

2207.  মাঃ নািছমা আ ার  মাঃ জালাল উি ন মিহলা িহনী আজমত র 07 দা িনয়া 2806257008   

2208.  মাছাঃ িশউিল বগম মাঃ আ াছ আলী মিহলা িহনী আজমত র 07 দা িনয়া 3753674237   
 

2209.  মাঃ লাল িময়া মাঃ ামান ষ িদন র আজমত র 07 দা িনয়া 2806599813   

2210.  মাঃ েবল িময়া মাঃ আমান উ াহ ষ িদন র আজমত র 07 দা িনয়া 9106342661   

2211.  মাঃ নাজনীন আ ার  মাঃ হািব র রহমান  মিহলা িহনী আজমত র 07 দা িনয়া 5557046884   

2212.  মাছাঃ রীনা খা ন মাঃ ছাই ল ইসলাম মিহলা িহনী আজমত র 07 দা িনয়া 7306320156   

2213.  মাঃ আ ল জিলল মাঃ আ ল মিজদ ষ িদন র আজমত র 07 দা িনয়া 7756328121   

2214.  মাঃ আির ল ইসলাম মাঃ হািব র রহমান ষ িদন র আজমত র 07 দা িনয়া 8656434316   

2215.  মাঃ আলী হােসন সয়দ আলী হােসন  ষ িদন র আজমত র 07 দা িনয়া 4156609523   

2216.  মাঃ গালাম মা ফা ত কমর উি ন  ষ িদন র আজমত র 07 দা িনয়া 6115247571106   

2217.  মাঃ কামাল উি ন  মাঃ হােছন আলী  ষ িদন র আজমত র 07 দা িনয়া 8656538868   

2218.  মাঃ আ স সামাদ  ত আ ল হােসন ম ার ষ িদন র আজমত র 07 দা িনয়া 6115247000051   

2219.  মাছাঃ িম বগম মাঃ আঃ ছাবান মিহলা িহনী আজমত র 07 দা িনয়া 6406307196   



2220.  মাছাঃ হািফজা খা ন মাঃ আঃ হািমদ  মিহলা িহনী আজমত র 07 দা িনয়া 6856311649   

2221.  মাছাঃ হািছনা বগম মাঃ িব াল হােসন মিহলা িহনী আজমত র 07 দা িনয়া 6115247568725   

2222.  মাছাঃ নাছিরন বগম  মাঃ আঃ স  মিহলা িহনী আজমত র 07 দা িনয়া 5956397698   

2223.  মাঃ আলাল উি ন মাঃ ইি স আলী  ষ িদন র আজমত র 07 দা িনয়া 3256552401   

2224.  মাছাঃ িমনারা বগম  মাঃ আঃ মিজদ মিহলা িহনী আজমত র 07 দা িনয়া 3256313382   

2225.  মাঃ আ ল মাতােলব  মাঃ আ ল আিজজ ষ িদনম র আজমত র 07 দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭০৩১৮   

2226.  মাঃ মা াজ আলী মাঃ নওেশর আলী ষ িদন র আজমত র 07 দা িনয়া 5506350761   

2227.   ফরেদৗিস আ ার  মাঃ আশরা ল কামাল  মিহলা িহনী আজমত র 07 দা িনয়া 6115247506000   

2228.  মাছাঃ আি য়া খা ন মাঃ আকবর আলী মিহলা িহনী আজমত র 07 দা িনয়া 611524757037
5 

  

2229.  মাছাঃআছমা খা ন মাহা দ আলী মিহলা িহনী আজমত র : 
পা 

07 দা িনয়া 3708964204   

2230.  মাছাঃ িলিল খা ন মাহা দ আলী মিহলা িহনী আজমত র : 
পা 

07 দা িনয়া 6856426298   

2231.  মাছাঃসািহদা খা ন নবাব আলী মিহলা িহনী আজমত র : 
পা 

07 দা িনয়া 2806385353   

2232.  মাছাঃ আেনায়ারা 
বগম 

খারেশদ আলী কাদার মিহলা িহনী হার  07 দা িনয়া 4156600191   

2233.  মাঃ মিফ ল ইসলাম হােছন আলী সরকার ষ িদনম র হার  07 দা িনয়া 2356416533   
2234.  মাঃ গালাম মা ফা হলাল উি ন ষ িহনী হার  07 দা িনয়া 7756352105   
2235.  মাছাঃ েলখা খা ন মাঃ মক ল হােসন মিহলা িহনী হার  07 দা িনয়া 2806282386   
2236.  রািশদা বগম মাঃ িজ াত আলী মিহলা িহনী হার  07 দা িনয়া 3256403449   
2237.  মাঃ জালাল উি ন মক ল হােসন ষ িদনম র আজমত র 07 দা িনয়া 1906589427   
2238.  মাছাঃ আয়শা খা ন মাঃ আইন উি ন সরকার মিহলা িহনী আজমত র : 

পা 
07 দা িনয়া 8206611140   

2239.  মাছাঃ হািমদা খা ন নবী হােসন মিহলা িহনী আজমত র : 
পা 

07 দা িনয়া 1906716707   

2240.  মাছাঃ রািজয়া খা ন মাঃ আব ল কােদর মিহলা িহনী আজমত র : 07 দা িনয়া 3256258397   



পা 
2241.  মাছাঃ নাজমা খা ন মক ল হােসন মিহলা িহনী আজমত র : 

পা 
07 দা িনয়া 9106248090   

2242.  মাছাঃ রিহমা খা ন শাম ল হক খান মিহলা িহনী আজমত র : 
পা 

07 দা িনয়া 2356484283   

2243.  মাছাঃ জিরনা খা ন মাঃ নওেসর আলী মিহলা িহনী আজমত র 07 দা িনয়া 1003158324   
2244.  মাছাঃ জিমলা খা ন মাঃ েসন আলী ষ  আজমত র 07 দা িনয়া 4606420323   
2245.   মিত জাৎ া রাণী 

িব াস 
 গাপাল চ  িব াস মিহলা িহনী আজমত র 07 দা িনয়া 61152475682

56 
  

2246.  মাছাঃ িশখা রানী  মথ চ  িব াস মিহলা িহনী আজমত র 07 দা িনয়া 2806399982   
2247.  মাছাঃ হনা আ ার হাছান আলী মিহলা িহনী আজমত র 07 দা িনয়া 1906276264   
2248.  মাঃ ইসমাইল হােসন মাঃ আববাছ আলী ষ িদনম র আজমত র 07 দা িনয়া 2906398307   
2249.  মাঃ শাহজাহান িময়া জয়নাল আেবদীন ষ িদনম র আজমত র 07 দা িনয়া 3706384793   
2250.   ামল চ  িব াস ওমাচরণ িব াস ষ িদনম র আজমত র 07 দা িনয়া 4156485155   
2251.  মাঃ িম  িময়া ওয়াজ উি ন খিলফা ষ িদনম র হার  07 দা িনয়া 9106539886   
2252.  মাছাঃ ফােতমা খা ন আ ল কিরম মিহলা িহনী হার  07 দা িনয়া 6406393725   
2253.  মাছাঃ িফেরাজা বগম মাঃ কােশম আলী মিহলা িহনী হার  07 দা িনয়া 611524757140

7 
  

2254.  মাছাঃ খােদজা খা ন মাঃ লাল িময়া মিহলা িহনী আজমত র : 
পা 

07 দা িনয়া 1456249851   

2255.  মাছাঃ া আ ার মাঃ চান িময়া মিহলা িহনী আজমত র : 
পা 

07 দা িনয়া 5058230417   

2256.  মাছাঃ ছােলহা খা ন মাঃ জেবদ আলী মিহলা িহনী আজমত র : 
পা 

07 দা িনয়া 2806385221   

2257.  মাঃ সিলম িময়া আঃ কােদর ষ িদনম র আজমত র : 
পা 

07 দা িনয়া 4156376974   

2258.  মাঃ সােহব আলী র ম আলী ষ িদনম র আজমত র 07 দা িনয়া 3706598129   
2259.  মাছাঃ পরিমলা খা ন মীর জাফর মিহলা িহনী আজমত র 07 দা িনয়া 2806612053   
2260.  মাঃ মাফা ল হােসন  হােফজ আলী ষ  আজমত র 07 দা িনয়া 5056671802   
2261.  মাছাঃ ছিফনা খা ন হােমদ আলী মিহলা িহনী হার  07 দা িনয়া 8656418244   
2262.  মাহা দ আলী জালাল উি ন ষ  হার  07 দা িনয়া 2356502886   
2263.  মাঃ খিলল িময়া মাঃ হজরত আলী ষ  হার  07 দা িনয়া 6856399743   



2264.  শাম নাহার সমেসর আলী মিহলা িহনী হার  07 দা িনয়া 5056601205   
2265.  মাঃ আঃ রিশদ খারেশদ আলী বপারী ষ  আজমত র 07 দা িনয়া 3256724281   
2266.  মাসাঃ নািছমা খা ন মাঃ কামাল উি ন মিহলা িহনী আজমত র 07 দা িনয়া 199161152470

00454 
  

2267.  মাঃ ছারহাব আলী ত দােনশ আলী ষ িদনম র আজমত র 07 দা িনয়া 61152475693
56 

  

2268.  মাঃ খাকন িময়া মাঃ ল ইসলাম ষ িদনম র আজমত র 07 দা িনয়া 7308274161   
2269.  মাঃ আ ল কালাম নবাব আলী ষ িদনম র আজমত র 07 দা িনয়া 3706399601   
2270.  মাঃ শাম ল হক আঃ কািদর ষ িদনম র আজমত র 07 দা িনয়া 4156300594   
2271.  মাঃ লাল িময়া আ ল গিণ ষ িদনম র আজমত র : 

পা 
07 দা িনয়া 4156416457   

2272.  মাছাঃ রািশদা খা ন মাঃ ান িময়া মিহলা িহনী আজমত র : 
পা 

07 দা িনয়া 611524756994
6 

  

2273.  মাঃ ান িময়া ত আইন উি ন ষ িদনম র আজমত র : 
পা 

07 দা িনয়া 611524756994
5 

  

2274.  মাছাঃ রািবয়া খা ন মাঃ হািব র রহমান মিহলা িহনী আজমত র 07 দা িনয়া 1906418676   
2275.  মাঃ ান িময়া নওয়াজ আলী ষ িদনম র আজমত র : 

পা 
07 দা িনয়া 9106670889   

2276.  মাছাঃ িব আ ার আ স সা ার মিহলা িহনী আজমত র : 
পা 

07 দা িনয়া 2356391116   

2277.  মাঃ িব াল হােসন মাঃ ম আলী ষ িদনম র আজমত র : 
পা 

07 দা িনয়া 5506530137   

2278.  মাঃ আঃ হাই ছ র উি ন ষ িদনম র আজমত র : 
পা 

07 দা িনয়া 1456568920   

2279.  মাঃ আ স সালাম ছ র উি ন ষ িদনম র আজমত র : 
পা 

07 দা িনয়া 7306335501   

2280.  মাঃ আয়নাল হক তােলব আলী ষ িদনম র আজমত র : 
পা 

07 দা িনয়া 9106715577   

2281.  মাঃ সকবর আলী ত আঃ ার রষ িদনম র আজমত র : 
পা 

07 দা িনয়া 611524757113
8 

  

2282.  মাঃ ইি স আলী ইয়াদ আলী ষ িদনম র আজমত র : 
পা 

07 দা িনয়া 1456644739   



2283.  মাছাঃ রিহমা খা ন আ ল খােলক মিহলা িহনী আজমত র : 
পা 

07 দা িনয়া 8656395657   

2284.  মাছাঃ মােজদা খা ন সকা র বাদশা মিহলা িহনী আজমত র : 
পা 

07 দা িনয়া 8656583013   

2285.  মাছাঃ িজনা আ ার মাঃ লাল িময়া মিহলা িহনী হার  07 দা িনয়া 1458600889   
2286.  মাছাঃ জিমলা খা ন ত ছামাদ আলী মিহলা িহনী হার  07 দা িনয়া 193861152470

00005 
  

2287.  মাছাঃ আছমা খা ন মাঃ আই ব আলী মিহলা িহনী হার  07 দা িনয়া 1456712403   
2288.  মাঃ িসি ক িময়া মাঃ শাম ল হক ষ িদনম র হার  07 দা িনয়া 2806599177   
2289.  মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ খা ান িময়া ষ িদনম র হার  07 দা িনয়া 3256524400   
2290.  মাঃ মাশারফ হােসন মক ল হােসন ষ িদনম র হার  07 দা িনয়া 5061450911   
2291.  মাঃ তারা িময়া আ ল মিজদ ষ িদনম র হার  07 দা িনয়া 8656503573   
2292.  মাঃ হািব র রহমান 

হিব 
আ ল মাকারম ষ িদনম র হার  07 দা িনয়া 1003251962   

2293.  মাঃ হািফ র রহমান জ আলী ষ িদনম র আজমত র : 
পা 

07 দা িনয়া 1906524457   

2294.  মাছাঃ ছ রা খা ন হােতম আলী মিহলা িহনী আজমত র : 
পা 

07 দা িনয়া 1906377062   

2295.  মাঃ আই ব আলী মাঃ হােবজ আলী ষ  আজমত র চক 
পা 

07 দা িনয়া 611524757061
7 

  

2296.  মাছাঃ খােদজা খা ন মাঃ ম আলী মিহলা িহনী আজমত র : 
পা 

07 দা িনয়া 2356328654   

2297.  মাঃ হািব র রহমান 
হিব 

ত জবান আলী ষ িদনম র আজমত র : 
পা 

07 দা িনয়া 611524757075
4 

  

2298.  মাছাঃ রািশদা খা ন ইয়াদ আলী মিহলা িহনী আজমত র 07 দা িনয়া 6856255994   
 

2299.  মাছাঃ তাছিলমা মাঃ বা ল িময়া মিহলা িহনী আজমত র ৭নং দা িনয়া ২৮১৯৬০৮০৭২   
2300.  মাছাঃ মািজয়া খা ন মাঃ জামাল উি ন মিহলা িহনী আজমত র ৭নং দা িনয়া ৬৪৫৬৯৩০৩১৯   
2301.  মাছাঃ রািজয়া খা ন মাঃ আ ল জিলল মিহলা িহনী আজমত র ৭নং দা িনয়া ২৮০৬৫৭৭২৭২   
2302.  মাঃ আ ল খােলক আ ছ ছামাদ ষ িদন ম র আজমত র ৭নং দা িনয়া ৭৭৫৬৪৮০৪৫০   
2303.  মাঃ রজাউল কিরম 

ব ল 
মাঃ আ স সামাদ ষ িদন ম র আজমত র ৭নং দা িনয়া ১৯০৬৬১১০৭২   

2304.  মাছাঃ মিলনা খা ন মাঃ ফয় র রহমান মিহলা িহনী আজমত র ৭নং দা িনয়া ৭৩০৬৪৮৩৭৫৬   



2305.  মাছাঃ ফিজলা খা ন মাঃ ফজ ল হক মিহলা িহনী আজমত র ৭নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭০১৫১   
2306.  মাছাঃ িশিরনা খা ন মাঃ আ ল কিরম মিহলা িহনী হার  ৭নং দা িনয়া ১৯৩২০৩৩৮২০   
2307.  মাঃ ফক ল আলম মাঃ আ ল রা াক ষ িদন ম র হার  ৭নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭১৭৪৭   
2308.  মাছাঃ আকিলমা খা ন আফছর আলী মিহলা িহনী আজমত র ৭নং দা িনয়া ৪৬০৬৪২৪৩৬৬   
2309.  মাঃ শিফ ল ইসলাম মাঃ আ াস আলী ষ িদন ম র হার  ৭নং দা িনয়া ৫০৫৬৫৩৮৩৫৭   
2310.  মাছাঃ নািজফা বগম মাঃ ইি স আলী মিহলা িহনী হার  ৭নং দা িনয়া ৮৬৫৬৬৩৪১৮৮   
2311.  মাঃ লাইমান িময়া কিছম উি ন ষ িদন ম র হার  ৭নং দা িনয়া ২৩৫৬৫৫৪৩০৯   
2312.  মাছাঃ হােজরা খা ন আকবর আলী মিহলা িহনী হার  ৭নং দা িনয়া ৫৫০৬৫৮৭১৫২   
2313.  মাছাঃ রসনা আ ার মাঃ আছর উি ন মিহলা িহনী আজমত র ৭নং দা িনয়া ৬৪০৬২৪৯৫৬২   
2314.  মাছাঃ হােজরা খা ন মাঃ হযরত আলী মিহলা িহনী আজমত র ৭নং দা িনয়া ৪৬৫৭০৬৮০৮৮   
2315.  মাছাঃ সিখনা খা ন মাবারক হােসন মিহলা িহনী আজমত র ৭নং দা িনয়া ১৪৭৫০৬৭০৪৫   
2316.  মাছাঃ হািমদা খা ন রিহমউি ন মিহলা িহনী আজমত র ৭নং দা িনয়া ৯১০৬২৪৬১১৪৪   
2317.  মাছাঃ মােমনা খা ন ইয়া ব আলী খান মিহলা িহনী আজমত র ৭নং দা িনয়া ৪৬০৬৫৭৫৩৭৩   
2318.  মাছাঃ মেনায়ারা বগম  উি ন মিহলা িহনী আজমত র ৭নং দা িনয়া ৫৯৫৬২৫৪২১২   
2319.  মাছাঃ জােহরা খা ন আঃ শক মিহলা িহনী আজমত র ৭নং দা িনয়া ৫০৫৬২৪৭২৩১   
2320.  মাছাঃ ফিরদা খা ন মাঃ িসরাজ আলী মিহলা িহনী আজমত র ৭নং দা িনয়া ৫৯৫৬৪৭৪৩৭২   
2321.  মাছাঃ জািমরন নছা ওসমন গিন মিহলা িহনী আজমত র ৭নং দা িনয়া ১৪৫৬৫৭২২৮৬   
2322.  মাছাঃ শাম ন নাহার মাঃ আিজ ল হক মিহলা িহনী হার  ৭নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭২০১৩   
2323.  মাছাঃ নািগস আ ার মাঃ আ ল হােসন মিহলা িহনী হার  ৭নং দা িনয়া ৬৮৫০৩০২৩৭০   
2324.  মাছাঃ আিছয়া খা ন করামত ম ল মিহলা িহনী হার  ৭নং দা িনয়া ৭৩০৬৫৯৪৯৯০   
2325.  মাছাঃ মােলকা খা ন মাঃ আইজ উি ন মিহলা িহনী হার  ৭নং দা িনয়া ৪৬০৬৬২৮৪২০   
2326.  মাছাঃ ফােতমা   মাঃ ইউ স আলী মিহলা িহনী হার  ৭নং দা িনয়া ৫৯৫৬৩৯৮৩১৬   
2327.  মাঃ ইি স িময়া ত: েছন আলী ষ িদন ম র হার  ৭নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭২১০০   
2328.  মাছাঃ নাজমা খা ন ইউ স আলী মিহলা িহনী আজমত র ৭নং দা িনয়া ৮২০৬২৫৪৩৯৬   
2329.  মাছাঃ খােদজা মাঃ ইয়া ব আলী মিহলা িহনী আজমত র ৭নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭১১২১   
2330.  মাঃ ান িময়া ইয়াদ আলী ষ িদন ম র হার  ৭নং দা িনয়া ৩৭০৬৫৭২১৪০   
2331.  মাঃ সিলম িময়া আঃ হািমদ ষ িদন ম র আজমত র ৭নং দা িনয়া ৭৩০৬৪০৪৭০৩   
2332.  মাছাঃ আছমা খা ন মাঃ িবল াল িময়া মিহলা িহনী আজমত র ৭নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৯৮১৮   
2333.  মাছাঃ জিমলা খা ন মাঃ রিহম উি ন ষ িদন ম র আজমত র ৭নং দা িনয়া ৮২০৬৪৭৭০৯৬   
2334.  মাঃ নািজম উি ন িপয়ার মাহ দ ষ িদন ম র আজমত র ৭নং দা িনয়া ৯১০৬৪০৫১৭৯   
2335.  মাছাঃ েদজা খা ন জ র মিহলা িহনী আজমত র ৭নং দা িনয়া ৫০৫৬৪১০৮৬২   
2336.  মাছাঃ আেমনা খা ন ইমান আলী মিহলা িহনী আজমত র ৭নং দা িনয়া ২৮০৬৬১০৫৫২   



2337.  মাঃ আ ল কিদর বদন শখ ষ িদনম র আজমত র ৭নং দা িনয়া ৩৭০৬৩৩৭৬৩৫   
2338.  মাছাঃ আিছয়া খা ন আ ল িময়া মিহলা িহনী আজমত র ৭নং দা িনয়া ৯১০৬৫৬৫৭৩৩   
2339.  মাছাঃ রািশদা খা ন মাঃ আ ল াহ মিহলা িহনী আজমত র ৭নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৯৮৯২   
2340.  মাছাঃ েলমা খা ন মাঃ ন র আলী মিহলা িহনী আজমত র ৭নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৮৮১২   
2341.  মাছাঃ হািমদা খা ন মাঃ কােশম আলী মিহলা িহনী আজমত র ৭নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৮৮১১   
2342.  মাছাঃ জােবদা খা ন জবাদ আলী মিহলা িহনী আজমত র ৭নং দা িনয়া ২৩৫৬৪৫০৮৫৪   
2343.  মাছাঃ রািশদা খা ন মাঃ  ান িময়া মিহলা িহনী আজমত র ৭নং দা িনয়া ৪৬০৬৪৭৮৮২৬   
2344.  মাছাঃ রিমছা বগম মাঃ শােহদ আলী মিহলা িহনী হার  ৭নং দা িনয়া ৩৭০৬৬৭৬৪৯৫   
2345.  রেহনা খা ন ইয়া ব আলী মিহলা িহনী হার  ৭নং দা িনয়া ২৮০৬৫১৭৬২৫   
2346.  মাছাঃ আেলয়া খা ন মাঃ আলাউি ন মিহলা িহনী হার  ৭নং দা িনয়া ৪৬০৬৭২০১৫১   
2347.  মাঃ শাজাহান িময়া ই ািহম ষ িদন ম র হার  ৭নং দা িনয়া ৮২০৬৭১৮০৮৫   
2348.  জাহানারা ান িময়া মিহলা িহনী হার  ৭সং দা িনয়া ৭৩০৬৬৩৪৫৫৬   
2349.  মাঃ আঃ কািদর ত ছেমদ আলী ষ িদন ম র আজমত র ৭নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৮৩২৫   
2350.  মাছাঃ আেনায়ারা বগম মা আঃ ছালাম মিহলা িহনী আজমত র ৭নং দা িনয়া ৪১৫৬৪৩৫৮২০   
2351.  মাঃ আিরফ িময়া মাঃ ল ইসলাম ষ িদন ম র আজমত র ৭নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৮৩২৩   
2352.  মাছাঃ হােজরা খা ন ওয়াজ উি ন মিহলা িহনী আজমত র ৭নং দা িনয়া ১৯০৬৪১৮৬৫০   
2353.  মাছাঃ মিরয়ম বগম মাঃ শমেসর আলী মিহলা িহনী আজমত র ৭নং দা িনয়া ৩২৫৬৬১০৫১৪   
2354.  মাছাঃ রিহমা খা ন মাঃ আ াছ আলী মিহলা িহনী আজমত র ৭নং দা িনয়া ৫৯৫৬২৫২১৫৮   
2355.  মাছাঃ ত রন নছা ইমান আলী মিহলা িহনী আজমত র ৭নং দা িনয়া ৩৭০৬৪১১৫৯৬   
2356.  মাছাঃ ৎ ন নাহার খ কার তফা ল হােসন মিহলা িহনী আজমত র ৭নং দা িনয়া ৬৪০৬২৭৬৩৫৯   
2357.  আ  সােলক  মাঃ বা ল িময়া ষ িদনম র আজমত র ৭নং দা িনয়া ৫৫১৬০৪৪২৯৩   
2358.  খালদা খা ন িশ ী মাঃ হাসমত আলী মিহলা িহনী আজমত র ৭নং দা িনয়া ২৮০৬৬১০৪১২   
2359.  মাঃ আ ল কািদর তয়ােহদ আলী ষ িদন ম র হার  ৭নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭১৭৫৩   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
2360.  জােবদা খা ন মাঃ চান িময়া মিহলা িহনী উ র দ িনয়া 08 দা িনয়া 6115247572957   

2361.  মাঃ রল হক মাঃ জয়নাল আেবদনীন ষ িদন র ভা  দা িনয়া 08 দা িনয়া 8656393546   

2362.  মাঃ লাল িময়া আ ল মন র ষ িদন র কলাপাড়া 08 দা িনয়া 5056470148   

2363.  মাঃ জােহদ আলী মাঃ জাফর আলী ফরাজী ষ িদন র ম  দা িনয়া 08 দা িনয়া 6115247000374   

2364.  মাছাঃ রিমছা খা ন মাঃ মে স আলী মিহলা িহনী ম  দা িনয়া 08 দা িনয়া 6115247574422   

2365.  মাঃ আ র রিশদ ওমর আলী ষ িদন র ম  দা িনয়া 08 দা িনয়া 2356230017   

2366.  মাঃ বা  িময়া মাঃ জ আলী ষ িদন র ম  দা িনয়া 08 দা িনয়া 6898835464   

2367.  মাছাঃ েদজা খা ন সাবহান আলী মিহলা িহনী ম  দা িনয়া 08 দা িনয়া 8656446864   

2368.  মাঃ আঃ রিহম মাঃ জ আলী ষ িদন র ম  দা িনয়া 08 দা িনয়া 8206452842   

2369.  মাছাঃ িফ জা খা ন ত: উমর আলী মিহলা িহনী ম  দা িনয়া 08 দা িনয়া 6115247574504   

2370.  মােজদা খা ন আঃ মা ান ইয়া মিহলা িহনী দা িনয়া 
পি ম পাড়া 

08 দা িনয়া 3706704297   

2371.  মাছাঃ অ ফা খা ন ওয়াজ উি ন মিহলা িহনী দা িনয়া পাড়া 08 দা িনয়া 7306530359   

2372.  মাছাঃ রহানা খা ন রখা মাঃ গিণ ফিকর মিহলা িহনী ম  দা িনয়া 08 দা িনয়া 2806669426   

2373.  আঃ গিণ িময়া ইয়া মাঃ হােফজ উি ন ইয়া ষ িদন র উ র দা িনয়া 08 দা িনয়া 2356271110   

2374.  মাঃ আির র ইসলাম আিরফ মাঃ আঃ আিজজ ষ িদন র ম  দা িনয়া 08 দা িনয়া 2806526139   

2375.  মাছাঃ হােজরা খা ন দােনশ আলী মিহলা িহনী কা া পাড়া 08 দা িনয়া 3256321484   

2376.  গালাম মা ফা মাঃ আ ল হিকম ষ িদন র ম  দা িনয়া 08 দা িনয়া 8206524590   



2377.  মাছাঃ হািমদা খা ন জােহদ আলী মিহলা িহনী ম  দা িনয়া 08 দা িনয়া 8656533257   

2378.  মাছাঃ লাভলী খিলল উি ন মিহলা িহনী কলাপাড়া 08 দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৪৯৬৪   

2379.  মাঃ আশরাফ আলী আমছর আলী ষ িদন র উ র দা িনয়া 08 দা িনয়া 5956552383   

2380.  মাঃ নজ ল ইসলাম মগর আলী ষ িদন র ম  দা িনয়া 08 দা িনয়া 6856651713   

2381.  মাঃ আ স সা ার ইয়া ব আলী ষ িদন র ম  দা িনয়া 08 দা িনয়া 4156438188   

2382.  রােবয়া খা ন নওেশর আলী মিহলা িহনী ম  দা িনয়া 08 দা িনয়া 1906519937   

2383.  মাঃ গালাম মা ফা আঃ ছা ার ষ িদন র ম  দা িনয়া 08 দা িনয়া 3256496989   

2384.  মাছাঃ ফােতমা বগম আঃ গ র উি ন মিহলা িহনী ম  দা িনয়া 08 দা িনয়া 7756639395   

2385.  মাঃ কালা িময়া লাল িময়া ষ িদন র দা িনয়া 
পি ম পাড়া 

08 দা িনয়া 1003314760   

2386.  মাঃ আ াছ আলী আরজ আলী ষ িদন র উ র দা িনয়া 08 দা িনয়া 6406693330   

2387.  মাঃ শাম ল হক ত আসমাইর হােসন ষ িদন র দা িনয়া 
পি ম পাড়া 

08 দা িনয়া 6115247566446   

2388.  মাছাঃ আসমা আ ার িম  িময়া মিহলা িহনী দা িনয়া 
পি ম পাড়া 

08 দা িনয়া 6115247566563   

2389.  মাঃ ইউ ফ আলী মাঃ ইয়া ব আলী ষ িদন র ম  দা িনয়া 08 দা িনয়া 5956291263   

2390.  মাছাঃ িম বগম মাঃ তাফা ল হােসন 

ধা 

মিহলা িহনী কলাপাড়া 08 দা িনয়া 6115247574989   

2391.  মাঃ হািফ র রহমান মাঃ ইয়ািছন আলী ষ িদন র কলাপাড়া 08 দা িনয়া 1003130216   

2392.  মাছাঃ খােলদা খা ন  মাঃ ছাই ল ইসলাম মিহলা িহনী ম  দা িনয়া 08 দা িনয়া 6115247574503   

2393.  মাছাঃ রাকসানা আ ার আ ল খােলক মিহলা িহনী কলাপাড়া 08 দা িনয়া 7756448671   

2394.  িরিন আ ার মাঃ শাম ল হক মিহলা িহনী কা াপাড়া 08 দা িনয়া 4156350250   

2395.  মাঃ লাল িময়া ইয়া মাঃ আ স সা ার ইয়া ষ িদন র উ র দা িনয়া 08 দা িনয়া 6115247573197   



2396.  শফািল খা ন হ  বপারী মিহলা িহনী উ র দা িনয়া 08 দা িনয়া 2356383972   

2397.  রওশন আরা বগম মাঃ লাল িময়া ইয়া মিহলা িহনী উ র দা িনয়া 08 দা িনয়া 6115247573198   

2398.  ঝরনা আ ার হলাল মিহলা িহনী উ র দা িনয়া 08 দা িনয়া 6115247573172   

2399.  আিমনা বগম মাঃ আ ল কােদর মিহলা িহনী উ র দা িনয়া 08 দা িনয়া 6115247573210   

2400.  মাসাঃ ছ রন বিছর উি ন মিহলা িহনী দা িনয়া 
কলাপাড়া 

08 দা িনয়া 3706330150   

2401.  মাঃ মা ম িময়া মাঃ আ স সা ার ষ িদন র দা িনয়া 
কলাপাড়া 

08 দা িনয়া 3708451707   

2402.  মাছাঃ আি য়া খা ন মাঃ আকবর আলী মিহলা িহনী দা িনয়া 
কলাপাড়া 

08 দা িনয়া 5956222938   

2403.  মাছাঃ রিজয়া খা ন আ ল মাতােলব মিহলা িহনী দা িনয়া 
কলাপাড়া 

08 দা িনয়া 5056313660   

2404.  মাছাঃ ল ম বগম মাঃ বা  িময়া মিহলা িহনী ম  দা িনয়া 08 দা িনয়া 19806115247000
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2405.  মাছাঃ মরী খা ন মাঃ গালাম হােসন মিহলা িহনী দা িনয়া 
কলাপাড়া 

08 দা িনয়া 3706441908   

2406.  মাছাঃ ফােতমা বগম শােহদ আলী মিহলা িহনী দা িনয়া 
কলাপাড়া 

08 দা িনয়া 8656286542   

2407.  মাছাঃ িন ফা ইয়াছিমন আহা দ আলী মিহলা িহনী দা িনয়া 
কলাপাড়া 

08 দা িনয়া 3706510793   

2408.  মাঃ আলী হােসন মাঃ হািব র রহমান লাল ষ িদন র দা িনয়া 
কলাপাড়া 

08 দা িনয়া 5056217077   

2409.  মাঃ আজাহা ল হক ল হক ষ িদন র দা িনয়া 
কলাপাড়া 

08 দা িনয়া 3706674839   

2410.  মাঃ জয়নাল আেবদীন ফেয়জ উি ন ষ িদন র দা িনয়া 
কা াপাড়া 

08 দা িনয়া 1003318605   

2411.  মাঃ আ ল হািলম মাঃ লাল িময়া ষ িদন র দা িনয়া 
কলাপাড়া 

08 দা িনয়া 3256443015   

2412.  মাছাঃ আিজদা খা ন মাঃ আঃ ছেমদ মিহলা হীিণ দা িনয়া 08 দা িনয়া 5056643660   



কা াপাড়া 
2413.  মাঃ ল ইসলাম হােসন আলী ী ষ িদন র কলাপাড়া 08 দা িনয়া 4606323543   

2414.  মাঃ ইয়ািছন আলী হােসন আলী ষ িদন র কলাপাড়া 08 দা িনয়া 8656303495   

2415.  মাঃ শাহজাহান িময়া মাঃ লতান িময়া ষ িদন র কলাপাড়া 08 দা িনয়া 9106431878   

2416.  মাছাঃ িফেরাজা খা ন জেবদ আলী  মিহলা হীিণ কলাপাড়া 08 দা িনয়া 6856319444   

2417.  মাঃ কািমন 
হােসন(তাজ ল) 

িপতা: মা: শাম ল হক ষ িদনম র কলাপাড়া 08 দা িনয়া 5065135369   

2418.  মাছাঃ শািহদা বগম লাল িময়া মিহলা িহনী কলাপাড়া 08 দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৪৮৬৯   

2419.  মাঃ শাম ল হক িপতা- সমর আলী ষ িদনম র কলাপাড়া 08 দা িনয়া 6856527350   

2420.  খিল র রহমান লাল িময়া ষ িদনম র কলাপাড়া 08 দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৪২৯৩   

2421.  মাঃ জালাল উি ন িপতা- মােয়জ উি ন ষ িদনম র ম  দা িনয়া 08 দা িনয়া 3706278458   

2422.  
মাঃ আ র রিশদ িপতা-কােলা িময়া ষ িদনম র 

দা িনয়া 
কা াপাড়া 

08 
দা িনয়া 3706609249   

2423.  মাছাঃ রিমছা খা ন িপতা- মন র আলী মিহলা হীিণ ম  দা িনয়া 08 দা িনয়া 2356454609   

2424.  কাম ল হাসান িপতা- িমরাজ আলী ষ িদনম র ম  দা িনয়া 08 দা িনয়া 7756293556   

2425.  মাঃ আলাল উি ন  িপতা- মেয়জ উি ন ষ িদনম র ম  দা িনয়া 08 দা িনয়া 4156264188   

2426.  মাঃ আ াস আলী িপতা- ল ইসলাম ষ িদনম র কা াপাড়া 08 দা িনয়া 9106284996   

2427.  
শারিমন আ ার িপতা- বা ল িময়া মিহলা হীিণ 

দা িনয়া 
কলাপাড়া 

08 
দা িনয়া 1505159572   

2428.  
মাঃসাই ল ইসলাম িপতা- লাতান িময়া ষ িদনম র 

ম  দা িনয়া 
কলাপাড়া 

08 
দা িনয়া 5058291609   

2429.  মাঃ আছর উি ন িপতা- িফেরাজা খা ন ষ িদনম র কলাপাড়া 08 দা িনয়া 2806478570   

2430.  মাঃ আ ল কািদর িপতা- িসি র রহমান ষ িদনম র উ র দা িনয়া  08 দা িনয়া 8656697748   

2431.  মাছাঃ ফােতমা খা ন িপতা- আরব আলী মিহলা হীিণ ম  দা িনয়া 08 দা িনয়া 7306264404   

2432.  মাঃ আলাল উি ন িপতা- ইয়া ব আলী ষ িদনম র ম  দা িনয়া 08 দা িনয়া 5956255805   



2433.  মাঃ লতান িময়া িপতা- ইয়া ব আলী ষ িদনম র ম  দা িনয়া 08 দা িনয়া 9106441778   

2434.  মাঃ লাল িময়া িপত- আঃ রহমান ষ িদনম র উ র দা িনয়া 08 দা িনয়া 5056341489   

2435.  মাছাঃ রিমছা খা ন িপতা- মন র আলী মিহলা হীিণ ম  দা িনয়া 08 দা িনয়া 2356454609   

2436.  মাছাঃ িফয়া খা ন িপতা- কাজী ি ন মিহলা হীিণ ম  দা িনয়া 08 দা িনয়া 8656233775   

2437.  
মাঃ আ স ছালাম িপতা- আ ল মিতন ষ িদনম র 

দা িনয়া 
কলাপাড়া 

08 
দা িনয়া 8656385401   

2438.  মাঃ নাজ ল হক িপতা- ইি স আলী ষ িদনম র উ র দা িনয়া 08 দা িনয়া 4624401255   

2439.  
বােনছা বগম ামী- আঃ বােরক মিহলা হীিণ 

দা িনয়া 
কলাপাড়া 

08 
দা িনয়া 6115247572982   

2440.  মাছাঃিফরাজা খা ন িপতা-আমানত আলী মিহলা হীিণ কা াপাড়া 08 দা িনয়া 6406449139   

2441.  মাঃ হািফজ উি ন িপতা- িজ াত আলী ষ িদনম র ম  কলাপাড়া 08 দা িনয়া 3706619263   

2442.  মাঃ কািবল হােসন িপতা- দােনশ আলী ষ িদনম র কলাপাড়া 08 দা িনয়া 7756527474   

2443.  মাঃ নয়ন িময়া িপতা- মাঃ ফজ ল হক ষ িদনম র দা িনয়া 08 দা িনয়া 6402858234   

2444.  মাঃ আেনায়ার হােসন িপতা-আ ল বােরক ষ িদনম র দা িনয়া 08 দা িনয়া 6870041859   

2445.  মাছাঃ রসনা বগম িপতা- হােসন আলী মিহলা হীিণ কলাপাড়া 08 দা িনয়া 1906218811   

2446.  মাছাঃ পা ল বগম িপতা- আ ল কাই ম মিহলা হীিণ  কলাপাড়া 08 দা িনয়া 7756493958   

2447.  মাঃ তাফা ল হােসন 
ধা 

িপতা- আ ল কােদর ধা ষ িদনম র কলাপাড়া 08 
দা িনয়া 3256324371   

2448.  মাছাঃ পা ল খা ন িপতা- সকা ার আলী মিহলা হীিণ কা াপাড়া 08 দা িনয়া 5506492619   

2449.  মাছাঃ  িফয়া খা ন িপতা- লাল মা ন সরকার মিহলা হীিণ কা াপাড়া 08 দা িনয়া 5956275035   

2450.  মাছাঃ েলখা খা ন িপতা-তিমর উি ন মিহলা হীিণ কা াপাড়া 08 দা িনয়া 3256323720   

2451.  মাছাঃ ফােতমা বগম িপতা- িময়া হােসন মিহলা হীিণ ভা  দা িনয়া 08 দা িনয়া 1906528839   

2452.  মাছাঃ রজাহান খা ন িপতা- লাল িময়া মিহলা হীিণ কলাপাড়া 08 দা িনয়া 2806320392   

2453.  িরপা  িপতা- ান িময়া মিহলা হীিণ কা াপাড়া 08 দা িনয়া 1022400384   



2454.  মাঃ নওয়াজ আলী  িপতা- িসরাজ আলী ষ িদনম র কলাপাড়া 08 দা িনয়া 1456317435   

2455.  মাঃ আ ল কালাম িপতা- িসি র রহমান ষ িদনম র কলাপাড়া 08 দা িনয়া 3256457841   

2456.  মাঃ মাখেল র রহমান িপতা- মাঃ জাফল আলী 
ফরাজী 

ষ িদনম র ম  দা িনয়া 08 দা িনয়া 4156493753   

2457.  মাঃ আ ল কাসম িপতা- ত িনজাম উি ন ষ িদনম র কা াপাড়া 08 দা িনয়া 6115247574292   

2458.  মাঃ খাকন িময়া িপতা- ত িনজাম উি ন ষ িদনম র কা াপাড়া 08 দা িনয়া 6115247574160   

2459.  মাঃ আঃ মা ান িপতা- মিফজ উি ন ষ িদনম র ম  দা িনয়া 08 দা িনয়া 7306531513   

2460.  িঝ ক মঈজ উি ন মিহলা হীিণ ম  দা িনয়া 08 দা িনয়া ৫৫০৬২৫৬১৪৭   

2461.  মাঃ শিহ ল ইসলাম িপতা- মাঃ আ ল মিজদ ষ িদনম র ম  দা িনয়া 08 দা িনয়া 9106641179   

2462.  মাঃ লাল িময়া িপতা- ইমান আলী ষ িদনম র কা াপাড়া 08 দা িনয়া 4156658975   

2463.  মাছাঃ তাছিলমা বগম িপতা-  মাঃ আ ল হাই মিহলা হীিণ কা াপাড়া 08 দা িনয়া 7306282372   

2464.  মাছাঃ িফয়া খা ন িপতা- মাঃ আমান 
াপারী 

মিহলা হীিণ কলাপাড়া 08 দা িনয়া 8206319504   

2465.  মাঃ নওেশর আলী িপতা- ত আ ল ার ষ িদনম র কা াপাড়া 08 দা িনয়া 6115247574638   

2466.  মাঃ আলম িময়া িপতা- মাঃ ান িময়া ষ িদনম র কলাপাড়া 08 দা িনয়া 1906432727   

2467.  
ল ইসলাম ত ইউ স আলী ষ হীিণ 

ম   দা িনয়া 
 

08 
দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৩৯৯৫   

2468.  মাছাঃ িজনা খা ন িপতা- মাঃৈসয়দ আলী মিহলা হীিণ কলাপাড়া 08 দা িনয়া 6408163779   

2469.  মাঃ ল ইসলাম িপতা- লাকমান আলী ষ িদনম র ম  দা িনয়া 08 দা িনয়া 8206632633   

2470.  মাছাঃ জিরনা খা ন িপতা- হােসন আলী মিহলা হীিণ কলাপাড়া 08 দা িনয়া 7756449307   

2471.  মাছাঃ হােজরা খা ন িপতা- মিনর উি ন মিহলা হীিণ ম  দা িনয়া 08 দা িনয়া 5506627438   

2472.  আ ল আিজজ িপতা- আ ল মজর আলী ষ িদনম র ম  দা িনয়া 08 দা িনয়া 1906625809   

2473.  মাছাঃ পা ল খা ন িপতা- আহ দ আলী মিহলা হীিণ ম  দা িনয়া 08 দা িনয়া 8656330837   

2474.  মাছাঃ মরিজনা খা ন মাঃ রিফ ল ইসলাম মিহলা িহনী কলাপাড়া ৮নং কা াপাড়া ৬১১৫২৪৭৫৭৫২৬৮   
2475.  মাছাঃ িশদা বগম মাঃ মিজবর রহমান মিহলা িহনী কলাপাড়া ৮নং কা াপাড়া ১৪৫৬২৫১৪৭৭   
2476.  মাঃ সা াম িময়া মাঃ জালাল উি ন ষ িদন ম র কলাপাড়া ৮নং কা াপাড়া ১৯৩৭৫৯৯৬১৯   



2477.  মাঃ মািছম িময়া মাঃ শাম ল হক ষ িদন ম র ম দা িনয়া ৮নং কা াপাড়া ১৯৯২৬১১৫২৪৭০০০
৫৩০ 

  

2478.  মাঃ আিজ ল হক আ ল মিজদ ষ িদন ম র কলাপাড়া ৮নং কা াপাড়া ৮২০৬৫২৬২৭২   
2479.  মাঃ জিলল িময়া মাঃ নওেশর ষ িদন ম র কলাপাড়া ৮নং কা াপাড়া ২৮০৬৬৩২৫৫৬   
2480.  মাছাঃ আি য়া খা ন ইউ স আলী মিহলা িহনী কলাপাড়া ৮নং কা াপাড়া ১৪৫৬৪৭৩৮০৮   
2481.  মাছাঃ নািগস আ ার মাঃ আলী আজম মিহলা িহনী কলাপাড়া ৮নং কা াপাড়া ৬১০৬২৬৯২১১   
2482.  মাঃ ই ািহম খিলল মাঃ মিফজ ষ িদন ম র ম দা িনয়া ৮নং কা াপাড়া ৮৬৫৬৪৫৫১৯৬   
2483.  মাঃ আ  বকর িসি ক আতাব উি ন ষ িদন ম র কলাপাড়া ৮নং কা াপাড়া ৫৫০৬৬৩১৬৭৯   
2484.  মাছাঃ শিরফা খা ন মাঃ  শখ মিহলা িহনী কা া পাড়া ৮নং কা াপাড়া ৮২০৬৬৩০৪৭০   
2485.  মাছাঃ আছর আলী জামাল উি ন ষ িদন ম র কলাপাড়া ৮নং কা াপাড়া ৬৪০৬৪৯৯৫৮৯   
2486.  মাছাঃ িফয়া খা ন আলতাফ আলী মিহলা িহনী কা াপাড়া ৮নং কা াপাড়া ২৩৫৬২৩০১৬৫   
2487.  মাছাঃ হেলনা বগম মাঃ আ ল হাই মিহলা িহনী কা াপাড়া ৮নং কা াপাড়া ৬১১৫২৪৭৫৭৪৮০৫   
2488.  মাঃ লহাস মাঃ আঃ খােলক ষ িদন ম র কা াপাড়া ৮নং কা াপাড়া ৮৬৮২৫১৭১২৬   
2489.  মাছাঃ হােজরা খা ন আ াস আলী মিহলা িহনী কা াপাড়া ৮নং কা াপাড়া ১৯০৬৬৬০৯৫৪   
2490.  মাছাঃ আঃ কােদর সেলম ষ িদন ম র কা াপাড়া ৮নং কা াপাড়া ৯১০৬২৭০০৭৮   
2491.  মাঃ আঃ মিজদ মাসেলম উি ন ষ িদন ম র ম দা িনয়া ৮নং কা াপাড়া ৪১৫৬৪৯৩১২৬   
2492.  মাছাঃ জায়দা খা ন ত আেলক ী মিহলা িহনী ম দা িনয় ৮নং কা াপাড়া ৬১১৫২৪৭৫৭৩৭৬৯   
2493.  ছােহর জান িকতাব আিল মিহলা িহনী কা াপাড়া ৮নং কা াপাড়া ৬১১৫২৪৭৫৭৩৯৯১   
2494.  মাছাঃ রােবয়া খা ন স ম আলী মিহলা িহনী কা াপাড়া ৮নং কা াপাড়া ৭৭৫৬২৭৫৮১৯   
2495.  মাছাঃ আেনায়ারা খা ন মাঃ মাফাখখা ল 

ইসলাম 
মিহলা িহনী ম দা িনয়া ৮নং কা াপাড়া ৬১১৫২৪৭৫৭৫২১৬   

2496.  মাছাঃ রানীমা খা ন মাঃ জহর আলী মিহলা িহনী হার িজপাড়া ৮নং কা াপাড়া ৬১১৫২৪৭৫৭৯১৪৮   
2497.  মাঃ আ ল মাতােলব ইয়া ব আলী ষ িদন ম র ম দা িনয়া ৮নং কা াপাড়া ৯১০৬২১৫৮৬৭   
2498.  মাঃ আমজত আলী করম আলী ষ িদন ম র ম দা িনয়া ৮নং কা াপাড়া ৪৬০৬৩২৩৪৪৪   
2499.  মাছাঃ িবলিকছ আ ার মাঃ আ ল কােসম মিহলা িহনী ম দা িনয়া ৮নং কা াপাড়া ৬১১৫২৪৭৫৭৫২৭৯   
2500.  মাছাঃ আেনায়ারা বগম ত ইয়াদ আলী মিহলা িহনী ম দা িনয়া ৮নং কা াপাড়া ৬১১৫২৪৭৫৭৩৭৯৫   
2501.  রিমছা খা ন ইয়াজ উি ন মিহলা িহনী ম দা িনয়া ৮নং কা াপাড়া ৪১৫৬৪৬৯৪৬৪   
2502.  মাছাঃ রিমছা খা ন জােবদ আলী মিহলা িহনী কলাপাড়া ৮নং কা াপাড়া ১০০৩১৬২০৩৭   
2503.  মাঃ আ ল হােসন শাহ আলী মিহলা িহনী ম দা িনয়া ৮নং কা াপাড়া ৩২৫৬৪৪২৫১২   
2504.  িফয়া খা ন মাহা দ আলী মিহলা িহনী ম দা িনয়া ৮নং কা াপাড়া ৬৮৫৬৩২২৬১২   
2505.  আফেরাজা সরদার মাড়ল মিহলা িহনী উ র দা িনয়া ৮নং কা াপাড়া ২৩৫৬৩৬০৫৯০   
2506.  আে ছ আলী ক স আলী ষ িদন ম র উ র দা িনয়া ৮নং কা াপাড়া ৭৭৫৬২২৬০৩৬   



2507.  সিফনা খা ন হােসন আলী মিহলা িহনী উ র দা িনয়া ৮নং কা াপাড়া ৮২০৬৫৫০৪৭০   
2508.  মেনায়ারা বগম ই র আলী মিহলা িহনী উ র দা িনয়া ৮নং কা াপাড়া ৬৪০৬৩৫০৭২৫   
2509.  মাছাঃ বা  সেলম উি ন মিহলা িহনী উ র দা িনয়া ৮নং কা াপাড়া ১৪৫৬২৩৮৩৫৯   
2510.  মাছাঃ রািবয়া মাঃ আলী হােসন মিহলা িহনী উ র দা িনয়া ৮নং কা াপাড়া ৬১১৫২৪৭৫৭৩০১৭   
2511.  মাছাঃ রািশদা খা ন জেবদ আলী মিহলা িহনী উ র দা িনয়া ৮নং কা াপাড়া ২৩৫৬৪৬২০৬৫   
2512.  মেনায়ারা নেশর আলী মিহলা িহনী উ র দা িনয়া ৮নং কা াপাড়া ৫৯৫৬৫৪২৮৫৫   
2513.  িবমলা খা ন চান িময়া মিহলা িহনী ম দা িনয়া ৮নং কা াপাড়া ৬১১৫২৪৭৫৭৩৯১২   
2514.  মাছাঃ জিমলা খা ন জ র উি ন মিহলা িহনী ম দা িনয়া ৮নং কা াপাড়া ৫৯৫৬৩১৭২০৯   
2515.  মাছাঃ িশউলী খা ন মাঃ ই ািফল আলম মিহলা িহনী ম দা িনয়া ৮নং কা াপাড়া ৬১১৫২৪৭৫৭৪০৮৩   
2516.  চােমলী খা ন মাঃ আ ল আিজজ ম ল মিহলা িহনী কলাপাড়া ৮নং কা াপাড়া ৮৬৮০৪০০১১৯   
2517.  মাছাঃ খােদজা খা ন মইজ উি ন মিহলা িহনী ম দা িনয়া ৮নং কা াপাড়া ৬৮৫৬২২৪২৮৯   
2518.  মাছাঃ হ ফা খা ন তাতা িময়া মিহলা িহনী ম দা িনয়া ৮নং কা াপাড়া ৮৬৫৬২৮৫৩৬১   
2519.  মাছাঃ িশদা খা ন ত এলাহী মিহলা িহনী ম দা িনয়া ৮নং কা াপাড়া ৬১১৫২৪৭৫৭৪২৮০   
2520.  মাছাঃ শিফনা খা ন ত করম আলী মিহলা িহনী ম দা িনয়া ৮নং কা াপাড়া ৬১১৫২৪৭৫৭৪৪৪৩   
2521.  মাছাঃ েদজা খা ন সাবহান আলী মিহলা িহনী কলাপাড়া ৮নং কা াপাড়া ৮৬৫৬৪৪৬৮৬৪   
2522.  আ ল হািকম সাহরাব আলী ষ িদন ম র ম দা িনয়া ৮নং কা াপাড়া ৬১১৫২৪৭৫৭৩৮৪৬   
2523.  জাৎসণা বগম সােহব আলী মিহলা িহনী উ র দা িনয়া ৮নং কা াপাড়া ৫৫০৬৪৫৫২৬৯   
2524.  মাঃ আিজ ল হক র মাহা দ ষ িদন ম র ম দা িনয়া ৮নং কা াপাড়া ৮৬৫৬৫৩৩৮৪৪   
2525.  আ ল বােরক আলাউি ন ী ষ িদন ম র কা াপাড়া ৮নং কা াপাড়া ৬৪০৬৩১৪০৩৬   
2526.  হািফ ল সাহরাব আলী ষ িদন ম র ম দা িনয়া ৮নং কা াপাড়া ২৮০৬২২৫৩৮৫   
2527.  মাছাঃ তাছিলমা খা ন ছ আলী মিহলা িহনী কলাপাড়া ৮নং কা াপাড়া ৪৬০৬৫০৬৫৮৪   
 
 
 
 



 
2663. মা: অিহ ল ইসলাম  মা: মাজাফফর হােসন  ষ িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬৮৮৩২৫০৭৬০   
2664. মাঃ শিফ ল ইসলাম  মাঃ ল ইসলাম ষ িদনম র ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া  ৬১১৫২৪৭৫৭৮০৬৭   
2665. জাছনারা খা ন আমান আলী নারী িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৪১৫৬৬০৫৬৬৪৬   
2666. মাছাঃ পারভীন খা ন ত উয়ত আলী ষ িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া  ২৩৫৬৬১৮৯৩০   
2667. মাছাঃ সািফয়া খা ন র মাহা দ মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭১০০০   
2668. সিলনা খা ন জালার শখ মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া  ৫৫০৬৩৫৩৬৬২   
2669. লালী রানী সাহা খেগ  চ  সাহা মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৫৬০৬৩৩৮৩৯২   
2670. মাঃ আলা উি ন িরয়াজ উি ন ষ িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া  ১৯০৫৬১০২৫৬   
2671. মাছাঃ িবয়া খা ন মাঃ হা ন অর রিশদ মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৭৭১২   
2672. ক না রানী দবনাথ জগদীশ চ  দবনাথ মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া  ৮২০৬৪৩০২২৮   
2673. মাছাঃ িখ আ ার জয়নাল আেবদীন মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৫৯৭০৩৮৯৪০৮   
2674. মাঃ শাজাহান মাঃ র হােসন ষ িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া  ৬৪০৬৩৮০৪৩৩   
2675. মাঃ শিফ ল ইসলাম মাঃ জৗন উি ন ষ িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৮৬৮১৫৪৫৪৯০   
2676. মাছাঃ ত রন নহার আলী ম ল মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া  ৬৪০৬৪২২৮৬২   
2677. মাঃ রিফ ল ইসলাম মাঃ িময়া হােসন ষ িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৮২০৬৪৫৯৭৩০   
2678. মাছাঃ িরতা মাঃ সাম ল িময়া মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া  ৬৮৭৫৮৪১১৫৪   
2679. জাছনা খা ন ই ািহম মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৭৭৯১   
2680. মাছাঃ নািগস আঃ মিজদ মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া  ৯১০৪৬০৯৯৮৮   
2681. িমজা মাঃ আঃ মােমন িমজা মাঃ আঃ 

মাতােলব ী 
ষ িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৪৬০৬২৫১৫৬১   

2682. রিহমা খা ন মাঃ রহমান আলী মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া  ৩৭০৬৩২৫৪৯৯   
2683. ল ম আ ার রমজান আলী মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ২৮০৬৪২৭৪৫২   
2684. মােলকা খা ন ত আ ল জববার মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া  ৪১৫৬৬০৩০৩৯   
2685. মাঃ আ ল মা ান মাঃ আ ল আিজজ ষ িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ১০০৩১৯৫৪৬৬   
2686. মাঃ আশরা ল আলম মাঃ আ  তােহর ষ িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া  ১৪৫৯১২৮৬৩১   
2687. ম  রানী সাহা কবল চ  সাহা মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ২৮১৮৮২৭৪৭৫   
2688.  শাধন চ  িব াস  রমনী চ  িব াস ষ িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া  ৬১১৫২৪৭৫৭৮০২৩   
2689. মাছাঃ সরেমলা খা ন আিলমি ন মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৫৯৮৪১৮৮৪০৮   
2690. মাছাঃ ন নাহার আ ল মিজদ ম ল মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া  ৮৬৫৬৬৮৪২৮২   
2691. মাছাঃ আিছয়া বগম ত আলী হােসন মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৬৮১৮   
2692. মাঃ ই ািহম খিলল শমেসর আলী ম ল মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া  ২৮১৮৮২৭৫৫৫   



2693. মাঃ মিজ র ত ইউছব আলী ষ িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৩২৮১৮৮২৬৬৫   
2694. িফেরাজা বগম আ াছ আলী মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া  ৩২৫৬৪৮০০২৫   
2695. বােনছা বা  মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৭৮৬২   
2696. মাঃ আ  কালাম ত ইউ ছ আলী ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া  ৬১১৫২৪৭৫৭৫৪০৪   
2697. িশউিল আ ার মাঃ ফজ ল হক মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ১৯৯৩৬১১৫২৪৭০০০১৪২   
2698. মাঃ মিন ামান আঃ খােলক ম ল ষ িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া  ১৯০৫৬১০২৫৬   
2699. মাছাঃ শািহদা বগম আমছর আলী মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৭৭১২   
2700. মাঃ িব াল হােসন মন র আলী ষ িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া  ৮২০৬৪৩০২২৮   
2701. মাসাঃ জােহরা খা ন আ ল জববার মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৫৯৭০৩৮৯৪০৮   
2702. মাছাঃ শিরফা খা ন মাঃ রাহাতন নছা মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া  ৪৬০৬৬৯৪০৩৪   
2703. নািছমা বগম ত হােছন আলী মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৭৩০৬৫২৬৬৯৫   
2704. মাঃ িজনা আ ার মাঃ হােরছ আলী মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া  ৬৪০৬৪২২৮৬২   
2705. মাঃ মাতােলব িময়া মাঃ র ইসলাম ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৮২০৬৪৫৯৭৩০   
2706. মাছাঃ রািজনা খা ন মাঃ জামাল উি ন মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া  ৬৮৭৫৮৪১১৫৪   
2707. মাঃ সিলম িময়া মাঃ আঃ বােরক ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৭৭   
2708. আিরফ র ানী ইউ ছ আলী ষ িদনমজ ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া  ৬১১৫২৪৭৫৭৭৫৬৯   
2709. মাঃ উেমদ আলী ত মাইন উ ীন বপারী ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৪৬০৬২৫১৫৬১   
2710. মাঃ ফা ক হােসন মাঃ আঃ খােরক ষ িদনম ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ১৪৬৬৫৫৩২৭৬   
2711. জিরনা খা ন রয়াজত আলী মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া  ২৩৫৬৬১৮৯৩০   
2712. মাঃ আইবালী িময়া মাঃ জিমর উিত ন ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭১০   
2713. সমলা ছেমদ আলী মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া  ৫৫০৬৩৫৩৬৬২   
2714. মাসাঃ সিখনা ত আকবর মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৫৬০৬৩৩৮৩৯২   
2715. মাছাঃ র  বগম আজগর আলী মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া  ১৯০৫৬১০২৫৬   
2716. হা ন অর রিশদ মাঃ মায়াে ম হােসন ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৭৭   
2717. মাছাঃ রািজনা খা ন মাঃ আঃ ক ছ মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া  ৮২০৬৪৩০২২৮   
2718. মাঃ আ ল মা ান ম ম ল ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৫৯৭০৩৮৯৪০৮৫৫   
2719. মাছাঃ পারভীন আ ার মাঃ আ স সালাম মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া  ৬৪০৬৩৮০৪৩৩   
2720. মাঃ আ ষ ছালাম আঃ মিজদ ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৭৩০৬৫২৬৬৯৫   
2721. মাছাঃ হািলমা মাঃ ফজ ল হক মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া  ৬৪০৬৪২২৮৬২   
2722. মাছাঃ হািমদা খা ন মাঃ আ ার উি ন মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৮২০৬৪৫৯৭৩০   
2723. মাছাঃ সােজদা খা ন মাঃ মা  ফিকর মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া  ৬৮৭৫৮৪১১৫৪   
2724. মাছাঃ শাহানা মাঃ বাদশা মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৭৭   



2725. মাঃ রিফ ল ইসলাম ওয়াজ উি ন ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া  ৯১০৪৬০৯৯৮৮   
2726. মাছাঃ তাছিলমা খা ন মাঃ জালাল উি ন মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৪৬০৬২৫১৫৬১   
2727. আছমা খা ন মাঃ আ ল হািমদ মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া  ৩৭০৬৩২৫৪৯৯   
2728. মিজনা বগম মাঃ এসহাক মিহলা িহনী       
2729. মাসাঃ আছমা খা ন মাঃ আমছর আলী মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৭৭৬৬   
2730. মাছাঃ রেহনা আ ার মাঃ রিফ ল ইসলাম মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া  ৮২০৬৪৩০২২৮   
2731. মাছাঃ রািশদা আ ার আ ল পশকার মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৫৯৭০৩৮৯৪০৮   
2732. আঃ কািদর আঃ খােলক ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া  ৬৪০৬৩৮০৪৩৩   
2733. আেনায়ার হােসন মিন ি ন ষ িদনম র ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৫৯৫৬৩১১৪৯১   
2734. মাছাঃ র  বগম কিছ ি ন মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া  ৬৪০৬৪২২৮৬২   
2735. মাঃ ফজ ল রহমান রিহ ি ন ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৯১০৬৩৩০৬৬৬   
2736. মাঃ িসি ক  শাহ আলী ষ  িদনম র  ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬৮৫৬৫৩৯৭২৮   
2737. মাঃ আ ল হা ান আ ল আিজজ ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৮২০৬৩৮৩৮৩১   
2738. মাঃ আ র রিশদ কিছম উি ন ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ১৪৫৬৪৫৬৩৭৩   
2739. মাঃ খেল র রহমান িরয়াজ উি ন ম ল ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৩২৫৬৩৪৩৩৩০   
2740. মাঃ আলালউি ন কমান আলী ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ২৮০৬৪৬০৮৮৩   
2741. মাঃ আ ল কাই ম জানার আলী ী ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৩৭০৬৫২৫৯১৬   
2742. সিলনা আ ার সমেশর আলী মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৩২৫৩০৩৪৬২৭   
2743. িমনা আ ার ামী- লাল িময়া মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৭৩৩৬   
2744. মাঃ আেনায়ার হােসন মাঃ সিলম ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৯৫৫৩৩৪৩১৩৯   
2745. ল ম সয়দ আলী মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬৪০৬৪২৪৫২০   
2746. মাঃ র আহে দ আমছর আলী ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৫০৫৬২২৫৩৭৭   
2747. মাঃ আ ল হােসন নওেশর আলী মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৪৬২৪৯১৯২৮০   
2748. বগম কােশম আলী মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৮৬৫৬৩৪৬৬৮৪   
2749. মাছাঃ িলিপ বগম মাঃদ আকবর আলী মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬৪৪৩৮৫০৪৮৯   
2750. আববাছ আলী ত হােসন আলী ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৭৮৮৭   
2751. িমজা গাফফার িমজা আঃ হাই ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৭১২৯   
2752. মাঃ এনা ল হক চান িময়া িসপাই ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬৪০৬৫৩৫৬৪৮   
2753. মাঃ িগয়াস উি ন ত ইয়ািছন আলী ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৬৭০৮৯৫   
2754. মাছাঃ রািশদা খা ন মীর হাসমত আলী মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৭৭৫৬৪৩১৯৪১   
2755. মাছাঃ আেমনা খা ন মাঃ আেবদ আলী মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৩২৫৬৬২১১৭২   
2756. মাঃ শহী ল ইসলাম আ ল গ র মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ১৪৬১৯৩১০২২   



শহীদ 
2757. মাঃ নািছর উি ন শাহজাহান আলী ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৭৬৭২   
2758. আছমা খা ন আ ল মাতােলব মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৪৬০৬৭১২২২৪   
2759. মাছাঃ আছমা খা ন মাঃ আলাল উি ন মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ১৯০৬৪৬৬৮২০০   
2760. মাছাঃ স রন মাঃ মক ল হােসন মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৩২৫৮২৪৩৯৬৭   
2761. মাছাঃ লাইলী আ ার মাঃ কর আলী মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬৮৫৬৬১৮২৮২   
2762. সালমা আ ার ত সাবহান আলী মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৫৯৫৬৬০৯৬০৫   
2763. সিলনা মাঃ িসরা ল ইসলাম মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ২৪০৭০০৮৬২৮   
2764. রািজয়া খা ন আ ল মাতােলব মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ১৯০৬৪৬৮২৩৪   
2765. মাছাঃ আকিলমা মাঃ জাহা ীর মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৮১৯৭   
2766. আ াছ আলী ইয়ািছন আলী ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৮২০৮২৪৪৩৩৮   
2767. মাছাঃ রািকয়া খা ন হািফজ উি ন মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৪৬০৬৫৩৮৮৪৩   
2768. রজাহান বগম আ ল জববার মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ২৩৫৬৩৯২৬৬৮   
2769. মাঃ নাজ ল ইসলাম মাঃ ইি ছ আলী ী 

(ম ল) 
ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬৪০৬৫১৭৯৩৫   

2770. মাঃ আশরাফ আলী মাঃ মাসেলম উি ন ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৪৬০৬৪৬৩৮১০   
2771. মাছাঃ েলকা খা ন র মাহা দ মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ১০০৩১৭১২১০   
2772. মাঃ রতন িময়া মাঃ মাসেলম উি ন ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬৮৫৮৩৬০৯৫৮   
2773. শাহীনা খা ন আঃ স মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৫৯৫৬৬১২১৪৬   
2774. মাছাঃ লিতফা খা ন রজন আলী সদার মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৯১০৬৪২৫৮৩৯   
2775. মাঃ ম ল হক মাঃ গালাম মা ফা ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ১৯০৬৩০৯৬১০   
2776. জােহরা খা ন আরব আলী মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ২৩৫৬৪৩৯৪০২   
2777. মাঃ আঃ হািমদ হাজী শমেশর আলী ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ১৯০৬২৪৪১২২   
2778. বা ল নেশর ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৭৮৫৫   
2779. মাছাঃ সািহদা খা ন আ স সালাম মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৮৬৫৬৩৮২৮৪৬   
2780. মাছাঃ খােদজা খা ন মাহতাব উি ন মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৮৬৫৬৯৫৪৬৯৩   
2781. মাঃ আ ল খােলক মাঃ ছােমদ আলী ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৬০৮৬   
2782. মাঃ ই ািহম নে র আলী ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৭৭৫৬৩১৫৪৫৮   
2783. জাসনা মাহা দ মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ২৩৫৬৩৪১৯২১   
2784. মাঃ ইি ছ আলী জােবদ আলী ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৯৫৫৩১২১১৪৭   
2785. মাছাঃ র  খা ন হােসন আলী মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৯৫৫৬০৬২৫৮৭   
2786. মাছাঃ আ মানারা ত আ ল মাতােলব মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৫৫৮৫   



বগম 
2787. মাসাঃ মেনায়ারা বগম আ ল রিশদ মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ১৪৫৬৬০৯৯৪৮   
2788. মাছাঃ খােদজা খা ন মাঃ নজ ল ইসলাম মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৭০১৮   
2789. আ ল কািদর মাহা দ আলী ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৪১৫৬২২৪০৮৩   
2790. মাঃ হলাল উি ন আঃ মাতােলব ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ১৪৫৬৫১৩৮৭৬   
2791. মাঃ মািনক িময়া মাঃ আছর আলী ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৮২০৬৬১৮২৯৩   
2792. মাঃ সাজন িময়া মাঃ আমান আলী ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৪১৫৬৫০৮৭৪১   
2793. মাঃ মক ল হােসন লাকমান আলী ষ িদনম র ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ১৯০৬৫১৬১০৭   
2794. মাছাঃ পা আ ার মাঃ আ ল খােলক মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৪১৯৯৮৬০১৯০   
2795. মাঃ আ ল আওয়ার কােসম আলী০ ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৪১৫৬৪৫২৭১৮   
2796. িফেরাজা খা ন ইমান আলী মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ২৮০৬৩৩৬৯০১   
2797. মাঃ িমলন িময়া মাঃ শাম ল হক ষ িদনম র ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬৪০৮২৩৫৪০৩   
2798. রিহমা খা ন ইি স াপারী ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৫০৫৬৩২৭৯৬৭   
2799. সােহল রানা হাসমত আলী ষ  িমক ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ২৮০৬২৫১৯২৮   
2800. মাছাঃ িলিপ বগম ামী- গালাম মা ফা মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৫৫৪৬   
2801.  মাছাঃ মােজদা খা ন িপতা-আ ল জিলল মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ১৯৪৩৩৬৮৪২১   
2802.  মাছাঃ ছােহরা খা ন ামী-িলটন িময়া মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৭২৬৮   
2803.  মাছাঃ জিরনা খা ন িপতা- মাঃ ল 

ইসলাম 
মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ২৮০৬৫৭৫১৯৩   

2804.  মাছাঃ হােজরা খা ন িপতা- মাঃ িদল হা দ 
আক  

মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৭৭৫৬   

2805.  মাঃ আ র র াক িপতা- মাঃ ইি স আলী ষ িদনম র ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৫৯৫৬৩৩৮৩১২   
2806.  ল ম বগম ামী- মাঃ িমজান আলী মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৬৩৪২   
2807.  মাছাঃ জিরনা খা ন িপতা- মাঃ েসন আলী মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ২৩৫৮০১১৮৯৪   
2808.  মাঃ আিম ল ইসলাম িপতা- মাঃ হােছন আলী ষ িদনম র ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৮২০৬৩৪৪৪২৯   
2809.  মাঃ িব াল হােসন িপতা-সাম র ষ িদনম র ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ১৯০৬২৪৫০৬১   
2810.  মাছাঃ নাজমা খা ন িপতা- মাঃ ইউ ছ আলী মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৫০৫৬৬০৭৮৯৭   
2811.  মাঃ বা  িময়া িপতা-আফাজ আলী ষ িদনম র ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৭৩০৬৪৬৯৭৬৩   
2812.  মাঃ আিজ ল হক িপতা- মাঃ ম আলী ষ িদনম র ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৭৬০৩   
2813.  মাঃ শরাফ উি ন মাঃ জ আলী ষ িদনম র ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৮৬৫৬৩২৪৫৭৪   
2814.  বা  বগম ামী-আ ল সা ার মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৭৫৯০   
2815.  রিমছা খা ন িপতা-ইয়াদ আলী মিহলা িদনম র ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৭৭৫৬৩৮৭৮৬১   



2816.  মাছাঃ দােলনা 
খা ন 

িপতা- মাঃ  িময়া মিহলা িহনী ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৭৮০৩৬৫৮৯১৮   

2817.  মাঃ আিজ ল হক িপতা- ত আকবর আলী ষ িদনম র ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৭২২৭   
2818.  মাঃ বা  িময়া িপতা-শাহাব উি ন ষ িদনম র ভাটী দা িনয়া ০৯ দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৭৬২০   
2819.  ছাহারন মক ল হােসন মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 6115247577264   
2820.  জালাল উি ন  ফজ ল হক  ষ িদন র ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 3256235809   

2821.  মাঃ ইমরান হােসন মাঃ মায়াে ম 

হােসন 

ষ িদন র ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 3727514667   

2822.  মাছাঃ শামীমা 

ইয়াসিমন 

লাল উি ন মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 256620455   

2823.  আ ল ছা ার  মাঃ গহর আলী ষ িদন র ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 8206383542   

2824.  মাঃ আ  বকর 

িছি ক 

জয় ি ন ষ িদন র ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 7756520750   

2825.  মােমনা খা ন  মাঃ আ ল মাসেলম মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 6856320616   

2826.  মাছাঃ রািজনা 

হাসান 

মেহদী হাসান মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 19906115247000483   

2827.  মাঃ শিহ ল ইসলাম মাঃ আ ল হােসন ষ িদন র ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 8656652834   

2828.  মাঃ আঃ খােলক  ত আ স ছালাম ষ িদন র ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 19606115247000005   

2829.  মাঃ র ানী আক  আ স সালাম আক  ষ িদন র ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 8656692418   

2830.  আ ল স আক  ত ওয়ােহদ আলী ষ িদন র ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 6115247576831   

2831.  জামান আক  সােহল  আঃ খােলক আক  ষ িদন র ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 5083753235   

2832.  মাঃ ল আিমন আরফান আলী ষ িদন র ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 5506522035   

2833.  মাঃ আ ল রিহম আক  মাঃ আ ল খােলক আক  ষ িদন র ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 6115247576801   



2834.  িশদা বগম  আ র রিশদ  মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 5506616001   

2835.  মাঃ আ ল কাই ম মাঃ খিল র রহমান ষ িদন র ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 1906455298   

2836.  মাঃ সিলম িময়া  ওয়ােহদ আলী ষ িদন র ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 8656348086   

2837.  মাঃ শিফ ল ইসলাম মাঃ সিলম িময়া ষ িদন র ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 32797970082   

2838.  মাছাঃ িবলিকছ 

আ ার 

মাঃ উ ল িময়া মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 6115247578289   

2839.  মাছাঃ িশ ী আ ার  মাঃ রহমান মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 77556340670   

2840.  মাছাঃ হািলমা খা ন মাঃ খিলল িময়া মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 6115247577259   

2841.  মাছাঃ র  আরা আ ল র ল মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 5956423965   

2842.  মাছাঃ ৎ ন নাহার আ ল মাতােলব মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 2806728545   

2843.  ম ভা র  মিত ভা র  মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 4156302346   

2844.  মাঃ আ স ছালাম মাই ি ন ষ িদন র ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 6856465031   

2845.  মাছাঃ তাছিলমা 

খা ন  

মগর আলী মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 7756536707   

2846.  মাসাঃ িবউ  খা ন মাঃ হলাল উি ন মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 2835319142   

2847.  মাঃ েবল িময়া  ছাই ল ইসলাম ষ িদন র ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 7306626172   

2848.  বনা পারভীন সরা ল ইসলাম মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 6118172966394   

2849.  মাছাঃ ছােলহা খা ন  কােশম ম ল মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 1456332780   

2850.  মাছাঃ কাম ন নাহার আঃ স মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 2356548624   

2851.  জসিমন  আ  বকর িসি ক মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 5081608233   

2852.  মাছাঃ ফােতমা  অি ন আলী মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 2806537458   



2853.  মাছাঃ জিরনা আ ার মাঃ জিলল মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 9106307235   

2854.  মাঃ হযরত আলী সামনত আলী ষ িদন র ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 6856646309   

2855.  মাছাঃ লতানা বগম মাঃ শাম ল হক মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 4606615351   

2856.  মাঃ শাম ল হক শা   আ ল মন র ষ িদন র ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 6856465163   

2857.  মাঃ নািসর উি ন পন মাঃ শাম ল হক ষ িদন র ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 2356545273   

2858.  িমনা খা ন  মাঃ আঃ রিহম মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 2356546875   

2859.  আি য়া খা ন সােহদ আলী মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 6406340361   

2860.  মাঃ মা দ রানা মাঃ গালাম মা ফা ষ িদন র ভা  দা িনয়া ৯ দা িনয়া 4156302376   

2861.  মাছাঃ পা আ ার মাঃ আলী আকবর মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ০9 দা িনয়া 1016014761   
2862.  মাঃ লাল আ  বকর িসি ক ষ িদন র দা িনয়া 

ভা পাড়া ব 
০9 দা িনয়া 8206460399   

2863.  মাছাঃ আেনায়ারা মাঃ ইউ ফ আলী মিহলা িহনী দা িনয়া ০9 দা িনয়া 4156421176   
2864.  মাঃ তারা িময়া মাঃশিরক উি ন ষ িদন র ভা  দা িনয়া ০9 দা িনয়া 7756340191   
2865.  মাঃ তাতা িময়া মাঃআ ল হােসন ষ িদন র ভা  দা িনয়া ০9 দা িনয়া 5956247364   
2866.  মাছাঃ তাছিলমা বগম মাঃ হােসম আলী মিহলা িহনী কলাপাড়া ০9 দা িনয়া 7756440405   
2867.  মাছাঃ নািগস বগম মাঃ আঃ রিশদ িময়া মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া 

ব 
০9 দা িনয়া 9106242986   

2868.  মাছাঃ আিছরন নছা ত আকবর আলী মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ০9 দা িনয়া 9553303000   
2869.  মাছাঃ মিরয়ম নছা আজগর আলী মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া 

ব 
০9 দা িনয়া 5506611838   

2870.  মাছাঃ সােজদা আ ার মাঃেসারহাব আলী মিহলা িহনী দা িনয়া ০9 দা িনয়া 6898033694   
2871.  মাঃআ  বকির িছি ক মাঃআ ল সাবহান ষ িদন র দা িনয়া 

ভা পাড়া ব 
০9 দা িনয়া 1906513518   

2872.  মাছাঃফালানী আশরাফ আলী 
 

মিহলা িহনী দা িনয়া 
বাজার 

০9 দা িনয়া 9555290304   

2873.  মিজনা বগম মাঃ এসহাক মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ০9 দা িনয়া 2356350914   
2874.  মাঃ আ◌াজাহা ল 

ইসলাম 
আছর আলী ষ িদন র ভা  দা িনয়া ০9 দা িনয়া 2806694499   



2875.  মাঃ লাল উি ন হােতম আলী ষ িদন র ভা  দা িনয়া 
কলাপাড়া 

০9 দা িনয়া 2356545208   

2876.  মাছাঃ মেনায়ারা বগম মাঃআ ার আলী মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ০9 দা িনয়া 3706461856   
2877.  মাছাঃেরহানা  িমজা কাই ম মিহলা িহনী দা িনয়া ০9 দা িনয়া 7306529590   
2878.  মাছাঃ জিরন  মাঃ মিজ র রহমান মিহলা িহনী ভা দা িনয়া ০9 দা িনয়া 3270375300   
2879.  মাঃ আ  তােলব  হািব র রহসান ষ িদন র ভা দা িনয়া ০9 দা িনয়া 2806713299   
2880.  মাঃ বা  িময়া আ ল মাতােলব ষ িদন র ভা দা িনয়া ০9 দা িনয়া 2806431926   
2881.  মাছাঃ মিজনা বগম মাঃ ল ইসলাম মিহলা িহনী ভা দা িনয়া ০9 দা িনয়া 5506426237   
2882.  হােজরা খা ন ওয়াজ উি ন মিহলা িহনী ভা দা িনয়া ০9 দা িনয়া 5506724268   
2883.  মাছাঃ ফিজলা খা ন আজগর আলী মিহলা িহনী ভা দা িনয়া ০9 দা িনয়া 6856686636   
2884.  মাছাঃ েবদা খা ন মাঃ নজ ল ইসলাম মিহলা িহনী ভা দা িনয়া ০9 দা িনয়া 6115247576858   
2885.  রাহাতন জেবদ আলী মিহলা িহনী ভা দা িনয়া ০9 দা িনয়া 8656529826   
2886.  মাছাঃ আেনায়ারা 

খা ন 
আরমান আলী মিহলা িহনী ভা দা িনয়া ০9 দা িনয়া 6406722568   

2887.  মাছাঃ খােদজা খা ন ইয়াদ আলী আক  মিহলা িহনী ভা দা িনয়া ০9 দা িনয়া 1906246085   
2888.  মাছাঃআকিলমা খা ন জামাল উি ন মিহলা িহনী ভা দা িনয়া ০9 দা িনয়া 8656259846   
2889.  মাছাঃ সােলহা খা ন ইয়াদ আলী মিহলা িহনী ভা দা িনয়া ০9 দা িনয়া 1911435178   
2890.  মাঃ শাম ল হক আ ল গ র ধা ষ িদন র কলা পাড়া ০9 দা িনয়া 2806293797   
2891.  মাছাঃ হািলমা খা ন হােমদ আলী মিহলা িহনী ভা দা িনয়া ০9 দা িনয়া 2806338261   
2892.  মাছাঃসািবনা 

ইয়াসিমন 
সকা র আলী মিহলা িহনী ভা দা িনয়া ০9 দা িনয়া 9153690038   

2893.  মাঃ মাতােলব হােসন নছর উি ন ষ িদন র ভা দা িনয়া ০9 দা িনয়া 6856250557   
2894.  িক আ ল মন র মিহলা িহনী দা িনয়া ভা  

পাড়া 
০9 দা িনয়া 2356479945   

2895.  মাছাঃ তাসিলমা খা ন মাঃআ ল মােলক মিহলা িহনী দা িনয়া ভা  
পাড়া 

০9 দা িনয়া 8658272607   

2896.  মাঃ ল আিমন আ ণ গিণ ষ িদন র কলা পাড়া ০9 দা িনয়া 5056242117   
2897.  মাছাঃ সীমা আ ার মাঃ জবান আলী মিহলা িহনী দা িনয়া ০9 দা িনয়া 1015041054   
2898.  মাঃ রিফ ল ইসলাম মাঃ আ ল খােলক ষ িদন র কলা পাড়া ০9 দা িনয়া 9553124901   
2899.  শফালী আ ার হােতম আলী মিহলা িহনী ভা দা িনয়া ০9 দা িনয়া 9553166373   
2900.  মাছাঃ শািহদা বগম আমছর আলী মিহলা িহনী ভা দা িনয়া ০9 দা িনয়া 3706323700   
2901.  মাছাঃ তািহরণ নছা ত হািনফ িময়া মিহলা িহনী ভা দা িনয়া ০9 দা িনয়া 6115247576489   



2902.  িফেরাজা খা ন বাদশা মিহলা িহনী ভা দা িনয়া ০9 দা িনয়া 6115247577722   
2903.  মাঃ জামাল উি ন মাঃ পাষান আলী ষ িদন র ভা দা িনয়া ০9 দা িনয়া 6115247578095   
2904.  মাঃ হলাল উি ন পাশান আলী ( ম ার) ষ িদন র ভা দা িনয়া 

ব 
০9 দা িনয়া 8656696690   

2905.  মাঃ হা ন অর রশীদ মাঃ খিল র রহমান ষ িদন র ভা দা িনয়া ০9 দা িনয়া 6115247577418   
2906.  মাছাঃ লিতফা খা ন রজব আলী সদার মিহলা িহনী ভা দা িনয়া 

ব 
০9 দা িনয়া 9106425839   

2907.  পা ল আ ার বাদশা িময়া মিহলা িহনী ভা দা িনয়া 
ব 

০9 দা িনয়া 4156717250   

2908.  মাছাঃ রজাহান বগম মগর আলী মিহলা িহনী ভা দা িনয়া 
ব 

০9 দা িনয়া 1004121925   

2909.  মাঃ শাহালী আ ল মাতােলব ষ িদন র ভা পাড়া ব ০9 দা িনয়া 6856540700   
2910.  মাঃ আ ল কােসম মাঃ ল ইসলাম ষ িদন র ভা দা িনয়া 

ব 
০9 দা িনয়া 4606463273   

2911.  মাঃ হলাল উি ন সকা ার আলী ষ িদন র ভা দা িনয়া 
ব 

০9 দা িনয়া 2808291757   

2912.  মাছাঃ আ মান আরা হাফাজ উি ন ী মিহলা িহনী ভা দা িনয়া ০9 দা িনয়া 8206542402   
2913.  রেশদ আলী হােসন আলী ষ িদন র ভা দা িনয়া ০9 দা িনয়া 5956613961   
2914.  মাঃ জন িময়া মাঃ খারেশদ আলী ষ িদন র মাউথবাড়ী ০9 দা িনয়া 7350988197   
2915.  মাঃ িব াল হােসন ম াছ আলী ষ িদন র ভা দা িনয়া ০9 দা িনয়া 2356649182   
2916.  েবল িময়া শাহা আলী ষ িদন র ভা পাড়া ব ০9 দা িনয়া 4606695288   
2917.  মাঃ সাহরাব আলী মাঃ মিনর উি ন ষ িদন র ভা দা িনয়া ০9 দা িনয়া 3706373473   
2918.  নাজমা মাঃ ই ািফল মিহলা িহনী ভা দা িনয়া 

ব 
০9 দা িনয়া 6115247577417   

2919.  মাসাঃ মেনায়ারা বগম মাঃ আেবদ আলী মিহলা িহনী ভা দা িনয়া 
কলাপাড়া 

০9 দা িনয়া 6115247575563   

2920.  মাঃ আেবদ আলী ত সােহদ আলী ষ িদন র ভা দা িনয়া 
কলাপাড়া 

০9 দা িনয়া 6115247575562   

2921.  নজ ল ইসলাম হযরত আলী ষ িদন র ভা দা িনয়া 
ব 

০9 দা িনয়া 9106718522   

2922.  মাঃ বাদল  িময়া ত আমান আিল ষ িদন র দা িনয়া ভা  
পাড়া 

০9 দা িনয়া 6115247577446   



2923.  মাঃ আ  তােহর  মাঃ সাবহান আলী ষ িদন র দা িনয়া ভা  
পাড়া 

০9 দা িনয়া 7756884523   

2924.  মাঃ তাির ল ইসলাম মাঃ দ য়ার হােসন ষ িদন র দা িনয়া ভা  
পাড়া 

০9 দা িনয়া 8236828375   

2925.  মাঃ এখলাছ উি ন 
আক  

মাঃ নবাব আলী 
আক  

ষ িদন র ভা  দা িনয়া ০9 দা িনয়া 6856727539   

2926.  মাছাঃ নািসমা খা ন মাঃ আি য়া খা ন মিহলা িহনী কলাপাড়া ০9 দা িনয়া 5056378036   
2927.  মাঃ রমজান আলী মাঃ আ স ছামাদ ষ িদন র দা িনয়া ভা  

পাড়া 
০9 দা িনয়া 2356689816   

2928.  মাঃ ফািহদ হাসান  মাঃ শিহ ল ইসলাম ষ িদন র ভা  দা িনয়া ০9 দা িনয়া 7353691467   
2929.  মাঃ ল ল নওেসর ষ িদন র ভা  দা িনয়া ০9 দা িনয়া 5956536865   
2930.  জাসনা বগম নবাব আলী মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ০9 দা িনয়া 9553303117   
2931.  মাসাঃ পিল আ ার মাঃ শাহজাহান িময়া মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ০9 দা িনয়া 5544341497   
2932.  মাছাঃ িফেরাজা খা ন মাঃ আ ল কালাম মিহলা িহনী দা িনয়া 

ভা পাড়া ব 
০9 দা িনয়া 7756543604   

2933.  মাছাঃ রািবয়া ত জিহর উি ন মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ০9 দা িনয়া 7306620563   
2934.  মাছাঃ খােদজা খা ন আলী শখ মিহলা িহনী ভা  

দা িনয়া ব 
০9 দা িনয়া 9556272772   

2935.  জাহানারা মাহা দ  মিহলা িহনী ভা পাড়া ০9 দা িনয়া 5056464836   
2936.  মাছাঃ িশিরনা আ ার মাঃ আনসা ল 

আলম 
মিহলা িহনী দা িনয়া ০9 দা িনয়া 19866115247000037   

2937.  মাঃ মন র আলী িরয়াজ উি ন ষ িদন র ভা পাড়া ব ০9 দা িনয়া 6406229051   
2938.  মাছাঃ রাকসানা বগম মাঃ আ ল গ র মিহলা িহনী ভা পাড়া ব ০9 দা িনয়া 7773089920   
2939.  মাসাঃ িম আ ার মাঃ আ ল স মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ০9 দা িনয়া 8208274475   
2940.  কিরমন নছা মাঃ ইি স আলী মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ০9 দা িনয়া 6115247576164   
2941.  মাঃ খিল র রহমান কািজম উি ন 

সরকার 
ষ িদন র দা িনয়া ব ০9 দা িনয়া 2806236341   

2942.  রািবয়া খা ন আ ল কােদর মিহলা িহনী দা িনয়া 
ভা পাড়া 

০9 দা িনয়া 6856618308   

2943.  মাঃ ফজ ল হক মাহা দ আলী ষ িদন র দা িনয়া 
ভা পাড়া 

০9 দা িনয়া 5506723641   

2944.  নহা ন নছা ফজ ল হক মিহলা িহনী ভা পাড়া ব ০9 দা িনয়া 6115247577334   



2945.  মাঃ ই াহীম ক ছ আলী ষ িদন র ভা  দা িনয়া ০9 দা িনয়া 6406456621   
2946.  মাঃ আিজ ল হক আ র রিশদ ষ িদন র দা িনয়া 

ভা পাড়া 
০9 দা িনয়া 8206646427   

2947.  মাছাঃ সালমা খা ন মাঃ আ স সালাম মিহলা িহনী কলাপাড়া ৯নং দা িনয়া ১৪৫৬৬৬৩১৭৬   
2948.  মাছাঃ রজাহান বগম আমছর আলী মিহলা িহনী কলাপাড়া ৯নং দা িনয়া ৫০৫৬৩৩১৯৪৪   
2949.  মাছাঃ নাজমা বগম হযরত আলী মিহলা িহনী কলাপাড়া ৯নং দা িনয়া ৩৭০৬৩০৭১৫৮   
2950.  মাছাঃ আইিরন আ ার মাঃ েবল িময়া মিহলা িহনী কলাপাড়া ৯নং দা িনয়া ১৯৯১৬১১৫২৪৭০০০০৭৩   
2951.  মাছাঃ আ য়ারা খা ন আকবর আলী মিহলা িহনী কলাপাড়া ৯নং দা িনয়া ৫০৫৬২১৬৪৩৪   
2952.  মাছাঃ পরিমলা খা ন মাঃ আমছর আলী মিহলা িহনী কলাপাড়া ৯নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৪৯০৪   
2953.  ফােতমা খা ন মাঃ মাকেশদ আলী মিহলা িহনী  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৭৩০৬৪৩৩১৫৭   
2954.  মাছাঃ রািশদা খা ন ত হােফজ উি ন মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৮২৯০   
2955.  আলী হােসন আ ল মা ান ষ িদন ম র ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৫৯৫৬৪৫৯৪৯৮   
2956.  িশদা হা  িময়া মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৭৪৮৮   
2957.  সােলমান বগম ত মিনর উি ন মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৯১০৬৬০৫৬৯৫   
2958.  নাজমা খা ন সােহদ আিল মিহলা িহনী  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৮৬৫৬৪৮২৮৬৯   
2959.  উ ল িময়া আ ল বােরক ষ িদন ম র  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৭৭৫৬৩৮৬৯৭০   
2960.  মিজনা খা ন গহর আলী মিহলা িহনী  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৭৩০৬৫৪২৩১২   
2961.  িমনারা খা ন আমান আলী মিহলা িহনী  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ২৩৫৬৩৪৩১২৫   
2962.  মাছাঃ জিরনা খা ন তঃ বিছর উি ন মিহলা িহনী  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৭১৫৬   
2963.  রিহমা খা ন ন র আলী মিহলা িহনী  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ১৯০৬৬০৫৩৫৫   
2964.  জসিমন আকবর আলী মিহলা িহনী  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ১৪৫৬৭২১৩৬২   
2965.  শােজদা জ আলী মিহলা িহনী  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ১৯০৬৬০৪৯৬০   
2966.  মাসাঃ শািহদা খা ন মাঃ িনজাম মিহলা িহনী  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৩৩১৩০৫৪৭১৮৮০২   
2967.  মাছাঃ কাওছার জাহান গালাম মস ফা মিহলা িহনী  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬৮৫৬৬১৬২৯৪   
2968.  মাছাঃ কাম ন নাহর আঃ স মিহলা িহনী  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ২৩৫৬৫৪৮৬২৪   
2969.  মাছাঃ রািবয়া খা ন িসরাজ আলী মিহলা িহনী  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ২৮০৬৩৯৯৯৫৮   
2970.  মাছাঃ শফালী খা ন মাঃ নজ ল ইসলাম মিহলা িহনী  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৬৪৩৪   
2971.  মাঃ ল ইসলাম ত আরফান আলী ষ িদন ম র  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৬৯১৪   
2972.  মাছাঃ সাহানা খা ন মাঃ হােরজ আলী মিহলা িহনী  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬৪৩৫৮৮৪১৬৫   
2973.  মাছাঃ িম আ ার মাঃ সালায়মান 

শক 
মিহলা িহনী  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৫৫০৬৫৫৮৬৬৬   

2974.  মাঃ হযরত আলী ফজি ন ী ষ িদন ম র  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৫০৫৯৯২০৯৮২   



2975.  মাঃ জ আলী ড  শখ ষ িদন ম র  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৭৭৫৬২৩২৬৮৭   
2976.  মাঃ ফা ক িময়া মন র আলী ষ িদন ম র  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৪৬০৬৩১৫২০০   
2977.  মাঃ সাই ল ইসলাম মাবারক আলী ষ িদন ম র  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ২৩৫৬৬২১৯৮৩   
2978.  মাঃ লাল িময়া ঈমান আলী ষ িদন ম র  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৭৩০৬৫২৬৬৯৫   
2979.  মাঃ িব াল হােসন ত আ ল কােশম ষ িদন ম র  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৬৫৫৭   
2980.  মাছাঃ শিরফা খা ন ত রিহম উি ন মিহলা িহনী  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ২৩৫৬৬১৮৮২৩   
2981.  মাঃ আ  ব র িসি ক তঃ আঃ মিজদ ষ িদন ম র  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৬৮১৭   
2982.  মাছাঃ সালমা বগম মিনর উি ন মিহলা িহনী  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬৪০৬৩১১২০৬   
2983.  মাছাঃ বা  বগম রবান আলী মিহলা িহনী  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৭৭৫৬৫৩৬৬৫৭   
2984.  মাছাঃ আ মানারা 

বগম 
ত আ ল মাতােলব মিহলা িহনী  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৫৫৮৫   

2985.  মাঃ হলাল উি ন ত আ ল কােশম ষ িদন ম র  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৬৫৫৪   
2986.  মাঃ লাল উি ন আ ল কােশম ষ িদন ম র  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ১৪৫৬৬৮৩৩১৫   
2987.  মাঃ র ল আিমন মাঃ লাল উি ন ষ িদন ম র  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৭৩০৬৫৪৬৩৩৯   
2988.  মাছাঃ না আ ার মাঃ রমজান আলী মিহলা িহনী  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ১৪৭৩৩৫৫০০৪   
2989.  মাঃ লাল িময়া ত শেহর আলী ষ িদন ম র  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৫৯৩০   
2990.  মাছাঃ রহানা আ ার মাঃ মিজ র রহমান মিহলা িহনী  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ২৩৫৬৭৩০৮৫৯   
2991.  মাছাঃ পারভীন আ ার ইয়া ব আলী মিহলা িহনী  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬৪০৬৫৩১৯২৮   
2992.  মাছাঃ িনগার লতানা মাঃ সােরায়ার 

জাহান 
মিহলা িহনী  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৪১৬৪৬০২৫৫১   

2993.  মাঃ শহীদ নািছর উি ন ষ িদন ম র  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৮২০৬৩৩৬৮০৫   
2994.  মাঃ আ ল রিহম মাঃ ইয়া ব আলী ষ িদন ম র  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৫৫০৬৩১৩১০৪   
2995.  মাছাঃ মেনায়ারা বগম ত মিফজ উি ন মিহলা িহনী  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৬৭৭২   
2996.  মাসাঃ সিলনা খা ন আ র রহমান মিহলা িহনী  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৫৯৫৬৪৩০১০১   
2997.  মাছাঃ িশ ী আ ার মাঃ অেহদ আলী মিহলা িহনী  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৯১০৬৪২১৬৬৩   
2998.  মাসাঃ জােহরা খা ন মাঃ আ ল হােসন মিহলা িহনী  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬৪১১৫২৪৭৫৭৬৭৩৩   
2999.  হাসাইন আল মিফজ উি ন ষ িদন ম র  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ১৯১১০২০০২০   
3000.  মাঃ হলাল িময়া মাঃ সােহব আলী ষ িদন ম র  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৫৯৮২   
3001.  মাঃ আরজ আলী মাঃ সদর আলী ষ িদন ম র  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৬৭৩২   
3002.  মাঃ লাল উি ন আ ল মিজদ ষ িদন ম র  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৫৫০৬৭২২৩৯৫   
3003.  মাসাঃ মাহ দা খা ন মাঃ আ র রা াক মিহলা িহনী  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৬৬৮৬   
3004.  মাছাঃ হায়তন নছা উমর আলী মিহলা িহনী  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬৮৫৬৩৩৮৪৩৬   



3005.  মাসাঃ লাইলী বগম আমজাদ আিল মিহলা িহনী  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ১৯০৬৬০৫৯৯১   
3006.  মাছাঃ ফােতমা খা ন ত জ র উি ন মিহলা িহনী  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৫৮৩২   
3007.  মাঃ আ র রা াক ত আ াস আলী ষ িদন ম র  ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৫৯৭৮   
3008.  মাছাঃ মেনায়ারা বগম মাঃ আলীম উি ন মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৫৫০৬৫৪১৭৩৮   
3009.  মাছাঃ নািছমা আ ার নজ ল ইসলাম মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৪৬০৬৫৪০১০৪   
3010.  মাঃ এমদা ল হক মাঃ আই ব আলী 

আক  
ষ িদন ম র ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৬১২৪   

3011.   নাহার বগম ল ইসলাম মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৫৯৫৬৫৩৩৮১৩   
3012.  মাছাঃ িবলিকছ মাঃ নািজম উি ন মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ১৯৮২৬১১৫২৪৭০০০৩৮   
3013.  মাঃ আ স সালাম হােসন আলী ষ িদনম র ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ১৪৫৬৩৩৬০৫৪   
3014.  ফােতমা মাঃ হািনফ মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬৮৫৬৩১৫১৬০   
3015.  মাঃ মাখেল র রহমান ত খারেশদ আলী ষ িদন ম র ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৫৯০২   
3016.  মাছাঃ মিরয়ম বগম মাঃ রিফজ উি ন মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬৪০৬৪৬৯৫৯০   
3017.  মাঃ মাতােলব হােসন নছর উি ন ষ িদন ম র ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬৮৫৬২৫০৫৫৭   
3018.  মাছাঃ শমত বা  তায়াজা া ষ িদন ম র ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ২৩৫৬৩২০৫৩৭   
3019.  মাছাঃ ফরেদৗিস আ ার মাঃ আশরা ল কামাল মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৬৬০০০   
3020.  মাছাঃ সািবনা আ ার 

মিন 
মাঃ ইসমাইল খান মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৭৭৫৬৫২৩৮১২   

3021.  মাছাঃ আেয়শা খা ন আ াস আলী মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৮৬৫৬৩৫৩৭৭১   
3022.  মাঃ এরশাদ িময়া মাঃ জ আলী ষ িদন ম র ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৫৯৫৬৩১২১১৯   
3023.  মাছাঃ ফিজলা খা ন মাঃ র আহেমদ মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ২৩৮৪৯২১৯৫৯   
3024.  মাছাঃ ফিজলা বগম আঃ গ র মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৮৬৫৬৭১৯২৩৭   
3025.  মাঃ আিজ ল মাঃ ছােলমান ষ িদন ম র ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ২৮০৬২৫২৫৫৩   
3026.  িলিল আ ার মিজবর মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ১৯০৬৩২৯৪০২   
3027.  মাঃ আ স সাবাহান আ ল জিলল ষ িদন ম র ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ২৮০৬৩১৫৬৫৭   
3028.  মাঃ রমজান আলী মাঃ শাম ল হক ষ িদন ম র ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬৮৫৬৪৬৫১৩০   
3029.  মাঃ শিহ ল ইসলাম রিহম উি ন ষ িদন ম র ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৮৬৫৬২৫৯৪৩২   
3030.  মাঃ ল আমীন বাছর উি ন আক  ষ িদন ম র ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৫৯৫৬২৩২৪৪০   
3031.  মাঃ নজ ল ইসলাম মাঃ মাসেলম উি ন ষ িদন ম র ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৮২০৬৩৮৪৭১৪   
3032.  মািনক জান অিহ ল মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৭৩৩০   
3033.  মাঃ দােনশ আলী মাহা দ আলী ষ িদন ম র ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ১৪৫৬৫১৩৯৫৯   
3034.  মাছাঃ জিরনা বগম মাঃ শিহ ল ইসলাম মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৬৮৬৮   



3035.  মাঃ আ র রিশদ মাঃ মন র আলী ষ িদন ম র ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৫৫২৫৭৯৯৬১৪   
3036.  মাঃ বা ল হােসন ত স ম আলী 

ম ল 
ষ িদন ম র ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৬৯৩৩   

3037.  মাঃ রােছল িময়া মাঃ র মাহা দ ষ িদন ম র ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ২৮০৬৭২৭২৯৯   
3038.  মাছাঃ জিরনা খা ন মাঃ মগ ল হােসন মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ১৯০৬৪২৫৬৩০   
3039.  মাছাঃ লাভলী আ ার মাঃ জ িময়া মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৪৬০৬৪৩৪২২৫   
3040.  কেয়রী জান মাঃ নওয়াব আলী মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৬১৭৬   
3041.  মাছাঃ রািজয়া খা ন মাঃ রতন িময়া মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৫৮৩৩   
3042.  মাঃ ল হক ত তােলব আলী ষ িদন ম র ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৫৮৩৭   
3043.  মাসাঃ নাজমা বগম আঃ জিলল মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৮২০৬৭১১১৯৭   
3044.  মাছাঃ রিমছা খা ন আেবদ আলী মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৭৩০৬৩৪৩৭১১   
3045.  মাছাঃ রিহমা খা ন মহা দ ম ল মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬৮৫৬৫৪৩৫৯৭   
3046.   মাছাঃ ফারজানা 

আ ার 
মাঃ ফজ ল হক মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ২৮০৬৫৩৯২৬৪   

3047.  মাছাঃ ওিহদা বগম মাঃ আঃ কােদর 
ম ল 

মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ১৯০৬৭১৯৬৬৯   

3048.  মাছাঃ আেনায়ারা খা ন ছিমর উি ন মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৭৩০৮২৭৫১৬৮   
3049.  নািজম উি ন নওয়াব আলী ষ িদন ম র ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৬১৭৯   
3050.  মাঃ ই ািফল আলম 

িম  
মাঃ আ ল মন র ষ িদন ম র ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৬৭৬২   

3051.  মাছাঃ মােলকা খা ন আ ল গ র মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ১৪৫৬৫২৯৭৮১   
3052.  মাছাঃ িফ জা খা ন ছেমদ আলী মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৭৭৫৬৬৭৭০৯৭   
3053.  মাঃ শােহদ আলী তঃ মই ি ন ষ িদন ম র ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৬১৬২   
3054.  মাছাঃ েরজা খা ন র আলী মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৫৫৭৫   
3055.  মাঃ িসরা ল ইসলাম র আলী ষ িদন ম র ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৭৩০৬৬৯৭৫৪৬   
3056.  মাঃ েবল িময়া মাঃ হলাল উি ন ষ িদন ম র ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৫৫৫৫১৫৬৭১৯   
3057.  মাঃ আিশ র রহমান 

মন 
মাঃ িরয়াজ উি ন ষ িদন ম র ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৮৬৫৬৬৫২২৩০   

3058.  মাছাঃ জাহানারা মাঃ জালাল উি ন মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬৮৫৬৩৩৭০২৪   
3059.  মাঃ লাল িময়া ইমান আলী ষ িদন ম র ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬৪০৬৫৩৫৭৭০   
3060.  মাঃ আ ল জিলল গহর আলী ষ িদন ম র ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬৮৫৬২৩২৭৫৩   
3061.  মাসাঃ জাহানারা খা ন হা দ আলী মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ১৯০৬৪২৪৯৪৮   



3062.  মাঃ ান িময়া মাঃ আ ল ক ছ 
আলী 

ষ িদন ম র ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ১৪৫৬৪৪২৮৮৬   

3063.  মাঃ আেবদ আলী ত সােহদ আলী ষ িদন ম র ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৫৫৬২   
3064.  মাঃ ই ািহম খিলল ত রবান আলী ষ িদন ম র ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৬৪৪৮   
3065.  মাঃ রিফ ল আলম ত সমেসর আলী ষ িদন ম র ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৫৭০১   
3066.  মাছাঃ জােহরা খা ন ত আঃ হািনফ মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭০০০০০৪   
3067.  মাছাঃ শমলা খা ন হােতম মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬৮৫৬৪৩০১১৮   
3068.  মাছাঃ শফালী বগম মাঃ আ াছ আলী মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ২৩৫৬৪৪৬৪১৫   
3069.   মাছাঃ জাসনা বগম আ র রিশদ মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ১৯০৬৩২৯৫১৯   
3070.  মাঃ িশপন িময়া মাঃ মজর আলী ষ িদন ম র ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৮২০৬৫৩৯৩০৯   
3071.  মাসাঃ মমতাজ মাঃ শিহ ল ইসলাম মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ২৬১৩৮৭৭০৯৫৮৪৫   
3072.  মাঃ আঃ কাই ম সমেসর আলী ষ িদন ম র ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৫০৫৬২৪১৭৩৯   
3073.  মাছাঃ সািবনা 

ইয়াসিমন 
মাঃ আঃ হাই মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭১৫৮৫৯১   

3074.  মাসাঃ আেনায়ারা বগম আ ল জববার মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৭৭৫৬৪৩১২৬৩   
3075.  মাছাঃ ফিরদা আ ার মাঃ আফাজ উি ন মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৭৩০৬৩৪৬০৭৮   
3076.  মাছাঃ শািফয়া খা ন মাঃ ছাই ল ইসলাম মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ২৩৫৬৩৪১৯১৩   
3077.  মাছাঃ িশিরনা খা ন মিনর উি ন ী মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ১৪৫৬৩৩৯৬৬০   
3078.  মাছাঃ হািসনা বগম নবাব আলী মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ২৩৫৬২৮৩১৯৮   
3079.  মাছাঃ র  আরা মাঃ আ ল গিন মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৩৭০৬৬৬২৪১২   
3080.  মাছাঃ মিজনা খা ন মাঃ িরপন িময়া মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৫৮৯২   
3081.  মাঃ জালাল উি ন তঃ আঃ গিন ষ িদন ম র ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬১১৫২৪৭৫৭৫৫৫৪   
3082.  মাঃ হািফ ল ইসলাম মাঃ আ ল হািকম ষ িদন ম র ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৬৮৫৬৫২১১৩০   
3083.  মাঃ এমদা ল হক মাঃ শােহদ আলী ষ িদন ম র ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৩২৫৬২৫১৭৫৬   
3084.  মাঃ ম ল হক মাঃচান িময়া ষ িদন ম র ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৯৫৫৪১৪৩৮৪৩   
3085.  মাছাঃ িমনারা বগম মাঃ আঃ কােদর মিহলা িহনী ভা  দা িনয়া ৯নং দা িনয়া ৪১৫৬৬৭৬৯১০   
3086.  মাছাঃ আ মান বগম হােসন আলী মিহলা িহনী শ মালা ০৬ দা িনয়া ৯১০৬৫১৯৫৮১   
3087.  মাঃ আলাল িময়া িপতা-মে ম িময়া ষ িদনম র শ মালা ০৬ দা িনয়া ৫৫০৬৪৬৮০২৩   
3088.  হেলনা খা ন হনা আ ল হািকম িময়া মিহলা িহনী গা া দি ন  ০৫ দা িনয়া ৫৯৬১৩৭৫৩৩০০   
3089.  মাঃ ল ইসলাম আঃ হািকম ষ িদনম র বা রী ০১ দা িনয়া ২৩৫৬৬৯৯১০৪   
3090.  মাছাঃ হােজরা খা ন ান িময়া মিহলা িহনী বা রী ০১ দা িনয়া ৭৭৫৮২৬৩৮১৫   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


