
১নং দলু্লা ইউননয়ন 
হতদনিদ্র তানিকা ২০১৬ 

 
বতত মান 
ন িঃ নং 

হতদনিদ্র পনিবাি প্রধাননি 
নাম 

নপতা/স্বামীি নাম গ্রাম ভ াটাি আইনি কািত  নং মন্তবয 

      

1  িানহিা খাতুন আনছাি আিী ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪২১৯৯  
2  জনমিা খাতুন নজরুি ই িাম কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮১০১০১  

3  মানিকা খাতুন  াইদিু ই িাম কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৯৯৩০  

4  নজরুি ই িাম হুনি তািুকদাি কুনিপািা ২৬১১২৮০ ৮৯০২৮৬  

5  নশনি ভবগম ইনদ্র  আিী ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৭৫৭১  

6  আছমা খাতুন শামছুি হক কুনিপািা ১৯৯০৬১১৬৫৩৪০০০৩১৮  

7  জনুিখা আক্তাি িনিজ উনিন ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৭৫৭৭  

8  মনজত না খাতুন ভ াহাগ নময়া ভকশবপিু ১৯৭৮ ৬১১৬৫৩৪ ০০০০২১  

9  কানি ভবগম ভছাবান নময়া ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৭৫৮০  

10  মননজা খাতুন ইউনুছ আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৯৯৩৪  

11  না নিন ভবগম িাি নময়া কুনিপািা ১৯৯৮৬১১৬৫৩৪০০০০০৪  

12  িানক ভবগম িনিজ নময়া ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৭৫৪১  

13  শুকুিী খাতুন আজগি আিী নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪ ৮৬৬০২৩  

14  মনজত না খাতুন নানজম উনিন নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪ ৮৬০২৩০  

15  শনিকুি ই িাম হা মত আিী নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪ ৮৬০২৪১  

16  শাহজাহান আিী ভমাহাম্মদ আিী িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৩৩০০  

17  আবু বক্কি ন নিক ভমাহাম্মদ নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৪৭০১  

18  মুখনিছুি িহমান ভমাহাম্মদ আিী িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৩৩২৭  

19  ভমািঃ আিঃ িনহম ভমাহাম্মদ আিী িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৩৩১১  

20  হারুনি িনশদ ইনদ্র  আিী মিাজানী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৪৭০৩  

21  গীতা িানী পাি পনিনতাষ পাি কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৫০০০৫  

22  ননিুিা ভবগম হানিজিু ই িাম ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৭৯৮২  

23  আনছাি আিী আনজমুনিন নানিখািী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৬১৩৩  

24  ভমািঃ আিঃ খানিক হানছন আিী মিাজানী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৪৬২৯  

25   ুরুজ নময়া স য়দ আিী মিাজানী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৪৬১৫  
26  আ িাম নময়া ভমািঃ আিঃ খানিক গনজয়া ১৯৯৩৬১১৬৫৩৪০০০০৬৬  
27  আনবদা খাতুন িমজান আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৯৭০৬  

28  মুনশতদা ভবগম হানছন আিী ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৭৭৫৫  

29  হানছনা ভবগম আিঃ িনতি ধানুকা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫১৬৭  

30  খানদজা ভবগম ভখািনশদ আিী ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৭৮৫৭  

31  ভজা না ভবগম ভমািঃ আিঃ িহমান কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৫০৫২৪  

32  হানজিা ভবগম আনন্নছ আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৯৯৩৫  

33  মুনজদা ভবগম ভমািঃ আিঃ বানিক ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৭৭৪৯  

34  আিতী িানী মনু্ট কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৫০৫৩৭  

35  নমনািী ভবগম মহ ীন কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৫০৫৩২  

36  িানশদা ভবগম মনজবুি কুনিপািা ২৬৯৪৮১৩ ৮৪০০০৬  

37  মানিকা ভবগম মনন্নছ আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৯৯৭৪  

38  আনমনা ভবগম আিাি নময়া কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫০৩২  

39  নিনিাজা ভবগম দািগ আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫০৪১  

40  ননিুিা ভবগম ভনকবি আিী বিবািী ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫৮৯৬  

41  নিনিাজা ভবগম আিঃ খানিক কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৪৫০২৫৯  

42  িানহি ভনছা কানজম উনিন মিাজানী ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫৪৭৩  

43  মানিকা ভবগম কানজম উনিন নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৮২৮৫  

44  মকবুি ভহান ন  ানহব আিী দলু্লা ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৮৪৬০  

45  হা মত আিী আিঃ তানিব কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ০০০১১৬  

46   ানহদা ভবগম আজগি কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৮৮১৯  

47  আতাব িজি সজনাকান্দা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৮১২২  

48  ভিখা আনমনুি সজনাকান্দা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৮২৬৯  

49  ময়মন কািু সজনাকান্দা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৮১৩২  

50  কনিমন ইনদ্র  বিবািী ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫৪৫৩  
51  নিনপ আক্তাি হাননি কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৪৯৩২  
52  নানছমা হযিত কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৯০১৫  

53  মননজা আনন্নছ কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ০০০০২১  

54   ানিহা জনুাব কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৯৭৬১  

55   ানহবা আিঃ খানিক কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৭০৩৩৪৯  

56  মা ুদ আিী ননজমুনিন কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৯২৯৯  

57  জয়তন দাননছ কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৫০৩৫৪  

58  ভহা না ভহান ন কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ১০৩৭৬১  

59  িনজিা হানতম কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৪৯১৯  

60  ইয়াদআিী  ুরুজ আিী দলু্লা ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৯৪৫৭  



61  হানজিা  ুিুি া নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৮৮৪৫  

62  ভিখা আনজজিু নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৮৮২৩  

63  স্বিনা নগয়া  নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪ ৮৬০৬৭  

64  ভমাতানিব আক্রাম ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪ ৮৬০৭৬৮  

65  আিনা আিঃ কনিম ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪ ৮৬০৭৯০  

66  ভহনিনা ঈমান কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৯২৯৬  

67   ানবনা জিুহা  িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫৯৪১  

68  আননায়াি আ িাম িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫৬৮৫  

69   নখনা িান নময়া ধানুকা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫১৬৬  

70  কাজি ভিখা শনিকুি ধানুকা ৬১১৬৫৩৪ ০০০২৭৬  

71  ভিনুকা ইয়ানছন ধানুকা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫০৭৫  

72  শানহনা বাবুি িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫৬৯১  

73  আক্কাছ  াবু ভশখ বিবািী ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫০৮৬  

74  িনিয়া কিম িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৬২৬৩  

75  উনিন ভমা নিম িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪ ০০০২৪৩  
76  বাননছা খাতুন আিঃ িনশদ ভগানবন্দবািী ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৩০৮৩  
77  নজয়াউি িহমান মুন্তাজ  ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫৪১৯  
78  স্বপ্না উজ্জি িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৬৩৪৫  

79  িজিুি িান নময়া িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫৭০৪  

80  নিনিাজা ভগািাপ িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫৬৯০  

81   ািমা বজিুি িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪ ০০০৩১১  

82   াবনা কাহাি গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪ ০২৫৮৮৪  

83  রুপািী উজ্জি ধানুকা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫১৪৬  

84  জনুবদা িুকান্দি িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫৭২৩  

85   ািমা তানিকুি ই িাম ধানুকা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫১৬৯  

86  হিবিা নানয়ব আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৬২৫৫  

87  মানজদা িমজান িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫৬৯৪  

88  নজরুি িান নময়া িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫৭৫৩  

89  বাননছা শাম ুি িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৯৬২৫৬  

90  িওশনািা হানছন িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫৭১৭  

91  িুতিা খনিিুি িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৪৬২৬  

92  তািা বানু  ামাদ গনজয়া ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৬৯১০  

93  মনল্লকা িনিকুি ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৮০৯৯  

94  নিনিাজা আবুি কানশম কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৫০৭৪৮  

95  মাহমুদা নজন্নত কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৬০৯৪৯৯  

96  ভিাক ানা শামীম ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৮০৯৬  

97  জহুিা  ািাম ধানুকা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৪৯৪৫  

98  মমতাজ দিুাি কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৯২১৮  

99  ভজা না িাি নময়া কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ০০০০২৬  

100  নবািত আিী নজি আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৯১৯৮  
101   াইদিু জামাি উনিন গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪২৬৮৫  
102  মুনশতদা িনিকুি নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৮৭২৩  

103  জনুবদা মৃত আিঃ কি ু নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৯৪৫৪  

104  িনিদা ভবগম মৃদ হযিত আিী নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৯২৪৬  

105  িওশনািা আজাহাি নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৮৭২০  

106  উনম্ম কুি ুম দাননছ আিী মিাজানী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৫৫৬৪  

107  আছমা ভবগম মনজবি িহমান নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৯৩২০  

108  নুি বানু মনজবি িহমান মিাজানী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৪৭৩০  

109  ভিনজয়া খাতুন হানবজ আিী ভগানবন্দবািী ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৩০৮১  

110  গযিত আিী আমীি হামজা গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪২২৪৩  

111  নিনা খাতুন হযিত আিী গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪২২৪৪  

112  নুিজাহান ভবগম জয়নাি ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৮০১৬  

113  বাননছা ভবগম  ুরুজ আিী মিাজানী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৫৫৯০  

114  ভতাতা নময়া শাহাদ আিী মিাজানী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৫৪৫৭  

115   াইিুি ই িাম আিঃ বানিক মিাজানী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৫৪২৫  

116  ইনদ্র  আিী মৃত মকিম আিী মিাজানী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৫৪১৮  

117  হানজিা খাতুন শাম ুি হক মিাজানী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৫৩৫৩  

118  শানহদা আক্তাি ই মাইি মিাজানী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৫৩৫৫  

119  ভ নিনা খাতুন আিঃ হান্নান মিাজানী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৫৫৪৬  

120  আকনিমা খাতুন ভতািাব আিী মিাজানী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৫০০০  

121  ইনদ্র  আিী মৃত ভমাহাম্মদ আিী মিাজানী ৬১১৬৫৩৪ ৮৬২২৫৩  

122  অজিুা ভবগম ভ কান্দি আিী মিাজানী ৬১১৬৫৩৪ ৮৬২২৪১  

123  আইয়ুব আিী আিতাব ভহান ন মিাজানী ৬১১৬৫৩৪ ৮৬২২৬১  

124  আিতাব ভহান ন মৃত ভমাহাম্মদ আিী মিাজানী ৬১১৬৫৩৪ ৮৬২২৫২  

125  িুতিা ভবগম আিঃ মনিন িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৬৬৯৭  
126  ভবনদনা ভবগম নময়া ভহান ন িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৬০১৩  



127  জানয়দ আিী মৃত ইয়াদ আিী মিাজানী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৬০৭১  

128  িান নময়া মৃত আদি আিী মিাজানী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৬০৭৬  

129  আননায়ািা ভবগম দিুাি উনিন ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫৯২  

130  কনছম উনিন নুরুি ই িাম িামপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৪০৩৮  

131  িাইিী ভবগম ইজমত নময়া নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৮৬৫৫  

132  আনমনা ভবগম ননয়ত আিী ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৭৫০১  

133  উমি আিী মৃত আিঃ কনিম নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৯১১৪  

134   মি আিী ভহান ন আিী নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৯০৮৬  

135  িহম আিী ভহান ন আিী নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৯০৮৭  

136  িাজ ু জিুহা  নটাকুিী ১৯৯১৬১১৬৫৯৪০০০১৩৮  

137  মনিয়ম ভবগম মৃত জানবদ আিী নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫৮৪৪  

138  নুিজাহান ভবগম ভখািনশদ আিী িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪ ৮৫২০২৫  

139  ভমাহাম্মদ আিী িিমান আিী ভগানবন্দবািী ৬১১৬৫৩৪ ৮৪২৯২৪  

140  িুিবানু হারুনি িনশদ ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৭৯২৯  

141  শানহদা এছাহাক আিী ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৮২৮৮  

142  এ কান্দি আিী ওয়ানজদ আিী নবন্নকুিী ৬১১৬৫৩৪ ৮৬০৪৩৩  

143  পাি ীন ভবগম িানশদ নময়া ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৭৯৪৩  

144  নানছমা ভবগম আিঃ জনিি ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৭৮৮১  

145  জামাি হা াম উনিন গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪২৩৬০  

146  িনহমা মনিজ উনিন িামাকানা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪১৫৪৮  

147  ভখানদজা ভমানমন গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৯২৩৯  

148  ভমা নিম উনিন জয়নাি আনবদীন গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪২৫৪৯  

149  নিনা ভবগম হান ম আিী গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪২৩৬৬  

150  নুিী আক্তাি শাহজাহান শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪  
151  মুনজদা ভবগম আিঃ হানিম িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪২২৭  
152  নবল্লাি উনিন ভমািঃ বনছি উনিন িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫৩২৬  

153  আিাজ আিী ভমািঃ িহাব আিী ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৮০৮৫  

154  বাননছা ভবগম আিঃ হক িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫৪৫৯  

155  আিঃ মনতন আকবি আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫২৩২  

156  মনহি উনিন বনছি উনিন িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫২৭০  

157  আিঃ িনশদ তুিাপ আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫৩২৮  

158  রুনমছা খাতুন কানশম আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫২১৭  

159  আমজাদ আিী নছি আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫২৬৯  

160  হানমনা খাতুন ন নিক িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫২২৯  

161  আ াদ আিী আবুি কানশম িঘুনাথপিু ৬৭১৫৮৭৯৪১৮৭২৭  

162  হানিজা খাতুন  িি আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫২৩০  

163  ভজা না খাতুন আনতকুি ভগানবন্দবািী ৬১১৬৫৩৪ ৮৪২৯৭৬  

164  িানজয়া খাতুন ন িাজ আিী গনয়শপিু ১৯৮৮৬১১৬৫৩৪০০০০০৪  

165  িানহ আমীি আিী গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪২৩৭৮  

166  ছমীি উনিন হা াম উনিন গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪২৩৫৫  

167  নিনিাজা খাতুন ভহিাি উনিন িামাকানা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪১৫৫৫  

168  কাজি ভিখা আিঃ কানদি িনিমিপ ১৯৯০৬১১৬৫৩৪০০০১৮০  

169  মানজদা খাতুন আক্কাছ আিী গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪২৩৮০  

170  আনমনা খাতুন জািাি উনিন গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৪২৩৩  

171  নুিজাহান ভবগম ভিয়াজ আিী গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪২৩৩০  

172  কুিিিী ভনছা হান ম আিী িামাকানা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪১৭৭২  

173  হান ম আিী িান নময়া গনয়শপিু ১৯৯২৬১১৬৫৩৪০০০০০১  

174  িান নময়া জনবদ আিী গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪২৩৮৮  

175  জনবদা খাতুন নবী গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪২৩৮৬  
176  জনুিখা খাতুন আিাি উনিন গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪২৩২৫  
177  জনুবদা ভবগম হযিত আিী মিাজানী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৪৪৭১  

178  জনুবদা ভবগম আিীম উনিন মিাজানী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৪৪৭২  

179  খানিদা ভবগম  াইিুি ই িাম মিাজানী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৬৩৩১  

180  মননায়ািা ভবগম ইউনুছ আিী মিাজানী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৬৩৪১  

181  বাননছা ভবগম ইয়ম উনিন মিাজানী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৪৪৫৭  

182  উহাব আিী জয়নাি আনবদীন িামাকানা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৪১৫৯  

183  হানমিন ভনছা  ানহব আিী গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪২৩৫৯  

184  আক্তািা ভবগম উমি আিী গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪২৩২৩  

185  হা না ভবগম ভজাহান আিী গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪২১৭৭  

186  িহমত আিী নজি আিী গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪২৩৫০  

187  ভমিী খাতুন আিঃ মানিক গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪২৩৪৫  

188  নমনািা খাতুন নজি আিী গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪২৩৪২  

189  হানিজা খাতুন ভহান ন আিী গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৭৩৪১  

190  আনিছা খাতুন ওয়াজ আিী গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪২১৪৪  

191  শাম ুন নাহাি শনহদলু্লাহ ধানুকা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫০৭১  

192  আব্দিু হাই কানশম ধানুকা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫০৫০  



193  জািাি ওনহদ ধানুকা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫০১৯  

194  ছানবদ শুকুি মামুদ ধানুকা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫০১৬  

195  আয়নাি হক আিদি আিী ধানুকা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫০৩৯  

196  আিঃ জব্বাি আিঃ আনজজ ধানুকা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৪৯৯৬  

197  ভমাজানম্মি হক আিঃ ভহনকম ধানুকা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৪৯২১  

198  হা মত আিী আইয়ুব আিী ধানুকা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৪৯১৫  

199  জিুহা  উনিন ছুবান ধানুকা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৪৯২২  

200  আয়নুি িাজ আিী ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৮০১২  
201  ভখানদজা ভবগম আশিাি আিী নপঠাহাতী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৭৫১২  
202  ভিনজয়া ভবগম ভমািঃ ঈমান আিী নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৯৩৬৩  

203  বুিবুিী ভবগম ভমািঃ শামছুি হক নপঠাহাতী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৮৯৯৭  

204  ভিানজনা ভবগম ভমািঃ িারুক ভহান ন ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৮৯৯১  

205  মননজা ভবগম আিঃ িাজ্জাক ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৭৫১৪  

206  নুরুন্নাহাি ভবগম ভমািঃ আিঃ িাজ্জাক  নদ্রিবাইদ ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৮৪৩৪  

207  আক্রাম ভহান ন মৃত ভমাহাম্মদ আিী নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪ ৮৬১৭১৩  

208  জাহানািা খাতুন আই্য়ুব আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৬১৫৭৪  

209  শনহদ নময়া হানছন আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৬১৪৭৬  

210  জয়গুন ভনছা আবু হাননি  নদ্রিবাইদ ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৯১৮৫  

211  জনমিা ভবগম আিঃ ছািাম ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৮৫৪৯  

212  হানজিা খাতুন  াইদিু ই িাম ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৬০৮৫৪  

213  িওশনািা ভবগম আিঃ কি ু নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪ ৮৬০৮৪৪  

214  িানশদা ভবগম জয়তুল্লাহ  নদ্রিবাইদ ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৯২১৩  

215   নখনা ভবগম িারুক ভহান ন  নদ্রিবাইদ ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৮৫৫৯  

216  হানতম আিী নওনশি আিী িামপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৩৮৫২  

217  শনিিা খাতুন শাম ুি হক ভিিঃ শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৭০৫৪  

218   ুিতজান মৃত আছি আিী বিবািী ৬১১৬৫৩৪ ৮৬২১৬৯  

219  খানদজা ভবগম  ুরুজ আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৪৩৬৮  

220  মননায়ািা ভবগম ভনহাি আিী িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৩৩৮১  

221  হানছনা খাতুন  ুরুজ নময়া কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৫০২৮০  

222  নানগত  আক্তাি িনিকুি হা ান হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৯৩৬৯  

223  ভহিাি উনিন আিঃ মনজদ ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৮৯১৭  

224  মননায়ািা ভবগম ইনদ্র  আিী নপঠাহাতী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৭৫২০  

225  ভমানজদা খাতুন ছাইমউি আিী বিবািী ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৪৩৬৬  
226  আিমাছ আিী নানয়ব আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৪৩৬৫  
227  ভমাছািঃ মুলু্লকজান মৃত শুকুিমামুদ ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৬৪৩৯  

228  ইছব আিী মৃত জয়নাি িামাকানা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪১৫৭১  

229  ইয়াকুব আিী ভমািঃ কুনমদ আিী নবন্নাকুিী ১৯৭৬৬১১৬৫৩৪০০০০১১  

230  বুিু নময়া মৃত ভজিত আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৬০৪৩৪  

231  শাহনাজ খাতুন ভমািঃ বুিু নময়া ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৬০৪৩৮  

232  জনিনা খাতুন িনহম উনিন ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৬১৫৭৭  

233  উ মান আিী মৃত ভিশন আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৬১৪৭৯  

234   াইদিু ই িাম ভহান ন আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৬১৪৬০  

235   ুনিয়া খাতুন আিঃ িনশদ কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৯৬৩৬  

236  িাি নময়া মৃত হানমদ ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৯৬৮৯  

237  ভমানজদা খাতুন মৃত আবুি কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৯৬৯২  

238  িান নময়া মৃত নছর্ আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৯৮৬৩  

239  জনিনা ভবগম ভকমিামত আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৯৭৪১  

240  আননায়ািা ভবগম আিি আিী  নদ্রিবাইদ ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৯৩৪৭  

241  িনহমা খাতুন ভহান ন আিী ভিিঃ শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৭০৩৪  

242  খানিদা খাতুন  াইিুি ই িাম ভিিঃ শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৭০৩১  

243  কান ম আিী মৃত মহি আিী িামাকানা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪১৬১৯  

244  জনুবদা ভবগম শাহজাহান আিী শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৭০৪৮  

245  িানশদা ভবগম ভমাহাম্মদ আিী  নদ্রিবাইদ ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৮৬০৫  

246  আননায়ািা ভবগম নপয়াি আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৯১৭৩  

247  শাহ আিম ভহকী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৮৫৩২  

248  শানহনুি মাননক নময়া িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪ ০০০১৮৬  

249  িনশন নিন ম মৃত ধননশ্বি ভিমা নানিখািী ৬১১৬৫৩৪ ৬৫৬০১৩  

250  ভকদাি বমতন মৃত ভিাহাি ুবমতন ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৬০৬৭  
251  জনমিা ভবগম হানতম আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫৪৭৩  
252  ভমাখনিছুি িহামন আিঃ কি ু কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৯২৫০  

253  মনন্নছ আিী তানছন আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৯৬৯৫  
254  ননজমনিন মৃত শনিয়তুল্লাহ সজনাকান্দা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৮২৬৮  

255  হানজিা খাতুন মানহদলু্লাহ কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৯৮১০  

256  কিনা ভবগম ভতাতা নময়া ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৯১৬৫  

257  িানশদা খাতুন জন ম উনিন ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৮০৯৪  

258  আনিমন ভবগম ভহিাি উনিন কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৯২১৯  



259   মিা ভবগম িজিুি হক ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৮৪৪৮  

260  নুরুি ই িাম জািাি উনিন ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৫০৬৭১  

261  শনিিা আক্তাি িান নময়া ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৭৩৩৯  

262  নুি জাহান হযিত আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৮০৯২  

263  জহুিা খাতুন আিঃ আিী দলু্রা ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৮৪৯৬  

264  নানছমা ভবগম শনহদলু্লাহ ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৮১৭৬  

265  মা ুদ িানা িহমত আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ০০০০৬৩  

266  ভিবু নময়া আিি আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৮১৬২  

267  শানহনা আক্তাি মৃত িানশদিু ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৮৪২০  

268  দদু ুনময়া মৃত দাি ুনময়া ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৮১০১  

269   াইিুি ই িাম আকবি আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৮৫৫০  

270  রুনবি নময়া ভতাতা নময়া ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৮২৯০  

271  এনামুি হক মৃত িনিজ উনিন ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৮০৮০  

272  স য়দ আিী মৃত কানজম উনিন ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৮১৮২  

273  আিঃ জব্বাি মৃত অনছম উনিন ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৮৫৮৯  

274  আক্রাম ভহান ন মৃত নগয়া  উনিন নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪৬৫৩৪০০০১২৯  

275  জনিনা খাতুন ইয়াকুব আিী িনতবািী ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৮৬৫৩  
276  হান দা বনগম জয়নাি িামজীবনপিু ৯৩২৩৮০১ ৬৭৮৫৬৫  
277  মুনশতদা ভবগম তাজমত আিী সবিাঘীিবাগ ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৪৪৭৫  

278  িানশদা খাতুন ভমাতানিব নপঠাহাতী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৮৯১৩  

279  ভমানমনা খাতুন নজয়াউি িহমান িায়নথািা ৬১১৬৫৭৭ ৯৭৮১২৪  

280  আবুি ভহান ন আিঃ জব্বাি সবিাঘীিবাগ ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৪৪২০  

281  িারুক ভহান ন  ুরুজ আিী গনজয়া ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৫৬৯১  

282  খনিি নময়া হানতম আিী িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪ ৮৫১০৩২  

283  আননায়ািা খাতুন আয়নাি হক সবিাঘীিবাগ ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৬৪০১  

284  জহুিা খাতুন ইনদ্র  আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৬৪০৮  

285  আমীি আিী মৃত আনন্নছ আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৬৫০৪  

286   ুরুজ আিী আন্নছ আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৫৪১৮  

287  নুরুি ই িাম মৃত ভমাহাম্মদ আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৪৪৯৩  

288   ানিহা ভবগম আিঃ ছািাম ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৪৪৯৭  

289  কাজিী খাতুন িমজান আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৬৪০৯  

290  ভমাতানিব ভহান ন  ুরুজ আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৪৫২০  

291  মনজবুি িহমান ভহান ন আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৬৪০২  

292  আকবি আিী আিঃ মানিক ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৪৫২৩  

293  আিঃ কানদি আনন্নছ আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৪৪৪৪  

294  মনিয়ম আক্তাি আিাি উনিন ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৪৮৮১  

295  আনিয়া খাতুন আবুি ভহান ন দগুাঙ্গা ৬১১৬৫৩৪ ৮৬২২৩৬  

296  ইনদ্র  আিী মৃত ইয়াদ আিী নয়াপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৫৫৭২  

297  িনত ভবওয়া মৃত জািাি উনিন িাঙ্গি াঙ্গা ৬১১৬৫৩৪ ৩৪০০০০০৪  

298  জানহদা ভবগম হানবজ আিী নবুয়ািিািা ৩৩১৩২৬৬ ৯০৩৯৮৫  

299  আনিয়া ভবগম উমি আিী নপঠাহাতী ১১৬৫৩৪ ৮৫৮৭২৪  

300  ভশিািী ভবগম দিুাি উনিন ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৮৮২৭  
301  আয়নাি হক কনিম উনিন ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৮৭৩১  
302  ননিুিা ভবগম ভনকবি আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫৮৯৬  

303  ভিনুকা পাি ীন কনছম উনিন নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪ ৮৬০২২৫  

304  মুকনছদ আিী ছানবদ আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৩৪০০০০২৭  

305   ুিতান আিী মৃত আজগি আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৬০২২৭  

306  ভিনজয়া খাতুন হানমদ আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৬০২৭২  

307  খনিি উনিন মৃত শিািত আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৬০২৪৮  

308  আিঃ জব্বাি জানবদ আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৬০২৪৬  

309  বাননছা ভবগম হা মত আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৬০২৭৯  

310  ভহান ন আিী মৃত বনছি উনিন ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৬১২৬৯  

311  নিনা খাতুন জিুহা  উনিন িাঘববািী ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৬৭৯২  

312  নবল্লাি উনিন মৃত ভহান ন আিী দলু্লা ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৯৫৭৮  

313  হান  আক্তাি আনারুি ই িাম কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৩৪০০০৩৯৩  

314  নজন্নত আিী মৃত ঈমান আিী দলু্লা ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৮০৮৯  

315   াজ ুনময়া ননয়ত আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৮৫০৬  

316  আিঃ নজন্নাহ ছানবদ আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৮৬৩৭  

317  মানজদা খাতুন মনিজ উনিন ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫৭৮৭  

318  নমনািা ভবগম িনিকুি ই িাম িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪ ৮৫২০৩৭  

319   ানিহা ভবগম নুরুি ই িাম কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৭৪২১  

320  শানন্তয়ািা ভবগম জিুহা  উনিন ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৭৩৭৫  

321  মনিয়ম ভবগম আব্বাছ আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৭৫৩৮  

322  নিনিাজা খাতুন মৃত উমি আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৭৪৪৫  

323  হানছনা ভবগম আিঃ হানিম হানতি ৬১১৬৫৪৩ ৮০৫৯১১  

324  মমতাজ ভবগম আননায়াি ভহান ন মিাজানী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৫৪৫০  



325  আিমাছ আিী আিি আিী দলু্লা ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৮২২৩  
326  জিুহা  উনিন ছানবদ আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৮১৬৪  
327  িাজ মামুদ আিঃ কানদি ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৮২৩৬  

328  ভ ানহি িানা হযিত আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৩৪০০০২৫৯  

329  ভখাশমামুদ ভনকবি আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৮২২৫  

330  জনয়ন উনিন মৃত ভমাহাম্মদ আ্িী হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৩৩৯৩  

331  ননছম উনিন হানববুল্লাহ দলু্লা ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৮১৪৩  

332  আিঃ মনজদ মৃত কুনবদ আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৮২৪২  

333  তনমি আিী মৃত ইব্রাহীম ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৮৫৮৬  

334  মানিকা ভবগম আিঃ খানিক ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৮৪৯৪  

335  নানজম উনিন হনবতুল্লাহ ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৮৫২০  

336  হানছনা ভবগম আহাম্মদ আিী ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৭৭০৯  

337  িানশদা ভবগম আহাম্মদ আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৮০০৬  

338  হা না ভহনা তনমজ আিী মিাজানী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৫৪৯৪  

339  আননায়ািা ভবগম আিঃ কিছু ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৫৪৫৪  

340  বাননছা ভবগম শাহান আিী কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৭২৮২  

341  আনিয়া ভবগম িান নময়া ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৭৬৬০  

342  তািা বানু আিঃ  ামাদ সবিাগীিবাগ ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৪৪৯৯  

343   ুনিয়া ভবগম আয়নাি হক কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৯৮৪৩  

344  ভখানদজা ভবগম কানজম উনিন ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৫২০৪৫  

345  আয়শা ভবগম ভ ানহি নময়া সজনাকান্দা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৭৫৩৫  

346  আিঃ মানিক মনমন নময়া কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৮১৯১  

347  ইনছি আিী িজি আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৮৩৯৮  

348  জনুবদা ভবগম হযিত আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৯৫০৪২১  

349  হানমদা ভবগম আবুি ভহান ন ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৯২২৭  

350  হারুন অি িনশদ ভমাহাম্মদ আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৯৫০৩৬২  
351  রুপিান নময়া মৃত  ুরুজ্জামান নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৯৬৮৪  
352  স য়দ আিী ভজায়াদ আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৯৬৯৩  

353  আক্তারুজ্জামান আহাম্মদ আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৬৩৭৩  

354  ই মাইি ভহান ন মকবুি ভহান ন ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৯৬১০  

355  হানববুি িহমান তাজ ুমৃধা মিাজানী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৬১৯৩  

356  ভমানমনা ভবগম আবুি কানশম ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৮৯৬৫  

357  শুকুি মামুদ হানছন আিী হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৩৪০৯  

358   ুনিয়া ভবগম জয়নউনিন ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৩৩৯৬  

359  আনছয়া খাতুন মনয়জ আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৪৩১৪  

360  িান নময়া স য়দ আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৩৪১৩  

361  িানক আক্তাি মনিজিু ই িাম ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৩৪১৫  

362  হানিজা ভবগম আিঃ কানদি গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪২৪৬৫  

363  নমনািা ভবগম শাহাদলু্লাহ ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৪১৮৯৭  

364  মনজত না ভবগম ভমা নিম িানপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪১০৪৯  

365  অজিুা ভবগম আিম গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪২০৬৪  

366  হানমদা ভবগম শুকুি আিী িামাকানা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪১৩১৬  

367  িানবয়া ভবগম আিঃগিুি ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৪১৪৯৬  

368  আন্জমুািা িান নময়া ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৪১৭৩৯  

369  রুনশয়া খাতুন ইব্রাহীম ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৪১৩১৯  

370  নিনিাজা ভবগম আিঃ ছাত্তাি  ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৩৮০০  

371  মননায়ািা ভবগম জানকি ভহান ন িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫৮৯৭  

372  িানশদা ভবগম জব্বাি আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৫০৩৬৬  

373  আিঃ বানিক আব্বাছ আিী িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪ ৮৫২৮০৩  

374  নিনিাজা ভবগম নজরুি নময়া ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৩৩১৭  

375  ভজা না ভবগম িমজান আিী ধানুকা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫১২৯  
376  আনিয়া ভবগম আনছি আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫১২৮  
377  নিয়াকত আিী হায়তুল্লাহ গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪১৯৬৯  

378  রুনা আক্তি কািািান ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৭৬৩০  

379  ভমঘনা ভবগম ভমা নিম মনহশপিু ১৯৯৫৮৫১৪৯৩১০০৩২৭২  

380  দিুািী ভবগম নদননশ আিী িায়নথািা ১৯৯৫৬১১৬৫৭৭০০৮১৪  

381  আবুি কানশম ঈমান আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৯২১০  

382  হানছনা ভবগম হানিজ ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৭৫৫৫  

383  মুনজদা ভবগম আনতকুি ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৭৫৪০  

384   ানিহা ভবগম িহমতুল্লাহ ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৭৫৭২  

385   ুন্দিী ভবগম হায়তুল্লাহ িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৬২৯০  

386   ািমা ভবগম আনছি আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৮০৬  

387  পনুনতমা খাতুন ইউনুছ আিী ,, ১৯৬৬১১৬৫৩৪১০৩৭৪২  

388   ানজদা ভবগম নবাব আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫০২৬৯  

389  আিঃ হানিম হা ান সজনাকান্দা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৮১০৮  

390  ভমানজদা ভবগম মকবুি ভহান ন দলু্লা ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৮২৩২  



391  রুপািী ভবগম আশিাি আিী  নদ্রিবাইদ ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৯১৭৬  

392  জািাি উনিন কানজম উনিন ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৭৩৩৬  

393  িানবয়া খাতুন কািু নময়া নানিখািী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৬১৪৬  

394  শনিি উনিন নানজম উনিন সবিাগীিবাগ ১৯৮৮৬১১৬৫৩৪০০০০৩৩  

395  িপিা মািাক জগদী   াংমা নানিখািী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৬১৭৮  

396  মকবুি ভহান ন মৃত ননহদ আিী ভগানবন্দবািী ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৩০৩৭  

397  নিনপ ভবগম নুি মামুদ বিবািী ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৪৫৮২  

398  মানজদা ভবগম জমীি উনিন ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৪৫৯৬  

399  নুরুন্নাহাি এমদাদিু হক বানতয়া ১৯৯২৯২১০৯৮৩০০০০১২৭  

400  নানগত  আক্তাি ভমাতানিব ভহান ন িায়নথািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৮৬৭৩৭  
401  ভজ নমন আক্তাি আিঃ ছািাম িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৫১২৮  
402  নশনি ভবগম মনজবি িহমান ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪১৯৬৯  

403  নদিরুবা আক্তাি ই মাইি ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৭৬৩০  

404  নুিজাহান ভবগম ভমািাজ্জি কুনিপািা ১৯৯৫৮৫১৪৯৩১০০৩২৭২  

405  শাহনাজ ভবগম আিঃ িনশদ ভকশবপিু ১৯৯৫৬১১৬৫৭৭০০৮১৬১  

406  নাজমা খাতুন  াইিুি ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৯২১০  

407  নিনপ আক্তাি সতমুছ আিী মিাজানী ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৭৫৫৫  

408  কাজি ভিখা নমস্টাি আিী নবণ্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৭৫৪০  

409  শুকুিজান হানছন আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৭৫৭২  

410  মনজত না ভহিাি ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৬২৯০  

411  ভখানদজা মনবন গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৮৮০৭  

412  িানতমা আহাম্মদ নটাকুিী ১৯৯৬৬১১৬৫৩৪১০৩৭৪২  

413  জয়িন ভনছা  িি আিী ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪ ৮৫০২৬৯  

414  নিনিাজা খাতুন খানিক কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৮১০৮  

415   ুিাইয়া আিঃ ছািাম ভগািাবািী ১৯৯৫৬০২৫৪০১১৯৬৯২  
416  নশনি আক্তাি মঞ্জ ুনময়া পবুত িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৯১৭৬  
417  ভজ নমন জয়নাি আনবদীন ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৭৩৩৬  

418  নানছমা খাতুন মাহিুজ িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৬১৪৬  

419  ভমাহম্মদ নময়া আছি আিী পবুত িনিমিপ ১৯৮৮৬১১৬৫৩৪০০০০৩৩  

420  মনমিন ভনছা মৃদ ভমাহম্মদ আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৬১৭৮  

421  িািানী ভবগম িমজান ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৩০৩৭  

422  মনিজ উনিন মৃত জনবদ আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৪৫৮২  

423  জনমিা খাতুন নানজম উনিন ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৪৫৯৬  

424  ভিাক ানা ভবগম জয়নাি আনবদীন িনিমিপ ১৯৭২৯২১০৯৮৩০০০১২৭  

425  আবুি কািাম জনুাব আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৬৭৩৭  

426  ভমানমনা ভবগম আিঃ ছািাম ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫১৬০২  

427  ভিনজয়া ভবগম জামান খান আ াদ ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫১৬২০  

428  খনতজা ভবগম মনজবি িহমান ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫১৬১৯  

429  জনুিখা ভবগম জািাি উনিন ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫১৫৯৫  

430  ভনহাি মনজবি ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৩২৩৫  

431  ভজা না ভবগম ভ নিম নময়া ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫১৪১৮  

432  নিনা ভবগম িারুক ভহান ন ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫১৬০৮  

433  ভমানজম ভবগম ভনওয়াজ আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৩২১৬  

434  ভিনজয়া খাতুন জনয়ন উনিন ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫২১৫৭  

435  হিতন ভবগম তািা নময়া ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫২৩৬৬  

436  মানিক নময়া মৃত আমীি উনিন ,, ৬১১৬৫৩৪ ০০০৩৬৬  

437  মননজা খাতুন আিঃ ছািাম ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫২২২৬  

438  আিনিাজা ভবগম খনবি ভহান ন ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫০৯৩৭  

439  বাননছা ভবগম হানিম ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫২৩২৬  

440  িানশদা খাতুন ন িাজিু ই িাম ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫১৭১৮  
441   ননকা ভবগম আিঃ ছাত্তাি ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫১১৯৫  
442  জনমিা খাতুন মৃত আমজাদ আিী ভমাল্লাপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৫১১৭৭  
443  িানশদা খাতুন শাহজাহান আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫১১৪৪  

444  ইয়াদ আিী মৃত িারুক ভশখ ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫১২৮৯  

445  আিঃ কানদি মৃত শানহদ আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫১১৬৫  

446  িানবয়া ভবগম মনহউনিন এিিািপাি ৬১১৬৫৩৪ ৮৫১৭০৩  

447  জামাি উনিন মৃত  িি আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫১৭৩৫  

448  ভমানজদা ভবগম আিতাব আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫১৭৩৫  

449  িনিকুি ই িাম মৃত আহাম্মদ আিী  ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৩৬৫৩  

450  ঈমান আিী স য়দ আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৩৬০৮  

451  িনশদ নময়া হানমদ আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৩৬৪২  

452  ভতাতা নময়া আিমান আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৩৮৪৫  

453  মানিকা ভবগম মনিজ ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৩৮৪৭  

454  িনশদা ভবগম  ুহিাব আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৩৭৮৬  

455  খুনক আক্তাি মৃত জিুহা  উনিন িনিমিপ এিিঃ ৬১১৬৫৩৪ ৮৫১৭০৫  

456   নখনা খাতুন মৃত ইমিত আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫১৭৫৫  



457  মনিয়ম খাতুন হানববুি িহমান ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫১৭০৪  

458  িনজিা খাতুন হানছন আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫১৭০৯  

459  ভজা না ভবগম শনহদিু ই িাম ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫১৭৫৭  

460  নমনা আক্তাি ননন্দ ুনময়া ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫১৮৪৮  

461  গনন নময়া মৃত জনবদ আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫১৮৪৩  

462  িানজয়া ভবগম আিঃ িাজ্জাক ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫১৭১১  

463  আনমনা ভবগম মৃত ভমাহাম্মদ আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫১৮১৩  

464  নবমিা ভবগম বাবি আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫১৮১৬  

465  আনিছা খাতুন আিঃ ভ াবাহান ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫১০০৩  
466  মািঞ্চী ভবগম জািি আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫১৮১৮  
467  িানশদা ভবগম আিঃ িনতি পবুত িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪ ৮৫২৬৩৮  

468  আননায়ািা ভবগম িজি িহমান ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫২৬৯১  

469  মনিয়ম ভবগম মৃত  িি আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫২৬৯৫  

470  ময়মন ভবগম ঈমান আিী িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪ ০০০০০৪  

471  কানজম উনিন মৃত খনি মিি পবুত িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪ ৮৫২৬৯৯  

472  জনিনা ভবগম ভমাহাম্মদ আিী  ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৩৭৯৬  

473  হানছনা ভবগম ভমা নিম উনিন ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৩৯২৯  

474   ানহিা ভখাকা নময়া ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৩৯২৭  

475  মনজবি মৃত আবুি ভহান ন ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৩৯৯৩  

476  রুনবয়া খাতুন নওনশি আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ০০০০৩৯  

477  অজিুা হানছন আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৩৯২৪  

478  জয়তুন ভনছা কানজম উনিন ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৩৯১৭  

479   ানহিা ভখািনশদ আিম ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৩৯০২  

480  ভহন্দিুী ভবগম ছনিমুনিন িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৩১৭৯  

481  ভমানমনা খাতুন আছি আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৩২৪৪  

482   ানিহা ভবগম  ানহব আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৩২১৩  

483  ন নিক আিী মৃত িনিজ আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫২৪০১  

484  িানজয়া ভখািনশদ আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৩২৩৮  

485  রুনবনা শাহজাহান আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৩২২৭  

486  আননায়ািা ভবগম আিঃ বানিক ,, ৬১১৬৫৩৪ ০০০০১৩  

487  ভমাছািঃ মনন মনন্নছ আিী ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৩২৫৯  

488   নখনা ভবগম খনিমুনিন ,, ৬১১৬৫৩৪ ৮৫৩১৬৭  

489  অজিুা ভবগম মনজবি িহমান গনজয়াপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৫১৬৪৯  

490  িনমছা ভবগম হানববুি িহমান গনজয়াপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৫১৬৬৪  
491  ভমা: হযিত আিী তয়ব আিী িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫৩৩৯৬  
492  জািাি উনিন আকু্ক ভশখ িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫৩৪৪৪  

493  ভমাছা: বাননছা আব্দিু খানিক িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫৩৪২৭  

494  ভমা াম্মত ভিনজয়া ভমা: কানশম িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫৩৩৮৪  

495  ভমাছা: হানমদা ভমা:  ানদক িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫৩৩৮৭  

496  ভহনিনা খাতুন ভমা: নূি ই িাম িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২৭২১  

497  মনিয়ম ভবগম  াইদিু ই িাম িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫৩১১৩  

498  িানতমা আয়নাি হক িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫৩১১৪  

499  নিয়াকত আিী ভমা: উ মান গনন িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২৮৯১  

500  ভমা া: আনছয়া ভবগম মৃত ভ াহিাব আিী িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫৩১১৮  

501  ভমা া: আিনিাজা ভমা: ভমনহি আিী িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২৭১৩  

502  আ: গিুি মৃত আহম্মদ িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫৩৪৩৯  

503  আব্দিু মান্নান মৃত মনয়জ উনিন িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫৩৪৩৬  

504  নবমিা ভমা: ইমান আিী িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫৩৪৩৪  

505  ভজা না খাতুন ভমা: ইউনুছ আিী িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫৩১৬২  

506  মমতাজ ভবগম ভমা: টুটুি িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫৩১৬৫  

507   ুিতান নগয়া  িনিজ উনিন মিি িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫৩১৫৮  

508  রুহুি আনমন মতৃ আ:আনজজ িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫৩৪৯১  

509  আব্দিু বানিক আব্দিু জবু্বাি আিী িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫৮০৩  

510  আয়শা খাতুন মৃত নাইবািী িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫০৯৮৮  

511  ভশিািী আকতাি ইনদ্র  আিী পূ্বত িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১৬৯১  

512  নশনিনা খাতুন ভমা: জািাি উনিন পূ্বত িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২০৪৮  

513  মুনশতদা খাতুন ই মাইি ভহান ন পূ্বত িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২৬২১  

514  ভমানজদা খাতুন মৃত নকতাব আিী পূ্বত িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২০৩২  

515  আননায়ািা ভবগম আয়নাি হক পূ্বত িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১০৫৩  
516  ভহন্দিুী ভবগম আয়নাি হক পূ্বত িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২৩১১  
517  জানহি খাতুন আ: িাজ্জাক পূ্বত িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২৫২২  

518   ুন্দিী ভবগম ভ কান্দি আিী পূ্বত িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২৩১৩  

519  আমজাত আিী মৃত জানবদ আিী পূ্বত িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২২৯৪  

520  হানজিা খাতুন ভমাতানিব আিী পূ্বত িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২৬২০  

521  হানজিা খাতুন শমনশি আিী পূ্বত িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২৫১০  

522  িনিকুি ই িাম জব্বাি আিী পূ্বত িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১০৩১  



523  খয়বি নময়া দাননছ আিী পূ্বত িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১৯২১  

524  িনিদা খাতুন ননহজ আিী পূ্বত িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১০০১  

525  আননায়ািা ভবগম ইউনুছ আিী পূ্বত িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১৯৭৩  

526  মুনশতদা ভবগম ভমাতানিব পূ্বত িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১৪০৭  

527  নমনা আক্তাি জানহদ আিী পূ্বত িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১৯৭৭  

528  মমতাজ ভবগম িান মামুদ পূ্বত িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১৯৮৭  

529  খুনশ আ: জনিি পূ্বত িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১৯৮৭  

530  আমজাত আিী মৃত কুিবান আিী পূ্বত িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১৭৭০  

531   ানজদা খাতুন নজরুি ই িাম পূ্বত িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১০৭৪  

532  ভখানদজা ভবগম আ: ভমাতানিব পূ্বত িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১৮৭৬  

533  ভজাস্না খাতুন িনিকুি ই িাম০ পূ্বত িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১০৭২  

534   ানহব আিী আক্কাছ আিী পূ্বত িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১৮৯৬  

535  তানহি আিী িান মামুদ পূ্বত িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১৮৮৫  

536  জানমিা ভবগম ছনমদ আিী পূ্বত িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১৮৯০  

537  নশউিী আক্তাি ভমাস্তিা পূ্বত িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১৯৯৮  

538  নবমিা খাতুন নদি মা ুদ পূ্বত িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১৯১৬  

539  ময়মন ভবগম  িািত আিী পূ্বত িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১০৩৩  

540  খানদজা ভমািাজিু পূ্বত িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১৯১০  
541  কাজিী খাতুন দাননছ আিী িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১৯২৫  
542   ানমদা খাতুন িনিকুি ই িাম িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১৯২৯  

543   ুন্দিী ভবগম ভহিু িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১৯২৩  

544  জামাি উনিন ছনমদ আিী িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১৮৯২  

545   ুনশিা ভবগম িান মা ুদ িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১৮৮০  

546   ুনিয়া কাতুন হানছন আিী িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১৯৭৩  

547  ননিুিা ভবগম িান নময়া িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১৯৫৫  

548  আনিছা ভবগম ভখাকা নময়া িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১৯৯১  

549  মনল্লকা ভবগম জনিি িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১৯৫৮  

550  নুননাহাি ভবগম শনহদ িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১৯৮১  

551  বাননছা খাতুন ভমা: মনন্নছ আিী িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১৯৪৯  

552  নাজমা খাতুন শাহজাহান আিী িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১৯৮৪  

553  মমতাজ ভবগম ভমা: আিা উনিন িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২৫৯৯  

554  িনজিা খাতুন ভমা: িজি আিী িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২৫৪৬  

555  ভখানদজা ভমা: আয়নাি হক িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২৬৭৪  

556  আনিয়া খাতুন জামাি উনিন িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২৫৫৫  

557  শাম ুন নাহাি আবীি ভহান ন িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২৫৫৪  

558  নমজানুি িহমান হানিজ উনিন িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২৬৫৬  
559  ছনয়দী ভবগম কি ু িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৬০৮  
560  ময়না আক্তাি আশিাি আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৬১৩  

561  আননায়ািা ভবগম নূরুি ই িাম িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৩৫৬  

562  নান মা খাতুন  ুরুজ আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৬০৭১  

563  মননায়ািা খাতুন িান নময়া িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৬২৪৫  

564  নূি জাহান ভবগম আনাম িঘুনাথপিু ১৯৮৩৬১১৬৫৩৪০০০০৯৪  

565  বাদি নময়া ভমাহাম্মদ আিী িনকি িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৯১৫  

566  আনছয়া ভবগম আমজাদ আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৯৯৪  

567   ুনিয়া সতয়ব আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৬৬৭  

568  জয়গুন ভনছা হান্নান িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৬১০  

569   ানজদা ভবগম বকুি আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৬৪৪  

570  ভমাছা: ভিাশনািা আ: আনজজ িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৩৪৩  

571  ভমানমনা খাতুন  ুিতান নময়া িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৮৩৮  

572  ভখািনশদ আিী আ:িহমান িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৩৫৯  

573  িানতমা ভবগম সজমদ আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫০৮১  

574  এ হাক আিী মনতাজ আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৯৯৯  

575  আনন্নছ আিী নজন্নত আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৪১৮  

576  স য়দ আিী ন িাজ িঘুনাথপিু ১৯৯২৬১১৬৫৩৪০০০২৪৫  

577  ভখানদজা আক্তাি ময়নাি হক িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৯৩  

578  ভিনজয়া ভবগম আব্দিু হাবুি িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৫৩২  

579  ভ নিম খুিনশদ আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৭৬৮  

580  িানশদা ভবগম ভহিাি উনিন িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৬৯৯  

581  িুিী আক্তাি আ াদ আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৬২৪১  

582  রূপবান বানু আব্দিু বানিক িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৫৬৬  

583  হাবুি নময়া মকবুি ভহান ন িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৩০৩  
584  তািা নময়া কানশম আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৫৮০  

585  আবু তানহি মকবুি ভহান ন িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৪০৪  

586  ভহানছন আিী িজব আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৬২৩৭  

587  আনমি উনিন ইউছুব আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৪২২  

588  খনিিুি িহমান আব্দি িনহম িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৬২৯১  



589  ভহনা খাতুন নকতাব আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৬০৪  

590  মান্নান নজন্নত আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৪১৬  

591  শািনমন আক্তাি ভমাকনছদ িঘুনাথপিু ১৯৮৯৬১১৬৫৩৪০০০০৯৩  

592  িনিদা খাতুন িাি নময়া িঘুনাথপিু ১৯৯১৬১১৬৫৩৪০০০২৭০  

593  মননকা ভবগম নুরুি আনমন িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৫২৯  

594  জাহানািা ভবগম ভ া মান গনী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৮৩৫  

595  িানহিা খাতুন িাি নময়া িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৯৪২  

596  িানবয়া খাতুন জািাি উনিন িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৮০৬  

597  আব্দিু কি ু তানিব আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৯৪৫  

598  ন নিকা আনমিন আননায়াি ভহান ন িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৬২৭০  

599  আছমা ভবগম আশিািুি িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৬৫৩  

600  আঞ্জয়ুািা খাতুন িনিকুি ই িাম িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৩২৬  

601  মনন্নছ আিী আনন্নছ আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৭৪৬  

602  ভমগা ভবগম নুরুি ই িাম িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫০৫৮  

603  আশিাি আিী জনিি  নন্তাষপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৬০৩  

604  আক্তাি আিী শাহজাহান িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৩৮৮  

605  হানিমা আক্তাি এমিান নময়া িঘুনাথপিু ১৯৯২৬১১৬৫৩৪০০০২৪২  

606  জনুবদা খাতুন মকবুি ভহান ন িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৬৮৪  

607  কনিমন ভন া মকবুি ভহান ন িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৮৮৮  

608  আনন্নছ আিী আজগি আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৭৩৫  

609  ভখািনশদ আি মৃত আব্দিু মনজদ িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৮৮৩  
610  ইস্রানিি নময়া মৃত নকতাব আিী 

িনকি 
িঘুনাথপিু ১৯৯১৬১১৬৫৩৪০০০৪০২  

611  আনতু ভশখ ইয়াদ আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৯৩৩  

612  আননায়ািা ভবগম মনন্নছ আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৯৩৩  

613  আনিয়া খাতুন আবুি ভহান ন ধানুকা ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৯৬৯  

614  রুনমছা খাতনু আব্দিু কানদি িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৫৮৯  

615  মানিকা খাতুন ভমাছনিম উনিন ধানুকা ৬১১৬৫৩৪৮৬২০০৫  

616  দিুাি উনিন হযিত আিী ধানুকা ৬১১৬৫৩৪৮৪৫০৩৭  

617  জহুি আিী  াহমদ আিী ধানুকা ৬১১৬৫৩৪৮৪৫১৩৪  

618  হযিত আিী মাহাম্মদ আিী ধানুকা ৬১১৬৫৩৪৮৪৫০৭৯  
619  িানশদা ভবগম দিুাি উনিন ধানুকা ৬১১৬৫৩৪৮৪৫১১৬  
620  আজমত আিী  ুরুজ আিী ধানুকা ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৯২৬  
621  িানতমা খাতুন আব্দিু কিছু ধানুকা ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৯৯৫  
622  মুনছি আিী আিছি আিী িনকি ধানুকা ৬১১৬৫৩৪৮৪৫০৩০  

623  আনমনা খাতুন আব্দিু খানিক কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৬৫৮  

624  হানিমা ভবগম আনছি আিী কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৬৪৪  

625   ুরুজ আিী ওয়ানহদ আিী কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৭৬৩  

626  কমিা খাতুন িনিকুি ই িাম কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৬৫৯  

627  রুমা খাতুন নজয়াউি িহমান কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৭৪৭  

628  নমনিনা আক্তাি মুখনিছুি িহমান কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৬৭০  

629  ভহনিনা ভবগম মনহি উনিন কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৬৬৬  

630  ননিুিা ইয়া নমন িাি নময়া কৃষ্টপিু ১৯৯০৬১১৬৫৩৪০০০১৪৭  

631  িারুক ভহান ন ভমাশািি ভহান ন কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৬৭১  

632  আব্দিু িাজ্জাক আনহদ আিী কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৭৮৬  
633  িনহম নময়া গহি আিী কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৭৭৮  
634  হানছনা ভবগম রুনবি নময়া কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৭৪৬  
635  িানু ভবগম হযিত আিী কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৬৫৬  
636  িান মামুদ ওনহদ আিী কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৭৬০  

637  আব্দিু কনিম আছি আিী কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৭৮১  

638  আনিম নময়া আয়ান আিী কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৭২৮  

639  জিুহা  উনিন নানয়ব আিী বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৩৬৪  

640  ছানহিা রুস্তম আিী বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৩৫৬  

641  নবাব আিী িনিদ আিী বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৩৪৮  

642  হানিজা ভবগম ছানবদ আিী বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৫১৩  

643  ছুনিমা খাতুন ওহাব আিী বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৪০০  

644  আজমা খাতুন শনিকুি ই িাম বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৪২৬  

645  মননকা খাতুন আব্দিু িনশদ বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৪২৪  

646  ভিানমছা ভবগম বনছি উনিন বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৫৫০  

647  নজিন আিী হানমদ আিী বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৪৯২  

648  আনছি আিী আব্দিু কািাম বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৪৩০  

649  আব্দ ু ছািাম আব্দিু কািাম কািা বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৩৮৮  

650  িমজান আিী কািাম কািা নময়া বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৩৯০  

651  আননায়ািা ভবগম আতা নময়া বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৫৩০  

652  আনমনা খাতুন িজিুি হক মুন্সী বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৫৬৫  

653  ছানমনা খাতুন দিুাি উনিন বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৩৪৫  



654  আনিয়া খাতুন স য়দ আিী বাননশ্বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৮৪৩  

655  নিনিাজা খাতুন আক্কা  আিী বাননশ্বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৮২৬  

656  িানশদা খাতুন মনন্নছ আিী বাননশ্বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৮৬৪  

657  ভবগম িহমত আিী বাননশ্বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৮৫৭  
658  আব্দিু িনহম আব্বাছ আিী বাননশ্বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৮৩০  
659  রুমা আক্তাি শাহজাহান বাননশ্বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৮৮৯  
660  মানজদা ভবগম তানহি আিী বা ুনদবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৬১৯৪  
661  হানজিা খাতুন মকবুি ভহান ন বা ুনদবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৬১৬৪  

662  আিিান আিী হায়দি আিী বা ুনদবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৬১৭৪  

663  িনহমা খাতুন আইনু  আিী বা ুনদবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৬১৩৩  

664   নখনা ভবগম রুস্তম আিী বা ুনদবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৬১৬৮  

665  আননায়ািা ভবগম ই মাইি ভহান ন বা ুনদবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৬১৪৯  

666   ুনিয়া ভবগম ভছাহিাব আিী বা ুনদবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৬১৫৫  

667  মনজদা খাতুন শুমাি আিী বাননশ্বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৮৪৬  

668  আয়তন ভনছা মাইননিন বাননশ্বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৮৯৪  

669  ময়মন ভনছা মকবুি ভহান ন বাননশ্বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৫১৯১  

670  হানজিা খাতুন মকবুি ভহান ন বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬১৬৪  

671  নমছািন ভনছা ভমাহাম্মদ আিী বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৪৯১  
672  কনয়িী ভবগম আছি আিী বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৪২১  
673  কান্দিুী নবনব আঞ্জ ুভ ক বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৫৪৯  

674   ূনযত বানু নজি আিী বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৪৪৭  

675  জনুিখা খাতুন ওহাব আিী বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৪০০  

676  িানশদা ভবগম ময়নাি হক কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪২০৪৭  

677   ানিহা ভবগম আব্দিু আনজজ কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৬৪৭  

678  ঝিনা খাতুন িনবউি ভহান ন কৃষ্টপিু ৭৩১৬৪১৮৪২৬৫২৯  

679  মনতজান ননজমুনিন কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৭৯৭  

680   নিমা খাতুন আনমনুি ই িাম কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৬৮৮  

681   ুিাইয়া ভবগম ভ ানিমন কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৬৭৭  

682  িানবয়া ভবগম মননি উনিন কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৬৬৮  
683  মনজত না খাতুন ভমা: আ: মানিক কৃষ্টপিু ১৯৯১৬১১৬৫৭০০০৫৫০  
684  মুনক্কন নময়া ছুিহাব আিী কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৭৪৯  
685  সতমুজ আিী নবাব আিী ধানুকা ৬১১৬৫৩৪৮৪৫১৫৫  
686   ানবনা খাতুন শাহজাহান িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৭২২  

687  জনমিা ভবগম আনমি উনিন িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৯৪০  

688  মুনজদা স য়দ আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৬৭৩  

689  আব্দিু খানিক আব্বা  আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৬২১  

690  নজরুি ই িাম জাি মামুদ িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৬২১৩  

691  আছমা ভবগম আিমান িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৩৬৭  

692  কিনা আক্তাি হারুন িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৭০৯  

693  ভিানজনা ভবগম  ুনহি আমীন িঘুনাথপিু ১৯৯১৬১১৬৫৩৪০০০৩৫৩  

694  নজয়াউি িহমান মকবুি ভহান ন িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৩৪৪  

695  আব্দিু বান দ ইয়াদ আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৯৫৭  

696  আননায়ািা ভবগম ভমাহাম্মদ িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৮৯৩  

697  ভমাখনিজ উনিন নকতাব আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৬০১  
698  আক্কাছ আিী কুিানময়া ভশখ িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৪৬০  
699  ইন্তাজ আিী হাইদি আিী হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯২৫১  
700  হান  মানিক হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯১১৯  
701  খাইরুন ভবগম ওয়াজ আিী হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৩২২  

702  নবিনকছ কানশম আিী হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯১১৭  

703   ুরুজ আিী ননবদ আিী হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯০৮৩  

704  আন্তাজ আিী হাইদি আিী হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯২৫১  

705  ভিানকয়া ভহকমত হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯১৭৯  

706  ভমাখনিছ আ: মনজদ হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯১২৫  

707  মানিক হানববুি িহমান হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৩৬৬  

708  শানহনা খাতুন ননয়াকত আিী হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯০৬২  

709  ভমানমনা  ুরুজ আিী হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯১১০  

710  শানহদা জনিি হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯১৫১  

711  বুিজান হুিমুছ আিী হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯০৯৪  

712  শনিকুি ই িাম ইমান আিী হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯০৮৫  

713  মাননক িানী িনবদা   াঙ্গয়ুা িনবদা  হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৩৪৬  

714  গননশ িনবদা   ুনদশী িবনদা  হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯২৩৭  

715  রূপািী িনবদা  মটি িনবদা  হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯২০৯  

716  দিুী িানী দা  দিুাি িন্দ্র িনবদা  হনিিামপিু ১৯৮৪৬১১৬৫৩৪০০০০০৮  

717  আতনিষা িনবদা  িামদািী িনবদা  হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯২১৭  

718  ভজা না িানী দা  পনিশ িনবদা  হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯২৬৪  

719   ুনিশ িনবদা  বীি িনবদা  হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯২৮৬  



720  কিনা িনবদা  গনেশ িনবদা  হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯২২৩  

721   ুবান  িনবদা  নবগি িনবদা  হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৩০২  

722  নিনা িনবদা  কািুয়া িনবদা  হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯২০৮  
723  ভবিু িনবদা  মাননক িনবদা  হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৩৭৭  
724   ানজদা দিুাি হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯১৫৫  
725  কানশম আিী মকবুি ভহান ন হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯১১১  
726  িান নময়া ছনমদ আিী হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৯২৭  

727  আয়ুব আিী তনমি ভশখ হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৩৭২  

728  আকী খাতুন ভতাতা নময়া হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯০৩৬  

729  নবমিা ন িাজিু হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯১৪৭  

730  মমতা ওমি আিী হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯১২১  

731   ুজি িনবদা  কানাই িনবদা  হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৩৭৫  

732  ভ কান্দি আিী আ: কাইয়ুব দলু্লা ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৫৩১  

733  রুনমছা খাতুন  ুরুজ আিী দলু্লা ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৪৭৫  

734  আনছয়া খাতুন কানশম আিী দলু্লা ৬১১৬৫৩৪৮৩৮২০৬  

735  নুরুন্নাহাি নমজানুি িহমান দলু্লা ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৫৩২  

736  ভতাতা নময়া আ: কাইয়ুব দলু্লা ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৫৪৯  

737  আ: মান্নান আ: কাইয়ুব দলু্লা ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৫৩৯  

738  মনহন উনিন মুন ভশখ দলু্লা ৬১১৬৫৩৪৮৩৮০৫৯  

739  িানতমা খাতুন নজন্নত আিী দলু্লা ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৪৮৪  

740  আ মা খাতুন হানিম দলু্লা ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৪৭১  

741  নিটন নময়া কুিবান আিী দলু্লা ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৪৭২  

742  আয়ুব আিী আ: মানিক দলু্লা ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৪৮২  

743  িনহমা খাতুন কানদি দলু্লা ৬১১৬৫৩৪৮৩৮০২৩  

744  শযামিী আক্তাি আননায়াি ভহান ন িনতবািী ৬১১৬৫৩৪৮৩৪৬৯৭  

745  আনমনা খাতুন ভতাতা নময়া িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৮৬৫  

746  আিম নময়া  ুগুি আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৪৭৯২  

747  িা িী আক্তাি জামাি উনিন িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৮১৮  
748   নহদা খাতুন শাহজাহান আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৫৪৫  
749  হান না খাতুন মুক্তাি আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৮১৪  
750  খানিদা ভবগম শনিকুি ই িাম িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৭৯১  
751  মুনছুি আিী ভহান ন আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৭৪৩  

752  রুনবি নময়া িিমান আিী িঘুনাথপিু ১৯৯০৬১১৬৫৩৪০০০১৬১  

753  আনজিন ভনছা  মনশি আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৪৮২১  

754  ভজ নমন আক্তাি মনজবি িহমান িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৫৪৩  

755  রুনমিা খাতুন কামাি নময়া িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৪৮৪৮  

756   মিা খাতুন ভমা নিম উনিন িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৫৩৬  

757  িানশদা ভমািাজ্জি হক িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৮৭৮  

758  হু নন আিা আননায়াি ভহান ন িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৮০৪  

759  মনজত না খাতুন আবুি কানশম িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৮৫৩  

760  আইননিন নগি উনিন িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৭৭৬  

761  মননায়ািা ভবগম িনকব িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৮৭৭  

762  ভমা: কাজি শুকু্কি আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৭৭৮  

763  ভখানদজা খাতুন ভহিাি উনিন িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৮৩৮৭৬০  

764   বুজ নময়া মুনছি আিী িঘুনাথপিু ১৯৯৪৬১১৬৫৩৪০০০০৭০  

765  উনম্ম কুিছুম আবু বকি ন নিক িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৭৬৫  

766  হজিত আিী মুনছি আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৮১১  

767  আনছয়া খাতুন মান্নান িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৭৩০  

768  ভহকমত আিী  ানহদ আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৮৯০  

769  শনিকুি ই িাম মুনছুি আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৮৩২  

770  দদু ু মৃত িাি মামুদ িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৭৭৫  

771  িনিদা আক্তাি ভমািাজ্জি িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৮২৮  

772  বুিবুনি খাতুন  িুি উনিন িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৮০৬  
773  িানবয়া খাতুন ময়জিীন িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৮৪৫  
774  আজাহাি আিী  ানহদ আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৭২৯  
775  িানশদা খাতুন এবাদিু হক িঘুনাথপিু ৬১১৬৫১৭৯৪৬০৭৯  
776  নমনািা খাতুন িিহাত িঘুনাথপিু ৬১১৬৫২৫০২৯৮০০  
777   ুনিয়া খাতুন ভছািহাব আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৫৩৩  

778  হাছনািা ভবগম আবুি ভহান ন িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৫২৪  

779  নানছমা খাতুন উমি আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৭৮৮  

780  নশনি আক্তাি মগবুি ভহান ন িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৮৫০  

781  আয়তন ভনছা নস্কি আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৯০০  

782  নুরুি ই িাম মুনছি আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৮৬  

783  এখিাছ আিী আবুি ভহান ন িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৫৪৮  

784  িানতমা আক্তাি িয়জনিন িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৮৫২  

785  হানিমা খাতুন  ানহদ আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৮৪৩  



786  পাি ীন আক্তাি  াইদািী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৮৮১  

787  িনিদ আহনম্মদ শুমাি আিী িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪০৪৫৩  

788  নিনিাজ আহনমদ শুমাি আিী িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪০৪১০  

789  ছানহিা ভবগম কানদি িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪০৪৩৯  

790  ভশিািী ভবগম মনন্নছ আিী িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪০০৫৯  

791  ভজানবদা খাতুন খানিক িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪১১৮৮  

792  িনহম কনবিাজ কুিবান িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪০০৮৯  

793  ইউনুছ মুনন  ইমান িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪১০৫৫  

794  আ: বানিক মাহাম্মদ িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪০০৮৩  

795  আ: মান্নান কুিবান িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪০১০০  

796  ইনদ্র  আিী জহুি আিী িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪১০৬২  

797  আিনিাজা বহি আিী িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪১০৯৭  
798  িারুক ভহান ন কানশম আিী িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪১০৪২  
799  হানিজা খাতুন শাহজাহান কানিকাপিু ৬১১৬৫৪৩০০৬৮০২  
800  মননায়ািা হানছন আিী ছািিা ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৯২  
801  খনতজান ভবগম  ুরুজ আিী ছািিা ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৮৪২  

802  আইয়ুব আিী আনজম উনিন িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮২৬০  

803  হানববুি কানশম িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪১০১৩  

804  ইমান আনি কানশম িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪১০০৮  

805  িানবয়া জবু্বাি িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪১০৮৬  

806  নবী  ামাদ িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪১০৫৬  

807  আনমন িহমত িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪০৪০২  

808  ন িি কুিবান িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪০০৮১  

809  িাইনি  ুরুজ িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪১১১৬  

810  হানছনা তানিকুি িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪১০৮৩  

811  অিুজা ি ুি নময়া িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪১১০১  

812  িানহিা িনিক িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪১১১৪  

813  জনিনা নানয়ব িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪১১২৯  

814  হা না তানজি িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪১০৪১  

815  ভগািাপ আিী আ: ভশখ িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪০৪১৫  

816  আনন্নছ আিী বহুি আিী িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪০৪৮০  

817  ভিানকয়া ভবগম জান নময়া িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪০৪৮৫  

818  নবপ্লব ভদব নাথ জামনী ভদবনাথ ছািিা ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৬৪৮  

819  আিম আিী িিমান আিী ছািিা ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৭১৭  

820  ওয়াজ আিী বতনমজ আিী ছািিা ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৯৯৯  

821  ভমাজানম্মি হক শামছুি হক ছািিা ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৬০২  

822  নিনপ আক্তাি ভ াহাগ আনি ছািিা ৬১১৬৫৩৪০০০০২২  
823  রুনবয়া খাতুন আবুি ভহান ন ছািিা ৬১১৬৫৩৮৩৯৬৬৬  
824  ই হাক আিী হানছন আিী ছািিা ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৬৩২  
825  হান ন আিী স য়াদ আিী ছািিা ৬১১৬৫৩৪৮৪০৭০২  
826  রুক ানা খাতুন জিুহা  উনিন ছািিা ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৬৩০  
827  মনন্নছ আিী হানিম ছািিা ৬১১৬৫৩৪৮৪০৫৫৯  
828  ই মাইি ভহান ন আবুি ভহান ন ছািিা ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৯৪১  
829  কিম আিী হা ুন আিী ছািিা ৬১১৬৫৩৪৮৪০৭২৩  

830  নয়ন আিী মনু ভ খ ছািিা ৬১১৬৫৩৪৮৪০৭৬৯  

831  আবুি ভহান ন আ: হক ছািিা ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৭৬২  

832  নজরুি ই িাম হানববুি িহমান ছািিা ৬১১৬৫৩৪৮৪০৮২০  

833  শ্রীদাম িন্দ্র বমতন ভগৌিাঙ্গ িন্দ্র বমতন ছািিা ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৬৭৪  

834  আবুি কািাম দইুক্কা মিি ছািিা ৬১১৬৫৩৪৮৫৪২৪৬  

835   ামাদ তনমজ আিী ছািিা ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৯৯০  

836  ছানিহা খাতুন শামছি হক ছািিা ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৮১৩  

837  মনজত না খাতুন আ: মনজদ ছািিা ৬১১৬৬৩৪৮৩৯৬১৮৮  

838  জহুিা খাতুন ছাত্তাি ছািিা ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৬০৪  

839  ভ ািাইমান নয়ন আিী ছািিা ৬১১৬৫৩৪৮৪০৭৬৬  

840  হানিম তমীি ভশখ ছািিা ১৯৬২৬১১৬৫৩৪০০০০০১  

841  নবজয় ভদবনাথ মনহন্দ্র িন্দ্র ভদবনাথ ছািিা ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৬৫৮  

842  ভমা: মজনু ভমা: ছামাদ ছািিা ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৯৯২  

843  িান নময়া মনজবি িহমান ছািিা ১৯৭৮৬১১৬৫৩৪০০০০১০  

844  --- --- --- --- নাম নাই 
845  নবননাদ িন্দ্র বমতন িাম  ুন্দি বমতন ছািিা ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৭০৩  

846  আমজাদ ভহান ন আজগি মুন্সী ছািিা ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৯৮৪  

847   বুি িন্দ্র বমতন জগনমাহন বমতন ছািিা ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৬৯৪  

848  জনিনা ভবগম আিতাি ভহান ন ছািিা ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৬২২  
849  জয়নাি আবদীন ওয়ানহদ আিী ছািিা ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৮২১  
850  জিুহা  উনিন মৃত ইনদ্র  আিী নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৯৫৭  
851  ভমা: গাজী নময়া ভমা: আব্দিু িহমান মুছু দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫০৭৯  



852  কাঞ্চিী ভবগম ভমা: মন্ছুি আিী িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫৫০৯২  

853  হানমদা ভবগম ভমা: ইয়াদ আিী দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫০৬৯  

854  আব্দিু হাই ভমা: ইিানহ বক্স মিাজানী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৬৮৩  

855   ুনিয়া খাতুন ইিানহ বক্স মিাজানী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৬৭৮  

856  হা না খাতুন দদু ুনময়া মিাজানী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৬৮১  

857   ানিহা খাতুন মৃত ন িাজিু ই িাম মিাজানী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৬৬৪  

858  ভমা: িান নময়া মৃত আনহদ আিী মিাজানী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৭৮৬  

859  আননায়ািা ভবগম ভমা: ভছািাব আিী মিাজানী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৬৭৫  

860   ুিতান মাহমুদ মৃত ভহা ী ভশখ সবিাগীিবাগ ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৪৮৪  

861  ভমানমনা খাতুন ভমা: নানয়ব আিী সবিাগীিবাগ ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৪২১  

862  মননায়ািা খাতুন কাইল্লযা সবিাগীিবাগ ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৯৬৩  

863  আনমনুি ই িাম ভমা: নানয়ব আিী সবিাগীিবাগ ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৮৭০  

864  আননায়ািা ভবগম ভমা: ই মাইি ভহান ন সবিাগীিবাগ ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৪৮৬  

865  আিাি উনিন ভমা: নবল্লাি উনিন সবিাগীিবাগ ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৪৬৩  

866  ভমা: হানিজ আিী মৃত বন ি উনিন সবিাগীিবাগ ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৪৬৭  
867  ভমা: জনবদ আিী মৃত ভমাহাম্মদ আিী সবিাগীিবাগ ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৮৮৩  
868  মুক্তাি ভহান ন মৃত জনয়ন আিী নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৯৫১  
869  ভমা: আ: মান্নান মৃত আব্বা  আিী নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৫৯২  
870  আনজজিু হক ভমা: আব্দিু মনজদ নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৯২৬  

871   ািমা দারু কনক হাউই নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬০৪৭  

872  মান তিা দারু নিনু্ট নিিান নানিখািী ১৯৬১৬১১৬৫৩৪৮৫৬০৪৯  

873  িানবয়া ভবগম কািু নময়া নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬১৪৬  

874  আছমা খাতুন ভমা:  াইিুি ই িাম নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৮৫০  

875  শাহানাজ খাতুন ভমা: বনছি উনিন নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৮৪৫  

876  ভমা:  ুনহি িানা ভমা: এশি উনিন নানিখািী ১৯৯১৬১১৬৫৩৪০০০২৯৯  

877  ভমাজানম্মি হক ভমা: দিুাি উনিন নানিখািী ১৯৯০৬১১৬৫৩৪০০০০৯২  

878  উজ্জিা দারু প্রান্তুষ  াংমা নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬০৪৬  

879   ূযত মািাক মৃত বজত  দারু নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬১৮৫  

880  অমীি ন ম াং জন রুগা নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬০৫২  
881  প্রান্তুষ  াংমা মৃত আনাত মািাক নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬০৪৫  
882  প্রনজতা ভনকগিা মৃত ভবা ক নিব্রু নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৬৯৭  

883  আিনবনা দাংনগা বাকত মযান নিব্রু গনজয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৬৯৫  

884  আননায়ািা ভবগম ভমা: আজাহাি আিী গনজয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৬৯৮  
885  কাজিী নকনিক ভপৌি মৃ িাঙ্গি াঙ্গা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৭৪৭  
886  নপিিা ননকি খননন্দ্র নিনছি িাঙ্গি াঙ্গা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৭১১  
887  বাননছা ভবগম মৃত ইয়মনিন সবিাগীিবাগ ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৪৫৭  
888  জানবদা ভবগম ভমা: আিীমনিন সবিাগীিবাগ ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৪৭২  

889  আনমি জান ভমা: মা ুদ আিী সবিাগীিবাগ ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৪৯১  

890  ভশিািী ভবগম ভমা: িজিুি হক সবিাগীিবাগ ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৫২১  

891  জয়গুন ভবওয়া মৃত ইয়ম উনিন সবিাগীিবাগ ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৪৫৬  

892  িানতমা ভবগম ভমা:  ুরুজ আিী সবিাগীিবাগ ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৫১৯  

893  ভমা: জহুি আিী ভমা: কানদি বটগানছয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬২৫১  

894  ভমা: বাহাি আিী ভমা: আ: কানদি বটগানছয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬২৫২  

895  অরুন রুগা মৃত  ুনীি মািাক নানিখানি ৬১১৬৫৩৪৮৫৬০৫৮  

896  ভজনিনা স্নাি গনজং ম্রং নানিখানি ৬১১৬৫৩৪৮৫৬১৮৩  

897  অননি ম্রং তনমন নিন ম নানিখানি ১৯৬৪৬১১৬৫৩৪০০০০০৬  

898  বকুি ভজংিাম ব্রনজন্দ্র নিন ম নানিখানি ৬১১৬৫৩৪৮৫৬০০৭  

899  পনিনু   াংমা মৃত মনতন মািাক নানিখানি ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৯৯৪  

900  নগনতকা ভজংিাম অ ীম ভিমা নানিখানি ৬১১৬৫৩৪৮৫৬০২৫  

901   ুখময়ী ভজংিাম নিনিপ নাকথ নানিখানি ৬১১৬৫৩৪৮৫৬০০৫  

902   িথী ভিমা মৃত মননন্দ্র ভজংিাম নানিখানি ৬১১৬৫৩৪৮৫৬০২৪  
903  দীনি নিব্রু নজনতন নিন ম নানিখানি ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৯৮৭  
904   নিন স্নাি মৃত নপনিপ  াংমা নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬১৩৬  
905  মননতা  াংমা ননতন মািাক নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬১৭৯  
906  ভ নবতা নিিান ভহরুথ নানিখািী ১৯৮৮৬১১৬৫৩৪০০০০৩১  

907  জনতা স্নাি িনতন নিিান নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬০১৭  

908  ভমা:  মি আিী আহাম্মদ আিী গনজয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৬০৪  

909  ভহিাি উনিন ভমা: আজগি আিী নানিখািী ১৯৭৯৬১১৬৫৩৪০০০০১১  

910  শ্রী নহিা িনবদা  মৃত ননছমন িনবদা  দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫১২৭  

911  মুনজদা িনবদা  ভমা: হা মত আিী দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫২১৪  

912  ভমাছা: অজিুা খাতুন ভমা: আনমি ভহান ন বটগানছয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬২৭২  

913  বাননছা ভবগম ভমা: আ: কানিক দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫২৬৫  

914  হারুন অি িনশদ ভমা:  ুমাি আিী দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫২৯৮  

915  ভমাশািি ভহান ন ভমা:  ানহব আিী দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫২৫৬  

916  ভমা: আ:  াত্তাি মৃত ছিি আিী দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫২০১  

917  কাজি ম্রং অননি নিিান নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬১৩৭  



918  ভমাছা: জনুমিা খাতুন মৃত আনয়তুল্লা গনজয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৬৯৯  

919  আননায়ািা ভবগম ভমা: আ: কানদি গনজয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৬৭৭  

920  ভমা: জয়নাি হক মৃত কুিবান আিী দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫১৪৪  
921  নিনিাজা ভবগম মৃত ইয়াদ আিী িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫৫১৬৮  
922  মানজদা খাতুন মৃত জাহাঙ্গীি আিম দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫২০৮  
923  ভমা: মাননক নময়া ভমা:  ুরুজ আিী দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫২৭৬  
924  ভমা:  ুরুজ আিী মৃত মনমন খুিা দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫২১৯  

925  ভমা: আ: িনশদ মৃত আ: িনহম দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫২৪৮  

926  মননায়ািা ভবগম আ: কিছু দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫১৭১  

927  নিয়াকত আিী মৃত তানিব আিী দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫২৭১  

928  ভমা: ননছমনিন মৃত আ: িনহম দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫২৫০  

929  ভমা: হযিত আিী মৃত আমান আিী দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫১৪৯  

930  মকবুি ভহান ন মৃত ছিি আিী দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫২২৭  

931  অননি িনবদা  মৃত শ্রী নঝমন িনবদা  দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫২৪৬  
932  ভমাতানিব ভহান ন ভমা: স য়দ আিী দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫২৮২  
933  ভমা: মহি আিী মৃত আ: গিুি দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫১৪৫  

934  ভমা: রুস্তুম আিী মৃত ঈমান আিী দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫১৬৪  

935  ভমাছািঃ িন্দ্র  ানু ভমা: শামছুি হক দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫২৮৭  

936  ভমা: আ: হানমদ ভমা: িনহদ আিী দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫২৭৭  

937  জয়দা খাতুন ভমা: আ: িনশদ মিাজানী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৮৫৬  

938  ভমা: জনিি আয়নাি হক মিাজানী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৫৫৯  
939  নূিজাহান ভমা: আয়নাি হক মিাজানী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৭৫৫  
940   ানহিা ভবগম ভমা: ভনছাি খান মিাজানী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৮৭৭  
941  হানিজা খাতুন ভমা: মাহম্মদ আিী িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৬২৫০৯  
942  নহিামন ভনছা আব্দিু হক িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৬২৫১৪  

943  ভমা: নহিা নময়া মৃত মাহাম্মদ আিী নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৯১৮  

944  হা না ভবগম ভমা: হানতম আিী দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৬২২০৪  

945  আয়শা ভবগম মৃত দিাজ আিী দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫১৬৩  

946  িনহতন ভবওয়া মৃত নবু ভশখ দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫২৩৭  

947  মনুয়ািা ভবগম ভমা: নিনিাজ আিী দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫২৩৮  

948   ুিতান নময়া মৃত দিুাি উনিন দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫০৯৭  

949  আনিয়া ভবওয়া আ: মানিক দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫১৯৪  

950  িানবয়া খাতুন  ুরুজ আিী দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫১৫৬  

951  ভহনা ভবগম ভমা: হযিত আিী দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫০৩১  

952  আনজদা ভবগম শাম ুি হক দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫২৬২  

953  ভমা: আ: মনজদ খনিি দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫২৩২  

954  আনমনা ভবওয়া িনহদ আিী দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫২১১  

955  মানজদা ভবগম আননছ আিী দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫১৯৭  

956  ভজনিখা খাতুন আব্দিু কানিক মিাজানী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৬৫৫  
957  িানশদা ভবগম নবল্লাি ভহান ন দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫১৭৭  
958  ভমা: আনন্নছ আিী মৃত আব্বা  আিী নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৫৯০  
959  িায়না ভবগম আব্দিু মান্নান নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৯৫৭  
960  আকনিমা খাতুন িনিকুি ই িাম বটগানছয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৪২৮  

961  কুি ুম ভবগম মনহি উনিন গনজয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৭০৩  

962  ভমা: ভ নিম িানা ভমা: আনন্নছ আিী নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৫৯৭  

963  ভ ানহি নময়া ন িাজ আিী মিাজানী ১৯৮৭৬১১৬৫৩৪০০০০২১  

964  ভমা: আ: িনতি মৃত আমীি মুন্সী বটগানছয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬২০২  

965  কুিবান আিী মৃত িজি আিী সবিাগীবাক ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৪৮১  

966  আব্দিু িনহম জনুাব আিী বটগানছয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৩১১  

967  অজিুা খাতুন ভিাকমান ভহান ন গনজয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৬৪৭  

968  ভমা: আ: মানিক ভমা: ভশি মা ুদ গনজয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৬৫২  

969  প্রনমতা ন ম াং িাজকুমাি ভিখা মিাজানী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৪৭১  

970   ুিিা িািগুং নহনিন নিিান মিাজানী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৮৯১  

971  মািনত মাননকন মৃত ভ ানয়ি ন নিিান মিাজানী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৪৯০  

972  অননশন মৃ মৃত নশ মািাক নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৪৭২  

973  আ: মনজদ মৃত শমনশি আিী মিাজানী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৪৮১  

974  ভমানমনা খাতুন হানববুি িহমান মিাজানী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৪৮০  
975   ুন্দিী খাতুন মৃত বহুি আিী মিাজানী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৪৯০  
976   ুনিয়া খাতুন মৃত ভহানছন আিী মিাজানী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৪৯২  
977  িত্না খাতুন  বুজ নময়া মিাজানী ৬১১৬৫৩৪৮৬২১৯১  
978  িানবয়া ভবগম আ: আনজজ মিাজানী ১৯৬৫৬১১৬৫৩৪০০০০০৬  

979  ভিনজয়া খাতুন জানহদিু ই িাম মিাজানী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৪৭৬  

980  িতা ভিখা নিনিপ নিিান মিাজানী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৪৫১  

981  ছানমউি আিীম আ: কি ু গনজয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৮১৬  

982  ভমাছা: নুিজাহান আব্দিু হানিম সবিাগীবাগ ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৪৪১  

983  মানজদা ভবগম ভমা: জনুাব আিী সবিাগীবাগ ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৪৩৫  



984  ছায়িন ভবওয়া নখি ুনময়া দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫২৫৯  
985  হানিমা খাতুন মৃত আনছি আিী গনজয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৬৫৬  

986  জানবদািী হানমদ আিী বটগানছয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬২৩৪  

987  আব্দিু মানিক আব্দিু ছাত্তাি সবিাগীবাগ ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৪২৮  

988  ভমা: নূি মাহমুদ নখি মামুদ সবিাগীবাগ ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৫১৬  

989  শাজাহান আিী মৃত  মি আিী গনজয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৬৩৯  

990  ভমা: এশি উনিন আজগি আিী নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৯৮৮  

991  নবিাি উনিন মনয়ন আিী নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৫৫৮  

992  ইউ ুি আিী মৃত জম দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫১১২  
993  গীতা নিিান পনিনতাষ মিাজানী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৮২৯  
994  ভমা: ময়নাি হক মৃত আনবদ আিী কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৮৪৪  
995  আক্তাি আিী মৃত ছিি আিী কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৯১৯  
996  আনছাি আিী ভমা: মুনছুি আিী কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭০৩৫  

997  ভমা: মুক্তাি আিী ভমা: আনবদ আিী কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৮৩৭  

998  ভমা: স য়দ আিী মৃত আনবদ আিী কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৮৫৩  

999  ভমা: আ: িনশদ ভমা: ময়নাি হক কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৯০৫  

1000  ভমা: ছনমি আিী মৃত আনবদ আিী কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৮৫৫  

1001  ভমাছািঃ হানিজা আ: িাজ্জাক কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৮৯৯  

1002  ভমা: নজয়াউি হক স য়দ আিী কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৫৭৩  

1003  আনিজ মিি মৃত আনছম উনিন কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৫২৯  

1004  ভমা: মনহি উনিন ভমা: আনিজ মিি কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৫৩০  

1005  ভমা: িান নময়া মৃত বাবি আিী কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭২০৪  

1006  ভমা: মজনু নময়া িুৱিি িহমান নপঠাহাতী ৬১১৬৫৩৪৮৫৮৮৫৬  

1007  ভমাছািঃ গুনিছা হানববুি িহমান নপঠাহাতী ৬১১৬৫৩৪৮৫৮৮৫১  

1008  নমনিা ভবগম আ: কিছু নপঠাহাতী ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৫১৬  

1009  ভমাছা: কুিছুম  ুরুজ আিী নপঠাহাতী ৬১১৬৫৩৪৮৫৮৮৬০  

1010  ভমাছা: আনিয়া দিুাি উনিন নপঠাহাতী ৬১১৬৫৩৪৮৫৮৮৮৫  

1011  নিনিাজ আিী মৃত ইয়াকুব আিী কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭১৮৬  

1012  ভমা:  ুরুজ আিী আ তুিা কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৫৭৪  

1013  জন ম উনিন  ানয়দ আিী কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৫৯২  

1014  ভমা: ভতাতা নময়া ভমা: জন ম উনিন কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৫৭০  

1015  ময়দান আিী মৃত নজন্নাত আিী কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৯৩৪  

1016  ভমা: হানিজিু হক ভমা: আ: আনজজ কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৯৩৭  

1017  ভমা: আ: িনহম মৃত বনছি উনিন কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৫৩৯  
1018  ভমা: এনকন আিী ভমা: বনছি উনিন কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৫৪৫  
1019  ভমা: আ: হানমদ ভমা: বনছি উনিন কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৫২২  
1020  ভমা: আ: আনজজ মৃত নইমনিন কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৭৪৮  
1021  জন ম উনিন ভমা: মুছনিম উনিন কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭২৭১  

1022  নবিাি ভহান ন মৃত মুন্তাজ আিী কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৭৯৫  

1023  দিুাি উনিন ভমা: ভ াবান আিী কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৭৫৮  

1024  আনছাি আিী মৃত মনয়জ উনিন কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৫৪৭  

1025  হযিত আিী মৃত িহমান শাহ  নদ্রিবাইদ ৬১১৬৫৩৪৮৫৯২১৭  

1026  পনুি উনিন মৃত  ানহব আিী কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭২৩৫  

1027  ভমাশািিি মৃত আবু বকি ন নিক কামানিয়া ১৯৯০৬১১৬৫৩৩৪০০০০৯৫  

1028  মুনক্তি ভহান ন মৃত ি ুি কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৮২৫  

1029  আইয়ুব আিী মৃত ইয়াকুব আিী কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭১৮৪  

1030  মঞ্জরুুি হক কনছম উনিন কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৭৯৪  

1031  ভমা া: নবিনকছ ভতাতা নময়া কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৫৬১  

1032  িানশদা আক্তাি আনিম কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৭৫১  

1033  শযামিী ভবগম নজয়াউি িহমান  নদ্রিবাইদ ৬১১৬৫৩৪৮৫৯৩০৮  

1034  ভ াহাগী জািাি উনিন  নদ্রিবাইদ ৬১১৬৫৩৪৮৫৯৩০৮  

1035  আনজিন িান নময়া কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৫৬০  
1036  িওশনািা ভবগম নজরুি ই িাম  নদ্রিবাইদ ৬১১৬৫৩৪৮৫৯২৯৬  
1037  খুনদজা ভবগম শাহজাহান  নদ্রিবাইদ ৬১১৬৫৩৪৮৫৯১৫৫  

1038  হিবিা শাহজাহান কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৮৭১  

1039  মমতা ভবগম নজয়াউি হক  নদ্রিবাইদ ৬১১৬৫৩৪৮৫৯২৩৭  

1040  হানজিা ভবগম ভমা: আনজজ  নদ্রিবাইদ ১৯৪৪৬১১৬৫৩৪০০০০৩  

1041  ননজিন ভমা: ি ুি আিী  নদ্রিবাইদ ৬১১৬৫৩৪৮৫৯১২৮  

1042  নানছমা ভবগম ভমা: বাবি ুনময়া কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৫৫৮  
1043  আনয়শা ভবগম ভমা: আিি আিী কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭২৯০  
1044  এিশাদ আিী ভমা: িান নময়া কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭০৩৬  
1045  আব্দিু জনিি আ: বানিক কামানিয়া ১৯৯০৬১১৬৫৩৪০০০০৯৩  
1046  আ: বানিক ভমা: মকবুি ভহান ন কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৫১৩  

1047  হযিত আিী ভজায়াদ আিী কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭১৫৮  

1048  আব্দিু আনজজ ইন্তাজ আিী কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৪২৯  

1049  ভতাতা নময়া ইয়াকুব আিী কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৪০২  



1050  ভমনহি আিী আ: খানিক কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৫৬৭  

1051  ভমা াম্মত িা িী আিম ভহান ন কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৫১৮  

1052  িন্দ বানু ভিজাউি কনিম কামানিয়া ২৬১৭২৩৯১৭৫৪০৩  

1053   ুনিয়া ভবগম ভমাহাম্মদ কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৫৪১  

1054  বুিবুনি ভবগম ভমািাজ্জি ভহান ন কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭২২০  

1055  নুিজাহান ভবগম িান মামুদ কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭২৫৬  

1056  ভিনজয়া খাতুন িান মামুদ কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭২৫৫  

1057  িনজিা ভবগম জাি মামুদ কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭১৪৭  

1058  ভদিুয়ািা ভবগম এ নব ন নিক কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭২৯২  

1059  ভমা: আ: িাজ্জাক ভমা: আিছি আিী কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৫৩৬  

1060  ভজানাব আিী আ: জনিি কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭২৮৬  

1061  জামাি উনিন ভ কান্দি আিী কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭২৫৩  

1062  শাহজাহান মৃত ননজমনিন কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭২৪৭  

1063  িনিদ আিী ভমা: শাহান আিী কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭২৯৩  

1064  িনিকুি ছিি আিী কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭২৪৩  

1065  িজব আিী ছিি আিী কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭২৪৬  

1066  আয়নাি হক ননজাম উনিন কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৩০০  

1067  ভতাতা নময়া ছিি আিী কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭২২৫  
1068   ুিতান মৃত  ানহব কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭২৩৬  
1069  নবল্লাি উনিন ভমা: ভমা নিম উনিন কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭২৯৯  
1070  আ: জনিি মৃত কনছমনিন কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭২৫০  
1071  ভ াহিাব আিী আ: জনিি কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৫৩৫  

1072  ভতািাব আিী আ: জনিি কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭২৮৩  

1073  আবুি কািাম আননছুি কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৭৪৩  

1074  নমি ভহান ন স য়দ আিী কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৭৫১  

1075  এিশাদ আিী দিুাি উনিন কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৬০৭  

1076  ইমান আিী  ানমজ উনিন কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৫৩২  

1077  উমি আিী  ানমজ উনিন কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৫৩৪  

1078  তানিব আিী  ানমজ উনিন কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৫৩৫  

1079  আ: হাননি মৃত আ: কানশম কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৫১৯  

1080  ভমাছািঃ জানমিন ভমা: শুকুি মামুদ কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৭৫০  

1081  খুনক  াংমা নজনতন্দ্র কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৭৫৭  

1082  নজং ী মািাক নদননন্দ্র  াংমা কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৭৫৬  

1083  প্রনীতা  াংমা নমনিন মািাক কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৫৯৫  

1084  ভমা: ভমা নিম মৃত ভজায়াদ আিী গনজয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৯১৩  

1085  জাি মামুদ ভকিামত আিী গনজয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৮৭৩  

1086  আ: িনশদ ভজানাব আিী গনজয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৯০১  

1087  নবিাি উনিন ভকিামত আিী গনজয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৮৮৩  

1088  ভমািাজ্জি ভহান ন মৃত আ: জব্বাি কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৮২১  

1089  হযিত আিী ভমা: নবিাি উনিন গনজয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৮৯১  

1090  আব্দলু্লাহ জাি মামুদ গনজয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৮৭৪  

1091  আ: িহমান আ: িনশদ গনজয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৮৯৩  

1092  ভমাছা: জনবদা ভমাতানিব আিী গনজয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৮৬৮  
1093  মানিকা ভজায়াদ আিী গনজয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৮৭১  
1094  ভমা: আ: ছািাম মৃত আনবদ আিী কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৮১৬  
1095  ভমাছা:  ানজদা ভমা: শাজাহান কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৮১৪  
1096   ািমা আক্তাি মািিত আিী কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৮৫৮  

1097  নুিবানু ভবগম নানয়ব আিী কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭১৩৬  

1098  নাজমা ভবগম নমজানুি িহমান কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭১৩৯  

1099  বাননছা ভবগম খিবব আিী কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৬১৬  

1100  তািা বানু িজিুি হক নপঠাহানত ৬১১৬৫৩৪৮৫৮৭৩৪  

1101  ভমা: রুনবি নময়া হযিত আিী িাঙ্গামাটিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৮২৭৭  

1102  আ: িহমান িজিুি হক নপঠাহাতী ১৯৯০৬১১৬৫৩৪০০০২১১  

1103  হুমায়ুন কনবি হযিত আিী িাঙ্গামাটিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৮১৪০  

1104  আক্তাি আিী ছিি আিী কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৯১৯  

1105  আব্দিু িনশদ ময়নাি হক কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৯০৫  

1106  জামাি উনিন শনহদািী কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭২২৯  

1107  ইয়াজ উনিন িয়জনিন কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭১২২  

1108  নবিাি উনিন আনিম উনিন নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৭১৬  

1109  শাজাহান তাজ ুমিি নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৬৭৮  

1110  ভমািাজ্জি হযিত আিী িাঙ্গামাটিয়া ১৯৯০৬১১৬৫৩৪০০০১৬৯  

1111  --- --- --- --- নাম নাই 
1112  শাহামত আিী আনিজ মিি কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৫২৮  

1113  জদ ুনময়া আননমুি হক কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৬০৮  
1114  শনিকুি দিুাি উনিন কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৭৪৫  
1115  নিনি ভবগম ভমা: নজরুি কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৫৮২  



1116  িাইিী ভবগম দিুাি উনিন কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৫৮৬  

1117  নিনিাজা জন ম উনিন কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৫৭২  

1118  নূরুি ই িাম জব্বাি আিী কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৭৮১  
1119  তািা নময়া িাজ মামুদ কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৭০২  
1120  জািি আিী ভমা: আ: জব্বাি কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৮১৮  
1121  িাি িান ভমা: হানমদ কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৫২৪  
1122  িানাজিু ই িাম কানছমনিন কামানিয়া ১৯৮৬৬১১৬৫৩৪০০০০৩৯  

1123  আ: খানিক মৃত ভমাকািম কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৫৬৮  

1124   ুিতান আিী িাি মাহমুদ কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৭৩০  

1125  ইনদ্র  আিী িাজ মামুদ নপঠাহাতী ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৫১৭  

1126   ুিতান আিী শাহজাহান কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭১১২  

1127  ভমাছা: আননায়ািা ভমা: ইয়াি আিী  নদ্রিবাইদ ৬১১৬৫৩৪৮৫৯১৭৩  

1128  িানশদা মাহাম্মদ  নদ্রিবাইদ ৬১১৬৫৩৪৮৫৮৬০৫  

1129  বুিবুনি ভবগম কানছম উনিন কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৭৪৮  

1130  আ মা ভবগম মঞ্জরুুি হক কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৭৪৭  

1131  জয়নব ভনছা বানিক নময়া কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৫১৪  

1132  জমিা ভবগম আ: ছািাম  নদ্রিবাইদ ৬১১৬৫৩৪৮৫৮৫৪৯  

1133  বাননছা ভবগম আ:  ািাম কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭১৫১  
1134  ই মাইি নজ ুভশখ ভনজমুনিন কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭১৬৩  
1135  আ: মানিক িজি আিী শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৫৬১  
1136  নানছমা খাতুন আবুি ভহান ন শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৮৯০  
1137  নজয়ািত আিী ননছমউনিন ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৪৭১  

1138  ভমা: কনছমনিন ইনু ভ খ শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৩৬৫  

1139  হান  খাতুন আ: িনহম শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৮৭০  

1140  আনমিন মনজবি িাঘববািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৭২১  
1141  নিনিাজা খাতুন ভমা নিম উনিন িাঘববািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৬৪৫  
1142  িানতমা ই মাইি িাঘববািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৬৫০  

1143  জামাি উনিন আ: গনন ভকশবপিু ১৯৪৪৬১১৬৫৩৪০০০০২৬  

1144  ভখাকন নময়া হানমদ আিী ভকশবপিু ১৯৮৫৬১১৬৫৩৪০০০০২৪  

1145  হানছন আিী আনয়াব আিী ভকশবপিু ১৯৯১৬১১৬৫৩৪০০০২২২২  

1146  িানতমা ভবগম বকুি নময়া ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৮২৪  

1147  অন ম উনিন জাদব আিী ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৮১৬  

1148   ুনিয়া ভবগম জামাি উনিন ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৭৪২  

1149  মনিজিু সতয়ব আিী ভকশবপিু ১৯৯১৬১১৬৫৩৪০০০২২১  

1150  বাননছা িান ি ভকশবপিু ১৯৯৩৬১১৬৫৩৪০০০২০৯  

1151  ভমা: মনু ভবপািী আইন উনিন িাঘববািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৭২৪  

1152  ভহিাি ভবপািী ইছব আিী িাঘববািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৬৭১  

1153  হান না মনজবি ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৭৩০  

1154  ভমা: দদু ুনময়া আ: জব্বাি ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪২৫৬৩  

1155  বানিক নময়া আ:  বুি ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৮০৫৫  

1156  ছিুিজান ইমান আিী ভকশবপিু ৬১১৬৫৫৪৮৪৭৭২৭  

1157  আশিাি আ: জনিি  নন্তাষপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৫০৩  

1158   নখনা আ: িনতি শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৭০১৩  
1159  এিশাদ আিী আমজাদ জামগিা ২৬১৭২৯৪২১৫৭৩৭  
1160   ুরুজ আিী আইন উনিন িাঘববািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৭৪৯  
1161  ভমা: শাহা আিী ভশি মামুদ িাঘববািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৭৭৪  
1162  আ: িনহম দাননশ আিী িাঘববািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৭৫৫  

1163  আননায়াি আ: হানমদ িাঘববািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৬৫৩  

1164  ভমা: িান নময়া আছি আিী িাঘববািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৬৬৩  

1165  হানিজ আিী আইন উনিন িাঘববািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৬৪৬  

1166  নজয়াউি িহমান আজাহারুি িাঘববািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৬৪০  

1167  ভিানমছা হানমদ িাঘববািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৬৮৩  

1168  সতয়ব আিী িান নময়া িাঘববািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৬৬৫  

1169  ভমা: তািা নময়া ভশি মামুদ িাঘববািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৭৮৬  

1170  মমতাজ ভবগম আ: িহমান িাঘববািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৮৬  

1171  ছানিমা ছাইদিু িাঘববািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৯৯০  

1172  খুকী ছুবহান আিী িাঘববািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৭৪৬  

1173  রুনমছা  ানহদ আিী িাঘববািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৯৯০  

1174  শামছুন্নাহাি কাইয়ুমনিন ন নিক ভখমবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭১৬৩  

1175  নুরুি ই িাম জানবদ আিী ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৪৪৯  

1176  হানিজ উনিন মনজবি িহমান ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৫৪৯  

1177  ভ ানহি নময়া ছানমউি িহমান ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৫৩৪  

1178  এনামুি হক বাচু্চ আিতাব আিী ভকশবপিু ১৯৮০৬১১৬৫৩৪০০০০০৪  

1179   িস্বতী িানী ভগাপাি ভগৌি ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৬৩৪  

1180   ানিহা খাতুন িহমতুল্লাহ ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৫৭২  

1181  আনতকুি িহমান আন্তাজ আিী ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৫৩৭  



  

1182  নশিী ভবগম নিয়াজ ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৫৫০  

1183  রুনপয়া ভবগম আব্দিু হক ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৯৭৮  
1184  নমনয়ািা আক্তাি বুিবুি আহনমদ ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৬২৮  
1185   াইদিু হক আ: হানিম শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৬০৯  
1186  মনিয়ম নবনব ওমি আিী শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬১৮৩৬  
1187  নবাব আিী নজি আিী শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬২২৯  

1188  আনিয়া আ: হানিম শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৯৯৮  

1189  ভমাস্তিা  ানহদ আিী িাঘববািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৬৩৭  

1190  হানিজিু শাহা আিী িাঘববািী ১৯৮৯৬১১৬৫৩৪০০০১৪৩  

1191  আননায়াি আিছাি শ্রীিামবািী ২৬৯৬৮২৮৬৭৩৫৯৮  

1192  ভমাস্তিা ভ াবহান ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৮৫২  
1193  হানিজা খাতুন ভহান ন আিী ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৩৪১  
1194  িায়না আক্তাি ভমািাজ্জি ভকশবপিু ১৯৯০৬১১৬৫৩৪০০০৩১৩  

1195  আ: ছািাম িজব আিী ভকশবপিু ৬১১৬৫১৬৮৭৪৯০৫  

1196  মননায়ািা বুিবুি ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৬২৮  

1197  আনিয়া আ: হানিম শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৯৯৮  

1198   াইদিু হক আ: হানিম শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৯০০  

1199  মনিয়ম নবনব ওমি আিী শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬১৮৩৬  
1200  নবাব আিী নজি আিী শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬২২৯  



1201  িানশদিু ভমাতানিব ভকশবপিু ১৯৯৩৬১১৬৫৩৪০০০২৩০  
1202  আছি আিী কনিম উনিন শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮১৫১০২  
1203  নশনিনা ছনমদ আিী শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩২৮৪৬৯৩৩  

1204  নমনািা আজাহারুি িাঘববািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৬৪৩  

1205  নমিন নময়া বিবুি শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৮৩৭  

1206  জামাি উনিন বনছি উনিন ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৮০৫০  

1207  িাি নময়া গনিবুল্লাহ ভশখ ভখমবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৮৫১  

1208  আিাি উনিন আ: মানিক ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭২১৮  
1209  আনবদা খাতুন মনন্নছ আিী ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৯৪৯  
1210  িারুক ভছািহাব শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৯৬৬  
1211  ভনহাি তানিব আিী কংশবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬১৮৯৯  
1212  ভিানকয়া আ: কানদি শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৯৩২  

1213  ভখানদজা এছাহাক শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৯৪৯  

1214  নজরুি আ: ছািাম শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৭০০৮  

1215  শাজাহন মগি আিী শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৯৯০  

1216  আ: কিছু নজি আিী শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৮৬৩  

1217   ুনিয়া খাতুন ইউনুছ আিী শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৪৩৫  

1218  িানশদা খাতুন কান ম আিী শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৩৮২  

1219   ানহিা খাতুন আহাম্মদ শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৯২৭  

1220  িনিদা আক্তাি দিাজিু ই িাম শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৭০১৭  

1221   নখনা খাতুন আ: িনতি শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৭০১৩  

1222  হানিমন আনক্কি আিী শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৭০০৭  

1223  আননায়ািা ইনদ্র  আিী শ্রীিামবািী ১৯৬৭৬১১৬৫৩৪০০০০০৩  

1224  ছানিহা খাতুন ভ াহিাব আিী শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৭০১৫  

1225  মানজদা খাতুন আ: হাই শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৩৯১  

1226   নখনা খাতুন আনমি উনিন শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৮৯২  

1227  হানিজিু নবাব আিী শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৮৪০  

1228  কামাি ভহান ন মনু ভবপািী িাঘববািী ৬১১৬৫৪৮৪৬৭৪৮  

1229   ুনিয়া খাতুন সতয়ব ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৮১৭  

1230  হান না আক্তাি মুকনিছ ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭১০৬  

1231   নহদা আ: িাজ্জাক ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৫৯০  

1232  ভমাতানিব মুনছি ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭২১০  

1233  আ: জনিি িাি মামুদ ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৯৯৩  

1234  নিনিাজা আক্তাি আক্তাি আিী ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭২৩৭  
1235   ানবনা আক্তাি  াইিুি ভকশবপিু ১৯৯৪৬১১৬৫৩৪০০০০০৯  
1236  ভমাকনিছ িনিকুি  নন্তাষপিু ১৯৯০৬১১৬৫৩৪০০০০৮

৩ 
 

1237  মঞ্জ ুনময়া এছাহাক  নন্তাষপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৫৪৮  

1238  আ: জনিি ভতািাব আিী ভিিন ২৬১৭২৯৪২১৫৪৪৬  

1239  নশনি আক্তাি নবল্লাি উনিন িাঘববািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৬৬৮  

1240  শাজাহান মকবুি শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৭০৪৭  

1241  স য়দ আিী সনমনিন শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬১৮৩১  

1242  ভিনজয়া খাতুন বকুি নময়া শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৭০১৭  

1243  জনমিা খাতুন হারুনুি িশীদ শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৯৯৯  

1244  হানমদা আনন্নছ আিী শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৯২৮  

1245  মানিকা খাতুন মঞ্জ ুনময়া শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৯১৮  

1246   ুন্দিী ভবগম হানছন আিী শ্রীিামবািী ১৯৮৪৬১১৬৫৩৪০০০০২৪  

1247  হান ম উনিন িানমদ আিী শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৭০৪৫  

1248  মনিজিু হক ওমি আিী শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৩৯০  

1249  ভমাতানিব ভিািহাব শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৯২১  

1250  ভতাতা নময়া আনমি উনিন শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৪৩৪৮৪৬৯০৫  

1251  আনমনা খাতুন মৃত শাহা শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৯৩৪  

1252  ছানমদ আিী শাহা আিী শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৯৭১  

1253  নুিজাহান আইয়ুব আিী শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৯৮৩  

1254  বাবুি ভহান ন উমি আিী শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৩৮৭  

1255  আনন্নছ আিী কনছমনিন  নন্তাষপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৫৪৬  

1256  ভমাছা: ভজাস্না নিনিাজ আিী ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৩২৪  

1257  আজাহারুি ভমাবািক আিী িাঘববািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৬৩৯  

1258  ভমাছা: পারুি মনতউি িহমান িাঘববািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৬৪২  

1259   মিা খাতুন আনবদ আিী শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৭০২৯  
1260  আনমিন কনছমনিন শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৮৯৮  
1261  আইয়ুব আিী শানহদ আিী শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৫৬৫  
1262  জামাি উনিন আছি আিী ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৭৭৩  

1263  ভ াবাহান আব্দিু ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৮৫১  

1264  আয়নাি হক িাজ আিী ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৮০১২  

1265  আ: খানিক নছু ভবপািী ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭১৮১  



1266   ুন্দিী ভবগম  াইিুি ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭২৩২  

1267  আননায়ািা নমিাজ আিী ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৪৯  

1268  আ: মানিক কদরু আিী ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭২১৮  

1269  জয়নব ভবগম নুি ই িাম ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭২২৪  

1270  ভ নিনা ভবগম িানশদ ভশখ ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৭৩১  

1271  বুিবুনি ভবগম িারুক ভহান ন ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৭২৮  

1272  মননি ভহান ন ভহান ন আিী ভকশবপিু ৬১১১৬৫৩৪৮৪৭২৭৩  

1273  ইনদ্র  আিী  ুিতান আিী ভকশবপিু ৬১১৬৫৪৮৪৭৫৫০  

1274  শ্রী শুধুয়া িনবদা  িতন িনবদা  ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৭৩৮  

1275  শ্রী িাি নবহািী বাধাই িনবদা  ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৬৭৪  

1276  আনমনুি ই িাম আ: গিুি ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৫৫৩  

1277  জনমিা খাতুন আ: খানিক ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৭১০  

1278  মনতউি িহমান শাজাহান িাঘববািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৬৫৯  

1279  আনজজিু হক জয়ননিন িাঘববািী ১৯৮৮৬১১৬৫৩৪০০০০৯
৭ 

 

1280  নিিজিু িান নময়া িাঘববািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৯০৩  

1281  শযামি িন্দ্র িনবদা  মননি িনবদা  ভকশবপিু ১৯৯০৬৪৬৫৪০০০০৩২  

1282  নমনহাজ উনিন আ: িনহম িাঘববািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৭৫৭  

1283  শাজাহান আইন উনিন িাঘববািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৭২৯  

1284  আ: িাজ্জাক আইন উনিন িাঘববািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৭৩২  
1285  ভমা: জবান আিী মৃত হানমদ আিী গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪২১৬৩  
1286  ভমা: ভহান ন আিী ভমা: কনছমনিন মিি হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৫০৮০৭  
1287  ভমা: শাহাজাহান আিী মৃত তানিব আিী হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪২৩৭  

1288  ভমা: জািাি উনিন মৃত সছয়দ আিী হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪২৪৩  

1289  ভমা: আবুি বানিক মৃত জািি মিি হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪২৬২  

1290  ভমা: িজিুি হক মৃত সছয়দািী মিি হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪২৪৬  

1291  ভমা: আ: কিছু ভমা: বাবি আিী িকিনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৬২২  

1292  ভমা: আক্কাছ আিী মৃত ওয়ানহদািী হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৪৯৮  

1293  ভমা: নজরুি ই িাম মৃত জািি মিি হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪২৬৮  

1294  ভমা: তাজিু ই িাম মৃত  াহাতন নবনব হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪২৩৬  

1295  ভমা: হযিত আিী ভমা: কাইমনিন হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪২৩৮  

1296  ভমা: আবু নময়া জািি মিি হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪২৯১  

1297  ভমা: ভ নিম নময়া নূি মুহাম্মদ হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৩২২  

1298  ভমা: আকতাি আিী ভমা: মছব আিী খা হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৩১০  

1299  ভমা: হাবুি নময়া মৃত ই মাইি উনিন হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৩১৬  

1300  ভমা: আব্দিু িনহম ভমা: আইতুল্লাহ হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩২৩৮  

1301  ভমা: নুি ভমাহাম্মদ ই মাইি উনিন হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৩১৪  

1302  ভমা:  ানহব আিী মৃত মহি আিী হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৪৬৯  
1303  ভমাছা: িানবয়া খাতুন মৃত ভকিামত আিী ভগানবন্দবানি ৬১১৬৫৩৪৮৪২৯৬৪  
1304  ভমাছা: িাহাতন ভনছা জনবদ আিী গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪২৩৮৫  
1305   ানজদা খাতুন খনিিুি িহমান িামাকান ৬১১৬৫৩৪৮৪১৬৫৮  

1306  ভমা: মামুদ আিী হানমদ আিী কনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪২১৮৩  

1307  ভমাছা: ভজানবদা খাতুন ইয়াকুব আিী ভগানবন্দবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪২৮৪৩  

1308  ভমা: িারুক ভহান ন হানিজ আিী িকিনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৬৮০  

1309  ভমা: হানতম নময়া মছি আিী গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪২৭৫৩  

1310  ভমাছা:  প্না খাতুন ভ নিম নময়া হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৪৪০  

1311  ভমা: আনিি ভহান ন আনছি আিী িকিনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৫৩৫  

1312  ভমা: আ: মানিক আনছি আিী িকিনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৫৩৭  

1313  ভমা: আনছি আিী ভমা: হযিত আিী িকিনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৫৩৪  

1314  ভমা:  ুরুজ আিী দইুক্কা ভ ক ভগানবন্দবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪২৮২৬  

1315  ভমাছা: নয়তন ভনছা ভমা: জাি মামুদ ভগানবন্দবানি ৬১১৬৫৩৪৮৪২৮২৮  

1316  ভমাছা: জনমিন ভনছা ভজায়াদ আিী িামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪০৬১  

1317  ভমা: নমিাজ আিী খা মৃত ভতািাব নময়া হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩২৮৮  

1318  ভমা: তািা নময়া মৃত বাবি আিী িকিনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৬১৫  

1319  ভমাছা: মমতাজ ভবগম আবুি মুন্নাি হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৪৩৮  

1320  ভমাছা: নাজমা খাতুন ভমা: আবুি ভমাতানিব হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৪৩৯  
1321  ভমা: মুকুি নময়া নুি ভমাহাম্মদ হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩২০৫  
1322  ভমা: িাজ্জাক নময়া মৃত আনবদ আিী িামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৯২৫  
1323  মননায়ািা ভবগম ভমা: শাহজাহান িামপিু ------------- NID নাই 
1324  ভমা: আব্দিু মানিক মৃত জনুা মিি িামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৮৮২  

1325  আজমত আিী মৃত ননছম উনিন মিি িামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৮৭০  

1326  ভমাছা: ভবহুিা খাতুন ভমা: িজিুি হক িামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৯০১  

1327  ভমা: আব্দিু গিুি মৃত বহি আিী িামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৯০৭  

1328  ভমা: দিুাি উনিন মৃত ভমা: ভ ানিমান 
উনিন 

িামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪১৭১  

1329  ভমা: ভ নিম নময়া ভমা: আিতাব ভহান ন িামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৮৬৪  



1330  ভমা: আবু বকি ন নিক ভমা: আিতাব ভহান ন িামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৮৬৮  

1331  ভমা: ময়নাি হক ভমা: নবাব আিী িামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৬২১৬৪  

1332  ভিৌশনািা ভবগম ভমা: দিুাি উনিন িামাকান ৬১১৬৫৩৪৮৪১৫১৬  

1333  ভমা: আব্দিু মন্না খা কাজীমনিন খা হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩২৬৬  

1334  ভমা: আিাি উনিন মৃত ভিাস্তম আিী হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৩১৩  

1335  ভমা: আননায়াি নময়া ভমা: ভজায়াদ আিী িামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪১০৩  

1336  ভমাছা: ভজাস্না খাতুন িজি আিী হনিামাপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩২০১  

1337  ভমা: মাননক নময়া মৃত জামাি উনিন খা হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩২২৪  

1338  ভমাছা: আনিয়া ভবগম মৃত  ানহদ আিী হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩১৮৭  
1339  কাইঞ্চনী আব্দছু ছািাম ভগানবন্দবানি ৬১১৬৫৩৪৮৪৩০৯৪  
1340  ভমাছা: ভজানবদা আবুি গিুি ভগানবন্দবানি ৬১১৬৫৩৪৮৪৩০৯৮  
1341  ভমাছা: আনজ ু মৃত মছি আিী শ্রীনাথবানি ৬১১৬৫৩৪৮৪৪২০২  

1342  ভমা: আবুি ভহান ন ভগািপ আিী ভগানবন্দবানি ৬১১৬৫৩৪৮৪৩০৮৮  

1343  নিনিাজা খাতুন িজবািী শ্রীনাথবানি ৬১১৬৫৩৪৮৪৩১৫০  

1344  ভমাছা: নয়তন ভনছা িয়জিীন িামাকানা ৬১১৬৫৩৪৮৫৪২৫০  

1345  ভমাছা: িাইনি খাতুন হাবুি নময়া িামাকানা ৬১১৬৫৩৪৮৪১২৬৩  

1346  আনছয়া খাতুন নূি ভহান ন িামাকানা ৬১১৬৫৩৪৮৪১৩১৮  

1347  ভখানদজা খাতুন আনক্কি আিী িামাকানা ৬১১৬৫৩৪৮৪২৭৪৩  

1348  আকনিমা খাতুন আবুি গিুি িামাকানা ৬১১৬৫৩৪৮৪১২০১  

1349  িানবয়া খাতুন শনিক আহমদ িামাকানা ৬১১৬৫৩৪৮৪২৭৭১  

1350  িনহমা খাতুন জহুি আিী িামাকানা ৬১১৬৫৩৪৮৪১২২১  

1351  িানতমা আবুি হক ---- ------------ গ্রাম NID নাই 
1352  আহ্জমুািা খাতুন আবুি গিুি িামাকানা ৬১১৬৫৩৪৮৪১৭৩৯  

1353  িানশদিু ই িাম এমিান গনয়শপিু ১৯৯০৬১১৬৫৩৪০০০২৩৪  

1354  ভমাছা: তািা বানু  ুিতান আিী গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪১৯০২  

1355  ভমাছা: িানহিা খাতুন এমিান ভহান ন গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪১৯০১  

1356  হানছনা খাতুন ভিাকমান ভহান ন গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪১৯২৮  
1357  ভমাছা: ভবগম আক্তাি ভমা: মা ুদ িানা হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩২১২  
1358  ভমা: ভতাতা নময়া মৃত জামাি উনিন খা হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩২২৫  
1359  ভমাছা:  ামা নবনব মৃত জামাি উনিন হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩২২৯  

1360  ভমাছা: আনছিন ভনছা ভমা: িজি আিী খা হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩২৩৬  

1361  ভমা: আব্দিু হানমদ ভমা: আব্দিু মান্নান হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৪১৬  

1362  ভমা: আব্দিু িনহম খাাঁ ভমা: আব্দিু মান্নান খা হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩২৬৭  

1363  ভমা: বাবুি নময়া ভমা: আবুি ভহান ন হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩১৮৫  

1364  ভমাছা: জনিনা খাতুন ভমা: ন নিক আিী িক িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৫১৯  

1365  ভমাছা: খুনকয়া খাতুন ভমা: ইয়াকুব আিী হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৪৬৩  

1366  ভমাছািঃ পাি ীন আক্তাি ভমা: আব্দিু শহীদলু্লাহ হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৪৫৫  

1367  ভমাছা: জনুিখা খাতুন ভমা: ভহিাি উনিন হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৪২৭  

1368  ভমাছা: হানিজা খাতুন আব্দিু কানদি হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৪৫৩  

1369  ভমাছা: হানজিা খাতুন মৃত আইন উনিন হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৩৯৮  

1370  ভমা: আবু তানিব মৃত হানিজ আিী িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৬৭১  

1371  ভমা: মনন্নছ আিী মৃত মকবুি ভহান ন িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১৯৪৫  

1372  ভমাছা: আনমনা খাতুন ভমাহাম্মদ আিী হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৪৩৩  

1373  ভমাছা: পাি ীন আক্তাি ভমা: দিুাি উনিন হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৪২৯  

1374  ভমাছা: নুিজাহান ভবগম ভমা: মনন্নছ আিী হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৪০৭  
1375  আ মা ভবগম ভমাশািি ভহান ন গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪১৯৫  
1376  ভমা: আ: ছাত্তাি মৃত হযিত আিী িকিনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৫৪৬  
1377  ভমাছা:  ািমা খাতুন মৃত ভমা: ইছব আিী িকিনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৫৫৩  

1378  ভমাছা: হানিমা খাতুন ভমা: ছিাি উনিন িকিনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৫১২  

1379  ভমাছা: ঝেতা খাতুন ভমা: সছয়দ আিী িকিনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৫৫২  

1380  ভমা: ভখািনশদ আিম ভমা: জািাি উনিন িকিনিমিপ ১৯৯২৬১১৬৫৩৪০০০০৩৩  

1381  ভমা: হানবি নময়া ভমা: আইউনিন িকিনিমিপ ১৯৯১৬১১৬৫৩৪০০০২৩৩  

1382  ভমাছা: িা িী খাতুন ভমা: আ: বানছদ িকিনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৫৫৪  

1383  ভমাছা: খায়িন ভনছা মৃত জািি আিী হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪২৫৬  

1384  ভমাছা: ভিনজয়া খাতুন ভমা: ইনদ্র  আিী হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৪৬৮  

1385  ভমাছা: ভশিানি খাতুন ভমা: আবুি ভহান ন হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৪৭৩  

1386  ভমাছা: হানমদা খাতুন ভমা: ভতাতা নময়া িকিনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৬১৯  

1387  ভমাছা: িনজিা খাতুন ভমা: তািা নময়া ভগানবন্দবানি ৬১১৬৫৩৪৮৪২৮৮৭  

1388  ভমাছা: মনিয়ম খাতুন আহাম্মদ আিী ভগানবন্দবানি ৬১১৬৫৩৪৮৪২৯০১  

1389  ছুনিয়া খাতুন মৃত মনতা ভ ক ভগানবন্দবানি ৬১১৬৫৩৪৮৪২৮৭২  

1390  ভমাছা: হানিমা ভবগম ভমা:  ুরুজ আিী ভগানবন্দবানি ৬১১৬৫৩৪৮৪২৮২০  

1391  ভিনজয়া ভবগম ভমা: শমন ি আিী ভগানবন্দবানি ৬১১৬৫৩৪৮৪২৮২৪  

1392  ওয়াজ আিী ভজায়াদ আিী ------ ------------- িবি ১৪২১ 
1393  ভমাছা: নশনি আক্তাি ভমা: ভখাকন নময়া িক িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৬২৪  
1394  ভমাছা: হানিজা খাতুন ভমা: মনজবুি িহমান িক িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৫১৪  
1395  ভমা:  দি আিী মৃত ভমা:  মি আিী িক িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৫৯৮  



1396  ভমাছা: ভহনা আক্তাি ভমা:  াইিুি ই িাম হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪২৯৪  

1397  ভমাছা: িানবয়া খাতুন মৃত ভমা: আইন উনিন িক িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৭৩২  

1398  ভমা: ভমাতানিব আিী ভমা: হানবজ আিী িক িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৩৫৬৭  

1399  ভমাছা: জনমিন ভনছা মৃত আয়ননিন ভগানবন্দবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪২৯০২  

1400   নমনা ভবগম ভমা: আইয়ুব আিী ভগানবন্দবািী ৬১১৬৫৪৮৯৯  

1401  ভমা: আব্দিু জবু্বাি মৃত  ানহদ আিী মুন্সী হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৩২৩  

1402  নিনিাজা খাতুন মৃত খন্দকাি িুন ন নময়া ভগানবন্দবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪২৮৩৮  

1403  আননায়ািা খাতুন আব্দিু আনজজ শ্রীনাথবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৪২১২  

1404  ভমাছা: জনমিা খাতুন ভমা: নানয়ব আিী িামাকানা ৬১১৬৫৩৪৮৪১২২৭  

1405  ভমাছাম্মত নূিজাহান 
ভবগম 

ভমা: ভ ািায়মান িামাকানা ৬১১৬৫৩৪৮৪১৪৯৭  

1406  ভমাছা: নান মা খাতুন ভমা: নানয়ব আিী িক িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৪১২২৬  

1407  ভমাছা: নুিজাহান ভবগম ভমা: িিমান আিী িক িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৪২৭৪১  

1408  ভমাছা:  ানিহা খাতুন ভমা:নজি আিী িক িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৪১২১১৫  

1409  জহুিা খাতুন ভমা: আিছি আিী িক িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫৪২৪১  

1410  ভমাছা: জয়তন ভনছা হাবু নময়া ভগানবন্দবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৩০১৭  
1411  বাননছা খাতুন ভমা: ইছব আিী িামাকানা ৬১১৬৫৩৪৮৪১৬৬৫  
1412  ভমা: হানববুি িহমান ভমা: িনমি উনিন গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪২০৭১  
1413  ভমাছা:  ুনমি জান ভমা: নানয়ব আিী ভগানবন্দবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪২৯১৮  

1414  ভমা: জািি আিী ভমা: আকতি আিী গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪২১৪১  

1415  ভমা: আজ ুনময়া ভমা: আকতি আিী গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪২৩০৮  

1416  ভমাছা: ভখানদজা খাতুন মৃত আনক্কি আিী হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৪৯৬  

1417  ভমা: শামছুি হক ভমা: মকবুি ভহান ন হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪২৪১  

1418  ভমা: ইনিছ আিী মৃত মাহম্মদ আিী িামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৯৭৩  

1419  ভমা: আব্দিু আনজজ মৃত কাইম উনিন িামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৯৭২  

1420  ভমা: মনন্নছ আিী ভমা: আব্দিু খানিক িামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪১৬৩  

1421  ওয়াজ আিী ভজায়াদ আিী ----- ২৬৯২৬১৮৫১২৪৬ িবি ১৩৯২ 
1422  হানিমন মৃত আজগি আিী ভগানবন্দবানি ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৮২৯  

1423   ুনিয়া খাতুন মৃত শাহজাহান আিী ভগানবন্দবানি ৬১১৬৫৩৪৮৪৪২১৫  

1424  ভমা: ওয়ািী মৃত ভমা: মুনছুি আিী িামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪০৯১  

1425  ভমা: আব্দিু খানিক মৃত মহি আিী িামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৯৯০  

1426  ভমা: হা মত আিী মৃত কান ম আিী িামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪০১২  

1427  ভমাছা: আননায়ািা ভবগম ভমা: ভগািাপ আিী িক িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৭১৪  

1428  ভমাছা: মানিকা খাতুন মৃত রুস্তম আিী হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩০৫৯  
1429  ভমাছা: শমিা ভবগম ভমা: ভহিাি উনিন ধানুকা ৬১১৬৫৩৪৮৪৫০৪৯  
1430  ভমাছা: রুনমছা ভমা: জাহাঙ্গীি আিম হনিিামপিু ১৯৫১৬১১৬৫৩৪০০০০১  
1431  নশনি ভমা: শুকুি আিী হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৩৮৯৪৩  

1432  ভমাছা: রুপািী ভমা: নজয়াি িহমান হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৭৬  

1433  িানহমা ভমা: বানছদ হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯০২৮  

1434  আনমনা খাতুন ভমা: কনবি হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯০৯৫  

1435  শাহানাজ আক্তাি ভমা: জামাি ভহান ন হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯০১৯  

1436   ুিজান আ: মনতন হনিিামপিু ৬১১৬৬৩৪৮৩৯০১৪  

1437   ুন্দিী ভবগম ইউনুছ হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯০১৮  

1438  ভিখা ভবগম ময়নাি হক হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৯৫৩  

1439  পাি ীন আয়নাি হক হনিিামপিু ৬১১৬৪৩৪৮৩৮৯৫৭  

1440  নশমুিী বাদি হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৯৮৮  

1441   াম ানু মৃত িহমান হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯০৪৭  

1442  িানতমা আক্কাছ আিী হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৯৪২  

1443  িাহতান নছনিকুি িহমান হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৯৬০  

1444  মমতা মনজবুি হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৩৬০  

1445  হিবিা নূি মাহমুদ হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪২৫০  

1446  নাজমা আবদিু ভ ািায়মান হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৯৩৪৩৯  

1447  খানদজা ভমা: ভখািনশদ হনিিামপিু ১৯৯০৬১১৬৫৩৪০০০০৬২  

1448  ভহমন্তী িনবদা  জীবন িনবদা  হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৩৯২১৫  

1449  মুননয়া িানী দা  দিুাি িনবদা  হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৩২১  

1450  ভহন্দিী নানয়ব আিী হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯১৮১  

1451  শানহদা ভবগম হানববুি িহমান হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৯৬১  

1452  আনতকন ভন া আক্কা  আিী হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪২৫৭  

1453  িাইিী ভবগম আ: ছািাম হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯০২০  
1454  নমননত িানবদা  নদননশ িনবদা  হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯২২১  
1455  রূপািী িনবদা  গুিক িনবদা  হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯২১৬  
1456   ূযী িনবদা  তীিক িনবদা  হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯২১০  

1457  ভিনজয়া হানতম আিী হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৯৬৬  

1458  মানজদা ভবগম জয়দি আিী হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৯৩৫  

1459  পািন ন ভ ানহি হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৯৪৪  

1460  নূিজান আ: হক হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৯৫৪  



1461  ভখানদজা খাতুন মৃত আনকি আিী হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৪৯৬  

1462  আনুয়ািা ভবগম আনছি আিী হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪২৫৩  

1463  িুিনত িনবদা  জগনদশ িনবদা  হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯২২৪  

1464  রূপা িনবদা  জয়ন্ত িনবদা  হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৪১২  

1465  কমনি িনবদা   ননায়া িনবদা  হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯২৯০  

1466  বুনিয়া ভগনু িনবদা  হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯২০৭  

1467   ুনিয়া িানী িনবদা  জীিা িনবদা  হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯২৭০  

1468   ুনজয়া িনবদা  কানিিিে িনবদা  হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯২২০  

1469  জনুবদা আ: জানমি হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৯৮৪  

1470  িাকী িানী িনবদা  দ্বীননিশ িনবদা  হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯২৭৭  

1471  নজননয়া িনবদা  শ্রী  ুখিাি িনবদা  হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৯৮৩৯২৭৩  

1472  স্বি তী িানী হনিিিে িনবদা  হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯২৭১  

1473  পাবতী িাননী িনবদা  িািমুন  িনবদা  হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯২৪৮  

1474  নশখা িানন দা  যতীশ িনবদা  হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯২৯২  

1475  ছানিহা নশপন হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯১৫২  

1476  হাননিা ছািাম হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯১০৯  

1477  মনিয়ম আক্তাি নমনাি হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯০৬৬  

1478  শানন্ত িনবদা  িতন িনবদা  হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯২৫৭  
1479  ছানিহা িনিকুি হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৯৭১  
1480  ন িাজিু কানিক হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৩৮৮  
1481  নাজমা ভবগম নজরুি ই িাম হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৯৪৪২৬৬  

1482  আছমা খাতুন  ুমন নময়া হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯০২৬  

1483  িানমছা আক্তাি ভহিাি উনিন হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৬৯১৬  

1484  ছানমিন ভনছা আ: মনতন হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৯১৫  

1485  কাজিী কািািান হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৯৬২  

1486  ভমাহন নময়া  াহা আিী হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৩২৪  

1487  আ: ভছাবহান আব্দিু হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৩৭৮  

1488  ভমানমনা খাতুন আব্দিু বানিক হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪২৬২  

1489  নশউনি ভবগম কানতত ক হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৯২৬৩  

1490  ছািমা খাতুন কািাম দলু্লা ৬১১৬৫৩৪৮৩৮১৩১  

1491  আনয়শা নবনব আিী মিি দলু্লা ৬১১৬৫৩৪৮৩৮১১৭  

1492  িানহমা খাতুন কামাি ভহান ন দলু্লা ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৫৯১  

1493  নানিমন ভনছা মনজদ দলু্লা ৬১১৬৫৩৪৮৩৮২৪৩  

1494  িানশদা খাতুন িাননময়া দলু্লা ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৫১৩  

1495  িনজিা খাতুন তনমি উনিন দলু্লা ৬১১৬৫৩৪৮৩৩৮১৮১  

1496  ছানবনা ভবগম হানছন আিী দলু্লা ১৯৪০৬১১৬৫৩৪০০০০০২  

1497  ভহনা ন িাজিু দলু্লা ৬১১৬৫৩৪৮৩৮০৮৪  

1498   ুনয়ত ভবগম আিাি দলু্লা ১৯৬৭১১৬৫৩৪০০০০০১১  

1499  ছানিহা খাতুন ভমাতানিব দলু্লা ৬১১৬৫৩৪৮৩৮১৩৯  

1500  িনিদা পি ীন আিতাব দলু্লা ৬১১৬৫৩৪৮৩৮২৭৩  

1501  হানছনা মান্নান দলু্লা ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৪৬০  

1502  ননিুিা ই িানিি দলু্লা ৬১১৬৫৩৪৮৩৮২১২  

1503  ভশিািী গিুি আিী দলু্লা ৬১১৬৫৩৪৮৩৮০৭০  
1504  হানছনা িজব আিী দলু্লা ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৫৫৩  
1505  িান দা আবুি ভহান ন দলু্লা ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৪০৯  
1506  নবল্লাি ভহান ন আিছি আিী িামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৮৫৬  

1507  আ মা খাতুন বাবুি নময়া হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩১৯৩  

1508  নশনি িনহম কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৭৭৯  

1509  নবমিা ময়নাি িকিনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৩৫৭৮  

1510  আনমনা ছনমদ িকিনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৫৮২  

1511  শাহানাজ  বুজ গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪১৮৩১  

1512  ভশিানি ই মাইি গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪১৯১৩  

1513  বাননছা ভমা নিম গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪২৫৪৬  

1514  িানশদা খনিি গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪১৯৪৪  

1515  বাননছা কানদি গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪১৮৩২  

1516  নিননয়া ভজায়াদ আিী গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪১৮১৪  

1517  নিনি ভবগম তানিব আিী গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪৮১১৮১৩  

1518  মননায়ািা িারুক গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪১৮১৫  

1519  িনহমা আক্তাি নিয়াজ নময়া গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪৮১৯১০  

1520  হানিমা ভবগম িনশদ গনয়শপিু ৬১১৬৫৩৪৮৯১৮৩৩  

1521  িানবয়া ক্দ্িছু িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪১০৯২  

1522  ভিবা ভবগম ইনদ্র  আিী িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৯০০১০  

1523  িুিজান ভবগম নগয়া  িানপিু ৬১১৬৪৩৪৮৪০০০৪  

1524  িানতমা আছি আিী িানপিু ৬১১৬৫৩৯৮৪১০২৯  

1525  বানু মানান আিী িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৯১১০৬  

1526  আনমনা নজি আিী িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪১১৩০  



1527  জনমিা জবু্বাি িানপিু ১৯৭১৬১১৬৫৩৪০০০০০৬  

1528  হানিজা শাজাহান িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৯১০০৫  
1529  মানজদা  ুিতান িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪০৪৩৭  
1530  রুনকয়া আক্তাি আিী িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪১১১৮  
1531  নবল্লাি ভহান ন ভমা নিম িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪১০৩৪  

1532  মননায়ািা ওয়াজ আিী ভগানবন্দবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪২৬৩৯  

1533  বাননছা আক্কাছ আিী ভগানবন্দবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪২৮২৩  

1534  আননায়ািা শাহজাহান আিী ভগানবন্দবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪২৮৩৪  

1535   ুন্দিী িাজ মামুদ ভগানবন্দবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪২৮৩৭  

1536  িনমছা খাতুন আব্দ ু িকমান ভগানবন্দবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪২৮১৬  

1537  ছানিহা খাতুন মাহা আিী ধানুকা ৬১১৬৫৩৪৮৪২৮৩২  

1538  নিনা খাতুন আব্দ ু াত্তাি ধানুকা ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৯৮০  

1539  জনিি নানজম উনিন ধানুকা ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৯৭৮  

1540  খানদজা  ুরুজ আিী ধানুকা ৬১১৬৫৩৪৮৪৫০৫২  

1541  জব্বাি আনজজ ধানুকা ৬১১৬৫৩৪৮৯০৯৭৬  

1542   মিা ভহিাি ধানুকা ৬১১৬৫৩৪৮৪৫০৪৯  

1543  ছানিহা ভ াহিাব ধানুকা ৬১১৬৫৩৮৪৫০৫৫  

1544  আয়মন ছাত্তাি ধানুকা ৬১১৬৫৩৪৮৪০৯৯৯  

1545   ুনিয়া মননছ ভগানবন্দবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪২৮৬২  

1546  ভিানকয়া নবল্লাি বাননশ্বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৮০১  

1547  জনুবদা আব্দিু হক বাননশ্বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৮৭৬  

1548  খানিদা িনিজ বাননশ্বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৭৪  

1549  নানছমা িনিকুি বাননশ্বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৮৬৬  

1550  শনহদলু্লা হযিত আিী বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৪৫৫  

1551  ননিুিা ভ নিম বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৩৮১  

1552  হানজিা নজরুি বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৪০৪  

1553  ভজাস্না  ুিতান বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৩৯৮  
1554  িীনা ভগৌিাঙ্গ বমতন ছািিা ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৬৯২  
1555  িতনা শামীম ছািিা ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৪৩৫  
1556  িনজিা আয়নাি হক ছািিা ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৯৭৯৭  

1557  নিনিাজা জয়নাি ছািিা ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৪৩৯  

1558  আয়মন ভনছা কানশম আিী িনতবািী ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৬৮৯  

1559  িানতমা ভবগম হুিমুছ আিী িনতবািী ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৬৮৭  

1560  িানজয়া খাতুন িািা িনতবািী ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৫০৬  

1561  ভমািাজ্জি হক আকবি আিী িঘুনাথপিু ১৯৮৮৬১১৬৫৩৪০০০০  

1562  আকবি ভহান ন কানশম আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৯৬১  

1563  খনিি ইন াি আিী িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৮২২  

1564  নকতাব আিী আব্দ ুছাত্তাি িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৬১৪  

1565  নহন্দিুী হুন ন িঘুনাথপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৫৫৯  

1566  আনছয়া খানিক িামাকানা ৬১১৬৫৩৪৮৪১৩১৮  

1567  ভখানদজা খাতুন আনবাি ভহান ন িামাকানা ৬১১৬৫৩৪৮৪২৭৪৩  

1568  রুহুি আনমন ভমা: আ: িনহম হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৯৩১  

1569  দিুািী িানী িনবদা  শংকি িনবদা  হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯২৬৯  

1570  নিনিাজা খাতুন ভমা: নবাব আিী ছািিা ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৬১৫  

1571  নজনিয়া িনবদা   ুধূয়া িনবদা  হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯২১৪  

1572  ভমাছা:  ানজদা ভবগম ভমা: নুিনমাছ আিী িামাকানা ৬১১৬৫৩৪৮৪১৫৪২  

1573  ভমা: ভতািাব আিী ভমা: আনমি মিি িামাকানা ৬১১৬৫৪৮৪১২৪৩  

1574  ভমা: িহমত আিী মৃত কনছমনিন িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪১১৯৯  

1575  নিনপ ইউনুছ আিী িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪০৯৬৬  

1576  ভমা: আ: ভ াবহান কনছম উনিন িানপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪০৪০১  

1577  কমি িনবদা   ামানু িনবদা  হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯২৪৯  

1578  বাচু্চ িনবদা  ভমঘুয়া িনবদা  হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯২৩১  
1579  জনিনা ভজংিাম নননকািা  নিন ম নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬০৬৪  
1580   ুনজতা নকনিক নিনবশন ভজংিাম নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬০০৩  
1581  মনল্লকা নকনিক পনিনু  মাং াং নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৯৯৫  

1582  আগাথা ম্রং প্রনিশ ভজংিাম নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৫৬০০৬  

1583  বকুি ভজংিাম বনজন্দ্র নিন ম নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৫৬০০৭  

1584  রুনী ম্রং গ্রীন নিনছম নানিখািী ১৯৮৭৬১১৬৫৩৪০০০০১
৬ 

 

1585  ভ নবতা নিিান ভহরুদ নানিখািী ১৯৮৮৬১১৬৫৩৪০০০০৩
১ 

 

1586   ানবত্রী হাউই যতন ম্রং নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬১৭৬  

1587  মননতা মাং াং ননতন মািাক নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬১৭৯  

1588  মানজত তা মা াং সশনিিন্দ্র মািাক নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৯৯৬  

1589  রুজনমিী রুগা নবিিাজ ম্রং নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬০৪১  

1590  নস্নদ্ধা নদব্রু িনজ নানিখািী ২৬৯২৬১৯৯৮৯২৬০  



1591  ভতনিজা নদব্রু নবনিাজ গাগিা নানিখািী ৩৩১৩৪৯৭৬৬৪৮০২  

1592  নদ্বনি নিব্রু নজনতন নিন ম নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৯৮৭  

1593  অননি ম্রং তনমন নিন ম নানিখািী ১৯৬৪৬১১৬৫৩৪০০০০০৬  

1594  ভিনপনা ম্রং প্রানন্স  মাং াং নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬০১১  

1595  জ নপনা ম্রং প্রতুযষ নিিান নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৯২০  

1596  আনন্দ্রয় মািাক ভনদায়ান িীি মাং াং নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৯২৪  

1597  ভমা: আ: বানিক আজগি আিী নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৯৬৮  

1598  িনহমা ভবগম আতাব আিী নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৯৫৬  

1599  িনিদা ভবগম  ুমাি আিিী নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৯৬৪  

1600   ানহিা ভবগম আনয়জ উনিন নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৯৬১  

1601  িাকী ভবগম আয়ুব আিী নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৯৪৯  

1602  ভহা ননয়ািা ভহিাি উনিন নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৯৭১  

1603  ভমানজদা ভবগম এশাি উনিন নানিখািী ১৯৭৪১১৬৫৩৪০০০০১১  
1604  নবমিা ভবগম জিুহা  উনিন নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৯৯৮  
1605  মমতা ভবগম দিুাি উনিন নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৯৭৯  
1606  আজমত আিী ভমানছি আিী নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৮৩১  

1607  শাহানাজ ভবগম িাননময়া মিাজানী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৭১২  

1608  জানমিন ভনছা নবাব আিী মিাজানী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৬৭০  

1609  জনমিা খাতুন িাজ্জাক মিাজানী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৭২৪  

1610  রুনশয়া খাতুন আক্তাি আিী মিাজানী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৭৯৭  

1611   ুিতানা ভবগম শাহজাহান আিী মিাজানী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৭৪৭  

1612  নানছমা খাতুন আ: হাই মিাজানী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৬৮২  

1613  তা নিমা খাতুন জনিি নপঠাহানত ৬১১৬৫৩৪৮৫৮৭৪৮  

1614  মানজদা খাতুন হানিজিু নপঠাহানত ৬১১৬৫৩৪৮৫৮৭০৪  

1615  আনিয়া ভবগম উমি আিী নপঠাহানত ৬১১৬৫৩৪৮৫৮৭২৪  

1616  িানজয়া ভবগম মান্নান নপঠাহানত ৬১১৬৫৩৪৮৫৮৭০৫  

1617  িানবয়া ভবগম শাজাহান আিী ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৬৩০  

1618  মননায়ািা ভবগম আবুি ভহান ন ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৭৭৬  

1619  মুনদজা খাতুন আশাবািী ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৬১৯  

1620  মানজদা খাতুন আনন্নছ আিী ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৭৭৪  

1621  ভ নিনা জািি আিী নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬১৩২৯  

1622  ভিাশন আিা  ািাম নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬১২৪৯  

1623  হানজিা ভবগম িারুক নবন্নাকুিী ১৯৮৮৬১১৬৫৩৪০০০০১
৭ 

 

1624  আনজিন খাতুন হনব নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৩০৭  

1625  নাজমা খাতুন মনজবি িহমান নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৩০৮  

1626  কমিা খাতুন মনন্নছ আিী নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৪৯৫  

1627  শানহনা খাতুন নাজমুি নবন্নাকুিী ১৯৯৩৬১১৬৫৩৪০০০১৯
৬ 

 

1628  মমতা খাতুন মনিজ আিী নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬১৬৩৫  
1629  ভিনজয়া খাতুন আব্দিু জনিি নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৫৯৬৪৪  
1630  মাননক জান গানজমনিন বটগানছয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৩৩৯  
1631  ভিনজয়া ভবগম গহন আিী গনজয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৮২০৯  

1632   ুন্দিী ভবগম  ুরুজ আিী গানজয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৮২১১  

1633  হা না খাতুন বশামছুি হক বটগানছয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৫৪৯  

1634  নাজমা ভবগম আয়নাি হক িাঙ্গাগামাটিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৮১৬৮  

1635  িনজিা ভবগম িনিজ উনিন িাঙ্গাগামাটিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৮১১৭  

1636  তা নিমা ভবগম ভমা: আ: কি ু িাঙ্গাগামাটিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৮২৮০  

1637  ভিনত ভবগম জ ীম উনিন িাঙ্গাগামাটিয়া ৬১১৬৫১৬৮৬৫৭১  

1638  মনিয়ম ভবগম শনিকুি ই িাম িাঙ্গাগামাটিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৮২৭০  

1639  হানময়া ভবগম আয়ত আিী িাঙ্গাগামাটিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৮১৯০  

1640  বুিবুনি ভবগম ছুিাব আিী িাঙ্গাগামাটিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৮১৭৪  

1641  ভিনজয়া ভবগম জানহদিু ই িাম মিাজানী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৪৭৬  

1642  খনিিুি িহমান ভমা: আ: িহমান কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৭৮৫  

1643  মনজত না ভবগম কনিম কামানিয়া ২৬১৭২৩৯৭৮৭০৭০  

1644  জিুহা  উনিন ভমা নিম উনিন কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৮২৯  

1645  নবমিা খাতুন ভমা: আব্দিু বানিক নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৫৮৬৪৩  

1646  জনুবদা ভবগম ভমা: জান ভশখ নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০০৯৭  

1647  ছয়িন ভবগম কানশম আিী নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০০৯৩  

1648  জয়গুন ভনছা ভমা: আ: ছািাম নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬১০১৭  

1649  মুনমনা ভবগম জািাি উনিন নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৫৭৪  

1650  ভখানদজা ভবগম ভমানছি আিী নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৯৪০  

1651  নশিী ভবগম িিহাদ আিী  নদ্রিবাইদ ৬১১৬৫৩৪৮৫৮৫৪০  

1652  িানবয়া ভবগম নজরুি ই িাম  নদ্রিবাইদ ৬১১৬৫৩৪৮৫৯৪৫৯  

1653  শানিয়া ভবগম আব্দিু িনতি  নদ্রিবাইদ ৬১১৬৫৩৪৮৫৯০৯৫  
1654   ুনিয়া ভবগম নূি ই িাম  নদ্রিবাইদ ৬১১৬৫৩৪৮৫৮৫২৪  



1655  ছানহিা ভবগম নমজানুি িহমান  নদ্রিবাইদ ৬১১৬৫৩৪৮৫৮৫৬৩  
1656  ভকানহনুি ভবগম ভহিাি উনিন  নদ্রিবাইদ ৬১১৬৫৩৪৮৫৯১৬৫  

1657  মনিয়ম ভবগম আব্দিু হাই  নদ্রিবাইদ ৬১১৬৫৩৪৮৫৯২২৬  

1658  খানিদা ভবগম ভমা: আ: ছামাদ  নদ্রিবাইদ ৬১১৬৫৩৪৮৫৯১৪৪  

1659  িনতন নিিান আননক স্নাি নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৮৭৮  

1660  িন্দন দানমজ আনিক জািাি নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৬৫৬০২৩  

1661   াধন গনমজ আনিক জািাি গনমজ নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬১৮৭  

1662  ভশিািী ভবগম িজিুি হক সবিাগীবাগ ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৫২১  

1663  ননিমন ভবওয়া কনিম উনিন সবিাগীবাগ ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৮৩৬  

1664  ভজনিনা স্নাি দানজন ম্রং নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬১৮৩  

1665   ুন্দিী ভবগম জনিি ভগায়ািঘাট ৬১১৬৫৩৪৮৫৬১৯৪  

1666  িাি নময়া জনিি নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৮৬৬  

1667  িনহমা খাতুন আজাহাি আিী নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৯৪২  

1668  িনিদা খাতুন নজরুি ই িাম মিাজানী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৬৭২  

1669  হারুন িশীদ আব্দিু আনজজ ভগায়ািগাট ৬১১৬৫৩৪৮৫৬১২৮  

1670  ভিনুমািা ভবগম  ুজন আিী ভগায়ািঘাট ৬১১৬৪৩৪৮৫৬০৮৫  

1671  --- --- --- --- নাম নাই 
1672  আকতািা ভবগম আব্দিু খানিক ভঘায়ািঘাট ৬১১৬৫৩৪৮৫৬১০২  

1673  আব্দিু ভমাতানিব জনয়ন উনিন নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৯৬৭  

1674  মনজত না খাতুন ভবিানয়ত ভহান ন বটগানছয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬২৬২  

1675  আননায়ািা ভবগম খনিিুি িহমান ভগায়ািঘাট ৬১১৬৫৩৪৮৫৬১২২  

1676  প্রীনতিতা িািগুং িননক নিিান িাঙ্গি াংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৭১৮  

1677  িনিতা মািাক ক মি  াংমা িাঙ্গি াঙ্গা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৭৫৫  
1678  নিনমা ম্রং প্রানেশ িাঙ্গি াঙ্গা ১৯৯১৬১১৬৫৩৪০০০২৫৪  
1679   ননত নিিান নননিশ নিিান িাঙ্গি াঙ্গা ৪৩৬১১০৭০১০৪১০২৪৪  
1680  --- --- --- --- নাম নাই 
1681  মনন্দিা নিিান রুপন নকনিক িাঙ্গি াঙ্গা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৭১৪  
1682   িিা নিওয়া ভহনন নিিান িাঙ্গি াঙ্গা ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৭১৪  

1683  আিনিাজা ভবগম মইন উনিন কািুিঘাট ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৮২৯  

1684  ভমানমনা খাতুন হানমদ আিী কািুিঘাট ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৪২১  

1685  কিিুনি ছানমদ আিী কািুিঘাট ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৪০৫  

1686  মনিয়ম ভবগম আব্দিু মনজদ গনজয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৪১২  

1687  --- --- --- --- নাম নাই 
1688  আিম ভহা াইন আ: মান্নান কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৬৯০  

1689  িমিা হািনমছ মািা কামানিয়া ১৯৮৬৬১১৬৫৩৪০০০০১
৪ 

 

1690  নগনতকা ভজংিাম অন ম ভিনা নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৭৫৩  

1691  আব্দিু খানিক আব্দিু জবু্বাি নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬০২৫  

1692  শুকুি জান বাদি নময়া নানিখািী ৬১১৬৫৩৩৪৮৫৬১৯৬  

1693  আ: জনিি আ: িহমান কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬১৯৮  

1694  বািাম ভহান ন আ: মান্নান কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৭৮২  

1695  আইনিন ভিাজানিও  ংকি ভিাজানিও নানিখািী ১৯৯২৬১১৬৫৩৪০০০২৬৬  

1696  কাঞ্চন ভিাজানিও নননপন রুগা নানিখািী ৬১২৫২১৯২৪৮৫৬৭  

1697  ভমাছা: িাকী আক্তাি হা ান আিী ভগায়ািঘাট ৬১১৬৫৩৪৮৫৬১৮২  

1698  ভমাছা: আনমনা খাতুন আনমি হামজা ভগায়ািঘাট ৬১১৬৫৩৪৮৫৬০৯৮  

1699  িনহমা ভবগম আব্দিু খানিক নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬১২১  

1700  ছানবনা ইয়া নমন আব্দিু খানিক ভগায়ািঘাট ৬১১৬৫৩৪৮৫৬১৯৭  

1701  হাছনা ভহনা শনহদলু্লাহ ভখায়াি ভগায়ািঘাট ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৯৬৯  

1702  বুিবুনি খাতুন িনমি আিী ভগায়ািঘাট ৬১১৬৫৩৪৮৫৬১৯২  
1703  জনমিা খাতুন ভ াবাহান আিী  িকাি ভগায়ািঘাট ৬১১৬৫৩৪৮৫৬১১৮  
1704  ভমাছািঃ নবউটি ভবগম ভমা: শমি আিী নটকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৬৫৬  
1705  জািাি উনিন ভমা: আব্দ ু ভছাবহান নটকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৬৫৫  
1706  মনজত না ভমাছা: জািাি আহম্মদ নটাকুিী ১৯৮৪২৬৯০২৪৩০০০৫৭৭  

1707  অনি আক্রাম আ: িহমান কামানিয়া ১৯৮৩৬১১৬৫৩৪০০০০০
৭ 

 

1708  নিনা ভবগম বাবুি নময়া নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৬২১৮৮  

1709  ভমাছা: জনিনা ভবগম ভমাছা:  ুরুজ আিী নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৯৬২  

1710  ননতা রূগা  ঞ্চয় মািাক নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৫৫৯৯১  

1711  ভমা: আননায়াি ভহান ন খনিিুি িহমান ভগায়ািঘাট ১৯৯৪৬১১৬৫৩৪০০০১০৭  

1712  িািানয়ি নিব্রু নজনতন নিন ম নানিখািী ১৯৯৮৬১১৬৫৩৪০০৩১৭
৬ 

 

1713  রুমকী মাং াং আনদ্রয় মািাক নানিখািী ২০০৭৬১১৬৫৩৪০২৫৯৭২  

1714  সশবাি ম্রং প্রদীশন ভনকিা নানিখািী ২০০৮৬১১৬৫৩৪০০০১৩৭  

1715   ৃজন ম্রং প্রদীশন ভনকিা নানিখািী ২০০৮৬১১৬৫৩৪০০০১৩৫  

1716  শ্রাবন্তী মাং াং  ানিন্দ্র ম্রং নানিখািী ২০০৭৬১১৬৫৩৪০২৫৯৬৯  

1717  ভমাছা: ভমানজদা ভবগম িাি নময়া নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬০৭৫২  



1718  ভমানজদা ভবগম িজিুি িহমান শুকিকিা ৬১১৬৫৩৪৮৫৯৮১২  

1719  নানগত  আক্তাি মু ু নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৫৪৬  

1720  ভজানবদা ভবগম ইনু  আিী নটকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৫৪৯  

1721  মনজত না ভবগম কামাি নটকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৫৫৪  
1722  আব্দিু বানিক তানিব আিী ভগায়ািঘাট ৬১১৬৫৩৪৮৫৬১৯৫  
1723  আনিয়া খাতুন  ুরুজ আিী  ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪৫৪১৬৫  
1724  িানজয়া খাতুন মগবুি ভহান ন কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০৭৪০  
1725  ভমানমনা খাতুন নিয়াকত কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৪৯০৩১  
1726  িাজ্জাক জনুবদ আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৫২৯  

1727  ভজা না ভকাকা নময়া  ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫৩৭৮৪  

1728  িনহমা আন্তাজ আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৬২৫৮১  

1729  িুিজান ভমাতানিব কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯২৯৮  

1730  জনিনা আবুি  ামাদ কংশবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৫৮৪  

1731  ভমানমনা আছমত আিী  ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫৩৯২০  

1732  মননায়ািা িুৎিি িহমান  ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫৪০৯০  

1733  ভজাছনা মহাম্মদ আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৫৪০  

1734  িানতমা ভহিাি উনিন  ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৫৪৪  

1735  নবউটি আননায়াি ভহান ন ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৭৬১৮  

1736   ানহদা ভমাতানিব ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৫৯৬  

1737  ভিানজনা িনশদ  িকাি  ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫৪১৯৮  

1738  আনছয়া আনাম  ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫৪১৪৭  

1739  মাহমুদা মানিক  ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫৪০৯৭  

1740  হানজিা িান মামুদ ম্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬২৫৭৭  

1741  শনিিা মনজদ  ািুক িাপিি ৬১১৬৫৩৪৮৫৩৯৭০  

1742  শাহানিা মনজবি মাষ্টাি  ািুকিাপিি ৬১১৬৫৩৪৮৫৪০৯২  

1743  ননিুিা জনিি  ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫৪০৬৪  

1744  জয়নব বানু আব্দ ু ছাত্তাি সজনাকান্দা ৬১১৬৫৩৪৮৪৮২৩৭  

1745   ুিাইয়া ভকিামত আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৫০৪  

1746  বাননছা শাহাি উনিন কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৪৯১  
1747  নানছমা ভখাকন নময়া এিছািপাি ৬১১৬৪৩৪৮৫১৮৩৬  
1748   ানহদা আ: মনজদ িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২০২৯  
1749  জনিনা  াইদিু িহমান কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৫৪৯  
1750  িানতমা আিিাজ কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৭২০  

1751  রুমা খাতুন ইব্রাহীম  ািুিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫৪০০২  

1752  িানখ আক্তাি ভহিাি পবূত িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২৬১১  

1753  িনজিা ময়নাি হক  ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫৪০৬১  

1754  হানজিা নিনিাজ  ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫৩৮২৯  

1755   ানজদা কািু নময়া  ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫৪০৭১  

1756  মননায়ািা আ: আনজজ সজনাকান্দা ৬১১৬৫৩৪৮৪২০৯  

1757   ানজদা জািাি  ািুক ৬১১৬৫৩৪৮৫৪১৯৭  

1758   ানদয়া কনিম  ািুক ৬১১৬৫৩৪৮৫৪২৯৬  

1759  আক্তাি খান বাহাদিু  ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫৩৬৯৫  

1760  আিনিাজা আয়নাি  ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫৩৭০২  

1761  আননায়ািা  ুিতান মাহমুদ কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৬৫৫  

1762  িানতমা িাি মামুদ কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৬৫৯  

1763  মননায়ািা ভমাজানমি শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৭০৮৪  

1764  িানশদা আবুি কািাম আজাদ িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৪৯  

1765  জয়গুন নবনব মৃত আজগি পবূত িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২০২১  

1766  আনছয়া আ: িনহম পবূত িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২০০৩  

1767  মানিকা মনিজ  ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫৩৮৪৭  

1768  নশউিী ভমাস্তিা িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১৯৯৮  

1769  িানজয়া আ: িাজ্জাক িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১৭১১  

1770   িি আিী দনুখয়া মুনন্স  ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫০৭৮৩  

1771  ভিাপািী নজরুি িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৪০৪৮৪  
1772  নিনপ আ: হানিম  ািুিাপি ১৯৯৩৬১১৬৫৩৪০০০২৪৩  
1773  ননিুিা বানিক  ািুকাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫৪১৪৯  
1774  ভজানিখা িজব আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯১১৯  
1775  ভজানিখা আবু তানহি  ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫৪০৮২  

1776  কিিিী ছািাম  ারুকিাপিগ ৬১১৬৫৩৪৮৫৪০৯৮  

1777  জহুিা নগয়া   ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫৩৬৫৫  

1778  আননায়ািা তানছন িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২০২২  

1779  হানমদা ইনদ্র   ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫৩৭৩৬  

1780  ভজনিখা খানিক  ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫৩৯৬৯৮  

1781  খুনশতদা হানিম নময়া  ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫৪১৮২  

1782  িনহমা জিুহা   ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৪১০০  

1783  িনতিা কিছু  ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫৪০৮৬  



1784  ছানহিা মনননছ কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৫৪৬  

1785  িনিদা জনিি িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১৯২৬  

1786  হানিমা মু নিম  ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫৪১৫০১  

1787  আনিয়া ন নিক কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৬৪৬  

1788  নশনি বানিক কঙ বািী ৬১১৬৫৩৪৮৬১৮৯৮  

1789   ানবনা রুনবি িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২০৭৮  

1790  আনছয়া ভজায়াদ  ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫৩৮৫৬  

1791  নিনিাজা কানদি কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৪৫০  

1792  িনহমা জনমিা কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০৫২৮  

1793  আতজান আনিমুনিন িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫৩২০৩  

1794  ভিনু ভ কন্দি গজািী ৬১১৬৫৩৪৮৫১৮৯৪  

1795   ামু নবল্লাি এিাছাপাি ৬১১৬৫৩৪৮৫১৮৪৪  

1796   ানমিন তানিব িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫৩২২৫  

1797  ভ ানহনা খয়বি িনিমিপ ৬৫৩৪৮৫৩৩৯৫  
1798   ুনিয়া খাতুন ভমা: ছানমদ আিী িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২১৯৮  
1799  ভহনিনা খাতুন বকুি ভহান ন িনিমিপ ১৯৯৪৬১১৬৫৩৪০০০২৪৯  

1800  মননায়ািা ভবগম আবুি িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২২৭১  

1801  িানহিা জািাি িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫৫২২৬৮  

1802  মানজদা খাতুন ন িাজিু িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২২৯২  

1803  জহুিা খাতুন বাচু্চ নময়া িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫০৯৯৫  

1804  খানিদা  াইদিু িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৬২৫০১  

1805  আনিয়া অনহদ আিী িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২২৬০  

1806  ছনকনা হানববুি িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৪১০৩৯  

1807  হানমদা ভমাছনিম িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫৩১০৫  

1808  নমনা খাতুন ভমানশতদ আিী িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৪৩১০৯  

1809   ুনিয়া শমনশি আিী  ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫৪১৬৮  

1810  আ: মান্নান নজি আিী  ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫৪১৩১  

1811  রুনজনা ভমাস্তিা  ািুকিাপি ১৯৮৯৬১১৬৫৩৪০০০০২২  

1812  আিনিাজা  ুিতান  ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫৩৮৩৮  

1813  আছমা আনমনুি এিিািপািা ৬১১৬৫৪৩৪৮৫১৭৮১  

1814  িনতিা  ুিতান িনিমিপ ৬১১৬৫৪৩৮৫২২৮৪  

1815  মনিনা ইন্তাজ আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৬২২  

1816  আনমনা হযিত আিী িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২২৭৪  

1817  নানছমা মাহিুজ িনিমিপ ১৯৯৪৬১১৬৫৩৪০০০২৩০  

1818  নবমিা ভিজ্জাক কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৪০৮  

1819  মমতাজ দিুাি কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯২১৮  

1820  নশউিী নবল্লাি সজনাকান্দা ৬১১৬৫৩৪৮৪৮২৯২  

1821  ভমাছা:  ামু আক্তাি নবল্লাি এিিাি পািা ৬১১৬৫৩৪৮৪১৮৪৪  

1822  হানমদা ছানয়দ আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৬০১  
1823  হান দা আব্দিু গিুি কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৫২৭  
1824   মিা ভহিাি এিিািপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪১৮৩২  
1825  ভকানহনুি ছািাম এিিািপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫১৮৩০  

1826  িনিদা আিাি এিিািপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫১৮৩১  

1827  মনিয়ম ন নিক  ারুকিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫৩৭৬৬  

1828  নবউটি আক্তাি ময়নাি  ািুকিাপিি ৬১১৬৫৩৪৮৫৩৬৯৯  

1829  জহুিা ওয়াজ িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২০২৬  

1830  ভশিািী আব্দিু  ািাম কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৪৪২  

1831  হান না নজয়াউি িহমান কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯১২০  

1832  মানজদা হানিজ আিী শ্রীিামবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৮৮০  

1833  হান দা জামাি উনিন কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৫২০  

1834  ভশিািী মামছুি কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৬২৮  

1835  িা িী নবল্লাি িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫৫১৯৬  

1836  আিনিাজা তহি আিী ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৯৫২  

1837  ভমানজদা িনিকুি  ািুকিাপি ১৯৬৮৬১১৬৫৩৪০০০০০
২ 

 

1838  পাি ীন শনিতুল্লা  ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫৪১১১  

1839  নুি জাহান ছাত্তাি  ািকুিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫৪০৭৬  

1840   ুনম বানিক  ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫৩৭১৯  

1841  জনুবদা  ামছুি  ারুকিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫৪০৫২  

1842  ভ নিনা িাজনন  ারুকিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫৪০৯৪  

1843  তাছনিমা িনতি  ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫৪০৮৮  

1844  ছানহিা ওয়ানহদ  ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫৪০৮০  

1845  নুি নাহাি হানমদ কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৬২৪  

1846  নাজমা িহমান সজনাকান্দা ৬১১৬৫৩৪৮৪৮১৯৩  

1847  ভজানবদা িাজ মামুদ ভমাল্লাপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫১২০১  
1848   ুমাি আিী ইয়ানছন কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৯০৭১  



1849  ভমাখনিছ জনবদ আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯০৯৮  
1850  ভজানিখা িজব আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯১১৯  

1851  ন নিক আিী িনিজ িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২৪০১  

1852  শুকুিজান িনমজ আিী িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২৩০৮  

1853  তনছিন  ানহদ িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২৩০৩  

1854  িাহাতন আজগি িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২৩১৯  

1855  িম ভবগম আজমত িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২৩১৪  

1856  ভিানশদা হানবি িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২৩০৫  

1857  জয়নাি িনিজ িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২৩১০  

1858  --- --- --- --- নাম নাই 

1859  --- --- --- --- নাম নাই 

1860  --- --- --- --- নাম নাই 

1861  --- --- --- --- নাম নাই 

1862  --- --- --- --- নাম নাই 

1863  --- --- --- --- নাম নাই 

1864  --- --- --- --- নাম নাই 

1865  --- --- --- --- নাম নাই 

1866  --- --- --- --- নাম নাই 

1867  --- --- --- --- নাম নাই 

1868  ভমাতানিব জব্বাি িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৪৯২২৭  

1869  ছানিমা ছাইিুি ভবপানি িাগববািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৬৮৬  

1870  নবিনকছ হাই  ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫২০৩  
1871  আব্দিু িাজ্জাক িজব আিী ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৯৯৭৭  
1872  ভমাছা: আনমনা ভবগম িাজমামুদ ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০০৩৪  
1873  মু নিম উনিন ভিাকমান ভহান ন নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৭৪০  

1874  শনিকুি ই িাম স য়দ আিী নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৪৯২  

1875   নখনা ভবগম স য়দ আিী নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬৮৮৯  

1876  বাননছা খাতুন হানমদ নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৪৮৪  

1877  খাতু ভবগম মৃত গুনপা প্রানা: ৬১১৬৫৩৪৮৫৯৮৭৬  

1878  নজরুি ই িাম আব্বাছ আিী নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৩৯৬  

1879  আিরুজা ভবগম হবুল্লা নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৮৯৬  

1880  রুপা ভবগম ছানয়দ আিী নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৮৭৯  

1881  নবমিা গিুি ভশখ ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬১২১৯  

1882  আব্দিু িাজ্জাক নানয়ব আিী ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৫৮৫  

1883  ভমা: মাননক নময়া ভমাহাম্মদ আিী নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০০৬২  

1884  মনজবুি িহমান নজমুনিন ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৭১১  

1885  আব্দ ু  ামাদ জনবদ আিী নবন্নাকুিী ২৬৯৪০৬৯২০৮১৮২  

1886  ভমা: বাবুি ভহান ন নুরুি ভহান ন নবন্নাকুিী ১৯৯৩২৬৯৪০৩৩০০০৩৭
১ 

 

1887  ন িাজিু ই িাম আ: মানিক নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৫৯৬৩৬  

1888  কান্দিুী ভবগম নহিা নময়া নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬১০০৬  

1889  ভমািাজ্জি ভহান ন সজমনিন ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬১২৮৭  

1890  ওয়াদ আিী হানন নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৪৮৬১২৫০  

1891  হানবিন খাতুন িানবদ আিী ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৫৫৬  

1892  বাননছা খাতুন ভখাকা নময়া ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৫০৫৫৯  

1893  কমিা ভবগম হিমুছ আিী শুকিকিা ৬১১৬৫৩৪৮৫৯৮১৩  

1894  হানিজা শনিকুি ই িাম নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৮৯৫  

1895  ইউনুছ আিী বনছি উনিন শুকিকিা ৬১১৬৫৩৪৮৫৯৪০২  
1896  আ: মানিক িান নময়া ভগািাবািী ১৯৯০৬১১৬৫৩৪০০০০৪৭  
1897  ভমাছা: ওনমদা খাতুন নবিাি উনিন ভগািবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৬০৪  
1898  নানজম উনিন শমন ি আিী নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৫৯৭  

1899  মনজবি িহমান আক্কা  আিী নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০২৭১  

1900  দিুাি উনিন ইয়াদ আিী নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮১৬৬৮  

1901  িানহিা কানিক নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮১২৪২  

1902  আননায়ািা ইউ ুি আিী নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮১২২৮  

1903   ানহিা খাতুন খয়বি আিী ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৩৩৬  

1904  ন নিকুি িহমান জামাি উনিন ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৯৯৩৬  

1905  টিক্কা নময়া জইন উনিন নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৫৯৯৭০  

1906   ানজদা খাতুন নগয়া  উনিন নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৪০৫  

1907  নশউনি খাতুন নু ই িাম নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৩৯৮  

1908  ভজানবদা খাতুন দদু ুনময়া নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০২৫৪  

1909  আনমি আিী জান ভশখ নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮০০৯৫  

1910  মুনছি আিী নুরু ভশখ নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬১৫৮৯  

1911  আিমাছ আিী আ: িহমান নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০২৯৩  

1912  িাজ মামুদ আজগি আিী ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৬৬৭  

1913  ই মাইি ভহান ন খনিিুি িহমান নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৮৬৫  



1914  খনিিুি িহমান ভগািাপ আিী নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৯৩৭  

1915  ভখািনশদ আিম আয়ুব আিী নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৮৭৪  

1916  িারুক নময়া খনিিুি িহমান নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৮৬২  

1917  শনিকুি ই িাম হা মত আিী ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৭২৬  

1918  হুিমুছ আিী জন ভশখ নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬১৩১৮  

1919  আনয়শা খাতুন রুস্তম আিী নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৯৪৪  

1920  রুনবি ভহান ন কতুব উনিন নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৪৪৪  
1921  ভকনন ভবগম আব্দিু আনজজ ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০০৩  
1922  জািি আিী জািাি নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬১৩২৮  
1923  ভমা নিম উনিন আবুি ভহান ন নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬১২৫৮  

1924  জনমিা আনজজ নবন্নাকুিী ৬১৫৩৪৮৬১২৫৪  

1925  খানিক িনয়জ উনিন বিইবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬১১৯৯  

1926  হারুন িনশদ  িি আিী ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০০৭৩  

1927  বাবুি ভহান ন আব্দিু গনন নবন্নাকুিী ১৯৯০৬১১৬৫৩৪০০০০২৫
০ 

 

1928  কান ম আিী মনহি উনিন নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৩৬২  

1929  আব্দিু গিুি শাহাদািী নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৭৫২  

1930  ভমানশতদা খাতুন ময়নাি হক নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৩৯৭  

1931  পাি ীন খাতুন হা মত আিী ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৪১৭  

1932  নবল্লাি ভহান ন িনয়জ আিী বিইকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬১২০০  

1933  ভমাহম্মদ আিী আজগি আিী ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০০৪৯  

1934  ভশিািী ভবগম কুতুবনিন ভগািবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৭৩৬  

1935  ভমাছা: ভিানজনা খাতুন আয়নাি হক ন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৩৫৭  

1936  ভমা: আব্দিু হানকম হাননি নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৬৯৫  

1937  আহানি খাতুন ইউ ুব আিী নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৪৮৬০৩২৮  

1938  আনয়শা আ: কানদি নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬১২১৭  

1939   াহাতন ভনছা িহমান নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৩২৫  

1940   ুজন আিী আশিাি নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬১৩৮১  

1941  ভশিািী খাতুন আয়ুব আিী নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৩২৯  

1942  মনজিুা খাতুন জাি মামুদ ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৫৩০  

1943  জহুিা খাতুন জাহাঙ্গীি আিম ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০১৮৭  

1944  িাাঁন নময়া আ: ছািাম ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৭৫৪  

1945  শাহ আিম জানবদ আিী ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৯৯১৮  
1946  ভমাছা: হানিমা িজিুি হক নবন্নাকুিী ১৯৮১৬১১৩৪৮৫০৪৭৯  
1947  ভমা: আিমাছ আিী মৃত িান নময়া শুকিকিা ৬১১৬৫৩৪৫৯৮২৯  
1948  বাবুি ভহান ন আব্দিু গনন নবন্নাকুিী ১৯৯০৬১১৬৫৩৪০০০২৫০  

1949  আব্দিু গনন নময়া ইন্তাজ আিী নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৫৯৮৭৭  

1950  তািা নময়া মাহমুদ আিী নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬১২৬৯  

1951  মাননক নময়া িাি মামুদ শুকিকিা ১৯৯৪৬১১৬৫৩৪০০০০৪৬  

1952  ভমা: শনহদলু্লা মৃত িনিত আিী নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৫০৯৬১  

1953  ভমাছা: ভবগম ভমা: িজিু হক নটকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৫০৯৬৩  

1954  ভমা াম্মত ভজা নািা ভমা: িজব আিী নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৫৯৭৬২  

1955  ভমা: িনিকুি ই িাম মৃত িনিত আিী নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৯৬৪  

1956  ভমা: নহিা নময়া মৃত ছনমদ আিী নটকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৯৮৩  

1957  ভমাছা:  ানিহা ভবগম মৃত ছনমদ আিী নটকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৯৮২  

1958  আনন্নছ আিী ভমা: ননিি আিী ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬১৭০৩  

1959  ভমা: ননিি আিী মৃত আজগি আিী ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০০৫০  

1960  ভমা: ভমাস্তানিজিু িহমান ভমা: আব্দিু ওয়ানহদ ভগািাবিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৫৬৩  

1961  ভমাছা: জাহানািা ভমা: নবাব আিী ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬১২৭৭  

1962  ভমাছা: ভিাশনািা ভবগম ভমা: আ: কিছু নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৮৪৪  

1963  হযিত আিী শাহ ভশখ নবন্নাকুিী ৬১১৬৫১৬৮৬৫৭৫৭  

1964  ভমাছা:  ানবনা খাতুন ভমা:  ানদক আিী ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০০১২  

1965  ভমা: মঞ্জরুুি হক ভমা: ভিাকমান নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৭৪০  

1966  ভমা:  ুরুজ আিী মৃত হযিত আিী নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৫৯৬১৭  

1967  ভমা: মান্নান ভমা: আব্বা  আিী ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৫৭৫  

1968  ভমাছা: িনহমা ভবগম নমনু্ট নময়া ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০০৬০  

1969  ভমা: আয়ুব আিী ভমা: আব্দিু ভহান ন নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬২৫০৩  
1970  ভমাছা: হীিাতন ভনছা ভমা: আ: মানিক বিইকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬১২০১  
1971  ভমা:  ুরুজ আিী ভমা:  াগি আিী নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪২৫৩  
1972  ভমা: ভছাবহান আিী মৃত মগি আিী ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০১৪০  

1973  ভমা: রুনবি ভমা: আ:  ািাম ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৭৪০  

1974  ভমা:  াইদলু্লা মৃত কনিম উনিন নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬১৩২৫  

1975  ভমা: শুকুিজান খাতুন ভমা: আশাবািী ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৫৪৯  

1976  ভমা: িনিকুি ই িাম ভমা: আ: গনন নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৫৯৮৫২  

1977  ভমা: মনজবুি িহমান ভমা: ছানবদ আিী নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০২৬৬  

1978  ভমাছা: িানতমা খাতুন ভমা: আ: িনশদ নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬১৪৩২  



1979  ভমাছা: হান দা খাতুন ভমা: নবল্লাি ভহান ন নবন্নাকুিী ১৯৯৪৬১১৬৫৩৪০০০১৩২  

1980  ভমাছা: খুকী ভমা: হযিত আিী নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬১২৪১  

1981  ভমা: খনিি নময়া মৃত জনয়ন উনিন ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৫২৮  

1982  ভমা: ভহিাি উনিন ভমা: আবাি ুআকন্দ ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৬৮৮  

1983  ভমাছা:  ুন্দিী ভমা: ভিবু নময়া নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৪৮৫  

1984  ভমা: ই মাইি ভহান ন ভমা: িান নময়া ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৯৯৮৬  

1985  ভমা: মহি আিী মৃত আজগি আিী ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০০২২  

1986  ভমাছা: আনয়শা ভবগম আহাদ আিী নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬২৫৫৪  

1987  ভমাছা: শহিবানু ভমা: ভহান ন আিী ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০০০২  

1988  ভমা: জনমিা খাতুন ভমা: ইউছুব আিী নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০২৯৪  

1989  ভমাছা: আননায়ািা ভবগম ভমা: জবু্বাি আিী নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮১১০৫  

1990  ভমা: মমতাজ ভবগম ভমা: হিমুজ আিী নবন্নাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮০৪৪৯  

1991  ভমা:  ামছুি হুদা ভমা: িজব আিী ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮০৯৯৪৭  

1992  ভমা: জন ভশখ মৃত নইম উনিন নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০০৯৪  

1993  ভমা: আব্বাছ আিী ভমা: জন ভশখ নটাকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০১১১  

1994  ভমা: কানশম আিী মৃত বাবি আিী নটকুিী ৬১১৬৫৩৪৮৬০১০১  
1995  ভমা: জামাি উনিন মৃত নইমনিন ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৯৯২৫  
1996  নদি মামুদ মৃত ছিি আিী ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৬৭৫  
1997  ভমা: আবুি ভহান ন মবদ মুনন্স ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৭৭৮  

1998  ভমা: কান ম আিী বাবি আিী ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০১০১  

1999  আ: আনজজ নইমনিন মিি ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০১০৮  

2000  ভমা: হযিত আিী উমি আিী ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮১২৩  

2001  নিটন নমজানুি ভগািাবািী ১৯৮৯৬১১৬৫৩৪০০০৬৮  

2002  কািু ভশখ িজি আিী ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৭৭১  

2003  রুহুি আনমন মনজবি ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৮০৪  

2004  ভমাহাম্মদ আিী আজগি ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০০৫৭  

2005  িিহাদ ননিি ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০০৫৬  

2006  ভিাখশানা নজয়াউি নটাকুনি ১৯৯১৬১১৬৫৩৪০০০১৩২  

2007  নিটন নমজানুি ভগািাবািী ১৯৮৯৬১১৬৫৩৪০০০০০
৮ 

 

2008  ইউ ুি জানবদ ভগািাবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬০৪৯৪  

2009  আক্কা  ভহান ন নবন্নাকুনি ৬১১৬৫৩৪৮৬০৩০৬  
2010  নমনািা মুহন ন আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০৫৩২  
2011  িনহমা খাতুন মান্নান কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০৫২৮  
2012  খনতজা খাতুন ভহিাি উনিন কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০৫২৫  

2013  মনিয়ম হাননি নময়া কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৬৩৫৯২  

2014  নবনব হাওয়া মহি আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০৬২২  

2015  নানজমুনিন তাজ মামুদ কুনিপািা ১৯৯৩৬১১৬৫৫৩৪০০২০৯
১ 

 

2016  মানিকা খাতুন মনন্নছ আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৯৯৭৯  

2017  নািনগছ ভমা: ভতািাপ আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০০৪২  

2018  আননায়াি ভহান ন আ: গনন কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০৬৩১  

2019  নিয়াকত আিী ইউছুব আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০১১৮  

2020  িজিুি হক মামুদ আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০০১৫  

2021 ২ জনুিখা খাতুন ইউছুব আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০০৬৭  

2022  তারু ভবগম আব্দিু খানিখ কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫৩৩৯৩  

2023   ানজদা খাতুন ন নিকুি িহমান কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০৬৮৪  

2024  শ্রী  ংকি িনবদা  মৃত  ুধুয়া িনবদা  দলু্লা ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৩৭৮  

2025  শ্রী বাবি ুিনবদা  প্রেয় িনবদা  হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৪১৮  

2026  ভমািঃ  মনশি আিী হানববুি িহমান ভগানবন্দবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪২৯৬০  

2027  শ্রী নহিািাি িনবদা  মৃত ননছমন িনবদা  দগুাংগা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫১২৭  

2028  শ্রী বাবুিাি িনবদা  মৃত কাগুয়া িনবদা  হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৩৪১  

2029  শ্রী  ুবি িনবদা  কমি িনবদা  হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৩৯২৪৩  

2030  শ্রী  ুননি িনবদা  শ্রী িছমন িনবদা  পনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৫৫১২৪  

2031  শ্রী  ুবা  িন্দ্র দা  শ্রী ভগনিন্দ্রী িন্দ্র দা  িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫২৮৯৩  

2032  শ্রী বুটি িনবদা  মৃত নবরুয়া িনবদা  কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০২১৭  
2033  ভশিািী ভবগম হানববুি িহমান কুনিপািা ১৯৮৭৬১১৬৫৩৪০০০০০৫  
2034  ভমা: মনিজিু ই িাম মৃত িজিুি হক কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯২৫৭  
2035  জহি িনবদা  খুনদিাম িনবদা  কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০৩৯৭  

2036  ভমনগয়া িানী দা  ভ াি িনবদা  কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০২৫১  

2037  রুপিাি মনু্ট কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০৫৩৫  

2038  সকিা  িনবদা  মৃত নজতু িনবদা  কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০২৩৮  

2039  শ্রী িান্দা িানী দা  শ্রী নমঠুয়া িনবদা  কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০২০৬  

2040  শ্রী বাহাদিু িনবদা  মৃত জতন িনবদা  কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০২৩৫  

2041  শ্রী মাখন িনবদা  কমৃত জনহিা িনবদা  কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০২৩২  

2042  শানন্ত িানী দা  মৃত কমি িনবদা  কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০৪০৬  



2043  শ্রী বাবুিাি িনবদা  মৃত ননগন্দ্র িনবদা  কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০২১১  

2044  নানদ ুিনবদা  মৃত ভিংগু িনবদা  কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০৪০৫  

2045  শ্রী ছটুয়া িনবদা  মৃত ননগন্দ্র িনবদা  কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০২০১  

2046  নমনন িানী দা  বাদি কানন্ত দা  কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০২৪৬  

2047  শ্রী কাজিী িানী দা  শ্রী মহন িানদা  কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০২২৭  

2048  িানুয়া িানী দা  মৃত বানািী িনবদা  কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০৪১৪  

2049  নহনিয়া িানী দা   ীরু িনবদা  কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০২৪৮  
2050  ভমা: ইয়াকুব আিী মৃত আমদ আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৬০৭২৩  
2051  ভমা: কামাি পািন ছ উ মান আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৫৬৮  
2052  ভমা াম্মত ছানহিা ভবগম ভমা: উ মান আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৫৬৯  

2053  ভমা: মঞ্জিু নময়া ভমা: আব্দিু িাজ্জাক কুনিপািা ১৯৯৩৬১১৬৫৩৪০০০২৮
১ 

 

2054  ময়না খাতুন বাদশা নময়া কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০০৪৮  

2055  ভমা: ইনদ্র  আিী মৃত কাইম উনিন কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৭২১  

2056  মননজা ভবগম হায়দাি ভিজা কুনিপািা ১৯৮৫৬১১৬৫৩৪০০০০৩
৯ 

 

2057  ভমা া: হাছনা ভবগম ভমা:  ুরুজ আিী কুনিপািা ৬১১৬৫১৬৮৭৫২৪৩  

2058  ভমাছা: িনহমা খাতুন ভমা: আন্তাজ আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৬২৫৮১  

2059  ভমাছা: মনিনা খাতুন কনমা: ইন্তাজ আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৬২২  

2060  ভমাছা: ময়না নবনব ভমা: মুন্তাজ আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৬২০  

2061  ভমা: িিহাদ ভহান ন ভমা: শাহজাহান আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৬৩১  

2062  আিনিাজা খাতুন আমজাদ ভহান ন কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০০২৫  

2063   ূজিা খাতুন ভমা: আনবদ আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০০৮৯  

2064  ভিৌশনািা ভবগম নমজান নময়া কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০০১৬  

2065  ভকানহনুি আক্তাি আ: মানিক ভশখ কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০০২২  

2066  ভমাছা: পাি ীন আক্তাি ভমা: িারুক কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৬৩৩  

2067  ভমা: ভ কান্দি আিী মৃত  বুতুল্লাহ কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৬২৮  
2068  রুনমছা খাতুন আ: ছািাম কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০৭৪৫  
2069  ভমা: আনিি িব্বানী ভমা: ইউনুছ আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০০৮৭  
2070  ছানহিা খাতুন আিিাজ নময়া কুনিপািা ১৯৮৭৬১১৬৫৩৪০০০০৪৭  

2071  দিুাি উনিন আ: জব্বাি কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০৩৮৫ ন নিয়াি িবি 

2071  ভমা া: মানিকা খাতুন ভমা: ভকািনশদ আিম কাতি াি ৬১১৬৫১৬৮৭৫৮৫১ ন নিয়াি িবি 

2072  ভমাছা: জাহানািা খাতুন ভমা: জবান আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০৬৪৩  

2073  ভমা া: ভবগম ভমাহি আিী কুনিপািা ২৬৯৯২৩৮৫৫২৫২৪  

2074  নূিজাহান শামছুি হক কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০৬৬৪  

2075  নূি জাহান খাতুন কািু ভশখ কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০৩৩৫  

2076  ভমা:  নহদিু ই িাম ভমা: আিম ভশখ কুনিপািা ১৯৮৭৩৩২৩০১২০০০০২  

2077  শাহ আিম মৃত তানিম উনিন ভশখ কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০০২৬  

2078  আ মা খাতুন ভমা: শাহজাহান আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০৩৩৬  

2079  কমিা খাতুন গানজ নমঞা কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০৩৭৮  

2080  নিনিাজা আবুি কানশম কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০৭৪৮  

2081  আনছয়া আবুি ভহান ন কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০৭১৭  

2082  িানহিা ভবগম মৃত আনজজ কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০৬৬৩  

2083  মানজদা ভবগম আনজমনিন নিনকানা ৬১১৬৫১৬৮৭১৮০২  

2084  ভমাছািঃ জনমিা খাতুন ভমা: মনজবি িহমান কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৪১৫  
2085  ভিানশয়া আইন উনিন কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০৩৩৯  
2086   ুিতান মৃত ইয়ানছন আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০৭১৯  
2087  ভমা: িনিজ উনিন ভমা: খনিি কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৮১৯  

2088  ভমা: আ: বানিক মৃত জাি মামুদ কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৮৮৩  

2089  ভমা: নুি আিম ভমা:  াহাব উনিন কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৬৬৬  

2090  ভমা: নমনহাজ আিী মৃত আকতি মিি কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৫৫৮  

2091  ভমা: ছনিি উনিন মৃত ঈমান আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৫৫০  

2092  ভমা: নজরুি ই িাম মৃত ইয়াকুব আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৮২৫  

2093  ভখানদজা ভবগম ভমা: আবুি ভহান ন কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০০৬৪  

2094  ভমাছা: হিবিা খাতুন ভমা: আ: হানিম কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৬১৯  

2095  ভমাছা:  ানজদা খাতুন ভমা: ননয়ত আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৬০৯  

2096  আয়শা আক্তাি ভমা: িানন্দ নময়া কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৭৩৩  

2097  ভমা: মু নিম উনিন মৃত আব্দিু ভশখ কুনিপািা ৬১১১৬৫৩৪৮৫০৬৯৮  

2098  ভখানদজা ভবগম ভমা: আনন্ন  আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০৬৪৫  

2099  ভমা: আব্দিু িহমান আব্দিু মানিক সজনকান্দা ৬১১৬৫৩৪৮৪৮১৯৬  

2100  ভমাছািঃ শািনমন  ুিতানা ভমা: শানকি আহনম্মদ কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৪৯৩  

2101  আতাব আিী মৃত িজি আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৮১২২  

2102  ভমা: নজরুি ই িাম মৃত ঈমান আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৫৫১  
2103  ভমা: মাছুদ নময়া ভমা: মুছনিম আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৫৬০  
2104  ভমা: ভদনিায়াি ভহান ন এছহাক আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৫৪৬  
2105  ভমাছািঃ ভশিািী ভবগম ভমা: িনিকুি ই িাম কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৫৬৪  



2106  ভমাছািঃ িানবয়া ভবগম ভকিামত আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৬৩৬  

2107  ভমাছািঃ নবমিা খাতুন ভিজ্জাক কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৪০৮  

2108  ভমাছািঃ বাননছা খাতুন ভমা: শাহাব উনিন কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৪৯১  

2109  নশনিনা খাতুন মগবুি ভহান ন কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০৩৮৯  

2110  আছমা খাতুন জনমি উনিন কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৯০৩১  

2111  ভমাছা: আিনিাজা খাতুন ভমা:  াইদিু ই িাম কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০১১৪  

2112  ভমাছা: আননায়ািা ভবগম মৃত আ: মনজদ কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৬২৫২৮  

2113  িানতমা খাতুন নবিাি কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০৬৬৯  

2114  ভমা: মাননক নময়া আনু ভ ক কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪১৮০৭  

2115  খানিদা িানিম কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০৬৬৮  

2116  ভমা: শনহদলু্লাহ মৃত আহাম্মদ কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৮৩৩  

2117  ভমাগনি খাতুন আিাি উনিন কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯০২৮  

2118  ছনমি উনিন মৃত মনজমনিন কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৮৪৮  

2119  মনন্নছ আিী ইউনুছ আিী কুনিপািা ৮১১৬৫৩৪৮৪৯২৮৫  

2120  আ: জনিি দ:ুখু নময়া কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০৬৮৬  
2121  মননায়ািা ভবগম আনননছ আিী কুনিপািা ২৬১৯৩৫১৯৬৯২৩৭  
2122  কমিা খাতুন আ: ছািাম কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০৩৮৬  
2123  জনমিা খাতুন ভমাছনিম উনিন কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০৩৫৭  

2124  আ: িাজ্জাক জনুবদ আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯০৩১  

2125  নমজানুি িহমান ভমা:  াহাবনিন কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৮৮৫  

2126  ময়না ভবগম ভহিাি উনিন কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০০৫৬  

2127   ুনিয়া খাতুন আব্দিু িনশদ কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৬৩৬  

2128  শামছুি হক কনছমনিন কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৫২৫  

2129  হযিত আিী জনবদ আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৯৮০  

2130  আিম নময়া ইন্তাজ আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯১৩১  

2131  ভমাখনিছুি িহমান আল্লা উনিন কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯০২৪  

2132  নান মা খাতুন হযিত আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯০১৫  

2133  মননজা ভবগম মৃত আনন্নছ আিী কুনিপািা ১৯৭৯৬১১৬৫৩৪০০০০২১  

2134  জহুিা খাতুন ভমাজািিি আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯০৫৩  

2135  নবমিা খাতুন আ: ছাত্তাি কুনিপািা ১৯৮৯৬১১৬৫৩৪০০০০১১  

2136   ানহিা আব্দিু খানিক কুনিপািা ৬৭২৫৮০৫৭০৩৩৪৯  

2137  নিনপ আক্তাি হাননি উনিন কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৩২৭  

2138  ভমা: ইন্তাজ আিী জয়নু উনিন মিি কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯১২৯  
2139  বনযা িানী দত্ত  ঞ্জীব িন্দ্র দত্ত কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৩৮  
2140  ভিখা িানী দত্ত নদনিপ িন্দ্র দত্ত কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০৬৩৭  
2141  খুনদজা খাতুন আ: মনজদ কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৭৯৫  

2142   ানিহা খাতুন মৃত ভমা: জন কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯১০৬  

2143  নিনিাজা আবুি কানশম কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০৭৪৮  

2144  হানিমা খাতুন ভমা: আব্বা  আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৭৮৭  

2145   ুিজান ভবগম ভমা: ভমািাজ্জি ভহান ন কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০৮০০৩  

2146  ভমাছা: আনজ ু ছনমি উনিন কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৮৩৬  

2147  ভমা: ছবুি নময়া মৃত জয়ননিন কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৮৬০  

2148  ভমা: জামাি উনিন আ: খানিক কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৭৬৯  

2149   ানিহা খাতুন ভমা: জনাব আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৭৬১  

2150  কমিা খাতুন তুিাি আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৭৫৮  

2151  হানিমন ভনছা ভমা: বাবুি নময়া কুনিপািা ৬১১৬৫৪৮৪৯০৩০  

2152  অজিুা খাতুন আব্দিু নময়া কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৭৫৩  

2153  ভমা: তনমি উনিন মৃত তনজমনিন কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৮৪৯  

2154  হানজিা খাতুন মৃত জাি মামুদ কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৯৭৫৯  

2155  ভমাতানিব ভহান ন মৃত আ: জব্বাি কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৯২৯৭  

2156  ভমাছা: িানবয়া ভবগম ভমা:  নিম উনিন কুনিপািা ৩৩১৩০৩১ ১৬৪৭৪৩  
2157  ভ াহিাব আিী মৃত নজি আিী কুনিপািা ৮১১৬৫৩৪ ৮৪৮৮০৮  
2158  ভহা না খাতুন ভহান ন আিী কুনিপািা --------------- NID নাই 
2159  ভজা না আ: িহমান কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৫০৫২৪  

2160  নাছিীন মঞ্জরুুি হক কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৫০৫০৩  

2161  ভহন্দিুী খাতুন আ: মানিক কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৫০৬৫১  

2162  ভিনুয়ািা খাতুন িান নময়া কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৫০০৯৭  

2163  িনিদা খাতুন ভমা: দািা নময়া কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৯৯৪০  

2164  িনহমা খাতুন িনিজ উনিন কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৯৯৩৭  

2165  মননজা খাতুন ইউনুছ আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৯৯৩৮  

2166   ানবনা খাতুন ই মাইি ভহান ন কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৯৯৩৪  

2167  হানজিা খাতুন আনন্নছ আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৯৯৩৫  

2168  মানিকা খাতুন  াইদিু ই িাম কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৯৯৩৯  

2169  িনশদা আ: মনজদ কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৫০৫২১  

2170  নমনা আ: কনিম কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৫০৫৩৪  

2171  ভখানদজা ভবগম মৃত ইউনু  আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৯৯২০  



2172  নিনা ভবগম ভমা: বাবি আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৯৯১৪  

2173  ভিানকয়া খাতুন ভমা: বাবি আিী মুনন্স কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৯৯১৩  

2174  ভমাছা: রুনমছা খাতুন মৃত নছি আিী কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৯৭৭২  
2175  আনজতা ভবগম জহুি উনিন ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৮০০৬  
2176  কুিছুম ভবগম হযিত আিী ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৮০১৯  
2177  িানহিা জাহাঙ্গীি ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৮০২০  

2178  হানিজিু িহমান নানয়ব আিী নবন্বাকুিী ৬১১৬৫৩৪ ৮৬০৪৫৭  

2179  আ: কি ু হযিত আিী নবন্বাকুিী ৬১১৬৫৩৪ ৮৬০৪৭৪  

2180  ভখানদজা খাতুন িিমান আিী ছািিা ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৯৭৫৩  

2181  িাম্পা ভবগম নুরুি ই িাম  নন্তাষপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৪৬৫২০  

2182  িক্ষীিানী বমতন বকুি বমতন ছািিা ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৯৮২৫  

2183  মনিনা বমতন অমি বমতন ছািিা ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৯৬৮৫  

2184  ভগৌতম িন্দ্র বমতন ভগৌিাঙ্গ িন্দ্র বমতন ছািিা ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৯৭০০  

2185  স্বনতা ভবগম হানছন আিী খা ছািিা ৬১১৬৫৩৪ ৮৩০৫৫২  

2186  ভমািঃ নয়ন আিী মৃত মানু ভশখ ছািিা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪০৭৬৯  

2187  ভমািঃ তািা নময়া ভমািঃ ননছম উনিন ছািিা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪০৭৫৯  

2188   ুবি িন্দ্র বমতন মৃত জগনমাহন বমতন ছািিা ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৯৬৯৪  

2189  নবননাদ িন্দ্র বমতন মৃত িাম ুন্দি বমতন ছািিা ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৯৭০৩  

2190  দীকুি িন্দ্র বমতন মৃত ভগাপাি িন্দ্র বমতন ছািিা ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৯৭১২  

2191  অনখি িন্দ্র বমতন মৃত ব্রনজন্দ্র িন্দ্র বমতন ছািিা ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৯৭১০  

2192  শ্রীদাম িন্দ্র বমতন শ্রী ভগৌিাঙ্গ িন্দ্র বমতন ছািিা ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৯৬৭৪  

2193  িক্ষীিানী বমতন বকুি বমতন ছািিা ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৯৮২৫  

2194  স্বম্পা িানী পনিত  ু াষ পনিত ছািিা ১৯৯৬৬১১৬৫৩৪০০০১৬
৬ 

 

2195  ভগৌতম িন্দ্র বমতন ভগৌিাঙ্গ িন্দ্র বমতন ছািিা ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৯৭০০  

2196  ভখানদজা ভবগম িিমান আিী ছািিা ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৯৭৫৩  

2197  ভমািঃ ভ ািায়মান ভমািঃ নয়ন আিী ছািিা ৬১১৬৫৩৪ ৮৪০৭৬৬  

2198  িারুবািা বমতন মৃত যাদব বমতন ছািিা ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৯৬৮৪  

2199  ভমািঃ  ানহব আিী মৃত তনমজ ভশখ ছািিা ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৯৯৮২  
2200  আ মা খাতুন পারুক নময়া ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৯৪৪  
2201  িানতমা িান নময়া ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৮০৩০  
2202  ভমাকনছদ আিী জািাি উনিন নটকুনি ৬১১৬৫৩৪৮৬০৯৮০  

2203  জিুহা  উনিন সজয়মত আিী নবন্নাকুনি ৬১১৬৫৩৪৮৫৯৬৬৯  

2204  আনমি ভহান ন জইমত আিী নবন্নাকুনি ৬১১৬৫৩৪৮৫৯৬১৪  

2205  িজিুি হক আক্কা  আিী নটাকুনি ৬১১৬৫৩৪৮৫৯৮১১  

2206  ভমািঃ আমজাদ ভহান ন মৃত আজগি আিী ছািিা ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৯৯৮৪  

2207  প্রিুল্ল ভদবনাথ মৃত যতীন্দ্র ভদবনাথ ছািিা ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৯৬৪১  

2208   ুদীপ ভদবনাথ মৃত জানমনী ভদবনাখ ছািিা ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৯৬৫০  

2209  নবজয় ভদবনাথ মৃত মনহন্দ্র ভদবনাথ ছািিা ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৯৬৫৮  

2210  িমনী ভদবনাথ মৃত জানমনী ভদবনাখ িানপিু ৬১১৬৫৩৪ ৮৩৯৬৫০  
2211   াইদিু ই িাম আ: মনজদ নটাকুনি ৬১১৬৫৩৪৮৫৮১৮১  
2212  ভমা: কানন্দা হুন ন বগগানছয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৫১  
2213  মনিজিু ছানবদ নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৮৬৮  

2214  আহামদ রুস্তম গনজয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৭৮৬  

2215  বনছি উনিন ভহান ন নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৮৪৪  

2216  নিনা আ: িনহম গনজয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৮২২৪  

2217  আয়ুব আিী ইয়াদ নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৯৫৯  

2218  আনয়জ মিহুল্লাহ নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৯৬০  

2219  এশাি আজগি নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৯৮৮  

2220  মুখনছদিু এ ি নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৯৭৫  

2221  আননায়ািা আহাম্মদ আিী নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৬৫৭  

2222  ইউ ুব আবুি কািাম সবিাগীিবাগ ৬১১৬৫৩৪৫৬৬৪২৬  

2223  আজমত ভমানছি নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৮০৯  

2224  জনুবদা নবাব বগগানছয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৩৫৭  

2225  আনছমনিন নাইব নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৫৬৮  

2226  ভহিাি আজগি নানিখািী ১৯৭১৬১১৬৫৩৪০০০০১১  

2227  ভছািাি রুস্তম গনজয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৭৮৪  

2228  িান নময়া মনয়ন নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৫৬১  

2229  হা মত মুনছি নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৯৭৪  

2230  আ: খানিক ভশি মামুদ গনজয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৬৫২  

2231  ছানহিা ইনদ্র  গনজয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৩৪১  
2232  জাকানিয়া আ: ছামাদ নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৮৬৬  
2233  তনিজ ইয়াদ নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৯৫০  
2234  মাননকজান হযিত আিী নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬২৬৯  

2235  মজীবি জািাি বগগানছয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৫৩৬  

2236  জািাি মুহাম্মদ বটগানছয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৫১৩  



2237  নূরুি ই িাম জানবদ নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৮৫৯  

2238  আ: মানিক  মি আিী  াটনিািা ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৪৩  

2239  ভিানজনা আশিাি গনজয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৭৯৪  

2240  ভখানদজা িাব্বানী গনজয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৬৪৯  

2241  ভহন্দিুী কানজমনিন িাঙ্গামাটিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৮২৪০  

2242  তানজি আবুি নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৯০১  

2243  আিপনা মনিজিু গনজয়া ১৯৮৯৬১১৬৫৩৪০০০০৮
০ 

 

2244   মি আহাম্মদ গনজয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৬০৪  

2245  িনহমা বাবুি গনজয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৮৩৬  

2246  মননায়ািা কাইল্লা মিাজানী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৯৬৩  

2247  হানজিা িান নময়া গনজয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৮৪০  

2248  হানিমা আনছি গনজয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৬৫৬  

2249  কুিছুম মনহি গনজয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৭০৩  

2250  পাি ীন হযিত কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৯২৭  

2251  বীনা আশ্রি বটগানছয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৩৪৬  

2252  ময়নাি জানবদ নানিখািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৮৬০  
2253  বুিবুনি ছুিাব নটকুনি ৬১১৬৫৩৪৮৫৮১৭৪  
2254  িানশদা মহি নটকুনি ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৮৩১  
2255  জহুি শহি মিাজানী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬২৪১  

2256  বানছদ আবুি মিাজানী ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৯০৪  

2257  কমিা দিুাি নটকুনি ৬১১৬৫৩৪৮৫৮২৩৯  

2258  ভহিাি নাইব নানিকািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৯৪২  

2259  আইয়ুব নাওয়াি মিাজানী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬২৪২  

2260  মুহাম্মদ নবল্লাত মিাজানী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৩৪৪  

2261  আিাি বনছি বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৩২৫  

2262  আ: িনতি ইন ান বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৪৭৭  

2263  ভগািাম ভমাস্তিা আহাম্মত বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৫৫২০৯  

2264  শমনশি ন িাজ বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৭৪১  

2265  আিতাব ইউ ুব ধানুকা ৬১১৬৫৩৪৮৪৫০২০  

2266  জািাি হযিত ধানুকা ৬১১৬৫৩৪৮৪৫০৪১  

2267  মা ুম ভমাশািি ধানুকা ১৯৯৪৬১১৬৫৩৪০০০০৯১  

2268  জনুিখা আ: মান্নান ধানুকা ৬১১৬৫৩৪৮৪৫০১৩  

2269  ই িানিি জামাি ধানুকা ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৭১৪  

2270  নজরুি জািাি ধানুকা ১৯৮৯৬১১৬৫৩৪০০০০৭
৫ 

 

2271  পাি ীন ভখািনশদ ধানুকা ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৬৪৪  

2272  ভিনজয়া হানমদ নটাকুনি ৬১১৬৫৩৪৮৬০২৭২  

2273  আ: জব্বাি জনবদ নটকুনি ৬১১৬৫৩৪৮৬০২৪৬  
2274  ভহান ন বনছি নটাকুনি ৬১১৬৫৩৪৮৬১২৬৯  
2275  বাননছা হা মত নটাকুনি ৬১১৬৫৩৪৮৬০২৭৯  
2276  মুকনিছ ছনবদ নটকুনি ১৯৮৯৬১১৬৫৩৪০০০০২৭  

2277  শনিকুি হা মত নটাকুনি ৬১১৬৫৩৪৮৬০২৪১  

2278  নবাব আদি নটকুনি ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৪৭৪  

2279  ভ ানিমন নবাব নটাকুনি ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৪৫৩  

2280  আি আনমন নবাব ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৪৭৫  

2281  ভমাহাম্মদ আিী ন তু মিি ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৮০১  

2282  হানজিা বদি ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৬১৯৪৮  

2283  নবউটি হানকম ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৬০৪৯১  

2284  নছনিকুি আ: কুি ু নটাকুনি ৬১১৬৫৩৪৮৬০৪৭৭  

2285  আক্কা  ভহান ন নবন্নাকুনি ৬১১৬৫৩৪৮৬০০০৬  

2286  নিনিাজা আ: জব্বাি হনিিামপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৩১৭৪  

2287  খানিদা কানশম নবন্নাকুনি ৬১১৬৫৩৪৮৬০২৫৬  

2288  নবজয় িন্দ্র ছটুয়াি নবদদন কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০২০৪  

2289  িানশদা আ: আনজদ মিাজানী ৬১১৬৫৩৪৮৫৮৫৩৭  

2290  িনিজ মহি ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৫৮৪৭৮০২  

2291  আিহাজ আদি ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৮৪৭৪৭৬  

2292  মনহ উনিন নয়ন কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৬৯৩  

2293  ভতািাজ্জি মনহি কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৬৯২  

2294  উজ্জি মনহি কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৬৯৯  
2295  মননি নয়ন কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮১৪৬৯৬  
2296  বুিবুিী ভমাশািি কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৬৯৪  
2297  মুখনিছুি মননি কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৬৯৭  

2298   জি মনহ উনিন কৃষ্টপিু ১৯৯৪৬১১৬৫৩৪০০০০৯৭  

2299  আিকাছ মননি কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৬৯৮  

2300  ভজামনন আিিাছ কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৬৬৯  



2301  িানতমা আয়নাি কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫১২২  

2302  মুনছি মৃত ভমাহাম্মদ কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৫৫১৫৮  

2303  অজিুা খাতুন ইউনুছ আিী কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৫৫১০৯  

2304  আয়নাি মাহমুদ কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৪৮৪৫১২১  

2305  িনিজ মাইন কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৯৭৯৭  

2306  পাি ীন িনিজ কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৭৯৮  

2307   াইদিু মাইন কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৯৭৯৯  

2308  িানু আক্তাি  াইদিু কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৮০০  

2309  মাহিুজিু হানববুি কৃষ্টপিু ৬১১৬৪৩৪৮৪৭৯১১  

2310  আনননছ ই মাইি কৃষ্টপিু ২৬১৯৩৫১৯৬৯২৩৮  

2311  শাহা আিী ভশি মামুদ কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৭৭৪  

2312  না নিন আিীমুিনী কৃষ্টপিু ৪৭১৬৯১৯৭৪৭৫৫৪  

2313   ানদয়া িারুক কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৭৭৬১৩  

2314  নবিনকছ মুনমন কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭২৭৬  

2315  খানদজা জনহরুি কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৫২২  
2316   ানিহা আনন্নছ কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৫৩৩  
2317  পাি ীন ইস্রানিি কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৬১২২  
2318  নূিজাহান আহাম্মদ কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫২০৭  

2319   াথী ভমাবািক কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫২০৮  

2320  নজয়া হানববুি কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৭০০  

2321  আননায়ািা শামছুি কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৫৩৮৮৭  

2322  হানকম শিািত কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৬০৩৪০  

2323  খনিি শিািত কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৬০২৪৮  

2324  আনজজ আজগি কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৬০২২২  

2325  ভিনুকা কানজম কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৬০২২৬৫  

2326   ুিতা আজগি কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৬০২২৭  

2327  খানিক ইয়াদািী কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৫৪২০৬  

2328  ভহান ন নুি মা ুদ কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৫১৬৮৩  

2329  িনহম কুিবান কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪০০৮৯  

2330  িনিজ আব্দিু কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৭১৩  

2331  ভখািনশদ  াইিুি কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৯১৪  

2332   াত্তাি আশিাি কৃষ্টপিু ১৯৯৪৬১১৬৫৩৪০০০১১১  

2333  নবিাি বাবি কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৭৩৭১  

2334   ুরুজ আিছি কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৩৬৭  

2335  জনিি সনমনিন কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৮১২৫  

2336  নতননন্দ্র ননিন্দ্র কৃষ্টপিু ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৮৩১  
2337  জনহরুি ভমাহাম্মদ কুনিপািা ১৯৯২৬১১৬৫৩৪০০০০০৩  
2338  িান নময়া ভনওয়াজ কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৭২৩৩  
2339  িুি িান মনন্নছ কুনিপািা ৬১১৬৫০৪৮৫৪৩৯১  

2340  জনুবদা আ:  ামাদ ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৪১০  

2341  আনিয়া আ: মানিক ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭১৯৭  

2342  ভিনু ভ কবি ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭২২৪  

2343  ভখানদজা আ: হানমদ বিবািী ৬১১৬৫৩৪৪৬৩৭৪  

2344  বাননছা নমজান বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪১৯৭৫  

2345  িানশদা ভহিাি বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৬৯৯  

2346  আ মা আ: িনশদ বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৫৩৯  

2347  ভিনবকা নমণু্ট বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৬১৯৪৩  

2348  জনিি বদি ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৫২৪  

2349  খানিক আ:  াগি ধানুকা ৬১১৬৫৩৪৫০১০  

2350   ুরুজ আ: হনব ধানুকা ৬১১৬৫৩৪৮৪৫০৫২  

2351  মুনশতদা আিাি ধানুকা ৬১১৬৫৩৪৮৪৫০৬৯  

2352  আ: হান্নান আ: আনজজ ধানুকা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৮০৪  

2353  মানিক মনমন ধানুকা ৬১১৬৫৩৪৮৫০৭২৩  

2354  িনপয়া আ: হক ধানুকা ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৯৭৮  

2355   মিা ভ ি মামুদ ধানুকা ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৩৮০  

2356  আ মা শাহাজাহান ধানুকা ৬১১৬৫৩৪৮৪৫০৩৩৬  

2357  িাি নময়া গনিবুল্লাহ ধানুকা ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৮৫৩  
2358  মননজা আজহাি কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০২৭১  
2359  নুরুি জািাি কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৫০৬৭১  
2360  আ: হানমদ ভিজ্জাক কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৮৫৩  

2361  ভিজ্জাক নজতু কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৮৬৫  

2362  শাহাজাহান নূি ভমাহাম্মদ কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৯২০৭  

2363  ভযনগয়া ভ াি িনব কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪০২৫১  

2364  ভিখা নদনিনপ কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪০৫৩৭  

2365  িমজান ছতদি কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৬৭১  

2366  িুিমনত ভ কান্দি ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৫২০  



2367  কমিা জনিি ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৫২২  

2368  জাহানািা হক ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৫০০  

2369  শহীদিু নানয়ব আিী ভকশবপিু ৬১১৬৫৩৪৮৫২৭৮৫  

2370  শাম ুি কনছমনিন কুনিপািা ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৫২৫  

2371  ই মাইি নগয়া   ািুকিাপি ৬১১৬৫৩৪৮৫৩৭৭৫  

2372  জামাি আয়তুল্লাহ কং বািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৫৯২  

2373  হারুন মনন্নছ মিাজানী ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৩৯২  

2374  জািাি নানয়ব কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৭২১  

2375  ভমাহাম্মদ আিী কানশম কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৪১৭৩৩  

2376  ভ নিম মগবুি কামানিয়া ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৬৫৪  

2377  িান নময়া বজিু িনিমিপ ৬১১৬৫৩৪৮৫১০৪৫  

2378  হারুন অি িনশদ খনিি বিবািী ৬১১৬৫৩৪৮৪৫২৪৮  
2379  ননবজা িিমান বাদাইি ২৬১৭২৩৯৮০০০১৩  
2380  আনন্নছ আনজতুল্লাহ কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৭৬৬  
2381  ভমা: জনুয়ি নময়া ভমা: আ: জনিি কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৭৬৫  
2382  ভমা: িমজান আিী মাহাম্মদ আিী কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৭৮৩  

2383  ভমা: হারুন অি িনশদ ভমা: আ: আনজজ কুনিপািা ৬১৬৫৩৭৮৪৯৭৯২  

2384  ভমা: িনিকুি ই িাম ভমা: আব্বা  আিী কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৭৮৮  

2385  ভমা: আ: মনজদ আিিান আিী কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৭৯৪  

2386  মাননক নময়া আনুন ক কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৮০৭  

2387  িানতমা খাতুন িাি মামুদ কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬৫৯  

2388  নবিনকছ আক্তাি নজয়াউি িহমান কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬৬৯  

2389  আবুি কািাম আ: আনজজ কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬৯৮  

2390  নজরুি ই িাম মহি আিী কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৭০৩  

2391  হানববুি িহমান িমজান আিী কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৭০৯  

2392  আ: ভিজ্জাক আিিাজ উনিন কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৭২৩  

2393  জিুহা  উনিন মহি আিী কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৯৭০৫  

2394  আজমত আিী িমজান আিী কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৭১০  

2395  আননায়াি ভহান ন আ: আনজজ কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৭০০  

2396  আনিছা খাতুন িারুক ভহান ন কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯২৯০  

2397  ভহনিনা আক্তাি ইমান আিী কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯২৯০  

2398  তাননয়া ভবগম িান নময়া কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৩১৫  

2399  আনবদ আিী িমজান কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৭০৭  

2400  িানশদা খাতুন মানিক কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬৬০  
2401  ভমা: নানজমনিন িমজান আিী কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৭১১  
2402  ভগানিছা খাতুন আ: আনজজ কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬৬৭  
2403  নুনিজা খাতুন ন নিকুি িহমান কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬৭১  

2404  আিিাজ উনিন িহমত আিী কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৭১৯  

2405  িারুক এছহাক আিী কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৭২৯  

2406  আ: মনজদ আনজতুল্লাহ কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৭০৪  

2407  ভমাছা: নমতানি ভখািনশদ কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬৭৬  

2408  শনিিা খাতুন আ: িনতি কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬৮৪  

2409   ুন্দিী ভবগম  ুরুজ আিী কুনিপািা ৬১০০৩৭৮৪৯৬০২  

2410  ননিুিা খাতুন িনিকুি ই িাম কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬১০  

2411  উনম্ম কুিছুম ভমাতানিব ভহান ন কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬১৬  

2412  মনিনা খাতুন ইন্তাজ আিী কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬২২  

2413  শানমম নময়া ন নিকুি িহমান কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬৫২  

2414  ভমা: আিমগীি শাহজাহান কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬৬২  

2415  জানহদিু ই িাম নুি ই িাম কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬৬৫  

2416  ভখািনশদ আিম ইয়াদ আিী কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬৭৫  

2417  আ: িনতি নজতু ভবপািী কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬৯৪  

2418  ন নিকুি িহমান শিািত আিী কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬৭০  

2419  জিুহা  উনিন আয়াদ আিী কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬৭৭  

2420  শনহদ িান নময়া কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬৯০  

2421  মননছ আিী তানছন আিী কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬৯৫  
2422  ছুনিয়া খাতুন ছনিমনিন কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৯৩  
2423  িনিদা খাতুন বদরুজ্জামান কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬০৮  
2424  আনুয়ািা খাতুন নূি মামুদ কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬০৮ ন নিয়াি িবি 

2424  মননায়ািা খাতুন আ: খানিক কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬১৪ ন নিয়াি িবি 

2425  হিবিা খাতুন আ: হানিম কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬১৯  

2426  হানিজা খাতুন আ: ভিজ্জাক কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯০৩  

2427  ভমাছা: নিনপ আক্তাি হাননি উনিন কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৩২৭  

2428  হানিমা খাতুন দদু ুনময়া কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬০৫  

2429   ানজদা খাতুন ননয়ত আিী কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬০৯  

2430   মিা খাতুন আ: িনতি কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬১৫  

2431  ময়না নবনব মুন্তাজ আিী কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬২০  



2432  ভমাছা: নুি নাহাি আ: হানমদ কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬২৪  

2433  ভমাছা:  নহদা ভমাখনিছুি িহমান কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৩০৮  

2434  ভমাছা: কমিা খাতুন কানদি কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬২৫  

2435  পাি ীন আক্তাি ভমা: িারুক কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬৩৩  

2436  জনমিা খাতুন নূরুি ই িাম কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬৩৭  

2437  ভহনিনা খাতুন ভমাজানম্মি ভহান ন কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬৪০  

2438  আনিয়া খাতুন ন নিকুি িহমান কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬৪৬  

2439  আননায়ািা ভবগম  ুিতান মাহমুদ কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬৫০  

2440  িানতমা খাতুন শাজাহান আিী কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬৩০  

2441  মানিকা খাতুন  বতুল্লাহ মিি কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬৩৫  
2442  আিঃ িনশদ শাহাবুনিন কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬৫৬  
2443   ুিতান মাহমুদ শাহাবুনিন কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬৬৪  
2444  আিঃ বানিক শিািত আিী কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬৭২  

2445  ভ ানহি নময়া আিঃ ছাত্তাি কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬৮১  

2446  ময়নাি হক আিঃ আনজজ কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৬৯৩  

2447  নবল্লাি ভহান ন  ানহদ আিী কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৭৬৮  

2448  জিুহা  উনিন আিঃ জনিি কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৭০৮  

2449  নান ি উনিন ভছাহিাব উনিন কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৭৭৯  

2450  আিঃ আনজজ আকবি আিী কুনিপািা ৬১০৫৩৭৮৪৯৭৯০  
 


