
 ক্র:নং নাম পিতা/স্বামীর নাম পিশা গ্রাম ওয়ার্ড জাতীয় িপরচয়িত্র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 9 10 11 12 

1 পমা: সাইকুল পমা: আবুল হাসসম পিন মজরু খাগুপরয়া ১ 1নং কাইটাইল 12156426679 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

2 
পমাছা: সাপিয়া 

আক্তার 
আন ুপময়া পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7275672667627 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

3 পমা: গাজী রহমান আপমর হুসসন পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215672668542 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

4 পমা: মন্নাি পময়া পমা: আব্দরু রপহম পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7275672667629 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

5 
পমাছা : আসলহা 

আক্তার 
পমা: মান্নাি পময়া পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642668740 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

6 পমাছা : শামছুন্নাহার পিরসিৌস পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642668552 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

7 পমা: িজ ুরহমান রুস্তম আলী পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642668641 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

8 পমাছা : ছাসলমা বাচ্চু পময়া পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215672668542 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

9 পমা: আলপমন খান  আ: পমাতাপলব খান পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642669142 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

10 নাইসবর মা আ: কাি পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642668740 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

11 রংবান ু পসদ্দিক পময়া পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642668745 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

12 পসরাজ পময়া মল্লত খাাঁ পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642668748 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

13 পমা: শাহাব উদ্দিন লাল পময়া পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642668145 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

14 পমা: িালন পময়া িজর আলী পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 721564668658 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

15 
পমাছা: পরদ্দজয়া 

আক্তার 
পমা: িসত পময়া পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642668445 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

16 পমা: কাইরুল পময়া দ্বীন ইসলাম পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642669116 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

17 পমা: আংগুর পময়া ওসমান গপন পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215542669189 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 



18 পমাছা: রুমা পখাকন পময়া পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642667454 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

19 
পমাছা: হাপসনা 

আক্তার 
হাপসম উদ্দিন পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 

1992721564200010

0 
নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

20 পমা: ইপিস পময়া হাপসম উদ্দিন পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642667477 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

21 পমা: আংগুর পময়া হাপিজরু রহমান পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642667571 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

22 
পমাছা: আপিয়া 

আক্তার 
হাপববুর রহমান পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 

1985721564200000

0 
নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

23 পমা: শুনু পময়া মুসপলম পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642667599 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

24 পমা: আইন উদ্দিন জমত আলী পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642669038 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

25 
পমা: মুখসলিুর 

রহমান 
সাসহিা আলী পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642667501 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

26 পমাছা: নাপিয়া কাজল পময়া পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 1987215642000020 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

27 পমা: বাবুল পময়া সরুজ আলী পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642669178 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

28 পমা: শপহিুল্লা পমা: আব্দলু পসাবান পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642668237 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

29 পমাছা: আসমনা পমা: আবুল কাসসম পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642668294 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

30 পমা: আবুল বাসার পমা: আ: কুিুস পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642668254 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

31 পমাছা: বাসনা আক্তার পমা: আলতু পময়া পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642668277 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

32 পমা: মাসলক পমা: পহপকম পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 721564266932 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

33 পমাছা: লালবান ু ওয়াসহি আলী পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642667505 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

34 আম্বীয়া আক্তার আসাি পময়া পিন মজরু খাগুপরয়া ১ 1নং কাইটাইল 7215642667509 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

35 গাজী রহমান রুস্তম আলী পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 30707461 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

36 মাজ ুপময়া উসমান আলী পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642661888 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

37 সজল পময়া তাসহর উ&&িন পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642667406 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

38 আসনায়ার পহাসসন আলী পহাসসন পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642667853 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

39 পরনু আকতার মাজ ুপময়া পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642668548 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

40 রুসবল পময়া আ: বাসরক পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642669158 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 



41 পজাৎনা আক্তার রুখন উদ্দিন পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642667873 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

42 এলাই পময়া পর্ঙু্গ পময়া পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642668091 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

43 বাবুল পময়া আ: রপহম পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642668105 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

44 সপবকুল আসছন আলী পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642668636 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

45 আবুল কাসসম জাির আলী পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642668137 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

46 হাদ্দজ রহমান নুর পহাসসন পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642668021 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

47 দ্দজলু পময়া কাচু পময়া পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642668508 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

48 আ: সালাম আপমর পহাসসন  পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642667856 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

49 পিরসিৌস পময়া শহর আলী পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 
1974721564200000

0 
নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

50 কিুস পময়া মপিজ উদ্দিন পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642668126 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

51 আক্কাস পময়া পকনু পময়া পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642668094 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

52 নয়ন পময়া ইছাক পময়া পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642668724 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

53 মাহমুিুল আদ্দজজলু হক পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7210423581471 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

54 তাসহর উদ্দিন কালা পময়া পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642667769 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

55 লূৎিা আক্তার আইন উদ্দিন পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642667921 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

56 খায়রুল  আপিজ উদ্দিন পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642667690 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

57 মাপনক  আপ্তাব উদ্দিন পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642667689 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

58 সবুজ আপ্তাব উদ্দিন পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642667690 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

59 রঞ্জ ুপময়া জালাল উদ্দিন পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642667845 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

60 আ: হাই আ: সাত্তার পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642667845 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

61 আদ্দজজলু হক মুলহত খা পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642668185 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

62 শান্তু পময়া ছসমি পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642668389 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

63 ধসনা পময়া পরয়াজ উদ্দিন পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642667847 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

64 আপতক ইব্রাপহম পিন মজরু ঐ ১ 1নং কাইটাইল 7215642668733 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 



65 আসমা  রপিকুল আলম  পিন মজরু জাওলা ২ 1নং কাইটাইল 72156426680121 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

66 আবু সাইি  আ: জববার  পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680790 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

67 খাইরুল ইসলাম  কালচান  পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680118 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

68 মন্জরুা আক্তার  মজনু পময়া  পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 72156480706 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

69 সাসহরা পবগম  আ: মান্নাি  পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 9121706661735 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

70 হাপিয়া আক্তার  ছাসিক পময়া  পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680725 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

71 মজনু বয়াতী  রাতুর উদ্দিন  পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680819 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

72 ছাসিক পময়া  আ: মন্নাি  পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680745 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

73 মপরনা আক্তার  আরজ ুপময়া  পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680100 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

74 জলূরা পবগম  আ: সািাম  পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680123 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

75 মাহমুিা আক্তার  অকুল পময়া  পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680347 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

76 রপিকুল ইসলাম  কালাচানাঁ  পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680120 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

77 উজ্জল পময়া তাসল পহাসসন পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680472 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

78 সসতাষ বান ু রুস্তম আলী পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680471 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

79 হাপিস ওয়াসহি পময়া পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642669371 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

80 হবুল পময়া শামছু উদ্দিন পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642669250 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

81 পবলা রাণী সরকার কাঙ্গকর পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642681280 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

82 পতৌপহি পময়া পহলাল উদ্দিন পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642681220 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

83 হাসজরা খাতুন গপন পময়া পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680037 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

84 চন্দন চন্দ্র শম্ভু বম ডন পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215373021457 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

85 পহরন উসচন আলী পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680137 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

86 নুর জামাল জপমর উদ্দিন পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680036 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

87 আলাপমন আক্কাছ পময়া পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680072 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

88 পরনু আক্তার লাল পময়া পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680183 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 



89 পসরাজ পময়া মনদ্দজল পময়া পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680220 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

90 আঙু্গর পময়া পখারসশি পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680007 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

91 খায়রুল ইপিস আলী পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680303 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

92 শহীি পময়া কুতুব উদ্দিন পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680304 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

93 সাসিক আসাব আলী পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680353 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

94 মপহউদ্দিন ওয়াসহি আলী পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680144 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

95 আইকুল আ: পহপকম পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642669991 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

96 িুল পময়া ঐ পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 
1991721564200000

0 
নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

97 ওিুি পময়া চান পময়া পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 2699237557955 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

98 জজ পময়া মপহম উদ্দিন পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642669864 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

99 পরনু পময়া মনিআডলী পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680042 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

100 আশািুল হক রপহম উদ্দিন পিন মজরু জাওলা ২ 1নং কাইটাইল 7215642680355 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

101 িুলাল পময়া সসয়ি আলী পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642669951 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

102 পলিু  িটটক পময়া পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642669955 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

103 কাদ্দজম উদ্দিন তকপিল পহাসসন পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680237 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

104 রুিন সরকার কুমুত সরকার পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680313 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

105 পসরাজ পময়া পকনু খা পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680257 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

106 িারপভন আক্তার পববুল পময়া পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680101 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

107 পরখা আক্তার অপবকুল পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680036 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

108 আয়শা বান ু গজ ুপময়া পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642631351 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

109 মমতা আক্তার পসরাজ পময়া পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642669906 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

110 চান বান ু মুকসুি আলী পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680185 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

111 িারুক পমযা মপতউর রহমান পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680234 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

112 গপন পময়া িারগ আলী পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642669765 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 



113 রপহছ উদ্দিন মরির আলী পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642669451 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

114 রপশি পময়া হাপিজ উদ্দিন পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642669744 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

115 মসনায়ারা পবগম বাচ্চু পময়া পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680717 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

116 আক্তার পহাসসন সমর আলী পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680671 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

117 সুরুজ আলী মপনর উদ্দিন পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680712 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

118 সুসবাধ চন্দ্র সুনীল চন্দ্র সরকার পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642681154 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

119 কামাল ছির আলী পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 2694264724078 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

120 কামাল পময়া নওয়াব আলী পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642669842 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

121 সামছু পময়া কুতুব উদ্দিন পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 
1962721564200000

0 
নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

122 কাসসম মুক্ত পময়া পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642688032 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

123 নয়ন তারা আপলম উদ্দিন পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680238 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

124 আির আলী আলাল উদ্দিন পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642669708 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

125 সাসলহা আক্তার খপলল পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680191 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

126 জপসম উদ্দিন তকপিল পহাসসন পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680235 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

127 মঞ্জরু পহাসসন সাসহি আলী পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 
1994721564200010

0 
নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

128 লুৎির রহমান লাল পময়া পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680220 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

129 সুজনা আক্তার আবুল খা পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642669923 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

130 একপিল পময়া আ: মাসলক পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642669442 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

131 পবধান িত্ত কৃষ্ণ কুমার িত্ত পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642681172 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

132 কাঞ্চন পময়া আলাল পময়া পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 721768669711 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

133 রপহম উদ্দিন তকপিল পময়া পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680313 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

134 িুসলছা আক্তার মরম আলী পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680510 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

135 শামছু পময়া কুতুব উদ্দিন পিন মজরু জাওলা ২ 1নং কাইটাইল 1965721564200000 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

136 অজহুা আক্তার জপলল পময়া পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642669724 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 



137 সাসয়রা পবগম কাজল িপকর পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642669722 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

138 আসনছা আক্তার পকতাব আলী পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642669891 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

139 পরনু আক্তার কির আলী পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642681388 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

140 রুপ্তু পময়া আ: রপহম পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642681389 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

141 িাসতমা আক্তার পখারসশি আলী পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642669785 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

142 পশপরন আক্তার পসাসহল পময়া পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642669922 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

143 মরম আলী আসবি আলী পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680515 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

144 হাপবকুল ইসলাম পসদ্দিকুর রহমান পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680600 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

145 হাপিছা আক্তার নান্ন ুপময়া পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642669244 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

146 রাপকব পময়া হাপিস পময়া পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 
1991721564200000

0 
নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

147 পবসিনা আক্তার আলী আকবর পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680627 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

148 নুর জাহান পসানা পময়া পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642669468 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

149 পহিী আক্তার পিৌজিার পময়া পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642669466 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

150 রপহমা খাতুন িজলু পময়া পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680573 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

151 আ: কপরম ইউনুস আলী পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 9196210221187 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

152 দ্দজয়াউর রহমান শামছুদ্দিন পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642669227 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

153 জাসয়িা আক্তার পহপকম আলী পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642669436 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

154 নুর জাহান মপিজ পময়া পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680518 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

155 িপরি পময়া মুসপলম উদ্দিন পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680689 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

156 পবসিনা আক্তার রতন পময়া পিন মজরু ঐ ২ 1নং কাইটাইল 7215642680567 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

157 পমাতাপলব পময়া মনতাজ আলী পিন মজরু জঙ্গল পটংগা ৩ 1নং কাইটাইল 7215642682233 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

158 পিলুয়ার পময়া খপলল পময়া পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642682221 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

159 পহপকম তমছর আলী পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642681479 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

160 হাপিজ উদ্দিন মপহম উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642682317 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 



161 আ: সালাম মুসপলম উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642682510 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

162 আ: সাত্তার নুর আলী পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 9012338701597 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

163 নজরুল ইসলাম আ: আদ্দজি পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642682091 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

164 আ: কাপির আপমর উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642682051 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

165 রপিক পময়া জাসহর উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642682067 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

166 সাইকুল পময়া মপনর উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642682413 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

167 পসরাজ পময়া ওয়াপিজ উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642682234 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

168 জয়নাল আসবপিন হরমুজ আলী পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642682092 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

169 আ: ওহাব আ: আদ্দজি পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642682087 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

170 শাহীন পময়া জাসহর উিীন পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642682311 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

171 আদ্দজজলু হক জইন উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 9110840761422 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

172 মদ্দজবুর রহমান হাপববুর রহমান পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642682441 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

173 আহাি পময়া আবুল কাসসম পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 
1995721564200000

0 
নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

174 পলয়াকত আলী পহাসসন আলী পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642682114 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

175 নজরুল ইসলাম আজগর আলী পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 
1960269640500000

0 
নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

176 মাশুকুর রহমান আজগর আলী পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642682370 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

177 সবুজ পময়া আ: সাত্তার পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642682057 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

178 নুর পময়া আ: হাপমি পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642682088 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

179 রাপবয়া আক্তার  আ: কাসসম পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642682314 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

180 আ: ক্বারী জাসহর উদ্দিন  পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642682504 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

181 হাপিসা আক্তার  িুলাল পময়া পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642682150 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

182 পরদ্দজয়া আক্তার সাইিুর রহমান পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642682225 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

183 পগসনিা আক্তার পরিন পময়া পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642682190 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

184 সিন পময়া আপিজ উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642682010 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 



185 পশপলনা আক্তার পরাখন পময়া পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642682192 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

186 পরসহনা আক্তার আ: গিুর পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642682474 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

187 হাসজরা আক্তার আবুচান পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642682301 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

188 পরসহনা আক্তার জপসম উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642682144 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

189 পজাৎনা আক্তার আ: সালাম পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 
1992721564200000

0 
নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

190 িারভীন আক্তার নুর পময়া পিন মজরু জঙ্গল পটংগা ৩ 1নং কাইটাইল 7215642682163 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

191 নুসরছা আক্তার মদ্দিল হক পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642682501 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

192 পিসলায়ারা আক্তার শপিকুল ইসলাম পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642682002 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

193 রপহমা আক্তার সাসহব উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642682239 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

194 িারভীন আক্তার মাতবর আলী পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642682308 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

195 আয়শা পবগম নাপসর উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 2617239802026 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

196 তানদ্দজলা আক্তার শাহজাহান পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 
1991721564200000

0 
নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

197 রুদ্দজনা আক্তার মাজহারুল হক পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642682467 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

198 শুভা আক্তার ইসলাম উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 
1988901477611950

0 
নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

199 রাপহম উদ্দিন আ: রাপশি পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642682056 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

200 পজাসবিা আকতার ওসহি আলী পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642681864 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

201 সািুর মা আ: হাপমি পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642681783 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

202 বাবুল চন্দ্র সুসরশ চন্দ িাস পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642681477 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

203 পখাসিজা আক্তার সুলতান পময়া পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642682533 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

204 পরসহনা আক্তার জালাল উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642681178 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

205 পজাসনা আক্তার ইপিস পময়া পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642681891 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

206 সুপিয়া আক্তার রুখন পময়া পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642681892 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

207 জাসহরা আক্তার কাঞ্চন পময়া পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642681909 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

208 পলিা আক্তার অনু পময়া পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642681910 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 



209 কপবতা আক্তার জানু পময়া পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642682196 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

210 লাপখ আক্তার সাইকুল পময়া পিন মজরু ঐ ৩ 1নং কাইটাইল 7215642681894 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

211 বাবুল সরকার  জপতন্দ্র নমিাস ড  পিন মজরু পশবাশ্রম ৪ 1নং কাইটাইল 7215321324383 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

212 সাইকুল ইসলাম  কিুস পময়া  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642683094 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

213 রপবকুল ইসলাম  ঐ পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642682794 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

214 কুল সুমা আক্তার  হাপসম উদ্দিন  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642682887 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

215  পমা: পলটন পময়া  পসদ্দিক পময়া  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642682897 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

216 আব্দলু রউি  কিুস পময়া  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642682796 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

217  পমা: কাপির পময়া  সুবান পময়া  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642682828 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

218  পমা: িুল পময়া  আনির পময়া  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642682836 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

219 আমরুল পময়া   পমা: আবুল পময়া  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642682840 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

220  পমা: পকাপকল পময়া   আপমর পহাসসন  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642682849 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

221  পমা: মাসুি পময়া   পখারসশি পময়া  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642682854 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

222 আজাি পময়া   পখারসশি পময়া  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 721564268256 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

223 িুধ পময়া  মাপিজ পময়া  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642683543 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

224 রংবান ু ওসমান গপণ  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642682882 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

225 রপিকুল ইসলাম  জাির পময়া  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642683090 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

226  পমা: সাত্তার পময়া  সানির পময়া  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642682920 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

227 আব্দলু সালাম  িুল ুপময়া  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642500006 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

228  পমা: আরস পময়া  গপণ পময়া  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642683072 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

229 কপলল পময়া   পবসাত মুদ্দি  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642682985 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

230 কাপির পময়া   পবসাত মুদ্দি  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642682902 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

231 রুিতন পময়া   পমা: জববার পময়া  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642683050 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

232  পমা: সসমি পময়া   পনওসলর বাি  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642682929 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 



233  পমা: আলম উদ্দিন   আ; পহপকম  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642682968 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

234 রপহছ পময়া  জাসহর উদ্দিন  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642682990 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

235  পমা: টটটু পময়া  ইদ্দিস পমযা  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642683070 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

236  পমা: পিরু ইসলাম  পসদ্দিক পময়া  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642683069 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

237  পমা: আরজ ুপময়া  িজর আলী  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642683005 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

238 
 পমা: নুসর আলম 

পময়া  
 পমা: আল্লাল উদ্দিন  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642683398 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

239 
 পমাছা: রপহছা 

আক্তার  
ওয়াহাব কারী  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642683514 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

240  পমা: আসাি মুিী  সাসমি মুিী  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642683408 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

241  পমা: িলাশ পময়া  কান্চন  পমযা  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642683377 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

242  পমা; বকুর পময়া  আসছন পমযা  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 901471151576 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

243  পমা: মাপনক পময়া   পমা: কিুছ পময়া  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642683445 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

244 সাসলহা আক্তার  িজ ুরহমান  পিন মজরু পশবাশ্রম ৪ 1নং কাইটাইল 310431253528 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

245  পগালাম রাববানী  পমা: রাশীি  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7210183493464 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

246  পমা: জসীম উদ্দিন  রপসি  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642683454 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

247  পমাছা: পিিা আক্তার  রুিচানাঁ চান  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642682931 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

248  পগালাম িারুক  মনাই পময়া  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642683664 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

249 নজরুল পময়া  কাসলক পময়া  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642683666 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

250 রপিকুল ইসলাম  মরম আলী  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 721564000031 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

251  পমা: পকাপকলা পময়া  লাল চানাঁ  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642682951 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

252 পবসু সরকার  ওসীনী সরকার  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642682789 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

253 হসনা আক্তার  কাসলক পময়া  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642683667 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

254 শুধাংশু পবশ্বাস  রাম সুন্দরু পবশ্বাস  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642682787 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

255 রাখাল সরকার  পগপরন্দ সরকার  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642682780 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

256 পিগন্দ পবশ্বাস  ভজন সরকার  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642682780 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 



257 রতন পবশ্বাস  সাধন পব্শ্বাস  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 721564263048 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

258  পগপরন্দ চন্দ্র সরকার  ধসনশ চন্দ্র সরকার  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642682859 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

259 সাধন চন্দ্র পবশ্বাস   শরংচন্দ্র পব্শ্বাস  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642683093 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

260 রানী বানী মন্ডল  অপনল মন্ডল  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642682763 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

261 হপরিাস পবশ্বাস  সুসরন্দ্র পব্শ্বাস  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7227405124959 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

262  পমা: শাহজাহান  পসরাজ আলী  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642682769 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

263 মাজ ুপময়া  ওসমান গপন  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 721564263411 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

264  পমা: পছাটন পময়া   পশখ িপরি  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642682857 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

265 এরশাি পময়া  রাপশি পময়া  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 721564282911 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

266  পমা: রাপশি পময়া  নবী পহাসসন  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642682909 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

267 
 পমাছা: পিয়ারা 

আক্তার  
আবুল পময়া  পিন মজরু ঐ ৪ 1নং কাইটাইল 7215642682901 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

268 মদ্দজবুর রহমান পমাকসশি আলী পিন মজরু পকশজানী ৫ 1নং কাইটাইল 7215642684828 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

269 সাইকুল ইসলাম ইব্রাপহম পিন মজরু ঐ ৫ 1নং কাইটাইল 7215642647788 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

270 িান্না আক্তার বুলবুল পময়া পিন মজরু ঐ ৫ 1নং কাইটাইল 7215642685281 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

271 নুরুল ইসলাম আব্দলু জপলল পিন মজরু ঐ ৫ 1নং কাইটাইল 7215642685039 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

272 লপলতা আক্তার আলাল উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৫ 1নং কাইটাইল 7215642684616 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

273 নুরুল আপমন পলহাজ  উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৫ 1নং কাইটাইল 7215642685339 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

274 সাত্তার িপকর পহাসসন আলী পিন মজরু ঐ ৫ 1নং কাইটাইল 7215642684377 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

275 সাইকুল ইসলাম আপমর উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৫ 1নং কাইটাইল 72156426884459 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

276 পজসপমন  আক্তার জসুয়ল পময়া পিন মজরু ঐ ৫ 1নং কাইটাইল 7215642685088 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

277 নুরুল ইসলাম চান্দালী পিন মজরু ঐ ৫ 1নং কাইটাইল 7215642684305 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

278 নান্টু পময়া পরহান উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৫ 1নং কাইটাইল 7215642685032 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

279 শহীি পময়া পখাসশ ডি আলী পিন মজরু ঐ ৫ 1নং কাইটাইল 7215642684753 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

280 কাচুম আলী জবান পহাসসন পিন মজরু ঐ ৫ 1নং কাইটাইল 7215642684700 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 



281 পমাজাসেল হক পসপলম খান পিন মজরু ঐ ৫ 1নং কাইটাইল 2617635443974 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

282 তাজ্জসন্নছা মসনা পময়া পিন মজরু ঐ ৫ 1নং কাইটাইল 7215642684322 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

283 সাজাহান পময়া পমাতাপলব পিন মজরু ঐ ৫ 1নং কাইটাইল 72156425684765 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

284 রনদ্দজয়া খাতুন ছপব ইসলাম পিন মজরু ঐ ৫ 1নং কাইটাইল 7215642684905 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

285 পনম ডল চন্দ্র পবশ্বশম ডা কাপতডক চন্দ্র পবশ্বশম ডা পিন মজরু ঐ ৫ 1নং কাইটাইল 7215642685101 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

286 আয়শা আক্তার মদ্দিল খাাঁ পিন মজরু ঐ ৫ 1নং কাইটাইল 7215642684029 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

287 শপিকুল ইসলাম নাদ্দজম উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৫ 1নং কাইটাইল 7215642685079 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

288 গাজী রহমান রহমালী পিন মজরু ঐ ৫ 1নং কাইটাইল 7215642684635 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

289 উপকল পময়া আপমর উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৫ 1নং কাইটাইল 7215642684843 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

290 রপহছা আক্তার িজল হক পিন মজরু ঐ ৫ 1নং কাইটাইল 7215642684658 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

291 কপল আক্তার আবু হাপনি পিন মজরু ঐ ৫ 1নং কাইটাইল 7215642684770 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

292 হাসজরা আক্তার ইকবাল খাাঁ পিন মজরু ঐ ৫ 1নং কাইটাইল 7215642685118 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

293 রমজান পময়া তারার বাি পিন মজরু ঐ ৫ 1নং কাইটাইল 7215642684698 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

294 পরজ পকান্নাহার পসরাজ পময়া পিন মজরু ঐ ৫ 1নং কাইটাইল 7215642684660 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

295 িুলবানু মপল্লক পিন মজরু ঐ ৫ 1নং কাইটাইল 7215642684696 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

296 পমনা আক্তার আব্দলু গপণ পিন মজরু ঐ ৫ 1নং কাইটাইল 9012394598533 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

297 তহুরা আক্তার আঃ সাত্তার পিন মজরু ঐ ৫ 1নং কাইটাইল 7215642684676 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

298 প্রহল্লাি তালুকিার মহানন্দ তালুকিার পিন মজরু ঐ ৫ 1নং কাইটাইল 7215642684021 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

299 পশল্পী আক্তার বকুল পময়া পিন মজরু ঐ ৫ 1নং কাইটাইল 7215642684035 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

300 ছাসলহা আক্তার জামাল পময়া পিন মজরু ঐ ৫ 1নং কাইটাইল 7215642684420 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

301 হাপমিা আক্তার  মগল পময়া  পিন মজরু পকশজানী ৬ 1নং কাইটাইল 7215642684420 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

302 কাজল পময়া  মঞ্জরু রহমান  পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 72156942684142 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

303 পরনা আক্তার  আঃ হক  পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642684673 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

304  পহসলনা আক্তার  ইসলাম উদ্দিন  পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642684303 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 



305 মাপিয়া আক্তার  আব্দরু রি  পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642684957 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

306 রপন পময়া   সসিুল হক  পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642685090 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

307 পমঠুন পময়া  মঞ্জরু রহমান  পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642684033 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

308 হাপিছ পময়া  রঞ্জ ুপময়া  পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642684042 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

309 সুপিয়া আক্তার  রতন পময়া  পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642685006 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

310 আল আপমন  ছিু পময়া  পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642684223 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

311  পশাভা আক্তার  আঃ পহপকম  পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 721564262000002 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

312 সারপত পিবনাথ  রামকৃষ্ণ  পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642684443 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

313 নূর নাহার   পছলামউদ্দিন  পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642684755 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

314 আবুল কাসশম   রজব আলী   পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642685078 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

315 জসুয়ল পময়া  মদ্দজবুর রহমান  পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642684914 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

316 আছমা আক্তার  পরটন পময়া  পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 72156426850002 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

317 আসনায়ারা আক্তার  স্বিন  পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642682943 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

318 রাসহলা আক্তার  িজলু  পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642684814 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

319 সাইিুল পময়া  আপছর উদ্দিন  পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642684178 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

320 ইসলাম উদ্দিন  আপছর উদ্দিন  পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642684180 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

321 কনা আক্তার  সাহা আলম  পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642682938 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

322 আল্পনা আক্তার  ছাইিুর ইসলাম  পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642684710 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

323 মদ্দিল পময়া  মজনু পময়া  পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642684649 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

324 সমসুন্নাহার  ঝানু পময়া  পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642685233 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

325  পহাসনা আক্তার জপসমউদ্দিন পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 721772684446 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

326 এরশাি পময়া মৃত িজলুল হক  পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 72156426846 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

327 নারগীস আক্তার  স্বা- একলাছ পময়া পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642684646 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

328 আসনায়ারা আক্তার  কালাচান পময়া পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 721564268479843 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 



329 পতাষা আক্তার  মৃত  পখারসশি পময়া পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642684092 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

330 জাহানারা আক্তার   পমাকসলছ পময়া পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642684805 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

331 দ্দজলু পময়া মাসলক পহাসসন পিন মজরু জয়িাশা ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661140 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

332 নুরুল আপমন পময়ার বাি পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661152 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

333 বাবুল পময়া আ: গপন পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642660818 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

334 রুকন পময়া শির উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661025 নাই পবলাসয়ত পহাসসন 01724752357 

335 সাহাব উদ্দিন রপহম উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642660815 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

336 মাসজিা আক্তার মৃত জজ পময়া পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 
1984721564200000

0 
নাই ছিু পময়া 

০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

337 শপহি পময়া মপিজ উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642660654 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

338 শামছুল আলম আ: জববার পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661566 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

339 পসপলম পময়া পতাতাব উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642660821 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

340 পসানা পময়া ইজ্জত আলী মুিী পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642660823 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

341 রুসমলা খাতুন আ: সাত্তার পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642660947 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

342 আঙূ্গরা আক্তার স্বিন পময়া পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642660984 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

343 বপবতা আক্তার সবুজ পময়া পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661076 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

344 পিসলায়ারা আক্তার আ: কপরম পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642660884 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

345 পরখা আক্তার পমলন পময়া পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642660830 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

346 পমনা আক্তার আদ্দজম উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642660950 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

347 পমলনা আক্তার আিুশ পময়া পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642660830 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

348 ওয়াপকজ পময়া আবুল পহাসসন পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661902 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

349 আলমগীর পময়া রুমালী পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661188 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 



350 ছাসলহা আক্তার  মৃত তাসল পহাসসন পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661991 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

351 মাইনুল ইসলাম মপহউদ্দিন পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661221 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

352 আপম্বয়া আক্তার পমলন পময়া পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661014 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

353 সবুজ পময়া আমীর পহাসসন পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661445 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

354 পববী আক্তার রতন পময়া পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661242 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

355 কপবর পময়া আ: খাসলক পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661932 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

356 পলহাজ উদ্দিন আ: হাপবব পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661020 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

357 পখাসিজা আক্তার সাসিক পময়া পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642000004 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

358 শপহি পময়া আ: সাত্তার পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642668601 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

359 পরসহনা পবগম মৃত রপহছ পময়া পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 
1965721564266180

0 
নাই ছিু পময়া 

০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

360 কুলসুম  আবূল পহাসসন পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661272 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

361 হাপিজরু রহমান ছাপবর উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661122 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

362 আহেি আলী লাল মামুি পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661555 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

363 আ: সাত্তার আ: পসানাির পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661121 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

364 পমা:  পমাস্তািা কালা পময়া পিন মজরু জয়িাশা ৬ 1নং কাইটাইল 9112031558028 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

365 মঞ্জরুা আক্তার হারুন পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642660083 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

366 ঝণ ডা  আক্তার পমন্টন পময়া পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661602 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

367 সনদ্দজতা আক্তার গপন পময়া পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661957 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

368 উচমান গপন আ:  রহমান পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642660072 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

369 শুপহলা আক্তার পিপনস পময়া পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661286 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 



370 সুপিয়া আক্তার িজল পময়া পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642666917 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

371 নাজমা আক্তার সপবকুল পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661272 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

372 সামছু পময়া আপ্তাজ পময়া পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7210823335493 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

373 নজরুল ইসলাম আ: গপন পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642660015 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

374 মাজ ুপময়া পসাবাহান পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661701 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

375 মসনায়ারা আ: হাপমি পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661711 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

376 আবুল কালাম মৃত হালান পময়া পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642660474 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

377 পরসহনা পবগম মৃত রপহচ পময়া পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 1965721564266180 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

378 পসরাজলু হক মপিজ উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642660648 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

379 আসয়শা আক্তার কাসয়শ পময়া পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642732171 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

380 রুনা আক্তার শাহাব উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661017 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

381 জয়গনা আক্তার মল ুপময়া পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661388 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

382 ময়না আক্তার মদ্দজবুর পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661338 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

383 পরাসকয়া আক্তার আলী আকবর পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661489 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

384 লপলতা লালচান পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661487 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

385 লাহুত পময়া পতাতা পময়া পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661560 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

386 পিসলায়ারা জামাল পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661300 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

387 পসানা পময়া আবুচান পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661514 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

388 আদ্দজিা আক্তার আলাল উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661297 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

389 পমনা আক্তার শাহজাহান পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661268 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 



390 নুরুল আপমন বকুল পময়া পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661544 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

391 সবুজ পময়া মৃত আতর আলী পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661813 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

392 সুসসন সসতন্দ্র চন্দ্র পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661477 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

393 হাপববুর রহমান চান খা পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661248 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

394 িজলু পময়া হাপিজ উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661255 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

395 মুখসলছ পময়া 
পমা: জয়নাল 

আসবিীন 
পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661250 নাই ছিু পময়া 

০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

396 পসনু্ধ রানী রাসজন্দ্র বম ডণ পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661959 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

397 অিলী রানী জীবন চন্দ্র রপবিাস পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7217415275251 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

398 পসপলনা আক্তার আবুল পময়া পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661747 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

399 আলতু পময়া মৃত কান্তু পময়া পিন মজরু জয়িাশা ৬ 1নং কাইটাইল 7215642660470 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

400 নুর আলম মদ্দিল হক পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642660874 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

401 রপবউল্লাহ পরাকন উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661720 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

402 আসনায়ারা আক্তার আ: রপহম পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642660092 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

403 তহুর পময়া মৃত ইন্নচ আলী পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642660114 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

404 আসজিা আক্তার আবুল কাসসম পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642660880 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

405 অজিুা   পমা: হারুন পময়া পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642660522 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

406 পসিালী রানী রপবিাস মিন রপবিাস পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661231 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

407 পমা: শাসয়ক পময়া মৃত আক্কাছ পময়া পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 
1990721564200010

0 
নাই ছিু পময়া 

০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

408 জলুহাস পময়া সতয়ব উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642660839 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

409 স্বপ্না আক্তার বকুল পময়া পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642665627 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 



410 রাসবয়া আক্তার আছর উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 721773000025 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

411 পিলু পময়া সনমুদ্দিন পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661074 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

412 রপিকুল ইসলাম অপললুর রহমান পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642660722 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

413 পসরাজ পময়া বানু পহাসসন পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642669090 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

414 বকুল পময়া   পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661240 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

415 সালাম পময়া আ: আদ্দজজ পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642660995 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

416 রাপশি পময়া লাল পময়া পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642660991 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

417 কালাম পময়া মৃত আ: জববার পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661821 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

418 তাজ ুপময়া পলহাজ উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661072 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

419 আ: জপলল সাধু পময়া পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661071 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

420 আনছার উদ্দিন জাসবি আলী পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642661041 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

421 সাসহরা আক্তার আপতকুর রহমান পিন মজরু ঐ ৬ 1নং কাইটাইল 7215642660939 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

422 রথা রানী সরকার নারায়ন চন্দ্র সরকার পিন মজরু কাইটাইল ৭ 1নং কাইটাইল 7215642686124 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

423 অপনতা রানী সরকার রতন চন্দ্র সরকার পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662211 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

424 আ: রাজ্জাক বাবর আলী পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662232 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

425 রাখাল নমিাস মনসমাহন পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662013 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

426 শম্ভু চন্দ্র বম ডণ বাসনশ্বর পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662584 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

427 সুভাস চন্দ্র  সুধীর সরকার পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662146 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

428 অষ্টমী রাণী  পমাহন বম ডন পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662596 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

429 হপরিাস পবশ্বাস চন্দ্র  পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662585 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 



430 মায়া রানী রদ্দিত পিবনাথ পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642686269 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

431 সুপশলা রাপন জানপক রপবিাস পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662395 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

432 মপনরুজ্জামান যতীন্দ্র চন্দ্র সরকার পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662660 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

433 বায়তী িাস সসতাষ নমিাস পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662096 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

434 তারা বান ু আলী পহাসসন পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662431 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

435 মপহম উদ্দিন জহর ক্বারী পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 
1949912380100000

0 
নাই ছিু পময়া 

০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

436 সুরজ্জামান নুরুল ইসলাম পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 
1994721564200010

0 
নাই ছিু পময়া 

০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

437 যমুনা রপবিাস পমাহন রপবিাস পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642686178 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

438 তপমজ আলী ইিু পময়া পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642686006 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

439 পছদ্দিক পময়া পহাসসন আলী পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662085 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

440 লব বম ডণ ওসরন্দ্র চন্দ্র বম ডন পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662630 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

441 মুপমনা আক্তার আ: হাপমি পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662722 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

442 অরবুলা আক্তার আ: জববার পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662857 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

443 সরলা রাণী সুপরন্দ্র চন্দ্র বম ডন পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662611 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

444 রনদ্দজৎ নমিাস সুধীর নমিাস পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662122 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

445 আরািন পময়া পসারাি আলী পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215684602061 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

446 শযমল চন্দ্র শীল হসরন্দ্র চন্দ্র শীল পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662698 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

447 আ: পহপলম পসানাির পময়া পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642686034 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

448 নারায়ন চন্দ্র িাস রাসজন্দ্র চন্দ্র পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642686287 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

449 নাপগ ডছ আক্তার মাসুি পময়া পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 
1991721564200000

0 
নাই ছিু পময়া 

০১৯১৫৪১৬২০

৬ 



450 চান পময়া িটটক পময়া পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662255 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

451 নুসর আলম আমি আলী পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662354 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

452 সরসসর মা মপনর উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662483 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

453 ঝন ডা রাণী পিসগন্দ্র চন্দ্র বম ডণ পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662636 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

454 ওবায়িুল্লাহ ঐ পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 
1994721564200000

0 
নাই ছিু পময়া 

০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

455 সুধীর চন্দ্র বম ডণ মদ্দন্দ্র চন্দ্র বম ডন পিন মজরু কাইটাইল ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662624 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

456 তরণী চন্দ্র অধর চন্দ্র পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662680 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

457 সিনা হান্নান পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662458 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

458 মাসজিা আলী আকবর পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662435 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

459 মুক্তা পহাসসন পসাসলমান পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662438 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

460 মসনায়ারা মাপনক পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 721564266268 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

461 পনপখল চন্দ্র িাস মৃত িুলাল চন্দ্র িাস পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642686258 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

462 রমজান আলী সাসহি আলী পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662481 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

463 পসাসলমান পহাসসন আলী পহাসসন পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662437 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

464 আরব আলী আক্কাব আলী পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662425 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

465 আইব আলী ঐ পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662419 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

466 যুপথ ক্ষম ডকার প্রাসনষ সরকার পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662779 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

467 সুকুমার চন্দ্র বম ডন মপনন্দ্র চন্দ্র বম ডণ পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662623 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

468 বাচ্চু পময়া নওয়াব আলী পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662940 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

469 িলাশ পময়া মঞ্জলু হক পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642666084 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 



470 মংপল রাপন িানু চন্দ্র পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662678 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

471 পবমল চন্দ্র বম ডন পগৌরাঙ্গ চন্দ্র পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 
1991721564200010

0 
নাই ছিু পময়া 

০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

472 নূরুল আমীন হাপকম খা পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662459 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

473 রদ্দিত চন্দ্র বম ডন পগৌরাঙ্গ চন্দ্র পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662626 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

474 রাসসল  জয়নাল উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662488 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

475 স্বরসতী নারায়ন চন্দ্র পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662597 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

476 সাইকুল জয়নাল উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662491 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

477 সাধন পিবনাথ রসমশ উ&&িন পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642666220 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

478 পনবারন পনতয নন্দ পবশ্বাস পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662032 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

479 অপনল চন্দ্র শশী চন্দ্র বম ডন পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662618 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

480 আল আমীন পসানা পময়া পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642686300 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

481 আ: রহমান জবর আলী পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642686170 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

482 পকাপকলা আক্তার আ: গপন পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642686175 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

483 রাপবয়া আক্তার আক্তার পহাসসন পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662913 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

484 আপছয়া আক্তার ওয়ািুি পময়া পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662730 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

485 রতন নমিাস মনসমাহান নমিাস পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662024 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

486 পচত্ত রিন পিসগন্দ পিবনাথ পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642666246 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

487 লক্ষ্মী রানী শুপসল চন্দ্র সরকার পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662189 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

488 আ: সাত্তার ইন কআডলী পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642666007 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

489 লক্ষ্মী রানী দ্দজসতন্দ্র নমিাস পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662065 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 



490 সুভাপষনী পশিালী নমিাস পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 
1954721564200000

0 
নাই ছিু পময়া 

০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

491 বন্দনা রানী িুলাল চন্দ্র সরকার পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662089 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

492 আ: বাসরক চাসন্দর বাি পিন মজরু কাইটাইল ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662506 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

493 রপব পহাসসন নুর পহাসসন পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662429 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

494 সুলতু পময়া নুর পহাসসন পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662397 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

495 দ্বীন ইসলাম কালা পময়া পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642666434 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

496 তহুরা আক্তার সুলতু পময়া পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642666110 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

497 সুমন চন্দ্র সুকুমার চন্দ্র সরকার পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662169 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

498 আলী আকবর পসরাজ আলী পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642666152 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

499 িুতুল বম ডন পবপিন চন্দ্র বম ডন পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662641 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

500 রনদ্দজত চন্দ্র সরকার সুপধর চন্দ্র পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662778 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

501 কাঞ্চন পময়া সাসহি আলী পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642666334 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

502 এরশািুর রহমান িুলাল পময়া পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 
1990721564200000

0 
নাই ছিু পময়া 

০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

503 পরসহনা আক্তার দ্দজন্নত আলী পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642686065 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

504 সাইকুল ইসলাম পনবাস আলী পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642686446 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

505 মপতউর রহমান বাছুর আলী পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642686295 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

506 ভজন চন্দ্র সাধন চন্দ্র পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662195 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

507 আলতু পময়া মুকসুি আলী পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662853 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

508 পরিন রপবিাস জানুসকা রপবিাস পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 
1990721564200000

0 
নাই ছিু পময়া 

০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

509 নারায়ন চন্দ্র পনবারন পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642662336 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 



510 িজ ুপময়া আ: কাপির পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642665471 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

511 রাপবয়া আক্তার চান পময়া পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642686143 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

512 নুর নাহার আলী আহেি পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642686157 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

513 সালমা আক্তার আ: কাপির পিন মজরু ঐ ৭ 1নং কাইটাইল 7215642665470 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

514 আপরিুল ইসলাম িসর আলী পিন মজরু 
িুগ ডাশ্রম ও 

জয়নগর 
৮ 1নং কাইটাইল 7215642665520 নাই ছিু পময়া 

০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

515 আলমগীর গাজী রহমান পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665448 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

516 হক পময়া লালা পময়া পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665361 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

517 বজলুল রহমান  মৃত কালার বাি পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665375 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

518 ইনচান পময়া িসর আলী পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665357 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

519 মসিনু পময়া জসুবি আলী পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665401 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

520 পরাকন  নুর পময়া পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665579 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

521 নয়ন পময়া সুন্দর আলী পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 2694809940738 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

522 পগাসলছা আক্তার রইচ উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665084 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

523 অনুহা আক্তার পতৌপহি পময়া পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665022 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

524 আক্কু পময়া তাসহর উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665807 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

525 পশল্পী আক্তার নুরুল ইসলাম পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665089 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

526 তহুরা আক্তার পবকচান পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665069 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

527 সুরপমনা আক্তার ইব্রাপহম পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 
################

# 
নাই ছিু পময়া 

০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

528 ইয়াছপমন আলী পহাসসন পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665096 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

529 পমনু পময়া মপল্লক পময়া পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665008 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 



530 শুভা আক্তার তাজ ুপময়া পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665050 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

531 পিরসিৌস আক্তার একলাছ উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665115 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

532 ইব্রাহীম পময়া মৃত ইিু চান পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665825 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

533 নুরনাহার আক্তার মীর পহাসসন পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665286 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

534 ইব্রাপহম পহকমত আলী পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665253 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

535 পসাহাগ পময়া নুর পময়া পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 
1987721564200000

0 
নাই ছিু পময়া 

০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

536 নুরুল হক মৃত ইপিস আলী পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665825 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

537 জসুলকা আক্তার পর্ন্রু্ পময়া পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665027 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

538 কমলা আক্তার আ: কিুস পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665407 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

539 উনূিা আক্তার বাহার উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665303 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

540 
পমাছা: রাস্ত্ত 

আক্তার 
মৃত আ: কিুস পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 195991238001 নাই ছিু পময়া 

০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

541 রতন পময়া িুলার বাি পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665804 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

542 
পমাছা: জপরিা 

আক্তার 
মৃত রুস্তম আলী পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665433 নাই ছিু পময়া 

০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

543 কুসমি আলী ঐ পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665054 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

544 স্বিন পময়া ইমান আলী পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665171 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

545 আলী আকবর চানির আলী পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665142 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

546 সাপন উল্লাহ আ: মদ্দজি পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665128 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

547 হাপববুর রহমান িারগ আলী পিন মজরু 
িুগ ডাশ্রম ও 

জয়নগর 
৮ 1নং কাইটাইল 7215642665797 নাই ছিু পময়া 

০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

548 আ: আলী আ: জপলল পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665766 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

549 পমা: শাহ আলম আ: খাসলক পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665404 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 



550 পশল্পী আক্তার মাসুি পময়া পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642669813 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

551 নুসরছা আক্তার  বাবুল পময়া পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665987 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

552 পমা: আবুল পময়া মৃত আরিান আলী পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665575 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

553 পবিযা পময়া তুিাপন পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665744 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

554 সপবকুল আ: মন্নাি পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 
1990721564200000

0 
নাই ছিু পময়া 

০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

555 আপনচ জালাল উদ্দিন পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 
1991721564200010

0 
নাই ছিু পময়া 

০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

556 পমাছা: পরখা আক্তার মৃত আ: আলী পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665566 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

557 আ: রপশি শুকুর আলী পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665745 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

558 রাপবয়া আ: কিুস পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665113 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

559 আসহিা আক্তার উনু পময়া পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665374 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

560 আলম আক্কাস আলী পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 1971721564200000 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

561 আনহারু আক্তার সপিকুল ইসলাম পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665308 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

562 পমা: আ: হাপলম মৃত চান পময়া পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 721776665321 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

563 মন্জরুা আক্তার পভকচান পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665921 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

564 রপহছ পময়া আ: রপশি পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642669339 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

565 নুরজাহান বজলু পময়া পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665413 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

566 মাসুি আিজাল পহাসসন পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 1590602393091 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

567 আ: রাপশি শসমস আলী পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665336 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

568 হাপিস পময়া সাবুর আলী পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665363 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

569 আ: কপরম মুকতুল পহাসসন পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665181 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 



570 নুর পময়া নাগর আলী পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665183 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

571 ইছব আলী আবু পময়া পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665075 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

572 পরশত পময়া আলী পহাসসন পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 721564265732 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

573 সুসলহা আক্তার আরাধন পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665186 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

574 জায়িা আক্তার আসনায়ার পহাসসন পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 7215642665680 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

575 রপবউল  নুরুল ইসলাম পিন মজরু ঐ ৮ 1নং কাইটাইল 1592824468738 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

576 নজরুল ইসলাম আবু চান পিন মজরু রামিুর ৯ 1নং কাইটাইল 7215642663550 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

577 পসদ্দিক পময়া আ: মপমন পিন মজরু ঐ ৯ 1নং কাইটাইল 7215642663554 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

578 রাজ ুরপবিাস মসহন্দ্র রপবিাস পিন মজরু শ্রীিুর ৯ 1নং কাইটাইল 
1966721564266410

0 
নাই ছিু পময়া 

০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

579 পমনপত নমিাস সুনীল চন্দ্র পিন মজরু রামিুর ৯ 1নং কাইটাইল 7215642663666 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

580 পবমলা রানী সসতাষ পিন মজরু শ্রীিুর ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664178 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

581 অপশ্বনী নমিাস সিয় নমিাস পিন মজরু শ্রীিুর ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664421 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

582 হাসলমা সবুজ পময়া পিন মজরু রামিুর ৯ 1নং কাইটাইল 7215642635766 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

583 অঞ্চলী রানী পবজয় চন্দ্র পিন মজরু শ্রীিুর ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664529 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

584 কালী রাণী পনবারুন পিন মজরু রামিুর ৯ 1নং কাইটাইল 7215642663663 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

585 নুরুল আমীন  আ: রপহম পিন মজরু রামিুর ৯ 1নং কাইটাইল 
1993721564200010

0 
নাই ছিু পময়া 

০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

586 রাসহলা আক্তার আ: হক পিন মজরু রামিুর ৯ 1নং কাইটাইল 7215642663635 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

587 পনশা রানী পি সন্তু পি পিন মজরু রামিুর ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664066 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

588 কাপির িজর আলী পিন মজরু রামিুর ৯ 1নং কাইটাইল 7215642663598 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

589 পসানা পময়া আনসন্দর বাি পিন মজরু বড়বাড়ী ৯ 1নং কাইটাইল 7215642663138 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 



590 আনার  আ: কাপির পিন মজরু বড়বাড়ী ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664684 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

591  পসাসলমা পতারাব আলী পিন মজরু রামিুর ৯ 1নং কাইটাইল 7215642663628 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

592 হাসমিা  রব আলী পিন মজরু শ্রীিুর ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664417 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

593 স্বিন সুধীর চন্দ্র পিন মজরু বাড়রী ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664958 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

594 সবুজ পময়া আ: হাসসম পিন মজরু রামিুর ৯ 1নং কাইটাইল 7215642663911 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

595 শহর বান ু চান পময়া  পিন মজরু বাড়রী ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664661 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

596 পশউপল  উত্তম চন্দ্র পি পিন মজরু বাড়রী ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664614 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

597 সুনীল  হসরন্দ্র চন্দ্র পিন মজরু রামিুর ৯ 1নং কাইটাইল 7215642663474 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

598 আল আমীন মুতু ডজ আলী পিন মজরু শ্রীিুর ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664455 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

599 পসরাজ পময়া মাপনক পময়া পিন মজরু রামিুর ৯ 1নং কাইটাইল 7215642663591 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

600 রমজান  মগল ভুইয়া পিন মজরু রামিুর ৯ 1নং কাইটাইল 7215642663506 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

601 আসলহা আক্তার নজরুল ইসলাম পিন মজরু বাড়রী ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664058 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

602 আল্লাসির মা আ: রহমান পিন মজরু বাড়রী ৯ 1নং কাইটাইল 1939721564200000 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

603 আশীষ পময়া আ: রাসশি পিন মজরু পশবিুর ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664390 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

604 জমুা রানী সরকার নারায়ন সরকার পিন মজরু রামিুর ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664077 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

605 বজলুর রশীি ইমান আলী পিন মজরু পশবিুর ৯ 1নং কাইটাইল 7215642663187 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

606 সপখনা আক্তার ছবাপল খা পিন মজরু বাড়রী ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664114 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

607 সাসবর মা আবাল পহাসসন পিন মজরু বাড়রী ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664658 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

608 নপমতা সরকার  স্বিন সরকার  পিন মজরু   ৯ 1নং কাইটাইল 7215642660388 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

609 নবাব খাাঁ  চানাঁহর খাাঁ পিন মজরু পশবিুর  ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664108 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 



610  পমা: আলমগীর পময়া  িুলাল পময়া  পিন মজরু ঐ  ৯ 1নং কাইটাইল 7215642663749 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

611 মাসজিা আক্তার  আবুচান  পিন মজরু ঐ  ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664926 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

612 রানী বালা িত্ত  পনপখল চন্দ্র  পিন মজরু ঐ  ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664094 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

613 সাহসবর মা  আব্দলু পহাসসন  পিন মজরু ঐ  ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664658 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

614  পমাছা: রাহবানু  আব্দরু রপহম  পিন মজরু শ্রীিুর  ৯ 1নং কাইটাইল 7215642663797 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

615 আ: আলহাজ  আলী ইিমত  পিন মজরু বাড়রী  ৯ 1নং কাইটাইল 7215642663851 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

616  পমা: আব্দলু পময়া  আলী আমজাি  পিন মজরু ঐ  ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664781 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

617  পমা: পলটন পময়া  পবল্লাল পময়া  পিন মজরু ঐ  ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664159 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

618 পরতা রানী পি   উিয় চন্দ্র পি  পিন মজরু ঐ  ৯ 1নং কাইটাইল 
1989612521800000

0 
নাই ছিু পময়া 

০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

619 পরবা রানী পি  সংকর চন্দ্র পি  পিন মজরু পশবিুর  ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664527 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

620 অঞ্চনা রানী পি  ঝন্টু চন্দ্র পি  পিন মজরু পশবিুর  ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664261 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

621 চঞ্চলা রানী সবশয  সুশীল পবশ্ব শম ডা  পিন মজরু ঐ  ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664266 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

622 পহপলম পময়া  আবু পময়া পিন মজরু ঐ  ৯ 1নং কাইটাইল 7215642663579 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

623 উিম চন্দ্র পি  শংকর চন্দ্র পি  পিন মজরু ঐ ৯ 1নং কাইটাইল 9776125218000000 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

624 পরিা আক্তার  আলী উসমান  পিন মজরু বাড়রী ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664342 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

625 আব্দলু আক্তার  গনু পময়া  পিন মজরু পশবিুর ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664781 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

626 পবসশ্বসর পি  সুপধর পি পিন মজরু বাড়রী ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664298 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

627 শযামল িয়াল  শুিাংশু চন্দ্র পি  পিন মজরু ঐ ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664962 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

628 ইনসাব আলী   পসানা হর পময়া  পিন মজরু ঐ ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664152 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

629 সাপিয়া আক্তার  পবল্লাল পময়া  পিন মজরু ঐ ৯ 1নং কাইটাইল 
1995721564200000

0 
নাই ছিু পময়া 

০১৯১৫৪১৬২০

৬ 



630 হপর চন্দ্রসি  সবকন্ঠু পময়া  পিন মজরু পশবিুর  ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664297 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

631 স্বিন রাণীসি  রণজীৎ চন্দ্র পি  পিন মজরু পশবিুর  ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664450 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

632 আলিমার রানীসত   পবজয় চন্দ্র পি  পিন মজরু ঐ  ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664247 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

633  রুিা রানী পি  স্বিন চন্দ্র পি  পিন মজরু ঐ  ৯ 1নং কাইটাইল 
1990721564200010

0 
নাই ছিু পময়া 

০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

634 হারান চন্দ্র পি  পশসবন্দ্র চন্দ্র পি  পিন মজরু ঐ  ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664398 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

635 রতন চন্দ্রসি  সন্তুস চন্দ্র পি  পিন মজরু বাড়রী  ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664082 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

636 হপর চন্দ্রসি  িূণ ড চন্দ্র পি  পিন মজরু পশবিুর  ৯ 1নং কাইটাইল 7215642663026 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

637 মন্টু চন্দ্র পি  সুসরশ চন্দ্র পি  পিন মজরু পশবিুর  ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664525 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

638 আবাধন পবিাস  রাজরু রপবিাস  পিন মজরু শ্রীিুর  ৯ 1নং কাইটাইল 
1994721564200010

0 
নাই ছিু পময়া 

০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

639 হাপলমা আক্তার  ঈপিস পময়া  পিন মজরু পশবিুর  ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664408 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

640 সুসবাধ িাস  পিসরন্দ্র িাস পিন মজরু ঐ  ৯ 1নং কাইটাইল 7215642663658 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

641 
পমাছা : িার পবনা 

আক্তার  
কাছম আলী  পিন মজরু রামিুর ৯ 1নং কাইটাইল 7215642663820 নাই ছিু পময়া 

০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

642 সুকুমার পি  হরনাথ পি  পিন মজরু পশবিুর ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664188 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

643 সুকুমার পি পনবারন চন্দ্র পি ্ পিন মজরু ঐ ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664366 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

644 আলী পময়া  পতারাব আলী  পিন মজরু রামিুর ৯ 1নং কাইটাইল 7215642663629 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

645 নন্দ চন্দ পি  পনবারন চন্দ্র পি পিন মজরু পশবিুর ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664278 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

646 পরখা রানী পি  পছাটন চন্দ্র পি পিন মজরু ঐ ৯ 1নং কাইটাইল 721780000049 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

647 সাইকুল ইসলাম  লালচান পময়া পিন মজরু ঐ ৯ 1নং কাইটাইল 7215642663930 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

648 সাপবত্রী রানী পি  পনসিন্দ্র চন্দ্র পি  পিন মজরু ঐ ৯ 1নং কাইটাইল 7215642663005 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

649 মালা রানী পি  সনদ্দজত চন্দ্র পি  পিন মজরু ঐ ৯ 1নং কাইটাইল 7215642663001 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 



650 তমা রানীসি পবকাশ চন্দ্র পি পিন মজরু ঐ ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664396 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

651 বাসতী রানী পি পশসবন্দ্র চন্দ্র পি পিন মজরু ঐ ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664428 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

652 সাতনা রানী অিু চন্দ্র পি পিন মজরু ঐ ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664404 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

653 পবউটট রানী  রন ুচন্দ্র পি পিন মজরু ঐ ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664335 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

654 গীতা রানী পি কানু চন্দ্র পি পিন মজরু ঐ ৯ 1নং কাইটাইল 7215642663027 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

655  সীমা রানী পি পনমন চন্দ্র পি পিন মজরু বাড়রী ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664536 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

656 এলাই পময়া মনতাজ খাাঁ পিন মজরু ঐ ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664165 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

657  পবল্পব পি  নয়ন চন্দ্র পি পিন মজরু পশবিুর ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664203 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

658 সুমরাজ পময়া  জসহর আলী  পিন মজরু পশবিুর ৯ 1নং কাইটাইল 7215642685956 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

659 মাপনক রপবিাস  ভারত রপবিাস  পিন মজরু পশবিুর ৯ 1নং কাইটাইল 7215642663736 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

660 আবুচান রপবিাস  ভরত রপবিাস  পিন মজরু পশবিুর ৯ 1নং কাইটাইল 7215642685905 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

661 পবগম আক্তার  নুরউদ্দিন  পিন মজরু পশবিুর ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664017 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

662 ওদ্দজি পভৌপমক পিসবন্দ্র পভৌপমক পিন মজরু পশবিুর ৯ 1নং কাইটাইল 7215642663469 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

663 লক্ষণ রানী পি  সুপনল পি  পিন মজরু পশবিুর ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664438 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

664 তিন চন্দ্র পি  অক্ষয় চন্দ্র পি পিন মজরু পশবিুর ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664401 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

665  রুমা রানী পি   পিবাপশষ পি  পিন মজরু পশবিুর ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664394 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

666 আনার পময়া আ: রাজ্জাক পিন মজরু পশবিুর ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664644 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

667  পবাধন চন্দ্র পি  রমনী কাত পি  পিন মজরু পশবিুর ৯ 1নং কাইটাইল 7215642664440 নাই ছিু পময়া 
০১৯১৫৪১৬২০

৬ 

668 হাইজলু  মৃত শাস্ত্ত পময়া  পিন মজরু  হাাঁসকুপড় ১ 2নং চানগাও 7215631666499 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

669 মামুন  ওহাব  পিন মজরু  হাাঁসকুপড় ১ 2নং চানগাও 2617294229889 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 



670 তাসহরা  জালাল  পিন মজরু  হাাঁসকুপড় ১ 2নং চানগাও 7215631666455 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

671 জানু  হালান পময়া  পিন মজরু  হাাঁসকুপড় ১ 2নং চানগাও 7215631666458 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

672 হালান  মুরমুজ আলী  পিন মজরু  হাাঁসকুপড় ১ 2নং চানগাও 7215631666460 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

673 িাসতমা  পমাসত্মিা  পিন মজরু  হাাঁসকুপড় ১ 2নং চানগাও 
################

# 
নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

674 নূরম্নল  ইহামদ্দিন  পিন মজরু  হাাঁসকুপড় ১ 2নং চানগাও 1947215631000020 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

675 শামীম  মুসপলম  পিন মজরু  হাাঁসকুপড় ১ 2নং চানগাও 7215631666473 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

676 রপহম উদ্দিন  সাসহি আরী  পিন মজরু  হাাঁসকুপড় ১ 2নং চানগাও 7215631666453 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

677 পমাঃ খায়রম্নল  পমাঃ সুলতু পময়া  পিন মজরু  হাাঁসকুপড় ১ 2নং চানগাও 7215631666440 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

678 পসপলনা  নূরম্ন ইসলাম  পিন মজরু  হাাঁসকুপড় ১ 2নং চানগাও 7215631666461 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

679 পশিালী  হালান  পিনমজরু হাাঁসকুপড়  ১ 2নং চানগাও 
1987721563100000

0 
নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

680 শািলা  রতন  পিন মজরু  হাাঁসকুপড় ১ 2নং চানগাও 7215631666344 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

681 সুতাহার  পখাসশ ডি  পিন মজরু  হাাঁসকুপড় ১ 2নং চানগাও 1990721563000130 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

682 সহুস লা খাতুন  মৃত আসক্কব আলী  পিনমজরু হাাঁসকুপড়  ১ 2নং চানগাও 7215631666396 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

683  পরদ্দজয়া  মৃত আলী আমজি  পিন মজরু  হাাঁসকুপড় ১ 2নং চানগাও 7215631666128 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

684 লাল পময়া  হাসু পময়া  পিন মজরু  হাাঁসকুপড় ১ 2নং চানগাও 7215631666524 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

685 পহিুল  মুতু ডজ আলী  পিন মজরু  হাাঁসকুপড় ১ 2নং চানগাও 7215631666545 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

686 িপরিা  হাসু পময়া  পিন মজরু  হাাঁসকুপড় ১ 2নং চানগাও 7215631666223 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

687 আনজরুা  রাজ ুপময়া  পিন মজরু  হাাঁসকুপড় ১ 2নং চানগাও 7215631666136 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

688  পলহাজ পময়া  আপমর উদ্দিন  পিন মজরু  হাাঁসকুপড় ১ 2নং চানগাও 7215631666294 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

689 সুজন  মৃত কপবর  পিন মজরু  হাাঁসকুপড় ১ 2নং চানগাও 7215631666123 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

690 বাবুল  ছাসবি আলী  পিন মজরু  হাাঁসকুপড় ১ 2নং চানগাও 7215631666151 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

691 আসমা  হাপববুর রহমান  পিন মজরু  হাাঁসকুপড় ১ 2নং চানগাও 7215631666148 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

692 নূরম্ন পময়া  ছাসবর আলী  পিন মজরু  হাাঁসকুপড় ১ 2নং চানগাও 7215631666145 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

693 মমতা  মদ্দজি  পিন মজরু  হাাঁসকুপড় ১ 2নং চানগাও 7215631666177 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 



694 জাপকয়া  আলমগীর  পিন মজরু  হাাঁসকুপড় ১ 2নং চানগাও 7215631666171 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

695 পরাপকয়া  সাসহর উদ্দিন  পিন মজরু  হাাঁসকুপড় ১ 2নং চানগাও 
1990721563100000

0 
নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

696 নাপগ ডস  ইছামদ্দিন  পিন মজরু  হাাঁসকুপড় ১ 2নং চানগাও 7215631666509 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

697 আপতকুর  মৃত নূর ইসলাম  পিন মজরু  হাাঁসকুপড় ১ 2নং চানগাও 7215631666134 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

698 রপব পহাসসন  এলাজ  পিন মজরু  হাাঁসকুপড় ১ 2নং চানগাও 7215631666531 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

699 িপরমাণ সরকার  মুখ সরকার  পিন মজরু  হাাঁসকুপড় ১ 2নং চানগাও 7215631666488 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

700 জাসমলা  মদ্দজবর  পিন মজরু  হাাঁসকুপড় ১ 2নং চানগাও 7215631666156 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

701 নূরম্নজ্জামান  পহকীম উদ্দিন  পিন মজরু  সমধাম ২ 2নং চানগাও 1518666235508 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

702 ওয়ািুি  মৃত আঃ হুসসন  পিন মজরু  সমধাম ২ 2নং চানগাও 7215631667149 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

703 পিরসিৌস  মৃত রমজান পময়া  পিন মজরু  সমধাম ২ 2নং চানগাও 7215631667075 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

704 পমছু পময়া  মৃত ইসমাইল  পিন মজরু  সমধাম ২ 2নং চানগাও 7215631667099 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

705 পছাটন পময়া  মৃত আলী পনওয়াজ  পিন মজরু  সমধাম ২ 2নং চানগাও 7215631667327 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

706 আঃ হাই  মৃত আঃ হাপকম  পিন মজরু  সমধাম ২ 2নং চানগাও 7215631667118 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

707 খুসশ ডি পময়া   পমাঃ পবসাত  পিন মজরু  সমধাম ২ 2নং চানগাও 7215631667770 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

708 বাতুল পময়া  মৃত জপলল পময়া  পিন মজরু  সমধাম ২ 2নং চানগাও 7215631667176 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

709 মনজরুা আক্তার  জাহাঙ্গীর  পিন মজরু  সমধাম ২ 2নং চানগাও 7215631667202 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

710 উনু পময়া  জমধর  পিন মজরু  সমধাম ২ 2নং চানগাও 7215631667211 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

711 তারম্ন পময়া  মৃত নবী পনওয়াজ  পিন মজরু  সমধাম ২ 2নং চানগাও 7215631667272 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

712 অজরুা আক্তার  মৃত জমধর  পিন মজরু  সমধাম ২ 2নং চানগাও 7215631667285 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

713 কপল  মৃত মপত  পিন মজরু  সমধাম ২ 2নং চানগাও 7215631667352 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

714 আলম পময়া  মৃত আঃ কপরম  পিন মজরু  সমধাম ২ 2নং চানগাও 7215631667276 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

715 সালাম পময়া  মদ্দজি পময়া পিন মজরু  সমধাম ২ 2নং চানগাও 7215631667237 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

716 পমাঃ পছাটন পময়া  শামছুদ্দিন  পিনমজরু সমধাম ২ 2নং চানগাও 72156316 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

717 সাহাব উদ্দিন  মৃত আক্রাম আলী  পিন মজরু  সমধাম ২ 2নং চানগাও 7215631667840 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 



718 আল আমীন  নয়ন পময়া  পিন মজরু  সমধাম ২ 2নং চানগাও 
1991721563100000

0 
নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

719 হাপববুর রহমান  মৃত আঃ মদ্দজি  পিন মজরু  সমধাম ২ 2নং চানগাও 7215631667320 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

720 আনজ ুপময়া  মৃত লাল পময়া  পিন মজরু  সমধাম ২ 2নং চানগাও 7215631667817 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

721 পমাঃ নূর পময়া  মৃত লালু পহাসসন  পিন মজরু  সমধাম ২ 2নং চানগাও 7215631667 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

722 রাপবয়া আক্তার  মৃত িপরি পহাসসন  পিন মজরু  সমধাম ২ 2নং চানগাও 7215631667 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

723 রপবউল আওয়াল   মঞ্জ ুপময়া  পিন মজরু  সমধাম ২ 2নং চানগাও 7215631667320 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

724 সাসলহ আহেি  মৃত কুপলর বাি  পিন মজরু  নয়ািাড়া  ২ 2নং চানগাও 7215631667803 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

725 কুলসুমা আক্তার  আপনছ পময়া  পিন মজরু  নয়ািাড়া  ২ 2নং চানগাও 7215631667748 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

726 হাপমিা আক্তার  আবুল কাসসম  পিন মজরু  নয়ািাড়া  ২ 2নং চানগাও 7215631667676 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

727 পশল্পী আক্তার  বুলবুল পময়া  পিন মজরু  নয়ািাড়া  ২ 2নং চানগাও 7215631667649 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

728 বকুল পময়া  মৃত হাসসন আলী  পিন মজরু  নয়ািাড়া  ২ 2নং চানগাও 7215631667694 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

729 শামছুন্নাহার  পসানা পময়া  পিন মজরু  নয়ািাড়া  ২ 2নং চানগাও 7215631667756 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

730 সুপিয়া আক্তার  আলী উসমান  পিন মজরু  নয়ািাড়া  ২ 2নং চানগাও 7215631667893 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

731 আসমা আক্তার  পরাকন পময়া  পিন মজরু  নয়ািাড়া  ২ 2নং চানগাও 7215631667798 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

732 তহুরা আক্তার  সুজন পময়া  পিন মজরু  নয়ািাড়া  ২ 2নং চানগাও 7215631667850 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

733 পরকুল পময়া  িজর উদ্দিন  পিন মজরু  নয়ািাড়া  ২ 2নং চানগাও 
1992721563100000

0 
নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

734 নাসপরন  পগয়াস উদ্দিন  পিন মজরু  নয়ািাড়া  ২ 2নং চানগাও 7215631667899 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

735 পলটন পময়া  উসছন আলী  পিন মজরু  নয়ািাড়া  ২ 2নং চানগাও 7215631667746 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

736 শামীম আহসেি  মৃত খুসশ ডি  পিন মজরু  নয়ািাড়া  ২ 2নং চানগাও 7215631655796 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

737 মমতা আক্তার  মৃত আঃ পছাবান পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 7215631655338 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

738 হাপিজরু  মৃত মজনু পময়া  পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 7215631655440 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

739 রপিকুল ইসলাম  রতন পময়া  পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 7215631655785 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

740 আলাল উদ্দিন  মৃত জাসহর উদ্দিন  পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 7215631655437 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

741 পমািাজ্জল পময়া  মৃত আঃ লপতি  পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 7215632687676 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 



742 আরব আলী  মৃত এয়াি আলী  পিনমজরু চানগা াঁও  ৩ 2নং চানগাও 7215631655337 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

743 পগাসলসত্মা  পরিন  পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 7215631687672 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

744 পশল্পী আক্তার  মৃত আবুল পহাসসন  পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 72156316554405 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

745 আলাল উদ্দিন  কালা পময়া  পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 721563165556 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

746 মপত পময়া  িুঃখু পময়া  পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 721563165498 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

747 মকুল পময়া   আবুল মনসুর  পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 721563165387 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

748 আলী হুসসন  আঃ াক্কাছ  পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 721563165388 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

749 শপিকুল ইসলাম  িীন আলী  পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 721563165521 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

750 পভকচান  িজল কপরম  পিনমজরু চানগা াঁও  ৮ 2নং চানগাও 7215631658962 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

751 পমাহােি আলী  আঃ রহমান  পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 721563165726 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

752 বকুলা আক্তার  উছমান গপণ  পিনমজরু চানগা াঁও ৮ 2নং চানগাও 7215631658530 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

753 হাসরছ পময়া   সসয়ি আলী  পিনমজরু রত্নিুর  ৬ 2নং চানগাও 7215631657085 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

754 কালাম  চানির  পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 7215631000001 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

755 পমাশারি পহাসসন  মজপলশ পময়া  পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 721563165700 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

756 িারভীন আক্তার  শামছুজ্জামান  পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 721563165400 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

757 মাশখুিা  মাহবুব আলম  পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 721563165447 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

758 মাপনক পময়া  আইন উদ্দিন  পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 721563165780 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

759 হািসা আক্তার  আঃ জপলল  পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 721563165427 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

760 আদ্দজজলু হক  আঃ পহপকম  পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 721563165336 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

761 পহপি আক্তার  বকুল  পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 721563165782 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

762 িুলসছরা  বজলু পময়া  পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 721563165467 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

763 জসুয়ল  মৃত আঃ জপলল  পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 721563165633 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

764 িান্না আক্তার  আঙু্গর পময়া  পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 721563165777 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

765 বুলবুল  আছব আলী  পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 721563165696 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 



766 আলী আকবর  ওসহি আলী খান  পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 721563165696 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

767 আবুল পহাসসন  আছব আলী  পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 721563165370 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

768 আঃ সালাম  মৃত মজনুপময়া  পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 7215631655441 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

769 মুসা পময়া  আঃ জপলল  পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 7215631655425 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

770 এখলাছ  রপহছ উদ্দিন  পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 721563165757 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

771 পসকুল  পিওয়ান আলী  পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 721563165716 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

772 পবউটট  ইউসুি আলী   পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 721563165554 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

773 পতািাসয়ল পময়া  মজপলশ পময়া  পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 
1995721563100000

0 
নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

774 জপসম উদ্দিন  মৃত খুসশ ডি আলী  পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 721563165586 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

775 নুর পময়া  উসছন আলী  পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 721563165790 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

776 পভÿচান  আঃ আজাি  পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 721563165458 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

777 কাজল  খুসশি  পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 721563165726 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

778 আল আমীন  আঃ মাসলক  পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৩ 2নং চানগাও 721563165469 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

779 রপহমা  পরয়াজ উদ্দিন  পিন মজরু  আপলয়ারিুর ৩ 2নং চানগাও 721563165592 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

780 জাপহিা  লাল পময়া  পিন মজরু  আপলয়ারিুর ৩ 2নং চানগাও 721563165908 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

781 পখাসশ ডি পময়া  পগালির  পিন মজরু  আপলয়ারিুর ৩ 2নং চানগাও 721563165992 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

782 আব্দলু মদ্দজি  সসয়ি আলী  পিন মজরু  আপলয়ারিুর ৩ 2নং চানগাও 721563165642 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

783 তাইজ উদ্দিন  আসবি আলী পিন মজরু  শাহািুর ৪ 2নং চানগাও 721563165801 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

784 িজর উদ্দিন  হাসান আলী পিন মজরু  শাহািুর ৪ 2নং চানগাও 721563165090 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

785 বাচ্চু পময়া  সুরম্নজ আলী  পিন মজরু  শাহািুর ৪ 2নং চানগাও 9024701178341 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

786 রম্নহুল আপমন  আল উসমান  পিন মজরু  শাহািুর ৪ 2নং চানগাও 721563165341 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

787 আব্দলু গপণ  আব্দলু হাপকম  পিন মজরু  শাহািুর ৪ 2নং চানগাও 7215631656301 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

788 সুলতু  লাল চান  পিন মজরু  শাহািুর ৪ 2নং চানগাও 721563165810 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

789 পরকুল  রাল চান  পিন মজরু  শাহািুর ৪ 2নং চানগাও 721563165814 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 



790 িুলচান  মপহম  পিন মজরু  শাহািুর ৪ 2নং চানগাও 721563165845 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

791 হাসজরা  গিুর  পিন মজরু  শাহািুর ৪ 2নং চানগাও 721563165802 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

792 জায়িা আক্তার  পমাঃ শামছুদ্দিন  পিনমজরু চানগা াঁও ৪ 2নং চানগাও 7215631656116 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

793 আসনায়ারা আক্তার  পসকান্দর  পিন মজরু  শাহািুর ৪ 2নং চানগাও 721563165089 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

794 রতন  ইয়াছ আলী  পিন মজরু  শাহািুর ৪ 2নং চানগাও 721563165042 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

795 এখলাছ উদ্দিন সাসমি আলী  পিন মজরু  শাহািুর ৪ 2নং চানগাও 721563165947 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

796 পবগম  কাদ্দজম উদ্দিন  পিন মজরু  শাহািুর ৪ 2নং চানগাও 721563165059 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

797 পহলাল  কাদ্দজম উদ্দিন  পিন মজরু  শাহািুর ৪ 2নং চানগাও 721563165014 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

798 িাসতমা আক্তার  আঃ জপলল  পিন মজরু  শাহািুর ৪ 2নং চানগাও 7215631656035 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

799 সরবুলা  আহেি তাং  পিন মজরু  শাহািুর ৪ 2নং চানগাও 721563165033 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

800 পরখা  নূর নবী  পিনমজরু শাহািুর ৪ 2নং চানগাও 
1964721563100000

0 
নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

801 আপম্বয়া  সবুজ পময়া পিন মজরু  শাহািুর  ৪ 2নং চানগাও 721563165087 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

802 নারপগস  মৃত পসাসহল পময়া পিন মজরু  শাহািুর  ৪ 2নং চানগাও 7215631655849 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

803 মাসজিা  িুধ পময়া  পিন মজরু  শাহািুর  ৪ 2নং চানগাও 721563165022 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

804 সুলতানা  মসসত্মাষ পিন মজরু  শাহািুর  ৪ 2নং চানগাও 721563165849 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

805 আসলয়া আক্তার  আঃ পহপকম  পিন মজরু  শাহািুর  ৪ 2নং চানগাও 721563156113 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

806 সবুজ পময়া  বাসরক  পিন মজরু  শাহািুর  ৪ 2নং চানগাও 721563165833 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

807 আলী আকবর  ছসমি  পিন মজরু  শাহািুর  ৪ 2নং চানগাও 721563165071 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

808 উসমান গপণ   আব্দলু হাপকম পিন মজরু  শাহািুর  ৪ 2নং চানগাও 721563165109 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

809 পনলুিা আক্তার  পতাতা পময়া  পিন মজরু  শাহািুর  ৪ 2নং চানগাও 721563165970 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

810 পশউলী  মিপলশ  পিন মজরু  শাহািুর  ৪ 2নং চানগাও 721563165301 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

811 হাসজরা খানম  মদ্দজবুর রহমান  পিন মজরু  শাহািুর  ৪ 2নং চানগাও 721563165196 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

812 পহসলনা  িুধ পময়া  পিন মজরু  শাহািুর  ৪ 2নং চানগাও 721563165881 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

813 পশিালী  স্বিন  পিন মজরু  শাহািুর  ৪ 2নং চানগাও 721563165878 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 



814 পরভা  জালাল উদ্দিন  পিন মজরু  শাহািুর  ৪ 2নং চানগাও 721563165945 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

815 পরখা আক্তার  মৃত আঃ রপশি  পিন মজরু  শাহািুর  ৪ 2নং চানগাও 721563165672 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

816 আংগু পময়া  িুঃখু পময়া  পিন মজরু  শাহািুর  ৪ 2নং চানগাও 7215631655595 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

817 অজুডনা আক্তার  কামরম্নল  পিন মজরু  শাহািুর ৫ 2নং চানগাও 7215631656540 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

818 পরাকনা  লুৎিুর  পিন মজরু  শাহািুর ৫ 2নং চানগাও 7215631656547 নাই পমাঃ আল-আপমন 1753369930 

819 হাসজরা  িুলভ আলী  পিন মজরু  শাহািুর ৫ 2নং চানগাও 7215631656544 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

820 সাসহিা  হাসরছ  পিন মজরু  শাহািুর ৫ 2নং চানগাও 7215631656542 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

821 আলাপমন  বাহার উদ্দিন  পিন মজরু  শাহািুর ৫ 2নং চানগাও 7215631656645 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

822 রম্নপবনা  পমলন  পিন মজরু  শাহািুর ৫ 2নং চানগাও 7215631656501 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

823 সবুজ পময়া  আদ্দজম উদ্দিন  পিন মজরু  শাহািুর ৫ 2নং চানগাও 7215631656681 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

824 জাহানারা  িুল পচৌধুরী  পিন মজরু  শাহািুর ৫ 2নং চানগাও 7215631656281 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

825 সম্রাট পময়া  পরজাক  পিন মজরু  শাহািুর ৫ 2নং চানগাও 7215631656821 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

826 আব্দলু হাপমি  মুকসুি  পিন মজরু  শাহািুর ৫ 2নং চানগাও 72156310000021 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

827 ছাতু পময়া  র্ালু পময়া  পিন মজরু  শাহািুর ৫ 2নং চানগাও 7215631656456 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

828 িুলাল পময়া  পসিু পময়া  পিন মজরু  শাহািুর ৫ 2নং চানগাও 7215631656453 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

829 কালন পময়া  কালু পময়া  পিন মজরু  শাহািুর ৫ 2নং চানগাও 7215631656324 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

830 পকাপকলা আক্তার  পবলস্নাল পময়া  পিন মজরু  শাহািুর ৫ 2নং চানগাও 7215631656131 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

831 সুজন পময়া  কিুস পময়া  পিন মজরু  শাহািুর ৫ 2নং চানগাও 7215631656401 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

832 জহুরা আক্তার  জসীম উদ্দিন  পিন মজরু  শাহািুর ৫ 2নং চানগাও 7215631656341 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

833 িলাশ পময়া  মদ্দিল পময়া  পিন মজরু  শাহািুর ৫ 2নং চানগাও 72156310000201 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

834 পরসহনা আক্তার  পভÿ ু পময়া  পিন মজরু  শাহািুর ৫ 2নং চানগাও 7215631656351 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 



835 আদ্দজি পময়া  আনহর আলী  পিন মজরু  শাহািুর ৫ 2নং চানগাও 7215631656181 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

836 খাসলিা আক্তার  কাঞ্চন  পিন মজরু  শাহািুর ৫ 2নং চানগাও 7215631656281 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

837 আব্দলু বাসরক  সাধু িপকর  পিন মজরু  শাহািুর ৫ 2নং চানগাও 7215631656900 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

838 পখাকন পময়া  আব্দরু জববার  পিন মজরু  শাহািুর ৫ 2নং চানগাও 7215631656841 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

839 পগালাি র্ালু পময়া  পিন মজরু  শাহািুর ৫ 2নং চানগাও 7215631656821 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

840 হলুি পময়া  উসছন আলী  পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৫ 2নং চানগাও 7215631655347 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

841 এংরাসজর মা  মৃত উসছন আলী পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৫ 2নং চানগাও 7215631655345 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

842 সাপির পময়া  কুসবি আলী   পিন মজরু  িূব ডিাড়া ৫ 2নং চানগাও 7215631656542 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

843 আব্দলু লপতি  মাপিজ উদ্দিন  পিনমজরু রত্নিুর  ৬ 2নং চানগাও 721563165791 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

844 আলীম উদ্দিন   আবুল পহাসসন  পিন মজরু  রত্নিুর  ৬ 2নং চানগাও 721563165303 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

845 সরসসর মা  মপহম উদ্দিন  পিন মজরু  রত্নিুর  ৬ 2নং চানগাও 721563165442 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

846 মান্নাছ পময়া  মপহম উদ্দিন  পিন মজরু  রত্নিুর  ৬ 2নং চানগাও 721563165577 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

847 লাহুত পময়া  মপহম উদ্দিন  পিন মজরু  রত্নিুর  ৬ 2নং চানগাও 721563165444 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

848 আসবিা খাতুন  আব্দরু মান্নান  পিন মজরু  রত্নিুর  ৬ 2নং চানগাও 721563165439 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

849 এখলাছ পময়া  মপহম উদ্দিন  পিন মজরু  রত্নিুর  ৬ 2নং চানগাও 721563165441 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

850 পসানা পময়া  মপহম উদ্দিন  পিন মজরু  রত্নিুর  ৬ 2নং চানগাও 721563165264 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

851 সাসহরা আক্তার  আঃ আহাি  পিন মজরু  রত্নিুর  ৬ 2নং চানগাও 721563165264 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

852 পহপলম পময়া  শাসহর উদ্দিন  পিন মজরু  রত্নিুর  ৬ 2নং চানগাও 721563165052 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

853 পসপলম পময়া  শাসহর উদ্দিন  পিন মজরু  রত্নিুর  ৬ 2নং চানগাও 721563165089 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

854 পরয়াজ উদ্দিন  আবাল পহাসসন  পিন মজরু  রত্নিুর  ৬ 2নং চানগাও 721563165250 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 



855 পরটন পময়া  আপিল উদ্দিন  পিন মজরু  রত্নিুর  ৬ 2নং চানগাও 721563165138 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

856 কামরম্নল পময়া  কমল উদ্দিন  পিন মজরু  রত্নিুর  ৬ 2নং চানগাও 721563165598 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

857 িজলুর রহমান  আবুল পহপকম  পিনমজরু রত্নিুর  ৬ 2নং চানগাও 6715837394345 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

858 কমল উদ্দিন  ছন্দ ুপময়া  পিনমজরু রত্নিুর  ৬ 2নং চানগাও 7215631657511 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

859 আশি আলী  ইমান আলী  পিন মজরু  রত্নিুর  ৬ 2নং চানগাও 721563165336 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

860 পিলসনহার আক্তার  আরশ পময়া  পিনমজরু রত্নিুর  ৬ 2নং চানগাও 7215631657516 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

861 টটিু সুলতান  মৃত উচমান  পিনমজরু রত্নিুর  ৬ 2নং চানগাও 7215631657664 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

862 আব্দলু পহপলম  আশি আলী  পিন মজরু  রত্নিুর  ৬ 2নং চানগাও 
1991721563100000

0 
নাই 

পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

863 আব্দসু সাত্তার  ইমান আলী  পিন মজরু  রত্নিুর  ৬ 2নং চানগাও 721563165329 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

864 আলী ইসলাম  আব্দলু সাত্তার  পিন মজরু  রত্নিুর  ৬ 2নং চানগাও 
1990721563100000

0 
নাই 

পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

865 িুতুল পময়া  বাসরক পময়া  পিন মজরু  রত্নিুর  ৬ 2নং চানগাও 721563165502 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

866 আঞ্জ ুপময়া  মুক্তু পময়া  পিন মজরু  রত্নিুর  ৬ 2নং চানগাও 721563165162 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

867 আরজ ুপময়া  লিুন পময়া  পিন মজরু  রত্নিুর  ৬ 2নং চানগাও 721563165546 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

868 আংগুর পময়া  মৃত বাসরক পময়া  পিন মজরু  রত্নিুর  ৬ 2নং চানগাও 721563165590 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

869 পহরন পময়া  রমজান পময়া  পিন মজরু  রত্নিুর  ৬ 2নং চানগাও 7215631655245 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

870 ছিু পময়া  মৃত বাবর আলী  পিন মজরু  রত্নিুর  ৬ 2নং চানগাও 721563165466 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

871 আব্দরু রাজ্জাক  পসরাজ উদ্দিন খান  পিন মজরু  রত্নিুর  ৬ 2নং চানগাও 721563165464 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

872 এয়াি পহাসসন  বািুর আলী  পিন মজরু  রত্নিুর ৭ 2নং চানগাও 721563165716 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

873 আঃ হক  বানু পহাসসন  পিন মজরু  রত্নিুর ৭ 2নং চানগাও 721563165957 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

874 জসুলকা আক্তার  আঃ খাসলক  পিন মজরু  রত্নিুর ৭ 2নং চানগাও 721563165717 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 



875 িজলুর রহমান  মগল  পিন মজরু  রত্নিুর ৭ 2নং চানগাও 721563165935 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

876 শাহ আলম  জালাল উদ্দিন  পিন মজরু  রত্নিুর ৭ 2নং চানগাও 721563165101 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

877 আলাল উদ্দিন  নুর পহাসসন  পিন মজরু  রত্নিুর ৭ 2নং চানগাও 721563165495 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

878 ইমাম রাপশি  পসকান্দর  পিন মজরু  রত্নিুর ৭ 2নং চানগাও 721563165491 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

879 পশসলারা আক্তার  পমাহােি আলী  পিন মজরু  রত্নিুর ৭ 2নং চানগাও 721563165306 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

880 জাপকর পহাসসন  চান পময়া  পিন মজরু  রত্নিুর ৭ 2নং চানগাও 721563165984 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

881 িপরিা আক্তার  খুসশ ডি  পিন মজরু  রত্নিুর ৭ 2নং চানগাও 721563165638 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

882 আরজ আলী  মনির আলী  পিন মজরু  রত্নিুর ৭ 2নং চানগাও 721563165992 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

883 সাইকুল ইসলাম  আব্দলু আলী  পিন মজরু  রত্নিুর ৭ 2নং চানগাও 
1976902470300000

0 
নাই 

পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

884 পহরন পময়া আঃ কিুস  পিন মজরু  রত্নিুর ৭ 2নং চানগাও 721563165239 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

885 আবুল হাসসম  সািত আলী  পিন মজরু  রত্নিুর ৭ 2নং চানগাও 721563165662 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

886 িজর রহমান  মনছর আলী  পিন মজরু  রত্নিুর ৭ 2নং চানগাও 721563165413 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

887 লÿ ু পময়া  আঃ মদ্দজি  পিন মজরু  রত্নিুর ৭ 2নং চানগাও 721563165681 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

888 আঃ রপশি  সতয়ব আলী  পিন মজরু  রত্নিুর ৭ 2নং চানগাও 721563165094 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

889 আসু সাসহি  মপহ উদ্দিন  পিন মজরু  রত্নিুর ৭ 2নং চানগাও 721563165407 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

890 শরসশর মা  আঃ মদ্দজি  পিন মজরু  রত্নিুর ৭ 2নং চানগাও 721563165678 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

891 হাসমিা আক্তার  আঃ সালাম  পিন মজরু  রত্নিুর ৭ 2নং চানগাও 721563165789 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

892  পসপলম পময়া  আঃ পছাবহান  পিন মজরু  রত্নিুর ৭ 2নং চানগাও 721563165371 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

893 জানু পময়া  মপহ উদ্দিন  পিন মজরু  রত্নিুর ৭ 2নং চানগাও 721563165811 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

894  পরাসমিা আক্তার  ইছাক পময়া  পিন মজরু  রত্নিুর ৭ 2নং চানগাও 721563165790 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 



895 জামাল পময়া  দ্দজন্নত আলী  পিন মজরু  রত্নিুর ৭ 2নং চানগাও 721563165427 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

896 আদ্দজজরু রহমান  আক্রম আলী  পিন মজরু  রত্নিুর ৭ 2নং চানগাও 721563165417 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

897 নূরম্নল হক  তাসহর উদ্দিন  পিন মজরু  রত্নিুর ৭ 2নং চানগাও 721563165468 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

898 আবুল পময়া  ছন্দ ুপময়া  পিন মজরু  রত্নিুর ৭ 2নং চানগাও 721563165763 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

899 পগালাি পময়া  আঃ মন্নাি  পিনমজরু রত্নিুর  ৭ 2নং চানগাও 7215631657751 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

900 পহলাল উদ্দিন  ছন্দ ুপময়া  পিন মজরু  রত্নিুর ৭ 2নং চানগাও 721563165777 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

901 ইসলাম উদ্দিন  মাইন উদ্দিন  পিনমজরু রত্নিুর  ৭ 2নং চানগাও 7215631657785 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

902  পরশনা পবগম  রাপশি পময়া  পিন মজরু  রত্নিুর ৭ 2নং চানগাও 721563165770 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

903 কাকন আক্তার  আবুল পময়া  পিন মজরু  রত্নিুর ৭ 2নং চানগাও 7215631657669 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

904 জামাপিল  আব্দলু আলী পিন মজরু  রত্নিুর ৭ 2নং চানগাও 721563165986 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

905 হাপসম উদ্দিন  আঃ রহমান  পিন মজরু  মড়লিাড়া  ৮ 2নং চানগাও 7215631658862 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

906 পমাখসলছ উদ্দিন  মৃত আঃ রউি  পিন মজরু  মড়লিাড়া  ৮ 2নং চানগাও 7215631658856 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

907 এখলাছ পময়া  রাজার বাি  পিন মজরু  মড়লিাড়া  ৮ 2নং চানগাও 7215631658801 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

908 মন্তু পময়া  ইসরাপিল পময়া  পিন মজরু  মড়লিাড়া  ৮ 2নং চানগাও 7215631654956 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

909 শান্তু পময়া  আপমর উদ্দিন  পিন মজরু  মড়লিাড়া  ৮ 2নং চানগাও 7215631658883 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

910 আঃ কপরম  আঃ আদ্দজজ  পিন মজরু  মড়লিাড়া  ৮ 2নং চানগাও 7215631658890 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

911 কাজল পময়া  পগাছা পময়া  পিন মজরু  মড়লিাড়া  ৮ 2নং চানগাও 1971721563100000 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

912 মুসপলম পময়া  মৃত হাসছন আলী  পিন মজরু  মড়লিাড়া  ৮ 2নং চানগাও 7215631658609 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

913 বাবুল পময়া  মিপলস পময়া  পিনমজরু চানগা াঁও  ৮ 2নং চানগাও 7215631658596 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

914 খুিবানু  কাজী রহমান  পিন মজরু  মড়লিাড়া  ৮ 2নং চানগাও 7215631658923 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 



915 িুতুলা আক্তার  আলাল উদ্দিন  পিন মজরু  মড়লিাড়া  ৮ 2নং চানগাও 7215631659052 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

916 মুপত পময়া  সুরম্নজ্জামান  পিন মজরু  মড়লিাড়া  ৮ 2নং চানগাও 7215631659049 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

917 রম্নসজিা আক্তার  জজ পময়া  পিন মজরু  মড়লিাড়া  ৮ 2নং চানগাও 7215631658582 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

918 সাসহিা আক্তার  বাবুল পময়া  পিন মজরু  মড়লিাড়া  ৮ 2নং চানগাও 7215631658575 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

919 পরজ্জাক পময়া  আব্দরু রপশি  পিনমজরু চানগা াঁও  ৮ 2নং চানগাও 7215631658891 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

920 হাপিস পময়া  মুসপলম পময়া  পিন মজরু  মড়লিাড়া  ৮ 2নং চানগাও 7215631658725 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

921 আপনকুল  ইউসুি আলী  পিন মজরু  মড়লিাড়া  ৮ 2নং চানগাও 7215631658603 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

922 কাঞ্চন পময়া  মৃত সুরম্নজ্জামান  পিন মজরু  মড়লিাড়া  ৮ 2নং চানগাও 7215631659033 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

923 মমতা পবগম  মন্টু পময়া  পিন মজরু  মড়লিাড়া  ৮ 2নং চানগাও 7215631657538 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

924 হাসনা আক্তার  মৃত আঃ রহমান  পিন মজরু  মড়লিাড়া  ৮ 2নং চানগাও 7215631658945 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

925 লপলতা আক্তার  ইজ্জত আলী  পিন মজরু  মড়লিাড়া  ৮ 2নং চানগাও 7215631659047 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

926 পিরসিৌস পময়া  সুরম্নজ আলী  পিন মজরু  মড়লিাড়া  ৮ 2নং চানগাও 7215631658971 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

927 আনার কপল  র্াপলম পময়া  পিন মজরু  মড়লিাড়া  ৮ 2নং চানগাও 7215631658982 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

928 রাস্ত্ত আক্তার  আঃ রহমান  পিন মজরু  মড়লিাড়া  ৮ 2নং চানগাও 7215631658928 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

929 একপিল পময়া  মৃত এংরাজ আলী  পিন মজরু  মড়লিাড়া  ৮ 2নং চানগাও 7215631659016 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

930 নূরম্নল হক  আবাল পহাসসন  পিন মজরু  মড়লিাড়া  ৮ 2নং চানগাও 7215631658709 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

931 সায়বা আক্তার  কামাল পময়া  পিন মজরু  মড়লিাড়া  ৮ 2নং চানগাও 7215631658740 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

932 কিুছ পময়া  মৃত এংরাজ আলী  পিন মজরু  মড়লিাড়া  ৮ 2নং চানগাও 7215631659017 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

933 রহমত উলস্নাহ  আঃ রপহম  পিন মজরু  মড়লিাড়া  ৮ 2নং চানগাও 7215631658870 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

934 নাসপরন আক্তার  নূরম্নল ইসলাম  পিন মজরু  মড়লিাড়া  ৮ 2নং চানগাও 
1980721563100070

0 
নাই 

পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 



935 পবসিনা আক্তার  পতৌপহি পময়া  পিন মজরু  মড়লিাড়া  ৮ 2নং চানগাও 7215631651526 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

936 জাহানারা আক্তার  সবুজ পময়া  পিন মজরু  মড়লিাড়া  ৮ 2নং চানগাও 7215631655821 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

937 পভÿ ু পময়া  পহাসসন আলী  পিন মজরু  মড়লিাড়া  ৮ 2নং চানগাও 7215631655684 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

938 বকুল পময়া  মৃত সাসহব আলী  পিন মজরু চকিাড়া ৯ 2নং চানগাও 7215631659287 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

939 আয়শা মৃত আব্দলু গপণ  পিন মজরু চকিাড়া ৯ 2নং চানগাও 7215631659294 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

940 মদ্দজিা  মৃত পরজউদ্দিন  পিন মজরু চকিাড়া ৯ 2নং চানগাও 7215631659517 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

941 রম্নসকয়া  মৃত রাপশি পময়া  পিন মজরু চকিাড়া ৯ 2নং চানগাও 7215631659591 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

942 িুলাল পময়া  মৃত খুসশ ডি পময়া  পিন মজরু চকিাড়া ৯ 2নং চানগাও 7215631659484 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

943 লাট পময়া  মৃত ওসহি আলী  পিন মজরু চকিাড়া ৯ 2নং চানগাও 7215631659605 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

944 তপসল পময়া  মৃত আঃ সাত্তার  পিন মজরু চকিাড়া ৯ 2নং চানগাও 7215631659600 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

945 িারভীন  পসরাজ পময়া  পিন মজরু চকিাড়া ৯ 2নং চানগাও 7215631659504 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

946 পরসজক পময়া  মৃত পর্্টু পময়া  পিন মজরু চকিাড়া ৯ 2নং চানগাও 7215631659609 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

947 তাসহর উদ্দিন  মৃত সন্তু পময়া  পিন মজরু চকিাড়া ৯ 2নং চানগাও 7215631659524 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

948 শান্তু পময়া  মৃত চওয়াব আলী  পিন মজরু চকিাড়া ৯ 2নং চানগাও 7215631659529 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

949 িারপবন  আলী আকবর  পিন মজরু চকিাড়া ৯ 2নং চানগাও 7215631659556 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

950 সাবানা  িুতুল পময়া  পিন মজরু চকিাড়া ৯ 2নং চানগাও 
1992721563110100

0 
নাই 

পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

951 আবুল পময়া  মৃত ইন্নছ আলী  পিন মজরু চকিাড়া ৯ 2নং চানগাও 7215607735311 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

952 একপিল  মৃত সাসহি আলী  পিন মজরু চকিাড়া ৯ 2নং চানগাও 7215631659624 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

953 হুসনা  মৃত নয়াব আলী  পিন মজরু চকিাড়া ৯ 2নং চানগাও 7215631659971 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

954 চান্দ ুপময়া  মৃত আব্দলু গির  পিন মজরু চকিাড়া ৯ 2নং চানগাও 7215631659481 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 



955 কামাল পময়া  ইপিস আলী  পিন মজরু চকিাড়া ৯ 2নং চানগাও 
1982721563100000

0 
নাই 

পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

956 িুঃসখর মা  শামছুদ্দিন  পিন মজরু চকিাড়া ৯ 2নং চানগাও 
1932721563165920

0 
নাই 

পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

957 আপছয়া  মৃত শামছুদ্দিন  পিন মজরু চকিাড়া ৯ 2নং চানগাও 
1932721563165920

0 
নাই 

পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

958 রাসহমা  আলীম উদ্দিন  পিন মজরু চকিাড়া ৯ 2নং চানগাও 7215631659251 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

959 সাইিুল হক  মৃত রাপশি আলী  পিন মজরু চকিাড়া ৯ 2নং চানগাও 7215631659299 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

960 নুর বানু  পসানা পময়া  পিন মজরু চকিাড়া ৯ 2নং চানগাও 7215631659337 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

961 পরখা আক্তার  মৃত ধরা পময়া  পিন মজরু চকিাড়া ৯ 2নং চানগাও 7215631659574 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

962 নূর পময়া  মৃত বির উদ্দিন  পিন মজরু চকিাড়া ৯ 2নং চানগাও 7215631659575 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

963 বাসনছা আক্তার  মৃত পহল ুপময়া  পিন মজরু চকিাড়া ৯ 2নং চানগাও 7215631659875 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

964 জয়নাল মৃত কালা পময়া  পিন মজরু চকিাড়া ৯ 2নং চানগাও 7215631659661 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

965 আব্দলু হাপমি  মৃত মপহম পময়া  পিন মজরু চকিাড়া ৯ 2নং চানগাও 7215631659576 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

966 মদ্দিল পময়া  মৃত আদ্দজর উদ্দিন  পিন মজরু চকিাড়া ৯ 2নং চানগাও 7215631659350 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

967 রম্নদ্দজনা আক্তার  মৃত পিৌজিার  পিন মজরু চকিাড়া ৯ 2নং চানগাও 7215631659109 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

968 পবিযা পময়া  মৃত মগল পময়া  পিন মজরু চকিাড়া ৯ 2নং চানগাও 7215631659483 নাই 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম 
1734901695 

969 পমাহন পময়া মুসপলম পময়া পরক্সা চালক কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215652647524 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

970 পহাছনা  বজলু পময়া গৃপহনী কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215652645398 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

971 িজলু পময়া মৃত পখারসশি পময়া কৃপষ কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215652645413 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

972 িারম্নল আক্তার রমজান পময়া গৃপহনী কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215652644917 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

973 মদ্দজিা  হাপিছ পময়া গৃপহনী কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215652645426 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

974 বাবুল পময়া মৃত আশাি আলী িীনমজরু কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215652647041 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

975 পমাছাঃ লাকী আক্তার পমাঃ জসুয়ল পময়া গৃপহনী কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 
1992721565200010

0 
নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 



976 হাসজরা  মৃত মুসপলম পময়া গৃপহনী কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215652645390 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

977 পমাঃ জাসহরা  লাল পময়া গৃপহনী কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215652645423 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

978 পরাসমলা আক্তার পমাঃ কালা পময়া গৃপহনী কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215652645222 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

979 মমতা আক্তার কাপর পময়া গৃপহনী কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215652645814 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

980 আপনসুল হক আঃ খাসলক পরক্সা চালক কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215652645614 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

981 আঞু্চ পময়া মৃত আক্তার পহাসসন কৃপষ কৃপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215652645380 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

982 আব্দলু হক আব্দলু খাসলক কৃপষ কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215652645615 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

983 সামসু ইসলাম মৃত আসক্কব আলী কৃপষ কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215652645749 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

984 মহপসন পময়া পমাখসশি আলী পরক্সা চালক কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 
1991721565200010

0 
নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

985 পমাছাঃ বকুলা হাপিছ পময়া গৃপহনী কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215652645362 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

986 নুরম্নন্নাহার আদ্দজজলু হক গৃপহনী কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215652645611 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

987 সুপিয়া আক্তার পমাঃ তাজ পময়া গৃপহনী কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215621739040 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

988 হাসজরা আক্তার আঃ রাজ্জাক গৃপহনী কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215652645661 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

989 সুজন চন্দ্র পভৌপমক সুসবাধ চন্দ্র পভৌপমক পরক্সা চালক আরপগলা ১ 3নং মিন 7215652648146 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

990 
শ্রী প্রিীি চন্দ্র 

সরকার 

মৃত মনসমাহন চন্দ্র 

সরকার 
কৃপষ আরপগল ১ 3নং মিন 7215652648184 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

991 পিলু চন্দ্র পভৌপমক  নসরন্দ্র চন্দ্র পভৌপমক  কৃপষ আরপগলা ১ 3নং মিন 7215652648136 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

992 বুধু চন্দ্র পভৌপমক 
মৃত লÿÿ কামত্ম 

সরকার 
কৃপষ আরপগলা ১ 3নং মিন 7215652648108 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

993 পমাঃ মাসুি পময়া পমাঃ আয়ুব আলী িীনমজরু কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 
1991721565200020

0 
নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

994 শাহাজাত 
মৃত হাপিজ উদ্দিন 

আকা 
িীনমজরু কৃপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215652645486 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

995 রাসহনা আক্তার সাসিক পময়া গৃপহনী কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215652645775 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

996 সািাম পহাসসন পমাঃ সাইকুল ইসলাম কৃপষ কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 
1991721565200020

0 
নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

997 অপল উলস্নাহ  পমৌলু পময়া পজসল কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 
1994721565200000

0 
নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

998 সুপিয়া  মৃত আঃ কপরম গৃপহনী কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215652648246 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 



999 পমাঃ পলটন পময়া মৃত িুসলর বাি কৃপষ কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215652645616 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1000 জয়নাল আসবিীন মৃত আসক্কব আলী কৃপষ কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215652647053 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1001 পমাঃ পরজাক পময়া পমাঃ এপহম আলী কৃপষ কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215652645599 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1002 আদ্দজজলু হক মৃত রজব আলী কৃপষ কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215652645692 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1003 পমাঃ মাসুম পময়া মাওলা পময়া কৃপষ কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215652645824 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1004 রাপবয়া পবগম পমাঃ সরম্নজ আলী গৃপহনী কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 7210439487848 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1005 লপলতা আলাল উদ্দিন গৃপহনী কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215652645451 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1006 িুলাসলর পনছা মৃত আবু চান গৃপহনী কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215652645685 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1007 আজাি পময়া মৃত আঃ মদ্দজি কৃপষ কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215652644911 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1008 দ্দজয়াউর রহমান পমাঃ আবু চান  িীনমজরু কুপলয়াটী  ১ 3নং মিন 7215652645679 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1009 আঃ হাই মৃত মুক্তুল পহাসসন িীনমজরু কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215652644967 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1010 আয়সা আক্তার আঃ আওয়াল গৃপহনী কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215652645458 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1011 সাপহন পময়া  আব্দলু হাই পিন মজরু কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 
1990721565200000

0 
নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1012 সুসলখা আক্তার রজব আলী গৃপহনী কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 
1973721565301210

0 
নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1013 বাবুল পময়া আঃ পছাবান পিন মজরু কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 721784644930 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1014 আলীবুল  আরশ আলী পিন মজরু কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215652645804 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1015 জয় চন্দ্র  িীসনশ পিন মজরু আরপগলা ১ 3নং মিন 7215652648169 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1016 পছাটন চন্দ্র িুিু জটঠচন্দ্র কৃপষ আরপগলা ১ 3নং মিন 72156542648106 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1017 সুভাষ মপনন্দ্র কৃপষ আরপগলা ১ 3নং মিন 7215652648113 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1018 সুজন  সুসবাধ পিন মজরু আরপগলা ১ 3নং মিন 7215652648144 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1019 পিিালী রানী স্বিন গৃপহনী আরপগলা ১ 3নং মিন 7215652648140 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1020 ধীবা রানী সপরন্দ্র গৃপহনী আরপগলা ১ 3নং মিন 7215652648081 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1021 িুষ্প রানী সপচন্দ গৃপহনী আরপগলা ১ 3নং মিন 
1964721565200000

0 
নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1022 পশখা রাণী কাজল গৃপহনী আরপগলা ১ 3নং মিন 7215652648119 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 



1023 মুকুল পময়া পরয়াজ উদ্দিন কৃপষ কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215652645737 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1024 পগালাম রাববানী আব্দলু কিুছ কৃপষ কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215652644965 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1025 রপবকুল  আলতাব কৃপষ কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215652644965 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1026 আব্দলু আউয়াল আব্দলু আদ্দজজ কৃপষ কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215652645233 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1027 কামাল পময়া পতািাজ্জল কৃপষ কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215652644916 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1028 আইকুল আক্তর আলী পিন মজরু কুপলয়াটী  ১ 3নং মিন 7215652680505 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1029 পরদ্দজয়া আক্তার পমাতাপলব গৃপহনী কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 721565265713 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1030 আসমনা আদ্দজর উদ্দিন গৃপহনী কুপলয়াটী ১ 3নং মিন 7215652645756 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1031 শাহ জামাল  মৃত হাপিস পময়া কৃপষ মাইজিাড়া ২ 3নং মিন 7215652646267 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1032 আব্দরু রউি আব্দরু রাপশি কৃপষ বড়িাড়া ২ 3নং মিন 7215652646798 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1033 িুতুল পময়া মৃত আব্দরু রপশি পরক্সা চালক মাইজিাড়া ২ 3নং মিন 7215652646007 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1034 আদ্দজর উদ্দিন  মৃত মুক্তুল পহাসসন কৃপষ রমাইিাড়া ২ 3নং মিন 7215652646976 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1035 তাজ পময়া মৃত আব্দলু মদ্দজি কৃপষ মাইজিাড়া ২ 3নং মিন 7215652646059 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1036 নরুল ইসলাম সবুজ মৃত- আঃ পরজ্জাক  কৃপষ মাইজিাড়া ২ 3নং মিন 7215652646763 
017189881

74 
পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1037 আব্দলু হাই মৃত আব্দলু খাসলক কৃপষ মাইজিাড়া ২ 3নং মিন 7215652646279 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1038 মসনায়ারা পবগম মৃত পমজ ুপময়া গৃপহনী মাইজিাড়া ২ 3নং মিন 
1965721565200000

0 
নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1039 মাসুি পময়া মৃত মকসুি আলী কৃপষ মাইজিাড়া ২ 3নং মিন 7215652646118 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1040 মদ্দজবুর রহমান মৃত সুরম্নজ আলী কৃপষ বড়িাড়া ২ 3নং মিন 7215652646855 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1041 রম্নমালী আঃ রহমান কৃপষ রমাইিাড়া ২ 3নং মিন 7215652646970 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1042 মদ্দিল পময়া ধানাই পময়া পরক্সা চালক রমাইিাড়া ২ 3নং মিন 7215652646999 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1043 জানু পময়া মৃত মুক্তু পময়া পরক্সা চালক মাইজিাড়া ২ 3নং মিন 7215652646015 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1044 নুরম্ন আক্তার  সাইিুর রহমান  গৃপহনী মাইজিাড়া ২ 3নং মিন 7215652646876 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1045 নাপসমা আক্তার  ইসলাম উদ্দিন গৃপহনী মাইজিাড়া ২ 3নং মিন 7215652646218 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1046 হাপলমা খাতুন 
মৃত কারী তাজলু 

ইসলাম 
গৃপহনী মাইজিাড়া ২ 3নং মিন 7215652646088 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 



1047 এমরান পময়া  আব্দলু পহপলম  কৃপষ মাইজিাড়া ২ 3নং মিন 
1991721565200000

0 
নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1048 পিসলায়ার পহাসসন মৃত পমজ ুপময়া কৃপস মাইজিাড়া ২ 3নং মিন 
1986721565200000

0 
নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1049 পবসিনা  ইমত্মাজ তাং গৃপহনী নাপছরিুর ২ 3নং মিন 7215652646388 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1050 নুরম্নল ইসলাম মৃত আব্দরু রপহম কৃপষ বড়িাড়া ২ 3নং মিন 7215652646726 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1051 আপলনুর রপহম উদ্দিন কৃপষ বড়িাড়া ২ 3নং মিন 7215652646854 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1052 আয়শা আক্তার মৃত কাচুম আলী মপহলা কৃপষ মাইজিাড়া ২ 3নং মিন 72156526 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1053 পবপ্লব মৃত- সামছুপময়া কৃপষ মাইজিাড়া ২ 3নং মিন 7215652646773 
017296885

15 
পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1054 সাসলমা খাতুন মৃত আঃ খাসলক গৃপহনী মাইজিাড়া ২ 3নং মিন 721565646271 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1055 িুতুলা আলাল গৃপহনী মাইজিাড়া ২ 3নং মিন 7215652646188 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1056 শাহাব উদ্দিন পলহাছ উদ্দিন কৃপষ মাইজিাড়া ২ 3নং মিন 
1990721565200000

0 
নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1057 নুরম্নন্নাহার নয়ন পময়া গৃপহনী মাইজিাড়া ২ 3নং মিন 7215652646224 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1058 আলতাব উদ্দিন মৃত আবু সামস কৃপষ রমাইিাড়া ২ 3নং মিন 2611038759025 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1059 
পমাছাঃ তাসহরা 

আক্তার 
মৃত জালাল উদ্দিন গৃপহনী বড়িাড়া ২ 3নং মিন 7215652646759 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1060 সালমা আক্তার হাইজলু পময়া গৃপহনী বড়িাড়া ২ 3নং মিন 7215652000020 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1061 রুপ্তন পবগম ইসমাঈল মপহলা কৃপষ মাইজিাড়া ২ 3নং মিন 72156526 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1062 পমাঃ শাহ আলম মৃত এপতম আলী কৃপষ বড়িাড়া ২ 3নং মিন 7215652646892 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1063 সুকন আলী মৃত সন্তুষ পময়া কৃপষ রমাইিাড়া ২ 3নং মিন 7215652655067 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1064 আলী আশরাি পমাবারক আলী িুরুষ কৃষক মাইজিাড়া ২ 3নং মিন 725635204247 
013162804

26 
পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1065 হাসলমা আক্তার মাসলক গৃপহনী মাইজিাড়া ২ 3নং মিন 7215652646897 
017958470

96 
পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1066 শামছুল পময়অ মৃত িসর আলী কৃপষ মাইজিাড়া ২ 3নং মিন 7215652646167 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1067 মমতাজ পবগম কাঞ্চন পময়া  গৃপহনী মাইজিাড়া ২ 3নং মিন 7215652646074 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1068 কুসুম উদ্দিন মৃত সজালী কৃপষ মাইজিাড়া ২ 3নং মিন 7215652646093 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1069 
মদ্দজবুর রহমান 

আকন্দ 
রাজ আলী আকন্দ কৃপষ নাপছরিুর ২ 3নং মিন 7215652646557 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 



1070 জাহানারা আক্তার 
আকম উদ্দিন 

আকন্দ 
গৃপহনী নাপছরিুর ২ 3নং মিন 7215652646357 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1071 উনু পময়া মৃত পববস আলী কৃপষ মাইজিাড়া ২ 3নং মিন 7215652646048 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1072 বাবুল পময়া মৃত পমাতাপলব কৃপষ নাপছরিুর ২ 3নং মিন 7215652646374 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1073 জাপকয়া  জাপকর পহাসসন কৃপষ মাইজিাড়া ২ 3নং মিন 721565266232 
017358740

73 
পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1074 
আলী পহাসসন 

এরশাি 
পলহাছ উদ্দিন পরক্সা চালক মাইজিাড়া ২ 3নং মিন 

1980721565200000

0 
নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1075 পহসলনা  মৃত ছন্দ ুমুদ্দি গৃপহনী নাপছরিুর ২ 3নং মিন 
1955721045900000

0 
নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1076 আনু আক্তার  মাতাব উদ্দিন মপহলা  গৃপহনী মাইজিাড়া ২ 3নং মিন 7215652655048 
017667157

89 
পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1077 হাইজ উদ্দিন মৃত পকতাব আলী কৃপষ রমাইিাড়া ২ 3নং মিন 7215652646951 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1078 পমাছাঃ জনু ুআক্তার নূর রহমান কৃপষ বড়িাড়া ২ 3নং মিন 7215652646852 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1079 পখাসিজা  মৃত নুরম্নল হুিা গৃপহনী মাইজিাড়া ২ 3নং মিন 7215652646182 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1080 সুরাি আলী মৃত পহকমত আলী কৃপষ মাইজিাড়া ২ 3নং মিন 
1937721565200000

0 
নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1081 আয়শা খাতুন মৃত পগাসমজ আলী গৃপহনী মাইজিাড়া ২ 3নং মিন 7215652646117 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1082 জালাল মৃত পহকমত আলী পভন চালক মাইজিাড়া ২ 3নং মিন 7215652646143 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1083 কাকলী পবিুল পময়া গৃপহনী নাপছরিুর ২ 3নং মিন 7215652000019 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1084 আসনায়ার আক্তার মৃত আরজ ুপময়া গৃপহনী বড়িাড়া ২ 3নং মিন 7215652646874 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1085 িজ ুপময়া মৃত আব্দরু রহমান কৃপষ বড়িাড়া ২ 3নং মিন 7215652655006 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1086 পবষুকা রাণী িাস নারায়ন পজসল বৃ-বপড়কাদ্দন্দ ৩ 3নং মিন 7215652652962 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1087 নসরশ িাস সনত কুমার িাস পজসল বৃ-বপড়কাদ্দন্দ ৩ 3নং মিন 7215652552628 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1088 কাচা পময়া পিওয়ান আলী  পজসল বৃ-বপড়কাদ্দন্দ ৩ 3নং মিন 7215652652874 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1089 সতীন্দ্র চন্দ্র িাস রাসজন্দ্র চন্দ্র িাস পজসল বৃ-বপড়কাদ্দন্দ ৩ 3নং মিন 7215652652591 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1090 পহমাঙু্গ সরকার ধীরম্ন সরকার পজসল বৃ-বপড়কাদ্দন্দ ৩ 3নং মিন 7215652652604 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1091 চন্দ্রন সরকার যতীন্দ্র চন্দ্র সরকার পজসল বৃ-বপড়কাদ্দন্দ ৩ 3নং মিন 7215652652441 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1092 সখাংসু চন্দ্র সরকার পিসবন্দ্র চন্দ্র সরকার পজসল বৃ-বপড়কাদ্দন্দ ৩ 3নং মিন 7215652652607 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 



1093 পবলা রানী সরকার িঞ্চ কামত্ম সরকার গৃপহনী বৃ-বপড়কাদ্দন্দ ৩ 3নং মিন 7215652652547 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1094 সপবতা রানী িাস নারায়ন চন্দ্র িাস পজসল বৃ-বপড়কাদ্দন্দ ৩ 3নং মিন 7215652652579 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1095 মায়া রানী সুভাষ চন্দ্র আপিতয কৃপষ বৃ-বপড়কাদ্দন্দ ৩ 3নং মিন 7215652652503 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1096 সুবন বালা িাস পনসরন্দ্র চন্দ্র িাস পজসল বৃ-বপড়কাদ্দন্দ ৩ 3নং মিন 7215652652419 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1097 প্রনয় চন্দ্র িাস নারায়ন িাস পজসল বৃ-বপড়কাদ্দন্দ ৩ 3নং মিন 2372563523991 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1098 মসনারিন িাস উসিন্দ্র িাস পজসল বৃ-বপড়কাদ্দন্দ ৩ 3নং মিন 7215652652593 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1099 গসণশ আপিতয পিসনশ আপিতয পজসল বৃ-বপড়কাদ্দন্দ ৩ 3নং মিন 7215652652424 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1100 লালন পময়া কাচু পময়া পজসল বৃ-বপড়কাদ্দন্দ ৩ 3নং মিন 5107881826 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1101 পচত্তরিন িাস উিসিন্দ্র চন্দ্র িাস পজসল বৃ-বপড়কাদ্দন্দ ৩ 3নং মিন 7215652652457 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1102 ইন্দদ্দজৎ তালুকিার লম্বিার তালুকিার কৃপষ বৃ-বপড়কাদ্দন্দ ৩ 3নং মিন 7215652652500 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1103 পমাঃ হলুি পময়া আব্দলু ইপিছ পজসল বৃ-বপড়কাদ্দন্দ ৩ 3নং মিন 7225603689827 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1104 বাবুল সামামত্ম রপব সামামত্ম পজসল বৃ-বপড়কাদ্দন্দ ৩ 3নং মিন 7323565211434 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1105 সীমা রানী িাস দ্দজসতশ চন্দ্র িাস পজসল বৃ-বপড়কাদ্দন্দ ৩ 3নং মিন 8916766524218 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1106 সতযরিন িাস উসিন্দ্র িাস পজসল বৃ-বপড়কাদ্দন্দ ৩ 3নং মিন 7215652651425 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1107 হাসজরা  আঃ খাসলক  পজসল বৃ-বপড়কাদ্দন্দ ৩ 3নং মিন 7215652652906 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1108 নাপসমা আক্তার টটিু সুলতান পজসল বৃ-বপড়কাদ্দন্দ ৩ 3নং মিন 7215652655184 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1109 পহরামপন পবগম ইরন পময়া পজসল বৃ-বপড়কাদ্দন্দ ৩ 3নং মিন 9012392675965 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1110 পমনা পবগম সির উদ্দিন কৃপষ বৃ-বপড়কাদ্দন্দ ৩ 3নং মিন 9024705193445 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1111 পমাঃ তাজ পময়া জালাল উদ্দিন পজসল বৃ-বপড়কাদ্দন্দ ৩ 3নং মিন 9014785128038 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1112 পনাসরজা খাতুন আসক্কব আলী গৃপহনী বৃ-বপড়কাদ্দন্দ ৩ 3নং মিন 7215652655089 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1113 পমাঃ রপব আওয়াল আলা উদ্দিন কৃপষ বৃ-বপড়কাদ্দন্দ ৩ 3নং মিন 7215652655086 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1114 আবুল কালাম কাচ আলী কৃপষ বৃ-বপড়কাদ্দন্দ ৩ 3নং মিন 7215652652662 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1115 হাদ্দজল  পহাসনসন িুরুষ কৃপষ বৃ-বপড়কাদ্দন্দ ৩ 3নং মিন 7215652652544 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1116 ছিু পময়া মৃত কাপল পনওয়াজ কৃপষ বাগিাইর ৩ 3নং মিন 7215652652880 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 



1117 রাপশ আক্তার পমাঃ কালা পময়া পজসল বাগিাইর ৩ 3নং মিন 7215652652875 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1118 
পমাসাঃ রপহছা 

আক্তার 
মৃত আব্দরু রপশি  পজসল বাগিাইর ৩ 3নং মিন 7215652652969 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1119 হাসজরা আক্তার জাসহর উদ্দিন পজসল বাগিাইর ৩ 3নং মিন 7215652652885 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1120 পমাঃ রম্নসবল পময়া পমাঃ মতুডজ আলী কৃপষ বাগিাইর ৩ 3নং মিন 7215652652859 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1121 পমাঃ বাবলু পময়া মতুডজ আলী কৃপষ বাগিাইর ৩ 3নং মিন 7215652652858 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1122 খাসত বানু  রজব আলী কৃপষ বাগিাইর ৩ 3নং মিন 7215652652979 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1123 সাসহরা আক্তার আদ্দজজলু পজসল বাগিাইর ৩ 3নং মিন 7215652652924 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1124 আলী উছমান মৃত হাসান আলী পজসল বাগিাইর ৩ 3নং মিন 1949721565200000 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1125 সুরাইয়া আক্তার তারা পময়া মপহলা পজসল বাগিাইর ৩ 3নং মিন 7215652652876 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1126 রাপহমা আক্তার মৃত পিনজ আলী পজসল বাগিাইর ৩ 3নং মিন 7215652652023 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1127 আলতু পময়া মৃত এপল পনওয়াজ পজসল বাগিাইর ৩ 3নং মিন 7215652652012 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1128 রপহি মৃত আব্দলু পহপকম কৃপষ বাগিাইর ৩ 3নং মিন 7215373000049 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1129 আঃ বাসরক মৃত আঃ জববার কৃপষ বাগিাইর ৩ 3নং মিন 7215652652104 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1130 পমাছাঃ শুভা আক্তার 
মৃত সসয়ি সামছুদ্দিন 

পমৌলানা 
পজসল বাগিাইর ৩ 3নং মিন 7215652652890 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1131 আক্কাছ পময়া আঃ খাসলক পজসল বাগিাইর ৩ 3নং মিন 7215652652127 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1132 পমাঃ কালাই পময়া মৃত কারী পময়া পজসল বাগিাইর ৩ 3নং মিন 7215652652093 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1133 িারম্নক পময়া মৃত ইসহাক মড়ল কৃপষ বাগিাইর ৩ 3নং মিন 7215652652084 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1134 এখলাছ পময়া মৃত পলবু পহাসসন কৃপষ বাগিাইর ৩ 3নং মিন 7215652652059 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1135 পমাঃ শাহজাহান মৃত পলবু পহাসসন কৃপষ বাগিাইর ৩ 3নং মিন 7215652646687 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1136 
পমাসাঃ সাসলহা 

আক্তার 
মৃত িজলুল হক কৃপষ বাগিাইর ৩ 3নং মিন 7215652652165 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1137 আদ্দজিা  মৃত জাসহর উদ্দিন কৃপষ বাগিাইর ৩ 3নং মিন 7215652652732 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1138 টটটন পময়া মৃত পখাসশ ডি  কৃপষ বাগিাইর ৩ 3নং মিন 7215652652046 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1139 হাসমিা আক্তার মৃত রাজ আলী পজসল বাগিাইর ৩ 3নং মিন 7215652652081 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 



1140 িালন পময়া কাচু পময়া পজসল বাগিাইর ৩ 3নং মিন 7356320569 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1141 পমাঃ পখাকন পময়া মৃত তরী পনওয়াজ পজসল বাগিাইর ৩ 3নং মিন 7215652652414 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1142 পমাঃ জামাল  মৃত ছাসবি আলী কৃপষ কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 7215652650934 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1143 হপববুল মৃত আঃ খাসলক কৃপষ কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 7215652647214 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1144 রাসহলা খাতুন মৃত খাসলক গৃপহনী কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 7215652650934 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1145 পমাসাঃ আছমা পবগম আঃ পহপলম গৃপহনী কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 32255488565498 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1146 রম্নিচান মৃত মূল পহাসসন কৃপষ কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 7215652647199 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1147 মহববত  চান্দ ুপময়া কৃপষ কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 7215652647170 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1148 পমাঃ জাহাঙ্গীর এমিািুল হক কৃপষ কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 7215652647678 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1149 রপহম উদ্দিন আব্দরু রাপশি কৃপষ কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 7215652647361 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1150 পমাঃ এরশাি পময়া পলয়াজ উদ্দিন কৃপষ কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 721565265003 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1151 বুলু পময়া আব্দলু লপতি কৃপষ কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 7215652647160 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1152 পকছনা আক্তার কাজল পময়া গৃপহনী কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 
1974721565200000

0 
নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1153 পমলন পময়া হুকমত আলী কৃপষ কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 7215652647267 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1154 পমাঃ রাজ আলী  শুকুর আলী কৃপষ কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 
1942721565200000

0 
নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1155 
পমাসাঃ জপমরা 

আক্তার  
মপতউর রহমান গৃপহনী কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 7215652647249 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1156 পগালাম পমাসত্মিা আব্দলু কপরম বাষ ডা কৃপষ কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 7215652647249 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1157 পমাঃ বকুল পময়া কুলসুম আলী কৃপষ কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 9121709665029 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1158 দ্বীন ইসলাম রমজান কৃপষ কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 7215652647319 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1159 হাসরছ পময়া আরশাি আলী কৃপষ কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 7215652647314 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1160 আব্দলু শহীি  পবরাজ আলী কৃপষ কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 7215652647284 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1161 আব্দলু পহপলম মৃত নপিজ কৃপষ কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 7215652647211 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1162 জানু পময়া আব্দলু হাসসম কৃপষ কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 7215652647256 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1163 পলটন পময়া আঃ বাসরক কৃপষ কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 7215652647676 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 



1164 পমাঃ পকাপকল পময়া কুলসুম আলী বযবসা কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 7215652650045 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1165 িজলু পময়া মপিজ পময়া পিন মজরু কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 7215652650605 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1166 সুপবক্র রানী িাস মৃত- উসিন্দ্র চন্দ্র  গৃপহনী বৃবড়ী কান্দী ৪ 3নং মিন 7215652652423 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1167 মীনা আক্তার ইিু পময়া গৃপহনী কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 
1977721565200000

0 
নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1168 িপরিা শাসহি আলী গৃপহনী কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 7215652650417 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1169 সবুজ পময়া  হাপববুর রহমান কৃপষ কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 7215652650492 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1170 আল মামুন লাল চান কৃপষ কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 
################

# 
নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1171 আঃ ওহাব  আব্দাল সরকার কৃপষ কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 7215652647221 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1172 ধনী পময়া মগল পময়া কৃপষ কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 7215652647164 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1173 আব্দলুস্না আসলি কৃপষ কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 7215652647155 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1174 নাজমুল হক তাসহর উদ্দিন কৃপষ কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 7215652647262 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1175 রীনা আক্তার পরয়াজ পময়া গৃপহনী কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 
1980721565200000

0 
নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1176 শপিকুল ইসলাম  সন্তুষ আলী কৃপষ কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 7215652647250 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1177 আছর উদ্দিন িপকর সুরম্নজ আলী কৃপষ কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 7215652647253 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1178 সাসহরা আক্তার সবুজ পময়া গৃপহনী কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 7215652650622 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1179 পগয়াস উদ্দিন লাল চান তাং কৃপষ কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 7215652650594 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1180 পহলাল উদ্দিন আঃ রাজ্জাক কৃপষ কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 7215652647347 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1181 আসক্কব আলী সসয়ি আলী কৃপষ কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 7215652647302 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1182 পিসলায়ারা আঃ রপশি গৃপহনী কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 7215652650663 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1183 জামপিল পহাসসন িজলুল হক কৃপষ কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 
1994721565200010

0 
নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1184 বকুল পময়া কালা পময়া কৃপষ কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 
1981721565200000

0 
নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1185 পসানা পময়া িপকর মমত্মাজ মুদ্দি কৃপষ কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 7215652647292 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1186 পছাটন পময়া ছান্দ ুপময়া কৃপষ কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 7215652650608 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1187 আবুল পহাসসন মপহউর রহমান কৃপষ কুপলয়াটী ৪ 3নং মিন 7215652647648 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 



1188 বাবুল পময়া মৃত পলহান্দর  কৃপষ 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৪ 3নং মিন 7215652647293 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1189 তাসহরা আক্তার আলতু পময়া শ্রপমক 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৪ 3নং মিন 7215652650322 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1190 পরাসজিা আক্তার রপহছ পময়া শ্রপমক 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৪ 3নং মিন 7215652650365 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1191 হাছনা আক্তার জপসম উদ্দিন গৃপহনী 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৪ 3নং মিন 7215652650775 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1192 রাসত্ম আক্তার আদ্দজর উদ্দিন শ্রপমক 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৪ 3নং মিন 7215652650334 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1193 আব্দলু জপলল বাহািুর আলী কৃপষ 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৪ 3নং মিন 7215652647642 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1194 আব্দলু মপতন উপকল পময়া বযবসা 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৪ 3নং মিন 7215652645943 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1195 পবসিনা আক্তার  তারা পময়া শ্রপমক 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৪ 3নং মিন 7215652650432 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1196 লাল বান ু ইব্রাহীম পজসল 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৪ 3নং মিন 7215652650443 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1197 নুরম্নল আপমন তাং জবব আলী তাং কৃপষ 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৪ 3নং মিন 7215652647117 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1198 সুপিয়া আক্তার আঃ হান্নান পনওয়াদ্দজ গৃপহনী 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৪ 3নং মিন 7215652650329 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1199 হাইয়ুল পময়া গাজী রহমান কৃপষ 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৪ 3নং মিন 7215652000259 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1200 কাজলা  ওয়াপসম কৃপষ 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৪ 3নং মিন 7215652650938 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1201 িুল বাব ু করু্ পময়া পিন মজরু 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649240 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1202 জামাল  জালাল পিন মজরু 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649046 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1203 মাপশকুল  জসবি আলী পজসল 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 1984721565200000 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1204 লালন রপহম উদ্দিন পরক্সা চালক 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 

1993721565200010

0 
নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1205 সাইকুল আছাব আলী পিন মজরু 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649091 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1206 হাপলম  ওয়াসহি আলী পরক্সা চালক 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649094 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1207 আক্কাস  লালাচান পিন মজরু 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649073 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 



1208 সুন্না মা লালচান গৃপহনী 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652645871 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1209 স্বপ্না  জবু পময়া গৃপহনী 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649040 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1210 সুসবনা  বকুল গৃপহনী 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649038 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1211 মাহাবুল  শান্তু পময়া পিন মজরু 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 

################

# 
নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1212 আবু তাসহর  আচাব উদ্দিন পরক্সা চালক 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649147 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1213 রাপবয়া মপত গৃপহনী 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649051 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1214 এরশাি পময়া মুদ্দিল কৃপষ 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 72156526492406 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1215 িল্টন পময়া মদ্দিল কৃপষ 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649407 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1216 রওশনা আক্তার সসয়িুল হক গৃপহনী 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649405 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1217 আদ্দজম উদ্দিন হাসান আলী পিন মজরু 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649396 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1218 িারম্নক পময়া কাসশম পিন মজরু 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 

1992721565200010

0 
নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1219 আশরািুল রতন পময়া কৃপষ 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649945 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1220 আবুল  হাপববুর রহমান পিন মজরু 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649943 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1221 সািাম নুরম্ন পময়া কৃপষ 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 

1991721565200020

0 
নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1222 জলুহাস পখারসশি কৃপষ 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 

1991721565200020

0 
নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1223 পসকুল  সুরম্নজ আলী কৃপষ 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649557 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1224 চান পময়া মুকসুি আলী কৃপষ 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652647829 নাই পগালাম পমাস্তিা 1717328063 

1225 িরাজ আলী মত্ডতুজ আলী কৃপষ 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649345 নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1226 সাসিক পময়া িরাজ আলী পরক্সা চালক 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649347 নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1227 পছাটন পময়া রপশি পরক্সা চালক 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649355 নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 



1228 উনু পময়া রপশি পরক্সা চালক 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649354 নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1229 লক্কু পময়া পমাসমন কৃপষ 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649052 নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1230 সবুজ   পসপলম পরক্সা চালক 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 

1992721565200000

0 
নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1231 ইিু পময়া তরী পনওয়াজ কৃপষ 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649805 নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1232 নাপসমা শাহ আলম গৃপহনী 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649804 নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1233 সুক্কুরা হাপিজ উদ্দিন গৃপহনী 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649803 নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1234 সুপিয়া   পগালাি গৃপহনী 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649746 নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1235 পরাপকয়া মপত পময়া গৃপহনী 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649794 নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1236 িুসল পনহার  জহুর পময়া গৃপহনী 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649734 নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1237 আহািুল ওয়াপিজ কৃপষ 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649160 নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1238 স্বপ্না  পহমন কাজী কৃপষ 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649747 নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1239 আসয়শা   পমাশারি গৃপহনী 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649735 নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1240 পনয়াশা িঞু্চ পময়া কৃপষ 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215621746052 নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1241 সামরম্নজ  িুরকান কৃপষ 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649805 নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1242 পখাকন মুিী জমির আলী কৃপষ 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649922 নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1243 কামরম্নন্নাহার আলম পময়া কৃপষ 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649085 নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1244 জসুয়ল পময়া রপশি পরক্সা চালক 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649938 নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1245 পমনা আক্তার পমলন পময়া গৃপহনী 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649816 নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1246 নূর বান ু শুক্কুর আলী গৃপহনী 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649745 নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1247 আছমা আক্তার আব্দলু কপরম গৃপহনী 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 72156526497696 নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 



1248 বাবুল পময়া জবর আলী কৃপষ 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649751 নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1249 িশর বান ু সানু িপকর গৃপহনী 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649731 নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1250 বকুলা আক্তার সাইিুর রহমান গৃপহনী 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649740 নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1251 জাহানারা আক্তার ইপিছ পময়া গৃপহনী 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649729 নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1252 রাপবয়া   পমাহােি আলী গৃপহনী 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649724 নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1253 আপম্বয়া খাতুন সামছু গৃপহনী 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649802 নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1254 কুলসুমা আক্তার পমাঃ পবক্কু পময়া গৃপহনী 
কুপলয়াটী 

িÿÿণিাড়া 
৫ 3নং মিন 7215652649339 নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1255 পমাঃ পখাকন পময়া আব্দলু হক কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654557 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1256 আবু তাপলব  মৃত আঃ রহম পজসল বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652647882 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1257 আব্দলু কিুছ মৃত আঃ রপহম কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654537 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1258 রপহমা আক্তার আব্দলু কাপির গৃপহনী বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654452 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1259 পমাঃ তাদ্দজর মপলস্নক সিব আলী কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 
1980721565200000

0 
নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1260 নারপগছ আক্তার এমিািুল পহাসসন গৃপহনী বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654948 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1261 পমাঃ পমলন পময়া মৃত জাসহর আলী কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654512 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1262 পসকুল পময়া আব্দলু হক কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654550 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1263 সাসিক পময়া মৃত সুলতু পময়া কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 
1964721565200000

0 
নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1264 আলাল উদ্দিন মৃত আব্দলু হাপমি কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654985 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1265 রম্নহুল আপমন মৃত আপশল উদ্দিন কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654480 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1266 লাল পময়া মৃত জালাল  পজসল বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654432 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1267 পহরন পময়া পসদ্দিক পময়া কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654968 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 



1268 পসরাজ পময়া মুসপলম উদ্দিন কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 
1977721565200000

0 
নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1269 শাহারা আক্তার পসপল ইসলাম গৃপহনী বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652647910 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1270 নাসিরা আক্তার নয়ন পময়া গৃপহনী বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654530 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1271 বকুল পময়া মৃত কন্দরু বাি কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654545 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1272 আব্দলু হক মৃত আব্দরু রপহম তাং কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654551 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1273 রতন পময়া মৃত আব্দলু লপতি  কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654798 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1274 শাহ আলম আঃ মপতন কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654807 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1275 হাকুল পময়া আব্দলু হক কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654547 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1276 বকুল পময়া মৃত চান তালুকিার কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654935 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1277 আব্দরু রপশি মৃত আনাম কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654890 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1278 আসনায়ারা  কাপরনুল হক গৃপহনী বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654444 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1279 ইসমত আলী মৃত আলী বক্স কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654437 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1280 পমাঃ র্াপলম   পতাতা পময়া কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 
৭২১৫৬৫২৬৫৪৮১

২‘ 
নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1281 পমাঃ আঙু্গর পময়া িজলু পময়া কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654966 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1282 পমাঃ হারম্নন পময়া মৃত পতাতা পময়া কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654984 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1283 গুলজার পময়া পমাঃ ইপিছ পময়া কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652647907 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1284 িুতুল পময়া কুরসশি আলী পজসল বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654501 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1285 পহাসনাহার  রপহছ উদ্দিন গৃপহনী বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654918 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1286 মদ্দজবুর মৃত খুরসশি আলী পজসল বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654509 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1287 পমাঃ রাইকুল ইসলাম মপতউর রহমান কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 
1991721565200000

0 
নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 



1288 আঃ বাসরক  নুর পহাসসন কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654862 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1289 আঃ কিুছ  আঃ কাপির কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654866 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1290 বাবুল পময়া আঃ গিুর কৃপষ কাইকুপড়য়া ৬ 3নং মিন 7215652654619 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1291 মঞ্জ ুপময়া পখারসশি কৃপষ কাইকুপড়য়া ৬ 3নং মিন 7215652654178 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1292 মাসুিা আক্তার  শহীি পময়া কৃপষ কাইকুপড়য়া ৬ 3নং মিন 7215652654410 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1293 বাবুল পময়া মৃত আব্দলু রাপশি কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654929 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1294 িুঃখু পময়া মৃত ওয়াসহি কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654859 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1295 আঃ পমাতাপলব আঃ কাপির কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654959 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1296 মাপনক পময়া  রপহছ পময়া কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654978 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1297 সাহাবুল পময়া মপতউর রহমান কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654804 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1298 িজল হক িাশার বাি কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652647800 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1299 আপত রহমান মৃত পখারসশি  কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654856 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1300 পখাকন পময়া আঃ পরজ্জাক  কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654900 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1301 পমাঃ সবুজ পময়া সিব আলী কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652732039 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1302 শাপহকুল  মপতউর রহমান কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652000047 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1303 আব্দলু পমাতাপলব আব্দরু রহমান কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654527 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1304 নাসয়ব আলী পময়া পহাসসন কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654998 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1305 কাঞ্চন পময়া সুলতু পময়া কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652000005 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1306 আবু ছাসলক আব্দলু কিুছ পময়া কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 1994159203933530 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1307 মপতউর রহমান খুরসশি কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654502 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 



1308 সুসয়ল পময়া  আঃ বাসরক কৃপষ বারবুড়ী ৬ 3নং মিন 7215652654910 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1309 আপিল উদ্দিন মৃত আলীম উদ্দিন পজসল কািাসাটটয়া ৭ 3নং মিন 7215652653011 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1310 আসলয়া আক্তার আঃ জপলল গৃপহনী কািাসাটটয়া ৭ 3নং মিন 7215652653716 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1311 পসানা পময়া মৃত ইব্রাহীম পজসল কািাসাটটয়া ৭ 3নং মিন 7215652648844 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1312 মদ্দজবুর রহমান মৃত হাপিজ উদ্দিন পজসল কািাসাটটয়া ৭ 3নং মিন 7215652648818 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1313 পলাকমান  হাপিজরু রহমান কৃপষ কািাসাটটয়া ৭ 3নং মিন 7215652653732 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1314 মামুন  পগয়াস উদ্দিন কৃপষ কািাসাটটয়া ৭ 3নং মিন 7215652648727 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1315 জপরি পময়া আব্দলু জববার  কৃপষ কািাসাটটয়া ৭ 3নং মিন 7215652653460 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1316 িজর আলী মৃত আদ্দজম উদ্দিন পরক্সা চালক কািাসাটটয়া ৭ 3নং মিন 7215652653487 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1317 পকন্তু পময়া পসানাির পময়া পজসল কািাসাটটয়া ৭ 3নং মিন 7215652653788 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1318 হারম্নল পময়া সাসহি আলী পজসল কািাসাটটয়া ৭ 3নং মিন 2693016087005 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1319 পখাকা পময়া পখারসশি পময়া পরক্সা চালক কািাসাটটয়া ৭ 3নং মিন 7215652653817 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1320 হাপিছ পময়া  রাপশি পময়া পজসল কািাসাটটয়া ৭ 3নং মিন 7215652648759 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1321 কাপির পময়া আঃ ওহাব কৃপষ কািাসাটটয়া ৭ 3নং মিন 7215652653472 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1322 সুলতান উদ্দিন জালাল উদ্দিন পজসল কািাসাটটয়া ৭ 3নং মিন 7215652648748 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1323 আবুল হাসান পসদ্দিক পময়া পজসল কািাসাটটয়া ৭ 3নং মিন 7215652653048 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1324 আলাল উদ্দিন আব্দরু রপহম কৃপষ কািাসাটটয়া ৭ 3নং মিন 7215652643774 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1325 বাবুল চন্দ্র িাস অপনল চন্দ্র িাস পরক্সা চালক কািাসাটটয়া ৭ 3নং মিন 7215652648669 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1326 িপরি পময়া আমজাি আলী পজসল কািাসাটটয়া ৭ 3নং মিন 7215652653793 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1327 মাজ ুপময়া মাপলর বাি পজসল কািাসাটটয়া ৭ 3নং মিন 7215652653151 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 



1328 কালাই  আরজ আলী পজসল কািাসাটটয়া ৭ 3নং মিন 7215652653155 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1329 হাপিছ পময়া মত্তুজ আলী পজসল কািাসাটটয়া ৭ 3নং মিন 7215652653525 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1330 আপতকুল ইসলাম রইছ উদ্দিন কৃপষ কািাসাটটয়া ৭ 3নং মিন 7215652653362 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1331 িুলাল পময়া মজপলশ কৃপষ কািাসাটটয়া ৭ 3নং মিন 7215652653392 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1332 খাইরম্নল ইসলাম পিরম্নজ আলী পরক্সা চালক কািাসাটটয়া ৭ 3নং মিন 7215652653436 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1333 জলুহাস চান পময়া কৃপষ কািাসাটটয়া ৭ 3নং মিন 7215652653127 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1334 ইধ ুপময়া  আির আলী কৃপষ কািাসাটটয়া ৭ 3নং মিন 7215652653718 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1335 হপবকুল  ইমান আলী পজসল কািাসাটটয়া ৭ 3নং মিন 7215652653709 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1336 আব্দলু কাপির সসমত্মাষ আলী পজসল কািাসাটটয়া ৭ 3নং মিন 7215652548736 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1337 আবুল সাসহর আব্দলু পছাবান কৃপষ কািাসাটটয়া ৭ 3নং মিন 7215652653137 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1338 জাসহর আলী ইজ্জত আলী পজসল কািাসাটটয়া ৭ 3নং মিন 7215652653343 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1339 আলী পময়া আলী উছমান কৃপষ কািাসাটটয়া ৭ 3নং মিন 7215652653416 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1340 জাহাঙ্গীর পসপলম ছখায়ত আলী কৃপষ কািাসাটটয়া ৭ 3নং মিন 9111743035326 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1341 আপমনূর ইসলাম আছাব আলী পজসল কািাসাটটয়া ৭ 3নং মিন 7215652653762 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1342 পিিুল পময়া ইব্রাহীম কৃপষ কািাসাটটয়া ৭ 3নং মিন 7215652653771 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1343 পগালাম পমাসত্মিা মৃত শহর আলী পজসল কািাসাটটয়া ৭ 3নং মিন 7215652653452 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1344 পসদ্দিক পময়া মৃত মজতু আলী কৃপষ কািাসাটটয়া ৭ 3নং মিন 7215652653040 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1345 শংকর চন্দ্র িাস পগৌরাঙ্গ চন্দ্র িাস কৃপষ কািাসাটটয়া ৭ 3নং মিন 7215652648853 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1346 বজলু পময়া  মৃত সুরম্নজ আলী  কৃপষ বাদ্দজতিুর ৭ 3নং মিন 7215652653689 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1347 মমতা আক্তার এলাল উদ্দিন গৃপহনী বাদ্দজতিুর ৭ 3নং মিন 7215652648440 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 



1348 জয়নাল আসবপিন আলতাব উদ্দিন কৃপষ বাদ্দজতিুর ৭ 3নং মিন 7215652648372 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1349 পসাহরাব রম্নসত্মম আলী কৃপষ বাদ্দজতিুর ৭ 3নং মিন 7215652648434 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1350 ইসলাম উদ্দিন মৃত হুসসন কৃপষ বাদ্দজতিুর ৭ 3নং মিন 7215652648445 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1351 পহরন পময়া আব্দলু খাসলক কৃপষ বাদ্দজতিুর ৭ 3নং মিন 7215652648531 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1352 পগালাি পময়া চান পময়া পিন মজরু বাদ্দজতিুর ৭ 3নং মিন 7215652648533 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1353 সাইরম্নল  িজলুর রহমান কৃপষ বাদ্দজতিুর ৭ 3নং মিন 7215652653688 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1354 শামীম  সুরম্নজ আলী কৃপষ বাদ্দজতিুর ৭ 3নং মিন 7215652648365 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1355 পমাখসলছ পময়া নুরম্নল ইসলাম কৃপষ বাদ্দজতিুর ৭ 3নং মিন 7215652648356 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1356 হাবুল পময়া িজলু পময়া কৃপষ বাদ্দজতিুর ৭ 3নং মিন 7215652648563 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1357 নুরম্নল ইসলাম মুত্ ডতুজ আলী কৃপষ বাদ্দজতিুর ৭ 3নং মিন 7215652648412 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1358 জয়নব আক্তার মঞ্জরু আলী গৃপহনী বাদ্দজতিুর ৭ 3নং মিন 7215652648423 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1359 কুলসুমা আক্তার িজর আলী গৃপহনী বাদ্দজতিুর ৭ 3নং মিন 7215652732049 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1360 সপবতা রাণী িাস জসুন চন্দ্র িাস গৃপহনী বাদ্দজতিুর ৭ 3নং মিন 7215652648349 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1361 ইকবাল পময়া আব্দলু জপলল পরক্সা চালক বাদ্দজতিুর ৭ 3নং মিন 
1989721565200000

0 
নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1362 কাপির পময়া ওয়াসহি আলী কৃপষ বাদ্দজতিুর ৭ 3নং মিন 7215652648562 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1363 আলী আকবর চানির ভূইয়া কৃপষ বাদ্দজতিুর ৭ 3নং মিন 7215652648543 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1364 জামাল পময়া আব্দলু গিুর কৃপষ বাদ্দজতিুর ৭ 3নং মিন 7215652648607 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1365 
পমাঃ খায়রম্নল 

ইসলাম 
পসরাজ পময়া কৃপষ বাদ্দজতিুর ৭ 3নং মিন 7215652653872 নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1366 পমাঃ ইছব আলী মৃত গিুর পিন মজরু কুমারীসকানা ৮ 3নং মিন 7215652647422 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1367 আদ্দজজলু হক আঃ কাপির  পিন মজরু কুমারীসকানা ৮ 3নং মিন 7215652651906 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 



1368 
আলতাব উদ্দিন 

সরকার 
পসানাির সরকার পিন মজরু কুমারীসকানা ৮ 3নং মিন 7215652651749 নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1369 জালাল উদ্দিন হাজী পসানাির মুিী  পিন মজরু কুমারীসকানা ৮ 3নং মিন 7215652651611 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1370 আব্দলু গপন ওয়াসহি আলী পিন মজরু কুমারীসকানা ৮ 3নং মিন 7215652647404 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1371 রাপবয়া আক্তার নুরম্নল হক গৃপহনী কুমারীসকানা ৮ 3নং মিন 7215652651006 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1372 লাট পময়া চান পময়া পিন মজরু কুমারীসকানা ৮ 3নং মিন 7215652651019 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1373 আব্দলু আপলম িারগ আলী পিন মজরু কুমারীসকানা ৮ 3নং মিন 7215652651055 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1374 পখাসিজা আক্তার রতন পময়া গৃপহনী কুমারীসকানা ৮ 3নং মিন 7215652647787 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1375 সবুজ পময়া আব্দলু কাপির পিন মজরু কুমারীসকানা ৮ 3নং মিন 7215652651908 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1376 আব্দলু বাসরক পসানাপল পিন মজরু কুমারীসকানা ৮ 3নং মিন 7215652651138 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1377 পসানাপল হাপিজ আলী পিন মজরু কুমারীসকানা ৮ 3নং মিন 7215652651147 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1378 রমজান পময়া সসয়ি আলী পিন মজরু কুমারীসকানা ৮ 3নং মিন 7215652651148 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1379 কপবর পময়া রমজান পময়া পিন মজরু কুমারীসকানা ৮ 3নং মিন 7215652651117 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1380 হাসছন পময়া মপিজ পময়া পিন মজরু কুমারীসকানা ৮ 3নং মিন 7215652647443 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1381 ইয়াছপমনা আক্তার চন্দন পময়া গৃপহনী কুমারীসকানা ৮ 3নং মিন 7215652651681 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1382 পহাসসন পময়া মপিজ  পিন মজরু কুমারীসকানা ৮ 3নং মিন 7215652651609 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1383 রাসহলা আক্তার জলুহাস পময়া গৃপহনী কুমারীসকানা ৮ 3নং মিন 7215652651670 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1384 মাতাব উদ্দিন মমত্মাজ আলী পিন মজরু কুমারীসকানা ৮ 3নং মিন 7215652651217 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1385 মামুন পময়া কাঞ্চন পময়া পিন মজরু গঙ্গানগর ৮ 3নং মিন 7215652647787 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1386 পরাপকয়া আক্তার পমন্তু পময়া গৃপহনী গঙ্গানগর ৮ 3নং মিন 
1967721565200000

0 
নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1387 রতন পময়া ছপমর উদ্দিন পিন মজরু গঙ্গানগর ৮ 3নং মিন 7215652647364 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 



1388 ছাসলহা আক্তার িজর রহমান গৃপহনী গঙ্গানগর ৮ 3নং মিন 7215652654379 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1389 সাসহর উদ্দিন পগালািিী পিন মজরু গঙ্গানগর ৮ 3নং মিন 7215652651176 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1390 আঃ কাইয়ুম সহর উদ্দিন পিন মজরু গঙ্গানগর ৮ 3নং মিন 7215652651055 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1391 সবুজ পময়া রপহম উদ্দিন পিন মজরু গঙ্গানগর ৮ 3নং মিন 
1969721565200000

0 
নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1392 
কামরম্নজ্জামান 

শামীম 
জাপহম পিন মজরু গঙ্গানগর ৮ 3নং মিন 7215652647401 নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1393 পমাজাসেল হক আউয়াল  পিন মজরু গঙ্গানগর ৮ 3নং মিন 7215652651048 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1394 আবুল কাসশস আউয়াল পিন মজরু গঙ্গানগর ৮ 3নং মিন 7215652651116 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1395 অসীম  আন ুপময়া পিন মজরু গঙ্গানগর ৮ 3নং মিন 
1991721565200010

0 
নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1396 রপিকুল ইসলাম ইমান আলী পিন মজরু গঙ্গানগর ৮ 3নং মিন 7215652647394 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1397 লাল পময়া কিুছ  পিন মজরু গঙ্গানগর ৮ 3নং মিন 7215652647779 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1398 জাসপমন আক্তার রহুল আপমন গৃপহনী গঙ্গানগর ৮ 3নং মিন 7215652654380 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1399 লপতিা আক্তার নবাব আলী গৃপহনী গঙ্গানগর ৮ 3নং মিন 7215652651453 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1400 রম্নমান  নবাব আলী পিন মজরু গঙ্গানগর ৮ 3নং মিন 
1994721565200000

0 
নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1401 িজল কপরম মুসপলম উদ্দিন পিন মজরু গঙ্গানগর ৮ 3নং মিন 7215652651194 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1402 রাপবয়া আক্তার মকবুল পহাসসন গৃপহনী গঙ্গানগর ৮ 3নং মিন 7215652651398 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1403 সুসলমা আক্তার আপনস পময়া গৃপহনী গঙ্গানগর ৮ 3নং মিন 7215652651397 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1404 মকবুল পহাসসন িয়জ উদ্দিন পিন মজরু গঙ্গানগর ৮ 3নং মিন 7215652651281 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1405 রপব পময়া জপমর উদ্দিন পিন মজরু গঙ্গানগর ৮ 3নং মিন 7215652651256 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1406 কাপির পময়া ছপমর উদ্দিন পিন মজরু গঙ্গানগর ৮ 3নং মিন 7215652651272 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1407 সালমা আক্তার আব্দলু গপণ গৃপহনী গঙ্গানগর ৮ 3নং মিন 7215652651913 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 



1408 ছানা আক্তার আলম গৃপহনী গঙ্গানগর ৮ 3নং মিন 7215652651493 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1409 মাহবুব ইসলাম দ্বীন ইসলাম পিন মজরু গঙ্গানগর ৮ 3নং মিন 7215652651054 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1410 লালন পময়া তাজ ুপময়া পিন মজরু গঙ্গানগর ৮ 3নং মিন 7215652651031 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1411 আলী আজম মপিজ মুিী পিন মজরু গঙ্গানগর ৮ 3নং মিন 7215652651432 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1412 বজলু  মঞ্জরুম্নল পময়া পিন মজরু গঙ্গানগর ৮ 3নং মিন 7215652654376 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1413 আয়তুল পহাসসন পগয়াস উদ্দিন পিন মজরু গঙ্গানগর ৮ 3নং মিন 7215652651495 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1414 পরদ্দজয়া আক্তার মুসা পময়া গৃপহনী গঙ্গানগর ৮ 3নং মিন 7215652651048 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1415 িজল হক আঃ রপশি পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652640349 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1416 সাইকুল পমাঃ হাোি আলী পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652651444 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1417 শহীি পময়া আঃ বাসরক পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652640707 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1418 নয়ন পময়অ জহুর উদ্দিন পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652647456 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1419 পমাহাজ্জল আঃ মদ্দজি পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652640340 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1420 আলমগীর ইপলয়াস উদ্দিন পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652640321 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1421 হাসরছা  িুলাল পময়া গৃপহনী িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652640588 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1422 তাজ পময়া হাসছন আলী পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652647617 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1423 বাবুল পময়া আঃ কপরম পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652647534 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1424 হাসলমা আক্তার সামছু উদ্দিন গৃপহনী িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652640413 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1425 সাসজিা  িজল গৃপহনী িরশপখলা ৯ 3নং মিন 9196210212510 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1426 বাবুল পময়া হাপিছ পময়া পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652651889 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1427 আলহাম পময়া আসলকচান পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 
1991721505200010

0 
নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 



1428 ছিু পময়া মৃত সাসহব আলী পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652661806 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1429 আলী আকবর মৃত লাল পময়া পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652651410 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1430 রতন পময়া মৃত নুরম্নল ইসলাম পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652647506 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1431 আসনায়ার পহাসসন নুরম্নল আমীন পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652640806 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1432 পমাঃ মপন পময়া মৃত আঃ বাসরক পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652651704 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1433 অলী উলস্নাহ পগয়াস উদ্দিন পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652640392 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1434 লপলতা পবগম কালা পময়া গৃপহনী িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652640348 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1435 রাজ ুপবগম পগয়াস উদ্দিন গৃপহনী িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652640390 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1436 পমাসত্মাহাব মৃত আঃ পহপকম পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652640427 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1437 এনামুল  মৃত আঃ গিুর পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652640819 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1438 আসসকা পময়া িজল পময়া পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652651801 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1439 িজল হক মৃত মরাজ আলী পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652640536 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1440 বকুলা আক্তার শুক্কুর আলী গৃপহনী িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652651813 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1441 পমন্টু পময়া মন্তুজ আলী পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652640582 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1442 তাসহরা আক্তার িুপলশ পময়া গৃপহনী িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652651780 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1443 আক্কাস পময়া আঃ রাপশি পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652651768 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1444 শপিকুল পময়া পমাঃ পখাকন পময়া পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 
1993721565200000

0 
নাই 

সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1445 পমাঃ পসপলম  ধনাই পময়া পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652651893 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1446 আব্দলু কপরম মৃত পরয়াজ উদ্দিন পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 721800000099 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1447 আপছয়া আক্তার সুরম্নজ আলী গৃপহনী িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652651794 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 



1448 শাহাব উদ্দিন মৃত আব্দলু মদ্দজি পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652651761 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1449 পরণু আক্তার ইপলয়াস পময়া গৃপহনী িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652640320 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1450 জবুল পময়া মৃত নুরম্নল ইসলাম পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652640562 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1451 পসদ্দিক পময়া মৃত মুগিুম আলী পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652640554 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1452 বাবলু পময়া নুরম্নল ইসলাম পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652654266 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1453 বাবলু পময়া জালাল উদ্দিন পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652647611 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1454 পমাঃ আদ্দজ ভক্ত মইজ উদ্দিন পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652640368 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1455 মাজ ুপময়া িুসলর বাি পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652640491 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1456 পমাঃ হারম্নন পময়া মৃত আব্দলু মদ্দজি পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652640366 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1457 আঃ সালাম খাসলকচান পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652640928 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1458 জান পময়া ছাপবর উদ্দিন পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652647578 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1459 পশল্পী আক্তার জামাল পময়া গৃপহনী িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652640717 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1460 লপতিা আক্তার মৃত আঃ জববার গৃপহনী িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652640984 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1461 সুব ডণা রানী অবয় চরণ  গৃপহনী িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652640450 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1462 এলাই পময়া মৃত আসক্কব আলী পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652651777 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1463 বীণা রানী পবমল চন্দ্র সূত্রধর গৃপহনী িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652640440 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1464 ছহু পময়া মৃত িুসলর বাি পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652640487 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1465 আনছু পময়া মৃত সাসহি আলী পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652651925 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1466 মাপনক পময়া মৃত আবু চান পময়া পিন মজরু িরশপখলা ৯ 3নং মিন 7215652651771 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1467 িাসতমা আক্তার পনজাম উদ্দিন গৃপহনী িরশপখলা ৯ 3নং মিন 1974721565000000 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 



1468 পলিন পময়া মৃত আলী উছমান পিন মজরু পিকনী ৯ 3নং মিন 7215652640014 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1469 িুতুল পময়া সবুজ পময়া পিন মজরু     3নং মিন 7215652640140 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1470 অবুঝ পময়া মৃত আব্দলু আদ্দজজ পিন মজরু     3নং মিন 7215652651872 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1471 কালা পময়া  মৃত র্ান্ড পময়া পিন মজরু     3নং মিন 7215652640230 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1472 পরাপকয়া আক্তার আঃ রাপশি গৃপহনী     3নং মিন 7215652640164 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1473 পরাপকয়া আক্তার হাসরছ পময়া গৃপহনী     3নং মিন 7215652651873 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1474 আব্দসু সালাম মৃত আঃ খাসলক পিন মজরু     3নং মিন 7215652640153 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1475 পমাসত্মিা কামাল ময়জ উদ্দিন পিন মজরু     3নং মিন 7215652640099 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1476 হাপিস পময়া মৃত ধনাই পময়া পিন মজরু     3নং মিন 7215652640208 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1477 ইব্রাহীম পময়া আঃ রহমান পিন মজরু     3নং মিন 7215652640654 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1478 রহমত আলী মৃত চান পময়া পিন মজরু     3নং মিন 7215652640606 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

1479 রতন পময়া আঃ পছাবান পিন মজরু     3নং মিন 7215652640664 নাই 
সাসজিুল কপরম 

সাজ ু
1717545135 

           

1480 পমাঃ টুটন পময়া   পমাঃ কপলম উদ্দিন  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621000006 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1481 পমাছা্ঃ পরতা পবগম  আঃ পমাতাপলব  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621737127 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1482 পসানাই পবপব আঃ হাই  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738552 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1483 হাদ্দজ রহমান  মৃত নাসয়ব আলী  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738531 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1484 পমাঃ আব ুতাসলব  আ হাপসম  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621734516 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1485 মস্ত্ত খান  মুকসুি খান  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738418 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1486 মপনন্দ্র চন্দ্র িাস  মৃত উিসন্দ্র চন্দ্র িাস  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621737064 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 



1487 কটু চন্দ্র িাস  মৃত মপতন চন্দ্র িাস  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621737084 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1488 বকুল পময়া  মৃত নাি ুখা  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738326 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1489 আনু পময়া  মৃত পসানাির  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738327 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1490 লালু মা  মৃত তাসহর উদ্দিন  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621737117 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1491 পমলন  শামছুদ্দিন  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738315 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1492 আবুল  রম্নজালী  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738530 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1493 ছাসনায়ার পহাসসন  আবু পময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738384 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1494 শাহীন আলম মৃত আক্তার পহাসসন পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738550 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1495 আবুল কাসসম  মৃত আঃ রপশি  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738433 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1496 হাপিছ খান  নাদ্দজম খান  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621000001 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1497 আসলহা  মৃত আঃ রাপশি  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621737683 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1498 পিরসিৌস পময়া  মৃত জহুর উদ্দিন  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738041 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1499 পমনা আক্তার  আলম পময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621737676 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1500 পমাঃ পরাটাস পময়া  পমাঃ পখাসশ ডি আলী  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738020 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1501 পগালাম ছামধানী  মৃত নওয়াব আলী  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738289 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1502 পমাঃ আঃ জপলল  মৃত আপিজ মুিী  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 9014757166850 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1503 পরাসবল পময়া  পমাঃ লাহুত পময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738126 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1504 পহনা আক্তার  আবুল কালাম  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 1595151115001 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1505 পমাসাঃ পশখা আক্তার  পমাঃ আলম পময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738059 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1506 পজাসনা পবগম  জাপকর পহাসসন  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 6810731119581 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 



1507 কামাল  মৃত ওয়াদ্দজি  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738559 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1508 আয়শা আক্তার   পমাঃ জসীম উদ্দিন  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738270 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1509 পববী আক্তার   পমাঃ শামসুল আরম  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621737430 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1510 হাওয়া  হাপব পময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621737709 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1511 পর্ন্রু্ পময়া আ: পমাতাপলব শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738655 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1512 িুলচান পময়া  মৃত পমনু পময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738073 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1513 িজলু পময়া  মৃত পমজাজ আলী  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621737423 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1514 রশুনা আক্তার  পমাঃ আঃ কিুস  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738054 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1515 িপলন পময়া  ইব্রাপহম পময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621000165 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1516 তাসহরা আক্তার  পমাঃ রজাউল কপরম  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621737420 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1517 আসনায়ারা পবগম  জালাল উদ্দিন পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 9014785000012 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1518 পমাঃ বাহাছ উদ্দিন পমাঃ িজলুল কপরম  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621737920 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1519 সাপিয়া আক্তার  পশখ পরজন  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738563 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1520 হাছনা আক্তার সালাম পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621737772 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1521 রম্ননা আক্তার   পমাঃ আঃ রপহম  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621737980 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1522 পমাঃ হাপবজলু  আঃ হাই  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621737333 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1523 পমাঃ পমাগস াল  আ হাই  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621737366 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1524 কাউচার পময়া  মৃত জানু পময়া পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621737409 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1525 দ্দজন্নতা আক্তার  পসদ্দিক পময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621737442 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1526 পমাঃ আসনায়ার  মৃত লুবু পময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 2156217000085 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 



1527 পমাঃ সাপির পময়া  মৃত কালা পময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621737983 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1528 তাসহরা আক্তার  মৃত আঃ কাপির  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621737500 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1529 এখলাছ পময়া  জহুর উদ্দিন  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738032 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1530 পজাসান আক্তার  িারম্নক পচৌধুরী  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621737195 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1531 পমাসত্মিা খাতুন  একরাম পহাসসন  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738380 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1532 নাপসমা পবগম  শপহি পময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738611 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1533 বাবুল পময়া  িালান পময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621737601 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1534 আবুল পময়া িালান পময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621737609 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1535 আলী উসমান  মৃত আপিস আলী  শ্রপমক   পগাপবন্দশ্রী  ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621737607 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1536 সাহাবুল  মৃত ছাত্তার পময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621737691 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1537 সাত্তার পময়া  পরাজালী  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621737789 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1538 পমাঃ এনামুল হাক পমাঃ আঃ রহমান তাং পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 77215621738121 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1539 পমাঃ হাপবল পময়া  মুতু ডজ আলী  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7512721562173 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1540 পমাঃ তাজ উদ্দিন  পমাঃ িজলুল কপরম  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621737914 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1541 পমাঃ বাচ্চু পময়া  িজলুল কপরম  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621737919 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1542 আলম মীর  আপ্তাব উদ্দিন মীর পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738397 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1543 তাসহরা আক্তার  মৃত কন্দ ু পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621737349 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1544 জানু খা  পগাসমজ খা পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621737765 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1545 পরাসকয়া পবগম  পশরম্ন পময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738453 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1546 রত্না আক্তার আ: গপণ শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 4819227721541 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 



1547 সায়িুল  পকরামত আলী  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621737376 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1548 পহপি আক্তার  খাইরম্নল ইসলাম  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621737342 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1549 শুক্কুর আলী  লবু পময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738155 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1550 িারম্নল পময়া পরয়াজ উদ্দিন শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ১ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738103 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1551 রম্নকতন আক্তার  মৃত পসরম্ন পময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739763 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1552 রপহমা আক্তার  আবু লাসয়ছ শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739706 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1553 লুট পময়া  মৃত শমসসর আলী  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739256 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1554 পসানাই  মৃত জবান পহাসসন  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739559 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1555 পরাসকয়া আক্তার  মৃত বাচ্চু পময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739248 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1556 সাইকুল ইসলাম  মৃত পবিযা পময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739219 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1557 ঝরনা আক্তার  জসুয়ল পময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739428 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1558 কাজল পময়া  মৃত আঃ পময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739197 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1559 মঞ্জরুা  ইয়াপছন পময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739210 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1560 িজল হক  মৃত আব্দলু পময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739187 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1561 তাছপলমা আক্তার  পগালাি পময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739012 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1562 জামাল পময়া  মৃত আবুচান  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738936 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1563 হাপবল পময়া  িজলু হক  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739552 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1564 সাত্তার  মৃত ওয়াসহি আলী  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739565 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1565 আপমন পময়া  মৃত হাসন আলী  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739994 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1566 সাইকুল ইসলাম  মৃত সুলতান উদ্দিন  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739584 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 



1567 লাট পময়া  আবুল সাসহি  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739625 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1568 কুলকুল আক্তার  মৃত রপিকুল ইসলাম  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739233 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1569 বাচ্চু পময়া মৃত কালাচান  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739782 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1570 পরখা আক্তার  আবুল পময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739786 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1571 আবুল পময়া  মৃত আঃ মদ্দজি  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739412 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1572 হাসজরা আক্তার  নূরম্নল ইসলাম  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739444 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1573 পমাসাঃ মসনায়ারা  আঃ রপহম  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739406 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1574 নারপকছ  পরিন  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739743 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1575 পরাসকয়া  রতন পময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739722 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1576 আসমনা  পতাতা পময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739856 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1577 পহনা আক্তার নয়ন পময়া পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739735 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1578 আপলিন  সুনামপি  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739752 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1579 মজনু পময়া  মৃত আববাছ আলী  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739505 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1580 আলী উসমান  মৃত িুপলশ পময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739518 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1581 মপমনা আক্তার   পমাঃ বাবুল পময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738962 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1582 সাপবনা ইয়াছপমন  হাদ্দজল হক  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738985 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1583 মাসহনুর আক্তার  বকুল পময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739411 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1584 খুসিজা খাতুন  রমজান পময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739288 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1585 সপহি পময়া  আঃ লপতি  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739919 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1586 পরসহনা আক্তার  পগিু পময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738968 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 



1587 জাহানারা আক্তার  পসকুল পময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739468 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1588 সুজাত পময়া  আঃ সাসহি  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739803 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1589 সাহাবুল পময়া  মৃত সরাজ আলী  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738971 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1590 আবুল পহাসসন  মৃত গুঞ্জরু আলী  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739902 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1591 বাহািুর  পলল ু শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739894 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1592 জুাঁ ই  খসরম্ন  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739718 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1593 নারপকছ আক্তার  তাজ পময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739771 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1594 আপম্বয়া  আলাপমন  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739767 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1595 সপিকুল ইসলাম  মৃত ওসহি মুিী  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739166 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1596 লায়লা আক্তার  িজলুল হক  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738970 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1597 শামছুন্নাহার  মদ্দজবুর রহমান  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738928 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1598 পহপি আক্তার  তারা পময়া পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739710 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1599 আরাধন  মৃত পসিত আলী  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739728 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1600 মনু  মৃত রাজ ুপময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739809 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1601 আইন উদ্দিন  আহেি পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621000005 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1602 নাজমা আক্তার  মৃত কাসসম িপকর  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739284 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1603 িরবুসির মা  বাসরক পময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739422 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1604 স্বিনা আক্তার  সাইিুল ইসলাম  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739486 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1605 খুসিজা আক্তার  ইপিস পময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738806 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1606 পরটন পময়া  আঃ পহপকম  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738978 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 



1607 জাহানারা  এমিািুল হক  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739958 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1608 পমনা আক্তার  ইসলাম উদ্দিন শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738803 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1609 আসনায়ার  ইপিছ শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739909 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1610 কনা  পরসজক  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739815 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1611 পরাদ্দজনা আক্তার  মপনর উদ্দিন  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739814 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1612 জাহানারা আক্তার  বুলবুল পময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739843 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1613 িাসতমা আক্তার  সাবু পময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ২ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739846 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1614 রাদ্দজয়া আক্তার  নূর ইসলাম  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740759 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1615 ইলকাছ পময়া  জাসহর উদ্দিন  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740763 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1616 পমৌলা পময়া  মৃত িাপলশ  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740828 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1617 পগালাম রাসুল  মৃত মরম আলী  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740416 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1618 সাসয়রা আক্তার  নজরম্নল ইসলাম পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740831 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1619 পবিযা পময়া  মৃত মসপলম উদ্দিন  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740794 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1620 বাসনা আক্তার  আসলাম পময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740363 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1621 ঝরনা আক্তার  পসপলম পময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740349 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1622 মদ্দজডনা আক্তার  ধনাই পময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740697 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1623 ছাতু পময়া  মৃত পিৌজিার  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740019 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1624 মপরয়ম আক্তার  মৃত পভকচান  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741058 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1625 ছাসিক পময়া  মৃত খুসশি পময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740963 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1626 পমাঃ শরীি আহসেি  পমনু পময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739239 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 



1627 হাপিজ উদ্দিন  মৃত রাজালী  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740440 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1628 আসমনা পবগম  পকতাব আলী  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621749140 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1629 পিরসিৌস পময়া  হরজত আলী  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740767 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1630 তাহারা  আক্কাস পময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740988 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1631 আংগরা পবগম শামছুদ্দিন পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743906 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1632 িীন ইসলাম  মৃত ওয়াসহি আলী  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740184 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1633 পমাসত্মাক পময়া  আঃ খাসলক  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740670 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1634 বাবুল পময়া  সাসহর উদ্দিন  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740657 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1635 পরাকন পময়া  মৃত আরব আলী  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740373 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1636 পতৌপহিুল ইসলাম  মৃত আঃ কাপির  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740311 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1637 পসাসহল পময়া   পসানামপি  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740381 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1638 আংগুর পময়া শামছুদ্দিন পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743907 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1639 জাপকয়া  আঃ হাই  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740139 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1640 শপিকুল আলম   পরাসত্মম আলী  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740693 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1641 আলাপিন পময়া  রপহছ পময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740773 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1642 আইনাল হক  মৃত আবু তাসলব  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740974 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1643 খাসলিা আক্তার  জানু পময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740652 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1644 হাসজরা খাতুন  নূরম্নল হক  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740625 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1645 জাহাঙ্গীর পময়া  পকতাব আলী  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740754 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1646 বকুলা খাতুন  তাসহর  উদ্দিন  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740800 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 



1647 সজ ুপময়া  ইয়া পহাসসন  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740781 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1648 জাসয়িা  মৃত রম্নসত্মম আলী  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740131 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1649 জাসয়িা আক্তার  মৃত আলী পহাসসন  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740125 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1650 হুসনা আক্তার  সুরম্নজ  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740129 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1651 পসকুল পময়া  মৃত রম্নসত্মম আলী  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740132 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1652 রাদ্দজয়া আক্তার  সাহাবুল পময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740662 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1653 শাজাহান  মৃত ওয়াসহি আলী পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740184 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1654 শাজাহান  মৃত নাববাস আলী  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740041 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1655 আপতকুর  মৃত শামছুদ্দিন পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740084 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1656 পশউলী আক্তার  বদ্দিলজামান  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740692 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1657 পতািাজ্জল পহাসসন  মৃত লালু তাং  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621000086 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1658 নজরম্নল পময়া  পহাসসন পময়া পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740399 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1659 হাইজলু পময়া  সুরম্নজ পময়া পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741109 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1660 রাপবয়া আক্তার  রপহছ পময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740772 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1661 িুসলছা আক্তার  মৃত িরসবশ আলী  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741077 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1662 জাহানারা খাতুন  পমাঃ বাচু্ছ পময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739268 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1663 ইিু পময়া  মৃত পগাসমজ আলী  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৩ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740123 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1664 সুপিয়া পবগম  রতন পময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742399 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1665 হাসজরা  পিলির  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741508 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1666 নাছপরন  ছাইিুল  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741570 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 



1667 পরনা কাসশম  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739871 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1668 কপবতা  জাহাঙ্গীর  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740156 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1669 হািছা  শাজাহান  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741671 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1670 রতনা  জাপমর আলী  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741553 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1671 আপছয়া  নূরম্ন পময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741790 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1672 আঃ লপতব  আসি কাজী  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741610 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1673 নজরম্নল ইসলাম  নীলির  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745123 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1674 কাজল  মুক্তুল পহাসসন  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741456 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1675 পমস্টার  লাট পময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741381 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1676 মদ্দজডনা  িুলাল কাজী  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742134 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1677 সালমা  হাপিজরু রহমান  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742120 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1678 িুল পময়া  আঃ খাসলক  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741594 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1679 মপরয়ম  নজরম্নল ইসলাম  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741598 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1680 আঃ জববার  পনমধর আলী  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741368 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1681 বজলু পময়া  মৃত মুক্তুল পহাসসন  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741447 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1682 কুপহল উদ্দিন  মৃত জাসহর উদ্দিন  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741587 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1683 শপিক  তছর উদ্দিন  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741728 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1684 রতন পময়া  মৃত তাজ উদ্দিন  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742663 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1685 বাবুল পময়া  মৃত আপমর উদ্দিন  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621749650 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1686 শপিকুল  কাছু পময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742006 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 



1687 পজাসনা  মৃত আঃ আদ্দজজ  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741572 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1688 আলাপমন  সুলতান উদ্দিন  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742640 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1689 রম্নক্তন  মৃত শামছুদ্দিন  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741735 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1690 তাজমহল  িুলাল পময়া পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621746385 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1691 হাপনি  মৃত আঃ গিুর  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741595 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1692 আবুল হাসসম  মৃত আঃ পহপকম  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741791 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1693 পরাপকয়া  ইপিস  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741579 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1694 ইকবাল  মৃত জাপমি আলী  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741734 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1695 পমা: িুতুল পময়া  মৃত আ: জপলল  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741161 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1696 সপখনা  ইদ্দিল পময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741996 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1697 মদ্দজিা  মৃত আঃ ছাত্তার  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742265 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1698 জসুয়ল পময়া  মৃত ছাত্তার পময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742194 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1699 আছমা আক্তার   পকরামত আলী  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741103 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1700 সাধন পময়া  মৃত নূরম্নল ইসলাম  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741797 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1701 রায়হান  হাবুল পময়া পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740036 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1702 পমাজাসেল  মৃত জপলল উদ্দিন  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742316 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1703 আদ্দজম উদ্দিন  আঃ রহমান  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621744284 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1704 সাপবকুল  মনহর আলী  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742378 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1705 পমাঃ পরিন  মৃত পসালায়মান  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742261 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1706 আংগুরা  আঃ রপহম  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742282 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 



1707 সাসনায়ার  মৃত পসালমান  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742273 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1708 সালমা আক্তার  সাসলক পময়া শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 9024703182469 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1709 মহন পময়া  মৃত মুক্তুল পহাসসন  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741383 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1710 হাসমিা  ইজ্জত আলী  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742439 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1711 জাপমলা  পসালমান পবিারী  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742275 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1712 পমাঃ আব্দলু বাসতন মৃত- আঃ আদ্দজজ িুরুষ শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741374 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1713 আসনায়ার  নাদ্দজম উদ্দিন  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742271 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1714 সাদ্দজি পময়া  মৃত আঃ রহমান  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621000044 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1715 পভক্কু পময়া  আঃ আলী  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741223 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1716 আবু তাসহর  আঃ আলী  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742100 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1717 জাসয়িুল ইসলাম  মৃত সাসহি আলী  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741343 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1718 বাবুল পময়া  মৃত কুতুব  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741203 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1719 আিালত আক্তার  মৃত কুতুব পময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741204 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1720 বরকত উলস্নাহ  দ্দজন্তু পময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742438 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1721 পমাঃ  নুশাি পময়া  পমাঃ লাট পময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741349 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1722 িজ ুপময়া  মৃত মুকসুি পময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741444 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1723 র্পল আক্তার  মৃত রপিকুল ইসলাম  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741931 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1724 সুকনা  আদ্দজজলু হক  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741317 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1725 পিরসিৌসা আক্তার  রাজ্জাক তালুকিার  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741315 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1726 পরসহনা আক্তার  এখলাছ  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741838 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 



1727 জান্নাত আরা  আঃ রপশি  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621744156 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1728 কামাল পময়া  হাসসন  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741281 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1729 ধনাই  আঃ মদ্দজি  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741326 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1730 রপিকুল ইসলাম  মৃত পসানালী  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738526 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1731 পনজাম উদ্দিন  জালাল উদ্দিন  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738215 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1732 একরাম পহাসসন  নবী পহাসসন  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738251 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1733 শপহিুলস্নাহ  সঞু্চ পময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741420 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1734 রম্নকতন পময়া  জপলল উদ্দিন  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741423 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1735 ইমাম পহাসসন  ছপমর উদ্দিন  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741422 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1736 চান পময়া  আঃ আদ্দজজ  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741417 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1737 ওপল উলস্নাহ  সঞু্চ পময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741412 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1738 আপিল উদ্দিন  সাসহব আলী  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741411 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1739 বীণা রানী  পহমচন্দ্র িাস   পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৪ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741503 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1740 শুক্কুর আলী  মৃত মনির  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621738751 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1741 কসলজ পময়া  মৃত িুল ুখা  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742984 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1742 রপহমা আক্তার  মৃত জজ পময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743945 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1743 আিালত  সাত্তার  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742198 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1744 মপলনা আক্তার  মৃত নান্দ ুপচৌধুরী  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621106101 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1745 আপম্বয়া আক্তার  ইয়াকুব আলী শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743984 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1746 রাপবয়া  মৃত তাজ ুপময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742724 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 



1747 তমা আক্তার  বিু পময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621000001 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1748 পমন্টু পময়া  মৃত আলী শামছুদ্দিন  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742832 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1749 রপশি পময়া  িসর আলী  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742828 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1750 আসনায়ার  পময়া  পিরসিৌস িপকর খা  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743972 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1751 আবুল িজল  মৃত আিম আলী  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743956 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1752 পহপলম পময়া  মৃত আঃ রপশি  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742745 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1753 চানবানু  মৃত আববাস আলী  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 721562174701 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1754 আঃ ওয়াসহি  মৃত পিছুর বাি  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742843 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1755 আপমন পময়া  আলী উসমান খান  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742723 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1756 নান্টু পময়া  মৃত শামছুদ্দিন  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742833 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1757 বাবুল পময়া  মৃত পরাজালী  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621000001 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1758 আওলাি পময়া  বসু খান  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743661 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1759 ইপিস পময়া  মৃত পজায়াি আলী  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742886 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1760 আনুয়া আক্তার  আঃ সাত্তার  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743787 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1761 ইয়াসপমন আক্তার  আব্দলু কপরম  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743987 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1762 আসািুর রহমান খান  সাজ্জাি খান  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621000102 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1763 নয়ন পময়া  িজর আলী  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743544 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1764 পহরা পময়া  আঃ লপতব  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743781 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1765 চয়ন পময়া  বরু্ পময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743778 নাই 
পমজানুর রহমান 

পমলন 
1721147385 

1766 সুজন পময়া  িজর আলী  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743768 নাই আমীর হামজা 1784819144 



1767 পমা: পরিন পময়া  মৃত আব্দরু রাজ্জাক  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621744029 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1768 জসমিা আক্তার  রপত খান  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743649 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1769 পহরম্ন পময়া  রপত খান  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743646 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1770 পকতাব আলী  মৃত হালান পময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621739141 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1771 নূরম্নল পময়া  মৃত আবুচান  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743798 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1772 পলটন পময়া  মৃত রহমত আলী  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743780 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1773 দ্দজলাস উদ্দিন  মৃত ইজত আলী  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743969 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1774 শাপহন পময়া  মৃত ইসলাম পময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743766 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1775 পমা: পলটন পময়া  মৃত মরম আলী  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742890 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1776 খায়তরত  মৃত মাক্কু পময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742989 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1777 পমা: িুলাল পময়া  মৃত মাসলক শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742783 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1778 পগয়াস উদ্দিন  মৃত শরািত খা  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743791 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1779 নূরজাহান  মৃত আঃ ছসহি  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743655 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1780 বাচ্চু পময়া  মৃত রম্নসত্মম খান  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743746 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1781  পবসিনা পবগম  শামছু খা  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621744563 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1782 বজলু পময়া  কালাচান  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742729 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1783 পিয়ারা পবগম  শপহি খান  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742917 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1784 কালাচান  মৃত সাি ুপবিারী  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742728 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1785 রপবকুল  পসপলম পময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742874 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1786 ওমর পহাসসন  লবু পময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742929 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1787 পমা: কাঞ্চন পময়া  মৃত আলী আকবর  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742933 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1788 রাপশিা  পভকচান পচৌধুরী  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621732978 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1789 কাসসম উদ্দিন  মৃত র্াক্তার আলী  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621744005 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1790 আবুল জাসহর  মৃত করু্ খান  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742122 নাই আমীর হামজা 1784819144 



1791 সুপিয়া আক্তার  আবু পসদ্দিক  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743996 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1792 পখাকন পময়া  আঃ বাপরক  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621000002 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1793 পমািাজ্জল পহাসসন  মৃত মারিত আলী  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621748432 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1794 আঃ হাসসম  মৃত আঃ রপশি  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742923 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1795 জবদ্দিন খান  মৃত রজ ুখান  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743795 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1796 আলাপমন পময়া আরিত পময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743840 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1797 পমা: িুলাল পময়া পমা: সািত আলী শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৬৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742958 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1798 আঃ রপহম  মৃত রম্নজ ুখান  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743729 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1799 পমা: আসলাম পময়া পমা: রজব আলী পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621744122 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1800 আছাব উদ্দিন  ইন্নত আলী  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743976 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1801 আসহিা আক্তার আবুল কাসসম পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৩৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621744007 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1802 কুলসুম  জয়নাল উদ্দিন  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742945 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1803 আয়শা  আজাি পময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742825 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1804 আদ্দজজলু  মৃত জাসহর উদ্দিন  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742818 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1805 পমা: আবুল পময়া  পিরসিৌস িপকর  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742905 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1806 রপহমা পবগম  ইঞু্চ পময়া  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621000003 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1807 আবুল সাসহি  মৃত আঃ খাসলক  পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742779 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1808 একপিল  মৃত আবুল পময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742834 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1809 জামাল পময়া  হাপবল পময়া  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621102359 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1810 তারা বানু  মৃত লবু পবস্ত্তরী  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743639 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1811 পনসহরা পবগম  কপলম উদ্দিন  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621748571 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1812 মালা রাণী পবশ^ াস  পগৌতম চন্দ্র পবশ^ াস  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621000069 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1813 তরম্ন বালা  মৃত অপনল চন্দ্র  শ্রপমক পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743771 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1814 পরখা রাণী  সুধীর চন্দ্র পবশ^ াস পিন মজরু পগাপবন্দশ্রী ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743625 নাই আমীর হামজা 1784819144 



1815 আঃ রাজ্জাক  মৃত চদ্দিন পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621744265 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1816 পখাকন পময়া  মৃত আবুচান  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621744358 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1817 িজলু হক  মৃত ওয়াসহি আলী  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743045 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1818 হাপিজরু রহমান  মৃত হুকমত আলী  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743523 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1819 িজলু পময়া  মৃত পকতাব আলী  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745326 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1820 জলসসর মা  মৃত রম্নমালী  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743584 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1821 আবাল পময়া  মৃত পভকচান  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621744208 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1822 আক্কাছ পময়া  মৃত মুতু ডজ আলী  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743543 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1823 রম্নসবল পময়া  মৃত আঃ হাপমি  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743433 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1824 পমাছাঃ পবসিনা  মৃত কিুছ  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743135 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1825 পমাঃ পহপলম  মৃত মাস্টার আলী  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742080 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1826 পমাছাঃ অম্ভুলা  মৃত তাসহি পময়া  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743189 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1827 কাসসম পময়া  মৃত সুসরাজ আলী  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743217 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1828 নাপসরম্নন পবগম  পমা: কাসশম পময়া   পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621000034 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1829 হালান পময়া মৃত পিয়ানত িপকর  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743180 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1830 হাসজরা খাতুন  মৃত সাসহি আলী  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743382 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1831 জপসম উদ্দিন  মৃত কালাচান পময়া  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743347 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1832 আপম্বয়া   আক্কাছ পময়া  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743257 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1833 পমাসা: সালমা পবগম পমা: হপবকুল ইসলাম  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7225604731805 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1834 পিরসিৌস পময়া  মৃত ইন্নছ আলী  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743141 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1835 কাপরমুন পনছা সাসিক পহাসসন পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743109 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1836 পগসনিা  সাসহি পময়া  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743120 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1837 মাপিয়া  পমাঃ িলাশ পময়া  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743036 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1838 সামছুন্নাহার  লাহুত পময়া  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743035 নাই আমীর হামজা 1784819144 



1839 খাপিজা  মৃত পমস্টার পময়া  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743218 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1840 ছাসমি আলী  মৃত ইব্রাপহম  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742307 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1841 হাপিছ পময়া  মৃত বাচ্চু পময়া  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743260 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1842 আনার কুপল  পমা: আল আপমন পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741506 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1843 আলী আকবর  মৃত সাসহি আলী  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743379 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1844 মাসুি পময়া  আবু চান  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743196 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1845 আনার পময়া  মৃত আঃ কিুস  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743137 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1846 পমাছাঃ ছাসলহা  আব্দলু ওয়াসহি  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743291 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1847 পমাঃ পলাকমান  আব্দলু লপতি  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621744364 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1848 সাইিুল ইসলাম  মৃত জাসহর উদ্দিন  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743290 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1849 রাপহমা আক্তার  পমরাজ আলী  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743494 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1850 পমসহরম্নর  শাহীনুর  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743210 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1851 অসরছা পবগম  সুজন পময়া  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 9014747075171 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1852 শাপহন পময়া  পিরসিৌস  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621744244 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1853 পমা: অিুল পময়া  পমা: এখলাছ পময়া পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621000008 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1854 সুসলমান পময়া  পহাসসন  পময়া  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215665200000 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1855 জসবিা আক্তার  পিরসিৌস পময়া পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621744235 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1856 মুজমিার  মৃত আব্দলু হাই  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743111 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1857 নয়ন  পময়া  মৃত ইজ্জত আলী  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743469 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1858 পবলপকস  লাহুত পময়া  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743412 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1859 পহসলনা  বাচ্চু পময়া  পিন মজরু মপনকা ৫ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621744431 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1860 আলমাছ আলী  মৃত জনাব আলী  পিন মজরু মপনকা ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745621 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1861 এরশাি পময়া  ইসরাইল পময়া  পিন মজরু নওধার ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741745 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1862 পিন ইসলাম  িজর আলী  পিন মজরু নওধার ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621744532 নাই আমীর হামজা 1784819144 



1863 আনছু  আপিজ উদ্দিন  পিন মজরু নওধার ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745407 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1864 একুত আলী  আব্দলু কাসির  পিন মজরু নওধার ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621744546 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1865 পবসিনা  পরাকন উদ্দিন  পিন মজরু নওধার ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745410 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1866 রপহমা  মাসলক পময়া  পিন মজরু মপনকা ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745418 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1867 পমাখসলছ পময়া  আঃ আহাি  পিন মজরু মপনকা ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745374 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1868 আক্কাস আলী  জনাব আলী  পিন মজরু নওধার ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621744557 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1869 আিছর উদ্দিন  মৃত আবু পশখ  পিন মজরু মপনকা ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745124 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1870 ছাসনরা আক্তার  রমজান উদ্দিন   পিন মজরু নওধার ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745409 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1871 জাসমলা খাতুন  জনাব আলী  পিন মজরু নওধার ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745620 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1872 পরাসমলা খাতুন  মৃত লাল পময়া  পিন মজরু মপনকা ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621747456 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1873 আয়শা আক্তার  মৃত আঃ খাসলক  পিন মজরু মপনকা ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745615 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1874 শুকুমার চন্দ্র িাস  চন্দ্রধর িাস  পিন মজরু মপনকা ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745605 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1875 সুসখস চক্রবতী  রাদ্দজন্দ চক্রবতী  পিন মজরু মপনকা ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621744714 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1876 আশুসতাষ চক্রবতী  রাসজন্দ্র চক্রবতী  পিন মজরু মপনকা ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621744735 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1877 পরখা আক্তার  রপহছ উদ্দিন  পিন মজরু মপনকা ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621746445 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1878 সবুজ পময়া  পকশমত আলী  পিন মজরু মপনকা ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745526 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1879 পরিন পময়া  মৃত বাবর আলী  পিন মজরু মপনকা ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745479 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1880 পমাতাপলব  নাসজর আলী পশখ  পিন মজরু মপনকা ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745315 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1881 শপরওতসন্নছা  মৃত আঃ আসহি  পিন মজরু মপনকা ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 72156217445110 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1882 মপলন পময়া  মৃত বাবর আলী  পিন মজরু মপনকা ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621744118 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1883 পসকুল পময়া  বাবর আলী  পিন মজরু মপনকা ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621744120 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1884 সপহকুল ইসলাম  মপহম উদ্দিন  পিন মজরু নওধার ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745525 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1885 শাহাজু্জল  আিছর উদ্দিন  পিন মজরু মপনকা ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621000100 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1886 নজরম্নল ইসলাম  মৃত আঃ আহাি  পিন মজরু মপনকা ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745246 নাই আমীর হামজা 1784819144 



1887 হাপমিা আক্তার  মৃত সুলতু  পিন মজরু নওধার ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745676 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1888 মনুসা আক্তার  আঃ আদ্দজজ  পিন মজরু নওধার ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745654 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1889 পরািা িজলু  পিন মজরু নওধার ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7090202040374 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1890 আয়শা  লবু পহাসসন  পিন মজরু নওধার ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745072 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1891 ইয়াকুব আলী  জসমত আলী  পিন মজরু নওধার ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745026 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1892 পলটন পময়া  তাসহর উদ্দিন  পিন মজরু নওধার ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745679 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1893 তুসলনা আক্তার  আঃ জপলল  পিন মজরু নওধার ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745605 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1894 উষা রাণী িাস  পিলু চন্দ্র িাস  পিন মজরু মপনকা ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621744593 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1895 কাঞ্চন আক্তার  ইজ্জসতর মা  পিন মজরু নওধার ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745542 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1896 হবপলন পময়া  আব্দলু মাসলক পিন মজরু মপনকা ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621000104 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1897 তহপমনা আক্তার  পসকুল পময়া  পিন মজরু মপনকা ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621744985 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1898 পহসমন্দ্র চন্দ্র িাস  মৃত পনবারন চন্দ্র িাস পিন মজরু মপনকা ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621744536 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1899 রাসবশ চক্রবতী  মৃত রাসজন্দ্র চক্রবতী  পিন মজরু মপনকা ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621744702 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1900 পসপলম  আবু পহাসসন  পিন মজরু নওধার ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745417 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1901 নৃসিন্দ্র সরকার আঃ রপহম  পিন মজরু মপনকা ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621744727 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1902 স্বিন পময়া  আবুল পহাসসন  পিন মজরু মপনকা ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621744912 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1903 ঝুমা আক্তার  মুসত্মাপিজ ইসলাম  পিন মজরু মপনকা ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621744903 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1904 আলতু পময়া  তারম্ন পময়া  পিন মজরু মপনকা ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621744999 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1905 িীন ইসলাম  মপহম উদ্দিন  পিন মজরু মপনকা ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621744501 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1906 আসনায়ার পহাসসন  বানু পহাসসন  পিন মজরু মপনকা ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621744936 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1907 রপহমা আক্তার  পসদ্দিকুর রহমান  পিন মজরু মপনকা ৬ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745049 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1908 পহনা আক্তার  পমাঃ মদ্দজবুর রহমান পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621748317 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1909 হদ্দজল হক  মৃত রহমান আলী  পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621746108 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1910 হাসরছা আক্তার  হাপনি পময়া পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621747468 নাই আমীর হামজা 1784819144 



1911 জপহর লাল  মৃত আলতাব উিীন  পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745818 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1912 আনু পময়া  পমাঃ আব্দরু রপশি  পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621747458 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1913 পমাঃ স্বিন  মৃত আব্দরু রপহম  পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621746755 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1914 তাসপলমা আক্তার  রপহছ উদ্দিন  পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621746863 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1915 কালাচা াঁন  সাগর আলী  পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621746764 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1916 পমলন পময়া  সুলতু পময়া পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621746771 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1917 সমলা আক্তার  আব্দলু কাসশম  পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621748958 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1918 পমাঃ টুটন পময়া  মৃত করু্ পময়া  পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745833 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1919 লÿ ু আক্তার  আসাি উলস্নাহ  পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621746689 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1920 রম্নকন পময়া  জির আলী  পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621746870 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1921 সাপিয়া  পমাঃ িয়সাল  পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621000202 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1922 পমাঃ আপনছ পময়া  মৃত আবুল লপতি  পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745770 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1923 পমাঃ মাপনক পময়া  মৃত আবুল লপতি  পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745950 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1924 সওকত আলী তাং  
মৃত হাপিজ উদ্দিন 

তাং  
পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621746486 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1925 আসলহা আক্তার  ওমন আলী  পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745749 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1926 পমাসাঃ সািনা  পমাঃ মুসপলম  পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621746448 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1927 পমাঃ নুরম্নল হক  পমাঃ আহেি আলী  পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621746533 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1928 আঙু্গরা আক্তার  দ্দঝলু পময়া  পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621746410 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1929 পমাসাঃ খাসলিা  লালচান  পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621744640 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1930 শাহানা আক্তার  পমাঃ আজলু পময়া  পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621746443 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1931 শহীিা আক্তার  
পমাঃ অদ্দজকুল 

ইসলাম  
পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621746570 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1932  পমাসাঃ  আকতনা 
পমাঃ পসদ্দিকুর 

রহমান  
পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621746442 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1933 পমাঃ জসুয়ল পময়া  পমাঃ হাপিস পময়া  পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621749760 নাই আমীর হামজা 1784819144 



1934 সাপবনা খাতুন  মপত পময়া পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 2694811012044 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1935 পরহান উিীন  হাসরছ উিীন  পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745658 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1936 কাপবল পময়া  এখলাছ পময়া পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 9196210212766 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1937 মমতা আক্তার  আব্দলু খাসলক পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745732 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1938 পকাপকলা আক্তার  পমাঃ আপিল উদ্দিন  পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745894 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1939 পমাঃ নূরম্নল ইসলাম  পমাঃ জসবি আলী  পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621746848 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1940 নাপসমা আক্তার  রপহম উিীন  পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621746669 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1941 পমাঃ পসপলম পময়া  মৃত শাসহি আলী  পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621746394 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1942 আনজরুা  সাইরম্নল ইসলাম পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621746325 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1943 খাইরম্নল ইসলাম  আঃ সাত্তার  পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621000083 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1944 পমা: কপবর  মৃত আিতাব উদ্দিন  পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745820 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1945 আঙু্গর  গাবর আলী  পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621746428 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1946 বুলবুলা আক্তার  আ: পহপকম পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621746550 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1947 পমা: সালতু  মৃত আসক্কব আলী পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621746534 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1948 ধনাই পময়া  মৃত আিতু পহাসসন  পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745404 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1949 পমাসাঃ পমনা আক্তার  পমাঃ আবুল কাসসম  পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621746458 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1950 পরনা  আক্তার  মগলচান পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621746765 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1951 পমাসাঃ আকপলমা  পমাঃ খপললুর রহমান  পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743855 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1952 লপতিা পবগম  সাসহি আলী  পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621746355 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1953 পনিা আক্তার  সুজন পময়া পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 2693015021823 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1954 নাসিরা আক্তার  নূর নবী  পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621746614 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1955 আব্দলু কপরম  বািশার বাি  পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745461 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1956 আবুল হাসসম  সরািত আলী  পিন মজরু কিমশ্রী ৭ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742464 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1957 শযামল আচায ডয  পনবারন আচায ডয  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621741324 নাই আমীর হামজা 1784819144 



1958 চারম্ন রানী সূত্রধর  মৃত চন্দ্র সূত্রধর  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621749053 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1959 পশপরনা আক্তার  আব্দলু মন্নাি  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621743277 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1960 কৃষ্ণ পবশ^ াস  মৃত পযাসগশ পবশ^ াস  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 721521000003 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1961 পনসহরা আক্তার  িজল পময়া  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621747105 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1962 পসরাজলু হক পচৌঃ  মৃত পভংরাজ আলী  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621748504 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1963 সিয় সরকার  সুনীল সরকার  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621748494 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1964 িবনী সরকার  মৃত রমনী সরকার  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621748408 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1965 সমীর চক্রবতী  মৃত সুকুমার চক্রবতী  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 1984721562598 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1966 সজল পচৌধুরী  মৃত পহসরন্দ্র পচৌধুরী  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621747982 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1967 আসমনা আক্তার  ধনু পময়া  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621747666 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1968 পরনা পবশ্বাস  মৃত ছানা পবশ্বাস  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621748605 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1969 রাসহলা আক্তার  ইস্কান্দর  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621748198 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1970 নূরজাহান আক্তার  মৃত কালার বাি  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621748411 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1971 কাঞ্চসনর মা  সাসহি আলী  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621748204 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1972 পলাকমান পময়া  মৃত রম্নপ্তন পময়া  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621748181 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1973 হাপিজ উিীন  মৃত মুকসুি আলী  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621748230 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1974 শাহ আলম  মৃত মুকসুি আলী  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621748234 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1975 রজ্জতুনসনছা  পমাঃ সুলতু পময়া  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742262 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1976 অমৃকা পভৌপমক  মৃত যতীন্দ্র পভৌপমক  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621747363 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1977 পসকুল ইসলাম  গুনজর আলী  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621748195 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1978  পরশন পময়া  পিৌজিার পময়া  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621000012 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1979 রতনা আক্তার  মন্নাছ আলী  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621747589 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1980 আসবিা আক্তার  পতৌপহি আলী  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621747684 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1981 পবনি পভৌপমক  মৃত জগৎ পভৌপমক পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621747291 নাই আমীর হামজা 1784819144 



1982 সন্ধযা পভৌপমক  রাসখশ পভৌপমক  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621747295 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1983 িুতুলা আক্তার  মৃত পহাসসন পময়া  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621748104 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1984 রায়সমাহন তাং  ÿÿত্রসমাহন তাং পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621747330 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1985 চন্দন সরকার  রামচন্দ্র সরকার  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621747380 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1986 পমা: লাহাব পময়া  শুক্কুর আলী পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621748184 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1987 মনজরুা  রহমত আলী  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621747631 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1988 জামাল উিীন  মৃত কলসধর  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621747577 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1989 আঃ হাপশম  মুছবর আলী  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621747541 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1990 আল িারম্নক  আঃ লপতি  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621747541 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1991 পশিালী সরকার  উিানন্দ সরকার  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621746986 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1992 আক্কু জামান  চান পময়া  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621747125 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1993 সাজনা আক্তার  সুরম্নজ আলী  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621747890 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1994 পবরাজ পবশ^ াস  
ব্রজ পগািাল 

পবশ^ াস  
পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621747898 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1995 িৃপথশ পবশ^ াস  অজুডন পবশ^ াস  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621747983 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1996 লÿ ী রাণী সরকার  রদ্দিত সরকার  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621747163 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1997 বুধরাম সরকার  মৃত পিসবন্দ্র সরকার  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621746998 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1998 পনমূ ডলয রাণী সরকার  মৃত হসরন্দ্র সরকার  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621747876 নাই আমীর হামজা 1784819144 

1999 পমলন রানী চক্রবতী  বকুল চক্রবতী  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621747014 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2000 টকন বালা িাস  মৃত ÿÿপতশ িাস  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621747070 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2001 আরপত রানী সরকার  মৃত নসগন্দ্র সরকার  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621744004 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2002 হাপবয়া  মৃত পহলাল পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621747669 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2003 আশুলতা পবশ^ াস  মৃত কৃষ্ণ পবশ^ াস  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621747973 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2004 লÿ ী রাণী পশং  মৃত িলস্নাি পশং  পিন মজরু কিমশ্রী ৮ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621747866 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2005 আঃ গপণ  আিছার উদ্দিন  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621749359 নাই আমীর হামজা 1784819144 



2006 এনামুল হক  মৃত আঃ বাসরক  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621745854 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2007 কপবতা আক্তার  আঃ আদ্দজি  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621748791 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2008 কালন পময়া  মৃত তুিান আলী পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621749341 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2009 অসনহা আক্তার  আসক্কর উদ্দিন  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621748768 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2010 পকাপকলা  আঃ জববার  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621748822 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2011 ঝরনা আক্তার  বাবুল পময়া  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621748867 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2012  পখাকন  মৃত হাসরছ টাকুর  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621000004 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2013 নাজমা আক্তার  সাসরায়ার জাহান পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621748306 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2014 পরিন খান  মৃত জমাসয়ত খান  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621749515 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2015 আলাপমন  মৃত আক্কাস পময়া  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621748774 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2016 জপসম  শমসশর আলী  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621748832 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2017 রম্নমী আক্তার  আদ্দজজরু খান  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621749457 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2018 আশরািুল আলম  মৃত আক্কাস পময়া  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621000267 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2019 শামীম  মৃত আলস্নাি পময়া  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621749439 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2020 হাপকমা  পলয়াজ উদ্দিন  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621749313 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2021 রম্নসবল পময়া  সুরম্নজ্জামাল  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621749472 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2022 আসমনা আক্তার  মৃত রাপশি আলী পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621748914 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2023 রতন পময়া  মৃত আঃ হাপকম  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621749209 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2024 প্রবাল পময়া  সবুজ পময়া  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621749022 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2025 খাসলিা খাতুন পমা: পমায়াসজ্জম  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7213813446334 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2026 আঃ মদ্দজি  বাবর আলী  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621748753 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2027 বাচ্চু পময়া  মৃত আব্দলু রউি  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621748835 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2028 পছাটন  মৃত আঃ রউি  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621742391 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2029 ইকবাল  পবরাজ উদ্দিন  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621748732 নাই আমীর হামজা 1784819144 



2030 পরসহনা  আক্তার   সসয়ি পময়া পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621748814 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2031 আজমান  মৃত আঃ হাপমি  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621748763 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2032 আদ্দজজলু  আঃ রপশি  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621748849 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2033 আশ্রাব  মৃত আ: মদ্দজি পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621749249 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2034 আবুল পহাসসন  মৃত জনাব আলী  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621748971 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2035 রপিকুল  মৃত একুত আলী  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621748988 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2036 যতন পময়া  মৃত আঃ হাপকম  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621748725 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2037 বকুল পময়া  মৃত তাসল পহাসসন  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621748863 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2038 পরসহনা আক্তার  মপতউর রহমান  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621749174 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2039 সালমা আক্তার  আুল পহাসসন  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621000007 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2040 নূরম্নল ইসলাম খান  
মৃত তাসহর উদ্দিন 

খান  
পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621749127 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2041 পসরাজলু ইসলাম খান 
মৃত তাসহর উদ্দিন  

খান 
পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621740934 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2042 আঙু্গরা পবগম  বকুল পময়া  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621744235 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2043 আনাকুলী  আসুক  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621749327 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2044 শরম্নিা আক্তার  কামাল পময়া  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621749032 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2045 আবুল হাছান  আদ্দজজ খান  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621749231 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2046 আবুল কাসশম  মৃত সাসনায়ার  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621749980 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2047 আসমনা খাতুন  জমাসয়ত পহাসসন  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621749459 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2048 ওয়াসছক  মৃত ইন্নছ আলী  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621749450 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2049 নজরম্নল ইসলাম  মৃত মাপনক পময়া  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621749265 নাই আমীর হামজা 1784819144 

2050 মকুল পময়া  মৃত মাপনক পময়া  পিন মজরু কিমশ্রী ৯ 4নং পগাপবন্দশ্রী 7215621749252 নাই আমীর হামজা 1784819144 

           

2051 সাসিক পময়া  ইছাক  পিন মজরু  নয়াহাটী ১ 5নং মা ান 7215663750638 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 



2052 পখলু পময়া  মমরম্নজ  পিন মজরু  নয়াহাটী ১ 5নং মা ান 7215663750676 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2053 সুরপমন আক্তার  লাহুত পময়া  পিন মজরু  নয়াহাটী ১ 5নং মা ান 7215663750453 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2054 পসাসলমা হাবুল পময়া  পিন মজরু  নয়াহাটী ১ 5নং মা ান 7215663750 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2055 ছিুরা  কাঞ্চন  পিন মজরু  নয়াহাটী ১ 5নং মা ান 7215663750442 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2056 হাওয়া  মস্ত্তিা  পিন মজরু  নয়াহাটী ১ 5নং মা ান 7215663750391 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2057 জাপহম উদ্দিন  জলকির  পিন মজরু  নয়াহাটী ১ 5নং মা ান 7215663750575 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2058 হাসজরা  মুপত পময়া  পিন মজরু  নয়াহাটী ১ 5নং মা ান 7215663750490 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2059 রাদ্দজয়া  নজরম্নল ইসলাম  পিন মজরু  নয়াহাটী ১ 5নং মা ান 7215663750405 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2060 ইব্রাপহম  মপলস্নক  পিন মজরু  নয়াহাটী ১ 5নং মা ান 7215663750615 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2061 নাপছমা  পমাখসলছ  পিন মজরু  নয়াহাটী ১ 5নং মা ান 7215663750500 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2062 পশউলী  পমাহােি  পিন মজরু  নয়াহাটী ১ 5নং মা ান 7215663750582 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2063 মদ্দজবুর রহমান  আলী বকশ  পিন মজরু  নয়াহাটী ১ 5নং মা ান 7215663750861 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2064 জয়নাল আসবিীন  পর্ন্রু্র আলী  পিন মজরু  নয়াহাটী ১ 5নং মা ান 9014776122811 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2065 আয়শা পবগম  পগয়াস উদ্দিন  পিন মজরু পর্মারগাতী ১ 5নং মা ান 7215663750164 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2066 শপিকুল  পনয়াশা িপকর  পিন মজরু পর্মারগাতী ১ 5নং মা ান 7215663750801 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2067 পসপলনা  সাসলশ  পিন মজরু পর্মারগাতী ১ 5নং মা ান 7215663750784 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2068 সাপিয়া  বাবুল  পিন মজরু পর্মারগাতী ১ 5নং মা ান 7215663000147 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2069 আছমা  পখাকন  পিন মজরু পর্মারগাতী ১ 5নং মা ান 7215663750793 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2070 সুসলখা  শহর আলী  পিন মজরু পর্মারগাতী ১ 5নং মা ান 7215663750151 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2071 সুলতান উদ্দিন  আক্তার পহাসসন  পিন মজরু পর্মারগাতী ১ 5নং মা ান 7215663750865 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 



2072 রাপহকুল  এবাজ আলী  পিন মজরু পর্মারগাতী ১ 5নং মা ান 7215663750257 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2073 পখাকন  পমাতাপলব  পিন মজরু পর্মারগাতী ১ 5নং মা ান 7215663750004 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2074 সাসজিা  উসছন আল পিন মজরু পর্মারগাতী ১ 5নং মা ান 7215663750263 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2075 মাপনক চন্দ্র িাস  পদ্বন বনু্ধ  পিন মজরু পর্মারগাতী ১ 5নং মা ান 7215663750955 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2076 পবউটট রানী িাস  বাবুল চন্দ্র  পিন মজরু পর্মারগাতী ১ 5নং মা ান 7215663750854 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2077 িঞ্চম রাী িাস  সুবল চন্দ্র  পিন মজরু পর্মারগাতী ১ 5নং মা ান 7215663750855 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2078 রজসবর মা  জামাল উদ্দিন  পিন মজরু পর্মারগাতী ১ 5নং মা ান 7215663750440 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2079 রম্নপবনা  আতাবরু রহমান  পিন মজরু পর্মারগাতী ১ 5নং মা ান 7215663750801 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2080 তহুরা  কাঞ্চন  পিন মজরু পর্মারগাতী ১ 5নং মা ান 7215663750957 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2081 জহুরা হাপবজ  পিন মজরু পর্মারগাতী ১ 5নং মা ান 7215663750167 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2082 কাসশম িজর আলী  পিন মজরু পর্মারগাতী ১ 5নং মা ান 7215663750273 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2083 পজাসনা আক্তার  কালন পময়া  পিন মজরু পর্মারগাতী ১ 5নং মা ান 7215663750380 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2084 দ্দজয়াউর রহমান  জামাল উদ্দিন  পিন মজরু পর্মারগাতী ১ 5নং মা ান 7215663750938 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2085 হুসনা আক্তার  পখারসশি  পিন মজরু পর্মারগাতী ১ 5নং মা ান 7215663750938 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2086 কমলা আক্তার  লাল চান  পিন মজরু পর্মারগাতী ১ 5নং মা ান 7215663750125 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2087 শামীম  হাপিজ উদ্দিন  পিন মজরু জঙ্গল ১ 5নং মা ান 7215663750252 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2088 আলী পহাসসন  মনরাজ  পিন মজরু জঙ্গল ১ 5নং মা ান 721566375024 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2089 আপম্বয়া  নূর পমাহােি  পিন মজরু জঙ্গল ১ 5নং মা ান 7215663750770 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2090 চান পময়া   পসানামির  পিন মজরু জঙ্গল ১ 5নং মা ান 7215663750229 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2091  পরজাউল কপরম  সবুজ পময়া  পিন মজরু জঙ্গল ১ 5নং মা ান 7215663750158 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 



2092 আসনায়ার  আঃ নূর  পিন মজরু জঙ্গল ১ 5নং মা ান 7215663750106 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2093 লায়লা আক্তার  আপনছুর রহমান  পিন মজরু জঙ্গল ১ 5নং মা ান 7215663750058 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2094 নূরম্নল ইসলাম  আসক আলী  পিন মজরু জঙ্গল ১ 5নং মা ান 7215663750098 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2095 সাসবর পময়া  সাসহর উদ্দিন  পিন মজরু জঙ্গল ১ 5নং মা ান 7215663750150 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2096 অপলল পময়া  রপহছ উদ্দিন  পিন মজরু জঙ্গল ১ 5নং মা ান 7215663750290 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2097 আসবিা আক্তার  তাসহর উদ্দিন  পিন মজরু জঙ্গল ১ 5নং মা ান 7215663750150 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2098 নজরম্নল ইসলাম  সাসহর আলী  পিন মজরু জঙ্গল ১ 5নং মা ান 7215663750195 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2099 মপরয়ম  আঃ ছাত্তার  পিন মজরু জঙ্গল ১ 5নং মা ান 7215663750714 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2100 আতাবরু রহমান  আব্দলুস্নাহ  পিন মজরু জঙ্গল ১ 5নং মা ান 7215663750874 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2101 হাপিছ পময়া  পরয়াজ উদ্দিন  পিন মজরু জঙ্গল ১ 5নং মা ান 7215663750136 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2102 তাসজমূল  আব্দলুস্নাহ  পিন মজরু জঙ্গল ১ 5নং মা ান 7215663750878 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2103 মপনর হুসসন  আঃ আহাি  পিন মজরু জঙ্গল ১ 5নং মা ান 7215663750132 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2104 সুপিয়া  আদ্দজল হক  পিন মজরু জঙ্গল ১ 5নং মা ান 7215663750135 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2105 হারম্নছা  িুলাল পময়া  পিন মজরু জঙ্গল ১ 5নং মা ান 7215663750963 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2106 সাসজিা  একমত আলী  পিন মজরু জঙ্গল ১ 5নং মা ান 7215663757254 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2107 পমলন পময়া তসরাজ আলী  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663757103 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2108 আব্দলু পছাবান  সুরজামাল  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663751560 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2109 এখলাস  মশবুি আলী  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 2693015029901 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2110 আঃ বাসরক  পসরাজ আলী পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663751585 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2111 কাইয়ুম পময়া  আঃ পহপকম  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663751589 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 



2112 ওপলল পচৌধুরী  আঃ রপশি  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663751626 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2113 রাজ্জাক  ধনাই পময়া  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663751617 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2114 কাসসি পময়া  সুন্দর আলী  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663751677 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2115  পলাকমান  পসরাজ পময়া  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663751924 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2116 কমল পময়া  বহর আলী  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663751196 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2117 বুলবুল পময়া  নায়বালী  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663751776 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2118 মাহাবুল পময়া  পবরাজ আলী  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663751983 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2119 রাসসল  কাঞ্চন পময়া  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663751421 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2120 হারম্নন রপশি  এংরাজ আলী  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663751195 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2121 সাজনা পবগম টটিন পময়া  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663751991 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2122 িুতুল পময়া  পসকান্দর আলী  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663751984 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2123 জয়নাল খা  কামাল খা  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752038 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2124 লুটটশ পময়া  ইিু পময়া  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752734 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2125 মপরয়ম আক্তার  আসবি আলী  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752048 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2126 হাপিছা পবগম  ছামীর  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752340 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2127 আবুল কালাম  পখাসশি  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752147 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2128 হরবুলা  ভরস আলী  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752272 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2129 পমাঃ পহরন পময়া  নুারী পময়া  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752022 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2130 কাচাল পময়া  আিব আলী  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752250 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2131 শপহি পময়া  মদ্দিল পময়া  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752308 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 



2132 লাট পময়া  পরািা পময়া  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752329 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2133 আবুল পময়া  আঃ পমৌলা  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752453 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2134 কামাল পময়া  আঃ রপশি পময়া  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752448 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2135 মাপনক পময়া  মৃত তাসহর পময়া  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752046 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2136 নুসরজা আক্তার  আরব আলী  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752355 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2137 িজল হক  মনতাজ আলী  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752364 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2138 িুলাল পময়া  আঃ গিুর  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752163 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2139 শাজাহান পময়া  সুরম্নজ আলী  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752397 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2140 সাজাহান পময়া  পসরাজ উদ্দিন  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663751904 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2141 রপিকুল ইসলাম  শাসহি আলী  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663757104 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2142 রম্নমা আক্তার  জয়নাল পময়া  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 9018695385524 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2143 আরতী রাণী  হপরলাল রপব িাস  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215621747802 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2144 রপহছ উদ্দিন  ইজ্জত আলী  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752102 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2145 রাপশয়া আক্তার  আছর উদ্দিন  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752051 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2146 রপিকুল ইসলাম  আঃ জববার  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663757750 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2147 নূরম্নল ইসলাম  জাসহর আলী  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752554 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2148 বজলুর রহমান  যক্র রহমান  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752775 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2149 হাপিজরু রহমান  আবুল রাপশি  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752167 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2150 হাসছন  তাসহর  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2151 জসুয়ল  শামছু  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 



2152 এিরম্নল  ছান্দ ুপময়া  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2153 কুতুব  নান্দ ুপময়া  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2154 আক্কাছ  িপকসরর বাি  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2155 হারম্নল  নান্দ ু পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2156 কাপতডক আক্তার  আলী পহাসসন  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752295 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2157 জয়নদ্দিন  জমার বাি  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2158 লপতিা  রহমান আলী  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2159 আপমর উদ্দিন  মালু পহাসসন  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2160 পসকুল  আঃ গিুর  পিন মজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2161 িারবতী রাণী  সুপশল হপরিাস  পিন মজরু মা ান ৩ 5নং মা ান 7215663752502 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2162 পরটন  পিসরাজ  পিন মজরু মা ান ৩ 5নং মা ান 7215663753046 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2163 পরামন  পমনু  পিন মজরু মা ান ৩ 5নং মা ান 7215663753367 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2164 শাপহনুর  লাহুত  পিন মজরু মা ান ৩ 5নং মা ান 7215663753062 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2165 িরম্নক  আক্কাছ  পিন মজরু মা ান ৩ 5নং মা ান 7215663753057 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2166 িাসিল  রহমান  পিন মজরু মা ান ৩ 5নং মা ান 7215663753946 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2167 পনৌবাহার  জালাল  পিন মজরু মা ান ৩ 5নং মা ান 7215663753057 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2168 সাইিুল খন্দকার  রায়হান উদ্দিন  পিন মজরু মা ান ৩ 5নং মা ান 7215663753456 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2169 মন্টু  রমজান  পিন মজরু মা ান ৩ 5নং মা ান 7215663753895 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2170 িারম্নক  সবুজ  পিন মজরু মা ান ৩ 5নং মা ান 7215663753084 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2171 লাট পময়া  মুক্তু ভূইয়া  পিন মজরু মা ান ৩ 5নং মা ান 7215663753085 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 



2172 আবু তাসহর  পর্ন্রু্  পিন মজরু মা ান ৩ 5নং মা ান 7215663753797 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2173 কমল  উনু পময়া  পিন মজরু মা ান ৩ 5নং মা ান 7215663753672 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2174 রপিকুল ইসলাম  হাপতম  পিন মজরু মা ান ৩ 5নং মা ান 7215663753222 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2175 আঃ পহপলম  আঃ খাসলক  পিন মজরু মা ান ৩ 5নং মা ান 7215663753783 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2176 কল্পনা রানী িাস  পনরিন  পিন মজরু রাণীহালা ৩ 5নং মা ান 7215663753499 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2177 মহপসন পময়া  নজরম্নল ইসলাম  পিন মজরু রাণীহালা ৩ 5নং মা ান 7215663753446 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2178 রম্নমন পময়া  হাপবব পময়া  পিন মজরু রাণীহালা ৩ 5নং মা ান 7215663753273 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2179 মাসুিা আক্তার  মজনু পময়া  পিন মজরু রাণীহালা ৩ 5নং মা ান 7215663753228 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2180 পরনু আক্তার  সবুজ পময়া  পিন মজরু রাণীহালা ৩ 5নং মা ান 7215663753152 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2181 জয় িগূ ডা  মস্ত্তষ িাস  পিন মজরু রাণীহালা ৩ 5নং মা ান 7215663753347 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2182 চম্পা রাণী  কাপতডক িাস  পিন মজরু রাণীহালা ৩ 5নং মা ান 7215663753137 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2183 আহািু  কাজী রহমান  পিন মজরু রাণীহালা ৩ 5নং মা ান 7215663753088 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2184 সুনীপত রাণী  লÿ ী কান্তু িাস  পিন মজরু রাণীহালা ৩ 5নং মা ান 7215663753239 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2185 লপন বালা  মপনন্দ্র িাস  পিন মজরু রাণীহালা ৩ 5নং মা ান 7215663753952 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2186 রপহছা  আলতু  পিন মজরু রাণীহালা ৩ 5নং মা ান 7215663753261 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2187 সুবাশ িাস  জীবন িাস  পিন মজরু রাণীহালা ৩ 5নং মা ান 7215663753343 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2188 ছায়া রাণী  ধীসরন্দ্র িাস  পিন মজরু রাণীহালা ৩ 5নং মা ান 7215663753452 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2189 সুসিন্দ্র  উিসন্দ্র  পিন মজরু রাণীহালা ৩ 5নং মা ান 7215663753171 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2190 প্রিীব চন্দ্র  পনপখল চন্দ্র িাস  পিন মজরু রাণীহালা ৩ 5নং মা ান 7215663753442 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2191 বাচ্চু পময়া  আঃ রাপশি  পিন মজরু রাণীহালা ৩ 5নং মা ান 7215663753033 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 



2192 নাপছমা আক্তার  আলী উসমান  পিন মজরু  মা ান ৩ 5নং মা ান 7215663753383 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2193 কাজলী রাণী  মন্টু িাস  পিন মজরু রাণীহালা ৩ 5নং মা ান 7215663753584 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2194 পমাকসসসির মা  পমায়াম আলী  পিন মজরু রাণীহালা ৩ 5নং মা ান 7215663753337 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2195 পনশা রাণী কুল চন্দ্র িাস  পিন মজরু রাণীহালা ৩ 5নং মা ান 7215663753414 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2196 িীিা রাণী  যতীশ চন্দ্র িাস  পিন মজরু রাণীহালা ৩ 5নং মা ান 7215663753178 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2197 ঝুমা আক্তার  আপমরম্নল ইসলাম  পিন মজরু মা ান ৩ 5নং মা ান 7215663753219 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2198 পিয়ারা  খায়রম্নল  পিন মজরু রাণীহালা ৩ 5নং মা ান 7215663753321 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2199 পসকুল  আলী পনওয়াজ  পিন মজরু রাণীহালা ৩ 5নং মা ান 7215663753307 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2200 িুতুল আক্তার  আদ্দজজরু রহমান  পিন মজরু মা ান ৩ 5নং মা ান 7215663753656 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2201 কাপতডকা আক্তার  রপিক পময়া  পিন মজরু মা ান ৩ 5নং মা ান 7215663753705 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2202 কামাল পময়া  আপ্তাব উদ্দিন  পিন মজরু মা ান ৩ 5নং মা ান 7215663753108 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2203 
খায়রম্নল আলম 

খন্দঃ 
আপলম উদ্দিন  পিন মজরু মা ান ৩ 5নং মা ান 7215663753718 নাই 

আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2204 জাকাপরয়া আলম  আঃ হাপমি  পিন মজরু মা ান ৩ 5নং মা ান 7215663753692 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2205 পগালজার িজলুল হক  পিন মজরু মা ান ৩ 5নং মা ান 7215663753705 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2206 সাহাব উদ্দিন  আপ্তাব উদ্দিন  পিন মজরু মা ান ৩ 5নং মা ান 7215663753479 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2207 রপিকুল ইসলাম  হাপতম  পিন মজরু মা ান ৩ 5নং মা ান 7215663753222 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2208 লপতি  জসবি আলী  পিন মজরু মা ান ৩ 5নং মা ান 7215663753372 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2209 পবপব আক্তার  পমনু পময়া  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7215663000015 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2210  পসাসহল পময়া  হাপববুর রহমান  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 721566300013 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2211 ছামছুসনহার  আরজ ুপময়া  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7215663754690 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 



2212 আসহিা আক্তার  উজ্জল পময়া  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7215663754557 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2213 পমলন পময়া  ছাপবর পহাসসন  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7215663754691 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2214 লপলতা  পহকমত আলী  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7215663754394 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2215 হাপিজ ু  পচউরাপল  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7215663754356 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2216 ইিুনা পবগম  পরাকন পময়া  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 
1990919622300000

0 
নাই 

আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2217 পনলুমা  আঃ গিুর  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7215663754497 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2218 ছামপচ আক্তার  কাছু পময়া  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7215663754913 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2219 সুমা  সাদ্দজবুল  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 
1992721566300010

0 
নাই 

আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2220 পছাট্টন পময়া  মমসরাজ আলী  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7215663754848 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2221 িুতুলা  আয়জলু  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 9196224374752 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2222 পহাসসনা আরা  ইচ্চু পময়া  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7215663754753 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2223 কুপকল পময়া  উপকল পময়া  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7215663754322 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2224 হািসা  বকুল পময়া  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7215663753463 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2225 পখাসিজা  সাসহি আলী  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7215663754331 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2226 জাপকয়া   আদ্দজম উদ্দিন  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7210483486801 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2227 রাসহলা আদ্দজম উদ্দিন  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7215663753706 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2228 কুলছুম  ছাসয়িুল হক  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7215663754279 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2229 রম্নমা  আদ্দজি  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7215663754526 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2230 কাঞ্চসনর মা  আয়ব আলী  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7215663753828 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2231 পর্ন্রু্ পময়া  মসপলম উদ্দিন  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7215663754294 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 



2232 সুমা  রপিকুল ইসলাম  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7215663754290 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2233 জামাল পময়া  আপ্তু পময়া  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7215663754527 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2234 মাসজিা  যাসবি আলী  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7215663754673 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2235 িারম্নলা  লুৎিুজ্জামান  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7215663754452 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2236 কপল আক্তার  মামুন  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7215663754569 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2237 হাসলমা আক্তার  িÿ ু পময়া  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7210459598060 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2238 পরনু আক্তার  আপহমত  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7215663754040 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2239 জান্নাতুল  হবুল পময়া  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7215663754317 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2240 বাসনছা  ইমত্মাজ আলী  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7215663754038 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2241 িপরি পময়া  আনমপি  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7215663754077 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2242 পসাসয়ল  আব্দরু রশীি  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7215663754007 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2243 র্পল আক্তার  সাখাওয়াত  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7215663754987 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2244 কপতিা  সাবাত আলী  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7215663757033 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2245 মাদ্দজডয়া  আসাি  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7215663754024 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2246 হাপিস  মমসরাজ আলী  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7215663754083 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2247 বাসনছা  পসদ্দিকুর  পিন মজরু  িিারসকাণা ৪ 5নং মা ান 7215621741793 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2248 িারপবনা  িুহাই  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7215663754060 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2249 আব্দরু হাপলম  আব্দরু রপশি পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7215663754005 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2250 রওশনা খাতুন  সঞ্জ ুপময়া  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7215663754293 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2251 পমজানুর  িজলু  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7215663000013 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 



2252 পশউলী আক্তার  হাপলম পিন মজরু  িিারসকাণা ৪ 5নং মা ান 7215663754005 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2253 পবপব আক্তার  পমনু পময়া  পিন মজরু  নয়ািাড়া ৪ 5নং মা ান 7215663000015 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2254 মাসুি পময়া  রপহম উদ্দিন  পিনমজরু  রাণীহালা ৩ 5নং মা ান 7215663752971 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2255 মপনরম্নজ্জামান  উসিন্দ্র  পিনমজরু  রাণীহালা ৩ 5নং মা ান 7215663753172 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2256 িুসলনা আক্তার  রপবকুল ইসলাম  পিনমজরু  রাণীহালা ৩ 5নং মা ান 7215663759176 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2257 পমা: পছাটন পময়া  রপহম উদ্দিন  পিনমজরু  রাণীহালা ৩ 5নং মা ান 7215663753506 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2258  পমা: দ্দজতন পময়া   পমা: চান্দ ুপময়া  পিনমজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752384 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2259 পমা: মাপনক পময়া  নবজল  পিনমজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752359 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2260 আব্দলু কিুছ পময়া  আঃ পছাবান  পিনমজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663751527 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2261 পসাপিয়া আক্তার   লাল পচৌধুরী  পিনমজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752395 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2262 হাপবসলাম  তামছু পময়া  পিনমজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752437 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2263 পমা: করব আলী  শুকুর আলী  পিনমজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663752352 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2264 পমা: ছাসিক পময়া  সুরম্নজ আলী  পিনমজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663751719 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2265 পমা: আবুল পময়া  পভÿ ু পময়া  পিনমজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663750484 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2266 পমা: পমজান পময়া  আ: রহমান  পিনমজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663000115 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2267 পমা: কুপবর পময়া  মপলস্নক  পিনমজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663750586 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2268 পমাছা: পরখা আক্তার   পমা: রংগু পময়া  পিনমজরু  মা ান ২ 5নং মা ান 7215663750669 নাই 
আবুল কাসসম 

আজাি 
1724286990 

2269 পমাঃ সাসয়ত উলস্নাহ  পমাঃ ইপিছ পময়া  পিন মজরু  রামিাসপখলা  ৫ 5নং মা ান 72180800025 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2270 সুমন  লালচান  পিন মজরু  রামিাসপখলা  ৫ 5নং মা ান 7215663754842 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2271 পমাঃ চন্দ ুপময়া  পমাঃ মুপলস্নক পময়া  পিন মজরু  রামিাসপখলা  ৫ 5নং মা ান 721808754720 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2272 পমাঃ আপনছ পময়া  পমাঃ বাহার উদ্দিন  পিন মজরু  রামিাসপখলা  ৫ 5নং মা ান 721808754721 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 



2273 রপবউলস্নাি  মৃত রপহম বািশা  পিন মজরু  রামিাসপখলা  ৫ 5নং মা ান 
1994721566300010

0 
নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2274 পমাসাঃ পরনা আক্তার  সবজ ুপময়া  পিন মজরু  রামিাসপখলা  ৫ 5নং মা ান 721808754988 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2275 আসমনা আক্তার  মদ্দজি  পিন মজরু  রামিাসপখলা  ৫ 5নং মা ান 721808755486 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2276 সুসহনা আক্তার  আঃ বাসরক  পিন মজরু  রামিাসপখলা  ৫ 5নং মা ান 721808758938 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2277 মনুয়ারা পবগম  আকবর আলী  পিন মজরু  রামিাসপখলা  ৫ 5নং মা ান 721808758938 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2278 আপছয়া আক্তার বজন আলী পিন মজরু  রামিাসপখলা  ৫ 5নং মা ান 721808758904 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2279 বাবুল পময়া  আবুশ আলী  পিন মজরু  রামিাসপখলা  ৫ 5নং মা ান 721808754923 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2280 রম্নসবল পময়া  কামাল হুসসন  পিন মজরু  রামিাসপখলা  ৫ 5নং মা ান 721808754927 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2281 মপহম উদ্দিন  আঃ হাপমি তাং  পিন মজরু  রামিাসপখলা  ৫ 5নং মা ান 72180808754 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2282 রম্নসয়ল  এখলাছ পময়া  পিন মজরু   াটুয়া িূব ডিাঃ ৫ 5নং মা ান 7215663755355 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2283 সবুরা আক্তার  ইসলাম উদ্দিন  পিন মজরু   াটুয়া িূব ডিাঃ ৫ 5নং মা ান 721808755601 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2284 মনজ ু আঃ রাজ্জাক  পিন মজরু   াটুয়া িূব ডিাঃ ৫ 5নং মা ান 7215663755350 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2285 িুলাল পময়া  জালাল উদ্দিন  পিন মজরু   াটুয়া িূব ডিাঃ ৫ 5নং মা ান 721808755548 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2286 ঝুমুর আক্তার  আবুল  পিন মজরু   াটুয়া িূব ডিাঃ ৫ 5নং মা ান 
1991061943100000

0 
নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2287 তাসহরা আক্তার  কুশুম আলী  পিন মজরু   াটুয়া িূব ডিাঃ ৫ 5নং মা ান 721808755598 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2288 আপনছ   আঃ কিুস  পিন মজরু   াটুয়া িূব ডিাঃ ৫ 5নং মা ান 7215663755018 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2289 আঃ আহাি  আঃ পহপকম  পিন মজরু   াটুয়া িূব ডিাঃ ৫ 5নং মা ান 721808755395 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2290 শাপিন্দর তাং  আির আলী  পিন মজরু   াটুয়া িূব ডিাঃ ৫ 5নং মা ান 721808755494 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2291 এলাই পময়া  মগতুর উদ্দিন  পিন মজরু   াটুয়া িূব ডিাঃ ৫ 5নং মা ান 721808755481 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2292 পমাছা পময়া  পগালাম আলী  পিন মজরু   াটুয়া িূব ডিাঃ ৫ 5নং মা ান 721808755610 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2293 সাইিুল পময়া  খুরসশি পময়া  পিন মজরু   াটুয়া িূব ডিাঃ ৫ 5নং মা ান 721808755546 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2294 পহরন পময়া   পসরাজ পময়া  পিন মজরু   াটুয়া িূব ডিাঃ ৫ 5নং মা ান 7215663755354 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2295 পগাসমজ আলী  নবাব আলী  পিন মজরু   াটুয়া িূব ডিাঃ ৫ 5নং মা ান 721808755618 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2296 ইদ্দিল পময়া  মুক্তুল পহাসসন  পিন মজরু   াটুয়া িূব ডিাঃ ৫ 5নং মা ান 721808755554 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 



2297 আবুল কালাম  আঃ পহপকম  পিন মজরু   াটুয়া িূব ডিাঃ ৫ 5নং মা ান 721808755064 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2298 রপিকুল ইসলাম  পতারাব আলী  পিন মজরু   াটুয়া িূব ডিাঃ ৫ 5নং মা ান 721808755333 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2299 মনজ ুপময়া   আঃ রাজ্জাক  পিন মজরু   াটুয়া িূব ডিাঃ ৫ 5নং মা ান 7215663755350 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2300 পময়া হুসসন  িুবাজ পময়া  পিন মজরু   াটুয়া িূব ডিাঃ ৫ 5নং মা ান 721808755301 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2301 অপনক পময়া  বুলবুল পময়া  পিন মজরু   াটুয়া িূব ডিাঃ ৫ 5নং মা ান 7218089000104 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2302 মনুরা আক্তার  আমজাি হুসসন  পিন মজরু   াটুয়া িূব ডিাঃ ৫ 5নং মা ান 721808755568 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2303 অজনা আক্তার  কনক পময়া  পিন মজরু   াটুয়া িূব ডিাঃ ৫ 5নং মা ান 
1992721566300010

0 
নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2304 রূি পময়া  পগালাম আলী  পিন মজরু   াটুয়া িূব ডিাঃ ৫ 5নং মা ান 
1988721566300000

0 
নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2305 পগালাম পহাসসন  ইনতাজ মড়ল  পিন মজরু   াটুয়া িঃ িাড়া ৬ 5নং মা ান 7215663756276 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2306 আঃ কাপির  কুরবান আলী  পিন মজরু   াটুয়া িঃ িাড়া ৬ 5নং মা ান 7215663756262 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2307 পরকা পবগম  মদ্দিল পময়া  পিন মজরু   াটুয়া িঃ িাড়া ৬ 5নং মা ান 7215663757944 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2308 পবিযা পময়া  আঃ মন্নাি  পিন মজরু   াটুয়া িঃ িাড়া ৬ 5নং মা ান 7215663756307 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2309 পরাখন পময়া  শুক্কুর আলী  পিন মজরু   াটুয়া িঃ িাড়া ৬ 5নং মা ান 7215663756099 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2310 ইনচু পময়া  কালু পময়া  পিন মজরু   াটুয়া িঃ িাড়া ৬ 5নং মা ান 7215663756877 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2311 তপরনা আক্তার  মদ্দিল হক  পিন মজরু   াটুয়া িঃ িাড়া ৬ 5নং মা ান 7215663756397 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2312 িয়সাল পময়া  খাসলক পচৌধুরী  পিন মজরু   াটুয়া িঃ িাড়া ৬ 5নং মা ান 7215663756564 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2313 পকশ পময়া  মপত পময়া পিন মজরু   াটুয়া িঃ িাড়া ৬ 5নং মা ান 7215663756581 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2314 কামরম্নল ইসলাম  আঃ সালাম  পিন মজরু   াটুয়া িঃ িাড়া ৬ 5নং মা ান 7215663756575 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2315 পতাতা পময়া  জাসহি খা  পিন মজরু   াটুয়া িঃ িাড়া ৬ 5নং মা ান 7215663756524 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2316 স্বিন পময়া  মুতু ডজ আলী  পিন মজরু   াটুয়া িঃ িাড়া ৬ 5নং মা ান 7215663756463 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2317 ইপত আক্তার  আঃ কাপির  পিন মজরু   াটুয়া িঃ িাড়া ৬ 5নং মা ান 7215663756215 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2318 জপমর উদ্দিন  পছায়াব আলী  পিন মজরু   াটুয়া িঃ িাড়া ৬ 5নং মা ান 7215663756587 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2319 সুপ্তন পময়া  লুিু পময়া  পিন মজরু   াটুয়া িঃ িাড়া ৬ 5নং মা ান 7215663756249 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2320 জসুলখা  নজরম্নল  পিন মজরু   াটুয়া িঃ িাড়া ৬ 5নং মা ান 7215663758276 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 



2321 শাপহনুর  চান তাং পিন মজরু   াটুয়া িঃ িাড়া ৬ 5নং মা ান 7215663756429 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2322 আসমনা  হাইজ উদ্দিন  পিন মজরু   াটুয়া িঃ িাড়া ৬ 5নং মা ান 7215663756515 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2323 হাপমিা আক্তার  ইপিস পময়া  পিন মজরু   াটুয়া িঃ িাড়া ৬ 5নং মা ান 7215663756840 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2324 জপরনা আক্তার  পিসরাজ পময়া  পিন মজরু   াটুয়া িঃ িাড়া ৬ 5নং মা ান 7215663756766 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2325 লালচান  তাসহর উদ্দিন  পিন মজরু   াটুয়া িঃ িাড়া ৬ 5নং মা ান 7215663756583 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2326 রম্নসমলা আক্তার  আঃ আপলম তাং  পিন মজরু   াটুয়া িঃ িাড়া ৬ 5নং মা ান 7215663756838 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2327 আলী আজগর   আঃ রপশি  পিন মজরু   াটুয়া িঃ িাড়া ৬ 5নং মা ান 7215663756156 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2328 পরিন পময়া  আঃ কপরম  পিন মজরু   াটুয়া িঃ িাড়া ৬ 5নং মা ান 7215663756584 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2329 পহাসনা আক্তার  িজল কপরম  পিন মজরু   াটুয়া িঃ িাড়া ৬ 5নং মা ান 7215663756478 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2330 মপত পময়া  কালা পময়া  পিন মজরু   াটুয়া িঃ িাড়া ৬ 5নং মা ান 7215663756443 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2331 মাজুডনা আক্তার  জামাল উদ্দিন  পিন মজরু   াটুয়া িঃ িাড়া ৬ 5নং মা ান 7215663756488 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2332 আলী পহাসসন  মনসুর আলী  পিন মজরু   াটুয়া িঃ িাড়া ৬ 5নং মা ান 1897215663000010 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2333 পজসপমন আক্তার  রাইকুল ইসলাম  পিন মজরু   াটুয়া িঃ িাড়া ৬ 5নং মা ান 7215663756472 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2334 সামছুন্নাহার  আঃ ছসমি  পিন মজরু   াটুয়া িঃ িাড়া ৬ 5নং মা ান 7215663756488 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2335 িাপিয়া আক্তার   পখাকন পময়া  পিন মজরু   াটুয়া িঃ িাড়া ৬ 5নং মা ান 7215663756322 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2336 রাজবানু  আঃ রাজ্জাক  পিন মজরু   াটুয়া িঃ িাড়া ৬ 5নং মা ান 7215663755366 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2337 নূরম্নল আপমন  জাসবি আলী  পিন মজরু  রম্নপহলী ৬ 5নং মা ান 7215663757061 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2338 শাপমমা আক্তার   পমাসলছান  পিন মজরু  রম্নপহলী ৬ 5নং মা ান 7215663755107 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2339 মনজরুা আক্তার  কাচু পময়া  পিন মজরু  রম্নপহলী ৬ 5নং মা ান 7215663754150 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2340 পমনারা আক্তার  সবুজ পময়া  পিন মজরু  রম্নপহলী ৬ 5নং মা ান 7215663755852 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2341 আঃ কিুছ  আঃ রহমান  পিন মজরু  রম্নপহলী ৬ 5নং মা ান 7215663756001 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2342 জাহানারা আক্তার  সুন্দর আলী  পিন মজরু  রম্নপহলী ৬ 5নং মা ান 7215663756060 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2343 পশপরন আক্তার  আলী রহমান  পিন মজরু  রম্নপহলী ৬ 5নং মা ান 7215663756058 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2344 পশল্পী আক্তার  তাসহর উদ্দিন  পিন মজরু  রম্নপহলী ৬ 5নং মা ান 7215663755863 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 



2345 পরাসিনা আক্তার  জলুর আলী  পিন মজরু  রম্নপহলী ৬ 5নং মা ান 7215663755836 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2346 পরিা পবগম  মাপনক পময়া  পিন মজরু  রম্নপহলী ৬ 5নং মা ান 7215663757071 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2347 মন্টু বম ডণ অধর বম ডণ  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663758078 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2348 পনরিন সূত্রধর  নসরন্দ্র সূত্রধর  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663758085 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2349  সুভাষ  সুসরশ সূত্রধর  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663758041 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2350 আঃ ওহাব  কামাল  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663758165 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2351 রুসমল আক্তার মৃত- পচরাগ আলী মপহলা পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান - নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2352 আঃ ওহাব ভূইয়া  গিুর ভূইয়া  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663757675 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2353 আঃ কাপির  পমাজাির পময়া  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663757695 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2354 সুলতান উদ্দিন  আঃ পহপকম  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663757835 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2355 অনাপমকা  পমাসমন  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663758256 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2356 হাপিজরু ইসলাম  খাসলক পময়া  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663758123 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2357 মাপনকা  বাচ্চু পময়া  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663757643 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2358 আবু তাসহর  রাজালী  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663758117 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2359 আলী আমজাি  সুলতান উদ্দিন  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663757837 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2360 কিম রসুল  পসানাির  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663757261 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2361 শাসহরা আক্তার  মুসপলম উদ্দিন  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663757237 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2362 মাজহারম্নল  আঃ হাপসম  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663757235 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2363 শপহি পময়া  িুসলর বাি  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663757858 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2364 এালখাছ পময়া   পহাসসন আলী  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663757298 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2365 পসদ্দিক পময়া   রবু পহাসসন  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663754222 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2366 উজ্জল পময়া  ইপিছ িপকর  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663757516 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2367 এনামুল হক  পিসরাজ পময়া  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 
1995721566300000

0 
নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2368 জাহাঙ্গীর আলম  জয়নাল  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663758656 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 



2369 আহেি পময়া  আপিজ  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663758345 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2370 আলম পময়া  আঃ শহীি  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663757428 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2371 রতন পময়া  জাসহি আলী  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663757127 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2372 জসুলখা আক্তার   সাসলহ আহেি  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663757321 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2373 বাবুল পময়া  পমৌলু পহাসসন  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 721566375730 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2374 আসািুজ্জামান  আঃ রপহম  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663757394 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2375 পজাসসব পময়া  িরসাি পময়া  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663757370 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2376 িল্টন পময়া  পলটন পময়া  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663757361 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2377 আঃ আদ্দজজ  আঃ পরজ্জাক  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663758669 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2378 নয়ন পময়া  আঃ মপতন  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663757690 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2379 পসলাই পময়া  তাসহর উদ্দিন  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663757448 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2380 সুমন তাং  শামছুল আলম  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663757659 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2381 পমাঃ হপবি পময়া  খুশ্ত  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৭ 5নং মা ান 72156663759474   নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2382 মপত রহমান  জাির আলী  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663758073 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2383 খপললুর রহমান  পসানাির  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663757831 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2384 
পমাছাঃ রাসহলা 

আক্তার  
উনু পময়া মপহলা পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663758119 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2385 আলতু পময়া   জপরম আলী  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663758170 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2386 পমাছাঃ দ্দজমা আক্তার লাক পময়া  মপহলা পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663757490 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2387 পমাছাঃ হাজারা  জাসহর বক্ত মপহলা পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663759014 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2388 িুরবাজ পময়া  গাদ্দজ রহমান  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663758284 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2389 রম্ননা আক্তার  আঃ রাজ্জাক  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663757591 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2390 সুলতাসনর মা  ইসকান্দর  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663757512 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2391 ইয়াসপমন  আক্কাছ  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663758112 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2392 জয়নব আক্তার  পভÿ ু পময়া  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663757459 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 



2393 শপহিা পবগম  আরজ ুপময়া  পিন মজরু  কাতলা ৭ 5নং মা ান 7215663755159 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2394 মনজরুম্নল ইসলাম  আঃ আদ্দজজ  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 721566375718 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2395 পমাছাঃ ইয়ামপমন মৃত- আবু তাসহর মপহলা পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663758843 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2396 প্রসাি পময়া  সুরম্নজ আলী  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663759076 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2397 আপনছ পময়া  পবরাজ আলী  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663759072 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2398 লাক পময়া  মালু পহাসসন  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663759042 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2399 আয়নল হক  আপ্তু পময়া  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663758733 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2400 আব্দলু খাসলক  কাসসম  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 210221381 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2401 নুর পময়া  পচন্তু পময়া  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663758881 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2402 রত্না আক্তার  হলুি পময়া  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663759104 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2403 লপতিা আক্তার  শামছুল ইসলাম  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663758714 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2404 পরিা আক্তার  পরাকন পময়া  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663759781 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2405 আপমনুল ইসলাম  আঃ আদ্দজজ  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663758744 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2406 নূরজাহান  িুধ পময়া  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663755270 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2407 ইসলাম  লাল পময়া  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663755273 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2408 আব্দরু রপশি  সরম্নজ আলী  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663758735 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2409 মপহম  পমছু পময়া  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663758998 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2410 আঃ রপশি  সুরম্নজ আলী  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663758749 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2411 পমলন পময়া  কপলম উদ্দিন  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663758749 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2412 বকুল পময়া  মপিজ তাং  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663759282 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2413 আঃ হাপসম  তাজ উদ্দিন  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663758152 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2414 আব্দরু হাই  পহপকম  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663755156 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2415 হারম্নলা আক্তার  রপহছ পময়া  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663758607 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2416 হুিসা আক্তার  সাসিক পময়া  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663755247 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 



2417 কিমরসুল  মুল ুপহাসসন  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663758836 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2418 ছন্দ ুপময়া  কপলম উদ্দিন  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663758887 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2419 আলম  গাদ্দজ রহমান  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663758821 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2420 লাহুত পময়া  মন্নাি পময়া  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663755910 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2421 পবলপকস আক্তার  নাদ্দজম উদ্দিন  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663758622 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2422 শাহজালাল  ছনাই  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663759311 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2423 মপহম পময়া  শামছুদ্দিন  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663758610 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2424 ধনু পময়া  মিন আলী  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663758473 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2425 পরিা আক্তার  িারম্নক পময়া  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663758511 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2426 রূিবানু  মারিত আলী  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663758551 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2427 আঃ মদ্দজি  আঃ খাসলক  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663759248 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2428 আঃ আদ্দজজ  পমৌলা পময়া  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663759288 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2429 লপলতা আক্তার  আঃ পসপলম  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663758618 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2430 হজরা আক্তার  জপমর উদ্দিন  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663758413 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2431 রপন আক্তার  নসীরম উদ্দিন  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663759310 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2432 ওমর িারম্নক  মপিজ তাং  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663759285 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2433 আকাবুদ্দিন  অপব  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663759094 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2434 পমাঃ রমজান আলী হাসন আলী িুরুষ পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 3753919913 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2435 হাপববুলস্নাহ  আঃ পহপলম  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663758949 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2436 িপরিা আক্তার  আঃ সামাি  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 
1956721566375470

0 
নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2437 নবীকুল পময়া  রতন পময়া  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663754446 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2438 আঃ ছালাম  আঃ পহপকম  পিন মজরু  দ্দত্রিন ৮ 5নং মা ান 7215663758631 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2439 জািব চন্দ্র প াষ  মপতন্দ্র চন্দ্র পিাষ  পিন মজরু  চত্রমিুর ৯ 5নং মা ান 7215663759714 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2440 নয়ন তারা  মপত লাল  পিন মজরু  চত্রমিুর ৯ 5নং মা ান 7215663759776 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 



2441 সুদ্দজত মজমুিার  পবধযাধর মজমুিার  পিন মজরু  চত্রমিুর ৯ 5নং মা ান 7215663759815 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2442 পসৌরভ সরকার  প্রিীভ সরকার  পিন মজরু  চত্রমিুর ৯ 5নং মা ান 7215663700001 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2443 করম্ননা তাং  পকাসমি তাং  পিন মজরু  চত্রমিুর ৯ 5নং মা ান 7215663759759 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2444 সুন্দর চন্দ্র প াষ  সুভাষ চন্দ্র প াষ  পিন মজরু  চত্রমিুর ৯ 5নং মা ান 7215663759766 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2445 বাবুল পবশ^ াস  রসমন্দ্র পবশ^ াস  পিন মজরু  চত্রমিুর ৯ 5নং মা ান 7215663759835 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2446 পনিাল তাং  জগৎ তাং  পিন মজরু  চত্রমিুর ৯ 5নং মা ান 7215663759803 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2447 প্রপিভ সরকার  প্রশত সরকার  পিন মজরু  চত্রমিুর ৯ 5নং মা ান 7215663759756 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2448 প্রপতমা রাণী সরকার  মৃসসন সরকার  পিন মজরু  চত্রমিুর ৯ 5নং মা ান 7215663759852 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2449 পদ্বসজন তাং  সুভাষ তাং  পিন মজরু  চত্রমিুর ৯ 5নং মা ান 721566375 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2450 পনরিন সরকার  রমনী সরকার  পিন মজরু  মান্দারম্নয়া ৯ 5নং মা ান 7215663759545 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2451 প্রিীি সরকার  ইন্দ্রদ্দজত সরকার  পিন মজরু  মান্দারম্নয়া ৯ 5নং মা ান 7215663759572 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2452 পনরিন সরকার  পনপশকামত্ম তাং  পিন মজরু মান্দারম্নয়া ৯ 5নং মা ান 7215663759663 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2453 পশলী পচৌধুরী  পকশব পচৌধুরী  পিন মজরু  মান্দারম্নয়া ৯ 5নং মা ান 7215663759634 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2454 কানন সরকার  সুপনল সরকার  পিন মজরু  মান্দারম্নয়া ৯ 5নং মা ান 7215663759683 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2455 মায়া রাণী  অপখল বম ডণ  পিন মজরু  মান্দারম্নয়া ৯ 5নং মা ান 7215663759579 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2456 পবধান পভৌপমক  বীসরন্দ্র পভৌপমক  পিন মজরু  মান্দারম্নয়া ৯ 5নং মা ান 7215663759604 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2457 পিযুষ তাং  রমনী তাং  পিন মজরু  মান্দারম্নয়া ৯ 5নং মা ান 7215663759888 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2458 িলাশ  যতীন্দ্র  পিন মজরু  মান্দারম্নয়া ৯ 5নং মা ান 7215663759694 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2459  পিবী রাণী  সজল  পিন মজরু  মান্দারম্নয়া ৯ 5নং মা ান 72156630000002 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2460 রতন সরকার  মহাসিব সরকার  পিন মজরু  মান্দারম্নয়া ৯ 5নং মা ান 7215663755921 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2461  পখাকন সরকার  রম্নপহনী সরকার  পিন মজরু  মান্দারম্নয়া ৯ 5নং মা ান 7215663759517 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2462 িসরশ সরকার  সুকুমার সরকার  পিন মজরু  মান্দারম্নয়া ৯ 5নং মা ান 7215663759610 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2463 চঞ্চলা রাণী বম ডণ  িপরমল  পিন মজরু  মান্দারম্নয়া ৯ 5নং মা ান 72156637000138 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2464 পবকাশ সরকার  ধীসরন্দ্র সরকার  পিন মজরু  মান্দারম্নয়া ৯ 5নং মা ান 7215663759557 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 



2465 পনপশ রিন সরকার  ধীসরন্দ্র সরকার  পিন মজরু  মান্দারম্নয়া ৯ 5নং মা ান 7215663759885 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2466 পিিক পচৌধুরী  সুনীল পচৌধুরী  পিন মজরু  মান্দারম্নয়া ৯ 5নং মা ান 7215663759642 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2467 সীমা রাণী সরকার   পিালন সরকার  পিন মজরু  মান্দারম্নয়া ৯ 5নং মা ান 7215663759692 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2468 অরম্নন পচৌধুরী  সুখময় পচৌধুরী  পিন মজরু  মান্দারম্নয়া ৯ 5নং মা ান 7215663759628 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2469 পশতল বম ডণ  মঞ্জ ুবম ডণ  পিন মজরু  মান্দারম্নয়া ৯ 5নং মা ান 7215663759626 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2470 স্বিন সরকার  মহাসিব সরকার  পিন মজরু  মান্দারম্নয়া ৯ 5নং মা ান 7215663759619 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2471 প্রিীি সরকার  মহাসিব সরকার  পিন মজরু  মান্দারম্নয়া ৯ 5নং মা ান 7215663759678 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2472 জয় চরন সূত্রধর  বীসরন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর  পিন মজরু  কাতলা  ৭ 5নং মা ান 7215663758009 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2473 সুকুমার সূত্রধর  হপর চরন সূত্রধর  পিন মজরু  কাতলা  ৭ 5নং মা ান 7215663758038 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2474 পখাকন পময়া  বাির আলী  পিন মজরু  কাতলা  ৭ 5নং মা ান 7215663758136 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2475 বজলু পময়া  মপিজ তাং  পিন মজরু  দ্দত্রিন  ৮ 5নং মা ান 7215663759285 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2476  পসপলম  জপমর উদ্দিন  পিন মজরু  দ্দত্রিন  ৮ 5নং মা ান 7215663758817 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2477 
পমাছাঃ জসুবিা 

আক্তার  
িজলু পময়া মপহলা পিন মজরু  দ্দত্রিন  ৮ 5নং মা ান 7216663759162 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2478 কল্পনা আক্তার পখাকন মপহলা পিন মজরু  দ্দত্রিন  ৮ 5নং মা ান 7215663758965 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2479 মপিজ উদ্দিন  কালু পময়া  পিন মজরু  দ্দত্রিন  ৮ 5নং মা ান 7215663758962 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2480 কুলসুমা  আ: নূর  পিন মজরু  কতলা  ৭ 5নং মা ান 721566375 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2481 হাপকমা  আ: খাসলক  পিন মজরু  কতলা  ৭ 5নং মা ান 72156637558121 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2482 সজল বম ডণ  মন্টু বম ডণ  পিন মজরু  কতলা  ৭ 5নং মা ান 721566375 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2483 আসনায়ার পহাসসন  আ: লপতি  পিন মজরু  দ্দত্রিন  ৮ 5নং মা ান 7215663000002 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2484 রাসহলা  ইনছান  পিন মজরু  দ্দত্রিন  ৮ 5নং মা ান 7215663759120 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2485 ময়না আক্তার   পসপলম  পিন মজরু  দ্দত্রিন  ৮ 5নং মা ান 72156637 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2486 নূর জাহান আসক্কব আলী  পিন মজরু  দ্দত্রিন  ৮ 5নং মা ান 7215663755271 নাই রপিকুল ইসলাম 1715518174 

2487 সহমপত রানী িাস  মৃত সতীশ রপব িাস  গৃপহনী পতয়শ্রী   6নং পতয়শ্রী 7215684600308 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2488 পশিাপল রপব িাস  িীিক রপব িাস  গৃপহনী পতয়শ্রী   6নং পতয়শ্রী 7215684600362 নাই এরশাি 1760957134 



তালুকিার 

2489 পমাসা পরনু আক্তার  মৃত তপমজ উদ্দিন  গৃপহনী পতয়শ্রী   6নং পতয়শ্রী 7215684602403 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2490 পছল ইসলাম  মৃত পহপলম উদ্দিন  পিনমজরু পতয়শ্রী   6নং পতয়শ্রী 7215684603048 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2491 সিুরা আক্তার  মনজরুল হক  গৃপহনী পতয়শ্রী   6নং পতয়শ্রী 
1991721568400000

0 
নাই 

এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2492 শাহ আলম পময়া  মৃত তপমজ পহাসসন  পিনমজরু পতয়শ্রী   6নং পতয়শ্রী 721568460443 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2493 গুসলনুর পময়া  মৃত আঃ গপন  পিনমজরু পতয়শ্রী   6নং পতয়শ্রী 
৭২১৫৬৮৪ 

৬০০৪২৯ 
নাই 

এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2494 বকুল পময়া  মৃত মপল্লক পময়া  পিনমজরু পতয়শ্রী   6নং পতয়শ্রী 72156847600124 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2495 পমাঃ রপব পময়া  
মৃত পমাঃ মৃত্ ডতুজ 

আলী  
পিনমজরু পতয়শ্রী   6নং পতয়শ্রী 7215684600158 নাই 

এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2496 মাপনক পময়া মৃত িুঃখু পময়া  পিনমজরু পতয়শ্রী   6নং পতয়শ্রী 7215684603466 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2497 পমাসা শুভা আক্তার  পমাঃ সাইকুল পময়া  গৃপহনী পতয়শ্রী   6নং পতয়শ্রী 7215684000031 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2498 আববাস আলী  মৃত পমাসমন পময়া  পিনমজরু পতয়শ্রী   6নং পতয়শ্রী 7215684600545 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2499 মনজরুা আক্তার   পলাকমান পময়া  গৃপহনী পতয়শ্রী   6নং পতয়শ্রী 7215684600348 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2500 সাইকুল ইসলাম  মৃত পিরসিৌস পময়া  পিনমজরু পতয়শ্রী   6নং পতয়শ্রী 7215684600585 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2501 সুনাই পবপব   পসপহম পময়া  গৃপহনী পতয়শ্রী   6নং পতয়শ্রী 7215684600477 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2502  পমলন আক্তার  সামসু আলম  গৃপহনী পতয়শ্রী   6নং পতয়শ্রী 7215684600130 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2503 মাসজিা আক্তার  মৃত আব্দসু সাত্তার  গৃপহনী পতয়শ্রী   6নং পতয়শ্রী 7215684600312 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2504 লুৎিা আক্তার  রুকুল ভূইয়া  গৃপহনী পতয়শ্রী   6নং পতয়শ্রী 721568445689 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2505 িাব ডতী রপব িাস সুসরশ রপব িাস  গৃপহনী পতয়শ্রী   6নং পতয়শ্রী 7215684600259 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2506 ছায়া রানী বম ডণ পখাকন চন্দ্র  গৃপহনী পতয়শ্রী   6নং পতয়শ্রী 7215684600259 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2507 ইসলাম উদ্দিন  মৃত:তাসলব আলী  পিনমজরু পতয়শ্রী   6নং পতয়শ্রী 7215684600146 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 



2508 িাব ডতী রাপন িাস  মৃত অপনল রপব িাস  গৃপহনী পতয়শ্রী   6নং পতয়শ্রী 7215684600293 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2509 রাপকবা আক্তার  সাইিুল ইসলাম  গৃপহনী পতয়শ্রী   6নং পতয়শ্রী 72156846000691 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2510 িীসগন্দ্র চন্দ্র বম ডণ  মৃত উপকন্দ্র বম ডণ  পিনমজরু পতয়শ্রী   6নং পতয়শ্রী 7215684630280 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2511 নয়ন পময়া  ইসমাইল  গৃপহনী সবটাখালী   6নং পতয়শ্রী 7215684000546 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2512 হাপিসা আক্তার সবুজ পময়া  গৃপহনী সবটাখালী   6নং পতয়শ্রী 7215684600978 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2513 মরুসমর পনসা  মৃত রমজান  গৃপহনী সবটাখালী   6নং পতয়শ্রী 7215684600561 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2514 
পমাসা জসুলখা 

আক্তার 
পমাঃ হাপববর রহমান গৃপহনী পিৌলতিুর   6নং পতয়শ্রী 721568409697 নাই 

এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2515  পরদ্দজয়া আক্তার  মৃত জাসহি আলী গৃপহনী সবটাখালী   6নং পতয়শ্রী 7215684601963 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2516 পবউটট আক্তার  আব্দলু হাপকম  গৃপহনী সবটাখালী   6নং পতয়শ্রী 7215684600951 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2517 চুমপক আক্তার  হাপিসপময়া  গৃপহনী সবটাখালী   6নং পতয়শ্রী 
1991721568400010

0 
নাই 

এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2518 বকুলা আক্তার  আঃ রপহম  গৃপহনী সবটাখালী   6নং পতয়শ্রী 72156846000947 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2519 রওশনা আক্তার  উনু পময়া  গৃপহনী সবটাখালী   6নং পতয়শ্রী 7215684600793 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2520 জসুবিা আক্তার  মৃত:শপিকুল ইসলাম গৃপহনী সবটাখালী   6নং পতয়শ্রী 7215684601055 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2521 রনদ্দজতা আক্তার  মৃত পকনু পময়া  গৃপহনী সবটাখালী   6নং পতয়শ্রী 7215684601013 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2522 রপহমা আক্তার  আসাব আলী  গৃপহনী সবটাখালী   6নং পতয়শ্রী 7215684600974 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2523 পরাসমলা আক্তার  ইসমাইল  গৃপহনী সবটাখালী   6নং পতয়শ্রী 7215684601021 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2524 শামসুল ইসলাম  মৃত পকনু পময়া  পিনমজরু সবটাখালী   6নং পতয়শ্রী 7215684010061 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2525 মাসুল পময়া  মৃত পকনু পময়া  পিনমজরু সবটাখালী   6নং পতয়শ্রী 
1991721568400000

0 
নাই 

এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2526 শাসহনা আক্তার  ছন্দ ুপময়া  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 721568410828 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2527 মুক্তা আক্তার  আবুল পময়া  গৃপহনী সবটাখালী   6নং পতয়শ্রী 7215684601034 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 



2528 সসপতসরর মা  মৃত: সসয়ি আলী  গৃপহনী বাস্তা   6নং পতয়শ্রী 7215684601280 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2529 জাসহি পময়া  মৃত সাবুর আলী  পিনমজরু বাস্তা   6নং পতয়শ্রী 7215684601227 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2530 মমতা আক্তার  মৃত আবু সাপয়ি খান  গৃপহনী বাস্তা   6নং পতয়শ্রী 7215684601271 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2531 কালাচান পময়া  মৃত আমরুজ পময়া  পিনমজরু বাস্তা   6নং পতয়শ্রী 7215684611217 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2532 এখলাছ  মৃত ইজ্জত আলী  পিনমজরু বাস্তা   6নং পতয়শ্রী 7215684602073 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2533 নুরবানু আক্তার  জালাল উদ্দিন  গৃপহনী বাস্তা   6নং পতয়শ্রী 7215684601815 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2534 অজিুা আক্তার  মৃত পমাকসশি আলী  গৃপহনী বাস্তা   6নং পতয়শ্রী 7215684601301 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2535 পরশনা আক্তার  টুটন পময়া  গৃপহনী বাস্তা   6নং পতয়শ্রী 7215684601281 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2536 স্বপ্না আক্তার  রহমত আলী  গৃপহনী বাস্তা   6নং পতয়শ্রী 7215684759166 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2537 আমপবয়া আক্তার  আবু পসদ্দিক তাং  গৃপহনী বাস্তা   6নং পতয়শ্রী 7215684612122 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2538 কাচু পময়া  মৃত আক্তার পহাসসন  গৃপহনী বাস্তা   6নং পতয়শ্রী 7215684611696 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2539 ইনছু আক্তার  মৃত আলাউদ্দিন  গৃপহনী বাস্তা   6নং পতয়শ্রী 7215684 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2540 হািছা আক্তার  দ্দজয়ারুল পময়া  গৃপহনী বাস্তা   6নং পতয়শ্রী 7215684611694 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2541 আপছয়া পবগম  হাসছন আলী  গৃপহনী বাস্তা   6নং পতয়শ্রী 7215684601798 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2542 রাপন আক্তার  হাবুল পময়া  গৃপহনী সবটাখালী   6নং পতয়শ্রী 7215684601352 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2543 পমাসা রাপহমা পিৌজিার পময়া  গৃপহনী বাস্তা   6নং পতয়শ্রী 7215684611695 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2544 জালাল পময়া  মৃত জনব আলী  পিনমজরু বাস্তা   6নং পতয়শ্রী 7215684611426 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2545 আযশা আক্তার  কমর উদ্দিন  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684612577 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2546 হাপববুর রহমান  মৃত কামাল উদ্দিন  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684602574 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2547 বকুল পময়া  মৃত মপনর উদ্দিন  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 9121706660979 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 



2548 এরশাি পময়া  মপহম উদ্দিন  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611860 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2549 কুপহল পময়া  আঃ রপশি  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611695 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2550 আবু কালাম  ইমান উদ্দিন  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684601966 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2551 এমিাি  মৃত মপহম উদ্দিন  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611862 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2552 আলমগীর পময়া  ঐ  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 1974721568440000 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2553 আসিল পময়া  মগবুল পময়া  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611858 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2554 মকবুল  মৃত সতয়ব আলী  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611855 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2555 শামীম পময়া  মগবুল পময়া  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611857 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2556 মদ্দজি পময়া  আপনচুর রহমান  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611918 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2557 পসপলম পময়া  আঃ রাজ্জাক  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611976 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2558 পনলুিা আক্তার   পশকুল পময়া  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684618689 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2559 সুপিয়া আক্তার  আপলম উদ্দিন  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684608255 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2560 তহুরা আক্তার  ইকবাল পচৌধুরী  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684612622 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2561 রাপহমা আক্তার  মৃত ইব্রাপহম  গৃপহনী কাঃপবন্নী   6নং পতয়শ্রী 7215684000002 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2562 পখলনা আক্তার  আদ্দজম উদ্দিন  গৃপহনী কাঃপবন্নী   6নং পতয়শ্রী 7215684608256 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2563 নজরুল পময়া  মৃত মারিত আলী  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610818 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2564 আয়শা আক্তার  মৃত নূর আহােি  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610818 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2565 শামসুল হক  
মৃত এংরাজ 

তালুকিার  
গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611208 নাই 

এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2566 জহুরা আক্তার  মৃত িজলুর রহমান  গৃপহনী সাইতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684028145 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2567 পমাঃ আব ুতাসলক  মৃত আঃ খাসলক  পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684612518 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 



2568 হাপমিা আক্তার  মৃত আপমর উদ্দিন  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613608 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2569 িারপভন আক্তার  আনন খান  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613608 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2570 পমাঃ শাবান পময়া  মৃত আঃ খাসলক তাং  পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613175 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2571 মাসলহা আক্তার  মপল্লক পময়া  গৃপহনী বাড়ড়উড়া   6নং পতয়শ্রী 7215684602590 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2572 আসনছা আক্তার  আঃ রপশি  গৃপহনী বাড়ড়উড়া   6নং পতয়শ্রী 7215684602574 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2573 বাসনছা আক্তার  সুরাি আলী  গৃপহনী বাড়ড়উড়া   6নং পতয়শ্রী 7215684622590 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2574 জসবিা আক্তার  মৃত আলী আকবর  গৃপহনী পশবিাশা   6নং পতয়শ্রী 7215684604044 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2575 জাসহরা আক্তার  মৃি িুল ুপময়া  গৃপহনী পশবিাশা   6নং পতয়শ্রী 7215684603892 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2576 ইসলাম পচৌধুরী  মৃত সির আলী পচৌঃ  পিনমজরু পশবিাশা   6নং পতয়শ্রী 7215684604105 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2577 নজরুল পময়া  মৃত আরজ ুপময়া  পিনমজরু পশবিাশা   6নং পতয়শ্রী 7215684604070 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2578 জসুলখা আক্তার  আববাছ পময়া  গৃপহনী পশবিাশা   6নং পতয়শ্রী 7215684605885 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2579 রুদ্দজনা আক্তার  রুসবল খান  গৃপহনী পশবিাশা   6নং পতয়শ্রী 7215684603840 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2580 পিয়ারা পময়া  চুনু্ন তাং  পিনমজরু পশবিাশা   6নং পতয়শ্রী 7215684603929 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2581 নুর ইসলাম  মৃত কারু পময়া  পিনমজরু পশবিাশা   6নং পতয়শ্রী 8014747083720 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2582 পনয়াশা আক্তার  জববার পময়া  গৃপহনী পশবিাশা   6নং পতয়শ্রী 7215684603540 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2583 সুনাইর পবগম  মাতাব উদ্দিন  গৃপহনী পশবিাশা   6নং পতয়শ্রী 7215684603869 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2584 সমলা পবগম  মনদ্দজল পময়া  গৃপহনী পশবিাশা   6নং পতয়শ্রী 7215684604007 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2585 স্বাক্ষর আলী  মৃত মগল তাং  গৃপহনী পশবিাশা   6নং পতয়শ্রী 7215684604052 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2586 রুদ্দজনা আক্তার  কাজল পময়া  গৃপহনী পশবিাশা   6নং পতয়শ্রী 7215684603840 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2587 রপহমা আক্তার  আলী উর রহমান  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684611325 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 



2588 হাওয়া আক্তার  আঃ গপন  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613396 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2589 মাসলহা আক্তার  লালু পময়া  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613731 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2590 পহসলনা আক্তার  ছন্দ ুপবিারী  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613541 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2591 আমপবয়া আক্তার   পকনু পময়া  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613530 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2592 সুসলনা আক্তার  আবুল কাসশম  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613380 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2593 পনলু আক্তার   পশলু পময়া  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684622602 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2594 পরনা আক্তার পমন্টু পময়া  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613520 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2595 এমিািুল হক  আঃ রউি  পিনমজরু ধুবা্ওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684610215 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2596 আবুল পহাসসন  মৃত আব্দসু গিুর  পিনমজরু ধুবা্ওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684609574 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2597 আবু চান  মৃত কামধর  পিনমজরু ধুবা্ওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684609926 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2598 আঃ হাই্ মৃত ছান্দ ুপময়া  পিনমজরু ধুবা্ওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684609366 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2599 আংগুরা আক্তার  মৃত আবিুল হাপমি  গৃপহণী ধুবা্ওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684099505 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2600 আসমলা আক্তার  মৃত আপলম উদ্দিন  গৃপহনী ধুবা্ওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684609449 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2601 আলম পময়া  আঃ আদ্দজজ  পিনমজরু ধুবা্ওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684609948 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2602 পবিযা পময়া  কমর উদ্দিন  পিনমজরু ধুবা্ওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684609968 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2603 আবুল পময়া  মৃত আঃ রপশি  পিনমজরু ধুবা্ওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684609507 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2604 আদ্দজজলু  মৃত লালচান  পিনমজরু ধুবা্ওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684609087 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2605 আয়শা আক্তার  ছন্দ ুপময়া  গৃপহনী ধুবা্ওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684609367 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2606 হাওয়া আক্তার  নজরুুল ইসলাম  গৃপহনী ধুবা্ওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684610190 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2607 হাপমিা আক্তার  শাহাব উদ্দিন  গৃপহনী ধুবা্ওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684610190 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 



2608 পিরসিৌস পময়া  মৃত পমরাশ আলী  পিনমজরু ধুবা্ওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684609897 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2609 িাসতমা আক্তার  মৃত ইপিস আলী  গৃপহণী ধুবা্ওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684609897 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2610 দ্দজলু পময়া  মৃত মপহম উদ্দিন  পিনমজরু ধুবা্ওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684610030 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2611 জাসমলা আক্তার  আব্দরু রপশি  গৃপহনী ধুবা্ওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684609002 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2612 জালাল উদ্দিন  মৃত আঃ জববার   পিনমজরু ধুবা্ওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684609428 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2613 পহনা আক্তার  মৃত মস্ত্ত পময়া  গৃপহনী ধুবা্ওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684609402 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2614 িানজ ুপময়া  মৃত জসবি আলী  পিনমজরু সাইতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684607582 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2615 পমজান খান  মৃত চান খান  পিনমজরু কাঃপবন্নী   6নং পতয়শ্রী 7215684608580 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2616 ইসলাম উদ্দিন  মৃত খুরসশি আলী  পিনমজরু কৃঞ্চিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684609730 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2617 হাপনি পময়া   পমাহােি পময়া  পিনমজরু কৃঞ্চিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684609703 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2618 আবু পসদ্দিক  মৃত আব্দলু আদ্দজজ  পিনমজরু কৃঞ্চিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684609703 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2619 মাসুি পময়া  মৃত আলী আকবর  পিনমজরু কৃঞ্চিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684609728 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2620 কাসসম পময়া  মৃত আঃ আহাি  পিনমজরু কৃঞ্চিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684609791 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2621 পজাছনা আক্তার  মৃত বকুল পময়া  গৃপহনী কৃঞ্চিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684609654 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2622 পরনা আক্তার  অণু পময়া  গৃপহনী ধুবাওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684609302 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2623 পনহারুল  সবুজ তাং  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611498 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2624 আইকুল ইসলাম  মৃত সামস উদ্দিন  পিনমজরু কৃঞ্চিুর   6নং পতয়শ্রী 1990721568400040 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2625 মালা আক্তার  জাপমনুর  গৃপহনী ধুবা্ওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684610449 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2626 আণছু পময়া  মৃত আঃ গিুর  পিনমজরু কৃঞ্চিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684609889 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2627 স্বিন পময়া   পমাঃ আঃ কপরম  পিনমজরু কৃঞ্চিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684619979 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 



2628 সাইিুল হক  মৃত আঃ জববার  পিনমজরু কৃঞ্চিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684609936 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2629 ছাসিক পময়া  িজর আলী  পিনমজরু কৃঞ্চিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684609747 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2630 পনসহরা আক্তার  আব্দলু পহপকম  গৃপহনী কৃঞ্চিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684609793 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2631 মপিনা আক্তার  আদ্দজজলু  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611358 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2632 কপবতা আক্তার  িুলাল পময়া  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610954 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2633 রপহমা আক্তার  আজাি পময়া  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611439 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2634 জসুবিা আক্তার  মৃত গজ ু গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610963 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2635 জহুরা আক্তার  আঃ রপহম  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611442 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2636 জপহরুল  দ্দজলু পময়া  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684000054 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2637 িজলু পময়া  মৃত আঃ আদ্দজজ  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611392 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2638 পমরাজ পময়া  মপহম উদ্দিন  পিনমজরু ধুবা্ওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684609884 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2639 লপলতা আক্তার  আবুচান িপকর  গৃপহনী ধুবা্ওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684609362 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2640 পখলন পময়া  মৃত সূরুজ্জামান  পিনমজরু ধুবা্ওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684610176 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2641 কামাল পময়া  হজর আলী  পিনমজরু ধুবা্ওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684608952 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2642 পনজাম উদ্দিন  মৃত আঃ রপশি  পিনমজরু ধুবা্ওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684609480 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2643 নাদ্দজম উদ্দিন  মুকতুল পহাসসন  পিনমজরু ধুবা্ওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684609933 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2644 মদ্দজবুর রহমান  মৃত মপল্লক পময়া  পিনমজরু ধুবা্ওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684609445 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2645 পমলন পময়া  ইসরাপিল  পিনমজরু ধুবা্ওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684609820 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2646 রতন  খপললুর রহমান  পিনমজরু ধুবা্ওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684609889 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2647 আলীম ভূইয়া  সামাি পময়া  পিনমজরু ধুবা্ওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684609368 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 



2648 নুরজাহান পবগম  মৃত িজলুল কপরম  গৃপহনী ধুবা্ওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684609493 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2649 সবুজ খান  মৃত পরজন খান  পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613188 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2650 জাগরন বম ডণ  যুপতন্দ্র পকসশার বম ডণ  পিনমজরু তিাইরসকানা   6নং পতয়শ্রী 72156846125698 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2651 হাসরছ খান  মৃত লাল খা  পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684612729 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2652 ছাত্তার পময়া  মৃত মগল পহাসসন পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610768 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2653 রুস্ত্তম আলী  মৃত পমন্নত আলী  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684612177 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2654 আজাবুল পময়া  আঃ গপন  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611698 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2655 মালু পময়া  মৃত জনব আলী  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611801 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2656 শপিকুল ইসলাম  মৃত আঃ কপরম  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610598 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2657 রুিা আক্তার   পসাসহল পময়া  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684027908 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2658 রাপমন আক্তার   পমাহােি আলী  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610958 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2659 আংগুর পময়া  মৃত খুশু পময়া  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610598 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2660 বাবুল পময়া  রংগু পময়া  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684612490 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2661 মনদ্দজল পময়া  আঃ বাসরক  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610680 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2662 পসানাই পময়া  পমন্নত আলী  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684612161 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2663 কাছুম আলী  ঐ  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684612170 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2664 মাপনক পময়া  রংগু পময়া  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684612492 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2665 নূরুজ্মান  পমন্নত আলী  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684612462 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2666 রুনা আক্তার জয়নাল আসবপিন  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684612445 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2667 নূর জাহান আক্তার  শুকু্ষর আলী  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684612437 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 



2668 শাহজাহান পময়া  মৃি িানার বাি  পিনমজরু পশবিাশা   6নং পতয়শ্রী 7215684603744 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2669 িজলু খান  পকনু খান  পিনমজরু পশবিাশা   6নং পতয়শ্রী 7215684602850 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2670 জাসহসির মা  মৃত জহুর উদ্দিন  গৃপহনী পশবিাশা   6নং পতয়শ্রী 7215684613701 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2671 সুনাই পবগম  মৃত আলাল উদ্দিন  গৃপহনী পশবিাশা   6নং পতয়শ্রী 7215684603556 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2672 কালা পময়া  মস্ত্ত পময়া  পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684612308 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2673 পনলুিা আক্তার  সবুজ পময়া  গৃপহনী পশবিাশা   6নং পতয়শ্রী 7215684039003 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2674 লপলতা রাণী  পক্ষপতশ চন্দ্র  গৃপহনী পশবিাশা   6নং পতয়শ্রী 7215684603218 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2675 আংগুরা আক্তার  আবু কালাম  গৃপহনী পশবিাশা   6নং পতয়শ্রী 7215684603844 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2676 আলতু পময়া  মৃত আব্দলু বাসরক  পিনমজরু বাগজান   6নং পতয়শ্রী 7215684604418 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2677 চান বান ু আইজ উদ্দিন  গৃপহনী বাগজান   6নং পতয়শ্রী 
1959721568400000

0 
নাই 

এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2678 শাহানুর পময়া  সাত্তার  পিনমজরু বাগজান   6নং পতয়শ্রী 7215684604344 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2679 পরহানা আক্তার জপলল পময়া  গৃপহনী বাগজান   6নং পতয়শ্রী 7215684604299 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2680 সাছনা আক্তার  আবুল হাসশম  গৃপহনী বাগজান   6নং পতয়শ্রী 7215684605783 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2681 পগালাম পমাস্তিা  আব্দলু খাসলক  পিনমজরু বাগজান   6নং পতয়শ্রী 7215684471427 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2682 গুসলহা আক্তার  মৃত জালাল উদ্দিন  গৃপহনী বাগজান   6নং পতয়শ্রী 7215684604308 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2683 আল আপমন  আব্দলু হাই  পিনমজরু বাগজান   6নং পতয়শ্রী 7215684604446 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2684 পসরাজলু ইসলাম  িারগ আলী  পিনমজরু বাগজান   6নং পতয়শ্রী 7215684605801 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2685 শাহীন পময়া  সুনু পময়া  পিনমজরু বাগজান   6নং পতয়শ্রী 7215684605748 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2686 রমজান পময়া  মৃত আব্দলু পমৌলা  পিনমজরু বাগজান   6নং পতয়শ্রী 7215684604492 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2687 ইস্ত্ত আক্তার  সুরুজ আলী  গৃপহনী বাগজান   6নং পতয়শ্রী 7215684604960 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 



2688 িুসলছা আক্তার   পবরাজ আলী  গৃপহনী বাগজান   6নং পতয়শ্রী 7215684604957 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2689 পবগম আক্তার  জসুয়ল পময়া গৃপহনী বাগজান   6নং পতয়শ্রী 7215684605647 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2690 হাপববুর রহমান  মৃত আছন আলী  পিনমজরু বাগজান   6নং পতয়শ্রী 7215684209328 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2691 জাসহরা আক্তার  আবুল পময়া  গৃপহণী বাগজান   6নং পতয়শ্রী 7215684605472 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2692 আিসরাজা আক্তার  আইনুল হক  গৃপহনী বাগজান   6নং পতয়শ্রী 7215684603635 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2693 িুষ্প রানী  পশপরশ চন্দ্র পবশ্ব শম ডা  গৃপহনী পশবিাশা   6নং পতয়শ্রী 7215684603635 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2694 হাসজরা আক্তার  মদ্দজবর  গৃপহনী পশবিাশা   6নং পতয়শ্রী 7215684604001 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2695 ইয়াসপমন আক্তার  পলটন গৃপহনী পশবিাশা   6নং পতয়শ্রী 7215684603963 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2696 পছাটন পময়া  মৃত পরাজ আলী  পিনমজরু পশবিাশা   6নং পতয়শ্রী 7215684610630 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2697 ছাসলহা আক্তার  িুলাল পময়া  গৃপহনী পশবিাশা   6নং পতয়শ্রী 
1964721568400000

0 
নাই 

এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2698 পহাসনা আক্তার  সাসিক পময়া  গৃপহনী পশবিাশা   6নং পতয়শ্রী 7215684603989 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2699 পহলাল  মৃত মুসপলম পময়া  পিনমজরু পশবিাশা   6নং পতয়শ্রী 7215684604036 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2700 হাওয়া আক্তার  এখলাছ পময়া  গৃপহনী পশবিাশা   6নং পতয়শ্রী 7215684641756 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2701 হাপকমা আক্তার  মদ্দজি পময়া  গৃপহনী পশবিাশা   6নং পতয়শ্রী 7215684604061 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2702 পসজ ুপময়া  মৃত আলতু পময়া পিনমজরু পশবিাশা   6নং পতয়শ্রী 7215684603999 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2703 আরতী পিবী  লালচান রপব িাস  গৃপহনী বাগজান   6নং পতয়শ্রী 7215684000031 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2704 জপসম উদ্দিন  আব্দলু পমৌলা  পিনমজরু কুটুরীসকানা   6নং পতয়শ্রী 7215684604690 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2705 হারুন অর রপশি  আহাি পময়া  পিনমজরু কুটুরীসকানা   6নং পতয়শ্রী 7215684604914 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2706 জসুয়ল পময়া  মমতাজ পময়া  পিনমজরু কুটুরীসকানা   6নং পতয়শ্রী 7215684605646 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2707 নয়ন পময়া  সুরুজ পময়া  পিনমজরু কুটুরীসকানা   6নং পতয়শ্রী 721568465646 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 



2708 শামসুল হক  বকুল পময়া  পিনমজরু কুটুরীসকানা   6নং পতয়শ্রী 7215684604640 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2709 আবু সাঈি  তাসহর উদ্দিন  পিনমজরু কুটুরীসকানা   6নং পতয়শ্রী 7215684604982 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2710 মনু পময়া মৃত পহপকম  পিনমজরু কুটুরীসকানা   6নং পতয়শ্রী 7215684605001 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2711 আবিুল মদ্দজি  মৃত জহু পময়া  পিনমজরু কুটুরীসকানা   6নং পতয়শ্রী 7215684604988 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2712 রাসহলা আক্তার  তাসহি আলী  গৃপহণী কুটুরীসকানা   6নং পতয়শ্রী 7215684604294 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2713 জাসয়িা আক্তার  রমজান আলী  গৃপহণী কুটুরীসকানা   6নং পতয়শ্রী 721568464288 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2714 মাসলকা আক্তার  তাসজল পময়া  গৃপহণী কুটুরীসকানা   6নং পতয়শ্রী 7215684604303 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2715 জায়িা আক্তার  মৃত নাপছর উদ্দিন  গৃপহণী কুটুরীসকানা   6নং পতয়শ্রী 7215684605018 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2716 আপছয়া আক্তার  খুসশি পময়া  গৃপহণী কুটুরীসকানা   6নং পতয়শ্রী 7215684605074 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2717 নাপগ ডস আক্তার  একলাছ পময়া  গৃপহণী কুটুরীসকানা   6নং পতয়শ্রী 7215684605032 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2718 এবলাসশর মা  আবিুল হাপসম  গৃপহণী কুটুরীসকানা   6নং পতয়শ্রী 7215684605652 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2719 পসপলনা আক্তার  শাজাহান  গৃপহণী তিাইরসকানা   6নং পতয়শ্রী 
1980721568400000

0 
নাই 

এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2720 নুরুল ইসলাম  মৃত আঃ গপন  পিনমজরু তিাইরসকানা   6নং পতয়শ্রী 7215684604245 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2721 কল্পনা আক্তার  আব্দলু আহাি  গৃপহণী তিাইরসকানা   6নং পতয়শ্রী 7215684604269 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2722 সুভা রাণী  পববকা  গৃপহণী তিাইরসকানা   6নং পতয়শ্রী 7215684605313 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2723 শারপমনা আক্তার  রতন পময়া  গৃপহণী তিাইরসকানা   6নং পতয়শ্রী 7215684604276 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2724 কইতসরর মা  মৃত ওয়াসহি  গৃপহণী তিাইরসকানা   6নং পতয়শ্রী 7215684604274 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2725 শপিকুল ইসলাম  আব্দলু জপলল  পিনমজরু তিাইরসকানা   6নং পতয়শ্রী 7215684604301 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2726 সপবতা রাণী  জীবন চন্দ্র বম ডণ  গৃপহণী তিাইরসকানা   6নং পতয়শ্রী 
1991721568400000

0 
নাই 

এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2727 সমলা রাণী  সুভাষ চন্দ্র  গৃপহণী তিাইরসকানা   6নং পতয়শ্রী 7215684605423 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 



2728 উষা রাণী  হরনাথ বম ডণ  গৃপহণী তিাইরসকানা   6নং পতয়শ্রী 7215684605416 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2729 প্রপতমা রাণী  পলটন বম ডণ  গৃপহণী তিাইরসকানা   6নং পতয়শ্রী 7215684605381 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2730 মািাই বম ডণ   নসরন্দ্র বম ডণ  পিনমজরু তিাইরসকানা   6নং পতয়শ্রী 7215684605412 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2731 জন্টু মজমুিার  কাপতডক মজমুিার  পিনমজরু তিাইরসকানা   6নং পতয়শ্রী 7215684602990 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2732 আলিনা রাণী  রনদ্দজত সরকার  গৃপহণী তিাইরসকানা   6নং পতয়শ্রী 721568465325 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2733 িুষ্প রাণী  হরনাথ  গৃপহণী তিাইরসকানা   6নং পতয়শ্রী 7215684605377 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2734 পরনা আক্তার  আপনস পময়া  গৃপহণী তিাইরসকানা   6নং পতয়শ্রী 7215684604590 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2735 পরনা আক্তার  সাইিুল ইসলাম  গৃপহণী তিাইরসকানা   6নং পতয়শ্রী 7215684604556 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2736 ইয়াকুব আলী  মৃত কালাচান  পিনমজরু পিৌলতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684000006 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2737 হবুল পময়া  মৃত মসয়জ উদ্দিন  পিনমজরু পিৌলতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684601668 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2738 নূর নাহার   পমাঃ সাসজমান খান  গৃপহণী পিৌলতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684606112 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2739 কল্পনা আক্তার  সাসজমান খান  গৃপহনী পিৌলতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684605983 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2740 বাবলূ পময়া  তপমজ উদ্দিন িপকর  পিনমজরু পিৌলতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684606133 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2741 আব্দলু হাপমি পচৌঃ  মৃত জয়ুাি পচৌ: পিনমজরু পিৌলতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684606360 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2742 পমাঃ আঙু্গর পময়া  মৃত পখারসশি আলী  পিনমজরু পিৌলতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684605948 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2743 আম্বীয়া আক্তার মৃত মনু খান গৃপহণী পিৌলতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684606232 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2744 জসুবিা আক্তার  মৃত ইনদ্দজল খান  গৃপহণী পিৌলতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684606312 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2745 পখাকন খান  মৃত আপসল খান  পিনমজরু পিৌলতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684606160 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2746 আপমনা আক্তার   পমাঃ হপববুল পময়া  গৃপহনী পিৌলতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684606447 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2747 পমাঃ পশকুল পময়া  মৃত আঃ সাসহি  পিনমজরু পিৌলতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684606415 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 



2748 আবিুল জপলল  মৃত সুনাই পময়া  পিনমজরু পিৌলতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684606437 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2749 পহাসনা আক্তার  আদ্দজজ পমলপক  গৃপহণী পিৌলতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684606577 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2750 সূরুজ বানু  মৃত িামধর খান  গৃপহণী পিৌলতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684606545 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2751 
পমাসা িাপিয়া 

আক্তার 
পনজাম উদ্দিন পচৌঃ গৃপহণী পিৌলতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684606433 নাই 

এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2752 পমাঃ আলী নরূ  মৃত আঃ জসবি  পিনমজরু পিৌলতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684606431 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2753 কুলসুমা আক্তার  পিরুজ আলী  গৃপহণী পিৌলতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684606543 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2754 পমাঃ উসমান িপকর  মৃত আঃ গপন  পিনমজরু পিৌলতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684606509 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2755 কমলা আক্তার   পমাঃ নূরুল ইসলাম  গৃপহনী পিৌলতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684606525 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2756 জাপমনা আক্তার  মৃত সনজব আলী  গৃপহণী পিৌলতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684606419 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2757 মদ্দজবুর রহমান পচৌঃ নাসয়ব আলী পচৌঃ পিনমজরু পিৌলতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684606368 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2758 কুতুব উদ্দিন  জনুাসয়ি পচৌধুরী  পিনমজরু পিৌলতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684606368 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2759 লাট পময়া  
 পরজাউল হায়িার 

পচৌঃ 
পিনমজরু পিৌলতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684606353 নাই 

এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2760 নাজমুল হক  মৃত পসদ্দিকুর রহমান  পিনমজরু পিৌলতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684606595 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2761 পমাঃ আলম পময়া  মৃত সাসজন আলী  পিনমজরু পিৌলতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684606427 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2762 উজ্জল রপব িাস  পশবু রপব িাস  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684612847 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2763 আপ্তু পময়া  মৃত পকতডন পময়া  পিনমজরু শ্রীধরিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684606832 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2764 জপলল পময়া  মৃত জসুবি আলী  পিনমজরু শ্রীধরিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684606840 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2765 জয়তুন পময়া  মৃত পহাসসন আলী  পিনমজরু শ্রীধরিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684606255 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2766 মুরতুজা আক্তার  নাসয়ব আলী  গৃপহণী শ্রীধরিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684000001 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2767 রানা আহসমি  মৃত সবুজ পময়া পিনমজরু শ্রীধরিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684606950 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 



2768 নুসরছা আক্তার  জাসহি পময়া  পিনমজরু শ্রীধরিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684606918 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2769 রাসহলা আক্তার  নূর পমাহােি  গৃপহণী শ্রীধরিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684606781 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2770 পমাঃ আক্কাছ পময়া  আলাল উদ্দিন  পিনমজরু শ্রীধরিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684616717 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2771 পমাঃ িপলন পময়া  আব্দরু রহমান  পিনমজরু শ্রীধরিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684602877 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2772 জহুরা আক্তার মৃত ইপিস আলী  গৃপহণী শ্রীধরিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684606788 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2773 কুপহনুর আক্তার  মৃত জজ রহমান গৃপহণী শ্রীধরিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684606751 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2774 জসুয়ল পময়া  মৃত আসছন আলী  পিনমজরু শ্রীধরিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684606725 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2775 সম্রাট পময়া  মৃত কিুস  পিনমজরু শ্রীধরিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684606740 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2776 আব্দরু পরজ্জাক  মৃত আলী উসমান  পিনমজরু কাঃপবন্নী   6নং পতয়শ্রী 72156840000033 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2777 ধনাই তাং  মৃত মকুল তাং  পিনমজরু কাঃপবন্নী   6নং পতয়শ্রী 7215684608171 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2778 আলম পময়া  মৃত আলী উসমাস  পিনমজরু কাঃপবন্নী   6নং পতয়শ্রী 72156840000097 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2779 একলাছ পময়া  অসহলা আক্তার পিনমজরু কাঃপবন্নী   6নং পতয়শ্রী 72156840000001 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2780 পরিা আক্তার  ভুলু পময়া  পিনমজরু কাঃপবন্নী   6নং পতয়শ্রী 7215684600531 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2781 পিিা আক্তার  
সাইকুল ইসলাম 

পশকুল  
পিনমজরু কাঃপবন্নী   6নং পতয়শ্রী 72156840000006 নাই 

এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2782 জপসম উদ্দিন  মৃত আব্দলু মাসলক  পিনমজরু কাঃপবন্নী   6নং পতয়শ্রী 7215684601683 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2783 হাপিছা আক্তার  মৃত পিন ইসলাম  পিনমজরু কাঃপবন্নী   6নং পতয়শ্রী 72156840000072 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2784 স্বপ্না আক্তার  বাক্কার তাং  পিনমজরু কাঃপবন্নী   6নং পতয়শ্রী 7215684602698 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2785 সুরপমন আক্তার  হাপতম উদ্দিন  পিনমজরু কাঃপবন্নী   6নং পতয়শ্রী 7215684608162 নাই 
এরশাি 

তালুকিার 
1760957134 

2786 সাচতুরা আক্তার   মৃত পখাকন পময়া  পিনমজরু কাঃপবন্নী   6নং পতয়শ্রী 7215684608216 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2787 রপবকুল ইসলাম  রপহছ পময়া  পিনমজরু কাঃপবন্নী   6নং পতয়শ্রী 7215684608216 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 



2788 পমাঃ শুনু পময়া  মৃত গজ ুপময়া  পিনমজরু কাঃপবন্নী   6নং পতয়শ্রী 7215684610690 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2789 সুলতান পময়া   পসানার বাি  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610753 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2790 সপখনা আক্তার  আবিুল খাসলক  গৃপহনী সাইতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684606159 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2791 পমাঃ সাইকুল ইসলাম  আসর উদ্দিন  পিনমজরু কাঃপবন্নী   6নং পতয়শ্রী 91217030402 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2792 িুলাল পময়া  নজর আলী  পিনমজরু সাইতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684607713 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2793 ঝরনা  জপহরুল  গৃপহনী সাইতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684607204 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2794 পভকু্ষ পময়া  আঃ জ্বার  পিনমজরু সাইতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684607264 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2795 মদ্দজবুর রহমান  শহর আলী  পিনমজরু সাইতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684607228 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2796 মপত পময়া  মৃত জহুর আলী  পিনমজরু সাইতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684602820 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2797 আনছু  পসদ্দিক িপকর  পিনমজরু সাইতিুর   6নং পতয়শ্রী 72156846032163 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2798 আপনছ  আঃ রপশি  পিনমজরু সাইতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684607203 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2799 আদ্দজবরু  দ্দজন্নত আলী  পিনমজরু সাইতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684607293 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2800 আবু কালাম  মৃত আবািত  পিনমজরু সাইতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684607297 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2801 পতৌপহি পময়া  পগয়াস উদ্দিন  পিনমজরু সাইতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684607557 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2802 তহুরা আক্তার  আনছু পময়া  গৃপহনী সাইতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684607666 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2803 জানু পময়া  আসকর আলী  গৃপহনী সাইতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684607213 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2804 উনুিা আক্তার  আবুল হাসসম  গৃপহনী সাইতিুর   6নং পতয়শ্রী 72156810622948 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2805 নুরুল আপমন  মৃত কারু পময়া  পিনমজরু সাইতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684607170 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2806 অজিুা আক্তার  িালন পময়া  গৃপহনী সাইতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684607598 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2807 সালমা আক্কার  লালন পময়া  গৃপহনী সাইতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684608161 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 



2808 রুদ্দজনা আক্তার  নূরুল হক  গৃপহনী সাইতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684607700 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2809 মদ্দজিা আক্কতার  আঃ মান্নাি  গৃপহনী সাইতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684607758 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2810 আলী আহাোি  মৃত বাচ্চু পময়া  পিনমজরু সাইতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684607612 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2811 আমপবয়া আক্তার   পকনু পময়া  গৃপহনী সাইতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684602587 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2812 সাবিুল্লাহ আল মামুন মৃত আঃ মন্নাি  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684612835 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2813 পবউটট রানী িাস  পলটন চন্দ্র িাস  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611225 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2814 সুসনা আক্তার  একুল পময়া  গৃপহনী পতয়শ্রী   6নং পতয়শ্রী 7215684616000500 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2815 চান বান ু মৃত আপখর উদ্দিন  গৃপহনী পতয়শ্রী   6নং পতয়শ্রী 7215684600596 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2816 তাদ্দজমা আক্তার   পমাকাস পময়া  গৃপহনী পতয়শ্রী   6নং পতয়শ্রী 7215684600561 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2817 পমাঃ পরনু পময়া  শাহাব উদ্দিন  পিনমজরু ধুবাওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684610189 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2818 পমাঃ চান পময়া মৃত আপবর পহাসসন  পিনমজরু ধুবাওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684609804 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2819 অসীম  চান পময়া  পিনমজরু ধুবাওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684309883 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2820 জামাল পময়া  ঐ  পিনমজরু ধুবাওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684609803 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2821 পমাঃ আশরাি উদ্দিন  মৃ ুত আঃ মদ্দজি  পিনমজরু ধুবাওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684610177 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2822 পমাঃ শামীম  মৃত আক্কাছ উদ্দিন  পিনমজরু ধুবাওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684609955 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2823 পমাঃ আঃ হান্নান  মৃত তহুর উদ্দিন  পিনমজরু ধুবাওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 721568410214 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2824 মুসপলম উদ্দিন  মৃত খুরসশি আলী  পিনমজরু ধুবাওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684609718 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2825 িজলু পময়া  মৃত শামসু পময়া  পিনমজরু ধুবাওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684610170 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2826 আঃ কাইয়ূম  আঃ রপশি  পিনমজরু ধুবাওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684610040 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2827 পশকুল পময়া  লুট পময়া  পিনমজরু ধুবাওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684610113 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 



2828 পছাটন 
মৃত ইপিস আলী 

ভূইয়া  
পিনমজরু ধুবাওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684610135 নাই 

মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2829 পরাকন উদ্দিন  মৃত সির আলী  পিনমজরু ধুবাওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684697636 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2830 আহেি আলী  মৃত মপহম উদ্দিন  পিনমজরু ধুবাওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 721568469769 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2831 তহুরা খাতুন   পমাঃ পশলু পময়া  পিনমজরু ধুবাওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 721568469735 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2832 জসুয়ল পময়া  মৃত নূর উদ্দিন  পিনমজরু ধুবাওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 721568469860 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2833 আলকাছ পময়া  মৃত আঃ পমাতপলব  পিনমজরু ধুবাওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 72156846127143 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2834 িারুক পময়া  শুক্ষর আলী  পিনমজরু ধুবাওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684609079 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2835 পমাঃ রপহছ পময়া  আঃ রপশি  পিনমজরু ধুবাওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 1994721568400010 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2836 জাপহি পময়া  মৃত আঃ আহাি  পিনমজরু ধুবাওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684609943 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2837 আপতকুর রহমান  মৃত সূরুজ আলী  পিনমজরু ধুবাওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684609757 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2838 নাদ্দজম উদ্দিন  কালা পময়া  পিনমজরু বাগজান   6নং পতয়শ্রী 7215684602585 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2839 পশখা আক্তার  আপতম  গৃপহনী সাইতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684607714 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2840 শপিল পময়া  মৃত আঃ মন্নাি  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684612856 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2841 আবু কালাম  মৃত আঃ বাসরক  পিনমজরু িপড়পবন্নী   6নং পতয়শ্রী 7215684603595 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2842 পিিারুল ইসলাম  নাদ্দজম উদ্দিন  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684612539 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2843 আলাপমন   পহকমত আলী  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684602535 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2844 সালমা আক্তার  হাবুল খান  পিনমজরু সাইতিুর   6নং পতয়শ্রী 7215684602535 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2845 কুর আপমন  হবু পময়া  পিনমজরু িপড়পবন্নী   6নং পতয়শ্রী 7215684608254 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2846 দ্দঝনু আক্তার  এন্টাশ পময়া  গৃপহনী বাস্তা   6নং পতয়শ্রী 7215684601833 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2847 শপহি পময়া  সুলতু পময়া  পজসল বাগমারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613208 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 



2848 সুভা রাণী তাং  সুসসন তাং  গৃপহনী তিাইরসকানা   6নং পতয়শ্রী 7215684605895 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2849 পবশকা রানী  িয়াময় সরকার  গৃপহনী তিাইরসকানা   6নং পতয়শ্রী 7215684605353 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2850 নন্দন রপব িাস  মৃত পশবু রপব িাস  িঙু্গ বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684612845 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2851 কল্পনা আক্তার  আবু সাসলক  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610948 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2852 পরজাক পময়া  মৃত মপহম উদ্দিন  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610775 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2853 মায়া রানী  পবরবল রপব িাস  অন্ধ বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684612850 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2854 পরনা রাপন িাস  পভকন রপব িাস  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 1992721568400170 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2855 পহমা আক্তার  নান্দ ুমীর  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 72156846121330 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2856 শাহ আলম  মৃত মুক্তুল পহাসসন  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 721568460312365 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2857 সাচনা পবগম   পরাকন পময়া  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610946 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2858 আনচু পময়া  মৃত আঃ গিুর  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684602235 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2859 পরখা আক্তার  িয়জরু রহমান  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684600525 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2860 রাদ্দজয়া পবগম   পমাঃ কাঞ্চন পময়া  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 72156843020613 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2861 আরপত পিবী  পখাকন রপব িাস  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684612844 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2862 রাসহলা আক্তার  সৃত আবু সাসহি  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610409 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2863 পশখা আক্তার  তাইতুল ইসলাম  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610807 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2864 আঃ রাসু  মৃত সুনু পময়া  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610750 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2865 রদ্দজম পময়া  মৃত আঃ রাজ্জাক  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611212 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2866 আয়শা আক্তার  হাবু পময়া  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611591 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2867 মপন আক্তার   পকার আপমন পময়া  গৃপহনী িপড়পবন্নী   6নং পতয়শ্রী 7215684603698 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 



2868 আসপমনা আক্তার  িাপলশ পময়া  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684600999 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2869 মীর শাহািুল্লাহ  মৃত মিন মীর  পিনমজরু পতয়শ্রী   6নং পতয়শ্রী 7215684612589 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2870 পহাসসন পময়া  মৃত আতর আলী  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611012 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2871 খাসলক পময়া  মৃত পলবু তাং  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610703 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2872 বািশার বাি  অজ্ঞাত  পিনমজরু বাগজান   6নং পতয়শ্রী 7215684612568 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2873 পশখ শামসু পময়া  মৃত সওয়াব আলী  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611681 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2874 আবু হাপনি  মৃত নাসয়ব আলী  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684612441 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2875 আলম পময়া  কাজীর বাি  পিনমজরু বাগজান   6নং পতয়শ্রী 7215684612635 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2876 জাসহরা আক্তার  মৃত পতাতা পময়া  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611156 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2877 িারুক পময়া  মৃত মনির তাং  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610992 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2878 রুপবনা আক্তার  অকুল পময়া  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684612752 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2879 পমাঃ পমারসশি আলী  মৃত উসছন আলী  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684612500 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2880 আপনছ পময়া  আঃ রহমান  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611629 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2881 মাপনক পময়া  আক্তার পহাসসন  পিনমজরু বাগজান   6নং পতয়শ্রী 7215684616856 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2882 শািাসয়ত পময়া  আকবর আলী  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 1993721568461000 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2883 কল্পনা আক্তার  মৃত কাচন পময়া  িঙু্গ বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613395 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2884 পছাটন পময়া মৃত পরাজালী  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610575 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2885 পমাছা পলিা আক্তার   পমাঃ আসলক পময়া  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611830 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2886 আঃ আহাি  মৃত গপন পময়া পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611181 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2887 পিলারা আক্তার দ্দজলু পময়া  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611543 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 



2888 শাসহরা আক্তার  চান পময়া  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684615684 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2889 বাবুল তাং  মৃত মরির তাং  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610809 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2890 মাপনক পময়া  মৃত আঃ সালাম  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684612158 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2891 তাসহর পময়া  আছাব আলী খান  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684613600 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2892 পশপরন আক্তার  দ্দজবন পমযা  িঙু্গ ধুবাওয়ালা   6নং পতয়শ্রী 7215684609202 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2893 রাপশয়া আক্তার  মৃত পহরন খান  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610712 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2894 আলতু পময়া  মৃত মনু্ন পময়া  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611671 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2895 বাচ্চু পময়া  মৃত জাসহর উদ্দিন  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611293 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2896 িজলু পময়া  ইসমাইল খান  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611245 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2897 জলুহাসউদ্দিন & ওয়াসহি আলী  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610916 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2898 আজাহান পময়া  এলাইনর  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611576 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2899 রপহছ উদ্দিন  মৃত সিাগর  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684616227 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2900 গাইস উদ্দিন  মৃত লাল পহাসসন  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611973 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2901 সারুয়ার আলম  আঃ পরজ্জাক  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611869 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2902 পশকুল পময়া  শাহাব উদ্দিন  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610695 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2903 আববাস পময়া  আঃ কাপির  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611979 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2904 সুরুজ পময়া  পগয়াস উদ্দিন  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610744 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2905 সাইকুল ইসলাম  মতাজ উদ্দিন  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611565 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2906 শামসুল আলম  মৃত শহর আলী  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611524 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2907 অজিুা আক্তার  আঃ হক  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611216 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 



2908 রুিাপল পময়া  রমজান উদ্দিন  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610985 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2909 আসনায়ারা আক্তার  আসকর আলী  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613503 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2910 জপহরুল ইসলাম  আঃ রাহাব  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684000102 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2911 পমাছা সুমা আক্তার  মৃত আবু পহলাল  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684612342 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2912 তহুর পময়া  মৃত আসবি পময়া  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684612268 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2913 
পমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম  
মৃত রাজার বাি  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611529 নাই 

মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2914 নুসরছা আক্তার   পমাঃ আননন্দ পময়া  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684612283 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2915 জহুর আলী  মৃত আঃ পমাতাসলব  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611179 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2916 পতািাজ্জল পহাসসন  মৃত হাসসন আলী  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611846 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2917 রুিনা আক্তার  মৃত পরকন পময়া  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611288 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2918 মদ্দজিা খাতুন  মৃত তপরক পময়া  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610701 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2919 শপহিুল ইসলাম মৃত আঃ রাপশি  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611927 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2920 রপহমা আক্তার  মৃত আঃ রুব  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610937 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2921 পছাটন খান  
মৃত আতাব উদ্দিন 

খান  
পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611556 নাই 

মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2922 আঃ লপতব  মৃত জাসহর উদ্দিন  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611280 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2923 জািপরন আক্তার  শপহি পময়া  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684612346 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2924 শাহানা আক্তার  মৃত আঃ মন্নাি  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611488 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2925 আপিয়া আক্তার  মৃত হরমুজ পময়া  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611689 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2926 পমাঃ আক্কাব আলী  মৃত পময়া পহাসসন  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684615687 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2927 মাপনকা আক্তার  টটটু পময়া  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610851 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 



2928 পবসিনা আক্তার পিওয়ান আলী  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611256 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2929 শাবনা আক্তার  খসরু পময়া  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610551 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2930 হাওয়া আক্তার  উনু পময়া  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610559 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2931 আকপলমা আক্তার  নাদ্দজল হক  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610586 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2932 রপহছা আক্তার  রাজালী  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610516 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2933 মপিনা আক্তার  সাইকুল পময়া  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610597 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2934 মনসুরা আক্তার  মৃত বাসরক পমা  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610684 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2935 িানার মা  মৃত বাহার উদ্দিন  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610824 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2936 তাসপমনা আক্তার নজরুুল ইসলাম  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610572 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2937 শািলা আক্তার   পমাঃ ধনাই পময়া  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684612321 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2938 রাসহলা আক্তার  মৃত জামাল পময়া  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611944 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2939 অজিুা আক্তার  মৃত আঃ পহপম  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611898 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2940 পরিা আক্তার  আবুল কালাম  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684614164 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2941 আপছয়া আক্তার  আঃ পমাতপলব  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684615713 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2942 পশিালী আক্তার  চন্দন পময়া  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684613075 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2943 শারপমন আক্তার  পনিডন পময়া  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611931 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2944 পবগম আক্তার পরকন পময়া  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684612255 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2945 পমাঃ হাবুল পময়া  মৃত আঃ মন্নাি  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684612385 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2946 উলাশ পময়া  সুলতু পময়া  পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684610254 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2947 তাপলম পহাসসন মৃত আছাব আলী  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610284 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 



2948 আলী আকবর  আঃ কাপির  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611178 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2949 স্বিন পময়া  জমসশি আলী  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684612350 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2950 আনাম পময়া  মৃত আক্তার  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611566 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2951 শাহজাহান পময়া  এলাই পনওয়াজ  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611148 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2952 রপহছ পময়া  মৃত আঃ শাসহি  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611431 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2953 পরজন পচৌধরুী সন্তুষ পচৌঃ পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611273 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2954 আঃ সাত্তার   পসানাির  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610871 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2955 িুল পময়া  আপমর পহাসসন  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611961 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2956 রাজ ুপময়া  আঃ মন্নাি  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611950 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2957 তুপশলা আক্তার  স্বিন পময়া  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611416 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2958  পজাসনা আক্তার  আবু তাসলক পময়া  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611882 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2959 রুসমজা আক্তার  মৃত আঃ রাহাব  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611299 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2960 আন্নাতু আক্তার  মৃত পকনু পময়া  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610694 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2961 মমতা আক্তার  শামসু পময়া  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611134 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2962 মারুিা আক্তার  আঃ রাজ্জাক  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611568 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2963 রপহমা আক্তার  আদ্দজর উদ্দিন  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611162 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2964 রাপবয়া আক্তার  আঃ গপন  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611583 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2965 পহাসনা আক্তার  নুরুল ইসলাম  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684613619 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2966 রপহছা আক্তার  মৃত আসছন আলী  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610787 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2967 চাম্পা আক্তার  মৃত শপি উদ্দিন  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610812 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 



2968 রমজান আক্তার  হুমায়ুন কবীর  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611027 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2969 আসমা আক্তার  রুসবল পময়া  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610903 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2970 কনা আক্তার   পগালাি নবী  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610005 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2971 বাসনছা আক্তার  মৃত পহপকম পময়া  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610718 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2972 সাসজিা আক্তার  খুরসশি পময়া  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684612411 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2973 আসলহা আক্তার  হাসশম খান  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684612577 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2974 রপহিা আক্তার  আঃ মদ্দজি  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611158 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2975 আরজতুা আক্তার  আঃ মপত  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610592 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2976 জসবিা আক্তার  মৃত আঃ পহপকম  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611232 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2977 নাজমা আক্তার পহলাল পময়া  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611332 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2978 নাপিয়া আক্তার  হাসরস পময়া  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684618119 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2979 হাসরছা আক্তার  উসমান পময়া  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610940 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2980 পমন্নাতু আক্তার  মৃত রপহম আলী  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684618521 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2981 জহুরা আক্তার  মৃত বুরুজ খান  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610776 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2982 পজাসনা আক্তার  মৃত আঃ সালাম  গৃপহনী বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611333 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2983 বাবুল পময়া  মৃত পহাসসন আলী  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611240 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2984 আলাপমন  খুশু পমযা পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610907 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2985 জাপমল পহাসসন  রপহম উদ্দিন  পিনমজরু বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684611080 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2986 বপবতা আক্তার   পমঃ জাসি পময়া  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613510 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2987 শপহি পময়া  মৃত আঃ আদ্দজজ পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613513 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 



2988 পরদ্দজয়া আক্তার  মৃত আঃ রপশি  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613509 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2989 হাপিজরু রহমান  মৃত তাসহর উদ্দিন  পিনমজরু িঃবালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684617815 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2990 শপহিুল খান  রপহছ উদ্দিন খান  পিনমজরু িঃবালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684612914 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2991 সুলতানা আক্তার মৃত পমারসশি আলী  পিনমজরু িঃবালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684612997 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2992 আপনছা আক্তার  রহমত আরী  গৃপহনী িঃবালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684617678 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2993 বাসনছা আক্তার  মৃত আঃ হাসিজ  গৃপহনী িঃবালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684613301 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2994 আঃ রপশি  মৃত মরালী  পিনমজরু িঃবালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684612947 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2995 পমাঃ আব ুপসদ্দিক  মৃত আঃ ছসমি  পিনমজরু িঃবালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684612972 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2996 শাহানাজ পবগম  মাসুি রানা  গৃপহনী িঃবালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684617625 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2997 রপহমা পবগম  মজমুিার পশথ  গৃপহনী িঃবালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684617596 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2998 স্বিন পময়া  
মৃত হাপকম উদ্দিন 

পশখ 
পিনমজরু িঃবালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684613382 নাই 

মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

2999 খাইরুল ইসলাম  আরাধন পময়া  পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613382 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3000 আসমা আক্তার   পিরসিৌস পময়া  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613400 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3001 সিুলা আক্তার  বকুল পময়া  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613490 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3002 সাপবনা আক্তার  সুরাি পময়া  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684612832 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3003 পিলুরা আক্তার  আঃ জপলল গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684610003 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3004 যমুনা আক্তার  মৃত আদ্দজজ  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613558 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3005 মপিনা আক্তার  দ্দজলহজ পময়া  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613479 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3006 পিলকুশ আক্তার  মৃত পশবলু পময়া  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684612777 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3007 আপিয়া আক্তার   পরজাক পময়া  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684612858 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 



3008 আসমা আক্তার  উসমান গপন  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613517 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3009 নাপসমা আক্তার  পকাখন পময়া  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684610004 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3010 হাসলমা আক্তার  মৃত পহলাল পময়া  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613223 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3011 আইপরন আক্তার  কুসুম উদ্দিন  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613273 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3012 সাপিয়া আক্তার  পমলন পময়া  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613221 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3013 নাচমহল আক্তার  হপ্পানপময়া  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613224 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3014 রপহমা আক্তার  আলী উর রহমান  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613222 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3015 পনিা আক্তার  মদ্দজবুর রহমান  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613423 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3016 জাহানারা আক্তার  হাপকম উদ্দিন  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 72156846111341 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3017 রপহমা আক্তার  পকরন পময়া  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684610005 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3018 শুভা আক্তার  মদ্দজি পময়া  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684610001 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3019 মাহিুজা আক্তার  আলতু পময়া  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613720 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3020 পহাসনা আক্তার  শাসহি খান  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613500 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3021 আবু সাসিক তাং  পমজাজ আলী  পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684612786 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3022 কুলসুমা আক্তার সুরুজ আলী  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613635 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3023 নূর নাহার  িালন খান  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613456 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3024 শাপহন পময়া  মৃত শুনু পময়া  পিনমজরু বাগজান   6নং পতয়শ্রী 7215684612563 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3025 পিরুজা আক্তার আলী আকবর  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613676 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3026 রানী আক্তার  আনজ ুপময়া  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613700 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3027 নাজমা আক্তার  মগবুল খান  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613479 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 



3028 শুনু আক্তার  ভুলু পময়া  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684616854 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3029 রাপবনা আক্তার  হবুল খান  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613428 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3030 িদ্দজলা আক্তার তপহি পময়া  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613400 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3031 লাপক আকতার  হারুন অর রপশি  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684610030 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3032 মসনায়ারা পবগম মনু খান  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613499 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3033 িারপভন আক্তার  আঃ লপতব  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684612092 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3034 সজ ুআক্তার  কিুস পময়া  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684612754 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3035 পিলুরা আক্তার  ধনাই খান  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613697 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3036 কল্পনা আক্তার  রাপশি পময়া  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613687 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3037 পশিালী আক্তার  আবুহাসজল  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684612513 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3038 সাসিকা পচৌ: পমাঃ খান  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613773 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3039 হাপিসা আক্তার  আক্কল আলী  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613597 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3040 স্বপ্না আক্তার  িুলচান  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613777 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3041 সালমা  আক্তার  ওয়াপহিুজ্জামান  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684612965 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3042 মাসজিা আক্তার  মৃত তাসহর উদ্দিন  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684612926 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3043 পরদ্দজয়া আকতআর মৃত মিন পময়া  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684612966 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3044 চঞ্চলা আক্তার  হাপনি তাং  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684612936 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3045 তারপকছ আক্তার  সম্রাট পময়া  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684612958 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3046 পিলুয়ারা আক্তার  তানজ ুপময়া  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613232 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3047 হরিু আক্তার  কানচন পময়া  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613228 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 



3048 হাসলমা আক্তার  সাসিক পময়া  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613674 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3049 নাজমা আক্তার   পগসনি পময়া  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684612694 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3050 ঝণ ডা আক্তার  মপত পময়া  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684610358 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3051 পশিুলা আক্তার   পরনু পময়া  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684612763 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3052 স্বিন পময়া  নবাব আলী খান  পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613289 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3053 কাপরম পময়া  মরাজ পময়া  পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613808 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3054 হাদ্দজ রহমান  মৃত নজ ুসরকার  পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684615854 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3055 হাপবল খান  নওয়াব আলী  পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613796 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3056 পখাকন খান  মৃ জজ আলী খান  পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684615854 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3057 পভকু্ষ খান  মৃত পময়া খান  পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684612828 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3058 িুতুল পময়া  সালাম  পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613450 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3059 সাইকুল ইসলাম  জয়উদ্দিন  পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 72156846128258 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3060 আরশ পময়া   সসয়ি আলী তাং  পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613761 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3061 পিসয়ল পময়া  আঃ আদ্দজজ  পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684610045 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3062 নুরুল আপমন  মাপনক পচৌ: পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684612613 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3063 ওয়াপসি খান  নওয়াব আলী  পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613665 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3064 জজ পময়া  সাসলক পময়া  পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613403 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3065 উসমান  মৃত কাচন পময়া  পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613189 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3066 বাচ্চু পময়া  কিম আলী  পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684612793 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3067 হাসরস খান  মৃত লাল খান  পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613629 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 



3068 মালা আক্তার  জাপমনুর  গৃপহনী বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684610988 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3069 আহেি আলী তাং  আঃ পমাতাসলব  পিনমজরু িঃ বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684610855 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3070 পিিুল পময়া  শুকু্ষর আলী পিনমজরু িঃ বালালী   6নং পতয়শ্রী 7215684613277 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3071 নান্টু পময়া  আক্কল আলী  পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613127 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3072 জপসম উদ্দিন  আঃ আলী  পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613720 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3073 পখলন খান  কাজালী খান  পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613684 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3074 মাজহারুল  শুকু্ষর আলী  পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613323 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3075 তাজ্জত পময়া  আঃ পমাতাসলব তাং  পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684612857 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3076 মাপনক পময়া  িজলু পময়া  পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613801 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3077 জপসম খান  তাজ খান  পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684612857 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3078 পমলন খান  মৃত খাজালী খান  পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684610028 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3079 সুমন পময়া  আহেি আলী  পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684612854 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3080 ধনাই পময়া  আঃ কিুস  পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684612551 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3081 জাসহি পময়া  নূর পময়া  পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613335 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3082 শাত পময়া  আঃ মদ্দজি  পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684610025 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3083 িানজ ুপময়া  আক্তর পময়া  পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684613414 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

3084 হাপিস পময়া  আঃ খাসলক  পিনমজরু বা মারা   6নং পতয়শ্রী 7215684612791 নাই 
মাসুম তালুকিার 

শযামল 
1734624365 

           

3085 আব্দলু বাসরক  জসুবি আলী  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673627977 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3086 রম্নকন পময়া  পখাসশ ডি উদ্দিন  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673629999 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3087 আবু চান  আ: কাসির  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673626996 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 



3088  সুন্দর আলী  শাহ পনওয়াজ  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673629415 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3089 পমাঃ পবিযা রতন  মৃত তকবীর পহাসসন  পিনমজরু  বাশরী  ১ 7নং নাসয়কিুর 
৭২১৫৬৭৩৬২৯৮

৮  ৮ 
নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3090 রায়হান পময়া  শাহজাহান কবীর  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673622372 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3091 জামাল পময়া  রাজ ুপময়া  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673629905 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3092 ইছাক পময়া  উপকল পবিারী  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673628552 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3093 পরয়াকত আলী  জপমর উদ্দিন খান  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673621747 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3094 সাসহরা আক্তার  নুরম্নল ইসলাম  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673622339 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3095 দ্দজয়াউর রহমান  আ: পহপলম  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673638481 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3096 সুমন পময়া  মাজ ুপময়া  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 721567363000068 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3097 ইছাক পময়া  আনসার উদ্দিন  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673639879 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3098 নয়ন পময়া  পখাসশ ডি পময়া  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 72156736300013 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3099 আসনায়ার পহাসসন  জেত আলী  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673638519 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3100 রম্নসত্মম আলী  মপিজ আলী  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673639872 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3101 ইপিস পময়া  উপকল পময়া  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673639008 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3102 পরাদ্দজনা আক্তার  রূি পময়া  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673631200 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3103 
পমাসাঃ ছাসলহা 

আক্তার  
আব্দলু কাপির  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673930420 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3104 জহুরা আক্তার  বজলু পময়া  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673641191 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3105 পমাঃ িজল কপরম  মৃত পমৌজালী  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673639403 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3106 হাসবতারা আক্তার  পনহর আলী  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673629293 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3107 িপি আক্তার  পরটন পময়া  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673629342 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3108 আক্কুসসর মা  উপকল পবিারী  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673632345 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3109 পমাঃ ইছরাপিল পময়া মৃত তকপির পহাসসন  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673632336 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3110 কল্পনা আক্তার  পরনু পময়া  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673000006 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3111 নুরজাহান আক্তার  আিতু পময়া  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673000004 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 



3112 মনজরুা আক্তার  পসকান্দার পময়া  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673631720 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3113 পমাঃ পহাসসন পময়া  মৃত তকপির পহাসসন পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673629909 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3114 জহুরা খাতুন  মৃত িশর আলী  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 
1994721567300000

0 
নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3115 আঙু্গরা  নজরম্নল পময়া  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673631829 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3116 ছাসলমা পবগম  পমাঃ জানু পময়া  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673632353 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3117 কল্পনা আক্তার  ইপিস পময়া  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673638510 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3118 আসমনা আক্তার  আসনায়ার আলী  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 72156736 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3119 িপরিা আক্তার  পতালা পময়া  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673632481 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3120 মাসলকা আক্তার  আপমর পহাসসন  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673638008 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3121 নুর বানু  আিম আলী  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 1970721816638360 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3122 পমনু পময়া  আঃ সাত্তার  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673638410 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3123 চাম্পা আক্তার  আঃ রাজ্জাক  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673631712 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3124 রইছ উদ্দিন  আমজাি আলী  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 72156736382174 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3125 িুলসছরা আক্তার  আঃ জববার  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673642962 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3126 সাসহরা আক্তার  নূরম্নল ইসলাম  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 721567363 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3127 পনসহরা আক্তার  কাছুম আলী  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 721567368028 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3128 জসুলকা আক্তার ইসলাম উদ্দিন  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673642964 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3129 নাপগ ডস আক্তার  জামাল পময়া  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673642927 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3130 পিসরাজা আক্তার  িজল ইসলাম  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673638361 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3131 সুরিা আক্তার  কপরম উদ্দিন  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673631707 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3132 রবু আক্তার  বাবুল পময়া  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673631779 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3133 রাপবয়া আক্তার  ইপিস আলী  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 3627707811313 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3134 আনার কুপল  মনজ ুপময়া  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673631845 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3135 পববী আক্তার পমাঃ পহরণ পময়া পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673638432  নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 



3136 পহাসনা পবগম  শামসুল ইসলাম  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 1592039863887 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3137 হাপিজলু  পনরবষা  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 
1978721567300000

0 
নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3138 চম্পা আক্তার  মৃত পতাতা পময়া  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673638147 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3139 িছসন্দর মা  মৃত খুসশি পময়া  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673642967 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3140 জসুলকা আক্তার  আদ্দজজলু ইসলাম  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 72156736142925 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3141 হাসলমা আক্তার  ইমান রাপশি  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673638141 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3142 মপলস্ননা আক্তার  রম্নপ্তন খান  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673638428 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3143 মুক্তা আক্তার  সবুজ পময়া  পিনমজরুী বা াঁশরী ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673631709 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3144 উসমান গপন  মৃত পমরম্ন পহাসসন  পিনমজরুী বা াঁশরী  ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673629281 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3145 
পমা: রহুল আপমন 

আক্কাছ  
মৃত পমাক্তার পহাসসন  পিনমজরুী বা াঁশরী  ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673629267 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3146 সুমন পময়া  মৃত মপত পময়া  পিনমজরুী বা াঁশরী  ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673000038 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3147 আঞ্জরুা  পমা: িারম্নল পময়া  পিনমজরুী বা াঁশরী  ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673629274 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3148 পলাকমান পময়া  মৃত আসনায়ার আলী  পিনমজরুী বা াঁশরী  ১ 7নং নাসয়কিুর 7215673629258 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3149 িাসতমা  শাহীম  পিনমজরুী আখাশ্রী ২ 7নং নাসয়কিুর 721567363072 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3150 সুরম্নজ বানু  মৃত আবু ছাসল  পিনমজরুী আখাশ্রী ২ 7নং নাসয়কিুর 
1995721567300000

0 
নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3151 চাম্পা  এলাপহ চান  পিনমজরুী আখাশ্রী ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673638930 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3152 পশপরন আক্তার  পমাঃ িুলাল পময়া  পিনমজরুী আখাশ্রী ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673629918 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3153 সুর বান ু  পকরণ পিনমজরুী আখাশ্রী ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673636045 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3154 আলীম উদ্দিন খান  মৃত আনন্দ খান  পিনমজরুী আখাশ্রী ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673638919 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3155 বকুল পময়া  মৃত আলী উছমান  পিনমজরুী আখাশ্রী ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673644049 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3156 মনুসা রাণী  নসরন্দ্র চন্দ্র পবশ^শম ডা  পিনমজরুী বাড়ইপচড়া ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673636119 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3157 মনুষা রাণী  পগসরন্দ চন্দ্র পবশ^শম ডা  পিনমজরুী বাড়ইপচড়া ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673636089 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3158 পশলা রাণী  অজন চন্দ্র পবশ^শম ডা  পিনমজরুী বাড়ইপচড়া ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673636100 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3159 তাসহরা  আঃ সাত্তার  পিনমজরুী আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673636070 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 



3160 
পমাসাঃ নুসরছা 

আক্তার  
বাচ্চু পময়া  পিনমজরুী আখাশ্রী ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673638803 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3161 পমাঃ পবÿণ পময়া  মৃত সুরম্নজ পময়া  পিনমজরুী আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673644020 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3162 রপহমা আক্তার  ছাসিক পময়া  পিনমজরুী আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673644004 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3163 জপমলা আক্তার  নূর উদ্দিন  পিনমজরুী আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673638800 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3164 পসাসলমা আক্তার  আবু তাসহর  পিনমজরুী আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673644041 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3165 রিতু  মৃত লালু  পিনমজরুী আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673638952 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3166 মপিনা আক্তার  শামছুল ইসলাম  পিনমজরুী আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673644044 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3167 পসজনা আক্তার  শাহজাহান  পিনমজরুী আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673636068 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3168 পরনু পময়া  মৃত ছান্দ ুপমঞা  পিনমজরুী আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 1592039095300 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3169 জহুরা  মৃত আঃ হাপসম  পিনমজরুী আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673638877 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3170 সাহানারা আক্তার   পমাঃ তপহি  পিনমজরুী আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673644131 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3171 মস্ত্তরা পবগম  পসরাজ উদ্দিন  পিনমজরুী আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673644046 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3172 ছাসলমা আক্তার  
মৃত আদ্দজজলু 

ইসলাম 
মপহলা পিনমজরুী আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673632023 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3173 পরনা আক্তার  নজরম্নল ইসলাম  পিনমজরুী আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673644118 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3174 সাপিয়া আক্তার  আবু তাসহর  পিনমজরুী আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673644100 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3175 তপমজা পবগম  ইস্কান্দর  পিনমজরুী আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673644095 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3176 পশিালী আক্তার  পমাঃ জজ পময়া  পিনমজরুী আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673644021 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3177 জাপকয়া আক্তার  ওয়াপসম পময়া  পিনমজরুী আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215684600340 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3178 কাঞ্চন পময়া  মৃত নপহব আলী  পিনমজরুী আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673638962 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3179 পবলপকস আক্তার  মৃত আবু তাসহর খান  পিনমজরুী আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673644150 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3180 খুপশি বান ু মুকসুি আলী  পিনমজরুী আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673632398 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3181 মাসজিা  মপতউর রহমান  পিনমজরুী আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673642547 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3182 মাসলকা আক্তার  মৃত পর্ন্রু্ পময়া  পিনমজরুী আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673644348 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3183 সুপিয়া আক্তার  লাহুত পময়া পিনমজরুী আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 
################

# 
নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 



3184 আিতারা খাতুন  পমাঃ আঃ রহমান  পিনমজরুী রূিাশ্রম  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673642560 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3185 পমধাপল রাণী  পগািাল পবশ^ াস  পিনমজরুী রূিাশ্রম  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673636033 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3186 িারভীনা  মৃত সুজন  পিনমজরু  আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673639697 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3187 আপছয়া  পিাহাই খাাঁ  পিনমজরু  আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673638797 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3188 রূিচান আক্তার  পমাঃ রইছ উদ্দিন  পিনমজরু  আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673638721 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3189 
আসহিা আক্তার 

খানম  
মৃত এন্টাস পময়া  পিনমজরু  আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215684601390 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3190 শাহানা আক্তার  পখাকন পময়া  পিনমজরু  আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673644282 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3191 পরটন পময়া খুরসশি পময়া  পিনমজরু  আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 721567364486 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3192 আসনায়ারা আক্তার  মৃত পমরাজ আলী পিনমজরু  আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673644053 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3193 পমপছসলর মা  হক পময়া  পিনমজরু  আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673632421 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3194 হাপিছা  আব্দলু মদ্দজি  পিনমজরু  আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673639664 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3195 পনসহরা  মুসপলম  পিনমজরু  আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673638809 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3196 আয়শা  কুসুম উদ্দিন  পিনমজরু  আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673639700 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3197 জাহানারা আক্তার  চান্দ ুপময়া  পিনমজরু  আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673644129 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3198 কল্পনা আক্তার  বরম্নজ পময়া  পিনমজরু  আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673632447 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3199 সদ্দিতা রানী  কাজল চন্দ্র পিনমজরু  আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 
1993721567300010

0 
নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3200 হাপিস   পসানালী  পিনমজরু  আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673639662 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3201 আসবিা  আব্দলু মন্নাি  পিনমজরু  আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673638901 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3202 নজরম্নল ইসলাম  অঞ্জ ুপময়া  পিনমজরু  আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673638830 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3203 পরদ্দজয়া  আনজ ুপময়া  পিনমজরু  আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673638847 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3204 পিসলায়ারা আক্তার  জসীম উদ্দিন  পিনমজরু  আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673632449 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3205 হপবনা আক্তার  পরাক্তন পময়া  পিনমজরু  আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 721567363000008 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3206 িিুলা আক্তার  আ: পহপকম  পিনমজরু  আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673633701 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3207 উনুিা আক্তার  আলী উসমান  পিনমজরু  আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673638966 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 



3208 পবগম আক্তার  আক্কাস িপকর  পিনমজরু  আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673636969 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3209 আ: কাপির  মুসপলম  পিনমজরু  আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673638905 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3210 পরাসকয়া  মাসুি পময়া  পিনমজরু  আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673638914 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3211 শপহি পময়া  সাসহি আলী  পিনমজরু  আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673632070 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3212 পসকুল পময়া  আবুচান  পিনমজরু  আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673634277 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3213 জায়িা আক্তার  রপহছ পময়া  পিনমজরু  আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673638993 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3214 পললু  আলতু  পিনমজরু  আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673639651 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3215 কুলসুমা  মজনু পময়া  পিনমজরু  আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673644121 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3216 ধনাই পময়া  সসমত্মাষ খান  পিনমজরু  আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673644156 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3217 অকুলা পবগম  শামছুল ইসলাম  পিনমজরু  আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 
৭২১৫৬৭৩৬৩৮ 

৭৮০ 
নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3218 শাহানা  জয়নাল উদ্দিন  পিনমজরু  আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673638970 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3219 জহুরা  আ: হাপসম  পিনমজরু  আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673638877 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3220 খায়রম্নলা  আলাল উদ্দিন  পিনমজরু  আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673638823 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3221 জপসম উদ্দিন  মৃত আঃ খাসলক  পিনমজরু  আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673639657 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3222 মপনন্দ্র  সুসরশ  পিনমজরু  আখাশ্রী  ২ 7নং নাসয়কিুর 7215673636021 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3223 জমুা আক্তার  সুর ইসলাম  পিনমজরু  পমায়াটট ৩ 7নং নাসয়কিুর 
1994721567300000

0 
নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3224 হারম্নলা আক্তার  শাহজাহান  পিনমজরু  পমায়াটট ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673632536 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3225 দ্দজলাল উদ্দিন  মুনতাজ উদ্দিন  পিনমজরু  পমায়াটট ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673632514 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3226 মুসা পময়া  আলী উছমান  পিনমজরু  পমায়াটট ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673632511 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3227 আবু জাসহর  আরজ আলী  পিনমজরু  পমায়াটট ৩ 7নং নাসয়কিুর 721567363691 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3228 পগালাম পমাস্তিা মৃত-আপল উসমান পিনমজরু  পমায়াটট ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673632505 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3229 সরসশর মা  আ: বাসরক  পিনমজরু  পমায়াটট ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673632095 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3230 পহরা মপন পলজাজ উদ্দিন  পিনমজরু  পমায়াটট ৩ 7নং নাসয়কিুর 4206234421 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3231 িুসলছা আক্তার  কাজী আ: সাত্তার  পিনমজরু  বরাটট ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673639513 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 



3232 সাপিয়া আক্তার  নূরম্নল ইসলাম  পিনমজরু  বরাটট  ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673633399 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3233 ইসরাত জাহান  টটিন পময়া  পিনমজরু  বরাটট  ৩ 7নং নাসয়কিুর 1592039863890 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3234 ছপবল খান মৃত- সাসহি খান িুরুষ পিনমজরু  বরাটট  ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673643563 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3235 অজিুা পবগম  কাসশম পময়া  পিনমজরু  বরাটট  ৩ 7নং নাসয়কিুর 9112052601975 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3236 শায়লা আক্তার  পমলন পময়া  পিনমজরু  বরাটট  ৩ 7নং নাসয়কিুর 721567363000008 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3237 কুপহনুর আক্তার  সবুজ পময়া  পিনমজরু  বরাটট  ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673643464 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3238 জপমলা আক্তার  মপতয়র রহমান  পিনমজরু  বরাটট  ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673635772 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3239 অনুিা  বাইতুল ইসলাম  পিনমজরু  বরাটট  ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673636178 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3240 পরাকসানা  রতন পময়া  পিনমজরু  বরাটট  ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673643354 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3241 সাসজিা আক্তার  রপবউল আউয়াল  পিনমজরু  বরাটট  ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673643508 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3242 সুপিয়া আক্তার  ইছব আলী  পিনমজরু  বরাটট  ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673643525 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3243 মদ্দজবুর রহমান  আ: হাপসম  পিনমজরু  বরাটট  ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673643361 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3244 সুন্দসরর মা  আ: হাপমি  পিনমজরু  বরাটট  ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673643401 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3245 পরদ্দজয়া আক্তার  পভকচান পময়া  পিনমজরু  বরাটট  ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673643423 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3246 পশখা আক্তার  পগালাি  পিনমজরু পমায়াটট ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215642686466 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3247 রপিকুল ইসলাম  সাত্তার পময়া  পিনমজরু পমায়াটট ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673644773 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3248 জাসহর বানু  মৃত আলী খান  পিন মজরু পমায়াটট ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673643568 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3249 আলতু পময়া  আ: সাত্তার  পিনমজরু পমায়াটট ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673644733 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3250 শপিকুল ইসলাম  মস্ত্ত পময়া  পিনমজরু পমায়াটট ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673642879 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3251 জাহানারা আক্তার  পমাঃ বাবুর পময়া  পিন মজরু পমায়াটট ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673643420 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3252 সুনু পময়া  ইনছব আলী পিনমজরু পমায়াটট ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673632540 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3253 কাজল পময়া  সুন্দর আলী  পিনমজরু পমায়াটট ৩ 7নং নাসয়কিুর 3627702793833 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3254 কুলসুম আক্তার  খুসশ ডি আলী  পিনমজরু  বরাটট  ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673633424 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3255 জানু পময়া  মুসপলম উদ্দিন  পিনমজরু  বরাটট  ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673639600 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 



3256 চান বান ু আ: আদ্দজজ  পিনমজরু  বরাটট  ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673643471 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3257 মসনায়ারা আক্তার  শামছু উদ্দিন  পিনমজরু  বরাটট  ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673645883 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3258 জাহানারা আক্তার সবুজ পময়া পিনমজরু  বরাটট  ৩ 7নং নাসয়কিুর - নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3259 লালচান  সাপমর উদ্দিন  পিনমজরুী পমায়াটট ৩ 7নং নাসয়কিুর 721567363000001 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3260 আব্দলু কপির  শহর আলী  পিনমজরুী পমায়াটট ৩ 7নং নাসয়কিুর 721567363000002 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3261 রপহকুল ইসলাম  সাত্তার পময়া  পিনমজরুী পমায়াটট ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673644774 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3262 খুসিজা আক্তার  তাজত আলী  পিনমজরুী পমায়াটট ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673644731 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3263 রাপহম উদ্দিন  রম্নমালী  পিনমজরুী পমায়াটট ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673644770 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3264 শাহানারা আক্তার  মজলু পময়া  পিনমজরুী পমায়াটট ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673642857 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3265 আপমর পময়া  জসুবি পময়া  পিনমজরুী পমায়াটট ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673647484 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3266 আঃ মন্নাি মৃত- শহর আলী পিনমজরুী পমায়াটট ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673632086 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3267 পরদ্দজয়া আক্তার  আদ্দজম উদ্দিন  পিনমজরুী পমায়াটট ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215684609387 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3268 রাপহম উদ্দিন  আ: রহমান  পিনমজরুী পমায়াটট ৩ 7নং নাসয়কিুর 72156733000001 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3269 রাসবয়া আক্তার  মুতু ডজ আলী  পিনমজরু  বরাটট  ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673643462 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3270 সাসলহা আক্তার  হাসছন আলী  পিনমজরুী পমায়াটট ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673644704 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3271 শাসহনা আক্তার  ইসলাম উদ্দিন  পিনমজরুী পমায়াটট ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673641939 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3272 শহর আলী  পিসরাজ আলী  পিনমজরুী পমায়াটট ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673641874 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3273 পমাসাঃ মুক্তা আক্তার  
 পমাঃ শপিজলু 

ইসলাম  
পিন মজরু পমায়াটট   7নং নাসয়কিুর 7215673643431 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3274 
 পমাসাঃ রপহমা 

আক্তার  
মৃত জািব আলী  পিন মজরু পমায়াটট   7নং নাসয়কিুর 7215673644785 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3275 জাহান উদ্দিন  জাির আলী  পিনমজরুী পমায়াটট ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673644723 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3276 ইজ্জসতর মা  আব্দলু গিুর  পিনমজরুী পমায়াটট ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673643465 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3277 পমা: আব ুহাপনি  শামছুদ্দিন মড়ল  পিনমজরুী বরাটট  ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673643515 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3278 পমাসা: তাজমহল  পমা: হপবজরু রহান  পিনমজরুী বরাটট  ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673643516 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3279 পমা: শান্তু কাজী  পমাসত্মিা কাজী  পিনমজরুী বরাটট  ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673000002 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 



3280 
পমাসা: আঙু্গরা 

পহপকম  
মৃত আব্দলু পহপকম  পিনমজরুী বরাটট  ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673643505 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3281 আয়শা আক্তার  কাজী আ: গিুর  পিনমজরুী বরাটট  ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673643512 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3282 জহুরা খাতুন  মৃত মনু িপকর  পিনমজরু  নাসয়কিুর  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673635405 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3283 জাসহর উদ্দিন  চমক আলী  পিনমজরুী বরাটট  ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673643555 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3284 হাপিছ পময়া   সসয়ি আলী  পিনমজরুী বরাটট  ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673643371 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3285 কমলা আক্তার  জাসহর উদ্দিন  পিনমজরুী বরাটট  ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673643370 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3286 তাজমুদ্দিন  মৃত আব্দরু জববার  পিনমজরু  নাসয়কিুর  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673635617 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3287 রতন  বাবুর আলী  পিনমজরুী পমায়াটট ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673644812 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3288 পবসিনা আক্তার  পমৌলা পময়া  পিনমজরুী পমায়াটট ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673644911 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3289 পরনা আক্তার  পমাঃ পলবাস খান  পিনমজরু  নাসয়কিুর  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673634502 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3290 স্বপসত্মসরর মা  চা াঁন পময়া  পিনমজরুী বরাটট  ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673643352 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3291 পরদ্দজয়া আক্তার  সঞ্জ ুপময়া  পিনমজরুী বরাটট  ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673643400 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3292 কপবর খান  লাল খান  পিনমজরু  বরাটট  ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673643382 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3293 টটটন পময়া  নয়াব আলী  পিনমজরুী বরাটট  ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673000019 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3294 মঞ্জরুা  আবু চান  পিনমজরুী বরাটট  ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673643364 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3295 সায়রা আক্তার  পসদ্দিক খান  পিনমজরুী বরাটট  ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673643383 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3296 মঞ্জরুম্নল হক  পিলির ভূইয়া  পিনমজরুী বরাটট  ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673643382 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3297 হাপিছ পময়া  রহমান পময়া  পিনমজরুী বরাটট  ৩ 7নং নাসয়কিুর 7215673655710 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3298 মাজ ুখান  মৃত আনাম খান  পিনমজরুী নাসয়কিুর  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673635503 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3299 পমাঃ র্াপলম   পমাঃ িুলাল খা  পিনমজরুী নাসয়কিুর  ৪ 7নং নাসয়কিুর 
################

# 
নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3300 পমাঃ নূরম্নল  মৃত ছালাম  পিনমজরু নাসয়কিুর  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673629827 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3301 পমাঃ আসলক খান  মৃত নামির খাাঁ পিনমজরুী নাসয়কিুর  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673629500 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3302 হুমায়ুন আরশ   পিনমজরুী নাসয়কিুর  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673635462 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3303 পহপলম খান  মৃত আিুস খান  পিনমজরু নাসয়কিুর  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673636690 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 



3304  পমাঃ কাসসম খান  মৃত মুসপলম খান  পিনমজরুী নাসয়কিুর  ৪ 7নং নাসয়কিুর 721567363664 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3305 
পমাসাঃ পজাৎসনা 

আক্তার  
পমাঃ হাপকম খান  পিনমজরু  নাসয়কিুর  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673634506 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3306 উজ্জ্বল পময়া  মৃত পময়াধর  পিনমজরু  নাসয়কিুর  ৪ 7নং নাসয়কিুর 
1994721567300010

0 
নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3307 আঃ কিুছ খান  মৃত ইউনুস খান  পিনমজরুী নাসয়কিুর  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673634515 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3308 
মঞ্জরুম্নল আলম 

খান  
মৃত ছমক আলী খান  পিনমজরু  নাসয়কিুর  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673636597 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3309 িারম্নক খান  মৃত কপরম  পিনমজরু  নাসয়কিুর  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673629376 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3310 পবনসন্দর মা  মৃত মধ ুতালুকিার  পিনমজরুী নাসয়কিুর  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673636532 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3311 পমাঃ কপবতা পবগম  মছকু পময়া তাং  পিনমজরুী নাসয়কিুর  ৪ 7নং নাসয়কিুর 9113136289656 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3312 
পমাসাঃ হাসনা 

আক্তার  
পমাঃ পববুল খান  পিনমজরু  নাসয়কিুর  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673628029 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3313 পমাঃ বুলবুল পময়া  আঃ মপমন খান  পিনমজরু  নাসয়কিুর  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673642250 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3314 জামাল পময়া  মৃত উছমান গপন  পিনমজরু  নাসয়কিুর  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673635557 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3315 পমাসাঃ জহুরা খাতুন  আঃ আদ্দজজ খা  পিনমজরু  নাসয়কিুর  ৪ 7নং নাসয়কিুর 
1985721567300000

0 
নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3316 পমাসাঃ পরনা আক্তার  
পমাঃ শুক্কুর আলী 

খান  
পিনমজরু  নাসয়কিুর  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673635369 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3317 সারবান জান  মৃত ছমক আলী খান  পিনমজরু  নাসয়কিুর  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673636599 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3318 আবু সাসিক  আবু ছাত্তার  পিনমজরুী মাহড়া ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673627587 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3319 মপতর রহমান  আঃ কপরম িপকর  পিনমজরুী নাসয়কিুর ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673628088 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3320 
পমাসাঃ হাছনা 

আক্তার  
হাবুল খান  পিনমজরুী নাসয়কিুর ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673628105 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3321 পমাসাঃ ঝরনা 
মৃত আব্দলু হাপসম  

খান  
পিনমজরুী নাসয়কিুর ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673628081 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3322 চান পময়া  মৃত মুত্ ডতুজ খাাঁ  পিনমজরুী নাসয়কিুর ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673629404 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3323  পমাঃ পরজাক খা  মৃত খাসল খা  পিনমজরুী নাসয়কিুর ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673629476 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3324 হাপবনূর পময়া  ছসমি খান  পিনমজরুী নাসয়কিুর ৪ 7নং নাসয়কিুর 
################

# 
নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3325  পমাঃ িীপলি খান  মৃত খুশীি খান  পিনমজরুী নাসয়কিুর ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673629424 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3326  পহপলম খান  িুলাল খান  পিনমজরুী নাসয়কিুর ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673636684 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 



3327 আব্দলু ওয়াহাব  মৃত মুতু ডজ আলী  পিনমজরু  নাসয়কিুর  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673636536 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3328 পমাঃ আব ুহাপনি  মৃত মুতু ডজ আলী  পিনমজরুী নাসয়কিুর ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673636527 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3329  পমাঃ পসরাজ পময়া  জািব আলী িপকর  পিনমজরুী নাসয়কিুর ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673636542 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3330  পমাঃ শাহীন খান  মৃত িÿ ু খান  পিনমজরুী নাসয়কিুর ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673636493 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3331 জসহারা  রতন খান  পিনমজরুী নাসয়কিুর ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673635388 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3332 
 পমাসাঃ সাসজিা 

আক্তার  
 আব্দরু রহমান  পিনমজরুী নাসয়কিুর ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673636596 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3333  পলপি আক্তার  মৃত ছালাম  পিনমজরুী নাসয়কিুর ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673635356 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3334 পবসিনা আক্তার   পমাঃ আলী পহাসসন  পিনমজরুী নাসয়কিুর ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673636594 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3335 
 পমাসাঃ নাজমা 

খাতুন  
 পমাঃ জানু খান  পিনমজরুী নাসয়কিুর ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673635368 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3336 
পমাসাঃ পহাছনা 

আক্তার  
কামাল খান  পিনমজরুী নাসয়কিুর ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673628150 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3337 পিসগছা আক্তার  ওয়াসহি আলী  পিনমজরুী নাসয়কিুর ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673629413 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3338 
 পমাসাঃ পহরনা 

আক্তার  
 পমাঃ এখলাছ খান  পিনমজরুী নাসয়কিুর ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673636505 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3339 পমাসাঃ রম্নসমলা  আপলম উদ্দিন  পিনমজরুী মাহড়া  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673627647 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3340 পমাঃ রমজান  মৃত মদ্দিল খাাঁ  পিনমজরুী মাহড়া  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673641210 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3341 লÿ ী রাণী  পনসতন্দ্র চন্দ্র  পিনমজরুী মাহড়া  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673641472 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3342 
পমাসাঃ সপকনা 

আক্তার  
 পমাঃ পসকুল  পিনমজরুী মাহড়া  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673627542 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3343  পমাসাঃ অজিুা   পমাঃ আঃ হাপমি  পিনমজরুী নাসয়কিুর ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673628091 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3344 
 পমাঃ পিসিৌসা 

আক্তার  
মৃত ইস্কান্দর খান  পিনমজরুী নাসয়কিুর ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673628073 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3345 শাসহিা আক্তার  রপশি িপকর  পিনমজরুী মাহড়া  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673627525 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3346 রাশু পময়া  মৃত পসরাজ আলী  পিনমজরুী মাহড়া  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673627655 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3347  পমাঃ জয়নাল পময়া  মৃত পসরাজ আলী  পিনমজরুী মাহড়া  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673627634 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3348  মুখসলছ িপকর  উছমান িপকর  পিনমজরুী মাহড়া  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673627643 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3349  পমাঃ নুিুর খান  পমাঃ মপমন খান  পিনমজরু  নাসয়কিুর  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673634438 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 



3350 পমাঃ পশিুল পময়া  মৃত আঃ খাসলক পিনমজরুী নাসয়কিুর  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673642266 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3351 আকপলমা  আব্দলু কালাম  পিনমজরুী নাসয়কিুর  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215642664783 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3352 আপিরা আক্তার  খাইরম্নল খান  পিনমজরুী নাসয়কিুর  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673634491 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3353 পমাঃ আব্দলু গপণ  মৃত পকতাব আলী  পিনমজরুী নাসয়কিুর  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673628485 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3354 জহুরা আক্তার  মৃত মস্ত্তিা   পিনমজরুী নাসয়কিুর  ৪ 7নং নাসয়কিুর 
1945721567300000

0 
নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3355 িারম্নলা আক্তার  পহলাল আক্তার  পিনমজরুী নাসয়কিুর  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673642226 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3356 পমাঃ পবাগিাি  মৃত কালা পবিারী  পিনমজরুী নাসয়কিুর  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673635454 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3357 পমাসাঃ পমনা আক্তার  আলাল উদ্দিন  পিনমজরু নাসয়কিুর  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673642230 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3358 মপিনা  পমাঃ এমিাি খান  পিনমজরুী নাসয়কিুর  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673635553 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3359 সুজন পময়া  আবু সাসহি  পিনমজরুী চন্দ্রতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673633853 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3360 জামাল   পহাসসনআলী  পিনমজরুী চন্দ্রতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673000003 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3361 িুলাল পময়া   সসয়ি আলী  পিনমজরুী চন্দ্রতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673633881 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3362  পরাজালী  এসল পনওয়াজ খান  পিনমজরুী চন্দ্রতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673633871 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3363 বকুলা আক্তার  পগিু পময়া  পিনমজরুী চন্দ্রতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673633948 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3364 সনদ্দজিা আক্তার  আমীর পহাসসন  পিনমজরুী চন্দ্রতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673000004 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3365 ইসাক আলী  কিম আলী  পিনমজরুী চন্দ্রতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 901474084737 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3366 ছপহনা আক্তার  মপনর উদ্দিন  পিনমজরুী চন্দ্রতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673633910 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3367 পমনা আক্তার  সুলতু পময়া  পিনমজরুী চন্দ্রতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673644384 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3368 রূিা আক্তার  হাপিস পময়া  পিনমজরুী চন্দ্রতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673633951 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3369 পরনুকা আক্তার  নূরম্নল ইসলাম  পিনমজরুী চন্দ্রতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673642669 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3370 আঙু্গরা আক্তার  বাচ্চু পময়া  পিনমজরুী চন্দ্রতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673642661 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3371 হালাল পময়া  কিম আলী  পিনমজরুী চন্দ্রতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673642367 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3372 আবুল কালাম আঙু্গর মাসলক তাং  পিনমজরুী চন্দ্রতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673633943 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3373 পলটন পময়া  চান্দ ুপমযা  পিনমজরুী চন্দ্রতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673643060 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 



3374 ছপবকুল ইসলাম  জহুর আলী  পিনমজরুী চন্দ্রতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673641705 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3375 পসজ ুপময়া মজিু আলী  পিনমজরুী চন্দ্রতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673633945 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3376 সনাই  আলাল উদ্দিন  পিনমজরুী চন্দ্রতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673644701 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3377 ইপিস পময়া   পরজন আলী  পিনমজরুী চন্দ্রতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673000001 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3378 িাপখ আক্তার  পসপলম পময়া  পিনমজরুী চন্দ্রতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673642643 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3379 কিুছ পময়া  মামুি পহাসসন  পিনমজরুী চন্দ্রতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673000002 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3380 অপল উল্রাহ  আ: মদ্দজি  পিনমজরুী চন্দ্রতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673642616 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3381 কাঞ্চন পময়া  আক্কাছ পময়া  পিনমজরুী চন্দ্রতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673642330 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3382 শহর আলী  জনাব আলী  পিনমজরুী চন্দ্রতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673000004 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3383 রজব আলী  সসমি আলী  পিনমজরুী চন্দ্রতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673644681 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3384 নাজমা আক্তার  আব্দলু ওয়ািুি  পিনমজরুী চন্দ্রতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673642634 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3385 সালমা আক্তার  ওয়াপকল  পিনমজরুী চন্দ্রতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673642670 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3386 পরনু আক্তার  আলী আকবর  পিনমজরুী চন্দ্রতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673642762 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3387 জহুরা আক্তার  সুরম্নজ আলী  পিনমজরুী চন্দ্রতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673643839 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3388 কারী পময়া মৃত- মতপলব পময়া পিনমজরুী গাবরতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673633999 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3389 জপসম উদ্দিন  বাবর আলী  পিনমজরুী গাবরতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673633815 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3390 আসলহা আক্তার  সংগু পময়া  পিনমজরুী গাবরতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673633757 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3391 হাপববুর রহমান  িারগ আলী  পিনমজরুী গাবরতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673633751 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3392 মন্নাি  পময়া পহাসসন  পিনমজরুী গাবরতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673644100 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3393 ছাসলহা আক্তার  আ: কাপির  পিনমজরুী গাবরতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 36177296648435 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3394 আপম্বয়া  রম্নজালী  পিন মজরু গাবরতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673633797 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3395 হাপমিা আক্তার সূজন পময়া  মপহলা পিন মজরু গাবরতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673642640 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3396 কামাল পহাসসন  আ: রপহম  পিন মজরু গাবরতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673643161 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3397 সাসহম উদ্দিন  তাসহর উদ্দিন  পিন মজরু মাখনা  ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673643262 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 



3398 হারম্নন পময়া  আ: রপহম  পিন মজরু গাবরতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673643070 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3399 ইপলয়াস পময়া  আ: রপহম  পিন মজরু গাবরতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673630928 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3400 এলাই পময়া  পগালাম আলী  পিন মজরু গাবরতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673629844 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3401 রূিালী পময়া  মুকসুি আলী  পিন মজরু গাবরতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673643154 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3402 হাপলমা আক্তার  রইছ উদ্দিন  পিন মজরু গাবরতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673643225 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3403 লুŤির রহমান  চমক আলী  পিন মজরু গাবরতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673643071 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3404 বাসনছা আক্তার  সুলতু পময়া  পিন মজরু গাবরতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673643199 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3405 সমলা আক্তার  হাসরজ আলী  পিন মজরু গাবরতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673643220 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3406 নুরজাহান  হাপমি পময়া  পিন মজরু গাবরতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673643197 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3407 আলাল উদ্দিন  িয়জদু্দিন  পিন মজরু গাবরতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673643218 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3408 হাসজরা খাতুন  ওয়াহাব আকন্দ  পিন মজরু গাবরতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673643242 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3409 আবুল পময়া  বাবুর আলী  পিন মজরু গাবরতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673629721 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3410 আজ্জত আলী  মরাজ আলী পিন মজরু গাবরতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673643129 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3411 লাইলী আক্তার  সুলতু  পিন মজরু রাজতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673644367 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3412 পমজানুর রহমান  নুরম্নল ইসলাম  পিন মজরু রাজতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673000080 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3413 নাপগ ডস আক্তার  আবু হাপনি  পিন মজরু রাজতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673621791 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3414 রপহমা খাতুন   পশখ িুসলর বাি  পিন মজরু রাজতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673632773 নাই পমাঃ বুলবুল পময়া 1743420543 

3415 সাসজিা খাতুন   পববসা আলী  পিন মজরু রাজতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673632790 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3416 মপিজ উদ্দিন  বাছা খান  পিন মজরু রাজতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673644385 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3417 আন্নারা আক্তার  হাপসি পময়া  পিন মজরু রাজতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673644393 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3418 শপিকুল  হাপমি পময়া  পিন মজরু রাজতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673644395 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3419 সমলা আক্তার  পনজাম উদ্দিন  পিন মজরু রাজতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673640181 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3420 ইপিছ িাঠান  নবী পনওয়াজ  পিন মজরু রাজতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673630784 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3421 নাসিরা আক্তার  রপবকুল ইসলাম  পিন মজরু রাজতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673644479 নাই হান্নান পময়া 1771349487 



3422 মপনর উদ্দিন  রমজান আলী  পিন মজরু রাজতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673644481 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3423 মাসলহা  বাবুল পময়া  পিন মজরু রাজতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673630895 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3424 িুসলছা  কপরম  পিন মজরু মাখনা    7নং নাসয়কিুর 7215673631114 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3425 পরনা আক্তার  মপহ উদ্দিন খান  পিন মজরু রাজতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673630819 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3426 সরম্নহা  মাপনক  পিন মজরু মাখনা  ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673632680 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3427 রতন পময়া  আলীম উদ্দিন  পিন মজরু রাজতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673630822 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3428 তপশসলর মা  নূর ইসলাম  পিন মজরু মাখনা  ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673630566 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3429 চারম্নবালা  মৃত বীরম্ন পমস্ত্রী  পিন মজরু রাজতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673632764 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3430 অদ্দজি পময়া জাসহি আলী পিন মজরু রাজতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673630722 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3431 পনহারা  মৃত আহািুর  পিন মজরু িাছআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673630779 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3432 হাসলমা  রহমত আলী  পিন মজরু মাখনা  ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673634763 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3433 আমরম্ন  িাথর আলী  পিন মজরু মাখনা  ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673634789 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3434 আলী খা  জনুাসয়ি খা  পিন মজরু রাজতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673630715 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3435 তাছপলমা আক্তার  শাহজাহান  পিন মজরু রাজতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 2693015028454 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3436 পখাকন পময়া  ছসমি আলী  পিন মজরু রাজতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673630881 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3437 সুলতানা আক্তার  হাপলমা পময়া  পিন মজরু রাজতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673630780 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3438 কিুস  রপশি  পিন মজরু মাখনা  ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673630879 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3439 কপবর পময়া  মপিজ উদ্দিন  পিন মজরু রাজতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673000002 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3440 ধীসরন্দ্র চন্দ্র  কৃষ্ণ সুন্দর  পিন মজরু রাজতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673630730 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3441 পশকুল পময়া  তকিীল পবিারী  পিন মজরু রাজতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673630904 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3442 িুলাল পময়া   পজগু পময়া  পিন মজরু রাজতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673630864 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3443 পহমমত্মী রাণী  কাপল চরণ  পিন মজরু রাজতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673644478 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3444 যায়িা খাতুন  আ: রহমান  পিন মজরু রাজতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 3470905020822080 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3445 মুকুল আক্তার  আরাধন  পিন মজরু রাজতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673644400 নাই হান্নান পময়া 1771349487 



3446 লাল বানু  সুরম্নজ খান িাঠান পিন মজরু রাজতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673630884 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3447 পিসলায়ারা আক্তার  পহনু পময়া  পিন মজরু রাজতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673630807 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3448 কানন আক্তার  মপনর পহাসসন  পিন মজরু রাজতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673630833 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3449 হাসতমা আক্তার  আন ুপময়া  পিন মজরু রাজতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 721567360849 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3450 িারম্নলা আক্তার  সবুজ পময়া  পিন মজরু রাজতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673644440 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3451 এয়াছপমন আক্তার  পনজাম উদ্দিন  পিন মজরু রাজতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673644437 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3452 জয়িা আক্তার  পসদ্দিক পময়া  পিন মজরু  বাউসা  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673639765 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3453 িপরিা আক্তার  পসপলম পময়া  পিন মজরু  বাউসা  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673639740 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3454 তরম্নন পময়া  জয়নার  পিন মজরু  বাউসা  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673633091 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3455 পনয়াসু  আ: ওযাহাব  পিন মজরু  বাউসা  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673633116 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3456 নুরশাহার  শামসুপিিণ  পিন মজরু  বাউসা  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673639817 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3457 তাজ পময়া  শপহি পময়া  পিন মজরু  বাউসা  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673633137 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3458 পরটন পময়া  বকুল পময়া  পিন মজরু  বাউসা  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673639806 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3459 আশািুল  তপরক পনওয়াজ  পিন মজরু  বাউসা  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673633069 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3460 নুর পময়া  আ: খাসলক  পিন মজরু  বাউসা  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673639832 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3461 গাজী রহমান  হাপববুর  পিন মজরু  বাউসা  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673633096 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3462 তাদ্দজমুদ্দিন  উসছন আলী  পিন মজরু  বাউসা  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673639786 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3463 বকুল পময়া  আপমর উদ্দিন  পিন মজরু  বাউসা  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673639752 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3464 দ্বীন ইসলাম  লুছামরল  পিন মজরু  বাউসা  ৬ 7নং নাসয়কিুর 70905020610083 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3465 তপহিুর  আব্দলু মদ্দজি  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673636274 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3466 জপসম উদ্দিন  সদ্দজি পময়া  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673634082 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3467 সসমত্মাষ ভূইয়া   পর্ন্রু্ পময়া  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673634084 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3468 পরজ ুপময়া  মৃত িপরি পময়া  পিনমজরু  পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 721567363629 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3469 তহুর উদ্দিন  এংরাজ পময়া  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673634136 নাই হান্নান পময়া 1771349487 



3470 জাপহম উদ্দিন  কপরম পময়া  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673636151 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3471 শাজাহান   পমামসরজ আলী  পিনমজরু  পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 72156736365189 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3472 রমজান িপকর  আ: পরজাক  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673636133 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3473 হারম্নলা আক্তার  আক্কাস পময়া  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673636156 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3474 পহনা আক্তার  আ: পরজাক  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673634017 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3475 আজসনহারা  ইপিস পময়া  পিনমজরু  পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673636386 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3476 আসহিা আক্তার  মাখন পময়া পিন মজরু  পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673636338 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3477 আল্পনা আক্তার  সাইকুল  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673636383 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3478 পিসলায়ারা  কাছুম আরী  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673636355 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3479 পশিনা  সুরম্নজ পময়া  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673636341 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3480 আসমা আক্তার  িারম্নক পময়া  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673636131 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3481 িুসলনা  পমাঃ কিুছ পময়া  পিনমজরু পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673636299 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3482 মাজসনর মা শপহিুল ইসলাম  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673636160 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3483 তিুর পময়া  শান্তু পময়া  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673634278 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3484 রম্নস্ত্তম পময়া  িারগ আলী  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673633189 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3485 হাপিছ পময়া  আবাল পহাসসন  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 72156736330001 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3486 সাইকুল ইসলাম  আ: জববার  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673632998 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3487 আদ্দজজলু ইসলাম  আ: জপলল  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673634211 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3488 আব্দরু পহপকম  সাপববর পহাসসন  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673633206 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3489 কুল ইসলাম  আ: রপশি  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673629945 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3490 মপতউর রহমান  আলী হুসসন  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673633191 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3491 সাপব উছন  পমাঃ গনু পময়া  পিনমজরু পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673636288 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3492 সাপহম উদ্দিন  মৃত পবিি আলী  পিনমজরু পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673636289 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3493 জাহাঙ্গীর  আবু পময়া  পিনমজরু  বাউসা  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673636277 নাই হান্নান পময়া 1771349487 



3494 হাপবব পময়া  পগয়াস উদ্দিন  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673636191 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3495 আসজরা  রাপশি  পিনমজরু  পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673636369 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3496 মপরয়ম  তাজ্জত পময়া  পিন মজরু  বাউসা  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673634176 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3497 বাবুল পময়া  হাছু পময়া  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673634216 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3498 ইকবাল  মদ্দজি পময়া  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673636370 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3499 লাকী আক্তার   পতাতা পময়া  পিন মজরু  বাউসা  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673639731 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3500 পশপরনা আক্তার  সুক্কুর আলী পিন মজরু  বাউসা  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673639794 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3501 রপিকুল ইসলাম  িালান  পিন মজরু  বাউসা  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673639825 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3502 রাসসল পময়া  দ্বীন ইসলাম  পিন মজরু  বাউসা  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673639844 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3503 আ: রপহম  জপলল পময়া  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673636393 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3504 পিিা আক্তার  নাদ্দজম উদ্দিন  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673000156 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3505 পরনু পময়া  রাপশি পবিারী  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673634206 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3506 রাজন পময়া  মপতউর রহমান  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673000061 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3507 আসমা আক্তার  আবু তাসহর  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 72156736340003 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3508 হারম্নন পময়া  মৃত লাল পময়া  পিনমজরু  পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673636268 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3509 বাচ্চু পময়া  শামসুদ্দিন  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673639817 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3510 কাজাল আক্তার  সবুজ িপকর  পিন মজরু  মাহড়া  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673627538 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3511 আসজরা আক্তার  মৃত মস্ত্ত িপকর  পিন মজরু  মাহড়া  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673627543 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3512 শামছুল ইসলাম  নূরম্নল হক  পিন মজরু  গাবরতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673630926 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3513 জামাল উদ্দিন  মৃত মুতাপলব  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673634118 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3514 বািল পময়া  আব্দলু গপণ  পিন মজরু  গাবরতলা ৫ 7নং নাসয়কিুর 
1990721567300020

0 
নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3515 পমাঃ িুল পময়া  মৃত পছদ্দিক  পিন মজরু  চন্দ্রতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673642145 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3516 িপরি পময়া মৃত জগু পময়া পিন মজরু  রাজতলা  ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673643015 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3517 পকাপকল পময়া  খুরসশি ভূইয়া পিন মজরু  পনায়াগা াঁও  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673634143 নাই হান্নান পময়া 1771349487 



3518 আঃ রপহম িপকর  মৃত কুটু িপকর  পিন মজরু  মাহড়া  ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673627664 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3519 মদ্দজবুর রহমান  মৃত রইছ উদ্দিন  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673633188 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3520 মুসপলম উদ্দিন  মৃত আঃ হাপমি  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673636165 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3521 আব্দলু কিুছ  আব্দলু কাপির  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673636322 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3522 পিমান ভূঞা  নূরম্নল ইসলাম  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673636306 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3523 নয়ন পময়া  মৃত পসানা পময়া  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673639469 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3524 উজ্জল ভূঞা  পিরসিৌস ভূঞা  পিন মজরু  রাজতলা ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673630725 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3525 ছাসলমা আক্তার  তাসহর উদ্দিন  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673634079 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3526 ছাসলক পময়া  পমৌলু পময়া পিন মজরু  পনায়াগা াঁও ৬ 7নং নাসয়কিুর 
1991721567300010

0 
নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3527 লাইবানু আক্তার  কাপরম পময়া  পিন মজরু  গাবরতলা ৫ 7নং নাসয়কিুর 7215673633829 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3528 মীনা আক্তার  পমাঃ পখাকন ভূঞা  পিন মজরু  পনায়াগা াঁও ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673636365 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3529 কুপহনুর আক্তার   পশখ পসপলম  পিন মজরু  মাহড়া ৪ 7নং নাসয়কিুর 7215673641537 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3530 পমাঃ হাপনি পময়া   ছপববর পহাসসন পিন মজরু  পনায়াগা াঁও ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673632112 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3531 সপকনা আক্তার  মৃত আঃ লপতি  পিন মজরু  বাউসা ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673633159 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3532 হবু পময়া  শমসসর আলী  পিনমজরু  বাউসা  ৬ 7নং নাসয়কিুর 7215673636574 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3533 মনুরা আক্তার  শবকির  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673630465 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3534 মাস্টাসরর মা  রপহছ উদ্দিন  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673633421 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3535 পরাদ্দজয়া আক্তার  িপবর খান  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673630575 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3536 সাপকবা  হারম্নন রপশি  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673630408 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3537 রম্নসমলা আক্তার  সসমত্মাষ তাং  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673628734 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3538 হুসনা আক্তার  রপহছ পময়া  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673628559 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3539 জাহানারা খাতুন  এমিািুল হক  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673628556 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3540 আংগুরা  এনাত খান  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673634733 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3541 আব্দলু কাপির  আব্দলু মদ্দজি  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673641708 নাই হান্নান পময়া 1771349487 



3542 মনু পময়া  একপিল পহাসসন  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673631142 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3543 সাজবুুর রহমান  আদ্দজম উদ্দিন  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673641596 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3544 জামাল পময়া  তপমজ উদ্দিন  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673628682 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3545 পগসনিা  পভÿ ু পময়া  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673630458 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3546 পসকান্দার  এলাই পময়া  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673630688 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3547 মাসলহা আক্তার  শামছুল হক  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673639617 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3548 সুসব তারা  আলী মুিী  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673630436 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3549 সাসজিা আক্তার  সবুজ পময়া পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673631035 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3550 মাসলক পময়া  পমরাশ তালুকিার  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673628621 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3551 মনজরুা আক্তার  পভÿ ু পময়া  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673641677 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3552 পমনা  রপহছ উদ্দিন  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673632682 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3553 রপিকুল ইসলাম  আ: বাসরক  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673633427 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3554 আলম  ইছাক পময়া  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 5817421221846 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3555 জামাল উদ্দিন  জনাব আলী  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 1590602203625 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3556 পিৌজিার পময়া  পহপকম পবিারী  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673628668 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3557 ইয়াসপমন  হাপিছ পময়া  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673628671 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3558 আ: মদ্দজি  িুলব পময়া  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673631303 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3559 জহুরা আক্তার  তািস আলী  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673628627 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3560 রম্নসমলা  আলী উসমান  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673628653 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3561 আলী আকবর  আিম আলী পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673628662 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3562 আলবাহার আক্তার  িুলব পময়া  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 721831628781 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3563 বাসনছা পরাকতন পময়া  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673631296 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3564 পসানালী পময়া  জবর আলী  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673628665 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3565 হাপববুর রহমান  কিম আলী  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673628674 নাই হান্নান পময়া 1771349487 



3566 আলাপমন  আ: মদ্দজি  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673628605 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3567 ওপল পময়া  িুপলসশর বাি  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673631301 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3568 মপহম উদ্দিন  তপমজ উদ্দিন  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673628820 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3569 বাবুল পময়া  কালু পময়া  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673628686 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3570 দ্দজলু পময়া  আ: হাপমি  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673628601 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3571 কনা আক্তার  তাদ্দজর উদ্দিন  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673628779 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3572 জমািার পময়া  মারিত আলী  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673628765 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3573 এমিািুল হক   পমাকসুি আলী  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673628553 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3574 আঙু্গর পময়া  একলাছ উদ্দিন  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673628559 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3575 সঞ্জ ুপময়া  িজলুর রহমান  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673628584 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3576 কাজল পময়া  উপকল তাং  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673628702 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3577 রপহছ পময়া  পমাকসশি আলী  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673628545 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3578 হাজ ুরহমান  সাওর আলী  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673641659 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3579 লালচান পময়া  নুর পহাসসন  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 721567300000 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3580 সুলতানা  কুরবান আলী  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673633565 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3581 সাহাব উদ্দিন  আ: মান্নান  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673631032 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3582 লপতবুর রহমান  পসদ্দিকুর রহমান  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673641665 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3583 রপহমা আক্তার  মপতউর রহমান  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673628741 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3584 হাপববুলস্নাহ মীর   সসয়ি চান পময়া  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673634732 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3585 মসনায়ারা পবগম  ইপিস পময়া  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673641846 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3586 পতািাজ্জল  ইপিস আলী  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673641849 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3587 মপলস্নক পময়া  আব্দলু জপলল  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673633451 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3588 রাপবয়া আক্তার  শুক্কুর আলী  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673632661 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3589 হাসব তারা  আজর উদ্দিন  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673641762 নাই হান্নান পময়া 1771349487 



3590 পজাসমলা আক্তার  মসপলম খান  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673631127 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3591 পরজন পময়া  িুল ুখান  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673630441 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3592 পরবা আক্তার  কুতুব উদ্দিন  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673633583 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3593 সুজন পময়া  আ: ছাত্তার  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673633363 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3594 তাজ ুপবগম  নবাব পময়া  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673000010 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3595 হাসনা পবগম  সাসিক পময়া  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673633542 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3596 পিলুয়ারা পবগম  সলতু পময়া  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673633493 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3597 আলীম উদ্দিন  আ: মদ্দজি  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 5827405119596 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3598 বািল পময়া  রহমত আলী  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673630460 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3599 িুলবানু  পিওয়ান আলী  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673630451 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3600 পহাসনা আক্তার  কিুস পময়া  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215642664770 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3601 সরম্নিা আক্তার  জালাল পময়া  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673632680 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3602 রূিবানু  সম্রাট পময়া  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673634786 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3603 আপছয়া পবগম  পনত্তু পময়া  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673633390 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3604 তাসহরা আক্তার  আইন উদ্দিন  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673633549 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3605 হাসছন পময়া  িানজ ুপময়া  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673000001 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3606 হাপতম পময়া  তুিানী  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 721567363394 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3607 মপরয়ম  আ: রপশি  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 1590602450693 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3608 হাবু পময়া  আ: মদ্দজি  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673633699 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3609 সরবুলা  সাজ ুপময়া  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 721567363562 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3610 পজাসনা খাতুন   পছরাগ আলী  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673633551 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3611 পমলন আহসেি  মপহ উদ্দিন  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673000027 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3612 জাসমরা আক্তার মপহম উদ্দিন  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 721567363000002 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3613 পরসহনা আক্তার  আ: ছাত্তার  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673641616 নাই হান্নান পময়া 1771349487 



3614 জামাল উদ্দিন  মপহ উদ্দিন  পিন মজরু  মাখনা ৭ 7নং নাসয়কিুর 7215673641685 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3615 ঝরনা আক্তার  আ: খাসলক  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 721567363518 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3616 জপরনা আক্তার  আরছাব আলী  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673635115 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3617 রাজবানু পবগম  শান্তু পময়া  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673635035 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3618  পখাকামপন  পশবুল পময়া  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673635008 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3619 জাপসপমন  রতন পময়া  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673635221 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3620  পকাপহলা আক্তার  ছাত্তার পময়া  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673635019 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3621 সুপিয়া খাতুন  মদ্দজবুর রহমান  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673635056 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3622  পজাসনা আক্তার  িুলাল  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673637169 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3623 কাছুর মা  শান্তু পময়া  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673635121 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3624 ওজহুা আক্তার  জাসহর উদ্দিন  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673635099 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3625  পহাসনা আক্তার  পনজাম উদ্দিন  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673635022 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3626 আসলয়া আক্তার  িুতুল পময়া  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673639160 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3627 সমলা আক্তার  চান পময়া  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673635104 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3628 আসনায়ারা  রপহছ পময়া  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673642205 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3629  পখলনা আক্তার  ইসলাম উদ্দিন  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673635124 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3630 সুপিয়া আক্তার  আরাধন পময়া  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673000026 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3631 লপলতা আক্তার  আ: রপহম  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215610625502 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3632 আির বানু  কালু খন্দকার  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673642271 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3633 খুসিজা আক্তার  ইব্রাপহম পময়া  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673635023 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3634 আসবিা আক্তার  মালু খন্দকার  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673642567 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3635 নাপছমা আক্তার  পিরসিৌস  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673000006 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3636 িরাজ ুআক্তার  সন্দ ুপহাসসন খান  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673628454 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3637 ইনছান পময়া  শুক্কুর আলী  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673635125 নাই হান্নান পময়া 1771349487 



3638 মাহবুব পময়া  পসানালী পময়া  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673635119 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3639  পতৌপিক আহসমি  হাপিস পময়া  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673635273 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3640 রম্নহুল আপমন পশখ  আ: মদ্দজি পশখ  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673629000 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3641 কিুছ পময়া  মাইন উদ্দিন  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673635144 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3642 তাসহর উদ্দিন  পচপনর বাি  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673635003 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3643 শহীি পময়া   পচরাগ আলী  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673635278 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3644 ছন্দ ুপময়া  মারিত আলী পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673635030 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3645 বাচ্চু পময়া  রাজধন আলী  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673635046 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3646 কাঞ্চন পময়া  শুক্কুর আলী  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673635001 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3647 নজরম্নল ইসলাম  আ: মাসলক  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673628996 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3648 আ: মান্নান পময়া  িুখু পময়া  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673000001 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3649 পমরাজ গপণ  জাপহম উদ্দিন  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673642449 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3650 সরলা আক্তার  রপবকুল  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673639041 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3651 আসমা আক্তার  ইপিছ তাং পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673639153 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3652 লাইলু আক্তার  সনু পময়া  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673639127 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3653 জায়িা আক্তার  রম্নমালী  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673000003 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3654 িপরস্কার আক্তার  আ: হাপমি  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673637071 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3655 সহুরা আক্তার  সুনু খান  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 721567363704 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3656 কুলসুম আক্তার  পসদ্দিক খান  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673637085 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3657 হাসজরা আক্তার  রপহম সাজী  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673637080 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3658 লপলতা আক্তার  দ্দজলু পময়া  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673637074 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3659  পহাসনা আক্তার  জববার খান  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 721567363702 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3660 সুরপমনা আক্তার  রাইকুল  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673639071 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3661 জপরনা আক্তার  তারম্ন পময়া  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673639069 নাই হান্নান পময়া 1771349487 



3662  পসানাজান  কিুছ পময়া  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673639256 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3663 সাহানা আক্তার  বাবুল পময়া  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673639065 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3664 মপরয়ম আক্তার  জসবি আলী  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673635282 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3665 রপহমা খাতুন  হবুল পময়া  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673639095 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3666 জাপকয়া আক্তার  তাসহর উদ্দিন  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673000115 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3667 পমাসত্মিা আক্তার  িুলাল খা  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673642461 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3668 জাহানারা আক্তার  ইনছান পময়া  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673635332 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3669 বকুলা আক্তার  আবুল পময়া  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673635335 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3670 পরতা আক্তার  রপহ পময়া  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673639185 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3671 রত্না আক্তার   পমাহন পময়া  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673635029 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3672 িুলাল পময়া  মনদ্দজল মীর  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673639178 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3673 পহরন পময়া  ইনদ্দজল পময়া  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673000009 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3674 তাপনয়া  ওসমান গপণ  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673642418 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3675 মনজ ুপময়া  ইসলাম উদ্দিন  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673639192 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3676 সপহিা আক্তার  আরজ ুপময়া  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673639068 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3677 শাপিয়া আক্তার  িজলু পময়া  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673628912 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3678 রাসহলা আক্তার  তপরনজ খাাঁ  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673637225 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3679 ছামছুজ্জামান পময়া  সবুর আলী  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673000006 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3680 মদ্দজিা আক্তার  আপনছ পময়া  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673639013 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3681 আসমনা আক্তার   সতয়ব আলী  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673637023 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3682 মদ্দজিা আক্তার  সাজন পময়া  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673639056 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3683 সসয়ি আব ুপময়া  হাসছন আলী  পিন মজরু আলমশ্রী  ৮ 7নং নাসয়কিুর 7215673639001 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3684 রম্নমা আক্তার  মপতউর রহমান  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 72156730000214 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3685 পমলন পময়া  আ: আদ্দজজ  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673000004 নাই হান্নান পময়া 1771349487 



3686 পরমা আক্তার  খাইরম্নল ইসলাম  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673000184 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3687 িারম্নক  মুলুকবািুর  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 262057221178733 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3688 পবিস্নব পময়া  সাত্তার সরকার  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 721567362828257 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3689 পসদ্দিক পময়া  আ: জববার  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673637876 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3690 পনহারা  মৃত আহািুর  পিন মজরু িাছআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673678760 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3691 বাসরস্টার  আদ্দজম উদ্দিন  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673637873 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3692 হালীতা আক্তার  জালাল উদ্দিন  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673637924 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3693 িাপখ আক্তার  উজ্জল  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673637878 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3694 নুসরছা আক্তার  বাহার উদ্দিন  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673637990 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3695 জািপরন আক্তার  হাপনি পময়া  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 72156736000016 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3696 রম্নপকয়া আক্তার  আছর উদ্দিন  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673637775 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3697 নুসরসন্নছা আক্তার  স্বিন পময়া  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673637790 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3698 হাপলমা আক্তার  ধনাই পময়া  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673637769 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3699  পখাসিজা আক্তার  শামছুদ্দিন ভূঞা  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673637900 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3700  পজাসনা আক্তার  নূরম্নল ইসলাম  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673637918 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3701 শাহাপমনা আক্তার  িজলু পময়া  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673637840 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3702 সরম্নিা আক্তার  রতন পময়া  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673637746 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3703 জারপকন আক্তার  মজনু পময়া  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673637836 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3704 সাসজিা আক্তার  আনছু পময়া  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673637810 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3705 নাপগ ডস আক্তার  নজরম্নল ইসলাম  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215610616356 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3706 নুর জাহান পবগম  আপ্তাব উদ্দিন  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673637866 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3707 আসবিা আক্তার  পসানা পময়া  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673637767 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3708 হরম্ননা আক্তার  রম্নহুল পময়া  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673637893 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3709 নারপগছ আক্তর  কপরম  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673637821 নাই হান্নান পময়া 1771349487 



3710 জািপরন আক্তার  মুসত্মাপিজরু রহমান  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673000085 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3711 আিসরাজা আক্তার   পলহাজ পচৌধুরী  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215610626306 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3712 হাসলমা আক্তার  মনদ্দজল পময়া  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673637811 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3713 রম্নপকয়া আক্তার  মসপলম পময়া  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673637775 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3714 পসরাজলু ইসলাম  চান্দ ুপময়া  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673628234 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3715 আসমনা আক্তার  কাঞ্চন পময়া  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673000006 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3716  পমাসত্মিা  লাল বাহািুর  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673000007 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3717 হাপবুবর রহমান  ছাপমি পহাসসন  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673629807 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3718 কামাল পময়া  আ: রপশি  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673631377 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3719 আসশক পময়া  জয়নাল উদ্দিন  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673642020 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3720 আ: কপরম  িারগ আলী  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673631393 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3721  পমাহােি আলী  গুসমজ আলী   পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673628291 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3722 স্বিন পময়া  িারগ আলী পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673631395 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3723 বকুল পময়া  জসজর বাি  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673631532 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3724 পছদ্দিক পময়া  মুক্তুল পহাসসন  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673642028 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3725 ওয়াপসি পময়া  আ: খাসলক  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673628293 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3726 আ: বাসরক  আ: লাহাত  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 72156730000032 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3727 ছাসলহা আক্তার  আ: হাপমি  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673000059 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3728 আবু বক্কর  কন্দল আলী  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673637778 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3729 শহীি পময়া জেুন হাজী  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673667695 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3730 পলটন পময়া  জয়নাল আসবিীন  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673643907 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3731 মুলসু্নক পময়া  আ: ওয়াহাব  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673643883 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3732 
আজাহারম্নল 

পমাসশ ডি  
আসনাযারম্নল ইসলাম  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673643753 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3733 রম্নকন ভূঞা  আরশ ভূঞা  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673639393 নাই হান্নান পময়া 1771349487 



3734 আবুল হাসশম  জাসহর আলী  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673643823 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3735 মুকতাপকন পময়া  সুজন পময়া  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673643888 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3736 িাপলশা পবগম  রাজালী  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673633217 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3737 হাপিছ পময়া  লাসলর বাি  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673643789 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3738 মাসজিা আক্তার  আপ্তাব পহাসসন  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673000004 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3739 কল্পনা আক্তার  চান পময়া  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673000019 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3740  পহিী আক্তার  ইয়াপছন  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673629745 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3741 তহুর পময়া  আবুল কাসশম  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673629710 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3742 মাসলহা আক্তার  আকবর আলী  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673643880 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3743 আ: রহমান  আ: পহপকম  পিন মজরু িাাঁচআলমশ্রী  ৯ 7নং নাসয়কিুর 7215673637832 নাই হান্নান পময়া 1771349487 

3744 বঙ্গার নাম  আসলক পময়া  পিন মজরু  ধানকুপনয়া  ১ 8নং িসতহিুর 7215610614750 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3745 নাপগ ডস  তাজ্জত আলী  পিন মজরু  ধানকুপনয়া  ১ 8নং িসতহিুর 7215610614762 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3746 রপহম  আহেি  পিন মজরু  ধানকুপনয়া  ১ 8নং িসতহিুর 7215610614668 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3747 রাসহলা  ইপিস  পিন মজরু  ধানকুপনয়া  ১ 8নং িসতহিুর 7215610614516 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3748 জহুরা  মুতু ডজ আলী  পিন মজরু  ধানকুপনয়া  ১ 8নং িসতহিুর 7215610616847 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3749 আয়শা  হাসসন আলী  পিন মজরু  ধানকুপনয়া  ১ 8নং িসতহিুর 
1939721561000000

0 
নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3750 জাসমনা খাতুন  একপিল  পিন মজরু  ধানকুপনয়া  ১ 8নং িসতহিুর 
1939721561000000

0 
নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3751 জাসপমন  ওয়াপসম  পিন মজরু  ধানকুপনয়া  ১ 8নং িসতহিুর 7215610614712 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3752 নজরম্নল  আঃ বাসরক  পিন মজরু  ধানকুপনয়া  ১ 8নং িসতহিুর 198572156100000 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3753 মাসুম পময়া  মুপতউর রহমান  পিন মজরু  ধানকুপনয়া  ১ 8নং িসতহিুর 7215610614719 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3754 পগালাি পময়া  খাসলক  পিন মজরু  ধানকুপনয়া  ১ 8নং িসতহিুর 7215610614692 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3755 আসমা পবগম  পসাসলমান  পিন মজরু  ধানকুপনয়া  ১ 8নং িসতহিুর 7215610615908 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3756 সরকত আরা  ইব্রাপহম  পিন মজরু  ধানকুপনয়া  ১ 8নং িসতহিুর 7215610615301 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3757 তাইজলু  ছনু পময়া  পিন মজরু  ধানকুপনয়া  ১ 8নং িসতহিুর 7215610613775 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 



3758 পরাকন  আসক আলী  পিন মজরু  রম্নিশ্রী  ১ 8নং িসতহিুর 7215610615385 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3759 মুপশি  পগয়াস উদ্দিন  পিন মজরু  ধানকুপনয়া  ১ 8নং িসতহিুর 7215610614690 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3760 আবুল হক  আপ্তাব উদ্দিন  পিন মজরু  রম্নিশ্রী  ১ 8নং িসতহিুর 7215610611276 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3761 বুলবুল  লালমামুি  পিন মজরু  ধানকুপনয়া  ১ 8নং িসতহিুর 7215610614757 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3762 আলতু  হাসমত আলী  পিন মজরু  ধানকুপনয়া  ১ 8নং িসতহিুর 7215610614644 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3763 পরদ্দজয়া  ছপমর উদ্দিন  পিন মজরু  ধানকুপনয়া  ১ 8নং িসতহিুর 7215610614679 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3764 কুপহল মীর  ওসহি মীর  পিন মজরু  রম্নিশ্রী ১ 8নং িসতহিুর 7215610614426 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3765 শামছু মীর  সসয়ি মীর  পিন মজরু  রম্নিশ্রী ১ 8নং িসতহিুর 7215610614431 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3766 আবুল কাসসম  আলী পনওয়াজ  পিন মজরু  রম্নিশ্রী ১ 8নং িসতহিুর 7215610614317 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3767 আয়শা  মনজ ুপময়া  পিন মজরু  রম্নিশ্রী ১ 8নং িসতহিুর 7215610614651 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3768 জপসম উদ্দিন  আঃ আলী  পিন মজরু  রম্নিশ্রী ১ 8নং িসতহিুর 7215610614582 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3769 জপহর মীর  আঃ ওয়াসহি  পিন মজরু  রম্নিশ্রী ১ 8নং িসতহিুর 7215610610018 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3770 রম্নসবল  আসক আলী  পিন মজরু  রম্নিশ্রী ১ 8নং িসতহিুর 7215610615115 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3771 পশিালী  রতন পময়া  পিন মজরু  রম্নিশ্রী ১ 8নং িসতহিুর 7215610614804 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3772 পরনু আক্তার  মাসলক পময়া পিন মজরু  রম্নিশ্রী ১ 8নং িসতহিুর 7215610614737 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3773 লালন মীর  আবুল হাসসম  পিন মজরু  রম্নিশ্রী ১ 8নং িসতহিুর 7215610614757 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3774 সারমা  মরাজ  পিন মজরু  রম্নিশ্রী ১ 8নং িসতহিুর 7215610614871 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3775 হািসা  পহরন পময়া  পিন মজরু  রম্নিশ্রী ১ 8নং িসতহিুর 7215610610033 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3776 শামসুন্নাহার  পতৌপহি মুিী  পিন মজরু  রম্নিশ্রী ১ 8নং িসতহিুর 7215610614724 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3777 পসানা পময়া  রপহছ উদ্দিন  পিন মজরু  রম্নিশ্রী ১ 8নং িসতহিুর 7215610614427 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3778 আদ্দজি পময়া  পছাবান  পিন মজরু  পিওয়ানিাঃ ১ 8নং িসতহিুর 7215610614956 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3779 নজরম্নল  আঃ পছাবান  পিন মজরু  পিওয়ানিাঃ ১ 8নং িসতহিুর 7215610614946 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3780 শান্তু পময়া  মুসপলম  পিন মজরু  পিওয়ানিাঃ ১ 8নং িসতহিুর 7215610614959 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3781 নূর ইসলাম  পছাবান  পিন মজরু  পিওয়ানিাঃ ১ 8নং িসতহিুর 7215610614953 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 



3782 হাবুল আক্তার  আলী পহাসসন  পিন মজরু  পিওয়ানিাঃ ১ 8নং িসতহিুর 7215610615229 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3783 রানী আক্তার  সুরা পময়া  পিন মজরু  ধানকুপনয়া  ১ 8নং িসতহিুর 7215610614713 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3784 তাপনয়া  উলস্নাি  পিন মজরু  পিওয়ানিাঃ ১ 8নং িসতহিুর 7215610615215 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3785 সাসয়রা  চান পময়া পিন মজরু  পিওয়ানিাঃ ১ 8নং িসতহিুর 7215610614960 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3786 হাইজ উদ্দিন  আঃ মপমন  পিন মজরু  পিওয়ানিাঃ ১ 8নং িসতহিুর 7215610615248 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3787 রতন পময়া  িটটক পময়া  পিন মজরু  পিওয়ানিাঃ ১ 8নং িসতহিুর 7215610614559 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3788 জান্নাত  পসানাই  পিন মজরু  পিওয়ানিাঃ ১ 8নং িসতহিুর 7215610614558 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3789 পহলাল  মাইন উদ্দিন  পিন মজরু  পিওয়ানিাঃ ১ 8নং িসতহিুর 7215610614549 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3790 মাতাব  আঃ মপমন  পিন মজরু  পিওয়ানিাঃ ১ 8নং িসতহিুর 7215610614550 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3791 চন্দ্রমা  গজ ুপময়া  পিন মজরু  পিওয়ানিাঃ ১ 8নং িসতহিুর 7215610615209 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3792 খায়রম্নল  রমজান  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 7215610616572 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3793 নূরম্ন পময়া  উসছন আলী  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 7215610616975 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3794 আলাপমন  আঃ জববার  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 7215610616482 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3795 হারম্নন  আরাধন  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 7215610616492 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3796 িালন  আঃ জববার  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 7215610616827 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3797 পখলন পময়া পহাসসন  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 7215610616493 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3798 রম্ননা  ইছানূর  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 7215610616503 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3799 জসুলখা  আঃ জববার  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 7215610610013 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3800 মাদ্দজি খান  কালু খান  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 7215610611627 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3801 আরশ  উনু খান  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 7215610611526 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3802 আসমনা  রপব  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 
1985721561000000

0 
নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3803 পতাতা পময়া  রপহম  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 7215610616240 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3804 পগালাি  আবু বক্কর  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 7215610610082 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3805 আলতু  আঃ রপহম  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 7215610616567 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 



3806 পসাসহল  আঃ পহপকম  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 7215610616786 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3807 সাজন  গণু পময়া  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 
################

# 
নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3808 রতন  বছু খা  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 7215610612075 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3809 বাচ্চু পময়া  সুন্দর আলী  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 7215610616282 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3810 সামছুল  আঃ িপকর  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 7215610612075 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3811 তাসহরা  হাসছন  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 7215610616341 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3812 শামীম  আঃ খাসলক  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 7215610616287 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3813 মস্ত্তরা  ধন পময়া  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 7215610616255 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3814 রম্নসত্মাক  মনু পময়া  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 7215610616926 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3815 সাসিক  কালু খান  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 7215610611363 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3816 জহুরা  মারম্নি  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 7215610614558 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3817 আপশক  আঃ হাপমি  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 7215610614549 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3818 পলটন  মুতু ডজ আলী  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 7215610614550 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3819 আঃ রাজ্জাক  আঃ রহমান  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 7215610615209 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3820 সমলা  আপশক  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 7215610616572 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3821 মপরয়ম  পভসবক  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 7215610616975 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3822 টটটু  আঃ বক্কর  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 7215610616482 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3823 র্লার  বুবুল  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 7215610611867 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3824 এন্রু্ল  আঃ পহপকম  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 7215610611328 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3825 পরাকন  আঃ রপহম  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 7215610616493 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3826 শাহানা  আওয়াল  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 7215610616503 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3827 লাইলী  আরাধন  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 7215610610013 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3828 পকতাব আলী  জল কির  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 7215610616361 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3829 গুল পনহার  আবুল  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 7215610614559 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 



3830 নাজমা  কাজল  পিন মজরু িসতিুর ২ 8নং িসতহিুর 7215610614558 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3831 রপহমা  আবুল পময়া  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617379 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3832 পরহানা  রাজ ু পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610616418 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3833 পরনা  সাসিক  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617377 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3834 পমতা আক্তার  মাসুম  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617385 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3835 পহনা  আপলি তাং  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617808 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3836 সিনা  সাসহি  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617863 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3837 রপহছা  রাপশি  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617840 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3838 জহুরা  জারম্ন পশখ  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617581 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3839 নূরম্নন্নাহার  নূরম্নল ইসলাম  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617033 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3840 মাসলকা  পগালাম িারসভজ  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617370 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3841 সম্রাট  জপহরম্নল ইসলাম  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617632 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3842 হািসা আক্তার  সুলতান  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617862 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3843 জয়বানু  জাসহর কাজী  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617350 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3844 বসরন্দ্র রাণী  পিরম্ন পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617554 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3845 খুসশিা  তরজলু কাজী  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610613450 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3846 সারবানু  পিসরাজ পময়া  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610618019 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3847 আপছয়া  মনজ ু পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610619830 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3848 রাজনা কাজী  নয়ন কাজী  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 
################

# 
নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3849 পজসমপন  রতন পময়া  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610616321 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3850 ইসাি  বাবু পময়া  পিন মজরু  িসতির  ২ 8নং িসতহিুর 7215610611352 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3851 নূরম্নন্নাহার  বজলু রহমান  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610619931 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3852 সুপিয়া  সুলতু  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 721561061000004 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3853 চাম্পা  আপশক  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617865 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 



3854 শাপহনুর  জাপহম  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617678 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3855 শামছুল  রম্নসত্মম আলী  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617874 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3856 পশমু রাণী  পিলীি চন্দ্র  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617479 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3857 রপবতা রানী  নীল পমাহন সাহা  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617471 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3858 পিয়ারা আক্তার  শপহি পময়া  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617861 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3859 মালা রাণী  রাজ পমাহন সাহা  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617469 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3860 কুসুম তারা  পসদ্দিক  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617875 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3861 লঞ্চ সাহা  পনরম্ন সাহা  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617448 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3862 িূণয রাণী  কালী িাস  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617564 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3863 অপনতা রানী  তারবু িাস পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617563 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3864 পিবী রানী  আরাধন সাহা  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617432 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3865 সুসবত্রা রানী  গুরম্ন িাস  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617336 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3866 মমতা রানী  নারায়ন সাহ  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610618011 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3867 পহরামপন  মাসুি পময়া পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 721561061000022 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3868 রাজ রানী  জয়লাল সাহা  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617454 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3869 সুসমশ  তিন সাহা  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617530 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3870 ভাগয রানী সাহা কুমার সাহা  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617532 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3871 জয়বালা  রমন সাহা  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617452 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3872 মাহিুজ   মহন পচৌধুরী  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617597 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3873 সাসলমা  মাপনক পময়া  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617617 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3874 নজরম্নল ইসলাম  রাজ ুখান  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617691 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3875 পমলন আক্তার  কামাল  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617762 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3876 জহুরা  সুরম্নজ পময়া  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617595 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3877 পনসহরা  আঃ কপরম  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617718 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 



3878 রানী আক্তার  হাপবজলু  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617576 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3879 নান্টু পময়া  পিছু পময়া  পিন মজরু  রামসগািালিুর  ৩ 8নং িসতহিুর 7215610617576 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3880 হারম্নলা  মদ্দজবর  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610618415 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3881 সুপিয়া  রাজধন  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610618381 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3882 মনুরা  মুসপলম  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610618383 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3883 তহুরা  আঃ সাসলক  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610618611 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3884 আদ্দজিা  আবুল কাসসম  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610618280 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3885 রূিচান  পছাবুর  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610618616 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3886 পরভা  পিসরাজ  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610613575 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3887 নাপসমা  আঃ হাসসম  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610611562 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3888 পরসহনা  আঃ হাপসম  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610616386 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3889 তাজ্জরসনছা  আঃ হাপসম  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610616346 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3890 মমতা  পসকুল  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 721561061000000 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3891 কির আলী  বাবর আলী  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610611889 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3892 পরদ্দজয়া  শাজাহান  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610618225 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3893 হুসনা  কামাল  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610618064 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3894 স্বিন পময়া  আঃ আওয়াল  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610618132 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3895 সাপিয়া  সানু  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610618720 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3896 আদ্দজি  আঃ পহপকম  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610618173 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3897 শাজাহান  পগনু িপকর  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610613187 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3898 মপহ উদ্দিন  সামছু  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610618473 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3899 আসক আলী  খুসশ ডি আলী  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610619377 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3900 িজলু রহমান  আঃ কপরম  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610619629 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3901 পশবাসু  আবু খা  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610619382 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 



3902 সাহানুর  বািল  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610618883 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3903 জানা আক্তার  রপব পময়া  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610618102 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3904 পশউলী  মনজরুম্নল হক  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610618069 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3905 এলাছ পময়া  আবু শপহি  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610618437 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3906 পরাপকয়া চান পময়া  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610618695 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3907 সালমা  সাধন  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610619235 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3908 মদ্দজি পময়া  পকতাব আলী  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610619019 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3909 সপিক পময়া  আঃ কপরম  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610617395 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3910 সার বানু  পমধ ু পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610618633 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3911 তরম্ননা  বাবুল  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610618421 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3912 এনাসয়ত  আবু শপহি  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610619755 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3913 িারবান  আপমর হামজা  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610618738 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3914 জাহাঙ্গীর  খিা পনওয়াজ  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610618028 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3915 িরী বান ু তাসহর পময়া  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610618751 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3916 আঃ আলী  আলধর  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610618502 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3917 সাহাব উদ্দিন  আঃ ওয়াহাব  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610619173 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3918 বাসনছা  পিলহর  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610618293 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3919 হান্নান  হাপিজরু রহমান  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610618490 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3920 মপহমা  নূর ইসলাম  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 721561061000003 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3921 আপিয়া  আঃ রাজ্জাক  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610618672 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3922 সাপিয়া  অমত্মর পময়া  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610619983 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3923 আনছু পময়া  বানু পশখ  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610619354 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3924 সাসলমা  িজলুল করম  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610618422 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3925 আঃ গিুর  কাছুম আলী  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610618865 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 



3926 পরসহনা  আবু তাসহর  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610618680 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3927 হাপবয়া  আঃ গপন  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 721561061000000 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3928 পরামন  কাসন পনওয়াজ  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610619119 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3929 হািসা  জয়নাল  পিন মজরু পনজ িসতিুর  ৪ 8নং িসতহিুর 7215610618767 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3930 ব্রসজন্দ্র চন্দ্র বম ডণ  যতীন্দ্র বম ডণ  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620781 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3931 পবষু বম ডণ কাপতডক বম ডণ  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620799 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3932 চাম্পা আক্তার  আঃ রাপশি  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620712 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3933 হাবু খান  মগল খান  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620057 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3934 আবু জাসহর  পশর উদ্দিন  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620756 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3935 খুসশ ডি পময়া  চান্দালী  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620687 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3936 রানা  আব্দলুস্নাহ  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610621520 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3937 সুবল বম ডণ  সূয ডয বম ডণ  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620797 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3938 রাখাল চন্দ্র বম ডণ  কালু বম ডণ  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620794 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3939 মদ্দজবর  আঃ কপরম  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620804 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3940 নাহারা  আঃ কপরম  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620619 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3941 মুতু ডজা  আঃ রহমান  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610622618 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3942 আবু সাসহি  িশর আলী  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620610 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3943 পখাকন  িাঠান খান  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620515 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3944 লালচান  িপরি আলী  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610629944 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3945 পরনা আক্তার  পভÿ ু সাজী  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610624709 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3946 বাবুল   পহকমত আলী  পিন মজরু  বনপতয়শ্রী  ৫ 8নং িসতহিুর 
1992721561000000

0 
নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3947 এজাহার  আঃ রপহম  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620028 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3948 মদ্দজবর  মগল খান  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 72156106200009 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3949 সাজ ুপময়া  আঃ রাজ্জাক  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620530 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 



3950 আরজ ুপময়া  কামাল উদ্দিন  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620519 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3951 পখাকন পময়া  করু্ পময়া  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610621267 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3952 বকুল পময়া  ইজ্জত আলী  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610629999 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3953 আবুল হাসসম  শমসসর আলী  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620527 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3954 রপবউল ইসলাম  বগলাচান  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610629958 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3955 আঃ কপরম  লুিু পময়া  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610621133 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3956 আলস্নাি পময়া  হজ ুপময়া  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610621137 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3957 আসি পময়া  তাজ পময়া  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610621128 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3958 পগালাম মস্ত্ত পমধ ুপশখ  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 721561062000007 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3959 জপসম উদ্দিন  জনাব আলী  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 721561062000004 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3960 আঃ হাই  পনকবর আলী  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 721561062000003 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3961 রপবকুল পময়া  আঃ কিুস  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620225 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3962 স্বিন সাহা  পনলু সাহা পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620565 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3963 সুসলহা আক্তার  জাহাঙ্গীর আলম  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610626257 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3964 আঃ কিুস  জনব আলী  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620180 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3965 শ্রী ধুপলয়া রপবিাস  লালন রপব িাস  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620510 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3966 রম্নক্তন  আবুল কাসসম  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610621362 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3967 আবু সাসয়ি  আপশি আলী  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620844 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3968 পভÿ ারী রপবিাস  মহাসিব রপবিাস  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620445 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3969 আনাস পময়া  আঃ হক  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 721561062000011 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3970 জামাল  জািব আলী  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620042 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3971 লাহুত পময়া  আঃ পহপকম  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620074 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3972 সুনু পময়া  গুসমজ আলী  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620081 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3973 িালন পময়া  আঃ গিুর  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620124 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 



3974 এজাহার  লাল পময়া  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620679 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3975 আন্নর আলী  চান পময়া  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610629927 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3976 পরাকন পময়া  সুন্দর আলী  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620233 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3977 নাপসমা  জজ পময়া  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620872 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3978 সহববত  লালচান  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620075 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3979 শুক্কুর আলী  আঃ গিুর  পিন মজরু  হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610621204 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3980 পশল্পী  পলকু পময়া পিন মজরু  িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622779 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3981 পভÿ ু পময়া  খুসশ ডি  পিন মজরু  িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622083 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3982 বাচ্চু পময়া  কাঞ্চন  পিন মজরু  িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622521 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3983 িালন  এংরাজ  পিন মজরু  িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622112 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3984 লপলতা  িজলুর রহমান  পিন মজরু  িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622854 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3985 পিিা  আবুল  পিন মজরু  িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622933 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3986 পজাসনা  িারম্নক  পিন মজরু  িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622520 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3987 কুপহলা  দ্দজলু  পিন মজরু  িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622845 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3988 পিয়ারা  রতন  পিন মজরু  িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 
7215610621000010

0 
নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3989 পরমা  শপহি  পিন মজরু  িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622859 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3990 ইছাক  চানির  পিন মজরু  িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622975 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3991 আপম্বয়া   লাল পময়া  পিন মজরু  িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622460 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3992 পসাসলমান  লাল পময়া  পিন মজরু  িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622120 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3993 পহরম্ননা  চান পময়া  পিন মজরু  িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622951 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3994 পশিালী পগিু খান  পিন মজরু  িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622127 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3995 কাজল  ইয়াকুব আলী  পিন মজরু  িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622746 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3996 তাজ্জসতর পনছা  হারম্নন  পিন মজরু  িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622767 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3997 হাপসনা  এরশাি  পিন মজরু  িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622925 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 



3998 চন্দ্রবানু  সুন্দর আলী  পিন মজরু  িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622949 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

3999 আয়শা  জাসহর উদ্দিন  পিন মজরু  িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622044 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4000 আরম্নজা  সাজন পিন মজরু  িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622120 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4001 শারপমন  পসনা পময়া  পিন মজরু  িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 
1982721561010130

0 
নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4002 স্বপ্না  শপহিুল  পিন মজরু  বনপতয়শ্রী  ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622276 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4003 রাসহমা  বাচ্চু পময়া  পিন মজরু  িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622080 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4004 পরিুল  রাজধর  পিন মজরু  িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622227 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4005 রম্নপকয়া  শপহি  পিন মজরু  িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622018 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4006 লপতিা  মাজ ুখান  পিন মজরু  িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622128 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4007 সাসলহা  আক্কাব আলী  পিন মজরু  িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 721561062278 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4008 খাপিজা  ইপিস  পিন মজরু  িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622875 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4009 শাজাহান  রম্নজালী খান  পিন মজরু  িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622128 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4010 পহসলনা  আরাধন  পিন মজরু  িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622886 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4011 চানবানু  পবারহান    পিন মজরু  িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622875 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4012 ইসলাম উদ্দিন  মুক্তার আলী  পিন মজরু  িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622888 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4013 পরাকন  লাল মামুি  পিন মজরু  িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622937 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4014 আনুয়ার  শাজাহান  পিন মজরু  িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622625 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4015 ইছাক  আরব আলী  পিন মজরু  িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622414 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4016 হাসলমা  আদ্দজজ  পিন মজরু  িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622984 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4017 রাপকবা  রায়হান  পিন মজরু  িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622385 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4018 পমরু্  মালধর  পিন মজরু  লাছারকান্দা  ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622248 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4019 সাসিক  চান পময়া পিন মজরু  লাছারকান্দা  ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622308 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4020 মপরয়ম  রাজধন  পিন মজরু  লাছারকান্দা  ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622345 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4021 তাজলু ইসলাম  খুসশ ডি  পিন মজরু  লাছারকান্দা  ৬ 8নং িসতহিুর 721561061000003 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 



4022 নূর পনহার  িাঞ্জ ু পিন মজরু  লাছারকান্দা  ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622227 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4023 রম্নপ্তন  আঃ সালাম  পিন মজরু  লাছারকান্দা  ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622372 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4024 পরাকন  আঃ আদ্দজজ  পিন মজরু  লাছারকান্দা  ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622440 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4025 পখাকন  আঃ সালাম  পিন মজরু  লাছারকান্দা  ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622387 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4026 পহপলম  শপহি  পিন মজরু  লাছারকান্দা  ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622149 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4027 কাঞ্চন  আঃ খাসলক  পিন মজরু  লাছারকান্দা  ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622099 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4028 নাজমা  নূরম্নল ইসলাম  পিন মজরু  লাছারকান্দা  ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622383 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4029 রাসহলা  মপিজ উদ্দিন  পিন মজরু  লাছারকান্দা  ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622236 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4030 সপনয়া  পিিুল  পিন মজরু  লাছারকান্দা  ৬ 8নং িসতহিুর 7215610610000120 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4031 গািরম্নল  মনসুর উদ্দিন  পিন মজরু  লাছারকান্দা  ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622270 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4032 ইসমাইল  আব্দলু পহপকম  পিন মজরু  িঃ িসতিুর  ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622348 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4033 হাপমিা  আঃ আদ্দজি  পিন মজরু  লাছারকান্দা  ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622272 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4034 রপহমা  এপলয়াস  পিন মজরু  লাছারকান্দা  ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622132 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4035 রপহছ উদ্দিন  জসুনি আলী  পিন মজরু  লাছারকান্দা  ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622107 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4036 করনা  কাসসম  পিন মজরু  লাছারকান্দা  ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622333 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4037 বুলবুল  আঃ খাসলক  পিন মজরু  লাছারকান্দা  ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622103 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4038 জালাল উদ্দিন  মালধর  পিন মজরু  লাছারকান্দা  ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622343 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4039 আলতু  আঃ সাত্তার  পিন মজরু  লাছারকান্দা  ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622373 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4040 মুকশুি আলী  পতাতাব আলী  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610623767 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4041 ইপিস পময়া  পমসহর আলী  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610627629 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4042 রায়না  সাসলক  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 
1992721561000010

0 
নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4043 আির বানু  কাসসম আলী  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610623659 নাই পমাতাহার পহাসসন 1719601025 

4044 মাগন  পমসহর আলী  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610623631 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4045 পকন্তু পময়া  মপহ উদ্দিন  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610623658 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 



4046 পভÿ ু পময়া  আঃ রপহম  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610623659 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4047 পমনারা  শুক্কুর আলী  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610624256 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4048 পরিনা  আঃ কাইয়ুম  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610624258 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4049 ইয়াসপমন  পসরাজলু  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610624245 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4050 পগাসমজ আলী  গজ ুপময়া  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610624253 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4051 উসছি পময়া  রহমান  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610624326 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4052 রপবকুল  জালাল  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610624348 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4053 বািশা  উসছি  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610624402 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4054 শামসুন্নাহার  আঃ আদ্দজি  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610624396 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4055 পরখা  আঃ ওয়াসহি  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610624294 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4056 ইব্রাপহম  তাজ ু পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610623853 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4057 সাপবনা  আপশক  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 721561062259 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4058 আঃ মাসলক  ইমাম পহাসসন  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610624056 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4059 িাপলতা  আনছু  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610623776 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4060 আঃ রপশি  আসন আলী  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610623793 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4061 সুসলমা  পহকমত আলী  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610624245 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4062 আবু বক্কর  ইমাম পহাসসন  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 721561062000004 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4063 সসরত  মাসলক  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610626025 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4064 সাসজিা  িালন  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610624536 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4065 অস্ত্তরা  মুসপলম  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610623774 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4066 মদ্দিসলর মা  কাছুম আলী  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610623403 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4067 আহেি পময়া  পতাতা পময়া  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610623396 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4068 পহকমত আলী  গজ ুপময়া  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610623391 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4069 জাহানারা  আলী মস্ত্ত  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610623756 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 



4070 পকশ পময়া  শহর আলী  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610623759 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4071 জয়বানু  আঃ গিুর  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610623353 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4072 আপছয়া  হাইছ  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610623071 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4073 কামরম্নল হাসান  পকতাব  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610623743 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4074 পহপকম  মুপহস  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610623836 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4075 পবসিনা  িানার বাি  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610623927 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4076 পিসরাজা  বাবুল  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610623726 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4077 পনষ্টসটর মা  জববার  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610623460 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4078 মদ্দজিা  আঃ সাত্তার  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610623785 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4079 বাসনছা হাপব রহমান  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610623894 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4080 আঃ মন্নান মুতু ডজ আলী  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610622363 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4081 হলুি পময়া  নূর পময়া  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610623645 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4082 সানুআরা  উনাই উদ্দিন  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610624249 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4083 আইনুল ইসলাম  নূরম্নল ইসলাম  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610623669 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4084 পশিালী  হাসরছ  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610623625 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4085 স্বিন পময়া  গাজী রহমান  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610622563 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4086 পমনার পময়া  পসানাির আলী  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610622536 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4087 সানু  ইনধন আলী  পিন মজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610624523 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4088 তাসহর  লাল পময়া  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610625226 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4089 ছানা  সাসিক  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610622521 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4090 সাপিয়া  বাসত্মব  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610624178 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4091 চান পময়া  পনরাশ আলী  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610623180 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4092 পমনারা  জানু পময়া  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610625110 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4093 লুট পময়া  পমরাশ আলী  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610625187 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 



4094 মুপত পময়া  আঃ বাসরক  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610625716 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4095 পিলকুশ  গপণ  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610621000 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4096 চা াঁিনী  পমজাজ আলী  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610625629 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4097 িজলু পময়া  জাসি আলী  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610624059 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4098 হাসরছ উদ্দিন  পসরাজ আলী  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610625245 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4099 পশপরন  মদ্দজিুল  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610625245 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4100 লপতিা  রপহম  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610625049 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4101 শাজাহান  পকরামত আলী  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 721561062466 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4102 জায়িা  জালাল উদ্দিন  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610626192 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4103 তৃপ্তী  রপবকুল  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610626143 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4104 রত্না  জাসহরকুল  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610624659 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4105 মালা সাইিুল হক  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610620150 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4106 গুসমিা  রপহম পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 721561062016304 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4107 সমলা  নূর জামাল  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610625315 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4108 শাসহনা  জাহান  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610626208 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4109 আবুল কাসসম  আঃ বাসরক  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 721561062050 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4110 সাজ ুপময়া  রাল পহাসসন  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610629319 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4111 হাপমি আলী  ছপমর পহাসসন  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610625007 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4112 লায়ন  বাসরক  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610624970 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4113 সবুজ  রমজান  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610624935 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4114 পসরাজলু  পিৌরিুস পিন মজরু  িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 
################

# 
নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4115 আঃ কপরম  তারম্ন বযািারী  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610625524 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4116 পহপকম পময়া  জাপহম  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610624910 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4117 তাসহর  পসদ্দিক  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610620000170 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 



4118 অপতত পময়া  জি আল পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610625458 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4119 ছায়না  বাবুল  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610624792 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4120 জানু পময়া  আঃ রহমান  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610624798 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4121 তাসহরা  পসদ্দিক  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610625493 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4122 রম্নসমলা  সুরম্নজ আলী  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610625497 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4123 রম্নিনা  সাজন  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610624890 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4124 মারম্নি  ইসকান্দর  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610625797 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4125 আসনায়ারা  িুলাল  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610624832 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4126 বকুলা  অরবুলা  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610625005 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4127 খায়রম্নল ইসলাম  মুপত রহমান  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610625095 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4128 পরদ্দজয়া  পিরসিৌস  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610625476 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4129 মাজন  আপমর  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610624893 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4130 পশসর বাংলা  তারম্ন পময়া  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610624736 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4131 তাজমহল  পিন্টু  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610624738 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4132 সমলা  পছারাব আলী  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610625708 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4133 রম্নসমজা  তারম্ন পময়া  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610624742 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4134 জাসহর কুন  আঃ আদ্দজজ  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610625863 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4135 হারম্নল  চান পময়া  পিন মজরু  িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610626653 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4136 উমর আলী  আঃ ছসমি  পিন মজরু  উঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610626752 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4137 মাসুি  আঃ হক  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610627329 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4138 রাজ ু আিায়ত  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610627139 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4139 পমস্টার পময়া  বুরম্নজ পময়া  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 
1994721561000000

0 
নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4140 সাহািুল  সমজ ুপময়া  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610626176 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4141 অনুিা  লালচান  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610626170 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 



4142 সহুরা পবগম  হারম্নন পময়া  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610627171 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4143 িাপলক  সাতু পময়া  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610626947 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4144 অরম্নন চন্দ্র শীল  িাশ^ন ডাথ চন্দ্র শীল  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610627052 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4145 মাপিজ  লাল পহাসসন  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610626195 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4146 নাজমা  শামছু রহমান  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610626314 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4147 পখাসিজা  আঃ হক  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610627203 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4148 পমনা আক্তার  গুলজার  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610627158 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4149 রাপবয়া  রপহছ উদ্দিন  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 721561062663 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4150 পলয়া আক্তার  সাইিুল ইসলাম  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610627161 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4151 পবসিনা  আপহল উদ্দিন  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610627185 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4152 এমািুল হক  মজলু পময়া  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610627199 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4153 পমলন পময়া  পতািাজ্জল পহাসসন  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 721561061000034 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4154 সম্রাট  আিছর আলী  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610627016 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4155 পসপলম  গাজী পময়া  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610626509 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4156 বাকী পময়া  আজগর আলী  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610626565 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4157 পগসনিা  সাপলম উদ্দিন  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610626879 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4158 আিছর আলী  ছুছাব আলী  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610626576 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4159 আপমন পচৌধুরী  আসাি  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610626511 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4160 দ্দজলু পময়া  নয়ন  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610626514 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4161 মাসলকা  হাপিস  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610626526 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4162 সবুজ  আঃ মন্নান  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610626550 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4163 জসুলখা  কাসসম  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610626511 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4164 সালমা  সশাি পমযা  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610626403 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4165 রপবকুল  সছু পময়া  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610626602 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 



4166 রম্নমা  আরাধন  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610627277 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4167 তুলন  পমাতাপলব  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610626404 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4168 হাওয়া  অরম্নন মড়ল  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610626465 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4169 সাইিুল  ইংরাজ  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610626711 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4170 কালাম  আঃ মদ্দজি  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610626501 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4171 নূরম্নল ইসলাম  আঃ মন্নান  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610627129 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4172 লালন পময়া  আপমর আলী  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610626308 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4173 মসনায়ারা  মাহাবুব আলম  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610626307 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4174 কানন পবশ^ াস  আহাি  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610624442 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4175 রপবকুল  হারম্নন  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610626702 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4176 এজাহারম্নল  পলহাজ  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610626309 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4177 পরখা আক্তার  আনাম  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610626396 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4178 পহলাল  জলুহাস  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610627207 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4179 জলুন   আসনায়ার আলী  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610627330 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4180 আক্কল  আঃ মদ্দজি  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610626706 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4181 পরিা আক্তার  সববত আলী  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610627110 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4182 পনহারা আক্তার  পগিু পময়া  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610626382 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4183 পগিু পময়া  দ্দজলু পশখ  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610626332 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4184 উবায়িুল  আপনছুল ইসলাম  পিন মজরু িঃ পিওসপহলা  ৯ 8নং িসতহিুর 7215610627155 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4185 হাসলক বান ু ছবর আলী  পিন মজরু উঃ পিওসপহলা  ৮ 8নং িসতহিুর 7215610624872 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4186 চাম্পা  পহপলম  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610616306 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4187 চাম্পু  লালু পময়া  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610616 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4188 আঃ হান্নান আঃ ছাত্তার পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610616137 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4189 হারম্নন  কনু খা  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610611427 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 



4190 রম্নিনা  শামসুল হক  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610613230 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4191 আপশি  আঃ হাপমি  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610616414 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4192  পমাশরি  মদ্দিল খা  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610611618 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4193 আসলক চান  কটু  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610615987 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4194 কমলা  পসরাজ আলী  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610611324 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4195 মাইনুল  শান্তু   পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610616202 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4196 খায়রম্নল  সুন্দর আলী  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610610618 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4197 তাসবন্দা  মানু  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610616216 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4198 এখলাছ  ইপিস  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610616375 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4199 সুপিয়া  কালু  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610613102 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4200 পিসলায়ার  িুলাল  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610617070 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4201 বাবুল  আঃ রপশি  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610616090 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4202 রমজান  পময়া পহাসসন  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610614090 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4203 রপহমা  আদ্দজজলু  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610616077 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4204 আপকবা  জয়তন  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610611425 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4205 কালাচান  আববাস আলী  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610610362 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4206 লাল বানু  নূর আলী  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610616223 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4207 হাপব রহমান  আিসর  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610616705 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4208 খাসলিা  আপনছ  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610616093 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4209 আপিনা  নূরম্নল ইসলাম  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610617025 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4210  পমাজাম  িুলাল  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610611667 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4211 পরিনা  কাঞ্চন  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610616040 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4212 সাসিকা  লাবুচান  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610616185 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4213 জাপকয়া  রহমত উলস্নাহ  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610616291 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 



4214  পসপলনা  নূর কামাল  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610616091 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4215 িুসলছা  মপতউর রহমান  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610617013 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4216 রম্ননা  রপবকুল  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610611230 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4217 পসাহাগী  জাসসশ  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610610008 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4218 সায়রা  গণু  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610616155 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4219 জসুয়ল  মুকসুি আলী  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610611323 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4220 পসসলনা  আঃ গপণ  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610616230 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4221 রাপশি পময়া  সাইবু পময়া  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610616699 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4222 ছুব তারা  ছাসলক পময়া  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610616419 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4223 আছমা আক্তার  পসদ্দিকুর রহমান  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610616433 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4224 রাপহমা  পবগম তাং  আক্কাছ পময়া  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610616449 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4225 এরশাি  আব্দসু পসাবাহান  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610616410 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4226 রতন  তাসহর পময়া  পিনমজরু  িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610611252 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4227 িীনা  নুর পমাহােি  পিনমজরু  পবয়াশী ৭ 8নং িসতহিুর 7215610624044 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4228 হাপসনা  জাসহি আলী  পিনমজরু  পবয়াশী ৭ 8নং িসতহিুর 7215610624051 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4229 বাচ্চু পময়া  এজাহারম্নল  পিনমজরু  পবয়াশী ৭ 8নং িসতহিুর 7215610624384 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4230 করম্ননা  মালূ পময়া  পিনমজরু  পবয়াশী ৭ 8নং িসতহিুর 7215610623719 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4231 রানু  মদ্দজবুর  পিনমজরু  পবয়াশী ৭ 8নং িসতহিুর 7215610624264 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4232 পনয়াজ আলী  পিসরাজ আলী  পিনমজরু  পবয়াশী ৭ 8নং িসতহিুর 7215610623847 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4233 জয়নাল  আঃ রপশি  পিনমজরু  পবয়াশী ৭ 8নং িসতহিুর 7215610624235 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4234 আঃ গপণ  কালাচান  পিনমজরু  পবয়াশী ৭ 8নং িসতহিুর 7215610624228 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4235 মানু পময়া  সবুজ পময়া পিনমজরু  পবয়াশী ৭ 8নং িসতহিুর 7215610621507 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4236 বািশা পময়া  উসছি পময়া  পিনমজরু  পবয়াশী ৭ 8নং িসতহিুর 7215610624323 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4237  পগালাি পময়া  রপহছ উদ্দিন  পিনমজরু  পবয়াশী ৭ 8নং িসতহিুর 7215610624329 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 



4238 আবুল পময়া  গণু পময়া পিনমজরু  পবয়াশী ৭ 8নং িসতহিুর 7215610621299 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4239 কমলা  ছাসমি আলী  পিনমজরু  পবয়াশী ৭ 8নং িসতহিুর 7215610624390 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4240 জানু পময়া  গণুপময়া  পিনমজরু  পবয়াশী ৭ 8নং িসতহিুর 7215610624282 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4241 পসকুল  সাসহি আলী  পিনমজরু  পবয়াশী ৭ 8নং িসতহিুর 7215610624348 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4242 আমর পময়া   আবুচান  পিনমজরু পবয়াশী ৭ 8নং িসতহিুর 7215610624379 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4243 পচতু প াষ  নসরন্দ্র প াষ  পিনমজরু পবয়াশী ৭ 8নং িসতহিুর 7215610624090 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4244 সমসরশ  হসরন্দ্র  পিনমজরু পবয়াশী ৭ 8নং িসতহিুর 7215610620013 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4245 উমা প াস  কমসলশ প াষ  পিনমজরু পবয়াশী ৭ 8নং িসতহিুর 7215610624010 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4246  পিসবশ প াষ  হসরন্দ্র প াষ  পিনমজরু পবয়াশী ৭ 8নং িসতহিুর 7215610624001 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4247 সতযরিন  নসরন্দ্র প াষ  পিনমজরু পবয়াশী ৭ 8নং িসতহিুর 7215610624008 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4248 পরাপকয়া  চান পময়া  পিনমজরু পবয়াশী ৭ 8নং িসতহিুর 7215610624003 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4249 রপহছ পময়া  আসছন পময়া  পিনমজরু পবয়াশী ৭ 8নং িসতহিুর 7215610624154 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4250 পরমা আক্তার  আসছন উদ্দিন  পিনমজরু পবয়াশী ৭ 8নং িসতহিুর 7215610624096 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4251 পকাসিজা  কাপির জামাল  পিনমজরু িঃ পিওসপহলা  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610624287 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4252 আঃ হাই  আঃ মাসলক  পিনমজরু িসতিুর ৪ 8নং িসতহিুর 7215610610062 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4253 রপশি পময়া  আবু চান  পিনমজরু িসতিুর ৪ 8নং িসতহিুর 7215610619590 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4254 পবসিনা  শামচু ভূইয়া  পিনমজরু িসতিুর ৪ 8নং িসতহিুর 7215610619905 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4255 আপনছুর রহমান  ওয়াপশি  পিনমজরু িসতিুর ৪ 8নং িসতহিুর 7215610619902 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4256 আহেি আলী  আঃ বাসরক  পিনমজরু িসতিুর ৪ 8নং িসতহিুর 7215610619054 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4257 পহরা আক্তার  আমীল হামজা  পিনমজরু িসতিুর ৪ 8নং িসতহিুর 7215610615735 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4258 মজনু আক্তার  আঃ মাসলক  পিনমজরু িসতিুর ৪ 8নং িসতহিুর 7215610618345 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4259 পমনা আক্তার  নজরম্নল  পিনমজরু িসতিুর ৪ 8নং িসতহিুর 7215610618101 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4260  পজসলনা আক্তার  মপনর  পিনমজরু িসতিুর ৪ 8নং িসতহিুর 7215610613824 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4261 সায়রা আক্তার  শপহি পময়া  পিনমজরু িসতিুর ৪ 8নং িসতহিুর 7215610619591 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 



4262 ধনাই পময়া  কির আলী  পিনমজরু িসতিুর ৪ 8নং িসতহিুর 7215610619510 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4263 মস্ত্তিা  আশি খা  পিনমজরু িসতিুর ৪ 8নং িসতহিুর 7215610619590 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4264 িুলাল পময়া  জলুহাস  পিনমজরু িঃ পিওসপহলা ৯ 8নং িসতহিুর 7215610627285 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4265 বঙু্গ পময়া  নায়ার বাি  পিনমজরু িঃ পিওসপহলা ৯ 8নং িসতহিুর 7215610620001 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4266 মদ্দজিা  পিওয়ান আলী  পিনমজরু িঃ পিওসপহলা ৯ 8নং িসতহিুর 7215610627107 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4267 সারণী রাণী বম ড  অমৃত চন্দ্র বম ডণ  পিনমজরু িঃ পিওসপহলা ৯ 8নং িসতহিুর 7215610626743 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4268 রাপবয়া  জলুহাস  পিনমজরু িঃ পিওসপহলা ৯ 8নং িসতহিুর 7215610627120 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4269 িজনুা আক্তার  কাপির  পিনমজরু উঃ পিওসপহলা ৮ 8নং িসতহিুর 7215610624724 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4270 জয়তন  কাইয়ুম  পিনমজরু উঃ পিওসপহলা ৮ 8নং িসতহিুর 7215610625391 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4271 কালাম  লাল পহাসসন  পিনমজরু উঃ পিওসপহলা ৮ 8নং িসতহিুর 7215610625331 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4272 শামছুল ইসলাম  জসুবি আলী  পিনমজরু উঃ পিওসপহলা ৮ 8নং িসতহিুর 7215610624765 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4273 প্রীপত  নজরম্নল ইসলাম  পিনমজরু উঃ পিওসপহলা ৮ 8নং িসতহিুর 7215610629101 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4274 সাপিয়া  বাসত্মব পময়া  পিনমজরু উঃ পিওসপহলা ৮ 8নং িসতহিুর 7215610625721 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4275 শামছুন্নাহার  আঃ খাসলক  পিনমজরু হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620326 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4276 রপহছা পবগম  পলল ুশাহ  পিনমজরু হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620564 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4277 রাসহলা  গসছন পময়া  পিনমজরু হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620136 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4278 আংগুর পময়া  জংবাহািুর  পিনমজরু হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610629969 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4279 আঃ কিস  কিম আলী  পিনমজরু হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620880 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4280 আলতাববানু  লাল পময়া  পিনমজরু হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620054 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4281  পসাসয়ল  লাল পময়া  পিনমজরু হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620142 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4282 গাজী রহমান  িপরি আলী  পিনমজরু হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620182 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4283 িটটক পময়া  মুপমন আলী  পিনমজরু হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610621370 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4284 আসলক পময়া রতন পময়া  পিনমজরু হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620593 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4285 পলহািা   পহকমত আলী  পিনমজরু হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610622639 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 



4286 রাপহমা  পভকচান  পিনমজরু হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620129 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4287 আঃ মাসলক  পসদ্দিক  পিনমজরু হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610621298 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4288 তাজ ুরহমান  পময়াজান  পিনমজরু হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620278 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4289 পসপলনা  আবুল পহাসসন  পিনমজরু হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620395 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4290 পকনু খান  আঃ গপণ  পিনমজরু হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620345 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4291 নূর ইসরাম  বাপতর উলস্নাহ  পিনমজরু হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610621290 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4292 সাসিকা  আলী ইসলাম  পিনমজরু হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620454 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4293 বপবতা আক্তার  আইনুল হক  পিনমজরু হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610611452 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4294 জসুবি পময়া  তহুর উদ্দিন  পিনমজরু হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610615698 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4295 আলমগীর  আঃ আদ্দজি  পিনমজরু হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610611256 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4296 আঃ কাপির  আঃ রহমান  পিনমজরু হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610614158 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4297 সবুজ পময়া  আঃ হাসসম খন্দঃ পিনমজরু হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610611254 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4298 পশখ আঃ কাইয়ুম  আঃ হক  পিনমজরু হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610611256 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4299 সাদ্দজয়া আক্তার  পহরা পময়া  পিনমজরু হাসনিুর ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622633 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4300 তহুর পময়া  পর্বটু  পিনমজরু িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622344 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4301 জমসশি  জাসহি আলী  পিনমজরু িঃিসতিুর ৬ 8নং িসতহিুর 7215610625698 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4302 কামরম্নল এংরাজ আলী  পিনমজরু লাছারকান্দা ৬ 8নং িসতহিুর 72156106101303 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4303 আবু সাসহি   পতৌপহি মুিী  পিনমজরু লাছারকান্দা ৬ 8নং িসতহিুর 7215610626589 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4304 শ্রী িুলাল রপব িাস  শ্রী লালন রপব িাস  পিনমজরু হাসনিুর  ৫ 8নং িসতহিুর 72156106200390 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4305 আবুচান রপব িাস  জানপক রপবিাস  পিনমজরু হাসনিুর  ৫ 8নং িসতহিুর 72156106200386 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4306 কালু রপবিাস  সুসরশ রপবিাস  পিনমজরু হাসনিুর  ৫ 8নং িসতহিুর 72156106200385 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4307 কৃষ্ণ রপবিাস  মসহন্দ্র রপবিাস  পিনমজরু হাসনিুর  ৫ 8নং িসতহিুর 72156106200381 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4308 সাসহব আলী  উজ্জল পময়া  পিনমজরু িসতিুর  ৬ 8নং িসতহিুর 7215610617109 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4309 সুসরশ চন্দ্র রপবিাস  মসহন্দ্র রপবিাস  পিনমজরু িসতিুর  ৬ 8নং িসতহিুর 7215610620447 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 



4310 পরিন রপবিাস   সুসরশ রপবিাস  পিনমজরু িসতিুর  ৬ 8নং িসতহিুর 7215610617022 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4311 সুবল রপবিাস  িপর লাল  পিনমজরু িসতিুর  ৬ 8নং িসতহিুর 7215610622002 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4312 সুসরশ রপবিাস  রচন রপবিাস  পিনমজরু িসতিুর  ৬ 8নং িসতহিুর 7215610616328 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4313 পলটন পময়া  রপহছ পময়া  পিনমজরু িসতিুর  ৬ 8নং িসতহিুর 7215610616281 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4314 রপহমা  আ: মদ্দজি  পিনমজরু রম্নিশ্রী  ১ 8নং িসতহিুর 7215610614082 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4315 সাসিক পময়া  ছসমি  পিনমজরু রম্নিশ্রী  ১ 8নং িসতহিুর 7215610614037 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4316 তাজমহল  সুরমুজ আলী  পিনমজরু রম্নিশ্রী  ১ 8নং িসতহিুর 7215610614078 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4317 পলংকন  কুলসুমা  পিনমজরু ধানকুপনয়া  ১ 8নং িসতহিুর 7215610612678 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4318 নূর নাহার  আংগুর পময়া  পিনমজরু রম্নিশ্রী  ১ 8নং িসতহিুর 7215610614286 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4319 শহীিুলস্নাহ  মাজ ুতাং  পিনমজরু িসতিুর    8নং িসতহিুর 7215610619395 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4320 সুনাহার আক্তার  মাঝু পময়া  পিনমজরু িসতির    8নং িসতহিুর 7215610619402 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4321 সায়রা আক্তার  আ: রপশি  পিনমজরু িসতির    8নং িসতহিুর 7215610622025 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4322 লাল বানু  মুতার আলী  পিনমজরু িসতির    8নং িসতহিুর 7215610622974 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4323 সুপিয়া আক্তার  হাসরছ পময়া  পিনমজরু িসতির    8নং িসতহিুর 7215610000009 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4324 আলমগীর   পিরসিৌস  পিনমজরু ি:িসতিুর    8নং িসতহিুর 7215610622175 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4325 হাপমি  শামছুদ্দিন  পিনমজরু ি:িসতিুর    8নং িসতহিুর 7215610622480 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4326 িাপলতা  আঃ রপশি  পিনমজরু হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620050 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4327 লাক পময়া তহুর উদ্দিন  পিনমজরু হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620840 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4328 িজ ুরহমান  পিসরাজ পময়া   পিনমজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610623966 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4329 আবু সাসহি  পসানা পময়া  পিনমজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610623659 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4330 আসি পময়া  আ: রপশি  পিনমজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610623993 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4331  পসকুল পময়া  সাসিক পময়া  পিনমজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610624138 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4332  পমা: শামীম  কাঞ্চন পময়া  পিনমজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610623547 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4333  পহলাল পময়া  মাসলক পময়া  পিনমজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610624528 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 



4334 নবাব পময়া  তহুর উদ্দিন  পিনমজরু হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620835 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4335 সালাম পময়া   পসানা পময়া  পিনমজরু হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610623567 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4336 লুট পময়া   পসান পময়া  পিনমজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610623874 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4337 কপবতা  সাহালম  পিনমজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610624522 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4338 অসজবা আক্তার  নূরম্নল ইসলাম  পিনমজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610623958 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4339 স্বপ্না  তহুর উদ্দিন  পিনমজরু হাসনিুর ৫ 8নং িসতহিুর 7215610620657 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4340 আইনুল হক  আক্কার পময়া  পিনমজরু িসতিুর  ২ 8নং িসতহিুর 7215610623569 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4341 কনক পময়া  মৃত িরম্নক পময়া  পিনমজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610623568 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4342 আক্কাস পময়া  রাসশি আলী  পিনমজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610623954 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

4343 আ: হাপমি  মৃত মাজ ুপময়া  পিনমজরু বনপতয়শ্রী  ৭ 8নং িসতহিুর 7215610623546 নাই শপিকুল ইসলাম 1721150420 

 


