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:নং নাম িপতা/ ামীর নাম কানা জাতীয়পিরচয় প  ওয়াড নং 
1. আ র রা াক আ: ছা ার  টং রী ৭২১৪৭৪৭০১৩৮৮৯ ০১ 
2. মা: রাজন িময়া আ: হিলম বয়াতী তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫৪৫২ ০১ 
3. ম কা আ: হিকম বয়াতী তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫৪৫৩ ০১ 
4. শারিমন আিব ল ইসলাম তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৬৮৫ ০১ 
5. মাছা: আফেরাজা খা ন স  িময়া তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৯৫৩ ০১ 
6. পারভীনা আ ার িমরাজ আলী তারাকাি য়া ৫০৭০৭৯২৩৫২ ০১ 
7. রােখয়া আ ার ত: আ: জিলল তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৫২৭ ০১ 
8. মাসা: জিরনা আ ার খ দ আলী তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৯৫২ ০১ 
9. মাসা: কমলা আ ার মাহা দ আলী তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৯৪৯ ০১ 
10. মাছা: িবলিকছ আ ার আহ দ আলী তারাকাি য়া ১৯৯২৭২১৪৭৪৭০০০১২৭ ০১ 
11. েমলা আ ার র িময়া তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫৪৯৬ ০১ 
12. জনক বা  আ দ আলী তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৯৮৬ ০১ 
13. শাহা ল িময়া আ:জিলল তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০১২১৯৫ ০১ 
14. েসনা আ ার মিজবর তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫৪৯৮ ০১ 
15. ম রা আ ার ক দ আলী তারাকাি য়া ১৯৩৬৬২৮৪৯২ ০১ 
16. ল ী রানী অিনল চ  তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৭৯৪ ০১ 
17. কনা আ ার আসা ামান তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০১৩১৫৬ ০১ 
18. মাছা: আলিফনা আ ার জালাল উি ন তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০১৫৪০৭ ০১ 
19. মাসা: ছােলহা আ ার তািলব তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৬৯৮ ০১ 
20. মা: মা ন কবীর আ ল কােসম তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫২০৮ ০১ 
21. মা: শহীদ িময়া আ: রািশদ তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৯৯০ ০১ 
22. মা: আ ল হািমদ আ:জ ার তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৯৫৪ ০১ 
23. মা; কা ন িময়া নবী নওয়াজ তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৭০৭ ০১ 
24. মা: কাজল িময়া আ: সা ার তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৬৩৮৮ ০১ 
25. মা: িগয়াস উি ন আ: জ ার তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫০১৯ ০১ 
26. মা: ব ল িময়া ল হােসন তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৫৯১ ০১ 
27. মাছা: হােজরা আ ার ছিলম উি ন তারাকাি য়া ৯১৯৬২২১৩৪৭১৮৬ ০১ 
28. মাসা: আ রা মা: শহীদ িমঞা তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫৩৭০ ০১ 
29. আ  তােহর খেলছ তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৯৮২ ০১ 
30. নয়ন িময়া আ: জ ার তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৬৭৬৭ ০১ 
31. আ ল কােসম শাম ি ন তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৫০৩ ০১ 
32. শ ফা নজ ল তারাকাি য়া ৭২১৪৭৭৪৯৯৩৩০০ ০১ 
33. শািহ র আ ার জিসম উি ন তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০১৩৮৮০ ০১ 
34. মাসা: ছােলহা তািলব তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৬৯৮ ০১ 



35. জিমলা আ ার আ: জিলল তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫৩৬৮ ০১ 
36. মাসা: জােমনা আ ার আ: রািশদ তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৭৪২ ০১ 
37. মাছা: মকা আ ার রতন িময়া তারাকাি য়া ৭৩৫৭৯২১৪১৫ ০১ 
38. আ ল িময়া খিলল িময়া তারাকাি য়া ৪৬৫৭৮৪৪৮৪৩ ০১ 
39. মা: আ ল কালাম মা: আই ব আলী তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৫৭৭ ০১ 
40. মা: সরওয়াদী খাদা নওয়াজ তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫১০০ ০১ 
41. খােদজা আ ার ইছব আলী তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৯০২ ০১ 
42. লাকমান হািকম তাজত িময়া তারাকাি য়া ১৯৯০৭২১৪৭৪৭০০০১১০ ০১ 
43. িস  রানী  বমন তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৮০৫ ০১ 
44. কালা িময়া র  িময়া তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৬১৬৭ ০১ 
45. আহাদ িময়া কা  ফিকর তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫৭৪৬ ০১ 
46. মাসা: িলপা আহাদ িময়া তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫৭৫১ ০১ 
47. আ ল সা ার িদলদর খা তারাকাি য়া ৭২১৪৭৬১৯৩৪৬৩৫ ০১ 
48. মা: িরটন মাহ দ ফা  িময়া তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫৮২৫ ০১ 
49. মা: আলীম উি ন ত: িময়া হােসন তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৬২০৯ ০১ 
50. মাসা: রখা আ ার আ  ছােদক িব বগ ৭২১৪৭৪৭০০৫৩৭২ ০১ 
51. মা; আ ল হােসম ঞা ল হােসন তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫২১৮ ০১ 
52. মা: িজয়াউর রহমান সাদত আলী তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫১৩৫ ০১ 
53. খিল র রহমান দওয়ান তা কদার তারাকাি য়া ১৯৫৭৯১১০৮৫১৭০৬১০৩ ০১ 
54. মা: ই  িময়া সরাফত আলী তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫৪১০ ০১ 
55. মা: তৗিহদ িময়া আ: রািশদ তারাকাি য়া ১৯৯২৭২১৪৭৪৭০০০১১৯ ০১ 
56. মা: সকা র কালা িময়া তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫৪৭৩ ০১ 
57. আন রা শহীদ িময়া তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫৩৭০ ০১ 
58. বাবর িময়া িসরাজ িময়া তারাকাি য়া ৩৩১৩৫৭৫২৪৭ ০১ 
59. প মী রানী িদেগ  তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৭৮৯ ০১ 
60. মা: আলী আকবর আ স সা ার তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫১১৫ ০১ 
61. স জ আ: সাতআর তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০১৩১৫৯ ০১ 
62. কামাল হােসন তা ল ইসলাম তারাকাি য়া ১৯৯১৭২১৪৭৪৭০০০০০২ ০১ 
63. মা: হা ান িময়া মা: লা  িময়া তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৯০৫ ০১ 
64. কা ন আ ার ফসর আলী তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৮৯৬ ০১ 
65. মা: মক ল ফসর আলী তারাকাি য়া ৭২১৪৭৭৪৯৯৪৪৬৩ ০১ 
66. নপাল সাহা পা ব সাহা তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৮৩৪ ০১ 
67. িরনা আ ার র িময়া তারাকাি য়া ৬৪৬৩৮৭২৮৪৩ ০১ 
68. িশ ী লাল দওয়ানা আ াছ আলী তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৯৬৭ ০১ 
69. খােদজা আ ার মা: ইসব আলী তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৯০২ ০১ 
70. আ ল খােয়র ক দ আলী তারাকাি য়া ১৯৮৯৭২১৪৭৪৭০০০০৫৩ ০১ 
71. মা: কামাল িময়া আ: আওয়াল তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫৪৫৪ ০১ 
72. মা: েবল িময়া ত: খদমত আলী তারাকাি য়া ১৯৬৪০৫৫০৮৮ ০১ 
73. িরনা ই ফ আলী তারাকাি য়া ৭৮০০৭৮২৬৩৮ ০১ 
74. মাছা: জ রা খা ন ইউ ফ আলী তারাকাি য়া ৯১৯৬২২৪৩৭৬০৩০ ০১ 
75. মাসা: মােজদা বগম হিলম িময়া  টং রী ৭২১৪৭৪৭০০৫২৮১ ০১ 
76. মালা আ ার উসমান  টং রী ৫৫৪৫৫০১০৫৭ ০১ 
77. মাছা: হােজরা খা ন আলাল উি ন তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৬৯৬ ০১ 
78. আেবদা  আ ার আকবর আলী তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৯৯৯ ০১ 
79. তাছিলমা তাতা িময়া তারাকাি য়া ৪৬২৭৮২৪৭৩৫ ০১ 



80. মন িময়া আ ল কালাম তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৫২৩ ০১ 
81. মা: ল ইসলাম আ: মিজদ তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৬৫৮ ০১ 
82. মাসা: সাইেবর মা জনব আলী তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৫১৬ ০১ 
83. মা: সােদক িময়া আ ল আলী তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০১৫১৬৭ ০১ 
84. মা: মাখেলছ িময়া েলমান তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৬৫৪ ০১ 
85. মা: মাসেলম উি ন রি ত িময়া তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০১৩১৯৯ ০১ 
86. মা: আিজজ িময়া আ: রহমান তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৫৪৪ ০১ 
87. মাসা: শপালী আ ার মা: শাহজাহান তারাকাি য়া ৭২১৪৭১৩৯৫৮২৯৮ ০১ 
88. মাসা: হািবতারা আ ার আিজ ল হক তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫০৮৪ ০১ 
89. মা: আিজ ল হক িসি র রহমান তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫২০৪ ০১ 
90. মা: মিজবর িময়া তাতা িময়া তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৫৯৮ ০১ 
91. মাসা: জিরনা আ ার আছর আলী তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৭০৪ ০১ 
92. মাসা: শায়রা আ ার রজাক িময়া তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫৩৬৭ ০১ 
93. মাসা: জিরনা আ ার খ দ আলী তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৯৫২ ০১ 
94. জীবন সাহা পা ব সাহা তারাকাি য়া ৬৪৬৩৫৭০৫১২ ০১ 
95. তািনয়া আ ার জা  আলম তারাকাি য়া ১৯৯৪৭২২৪৭০৫০০০০০৮ ০১ 
96. মা: আ র রা াক মা: রেমস আলী তারাকাি য়া ১৯৭২৭২১৪৭৪৭০০০০০৫ ০১ 
97. মা: বাদল িময়া মা: স ব আলী তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৫৫৮ ০১ 
98. মাছা: তািনয়া আ ার নয়ন িময়া তারাকাি য়া ৬৯০৭৯৩০৮১৯ ০১ 
99. মা: িদ  িময়া আলী আকবর তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০১৫১৪৫ ০১ 
100. মা: হায়দার আলী মা: আ স সা ার তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫১০৭ ০১ 
101. মাসা:  হািমদা আ ার মা: রেমশ তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৬৬৭ ০১ 
102. মা: হক িময়া ত; তারা িময়া তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৬৭৯ ০১ 
103. মা: সােহদ িময়া আেছন আলী তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫৪৫৭ ০১ 
104. আলািমন তারা িময়া তারাকাি য়া ১৯৯২৭২১৪৭৪৭০০০০২৬ ০১ 
105. মা: র  িময়া রেমশ আলী তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৭৩৮ ০১ 
106. মা: হােরছ িময়া আেছন আলী তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৬৬১ ০১ 
107. মা: মন িময়া মা: লাল িময়া তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৬২৪ ০১ 
108. মা: লাল িময়া িকতাব আলী তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৫৮৬ ০১ 
109. মা: সারাফ উি ন ত: ই াহীম তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৫৬৬ ০১ 
110. হােলমা আ ার হলাল উি ন তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৯৯৩ ০১ 
111. েবল আহে দ জিলল িময়া তারাকাি য়া ৮৬৭৯২৯৭০৩৯ ০১ 
112. মা: শহর উি ন সানাফর তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৬৯৯ ০১ 
113. তাছিলমা তাতা িময়া তারাকাি য়া ৪৬২৭৮২৪৭৩৫ ০১ 
114. মাছা: আফেরাজা মা: স  িময়া তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৯৫৩ ০১ 
115. মা: আব ল হােসম ওয়ািফজ উি ন তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০১৫২৭০ ০১ 
116. মা: সকা র িময়া ত; কালা িময়া তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫৪৭৩ ০১ 
117. মা: আলীম উি ন ত: না িময়া তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০১৩২৫০ ০১ 
118. মাসা: জােহদা খা ন ত: িসি ক িময়া তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫৬৭২ ০১ 
119. শাহ আলম হািদছ িময়া তারাকাি য়া ১৯৮৪৭২১৪৭৪৭০০০০০১ ০১ 
120. ফা ক িময়া িসরাজ িময়া তারাকাি য়া ১৪৯৪৩৩২১২ ০১ 
121. মা: জিসম উি ন ত: মািফজ উি ন তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০১৩১৮১ ০১ 
122. মা: জাকা ল ইসলাম ের আলম তারাকাি য়া ৬০০৭৮২৫০৩৪ ০১ 
123. মাসা: জিরনা আ ার খ দ আলী তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৯৫২ ০১ 
124. মাসা: েমলা আ ার মা: ছােদক িময়া  টং রী ৭২১৪৭৪৭০০৫৩৫১ ০১ 



125. মাসা: হািলমা খা ন আহ দ িময়া  টং রী ৭২১৪৭৪৭০০৫২৭৭ ০১ 
126. মাসা: সর লা ই  িময়া িব বগ ৭২১৪৭৪৭০০৫৪১১ ০১ 
127. মাসা: ছালমা আ ার িরটন িময়া িব বগ ৭২১৪৭৪৭০০৫৪০০ ০১ 
128. মাসা: আবলােছর মা জালাল উি ন িব বগ ৭২১৪৭৪৭০০৫৪০৬ ০১ 
129. লিলতা আ ার আ র িময়া িব বগ ৭২১৪৭৪৭০০৫৪৩৭ ০১ 
130. েবতারা ছেমদ আলী িব বগ ৭২১৪৭৪৭০০৫৪১৫ ০১ 
131. হাসানা আ ার মা: বা ল িব বগ ৭২১৪৭৪৭০০৫৪৪৩ ০১ 
132. মা: আিরফ হািদস িময়া িব বগ ৭২১৪৭৪৭০১৩৮৭৫ ০১ 
133. মা: একিদল িময়া আ: সা ার িব বগ ৭২১৪৭৪৭০০৫৪৩৫ ০১ 
134. মাসা: জাসনা আ ার মা:রমজান িব বগ ৭২১৪৭৪৭০০৫৩৮১ ০১ 
135. মাসা: রিজয়া আ ার আ: ক ছ িব বগ ৭২১৪৭৪৭০০৫৪০২ ০১ 
136. মা: ই  িময়া ত; সরাফত আলী িব বগ ৭২১৪৭৪৭০০৫৪১০ ০১ 
137. মা: আ াছ িময়া ত; রংগ িময়া িব বগ ৭২১৪৭৪৭০০৫৩৮৩ ০১ 
138. মাসা: লিলতা আ ার ফজ  রহমান খান  টং রী ৭২১৪৭৪৭০০৫২৫৫ ০১ 
139. মা: কাজল িময়া িলেশর বাপ  টং রী ৭২১৪৭৪৭০০৫৩৩৩ ০১ 
140. মাসা: গেনদা আ ার কাজল িময়া  টং রী ৭২১৪৭৪৭০০৫৩৩৪ ০১ 
141. মা: ছােকক িময়া আরব আলী  টং রী ৭২১৪৭৪৭০০৫৩৫০ ০১ 
142. মাখেলছ আহে দ মাহা দ আলী তারাকাি য়া ৪৬০৯০০১৮৭২ ০১ 
143. মা: পলাশ িময়া আ; জিলল তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫২৪১ ০১ 
144. লাকী আ ার আিজ ল হক তারাকাি য়া ১৯৮৯৭২১৪৭৪৭০০০০০১ ০১ 
145. শােহদা আ ার কাির িময়া তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫০৬৯ ০১ 
146. মাসা: রখা আ ার মাক ম আলী তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫০৭৭ ০১ 
147. মা: জিহ ল ইসলাম মা: সােদক িময়া তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০১৩১৮৭ ০১ 
148. মা: হািফজ উি ন মা: কাির িময়া তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫২৪৭ ০১ 
149. মাছা: আইিরন আ ার মা ন কিবর তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫০৮৩ ০১ 
150. মাসা: জােয়দা আ ার আ: আলী তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫০৩৬ ০১ 
151. মাসা: হািমদা আ ার গালাম মৗলা তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫০৮০ ০১ 
152. মাছা: িন ফা আ ার ছা ার িময়া তারাকাি য়া ২৩৫৪৭৪৫২৩০ ০১ 
153. রইছ িময়া রাজধর আলী তারাকাি য়া ৯১৯৬২১৯৩১৭৯৬২ ০১ 
154. মাসা: সােলহা আ ার আ: ছাবান তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫০৩৮ ০১ 
155. মাসা: ঝরনা আ ার মা: হক িময়া তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫১৪৪ ০১ 
156. মিন রানী সাহা জীবন চ  সাহা তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৮৩৯ ০১ 
157. আকিলমা বগম জিসম উ ীন তারাকাি য়া ২৮৩৬৩৩৫৫৫৮৪ ০১ 
158. মাসা: লাল বা  ত: শাহজাহান তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৬২৬ ০১ 
159. মাসা: সাইেবর মা জনব আলী তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৫১৬ ০১ 
160. মা: কালাম উি ন ওয়ািফজ উি ন তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫২০১ ০১ 
161. মা: ইসলাম উি ন মািফজ উি ন তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০১৩১৫৩ ০১ 
162. মা: আলী উসমান আ: সা ার তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫১১৩ ০১ 
163. মা:  লতান ইসলাম উি ন তারাকাি য়া ১৯৯০৭২১৪৭৪৭০০০০০৫ ০১ 
164. মা: েয়ল িময়া ইসলাম উি ন তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০১৩১৫৮ ০১ 
165. মাছা: সালামা আ ার দ র আলী তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫১৮৯ ০১ 
166. মা: আ ল কািদর লাট িময়া তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০১৩১৬৪ ০১ 
167. মা: ম ফা িময়া দ র আলী তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০১৩১৫২ ০১ 
168. মা: ের আলম মা: রিবউল তারাকাি য়া ৪১৭০৮৩৫৩৭৬৮ ০১ 
169. আং রা হা ান িময়া ক তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৭৫২ ০১ 



170. মা: রিব ল ইসলাম হা ান িময়া ক তারাকাি য়া ৮২৬৩৫৯৭৯৩৫ ০১ 
171. মা: ল মা আ ার আ: হাই তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫০৬৩ ০১ 
172. মা: সাই ল ইসলাম ফসর আলী তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৮৯৮ ০১ 
173. মা: মা ান িময়া মা: লা  িময়া তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৯০৬ ০১ 
174. বাস ব ন নারায়ন বমন তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৮২১ ০১ 
175. িবমল বমন অিনল বমন তারাকাি য়া ১৯৮৬৭২১৪৭৪৭০০০০১ ০১ 
176. মা: মিজবর  িময়া আেমাদ আলী তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫৪৯৭ ০১ 
177. রােকয়া আ ার আ: হিকম তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০১৩৮৮৫ ০১ 
178. মাসা: লাকী আ ার মা: রতন িময়া তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫২৭০ ০১ 
179. মাছা: মি লা খা ন সরত আিল তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫৩৪২ ০১ 
180. মাছা: তাহিমনা আ ার িশ  িময়া দীঘল শা ৮৭১৩৬৫৭৮৯১ ০২ 

181. মা: রতন িময়া মা: হােছন আলী দীঘল শা ৮৬৬৮০১৬৩২৫ ০২ 
182. মা: রতন িময়া আ: ম াফ দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৮৬৪ ০২ 
183. মা: কাজল িময়া ত: মিফজ উি ন দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬১৫৭ ০২ 
184. মাসা: জিরদা আ ার মা: ছ  িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬১৫৩ ০২ 
185. মাসা: িদ য়ারা মনিজল িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০১৩২২২ ০২ 
186. মাসা: তানিজনা আ ার মা: জিব র রহমান দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬১২৩ ০২ 
187. িমনা আ ার আ: ক স িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬১৬০ ০২ 
188. মা: ব ল িময়া কা ম আলী দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬১৯১ ০২ 
189. মাসা: েলছা আ ার হািদছ িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬২৪৬ ০২ 
190. মাসা: েমলা িময়া হােসন দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬১৮১ ০২ 
191. মাসা: হেলনা জ আলী দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬২০৭ ০২ 
192. মা: রিব ল ইসলাম িময়া হােসন দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬১৯৭ ০২ 
193. মাসা: িবলিকছ আ ার রিব ল ইসলাম দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬১৯৮ ০২ 
194. মা: ৎফর রহমান ত: কাছম আলী দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬১৯৬ ০২ 
195. মাসা; েবদা আ ার আ ল সালাম দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬২০০ ০২ 
196. মা: অপন িময়া আ ল িময়া দীঘল শা ৭৭৮০৯৮৮২০৫ ০২ 
197. মাসা: হােরছা আ ার ত: হালাল িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬২০৪ ০২ 
198. মাসা: আ রা আ ার সাই ল দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬১৯৩ ০২ 
199. মাছা: না আ ার মািনক িময়া দীঘল শা ৪৬৬৩৫৮৬৩৪৭ ০২ 
200. মা: সানালী ত: আসন আলী দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬১৮৮ ০২ 
201. মাসা: শািকয়া আ ার মাইন উি ন দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬২৪৮ ০২ 
202. মা: ইকবাল হােসন ত: ইনছান িময়া দীঘল শা ৬৪৬৩৯০৮৮৫২ ০২ 
203. মা: আমা াহ ত: ব উি ন দীঘল শা ১৯৬৫৭২১৪৭৪৭০০০০০১ ০২ 
204. মা: আ  ছােদক ত: মিফজ উি ন দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৬৫২ ০২ 
205. সিলনা আ ার তােহর উি ন দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০১৩২৯২ ০২ 
206. মা: ছালাম িময়া মা: সাম উি ন দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৬১০ ০২ 
207. মা: আিজ ল হক আ র রা াক দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০১৫২২৮ ০২ 
208. মা: বা ল িময়া তােহর উি ন দীঘল শা ৭৬৮৮১৪৬২৬৪৯ ০২ 
209. মাসা: আিমনা খা ন সাম উি ন দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৬০৬ ০২ 
210. মাসা: পারভীন আ ার মা: হািরছ িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৭২০ ০২ 
211. মা: ল ইসলাম আ: হিকম দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৮৪৪ ০২ 
212. মাসা: আিছয়া খা ন মাসা: রা াক দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০১৩৩৯২ ০২ 
213. মা: এনা ল হক মা: উছমান গিন দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৭৮৫ ০২ 
214. মা: হািফ র রহমান ত: আছব আলী দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬২২০ ০২ 



215. মাসা: আসমা আ ার খাকন িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০১৩২৯০ ০২ 
216. মা ন িময়া খাকন িময়া দীঘল শা ১৯৯০৭২১৪৭৪৭০০০১০৩ ০২ 
217. মাছা: আেলহা গ ম আলী দীঘল শা ৭৩৬৩৯৩৯৯৩০ ০২ 
218. খাকন িময়া মা: ইরাদর আলী দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০১৩২৮৯ ০২ 
219. মাসা: া আ ার িরটন িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৭৪০ ০২ 
220. মাসা: িজনা আ ার সিলম িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৬৬০ ০২ 
221. মা: সিলম িময়া আ ল মিজদ দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৬৫৯ ০২ 
222. মা: সাহাগ িময়া বা  িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬১৬১৩৮ ০২ 
223. মা: ডািলম মা: আলীম উি ন দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০১৩২০২ ০২ 
224. মা: আ ল ছা ার মিতউর রহমান দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০১৩২৪৩ ০২ 
225. আ ল ছালাম আলীম উি ন দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০০০০৩৫ ০২ 
226. মা: শাহ আলম আলীম উি ন দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০১৩২০১ ০২ 
227. আ: হাই শহর আলী দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০১৩২২৮ ০২ 
228. মাসা: আেনায়ারা আ ার হািরক িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬০৬১ ০২ 
229. মা: রতন িময়া ত: আ: রািশদ দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৮৩৭ ০২ 
230. মাসা; হািবয়া আ ার চানফর আলী দীঘল শা ১৯৬৭৭২১৪৭৪৭০০০৫৮৯৫ ০২ 
231. মা: মিত িময়া মিফজ উি ন দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬১৬২ ০২ 
232. মা: আ ল কােশম ইসমাইল দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৭১৫ ০২ 
233. মাসা: রওশা আরা আ ল কােশম দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৭১৬ ০২ 
234. মা: িবকচান ত: িসরা ল ইসলাম বরাটী ৭২১৪৭৪৭০০৬৩৮৬ ০২ 
235. মা; িহরন িময়া ইি স িময়া বরাটী ৭২১৪৭৪৭০০৬৩৯৮ ০২ 
236. মা: মা দ িময়া ন  িময়া বরাটী ৭২১৪৭৪৭০০৬৩৬৭ ০২ 
237. মা: নািজম উি ন আ ল হািমদ বরাটী ৭২১৪৭৪৭০০৬৪০০ ০২ 
238. মা:  িময়া ওয়ােজদ আিল বরাটী ৭২১৪৭৪৭০০৬৩২৮ ০২ 
239. র িময়া খ ল হােসন বরাটী ১৯৮৯৭২১৪৭৪৭০০০০৫৬ ০২ 
240. মা: বায়জীদ িময়া ত: শবদর হাজী বরাটী ৭২১৪৭৪৭০০৬৩৩৪ ০২ 
241. মা: ইসলাম উি ন বায়জীদ িময়া বরাটী ৭২১৪৭৪৭০০৬৩৩৫ ০২ 
242. মাসা: আেনায়ারা আ ার রেশদ িময়া বরাটী ১৯৫৭৭২১৪৭৪৭০০৬৩১৬ ০২ 
243. মাসা: ত রা আ ার আ: গ র বরাটী ৭২১৪৭৪৭০১৩৩৩৩ ০২ 
244. শরীফা আ ার আ  িছি ক দীঘল শা ৭৭৯৬৮২০৯৯৬ ০২ 
245. মা: অসীম হা  িময়া দীঘল শা ১৯০৩৩৮৯০৩৭ ০২ 
246. মাসা: নদীয়া মা: অসীম দীঘল শা ৩৩১৮৬৮৫৫৭০৬৮৬ ০২ 
247. মা: রাহাত িময়া ত: আ: সালাম দীঘল শা ২৪১৩৮৩৯৪৬১ ০২ 
248. মাসা: রওশনা আ ার আ: সালাম দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬০০৪ ০২ 
249. মাসা: জােহরা খা ন স  রহমান দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০১৩৩৩৬ ০২ 
250. মাসা: আন রা আ ার রতন িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৮৩৮ ০২ 
251. আসা ল হক জ আলী দীঘল শা ১৯৯০৭২১৪৭৪৭০০০০২৩ ০২ 
252. মা: আ: রা াক আ: রািশদ দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৫৬২ ০২ 
253. খােলদা আ ার লাল িমহা দীঘল শা ১৯৭১৭২১৪৭৪৭০০০০০২ ০২ 
254. মাসা; িরনা বগম জিসম িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৫৯২ ০২ 
255. ডািলয়া আ ার শিফ ল ইসলাম দীঘল শা ১৯৯২৭২১৪৭৪৭০০০১৪৬ ০২ 
256. মাছা: র বা  ড  িময়া দীঘল শা ১৯৪০৭২১৪৭৪৭০০০০০২ ০২ 
257. মাসা: আেমনা খা ন শহর আলী দীঘল শা ২৮২১৯৪৪১৯২ ০২ 
258. মা: খাকন িমঞা ল ইসলাম দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬০৭৭ ০২ 
259. মাহা দ আলী সানা িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৬১২ ০২ 



260. মা: ল ইসলাম মিফজ উি ন দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৫১৫ ০২ 
261. মা; স জ িময়া ইমার আলী দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬৩১৭ ০২ 
262. মা: নয়ন িময়া জােহর উি ন দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৮০৭ ০২ 
263. মা: হায়দার আলী মা: আ: মনাফ দীঘল শা ১৯৮৯৭২১৪৭৪৭০০০০৩৪ ০২ 
264. মা: হািদছ িময়া ক দ আলী দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬৩২৫ ০২ 
265. মা: শাম ল আরা লাই  িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৭৮০ ০২ 
266. মা; স জ িময়া ম আলী দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৫৭৬ ০২ 
267. মাসা: সিখনা আ ার মা: আ  তােহর দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৯২৩ ০২ 
268. মা: ইয়াসিমন আ ার মা: কাজল িমঞা দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৯৬২ ০২ 
269. মা: ইসলাম উি ন ত; সাদত আলী দীঘল শা ৫৮১৬৫৫৩৫৩৩৯১৬ ০২ 
270. মাসা: রিহমা খা ন মাহা দ আলী দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৬১৪ ০২ 
271. মা: মিতউর রহমান মা; আ: মিজদ দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০১৩২৭৪ ০২ 
272. মা: সাই র রহমান মা: আ: মিজদ দীঘল শা ৬৭২৬৮১৭৫৯৩১৯১ ০২ 
273. মা: রিফ ল ইসলাম ল ইসলাম দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৫১৭ ০২ 
274. বেদনা আ ার নয়ন িমঞা দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৯৩৬ ০২ 
275. মাসা: খােদজা আ: ক স দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৭৭০ ০২ 
276. মাছাঃ েজতা আ ার মাঃ আ র রিহম দীঘল শা ১৯৮৯৭২১৪৭৪৭০০০০০৬ ০২ 
277. মািনক িময়া তঃ শাম ি ন দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০১৩৩৭৮ ০২ 
278. লাভলী আ ার রাকন িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬২৪২ ০২ 
279. মাঃ আলী েসন ত: ঈমাম হােসন দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬২৬৪ ০২ 
280. মাসাঃ মিজদা বগম মাঃ কালা িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০১৩২৫৪ ০২ 
281. মাসাঃ রিহছা বগম মাঃ আন  িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০১৩৩৬২ ০২ 
282. মাসাঃ লাইেলা আ ার ফান  িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৫৮৬ ০২ 
283. মাঃ স জ িময়া মাঃ ইমান আলী দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬৩১৭ ০২ 
284. মাসাঃ আিছয়া খা ন মাঃ মাসেলম উি ন দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০১৩২৮৪ ০২ 
285. মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ মাসেলম উি ন দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০১৩২৮২ ০২ 
286. মাঃ নজ ল ইসলাম মাঃ সিলম উি ন দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০১৩২৮৩ ০২ 
287. খািদ ল ইসলাম মাঃ নজ ল ইসলাম দীঘল শা ৬৯১৪০৩৫০৪০ ০২ 
288. মাসা: েলখা আ ার হািরছ িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৬৪০ ০২ 
289. মাঃ চান িময়া ত: সেমদ ইয়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৭৫৬ ০২ 
290. মাঃকািদর খান ত: িময়া হােসন খান দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬০৯৭ ০২ 
291. মাঃ আিজদ িময়া সানফর িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৬৩৭ ০২ 
292. মাসাঃ হাছনা আ ার মাঃ বা ল িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৬২৪ ০২ 
293. মাঃ ব ল িময়া ত: ব উি ন 

ঞা 
দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৬২৫ ০২ 

294. রাজন হােসন মািনক িময়া দীঘল শা ৯৫৮১৯৪৮৬৮৫ ০২ 
295. মাঃ মািনক িময়া ত: লাল িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৭৫০ ০২ 
296. মাঃ িরটন মাঃ মা ফা দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৭৩৯ ০২ 
297. মাসা: া আ ার িরটন িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৭৪০ ০২ 
298. মাঃ আহাদ িময়া কা  ফিকর দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৭৪৬ ০২ 
299. মা: মা ান িময়া হােছন িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৮৮০ ০২ 
300. মাছা: িশিরন আ ার সাই ল ইসলাম দীঘল শা ১৯৯৩৭২১৪৭৪৭০০০১৫৯ ০২ 
301. মা: গালারব আ: রিহম দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৮৭৫ ০২ 
302. ইয়াসিমন আ ার িকবিরয়া দীঘল শা ১৯৮৭৭২১৪৭৪৭০০০০২৪ ০২ 
303. মাঃ ফজ ল হক ত; িমরাজ আলী দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০১৫২২৫ ০২ 



304. রখা আ ার হািফ র রহমান দীঘল শা ১৯৭৫৭২১৪৭৪৭০০০০০২ ০২ 
305. িশিরন আ ার হািব র রহমান দীঘল শা ১৯৯৪৭২১৪৭৪৭০০০১৬১ ০২ 
306. মাঃ খাকন িময়া মা: ল ইসলাম দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬০৭৭ ০২ 
307. মা: আ র রউফ নছব আলী দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৮২৩ ০২ 
308. মা:েহিলম জা ব  িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৮৩৪ ০২ 
309. মাসা: জােমনা আ ার আ ল খােলক দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৬৫৭ ০২ 
310. মা: সােহল িময়া মা; িজেহর উি ন দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০১৩৩০২ ০২ 
311. মাসা: শাম াহার জােহর উি ন দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০১৩২৬৪ ০২ 
312. আ ল হািকম আ: হক দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬১১১ ০২ 
313. মাসা: িফয়া আ ার মািনক িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৭৪৯ ০২ 
314. মা: কািদর িময়া জ আলী দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৭৬২ ০২ 
315. মাসা: চায়না আ ার কািদর িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৭৬৩ ০২ 
316. মাছা: মািজমা আ ার ছাই ল দীঘল শা ২৮৩৫৮৮১২৯৯ ০২ 
317. মা: জা  িময়া আমজাদ িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৭৩৪ ০২ 
318. মা: মািনক িময়া আমজদ িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৭৩৬ ০২ 
319. মা: আ  তােহর তাতা িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৯২২ ০২ 
320. মা: ইমরান নািজম নাঈম মা: ল আমীন দীঘল শা ৮২০২৬৩২৬৪৫ ০২ 
321. মা: আ র রউফ ইসমাইল হােসন দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৯১২ ০২ 
322. মা: আ াছ িময়া মা: ইসমাইল হােসন দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৯২৯ ০২ 
323. মা; মািনক িময়া ত: আ ল ম াফ দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬৪২৯ ০২ 
324. মা: হািদছ িময়া ত; ক দ আলী দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬৩২৫ ০২ 
325. মাসা: হাসনা আ ার গালারব দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৮৭৬ ০২ 
326. মা; তৗিহদ িময়া কা  ফিকর দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৭৪৭ ০২ 
327. মা: আ ল হােসম খিল র রহমান দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৯১৭ ০২ 
328. মাসা: আকিলমা আ ার আ ল হােসম দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৯২১ ০২ 
329. জিল আ ার জািহম িময়া দীঘল শা ১৯৯২৭২১৪৭৪৭০০০০৩৬ ০২ 
330. ওমর সািন মা: আ াছ িময়া দীঘল শা ২৪১৩৬৫৫৮২৬ ০২ 
331. মা: আ াছ িময়া শােহদ আলী দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০১৩৩৫৭ ০২ 
332. মাসা: িবউ  আ ার আ ল জিলল দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৮১০ ০২ 
333. মা: আ ল জিলল লাল িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৮০৯ ০২ 
334. মাসা: রিহমা খা ন মাহা দ আলী দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৬১৪ ০২ 
335. মাহা দ আলী সানা িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৬১২ ০২ 
336. মা: রেহছ িময়া র  িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৮০৩ ০২ 
337. মা: রাকন িময়া র  িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০১৩৩৯৭ ০২ 
338. মাসা: কাজল রখা র  িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৮০১ ০২ 
339. মাসা: জিরনা আ ার আ ল কািদর দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৫৪৩ ০২ 
340. মাসা: নািজদা আ ার েয়ল িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৫৪৬ ০২ 
341. মাছা: খািদজা আ ার মা: মাসেলম উি ন দীঘল শা ৮২৪৬০০০০০০২ ০২ 
342. মা; েয়ল িময়া আ ল কািদর দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৫৪৪ ০২ 
343. মা: আউয়াল িময়া মিফজ উি ন দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০১৩২৯৪ ০২ 
344. মাসা; রখা আ ার মা; আ াহ দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৫৮৮ ০২ 
345. মাসা: জয়নব আ ার আ স সা ার দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৫৮৯ ০২ 
346. মাসা: জেলহা আ ার জ আলী দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৭৫৯ ০২ 
347. জািকর হােসন হািশম িময়া দীঘল শা ৪৬৫৭৮৬৬৭৩৯ ০২ 
348. মাসা: কাজলা বগম মা: শাহজাহান দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০১৩৩৬১ ০২ 



349. মা: হািশম িময়া সােহদ আলী দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৫৩৯ ০২ 
350. মা: মােলক িময়া আ: ম াফ দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০১৩২৪৪ ০২ 
351. মা: আিজ ল হক শহর আলী দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০১৩২৯৩ ০২ 
352. মা: হািরছ িময়া ত: আ: সা ার দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬২৭৮ ০২ 
353. মাসা: িদ য়ারা আ ার ফিরদ িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৭২৭ ০২ 
354. খােদদা আ ার লাল িময়া দীঘল শা ১৯৭১৭২১৪৭৪৭০০০০০২ ০২ 
355. মাসা; মেনায়ারা আ ার গালাম মা ফা দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৭৪১ ০২ 
356. মা: আ  কালাম ইছমাইল দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬৩১০ ০২ 
357. মা: মািনক িময়া ইসমাইল উি ন দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৫১২ ০২ 
358. মা: ছােদক িময়া ইসলাম উি ন দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৫১৪ ০২ 
359. মা: রতন িময়া শামছউি ন দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬২৪০ ০২ 
360. মাছা: ইয়াসিমন আ ার আ ল কােসম দীঘল শা ৮৭০৪৯৬৮৬৫৩ ০২ 
361. িমনা আ ার রােশদ দীঘল শা ২৬৯৩৬২২৪২৩৭০৯ ০২ 
362. মাসা: মেনায়ারা বগম আ: ম াফ দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬২৬৮ ০২ 
363. মাছা: রজাহান আ ার কালার বাপ দীঘল শা ৭২১৫৬২১৭৪৮২১১৩৭ ০২ 
364. েয়ল িমঞা আ ল খােলক দীঘল শা ১৯৯২৭২১৪৭৪৭০০০০৩৭ ০২ 
365. আ ল খােয়র সিলম উি ন দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০১৩২৭৮ ০২ 
366. মাসা: রিহমা খা ন সিলম উি ন দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৬৮৯ ০২ 
367. মা: ফা ক আহেমদ িসরাজ আলী দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৬৭৫ ০২ 
368. িফয়া আ ার ফা ক আহেমদ দীঘল শা ১৯৯২৭২১৪৭৪৭০০০১৪৭ ০২ 
369. মা: গালাম মৗলা চান িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৮২৭ ০২ 
370. মা: সাই র রহমান ত: আ: রিশদ দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৬৮৬ ০২ 
371. িমনা আ ার সাই র রহমান দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৬৮৭ ০২ 
372. মাসা: মেহ ে ছা আিন ল হক দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৯৭৩ ০২ 
373. মা: রােসল িময়া আিজম উি ন বপারী দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৯৬৯ ০২ 
374. মা: খাই ল ইসলাম আ ল জিলল দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৯৬০১ ০২ 
375. হাসনা একলাস দীঘল শা ১৫৯২০৩৯১৮৭০২৮ ০২ 
376. মাসা: ল মা আ ার আ র মিজদ দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৬৫৮ ০২ 
377. মা: সিলম িময়া আ ল মিজদ দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৬৫৯ ০২ 
378. আ ল হিলম আ: রিহম দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৮৭৭ ০২ 
379. আিছয়া খা ন রিহম িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৭৭৪ ০২ 
380. মাসা: েলনা মা: শিহ াহ দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬০৭১ ০২ 
381. মা: র  িময়া তাতা িময়া দীঘল শা ৯৫৬৪৪৯৩৪৯৩ ০২ 
382. মাসা: আিছয়া িমরাজ খা দীঘল শা ৬৮৭৮৯৭৫৬৬০ ০২ 
383. মা: রতন িময়া আ; মিজদ দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৯৩৮ ০২ 
384. মা: দয়াল িময়া স  িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৮৪১ ০২ 
385. মাসা: জােমনা আ ার স  িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৮৪০ ০২ 
386. মাসা: জরনা আ ার িসি ক িময়া দীঘল শা ১৯০৯০৫৮৮৩৪ ০২ 
387. মা: আকাশ খাই ল ইসলাম দীঘল শা ৬০১৩৫৮৪৯২২ ০২ 
388. মা: খাই ল িময়া মিতউর রহমান দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৫৪৮ ০২ 
389. মাসা: রজাহান মিতউর রহমান দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০১৩৩৪৫ ০২ 
390. মাসা: ফিজলাখা ন রহমত আলী দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৫৩৩ ০২ 
391. ল মা আ ার দানা ব  দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৫২২ ০২ 
392. মা: সিলম উি ন কলমধর দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৭৬৪ ০২ 
393. রানা িময়া নজ ল ইসলাম দীঘল শা ১৯৯৭৭২১৪৭৪৭০০০১২৯ ০২ 



394. মাসা: শহর বা  কা ম আলী দীঘল শা ৫৯৮১০১৩৭৫৭ ০২ 
395. মাসা: িমনা আ ার িসরা ল হক দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৯৬৭ ০২ 
396. মাসা: লিলতা আ ার িজ র রহমান দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৯৮৩ ০২ 
397. লাকী আ ার রিফ ল দীঘল শা ১৯৮৫৭২১৪৭৪৭০০০০১২ ০২ 
398. মা: আিজ ল হক সমেসর আলী দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬০৩৮ ০২ 
399. আ ল হিলম বয়াতী িময়া চান দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০১৩২৮০ ০২ 
400. মা: র  িময়া আ: রহমান দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬০৩২ ০২ 
401. হাছনা একলাস দীঘল শা ১৫৯২০৩৯১৮৭০২৮ ০২ 
402. মাসা: েমলা আ ার মা; আ  রহমান দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬০২৮ ০২ 
403. মা ন আহ দ মিতউর রহমান দীঘল শা ৪২০৭৮৬০৫৯৬ ০২ 
404. মাসা: আেলহা আ ার আপ  িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬০৪৪ ০২ 
405. মা: মাহ ল হক মা: আ: হিলম বয়াতী দীঘল শা ২৩৬৩৫৯০৮৫৩ ০২ 
406. মা: িকরন িময়া চা  ফিকর দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬১৫০ ০২ 
407. স জ িময়া ওয়ােহদ আলী দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬১৭১ ০২ 
408. আ ল ছা ার ত: র  িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬১৬৪ ০২ 
409. মাসা: িফয়া আ ার হাম জ আিল দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬১৬৯ ০২ 
410. ডািলয়া আ ার শিফ ল ইসলাম দীঘল শা ১৯৯২৭২১৪৭৪৭০০০১৪৬ ০২ 
411. মা: জালাল উি ন আবাল হােসন বরাটী ৭২১৪৭৪৭০০৬৩৯৭ ০২ 
412. মাসা: িফয়া আ ার জালাল উি ন বরাটী ৭২১৪৭৪৭০০৬৪০৩ ০২ 
413. রখা আ ার আকবর আলী দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০১৩২৯১ ০২ 
414. মা: সাই ল ইসলাম ল হােসন দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬০৭৮ ০২ 
415. জন িময়া ত: আমীর আলী দীঘল শা ১৯৯৪৭২১৪৭৪৭০০০১৭৫ ০২ 
416. হািদস িময়া লাল িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৬১৩৭ ০২ 
417. শাপলা আ ার আলী উসমান দীঘল শা ৩২৮৯৯২১৭৪৮ ০২ 
418. মাসা: মজ  আ ার আ: রািশদ দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৮ ০২ 
419. মা: আ: রিহম ত; পাথর আলী বরাটী ৭২১৪৭৪৭০০৬৪৭৩ ০২ 
420. মাসা: হােমদা খা ন শহর উি ন বরাটী ৭২১৪৭৪৭০০৬৪৫৮ ০২ 
421. মাসা: রািবয়া আ ার মমতাজ উি ন বরাটী ৭২১৪৭৪৭০০৬৪৩৪ ০২ 
422. মা: হিব িময়া আ ল খােলক বরাটী ৭২১৪৭৪৭০০৬৪২৭ ০২ 
423. মাসা: মা ফা আ ার মা: ব ল িময় বরাটী ৭২১৪৭৪৭০০৬৪৪১ ০২ 
424. মাসা: িলবােসর মা ত: আ: ম াক বরাটী ৭২১৪৭৪৭০০৬৪৪০ ০২ 
425. মা: রাইছ উি ন মা: স জ িময়া বরাটী ৭২১৪৭৪৭০০৬৩৩৯ ০২ 
426. অ র িময়া মা: স জ িময়া বরাটী ৬৯১৩৬৯০৬৩৯ ০২ 
427. মা: িগয়াস উি ন কেশদ আলী বরাটী ৭২১৪৭৪৭০০৬৩২২ ০২ 
428. মা: িসরাজ িমঞা ত: মনফর আলী বরাটী ১৯৫৫৭২১৪৭৪৭০০০০২ ০২ 
429. মাসা: হেলনা জ আলী ক বরাটী ৭২১৪৭৪৭০০৬২০৭ ০২ 
430. স জ িময়া ইমাম আলী বরা  ৭২১৪৭৪৭০০৬৩১৭ ০২ 
431. আ ল ছা ার মিতউর রহমান দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০১৩২৪৩ ০২ 
432. মা ন আহ দ মিতউর রহমান দীঘল শা ৪২০৭৮৬০৫৯৬ ০২ 
433. ৎ র রহমান মাশারফ হােসন গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৮৭১ ০৩ 
434. াধীন িময়া ওয়ািসদ িময়া গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৭৩৬ ০৩ 
435. রােকয়া আ ার মা: িমরাজ আলী গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৮৬৬ ০৩ 
436. আ ল কােসম ওয়ািসদ িময়া গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৫৪৫ ০৩ 
437. পেনহার আ ার আরশ িময়া গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৭৯৮৪ ০৩ 
438. মাফা ল হােসন ত: পালী গাগ ১৫৯২০৩৯০৯১৯৫৩ ০৩ 



439. মািনক িময়া ত: আন  িময়া গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৯৪০ ০৩ 
440. এ াস িময়া ত: সানা িময়া গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৮৭৮ ০৩ 
441. মা: সিলম িময়া এংরাজ আলী গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৮৩৬ ০৩ 
442. মা: জিসম উি ন এংরাজ আলী গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৭৮৩ ০৩ 
443. মা: অ দ িময়া আ: গ র গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৮৪৯ ০৩ 
444. মিত িময়া আন  িময়া গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৯২১ ০৩ 
445. মা: আলমগীর হােসন ত: আন  িময়া গাগ ৭২১৪৭৪৭০১৩৮৪৫ ০৩ 
446. র  িময়া আল  িময়া গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৯৬৬ ০৩ 
447. শাম  িময়া আ: মিজদ গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৫৬১ ০৩ 
448. মিমনা আ ার লহাস িময়া গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৫২২ ০৩ 
449. হািসম উি ন আলী নওয়াজ গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৫১০ ০৩ 
450. মন িময়া িকতাব আলী গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৫২৯ ০৩ 
451. চা া আ ার আলতা র রহমান গাগ ৭২১৪৭৪৭০১৩৮১৭ ০৩ 
452. মা আ ার রাজন িময়া গাগ ১৯৯১৭২১৪৭৪৭০০০০২৪ ০৩ 
453. মা: আ ল িময়া জমেশর িময়া গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৮০৮ ০৩ 
454. উিকলা আ: জিলল গাগ ৬৪১৭৯২৮১৮৮ ০৩ 
455. সানদান িময়া হিকম ী গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৭০৫ ০৩ 
456. আলািমন আল  িময়া গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৯৬৫ ০৩ 
457. হািদস িময়া মন  িময়া গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৬৬২ ০৩ 
458. মি ল হক তকদীর হােসন গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৫৯৩ ০৩ 
459. ছা ার িময়া আ: আিজজ গাগ ৬৪০৩৪৬৪১৮০ ০৩ 
460. আিজম উি ন শােহদ আলী গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৯০১ ০৩ 
461. অ হা আ ার অ দ িময়া গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৮৫০ ০৩ 
462. রািবয়া আ ার সািহদ িময়া গাগ ৭২১৪৭৪৭০১৩৮১৮ ০৩ 
463. িলপা আ ার অিবকল িময়া গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৭৯৯০ ০৩ 
464. খাকন িময়া শাম  িময়া গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৮৭৪ ০৩ 
465. হাসিমনা আ ার আ  সােহদ গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৫৯৮ ০৩ 
466. আ রা আ ার আ: জ ার গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৫৩৫ ০৩ 
467. হােসনা আ ার আ: কিরম গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৬৯৯ ০৩ 
468. ব লা আ ার আিনস ফিকর গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৫০১ ০৩ 
469. আসা ল িময়া আিনস ফিকর গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৫৭৭ ০৩ 
470. নজ ল িময়া আমীর আলী গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৬৬৮ ০৩ 
471. শাহ আলম তারা িময়া গাগ ১৯৫৭৯৫০৯০৮ ০৩ 
472. মা: শাহা ি ন আলতা র রহমান গাগ ১৯৯০৭২১৪৭৪৭০০০১১৭ ০৩ 
473. ছােলহা আ ার জ আলী গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৬৫৩ ০৩ 
474. মােলহা আ ার ত: বা  িময়া গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৫৭৮ ০৩ 
475. মিনরা বগম আফাজ বগম গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৮৭৭ ০৩ 
476. তািনয়া আ ার আলী হােসন গাগ ৬০১৩৫৮৪৯৯৭ ০৩ 
477. ইমাম হােসন আব ল হািমদ গাগ ৮৭০৭৮৯৬৮৪৪ ০৩ 
478. র  আ ার আ  সােলক গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৬৭৫ ০৩ 
479. আ: কািদর ওয়ািসদ িময়া গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৭২৫ ০৩ 
480. লহাস িময়া আরব আলী গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৫২০ ০৩ 
481. জ রা আ ার ইছব আলী গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৭২১ ০৩ 
482. শামীম িময়া ল ইসলাম গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৬৯৬ ০৩ 
483. মিন ল হােসন মা: আল  িময়া গাগ ৭২১৪৭৪৭০১৫০১৬ ০৩ 



484. মা: রািজয়া লতানা পিপ আ  আ াছ গাগ ৯১৬৩৫৯৪৩৯৪ ০৩ 
485. রাইয়া আ ার ল হক গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৯০৯ ০৩ 
486. এলাই ব  ছ র উি ন গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৭৪৪ ০৩ 
487. মিনরা বগম হা ন িময়া গাগ ৫৮২৭৪০৭১২৮৫৬৯ ০৩ 
488. শফালী আ ার সাই ল ইসলাম গাগ ১৯৯৩৭২১৪৭৪৭০০০০১৬ ০৩ 
489. আ ল হক শহর আলী গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৭৯৮৫ ০৩ 
490. মা: রাজন িময়া িকতাব আলী গাগ ৭২১৪৭৪৭০০১৭৯৯ ০৩ 
491. িবলিকছ আ ার আ: কািদর গাগ ৭২১৪৭৪৭০১৩৯৮০ ০৩ 
492. ইয়াসিমন আ ার মন িময়া গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৫৩০ ০৩ 
493. মা: মা দ িময়া সাই র রহমান গাগ ১৯৯১৭২১৪৭৪৭০০০০২১ ০৩ 
494. সাই ল ইসলাম আ: মা ান গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৫৭৩ ০৩ 
495. মা: মাহন িময়া িকতাব আলী গাগ ১৯৯০৭২১৪৭৪৭০০০০২১ ০৩ 
496. মা: সািজব হােসন আ: রিহম গাগ ১৯৯০৭২১৪৭৪৭০০০১১৫ ০৩ 
497. রিহছা আ ার গালাপ িময়া গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৬৫০ ০৩ 
498. মা: িসরাজ িময়া জাফর উি ন গাগ ৭২১৪৭৪৭০১৫৩৫৭ ০৩ 
499. রিহছা আ ার সাই ল ইসলাম গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৫৫৫ ০৩ 
500. িফয়া আ ার িসি ক িময়া গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৯৪৫ ০৩ 
501. লতান িময়া আল  িময়া গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৯৬০ ০৩ 
502. মা: েমন িময়া মনচর আলী গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৯৫২ ০৩ 
503. ফািহমা আ ার সােদক িময়া গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৯৬৯ ০৩ 
504. মা ন িময়া আ: আলী গাগ ৭৩০০৮৯২৯৭ ০৩ 
505. খােকশা আ ার তারা  িময়া গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৫০৯ ০৩ 
506. তাসিলমা আ ার আ ল হােসম গাগ ৭২১৪৭৪৭১০০৫৪৭ ০৩ 
507. মা: ইসলাম উি ন ত: পাঠান িময়া বাগপাড়া ৭২১৪৭৪৭০০৭৮১৩ ০৪ 

508. মাসা: কিল আ ার আ: রউফ বাগপাড়া ৭২১৪৭৪৭০০৭৮৫৫ ০৪ 
509. মাসা: হনা আ ার আ: হিলম বাগপাড়া ৭২১৪৭৪৭০০৭৮২১ ০৪ 
510. মাসা: সিকনা আ ার ত; ল হােসন বাগপাড়া ৭২১৪৭৪৭০০৭৭৭৮ ০৪ 
511. মাচা: আেনছা খা ন মা: স জ িময়া বাগপাড়া ৭২১৪৭৪৭০০৭৭৯২ ০৪ 
512. মাসা: জ াৎ া আ ার মা: ল িময়া বাগপাড়া ৭২১৪৭৪৭০০৭৭৯৪ ০৪ 
513. মা: আসা ল হক আ: হাই বাগপাড়া ৭৩০৭৬৯৫৮৯৫ ০৪ 
514. মাসা: ম রা খা ন মা: ল ইসলাম বাগপাড়া ৭২১৪৭৪৭০০৭৮১৬ ০৪ 
515. মা: মিত িময়া ত: হােসন আলী বাগপাড়া ৭২১৪৭৪৭০০৭৮৮২ ০৪ 
516. মা: হামা ন কিবর মা: িসি ক বাগপাড়া ৭২১৪৭৪৭০০৭৭৬৫ ০৪ 
517. মাসা: জেহারা খা ন মিফজ উি ন লী ৭২১৪৭৪৭০০০৭৭৪২ ০৪ 
518. মা: ওেহদ আলী ত: চান ফর আলী লী ৭২১৪৭৪৭০০৮১৭৫ ০৪ 
519. সািফয়া আ ার শাহআলম লী ৭২১৪৭৪৭০০০০৪২ ০৪ 
520. মাসা: সািহনা আ ার হািদস উি ন লী ১৯৮০৭২১৪৭৪৭০০০০০৫ ০৪ 
521. স ফা আ ার মাহা দ আলী লী ১৫১৩৬০৫৮৯৭ ০৪ 
522. মেনায়ারা আ ার ত: আ ল মিজদ লী ৭২১৪৭৪৭০০৭১৮১ ০৪ 
523. মা: রইছ উি ন দা  িময়া বাগপাড়া ৭২১৪৭৪৭০০৭৮১০ ০৪ 
524. মা: আ ল হােসম খােয়জ আলী বাগপাড়া ৭২১৪৭৪৭০০৭৭৬২ ০৪ 
525. নািগস আ ার আ: রািশদ বজগাতী ২৮৫৩৯০৪৫৫১ ০৪ 
526. মা: রিফ ল চান িময়া লী ৭২১৪৭৪৭০০৭১২৬ ০৪ 
527. মা: জিহ ল ইসলাম হািব র রহমান লী ৭২১৪৭৪৭০১৩৮২৫ ০৪ 
528. মাসা: মেনায়ারা খা ন আ ল ক ছ জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৭৮৯৯ ০৪ 



529. মা: আ ল কািদর ত: আ: জ আলী জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৭৯২৯ ০৪ 
530. মাসা: আি য়া খা ন ত: স জ িময়া জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৭৯০৬ ০৪ 
531. নাজমা আ ার মিহম উি ন লী ৭২১৪৭৪৭০০৭২২৬ ০৪ 
532. মিহম উি ন মা দ আলী লী ৭২১৪৭৪৭০১৫০০৪ ০৪ 
533. মাসা:  হনা আ ার ত: কা  িময়া জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৭৯৪১ ০৪ 
534. মিরয়ম আ ার মা; তাতা িময়া লী ৭২১৪৭৪৭০০৭২৪২ ০৪ 
535. আিহমা খা ন আ স সামাদ জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৭৮৯০ ০৪ 
536. র  িময়া ত; রমজান 

তা কদার 
লী ৭২১৪৭৪৭০০৭২১২ ০৪ 

537. আসমা আ ার ইউ ব আলী লী ৭২১৪৭৪৭০০১৩৮০৬ ০৪ 
538. আসমা র  লী ৭২১৪৭৪৭০০৭২৮৬ ০৪ 
539. মাসা: জেলহা বগম আ: জ ার লী ৭২১৪৭৪৭০০৭৩৫৮ ০৪ 
540. রাইয়া আ ার হীরন িময়া লী ৭২১৪৭৪৭০০৭১৫৭ ০৪ 
541. হািলমা আ ার আ: কািদর লী ৭২১৪৭৪৭০০৭৪৬৪ ০৪ 
542. মন মা: ফরেদৗস িময়া লী ৪২১৩৫৮৯৪৫২ ০৪ 
543. মাসা: হেলনা আ ার মা: ফরেদৗস িময়া লী ৭২১৪৭৪৭০০৭১১৮ ০৪ 
544. মাসা: ল ম আ ার আ: রা াক লী ৭২১৪৭৪৭০০৭১২৯ ০৪ 
545. ঝনা আ ার খা ন সিলম উি ন লী ৭২১৪৭৪৭০০৭১৩০ ০৪ 
546. মা: আ: কািদর আমীন লী ৭২১৪৭৪৭০০৭১২২ ০৪ 
547. জ রা আ ার মা: চান িময়া লী ৭২১৪৭৪৭০১৩৬২০ ০৪ 
548. েমাদ চ  দাস রাখাল চ  দাস লী ৭২১৪৭৪৭০১৩৬০৮ ০৪ 
549. মা: জা  িময়া মা: আ: গ র লী ১৯৯৪৭২১৪৭৪৭০০০১১২ ০৪ 
550. আেমনা আ ার ত: আ: মিজদ লী ৭২১৪৭৪৭০০৭১৭৯ ০৪ 
551. রিহমা আ ার আ ল কালাম লী ৭২১৪৭৪৭০০৭৫৭৬ ০৪ 
552. িমনা আ ার আরস আলী লী ৭২১৪৭৪৭০০৭৫৯৯ ০৪ 
553. মা: আ  িময়া মা: ল ইসলাম লী ১৯৮৮৭২১৪৭৪৭০০০০১৯ ০৪ 
554. মাছা: আসমা আ ার ইসলাম উ ীন লী ৭২১৪৭৪৭০০৭৮১৭ ০৪ 
555. হািলমা আ ার মা: উি স লী ১৫৯৬৫৪০৯১৭৯২৬ ০৪ 
556. িরনা আ ার আলম লী ৭২১৪৭৪৭০০৭৯৬৫ ০৪ 
557. ফখ ীন মা: আ: গ র লী ১৪৫৩৩৫১১৩০ ০৪ 
558. েমলা আ ার মা: মিত িময়া লী ৭২১৪৭৪৭০০৭১০০ ০৪ 
559. নািছমা আ ার হােছন আলী লী ৪৬২১৪৮২৯৮৫ ০৪ 
560. মা: আলম মা: মাতােলব লী ৭২১৪৭৪৭০০৭৯৬০ ০৪ 
561. শিফ ল ইসলাম মা: আ: জিলল লী ৭২১৪৭৪৭০০৭০৩৫ ০৪ 
562. ফারজানা আ ার মা: ফৗজদার িময়া লী ২৪০৩৯৬৩৯৮২ ০৪ 
563. ছ রা আ ার হােসম উি ন লী ৭২১৪৭৪৭০০৭৩৩৮ ০৪ 
564. আ ল কােসম ইি ছ তা কদার লী ৭২১৪৭৪৭০০৭৩৯৮ ০৪ 
565. মা: ফা কামাল আ  িসি ক লী ৬১১৩১৭৬৫০৩২৮৩ ০৪ 
566. মা: আ স সা ার আরব আলী লী ৭২১৪৭৪৭০০৭৬৬১ ০৪ 
567. মা: আ  ছােদক আ: বান লী ১৯৬২৫৮১৭৪২৯২০৪৬৮৩ ০৪ 
568. নাজমা আ ার িহরা আ ার লী ৭২১৪৭৪৭০০৭৫৮৩ ০৪ 
569. আেনায়ারা খা ন ত: আ: গিন লী ৭২১৪৭৪৭০০৭৬৪২ ০৪ 
570. মাসা: নািগস আ ার ব ল িময়া লী ৭২১৪৭৪৭০০৭৫৩৭ ০৪ 
571. মাসা; হােমদা আ ার ম আলী লী ৭৭৫৯৩৩৬৯৪৯ ০৪ 
572. আফেরাজা আ ার সােহল িময়া লী ৫৯১৩৬৮৪১৩৬ ০৪ 



573. রাইয়া আ ার আ: কািদর লী ৭২১৪৭৪৭০০৭৪৬৫ ০৪ 
574. েমলা আ ার ফ জ আলী লী ৭২১৪৭৪৭০১৩৬০১ ০৪ 
575. রেহনা আ ার ব ল িময়া লী ৭২১৪৭৪৭০০৭১৮৭ ০৪ 
576. মাসা: বগম আ ার না িময়া লী ৭২১৪৭৬১৯৪৪৪৯৮ ০৪ 
577. ইি স িময়া আ  শােহদ লী ১৯৫২৭২১৪৭১৩৯৪৯৮৭১ ০৪ 
578. মাঃ কা ন িময়া মা: আ  আন লী ৭২১৪৭৪৭০০৭১৮৫ ০৪ 
579. মা: ইনচান িময়া মা: ফজ  িময়া লী ৭২১৪৭৪৭০১৩৯৯৫ ০৪ 
580. মা আ ার েবল িময়া লী ৭২১৪৭৪৭০০৭২০০ ০৪ 
581. িশিরন আ ার কা ন িময়া লী ৭২১৪৭৪৭০০৭১৮৬ ০৪ 
582. হােমদা আ ার আ  চান আলী লী ৭২১৪৭৪৭০০৭১৯৭ ০৪ 
583. নাজমা আ ার র উ ীন লী ৬৪০৩৭৬৩৭২২ ০৪ 
584. মা: িজ  িময়া সােহদ আলী বজগাতী ৭২১৪৭৪৭০০৭৫১৩ ০৪ 
585. মাসা: হেলনা আ ার কিবর উি ন 

তা কদার 
লী ৭২১৪৭৪৭০১৩৬৩৩ ০৪ 

586. দােলনা আ ার এরশাদ িময়া লী ৯৫৭২৮৩৩১৭৭ ০৪ 
587. মা: নািজম উি ন আ: সামাদ লী ৭২১৪৭৪৭০০৭১৮৩ ০৪ 
588. মাসা: অ ফা আ ার নািজম উ ন তাং লী ৭২১৪৭৪৭০১৩৬৩৫ ০৪ 
589. মা: তািজম উি ন তাং আ: সামাদ লী ৭২১৪৭৪৭০১৩৬২৯ ০৪ 
590. মা: কিবর উি ন তাং আ: সামাদ লী ৭২১৪৭৪৭০১৩৬৩২ ০৪ 
591. মা: রােসল তা কদার আ: সামাদ লী ৭২১৪৭৪৭০১৩৬৩৪ ০৪ 
592. রেহনা আ ার মা: ব ল িময়া লী ৭২১৪৭৪৭০০৭১৮৭ ০৪ 
593. রাবা আ ার মা: সিলম লী ৭২১৪৭৪৭০০৭৩১৯ ০৪ 
594. আ ল ক ছ আ: রিহম লী ৭২১৪৭৪৭০১৩৭৯৯ ০৪ 
595. মা: সাই ল ইসলাম মা: খােলক র জফর র ১৯৯২৭২১৪৭৪৭০০০১১৬ ০৪ 
596. মা: সিলম িময়া ত: আসর উি ন বজগাতী ৭২১৪৭৪৭০০৭৬৮৩ ০৪ 
597. মাসা: েবদা আ ার মা: রিহম উি ন লী ৭২১৪৭৪৭০০৭৩৬৫ ০৪ 
598. মা: ৎফর রহমান খােলক র জফর র ৭২১৪৭৪৭০১৫৩২৪ ০৪ 
599. িশ ী আ ার আলীম উি ন লী ৭২১৪৭৪৭০০৭২৯২ ০৪ 
600. আ ল আিজজ ত: আ: রিহম লী ৭২১৪৭৪৭০১৩৭৯৭ ০৪ 
601. িরপা আ ার আ ল ছালাম লী ৭২১৪৭৪৭০০৭২৪৯ ০৪ 
602. আ ল লিতফ ত: আ: রিহম লী ৭২১৪৭৪৭০১৫০০৫ ০৪ 
603. আিছয়া আ ার আ: মিজদ বজগাতী ৭২১৪৭৪৭০০৭৬৯৭ ০৪ 
604. আ: ছালাম আ: রিহম লী ৭২১৪৭৪৭০০৭২৪৮ ০৪ 
605. আ ল িজলানী আ: রিহম লী ৭২১৪৭৪৭০০৭৩৯৯ ০৪ 
606. এমদা ল হক আ: গ র লী ৭২১৪৭৪৭০০৭৩৭৭ ০৪ 
607. ক না আ ার আ: আিজজ লী ৭২১৪৭৪৭০০৭২৫১ ০৪ 
608. মা: শিহ াহ ইয়া আ: জিলল ইয়া বজগাতী ৭২১৪৭৪৭০০৭৮৪২ ০৪ 
609. মাসা; শা  মিন শিহ াহ বজগাতী ৭২১৪৭৪৭০০৭৮৪৯ ০৪ 
610. মা; রিফ ল ইসলাম আ: জিলল লী ১৯৯৮৭২১৪৭৪৭০০০০০৬ ০৪ 
611. র জাহান আল  িময়া লী ৭২১৪৭৪৭০০৭১৫৮ ০৪ 
612. মাছা: আেবদা আ ার সাপ  িময়া লী ৭২১৪৭৪৭০০৭১৬৮ ০৪ 
613. জ াৎ া বগম কেলছ িময়া লী ১৯৬২৭২১৪৭৪৭০০০০০১ ০৪ 
614. মাসা: রিজয়া আ ার আ: জ ার লী ৭২১৪৭৪৭০০৭১০৬ ০৪ 
615. মা: িজয়াউর রহমান মা: খােলক র জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৭৮৯৫ ০৪ 
616. মা: আ: রিশদ আরব আলী বজগাতী ৭২১৪৭৪৭০০৭৫২২ ০৪ 



617. মা: আল আিমন আ: জিলল বাগপাড়া ৭২১৪৭৪৭০০৭৮৪৫ ০৪ 
618. মাছা: রেহনা আ ার মা: মাহতাব উ ীন বাগপাড়া ৭২১৪৭৪৭০০৭৭১৯ ০৪ 
619. মা: হািদছ িময়া ত: লাল িময়া বাগপাড়া ৭২১৪৭৪৭০০৭৮৭৪ ০৪ 
620. মা: আলী হােসন িসরা ল ইসলাম লী ৭২১৪৭৪৭০০৭২৪৭ ০৪ 
621. স ষ িময়া আ: মিজদ লী ৭২১৪৭৪৭০০৭৩৭৯ ০৪ 
622. মাসা: রিজয়া আ ার আ: জ ার লী ৭২১৪৭৪৭০০৭১০৬ ০৪ 
623. মা: মাজহা ল ইসলাম সে াষ িময়া লী ৯১০৩১১৪১৬২ ০৪ 
624. বািজদ িময়া ত: ওয়ািফজ আলী লী ৭২১৪৭৪৭০০৭৯০০ ০৪ 
625. মাছা: শফালী আ ার মা: সে াষ িময়া লী ৩৩০৩৯৩২৬৮৯ ০৪ 
626. মাসা: পি েতর মা পাঠান িময়া লী ৭২১৪৭৪৭০০৭৮১৪ ০৪ 
627. মাঃ ড  িময়া নবাব আলী লী ৭২১৪৭৪৭০০৭৫৩৮ ০৪ 
628. মা: লাট িময়া তাতা িময়া লী ৭২১৪৭৪৭০০৭১৫৭ ০৪ 
629. জিরনা  আ ার মা: লাট িময়া লী ৭২১৪৭৪৭০০৭১৫৬ ০৪ 
630. মা: সালমান আহ দ লী ৬৭১৫৮৩৭৪৫৫২৮১ ০৪ 
631. িবলিকস আ ার পন িময়া লী ৭২২৪৭০৭৮২১৭৩২ ০৪ 
632. মা: িসরা ল ইসলাম নবী হােসন লী ৭২১৪৭৪৭০০৭২৪৫ ০৪ 
633. মা: মিত িময়া ফরেহােসন লী ৭২১৪৭৪৭০০৭১৯০ ০৪ 
634. মা: আউয়াল ফজ ল হক লী ৭২১৪৭৪৭০০৭২৩৩ ০৪ 
635. মা: মিহ র রহমান মা: ম ল হক জফর র ১৯৯৪৭২১৪৭৪৭০০০১০৭ ০৪ 
636. িবলিকছ আ ার জয়নাল উি ন লী ৭২১৪৭৪৭০০৭২৯০ ০৪ 
637. মা: সাফােয়ত িময়া জয়নাল উি ন লী ১৯৯২৭২১৪৭৪৭০০০০১৫ ০৪ 
638. মাসা: রজাহান আিসদ িময়া জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৭৯৪৪ ০৪ 
639. শাহ আলম জয়নাল উি ন লী ৭২১৪৭৪৭০১৩৭৯৪ ০৪ 
640. হাই র রহমান আিশদ িময়া বাগপাড়া ৪১৭২৯৯৪২৮৯ ০৪ 
641. লতানা আ ার মা: ফজ ল হক বাগপাড়া ১৫০৯২৫০৭৯ ০৪ 
642. মা: সাহাগ খ কার স জ খ কার বাগপাড়া ৭২১৪৭৪৭০০৭৭২৩ ০৪ 
643. মা: আিত ল ইসলাম আ: রিশদ বাগপাড়া ১৯৮৮৭২১৪৭৪৭০০০০১০ ০৪ 
644. মা: তারা িময়া খ কার জমেসদ আলী বাগপাড়া ৭২১৪৭৪৭০০৭৭২৫ ০৪ 
645. মা: স জ িময়া জমেসদ আলী খ কার বাগপাড়া ৭২১৪৭৪৭০০৭৭২০ ০৪ 
646. আ ল হিকম আ; মিজদ বাগপাড়া ৭২১৪৭৪৭০০৭৭১০ ০৪ 
647. মা; জিসম উি ন খ কার জমেসদ আলী খ কার বাগপাড়া ৭২১৪৭৪৭০০৭৭২৬ ০৪ 
648. মা: আ র রািশদ মিফজ উি ন বাগপাড়া ৭২১৪৭৪৭০০৭৭১৮ ০৪ 
649. মা: চান িময়া মাে াল হােসন বাগপাড়া ৭২১৪৭৪৭০০৭৭৮০ ০৪ 
650. মা: হািব র রহমান রইছ উি ন বাগপাড়া ৭২১৪৭৪৭০০৭৮০১ ০৪ 
651. আ ল হিলম তারাবালী ী বাগপাড়া ৭২২৪৭০৭৮২১৭৮৬ ০৪ 
652. মা: আন  িময়া আ: জ ার লী ৭২১৪৭৪৭০০৭১০৯ ০৪ 
653. মা: হািসম উি ন রাজধর িময়া বাগপাড়া ৭২১৪৭৪৭০০৭৮৬৪ ০৪ 
654. স ল কিবর হািসম উি ন বাগপাড়া ৭২১৪৭৪৭০০৭৮৬৯ ০৪ 
655. মা: উমর িসি ক ওয়ােহদ আলী ী বাগপাড়া ৭২১৪৭৪৭০০৭৯৫১ ০৪ 
656. িহমান িময়া মিত িময়া বাগপাড়া ৭৩২৭৩৪৮৮৪৮ ০৪ 
657. মা: দয় িময়া মিত িময়া বাগপাড়া ৬০১৩৫৮৩৯৮১ ০৪ 
658. মা: রিফ ল ইসলাম আ: জিলল বাগপাড়া ১৯৮৭৭২১৪৭৪৭০০০০০৬ ০৪ 
659. মা: স জ িময়া সাজত আলী বাগপাড়া ৭২১৪৭৪৭০০৭৯৫৪ ০৪ 
660. আিপয়া আ ার ব ল িময়া বাগপাড়া ১৫১৩৬০৫৬১০ ০৪ 
661. জািকয়া আ ার আ: হােসম বাগপাড়া ৭৩৩৪০৮৯৮৫৬ ০৪ 



662. মা: ম ল হক চৗ রী জ ল ইসলাম া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৬৯০ ০৫ 
663. মা: গাউছ িময়া মা: চান িময়া া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৭৪৭ ০৫ 
664. মাসা: আেমনা আ ার আ: রািশদ া নজাত ৭৫৫২৪৭০২১১৪ ০৫ 
665. মা: আ ল হিকম আ: রহমান া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৬৪৮ ০৫ 
666. দয় িময়া বা ল িময়া া নজাত ১০২৬৯৬৪৭১৬ ০৫ 
667. রামান চৗ রী মা: ম ল হক 

চৗ রী 
া নজাত ১৯২৯৭৭৪৬০০ ০৫ 

668. মাসা: আপচান বা  ত: সানা িময়া া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮০৩০ ০৫ 
669. মা: চান িময়া আ: জ ার া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮০৪৩ ০৫ 
670. মা: জ র িময়া মা: চান িময়া া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮০৪৪ ০৫ 
671. মা: রিব ল ইসলাম ইসরািফল িময়া া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৭৪৫ ০৫ 
672. মাছা: ারে ছা ত; লবস ঞা া নজাত ১৯৩০৭২১৪৭৪৭০০০০০১ ০৫ 
673. মাসা: সািব াহার ওয়ােহদ খান া নজাত ৬৮৮২৪৭৭৩০৭ ০৫ 
674. মা: ল হক ঞা রজব আলী ঞা া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮০৩৩ ০৫ 
675. মা: হািসম উি ন ত; তােহর আলী া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮০৫৮ ০৫ 
676. মাসা: আ রা আ ার আনসার উি ন া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৭০৪ ০৫ 
677. মাছা: েবদা বগম র হােসন া নজাত ৩২৮৮৫৯০৫৩৪ ০৫ 
678. মাসা: হেলনা আ ার সয়দ িমলন িময়া া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৬০২ ০৫ 
679. মা: আ  তােহর ত: লােলর বাপ া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৫৯০ ০৫ 
680. মাসা: ছােলমা আ ার উসমান িময়া া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৫৮০ ০৫ 
681. মা: মন িময়া সয়দ াহাব া নজাত ১৯৯১৭২১৪৭৪৭০০০০৭১ ০৫ 
682. সয়দা ঝরনা মা: আ ল বাশার া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৬৮৩ ০৫ 
683. মাসা: সান রা আ ার সয়দ ম ল হক া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৬৮৬ ০৫ 
684. সাই ল ইসলাম ত; ল ব  া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮০৮৪ ০৫ 
685. মাসা: মিমনা আ ার সয়দ আলী া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৭০০ ০৫ 
686. মাসা: েমলা আ ার রিহছ উি ন া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৭৮১ ০৫ 
687. মজ  আ ার আ ল ম াস া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮১৪৯ ০৫ 
688. এমদা ল হক তােহর আলী া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮০৫৪ ০৫ 
689. সয়দা ইয়াছিমন আ ার পা ল িময়া া নজাত ২৪০৭৯৬৪৪৮১ ০৫ 
690. মাসা: চান বা  আ র ত: আ: হািমদ া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৭৭ ০৫ 
691. মাসা: খােলদা পারভীন রতন িময়া া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৭৭৩ ০৫ 
692. আ ল খােলক বা র আলী া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৭৮২ ০৫ 
693. সয়দা চায়না আ ার আ ল ক ছ া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৬০০ ০৫ 
694. িবলিকছ আ ার িকরন িময়া া নজাত ১৯৭৮৭২১৪৭৪৭০০০০০৫ ০৫ 
695. মা: ফজ  িময়া সাবান হােসন া নজাত ৭২১৪৭৪৭০১৫০৮১ ০৫ 
696. মা; আ ল ওয়াহাব জােহর উি ন জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮২০৪ ০৫ 
697. মাসা: ডিল আ ার মা: ব ল িময়া জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮৩৮৪ ০৫ 
698. ল  িময়া কা  মীর জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮৬৮১ ০৫ 
699. মা: কা ন িময়া মা: আ: ছাবান জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮৩৪৮ ০৫ 
700. মা: স  আ ার ত: শাহজাহান জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮৩৬০ ০৫ 
701. মাছা: শাপনা আ ার শাহজাহান জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮৪৪৮ ০৫ 
702. মাসা: িশউলী আ ার মা: ীন ইসলাম জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮৩০৮ ০৫ 
703. আইিরন আ ার ল জ িময়া জফর র ৯১৬৩৯৩৬৪৬২ ০৫ 
704. মা: রতন িময়া মা: ফজ র রহমান জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮৭৭২ ০৫ 
705. মাসা: ম রা আ ার মা: বজ  মি ক জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮১০৯ ০৫ 



706. সয়দ লাট িময়া হািলম উি ন বাঘমারা ৭২১৪৭৪৭০১০৬৮৫ ০৫ 
707. মা: ইসলাম উি ন সয়দ হাশর উি ন াহ নজাত ৯১১৩৫৭১৪২২৭৭৮ ০৫ 
708. মা; আ: হািসম ত; হােছন আলী জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮২৯০ ০৫ 
709. মা: ক  িময়া ম াজ আলী জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮২৫৯ ০৫ 
710. মা; আ  িময়া ল িময়া জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮২২৯ ০৫ 
711. ইসরািফল র হােসন জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮৬১৫ ০৫ 
712. জয়বা  আ ার জােহদ বপারী জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮৮৫৭ ০৫ 
713. মাসা: িরনা আ ার আিতক িময়া া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৮২৫ ০৫ 
714. মাসা: িফয়া আ ার আিতক িময়া া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৮২২ ০৫ 
715. মা: টন িময়া মা: িশদ িময়া া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৮৫৪ ০৫ 
716. আ: জিলল ত: গােমজ আলী া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৮১৮ ০৫ 
717. মা: স র রহমান ত: জােহর উি ন জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮২০৬ ০৫ 
718. মা: মিজ র রহমান ত: জােহর উি ন জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮১৯৯ ০৫ 
719. মাসা: আিছয়া খা ন জিহ ল ইসলাম জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮২২ ০৫ 
720. মা: আহাদ িময়া স র রহমান ইয়া জফর র ৭২১৪৭৪৭০০০০০২ ০৫ 
721. মাসা: দােলনা আ ার শিফ ল ইসলাম জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮৪০২ ০৫ 
722. মা: লাইমান আিতক িময়া া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৮২৩ ০৫ 
723. মা: আলী উসমান মা: আ: র া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৬৭৫ ০৫ 
724. মা: ীন ইসলাম সয়দ আ: র া নজাত ৪৬০৫২০২৫৯৯ ০৫ 
725. মা: রাজন িময়া মাঃ ছােদক িময়া া নজাত ৪২০৩৯০৭৪১৭ ০৫ 
726. সীমা মাক দ খা া নজাত ৩৩১৩০৩১০৪৫৬৮২ ০৫ 
727. মা: আ াহ হােসন আলী া নজাত ৮৬৮০৪৯৯৭২৩ ০৫ 
728. মা: বেলকা আ ার মা: ব লা া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৬২৪ ০৫ 
729. মাসা: শাহানারা আ ার মা: রাকন উি ন া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৮৬৩ ০৫ 
730. মা: কা ন িময়া ত: িসরাজ উি ন া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৭১৩ ০৫ 
731. মাসা: আেমনা আ ার মা: মা দ িময়া া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৬১১ ০৫ 
732. আ ল কােসম আ: হািমদ া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৭৭৫ ০৫ 
733. মাছা: লাবনী আ ার মা: িরটন িময়া া নজাত ১৯৯২৭২১৪৭৪৭০০০০৮২ ০৫ 
734. মা: ইসলাম উি ন ত: র হােসন া নজাত ১৯৮৯৭২১৪৭৪৭০০০০০২ ০৫ 
735. সয়দ ম ল হক ত: কজমীর া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৬৮০ ০৫ 
736. কালা িময়া ত: জ আলী া নজাত ৯১১৩৫৭৪২২৮৩১ ০৫ 
737. মা: মদিলশ িময়া আ ল বােরক া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৫২৩ ০৫ 
738. মা: আ: রা াক মগল হােসন া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৯১১ ০৫ 
739. মা: মিত িময়া ত: গােমজ আলী া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৮১৮ ০৫ 
740. িবলিকস লহাস িময়া া নজাত ২৬৯৫০৪৭৩৮১০৮ ০৫ 
741. মা: লাল িময়া েবদ আলী া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৯৫৪৮ ০৫ 
742. মা; শাহজাহান ইয়া হািফজ উি ন া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৫৮৬ ০৫ 
743. মা: আ  সাইদ আ ল সিজদ া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৬৫৬ ০৫ 
744. খােদজা বগম আমীর উ ীন া নজাত ৫৮১৭৪৫১২৪৭১৭১ ০৫ 
745. আলািমন হােসন আ: বােরক ঞা চৗ িরয়া ৭২১৪৭৪৭০০৯৫৫৫ ০৫ 
746. মাসা: িবউ  আ ার মা: স র রহমান জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮২০৭ ০৫ 
747. মাসা: কািকলা আ ার আ  হামজা া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৮৬২ ০৫ 
748. মাসা: সােজদা আ ার আিজ ল হক জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮২০১ ০৫ 
749. মাসা: সলী আ ার মা: র  িময়া া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৮১০ ০৫ 
750. মা: রিব িময়া আ: হািমদ া নজাত ১৯৮৩৭২১৪৭৪৭০০০০১০ ০৫ 



751. মাসা: কমলা আ ার ত: িসি ক িময়া া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৮৬১ ০৫ 
752. মাসা: রজাহান আ াছ িময়া া নজাত ১৯৭৮৭২১৪৭৪৭০০০০০৩ ০৫ 
753. মাসা:  িশপন আ ার স রান  রহম া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৮২৮ ০৫ 
754. মাসা: আকিলমা আ ার ম আলী জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮৩০৭ ০৫ 
755. মা: স জ িময়া নবাব আলী া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৬২৬ ০৫ 
756. মা; দয় খান মা: সাই ল খা া নজাত ৭৩০১৭৮৮৫৫৫ ০৫ 
757. মা: সাই ল ইসলাম খান সােহদ খান া নজাত ৭২১৪৭৭৪৯৯৯৫৩৬ ০৫ 
758. মা: উছমান িময়া আফাজ মীর া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৬৭৭ ০৫ 
759. মাসা: আেবর মা আফাজ উি ন া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৫৮২ ০৫ 
760. মজ  আ ার আ ল ম াস া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮১৪৯ ০৫ 
761. িমনা আ ার ব ল িময়া া নজাত ৯১১৩৫৭১৪২২৮২৯ ০৫ 
762. মাসা: আ রা আ ার আনসার উি ন া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৭০৪ ০৫ 
763. মাসা: জয় না আ ার হা ল খ কার া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮০৭৭ ০৫ 
764. মা: হািব র রহমান ঞা হািফজ উি ন ঞা া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৬৬৫ ০৫ 
765. মা: শাহীন িময়া হািব র রহমান া নজাত ১৯৮৮৭২১৪৭৪৭০০০০১১ ০৫ 
766. মাছা: পির ার বগম আ াস আলী া নজাত ১৯৫৬৯১১৩৫৭১৪২২৮৪৮ ০৫ 
767. মাসা: মিদনা আ ার মা: তিহদ িময়া া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮২৪৫ ০৫ 
768. মা: আজহা ল ইসলাম শাহীন মা: িসি র রহমান া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৬৪০ ০৫ 
769. মাসা: িরনা আ ার আ: রিহম া নজাত ৭২১৪৭৪৭০১২৪১০ ০৫ 
770. মা: আলী উছমান ত: নওয়াব আলী জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮৩৬৫ ০৫ 
771. মাহা দ আলী আ ল হাই জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮৪৪৫ ০৫ 
772. মা: আ ল জিলল িসি র রহমান জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮২৬৩ ০৫ 
773. মা: শামীম ল ইসলাম জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮৩৫৩ ০৫ 
774. মা: রিফ ল ইসলাম শিরয়ত আলী ঞা জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮৯৫০ ০৫ 
775. লহাজ উি ন আ: রািশদ জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮৯০১ ০৫ 
776. সাহাগ িময়া মা: শিফ ল ইসলাম জফর র ৪২০৪৫৫৯৭০ ০৫ 
777. মাসা: হা না আ ার মা: আলমগীর জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮১৭৪ ০৫ 
778. মা: শা  িময়া মিফজ উি ন ঞা জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮৫৮৩ ০৫ 
779. মা: নজ ল ইসলাম আ: আিজজ জফর র ১৯৬৩৭২১৪৭৪৭০০৮৫৬৮ ০৫ 
780. মাসা: হািফজা আ ার লাইমান জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮৮২৬ ০৫ 
781. মা: মা দ িময়া যাদব িময়া জফর র ১৯৫৪৭২১৪৭৪৭০০৮৬২৫ ০৫ 
782. মা: এমদা ল হক মা: আিতক িময়া জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮৮২৪ ০৫ 
783. েবয়া আ ার শহীদ িময়া জফর র ৭৩৬৩৯৪০০৩৭ ০৫ 
784. মা: েয়ল িময়া মা: মা দ িময়া জফর র ৪৬৫৭৮৬৭৩৭২ ০৫ 
785. মা: এিমল িময়া মা: ব লার বাপ জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮৬৫৫ ০৫ 
786. মা: খায় ল ইসলাম মি ক সাম র রহমান মি ক জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮৬২৭ ০৫ 
787. েয়ল িময়া আ: রউফ জফর র ১৯৯০৭২১৪৭৪৭০০০০৩৩ ০৫ 
788. সজীব আলম সাম র রহমান জফর র ১৯৮৪৭২১৪৭৪৭০০০০১৭ ০৫ 
789. মা: জ আলী মিতউর রহমান জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮১৬২ ০৫ 
790. মা: শাহ আলম মা: ব ল িময়া া নজাত ১৯৯৪৭২১৪৭৪৭০০০০০৭ ০৫ 
791. মা: রতন িময়া িসি র রহমান জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮৪২৩ ০৫ 
792. মাসা: আয়শা আ ার িসি র রহমান জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮৬৪৩ ০৫ 
793. মা: ল ইসলাম নবালী ইয়া া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৫১৫ ০৫ 
794. মাছা: ফিরদা আ: ক ছ পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯২৩৭ ০৬ 
795. র  আ: মিজদ পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯০০৩ ০৬ 



796. ফয় ন নাহার িব াল িময়া পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯০৫১ ০৬ 
797. মা: মিনর হােসন ইসলাম উি ন পালড়া ১৯৯৫৭২১৪৭৪৭০০০০০৪ ০৬ 
798. মা: ন িময়া আ: মিজদ পালড়া ৭২১৪৭৪৭৫২৯২৭৩ ০৬ 
799. আিছয়া আ ার জােহদ িময়া পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯১৫১ ০৬ 
800. মা: আ ল ম াফ রজব আলী পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯০৯৭ ০৬ 
801. র ল িময়া করামত আলী রাঘব র ৭২১৪৭৪৭০০৯৮৩১ ০৬ 
802. জয়নব আ ার আ ল কােসম রাঘব র ৭২১৪৭৪৭০০৯৮৮৬ ০৬ 
803.  িময়া র ন িময়া রাঘব র ৭২১৪৭৪৭০০৯৮৩২ ০৬ 
804. বাবিল আ ার আফ  িময়া রাঘব র ৮২৫৩৯০০৭৩৫ ০৬ 
805. পারিভন আ ার আ: রিশদ রাঘব র ৭২১৪৭৪৭০০৯৬১৫ ০৬ 
806. রিহমা আ ার হািবজ িময়া রাঘব র ৭২১৪৭৪৭০০৯৬৬১ ০৬ 
807. পিপ আ ার মিতন িময়া রাঘব র ৭২১৪৭৪৭০০৯৯৮০ ০৬ 
808. আ ল হিলম আকবর আলী রাঘব র ৭২১৪৭৪৭০০৯৬০৪ ০৬ 
809. নারায়ন চ  দবনাথ অশনী চ  দবনাথ পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯১৯০ ০৬ 
810. রামান মাহ ল হক পালড়া ৬০০৩৯৪৪১৭৭ ০৬ 
811. েবদা আ ার আ: ম াফ পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯৮০৮ ০৬ 
812. মা: আল আিমন হােসন মা: শিফ ল ইসলাম চৗ িরয়া ৭২১৪৭৪৭০০৯৫৫৮ ০৬ 
813. মা: আ  িসি ক ত: আ: ক ছ চৗ িরয়া ৭২১৪৭৪৭০০৯৫১৯ ০৬ 
814. ছ  িময়া বাবর আলী রাঘব র ৭২১৪৭৪৭০০৯৮৫৬ ০৬ 
815. কালাম িময়া আিমর উি ন রাঘব র ৭২১৪৭৪৭০০৯৮৫০ ০৬ 
816. মা: হািফ ল িময়া হাজী ফজর আলী রাঘব র ৭২১৪৭৪৭০০৯৭৭৪ ০৬ 
817. রিব ল ইসলাম র ল িময়া রাঘব র ১৯৪০৩০০৫৬৭ ০৬ 
818. আিকয়া আ ার মা: ইনছান িময়া রাঘব র ২৮৫৪৫০০৯২৯ ০৬ 
819. অ ফা আ ার জিসম রাঘব র ৭২১৪৭৪৭০০৯৮১৮ ০৬ 
820. মা: ম াফ মি ক িমযা রাঘব র ৭২১৪৭৪৭০০৯৫৮৮ ০৬ 
821. মাসা: িফয়া আ ার মা: আ: হাই রাঘব র ৭২১৪৭৪৭০০৯৯৭২ ০৬ 
822. জ আলী বাবর আলী রাঘব র ৭২১৪৭৪৭০০৯৮৯৮ ০৬ 
823. আিন ল হক আ ল হািসম রাঘব র ৭২১৪৭৪৭০০০০৫২ ০৬ 
824. মাসা: াহার আ: রা াক রাঘব র ৭২১৪৭৪৭০০৯৯৬৩ ০৬ 
825. রীতা ইছাক িময়া রাঘব র ৯১১০৮৪০৭৫৩২৮৮ ০৬ 
826. কন িময়া ত: সয়দ আলী রাঘব র ৭২১৪৭৪৭০০৯৮৮৮ ০৬ 
827. স  িময়া নওয়াব আলী রাঘব র ৭২১৪৭৪৭০০৯৬৮০ ০৬ 
828. আ  তােহর জ আলী রাঘব র ৭২১৪৭৪৭০০৯৬৯৭ ০৬ 
829. লাকী আ ার মা: মা ন রাঘব র ৭২১৪৭৪৭০০৯৫৮৬ ০৬ 
830. আন নাহার আ ার মা: ছ  িময়া রাঘব র ২৪১৩৬৫৬৮২৪ ০৬ 
831. আ ল জ ার ত: সয়দ আলী রাঘব র ৭২১৪৭৪৭০০৯৯০৩ ০৬ 
832. ল ইসলাম হলাল উি ন রাঘব র ৭২১৪৭৪৭০০৯৮৬৫ ০৬ 
833. েলনা বগম ল হক রাঘব র ৫৮১৭৪১৩২০৩৫৫৬ ০৬ 
834. ছ রা আ ার কা ন িময়া রাঘব র ৭২১৪৭৪৭০০৯৮৫২ ০৬ 
835. িবনা রানী সরকার সমল সরকার রাঘব র ৭২১৪৭৪৭০০৯৭৬২ ০৬ 
836. হাওয়া আ ার রাকন িময়া রাঘব র ৭২১৪৭৪৭০০৯৮৮৯ ০৬ 
837. ছ  িময়া বাবর আলী রাঘব র ৭২১৪৭৪৭০০৯৮৫৬ ০৬ 
838. আব স সা ার তারা িময়া পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯২৯৩ ০৬ 
839. মা: মািম র রহমান সাম  উি ন পালড়া ১৯৯১৭২১৪৭৪৭০০০০৫৭ ০৬ 
840. ত রা  আ ার সাম  িময়া পালড়া ৭২১৪৭৪৭০১২০৭৯ ০৬ 



841. ইিলয়াস িময়া আ: ওয়ােহদ ঞা পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯৪৯৮ ০৬ 
842. স া রানী অিশিন দবনাথ পালড়া ৭২১৪৭২০০৫৮৪০৪ ০৬ 
843. অ ফা আ ার রতন িময়া পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯১৮৭ ০৬ 
844. ত রা তৗিহদ পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯৪০০ ০৬ 
845. রািকয়া আ ার আ াস িময়া পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯১১৫ ০৬ 
846. লসী মার সরকার শেলন চ  সরকার পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯২৯৭ ০৬ 
847. মাছা: রািবয়া আ ার আ: ম াফ পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯০৯৮ ০৬ 
848. আরতী রানী দাস সে াষ চ  দাস পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯৩৪৯ ০৬ 
849. রেহনা আ ার আ: মােলক পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯০৯২ ০৬ 
850. আিজ ল আ ল কািদর পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯৪৩৬ ০৬ 
851. ইয়াসিমন আ ার আিজ ল পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯৪৩৭ ০৬ 
852. মা: আ  শািহদ িময়া বাবর আলী পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯০৬৩ ০৬ 
853. িব াল িময়া আ: হিকম পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯০৫০ ০৬ 
854. েয়ল িময়া মিতউর রহমান পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯০৩৪ ০৬ 
855. হ দ িময়া আরব আলী পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯০৭৪ ০৬ 
856. মা: আ  শািহদ িময়া ত: আরব আলী পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯০৬৩ ০৬ 
857. স  আ ার র ইসলাম পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯৪৫৭ ০৬ 
858. রেহনা আ ার আ: মােলক পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯০৯২ ০৬ 
859. আ ল িময়া রাব আলী পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯১৫৪ ০৬ 
860. অ হা আ ার আ  শািহদ পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯০৫৮ ০৬ 
861. ছােলহা আ ার সাতাব উি ন পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৫৪২৩ ০৬ 
862. েরলা আ ার ফজ  িময়া পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯০৩৫ ০৬ 
863. আর  িময়া িদল মা দ পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯৭৪১ ০৬ 
864. জেলহা খা ন গাজী রহমান পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯১৬৫ ০৬ 
865. আি য়া আ ার ত: িসি ক পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯০০৬ ০৬ 
866. লিলতা আ ার আ ল আিজজ পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯০৭৮ ০৬ 
867. রািবয়া আ ার আ ল ম াফ পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯০৯৮ ০৬ 
868.  শীল তরনী শীল পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯৩৮৯ ০৬ 
869. পা া  রিফ ল পালড়া  ৭২১৪৭৪৭০০৮০৫১ ০৬ 
870. সাবল নম দাস রাম নম দাস পালড়া  ৭২১৪৭৪৭০০৭৯০৭ ০৬ 
871. জ রা চান িময়া পালড়া  ৭২১৪৭৪৭০০৮৯০৩ ০৬ 
872. রািজয়া আলীম উি ন রাঘব র ৭২১৪৭৪৭০০৯৬৫৭ ০৬ 
873. মা: কিছম উি ন জলকদর ঞা পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯২২৯ ০৬ 
874. জাহা ারা আ ার ম উি ন পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯২৩০ ০৬ 
875. জিহর উি ন আ: বােরক পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯০৮৭ ০৬ 
876. আিছর উি ন আ ল বােরক পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯১২১ ০৬ 
877. বািকর উি ন আ ল বােরক পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯০০৫ ০৬ 
878. মাসা: জাহানারা খা ন আ র খােলক চৗ িরয়া ৭২১৪৭৪৭০০৯৫৭৮ ০৬ 
879. মাসা: বগম আ ার হা ল খা পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯৭২৪ ০৬ 
880. আ ল কােসম ত: সয়দ আলী রাঘব র ৭২১৪৭৪৭০০৯৮৮৪ ০৬ 
881. রািকয়া মিতউর রহমান পালড়া  ৭২১৪৭৪৭০০৯০২৮ ০৬ 
882. মা: মািম র রহমান সাম  উি ন পালড়া ১৯৯১৭২১৪৭৪৭০০০০৫৭ ০৬ 
883. মা: স জ িময়া মা: তােহর উি ন পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯০৬৫ ০৬ 
884. লিতফা আ ার না িময়া পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯০৩১ ০৬ 
885. না িময়া মিতউর রহমান পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯০৭২ ০৬ 



886. আেবদা বগম আ: মিজদ পালড়া ৫৫০২০৮৪০৩০ ০৬ 
887. মাছা: কির ে ছা হািদ ল ইসলাম চৗ িরয়া ৭২১৪৭৪৭০০৯৬২১ ০৬ 
888. রতন িময়া মিতউর রহমান পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯০৩০ ০৬ 
889. কাজল রখা  িময়া রাঘব র ৭২১৪৭৪৭০০৯৭৮৮ ০৬ 
890. মা; িমনার হােসন সিলম উি ন পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯০৭১ ০৬ 
891. মা: আ ল ম াফ রজব আলী পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯০৯৭ ০৬ 
892. িব াল িময়া আ: হিকম পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯০৫০ ০৬ 
893. রিজয়া বগম আ: মিজদ তা কদার পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯০৭৯ ০৬ 
894. রািকয়া আ ার আ াস িময়া পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯১১৫ ০৬ 
895. সিলম িময়া তােল নওয়াজ খা পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯৬৬৬ ০৬ 
896. অ ল চ  দবনাথ হেম  চ  দবনাথ বাঘমারা ৭২১৪৭৪৭০১০৬৯৯ ০৭ 

897. রেম  চ  দবনাথ রামচরন চ  দবনাথ বাঘমারা ৭২১৪৭৪৭০১০৬৯৩ ০৭ 
898.  মার চ  দবনাথ তরনী কা  ধর বাঘমারা ৭২১৪৭৪৭০১০৭২৭ ০৭ 
899. সানা িময়া িকতাব আলী িব র ৭২১৪৭৪৭০১০৫৪২ ০৭ 
900. আমাল হক িকতাব আলী িব র ৭২১৪৭৪৭০১০৯৬৩ ০৭ 
901. মি ল িময়া সানাফর আলী িব র ৭২১৪৭৪৭০১০৭১৫ ০৭ 
902. জিমলা আ ার আ ব আলী িব র ১৯৪১৭২১৪৪৭০০০০০১ ০৭ 
903. আ াছ িময়া ত: সানাফর খা ন র ারগাতী ৭২১৪৭৪৭০১০০৮৩৫ ০৭ 
904. মা: আেনায়ার হােসন সাগর মা: বা ল িময়া িব পর ২৪০৪৫৬৬১৩১ ০৭ 
905. জাহানারা খা ন শা  িময়া িব র ৭২১৪৭৪৭০১০১৮৬ ০৭ 
906. হািলমা আ ার মিতউর রহমান িব র ৭২১৪৭৪৭০১০১৭০ ০৭ 
907. মা: আলমগীর মা: মা  িময়া িব র ১৯৯৪৭২১৪৭৪৭০০০০৭২ ০৭ 
908. মিজ র রহমান আ: বােরক িব র ৭২১৪৭৪৭০১০৮১০ ০৭ 
909. মা: ডািলম হােসন লাল িময়া িব র ৪২০৭৮১৩০৫ ০৭ 
910. মাসা: সারিমন আ ার হািব র রহমান র ারগাতী ৭২১৪৭৪৭০১০৮০৮ ০৭ 
911. পা ল আ: হািমদ র ারগাতী ৭২১৪৭৪৭০১০৮০৮ ০৭ 
912. আনার কিল আ: মাতািলব বাঘমারা ৭২১৪৭৪৭০১০৭৩৯ ০৭ 
913. মা: ফজ ল হক মাখ দ আলী িব র ৭২১৪৭৪৭০১০২১৬ ০৭ 
914. মা: ইকবাল হােমন মিতউর রহমান িব র ৭২১৪৭৪৭০১০০০৯০ ০৭ 
915. মা ন িময়া আ ল ক ছ িব র ৭২১৪৭৪৭০১০০০৩৩ ০৭ 
916. মাসা: নািগস আ ার মা: বজ  িময়া িব র ৭২১৪৭৪৭০১০২৯৫ ০৭ 
917. জােহরা আ ার ত: আ: হািমদ র ারগাতী ১৯৪২৭২১৪৭৪৭০০০০১ ০৭ 
918. তাসিমনা আ ার মিজ র রহমান র ারগাতী ৭২১৪৭৪৭০১০৮১৪ ০৭ 
919. খাই ে ছা বা ল িময়া র ারগাতী ৭২১৪৭৪৭০১০৮১৪ ০৭ 
920. জা া  আ ার চান িময়া র ারগাতী ৭২১৪৭৪৭০১০৮৮৫ ০৭ 
921. জসিমনা মা: আলীম উি ন িব র ১০৩১৯৮৪২৫৩ ০৭ 
922. মা: হােসন িময়া সরাফত আলী িব র ৭২১৪৭৪৭০১০২৫৭ ০৭ 
923. ফােতমা আ ার আ: হািসম র ারগাতী ৭২১৪৭৪৭০১০৮৩২ ০৭ 
924. সাই ল ইসলাম আ: বােরক র ারগাতী ৭২১৪৭৪৭০১০৮১১ ০৭ 
925. মাসা: জিরনা আ ার সাই ল ইসলাম র ারগাতী ৭২১৪৭৭৪৯৯৪৩১০ ০৭ 
926. ফিরদা আ ার আ াহ র ারগাতী ৭২১৪৭৪৭০১০৮৪২ ০৭ 
927. মািজয়া খা ন আ  িসি ক র ারগাতী ৭২১৪৭৪৭০১০৮২০ ০৭ 
928. মা: আ ল গিন ছেমদ আলী িব র ৭২১৪৭৪৭০১০১১৯ ০৭ 
929. মা: হািব র রহমান জবর আলী িব র ৭২২৪৭০৫৮১৭০৫৬ ০৭ 
930. ফােতমা আ ার আ ল হািসম র ারগাতী ৭২১৪৭৪৭০১০৮৩২ ০৭ 



931. আিজ ল হক র হােসন র ারগাতী ৭২১৪৭৪৭০১০৮৬৫ ০৭ 
932. মা: এরশাদ িময়া মা: ছােদক িব র ৭২১৪৭৪৭০১৩৫০৩ ০৭ 
933. মা: আর  িময়া আমীর উি ন িব র ৭২১৪৭৪৭০১০১৮১ ০৭ 
934. মা: হািদছ িময়া আ ল তা কদার িব র ৭২১৪৭৪৭০১০৩৯১ ০৭ 
935. মা: আ ল রািশদ আ: রািশদ িব র ৭২১৪৭৪৭০১০৯৮৪ ০৭ 
936. মাসা: িমনা আ ার আ ল খােলক িব র ৭২১৪৭৪৭০১০৩৮২ ০৭ 
937. মা: িব ল িময়া মা: ব ল িময়া িব র ৩৭৫৪৫১৪৭৫৪ ০৭ 
938. বা ল িময়া আ: জিলল র ারগাতী ৭২১৪৭৪৭০১০৮১৬ ০৭ 
939. মা: আ: ওয়াহাব আ: রািশদ িব র ৭২১৪৭৪৭০১০৯৮৪ ০৭ 
940. বাদল িময়া দ র আলী িব র ৭২১৪৭৪৭০১০ ০৭ 
941. মাসা: আেমনা আ ার ত: জ আলী িব র ৭২১৪৭৪৭০১০২৫৩ ০৭ 
942. জবা রানী  রাখাল ধর বাঘমারা ৫১১৫৫৩৮২৩২ ০৭ 
943. মা: জিহ ল ইসলাম মা: িগয়াস উি ন র ারগাতী ১৯৯২৭২১৪৭৪৭০০০৮৬ ০৭ 
944. েলছা আ ার মা: চান িময়া র ারগাতী ৭২১৪৭৪৭০১৩৫২৬ ০৭ 
945. মা: আিজ ল হক মাখ দ আলী িব র ৭২১৪৭৪৭০১০২২১ ০৭ 
946. ইয়াসিমন লাটিময়া র ারগাতী ৭২১৪৭৪৭০১০৮৭৯ ০৭ 
947. স জ িময়া ক দ আলী র ারগাতী ৭২১৪৭৪৭০১৩৫৩৩ ০৭ 
948. সাই ল হক র হােসন র ারগাতী ৭২১৪৭৪৭০১০৮৬২ ০৭ 
949. রৗশনা আ ার সন  র ারগাতী ৭২১৪৭৪৭০১০৮৬৮ ০৭ 
950. আেহনারা খা ন ই ািহম র ারগাতী ৭২১৪৭৪৭০১০৮৭৪ ০৭ 
951. আ ল কােসম আ: সেমদ র ারগাতী ৭২১৪৭৪৭০১০৯১১ ০৭ 
952. মা: সা াম আ ল কােসম র ারগাতী ১৯৯০৭২১৪৭৪৭০০০১৩৬ ০৭ 
953. আহ দ মাগল হােসন র ারগাতী ৭২১৪৭৪৭০১০৮৪৩ ০৭ 
954. িগের  চ  দাস ধীের  দাস বাঘমারা ৭২১৪৭৪৭০১০৬১৯ ০৭ 
955. মাসা: ঝরনা আ ার মা: ও দ িময়া িব র ৭২১৪৭৪৭০১০২৭৬ ০৭ 
956. মা: রইছ উি ন তয়ব আলী র ারগাতী ৭২১৪৭৪৭০১০৮৭১ ০৭ 
957. মাসা: আিছয়া খা ন আ: ক ছ বাঘমারা ৭২১৪৭৪৭০১০৭৩৩ ০৭ 
958. মা: ইি ছ িময়া ত: আেপল িব র ২৮৫৭৮৩১৮০০ ০৭ 
959. মাসা: িমনা আ ার মাঃ ছােদক িব র ৭২১৪৭৪৭০১০২৮৬ ০৭ 
960. শােহনা আ ার হার ল িময়া িব র ৭২১৪৭৪৭০১০৪০৮ ০৭ 
961. মমতা আ ার ছাই ল িময়া িব র ৭২১৪৭৪৭০১০৫১৪ ০৭ 
962. মাহা দ আলী ত; িমরাজ আলী িব র ৭২১৪৭৪৭০১০৫৫৫ ০৭ 
963. হা  িময়া সফর আলী র ারগাতী ৭২১৪৭৪৭০১০৮৯৯ ০৭ 
964. মা: আিজ ল ইসলাম ত: আেনায়ারা িব র ৭২১৪৭৪৭০১০১০৪৬৬ ০৭ 
965. মা: আন  িময়া ত: আ: বােরক িব র ৭২১৪৭৪৭০১০২০২ ০৭ 
966. আ াহ ত: জ আলী র ারগাতী ৭২১৪৭৪৭০১০৯২৫ ০৭ 
967. মা: িরপন িময়া ইনিজল িময়া িব র ৬০০৭৮৯৯৯৫৫ ০৭ 
968. মাসা: তাসিলমা আ ার নািজম উি ন িব র ৭২১৪৭৪৭০১০৫৬২ ০৭ 
969. সাহা  উি ন ত; আ: রহমান িব র ৭২১৪৭৪৭০১০৪২৬ ০৭ 
970. প  িময়া মইজ উি ন র ারগাতী ৭২১৪৭৪৭০১০৯০৮ ০৭ 
971. মা: জীবন ত: হােরস িব র ৭২১৪৭৪৭০১৩৫৪৭ ০৭ 
972. আ ল মাতািলব ত: আ াহ বাঘমারা ৭২১৪৭৪৭০১০৭৩৮ ০৭ 
973. খেগ  চ  মনমহন বাঘমারা ৭২১৪৭৪৭০১০৬৬৫ ০৭ 
974. িনেপ  চ  মহল বাঘমারা ৭২১৪৭৪৭০১০৬০৭ ০৭ 
975. মা: রায়হান কিবর মা: হািকম উি ন িব র ৯১১৩৫৮১০৭৯ ০৭ 



976. রািজনা আ ার কাই ল ইসলাম বাঘমারা ৭২১৪৭৪৭০১৩৪১০ ০৭ 
977. আ াছ িময়া ত: হাশর আলী বাঘমারা ১৯৬৮৭২১৪৭৪৭০০০০০১ ০৭ 
978. আ ল রিশদ ত: বা র আলী বাঘমারা ৭২১৪৭৪৭০১০৬৭৮ ০৭ 
979. শাজাহান মছিলশ িব র ৭২১৪৭৪৭০১০১৬৩ ০৭ 
980. বাদশা িময়া েমজ আলী র ারগাতী ৭২১৪৭৪৭০১০৯০৩ ০৭ 
981. আেনায়ারা খা ন আ  তােহর খা িব র ৭২১৪৭৪৭০১০৪৮৭ ০৭ 
982. স ষ চ  ধাসন চ  বাঘমারা ৭২১৪৭৪৭০১০৬৪৮ ০৭ 
983. ম  চ  ধাসন চ  বাঘমারা ৭২১৪৭৪৭০১০৬৬৩ ০৭ 
984. মা: আ ল হিকম ত: আমীর উি ন িব র ৭২১৪৭৪৭০১০৫৭৬ ০৭ 
985. পািপয়া আ ার আলীম উি ন িব র ৭২১৪৭৪৭০১০৫২৯ ০৭ 
986. মা: মিহম উি ন মা: ছিমর উি ন িব র ৭২১৪৭৪৭০১৩৫৫৩ ০৭ 
987. জাহানারা আ ার মা: আলীম উি ন িব র ৭২১৪৭৪৭০১০৫২৭ ০৭ 
988. সােহরা খা ন আ  সােদক িব র ৭২১৪৭৪৭০১০২৪৩ ০৭ 
989. মা: আ: হা ান র হােসন িব র ২৬১০৪৫৭৯১২৩৩৪ ০৭ 
990. মাসা: ব লা আ ার সাদত আলী িব র ৭২১৪৭৪৭০১০২৯৩ ০৭ 
991. মিজ র রহমান ত: লাল িময়া িব র ৭২১৪৭৪৭০১০০০১৪ ০৭ 
992. সন  িময়া ত; আ; হিকম র ারগাতী ৭২১৪৭৪৭০১০৮৬৭ ০৭ 
993. রেহলা আ ার আ িন বাদশা িময়া র ারগাতী ৭২১৪৭৪৭০১০৯৩৯ ০৭ 
994. মা: আ র রািশদ বাবর আলী বাঘমারা ১৯৭৬৭২১৪৭৪৭০০০০০২ ০৭ 
995. ফজদা আ ার আ ল রািশদ বাঘমারা ১৯৮৪৭২১৪৭৪৭০০০০০৭ ০৭ 
996. বজ র রহমান ত: আেনায়ার আলী িব র ৭২১৪৭৪৭০১০৪৭৩ ০৭ 
997. মা: ডািলম আই ব আলী িব র ৭৭৭৯৪০৯২৩৯ ০৭ 
998. মােজদা আ ার রিহম উি ন িব র ৭২১৪৭৪৭০১০৫৩০ ০৭ 
999. অ না রানী িনেপ  বাঘমারা ৭২১৪৭৪৭০১০৬০৯ ০৭ 

1000. আসমা আ ার গালাম মৗ া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৯০০ ০৮ 
1001. হািদছা আ ার আদম আলী জালাল র ৮৭০৩৯৭৪৯১৮ ০৮ 
1002. িজনা আ ার আয়া ল ইসলাম জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১১২৩ ০৮ 
1003. মাসা: পান রা আ ার মা: বাহার উি ন জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৭৭৫ ০৮ 
1004. হাসেন আরা ত: মাখেলছ জালাল র ২৬১১২৯৩২২৯০৮৪১ ০৮ 
1005. পন িময়া হািদছ ফিকর জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৯১৬ ০৮ 
1006. িরটন িময়া আ ল সা ার জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৯১১ ০৮ 
1007. আং রা আ ার হািদছ ফিকর জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৯০২ ০৮ 
1008. নাজমা আ ার আ: রহমান জালাল র ১৫৯২০৩৯০৯৮৮৩৬ ০৮ 
1009. েবদা বগম রিহজ উি ন জালাল র ২৬১৭২৮৩১১৩০২৬ ০৮ 
1010.  িময়া ত: ছােমদ আলী জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৮৯০ ০৮ 
1011. মাছা: রনাহার র িময়া জালাল র ৬৪৬৩৭০৯২১৯ ০৮ 
1012. নােজদা আ ার আ  িসি ক জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৮৯৪ ০৮ 
1013. লাহদ বা  জালাল উি ন জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৯৩২ ০৮ 
1014. িসরা ল ইসলাম রতন আসদ আলী জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৪৪২ ০৮ 
1015. আয়শা আ ার খাকন িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৯১২ ০৮ 
1016. নাজমা আ ার হাই ল িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৯২২ ০৮ 
1017. মা: হাগ িময়া জালাল উি ন জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১২১৬ ০৮ 
1018. মা: িহরন িময়া ম ল হক জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১২৩৪ ০৮ 
1019. মা: মািনক িময়া আলী উছমান জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৩২৪ ০৮ 
1020. মাসা: আছমা আ ার হামযা িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১২০৪ ০৮ 



1021. মা: হামযা িময়া আসন আলী জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১২০৩ ০৮ 
1022. ত রা আ ার মা: ইনছান জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৩১৭ ০৮ 
1023. মা: তৗিহদ িময়া ত: গ র জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৭৭০ ০৮ 
1024. মা: শহীদ িময়া ত; খািসদ িময়া জালাল র ৮৭০৭৯৬৯১৬১ ০৮ 
1025. পন িময়া মা: মিত িময়া জালাল র ৯১৫৩৯৪৮১৮৮ ০৮ 
1026. মা: আ  সােদক আেকব আলী জালাল র ৫৯৫১১৬৫৯৩৪ ০৮ 
1027. মা: দেলায়ার হােসন আ: আিজজ জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১৩৭৭২ ০৮ 
1028. মা; চান িময়া সা  িময়া জালাল র ৯০২৪৭০১১৭৯৯৫৪ ০৮ 
1029. মা: খিলল িময়া আিমর উি ন জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১৩৭৬০ ০৮ 
1030. ম ফা িময়ার উি ন জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১৩১২৬ ০৮ 
1031. ক েদর মা ত: জ আলী জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৩৮০ ০৮ 
1032. সািবনা আ ার মা: আয়া ল িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৩৯০ ০৮ 
1033. মা: িরয়াজ উি ন ত: সয়দ আলী জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৩৫৬ ০৮ 
1034. মজ  িময়া আ: ছা ার জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১১৫৮ ০৮ 
1035. রতন িময়া আিজম উি ন জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১৩০৩৩ ০৮ 
1036. আেমনা আ ার আ াস িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১১৫০ ০৮ 
1037. চা া আ ার সানামদী জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৫০২৪ ০৮ 
1038. জসিমন র িময়া জালাল র ৭২১৫৬৮৪৬০৯১০৯ ০৮ 
1039. জা  িময়া জােহর উি ন জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৮৬০ ০৮ 
1040. িশিজল িময়া আ: রিশদ জালাল র ৫৫৩৬৬৫৩৩৪৭ ০৮ 
1041. মা: মা দ িময়া আ: কািদর জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৮৪২ ০৮ 
1042. িমলন িময়া মিফজ িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৫২৪ ০৮ 
1043. আজহা ল ইসলাম বা ল আবতাব উি ন জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৯৬৩ ০৮ 
1044. মা: এেমল িময়া ইসলাম উি ন জালাল র ১৯৯২৭২১৪৭৪৭০০০১০৭ ০৮ 
1045. স জ িময়া আ: আলী জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৫৩৯ ০৮ 
1046. রােয়ল িময়া জা  িময়া জালাল র ২৮৫৭৭৬৩৭৭১ ০৮ 
1047. আ  িময়া জােহর উি ন জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৯৫২ ০৮ 
1048. পােপল িময়া আিলম উি ন জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১৩৬৮৪ ০৮ 
1049. ইি সিময়া হালান িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১৫০৫৩ ০৮ 
1050. মা: কাকন িময়া আ; ম াফ জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১২২৪ ০৮ 
1051. মা: িবকচান  িময়া আপতাল উি ন জালাল র ১৯৯৪৭২১৪৭৪৭০০০১৪৮ ০৮ 
1052. মা: কামাল িময়া আ ল হিসম জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১২৩০ ০৮ 
1053. মা: লহাস কা  িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১২২১ ০৮ 
1054. রেহনা আ ার খা ন কামাল জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৮০২ ০৮ 
1055. মা: শ ল িময়া জােহদ িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৩০৯ ০৮ 
1056. িলিপ আ ার রেয়ল িময়া জালাল র ১৯৯২৭২১৪৭৪৭০০০১৩৯ ০৮ 
1057. মাসা: আেমনা খা ন ত: িশদ িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১২০৭ ০৮ 
1058. মা: রেয়ল িময়া জালাল উি ন জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১২১৮ ০৮ 
1059. িপনা আ ার হিব ল ইসলাম জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১৩৬৯৭ ০৮ 
1060. আ ল কােসম আ ল রািশদ জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১৫০৩৬ ০৮ 
1061. নজ ল হক আ: বােরক জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১৩৭০৬ ০৮ 
1062. হািব াহ িসি ক িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১৩৬৯৬ ০৮ 
1063. জিমলা আ ার কচান জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১৫০৪৭ ০৮ 
1064. মিজদা আ ার আ র রািশদ জালাল র ২৩৬৬০৯৬৮৬১ ০৮ 
1065. মি ল িময়া আ: রহমান জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৮১৫ ০৮ 



1066. মা: আলািমন রজব আলী জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১২২৮ ০৮ 
1067. িদপা খা ন স  িময়া জালাল র ৯১৫৭৯১৩২৬১ ০৮ 
1068. ক না আ ার মি ল িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৮১৮ ০৮ 
1069. মা: বা  িময়া মৗজালী জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৬৩৩ ০৮ 
1070. মাসা: জাসনা আ ার  িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১২৯৫ ০৮ 
1071. সািফয়া আ ার হজ  িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১১৬০ ০৮ 
1072. মা: শাহজাহান মি ক সয়দ আলী মি ক জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৬৩৪ ০৮ 
1073. মা: ব ল িময়া আ: বােরক জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১৩৯২১ ০৮ 
1074. মা: সালামান মি ক মা: হিলম মি ক জালাল র ৬০০৭৮৯৭৮০১ ০৮ 
1075. মা: িদল স মি ক মনতাজ উি ন জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৬৬১ ০৮ 
1076. রেহনা আ ার হািসম উি ন জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৯০৯ ০৮ 
1077. মা: হ ল িময়া সেলম উি ন জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১ ০৮ 
1078. সেলম উি ন আিপর উি ন জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১৩০২৭ ০৮ 
1079. শারিমন আ র পিল আ: রহমান জালাল র ৬৯০৪৪৯৯৯৫৮ ০৮ 
1080. ইি স িময়া িকতাব আলী জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৪০৪ ০৮ 
1081. হািদছ ফিকর হা  িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৮১৬ ০৮ 
1082. স  আ ার িকতাব  আলী জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৪০৩ ০৮ 
1083. ফরেদৗস িময়া আ: রহমান জালাল র ১৯৪০৫৭৩৭২৬ ০৮ 
1084. িসরা ল ইসলাম রতন আসদ আলী ী জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৪৪২ ০৮ 
1085. শাভা আ ার মা: হািসম উি ন জালাল র ২৪০৭৯৫৯১৬৮ ০৮ 
1086. মাহ দা আ ার মিন িরয়ন িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৮৯৩ ০৮ 
1087. কািকলা আ ার আ  সােদক জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৫২২ ০৮ 
1088. েমলা িহরন িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১৫০২৯ ০৮ 
1089. মা: আিম ল হক িবরামিদ জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৬৮৪ ০৮ 
1090. মা: মিজ র রহমান আ: জিলল জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৭৮৬ ০৮ 
1091. মাসা: আেলহা মা: নামিদ জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৭২২ ০৮ 
1092. মা: বা ল িময়া ছােমদ আলী জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৮৮৯ ০৮ 
1093. সােজদা আ ার ফরেদৗস িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৮৩৪ ০৮ 
1094. লািক আ ার মিত িময়া জালাল র ২৮১২৫২৩০৯৬ ০৮ 
1095. গেনদা আ ার ক ছ িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৪৭৪ ০৮ 
1096. ফজ  িময়া আ: আলী জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১৩৬৪১ ০৮ 
1097. বেদনা আ ার জিলল িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৯৭৫ ০৮ 
1098. খািদজা লহাজ উি ন জালাল র ২৬১১২৯৩২৩০৩৮২ ০৮ 
1099. আ: সা ার এয়াদ আলী জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৪৬৮ ০৮ 
1100. েবল িময়া খেলছ িময়া জালাল র ৬০১৩৫৮৭৯ ০৮ 
1101. ফােতমা আ ার আ: হিকম জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৯৮৪ ০৮ 
1102. জিমলা আ ার আেয়ব আলী জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৫৮৬ ০৮ 
1103. ল ইসলাম সানা িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৪৮৫ ০৮ 
1104. িলেশর মা ইয়াদ আলী জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৪৭২ ০৮ 
1105. হােসন আলী ওয়ােহদ আলী জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৪৭০ ০৮ 
1106.  িময়া ছােমদ আলী জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৮৯০ ০৮ 
1107. রমজান  িময়া আ  িসি ক জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৮৯৫ ০৮ 
1108. মিহল িময়া আ ল সাবহান জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৮৯৯ ০৮ 
1109. আ ল হাই হা  িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৯৪৭ ০৮ 
1110. হর জ আলী আ: রািশদ জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৪৭৮ ০৮ 



1111. মা: রাইহান হাসান হািসম উি ন জালাল র ১৯৯১৭২১৪৭৪৭০০০১৫৬ ০৮ 
1112. সািবনা আ ার কাজল িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১৩৬৯১ ০৮ 
1113. িদ য়ারা আ ার আিত ল জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১৩৬৮৬ ০৮ 
1114. মি ল িময়া আলাল উি ন জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৯৩৫ ০৮ 
1115. মা দ িময়া জালাল উি ন জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৯৩৩ ০৮ 
1116. হাফছা আ ার লাল িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৪৮৯ ০৮ 
1117. িফয়া আ ার সয়দ আলী জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১০৬৫ ০৮ 
1118. খাকন িময়া আ: জ ার জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১০৭১ ০৮ 
1119. মা; মিজ র রহমান সয়দ আলী জালাল র ১৯৯৩৭২১৪৭৪৭০০০১২৪ ০৮ 
1120. মাছা: আছমা আ ার রিফ ল ইসলাম ত িলয়া ১৯৯৪৭২১৪৭৪৭০০০০৩৯ ০৯ 
1121. মা: রিহ ল িময়া জােমর উি ন ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৬৪১ ০৯ 
1122. মা: জািমর উি ন আ ল হিকম ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০০১২৭০৪ ০৯ 
1123. মা: ল িময়া মা: জােমর উি ন ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৬৪০ ০৯ 
1124. মা: আ ল কািদর বপারী মা: িময়া হােসন ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৩৫৬ ০৯ 
1125. মাসা: সিজদা আ ার আ ল কািদর বপারী ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৫২ ০৯ 
1126. মা: িরয়া ল ইসলাম জয় মা: খাকন িময়া ত িলয়া ৩৩১৩৫৭৬৫১৮ ০৯ 
1127. মা: পন িময়া মা:  িময়া ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২২২ ০৯ 
1128. মাসা: েমলা আ ার হািদস িময়া ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৮৮০ ০৯ 
1129. মা: লিলতা আ ার আিমর উি ন ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৩৯০ ০৯ 
1130. মাসা: রিজয়া আ ার জ আলী ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২০১৩ ০৯ 
1131. পন িময়া  িময়া ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২২২২ ০৯ 
1132. মা: িরপন িময়া ল  িময়া ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৫৫০ ০৯ 
1133. নীল বমন বাধরাম বমন তা ুলীপাড়া ৭২১৪৭৪৭০১২৭৫৮ ০৯ 
1134. কমলা রানী মহান  বমন তা ুলীপাড়া ৭২১৪৭৪৭০১২৭৭৫ ০৯ 
1135. ঊিমলা বমন েরশ বমন তা ুলীপাড়া ৭২১৪৭৪৭০১২৭৯৫ ০৯ 
1136. মার বমন হের  বমন তা ুলীপাড়া ৭২১৪৭৪৭০১২৯৯৪ ০৯ 
1137. মিত ভগবতী রানী  সন  বমন তা ুলীপাড়া ১৯৯০৭২১৪৭৪৭০০০০৭৬ ০৯ 
1138. পা ল রানী িব া।ঊষন বমন তা ুলীপাড়া ৭২১৪৭৪৭০১২৭৯২ ০৯ 
1139. মিত স া রানী রিব বমন তা ুলীপাড়া ৭২১৪৭৪৭০১২৯৬৯ ০৯ 
1140. ঝরনা রানী িনত ান  বমন তা ুলীপাড়া ৭২১৪৭৪৭০১২৭৭০ ০৯ 
1141. আরিত দবী ধীর বমন তা ুলীপাড়া ৯১১৬২৪২৫৫৬৪৭১ ০৯ 
1142. ি য়া বালা রানী যিত  বমন তা ুলীপাড়া ৭২১৪৭৪৭০১২৭৯০ ০৯ 
1143. ধীের  চ  বমন ত: শচী  বমন তা ুলীপাড়া ৬৭১৫৮৩১৪৯৯৪৫২ ০৯ 
1144. অিনল চ  সচী  বমন তা ুলীপাড়া ৭২১৪৭৪৭০১২৮২৮ ০৯ 
1145. সমির রানী নের  বমন তা ুলীপাড়া ৭২১৪৭৪৭০১২৭৭৭ ০৯ 
1146. গৗির রানী রমনী বমন তা ুলীপাড়া ৭২১৪৭৪৭০১২৭৭৯ ০৯ 
1147. শাি  রানী  চরন বমন তা ুলীপাড়া ৭২১৪৭৪৭০১২৭৭২ ০৯ 
1148. দেব  বমন মেহ  বমন তা ুলীপাড়া ৭২১৪৭৪৭০১২৭৬৮ ০৯ 
1149. িম া রানী িবে বর তা ুলীপাড়া ৭২১৪৭৪৭০১২৯৯১ ০৯ 
1150. অিনতা রানী রাম তা ুলীপাড়া ৭২১৪৭৪৭০১২৮৩৭ ০৯ 
1151.  মিত রানী বমন কা  বমন তা ুলীপাড়া ৭৩৫৩৯৭৮৮৫৬ ০৯ 
1152. মিত নীশা রানী িনর  চ  বমন তা ুলীপাড়া ৬৭১৫৮৩১৪৫১৭২৩ ০৯ 
1153. িপয়ারা বগম দীন ইসলাম ত িলয়া ১৯৭৯৫৮১৭৪২৯০০০০১৪ ০৯ 
1154. মাসা: ত রা আ ার মাসা: সাম   িময়া ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২০৭৯ ০৯ 
1155. সােলহা আ ার ত: কািদর ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২১১৪ ০৯ 



1156. মাসা: হােজরা খা ন আ: হািমদ ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৬১৯ ০৯ 
1157. মা: বজ  িময়া ত: আরাধন ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২০৯৯ ০৯ 
1158. মাসা: খােদজা আ ার ত: ইসলাম উি ন ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৩৬৯ ০৯ 
1159. মাসা: আলিফনা আ ার শা  ী ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৪৫৩ ০৯ 
1160. সািবনা ইয়াসিমন আ ল মিজদ ত িলয়া ৬৪২৫৩৯২৬৯০ ০৯ 
1161. মা: হাজী রহমান সমর আলী ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৪০৭ ০৯ 
1162. মা: আ র রিহম কালার বাপ ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৪১১ ০৯ 
1163. সােলমা আ ার ইরাজ িময়া ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৩৩৪ ০৯ 
1164. মাসা: আেজদা খা ন মা: আ র রিহম ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২১০৬ ০৯ 
1165. ঝরনা আ ার মা: আলাল উি ন ত িলয়া ৯১৫৭৯১০৭৪৭ ০৯ 
1166. মাসা: আেয়শা বা  মা: বা  িময়া ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২০৬৫ ০৯ 
1167. মাসা: িস তা আ ার মা: আ ল মােলক ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২০৮৮ ০৯ 
1168. মনিজল িময়া আ: মােলক ত িলয়া ২৬৯৬৬৫৪৩০৭৭৮ ০৯ 
1169. মা: বা ল িময়া মা: আিজজ ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৫০২ ০৯ 
1170. মাসা: সালমা আ ার মা: আ ল িময়া ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৫৩৭ ০৯ 
1171. মাসা: হািলমা আ ার ত: সােদক িময়া ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৫০৮ ০৯ 
1172. মাসা: লিলতা বগম না  িময়া ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৬১০ ০৯ 
1173. মাসা: হািদসা আ ার আছান উি ন ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৭৩৮ ০৯ 
1174. মাছা: ইয়াসিমন লতানা আ: মা ান খা ত িলয়া ৬০১৩৫৮৬২৩২ ০৯ 
1175. মাসা: হািলমা আ ার  িময়া ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৬৯০ ০৯ 
1176. মাসা: েমলা আ ার হািদস িময়া ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৮৮৬ ০৯ 
1177. মা: শিহদ িময়া আ র রিহম ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৯৯২ ০৯ 
1178. মাঃ শিহদ িময়া আ র রিহম ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৯৯২ ০৯ 
1179. েবদা বগম রিহজ উি ন ত িলয়া ২৬১৭২৮৩১১৩০২৬ ০৯ 
1180. মাসা: আেনায়ারা আ ার জািমর উি ন ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৩৮৫ ০৯ 
1181. মাসা: ত রা আ ার মা: হািবল িময়া ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১১২১৩৯ ০৯ 
1182. মা: নাগর আলী ত: আ ল খােলক ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২২২৭ ০৯ 
1183. মা: আ াছ িমঞা আ ল হাই ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৯২৩ ০৯ 
1184. মা: হািদস িময়া আ: হাই ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৯০৫ ০৯ 
1185. মাসা: জ বা  আ: মিজদ ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৮৭১ ০৯ 
1186. মাসা: েশদা আ ার মা: আ: ম াফ  খান ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২১৬২ ০৯ 
1187. মাছা: কা ন মালা িসরাজ িময়া ত িলয়া ১৯৫০৭২১৪৭৪৭০০০০০২ ০৯ 
1188. মাসা: িম আ ার মা: চৗ রী ত িলয়া ৫৫০৬৩১৪২৬৮ ০৯ 
1189. মা: স জ িময়া মা: রেজক িময়া ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৯৬৬ ০৯ 
1190. মাসা: রিহমা আ ার এখলাছ িময়া ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৫০০ ০৯ 
1191. মাসা: লাকী আ ার খাকন িময়া ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২০৭১ ০৯ 
1192. মা:  িময়া ক র বাপ ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৯৪৭ ০৯ 
1193. মাছা: বেদনা আ ার িফেরাজ আলী ঞা ত িলয়া ৭৩৫৩৯৭৮৪৮৪ ০৯ 

1194. আইন উি ন সয়দ আলী জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১১১৩৫৪ ০৮ 

1195. মা: সিজদ িময়া আ: বােরক জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১২৬০ ০৮ 
1196. ডািলম িময়া জােহর উি ন জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১১৯৩ ০৮ 
1197. মা; বািক িময়া গ  িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৭৪৬ ০৮ 
1198. আির ল ইসলাম ইি স িময়া জালাল র ১৯১১৫৭২৩২৭ ০৮ 
1199. আজহা ল ইসলাম মন বাহার উি ন জালাল র ৭৫৫৬৩৭৪৪১১৮ ০৮ 
1200. মাসা: সািফয়া আ ার হািদছ িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৬৯১ ০৮ 



1201. মা: ওয়ািসম িময়া র িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৭৭৭ ০৮ 
1202. রিজয়া আ ার মা: ব ল িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১৩৯২২ ০৮ 
1203. আলম িময়া মা: ব ল িময়া জালাল র ৮৭০৭৯৬৯৬৭৪ ০৮ 
1204. মাসা; সর লা খা ন ইছব আলী জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৬২৯ ০৮ 
1205. আল আিমন িপন  িময়া জালাল র ৭২১৪৬৪০১৫৮০৯২০ ০৮ 
1206. মা: এনা ল কিবর হািদস িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১২৮৮ ০৮ 
1207. পলাশ িময়া হািদস িময়া জালাল র ১৯৯১৭২১৪৭৪৭০০০০৮১ ০৮ 
1208. মা: হিলম মি ক ম আিল মি ক জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৬৬২ ০৮ 
1209. িরপা আ ার রিবউল িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১১৯৮ ০৮ 
1210. মাসা;  িম  আ ার শাহজাহান মি ক জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৬৩৫ ০৮ 
1211. মাসা: চ া আ ার রিহম আলী জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১৫২২০ ০৮ 
1212. বজ  িময়া িশদ িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১১২৪ ০৮ 
1213. ামান মই উি ন জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১৩০৩২ ০৮ 
1214. আউয়াল িময়া তা  িময়া জালাল র ১৯৮৯৭২১৪৭৪৭০০০০১২ ০৮ 
1215. কাই ম িময়া জােহর উি ন জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১৫১৮৫ ০৮ 
1216. আ ল হিলম আ: হািমদ জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১৩১২৭ ০৮ 
1217. শােহরা আ ার হািতম িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৫২৯ ০৮ 
1218. তাসিলম িময়া জােহদ িময়া ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৮৬৩ ০৯ 
1219. মা: আিতম িময়া হােসন আলী ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৯৯৫ ০৯ 
1220. সাহারা আ ার িজ াত আলী ত িলয়া ৪৬৩৩৩৪৫০৭১ ০৯ 
1221. মা: লাল িময়া ম ল িময়া ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৫১০ ০৯ 
1222. মাছা; আেয়শা আ ার হাজী রহমান ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৪০৬ ০৯ 
1223. সাই ল ইসলাম আরফান আলী ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২১১২ ০৯ 
1224. শাপলা আ ার সােয়দ আিল ত িলয়া ৪১৮৯১৩৩৮৯৭ ০৯ 
1225. মা: ফজ ল হক মাখ দ আলী িব র ৭২১৪৭৪৭০১০২১৬ ০৭ 
1226. মা: আলহাজ িময়া আিল উসমান িব র ৭২১৪৭৪৭০১০২১৯ ০৭ 

1227. মা: আল আিমন মা: মা  িময়া িব র ১৯৯২৭২১৪৭৪৭০০০০৯৬ ০৭ 
1228. লািক আ ার মা: মা  িময়া িব র ৭২১৪৭৪৭০১০৫৬৫ ০৭ 

1229. মা; ম ল হক মা: এংরাজ আলী িব র ৭২১৪৭৪৭০১০৪০০ ০৭ 
1230. ফজ  িময়া আফতার হােসন পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৭১৫০ ০৬ 

1231. ইকবাল হােসন স জ ইসমাইল হােসন পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯১২২ ০৬ 
1232. ইসলাম উি ন আ: গিন পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯১৪৪ ০৬ 

1233. পন িময়া ত: মন  িময়া গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৬১ ০৩ 
1234. মা ন িময়া আ: আলী গাগ ৭৩০০৮৯২৯৩৭ ০৩ 

1235. মা: সাই ল রহমান মাসেলম উি ন জফর র ২ ৭২১৪৭৪৭০০৮২১১ ০৫ 
1236. মিজ র রহমান জােহর উি ন জফর র ২ ৭২১৪৭৪৭০০৮১৯৯ ০৫ 

1237. সাই ল িময়া হািফজ িময়া লী ৭২১৪৭৪৭০০৭২০৯ ০৪ 
1238. িগয়াস উি ন জনব আলী ী লী ৭২১৪৭৪৭০০৭২০৭ ০৪ 

1239. স জ িময়া সাজত আলী বাগপাড়া ৭২১৪৭৪৭০০৭৯৫৪ ০৪ 

1240. হনা আ ার খেলছ তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৫৬৮ ০১ 
1241. হািমদা আ ার হািদস িময়া তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৫৬৯ ০১ 

1242. রািবয়া আ ার হািশম উি ন তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৫৬৫ ০১ 
1243. ল ইসলাম আ; মিজদ তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৭৩৬ ০১ 

1244. মাসা; জােহদা আ ার শাম  উি ন তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৯৯৬ ০১ 
1245. মাসা: মেনায়াআ আ ার হােছন আলী েটং রী ৭২১৪৭৪৭০০৫২৬৭ ০১ 



1246. কাজল রখা র  িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৮০১ ০২ 
1247. হীন িময়া মা: িব াল িময়া গাগ ৪২১৩৫৮৬৭৩০ ০৩ 

1248. স জ িময়া আ: হািমদ বপারী গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৯২৭ ০৩ 
1249. মাছা: রিহমা আ ার শখ সাদী গাগ ১৯৯৪৭২১৪৭৪৭০০০০১৯ ০৩ 

1250. আ  িময়া ইছাক িময়া গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৯৩৪ ০৩ 

1251. মা: আসা ল িময়া স জ িময়া গাগ ১৯৯০৭২১৪৭৪৭০০০০১৪ ০৩ 
1252. জাসনা আ ার কােশস িময়া গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৮৯৩ ০৩ 

1253. িশউলী আ ার িব াল িময়া গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৯১৮ ০৩ 
1254. চনা আ র আলিফ খা গাগ ১৯৮৬৭২১৪৭৪৭০০০০০৩ ০৩ 

1255. ইছাক িময়া ত: আ: লিতফ গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৯৩৬ ০৩ 
1256. শাহানা আ ার হােছন আলী দীঘল শা ১৯৯০৭২১৪৭৪৭০০০১৬০ ০২ 

1257. লতান উি ন জােহর উি ন তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৭৫৩ ০১ 
1258. ল িময়া ক  তা কদার তারাকাি য়া ৯০২৪৪৭০৫১৯৩০৮১ ০১ 

1259. রিজয়া আ ার হােসন আলী তারাকাি য়া ২৮৩২৪৮৬৮৪৫ ০১ 
1260. মা: আ ল হাই নেসফ আলী দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৭৯৭ ০২ 

1261. িহরন িময়া তারা িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৭১০ ০২ 
1262. আ ল হােসম ইসমাইল দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৭১৮ ০২ 
1263. মা: ল দা ওসমা ী দীঘল শা ২৬১৭২৩৯২৪৪০৮৬ ০২ 
1264. মাসা: মেনায়ারা আ ার গালাম মা ফা দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৭৪১ ০২ 
1265. আসা ল হক জ আলী দীঘল শা ১৯৯০৭২১৪৭৪৭০০০০২৩ ০২ 
1266. মা: সিলম িময়া ত; আ: মিজদ দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৬৫৯ ০২ 
1267. মা: আ াছ িময়া ত: শােহদ আলী দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০১৩৩৫৭ ০২ 
1268. স  িময়া র  িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৭৮৮ ০২ 
1269. উসমান গিন সানািল দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৭৮৩ ০২ 
1270. মাসা: জাহানারা আ ার রতন িময়া দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০১৩৩৯৬ ০২ 
1271. মা: শিফ ল ইসলাম মা: আ: ম াফ দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০ ০২ 
1272. পারভীন আ ার রিফ ল ইসলাম দীঘল শা ২৬১৭২৩৯১৬৮৩১৯ ০২ 
1273. মা: জা  িময়া আমজাদ আলী দীঘল শা ৭২১৪৭৪৭০০৫৭৩৪ ০২ 
1274. ল ইসলাম আ: হিলম গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৬০৩ ০৩ 
1275. মা: শাহীন িময়া  িময়া গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৬২৬ ০৩ 
1276. আ  কাই ম আশদ আলী গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৮৯০ ০৩ 
1277. এরশাদ িময়া শহর আিল গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৭৩১ ০৩ 
1278. মা: িশ ল িময়া তারা িময়া গাগ ১৯৯০৭২১৪৭৪৭০০০০৯৩ ০৩ 
1279. নয়ন িময়া আ: জ ার গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৭৬৭ ০৩ 
1280. কা ন িময়া আ: আিজজ গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৮১৬ ০৩ 
1281. আ ল সালাম ত; রিহচ িময়া গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৬৪৫ ০৩ 
1282.  িময়া আ ল হােসন গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৬৪৭ ০৩ 
1283. এরশাদ িময়া আ ল ম াফ গাগ ৭২১৪৭৪৭০১৫২৮১ ০৩ 
1284. খাই ল ইসলাম কিফল উি ন গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৭১৫ ০৩ 
1285. কােশম ই ত আলী গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৮৯২ ০৩ 
1286. চিফল উি ন জ আলী গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৭১০ ০৩ 
1287. সিফ ল ইসলাম আিলম উি ন গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৮২৫ ০৩ 
1288. জিরফ িময়া ইি ছ িময়া গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৮০৬ ০৩ 
1289. রায় ল িময়া বশাত আলী গাগ ৮৬৫৬৮৮৭৯৪৩ ০৩ 
1290. আ ল কািদর জাফর উি ন গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৫৯৪ ০৩ 



1291. বগম আ ার ফেয়জ উি ন গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৭৯৭২ ০৩ 
1292. আেনায়ার হােসন ল ইসলাম গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৬৯৫ ০৩ 
1293. র বা  িফেরাজ আলী গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৯১৭ ০৩ 
1294. মাছা: িরপনা আ ার শিফ ল ইসলাম গাগ ১৯২৩৯৫৬৩০২ ০৩ 
1295. মাছা: নারগীস আ ার মা: আউয়াল িময়া গাগ ১৯৯০৭২১৪৭৪৭০০০১১৪ ০৩ 
1296. জিরনা আ ার খাকন িময়া গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৯৬৪ ০৩ 
1297. আর  িময়া লাল িময়া গাগ ১৫৯২০৩৯৪৬৪৪৩৫ ০৩ 
1298. স  আ ার আরব আলী গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৬৩৯ ০৩ 
1299. সাবানা আ ার শিফক িময়া গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৭৯৭৮ ০৩ 
1300. মা: সিফ ল ইসলাম সিফক আরব আলী গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৯৯৮ ০৩ 
1301. মা: আল আিমন ল ইসলাম গাগ ৭২১৪৭৪৭০১৩৯৭২ ০৩ 
1302. শখ সাদী ল ইসলাম গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৮২৯ ০৩ 
1303. মা: িব াল িময়া িফেরাজ বপারী গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৯৪৭ ০৩ 
1304. ফিরদা আ ার আিজম উি ন গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৯০২ ০৩ 
1305. ফিরদ িময়া আিজম উি ন গাগ ৭২১৪৭৪৭০১৫৩১০ ০৩ 
1306. েরছ আ ার বাদল িময়া িব র ৭২১৪৭৪৭০১০৪১৮ ০৭ 
1307. মা: আ ল লিতফ সাজন আলী িব র ৭২১৪৭৪৭০১০৫৮৭ ০৭ 
1308. মাসা; েবদা আ ার আ: হাই িব র ৭২১৪৭৪৭০১০২০৩ ০৭ 
1309. মা; হািদস িময়া সরাফত আলী িব র ৭২১৪৭৪৭০১০৩৮৯ ০৭ 
1310. া বগম আ: হা ান িব র ২৬১০৪৫৭৯১২৩৩৫ ০৭ 
1311. মন িময়া ই ািফল িব র ৭২১৪৭৪৭০১০৯২০ ০৭ 
1312. ব ল িময়া মাকেশদ আলী িব র ৭২১৪৭৪৭০১০৮৯৭ ০৭ 
1313. মা: ি ন ইসলাম মা: আ ল কােশম িব র ১৯৯৩৭২১৪৭৪৭০১০০০৭১ ০৭ 
1314. মাসা; লিলতা আ ার হািদস িময়া িব র ৭২১৩৯৪০১০২৭৮৯ ০৭ 
1315. মা; মা  িময়া ম ল  হক িব র ৭২১৪৭৪৭০১০৫৬৪ ০৭ 
1316. মাছা: িরয়া আ ার লাল িময়া িব র ৭৩৫৩৯৭৮৬০৯ ০৭ 
1317. মাসা; েলনা আ ার লাল িময়া িব র ৭২১৪৭৪৭০১০১৫০ ০৭ 
1318. িব াল িময়া লাল িময়া িব র ৭২১৪৭৪৭০১০১৮৮ ০৭ 
1319. মা: জাহা ীর আ; খােলক িব র ৭২১৪৭৪৭০১৩৫০৮ ০৭ 
1320. মা: জিলল িময়া জ আলী িব র ৭২১৪৭৪৭০১০৩৬৪ ০৭ 
1321. সােহ ল িময়া ল  িময়া িব র ৭২১৪৭৪৭০১০৭৩০ ০৭ 
1322. মা: শাম ল আলম কা ম আলী িব র ৭২১৪৭৪৭০১০৩৭৩ ০৭ 
1323. মা: আিজ ল হক এংরাজ আলী রাকা া ৭২১৪৭৪৭০১২৮৫৫ ০৭ 
1324. মা; মিত িময়া কা ম আলী িব র ৭২১৪৭৪৭০১০৩৬৬ ০৭ 
1325. আ ল আিজজ কা ম আলী িব র ৭২১৪৭৪৭০১০১০৯৮১ ০৭ 
1326. আ ল আলী মা ম আলী িব র ৭২১৪৭৪৭০১১৫১৩২ ০৭ 
1327. মা: আ:হাই কা ম আলী িব র ৭২১৪৭৪৭০১০৩৭২ ০৭ 
1328. মা: কািজম উি ন মা: ছিমর উি ন িব র ৭২১৪৭৪৭০১০৫৫০ ০৭ 
1329. তৈয়ব আলী আ: রা াক িব র ৭২১৪৭৪৭০১০৭৮৫ ০৭ 
1330. মা: হাই ল বপারী কা ম আলী িব র ৭২১৪৭৪৭০১০৩৬৯ ০৭ 
1331. মাসা: জাহানারা আ ার সিলম উি ন িব র ৭২১৪৭৪৭০১০৩৭৯ ০৭ 
1332. লালন িময়া  িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১৩৬৬৭ ০৮ 
1333. আ ল কােশম জিলল িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৯৫৭ ০৮ 
1334. সােহদা আ ার হর জ আলী জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৪৭৯ ০৮ 
1335. পলাশ আহে দ জন জােহদ িময়া জালাল র ২৪০৭৯৬২২৯৫ ০৮ 



1336. রতন িময়া ক দ আলী জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৪১২ ০৮ 
1337. রািজয়া আ ার মা  িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৪০৭ ০৮ 
1338. আ ল হািমদ আ: হিকম সরকার জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৮২৩ ০৮ 
1339. ই  আ ার েহল িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৮৫৯ ০৮ 
1340. লািক আ ার মিত িময়া জালাল র ২৮১২৫২৩০৯৬ ০৮ 
1341. িরকন িময়া ছেমদ আলী জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৮৮৮ ০৮ 
1342. সােজদা খা ন কালাম িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১৩৬৫৬ ০৮ 
1343. েমলা আ ার শহীদ িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১৩৬৬২ ০৮ 
1344. পা ল  আ ার লালন িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১৩৬৬৮ ০৮ 
1345. শাভা  আ ার হািসম উি ন জালাল র ২৪০৭৯৫৯১৬৮ ০৮ 
1346. লিলতা বগম বা ল িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৮২১ ০৮ 
1347. রী বগম আ: রািশদ ত িলয়া ২৬৯৫০৪৭৯৮১১৮৭ ০৯ 
1348. মাসা: সালমা আ ার আ ল িময়া ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৫৩৭ ০৯ 
1349. মা: স জ িময়া ম ল হােসন ত িলয়া ১৯১২৫৫০১৩২ ০৯ 
1350. মা: সােদক িময়া আ: মাবারক ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৯১৬ ০৯ 
1351. মাসা: জাসনা আ ার হািমদা আ ার ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৩৮৭ ০৯ 
1352. মা: হায়দার আলী আ: খােলক ত িলয়া ৪৬২২২৬৮৩৬ ০৯ 
1353. মাসা: মােলহা আ ার আ: ম াক ত িলয়া ৯১৩৬১৯৬৪৫৯ ০৯ 
1354. মাসা: শিহদা আ ার ছােয়দ আলী ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৫৮৩ ০৯ 
1355. মাসা: : মমতা আ ার রতন িময়া ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৫৭৮ ০৯ 
1356. রািবয়া আ ার লাল িময়া ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৫০৯ ০৯ 
1357. আ: ক ছ জবান হােসন ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৭৩৩ ০৯ 
1358. মাসা: কিবতা আ ার ওয়া দ িময়া ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৯১৮ ০৯ 
1359. মা: ফরেদৗস িময়া আ: বােরক ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৯২১ ০৯ 
1360. মা: ম  িময়া আরাধন লী ৭২১৪৭৪৭০০৭০৯৫ ০৪ 
1361. মা: লহাজ িময়া ফকর উি ন লী ৭২২৪৭০৫৮১৭৮৭৯ ০৪ 
1362. নীল চ  িব াস ম র চ  িব াস লী ৭২১৪৭৪৭০০৭৩৩৪ ০৪ 
1363. মা: িহরন িময়া িসরা ল ইসলাম লী ৭২১৪৭৪৭০০৭১৮৪ ০৪ 
1364. সাই ল িময়া হািফজ উি ন লী ৭২১৪৭৪৭০০৭২০৯ ০৪ 
1365. মাসা; হাসেন আরা আ: আিজজ লী ৭২১৪৭৪৭০০৮৬৩৮ ০৪ 
1366. মাসা: সািহনা আ র হািদছ উি ন লী ৭২১৪৭৪৭০০০০০৫ ০৪ 
1367. মা; জািকর হােসন আ: সা ার লী ১৯৯৩৭২১৪৭৪৭০০০০৯৫ ০৪ 
1368. নীলা বগম মা: িজ র রহমান লী ৯১৯৬২১৮৩১২৬১০ ০৪ 
1369. মা: জামাত উ াহ মা; মিত িময়া লী ৩৭৬৩৫৪৫৮৮০ ০৪ 
1370. র  রানী দ  চ  দ লী ৭২১৪৭৪৭০০৭১৯৩ ০৪ 
1371. র  িময়া রমজান তা কদার লী ৭২১৪৭৪৭০০৭২১২ ০৪ 
1372. মা; মািনক িময়া চান িময়া ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৯৪৫ ০৯ 
1373. মা; সালাম চানফর আলী ত িলয়া ৭২১৩৯৮০১২৯২২ ০৯ 

1374. মা: নােয়দ মা: ছামছ উি ন তারাকাি য়া ১৯০৫৯৬৫৫১১ ০১ 
1375. ত রা আ ার িনজাম উি ন তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৪৯৪০ ০১ 
1376. মা: খায় ল ইসলাম মাতাব উি ন তারাকাি য়া ১৯৬৩৭১৩৫২২ ০১ 
1377. মাছা: িশদা আ ার আলাল উি ন তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫১২৩ ০১ 
1378. মা: আিফল উি ন স জ িময়া তারাকাি য়া ৩৩০৪৯৩৪৫৩৬ ০১ 
1379. মা: মেহ ে ছা আিন ল হক তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫৯৭৩ ০১ 
1380. শরীফ িময়া আ: ক ছ তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০০০১৯ ০১ 



1381. মা: মক ল হােসন ত: ফসর আলী তারাকাি য়া ৭২১৪৭৭৪৯৯৪৪৬৩ ০১ 
1382. আ ল খােয়র ক দ আলী তারাকাি য়া ১৯৮৯৭২১৪৭৪৭০০০০৫৩ ০১ 
1383. মা: আ র হিকম আ ল গ র তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫১২৮ ০১ 
1384. জাছনা আ ার আ ল ক ছ তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০১৩৮৯৯ ০১ 
1385. শািহ র আ ার মাঃ চান বগ তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫০৯০ ০১ 
1386. আ ল কালাম আ স মিজদ বজগাতী ৭২১৪৭৪৭০০৭৬২০ ০৪ 
1387. শখ মা: আলহাজ উি ন ব ল ত: আলী তাং বজগাতী ৭২১৪৭৪৭০০৭৬২৫ ০৪ 
1388. মা: সালাম িময়া শার বাপ বজগাতী ৭২১৪৭৪৭০০৭৫৪৫ ০৪ 
1389. জগদীশ চ  শীল যিগ  চ  শীল বজগাতী ৭২১৪৭৪৭০১৩৬২৮ ০৪ 
1390. মা: আ স সা ার আরব আলী বজগাতী ৭২১৪৭৪৭০০৭৬৬১ ০৪ 
1391. মাছা; মমতা বগম ইসলাম উি ন বজগাতী ৯৫৮১৯৪৯১২১ ০৪ 
1392. মা: আসাদ িময়া ত; জজ িময়া বজগাতী ৭২১৪৭৪৭০০৭৯৫৫ ০৪ 
1393. বা ল িময়া তােহর উি ন বজগাতী ৭২১৪৭৪৭০০৭৫১২ ০৪ 
1394. মাসা; লায়লা আ ার আলী আকবর বজগাতী ৭২১৪৭৪৭০০৭৪১১ ০৪ 
1395. লাকী আ ার িলমা হািফজ উি ন বজগাতী ১৯৯১৭২১৪৭৪৭০০০০২৮ ০৪ 
1396. আিছয়া আ ার আ: মিজদ বজগাতী ৭২১৪৭৪৭০০৬৭৯৭ ০৪ 
1397. মা: িজয়াউর রহমান খােলক র বজগাতী ৭২১৪৭৪৭০০৭৮৯৫ ০৪ 
1398. আ ল ক ছ তা কদার লাল িময়া বজগাতী ৭২১৪৭৪৭০০৭৬৩০ ০৪ 
1399. রেহনা আ ার হািব র রহমান া নজাত ৮২২৩৮২৫৯১৩ ০৫ 

1400. মা: কািজম উি ন ইসমাইল া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৮৭৬ ০৫ 
1401. আ ল মন র ঞা নািজম উি ন া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৮৩১ ০৫ 

1402. মা: সাফােয়ত নািজম উি ন া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৮৩২ ০৫ 

1403. সািবনা  খা ন লাল িময়া া নজাত ৮২৫৭৯১২০৫৮ ০৫ 
1404. শাহ আলম ইসলাম উি ন া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৭৯০ ০৫ 

1405. মাসা; মেনায়ারা আ ার আ; রিহম া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৭০৫ ০৫ 
1406. মা: আয়া ল সয়দ আলী া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৬৪৯ ০৫ 

1407. মা: জ র িময়া চান িময়া া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮০৪৪ ০৫ 
1408. নািসমা আ ার সােহল িময়া া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৮০৫ ০৫ 

1409. মাসা: আয়শা আ ার িসি র রহমান া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৬৪৩ ০৫ 
1410. মাছা: হাসনা আ ার আ: মিমন া নজাত ১৯৯০৭২১৪৭৮১০০০১০৯ ০৫ 

1411. সয়দ ম ল হক কজমীর া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৮৬৮০ ০৫ 
1412. মাসা: লিতফা খা ন আ: বােরক া নজাত ৭২১৪৭৪৭০০৯৫৭৭ ০৫ 

1413. মা: ফরেদৗস িময়া আ: র ল জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮৪৪৬ ০৫ 
1414.  িময়া ম াজ আলী জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮২৫৮ ০৫ 

1415. আসমা আ ার আ: হািশম জফর র ৭২২৪৭০৯৮২৫২৮১ ০৫ 
1416. রািবয়া খা ন গােমজ আলী জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৯৫৬৮ ০৫ 

1417. মা: এরশাদ িময়া আে ল আলী জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮২৭৮ ০৫ 
1418. মা: ব ল িময়া সাম  উি ন জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮৩৮৩ ০৫ 

1419. হযরত আলী ই ছ আলী জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮১৬০ ০৫ 

1420. মা: মন িমযা জিহ ল ইসলাম জফর র ৬০০১৪৪৫৫৩২ ০৫ 
1421. মাসা; রিহমা আ ার শােহদ আলী জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮২৬৯ ০৫ 

1422. মাসা:েরািজনা আ ার ল  িময়া জফর র ৭২১৪৭৬৭১১৫৫১৪ ০৫ 
1423. মা; সে াষ িময়া আ: ম াফ জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮২৭৪ ০৫ 

1424. মাসা: েরন নহার আ: ম াফ জফর র ৭২১৪৭৪৭০০৮২৭৫ ০৫ 
1425. আ  সাইদ হািব র রহমান জফর র ৯১৬৩৮৮৬৪৮৫ ০৫ 



1426. রািকয়া আ ার বাহার উি ন পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০২৬ ০৬ 
1427. ফজ  িময়া ত: আফতার হােসন পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯১৫০ ০৬ 
1428. মা: আ  শািহদ  িময়া ত; বাবর আলী পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯০৬৩ ০৬ 
1429. নজ ল ইসলাম আ: রািশদ পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯২৪১ ০৬ 
1430. মা: সাহরাব হােসন জািমর উি ন পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯২৩৩ ০৬ 
1431. িগয়াস উি ন জলকদর ঞা পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯৭০৯ ০৬ 
1432. মা: নজ ল ইসলাম িমসবাহ উি ন পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯১৮০ ০৬ 
1433. রিহমা িগয়াস উি ন পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯২৪৮ ০৬ 
1434. মাসা: বগম আ ার হা ল খা পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯৭২৮ ০৬ 
1435. কা ন িময়া আ: রািশদ পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯২২১ ০৬ 
1436. মাছা: হাফসা আ ার মিতউর রহমান পালড়া ২৩৭৮৬০৫৪১০ ০৬ 
1437. আ  িসি ক মইন উি ন রাঘব র ৭২১৪৭৪৭০০৯৭৯১ ০৬ 
1438. রিহমা আ ার হািবজ িময়া রাঘব র ৭২১৪৭৪৭০০৯৬৬১ ০৬ 
1439. জােবদ আলী সােহদ আলী রাঘব র ৭২১৪৭৪৭০০০০৪৭ ০৬ 
1440. রীতা ইছাক রাঘব র ৯১১০৮৪০৭৫৩২৮৮ ০৬ 
1441. মা: জাহা ীর  িময়া আ  িময়া রাঘব র ৯১১২০২১৫৮০৪১৪ ০৬ 
1442. মাসা: তােহরা আ ার আ: রউফ রাঘব র ৭২১৪৭৪৭০০৯৬৬৮ ০৬ 
1443. মাসা: সািফয়া আ ার আিম ল ইসলাম রাঘব র ৭২১৪৭৪৭০০৯৬৩৮ ০৬ 
1444. মাসা; তােহরা আ ার আ: রউফ রাঘব র ৭২১৪৭৪৭০০৯৬৬৮ ০৬ 
1445. মা; আ: রউফ গ ল হােসন রাঘব র ৭২১৪৭৪৭০০৯৬৬৭ ০৬ 
1446. ত রা বগম শিহদ পালড়া ৩৩১৩০৩১৮৪৫২৩১ ০৬ 
1447. আমজদ আলী ত: মা দ লাল পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯৭১০ ০৬ 
1448. জ রা খা ন আ  সােদক পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯৪২৩ ০৬ 
1449. খাই ল িময়া আ: মিজদ পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯২২৪ ০৬ 
1450. হািলমা আ ার আ: রািশদ পালড়া ৭২১৪৭৪৭০১৩৯৫৮ ০৬ 
1451. আলমগীর হােসন শাম ি ন পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০০০৫৬ ০৬ 
1452. মা; শহী াহ িসরাজ উি ন পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯২১৩ ০৬ 
1453. ত রা জসীম উি ন পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯২৫০ ০৬ 
1454. খেশদ আলী তাং মাজাফর তা কদার পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯৪৬৮ ০৬ 
1455. ফা ক আহেমদ আ: র াক পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯২২৭ ০৬ 
1456. রািকয়া  আ ার বাহার উি ন পালড়া ৭২১৪৭৪৭০০৯৪২৬ ০৬ 
1457. দয় চ  শীল জগদীশ চ  শীল লী ৯৫৮১৯৪৯৪০২ ০৪ 

1458. মা: কা  িময়া জােহর উি ন ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৭৩২ ০৯ 
1459. মাছা: সারিপন আ ার মা: কা  িময়া ত িলয়া ২৮৫৩৯০৪৬০১ ০৯ 
1460. মা: রওশনা আ ার ওয়ােজদ আলী ত িলয়া ৫৯৫৪৩০২৫৬৭ ০৯ 
1461. মা: আ ল মা ান জােহর উি ন ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৫৫২ ০৯ 
1462. েগরা আ ার জালাল উি ন ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৫১৭ ০৯ 
1463. মা: সালমা আ ার মেহর আলী ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৫৭২ ০৯ 
1464. মা: র আিমন মেহর আলী ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৫৭১ ০৯ 
1465. মা: আশী র রহমান ই  ই ািহম খ কার ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৩২১ ০৯ 
1466. মাসা: িরতা বা  ল হক ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৫১১ ০৯ 
1467. মাছা; ল মা বগম আ ল মাতািলব ত িলয়া ৭৩২০৯০৯২৬৫ ০৯ 
1468. মাসা; মা আ ার মা: আলম ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৬১৮ ০৯ 
1469. মাসা: তািনয়া বগম আ  বগম ত িলয়া ২৬৯৯২৩৭৫৫৯৭৪১ ০৯ 
1470. মা: জামা াহ গালাপ িময়া ত িলয়া ৩৩১৩৫৭৭৮৬২ ০৯ 



1471. মা: রাকন িময়া মনফর আলী তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৬৩৪২ ০১ 
1472. মাসা: ছাট আ  মা: বােরক িময়া তারাকাি য়া ৭২১৪৭৪৭০০৫৩৩৬ ০১ 

1473. কািকলা আ ার আ  সােদক জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৫২২ ০৮ 
1474. মা: ডািলম িময়া মা: সয়দ আলী ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৬৮৭ ০৯ 

1475. মা: হােসম িময়া জফর উি ন ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৪৫৬ ০৯ 

1476. স াট খ কার আ াস খ কার ত িলয়া ৫১০০৫৭২০০৬ ০৯ 
1477. মা: েয়ল িময়া আ ল িময়া ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২১৮৪ ০৯ 

1478. সাহানা আ ার সাই ল ইসলাম ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২০৪৪ ০৯ 
1479. জসীম উি ন কা  িময়া ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৩৪৩ ০৯ 

1480. সােহদা আ ার লাল িময়া ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৪৮৭ ০৯ 
1481. মা: জন িময়া ত: ম  িময়া ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২১২৭ ০৯ 

1482. মা: শাজাহান  ইি স আলী ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১২৩০২২ ০৯ 
1483. মমতা আ ার রিশম উি ন ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১১৪৩২ ০৯ 

1484. রািজয়া আ ার মা  িময়া ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১১৪০৭ ০৯ 

1485. মিহলা আ ার হােসন আলী ত িলয়া ৭২১৪৭৪৭০১১৪৭১ ০৯ 

1486. হা লা আ ার আ: হািসম জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৪৬৪ ০৮ 

1487. েলছা আ ার সাই র রহমান জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১০৬৪ ০৮ 

1488. িপয়ারা বগম দীন ইসলাম ত িলয়া ৫৮১৭২৯০০০০১৪ ০৯ 

1489. জিরনা আ ার ত: আ: ম াফ জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১২৮৫ ০৮ 
1490. আিমনা আ ার মা: আ: হািমদ জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৩১৩ ০৮ 
1491. একিদল িময়া ত: ম আলী জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১০৮৩ ০৮ 
1492. আেমনা আ ার আ াস িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১১৫০ ০৮ 
1493. ফােতমা আ ার আ: হিকম জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৯৮৪ ০৮ 
1494. আেনছা আ ার ত: িবরামিদ জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৬৮৩ ০৮ 
1495. রাইয়া আ ার ইি স িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১১৪৫ ০৮ 
1496. রিহমা আ ার মনিজল িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১১৪৬ ০৮ 
1497. খািদজা ত: লহাজ উি ন জালাল র ২৬১১২৯৩০১১১৬৫ ০৮ 
1498. মা: ক স িময়া সাজন আলী রাকা া ৭২১৪৭৪৭০১২৮০৬ ০৭ 
1499. সাহাগ িময়া ব ল িময়া রাকা া ৭২১৪৭৪৭০০০০৩৩ ০৭ 

1500. মা: আ  সােদক ত:  িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১৩৬৬৩ ০৮ 
1501. মােজদা আ ার আ ল কােশম জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৯৫৮ ০৮ 
1502. ইি ছ আলী আ: রািশদ জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১৩৬৬৮ ০৮ 
1503. লাভনী আ ার জামাল উি ন জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১২৮৩ ০৮ 
1504. আ: হাই হা  িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৯৪৭ ০৮ 
1505. ইকবাল হােসন িসি ক িময়া জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১৩৬৯৪ ০৮ 
1506. মািনক িময়া ক দ আিল জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১১১১ ০৮ 
1507. হাসেন আরা মাখেলছ জালাল র ২৬১১২৯২২৯০৬৮ ০৮ 
1508. আ: হিকম গালাম র ল জালাল র ৭২১৪৭৪৭০১১৯৮৩ ০৮ 
1509. ক না রানী ইেরা সরকার বাঘমারা ৭২১৪৭৪৭০১০ ০৭ 

1510. িনিখল চ  মাক  চ  বাঘমারা ৭২১৪৭৪৭০১০৬৫৫ ০৭ 

1511. অিখল চ  আরাধন বাঘমারা ৭২১৪৭৪৭০১০৬৫৬ ০৭ 

1512. জা া  আ ার হক িময়া বাঘমারা ৭২১৪৭৪৭০১০৮৮৫ ০৭ 

1513. মেনায়ারা আ ার আ: মিজদ বাঘমারা ৭২১৪৭৪৭০১০৫৭০ ০৭ 



1514. সােজদা আ ার ত: িসরাজ আলী গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৫৩৬৯ ০৩ 
1515. িশ ী আ ার মািনক িময়া গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৬৫২৩ ০৩ 
1516. মাছা: নািছমা আ ার মা: আল আিমন গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৫২৮১ ০৩ 
1517. আিত র রহমান ত: আবাল হােসন গাগ ৭২১৪৭৪৭০০৮৫৬৯ ০৩ 
1518. ব লা খােলক কাি উড়া   
1519. সাগর হােসম কাি উড়া   
1520. নােয়দ হােসম কাি উড়া   

             
      

 
 

 

 

 


