
 

উপেজলার নামঃ িড় াম সদর, িড় াম।  
২০১৭-২০১৮ চে র িভিজিড উপকারেভাগীেদর তািলকাঃ- ০১ - ৩০৪৪ জন। 
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1.  জিমলা 
বগম 

২১ ৪৯১৫২৫৭১৪৯৬২০ ািমঃ কছমত 
উল া 

০৩ জন ১নং িশবরাম েবেন র  

2.  জয়নব 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২৫৭১৪৭৩৯৯  ািমঃ  সয়দ 
আলী 

০৫ জন ১নং মেহ না
রায় 

তিলপারা  

3.  সােধানা 
রানী 

৩৭ ৪৯১৫২৫৭১৪৬৩৪৮ ািমঃ   জয়েদব 
রায় 

০৫ জন ১নং মেহ না
রায় 

ভা রিভটা  

4.  জােবদা 
খা ন  

৪২ ৪৯১৫২৫৭১৪৭১৬৮ ািমঃ  আমজাদ 
আলী 

০৫ জন ১নং িশবরাম কাসাইটাির  

5.  ছািবয়া 
বগম  

৩০ ৪৯১৫২৫৭১৪৭৪৬২ ািমঃ  আ ল 
কােশম 

০৪ জন ১নং মে নারা
য় 

বাসাবািড়  

6.  মােজদা 
খা ন 

২৮ ৪৯১৫২৫৭১৪৭১৬১ ািমঃ   লতান 
আলী 

০৩ জন ১নং িশবরাম স ার পারা  

7.  িশিরনা 
বগম 

২২ ৪৯১৫২৫৭১০২৭০১ িপতাঃ ছফর উি ন ০৪ জন ১নং মেহ না
রায় 

বাসাবািড়[  

8.  নাজমা 
বগম 

২২ ২৬৯৪৮১১০২৫০৮৯ ািমঃ   রনিব 
িময়া 

০৪ জন ১নং িশবরাম চৗিকদার   

9.  রিমছা বগম ২৫ ৪৯১৫২৫৭০০০৩৪১ ািমঃ আিম ল 
ইসলা 

০৪ জন ১নং িশবরাম ভা রিভটা  

10.  িম আ ার ২২ ৪৯১৫২৫৭১০৫২১১ িপতাঃ সাবাহান 
আল 

০৪ জন ১নং িশবরাম আ টারী  

11.  হািছনা 
বগম 

৩৭ ৪৯১৫২৫৭১৪৭৪৪৫ ািমঃ   আ ল 
হািলম 

০৪ জন ১নং িশবরাম িদিঘরপার  

12.  রিহমা বগম ২৮ ৪৯১৫২৫৭০০০০৫৪  ািমঃখােল ল 
ইসলা 

০৩ জন ১নং িশবরাম মিফজটারী  

13.  রিহমা বগম ৩৭ ৪৯১৫২৫৭২৯০৫০৮ ািমঃ   মজ িময়া ০৩ জন ১নং িশবরাম বাসাবাড়ী  
14.  মাকেছদা 

বগম 
৩৬ ৪৯১৫২৫৭১৪৭৫১৫  ািমঃ  মাহা ব 

আলী 
০৪ জন ১নং িশবরাম বেন র  

15.  হািছনা 
বগম 

৩১ ৪৯১৫২৫৭১৪৭৫৫২ ািমঃশিফ ল 
ইসলাম 

০৪ জন ১নং িশবরাম বাসাবাড়ী  

16.  লতানা 
পারিভন 

২৮ ৪৯১৫২৫৭১৪৭৫৬০  ািমঃ  এরশা ল 
হক 

০৪ জন ১নং িশবরাম ’’  

17.  মেনায়ারা 
বগম 

৪৩ ৪৯১৫২৫৭২৯০৩৭১  ািমঃ মনতাজ 
আলী 

০৩ জন ১নং মেহ না
রায় 

আ টাির  

18.  শাহানাজ 
আ ার  

২৭ ৪৯১৫২৫৭০০০০০২ ািমঃ আিন র 
রহমান 

০৩ জন ১নং মেহ না
রায় 

’’  

19.  মারেশদা 
বগম 

৩৪ ৪৯১৫২৫৭১৪৬৫১৩ ািমঃ রিহম 
বাদশা 

০৪ জন ১নং মেহ না
রায় 

’’  

20.  রােশদা 
খা ন 

২৩ ৪৯১৫২৫৭০০০০৮৭ ািমঃ েয়ল 
ইসলাম 

০৩ জন ১নং মেহ না
রায় 

কাসাইটারী  

21.  রােবয়া 
বগম 

৩৫ ৪৯১৫২৫৭১৪৬৯৮৬ ািমঃ মাকেল র 
রহ 

০৪ জন ১নং মেহ না
রায় 

আ টারী  

22.  িবিবজন 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৫৭১৪৬৫৯৫  ািমঃ হােছন 
আলী 

০৪ জন ১নং মেহ না
রায় 

ভা রিভটা  

23.  শারিমন ৩৩ ৪৯১৫২৫৭১৪৭৩৯৩ ািমঃ জলহক ০৪ জন ১নং িশবরাম কাসাইটারী  



আ ার িময়া 
24.  মিজনা 

বগম 
৩৩ ৪৯১৫২৫৭২৯২৫৯৮ ািমঃ জািম র 

রহমাঃ 
০৫ জন ১নং িশবরাম আ টারী  

25.  মমতাজ 
বগম 

৩৩ ৪৯১৫২৫৭১৪৩৫৩৭ ািমঃ আিন র 
রহমাঃ 

০৩ জন ১নং মেহ না
রায় 

স ারপারা  

26.  রবা  
বগম 

৪৪ ৪৯১৫২৫৭১৪৬৫০৪ ািমঃ ফরেদৗস 
আঃ 

০৫ জন ১নং মেহ না
রায় 

বেন র  

27.  ইয়াছিমন 
বগম 

৩৩ ৪৯১৫২৫৭১৪৭৬০২  ািমঃ এনা ল 
হক 

০৪জন ১নং িশবরাম সদারপারা  

28.  রােশদা 
বগম 

৩৯ ৪৯১৫২৫৭১৪৭৫৩৩  ািমঃ বয় া 
িময়া 

০৪ জন ১নং িশবরাম সদারপারা  

29.  আিখতারা 
বগম 

৪২ ৪৯১৫২৫৭১৪৭৫৮৫ ািমঃ আিম র 
রহমাঃ 

০৪ জন ১নং িশবরাম ভা রিভটা  

30.  মািনকা ব ৩২ ৪৯১৫২৫৭১৪৯১০৭ ািমঃ শিহ ল 
ইসঃ 

০৭ জ ২নং িশবরাম ঊাস ষটান  

31.  হাসেন আরা  ৪৩ ৪৯১৫২৫৭১৪৮৮০০ ািমঃ জ রল হক ০৫জন ০২ িশবরাম মারপাড়া  
32.  শফালী 

বগম 
৩৮ ৪৯১৫২৫৭১৭৪৮২১ ািমঃরিফ ল 

ইসল 
০৪ জ ০২ িশবরাম হািজপাড়া  

33.  আি য়া 
বগম 

৪১ ৪৯১৫২৫৭১৪৯৬৬৫ ািমঃ লাল িময়া ০৪ ০২ িশবরাম খামাড়  

34.  নারিগস 
আরা 

২৫ ৪৯১৫২৫৭০০০০৭ ািমঃজাহাগীর আ ০৪ জ ০২ িশবরাম খামার  

35.  ক না বগম ২০ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃজমেশদ 
আলী 

০৪জন ০২ িশবরাম মারপাড়া  

36.  রনাহার   ৩৭ ৪৯১৫২৫৭১৪৮৬৪৫ ািমঃরিফ ল 
ইসল 

০৪জন ০২ িশবরাম পরামািনক টা  

37.  রােকয়া  ৪৩ ৮৫১৪৯১৯৫৫৪৭০৯ ািমঃ সয়দ আলী ০৫জন ০২ িশবরাম িবএসিসটািড়  
38.  কাকলী 

বগম 
৩১ ৪৯১৫২৫৭১৪৮০৯৮ ািমঃআজগার 

আল 
০৫জন ০২ িশবরাম পরামািনকটার  

39.  শফালী 
বগম 

৩৭ ৪৯১৫২৫৭১৪৮৮৯২ ািমঃআিম র 
রহম 

০৪জন ০২ িশবরাম িবএসিসটারী  

40.  মিজনা বগম ৪৩ ৪৯১৫২৫৭১৪৮৮৪৪ ািমঃ আেবদ আলী ০৫জন ০২ িশবরাম িবএসিসটার  
41.  আিনছা 

বগম 
৪২ ৪৯১৫২৫৭১৫০০৫২ ািমঃতছিলম উি  ০৪জন ০২ িশবরাম বেন র  

42.  শািহদা 
বগম 

৩৩ ৪৯১৫২৫৭১৪৮২৯৯ ািমঃ কিফল 
উি ন 

০৪জন ০২ িশবরাম পরামািনকট  

43.  পনা রানী ৩৬ ৪৯১৫২৫৭১৪৭৯৫২ ািমঃ শাম চ  ০৫জন ০২ িশবরাম পরামািনক  
44.  লাইলী বগম ৩০ ৪৯১৫২৫৭১৪৮০০৪ ািমঃ রআলম ০৪জন ০২ িশবরাম পরামািনক  
45.  আিমনা 

বগম 
৩৬ ৪৯১৫২৫৭১৪৯১১৫  ািমঃ গালজার  ০৫জন ০২ িশবরাম বাসষা   

46.  রিমজা বগম  ২৫ ৪৯১৫২৫৭১৪৯১৭৪ ািমঃ খিল র রহঃ ০৪জন ০২ িশবরাম মমবারপারা  
47.  িফয়া বগম ২৮ ৪৯১৫২৫৭১৪৮৭৪৮ ািমঃ মিহর উৃি ন ০৫জন ০২ িশবরাম পাটনীপাড়া  
48.  আেরফা 

বগম 
৩৩ ৪৯১৫২৫৭১৪৮২৯৯ ািমঃ কিপল 

উি ন 
০৪জন ০২ িশবরাম পরামািনকট  

49.  রিমছা বগম  ৩৫ ৪৯১৫২৫৭১৪৯১২৫ ািমঃরিবউল 
ইসলা 

০৪জন ০২ িশবরাম খামার  

50.  লালী বগম ৩৭ ৪৯১৫২৫৭১৪৮২৪৫ ািমঃএমদা ল হক ০৫জন ০২ িশবরাম পরামািনকট  
51.  ছিকনা বগম ৩৪ ৪৯১৫২৫৭১৪৮৩৭০ ািমঃ আ ার 

আলী 
০৪জন ০২ িশবরাম খামার  

52.  ছািবনা বগম ২৬ ৪৯১৫২৫৭১৪৯৪২৯ ািমঃ সাই ল হক ০৪জন ০২ িশবরাম পাটনীপারা  
53.  র িবনা 

বগম 
৪৪ ৪৯১৫২৫৭১৪৮৩১৬ ািমঃআ  ব র ০৫জন ০২ িশবরাম খামার  



54.  ছা বালা ৪০ ৪৯১৫২৫৭১৫ ািমঃ জাগলা দাস ০৪জন ০২ িশবরাম খামার  
55.  কিহ র 

বগম 
৩৮ ৪৯১৫২৫৭১৪৯৬৬৩ ািমঃ আঃ রা াক ৪জন ০২ িশবরাম খামার  

56.  আেনায়ারা  ৩৭ ৪৯১৫২৫৭১৪৯৬৭৮ ািমঃ ত.রিফ ল  ৩জন ০২ িশবরাম খামার  
57.  িরনা বগম ২৭ ৪৯১৫২৫৭১৪৮৩২২ ািমঃ ইি স আলী ৪জন ০২ িশবরাম পরামািনকটারী  
58.  জাসনা 

বগম 
৪১ ৪৯১৫২৫৭১৪৮৬৭১ ািমঃ ইউ ছ আলী ৪জন ০২ িশবরাম পরামািনকটারী  

59.  আিজনা 
বগম 

৩১ ৪৯১৫২৪৭২৮৪৪৯১ ািমঃ আ িফয়ান  ৪জন ০২ িশবরাম বালাকাটা  

60.  মিজনা বগম ৪১ ৪৯১৫২৫৭১৪৭৯৯৮ ািমঃ হািনফ আলী ৫জন ০২ িশবরাম পরামািনকটারী  
61.  শাম ন 

নাহার 
৩৪ ৪৯১৫২৫৭১৫০০৩৯ ািমঃখিল র 

রহমঃ 
৬জন ০২ িশবরাম বালাকাটা  

62.  লাভলী বগম ৩৬ ৪৯১৫২৫৭১৪৯৯৯০ ািমঃ খাকা িময়া ৪জন ০২ িশবরাম মারপারা  
63.  র িজনা 

বগম 
৩২ ৪৯১৫২৫৭১৪৯০৩৪ ত ািমঃ◌ারা িময়া ৫জন ০২ িশবরাম মারপারা  

64.  আিকলা 
বগম 

৩৯ ৪৯১৫২৫৭১৪৯৪১৭ ািমঃ মিমন িময়া ৫জন ০২ িশবরাম খামার  

65.  আছমা বগম ৩৫ ৪৯১৫২৫৭১৪৮৭৫৯ ািমঃ রনিব িময়া ৬জন ০২ িশবরাম পাটনীপারা  
66.  জিমলা 

বগম 
৪০ ৪৯১৫২৫৭১৫ ািমঃ রল হক ৫ জন   ঘাপাটারী  

67.  রতনা রানী ৩৫ ৪৯১৫২৫৭১৫০৮১০  ািমঃ   ভাত 
চ  

৪জন   পটভাতা  

68.  রিহমা বগম ৩৮ ৪৯১৫২৫৭১৫২০৩৪  ািমঃ     হােসন  ৪জন   ’’  
69.  আন  খা ন ৩৫ ৪৯১৫২৫৭১৫০৮১৬ ািমঃ রনবী িময়া ৪জন   ’’  
70.  শািহদা 

বগম 
৩৪ ৪৯১৫২৫৭১৫১৩৭৫ ািমঃ আ ল 

খােলক 
৪জন   ’’  

71.  ছালমা বগম ৩০ ৪৯১৫২৫৭১৫০৩৭৪ ািমঃ আসরা ল 
হক 

৫জন   খাঃজালফা  

72.  রােহনা বগম ৩৩ ৪৯১৫২৫৭১৫০৯১৪ ািমঃ আ ল 
হােসন 

৪জন   ’’  

73.  জানিক রানী ৩২ ৪৯১৫২৫৭১৫১১৬৫ ািমঃ  চ  ৪জন   ’’  
74.  িরিন বগম ৩৫ ৪৯১৫২৫৭১৫১১৫৪ ািমঃ গািজ র 

রহমান 
৩জন   ঘাপাটার  

75.  মিমনা খা ন ৪৪ ৪৯১৫২৫৭১৫০২৬৮ ািমঃ দলদার 
রহমান 

৪জন   ’’  

76.  িমনা বগম ৪২ ৪৯১৫২৫৭১৫২১৪২ ািমঃ এমদা ল 
হক 

৪জন   ’’  

77.  নাজমা বগম ৩৩ ৪৯১৫২৫৭১৫১৬৮৮ ািমঃ হািম ল 
ইসলাম 

৩জন   খাঃজালফার  

78.  শািহদা 
বগম 

৩৩ ৩৩২৩০০১১০৭৪৭২ ািমঃ জ র ল 
হক 

৪জন   রা ািতপাড়া  

79.  জয়নব 
বওয়া 

৪৫ ৪৯১৫২৫৭১৫২০৫৫ ািমঃ হােসন 
আলী 

৫জন   খাঃজালফার  

80.  স া বগম ৩০ ৪৯১৫২৫৭১৫০৯৪০ ািমঃ এনা ল হক ৪জন   েয়তপল  
81.  হািমদা 

বগম 
২৮ ৪৯১৫২৫৭১৫১২৭১ ািমঃ তারা িময়া ৪জন   ’’  

82.  শােহর বা  ২৭ ৪৯১৫২৫৭০০০০৩০ ািমঃ আ  তােলব ৫জন   ’’  
83.  মেনায়ারা 

বগম 
৪০ ৪৯১৫২৫৭১৫২৬৯৭ ািমঃ মক ল হক ৪জন   কািজপাড়া  

84.  র িম 
আ ার 

২২ ৪৯১৫২৫৭০০০২১০ ািমঃ ছািমউল 
রহমান 

৪জন   ’’  

85.  িবউ  বগম ২৮ ৪৯১৫২৫৭০০০০৫৪ ািমঃ আ ল ৪জন   ফিকরপাড়া  



মােলক 
86.  িলিপ বগম ৩৩ ৪৯১৫২৫৭১৫১৯২৫ ািমঃ একরা ল 

হক 
৫জন   ’’  

87.  রােহনা বগম ২৭ ৪৯১৫২৫৭১৫২০৩১ ািমঃ শির ল হক ৪জন   পটভাতা  
88.  র কা বালা ২৮ ৪৯১৫২৫৭১৫১১২৪ ািমঃ ভারত চ  ৪জন   িদয়াটারী  
89.  মিরয়ম 

বগম 
৪০ ৪৯১৫২৫৭১৫০২৯৯ ািমঃ রহমত 

আলী 
৪জন   দয়ারচওড়া  

90.  র িলনা 
বগম 

২৭ ৪৯১৫২৫৭১৫১৬১২ ািমঃ ইসলাম 
িময়া 

৫জন   িদয়াটারী  

91.  কা ন মালা ৩২ ৪৯১৫২৫৭১৫১১৯৩  ািমঃ মনেমাহন ৪জন   ফিকরপাড়া  
92.  িশিরনা 

আ ার 
৩৪ ৪৯১৫২৫৭১৫০৩৮৮  ািমঃ র আলম ৪জন   মাদরাসাড়া  

93.  স া বগম ৩৭ ৪৯১৫২৫৭১৫০২১১ ািমঃ আঃ 
সাবাহান 

৫জন   মাদরাসাপা  

94.  আছমা 
বগম, 

৩৩ ৪৯১৫২৫৭১৪৭৩৯২ ািমঃ ছয় ল ৫জন   কাজ পাড়া  

95.  ক না বগম ৪২ ৪৯১৫২৫৭১৫২২৩১ ািমঃ বা  মা দ ০৪জন   কািজপাড়া  
96.  মােশদা 

বগম 
৩২ ৪৯১৫২৫৭১৫২১৯৫ ািমঃ ছয় ল 

ইসলাম 
০৫জন   ফিকরপাড়া  

97.  নাজমা বগম ৪০ ৪৯১৫২৫৭১৬১৩৮৩ ািমঃ ছািমউল 
ইসলাম 

০৫জন     

98.  উিমনা বগম ৩৮ ৪৯১৫২৫৭১৫১৪৮৪ ািমঃ মাকেছদ 
আলী 

০৫জন     

99.  িমনা বগম ৩২ ৪৯১৫২৫৭১৫০৯০৬ ািমঃ এরশা ল 
হক 

০৩জন     

100. আিমনা 
বগম 

৩৩ ৪৯১৫২৫৭১৫১৪৭৯  ািমঃ চা  িময়া ০৫জন     

101. মিফয়া বগম ২৮ ৪৯১৫২৫৭১৫০৫৯৬ ািমঃ মন র আলী ০৪জন   ফিকরপাড়া  
102. জাহানারা 

বগম 
৩০ ৪৯১৫২৫৭১৫২৬১৩ ািমঃ আ লমিতন ০৪জন   েয়তপল  

103. রিহমা বগম ২৬ ৪৯১৫২৫৭১৫০৬৮৭ ািমঃ আ  
পােটায়ারী 

০৫জন   িদয়াটারী  

104. রাসনা 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২৫৭১৫০৬৯৩  ািমঃ মকেছদ 
আলী 

০৩জন   ঘাপাটারী  

105. ি  বগম ৩৫ ৪৯১৫২৫৭১৫২৫৫৩  ািমঃ শিফ ল 
ইসলাম 

০৫জন   িদয়াটারী  

106. নীলা রানী ৩৪ ৪৯১৫২৫৭১৫০৭৫৮ ািমঃ অনম  
মার 

০৪জন   রা ািতপাড়া  

107. আয়শা 
বগম 

৪৫ ৪৯১৫২৫৭১৫৪৯২২ ািমঃ লাল িময়া ০৪জন   াপরীপাড়া  

108. ছােল বগম ৩৩ ৪৯১৫২৫৭১৫২৭৯৬ ািমঃ মিহর উি ন ০৪জন   াপারীপাড়া  
109. রািশদা 

বগম 
২৩ ৪৯১৫২৫৭১৫৪১৪৪ ািমঃ আ স 

ছালাম 
০৫জন   লাইেনরপাড়  

110. মিল কা 
বগম 

২৫ ৪৯১৫২৫৭০০০৪১৮ ািমঃ আ র রিহম ০৪জন   বরাগীপাড়া  

111.  স া রানী ৩৩ ৪৯১৫২৫৭১৫৩২৩০  ািমঃ মািনক চ  ০৪জন   বরাগীপাড়া  
112. শািহদা 

বগম 
৩৪ ৪৯১৫২৫৭১৫৩৪৭০ ািমঃ আ ল 

জববার 
০৫জন   ম লপাড়া  

113. ামলী রানী ৩০ ৪৯১৫২৫৭১৫৩৬৩৫ ািমঃ পিবএ রায় ০৪জন   পাতারীপাড়া  
114. রােহনা 

বগম 
২৫ ৪৯১৫২৫৭০০০১২৯ ািমঃ আিম ল 

হক 
০৫জন   বিলরাম  

115. রিহমা বগম ৩৫ ৪৯১৫২৫৭১৫৩৯২৯ ািমঃ রজামাল  ০৫জন   পাঠানপাড়া  



116. কিহ র 
বগম 

৪৬ ৪৯১৫২৫৭১৫৪৭৩৭ ািমঃ মিহর আলী ০৪জন   ীপাড়া  

117. রনাহার 
বগম 

৪০ ৪৯১৫২৫৭১৫৪০৭৬ ািমঃ র ইসলাম ০৫জন   ীপাড়া  

118. িলিপ বগম  ৩৭ ৪৯১৫২৫৭১৫৪৪২০ ািমঃ আঃ রিফক ০৪জন   াপারীপাড়া  
119. মিমনা বগম ২৮ ৪৯১৫২৫৭০০০০৪৫ ািমঃ মাজাে ল ০৪জন   াপারীপাড়া  
120. ল ম 

বগম 
৪৪ ৪৯১৫২৫৭১৫৩৭১৩ ািমঃ খয়বর আলী ০৫জন   াপারীপাড়া  

121. িম  বগম ৩১ ৪৯১৫২৫৭১৫৩৬৪৭ ািমঃ িরপন আলী ০৫জন   াপারীপাড়া  
122. মারেশদা 

বগম 
২০ ৪৯১৫২৫৭০০০৩৪১ ািমঃ রােশদ আলী ০৪জন   টগরাইহাট  

123. রওেশান 
আরা 

৩৫ ৪৯১৫২৫৭১৫৪৫১৫ ািমঃ এরশা ল 
হক 

০৫জন   ীপাড়া  

124. ক না রাণী ৩৫ ৪৯১৫২৫৭১৫৩৪৫১ ািমঃ মন য়া রায় ০৫জন   কা ীপাড়া  
125. অচনা রানী ৩০ ৪৯১৫২৫৭১৫৩৩৫০ ািমঃ শিচন চ  ০৪জন   নিদরপার  
126. হাজরা বগম ৪৪ ৪৯১৫২৫৭১৫৩০৭১ ািমঃ শাহাজাহান ০৫জন   পাঠানপাড়া  
127. আন  আরা ২৫ ৪৯১৫২৫৭০০০১৮৫ ািমঃ জমেশদ 

আলী 
০৪জন   কা ীপাড়া  

128. মেনায়ারা 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৫৭০০০০২৭ ািমঃ মনেছর 
আলী 

০৫জন   াপাড়ীপাড়া  

129. কিহ র 
বগম 

৩২ ৪৯১৫২৫৭১৫২৯২৩ ািমঃ ত ল বাদশা ০৪জন   কা ীপাড়া  

130. িচ া  রানী ৩৫ ৪৯১৫২৫৭০০০১৭৫ ািমঃ পিরমল চ  ০৪জন   কা জীপারা  
131. রােবয়া 

খা ন 
৪২ ৪৯১৫২৫৭১৫২৮৯২ ািমঃআলতাবেহা

সন 
০৫জন   কািজপাড়া  

132. জিমলা 
বগম  

৩৬ ৪৯১৫২৫৭১৫৪২৬৭ ািমঃ মক ল হাঃ ০৪ জন     

133. জিমলা 
বগম  

৩৪ ৪৯১৫২৫৭১৫৪১৮০ ািমঃ যেশার 
উি ন 

০৩ জন     

134. পারভীন 
বগম   

৩৪ ৪৯১৫২৫৭১৫৪১২৬ ািমঃ বাহা র 
আলী 

০৬ জন     

135. রিশদা বগম   ৩৩ ৪৯১৫২৫৭১৫৪১১৯ ািমঃ রিশদ 
সরকার 

০৪ জন     

136. উযা রািন ৩৮ ৪৯১৫২৫৭১৫৩২৬৪ ািমঃ কমল চ  ০৪জন   পাঠানপাড়া  
137. িবজিল রানী ৪০ ৪৯১৫২৫৭১৫৩২৬২ ািমঃ পেরশ চ  

রা 
০৫জন   াপারীপাড়  

138. লায়লা বগম ৩৮ ৪৯১৫২৫৭১৫৩৯৯৩ ািমঃ মজ  িময়া ০৫জন   াপারীপাড়  
139. া রানী ৪০ ৪৯১৫২৫৭১৫৩৫২৭ ািমঃকািতক চ   ০৬জন   নদীর পাড়  
140. লতারানী ৪৭ ৪৯১৫২৫৭ ামীঃ মেহশ চ  ০৫ জন   িড়েডাবা  
141. মমতাজ 

বগম 
৪০ ৪৯১৫২৫৭ ামীঃ রইসলাম ০৫ জন   নফারদরগা  

142. পিরনা বগম  ২৫ ৪৯১৫২৫৭ ামীঃ আঃ হািমদ ০৫ জন   িড়েডাবা  
143. খািদজা 

বগম 
৩৩ ৪৯১৫২৫৭ ামীঃ জা ার 

আলী 
০৪ জন   খালারপাড়  

144. ববী বগম ৩১ ৪৯১৫২৫৭ ামীঃ মিফজল 
হক 

০৫ জন   িদঘীরপাড়  

145. সােহর বা   ৩০ ৪৯১৫২৫৭ ামীঃ আঃ হক ০৪ জন   নফারদরগা  
146. হাছনা বগম  ৩১ ৪৯১৫২৫৭ ামীঃ িরয়া ল 

হক 
০৫ জন   নফারদরগা  

147. রনিজনা 
বগম 

৩১ ৪৯১৫২৫৭ ামীঃ আশরা ল 
হ 

০৫ জন   খালারপাড়  

148. রিমচা বগম ২৫ ৪৯১৫২৫৭ ামীঃ মজর ল ০৪ জন   নফারদরগা  



হক 
149. হাছনা বগম ৪০ ৪৯১৫২৫৭ ামীঃ আ র রিশদ ০৫ জন   নফারদরগা  
150. মেমনা বগম ৪৫ ৪৯১৫২৫৭  ািমঃই ািহম 

আলী 
০৫ জন   ম পাড়া  

151. রানী বগম  ৩৩ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ জাহা ীর 
আল 

০৫ জন   সানারগ   

152. নাছরীন 
বগম 

২৫ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ শাহাজাহান 
অ 

০৫ জন   সানারগ   

153. আকলীমা 
বগম 

২৭ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ আ ল 
ছ 

০৪ জন   নফারদরগা  

154. আফেরাজা 
বগম 

২১ ৪৯১৫২৫৭  ািমঃ মন  িময়া ০৪ জন   সানারগ   

155. িমনতী রানী ২৪ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ অিধর চ  ০৩ জন   নফারদরগা  
156. নাজমা বগম ২৮ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ 

মাস ফাআলী 
০৫ জন   পােকর মাড়  

157. অিনতারানী ২৫ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ িবেনাদ চ  ০৪ জন   পােকর মাড়  
158. শািহদা 

বগম 
৪৫ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ রতন আলী ০৩ জন   ভা য়া পাড়া  

159. রবা খা ন ৪২ ৪৯১৫২৫৭  ািমঃ আঃ রিশদ ০৪ জন   ভা য়া পাড়া  
160. রনিজনা 

বগম 
৩২ ৪৯১৫২৫৭১৫৫০৪২ ািমঃ ইউ ছ আলী ০৪ জন   খালারপাড়  

161. ধারানী  ৪৪ ৪৯১৫২৫৭১৫৬০৬৭  ািমঃজগতব  
রায় 

০৫ জন   নফারদরগা  

162. আরেজানা 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২৫৭১৫৫৫১৬ ািমঃ মিজ ল হক ০৫ জন   খালারপাড়  

163. রবা রানী -  ২২ ৪৯১৫২৫৭০০০২০৭ ািমঃ সাম  
রায় 

০৫ জন   দউপাড়া  

164. চায়না বগম 
-  

৩১ ৪৯১৫২৫৭১৫৬১২২  ািমঃ ত.রিফ ল  ০৭ জন   দউপাড়া  

165. ঝলমলী 
বগম 

৪৩ ৪৯১৫২৫৭১৫৫২২৯ ািমঃ হােতম 
আলী 

০৪ জন   খালারপাড়া  

166. ছািমনা 
বগম 

৪৪ ৪৯১৫২৫৭১৫৫১৬৯ ামীঃ 
ত.মিফজল  

০৪ জন   খালারপাড়া  

167. রােবয়া  
বগম 

২৭ ৪৯১৫২৫৭১৫৫১৬৭ ািমঃ আ র রিহম ০৫ জন   খালারপাড়  

168. র িবনা 
বগম 

৪৮ ৪৯১৫২৫৭১৫৫১১৩ ািমঃ শিহ ল 
ইসলা 

০৪ জন   খালারপাড়  

169. পনা বগম ২৮ ৪৯১৫২৫৭১৫৫২৬৫ ািমঃ রিফ ল 
ইসল 

০৪ জন   খালারপাড়  

170. রনিজনা 
বগম 

২৯ ৪৯১৫২৫৭১৫৫১৮৬ ািমঃ ছিকয়ত 
উল াহ 

০৪ জন   খালারপাড়  

171. আেলয়া 
বগম 

৩২ ৪৯১৫২৫৭১৫৫৫৮৬ ািমঃ র আলী ০৬ জন   নফারদরগা  

172. আরিজনা 
বগম 

৩৬ ৪৯১৫২৫৭১৫৫২০০ ািমঃ হােসন 
আলী 

০৫ জন   খালারপাড়  

173. অিনতা রানী ৩৪ ৪৯১৫২৫৭১৫৬০০৮ ািমঃ িব ল চ  
রা 

০৪ জন   পােকর মাড়  

174. ছালমা বগম ৩২ ৪৯১৫২৫৭১৫৫৬৪৩ ািমঃ ইয়া ব 
আলী 

০৪ জন   ভা য়া পাড়া  

175. আকিলমা 
বগম 

৪২ ৪৯১৫২৩৮১৭৫৮৪১ ািমঃ হােসন 
আলী 

৪জন ৬নং     

176. রােশদা বগম ৩০ ৪৯১৫২৫৭১৫৭৩০৯ ািমঃ আিম র ৩জন ৬নং     



রহমান 
177. শািহদা বগম ৪১ ৪৯১৫২৫৭১৫৭৩৩৮ ািমঃ আঃ মিজদ ৫জন ৬নং   নিদরপার  
178. ছােলহা বগম ৩৬ ৪৯১৫২৫৭১৫৮৪৭৪ ািমঃ মাস াক 

আলী 
৪জন ৬নং   নিদরপার  

179. পাবিত রানী ৩০ ৪৯১৫২৫৭১৫৮৪১৮ ািমঃ রিব চ  ৪জন ৬নং   গায়ালপাড়  
180. দােলনা বগম ৩০ ৪৯১৫২৫৭০০০৪৩০ ািমঃ লাকমান 

হািক 
৪জন ৬নং   গায়ালপাড়  

181. রিন বগম ৩১ ৭৫১৮৭৫০৩১৪৮২৭ ািমঃ রজাউল 
কিরম 

২জন ৬নং     

182. িত রানী ৩৭ ৪৯১৫২৫৭০০০১৭৭ ািমঃ  চ  
রায় 

৩জন ৬নং     

183. ভারিত রানী ৩৮ ৪৯১৫২৫৭১৫৭৭৫১ ািমঃ ল চ  ৫জন ৬নং   কা ীপাড়া  
184. রািজয়া বগম  ৪৯১৫২৫৭১৫৮১২৪ ািমঃ মাহা দ 

আলী 
৩জন ৬নং     

185. আেনায়ারা 
বগম 

২৩ ৪৯১৫২৫৭১০২৫০৭ ািমঃ রল হক ৪জন ৬নং     

186. নাজমা বগম ২৮ ৪৯১৫২৫৭২৯২৩৬২ ািমঃ আমজাদ 
আলী 

৪জন ৬নং     

187. হািমদা বগম ২৯ ৪৯১৫২৫৭১৫৮৩৩৬ ািমঃ মা জ িময়া ৫জন ৬নং     
188. আফেরাজা 

বগম 
২৮ ৪৯১৫২৫৭১৫৮৫১৬ ািমঃ মজ  িময়া ৪জন ৬নং     

189.  খােতজা 
বগম 

২৯ ৪৯১৫২৫৭১৫৮৬০১ ািমঃ মিম র 
রহমান 

৪জন ৬নং     

190. িমনা বগম  ২৮ ৪৯১৫২৫৭১৫৭৫৯৭ ািমঃ আবািম র 
রহম 

৩জন ৬নং   নিদরপার  

191.  মারেশদা 
বগম  

৩১ ৪৯১৫২৫৭১৫৮৬০৩ ািমঃ এরশা ল 
হক 

৪জন ৬নং     

192. স া বগম ৩২ ৪৯১৫২৫৭১৫৭৫৮০ ািমঃ ইয়া ল হক ৫জন ৬নং     

193. আন  বগম ৪১ ৪৯১৫২৫৭১৫৮৫৮৩ ািমঃ আমজাদ 
আলী 

৪জন ৬নং     

194. সাবানা বগম  ২৭ ৪৯১৫২৫৭০০০২১৭ ািমঃ রজামাল 
আঃ 

৪জন ৬নং     

195. িবিবজন খা ন ৩৪ ৪৯১৫২৫৭১ ািমঃ মাস ফা 
কামাল 

৪জন ৬নং   সােনরঘাট  

196. আেনায়ারা 
বগম 

৪৪ ৪৯১৫২৫৭১ ািমঃ শিহ ল হক ৪জন ৬নং   সােনরঘাট  

197. নািছমা বগম ৩৮ ৪৯১৫২৫৭১৫৭৪৮৬ ািমঃ কিপল 
উি ন 

৪জন ৬নং     

198. হািলমা বগম ৪৫ ৪৯১৫২৫৭১৫৭৮১২ ািমঃ নছকার 
আলী 

৩জন ৬নং     

199. রখা বগম ৩৫ ৪৯১৫২৫৭১৫৮৫৪৫ ািমঃ এনা ল হক ৩জন ৬নং     

200. মিজনা বগম ৩৫ ৪৯১৫২৫৭১৫৮০৮৭  ািমঃ   গ র 
উি ন 

৩জন ৬নং     

 
201. রািজনা বগম ২৯ ৪৯১৫২৫৭১৫৯৬৬৫ ামী-ছালাম িময়া ০৪  ৭নং   ’’  
202. উে  ল ম ৩০ ৪৯১৫২৫৭১৫৯৭১৯ ামী-আ ল মিজদ ০৪  ৭নং   িগপাড়া  
203. িফেরাজা বগম ৪৩ ৪৯১৫২৫৭১৬০৪১৭ ামী-আমজাদ  ০৪  ৭নং   স ারপাড়া  
204. রতনা বগম ৩৭ ৪৯১৫২৫৭১৫৯১৮৮ ামী-রিফ ল 

ইসলাম 
০৫  ৭নং   িগপাড়া  

205. হাসনা বগম ২৮ ৪৯১৫২৫৭১৬০১৯৬ ামী-তাই ল 
ইসলাম 

০৪  ৭নং   ’’  



206. আেলয়া বগম ২৬ ৪৯১৫২৫৭০০০০৯২ িপতাঃ মিনর উি ন ০৪  ৭নং   ’’  
207. কিমনা বগম ৪৩ ৪৯১৫২৫৭১০৪৪০৪ ামী- করা ল া ০৪  ৭নং   সনপাড়া  
208. র িবনা বগম ৪১ ৪৯১৫২৫৭১৬০৩০৬ ামী- লতান 

হােসন 
০৪  ৭নং   বালাটারী  

209. জিলনা বগম ৩৫ ৪৯১৫২৫৭১৫৯৭৮৫ ামী-তছিলম 
উি ন 

০৩  ৭নং   পটভাতা  

210. আফর জা 
বগম 

৩১ ৪৯১৫২৫৭১৬০১৫২ ামী-হজরত আলী ০৫  ৭নং   ’’  

211. শািহদা বগম ৩৮ ৪৯১৫২৫৭১৫৮৮৫৯ ামী-রিফ ল 
ইসলাম 

০৩  ৭নং   ’’  

212. মিজনা বগম ৩৯ ৪৯১৫২৫৭১৫৯১৭৬ ামী-শািহন িময়া  ০৩  ৭নং   স ৃ ারপাড়া  
213. জেলখা বগম ৩৪ ৪৯১৫২৫৭১৬০১৬৯ ামী◌ু রিফ ল 

ইসলা 
০৩  ৭নং   কিবরাজপা  

214. হাছনা বগম ২৭ ৪৯১৫২৫৭১৬০১৬১ ামী-মজ  িময়া ০৫  ৭নং   াপারীপাড়  
215. আকিলমা 

বগম 
২৮ ৪৯১৫২৫৭১৬০১১৮ ামী- ল িময়া ০৪  ৭নং   ’’  

216. তানিজনা বগম ৪১ ৪৯১৫২৫৭১৫৮৮২৯ ামী-আিম র 
ইসলাম 

০৪  ৭নং   নােয়ক পাড়  

217. ক না বগম ২৯ ৪৯১৫২৫৭১৬০৫৩৫ ামী-বাব  িময়া ০৫  ৭নং   াপারীপাড়  
218. হাসনা  বগম ২৯ ৪৯১৫২৫৭০০০২০৭ ামী- মা দ রানা ০৫ ৭নং   কিবরাজপা  
219. ফােতমা বগম ২৭ ৪৯২৬১০৬৩০৮৯২২ ামী- আশরাফ 

আলী 
০৪  ৭নং   স ারপাড়া  

220. জাহানারা বগম ৩৯ ৪৯১৫২৫৭১৫ ামী- র জামাল ০৪  ৭নং   ’’  
221. লাভলী বগম ৩১ ৪৯১৫২৫৭১৫৯৫৬১ ামী রনিব িময়া ০৪  ৭নং   ’’  
222. মন  বগম ৩৩ ৪৯১৫২৫৭১৫৮৮৮৬ ামী- আ ল 

মােলক 
০৪ 
জন 

৭নং   ’’  

223. আইিভ বগম ৩০ ৪৯১৫২৫৭১৫৮৯৪৬ ামী- শিহ ল 
ইসলাম 

০৩ ৭নং     

224. নিবজন বগম ৪৪ ৪৯১৫২৫৭১৫৯৫১৭ ামী- বাদশা িময়া ০৫ ৭নং     
225. ছািবনা বগম ৪৪ ৪৯১৫২৫৭১১৬০৫৪ ািমঃ আিম র 

রহঃ 
৩জন ৭নং     

226. িলিপ বগম ২৫ ৪৯১৫২৫৭১০০২৩৯
৯ 

িপতাঃ’’ লাল 
িময়া 

৩জন ৭নং     

227. মিমনা ৩৭ ৪৯১৫২৫৭১৮৯৩৪৮ ািমঃ শিহ ল ৪জন ৭নং     
228. আিজনা বগম ৩৭ ৪৯১৫২৫৭১০০২৩৯

৯ 
ািমঃ ত মজ  

িময়া 
৪জন ৭নং     

229. রবা  ৩২ ৪৯১৫২৫৭১৫৯১৬০ ািমঃেমেহর আলী ৩জন ৭নং     
230.  রাশনা বগম  ২৮                                                                                                                           ৪৯১৫২৫৭১৬০৪৮৩ ািমঃ ওসমান 

আলী 
৩জন ৭নং     

231. রাকসানা ৩৫                                                                                                                           ৪৯১৫২৫৭১০০২৩৯
৯ 

ািমঃ আ  ব র ৪জন ৭নং     

232. ামলী রানী ৩১ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ বাস চ  
রায় 

     

233. ল রানী ৩৯ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ চমচম চ  
রায় 

     

234. িমএা রানী ৩৬ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ ম  চ  
দাস 

     

235. আফেরাজা 
বগম 

৩১ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ চান িময়া      

236. ল ম বগম ৩৭ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ িরয়া ল 
হক 

     

237. মিজরন বগম ৩৩ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ আই ব 
আলী 

     



238. মিরনা বগম ৩৬ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ লালিময়া      
239. প মী রানী ২৯ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ অ ল চ       
240. রবা  বগম ৩৬ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ রাস ম 

আলী 
     

241. শািহ র বগম ৩৩ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ লাল িময়া      
242. িম  রানী ৪১ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ কচা  রায়      
243. জাসনা রানী ৪১ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ কিবচ  রায়      
244. র িবনা বগম ৩২ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ শিহ ল হক      
245. জাসনা রানী ৩৪ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ বল চ       
246. রেশা বালা ৩৩ ৪৯১৫২৫৭১৬১৯৮৪ ািমঃ কাম  চ  

দাস 
     

247. আেলা রানী ৩৫ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ ÿÿ তন 
চ  

     

248. লালী রানী ২৯ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ শিতশ চ       
249. মােলাতী রানী ৩৪ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ িধর চ       
250. লাইলী বগম ৩৬ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ হােছন আলী      
251. ছিব রানী ৩১ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ ল চ       
252. জবা রানী ২৫ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ রিব চ       
253. সিলনা বগম ২৫ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ খাকন িময়া      
254. আয়শা বগম ৩৪ ৪৯১৫২৫৭১৬১৭৭৬  ািমঃ মজ  িময়া      
255. ব ল বগম ৩২ ৪৯১৫২৫৭১৬১৪৪৮ ািমঃ রন  িময়া      
256. ম©জনা বগম ৩৫ ৪৯১৫২৫৭১৬২৫৫২ ািমঃ আিমর আলী      
257. িবেনািদিন রানী  

পিরঃ 
২৯ ৪৯১৫২৫৭১৬১৭৩১  ািমঃ  চ       

258. আেলয়া বগম ২৮ ৪৯১৫২৫৭২৯২৪৬৫ ািমঃ মহররম হক      
259. হাছনা বগম  ৩৭ ৪৯১৫২৫৭১৬১৫৭৭ ািমঃ রনিব িময়া      
260. চা া বগম  ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ  িময়া      
261. লািক বগম ২৯ ৪৯১৫২৫৭১৬২০৬৯  ািমঃ িসরাজ 

উি ন 
     

262. রােবয়া বগম ৩৪ ৪৯১৫২৫৭১৬০৯০১ ািমঃ র বকস      
263. ক না বগম ৩২ ৪৯১৫২৫৭১৬১৭৬৩ ািমঃ আিন র      
264. আিজনা বগম ৪৪ ৪৯১৫২৫৭১৬১৭৭২ ািমঃ আঃ রিশদ      
265. রাসনা বগম ৩৬ ৪৯১৫২৫৭১৬০৯১২ ািমঃ আেনায়ার 

হােসন                                                
     

266. আফেরাজা 
বগম 

৩৯ ৪৯১৫২৫৭১৬১২২২ ািমঃ মা দ রানা      

267.      মিজনা 
বগম    

২৯ ৪৯১৫২৫৭১৬২০৯৪ ািমঃ কামাল 
উি ন 

     

268. সােহরা বগম ৩৩ ৪৯১৫২৫৭১৬২১১১ ািমঃ ত সাই ল       
269. রাস মা 

বগম 
 ৪৯১৫২৫৭১৬৪০৩৮ ািমঃ সােহব 

আলী 
     

270. মােশদা বগম ৩৪ ৪৯১৫২৫৭১৬৩৫১৬ ািমঃ আ র 
রিহম 

     

271. মেনায়ারা 
বগম 

৩৯ ৪৯১৫২৫৭১৬৪৭৬৪ ািমঃ আঃ জিলল      

272. হািলমা বগম ৩৩ ৪৯১৫২৫৭১৬৩১৫৫ ািমঃ আ ল 
খােলক 

     

273. আন  আ ার ৩৯ ৪৯১৫২৫৭১৬৪২১৭ ািমঃ বা ল 
হােসন 

     

274. িম বগম 
ি  

২৪ ৪৯১৫২৫৭০০০৩৫৫ ািমঃ রতন িময়া      

275. কাজলী বগম ৪৪ ৪৯১৫২৫৭১৬৪৫২১ ািমঃ আলম      



িময়া 
276. রিহমা বগম ৩২ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ আই ব 

আলী 
     

277. মাহা দা বগম ৪৪ ৪৯১৫২৫৭১৬৩৪৩০ ািমঃ শিফ ল 
ইসলাম 

     

278. জাহরা বগম  ২২ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ জহর 
উল া 

     

279. লাভলী বগম ২৩ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ হািমদ 
িময়া 

     

280. া বগম ২৫ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ রাস ম 
আলী 

     

281. খািদজা বগম  ৩৬ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ মাকেলছ      
282. আি য়া বগম ৪১ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ এরশা র 

হক 
     

283. ছালমা বগম ২২ ৪৯১৫২৫৭  ািমঃ 
মাকেল র 

     

284. জাহরা 
আ ার 

২২ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ ইয়ািছন 
আলী 

     

285. আয়শা বগম ২৮ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ আ ল 
হােসন 

     

286. মিল কা বগম  ২৩ ৪৯১৫২৫৭ িপং আ ল মিজদ      
287. রশমা বগম ২৪ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ আ াছ 

আলী 
     

288. রনিজনা বগম ৪২ ৪৯১৫২৫৭১৬৩৫৩০ ািমঃ খাইর ল 
ইসলাম 

     

289. মিহমা বগম ২৮ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ িরয়া ল 
হক 

     

290. রাকছানা 
বগম 

২১ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ িলটন িময়া      

291. আিখ বগম ৩০ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ আঃ বােতন      
292. ির বগম  ২৬ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ মন র 

আলী 
     

293. আফেরাজা 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ সাই ল 
ইসলাম 

     

294. ময়না বগম ৪১ ৪৯১৫২৫৭  ািমঃ জ র 
আলী 

     

295. আছমা  বগম ২৬ ৪৯১৫২৫৭ ামীঃ মিম ল 
ইসলাম 

     

296. সািহদা বগম ৩১ ৪৯১৫২৫৭১৬৩৭৭৬  ািমঃ রিবউল 
ইসলাম 

     

297.  রহানা বগম ৩৯ ৪৯১৫২৫৭১৬৪২৩০  মাহা ব রহমান      
298. হাছনা বগম ৩৯ ৪৯১৫২৫৭১৬৩৪৯৬ ািমঃ রিফ ল 

ইসলাম 
     

299. িলিপ বগম ৩৮ ৪৯১৫২৫৭১৬৩৮৪০ ািমঃ মাফা ল 
হাঃ  

     

300. ৎফা বগম  ৪৯১৫২৫৭ ািমঃ আশরা ল 
হক 

     

301. শিরফা বগম ৩৪ ৪৯১৫২৫৭১৬৪২৪০ ািমঃ বােয়িজদ 
ইসলাম 

     

 
 
 



302. মাছাঃ া 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২৭৬২০৩৩৪১ 
মাগলবাসা 

জং-আিম র 
ইসলাম 

৩ ০১ র র  

303. মাছাঃ 
মমতাজ বগম 
বগম 

৩৪ ৪৯১৫২৭৬২০১৩৫০ জং সিফ ল 
ইসলাম 

৪ ০১ র র  

304. মাছাঃ 
পার ল বগম 

৩৯ ৪৯১৫২৭৬২০১৩১৩ জং- মক ল 
হােসন 

৪ ০১ র র  

305. মাছাঃ মিজনা 
বগম 

২১ ২৮৫৭৮৬৩২ জং রজাউল 
ইসলাম 

৩ ০১ র র  

306. মাছাঃ 
ফরেদৗসী 
বগম 

২১ ৪৯১৯৪২২০০৯৫৭৭ জং- র মাহা দ ৩ ০১ র র  

307. মাছাঃ  বাসনা 
খা ন 

২২ ১৯৯৯৪৯১৪১৫০০১০
৮১৭ 

জং- মাঃ ল 
িময়া 

৩ ০১ র র  

308. মাছাঃ 
শােহরবা  

৩১ ৪৯১৫২৭৬২০২৩৮৩ জং-মিতয়ার 
রহমান 

৪ ০১ র র  

309. মাছাঃ আয়শা 
বগম 

২২ ২৮৫৭৮৬৪৯ জং-বা ল হােসন ৪ ০১ র র  

310. মাছাঃ িশ 
বগম 

২২ ২৮৫৩৯৩৫০ জং- আঃ ওহাব 
আলী 

৫ ০১ র র  

311. মাছাঃ লালী 
বগম 

২২ ৩৫১১৬৪১৭ জং- ছই ল 
ইসলাম 

৩ ০১ র র  

312. মাছাঃ 
রনিজনা বগম 

৩৯ ৪৯১৫২৭৬২০২৮৬২ জং- রিফ ল 
ইসলাম 

৪ ০১ র র  

313. মাছাঃ কাজলী 
বগম 

২২ ২৮৫৩৯৩২৮ জং- সিহ ল 
ইসলাম 

৪ ০১ র র  

314. মাছাঃ 
খািদজা বগম 

২২ ৩৫১১৬৮১ জং-বাদশা আলম ৪ ০১ র র  

315. মাছাঃ রােশদা 
বগম 

৩৪ ৪৯১৫২৭৬২০১১৫৫ জং- মাঃ উমর 
আলী 

৪ ০১ র র  

316. মাছাঃ- 
খািদজা বগম 

২৮ ৪৯১৫২৭৬০০০২৫৫৪ জং- র নবী িময়া ৪ ০১ র র  

317. মাছাঃ- 
লতানা বগম 

২৪ ৪৯১৫২৭৬০০০১৩৮ জং- শািহন 
খ কার 

৪ ০১ র র  

318. মাছাঃ ছােমনা 
বগম 

৩৯ ৪৯১৫২৭৬২০২৩৩৮ জং- মাঃ বা  
িময়া 

৪ ০১ র র  

319. মাছাঃ 
লমালা বগম  

৩৩ ৪৯১৫২৭৬২০৩৩২২ িপং ত- রল 
ইসলাম 

২ ০১ র র  

320. মাছাঃ িলিপ 
বগম 

২১ ৩৫১১৬৪৫০ জং-জাহা ীর 
িময়া 

৩ ০১ র র  

321. মাছাঃ 
রনাহার বগম 

৪১ ৪৯১৫২৭৬২০৩২০৩ জং মাঃ খাকন 
িময়া 

৪ ০১ র র  

322. মাছাঃ কিহ র 
বগম 

৩১ ৪৯১৫২৭৬২০২৯৬৫ জং-মহববত আলী ৩ ০১ র র  

323. মাছাঃ মিফজা 
বগম 

৩৪ ৪৯১৫২৭৬২০২৭৩০ জং- িশদ আলী ৪ ০১ র র  

324. মাছাঃ িমনারা 
বগম 

৩৪ ৪৯১৫২৭৬২০৩২২৮ জং-নজর ল 
ইসলাম 

৪ ০১ র র  

325. মাছাঃ 
মমতাজ বগম 

৩১ ৪৯১৫২৭৬২০১১৬২ জং-আেনায়ার ল 
ইসলাম 

৪ ০১ র র  

326. মাছাঃ সািহদা 
বগম 

২৯ ৪৯১৫২৭৬২০২৭০৯ জং- সেক ার 
আলী 

৪ ০১ র র  



327. মাছাঃ শাহান 
আ ার 

২৬ ৪৯১৫২৭৬০০০২৩৭৬ জং- রিবয়ল িময়া ৪ ০১ র র  

328. মাছাঃ নিজরন 
বগম 

২৯ ৪৯১৫২৭৬২০২১৫৩ জং- সা  িময়া ৪ ০১ র র  

329. মাছাঃ রােশদা 
বগম 

২৯ ৪৯১৫২৭৬২০১৬৯৮ জং- র মাহা দ ৪ ০১ র র  

330. মাছাঃ রিশদা 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২৭৬২০২৩২২ জং-ফির ল হক ৪ ০১ র র  

331. মাছাঃ 
অন না খা ন 

২২ ৪৯১৫২৭৬০০০০৮৬ জং- আ ল মিমন ৪ ০১ র র  

332. মাছাঃ- মঘনা 
বগম 

২১ ১৯৯৫৪৯১৫২৭৬১০২
২১৭ 

জং- মাঃ  র 
হােসন 

৪ ০১ র র  

333. মাছাঃ- িলিপ 
বগম 

২৯ ৪৯১৫২৭৬২০১৬১২ জং- মাঃ বাদশা 
িময়া 

৪ ০১ র র  

334. মাছাঃ 
আিমনা বগম 

৩৪ ৪৯১৫২৭৬২০১৬৩০ জং আিজজল হক ৪ ০১ র র  

335. মাছাঃ উে  
ল ম 

৩২ ৪৯১৫২৭৬২০১৬৩৬ জং- মেহর আলী ৪ ০১ র র  

336. মাছাঃ লািক 
বগম 

২৭ ৪৯১৫২৭৬২০১৯১২ জং আশরা ল 
আলম 

৩ ০১ র র  

337. লািক বগম ৪৭ ৪৯১৫২৭৬২০২৮৭১ মাঃ বাহার উ া ৪ ০১ র র  
338. মাছাঃ  

নাজমা বগম 
৩০ ৪৯১৫২৭৬২০৪৭৮৮ জং- মাঃ এনা ল 

হক 
৪ ০২ িনিধরাম িনিধরাম  

339. মাছাঃ 
মাকেছনা 

খা ন 

২২ ৪৯১৫২৭৬০০০১২১ জং-আিরফ 
হােসন 

৪ ০২ িনিধরাম িনিধরাম  

340. মাছাঃ 
আিমনা বগম 

     
৩২ 

৪৯১৫২৭৬২০৪২১১ জং-তাই ল 
ইসলাম 

৪ ০২ িনিধরাম িনিধরাম  

341. মাছাঃ  
আিক খা ন 

২২ ৩৫১৪১৩৩১ জং- মাঃ ফার ক 
হােসন 

৫ ০২ িনিধরাম িনিধরাম  

342. মাছাঃ লাই  
খা ন 

২২ ২৮৫৩৯৪০৯ জং- আতাউল ৪ ০২ িনিধরাম িনিধরাম  

343. মাছাঃ িবউ  
বগম 

২৯ ৪৯১৫২৭৬২০৪৫৬৫ জং- হােসন আলী ৪ ০২ িনিধরাম িনিধরাম  

344. মাছাঃ 
িফেরাজা 
বগম 

৩৪ ৪৯১৫২৭৬২০৩৮৫৬ জং- বা  িময়া ৪ ০২ িনিধরাম িনিধরাম  

345. মাছাঃ হাছনা 
আ ার হনা 

২২ ৮০১১৩৭০৯ জং-আল আিমন ৪ ০২ িনিধরাম িনিধরাম  

346. মাছাঃ 
রভা  বগম 

৩৬ ৪৯১৫২৭৬২০৪৩৩৪ জং- মাঃ হািম ল 
ইসলাম 

৪ ০২ িনিধরাম িনিধরাম  

347. মাছাঃ- 
এ ওয়ারা 
বগম 

৩১ ৪৯১৫২৭৬২০৩৯১৫ জং- িলয়াকত 
আলী 

৩ ০২ িনিধরাম িনিধরাম  

348. মাছাঃ- 
জিমলা বগম 

৪৯ ৪৯১৫২৭৬২০৪১৭০ জং- ছাম ল হক ৪ ০২ িনিধরাম িনিধরাম  

349. মাছাঃ 
লাভলী বগম 

৩৯ ৪৯১৫২৭৬২০৪১৭০ জং-জ র ল হক ৪ ০২ িনিধরাম িনিধরাম  

350. মাছাঃ 
আি য়া বগম 

৩৯ ৪৯১৫২৭৬২০৩৮৯৬ জং আ ল হাই ৪ ০২ িনিধরাম িনিধরাম  

351. মাছাঃ 
আিমনা বগম 

২৯ ৪৯১৫২৭৬২০৩৯০৩ জং- হােসন 
আলী 

৪ ০২ িনিধরাম িনিধরাম  



352. মাছাঃ 
আেমনা 
বগম 

৩৩ ৪৯১৫২৭৬২০৪০৩০ জং দিবর উি ন ৩ ০২ িনিধরাম িনিধরাম  

353. মাছাঃ 
মেনায়ারা 
বগম 

৩৫ ৪৯১৫২৭৬২০৪০০৯ জং-আমজাদ 
হােসন 

৩ ০২ িনিধরাম িনিধরাম  

354. মাছাঃ  া 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২৭৬২০৩৬০৫ জং- মাঃ রা  
িময়া 

৪ ০২ িনিধরাম িনিধরাম  

355. মাছাঃ 
আিমনা বগম 

২৯ ৪৯১৫২৭৬২০৪৭৯৭ জং-ম জ আলী ৪ ০২ িনিধরাম িনিধরাম  

356. মাছাঃ 
রােহনা বগম 

৩৫ ৪৯১৫২৭৬২০৪১৮৬ জং- মাঃ পা  
িময়া 

৩ ০২ িনিধরাম িনিধরাম  

357. মাছাঃ  
সােহরা বগম 

২৯ ৪৯১৫২৭৬২০৪৬০৩ জং- মাঃ 
আলতাব হােসন 

৪ ০২ িনিধরাম িনিধরাম  

358. মাছাঃ 
মােশদা 
বগম 

২৭ ৪৯১৫২৭৬২০৩৬৪৩ জং- ফার ক 
হােসন 

৪ ০২ িনিধরাম িনিধরাম  

359. মাছাঃ িম 
আ ার 

২৬ ৪৯১৫২৭৬০০০১৫০ জং-&ওবায় ল 
হক 

৪ ০২ িনিধরাম িনিধরাম  

360. মাছাঃ া 
বগম 

৩১ ৪৯১৫২৭৬২০৪৮৩১ জং- ওসমান 
আলী 

৪ ০২ িনিধরাম িনিধরাম  

361. মাছাঃ 
ইয়াছিমন 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২৭৬২০৪৫৫৩ জং- র  িময়া ৩ ০২ িনিধরাম িনিধরাম  

362. মাছাঃ 
সািহদা বগম 

৪৩ ৪৯১৫২৭৬২০৪২৬৯ জং- মাঃ 
জাহা ীর িময়া 

৪ ০২ িনিধরাম িনিধরাম  

363. মাছাঃ- 
িমনারা বগম 

২৮ ৪৯১৫২৭৬২০৪৪৩০ জং- সােদর আলী ৪ ০২ িনিধরাম িনিধরাম  

364. মাছাঃ- 
ক না বগম 

২৫ ৪৯১৫২৭৬০০০১৪৭ জং- চাদ িময়া ৪ ০২ িনিধরাম িনিধরাম  

365. মাছাঃ ছ রা 
বগম 

৩৫ ৪৯১৫২৭৬২০৩৮৮৭ জং- মাঃ আলম 
িময়া 

৪ ০২ িনিধরাম িনিধরাম  

366. মাছাঃ 
লাভলী বগম 

৩৫ ৪৯১৫২৭৬২০৩৫৪৬ জং ছাম ল হক ৪ ০২ িনিধরাম িনিধরাম  

367. মাছাঃ 
শািহদা বগম 

৩২ ৪৯১৫২৭৬২০৩৯৮২ জং- মািম ল 
হক 

৪ ০২ িনিধরাম িনিধরাম  

368. মাছাঃ 
নিজলা বগম 

৩১ ৪৯১৫২৭৬২০৪০২৪ জং ল িময়া ৪ ০২ িনিধরাম িনিধরাম  

369.  মাছাঃ আ  
মেনারা বগম 

৪৩ ৪৯১৫২৭৬২০৩৬০৯ মাঃ জাহা ীর 
আলম 

৪ ০২ িনিধরাম িনিধরাম  

370. মাছাঃ 
মৗ মী বগম 

২২ ৪৯৯৪১৫০০১০৪০৩ জং-এরশা ল হক ৩ ০৩ বা ারাম বা ারাম  

371. মাছাঃ  িলিল 
বগম 

৪০ ৪৯১৫২৭৬২০৫৪০৯ জং- মাঃ ছয় ল 
হক 

৪ ০৩ বা ারাম বা ারাম  

372. মাছাঃ 
হািছনা বগম 

৩৪ ৪৯১৫২৭৬২০৬৬০৬ জং-ইউ ছ আলী ৪ ০৩ বা ারাম বা ারাম  

373. মাছাঃ 
আফেরাজা 
বগম 

২৪ ৪৯১৫২৭৬০০০১৯৮ জং- মাঃ মিজবর 
রহমান 

৩ ০৩ বা ারাম বা ারাম  

374. ষি  রানী রায় ২৪ ৪৯১৫২৭৬০০১৯৪৯ জং-খেগন চ  
রায় 

৪ ০৩ বা ারাম বা ারাম  

375. িচ া রানী 
রায় 

৩৩ ৪৯১৫২৭৬২০৫০০৯ জং- ামল চ  
রায় 

৪ ০৩ বা ারাম বা ারাম  



376. মাছাঃ 
রজাহান 
বগম 

৩১ ৪৯১৫২৭৬২০৬৩৪০ জং- জাহা ীর 
আলী 

৪ ০৩ বা ারাম বা ারাম  

377. মাছাঃ 
রােবয়া বগম 

৩৩ ৪৯১৫২৭৬২০৫৫৫২ জং- এরশা ল 
হক 

৪ ০৩ বা ারাম বা ারাম  

378. মাছাঃ 
রােকয়া 

খা ন 

৩৯ ৪৯১৫২৭৬২০৫৭২৮ জং-বা ল হক ৪ ০৩ বা ারাম বা ারাম  

379. মাছাঃ 
রনাহার 
বগম 

৩৮ ৪৯১৫২৭৬২০৫৫৫৬ জং- মাঃ ইয়ািছন 
আলী 

৪ ০৩ বা ারাম বা ারাম  

380. মাছাঃ- িক 
ওয়া 

৩৭ ৪৯১৫২৭৬২০৫৩৫৯ জং- ত- 
আশরা ল হক 

৪ ০৩ বা ারাম বা ারাম  

381. মাছাঃ- 
রােশদা বগম 

৩৭ ৪৯১৫২৭৬২০৫৪৯৪ জং- ম বর 
রহমান 

৪ ০৩ বা ারাম বা ারাম  

382. মাছাঃ 
সািবনা 
ইয়াছিমন  

২৯ 
 

৪৯১৫২৭৬২০৫৪৯৩ জং- মাঃ জািহ ল 
ইসলাম 

৪ ০৩ বা ারাম বা ারাম  

383. মাছাঃ জবা 
বগম 

২৪ ৪৯১৫২৭৬০০২১৫৮ িপং জয়নাল 
আেবদীন 

৪ ০৩ বা ারাম বা ারাম  

384. মাছাঃ 
নাজমা বগম 

৩১ ৪৯১৫২৭৬২০৫৩৮৯ জং- নজর ল 
ইসলাম 

৪ ০৩ বা ারাম বা ারাম  

385. মাছাঃ হনা 
বগম 

২৫ ১৯৯৬৪৯৯৪১৫০০০৯
০২৪ 

জং হােছন আলী ৪ ০৩ বা ারাম বা ারাম  

386. মাছাঃ 
খািদজা বগম 

৩১ ৪৯১৫২৭৬২০৫৮৯৯ জং-আই ব আলী ৪ ০৩ বা ারাম বা ারাম  

387. মাছাঃ  
ময়না  বগম 

২৫ ৪৯১৫২৭৬০০০১০৪ জং- মাঃ সিহ ল 
ইসলাম 

৩ ০৩ বা ারাম বা ারাম  

388. মাছাঃ 
আরিজনা 
বগম 

৩৭ ৪৯১৫২৭৬২০৫৭৯১ জং-আ র রিশদ ৪ ০৩ বা ারাম বা ারাম  

389. মাছাঃ 
সােহরা বগম 

৩২ ৪৯১৫২৭৬২০৫৪৮৪ জং-ম বর রহমান ৩ ০৩ বা ারাম বা ারাম  

390. মাছাঃ ি  
বগম 

২৩ ৪৯১৯৪২২০০২৬৭০ িপং-মিত র 
রহমান 

৩ ০৩ বা ারাম বা ারাম  

391. মাছাঃ 
শফালী 
বগম 

২৯ ৪৯২৫২০১১০২৪৩৪ জং- মাফাে ল 
িময়া 

৪ ০৩ বা ারাম বা ারাম  

392. া রানী ২৭ ৪৯১৫২৭৬২০৫২৫১ জং- ামল চ  ৪ ০৩ বা ারাম বা ারাম  
393. মাছাঃ  

ির া আ ার 
২৭ ৪৯১৫২৭৬০০০০০৪ জং- তাই ল 

ইসলাম 
৪ ০৩ বা ারাম বা ারাম  

394. মাছাঃ 
জা ািত 
বগম 

২৪ ৪৯১৫২৭৬০০০১১০ জং- র মাহা দ ৪ ০৩ বা ারাম বা ারাম  

395. মাছাঃ 
িশউিল বগম 

২১ ৪৯১৫২৭৬০০০৩০৪ জং-আ ল কালাম ৬ ০৩ বা ারাম বা ারাম  

396. মিলনা রানী ২৩ ৪৯১৫২৭৬০০০১৮৮ জং- িনত া ন  ৫ ০৩ বা ারাম বা ারাম  
397. মাছাঃ- 

মিরয়ম বগম 
৩১ ৪৯১৫২৭৬২০৫৫২৮ জং- ল বা  

িময়া 
৪ ০৩ বা ারাম বা ারাম  

398. মাছাঃ রখা 
বগম 

২২ ২৮৫৩৯৫৮৪ জং- মাঃ মিজবর 
রহমান 

৪ ০৩ বা ারাম বা ারাম  

399. মিত িনমা 
রানী 

২৪ ৪৯১৫২৭৬০০০১০৮ জং না  ৪ ০৩ বা ারাম বা ারাম  



400. মাছাঃ 
জসিমন 

২৯ ৪৯১৫২৭৬২০৫৯৫১ জং- এরশা ল 
হক 

৪ ০৩ বা ারাম বা ারাম  

401. মাছাঃ িলিল 
বগম 

৩৩ ৪৯১৫২৭৬২০৫৮৩৮ জং ম বর 
রহমান 

৪ ০৩ বা ারাম বা ারাম  

402. মাছাঃ 
র িজনা 
বগম 

২৪ ৪৯১৫২৭৬০০০১১১ জং-সিহ ল 
ইসলাম 

৪ ০৩ বা ারাম বা ারাম  

403. মাছাঃ 
আফেরাজা  
বগম 

২৯ ৪৯১৫২৭৬২০৬৩১২ জং- মাঃ 
শাহালম 

৩ ০৩ বা ারাম বা ারাম  

404. মাছাঃ 
তাহিমনা 
বগম 

২৭ ৪৯১৫২৭৬২০৫৫০২ জং-আিম ল 
ইসলাম 

৪ ০৩ বা ারাম বা ারাম  

405. মাছাঃ 
বিবতা বগম 

৩০ ৪৯১৫২৭৬২০৬৭৮১ জং-মজ  হক ৪ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

406. মাছাঃ 
আকিলমা 
বগম 

২৯ ৪৯১৫২৭৬২০৬৭৬০ জং- মাঃ 
মিতয়ার রহমান 

৬ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

407. মাছাঃ- 
ছােবরা খা ন 

৪০ ৪৯১৫২৭৬২০৭১০৬ জং- ত- আই ব 
আলী 

৫ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

408. মাছাঃ- 
র মা বগম 

৩৭ ৪৯১৫২৭৬২০৭৯৮১ জং- জামাল 
উি ন 

৪ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

409. মাছাঃ 
িফেরাজা 
বগম  

৩০ ৪৯১৫২৭৬২০৭৯৮৫ জং- মাঃ বা  
িময়া 

৪ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

410. মাছাঃ 
মাহ দা 
বগম 

২৩ ৪৯১৫২৭৬০০২০৭২ জং মিম ল হক ৩ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

411. মাছাঃ িরনা 
বগম 

২৯ ৪৯১৫২৭৬২০৮২১১ জং- বা  িময়া ৪ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

412. মাছাঃ 
পারভীন 
খা ন 

২৯ ৪৯১৫২৭৬২০৮২৮৪ জং আঃ মা ান ৪ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

413. মাছাঃ া 
বগম 

৩২ ৪৯১৫২৭৬২০৭১৬০ জং-মােলক িময়া ৪ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

414. মাছাঃ 
আি য়া  
বগম 

৩৪ ২৬৯৪৮০৭৮১৭৪২৫ জং- মাঃ ইয়া ব 
আলী 

৪ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

415. জাতা রায় ৩০ ৪৯১৫২৭৬২০৭৭৯৯ জং- দীপ রায় ৪ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

416. মাছাঃ 
আছমা খা ন 

২৯ ৪৯১৫২৭৬২০৭৭৮৫ জং-রিফ ল 
ইসলাম 

৪ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

417. মাছাঃ 
মিল কা 
বগম 

৪৫ ৪৯১৫২৭৬২০৬৯৮৮ জং-সােহর আলী ৫ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

418. মাছাঃ া 
খা ন 

৩৭ ৪৯১৫২৭৬২০৭২৮৯ জং- রিফ ল 
ইসলাম 

৪ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

419. মাছাঃ 
ইসেমাতারা 
বগম 

৩৭ ৪৯১৫২৭৬২০৭৫৭৪ জং- হািফ ল হক ৫ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

420. মাছাঃ  
আেলয়া 
বগম 

৪২ ৪৯১৫২৭৬২০৬৮৪৩ জং- জ র ল হক ৫ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 



421. মাছাঃ 
এিলজা বগম 

২৯ ৪৯১৫২৭৬২১১৭৩৮ জং-উমর আলী ৪ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

422. মাছাঃ 
আিকতারা 

২৪ ১৯৯২৪৯১৫২৭৬০০০
০৯৩ 

জং মাস ফা 
আলী 

৪ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

423. মাছাঃ 
র িজনা 
বগম 

৩৩ ৪৯১৫২৭৬২০৮০৪৮ জং ম বর রহমান ৪ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

424. মাছাঃ 
লাভলী বগম 

৩৪ ৪৯১৫২৭৬২০৭১৭০ জং রিফ ল 
ইসলাম 

৩ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

425. মাছাঃ 
জেলখা 

খা ন  

৩৯ ৪৯১৫২৭৬২০৮০৭০ জং- মাঃ খিলল ৪ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

426. মাছাঃ আ  
বগম  

২৮ ৪৯১৫২৭৬২০৭৫৮৯ জং এরশা ল হক 
হক 

৪ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

427. মাছাঃ 
আছমা খা ন 

২৯ ৪৯১৫২৭৬২০৭৫৭৫ জং- মাঃ এনা ল 
হক 

২ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

428. মাছাঃ 
তসিলমা 

৩১ ১৯৮৫৪৯১৫২৭৬০০০
০১৫ 

জং মিফজল হক ৪ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

429. মাছাঃ া 
বগম 

২৪ ১৯৯২৪৯১৫২৭৬০০০
০৯৯ 

জং- মাঃ এনা ল 
হক 

৩ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

430. মাছাঃ 
রিহমা  বগম 

৪৫ ৪৯১৫২৭৬২০৬৭৫৮ জং- মাঃ 
র ল াহ 

২ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

431. মাছাঃ 
আলিমনা 

২০ ২০৫৬৪৯১৩১৩৯১১০
৫৫২১ 

জং- রজাউল ৪ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

432. মাছাঃ ক না ৩২ ৪৯১৫২৭৬২০৭৮০৬ জং- মাঃ খিলল ৪ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

433. মাছাঃ 
মােশদা 
বগম 

২৭ ৪৯১৫২৭৬২০৭৭৮৯ জং-সিহ ল 
ইসলাম 

২ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

434. মাছাঃ 
মােশদা 
বগম 

৩৩ ৪৯১৫২৭৬২০৬৯৮১ জং িরয়া ল হক ৩ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

435. মাছাঃ 
হািছনা খা ন 

২৬ ৪৯১৫২৭৬২০৭১৪১ জং এরশা ল ৪ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

436. মাছাঃ 
নাজমা বগম 

৩৮ ৪৯১৫২৭৬২০৭০৮১ জং আ ল কালাম ৪ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

437. মাছাঃ 
লজন 

৪৭ ৪৯১৫২৭৬২০৭২৮১ জং মক ল ৪ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

438. মাছাঃ 
আইিভ খা ন 

২১ ১৯৯৫৪৯১৫২৭৬০০০
২৪০ 

জং আই ব আলী ৪ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

439. মাছাঃ 
নািছমা বগম 

২৪ ১৯৯২৪৯১৫২৭৬০০০
০০৯ 

জং- রিবউল 
ইসলাম 

৪ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

440. মাছাঃ িবউ  
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৭৬২০৬৯৪০ জং- নজর ল 
ইসলাম 

৫ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

441. মাছাঃ  
রতনা বগম 

২০ ১৯৯৭৪৯১৫২৭৬০০০
১০৬ 

জং- আউয়াল ৫ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

442. মাছাঃ 
আেনায়ারা 
খা ন 

২৪ ৪৯১৫২৭৬২০৭৭৯২ জং-সাই ল 
ইসলাম 

৪ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

443. মাছাঃ 
িশউিল 
আ ার 

২২ ১৯৯৪৪৯১৫২৭৬০০০
০৯০ 

জং জািহ ল 
ইসলাম 

৪ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

444. মাছাঃ ৪৯ ৪৯১৫২৭৬২০৬৭৫০ জং সাইদ রহমান ৪ ০৪ িকসামত িকসামত  



রনাহার 
বগম 

মালভা া মালভা া 

445. মাছাঃ 
মিল কা 
আকতার 

৩৯ ১৯৮৭৪৯১৯৪১৪০০২
৩২৫ 

জং মিম ল 
ইসলাম 

৩ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

446. মাছাঃ 
রাকসানা  

২১ ০১৫৮৫ জং- মাঃ রিবউল 
ইসলাম 

৪ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

447. মিত িতমা 
রানী 

২৯ ৪৯১৫২৭৬২০৭৯৯৯ জং  িচ  দা ৪ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

448. মাছাঃ 
িশিরনা 
আকতার 

৩৩ ৪৯১৫২৭৬২০৭৮৫৭ িপং- ত- জােকর 
মা দ 

৪ ০৪ িকসামত 
মালভা া 

িকসামত 
মালভা া 

 

449. মাছাঃ 
সািমনা 

৩২ ৪৯১৫২৭৬২০৯৭৩৫ জং- মাঃ 
মাস ফা িময়া 

৪ ০৫  মালভা া মালভা া  

450. মাছাঃ মেমনা 
খা ন 

২৫ ১৯৯১৪৯১৫২৭৬০০০
১৬১ 

জং আ র রিশদ ৩ ০৫  মালভা া মালভা া  

451. মাছাঃ িল  
বগম 

৩৩ ৪৯১৫২৭৬২০৮৫৩৬ জং- মাঃ 
আিম ল ইসলাম 

৫ ০৫  মালভা া মালভা া  

452. মাছাঃ 
মিজনা 

৩২ ৪৯১৫২৭৬২০৯২৮৭ জং আঃ বােতন ৪ ০৫  মালভা া মালভা া  

453. মাছাঃ লালী 
বগম 

২৯ ৪৯১৫২৭৬২০৮৮৫২ জং- মাঃ সয়দ 
আলী 

৩ ০৫  মালভা া মালভা া  

454. মাছাঃ র িম 
বগম 

২৫ ১৯৯১৪৯১৫২৭৬০০০
১০৫ 

জং- মাঃ ফার খ 
হােসন 

৩ ০৫  মালভা া মালভা া  

455. মাছাঃ 
শািহদা বগম 

৩২ ৪৯১৫২৭৬২০৮৬৩৩ জং-শাহাদত আলী ৩ ০৫  মালভা া মালভা া  

456. মাছাঃ 
মেনায়ারা 
বগম 

৩৪ ৪৯১৫২৭৬২০৯৪০৫ জং- মাঃ আ ল 
হক 

৪ ০৫  মালভা া মালভা া  

457. মাছাঃ 
আনেজরা 
খা ন 

২৫ ৪৯১৫২৭৬০০০০৯১ জং-শির ল 
ইসলাম 

৩ ০৫  মালভা া মালভা া  

458. মাছাঃ 
আি য়া বগম 

৪৪ ৪৯১৫২৭৬২০৯২৪৬ জং- আ ল 
কােশম 

৪ ০৫  মালভা া মালভা া  

459. মাছাঃ 
ফােতমা 
বগম 

২৯ ৪৯১৫২৭৬২০৮৮৫৪ জং- শাহাদত ৩ ০৫  মালভা া মালভা া  

460. মাছাঃ  
রােহনা বগম 

২৪ ৪৯১৫২৭৬০০০১৭৬ জং- রজামাল 
হক 

৩ ০৫  মালভা া মালভা া  

461. মাছাঃ 
কিহ র বগম 

২৪ ৪৯১৫২৭৬০০০০০১ জং-শাহাদত 
হােসন 

৩ ০৫  মালভা া মালভা া  

462. মাছাঃ 
মেনায়ারা 
বগম 

৩২ ৪৯১৫২৭৬২০৯১৪১ জং বলাল 
হােসন 

৪ ০৫  মালভা া মালভা া  

463. মাছাঃ 
র িবনা 
বগম 

৩৬ ৪৯১৫২৭৬২০৮৬৫০ জং এরশা ল 
হক 

৪ ০৫  মালভা া মালভা া  

464. মাছাঃ 
লাবলী 
বগম 

৩২ ৪৯১৫২৭৬২০৮৭১০ জং এরশা ল  ৩ ০৫  মালভা া মালভা া  

465. মাছাঃ 
আেনায়ারা 

৩১ ৪৯১৫২৭৬২০৯৪৮৯ জং- মাঃ 
মনেছর আলী 

৩ ০৫  মালভা া মালভা া  

466. মাছাঃ ২২ ৪৯১৫২৭৬০০০০২৩ জং শািহন ৩ ০৫  মালভা া মালভা া  



আফেরাজা আলম 
467. মাছাঃ 

এেসারা 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৭৬২০৮৬০৯ জং- মাঃ 
মাফাে ল 

৫ ০৫  মালভা া মালভা া  

468. মাছাঃ 
শাম না 

২৭ ৪৯১৫২৭৬০০০২৩৯ জং ফরহাদ 
আলী 

৪ ০৫  মালভা া মালভা া  

469. মাছাঃ 
মেনায়ারা 
বগম 

৪৯ ৪৯১৫২৭৬২০৯৬৮৪ জং- মাঃ 
এসমাঈল 

৩ ০৫  মালভা া মালভা া  

470. মাছাঃ 
িশউিল 
বগম 

২০ ৪৯১৫২৭৬০০২৩২৫ জং- মাঃ 
কাই ম আলী 

৫ ০৫  মালভা া মালভা া  

471. মাছাঃ 
ছালমা 
বগম 

৩২ ৪৯১৫২৭৬২০৯৯২৭ জং- র নবী ৩ ০৫  মালভা া মালভা া  

472. মাছাঃ 
িবলিকছ 
বগম 

    
৩২ 

৪৯১৫২৭৬২১০০২৮ জং- মাঃ 
মাই ল হক 

৪ ০৫  মালভা া মালভা া  

473. মাছাঃ 
ছাম াহার 

৩০ ৪৯১৫২৭৬২০৯৪৫৬ জং-বাব  
িময়া 

৪ ০৫  মালভা া মালভা া  

474. মাছাঃ 
ৎফা বগম 

৪১ ৪৯১৫২৭৬২০৯৪২০ জং- আঃ 
হািকম 

৪ ০৫  মালভা া মালভা া  

475. মাছাঃ 
ছািমনা 
বগম 

৩৬ ৪৯১৫২৭৬২০৮৫৬৮ জং- বােতন ৩ ০৫  মালভা া মালভা া  

476. মাছাঃ 
লাভলী 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২৭৬২১১০২৮ জং- মাঃ 
িমজা র 
রহমান 

৩ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

477. মাছাঃ 
সািজনা 
বগম 

২২ ১৯৯৪৪৯১৫২৭৬০০০০৩
৩ 

জং রনবী 
িময়া 

৪ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

478. মাছাঃ 
িবউ  
বগম 

৩৪ ৪৯১৫২৭৬২১১১৯১ জং- ছাম ল 
আলম 

৪ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

479. মাছাঃ ববী 
বগম 

২৭ ৪৯১৫২৭৬০০০০১৯ জং আজম 
আলী 

৪ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

480. মাছাঃ 
আিমনা 
বগম 

৩৪ ৪৯১৫২৭৬২১০৬২৪ জং- র 
হােসন 

৪ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

481. মাছাঃ  
র িজনা  
বগম 

৩৪ ৪৯১৫২৭৬২১০৮৮১ জং- মাঃ 
জয়নাল 
আেবদীন 

৪ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

482. গীতা রানী 
শীল 

৩৬ ৪৯১৫২৭৬২১১৯১৪ জং-রিব চ  
শীল 

৪ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

483. মাছাঃ 
মনিজলা 
বগম 

     
৩৯ 

৪৯১৫২৭৬২১১০১৯ জং- ভ  িময়া ৪ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

484. মাছাঃ 
সােদকা 
বগম 

৩৪ ৪৯১৫২৭৬২১২০৯৬ জং- ত জন 
আলী 

৪ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

485. মাছাঃ 
আিহদা 
বগম 

২৪ ৪৯১৫২৭৬০০০০১২ জং- ম  
বাদশা 

৪ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  



486. মাছাঃ 
িবউ  
বগম 

২৩ ৪৯১৫২৭৬০০০০৩৭ জং-  িময়া ৪ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

487. মাছাঃ  
লতানা 
বগম 

৩৮ ৪৯১৫২৭৬২১১৮০২ জং- মাশারফ 
হােসন 

৩ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

488. মাছাঃ 
মিজনা 
বগম 

৪০ ৪৯১৫২৭৬২১০৯২৩ জং- মাসেলম 
উি ন 

৪ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

489. মাছাঃ 
রািশদােবগ
ম 

৩০ ৪৯১৫২৭৬২১১৮৬১ জং- মাঃ 
সিফ ল 
ইসলাম 

৪ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

490. মাছাঃ- 
আ  
খা ন 

৩৭ ৪৯১৫২৭৬২১১৬১৩ জং- ফজ  
িময়া 

৪ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

491. মাছাঃ- 
র িবনা 
আ ার 

২৩ ৪৯১৫২৭৬০০০০৯৪ জং- জাহা ীর 
আলম 

৩ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

492. মাছাঃ 
সািহদা 
বগম 

৩৯ ৪৯১৫২৭৬২১১০৬৯ জং- মাঃ 
হিববর রহমান 

৪ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

493. মাছাঃ 
আফর জা 
বগম 

৩১ ৪৯১৫২৭৬২১০২৫৫ জং আ ব র 
িসি ক 

৪ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

494. মাছাঃ 
সাথী 

২২ ৪৯১৫২৭৬০০০০৪০ জং- রিফ ল 
ইসলাম 

৩ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

495. মাছাঃ 
নাছিরন 
বগম 

২৯ ৪৯১৫২৭৬২১০৬৫২ জং মিতয়ার 
রহমান 

৪ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

496. মাছাঃ 
জসিমন 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৭৬২১১২৯১ জং-সাই ল 
ইসলাম 

৪ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

497. মাছাঃ  
আনার কিল 

২৩ ১৯৯৩৪৯১৫২৭৬০০০০৫
৯ 

জং- মাঃ 
খািদ ল হক 

৪ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

498. মাছাঃ 
ফায়লা 
বগম 

৪৯ ৪৯১৫২৭৬২১১৫৩৮ জং-আঃ 
বােতন 

৩ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

499. বিবতা রানী      
৩২ 

৪৯১৫২৭৬২১০৯১৮ জং-গিব  চ  
শমা 

৩ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

500. মাছাঃ 
রােশদা 
বগম 

৩৫ ৪৯১৫২৭৬২১১০৪৩ জং-বাহা র 
িময়া 

৪ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

501. মাছাঃ 
আ  বগম 

২৮ ৪৯১৫২৭৬২১১২৪৮ জং- আ াছ 
আলী 

৪ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

502. মাছাঃ 
সােজদা 
বগম 

৩২ ৪৯১৫২৭৬২১১৮৯৯ জং- মা ার 
হােসন 

৪ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

503. মাছাঃ  
খােতজা 
বগম 

২৯ ৪৯১৫২৭৬২১১৫৫৯ জং- মক ল 
হােসন 

৪ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

504. মাছাঃ 
রিশদা 
পারভীন 

২৬ ৪৯১৫২৭৬২১১৮৯৬ িপং- ত- 
কা য়া শখ 

৩ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  



505. মাছাঃ 
এেসায়ারা 
বগম 

৩৪ ৪৯১৫২৭৬২১৫৯০৭ িপং- মাঃ 
আ ল 

৪ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

506. মাছাঃ- 
মৗ মী 

খা ন 

২০ ৩৫১১৭২০২ জং- রনবী 
িময়া 

৪ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

507. মাছাঃ- 
হািমদা 
পারভীন 

২৪ ১৯৯২৪৯১৫২৭৬০০০০৪
২ 

জং- লাল 
আলী 

৪ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

508. মাছাঃ 
মমতা 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২৭৬২১০৮৬৭ জং- মাঃ 
রিশ ল হক 

৩ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

509. মিত 
ভ া রানী 

৩০ ৪৯১৫২৭৬২১০৯২০ জং রােজন 
চ  শমা 

৩ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

510. মাছাঃ 
মনিজলা 
বগম 

৩১ ৪৯১৫২৭৬২১০৫৮০ জং- আিম ল ৩ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

511. মাছাঃ 
রিহমা 
বগম 

২৪ ১৯৯২৪৯১৯৪৫০১০০৩৯
২ 

জং আই ব 
আলী 

৪ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

512. মাছাঃ 
সােহরা 
বগম 

৩৭ ৪৯১৫২৭৬২১০৫৩০ জং-মক ল 
হােসন 

৪ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

513. মাছাঃ  
মিজনা 
বগম 

২৭ ১৯৮৯৪৯১৫২৭৬০০০০১
৮ 

জং- মাঃ 
আশরা ল 
ইসলাম 

৪ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

514. মিত পিপ 
রানী 

২১ ২২৫৫ জং-  নীল 
চ  

৩ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

515. রিহমা 
বগম 

     
২৮ 

৪৯১৫২৭৬২১২০৬০ জং- রনবী 
িময়া 

৩ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

516. মাছাঃ 
ময়না বগম 

৩৩ ৪৯১৫২৭৬২১০৯৯৯ জং-রজব আলী ৪ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

517. মাছাঃ র 
নাহার 
বগম 

২৭ ৪৯১৫২৭৬২১০২৭৩ জং- আমজাদ 
আলী 

৪ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

518. মাছাঃ 
র ি  
আ ার 

২১ ১৯৯৫৪৯২৩৩০৮০১১৫
৮০ 

জং- আলমগীর ৪ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

519. মাছাঃ  
িবনী  বগম 

২১ ১৯৯৫৪৯২৩৩০৬০১১২৯
৯ 

জং- ল 
িময়া 

৪ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

520. মাছাঃ 
জাহানারা 
পারভীন 

৪৯ ৪৯১৫২৭৬২১০২০১ জং-জয়নাল 
আেবদীন 

৩ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

521. মাছাঃ 
আেনয়ারা 
বগম 

৩৬ ৪৯১৫২৭৬২১১৬৩৮ জং- মাঃ 
িসি ক আলী 

৪ ৬ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

522. বাসিম  
বালা 

৩১ ৪৯১০৯৫৯৫৫০২৮৬ জং- ডামনা 
রিবদাস 

৪ ০৭ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

523. মাছাঃ 
পার ল 
বগম 

২৭ ৪৯১৫২৭৬২১২৮৮৬ জং সিহ ল 
ইসলাম 

৩ ০৭ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

524. মাছাঃ 
িশদা 

২৯ ৪৯১৫২৭৬২১২৩৬৩ জং- মাহা র 
রহমান 

৪ ০৭ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  



বগম 
525. মাছাঃ 

র পভান 
বগম 

৩৮ ৪৯১৫২৭৬০০০৯৩৭ িপং কয়ছার 
আলী 

৪ ০৭ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

526. মাছাঃ 
আয়শা 
বগম 

২১ ৪৯১৫২৭৬০০০৩৯৮ িপং-আ ার 
আলী 

৪ ০৭ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

527. মাছাঃ  
িশদা 
বগম 

৪৩ ৪৯১৫২৭৬২১২৮৫৯ জং- ত- মাঃ 
জয়নাল হক 

৪ ০৭ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

528. মাছাঃ 
িঝলিমিল 
বগম 

২০ ৪৯১৫২৭৬১০২২৩৭ িপং- মাঃ 
নওশাদ আলী 

৪ ০৭ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

529. মাছাঃ 
হােছনা 
বগম 

৩৫ ৪৯১৫২৭৬২১৩০০৯ জং-ছিকয়ত 
আলী 

৪ ০৭ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

530. মাছাঃ 
ল ম 

বগম 

৩১ ৪৯১৫২৭৬২১২৯৫৭ জং- মাঃ 
ফয়জাল আলী 

৪ ০৭ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

531. মাছাঃ 
মিরয়ম 
বগম 

২৯ ৪৯১৫২৭৬২১৩৮৬৮ জং- আহা দ 
আলী 

৪ ০৭ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

532. মাছাঃ  
িমনারা 
বগম 

৩৫ ৪৯১৫২৭৬২১৩০৪৯ জং- আ  
ব র 

৪ ০৭ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

533. মাছাঃ  
মােশদা 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২৭৬২১২৫১২ জং- ল 
হােসন 

৫ ০৭ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

534. মাছাঃ 
মিজনা 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৭৬১০১৩৫০ িপং মনেছর 
আলী 

৩ ০৭ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

535. মাছাঃ 
আলিমনা 
বগম 

২৯ ৪৯১৫২৭৬৫০০২৬৯ িপং- মাঃ 
আিম ল 
ইসলাম 

৪ ০৭ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

536. মাছাঃ- 
ছািমনা 
বগম 

২০ ৪৯১৫২৭৬১০২৪৭২ িপং- কাবাদ 
আলী 

৪ ০৭ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

537. মাছাঃ- 
আদরী 
খা ন 

২৩ ৪৯১৫২৭৬০০০৬৩৭ িপং- আমজাদ 
আলী 

৩ ০৭ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

538. মাছাঃ 
আ  বগম 

৩০ ৪৯১৫২৭৬২১২৪৪৪ জং-ম বর 
রহমান 

৪ ০৭ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

539. মাছাঃ 
জািমনা 
বগম 

২২ ৪৯১৫২৭৬১০০৫৬৭ িপং কয়ছার 
আলী 

৩ ০৭ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

540. মাছাঃ 
আিমনা 
বগম 

২১ ৪৯১৫২৭৬১০২২৪৫ িপং- ত-ঝ  
মা দ 

৪ ০৭ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

541. মাছাঃ 
মােলকা 
বগম 

২৯ ৪৯১৫২৭৬২১৩১২২ িপং সয়দ 
আলী 

৪ ০৭ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

542. মাছাঃ 
লাইলী 

২৮ ৪৯১৫২৭৬২০৩৩৭৪ জং-মিতয়ার 
রহমান 

৪ ০৭ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  



খা ন 
543. মাছাঃ  

নািছমা 
বগম 

২০ ৪৯১৫২৭৬০০৩২০ িপং- মাঃ 
হােসন আলী 

৪ ০৭ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

544. মাছাঃ 
শফালী 
বগম 

৩৮ ৪৯১৫২৭৬২১২৯৮৮ জং জ র ল হক ৪ ০৭ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

545. মাছাঃ 
লাভলী 
বগম 

৩৪ ৪৯১৫২৭৬২১২৭৯৫ জং-হািব র 
রহমান 

৪ ০৭ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

546. মাছাঃ 
গালাপী 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৭৬২১২৭৯০ জং- মাঃ বলাল 
হােসন 

৪ ০৭ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

547. মাছাঃ 
মিজনা 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৭৬২১৩১১৬ জং- আজাদ 
আলী 

৪ ০৭ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

548. মাছাঃ  
ক না 
বগম 

৩০ ৪৯২৫২০৭১৩১৯৩৫ জং- মাঃ ব ল 
িময়া 

৪ ০৭ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

549. মাছাঃ  
িশিরনা 
বগম 

৩১ ৪৯১৫২৭৬২১৩৩১২ জং- ছ আলী ৪ ০৭ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

550. মাছাঃ 
আিমনা 
বগম 

২৯ ৪৯১৫২৭৬২১২৮২২ িপং আ ল 
হােসন 

৫ ০৭ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

551. মাছাঃ 
আেনায়ারা 
বগম 

৩১ ৪৯১৫২৭৬১০১২০২ িপং- মাঃ 
মনেছর আলী 

৪ ০৭ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

552. মাছাঃ- 
লাভলী 
বগম 

৩২ ৪৯১৫২৭৬২১৫২১৩ িপং- সিহ ল হক ৪ ০৭ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

553. মাছাঃ-
আ  
মেনায়ারা 
বগম 

৩২ ৪৯১৫২৭৬২১২৮৮১ জং- মাঃ আঃ 
ছালাম 

৩ ০৭ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

554. মাছাঃ 
িলিল বগম 

৩১ ৪৯১৫২৭৬২১৪৭২৪ জং-আেবদ আলী ৩ ০৮ চর র চর র  

555. মাছাঃ 
রােশদা 
বগম 

৩৫ ৪৯১৫২৭৬২১৪০৬৬ জং ফজ ল হক ৪ ০৮ চর র চর র  

556. মাছাঃ 
রাকসানা 
বগম 

৩৬ ৪৯১৫২৭৬২১৪২৮২ জং- রিবউল হক ৩ ০৮ চর র চর র  

557. মাছাঃ 
লািক খা ন 

২১ ২৮৫০২৭৬৮ জং আিমর 
হােসন 

৪ ০৮ চর র চর র  

558. মাছাঃ 
শিরফা 
বগম 

২০ ৪৯১৫২৭৬০০০০৭০ জং-এরশা ল 
হক 

৪ ০৮ চর র চর র  

559. মাছাঃ  
িলিপ বগম 

২৮ ৮৫২৬৩২৯১ জং- মাঃ 
আিজ ল হক 

৪ ০৮ চর র চর র  

560. মাছাঃ 
নাজমা 
বগম 

২৬ ৪৯১৫২৭৬০০০২৩১ জং ছাম ল হক ৪ ০৮ চর র চর র  



561. মাছাঃ িরনা 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২৭৬২১৪৫১৯ জং-মিজর 
হােসন 

৪ ০৮ চর র চর র  

562. মাছাঃ 
আিজনা 
বগম 

২৯ ৮৫২৬৩৩১৪ জং- মাঃ আ ল 
হােসন 

৪ ০৮ চর র চর র  

563. মাছাঃ 
জাসনা 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২৭৬২১৪৭৮৫ জং- িসরা ল 
ইসলাম 

৪ ০৮ চর র চর র  

564. মাছাঃ 
িশ ী বগম 

২৯ ৪৯১৫২৭৬০০০০১১ জং- মাঃ 
আিজ ল হক 

৪ ০৮ চর র চর র  

565. মাছাঃ  
জা া ন 
খা ন 

২২ ৪৯১৫২৭৬০০০২০৩ জং- সিফ ল 
ইসলাম 

৪ ০৮ চর র চর র  

566. মাছাঃ 
আিজনা 
বগম 

৩১ ৫২৬২৯০৯ জং সাই ল হক ৪ ০৮ চর র চর র  

567. মাছাঃ া 
বগম 

২৩ ৪৯১৫২৭৬০০০১৮০ জং- মাঃ বা  
িময়া 

৩ ০৮ চর র চর র  

568. মাছাঃ- 
রােকয়া 
বগম 

৪৬ ৪৯১৫২৭৬২১৪৪৯৩ জং- ত 
আকবর আলী 

৩ ০৮ চর র চর র  

569. মাছাঃ 
জােহনারা 
বগম 

৩১ ৪৯১৫২৭৬২১৪৩৩৩ জং- চাদ িময়া ৩ ০৮ চর র চর র  

570. মাছাঃ 
আকিলমা 
বগম 

৩৬ ৪৯১৫২৭৬২১৩৭৫১ জং ছয়ফল হক ৪ ০৮ চর র চর র  

571. মাছাঃ 
আয়শা 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২৭৬২১৪৩৩৫ জং-আ স 
ছালাম 

৪ ০৮ চর র চর র  

572. মাছাঃ  
অিমছা 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৮৫২৬৩৩১৬ জং- মাঃ 
আফজাল 
হােসন 

৪ ০৮ চর র চর র  

573. মাছাঃ 
হািছনা 
বগম 

২৬ ১৯৯০৪৯১৫২৭৬০০২০
৩৮ 

িপং ঝ  মা দ ৪ ০৮ চর র চর র  

574. মাছাঃ 
ল িড় 

বগম 

৩১ ৪৯১৫২৭৬২১৫৭৪৩ জং- লবর 
রহমান 

৪ ০৮ চর র চর র  

575. মাছাঃ 
রােহনা 
বগম 

২১ ৪৯১৫২৭৬০০১৪৮৫ িপং- মাঃ মিজর 
উি ন 

৪ ০৮ চর র চর র  

576. মাছাঃ িমনা 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২৭৬২১৪৩২২ জং- মাফা ল 
হােসন 

৪ ০৮ চর র চর র  

577. মাছাঃ 
আফেরাজা 
বগম 

২০ ৪৯১৫২৭৬১০২২১৩ িপং- মাঃ 
আববাছ আলী 

৪ ০৮ চর র চর র  

578. মাছাঃ  
হািমদা 
বগম 

২৭ ৪৯১৫২৮৫২৬২৯৯৬ জং- মাঃ 
এরশা ল হক 

৪ ০৮ চর র চর র  

579. মাছাঃ 
রাসনা 
বগম 

৩৫ ৪৯১৫২৭৬২১৪৫৭৬ জং আিম ল 
ইসলাম 

৪ ০৮ চর র চর র  



580. মাছাঃ 
লাইলী 
বগম 

২৭ ৪৯১৫২৭৬২১৪৪৮৩ জং- মাঃ 
এরশা ল হক 

৩ ০৮ চর র চর র  

581. মাছাঃ 
বিবতা 
বগম 

২১ ৪৯১৫২৭৬০০০২৫২ জং-সিফ ল 
ইসলাম 

৪ ০৯ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

582. মাছাঃ 
মিনকা 
বগম 

২৫ ৪৯১৫২৭৬০০০১৮০ জং আসা ল হক ৪ ০৯ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

583. মাছাঃ 
রজাহান 
বগম 

৩৩ ৪৯১৫২৭৬২১৪১৯৯ জং আ স 
ছালাম 

৪ ০৯ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

584. মাছাঃ 
আেলয়া 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২৭৬২১৫১৬৬ জং র ইসলাম ৪ ০৯ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

585. মাছাঃ 
হািলমা 
বগম 

৩৩ ৪৯১৫২৭৬২১৫২২৭ জং-আসা ল হক ৪ ০৯ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

586. মাছাঃ  
অিবরন 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৭৬২১৫১৪৮ িপং- মাঃ বাবর 
আলী 

৪ ০৯ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

587. মাছাঃ 
লালী 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৭৬২১৫২০১ জং আকবর 
আলী 

৩ ০৯ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

588. মাছাঃ 
রােবয়া 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৭৬২১৫৭৩৮ জং- সা নবী ৪ ০৯ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

589. মাছাঃ 
আফেরাজা 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৭৬২১৬০২০ জং-আ স 
ছালাম 

৪ ০৯ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

590. মাছাঃ 
রিমচা 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২৭৬২১৮৩৭৭ জং-আ  আজাদ ৪ ০৯ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

591. মাছাঃ 
মিজতা 
বগম 

২৯ ৪৯১৫২৭৬২১৫২২১ জং- মাঃ 
ছাম ল হক 

৪ ০৯ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

592. মাছাঃ  
ছােবয়া 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৭৬২১৫২০৩ িপং- মাঃ তিছর 
উি ন 

৪ ০৯ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

593. মাছাঃ 
কিহ র 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২৭৬২১৫৮৫৩ জং আিজ ল 
হক 

৪ ০৯ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

594. মাছাঃ 
ময়না খা ন 

৪১ ৪৯১৫২৭৬২১৫৫০৪ জং- মাঃ আ ল 
হােসন 

৩ ০৯ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

595. মাছাঃ- 
ক না 
বগম 

২৯ ৪৯১৫২৭৬২১৪৯৪৭ জং- রিবউল 
ইসলাম 

৩ ০৯ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

596. মাছাঃ-
বােনছা 
বগম 

২৯ ৪৯১৫২৭৬২১৪৮৩১ জং- বাব  িময়া ৩ ০৯ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

597. মাছাঃ 
নাজমা 
বগম 

     
২১ 

৪৯১৫২৭৬০০০০৯৮ জং-নজর ল 
ইসলাম 

৪ ০৯ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  



598. মাছাঃ 
লাইলী 
বগম 

২২ ৪৯১৫২৭৬০০০৫০৯ জং-সাইফ  
রহমান 

৪ ০৯ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

599. মাছাঃ 
নাজমা 
খা ন 

২২ ৪৯১৫২৪৭০০২১৪৭৩ জং-মহিসন আলী ৪ ০৯ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

600. মাছাঃ 
আয়শা 
বগম 

২৫ ৪৯১৫২৭৬০০০১২০ জং- মাঃ হাসান 
আলী 

৪ ০৯ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

601. মমতাজ 
বগম 

২৫ ৪৯১৫২৭৬০০০১১৫ শিফ ল ইসলাম ৪ ০৯ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

602. বিবতা 
বগম 

৩৭ ৪৯১৫২৭৬২১৫৬৯৯ জং আিম ল হক ৪ ০৯ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

603. আিমনা 
বগম 

৪৯ ৪৯১৫২৭৬২১৫০৬৭ জং মিজবর 
রহমান 

৪ ০৯ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

604. হািলমা 
বগম 

৩২ ৪৯১৫২৭৬২১৫০৩৯ জং লতান 
হােসন 

৪ ০৯ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

605. মিহমা 
বগম 

৩৪ ৪৯১৫২৭৬২১৫০৩৭ জ ার আলী ৪ ০৯ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

606. মাছাঃ 
আিফয়া 
বগম 

৪৬ ৪৯১৫২৭৬২১৫৫৪৩ জং আকবর 
আলী 

৪ ০৯ চরিসতাইঝাড় চরিসতাইঝাড়  

607. হািলমা 
খা ন  

৩৪ ৪৯১৫২১৯২১৯৪১৭ 
ইউিনয়ন : ভাগডা া 

মাঃ আই ব 
আলী  

০৬ 
জন  

০১ উ র মর র যাগীপাড়া  

608. মাহা দা 
খা ন  

২৩ ১৯৯৩৪৯১৫২১৯০০০৪
৪৮ 

মাঃ িরয়া ল 
হক  

০৬ 
জন  

০১ উ র মর র কািনবাড়ী  

609. সাহানাজ 
বগম  

২২ ১৯৯৪৪৯১৫২১৯০০০৩
৯০ 

মাঃ লাল িময়া  ০৫ 
জন  

০১ উ র মর র উ র মর র   

610. ছােলহা 
বগম  

২৮ ৪৯১৫২১৯২১৯০০৬ িজয়াউর রহমান  ০৫ 
জন  

০১ উ র মর র হািজর হাট   

611. সােহরা 
বগম  

৩৯ ৪৯১৫২১৯২১৬৬৮৫ মাঃ আঃ কিরম  ০৫ 
জন  

০১ উ র মর র ঝা রিভটা   

612. মৗ মী 
বগম  

২৮ ৪৯১৫২১৯২১৬৭৯৯ িমজা র রহমান  ০৫ 
জন  

০১ উ র মর র ঝা রিভটা  

613. সােজদা 
বগম  

৩১ ৪৯১৫২১৯২১৭৭১৬ ইসমাইল হােসন  ০৬ 
জন  

০১ উ র মর র ফারাজী পাড়া   

614. রেহনা 
বগম  

 ৪৯১৫২১৯২ খারেশদ আলম  ০৪ 
জন  

০১ উ র মর র িশেব র   

615. আিজনা  
বগম  

৪৩ ৪৯১৫২১৯২১৭৮৭৫ মাঃ স র 
রহমান  

০৫ 
জন  

০১ উ র মর র আিবেরর িভটা   

616. মেমনা 
বগম  

৩৯ ৪৯১৫২১৯২১৮৫৩৪ ফক ল িময়া  ০৫ 
জন  

০১ উ র মর র আিবেরর িভটা   

617. ছােলহা 
বগম  

৪৪ ৪৯১৫২১৯২১৯৬৪১ মাঃ আেখর 
আলী  

০৩ 
জন  

০১ উ র মর র যাগীপাড়া  

618. আফেরাজা 
বগম  

৩০ ১৯৮৬৪৯১৫২১৯২২৭৯
৯৪ 

মাঃ রা ম 
আলী  

০৮ 
জন  

০১ উ র মর র িশেব র   

619. রখা 
পারভীন  

২১ ১৯৯৫৪৯১৫২১৯০০০২
৪৬ 

মাঃ আলািমন  ০৩ 
জন  

০১ উ র মর র পাতািরয়া পাড়া  

620. মাছাঃ 
শািহনা 
বগম  

৩০ ৪৯১৫২১৯২১৯০৯৭ মাঃ তা ল 
ইসলাম  

০৪ 
জন  

০১ উ র মর র কািনবাড়ী  

621. মাছাঃ 
হাছনা বগম  

৩০ ৪৯১৫২১৯২১৬২৯৬ মাঃ লাল িময়া  ০৪ 
জন  

০১ উ র মর র সরকার পাড়া   



622. মিত 
যবালা  

৩০ ৪৯১৫২১৯২২০৪৭৪ অমল চ  িব াস  ০৪ 
জন  

০১ উ র মর র মািঝাপাড়া  

623. কােমনা 
বগম  

৩৭ ৪৯১৫২১৯২১৭ মাঃ রববানী  ০৫ 
জন  

০১ উ র মর র প চগি পাড়  

624. কািহ র 
বগম  

৩৬ ৪৯১৫২১৯২১৭৪৫৩ আিম ল ইসলাম  ০৪ 
জন  

০১ উ র মর র ফারাজী পাড়া  

625. শফালী 
বগম  

৩৭ ৪৯১৫২১৯২১৯০২১ মাঃ আ ল 
হােসন  

০৫ 
জন  

০১ উ র মর র হািজরহাট  

626. মাছাঃ 
শাম াহার  

৪৩ ৪৯১৫২১৯২১৬১০৪ মক ল হােসন  ০৭ 
জন  

০১ উ র মর র মা ারপাড়া   

627. জািমলা 
বগম  

৩৪ ৪৯১৫২১৯২১৭৭৭৮ মাঃ বাদশা িময়া  ০৬ 
জন  

০১ উ র মর র ফারাজী পাড়া   

628. জােবদা 
বগম  

৩৫ ৪৯১৫২১৯২১৮৬৯০ মাঃ আছর 
উি ন  

০৬ 
জন  

০১  উ র মর র ং ংিগর হাট   

629. জাহানারা 
বগম  

৩৪ ৪৯১৫২১৯২১৮৪৭০ মাঃ ল িময়া  ০৪ 
জন  

০১ উ র মর র বা য়া খানা   

630. বািলজন 
বগম  

৪১ ৪৯১৫২১৯২১৯৯৯৫ গালাম মা ফা  ০৭ 
জন  

০১ উ র মর র মািঝপাড়া   

631. মিরয়ম 
বগম  

৩৭ ৪৯১৫২১৯২১৯০২৬ মাঃ আিজ ল 
হক  

০৪ 
জন  

০১ উ র মর র হািজরহাট   

632. মাছাঃ 
িবউ  বগম  

৩৫ ৪৯১৫২১৯২৭৯২ মাঃ হােসন 
আলী  

০৪ 
জন  

০১ উ র মর র ডা ারপাড়া   

633. মিনরা বগম  ২০ ১৯৯৬৪৯১১৮১৩০০০২
৫৯ 

আশরা ল আলম  ০৬ 
জন  

০১ উ র মর র টালানাপা   

634. জেলকা 
বগম  

২৭ ৪৯১৫২১৯২১৯৩২৭ মিফ ল ইসলাম  ০৮ 
জন  

০১ উ র মর র হািজরহাট   

635. মাছাঃ 
রিহমা বগম  

৩১ ৪৯১৫২১৯২ মাঃ উ ল িময়া  ০৪ 
জন  

০১ উ র মর র হািজরহাট   

636. মাহেছনা 
বগম  

২৮ ৪৯১৫২১৯২৯৪২২১ আলমগীর হােসন ০৫ 
জন  

০১ উ র মর র ফিকরপাড়া   

637. রাসনা 
বগম  

৩৪ ৪৯১৫২১৯২৩১৫৯২ মিতউর রহমান  ০৫ 
জন  

০১ উ র মর র কারােনর িভটা  

638. মেহরজন 
বগম  

২৯ ৪৯১৫২১৯২১৮৯৪৯ মাঃ আফছার 
আলী 

০৮ 
জন  

০১ উ র মর র কারােনর িভটা   

639. ছিকরন 
বগম   

৪৬ ৪৯১৫২১৯২১৭৯৯৪ মাঃ মনতাজ 
আলী 

০৬ 
জন  

০১ উ র মর র আিবেরর িভটা   

640. মাছাঃআিছ
য়া বগম  

২৮ ৪৯১৫২১৯২২৭৫৯৩ মাঃ সয়দ আলী  ০৪ 
জন  

০১ উ র মর র প চগাি   

641. মাছাঃ 
শিরফা 
বগম  

৩০ ৪৯১৫২১৯২১৭৫৮৩ রিফ ল ইসলাম  ০৫ 
জন  

০১ উ র মর র প চগাি   

642. মিজরন 
বগম  

৩৮ ৪৯১৫২১৯২১৮০৭৭ শিহ ল ইসলাম  ০৫ 
জন  

০১ উ র মর র ফারাজীপাড়া   

643. মিত 
ল লী বালা  

৩৬ ৪৯১৫২১৯২২০৪৬৪  অ  চ   ০৬ 
জন  

০১ উ র মর র মািঝপাড়া   

644. রাসনা 
বগম  

২৯ ৪৯১৫২১৯২১৭৩৪৪ আশরা ল আলম  ০৫ 
জন  

০১ উ র মর র ফারাজীপাড়া   

645. মাছাঃ 
ল ম িবিব  

৩৭ ৪৯১৫২১৯২২০১২৭ শািহ র রহমান  ০৬ 
জন  

০১ উ র মর র খানদীিঘ   

646. রােবয়া 
বগম  

৩৬ ৪৯১৫২১৯২১৭৪১৭ রিফ ল ইসলাম  ০৭ 
জন  

০১ উ র মর র ফারাজীপাড়া   

647. মাছাঃ ২৩ ১৯৯৩৪৯১৫২১৯০০৩৪ মাঃ কয়ছার ০৬ ০১ উ র মর র হািজরহাট  



জিরনা 
খা ন  

২ আলী  জন  

648. রািশদা 
বগম  

২৯ ৪৯১৫২১৯২১৬১৩৭ মাঃ র আলম  ০৪ 
জন  

০১ উ র মর র মা ারপাড়া   

649. মাছাঃ 
ফিরদা িবিব  

৩৫ ৪৯১৫২১৯২২০৩৫৬ রিফ ল ইসলাম  ০৫ 
জন  

০১ উ র মর র খানদীিঘ   

650. মন রী 
বগম  

৩৬ ৪৯১৫২১৯২১৯৮৭৭ মাঃ জােবদ 
আলী  

০৫ 
জন  

০১ উ র মর র সরদার পাড়া   

651. মাছাঃ 
মিজনা 
বগম  

৪১ ৪৯১৫২১৯২১৯৮৯৯ মাঃ ৎফর 
রহমান  

০৫ 
জন  

০১  উ র মর র সরদার পাড়া   

652. ল ম 
বগম  

৩০ ৪৯১৫২১৯২২০১০২ মাঃ এরশা ল 
হক 

০৫ 
জন  

০১ উ র মর র খানদীিঘ   

653. মাছাঃ 
সিহদা বগম  

৩৬ ৪৯১৫২১৯২১৯৭৮৬ মাঃ ছিকবর 
আলী  

০৪ 
জন  

০১ উ র মর র ঝা য়া পাড়া   

654. মিত 
জাসনা 

বালা  

২৮ ৪৯১৫২১৯২২০৪৭০ কা  চ   ০৫ 
জন  

০১ উ র মর র মািঝপাড়া   

655. মাছাঃ 
আছমা িবিব 

২৮ ৪৯১৫২১৯২২০৩৮৮ মাঃ মিজ ল হক  ০৬ 
জন  

০১ উ র মর র াপারী পাড়া    

656. মাছাঃ 
িবউ  বগম  

২৫ ১৯৯১৪৯১৫২১৯০০০০
০৯ 

মাঃ আ ল 
খােলক  

০৪ 
জন  

০১ উ র মর র ফিকর পাড়া   

657. মাছাঃ 
রবা  
বগম  

৪০ ৪৯১৫২১৯২১৯২১১ মাঃ শাম ল হক  ০৪ 
জন  

০১ উ র মর র ফিকরপাড়া  

658. সােহর বা   ৩৪ ৪৯১৫২১৯২১৮৯৪৮ মক ল হােসন  ০৪ 
জন  

০১ উ র মর র কারােনর িভটা   

659. আি না 
বগম  

৪৬ ৪৯১৫২১৯২১৮০২৭ সাই ল ইসলাম  ০৬ 
জন  

০১ উ র মর র আিবেরর িভটা   

660. রেহনা 
বগম  

২৯ ৪৯১৫২১৯২১৯৮৫৮ মাঃ আঃ বােতন  ০৪ 
জন  

০১ উ র মর র সরদারপাড়া   

661. মাছাঃ 
ছািমনা 
বগম  

৩৬ ৪৯১৫২১৯২২০১১৩ মাঃ মেহর 
জামাল  

০৭ 
জন  

০১ উ র মর র খানদীিঘর পাড়   

662. মাছাঃ 
মিজনা 
বগম  

৩০ ৪৯১৫২১৯২১৯৭৪৪ মাঃ আ াছ 
আলী  

০৬ 
জন  

০১ উ র মর র খানদীিঘর পাড়   

663. মাছাঃ 
মিমনা 
বগম  

২৬ ১৯৯০৪৯১৫২১৯০০০৪
২৯ 

মাঃ মা ফা 
িময়া  

০৩ 
জন  

০১ উ র মর র মা ার পাড়া   

664. মাছাঃ 
নাজমা 
বগম  

২৪ ১৯৯২৪৯১৫২১৯০০০৩
৮০ 

মাঃ আলম িময়া  ০৫ 
জন  

০১ উ র মর র মা ার পাড়া   

665. আেনায়ারা 
বগম  

৩৫ ৪৯১৫২১৯২১৮৬৮১ মাঃ ইউ ছ আলী  ০৫ 
জন  

০১ উ র মর র খানদীিঘপাড়  

666. মাছাঃ 
রিশদা বগম  

৩৯ ৪৯১৫২১৯২১৭৭৪৮ সাই ল ইসলাম  ০৪ 
জন  

০১ উ র মর র ফারাজী পাড়া   

667. মিরয়ম 
বগম  

৪২ ৪৯১৫২১৯২১৭৪১৪ সেক ার আলী  ০৫ 
জন  

০১ উ র মর র ফারাজী পাড়া   

668. ঝেনাফা 
বগম  

২৯ ৪৯১৫২১৯২১৯৭৯২ মাঃ জােহ ল 
হক  

০৪ 
জন  

০১ উ র মর র ঝা য়া পাড়া   

669. মাছাঃ 
আছমা 

২৮ ৪৯১৫২১৯২১৯৭৭৩ ফা ক হােসন  ০৪ 
জন  

০১ উ র মর র ঝা য়া পাড়া   



বগম  
670. মাছাঃ 

ফিরদা 
বগম  

২৩ ৪৯১৫২১৯২১৭০৯৭ মিম র ইসলাম  ০৬ 
জন  

০১ উ র মর র চাি য়া পাড়া   

671. মাছাঃ 
নাজমা 
বগম  

৩৪ ৪৯১৫২৩৮১৬৬৩৩২ মাঃ দলদার 
আলী  

০৪ 
জন  

০১ উ র মর র মলার িভটা  

672. মাছাঃ 
ছািমনা 
বগম  

৪৬ ৪৯১৫২১৯২১৭১১৪ মাঃ আ ল 
মা ান 

০৫ 
জন  

০১ উ র মর র ঝা র িভটা  

673. মাছাঃ 
হািমদা 
বগম  

২৮ ৪৯১৫২১৯২১৬২৩২ রিফ ল ইসলাম  ০৪ 
জন  

০১ উ র মর র খানদীিঘ  

674. মাছাঃ 
রশমা 
বগম  

২৩ ১৯৯৩৪৯১৫২১৯০০০১
৬২ 

মাঃ বাদশা িময়া  ০৪ 
জন  

০১ উ র মর র াপারী পাড়া   

675. মাছাঃ 
ছিকনা 
বগম  

৪০ ৪৯১৫২১৯২১৯৩৫৬ মাঃ আ স 
ছালাম  

০৩ 
জন  

০১ উ র মর র উ র মর র   

676. মাছাঃ 
মিজনা 
বগম  

২০ ৪৯১৫২১৯২ মাঃ একরা ল 
হক  

০৩ 
জন  

০১ উ র মর র আিবেরর িভটা   

677. মাছাঃ 
মি না 
বগম  

২৮ ৪৯১৫২১৯২১৬৫২৮ িসরা ল ইসলাম  ০৪ 
জন  

০১ উ র মর র চাি য়া পাড়া   

678. আেনায়ারা 
বগম  

৩৪ ৪৯১৫২১৯২১৭৮১১ জাহা ীর আলম  ০৪ 
জন  

০১ উ র মর র পাতািরয়া পাড়া   

679. আেমনা 
বগম 

৩৪ ৪৯১৫২১৯২১৭৮১৮ মাঃ রজামাল  ০৫ 
জন 

০১ উ র মর র খানিদঘী  

680. আি য়া 
বগম  

৩৯ ৮৫২৪৯১৪১৭১৪৩৪ মাঃ লাল িময়া  ০৫ 
জন  

০১ উ র মর র সরদার পাড়া   

681. জেলখা 
বগম  

৮০ ৪৯১৫২১৯২১৯৫৫০ ত- আনছার 
আলী  

০৬ 
জন  

০১ উ র মর র ডা ার পাড়া   

682. মাছাঃ ম  
বগম  

৩০ ৪৯১৫২১৯২১৯১৬১ শিহ ল ইসলাম  ০৫ 
জন  

০১ উ র মর র কানীবাড়ী   

683. মাছাঃ 
লালী 
বগম  

৩০ ৪৯১৫২১৯২১৭৩৭৭ মাঃ মজ ম  ০৪ 
জন  

০১ উ র মর র ফারাজী পাড়া   

684. মাছাঃ 
মিজনা 
বগম  

৩৪ ৪৯১৫২১৯২১৭৮৯৬ মাঃ  িময়া   ০৬ 
জন  

০১ উ র মর র আিবেরর িভটা   

685. মাছাঃ 
আেলা খা ন  

২২ ১৯৯৪৪৯১৫২১৯০০০১
৭০ 

আলমগীর হােসন  ০২ 
জন  

০১ উ র মর র ডা ার পাড়া   

686. মাছাঃ 
হািছনা 
বগম  

৩৯ ৪৯১৫২১৯২১৬৭৭০ রিফ ল ইসলাম ০৫ 
জন  

০১ উ র মর র ঝা রিভটা   

687. মিত 
মহিন বালা  

৩১ ৪৯১৫২১৯২২০৪৭৬ রাম গাপাল  ০৫ 
জন  

০১ উ র মর র মািঝপাড়া   

688. ভারতী রাণী  ৩০ ৪৯০৪৪৬২২০৪৭৫ ামল চ  ০৫ 
জন  

০১ উ র মর র মািঝপাড়া  

689. মাছাঃ 
মিনরা বগম  

২৭ ৪৯১৫২১৯২২৪৩২৫ মাঃ র হােসন  ০৪ 
জন  

০২ পরমালী ক িড়পাড়   

690. মাছাঃ ৪০ ৪৯১৫২১৯২ আ  ব র ০৪ ০২ পরমালী মালীপাড়া   



মিজনা 
বগম  

িসি ক  জন  

691. মাছাঃ 
হািমদা 
বগম 

২৭ ৪৯১৫২১৯২২৩৪০৫ র জামাল হক ০৬ 
জন  

০২ পরমালী মালীপাড়া   

692. মাছাঃ ম  
বগম  

৪৬ ৪৯১৫২১৯২২৪৩২০ মিজবর রহমান ০৫ 
জন  

০২ পরমালী ক িড়পাড়   

693. মাছাঃ 
ফিরদা 
বগম  

৩২ ৪৯১৫২১৯২২১৭৩১ শিহ ল ইসলাম  ০৬ 
জন  

০২ পরমালী বা র িভটা   

694. মাসেলমা 
বগম  

২৭ ৪৯১৫২১৯২২২০৮৪ খােল ল ইসলাম  ০৪ 
জন 

০২ পরমালী িম ীপাড়া   

695. মাছাঃ 
র ফা বগম  

৩৩ ৪৯১৫২১৯২৪৪৯৭৭ শিফ ল ইসলাম  ০৩ 
জন 

০২ পরমালী িশেব র   

696. মাছাঃ 
রিহমা বগম  

৩৫ ৪৯১৫২১৯২২৪১০৯ শাহা র রহমান  ০৫ 
জন  

০২ পরমালী মােঠরপাড়   

697. মাছাঃ 
রােবয়া 
বসির  

৩৬ ৪৯১৫২১৯২২৩৬৭৯ মাঃ সালাম িময়া  ০৪ 
জন  

০২ পরমালী ক িড় পাড়   

698. শােহরা 
বগম  

 ৪৯১৫২১৯২২৪০৭৪ মাঃ ইয়া ব 
আলী  

০৮ 
জন  

০২ পরমালী মােঠরপাড়   

699. জােহনারা 
বগম  

৩৮ ৪৯১৫২১৯২২৪২৩৪ মাঃ জিমর 
উি ন  

০৫ 
জন  

০২ পরমালী িদগদারী পাড়   

700. মাছাঃ 
মিমনা 
বগম 

৩৬ ৪৯১৫২১৯২২৩৬৭৩ সিহ ল ইসলাম  ০৪ 
জন  

০২ পরমালী ক িড় পাড়   

701. রােহনা 
বগম  

২৫ ১৯৯১৪৯১৫২১৯০০০৩
৮০ 

মাতােলব হােসন  ০৪ 
জন  

০২ পরমালী ক িড় পাড়   

702. আ না 
বগম  

২৯ ৪৯১৫২১৯২২৩০২৯ শিহ ল ইসলাম  ০৫ 
জন  

০২ পরমালী গাপােলর খামার   

703. মাছাঃ 
িশউলী 
খা ন  

২৩ ১৯৯৩৪৯১৫২১৯০০০১
০২ 

মাঃ রিশ ল হক  ০৭ 
জন  

০২ পরমালী গাপােলর খামার   

704. রােকয়া 
বগম  

৩৫ ৪৯১৫২১৯২২২১৬৯ মাঃ আঃ মােলক  ০৫ 
জন  

০২ পরমালী গাপােলর খামার   

705. আিছমা 
বগম  

৩৯ ৪৯১৫২১৯২২১২৭৮ িরয়া ল ইসলাম  ০৫ 
জন  

০২ পরমালী বা র িভটা   

706. আিহলা 
বগম  

৪২ ৪৯১৫২১৯২২১৫৭৯ ত- জামাল  ০২ 
জন  

০২ পরমালী দালারপাড়   

707. মেনায়ারা 
বগম  

৩৬ ৪৯১৫২১৯২২১১৪৩ মাঃ রওশন 
আলী  

০৪ 
জন  

০২ পরমালী বা র িভটা   

708. মাছাঃ 
সিজনা 
বগম  

২৯ ৪৯১৫২১৯২৯৫৮৩৮ মাঃএরশা ল 
হক  

০৫ 
জন  

০২ পরমালী িশেব র   

709. মাছাঃ 
িলিপ বগম  

২৪ ১৯৯২৪৯১৫২১৯০০০০
৮৪ 

মিম ল ইসলাম  ০৪ 
জন  

০২ পরমালী ক িড় পাড়   

710. আফেরাজা 
বগম  

২৮ ৪৯১৫২১৯২২৩৯৪৩ মাঃ আ ল 
মােলক  

০৫৮ 
জন  

০২ পরমালী মালীপাড়া   

711. হাসেনয়ারা 
বগম  

৩১ ৪৯১৫২১৯২২৪১৫৬ সাহী র রহমান  ০৪ 
জন  

০২ পরমালী ভা িদগদারী   

712. িফ জা 
বগম  

২৪ ১৯৯২৪৯১৫২১৯০০০০
০৮ 

মাঃ আ  সা  ০৫ 
জন  

০২ পরমালী ওয়া া   

713. মাছাঃ ২৬ ১৯৯০৪৯১৫২১৯০০০২ মাঃ জববার ০৫ ০২ পরমালী টংনার িভটা  



িলিপ খা ন  ৯০ আলী  জন  
714. পা ল 

আ ার  
৩২ ৪৯১৫২১৯২২৩৭৫৯ মাঃ আঃ রহমান  ০৬ 

জন  
০২ পরমালী ক িড় পাড়   

715. মাছাঃ 
িবউ  বগম  

৪১ ৪৯১৫২১৯২২১৩৪২ শিহ ল ইসলাম   ০৩ 
জন 

০২ পরমালী বা র িভটা   

716. মিহমা 
বগম ‘ 

৩০ ৪৯১৫২১৯২২২২৪৮ মাঃ জােবদ 
আলী  

০৪ 
জন  

০২ পরমালী গাপােলর খামার   

717. ফােতমা 
বগম  

২৫ ১৯৯১৪৯১৫২১৯০০০৫
৪৭ 

আলমগীর 
হােসন  

০৪ 
জন  

০২ পরমালী গাপােলর খামার   

718. জােহরা 
বগম   

৪৫ ৪৯১৫২১৯২২১৯০৫ কােশম আলী ০৪ 
জন  

০২ পরমালী িশেব র  

719. মাছাঃ 
িদলিপ 
বগম  

২৮ ৪৯১৫২১৯২২২৬৬৬ বলাল হােসন  ০৪ 
জন  

০২ পরমালী ঢওয়ার পাড়   

720. আিমনা 
বগম  

৩১ ৪৯১৫২১৯২২২৯২৮ মাঃ ইউ ফ 
আলী  

০৪ 
জন  

০২ পরমালী গাপােলর খামার   

721. আি য়া 
বগম  

২৯ ১৯৮৭৪৯১৫২১৯০০০০
২৮ 

মাঃ ঈমান আলী  ০৪ 
জন  

০২ পরমালী ঢওয়ার পাড়  

722. মাছাঃ 
পারভীন 
গম  

৩১ ৪৯১৫২১৯২২৫৫৮১ মাঃ ফজ ল হক  ০৪ 
জন  

০২ পরমালী দালার পাড়   

723. মাছাঃ 
হািসনা 
বগম  

৩৭ ৪৯১৫২১৯২২২১৩৩ মাঃ হােসন আলী  ০৫ 
জন  

০২ পরমালী গাপােলর খামার   

724. মাছাঃ 
রািহলা 
বগম   

৩৯ ৪৯১৫২১৯২২১৫৭১ মাঃ ওসমান 
আলী  

০৪ 
জন  

০২ পরমালী দালার পাড়   

725. মাছাঃ 
িলিপ বগম  

২৮ ৪৯১৫২১৯২২২৫৫৭ মাঃ র ইসলাম  ০৪ 
জন  

০২ পরমালী দালার পাড়   

726. মা ফা 
বগম  

৩৩ ৪৯১৫২১৯২২৩৬০৭ সিফ ল ইসলাম  ০৪ 
জন  

০২ পরমালী ক িড় পাড়   

727. জািহনা 
বগম  

৩০ ৪৯১৫২১৯২২৩৭৫৫ জাহা ীর আলম  ০৬ 
জন  

০২ পরমালী ক িড় পাড়   

728. মাছাঃ 
হািমদা 
বগম  

২৯ ৪৯১৫২১৯২৩৮৩৩৮ সাই র রহমান  ০৪ 
জন  

০২ পরমালী ক িড় পাড়   

729. কিহ র 
বগম  

৩২ ৪৯১৫২১৯২২১০৮৬ মাঃ স আলী  ০৪ 
জন  

০২ পরমালী ার িভটা   

730. মাছাঃ 
সিখনা 
বগম 

৩৬ ৪৯১৫২১৯২২৩০৯৮ মিজবর রহমান  ০৫ 
জন  

০২ পরমালী ধােরর    

731. মিত পা 
রাণী  

৩৪ ৪৯১৫২১৯২২৪৩৭৭ কলাল রিবদাস  ০৬ 
জন  

০২ পরমালী ভা  িদগদারী   

732. মাছাঃ 
রািবয়া 
বগম  

৩৬ ৪৯১৫২১৯২২১৩২৬ মাঃ হািমদ আলী  ০৫ 
জন  

০২ পরমালী বা র িভটা   

733. রনাহার 
বগম  

৩৮ ৪৯১৫২১৯২২১৩৫৫ মাঃ র আিমন  ০৬ 
জন  

০২ পরমালী বা র িভটা   

734. মাছাঃ 
চায়না বগম  

৩৬ ৪৯১৫২১৯২২১৫২০ মাঃ আঃ জিলল ০৭ 
জন  

০২ পরমালী িশেব র   

735. আিছয়া 
বগম  

৩১ ৪৯১৫২১৯২২১৫৩৫ মাজাে ল হক  ০৫ 
জন  

০২ পরমালী িশেব র   

736. আফেরাজা ৩৬ ৪৯১৫২১৯২২০৮৭২ খিল র রহমান  ০৫ ০২ পরমালী টংনার িভটা  



বগম  জন  
737. িজনা 

বগম  
৩২ ৪৯১৫২১৯২২২৫৫৪ মাঃ র হােসন  ০৫ 

জন  
০২ পরমালী গাপােলর খামার   

738. ধা রাণী 
মালাকার  

৩৫ ৪৯১৫২১৯২২৩২৯৪  খেগন চ   ০৬ 
জন  

০২ পরমালী মািলপাড়া   

739. মাছাঃ িশ  
আ ার  

৩০ ৪৯১৫২১৯২২২৯৪১ মাঃ তয়ব আলী  ০৫ 
জন  

০২ পরমালী গাপােলর খামার   

740. মাছাঃ 
রিহমা বগম  

৩০ ৪৯১৫২১৯২২৩২৭৩ মাঃ গ র িময়া  ০৬ 
জন  

০২ পরমালী মালীপাড়া   

741. মাছাঃ 
ছিকনা 
বগম  

৩৫ ৪৯১৫২১৯২২১৭২৬ মাঃ কা   ০৪ 
জন  

০২ পরমালী িশেব র   

742. সািজনা 
বগম  

৩৬ ৪৯১৫২১৯২২১৬৫৯ মাঃ এনা ল হক  ০৪ 
জন  

০২ পরমালী বা র িভটা   

743. ল ম 
বগম  

৪৮ ৪৯১৫২১৯২২৩৭৬২ মাঃ স িময়া  ০৫ 
জন  

০২ পরমালী ক িড় পাড়   

744. মাছাঃ 
িফয়া 
বগম  

৩২ ৪৯১৫২১৯২২৩১৩১ মাঃ সােহদ আলী  ০৫ 
জন  

০২ পরমালী ধােরর    

745. মেনায়ারা 
বগম  

২৮ ৪৯১৫২২৮২৪৯৮৯০ আলমগীর 
হােসন  

০৪ 
জন  

০২ পরমালী ধােরর   

746. সানাভান 
বগম  

৪৭ ৪৯১৫২১৯২২৪৪৬৩ মাঃ  িময়া  ০৬ 
জন  

০২ পরমালী দালার পাড়   

747. মাছাঃ 
মিমনা 
বগম  

৩৫ ৪৯১৫২১৯২২২৫০৩ িরয়া ল ইসলাম  ০৬ 
জন  

০২ পরমালী দালার পাড়   

748. মাছাঃ 
ছিলমা 
বগম  

২৮ ৪৯১৫২১৯২৯৩৭২৮ মাঃ মিনর আলী  ০৪ 
জন  

০২ পরমালী িশেব র  

749. মাছাঃ 
লাকী বগম  

২৮ ৪৯১৫২১৯২২২৩৯৭ মাঃ হািকম 
আলী  

০৫ 
জন  

০২ পরমালী ঢওয়ার পাড়   

750. আকিলমা 
বগম  

৩২ ৪৯১৫২১৯২২২৬২৫ শিফ ল ইসলাম  ০৪ 
জন  

০২ পরমালী দালার পাড়   

751. মাছাঃ 
আন  বগম  

২৯ ৪৯১৫২১৯২২৫৭৯৯ মাঃ আ র 
রহমান  

০৫ 
জন  

০৩ পরমালী হিদর ডাবা   

752. মাছাঃ 
রতনা খা ন  

২০ ১৯৯৬৪৯১৫২১৯০০২৩
৫১ 

িমজা র রহমান  ০৫ 
জন  

০৩ পরমালী ক িড় পাড়   

753. আেমনা 
বগম  

৩১ ১৯৮৫৪৯১৫২১৯০০০০
১৬ 

নজ ল ইসলাম  ০৪ 
জন  

০৩ পরমালী সরকার পাড়া   

754. মারী ভি  
রাণী  

২০ ১৯৯৬৪৯১৫২১৯০০০৫
১৬ 

 মিজদ চ  
বমণ  

০৩ 
জন  

০৩ পরমালী পরমালী   

755. মাছাঃ 
লাভলী 
বগম  

৪১ ৪৯১৫২১৯২২৬০৫৬ মাঃ জামাল 
িময়া  

০৩ 
জন  

০৩ পরমালী িদগল হাই া   

756. রােহনা 
বগম  

৩৯ ৪৯১৫২১৯২২৬৭৩৪ মাজাে ল হক  ০৫ 
জন  

০৩ পরমালী বািনর খামার   

757. শফালী 
বগম  

 ফরম নং-২৮৫৭৪৩১৪ রজাউল ইসলাম  ০৫ 
জন  

০৩ পরমালী পরমালী পি ম   

758. রােমনা 
বগম  

৩৪ ৫২১৩৩১৯৮৩০০৩৩ মাঃ ফজ ল হক  ০৪ 
জন  

০৩ পরমালী িদগল হাই া   

759. জাসনা রাণী  ৩৭ ৪৯১৫২১৯২২৬৬২৪ ির চ  বমণ   ০৩ 
জন  

০৩ পরমালী বানার িভটা   

760. সািহদা ২৪ ১৯৯২৪৯১৫২১৯০০০৩ মাঃ আববাস ০৫ ০৩ পরমালী হিদর ডাবা   



বগম  ৮২ আলী  জন  
761. মাছাঃ 

ছিকনা 
বগম  

৪১ ৪৯১৫২১৯২২৫৮৬৭ মাঃ আঃ সািফ  ০৫ 
জন  

০৩ পরমালী বািনর খামার   

762. রনিজনা 
খা ন  

২৪ ১৯৯২৪৯১৫২৮৫০০১৪
৩৩ 

মাঃ আলম হক  ০৩ 
জন  

০৩ পরমালী বািনর খামার   

763. রিজয়া 
বগম  

২৬ ১৯৯০৪৯১১৬১১৮১০৬
৭১০ 

মাঃ আলম িময়া  ০৪ 
জন  

০৩ পরমালী বািনর খামার  

764. আ মা 
বগম  

৩৮ ৪৯১৫২১৯২১৭৭২৯ মাঃ  িময়া  ০৬ 
জন  

০৩ পরমালী বািনর খামার   

765. মাছাঃ 
আন  বগম  

৩১ ৪৯১৫২১৯২২৫৮৪৫ মাঃ সালাম িময়া  ০৪ 
জন  

০৩ পরমালী বািনর খামার   

766. মাছাঃ 
মিজয়া 
বগম  

৪১ ৪৯১৫২১৯২২৬৭৬৫ বলাল হােসন  ০৬ 
জন  

০৩ পরমালী বািনর খামার   

767. সােজদা 
বগম  

৩৪ ৪৯১৫২১৯২২৯২৩৪ মাঃ এরশা ল 
হক  

০৪ 
জন  

০৩ পরমালী বািনর খামার   

768. মরীনা 
বগম  

২৪ ৪৯১৫২১৯২২৫৮৯০ মাঃ বা  িময়া  ০৭ 
জন  

০৩ পরমালী বািনর খামার   

769. রােবয়া 
বগম  

২৯ ৪৯১৫২১৯২২৫৮২০ মাঃ আ ল 
আলীম  

০৪ 
জন  

০৩ পরমালী বািনর খামার   

770. মাছাঃ 
রিমচা বগম  

২০ ১৯৯৬৪৯১৬১৩১১০১৯
৪৪ 

মাঃ ইয়া ব 
আলী  

০৪ 
জন  

০৩ পরমালী হিদর ডাবা   

771. হািজরন 
বগম  

৪৬ ৪৯১৫২১৯২২৫৯২৩ মাঃ শােহদ 
আলী  

০৪ 
জন  

০৩ পরমালী হিদর ডাবা   

772. কিহ র 
বগম  

২৯ ৪৯১৫২১৯২২৫৭৮৮ রিফ ল ইসলাম  ০৫ 
জন  

০৩ পরমালী হিদর ডাবা   

773. খািদজা 
বগম  

৩৬ ৪৯১৫২১৯২২৫৮০৪ মাঃ হা  িময়া ০৭ 
জন  

০৩ পরমালী হিদর ডাবা  

774. মাছাঃ 
রিশদা বগম  

২৮ ৪৯১৫২১৯২২৬৫৭৫ মাঃ মই ল হক  ০৫ 
জন  

০৩ পরমালী বানার িভটা   

775. মাছাঃ 
ফিরদা 
বগম  

৩৭ ৪৯১৫২১৯২২৬৮৪৭ মাঃ সাহাদৎ 
আলী  

০৪ 
জন  

০৩ পরমালী বানার িভটা   

776. মাছাঃ 
কিমনা 
বগম  

৪০ ৪৯১৫২১৯২১৮৪৩০ মাঃ মিফউল হক  ০৫ 
জন  

০৩ পরমালী চৗ রী পাড়া   

777. ল িল 
বগম  

৩০ ৪৯১৫২১৯২৯৩৩৪৩ মাঃ আিমর 
আলী  

০৪ 
জন  

০৩ পরমালী চৗ রী পাড়া  

778. মাছাঃ 
রিশদা 
খা ন  

২৬ ১৯৯০৪৯১৫২১৯০০০৩
৮৫ 

ফা ক আহেমদ  ০৫ 
জন  

০৩ পরমালী পরমালী   

779. মাছাঃ 
সািহনা 
বগম  

৩৭ ৪৯১৫২১৯২২৬৫০০ রিফ ল ইসলাম  ০৫ 
জন  

০৩ পরমালী বড় িভটা   

780. রােহনা 
বগম  

৪৯ ৪৯১৫২১৯২২৬৫১২ মাঃ চট   ০৪ 
জন  

০৩ পরমালী বড় িভটা   

781. ফােতমা 
বগম  

৩৪ ৪৯১৫২১৯২২৬২৮২ আকতার আলী  ০৪ 
জন   

০৩ পরমালী বড় িভটা   

782. মিরয়ম 
বগম  

২৯ ৪৯১৫২১৯২২৪৭৫৬ শিফ ল ইসলাম  ০৫ 
জন  

০৩ পরমালী নােগর খামার   

783. মাছাঃ 
নাজমা 

৪১ ৪৯১৫২১৯২২৮১১২ মাঃ এরশা ল 
হক  

০৮ 
জন  

০৩ পরমালী নােগর খামার   



বগম  
784. অনীতা বালা  ৩৮ ৪৯১৫২১৯২২৪৬১৮ দবীন চ  বমণ  ০৪ 

জন  
০৩ পরমালী র   

785. মাছাঃ 
মিত েলা  

৩৬ ৪৯১৫২১৯২২৪৫৬৮  বড়দা চ  
বমণ  

০৩ 
জন  

০৩ পরমালী র   

786. দীেনা বালা ৩৬ ৪৯১৫২১৯২২৪৬১৫ অ ব চ  বমণ  ০৫ 
জন  

০৩ পরমালী র   

787. মিত ণ  
রাণী  

২৪ ১৯৯২৪৯১৫২১৯০০০২
৩৬ 

কারকা চ  বমণ  ০৭ 
জন  

০৩ পরমালী র   

788. আিরফা 
খা ন  

২৩ ১৯৯৩৪৯১৫২১৯০০০৪
৩৫ 

মিফ ল ইসলাম  ০৩ 
জন  

০৩ পরমালী িচলিকর পাড়   

789. বােনছা 
বগম  

৩৬ ৪৯১৫২১৯২২৪৯৫৩ মাজাে ল হক  ০৫ 
জন  

০৩ পরমালী িচলিকর পাড়   

790. জােহনারা 
বগম  

৩০ ৪৯১৫২১৯২২৫০৪৭ মাঃ মােলক 
িময়া  

০৬ 
জন  

০৩ পরমালী িচলিকর পাড়   

791. মাছাঃ 
মমতা বগম  

৩৪ ৪৯১৫২১৯২২৪৮৬৩ মাঃ আই ব 
আলী  

০৫ 
জন  

০৩ পরমালী িচলিকর পাড়   

792. জাসনা 
বগম  

২৮ ৪৯১৫২১৯২২৫৯৬৩ মাঃ আিজ ল 
িময়া  

০৫ 
জন  

০৩ পরমালী িদগল হাই া   

793. মাছাঃ 
নাজমা 
বগম  

৩১ ৪৯১৫২১৯২১৭৫০৩ আই ল ইসলাম  ০৫ 
জন  

০৩ পরমালী িদগল হাই া   

794. জা া ন 
বগম  

৩১ ৪৯১৫২১৯২২৪৮৯৩ ফজ ল কিরম  ০৭ 
জন  

০৩ পরমালী িচলিকর পাড়  

795. রজাহান 
বগম   

৩৮ ৪৯১৫২১৯২২০৬৯১ মাঃ দলবর  ০৪ 
জন  

০৩ পরমালী িদগল হাই া   

796. মাছাঃ 
আয়শা 
বগম  

২৯ ৪৯১৫২১৯২২৫১৭৪ মাঃ ছয়াত 
আলী  

০৬ 
জন  

০৩ পরমালী সরকার পাড়া   

797. আিমনা 
বগম  

৩৭ ৪৯১৫২১৯২২৫০৮৫ মাঃ আ ল 
কােশম  

০৫ 
জন  

০৩ পরমালী সরকার পাড়া   

798. মাছাঃ 
শািহনা 
বগম  

২৮ ৪৯১৫২১৯২১৭১৪০ মাঃ ৎফর 
রহমান  

০৪ 
জন  

০৩ পরমালী সরকার পাড়া   

799. আফেরাজা 
বগম  

৩৫ ৪৯১৫২১৯২২৫১৯৫ মাঃ সা  িময়া  ০৫ 
জন  

০৩ পরমালী সরকার পাড়া   

800. মিজয়া 
পারভীন  

২৭ ৪৯১৫২১৯২২৫০৭৪ মাঃ সাহাব 
উি ন  

০৫ 
জন  

০৩ পরমালী সরকার পাড়া   

801. মাছাঃ 
শিহদা বগম  

৩২ ৪৯১৫২১৯২২৫১৩০ মাঃ মন র আলী  ০৫ 
জন  

০৩ পরমালী সরকার পাড়া   

802. রজাহান 
খা ন  

২৪ ১৯৯২৪৯১৫২২৮০০১৪
৭৯ 

মিম ল ইসলাম  ০৬ 
জন  

০৩ পরমালী সরকার পাড়া   

803. মাছাঃ 
রিমচা বগম  

৩৫ ৪৯১৫২১৯২২৫৩৭২ মাঃ আ র 
রিহম  

০৪ 
জন  

০৩ পরমালী সরকার পাড়া   

804. জাসনা 
বগম  

৩৩ ৪৯১৫২১৯২২৫৩৭৮ মাজাে ল হক  ০৬ 
জন  

০৩ পরমালী সরকার পাড়া   

805. বা ানী 
বগম  

৪৬ ৪৯১৫২১৯২২৪৪৭০ আিম ল ইসলাম  ০৩ 
জন  

০৩ পরমালী চৗ রী পাড়া   

806. রওশনা 

বগম  
৩০ ৪৯১৫২১৯২২৬৯৫১ মাঃ চ  িময়া  ০৪ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী  চরবড়াইবাড়ী   

807. সািহদা 
বগম  

২৯ ৪৯১৫২১৯২২৮৬৮৭ মিতয়ার রহমান  ০৪ 
জন  

০৪ চরবড়াইবাড়ী চরবড়াইবাড়ী  



808. মাছাঃ 

সিহদা বগম 
৩৫ ৪৯১৫২১৯২২৮০৯৪ নজ ল ইসলাম  ০৭ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী  চরবড়াইবাড়ী   

809. মাছাঃ 

বােনচা 

বগম  

৩২ ৪৯১৫২১৯২২৮৮০৩ মাজাে ল হক  ০৪ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী চরবড়াইবাড়ী  

810. মাছাঃ 

বােনচা 
বগম  

২৪ ১৯৯২৪৯১৫২১৯০০০৩

৬৫ 
আমজাদ হােসন  ০৩ 

জন 
০৪ চরবড়াইবাড়ী  চরবড়াইবাড়ী   

811. কিহ র 

বগম  
৩৩ ৪৯১৫২১৯২২৭৮৫৪ শিহ ল ইসলাম  ০৪ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী চরবড়াইবাড়ী  

812. মাছাঃ 

মন  বগম  
৪০ ৪৯১৫২১৯২২৮২৪২ মাঃ প ােয়ত  ০৮ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী  চরবড়াইবাড়ী   

813. মাছাঃ 

আন  বগম  
৩১ ৪৯১৫২১৯২২৮৯০৯ মাঃ ইউ স আলী ০৩ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী চরবড়াইবাড়ী  

814. হািলমা 

বগম  
৩২ ৪৯১৫২১৯২২৭০৬৯ মাঃ ইসলাম 

িময়া  
০৪ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী  চরবড়াইবাড়ী   

815. মাছাঃ 

মিজনা 
বগম  

৩৫ ৪৯১৫২১৯২২৭৭৬৬ মাঃ ই ািহম 

িময়া  
০৬ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী চরবড়াইবাড়ী  

816. মাছাঃ 

মঘনা 

বগম  

২৭ ৪৯১৫২১৯২২৮১৬৭ মাঃ আঃ ছালাম  ০৫ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী  চরবড়াইবাড়ী   

817. রাসনা 

বগম  
২৪ ১৯৯২৪৯১৫২১৯০০০২

৩৫ 
মাঃ আিজ ল 

হক  
০৪ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী  চরবড়াইবাড়ী   

818. মাছাঃ 

ছিকনা 

বগম  

৩৩ ৪৯১৫২১৯২২৮৫৬৬ মাঃ ছােদর আলী  ০৫ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী চরবড়াইবাড়ী  

819. আিছয়া 

বওয়া  
৩৯ ৪৯১৫২১৯২২৮১২৩ মাঃ আ ল 

কােশম  
০৩ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী  চরবড়াইবাড়ী   

820. সািকনা 
বগম  

২৭ ৪৯১৫২১৯২২৮২৬০ আিম ল ইসলাম  ০৪ 
জন  

০৪ চরবড়াইবাড়ী চরবড়াইবাড়ী  

821. আেমনা 

বগম  
২৬ ১৯৯০৪৯১৫২১৯১০২২

০০ 
মাঃ  রিহম সা   ০৫ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী  চরবড়াইবাড়ী   

822. মাছাঃ 
আইিভ 

বগম  

২৯ ৪৯১৫২১৯২২৮৭৫৩ শিফ ল ইসলাম  ০৫ 
জন  

০৪ চরবড়াইবাড়ী চরবড়াইবাড়ী  

823. আকিলমা 

বগম  
২৪ ১৯৯২৪৯১৫২১৯০০০১

৪৭ 
কারমান আলী  ০৩ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী  চরবড়াইবাড়ী   

824. কািচরন 

বগম  
২২ ৪৯১৫২১৯০০০০৫৮ আিম ল ইসলাম  ০৫ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী চরবড়াইবাড়ী  

825. মাছাঃ 

লাভলী 
বগম  

২১ ৪৯১৫২১৯২ িমজা র রহমান  ০৪ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী  চরবড়াইবাড়ী   

826. খািতজা ২৭ ১৯৮৯৪৯১৫২১৯০০০১ মাঃ র আলম  ০৪ ০৪ চরবড়াইবাড়ী চরবড়াইবাড়ী  



বগম  ০৪ জন 
827. সিলনা 

বগম  
২৮ ৪৯১৫২৩৮১৮১৪৪৪ মাঃ আলী 

হােসন   
০৪ 
জন  

০৪ চরবড়াইবাড়ী  চরবড়াইবাড়ী   

828. মাছাঃ 

িফয়া 

বগম  

২৪ ১৯৯২৪৯১৫২১৯০০০৪

৪৫ 
জলাল হােসন  ০৪ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী  চরবড়াইবাড়ী   

829. আিনছা 

খা ন  
২৩ ১৯৯৩৪৯১৫২১৯০০০৩

৬৮ 
মিতয়ার রহমান  ০৬ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী চরবড়াইবাড়ী  

830. মাছাঃ 

শিরফা 
বগম  

২৮ ১৯৮৮৪৯১৫২১৯০০০১

৫৮ 
মাঃ ছয়ফল 

আলী  
০৪ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী  চরবড়াইবাড়ী   

831. মাছাঃ 

জিরনা 

বগম  

২৮ ৪৯১৫২১৯২২৭০৭৫ মা বফা কামাল  ০৭ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী চরবড়াইবাড়ী  

832. মাছাঃ 

আন  বগম  
২৫ ১৯৯১৪৯১৫২১৯০০০৩

৮০ 
মাঃ এনা ল হক  ০৩ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী  চরবড়াইবাড়ী   

833. জােহনারা 

বগম  
৩৫ ১৯৮১৪৯১৫২১৯০০০০

০৯ 
মাজাে ল হক ০৪ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী চরবড়াইবাড়ী  

834. মাছাঃ 

আন  বগম  
৪৪ ১৯৯২৪৯১৫২১৯০০০১

০৪ 
তাজাে ল হক ০৪ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী  চরবড়াইবাড়ী   

835. মাছাঃ 

লালী 
বগম  

২১ ৪৯১৫২১৯২২৮১১৭ মাঃ আ ল 

কালাম  
০৫ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী চরবড়াইবাড়ী  

836. ফিজলা 

বগম  
১৯ ৪৯১৫২১৯২৯১৬৭৯ মাঃ এরশা ল 

হক  
০৪ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী  চরবড়াইবাড়ী   

837. মাছাঃ 

ছািমনা 

বগম  

২৩ ১৯৯৩৪৯১৫২১৯০০০০

৯২ 
শিফ ল ইসলাম  ০৩ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী চরবড়াইবাড়ী  

838. আিশদা 

বগম  
২৩ ১৯৯৩৪৯১৫২১৯০০০৩

২৬ 
মা ােলব হােসন  ০৩ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী  চরবড়াইবাড়ী   

839. খােতজা 

বগম  
 ৪৯১৫২১৯২২৭১৫৪ মাঃ মািনক 

িময়া  
০৪ 

জন 
০৪ চরবড়াইবাড়ী  চরবড়াইবাড়ী   

840. রােশদা 

বগম  
৩১ ৪৯১৫২১৯২২৭৬৫৬ মাঃ হলাল িময়া  ০৪ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী চরবড়াইবাড়ী  

841. মাছাঃ 

িশউলী 

বগম  

২২ ১৯৯৪৪৯১৫২১৯০০০১

৪৩ 
মাঃ কামাল 

িময়া  
০৪ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী  চরবড়াইবাড়ী   

842. মাছাঃ 
শািহনা 

বগম  

৩৮ ৪৯১৫২১৯২৩২২০২ সিফ ল ইসলাম  ০৪ 
জন  

০৪ চরবড়াইবাড়ী চরবড়াইবাড়ী  

843. আেলয়া 

খা ন  
২৭ ১৯৮৯৪৯১৫২১৯০০০০

৪২ 
মাঃ মিফ ল 

হক  
০৩ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী  চরবড়াইবাড়ী   

844. রজাহান 

বগম  
৪০ ৪৯১৫২১৯২২৭৭৮২ মাঃ মজর উি ন  ০৪ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী চরবড়াইবাড়ী  



845. ছািমনা 

বগম  
৩০ ৪৯১৫২১৯২২৮৯১০ শিহ ল ইসলাম  ০৫ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী  চরবড়াইবাড়ী   

846. আফ জা 

বগম  
২০ ১৯৯৬৪৯১৫২১৯০০৪১

৭০ 
মাঃ আল-আিমন  ০৩ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী চরবড়াইবাড়ী  

847. মাছাঃ া 

বগম  
১৯ ১৯৯৭৪৯১৫২১৯১০৩৭

১৩ 
মাঃ এরশা ল 

হক  
০৩ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী  চরবড়াইবাড়ী   

848. মিরয়ম 

বগম  
১৯ ১৯৯৭৪৯১৬১৩১২০০১

০৬ 
মাঃ এরশা ল 

হক  
০৪ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী চরবড়াইবাড়ী  

849. নািজনা 

বগম  
২৭ ১৯৮৯৪৯১৫২১৯০০০০

৮৬ 
মাঃ রনবী 

িময়া  
০৪ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী  চরবড়াইবাড়ী   

850. আেনায়ারা 

বগম  
৩৬ ৪৯১৫২১৯২২৭৩০৩ মাঃ সেবদ আলী  ০৪ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী  চরবড়াইবাড়ী   

851. আেলয়া 

বগম  
৪৫ ৪৯১৫২১৯২২৭৪৩৪ মাঃ ইয়ািছন 

আলী  
০৪ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী চরবড়াইবাড়ী  

852. আি য়া 

বগম  
২৮ ৪৯১৫২১৯২২৮১৫১ িসরা ল ইসলাম  ০৫ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী  চরবড়াইবাড়ী   

853. মাছাঃ 

মেমনা 
বগম  

২০ ১৯৯৬৪৯১৫২১৯০০০২

৫৮ 
মাঃ িরপন িময়া  ০৪ 

জন  
০৪ চরবড়াইবাড়ী চরবড়াইবাড়ী  

854. আেলয়া 
বগম  

৩১ ৪৯১৫২১৯২৩০১৯০ মাঃ হােসম 
আলী  

০৪ 
জন  

০৫ ম মর র নানকার  

855. জােহদা 
বগম  

২৯ ৪৯১৫২১৯২৩০১৫৬ মাঃ হােচন আলী  ০৫ 
জন  

০৫ ম মর র নানকার   

856. মাছাঃ 
রিশদা বগম  

৩৩ ৪৯১৫২১৯২২৯০৯৩ মাঃ র ইসলাম  ০৫ 
জন  

০৫ ম মর র নানকার   

857. মাহেছনা 
বগম  

৩১ ৪৯১৫২১৯২২৯০৬২ মাঃ কােদর 
িময়া  

০৬ 
জন  

০৫ ম মর র নানকার   

858. নািজনা 
বগম  

২৫ ১৯৯১৪৯১৫২১৯০০০৭
৭০ 

মাঃ আ ল শখ ০৪ 
জন  

০৫ ম মর র নানকার   

859. মৗ মী 
বগম  

২৬ ১৯৯০৪৯১৫২১৯০০০০
৯৫ 

মাহা দ আলী ০৪ 
জন  

০৫ ম মর র নানকার   

860. সািজনা 
বগম  

২২ ১৯৯৪৪৯১৫২১৯০০০০
৭৪ 

মাঃ রনবী  ০৪ 
জন  

০৫ ম মর র ডািডয়ার পাড়া  

861. আরতী রাণী  ৩২ ৪৯১৫২১৯২৩০১৩২ সত ান চ  বমণ  ০৪ 
জন  

০৫ ম মর র ঘাষপাড়া  

862. মাছাঃ 
লজন িবিব  

৩৮ ৪৯১৫২১৯২ আিম ল ইসলাম   ০৭ 
জন  

০৫ ম মর র বানার িভটা  

863. হেলনা 
খা ন  

২৪ ১৯৯২৪৯১৬১৩১০০০৫
৫২ 

খাই ল ইসলাম  ০৩ 
জন  

০৫ ম মর র বানার িভটা   

864. া রাণী  ৪৪ ৪৯১৫২১৯২২৯৮৩৯ লিতন চ   ০৫ 
জন  

০৫ ম মর র বানার িভটা  

865. মাছাঃ 
রবা  
বগম  

৪০ ৪৯১৫২১৯২৩০০৩২ মাঃ আঃ জিলল  ০৬ 
জন  

০৫ ম মর র বানার িভটা  

866. মাছাঃ 
মিজনা 
বগম  

২৮ ৪৯১৫২১৯২২৯৮৬২ জােহ ল ইসলাম  ০৬ 
জন  

০৫ ম মর র বানার িভটা  

867. শািহদা 
বগম  

২৪ ১৯৯২৪৯১৫২১৯০০০০
৩৫ 

মাঃ তয়ব আলী  ০৪ 
জন  

০৫ ম মর র বানার িভটা  



868. হিরমিত 
রাণী  

২১ ১৯৯৫৪৯১৫২১৯০০১০
৪৭ 

 াণ মার 
বমণ  

০৪ 
জন  

০৫ ম মর র ম ল পাড়া   

869. অ না রাণী  ২৪ ১৯৯২৪৯১৫২১৯১০৫২
৬৬ 

 মন চ   ০৩ 
জন  

০৫ ম মর র ম ল পাড়া   

870. মিত 
স ারাণী  

২৯ ৪৯১৬১২৫২০২৩০০  কািতক চ   ০৩ 
জন  

০৫ ম মর র ম ল পাড়া   

871. মিত 
লিত রাণী  

২৭ ৪৯১৫২১৯২৩১৮৯২  নীল চ  
পাল  

০৪ 
জন  

০৫ ম মর র ম ল পাড়া   

872. মাছাঃ 
রিহমা বগম  

৩৬ ৪৯১৫২১৯২২৯৮৭৬ মাঃ শাহাবর 
আলী  

০৫ 
জন  

০৫ ম মর র বানার িভটা   

873. রাকছানা 
বগম  

৩৮ ৪৯১৫২১৯২৩১৪৫৬ মাঃ দলবর 
আলী  

০৩ 
জন  

০৫ ম মর র রানী পাড়া   

874. মাছাঃ 
িফয়া 

খা ন  

৩৩ ৪৯১৫২১৯২৩১৪৯৫ মিফ ল ইসলাম  ০৩ 
জন  

০৫ ম মর র রানী পাড়া   

875. জাহানারা 
বগম  

৪০ ৪৯১৫২১৯২৩১৫৩৮ সাই ল ইসলাম  ০৬ 
জন  

০৫ ম মর র রানী পাড়া   

876. তারামিন  ৪৬ ৪৯১৫২১৯২৩১৪০৮ গেনশ চ   ০৬ 
জন  

০৫ ম মর র রানী পাড়া   

877. মাছাঃ 
লালী 
বগম  

২৯ ৪৯১৫২১৯২২৯৬২৪ মাঃ আফছার 
আলী  

০৬ 
জন  

০৫ ম মর র মালvপাড়া   

878. মাছাঃ 
জয়নব 
বগম  

৪৫ ৪৯১৫২১৯২২৯৬৩৩ আ  ব র িছি ক  ০৪ 
জন  

০৫ ম মর র কয়াপাড়া   

879. মমতাজ 
বগম  

৩৬ ৪৯১৫২১৯২৩০৬৩৫ মাঃ ল উি ন  ০৪ 
জন  

০৫ ম মর র হিদর ডাবা   

880. শািহদা 
বগম  

৩৯ ৪৯১৫২১৯২৩০৯০৮ মাঃ র উি ন  ০৫ 
জন  

০৫ ম মর র জমডারা   

881. মাছাঃ মায়া 
বগম  

২৪ ১৯৯২৪৯১৫২১৯০০০০
৩৮ 

মাঃ রা  িময়া  ০৪ 
জন  

০৫ ম মর র জমডারা   

882. রাশনারা 
বগম 

৩৯  ৪৯১৫২১৯২৩০৮৪৯ মাঃ আঃ রিহম  ০৫ 
জন  

০৫ ম মর র জমডারা  

883. মাছাঃ া 
বগম  

২৩ ১৯৯৩৪৯১৫২১৯০০০৩
৬৭ 

মাঃ আ াছ 
আলী  

০৩ 
জন  

০৫ ম মর র জমডারা  

884. ইয়াছিমন 
পারভীন  

৩১ ৪৯১৫২১৯১০৬৭৫৭ গালাম মা ফা   ০৪ 
জন  

০৫ ম মর র জমডারা  

885. মাছাঃ 
সিহদা বগম  

৪১ ৪৯১৫২১৯২৩১৭৩১ আেনায়ার হােসন  ০৪ 
জন  

০৫ ম মর র কাম বড়াইবাড়ী   

886. মাছাঃ 
ছািমনা 
বগম  

৩৩ ৪৯১৫২১৯২২৯২৯৪ মাঃ বাব  িময়া  ০৫ 
জন  

০৫ ম মর র কাম বড়াইবাড়ী   

887. আেমনা 
বগম  

৩৪ ৪৯১৫২১৯২৩১৭০৭ িজয়াউর রহমান  ০৪ 
জন  

০৫ ম মর র কাম বড়াইবাড়ী   

888. আিমনা 
বগম  

৩৬ ৪৯১৫২১৯২৩১৭৩০ মাঃ হিববর 
রহমান  

০৫ 
জন  

০৫ ম মর র কাম বড়াইবাড়ী   

889. খােতজা 
বগম  

৪০ ৪৯১৫২১৯২৩২১৯৭ মাঃ উমর আলী  ০৪ 
জন  

০৫ ম মর র কাম বড়াইবাড়ী   

890. মাছাঃ 
রািহলা 
বগম  

৩৪ ৪৯১৫২১৯২৩১৬৬২ আফজাল হােসন  ০৪ 
জন  

০৫ ম মর র কাম বড়াইবাড়ী   

891. মাছাঃ 
লালী 

২৮ ৪৯১৫২১৯২৩২৬১৫ মাঃ হাইয়াল 
িময়া  

০৪ 
জন  

০৫ ম মর র কাম বড়াইবাড়ী   



বগম  
892. িফেরাজা 

বগম  
৩১ ৪৯১৫২১৯২৩২০৬৫ ম বর রহমান 

জল  
০৪ 
জন  

০৫ ম মর র কাম বড়াইবাড়ী   

893. ফিজরন 
বগম  

৩৩ ৪৯১৫২১৯২৩২২১৪ মাঃ আ  তােলব  ০৫ 
জন 

০৫ ম মর র কাম বড়াইবাড়ী   

894. মাছাঃ 
সােহর বা   

৫৫ ৪৯১৫২১৯৫৩১১১৩ আমজাদ আলী  ০৫ 
জন  

০৫ ম মর র ম মর র   

895. আেহনা 
বগম  

৩৭ ৪৯১৫২১৯২৩১২১৩ খিল র রহমান  ০৬ 
জন  

০৫ ম মর র ম মর র  

896. মাছাঃ 
মিজনা 
বগম  

৩৫ ৪৯১৫২১৯২৩০৮৩৬ মাঃ হযরত আলী  ০৬ 
জন  

০৫ ম মর র জমডারা  

897. আফেরাজা 
বগম  

২৮ ৪৯১৫২১৯২৩১২৭০ মাঃ আিজ ল 
হক  

০৩ 
জন  

০৫ ম মর র ম মর র  

898. মাছাঃ 
শিরফা 
বগম  

২৪ ৪৯১৫২১৯২ মাঃ আশরা ল  ০৩ 
জন  

০৫ ম মর র সপপাড়া  

899. আফেরাজা 
বগম  

৪৫ ৪৯১৫২১৯২৩২৬৪৯ মাঃ আেলপ 
উি ন  

০৫ 
জন  

০৫ ম মর র সপপাড়া  

900. তাছিলমা 
বগম  

৪৬ ৪৯১৫২১৯২ মাঃ শাহা আলম  ০৫ 
জন  

০৫ ম মর র সপপাড়া  

901. মাছাঃ িম 
খা ন  

২২ ১৯৯৪৪৯১৫২১৯০০০৬
১৭ 

মাঃ ইয়া ব 
আলী  

০৪ 
জন  

০৫ ম মর র সপপাড়া  

902. মাছাঃ 
শািহনা 
বগম  

৩৩ ৪৯১৫২১৯২৩২৩৬৭ আিম ল ইসলাম  ০৪ 
জন 

০৫ ম মর র সপপাড়া  

903. আিমরন 
বগম  

৪১ ৪৯১৫২১৯২৩২৩১১ মাঃ তছিলম 
উি ন  

০৪ 
জন  

০৫ ম মর র সপপাড়া  

904. রােশদা 
বগম  

৩৪ ৪৯১৫২১৯২৩০৮৯৫ আেনায়ার হােসন  ০৪ 
জন  

০৫ ম মর র জমডারা   

905. মাছাঃ 
রিমচা বগম  

৪৫ ৪৯১৫২১৯২২৯৫৫৩ মাঃ সানা 
উি ন  

০৫ 
জন  

০৫ ম মর র বড়পাক   

906. মাছাঃ 
িবউ  বগম  

২৮ ৪৯১৫২১৯২২৯৫০৭ মাঃ আঃ হািকম  ০৪ 
জন  

০৫ ম মর র বড়পাক  

907. মাছাঃ 
আছমা 
বগম  

৩৫ ৪৯১৫২১৯২৩২২৭৭ মাঃ র ইসলাম  ০৪ 
জন  

০৫ ম মর র বড়পাক  

908. মাছাঃ 
নািছমা 
বগম  

৩১ ৪৯১৫২১৯২৩১৫৬৮ মাঃ িলয়াকত 
আলী  

০৪ 
জন  

০৫ ম মর র ম মর র   

909. আিমনা 
বগম  

৩৬ ৪৯১৫২১৯২৯৩৩০৪ মাঃ ম বর 
রহমান  

০৫ 
জন  

০৫ ম মর র বানার িভটা   

910. মাছাঃ 
রিমচা বগম  

৪৫ ৪৯১৫২১৯২৩২৮২৮ মাঃ র ইসলাম  ০৪ 
জন  

০৫ ম মর র সপপাড়া   

911. িণমা রাণী  ৪২ ৪৯১৫২১৯২৩১৯৮৭ িম  চ   ০৫ 
জন  

০৫ ম মর র ম লপাড়া  

912. খািদজা 
বগম  

২৪ ১৯৯২৪৯১৫২১৯০০০১
০৪ 

মাঃ আয়নাল 
হক  

০৪ 
জন  

০৫ ম মর র ঘাষপাড়া  

913. মাছাঃ 
আছমা 
বগম   

৩১ ৪৯১৫২১৯২৩০৭৫৬ মাঃ আকবর 
আলী  

০৩ 
জন  

০৫ ম মর র জমডারা   

914. আফেরাজা 
বগম 

৩১ িনঃনং- ২৮৫৭৩৩০৭ আমজাদ হােসন  ০৪ 
জন  

০৫ ম মর র কাইমবড়াইবাড়ী   



915. আিমনা 
বগম  

৪৬ ৪৯১৫২১৯২৩২৮০৯ মাঃ আকবর 
আলী  

০৪ 
জন  

০৫ ম মর র সপপাড়া   

916. মাছাঃ 
িশউলী 
বগম  

৩১ ৪৯১৫২১৯২৩০৩৬২ মাঃ আঃ খােলক  ০৪ 
জন  

০৫ ম মর র বানার িভটা  

917. মাঃ 
আিমনা 
বগম  

৪৩ ৪৯১৫২১৯২৩১০৬৩ মাঃ কােশম 
আলী  

০৪ 
জন  

০৫ ম মর র  ল পাড়া   

918. মনা 
আ ার  

২১ ১৯৯৫৪৯১৫২১৯০০০১
৪১ 

িপং- ত আজগার  ০২ 
জন  

০৬ ম মর র পােট রী   

919. রাকসানা 
বগম  

৩৩ ৪৯১৫২১৯২৩৩৩৭৫ ম বর রহমান  ০৫ 
জন  

০৬ ম মর র ভিগর িভটা   

920. রিহমা বগম  ৪১ ৪৯১৫২১৯২৩৩৫৮০ র জামাল হক  ০৬ 
জন  

০৬ ম মর র মালvপাড়া   

921. আফ জা 
খা ন  

২৭ ৪৯১৫২১৯২৩৩৮৫১ মাঃ লাল  ০৪ 
জন  

০৬ ম মর র মালvপাড়া   

922. ফােতমা 
বগম  

২৯ ৪৯১৫২১৯২৩৪৪৪৪ আঃ জিলল  ০৫ 
জন  

০৬ ম মর র িব ােসর খামার   

923. িফেরাজা 
বগম  

৩০ ৪৯১৫২১৯২৩২৯৯৫ ম জল িময়া  ০৫ 
জন  

০৬ ম মর র মালvপাড়া   

924. রাকছানা 
খা ন  

২৮ ৪৯১৫২১৯২৩৫৫৫২ শিফ ল ইসলাম  ০৫ 
জন  

০৬ ম মর র জগমেনর চর   

925. আেমনা 
বগম  

২৭ ৪৯১৫২১৯২২১৯২৩ রনবী িময়া  ০৪ 
জন  

০৬ ম মর র জগমেনর চর   

926. মাছাঃ 
বগম খা ন  

২৮ ১৯৮৮৪৯১৫২১৯০০০০
৪৩ 

মাহা র রহমান  ০৪ 
জন  

০৬ ম মর র চরবড়াইবাড়ী   

927. মিজনা 
বগম  

৪৭ ৪৯১৫২১৯২৩৪৬৮৯ এনছার আলী  ০৩ 
জন  

০৬ ম মর র ল ীর খামার   

928. মিজনা 
বগম  

৩৮ ৪৯১৫২১৯২৩৪৬৬২ আিম ল ইসলাম  ০৩ 
জন  

০৬ ম মর র ল ীর খামার   

929. িফয়া 
বগম  

৩৭ ৪৯১৫২১৯২৩৪৭৮৩ উমর আলী  ০৫ 
জন  

০৬ ম মর র ল ীর খামার   

930. আরিত বালা  ৩৬ ৪৯১৫২১৯২৩৪৫২৯ জােমন কা  বমণ  ০৪ 
জন  

০৬ ম মর র িব ােসর খামার   

931. আয়শা 
বগম  

৩৯ ৪৯১৫২১৯২৯৩৪৯৫ সাহা ি  ০৫ 
জন  

০৬ ম মর র মালvপাড়া   

932. শফালী 
বগম  

২৮ ৪৯১৫২১৯২৩২৮৬২ আিম ল ইসলাম  ০৫ 
জন  

০৬ ম মর র মালvপাড়া  

933. ইয়াছিমন 
বগম  

২০ ১৯৯৬৪৯১৫২১৯০০০১
৫৭ 

মাই ল ইসলাম  ০৪ 
জন  

০৬ ম মর র জগমেনর চর   

934. কাজলী রানী  ৩৪ ৪৯১৫২১৯২৩৪৪৯৩ কািতক চ বত  ০৪ 
জন  

০৬ ম মর র িব ােসর খামার   

935. ছািমনা 
খা ন  

৩৬ ৪৯১৫২১৯২৩১১১১ শিহ ল ইসলাম  ০৫ 
জন  

০৬ ম মর র ম মর র   

936. মােলকা 
বগম  

৪৫ ৪৯১৫২১৯২৩৪৬০৭ কােশম আলী  ০৪ 
জন  

০৬ ম মর র িব ােসর খামার   

937. রজাহান 
বগম  

৩৯ ৪৯১৫২১৯২৩৩২৫৫ আ  ব র 
িসি ক  

০৪ 
জন  

০৬ ম মর র কেলজ পাড়া   

938. হািমদা 
বগম  

৩৬ ৪৯১৫২১৯২২০৮২৭ আেনায়ার হােসন  ০৪ 
জন  

০৬ ম মর র বানছার িভটা   

939. হািফজা 
বগম  

৩৯ ৪৯১৫২১৯২৩৬০৪৯ নজ ল ইসলাম  ০৪ 
জন  

০৬ ম মর র ল ীর খামার   



940. জয় ী বালা   ৩৬ ৪৯১৫২১৯২৩৪৫৬২ িদেনশ চ  
সরকার  

০৪ 
জন  

০৬ ম মর র িব ােসর খামার   

941. মিত স া 
রাণী  

২৯ ৪৯১৫২১৯২৯৩৪৩৮ ব ল চ  সন  ০৫ 
জন  

০৬ ম মর র দওয়ােনর খামার  

942. দেলা বগম  ৪৬ ৪৯১৫২১৯২৩৫৭৪০ আিজ ল হক  ০৫ 
জন  

০৬ ম মর র ড়ারপাড়   

943. জাসনা 
বগম  

৩০ ৪৯১৫২১৯২ ন  িময়া  ০৪ 
জন  

০৬ ম মর র জগমেনর চর   

944. মঘনা 
বগম  

২৬ ১৯৯০৪৯১৫২১৯০০০১
৯২ 

এরশা ল হক  ০৫ 
জন  

০৬ ম মর র চর বড়াইবাড়ী   

945. জিরনা 
বগম  

৩৯ ৪৯১৫২১৯২৩৩৮৪৯ আঃ হািকম  ০৫ 
জন  

০৬ ম মর র সাত িভটা   

946. ছােলহা 
বগম  

৪২ ৪৯১৫২১৯২৩৪০৮৯ ছাম ল হক  ০৮ 
জন  

০৬ ম মর র দওয়ােনর খামার  

947. মা ফা 
বগম  

৩৭ ৪৯১৫২১৯২৩৩০৮৫ লাল িময়া  ০৭ 
জন  

০৬ ম মর র ভিগর িভটা   

948. ছােমনা 
বগম 

৪০ ৪৯১৫২১৯২৩৪৯৩০ সা  িময়া  ০৪ 
জন  

০৬ ম মর র জালা পাড়া  

949. ফােতমা 
বগম  

৩৬ ৪৯১৫২১৯২৩৪৫৯৪ আঃ খােলক  ০৫ 
জন  

০৬ ম মর র িব ােসর খামার   

950. বিবতা 
খা ন  

২৬ ১৯৯০৪৯১৫২১৯০০০৩
৭৪ 

হািব র রহমান  ০৪ 
জন  

০৬ ম মর র মালvপাড়া   

951. আরিজনা 
বগম  

৩৬ ৪৯১৫২১৯২৩৬১৭৮ আ াছ আলী  ০৪ 
জন  

০৬ ম মর র মালvপাড়া   

952. মাছাঃ 
িবলািত  

৪৭ ৪৯১৫২১৯২৩৫৭১৪ খ  শখ  ০৪ 
জন  

০৬ ম মর র ড়ার পাড়   

953. জাহানারা 
বগম  

৩৪ ৪৯১৫২১৯২৩৫১৭৫ ছােকরা বগম  ০৪ 
জন  

০৬ ম মর র পােট রী   

954. সালমা 
বগম   

৩৪ ৪৯১৫২১৯২৩৫৩৬৪ আঃ জিলল  ০৬ 
জন  

০৬ ম মর র ন  লাঃ িভটা   

955. শাহানাজ 
বগম  

২২ ১৯৯৪৪৯১৫২১৯০০০১
৫৯ 

বলাল হােসন  ০৪ 
জন  

০৬ ম মর র বানছার িভটা   

956. আেমনা 
বগম  

৩৪ ৪৯১৫২১৯২৩৩১৯০ আয়নাল হক  ০৫ 
জন  

০৬ ম মর র বানছার িভটা   

957. মিমনা 
বগম  

৩৮ ৪৯১৫২১৯২৩৬২৬১ আহা দ আলী  ০৩ 
জন  

০৬ ম মর র বানছার িভটা   

958. খািদজা 
বগম  

২৯ ৪৯১৫২১৯২৩৪১৩৫ হািফ ল ইসলাম  ০২ 
জন  

০৬ ম মর র দওয়ােনর খামার  

959. আছমা 
বগম  

৪০ ৪৯১৫২১৯২৩৪১৭০ রিফ ল ইসলাম  ০৪ 
জন  

০৬ ম মর র দওয়ােনর খামার  

960. মিজনা 
বগম  

৩৫ ৪৯১৫২১৯২৩৪০৮৩ আ ল কােসম  ০৪ 
জন  

০৬ ম মর র দওয়ােনর খামার  

961. িম  বগম  ৩৬ ৪৯১৫২১৯২৩৪২৭১ জ র আলী  ০৫ 
জন  

০৬ ম মর র দওয়ােনর খামার  

962. মাহা দা 
বগম  

৩১ ৪৯১৫২১৯২৩৪২৪৮ হািব র রহমান  ০৫ 
জন  

০৬ ম মর র দওয়ােনর খামার  

963. সিহদা বগম  ৩৫ ৪৯১৫২১৯২৩৪২৫৪ আ ল কােদর  ০৪ 
জন  

০৬ ম মর র দওয়ােনর খামার  

964. ম  বগম  ২৯ ৪৯১৫২১৯২৩৪৬০৪ নজ ল ইসলাম  ০৪ 
জন  

০৬ ম মর র িব ােসর খামার   

965. ব ল বগম  ৩০ ৪৯১৫২১৯২৩৪০০৩ আঃ মােলক  ০৬ 
জন  

০৬ ম মর র কেলজ পাড়া   



966. আফেরাজা 
বগম  

২৪ ১৯৯২৪৯১৫২১৯০০০৪
৬৪ 

শিফ ল ইসলাম  ০৪ 
জন  

০৬ ম মর র ি িনক পাড়া   

967. া বগম  ২৪ ১৯৯২২১৩৯৯৫০১৭০১
২ 

আলাল িময়া  ০৪ 
জন  

০৬ ম মর র ি িনক পাড়া   

968. আেনায়ারা 
বগম  

৩৯ ৪৯১৫২১৯২৩৩৬৪০ হািব র রহমান  ০৫ 
জন  

০৬ ম মর র ি িনক পাড়া   

969. িফয়া 
বগম  

২৮ ৪৯১৫২১৯২৩৩১৭০ ইচাভান  ০৩ 
জন  

০৬ ম মর র বানছার িভটা   

970. ছািমনা 
বগম 

 ২৯ ৪৯১৫২১৯২৯৩৪৪৫ ম বর রহমান  ০৬ 
জন  

০৬ ম মর র জালা পাড়া   

971. আি না 
বগম  

৪৩ ৪৯১৫২১৯২৩৬১৪০ ত- ছবি   ০৪ 
জন  

০৬ ম মর র াইভার পাড়া   

972. মিজয়া 
বগম  

৩৪ ৪৯১৫২১৯২৩৩৬২২ জাফর আলী  ০৪ 
জন  

০৬ ম মর র ি িনক পাড়া   

973. আিমনা 
বগম  

৩৬ ৪৯১৫২১৯২৩৫৪৬৬ শাহ আলম  ০৯ 
জন  

০৬ ম মর র ড়ার পাড়   

974. তছিলমা 
বগম  

২৮ ৪৯১৫২১৯২৩৫৫১১ সিফ ল ইসলাম  ০৫ 
জন  

০৬ ম মর র ড়ার পাড়   

975. া বগম  ২৯ ৪৯১৫২১৯২৩৫৪৮৯ এরশা ল হক  ০৫ 
জন  

০৬ ম মর র ড়ার পাড়   

976. মাছাঃ 
মাইনেছা  

৪৩ ৪৯১৫২১৯২৩৫৭৫৮ মাঃ খরব   ০৬ 
জন  

০৬ ম মর র ড়ার পাড়   

977. জা ািত 
িবিব  

২৮ ৪৯১৫২১৯২৩৬০৩৯ মন র আলী  ০৪ 
জন  

০৬ ম মর র ড়ার পাড়   

978. ছািমনা 
বগম  

২০ ১৯৯৬৪৯১৫২১৯০০০৫
৩৩ 

ল িময়া  ০৪ 
জন  

০৬ ম মর র ড়ার পাড়   

979. লাই  বগম ৩৩ ১৯৮৩৪৯১৫২১৯২৩৬০
০৫ 

িজয়াউর রহমান  ০৪ 
জন  

০৬ ম মর র ড়ার পাড়   

980. খািদজা 
বগম  

২৪ ১৯৯২৪৯২৫৫০০০০১৪
৪৪ 

রতন িময়া  ০৫ 
জন  

০৬ ম মর র ড়ার পাড়   

981. হািছনা 
বগম  

৩০ ৪৯১৫২১৯২৩৬০৭৮ হােসন আলী ০৫ 
জন  

০৬ ম মর র ড়ার পাড়   

982. কাজলী 
বগম  

২৭ ৪৯১৫২১৯২৩৩৮৪৬ সাই র রহমান  ০৪ 
জন  

০৬ ম মর র সাত িভটা   

983. নাজমা 
বগম  

৩৪ ৪৯১৫২১৯২৩৪৭৮৫ ল আলী  ০৫ 
জন  

০৬ ম মর র ল ীর খামার   

984. রিশদা বগম  ২১ ১৯৯৫৪৯১৫২১৯০০০১
৩৩ 

মাজাে ল হক  ০৪ 
জন  

০৬ ম মর র সাত িভটা   

985. আেলয়া 
বগম  

৩০ ৪৯১৫২১৯২৩০৭৪১ িরয়া ল ইসলাম  ০৫ 
জন  

০৬ ম মর র জালা পাড়া   

986. সানাভান 
বগম  

২০ ৪৯১৫২১৯০০০২৪১  আলমগীর 
হােসন  

০৩ 
জন  

০৬ ম মর র পােট রী   

987. িফয়া 
বগম  

৩৪ ৪৯১৫২১৯২৩৫০৮০ ত- আকবর  ০৫ 
জন  

০৬ ম মর র পােট রী   

988. গাি য়া  ৩৪ ৪৯১৫২১৯২৩৫০৪৬   ০৩ 
জন  

০৬ ম মর র পােট রী   

989. ব ল 
আ ার  

১৯ ৪৯১৫২১৯২২৯৭৮৪ ত: ওয়ািজদার  ০৩ 
জন  

০৬ ম মর র পােট রী   

990. অিমছা 
বগম  

২৯ ৪৯১৫২১৯২৩৫৯২৫ র জামাল  ০৫ 
জন  

০৬ ম মর র জগমেনর চর   

991. মায়া বগম  ৩৬ ৪৯১৫২১৯২৩৬৩৬৬ হােছন আলী  ০৬ 
জন  

০৬ ম মর র ন  লাঃ িভটা  



992. পারিবনা 
বগম  

৩৩ ৪৯১৫২১৯২৩৫৩১৩ জাফর আলী ০৫ 
জন  

০৬ ম মর র জগমেনর চর   

993. নাজমা 
বগম  

২৬ ৪৯১৫২১৯২৩৬২৬৬ মিম ল ইসলাম  ০৪ 
জন  

০৬ ম মর র জগমেনর চর  

994. রনিজনা 
বগম  

২৩ ১৯৯৩৪৯১৫২১৯০০০১
১০ 

আ র রহমান  ০৪ 
জন  

০৬ ম মর র জগমেনর চর   

995. লাকী বগম  ২৮ ৪৯১৫২১৯২৯৩৫৬০ িরয়া ল ইসলাম  ০৪ 
জন  

০৬ ম মর র জগমেনর চর   

996. মনিজনা 
বগম  

২৯ ৪৯১৫২১৯২৩৬১৫৭ আঃ মিজদ  ০৬ 
জন  

০৬ ম মর র ন  লাঃ িভটা   

997. শাহাজাদী 
বগম  

৩১ ৪৯১৫২১৯২৩৫৬৬১ আেছর আলী  ০৪ 
জন  

০৬  ম মর র জগমেনর চর   

998. বািছনা 
বগম  

৩২ ৪৯১৫২১৯২৩৫৪৮১ জয়নাল িময়া  ০৬ 
জন  

০৬ ম মর র ড়ার পাড়   

999. া খা ন  ২৬ ৪৯১৫২১৯২৩৬৬১০ ইসমাইল হােসন  ০৪ 
জন  

০৭ ভাগডা া গৗেররর খামার   

1000. তাছিলমা 
বগম  

৩৪ ৪৯১৫২১৯২৪১২৮৪ মাহা র রহমান  ০৪ 
জন  

০৭ ভাগডা া গৗেররর খামার   

1001. নািজনা 
বগম  

৩৯ ৪৯১৫২১৯২৩৭০৭৪ ব ল িময়া  ০৫ 
জন  

০৭ ভাগডা া গৗেররর খামার   

1002. আি য়া 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২১৯২৩৭৫৪৭ সাহা ল হােসন  ০৫ 
জন  

০৭ ভাগডা া সরদার পাড়া  

1003. পা ল বগম  ২৮ ৪৯১৫২১৯২৩৮৫৮৭ মাহালম ইসলাম  ০৪ 
জন  

০৭ ভাগডা া মালvপাড়া   

1004. খািদজা 
বগম  

৩১ ৪৯১৫২১৯২৩৮২৭৯ খিলল িময়া  ০৪ 
জন  

০৭ ভাগডা া ভাগডা া  

1005. মাছাঃ 
বগম  

৪১ ৪৯১৫২১৯২৩৮৩৭৫ সমেশর আলী  ০৫ 
জন  

০৭ ভাগডা া ভাগডা া  

1006. আেলয়া 
বগম  

৩২ ৪৯১৫২১৯২৩৮৩২৭ আ  তােলব  ০৬ 
জন  

০৭ ভাগডা া বানছার িভটা   

1007. মাসেলমা 
বগম  

২৭ ৪৯১৫২১৯২৩০৯৭৯ এনা ল হক ০৪ 
জন  

০৭ ভাগডা া বািনয়া পাড়া   

1008. গালাপী 
বগম  

৩৮ ৪৯১৫২১৯২৩৬৪৮৫ মাহা দ আলী  ০৫ 
জন  

০৭ ভাগডা া বািনয়া পাড়া  

1009. মেনায়ারা 
বগম  

২৭ ৪৯১৫২১৯২৩৭৫৮৭ হােসন আলী ০৪ 
জন  

০৭ ভাগডা া বািনয়া পাড়া   

1010. পারভীন 
বগম  

২৯ ৪৯১৫২১৯২৩৬৫৪০ শাহ আলম  ০৭ 
জন  

০৭ ভাগডা া গৗেররর খামার   

1011. ই ীমা বগম  ৩৫ ৪৯১৫২১৯২৪৭৩৯৩ মাহববর আলী ০৪ 
জন  

০৭ ভাগডা া কাজী পাড়া   

1012. হািলমা 
বগম  

৫১ ৪৯১৫২১৯২২৯২৯৫ আ লv  ০৬ 
জন  

০৭ ভাগডা া কাজীপাড়া   

1013. আফ জা 
বগম  

২৯ ৪৯১৫২১৯২৩৭৫৩৭ িজয়াউর রহমান  ০৫ 
জন  

০৭ ভাগডা া গৗেররর খামার   

1014. লালী 
বগম  

২৮ ৪৯১৫২১৯২৮১৪৫১ তাই ল ইসলাম ০২ 
জন  

০৭ ভাগডা া বািনয়া পাড়া   

1015. রিমছা বগম  ৩৬ ৪৯১৫২১৯২৩৭৪৭০ আিজ ল হক   ০৭ ভাগডা া ভাগডা া  
1016. বিবতা 

বগম  
২৮ ৪৯১৫২১৯২৩৭৪৫১ পিনর উি ন  ০৪ 

জন  
০৭ ভাগডা া গৗেররর খামার   

1017. আকিলমা 
বগম 

৩৪ ৪৯১৫২১৯২৩৮০৮৬ ইউ ফ আলী  ০৫ 
জন  

০৭ ভাগডা া ভািতপাড়া   

1018. রবা বগম  ৩৮ ৪৯১৫২১৯২৩৮১২৪ আঃ কিরম ০২ ০৭ ভাগডা া ভািতপাড়া   



সরকার  জন  
1019. আি য়া 

বগম  
২৮ ৪৯১৫২১৯২৩৭৯৫৩ খিলল িময়া  ০৪ 

জন  
০৭ ভাগডা া িময়াপাড়া   

1020. সািজনা 
বগম  

৩৯ ৪৯১৫২১৯২৩৮২৬১ সাবরাত আলী  ০৫ 
জন  

০৭ ভাগডা া ভাগডা া  

1021. শাহাজাদী 
বগম 

৪৩ ৪৯১৫২১৯২৩৮৪১৬ হােসম আলী  ০২ 
জন  

০৭ ভাগডা া ইসলাম র   

1022. জািকয়া 
পারভীন  

৩৭ ৪৯১৫২১৯২১২৪০৯ মিজবর রহমান  ০৪ 
জন  

০৭ ভাগডা া িময়াপাড়া   

1023. মন  বগম  ২৬ ১৯৯০৪৯১৫২১৯০০০৪
৬৫ 

মাহা র রহমান  ০৪ 
জন  

০৭ ভাগডা া িময়া পাড়া   

1024. জাহানারা 
বগম  

৪৯ ৪৯১৫২১৯২৩৮৪৭৩ আশরাফ আলী  ০৩ 
জন  

০৭ ভাগডা া কাজী পাড়া   

1025. জিরনা 
বগম  

৪০ ৪৯১৫২১৯২৩৮৪৫৭ বােছর আলী  ০৩ 
জন  

০৭ ভাগডা া কাজী পাড়া   

1026. শাহানা 
বওয়া 

৩৭ ৪৯১৫২১৯২৩৭৭৭৮ বলাল হােসন ০২ 
জন  

০৭ ভাগডা া কাজী পাড়া   

1027. লতানা 
বগম 

 ২৯ ৪৯১৫২১৯২৩৬৬৭০ ম বর আলী  ০৬ 
জন  

০৭ ভাগডা া গৗেররর খামার   

1028. পা ল বগম  ২৩ ১৯৯৩৪৯১৫২১৯০০০২
৮৪ 

আঃ বােতন  ০৫ 
জন  

০৭ ভাগডা া ইসলাম র   

1029. জাসনা 
বগম  

৪১ ৪৯১৫২১৯২৩৭৮৯২ আকলাছ আলী  ০৪ 
জন  

০৭ ভাগডা া ভািতপাড়া   

1030. আেলয়া 
বগম  

৩৫ ৪৯১৫২১৯২৩৬৫৫৭ সিফ ল ইসলাম  ০৬ 
জন  

০৭ ভাগডা া গৗেররর খামার   

1031. শাহানাজ 
বগম  

৩৬ ৪৯১৫২১৯২৩৭৬১৪ আঃ আিজজ  ০৪ 
জন  

০৭ ভাগডা া সরদার পাড়া   

1032. মেনকা 
বগম  

৪১ ৪৯১৫২১৯২৩৮৬৯১ আিম ল ইসলাম  ০৫ 
জন  

০৭ ভাগডা া কাজী পাড়া   

1033. নাজমা 
বগম  

৩৩ ৪৯১৫২১৯২৩৬৭১৩ মা ফা আলী ০৬ 
জন  

০৭ ভাগডা া সরদার পাড়া   

1034. ফিজলা 
বগম  

৩৪ ৪৯১৫২১৯২৩৬৪৯৬ ইয়া ব আলী  ০৫ 
জন  

০৭ ভাগডা া বািনয়া পাড়া   

1035. রােবয়া 
বগম  

৩১ ৪৯১৫২১৯২৩৭৪২০ মিম ল ইসলাম  ০৬ 
জন  

০৭ ভাগডা া ি পাড়া   

1036. গােল র 
বগম  

৩৯ ৪৯১৫২১৯২৩৬৮৮৬ আ ল হােসন  ০৫ 
জন  

০৭ ভাগডা া সরদার পাড়া   

1037. রজাহান 
বগম  

৪০ ৪৯১৫২১৯২৩৮৪৮৪ সমেসর আলী  ০৫ 
জন  

০৭ ভাগডা া কাজী পাড়া   

1038. মারেশদা 
বগম  

২৯ ৪৯১৫২১৯২৩৭৫৪১ সিফ ল ইসলাম  ০৭ 
জন  

০৭ ভাগডা া ভাগডা া  

1039. রিমছা বগম  ৩১ ৪৯১৫২৩৮১৮২২০৪ র  িময়া  ০৫ 
জন  

০৭ ভাগডা া িব ােসর খামার   

1040. আিজনা 
িবিব 

৩৫ ৪৯১৫২১৯২ আঃ হািমদ  ০৫ 
জন 

০৭ ভাগডা া ি পাড়া   

1041. সিহদা বগম  ৩৮ ৪৯১৫২১৯২৩৬৮৩৮ মানাববর আলী  ০৫ 
জন  

০৭ ভাগডা া সরদার পাড়া  

1042. আেবদা 
বগম  

৪৪ ৪৯১৫২১৯২৩৬৯২২ আিম ল ইসলাম  ০৪ 
জন  

০৭ ভাগডা া সরদার পাড়া   

1043. ছ রা বগম  ৩০ ৪৯১৫২১৯২৩৬৬৬১ আিছ ি ন  ০৪ 
জন  

০৭ ভাগডা া গৗেররর খামার   

1044. রাসনা ৩৬ ৪৯১৫২১৯২৩৯৪১২ আঃ জিলল  ০৫ ০৮ ক িচচর  ক িচচর  



বগম  জন  
1045. বািছনা 

বগম  
৪৪ ৪৯১৫২১৯২৪০১৪৯ ফারাজ িময়া  ০৭ 

জন  
০৮ ক িচচর  ক িচচর  

1046. মাছাঃ 
আন   

২৩ ১৯৯৩৪৯১৫২১৯০০০৩
৭৪ 

মন  িময়া  ০৪ 
জন  

০৮ ক িচচর  ক িচচর  

1047. আিজনা 
বগম  

৩২ ৪৯১৫২১৯২৩৮৭৯৩ আ াছ আলী  ০৪ 
জন  

০৮ ক িচচর  ক িচচর  

1048. সািজনা 
বগম  

৩১ ৪৯১৫২১৯২৩৯৩৫৬  িময়া  ১০ 
জন  

০৮ ক িচচর  ক িচচর  

1049. বােনছা 
বগম  

২৫ ১৯৯১৪৯১৫২১৯০০৯৪
৪৭ 

আ ল হােসন  ০৪ 
জন  

০৮ ক িচচর  ক িচচর  

1050. বািনচা 
বগম  

১৯ ১৯৯৭৪৯১৫২২৮০০০৮
৮২ 

নবীর হােসন  ০৩ 
জন  

০৮ ক িচচর  ক িচচর  

1051. মমতাজ 
বগম  

৩০ ৪৯১৫২১৯২৪০২৩৯ লাল িময়া  ০৪ 
জন  

০৮ ক িচচর  ক িচচর  

1052. শা না বগম  ১৬ ২০০০৪৯১৫২১৯০০০০
০৮ 

মিম ল ইসলাম  ০৭ 
জন  

০৮ ক িচচর  ক িচচর  

1053. রাকসানা 
আ ার  

২১ ১৯৯৫৪৯১৫২১৯০০০৩
৮০ 

ছািম ল ইসলাম  ০৪ 
জন  

০৮ ক িচচর  ক িচচর  

1054. লমালা 
বগম  

৪৫ ৪৯১৫২১৯২৩৯০১৩ হােছন আলী  ০৩ 
জন  

০৮ ক িচচর  ক িচচর  

1055. লতানা 
বগম  

৩০ ৪৯১৫২১৯২৩৯২৫৫ আেবদ আলী  ০৭ 
জন  

০৮ ক িচচর  ক িচচর  

1056. সবজন 
বগম  

৪২ ৪৯১৫২১৯২৩৯৯৭৪ ত- রহমান 
আলী  

০৩ 
জন  

০৮ ক িচচর  ক িচচর  

1057. দীিপকা রাণী  ২৫ ১৯৯১৪৯৬১২৫১৯১৭২
৩২ 

কাজল চ   ০৪ 
জন  

০৮ ক িচচর  ক িচচর  

1058. সিলমা 
বগম  

৪০ ৪৯১৫২১৯২৪০২২৪ খছমত আলী  ০৪ 
জন  

০৮ ক িচচর  ক িচচর  

1059. খােতজা 
বগম  

৩০ ৪৯১৫২১৯২৩৯৮৮৬ মাফাে ল ০৪ 
জন  

০৮ ক িচচর  ক িচচর  

1060. ওশনা বগম  ২৯ ৪৯১৫২১৯২৩৯১৭১ সিফ ল ইসলাম  ০৫ 
জন 

০৮ ক িচচর  ক িচচর  

1061. কিহ র 
বগম  

২৮ ৪৯১৫২২৮২৫১৩১০ আই ব আলী  ০৪ 
জন  

০৮ ক িচচর  ক িচচর  

1062. মিমনা 
বগম  

২৯ ৪৯১৫২১৯২৩৯৮০২ আঃ ছালাম  ০৪ 
জন  

০৮ ক িচচর  ক িচচর  

1063. া বগম  ২৩ ১৯৯৩৪৯১৫২১৯০০০২
১৬ 

বলাল হােসন  ০৫ 
জন  

০৮ ক িচচর  ক িচচর  

1064. হাফছা 
বগম  

২৬ ৪৯১৫২১৯২৩৭৬৮২ ইয়া ব আলী  ০৫ 
জন  

০৮ ক িচচর  ক িচচর  

1065. িবউ  বগম  ২৮ ৪৯১৫২১৯২৩৮২৬১ িপং- ই ত আলী  ০৮ 
জন  

০৮ ক িচচর  ক িচচর  

1066. সিলনা 
বগম  

২৯ ৪৯১৫২১৯২৩৯৫১০ ইসলাম আলী  ০৫ 
জন  

০৮ ক িচচর  ক িচচর  

1067. রভান 
বগম  

৩০ ৪৯১৫২১৯২৩৯৪৬০ হযতর আলী  ০৬ 
জন  

০৮ ক িচচর  ক িচচর  

1068. মেনায়ারা 
বগম  

৩৭ ৪৯১৫২১৯২৩৯৬২১ আিজ ল ইসলাম  ০৬ 
জন  

০৮ ক িচচর  ক িচচর  

1069. আছমা 
বগম  

৩৩ ৪৯১৫২১৯২৩৯৬১৭ এরশা ল হক  ০৫ 
জন  

০৮ ক িচচর  ক িচচর  

1070. আিমনা ৪২ ৪৯১৫২১৯২৩৯২৪৪ ত: হািকম আলী  ০৭ ০৮ ক িচচর  ক িচচর  



বগম  জন  
1071. রবা বগম  ৪১ ৪৯১৫২১৯২৩৯৬৬০ মেহর জামাল  ০৬ 

জন  
০৮ ক িচচর  ক িচচর  

1072. ছািমনা 
বগম  

৪০ ৪৯১৫২১৯২৩৯০৮৪ একরা ল  ০৫ 
জন  

০৮ ক িচচর  ক িচচর  

1073. রাইয়া 
বগম  

৩৯ ৪৯১৫২১৯২৩৯১১৮ র হােসন  ০৪ 
জন  

০৮ ক িচচর  ক িচচর  

1074. মিজনা 
বগম  

৪৬ ৪৯১৫২১৯২৩৯১৪৪ ম  িময়া  ০৫ 
জন  

০৮ ক িচচর  ক িচচর  

1075. সািজনা 
বগম  

৩৬ ৪৯১৫২১৯২৩৯২৫০ সিহ ল ইসলাম  ০৪ 
জন  

০৮ ক িচচর  ক িচচর  

1076. মিজনা 
বগম  

৩০ ৪৯১৫২১৯২৩৯১০২ শাহা র রহমান  ০৫ 
জন  

০৮ ক িচচর  ক িচচর  

1077. জিমলা 
বগম  

৩৪ ৪৯১৫২১৯২৩৯৩৪২  িময়া  ০৫ 
জন  

০৮ ক িচচর  ক িচচর  

1078. ল ম 
বগম  

২২ ১৯৯৪৪৯১৫২১৯০০০৪
৮০ 

আঃ জিলল ০৪ 
জন  

০৮  ক িচচর  ক িচচর  

1079. িশদা 
বগম  

২৮ ৪৯১৫২১৯২৩৯০৯১ আঃ মােলক  ০৪ 
জন  

০৮ ক িচচর ক িচচর  

1080. ফােতমা 
বগম  

২৮ ৪৯১৫২১৯২৪১১৩০  িময়া  ০৫ 
জন  

০৯ মাধবরাম সরদার পাড়া   

1081. আ য়ারা 
বগম  

২৮ ৪৯১৫২১৯২৪২২৬২ ইউ ছ আলী  ০৫ 
জন  

০৯ মাধবরাম সরদার পাড়া  

1082. ছিকনা 
বগম  

৩৫ ৪৯১৫২১৯২৩১০২২ মজর উি ন  ০৬ 
জন  

০৯ মাধবরাম সরদার পাড়া   

1083. রি না  ৩৮ ৪৯১৫২১৯২২৫৫৯১ ত: মালদার  ০৫ 
জন  

০৯ মাধবরাম সরদার পাড়া   

1084. পা ল বগম  ৩৪ ৪৯১৫২১৯২৪১৬১১ আঃ জিলল  ০৭ 
জন  

০৯ মাধবরাম স জ পাড়া   

1085. শাহানাজ 
বগম  

২৪ ৪৯০৪৫৭০০০৪৬৫ হা ন িময়া  ০৩ 
জন  

০৯ মাধবরাম বাস া   

1086. রিমনা 
বগম  

২৬ ১৯৯০৪৯১৫২১৯০০০২
২৮ 

সাই র রহমান  ০৫ 
জন  

০৯ মাধবরাম জয় র তী   

1087. শািহদা 
বগম  

৩৪ ৪৯১৫২১৯২৪২৯৭৬ মাজাে ল হক  ০৭ 
জন  

০৯ মাধবরাম মােঠর পাড়   

1088. আিজনা 
বগম  

৩০ ৪৯১৫২১৯২৪৩১৩১ সিফ ল ইসলাম  ০৪ 
জন  

০৯ মাধবরাম মােঠর পাড়   

1089. বােনছা 
বগম  

২৮ ৪৯১৫২১৯২৪২১৮০ আহা দ আলী  ০৪ 
জন  

০৯ মাধবরাম মাধবরাম   

1090. আিখ 
আ ার  

২১ ১৯৯৫৪৯১৫২১৯০০০৪
১৫ 

মিহরন বগম  ০৩ 
জন  

০৯ মাধবরাম সরদার পাড়া   

1091. মািমনা 
বগম  

৩৪ ৪৯১৫২১৯১০৮৬৪৭ মাসেলম উি ন  ০৫ 
জন  

০৯ মাধবরাম মাধবরাম   

1092. জা া ন 
বগম  

২৯ ৪৯১৫২১৯২৯৩৮১৮ িমজা র রহমান  ০৫ 
জন  

০৯ মাধবরাম সরকার পাড়া   

1093. ছিকনা 
বগম  

৩৪ ৪৯১৫২১৯২৪১০৪৯ রিবউল ইসলাম  ০৬ 
জন  

০৯ মাধবরাম সরদার পাড়া   

1094. মমতাজ 
বগম  

২৮ ৪৯১৫২১৯২৪১০০৭ মিম ল ইসলাম  ০৪ 
জন  

০৯ মাধবরাম ডারার পাড়   

1095. িফয়া 
বগম  

২৬ ১৯৯০৪৯১৫২১৯০০০২
৭২ 

আঃ জিলল  ০৪ 
জন  

০৯ মাধবরাম সরদার পাড়া   

1096. িবউ  খা ন  ২৬ ১৯৯০৪৯১৫২১৯০০১৩ আিজনা বগম  ০৩ ০৯ মাধবরাম খয়ার বাড়ী   



৭৭ জন  
1097. সােহরা 

বগম  
৪০ ৪৯১৫২১৯১০৭১৩১ মাঃ কিছর ০৪ 

জন  
০৯ মাধবরাম ীেজর পাড়   

1098. রেহনা 
বগম  

৩১ ৪৯১৫২১৯২৪১৯০৫ ফজ ল হক  ০৪ 
জন  

০৯ মাধবরাম কালvকাটা   

1099. আ  বগম  ৩২ ৪৯১৫২৮৫২৬৬৫৬০ মাজাে ল হক ০৫ 
জন  

০৯ মাধবরাম মইিদ র   

1100. আলিপনা 
বগম  

৩১ ৪৯১৫২১৯২৯৩৮০১ ছয় ল ইসলাম  ০৪ 
জন  

০৯ মাধবরাম সরদার পাড়া   

1101. সিবতা 
বগম  

৩২ ৪৯১৫২১৯২৪২৭৪৬ হক সােহব  ০৪ 
জন  

০৯ মাধবরাম মােঠর পাড়   

1102. আিহলা 
বগম  

৩৮ ৪৯১৫২১৯২২৫১৩৫ ছিকম আলী  ০৫ 
জন  

০৯ মাধবরাম মাধবরাম   

1103. আি য়া 
বগম  

৪২ ৪৯১৫২১৯২৪৩০৩৮ ওসমান আলী  ০৬ 
জন  

০৯ মাধবরাম মােঠর পাড়   

1104. শিরফা 
বগম  

৩৪ ৪৯১৫২১৯২২৪২০৮ আফছার আলী  ০৫ 
জন  

০৯ মাধবরাম মইিদ র   

1105. জাসনা 
বগম  

৩২ ৪৯১৫২১৯২৪৭৮৬৮ িফেরাজা বওয়া  ০৪ 
জন  

০৯ মাধবরাম মইিদ র   

1106. জাসনা 
বগম  

৩১ ৪৯১৫২১৯২৪৪২১৩ আ ল হােসন  ০৩ 
জন  

০৯ মাধবরাম জয় র তী   

1107. নাজমা 
বগম  

৩১ ৪৯১৫২১৯২৮৫৫৮৪ ছালাম িময়া  ০৪ 
জন  

০৯ মাধবরাম জয় র তী  

1108. শািহ র 
রহমান  

২২ ১৯৯৪৪৯১৫২১৯০০০১
৭৫ 

শাহালম রহমান  ০৫ 
জন  

০৯ মাধবরাম কালvকাটা   

1109. লালী 
বগম  

৪১ ৪৯১৫২১৯২৪১৬১৫ শিহ ল ইসলাম  ০৪ 
জন  

০৯ মাধবরাম মাধবরাম   

1110. আিহলা 
খা ন  

২৪ ৪৯১৫২১৯০০০২৯৯ আিম ল ইসলাম  ০৪ 
জন  

০৯ মাধবরাম নামাচর   

1111. খােতজা 
বগম  

৩৭ ৪৯১৫২১৯২৪০৪৫৫ নােছর আলী  ০৪ 
জন  

০৯ মাধবরাম জয় র তী  

1112. আিমনা 
বগম  

৩০ ৪৯১৫২১৯২৭০৩২৪ জােহ ল ইসলাম  ০৪ 
জন  

০৯ মাধবরাম কালvকাটা   

1113. খািদজা 
বগম  

৩২ ৪৯১৫২১৯২৪০৭২২ আ ল হােসন  ০৭ 
জন  

০৯ মাধবরাম মাধবরাম   

1114. ম  িবিব  ৩৪ ৪৯১৫২১৯২৪২৮১৯ শমেসর আলী  ০৬ 
জন  

০৯ মাধবরাম মইিদ র   

1115. ল ম 
বগম  

২৮ ৪৯১৫২১৯২৪২৬৮২  িময়া  ০৫ 
জন  

০৯ মাধবরাম মাধবরাম   

1116. কামনা 
বগম  

৩০ ৪৯১৫২১৯২৪৩০০০ বাব  িময়া  ০৬ 
জন  

০৯ মাধবরাম মােঠরপাড়  

1117. খায় ল 
ইসলাম   

৪৪ ৪৯১৫২১৯২৪০৭৪৯ আই ব আলী  ০৪ 
জন  

০৯ মাধবরাম চর মাধবরাম   

1118. মিত রাণী  ৩৬ ৪৯১৫২১৯১০৫৭৬৫ িভ  দাস  ০৫ 
জন  

০৯ মাধবরাম ক িচচর  

1119. আেলয়া 
বগম  

৩২ ৪৯১৫২১৯২৪১৯৭৩ এরশা ল হক  ০৫ 
জন  

০৯ মাধবরাম স জ পাড়া   

1120. উে  ল ম  ৩৪ ৪৯১৫২১৯২৪২৬৩২ র আলী  ০৫ 
জন  

০৯ মাধবরাম মইিদ র   

1121. ছিলমা 
বগম  

২৯ ৪৯১৯৪১৪৭৭০৩২৩ এজাক আলী  ০৫ 
জন  

০৯ মাধবরাম জয় র তী  

1122. লজন িবিব  ৩৪ ৪৯১৫২১৯১০৫৫২৬ ফেয়জ উি ন  ০৪ ০৯ মাধবরাম মলািতপাড়া   



জন  
1123. আিজনা 

বগম  
৩৪ ৪৯১৫২১৯২৪০৭৬৭ রােশ ল ইসলাম  ০৬ 

জন  
০৯ মাধবরাম চর মাধবরাম   

1124. খািদজা 
বগম  

৪১ ৪৯১৫২১৯২৪২৮২৫ আববাস আলী  ০৬ 
জন  

০৯ মাধবরাম মাধবরাম   

1125. মমতাজ 
বগম  

৩০ ৪৯১৫২১৯২৪২১৮৪ ফর লv ০৪ 
জন  

০৯ মাধবরাম সরকার পাড়া   

1126. সািজনা 
বগম  

৩৫ ৪৯১৫২১৯২৪০৪৮০ ম র আলী  ০৬ 
জন  

০৯ মাধবরাম জয় র তী  

1127. সম ভান  ৩৫ ৪৯১৫২১৯২৪০৩৭৩ শাহ আলম  ০৫ 
জন  

০৯ মাধবরাম জয় র তী  

1128. রশমা 
বগম  

২৮ ৪৯১৫২১৯২২৮০১৬ মকেছ ল  ০৪ 
জন  

০৯ মাধবরাম মাধবরাম   

1129. লমালা  ২৯ ৪৯১৫২১৯২৪১৫৯৮ সিফ ল ইসলাম  ০৫ 
জন  

০৯ মাধবরাম ডারার পাড়   

1130. মা ফা 
বগম  

৩৪ ৪৯১৫২১৯২৪২০২২ িজলাপ উি ন  ০৭ 
জন  

০৯ মাধবরাম স জ পাড়া   

1131. া বগম  ২৮ ৪৯১৫২১৯২৪০৬৭৪ রিফ ল ইসলাম  ০৫ 
জন  

০৯ মাধবরাম স জ পাড়া   

1132. রনাহার 
বগম  

৩১ ৪৯১৫২১৯২৪০৫২৩ আহা ল হক  ০৪ 
জন  

০৯ মাধবরাম চরমাধবরাম   

1133. মািমনা 
বগম  

৩৩ ৪৯১৫২১৯২৪০৬২২ আশরা ল আলম  ০৫ 
জন  

০৯ মাধবরাম স জ পাড়া   

1134. সােলমা 
বগম  

৩৪ ৪৯১৫২১৯২৪০৬৭৬ িম  িময়া  ০৫ 
জন  

০৯ মাধবরাম মাধবরাম   

1135. িফয়া 
বগম  

৩৫ ৪৯১৫২১৯২৪১৯৯৮ এনা ল হক  ০৬ 
জন  

০৯ মাধবরাম মাধবরাম   

1136. খােতজা 
বগম  

৩১ ৪৯১৫২১৯২৪৩১১১ রিফ ল ইসলাম  ০৪ 
জন  

০৯ মাধবরাম মােঠরপাড়   

1137. রােহনা 
বগম  

৩৪ ৪৯১৫২১৯২৪০৯৫২ শাম ল হক  ০৪ 
জন  

০৯ মাধবরাম মাধবরাম   

1138. রজাহান 
বগম  

২৫ ১৯৯১৪৯১৫২১৯০০০৫
৯১ 

হািব র রহমান  ০৫ 
জন  

০৯ মাধবরাম বাস া    

1139. নাজমা 
বগম  

৩৪ ৪৯১৫২১৯২৪১৬৭২ সিহ ল হক ০৫ 
জন  

০৯ মাধবরাম মাধবরাম   

1140. কিছমন 
বগম  

৩৬ ৪৯১৫২১৯২৪২৬০৮ ামান  ০৭ 
জন  

০৯ মাধবরাম মইিদ র   

1141. ব ল বগম  ২২ ৪৯১৫২১৯২৯৩৮১৫ এনা ল হক  ০৬ 
জন  

০৯ মাধবরাম মাধবরাম   

1142. মিহলা 
বগম  

৩৭ ৪৯১৫২১৯২৪০৮২৬ সা  শখ  ০৬ 
জন  

০৯ মাধবরাম মাধবরাম   

1143. মাছাঃ 
জাহানারা 

৩২ ৪৯১৫২১৭১৮৪১৮২ 
ইউিনয়ন : বলগাছা 

মাঃ িম ু িময়া ৫ ০১ পলাশবাড়ী   

1144.    ’’    
হািসনা 

৩৫ ৪৯১৫২১৭১৮৪০৩২   ’’   এরশাদ ৪ ০১ পলাশবাড়ী   

1145.    ’’    
মিমনা 

৩০ ৪৯১৫২১৭১৮৫৩৪৭   ’’   বাব  িময়া ৫ ০১ পলাশবাড়ী   

1146.    ’’    
মেহ র 

৩২ ৪৯১৫২১৭১৮৫৭৪১   ’’   সাইয়া র ৫ ০১ পলাশবাড়ী   

1147.    ’’    ি  
বগম 

৫৫ ৪৯১৫২১৭১৮৬২৯৩   ’’   ছয় ল 
ইসলাম 

৪ ০১ পলাশবাড়ী   

1148.    ’’    ৩০ ৪৯১৫২১৭১৮৬০৬৯   ’’   িসরা ল ৫ ০১ পলাশবাড়ী   



আেরফা 
1149.    ’’    

হািলমা 
৩২ ৪৯১৫২১৭১৮৬৮২৪   ’’   মাসেলম ৫ ০১ পলাশবাড়ী   

1150.    ’’    
রিশদা 

৩৭ ৪৯১৫২১৭১৮৬০৯০   ’’   আিম র ৫ ০১ পলাশবাড়ী   

1151.    ’’    
নাজমা 

৩০ ৪৯১৫২১৭১৮৮০৬০   ’’   বলাল 
হােসন 

৪ ০১ পলাশবাড়ী   

1152.    ’’    
রবা  

৩৫ ৪৯১৫২১৭১৮৬০৩৭   ’’   খিলল ৪ ০১ পলাশবাড়ী   

1153. মাছাঃ 
সািবনা 

৩১ ৪৯১৫২১৭১৮৬৯৫২ মাঃ মিফ ল ৪ ০১ পলাশবাড়ী   

1154.    ’’   
মারেশদা 

৩০ ৪৯১৫২১৭১৮৬২২৮   ’’   মা াফ ৫ ০১ পলাশবাড়ী   

1155.    ’’   
আেমনা 

৩০ ৪৯১৫২১৭৬৪১৮৬৪১৮   ’’   আঃ হািকম ৪ ০১ পলাশবাড়ী   

1156.    ’’   
আনিজনা 

২৪ ৪৯১৫২১০০০২৭১   ’’   সা াম ৪ ০১ পলাশবাড়ী   

1157.    ’’   
র িজনা 

৩২ ৪৯১৫২১৭১৮৬৫৩২   ’’   তাই ল ৪ ০১ পলাশবাড়ী   

1158.    ’’   
তহিমনা 

৩২
৩ 

৪৯১৫২১৭১৮৬৩০৯   ’’   আিজ ল ৪ ০১ পলাশবাড়ী   

1159.    ’’   িশউিল ৩৫ ৪৯১৫২১৭১৮৭১৪৩   ’’   সেক ার ৪ ০১ পলাশবাড়ী   
1160.    ’’   

সািজনা 
২৮ ৪৯১৫২১৭১৮৪৫৯৫   ’’   আশরা ল ৭ ০১ পলাশবাড়ী   

1161.    ’’   
ফােতমা 

৪২ ৪৯১৫২১৭১৮৫২২৪   ’’   আঃ কােদর ৪ ০১ পলাশবাড়ী   

1162. মিত 
জ াসণা 

বালা 

৩৯ ৪৯১৫২১৭২৯১১০৯     শশী কাম  ৪ ০১ পলাশবাড়ী   

1163. মাছাঃ 
শাম না 

৩৮ ৪৯১৫২১৭১৮৫১৮৬ মাঃ আঃ জিলল ৪ ০১ পলাশবাড়ী   

1164.    ’’    
শািহদা 

৪৪ ৪৯১৫২১৭১৮৫৮৮১   ’’   লাল িময়া ৪ ০১ পলাশবাড়ী   

1165.    ’’    
পিরনা 

৩৫ ৪৯১৫২১৭১৮৭১২৯   ’’   ইয়ািছন ৬ ০১ পলাশবাড়ী   

1166.    ’’    
লাইলী 

৩৭ ৪৯১৫২১৭১৮৪৬৫২৫   ’’   রিফ ল ৪ ০১ পলাশবাড়ী   

1167.    ’’    
সািজনা 

২৬ ৪৯১৫২১৭০০০৩২১   ’’   মাকেছদ ৩ ০১ পলাশবাড়ী   

1168.    ’’    
রােবয়া 

২৫ ৪৯১৫২১৭০০০৪৬৪   ’’   িরপন ৪ ০১ পলাশবাড়ী   

1169.    ’’    
নাজমা 

২৯ ৪৯১৫২১৭১৮৪৮০৪   ’’   আ ল 
হােসন 

৫ ০১ পলাশবাড়ী   

1170.    ’’    
সািজনা 

২৫ ৪৯১৫২১৭০০০০৮৭   ’’   আ  তােলব ৪ ০১ পলাশবাড়ী   

1171.    ’’    
শােহর বা  

৩৩ ৪৯১৫২১৭১৮৪৪০৪   ’’   ইয়ািমন ৪ ০১ পলাশবাড়ী   

1172. মিত 
িসলা দাস 

৪৫ ৪৯১৫২১৭১৮৪০৭৮     িনল দাস ৪ ০১ পলাশবাড়ী   

1173. মাছাঃ 
মিজনা 

৪০ ৪৯১৫২১৭১৮৪৭৭৭ মাঃ আ  ব র 
িসি ক 

৫ ০১ পলাশবাড়ী   

1174.    ’’    ৩৫ ৪৯১৫২১৭১৮৫৮০৭   ’’   মিজবর ৪ ০১ পলাশবাড়ী   



জাসনা 
1175.    ’’    

মিমনা 
২৯ ৪৯১৫২১৭১৮৭১৫৬   ’’   নািসর ৭ ০১ পলাশবাড়ী   

1176.    ’’    
িফয়া 

৩৫ ৪৯১৫২১৭১৮৬৪২৪   ’’   তছিলম ৩ ০১ পলাশবাড়ী   

1177.    ’’    হনা ৩৫ ৪৯১৫২১৭১৮৪২৫৭   ’’   মিজ ল ৫ ০১ পলাশবাড়ী   
1178.    ’’    

হািমদা 
৪৪ ৪৯১৫২১৭১৮৭০০৭   ’’   তিমজ ৫ ০১ পলাশবাড়ী   

1179.    ’’    
মােশদা 

৩৭ ৪৯১৫২১৭০০০০০৫   ’’   রমজান ৬ ০১ পলাশবাড়ী   

1180.    ’’     
মিন 

২৯ ৪৯১৫২১৭১৮৪৮৬৮   ’’   িম  িময়া ৬ ০১ পলাশবাড়ী   

1181.    ’’    া 
বগম 

৩১ ৪৯১৫২১৭০০০০০৭   ’’   আঃ রহমান ৪ ০১ পলাশবাড়ী   

1182.    ’’    া ৩১ ৪৯১৫২১৭১৮৫৭২৫   ’’   লাল ৬ ০১ পলাশবাড়ী   
1183. মাছাঃ লাকী 

বগম 
৩২ ৪৯১৫২১৭১৮৬১৫৮ মাঃ এরশাদ ৫ ০১ পলাশবাড়ী   

1184.    ’’    আ  ৩৫ ৪৯১৫২১৭১৯১১১৩    ’’  ওছমান গিন ৪ ০১ পলাশবাড়ী   
1185.    ’’    

কািহ র 
৩২ ৪৯১৫২১৭১৮৬৪৮২    ’’  মাই ল ৫ ০১ পলাশবাড়ী   

1186.    ’’    
রনিজনা 

৩২ ৪৯১৫২১৭১৮৪১৯৪    ’’  শােহর আলী ৪ ০১ পলাশবাড়ী   

1187.    ’’    
রিহলা 

৩৫ ৪৯১৫২১৭১৮৭১৭৯    ’’  আই ব ৫ ০১ পলাশবাড়ী   

1188.    ’’    
নািছমা 

৩২ ৪৯১৫২১৭১৮৬৮৩৪    ’’  সাইেয় ল ৪ ০১ পলাশবাড়ী   

1189.    ’’    
লাভলী 

২৯ ৪৯১৫২১৭১৮৪৭৮৯    ’’  খয়বর ৫ ০১ পলাশবাড়ী   

1190.    ’’    
আি য়া 

৪২ ৪৯১৫২১৭১৮৪২০০    ’’  আ ল 
হােসন 

৬ ০১ পলাশবাড়ী   

1191.    ’’    
িজ া ন 

৪০ ৪৯১৫২১৭১৮৪২৮৩    ’’  সিফ ল ৪ ০১ পলাশবাড়ী   

1192.    ’’    
মিরয়ম 

৩৮ ৪৯১৫২১৭১৮৬৭০৩    ’’  তছিলম ৪ ০১ পলাশবাড়ী   

1193. মাছাঃ 
রােহনা 

৪৩ ৪৯১৫২১৭১৮৬২০৪ মাঃ ছয় ল ৬ ০২ কােল   

1194.    ’’    
জা া ন 

২৫ ৪৯১৫২১৭০০০০১২   ’’  আউয়াল ৫ ০২ কােল   

1195.    ’’    
শারিমন 

৩৫ ৪৯১৫২১৭১৮৯৫০০   ’’  খিল র 
রহমান 

৫ ০২ কােল   

1196.    ’’    
িশরীনা 

২৫ ৪৯১৫২১৭১৮৮৪১৪   ’’  মাই র ৪ ০২ কােল   

1197.    ’’    া 
আ ার 

৩৫ ৪৯১৫২১৭১৮৮৪৩২   ’’  িবপ ব ৫ ০২ কােল   

1198.    ’’    পািখ 
বগম 

২৩ ৪৯১৫২১৭০০০১৯৬   ’’  আঃ গ র ৪ ০২ কােল   

1199.    ’’    েলা 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২১৭১৪১৩১৬   ’’  মক ল ৫ ০২ কােল   

1200.    ’’    
জেলখা 

৪১ ৪৯১৫২১৭১৮৮৩৮২   ’’  ফজ ল হক ৬ ০২ কােল   

1201.    ’’    িলিপ 
বগম 

৩৫ ৪৯১৫২১৭১৮৮৩৩৮   ’’  ইয়া ব ৫ ০২ কােল   



1202. মিত উষা 
রানী 

২৭ ৪৯১৫২১৭১৮৮৩৪৭    িমলন ৪ ০২ কােল   

1203. মাছাঃ 
আিমনা 

২৮ ৪৯১৫২১৭০০০৩৪৩ মাঃ রিবউল ৫ ০২ কােল   

1204.    ’’    
আেমনা 

৪২ ৪৯১৫২১৭১৮৭৩৬২   ’’   মাস ফা ৬ ০২ কােল   

1205.    ’’    
বনিজর 

৩৮ ৪৯১৫২১৭১৪১০৫৯   ’’   আলমগীর ৫ ০২ কােল   

1206.    ’’    
রােশদা 

৩৫ ৪৯১৫২১৭১৮৮৩৬২   ’’   আঃ হািকম ৪ ০২ কােল   

1207.    ’’    
রািজয়া 

৩৭ ৪৯১৫২১৭১৮৮২২৩   ’’   আঃ ছালাম ৫ ০২ কােল   

1208.    ’’    
মাসেলমা 

৩৫ ৪৯১৫২১৭১৮৮৬৪৮   ’’   আঃ ছালাম ৪ ০২ কােল   

1209.    ’’    িলিপ 
বগম 

৩২ ৪৯১৫২১৭১৮৮২০৪   ’’   মিহর ৫ ০২ কােল   

1210.    ’’    েলা 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২১৭৪০১৩১৬   ’’   মক ল ৪ ০২ কােল   

1211.    ’’    
রনিজনা 

৪২ ৪৯১৫২১৭১৮৮৪৭৩   ’’   রিফ ল 
ইসলাম 

৫ ০২ কােল   

1212.    ’’    
আছমা 

৪০ ৪৯১৫২১৭১৮৮৩৩০   ’’   মহািসন ৫ ০২ কােল   

1213. মাছাঃ িশ 
আ ার 

২৩ ৪৯১৫২১৭০০২৯৩৬ মাঃ আিন র ৫ ০২ কােল   

1214.    ’’    
নাজমা বগম 

৩৭ ৪৯১৫২১৭১৮৮১০৫   ’’   আিম ল ৬ ০২ কােল   

1215.    ’’    
গালাপী 

৪৫ ৪৯১৫২১৭১৮৮৭৫৮   ’’   আঃ মিজদ ৬ ০২ কােল   

1216.    ’’    
আ মান 
আরা 

২৬ ৪৯১৫২১৭০০০১৬১   ’’   মাঈ ল ৪ ০২ কােল   

1217.    ’’    
জা া ন 

৩৩ ৪৯১৫২১৭১৮৮০০৬   ’’   ফজ ল হক ৫ ০২ কােল   

1218.    ’’    
শফালী 

২০ ৪৯১৫২১৭০০২৫৯৭   ’’   আ  সাঈদ ৪ ০২ কােল   

1219.    ’’    
চায়না 

৪৫ ৪৯১৫২১৭১৮৭৪১৫   ’’   ইসহাক ৪ ০২ কােল   

1220.    ’’    
আেলয়া 

২৬ ৪৯১৫২১৭১৮৭৩৭৫   ’’   কতাব 
আলী 

৫ ০২ কােল   

1221.    ’’    চ া ৩৫ ৪৯১৫২১৭১৮৭৩৬৩   ’’   মিশউর ৫ ০২ কােল   
1222.    ’’    

আকতারা 
৩৫ ৪৯১৫২১৭১৪১০৫৮   ’’   ই ািহম ৫ ০২ কােল   

1223. মাছাঃ 
িশউলী বগম 

২৮ ৪৯১৫২১৭১৮৯২৩২ মাঃ সাই র ৪ ০২ কােল   

1224.    ’’    র 
নাহার 

৩৩ ৪৯১৫২১৭১৮৮৩৭৬   ’’   িরয়া ল ৫ ০২ কােল   

1225.    ’’    
িজ া ন 

২৮ ৪৯১৫২১৭১৮৯৪৫৯   ’’   শাহাজাহান ৬ ০২ কােল   

1226.    ’’    
ছিকনা 

৩৫ ৪৯১৫২১৭১৮৭৪১০   ’’   রাস ম ৪ ০২ কােল   

1227.    ’’    
শফালী 

২৮ ৪৯১৫২১৭১৮৯৫৫৩   ’’   মিম ল ৫ ০২ কােল   



1228.    ’’    েলা 
বগম 

৩৫ ৪৯১৫২১৭১৮৯৩৮১   ’’   আঃ গ র ৪ ০২ কােল   

1229.    ’’    বগম 
বা  

৪০ ৪৯১৫২১৭১৮৯৫৫৭   ’’   মাই ল ৬ ০২ কােল   

1230. মাছাঃ 
রিশদা 

৩৫ ৪৯১৫২১৭১৮৭৮৫৩   ’’   আলম িময়া ৪ ০৩ ারাম   

1231.    ’’    
িবজলী বগম 

৩১ ৪৯১৫২১৭১৯০২১৩   ’’   রিফ ল 
ইসলাম 

৫ ০৩ নীলক    

1232.    ’’    রিম 
বগম 

৩২ ৪৯১৫২১৭১৯০৬৬০   ’’   খারেশদ ৪ ০৩ ারাম   

1233. মাছাঃ 
িফেরাজা 

৩৬ ৪৯১৫২১৭১৯০৬৬৮ মাঃ আ  ব র 
িসি ক 

৫ ০৩ ারাম   

1234.    ’’    
আেনায়ারা 

৩৪ ৪৯১৫২১৭১৯০২৫৯   ’’   আশরা ল ৪ ০৩ নীলক    

1235.    ’’    
সিলনা 

৩৭ ৪৯১৫২১৭১৮৯৭৯৯   ’’   হািব র ৫ ০৩ নীলক    

1236.    ’’    
জাসনা 

২৮ ৪৯১৫২১৭১৮৭৯৮০   ’’   শািমম ৪ ০৩ নীলক    

1237.    ’’    
আছমা 

৪৬ ৪৯১৫২১৭১৯০০৭৪   ’’   কািছম 
উি ন 

৫ ০৩ নীলক    

1238.    ’’    ম  
বগম 

২৯ ৪৯১৫২১৭১৯০৩৫৬   ’’   আিম ল 
ইসলাম 

৪ ০৩ ারাম   

1239.    ’’    
আছমা 

২৭ ৪৯১৫২১৭১৯৭৩২১   ’’   আ  ব র 
িসি ক 

৫ ০৩ নীলক    

1240.    ’’    
িবউ  বগম 

৩ ৪৯১৫২১৭১৯২৯৪১৬   ’’   া ৪ ০৩ ারাম   

1241.    ’’    
মিরনা 
বগম 

৩৫ ৪৯১৫২১৭১৯৮৭০৩   ’’   শাহাব 
উি ন 

৫ ০৩ নীলক    

1242.    ’’    
মিজনা বগম 

৪০ ৪৯১৫২১৭১৮৯৪০২   ’’   ছােব ল ৪ ০৩ নীলক    

1243. মাছাঃ 
জিরফা 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২১৭১৯০৫৮৮ মাঃ বলাল 
হােসন 

৫ ০৩ ারাম   

1244.    ’’   
জাসনা 

৪২ ৪৯১৫২১৭১৯০৪৫৬   ’’   ইয়ািছন ৫ ০৩ ারাম   

1245.    ’’   আ না ২৪ ৪৯১৫২১৭০০০২৯৮   ’’   মা দ রানা ৪ ০৩ নীলক    
1246.    ’’   আ  

বগম 
২৫ ৪৯১৫২১৭০০০০১৬   ’’   আিতউর ৩ ০৩ নীলক    

1247.    ’’   লাইলী ৩৮ ৪৯১৫২১৭১৯০৬৭৬   ’’   মিম ল ৪ ০৩ ারাম   
1248.    ’’   রি না 

বগম 
৩৫ ২৯২৯২৪   ’’   শিফ ল ৫ ০৩ ারাম   

1249.    ’’   িখনী 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২১৭১৯০২০০   ’’   সাই র ৬ ০৩ নীলক    

1250. ছােলহা 
বগম 

৪০ ১৯০৩২৮ সা ৬ ০৩ ারাম   

1251. রনিজনা 
বগম 

২৮  খয়র ল ৬ ০৩ নীলক    

1252. মিমনা বগম  ২৬  ছাই ল ৫ ০৩ ারাম   
1253. আদরী বগম   সােজ ল ৫ ০৩ নীলক    
1254. সালমা বগম   িমজা র ৫ ০৩ ারাম   
1255. মাছাঃ ৩৮ ৪৯১৫২১৭১৯১৩৯৭   ’’   হােসন ৫ ০৪ গংগাদাস   



তর জান আলী 
1256.    ’’    আ  ৩৫ ৪৯১৫২১৭১৯২৫৪৭   ’’   সােহব আলী ৪ ০৪ হিররাম   
1257.    ’’    

জিমলা 
৩৮ ৪৯১৫২১৭১৯১৯৭৩   ’’   চা  িময়া ৫ ০৪ হিররাম   

1258.    ’’    
রবা  

৩৫ ৪৯১৫২১৭১৯১৯৭৫   ’’   মািনক িময়া ৪ ০৪ হিররাম   

1259.    ’’    
সিলনা 

৩২ ৪৯১৫২১৭১৯১৬৮২   ’’   ল ল ৫ ০৪ হিররাম   

1260.    ’’    
ল ম 

৩২ ৪৯১৫২১৭১৯২৩৮২   ’’   পীর বকস ৪ ০৪ হিররাম   

1261.    ’’    
মাসেলমা 

৩০ ৪৯১৫২১৭১৯১২৮৪   ’’   লাল িময়া ৫ ০৪ গংগাদাস   

1262.    ’’    
রনাহার 

২৮ ৪৯১৫২১৭১৭০২৩২   ’’   আঃ জিলল ৪ ০৪ হিররাম   

1263. মাছাঃ 
ফােতমা 

৩৫ ৪৯১৫২১৭১৯২১৭১ মাঃ লাল ৫ ০৪ হিররাম   

1264.    ’’    
িবজলী 

৩৮ ৪৯১৫২১৭১৯১৬৬৮   ’’   সাধন ৬ ০৪ গংগাদাস   

1265.    ’’    
লালী 

৩৫ ৪৯১৫২১৭১৯২৪৬০   ’’   িগয়াস ৫ ০৪ হিররাম   

1266.    ’’    
এেছায়ারা 

৩৪ ৪৯১৫২১৭১৯২২০৪   ’’   শাহীন ৪ ০৪ হিররাম   

1267.    ’’    
রিহমা বগম 

৩৫ ৪৯১৫২১৭১৯১৫৫৩   ’’   আকবর ৫ ০৪ গংগাদাস   

1268.    ’’    লতা 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২১৭১৯২১৯৮   ’’   কির ল ৪ ০৪ হিররাম   

1269.    ’’    
বলীনা 
বগম 

৩৩ ৪৯১৫২১৭১৯২১৬৩   ’’   র আলম ৫ ০৪ হিররাম   

1270. মতী 
শাপলা বগম 

২৫ ৪৯১৫২১৭১৯১৬২৮     িনতাই ৪ ০৪ গংগাদাস   

1271. মিত বলা 
রানী 

২৪ ৪৯১৫২১৭১৯১৬৮৯   ’’   িলন চ  ৪ ০৪ গংগাদাস   

1272. মাছাঃ 
আছমা 

২৮ ৪৯১৫২১৭১৯২৭২০ মাঃ নিজর ৪ ০৪ গংগাদাস   

1273. মাছাঃ রবা 
খা ন 

২৫ ৪৯১৫২১৭১৯৭২৫৩ মাঃ আলমগীর ৪ ০৪ হিররাম   

1274.    ’’    
ছাম াহার 

২৮ ৪৯১৫২১৭০০০৩২৬   ’’   েয়ল ৪ ০৪ গংগাদাস   

1275.    ’’    লাকী 
বগম 

২৯ ৪৯১৫২১৭১৯২৫৬৯   ’’   র ল 
আিমন 

৫ ০৪ গংগাদাস   

1276.    ’’    
মেনায়ারা 

৩৭ ৪৯১৫২১৭১৯২১৯০   ’’   ইসলাম ৫ ০৪ হিররাম   

1277.    ’’    
িবউ  বগম 

৩৫ ৪৯১৫২১৭১৯২০১২   ’’   ৎফর 
রহমান 

৪ ০৪ হিররাম   

1278. মিত 
িবজলী রানী 

৩৮ ৪৯১৫২১৭১৯৩৩৬৭   ’’   উিপন ৫ ০৫ ধন য়   

1279. মাছাঃ 
ছােলহা  

৪৩ ৪৯১৫২১৭১৯৩২৮৭   ’’   নজীর 
হােসন 

৬ ০৫ ধন য়   

1280. মিত 
সাধনা রানী 

৩৫ ৪৯১৫২১৭১৯৩১৭৩     গিব  চ  ৫ ০৫ ধন য়   

1281.    ’’    ২৮ ৪৯১৫২১৭১৯৪১১০   ’’   শংকর ৫ ০৫ ধন য়   



সিবতা রানী 
1282.    ’’    জবা 

রানী 
২৬ ৪৯১৫২১৭০০০২৬৭   ’’   রিব মার ৪ ০৫ ধন য়   

1283. মিত 
কিবতা রানী  

২৩ ৪৯১৫২১৭০০০০৩৩   লÿণ শীল ৪ ০৫ ধন য়   

1284. মাছাঃ 
শাদনা 

২৮ ৪৯১৫২১৭৬৪৪৫১০ মাঃ আঃ ছা ার ৫ ০৫ ধন য়   

1285. মিত অরনী 
রানী 

৪২ ৪৯১৫২১৭১৯৪০৩১    গািব  চ  ৫ ০৫ ধন য়   

1286. মাছাঃ 
সােজদা 

২৮ ৪৯১৫২১৭১৯০২৫৪  মাঃ আ ল 
জিলল 

৫ ০৫ ধন য়   

1287.    ’’    
সািবনা 
ইয়াসিমন 

২৯ ৪৯১৫২১৭১৯৪১৪১   ’’   সাই ল ৪ ০৫ ধন য়   

1288.    ’’    উে  
হানীফা 

৩০ ৪৯১৫২১৭৭৭২১৪১   ’’   আলমগীর ৫ ০৫ ধন য়   

1289.    ’’    
জাসনা 

২৮ ৪৯১৫২১৭১৯৮৭৯০   ’’   আকবর ৪ ০৫ ধন য়   

1290.    ’’    
রিহমা 

২৯ ৪৯১৫২১৭১৯৩০৭৫   ’’   র আলম ৫ ০৫ ধন য়   

1291.    ’’    
নাজমা 

৩০ ৪৯১৫২১৭১৯৩৩৮৭   ’’   কাজল ৪ ০৫ ধন য়   

1292. মাছাঃ 
িফেরাজা 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২১৭১৯৪০৮৪ মাঃ আশরা ল    ৫ ০৫ ধন য়   

1293. মিত 
লকা রানী 

২৯ ৪৯১৫২১৭১৯৩৫১৮   িবজয় চ   ৫ ০৫ ধন য়   

1294.    ’’    ল 
রানী 

৩৫ ৪৯১৫২১৭১৯৩১৫০   ’’  বলাই চ  ৬ ০৫ ধন য়   

1295. মাছাঃ 
আকিল 
বগম 

৩৮ ৪৯১৫২১৭১৯৩১২১ মাঃ মাস াক ৫ ০৫ ধন য়   

1296.    ’’    
নাজমা বগম 

৩৫ ৪৯১৫২১৭১৯৪০৭১   ’’  
শিফউ ামান 

৪ ০৫ ধন য়   

1297.    ’’    
আ মান 
আরা 

৪২ ৪৯১৫২১৭১৯৮৮৯২   ’’  নিব র ৫ ০৫ ধন য়   

1298. মিত 
প মী রানী 

৩৫ ৪৯১৫২১৭১৯২৭৫৫    রাজা চ  ৪ ০৫ ধন য়   

1299. মাছাঃ 
মেনায়রা 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২১৭১৯৩৮৭৫  মাঃ র ইসলাম  ৫ ০৫ ধন য়   

1300.    ’’    
িবউ  বগম 

৩১ ৪৯১৫২১৭১৯৩৪১৩   ’’   ম বর 
রহমান 

৪ ০৫ ধন য়   

1301.    ’’    
রিশদা বগম 

৩৫ ৪৯১৫২১৭১৯৪৭২০   ’’  র ল 
আিমন 

৫ ০৫ ধন য়   

1302. মিত 
িতমা রানী 

৩৭ ৪৯১৫২১৭১৯৫৬৭৩  র  দাস ৪ ০৬ বলগাছা   

1303. মিত 
কমালা  

২৫ ৪৯১৫২১৭১৯৫০৬১  িনমল ৪ ০৬ বলগাছা   

1304.    ’’    া 
রানী 

২৮ ৪৯১৫২১৭১৯৫২৪৬  ’’   রাম  ৫ ০৬ বলগাছা   

1305.    ’’    ভা ২৪ ৪৯১৫২১৭১৯৫৬৭২  ’’   মনেভালা ৬ ০৬ বলগাছা   



রানী 
1306.    ’’    

মাধবী রানী 
২৮ ৪৯১৫২১৭১৯৫৩৭০  ’’   জেগা বা  ৫ ০৬ বলগাছা   

1307.    ’’    িচিন 
বালা 

৩৫ ৪৯১৫২১৭১৯৪৬৮৭  ’’   কা রা ৫ ০৬ বলগাছা   

1308.    ’’    
কাকলী রানী 

৩২ ৪৯১৫২১৭০০০০১৭  ’’   ভাত ৪ ০৬ বলগাছা   

1309. মাছাঃ 
ফিরদা বগম 

৩০ ৪৯১৫২১৭১৯৪৪৬৭ র  মাহা দ ৫ ০৬ বলগাছা   

1310.    ’’   িবউ  
বগম  

২৪ ৪৯১৫২১৭১৯৪৭১৮ মাঃ উ ল     ৪ ০৬ বলগাছা   

1311.    ’’    বলী 
বগম 

২৫ ৪৯১৫২১৭১৯৪৫৩৫  ’’   বাদশা ৫ ০৬ বলগাছা   

1312. মিত বীনা 
রানী 

২৪ ৪৯১৫২১৭১৯৪৩৩৯    িমলন ৪ ০৬ বলগাছা   

1313. মাছাঃ 
মিমনা বগম 

২৫ ৪৯১৫২১৭০০০২০১ মাঃ রিফ ল 
ইসলাম 

৪ ০৬ বলগাছা   

1314. মিত 
িমলা রানী 

২৮ ৪৯১৫২১৭১৯৪৭১২  কাজল চ  ৫ ০৬ বলগাছা   

1315.  মাছাঃ 
আশা 

২৫ ৪৯১৫২১৭০০০০৯৫ মাঃ  র বী ৪ ০৬ বলগাছা   

1316. মিত িমনা 
রানী 

২৮ ৪৯১৫২১৭১৯৫১৫৭     কািকল চ  ৫ ০৬ বলগাছা   

1317. মাছাঃ 
পার ল 

২৯ ৪৯১৫২১৭১৯৪৩৮৪ মাঃ  আলম ৫ ০৬ বলগাছা   

1318.    ’’    আ  ৩৫ ৪৯১৫২১৭১৯৪৩৭৮   ’’   রিবউল ৪ ০৬ বলগাছা   
1319.    ’’    রখা 

বগম 
২৮ ৪৯১৫২১৭১৯৪২৭১   ’’   মিম ল ৪ ০৬ বলগাছা   

1320. মিত 
গিলতা রানী 

২২ ৪৯১৫২১৭১৯৫২৩৬     িনলারাম ৫ ০৬ বলগাছা   

1321. মাছাঃ 
সািহদা বগম 

৩০ ৪৯১৫২১৭১৯৪২২৬  মাঃ ব ল ৪ ০৬ বলগাছা   

1322.    ’’   
আিনছা 
বগম 

২৫ ৪৯১৫২১৭১৯৯৭৬৭   ’’   সাই ল ৫ ০৬ বলগাছা   

1323. মিত যা ী 
রানী 

২৮ ৪৯১৫২১৭১৯৫০৫৮  সমবার   ০৬ বলগাছা   

1324.    ’’    
পাবতী রানী 

২৯ ৪৯১৫২১৭১৯৪৩৩৫  ’’  ÿÿত চ   ০৬ বলগাছা   

1325. মাছাঃ 
হািসনা বগম 

২৮ ৪৯১৫২১৭১৯৫৩৭২ মাঃ কিফল  ০৬ বলগাছা   

1326. মাছাঃ 
হািলমা 
বগম 

২৯ ৪৯১৫২১৭১৯৭০৬৮ মাঃ র ইসলাম    ৫ ০৭ িবে র   

1327.    ’’    আ  
বগম 

২৮ ৪৯১৫২১৭১৯৭০১১   ’’    িময়া  ০৭ িবে র   

1328.    ’’    
এছেমাতারা 

৩০ ৪৯১৫২১৭১৯৬৯০৬   ’’    িময়া  ০৭ িবে র   

1329.    ’’    
খােতজা 

২৯ ৪৯১৫২১৭০০০১৭৭   ’’   ইিলয়াস  ০৭ িবে র   

1330.    ’’    
ছােলহা 

৩০ ৪৯১৫২১৭০০০১৩১   ’’   ছামাদ  ০৭ িবে র   



বগম 
1331.    ’’    ই  

আ ার বলী 
২৮ ৪৯১৫২১৭৩২৮৯৫০   ’’   হািফ র  ০৭ িবে র   

1332.    ’’    
িফেরাজা 

৩২ ৪৯১৫২১৭১৯৬১৪৫   ’’   বাব  িময়া  ০৭ আ ারাম   

1333. মাছাঃ 
রনাহার 

২৯ ৪৯১৫২১৭১৯৬৫৪৬ মাঃ সিহ ল 
ইসলাম 

৫ ০৭ িবে র   

1334.    ’’    
িবউ  বগম 

৩২ ৪৯১৫২১৭১৯৫৭৬৫   ’’   িমলন ৫ ০৭ আ ারাম   

1335.    ’’    
মিজনা বগম 

৩৫ ৪৯১৫২১৭১৯৫৭৯১   ’’   আলম ৪ ০৭ আ ারাম   

1336.    ’’    
মনিজলা 

২৯ ৪৯১৫২১৭১৯৬+৩৪৮   ’’   হািকম ৫ ০৭ িবে র   

1337.    ’’    
রােহনা বগম 

৩১ ৪৯১৫২১৭১৯৬২৪৮   ’’   নজর ল ৬ ০৭ িবে র   

1338. মিত 
অ লী রানী 

৩৫ ৪৯১৫২১৭১৯৬৪৯৭     রিন ৪ ০৭ িবে র   

1339. মাছাঃ 
আয়শা বগম 

৩৬ ৪৯১৫২১৭১৯৬৪৩৮ মাঃ  মাখেল র ৫ ০৭ িবে র   

1340.    ’’    
আফেরাজা 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২১৭১৯৬৯৬০   ’’   আলতাব ৫ ০৭ িবে র   

1341.    ’’    
সােলহা 
বগম 

৩২ ৪৯১৫২১৭১৯৬১৯১   ’’   আখলাস ৪ ০৭ আ ারাম   

1342.    ’’    
রাকসানা 
বগম 

২৫ ৪৯১৫২১৭১৯৬৯৬১   ’’   র  ৫ ০৭ িবে র   

1343. মাছাঃ 
ছােমনা 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২১৭১৯৬৭০০ মাঃ মাজা ফর ৫ ০৭ িবে র   

1344.    ’’    
রিহমা বগম 

২৭ ৪৯১৫২১৭১৯১৩২৩   ’’  করামত ৪ ০৭ িবে র   

1345.    ’’    
শােহর বান 

৩০ ৪৯১৫২১৭১৯৬২৯২   ’’  আই ব ৫ ০৭ িবে র   

1346.    ’’    
র িজনা 

২৮ ৪৯১৫২১৭০০০০৬২   ’’  রিবউল ৪ ০৭ িবে র   

1347.    ’’    
িশিরনা 

২৫ ৪৯১৫২১৭১৯৬৬৭৯   ’’  মািনক ৫ ০৭ িবে র   

1348.    ’’    
মােলকা 

২৯ ৪৯১৫২১৭১৯৬০২১   ’’   এরশা ল ৪ ০৭ আ ারাম   

1349.    ’’    
আি য়া 

৩৮ ৪৯১৫২১৭১৯৬১৫৭   ’’   দলবর ৫ ০৭ আ ারাম   

1350.    ’’    
তহিমনা 

৩৫ ৪৯১৫২১৭১৯৬৩৪৪   ’’   ম  িময়া ৪ ০৭ িবে র   

1351. মাছাঃ  
হািলমা 

৩৯ ৪৯১৫২১৭১৯৭১৬৭ মাঃ িগয়াস 
উি ন 

৫ ০৮ পঃ ক াণ   

1352.    ’’    
রােশদা 

২৮ ৪৯১৫২১৭১৯৮৭৩৩   ’’  ইয়া ল ৫ ০৮ পঃ ক াণ   

1353. মাছাঃ 
গালাপী 

২৫ ৪৯১৫২১৭১৯৮১৫৫ মাঃ ছাম ল ৬ ০৮ পঃ ক াণ   

1354.    ’’    আ  
বগম 

২৮ ৪৯১৫২১৭১৯৮২৮২   ’’   মা দ ৪ ০৮ পঃ ক াণ   



1355.    ’’    
হাসনা বগম 

২৯ ৪৯১৫২১৭১৯৭৫৫১   ’’   জােবদ 
আলী 

৫ ০৮ পঃ ক াণ   

1356.    ’’    
িমনারা 
বগম 

২৭ ৪৯১৫২১৭১৯৭৪৬১   ’’   ফার ক 
িময়া 

৫ ০৮ পঃ ক াণ   

1357.    ’’    
লাভলী বগম 

৩৭ ৪৯১৫২১৭১৯৭৩৮৮   ’’   কালাম 
উি ন 

৫ ০৮ পঃ ক াণ   

1358.    ’’    
মিজনা বগম 

২৮ ৪৯১৫২১৭১৯৮৪১৫   ’’   মজ  িময়া ৫ ০৮ পঃ ক াণ   

1359.    ’’    
শফালী 
বগম 

২৫ ৪৯১৫২১৭১৯৮৮৭৬   ’’   আসলাম 
িময়া 

৪ ০৮ পঃ ক াণ   

1360.    ’’    
িফয়া বগম 

২৯ ৪৯১৫২১৭১৯৮১৫   ’’   মা ার ৫ ০৮ পঃ ক াণ   

1361.    ’’    িলিপ 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২১৭১৯৮০০৬   ’’   কামাল ৪ ০৮ পঃ ক াণ   

 
1362.    ’’    

মেমনা বগম 
৩৮ ৪৯১৫২১৭১৯৭৫১৫   ’’   ছালজার ৫ ০৮ পঃ ক াণ   

1363. মাছাঃ 
হািসনা বগম 

৩৯ ৪৯১৫২১৭১৯৮২২২ মাঃ মাস ফা ৫ ০৮ পঃ ক াণ   

1364.    ’’    
সাহানা বগম 

২৮ ৪৯১৫২১৭১৯৭৮৭৬   ’’   রিফ ল 
ইসলাম 

৪ ০৮ পঃ ক াণ   

1365.    ’’    
িপয়া বগম 

৩২ ৪৯১৫২১৭১৯৮৫৬৫   ’’   ম  িময়া ৫ ০৮ পঃ ক াণ   

1366.    ’’    
রােকয়া 
বগম 

৩৮ ৪৯১৫২১৭১৯৭৬০০   ’’   উমর আলী ৪ ০৮ পঃ ক াণ   

1367.    ’’    
আেনায়ারা 
বগম 

৩৭ ৪৯১৫২১৭১৯৭৯২৮   ’’   হািকম িময়া ৫ ০৮ পঃ ক াণ   

1368.    ’’    
মিজনা বগম 

৪৫ ৪৯১৫২১৭১৯৮০৭৫   ’’   মক ল ৫ ০৮ পঃ ক াণ   

1369.    ’’    
রােকয়া 
বগম 

৩৫ ৪৯১৫২১৭১৯৭৩০৫   ’’   কােশম 
আলী 

৪ ০৮ পঃ ক াণ   

1370.    ’’    
ফিজলা 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২১৭১৯৭৮৫   ’’   বাব  িময়া ৫ ০৮ পঃ ক াণ   

1371.    ’’    
মােলকা 
বগম 

২৯ ৪৯১৫২১৭১৯৮২৩১   ’’   সাই ল ৪ ০৮ পঃ ক াণ   

1372.    ’’    
জায়দা বগম 

৩৮ ৪৯১৫২১৭১৯৮৭৫৩   ’’   ফজল ৬ ০৮ পঃ ক াণ   

1373. মাছাঃ 
আেনায়ারা 
বগম 

২৯ ৪৯১৫২১৭১৯৮৪৬৪ মাঃ আঃ ছালাম ৫ ০৮ পঃ ক াণ   

1374.    ’’    
মেনায়ারা 
বগম 

৪৩ ৪৯১৫২১৭১৯৮০৬৩   ’’  শিহ ল 
ইসলাম 

৬ ০৮ পঃ ক াণ   

1375.    ’’    
আিনছা 
বগম 

৩২ ৪৯১৫২১৭১৯৭৫৪৮   ’’  হার ন িময়া ৫ ০৮ পঃ ক াণ   



1376.    ’’    
জিমলা 
বগম 

৩৫ ৪৯১৫২১৭১৯৮০৩১   ’’  জামাল িময়া ৪ ০৮ পঃ ক াণ   

1377.    ’’    
ক না বগম 

৪৭ ৪৯১৫২১৭১৯৮২০৫   ’’  ফরমান আলী ৫ ০৮ পঃ ক াণ   

1378.    ’’    
জাসনা 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২১৭১৯৭২৩   ’’  র  িময়া ৪ ০৯ সড়া   

1379.    ’’    
িশউিল 

২৫ ৪৯১৫২১৭০০০২৯০   ’’  শহীদ ৫ ০৯ সড়া   

1380.    ’’    
আিছয়া 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২১৭২৭০২২২   ’’  রিফ ল ৪ ০৯ সড়া   

1381.    ’’    
লাভলী বগম 

২৭ ৪৯১৫২৭১৭০২২২   ’’  ল ৫ ০৯ ব ক াণ   

1382. মিত 
জাতা রানী 

২২ ৪৯১৫২১৭১১৬৯৮    ভাষ চ  ৪ ০৯ সড়া   

1383. মাছাঃ া 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২১৭১৯১২৭১৯ মাঃ আ ল 
হােসন 

৫ ০৯ সড়া   

1384.    ’’    
কিহ র 

৩৮ ৪৯১৫২১৭১৯৯৮১০   ’’   মক ল 
হােসন 

৬ ০৯ ব ক াণ   

1385. মিত 
িবউ  রানী 

২৪ ৪৯১৫২১৭০০০২২৮    শংকর ৪ ০৯ সড়া   

1386. মাছাঃ 
জাহানারা 

২৯ ৪৯১৫২১৭২০০৪১৭ মাঃ মিজবর 
রহমান    

৬ ০৯ সড়া   

1387.    ’’    
জােবদা 

৩৫ ৪৯১৫২১৭২০১০৪১   ’’   িময়া ৪ ০৯ সড়া   

1388.    ’’    
লাইলী 

৩৮ ৪৯১৫২৯৭৯৬১৭১৯   ’’  ইসহাক ৫ ০৯ ব ক াণ   

1389. মিত 
কমলা রানী 

৩৭ ৪৯১৫২১৭২০০৮২৮   ল চ  ৪ ০৯ সড়া   

1390.    ’’  
র িপয়া 
বগম   

৩২ ৪৯১৫২১৭১৯৯৪৪   ’’ এরশাদ    ৫ ০৯ ব ক াণ   

1391.    ’’  বলী ৩১ ৪৯১৫২১৭১৯৩২৭২   ’’  ব ল ৪ ০৯ ব ক াণ   
1392.    ’’  রখা 

বগম 
৩২ ৪৯১৫২১৭১৯৯১৬৭   ’’  মন র ল ৫ ০৯ ব ক াণ   

1393. মিত জবা 
রানী 

২৮ ২০০৫৩৮  িনল চ  ৪ ০৯ সড়া   

1394.    ’’   িবউ  
রানী  

২৫ ০০০১৪  ’’  ম ল চ  ৫ ০৯ সড়া   

1395.    ’’    
িতমা রানী 

২৮ ২০০৬৮৫   ’’ সতীষ চ  ৪ ০৯ সড়া   

1396. মাছাঃ 
রােশদা 
বগম 

২৯ ০০০১০৫ মাঃ লাই র 
রহমান 

৫ ০৯ ব ক াণ   

1397.    ’’   ছিকনা 
বগম   

৩৫ ১৯৯৭৯২   ’’  কামাল   ৬ ০৯ ব ক াণ   

1398.    ’’   
রেহনা 
বগম 

৩২ ০০০০৩৩   ’’  মা দ রানা ৪ ০৯ ব ক াণ   

1399. মিত 
পাবতী রানী 

৩৭ ২০০৩০০  িশ  চ  ৫ ০৯ সড়া   



1400. মাছাঃ 
কািহ র 

৩২ ২০০৮৮৫ মাঃ আ  কালাম ৪ ০৯ সড়া   

1401.    ’’    আ  
বগম 

৩৫ ২০০৯৮০   ’’   সেক ার 
আলী 

৫ ০৯ সড়া   

1402. মিত 
ভারতী রানী 

২৮ ০০০২২  মনেতাষ চ  ৫ ০৯ সড়া   

1403. মাছাঃ 
আিমনা 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২১৭১৯৯৫০৩ মাঃ র হােসন ৫ ০৯ ব ক াণ   

1404.    ’’    
লাভলী বগম 

২৯ ৪৯১৫২১৭২০০১৩০   ’’   রিফ ল 
ইসলাম 

৪ ০৯ ব ক াণ   

1405.    ’’    
নাজমা বগম 

৩৮ ৪৯১৫২১৭১৯৯৮৮৫   ’’   জালাল 
উি ন 

৫ ০৯ ব ক াণ   

1406.    ’’    
রনিজনা 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২১৭১৯৯৪৮৫   ’’   জন ৪ ০৯ ব ক াণ   

1407.    ’’    
জসিমন 

আ ার 

২৬ ৪৯১৫২১৭১৯৭৮৩২   ’’   েয়ল রানা ৫ ০৯ সড়া   

1408. মাছাঃ  
মেমনা বগম 

৩৪ ৪৯১৫২১৭১৯৯৪৫০   ’’   শহীদ িময়া ৫ ০৯ ব ক াণ   

1409.    ’’    বনা 
বগম 

২৫ ৪৯১৫২১৭১৯৮৪৮৩   ’’   আজম আলী ৪ ০৯ সড়া   

1410.    ’’    
িফয়া বগম 

৩৮ ৪৯১৫২১৭১৯৭৯৫৩   ’’   আকবর 
আলী 

৫ ০৯ ব ক াণ   

1411. রাসনা 
বগম  

হেলাখানা 
ইউিনয়ন 
পিরষদ 

২১ ৪৯১৫২৩৮০০১৬৬৮ মাঃ বয় া ০৪ ০১ খামার 
হেলাখানা 

খামার হেলাখানা  

1412. মিজনা বগম ৪৭ ৪৯১৫২৩৮১৬৫৫৫৩ আজগার আলী ০৪ ০১ খামার 
হেলাখানা 

খামার হেলাখানা  

1413. ফােতমা 
বগম 

৪০ ৪৯১৫২৩৮১৬৫৮৯৭ র আলম ০৪ ০১ খামার 
হেলাখানা 

খামার হেলাখানা  

1414. আফ ন 
বগম 

৪৫ ৪৯১৫২৩৮১৬৬৮৯১ আকবর আলী ০৪ ০১ ল ীকা  ল ীকা   

1415. লাইলী বগম ৩০ ৪৯১৫২৩৮১৬৫৭৭২ মিফ ল ইসলাম ০৪ ০১ খামার 
হেলাখানা 

খামার হেলাখানা  

1416. মিত িলিপ 
রািন 

৪০ ৪৯১৫২৩৮১৬৫৩৪৭ ষনাথ চ  ০৪ ০১ ল ীকা  ল ীকা   

1417. সািজনা 
বগম 

৩৩ ৪৯১৫২৩৮১৬৫৫৫১ আঃ কিরম ০৪ ০১ খামার 
হেলাখানা 

খামার হেলাখানা  

1418. রািহলা 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৩৮১৬৫১৯৪ হােশম আলী  ০৪ ০১ ল ীকা  ল ীকা   

1419. মিত 
জাসনা  

৩০ ৪৯১৫২৩৮১৬৫৩৪৫  পরশ চ  ০৫ ০১ ল ীকা  কয়াপাড়া  

1420. আতবজন 
বগম 

৪০ ৪৯১৫২৩৮১৬৬৮৬৫ আ ল হােসন ০৪ ০১ ল ীকা  ল ীকা   

1421. জা াতী 
বগম 

৩২ ৪৯১৫২৩৮১৬৬৪৭৬ আঃ ছালাম ০৪ ০১ ল ীকা  ল ীকা   

1422. মেনায়ারা 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৩৮১৬৫৪৪৪ ওহাব আলী ০৪ ০১ ল ীকা  ল ীকা   

1423. শাহানাজ ২৯ ৪৯১৫২৩৮১৬৭০০৮ ওছমান আিল ০৪ ০১ খামার খামার হেলাখানা  



বগম হেলাখানা 
1424. মন  বগম ৩৬ ৪৯১৫২৩৮১৬৬৫৮৬ শিহ ল ইসলাম ০৫ ০১ ল ীকা  ল ীকা   

 
1425. লিত বগম ৩৫ ৪৯১৫২৩৮১৬৫৯১৯ জয়নাল আেবদীন ০৪ ০১ খামার 

হেলাখানা 
খামার হেলাখানা  

1426. জােহনারা 
বগম 

৩৪ ৪৯১৫২৩৮১৬৬০২২ আেবদ আলী ০৩ ০১ খামার 
হেলাখানা 

খামার হেলাখানা  

1427. া বগম ৩০ ৪৯১৫২৩৮১৬৭০৩২ মাহা দ আলী ০৩ ০১ খামার 
হেলাখানা 

খামার হেলাখানা  

1428. িব বগম ৩৬ ৪৯১৫২৩৮১৬৬৭৯২ শাহাবউি ন ০৪ ০১ ল ীকা  ল ীকা   
1429. রখা বগম ৩৫ ৪৯১৫২৩৮১৬৬৭০৭ র ইসলাম ০৪ ০১ ল ীকা  ল ীকা   
1430. িফয়া বগম ৩৬ ৪৯১৫২৩৮১৬৬০১৬ সাই র রহমান ০৭ ০১ খামার 

হেলাখানা 
খামার হেলাখানা  

1431. র া রানী ৩৭ ৪৯১৫২৩৮১৬৫৪৩২ দীিলপ চ  ০৪ ০১ ল ীকা  ল ীকা   
1432. মিজনা বগম ২৬ ৪৯৬১৩১০১৪৪২০১০ মিফ ল হক ০৪ ০১ ল ীকা  ল ীকা   
1433. শােহরা বগম ৪৫ ৪৯১৫২৩৮১৬৫৭৪২ বলাল হােসন ০৪ ০১ খামার 

হেলাখানা 
খামার হেলাখানা  

1434. খােতজা 
বগম 

৪০ ৪৯১৫২৩৮১৬৫৭৫৩ বা ল িময়া ০৪ ০১ ল ীকা  ল ীকা   

1435. রােহনা বগম ৩৮ ৪৯১৫২৩৮১৬৬১৪৮ মিজবর রহমান ০৫ ০১ ল ীকা  ল ীকা   
1436. মিরয়ম বগম ৩৮ ৪৯১৫২৩৮১৬৬০১৬ ম  িময়া ০৪ ০১ খামার 

হেলাখানা 
খামার হেলাখানা  

1437. িপয়া বগম ২২ ৪৯১৫২৩৮১৬৬৪৫৮ ছিকম উি ন ০৪ ০১ ল ীকা  ল ীকা   
1438. রােশদা বগম ৩৫ ৪৯১৫২৩৮১৬৫৯১৪ শাহা র আলী ০৪ ০১ ল ীকা  ল ীকা   
1439. ছিকলা বগম ৪৭ ৪৯১৫২৩৮১৬৫০০২ ওসমান আলী ০৫ ০১ ল ীকা  ল ীকা   
1440. রােশদা বগম ৪৬ ৪৯১৫২৩৮১৬৯৬৯৯ নজ ল ইসলাম ০৪ ০১ খামার 

হেলাখানা 
খামার হেলাখানা  

1441.  আকিলমা 
বগম 

৩৪ ৪৯১৫২৩৮১৬৫৭৬৪ মা াফ আলী ০৪ ০১ খামার 
হেলাখানা 

খামার হেলাখানা  

1442. রিহমা বগম ৪০ ৪৯১৫২৩৮১৬৫৮৭৬ শােহর আলী ০৩ ০১ খামার 
হেলাখানা 

খামার হেলাখানা  

1443. শিহদা বগম ৩৫ ৪৯১৫২৩৮১৬৮৫১৪ আ ল মিজদ ০৪ ০১ খামার 
হেলাখানা 

খামার হেলাখানা  

1444. মেমনা বগম ৪০ ৪৯১৫২৩৮১৬৮৫৬৫ কিপল উি ন ০৪ ০১ খামার 
হেলাখানা 

খামার হেলাখানা  

1445. রিহমা বগম ৩২ ৪৯১৫২৩৮১৬৭১৫৭ শিফ ল ইসলাম ০৪ ০১ খামার 
হেলাখানা 

খামার হেলাখানা  

1446. আতবজন 
বগম 

৪৯ ৪৯১৫২৩৮১৬৫৮৩৭ মিনর উি ন ০৪ ০১ খামারহেলাখা
না 

খামার হেলাখানা  

1447. িবউ  বগম ২৭ ৪৯১৫২৩৮০০০২৯৫ অিহ ল ইসলাম ০৬ ০১ খামার 
হেলাখানা 

খামার হেলাখানা  

1448. উিলয়া বগম  ৪৭ ৪৯১৫২৩৮১৬৫৫৩২ পিনর উি ন ০৫ ০১ খামার 
হেলাখানা 

খামার হেলাখানা  

1449. জাসনা বগম ৩১ ৪৯১৫২৩৮১৬৭০০৬ আিজ ল হক ০৪ ০১ খামার 
হেলাখানা 

খামার হেলাখানা  

1450. িব বগম ৩৫ ৪৯১৫২৩৮১৬৬৭৪২ মজ ম হক ০৪ ০১ ল ীকা  ল ীকা   
1451. আিমনা বগম ৩৭ ৪৯১৫২৩৮১৬৭৩৯৮ আঃ মিজদ আলী ০৬ ০২ হেমর  হেমর   
1452. আি য়া বগম ৩৯ ৪৯১৫২৩৮১৬৮৪৭৩ আকবর আলী ০৭ ০২ হেমর  হেমর   
1453. মিজনা বগম ৩৭ ৪৯১৫২৩৮১৬৯২৭৯ খাকা িময়া ০৬ ০২ হেমর  হেমর   
1454. মিরয়ম বগম ৫০ ৪৯১৫২৩৮১৭৪৬৫২ র মাহা দ ০৭ ০২ হেমর  হেমর   
1455. জিমলা বগম ৩৬ ৪৯১৫২৩৮১৬৮৪৮৭ জােবদ আলী ০৬ ০২ হেমর  হেমর   
1456. আছমা বগম ২৯ ৪৯১৫২৩৮১৪১২৩৮ সাই ল ইসলাম ০৪ ০২ হেমর  হেমর   



1457. তারামিন 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২৩৮১৬৭৬১৩ এনা ল হক ০৬ ০২ হেমর  হেমর   

1458. শাহানাজ 
বগম 

৩৪ ৪৯১৫২৩৮১৬৮৫৭১ সিহ ল ইসলাম ০৫ ০২ হেমর  হেমর   

1459. ময়না বগম ৪৭ ৪৯১৫২৩৮১৬৮০৭৬ শমেসর আলী ০৬ ০২ হেমর  হেমর   
1460. সােজনা বগম ৩৩ ৪৯১৫২৩৮১৬৮২৯৯ মিজ র রহমান ০৭ ০২ হেমর  হেমর   
1461. ক না বগম  ২৭ ৪৯১৫২৩৮১৬৮০৩২ ওছমান আলী ০৬ ০২ হেমর  হেমর   
1462. আিজনা বগম ৩৪ ৪৯১৫২৩৮১৬৮৮৭৯ রােশ ল ইসলাম ০৭ ০২ হেমর  হেমর   
1463. হািলমা বগম ২৯ ৪৯১৫২৩৮১৬৯২৬৮ হািম ল ইসলাম ০৮ ০২ হেমর  হেমর   
1464. রিহমা বগম ৩১ ৪৯১৫২৩৮১৬৮১৬২ ছ আলী ০৫ ০২ হেমর  হেমর   
1465. রােকয়া বগম ৪৪ ৪৯১৫২৩৮১৬৮৯৬০ খায় ল ইসলাম ০৭ ০২ হেমর  হেমর   
1466. আকিলমা 

বগম 
৪৩ ৪৯১৫২৩৮১৬৫৭৪৬ আ ল হক ০৬ ০২ হেমর  হেমর   

1467. মেমনা বগম ৫৭ ৪৯১৫২৩৮১৬৮৬৯৬ শাহাদৎ আলী ০৭ ০২ হেমর  হেমর   
1468. রিশদা বগম ২৭ ৪৯১৫২৩৮০০০৮৩৯ আল আিমন ০৬ ০২ হেমর  হেমর   
1469. সােজা বগম ৩৭ ৪৯১৫২৩৮১৬৯১০৬ ফেয়জ উি ন ০৭ ০২ হেমর  হেমর   
1470. আি য়া বগম ৪২ ৪৯১৫২৩৮১৬৮১১৩ শিফ ল ইসলাম 

খ  
০৬ ০২ হেমর  হেমর   

1471. আরিজনা 
বগম 

৩১ ৪৯১৫২৩৮১৬৮৯৬৫ শাহা র আলম ০৪ ০২ হেমর  হেমর   

1472. া বগম ৩১ ৪৯১৫২৩৮১৬৭২৪৯ রিফ ল ইসলাম ০৫ ০২ হেমর  হেমর   
1473. িলিপ বগম ৪০ ৪৯১৫২৩৮১৬৮২৯৪ র ইসলাম ০৭ ০২ হেমর  হেমর   
1474. আেলয়া বগম ৩০ ৪৯১৫২৩৮১৬৭৫৫০ জয়নাল আলী ০৮ ০২ হেমর  হেমর   
1475. তহিমনা বগম ৪০ ৪৯১৫২৩৮১৬৮৭১৪ কিপল উি ন ০৭ ০২ হেলাখানা হেলাখানা  
1476. হািছনা বগম ৩৮ ৪৯১৫২৩৮১৬৮৫০৪ তিজবর রহমান ০৬ ০২ খাঃহেলাখানা খাঃহেলাখানা  
1477. শািহরন বগম ৪৫ ৪৯১৫২৩৮১৬৮৫০৮ আ  তােলব ০৭ ০২ খাঃহেলাখানা খাঃহেলাখানা  
1478. িবজলী বগম ৩২ ৪৯১৫২৩৮১৬৯১৪৭ ম বর রহমান ০৭ ০২ হেমর  হেমর   
1479. রাশনা বগম ৩৮ ৪৯১৫২৩৮১৬৮৯৯১ আ র রিশদ ০৭ ০২ হেলাখানা হেলাখানা  
1480. ফােতমা বগম ৩৩ ৪৯১৫২৩৮১৬৭৮৩৪ জামাল উি ন ০৭ ০২ হেমর  হেমর   
1481. শিরফা বগম ৩৪ ৪৯১৫২৩৮১৬৭৮৮৫ আ  ব র ০৭ ০২ হেমর  হেমর   
1482. ন বগম ৩৯ ৪৯১৫২৩৮১৬৮৮৭৫ শাহা ি  িময়া ০৩ ০২ দি ন 

হেলাখানা 
দি নহেলাখানা  

1483. মিজনা বগম ৩৪ ৪৯১৫২৩৮১৬৮৯৬৯ খািজবর রহমান ০৬ ০২ দি ন 
হেলাখানা 

দি ন হেলাখানা  

1484. সাবানা বগম ৩৬ ৪৯১৫২৩৮১৬৮২৮৫ হািম ল রহমান ০৫ ০২ হেমর  হেমর   
1485. িবউ  বগম ৩৩ ৪৯১৫২৩৮১৬৮৬৪৩ ছয় ল হক ০৬ ০২ খামার 

হেলাখানা 
খামার হেলাখানা  

1486. জােবদা বগম ৪৫ ৪৯১৫২৩৮১৬৮২১০ শাম ল হক ০৪ ০২ হেমর  হেমর   
1487. জেলখা বগম ৪৩ ৪৯১৫২৩৮১৬৮১৭২ ছাই ল ইসলাম ০৬ ০২ হেমর  হেমর   

1488. আছমা বগম ৩৭ ৪৯১৫২৩৮১৬৮৫১৮ কিছ ি  ০৩ ০২ খামার 
হেলাখানা 

খামারহেলাখানা  

1489. ছািবয়া বগম ৪১ ৪৯১৫২৩৮০০১২৯২ িপঃ ম  মা দ ০৪ ০২ দি ন 
হেলাখানা 

দি ন হেলাখানা  

1490. রনিজনা বগম ২৪ ৪৯১৫২৩৮০০০১৮৩ রিফ ল ইসলাম ০৩ ০২ হেলাখানা হেলাখানা  
1491. সােহরা বগম ৩০ ৪৯১৫২৩৮১৬৯০১৫ শিফ ল ইসলাম ০৫ ০২ হেমর  হেমর   
1492. ছােমনা বগম ৪৪ ৪৯১৫২৩৮১৬৭৬৪৩ আ ল হােসন ০৫ ০২ হেমর  হেমর   
1493. আইিরন বগম ৩০ ৪৯১৫২৩৮১৬৮৩৪৪ রনবী িময়া ০৪ ০২ হেলাখানা হেলাখানা  
1494. মানািক বগম ৪৫ ৪৯১৫২৩৮১৬৮২২১ ইয়া ব আলী ০৪ ০২ হেমর  হেমর   
1495. মিরয়ম বগম ২৭ ৪৯১৫২৩৮০০১০৯৫ মা াফা কামাল ০৩ ০২ হেমর  হেমর   
1496. ছিকনা বগম ৩০ ৪৯১৫২৩৮১৬৭৩৪৮ হােসন আলী ০৪ ০২ হেমর  হেমর   
1497. জেলখা বগম ৩৪ ৪৯১৫২৩৮১৬৮০৩৪ আ স ছালাম ০৫ ০২ হেমর  হেমর   



1498. শােহরা বগম ৪৮ ৪৯১৫২৩৮১৬৮২২৩ ইউ ছ আলী ০৫ ০২ হেমর  হেমর   
1499. চা া বগম ৩৮ ৪৯১৫২৩৮১৬৯১৫১ খিল র রহমান ০৬ ০২ হেমর  হেমর   
1500. নিছমন বগম ৪৭ ৪৯১৫২৩৮১৬৮২৯৫ নিছ ি  ০৪ ০২ হেমর  হেমর   
1501. মিনরন বগম ৪৫ ৪৯১৫২৩৮১৬৭৭৩৫ মাঃ আ  আজাদ ০৫ ০২ হেমর  হেমর   
1502. রাশনা বগম ২৮ ৪৯১৫২৩৮১৬৯০৯০ জিলল িময়া ০৬ ০২ হেমর  হেমর   
1503. আিছয়া বগম ৪৭ ৪৯১৫২৩৮১৬৯০৮৩ এরশাদ আলী ০৪ ০২ হেমর  হেমর   
1504. া বগম ৩৭ ৪৯১৫২৩৮১৬৯২৬৯ তােলব িময়া ০৬ ০২ হেমর  হেমর   
1505. আিজনা বগম ৩২ ৪৯১৫২৩৮১৬৯০৭৮ সাই ল ইসলাম ০৪ ০২ হেমর  হেমর   
1506. লজন বগম ৪৯ ৪৯১৫২৩৮১৬৯০৮৯ বছর উি ন ০৪ ০২ হেমর  হেমর   
1507. রােশদা বগম ৩০ ৪৯১৫২৩৮১৬৮৮০৭ আ ল িময়া ০৪ ০২ হেমর  হেমর   
1508. মাছাঃ 

জাহানারা  
বগম 

৩৪ ৪৯১৫২৩৮১৬৯৪৭৭ িপং ওেমদ আলী ০৬ ০৩ কাগজীপাড়া কাগজীপাড়া  

1509. মাছাঃ 
জােবদা  
বগম 

৩২ ৪৯১৫২৩৮১৭০৬২২ মাঃ খিল র 
রহমান 

০৪ ০৩ হেলাখানা হেলাখানা  

1510. মাছাঃ 
আফ জা  
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৩৮১৬৯৯৭০ মাঃ রিফ ল 
ইসলাম 

০৩ ০৩ হেলাখানা হেলাখানা  

1511. মাছাঃ সািহদা 
বগম 

৩৪ ৪৯১৫২৩৮১৬৯৫৯৩ মাঃ উমর আলী ০৬ ০৩ কাগজীপাড়া কাগজীপাড়া  

1512. মাছাঃ 
মেনায়ারা 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৩৮১৭০২২৩ মাঃ মাসেলম 
উি ন 

০৪ ০৩ কাগজীপাড়া কাগজীপাড়া  

1513. মাছাঃ 
কাজলী বগম 

৩০ ৪৯১৫২৩৮১৬৯৯১১ মাঃ শাহা ি ন ০৫ ০৩ কাগজীপাড়া কাগজীপাড়া  

1514. মাছাঃ 
রােশদা বগম 

২১ ৪৯১৫২৩৮০০০১৬১ মাঃ আউয়াল হক ০৩ ০৩ কাগজীপাড়া কাগজীপাড়া  

1515. মাছাঃ ছিকনা 
বগম 

৩২ ৪৯১৫২৩৮১৭০২১৯ মাঃ আ স 
সালাম 

০৩ ০৩ কাগজীপাড়া কাগজীপাড়া  

1516. মাছাঃ 
সািজনা বগম 

৩১ ৪৯১৫২৩৮১৬৯৫৩৫ মাঃ মাহালম হক ০৫ ০৩ হেলাখানা হেলাখানা  

1517. মাছাঃ আদরী 
খা ন 

২২ ৪৯১৫২৩৮০০০০৩৫ িপং মাজাে ল 
হক 

০৩ ০৩ কাগজীপাড়া কাগজীপাড়া  

1518. মাছাঃ ৎফা 
বগম 

২৭ ৪৯১৫২৩৮০০০২৫২ মাঃ আিজ র 
রহমান 

০৪ ০৩ হেলাখানা হেলাখানা  

1519. মাছাঃ িশউলী 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৩৮১৭১০৮২ শাম ল হক খা ০৩ ০৩ হেলাখানা হেলাখানা  

1520. মাছাঃ রািহলা 
বগম 

৩২ ৪৯১৫২৩৮১৮১৯৮৪ মাঃ রিফ ল 
ইসলাম 

০৫ ০৩ কাগজীপাড়া কাগজীপাড়া  

1521. মাছাঃ আন  
বগম 

৩৮ ৪৯১৫২৩৮১৭০৯৮২ মাঃ তা ল 
ইসলাম 

০৩ ০৩ হেলাখানা হেলাখানা  

1522. মাছাঃ  ঝণা 
বগম 

৩৭ ৪৯১৫২৩৮১৭০৬১০ মাঃ মজ র 
ইসলাম 

০৬ ০৩ হেলাখানা হেলাখানা  

1523. মাছাঃ আছমা 
বগম 

৪৫ ৪৯১৫২৩৮১৬৯৮০৮ মাঃ সাম ল হক ০৫ ০৩ কাগজীপাড়া কাগজীপাড়া  

1524. মাছাঃ 
মমতাজ বগম 

৩২ ৪৯১৫২৩৮১৭১০১৪ মাঃ আসরা ল 
হক 

০৫ ০৩ হেলাখানা হেলাখানা  

1525. মাছাঃ িলিপ 
বগম 

২৯ ৪৯১৫২৩৮১৬৯৬৭৯ মাঃ শিফ ল 
ইসলাম 

০৫ ০৩ কাগজীপাড়া কাগজীপাড়া  

1526. মাছাঃ ৎফা 
বগম 

৩৯ ৪৯১৫২৩৮১৬৯৮২৫ আঃ কােদর আলী ০৩ ০৩ কাগজীপাড়া কাগজীপাড়া  



1527. মাছাঃ আ  
বগম 

৪২ ৪৯১৫২৩৮৬৯৭৪২ মাঃ আজা ল হক ০৩ ০৩ কাগজীপাড়া কাগজীপাড়া  

1528. মাছাঃ 
মােলকা বগম 

৩০ ৪৯১৫২৩৮১৭১০৯৭ মাঃ আেখর আলী ০৪ ০৩ হেলাখানা হেলাখানা  

 
1529. মাছাঃ 

শািহ র বগম 
৩৬ ৪৯১৫২৩৮১৭৯৪৫২ মাঃ জয়নাল 

হােসন 
০৫ ০৩ কাগজীপাড়া কাগজীপাড়া  

1530. মাছাঃ িশদা 
খা ন 

২৬ ৪৯১৫২৩৮০০০৩৯২ মাঃ আঃ গিন 
িময়া 

০৩ ০৩ হেলাখানা হেলাখানা  

1531. মাছাঃ শিরফা 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৩৮১৭০১৮৩ মাঃআশরা ল 
ইসলাম 

০৫ ০৩ হেলাখানা হেলাখানা  

1532. মাছাঃ িশি  
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৩৮১৭৫০৬৮ মাঃ শিহ ল 
ইসলাম 

০৪ ০৩ ভরেভরী ভরেভরী  

1533. রিশদা বগম ৪৭ ৪৯১৫২৩৮১৭০৪৩৩ এরশা ল হক 
ম ল 

০৬ ০৩ হেলাখানা হেলাখানা  

1534. রােহলা বগম ৫০ ৪৯১৫২৩৮১৭০৩৮৯ আ র রহমান 
ম ল 

০৪ ০৩ হেলাখানা হেলাখানা  

1535. আরিজনা 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৩৮১৭০১৮৯ বা  িময়া ০৪ ০৩ ম  হেলাখানা ম  হেলাখানা  

1536. ফিরদা 
ইয়াছিমন 

৪৭ ৪৯১৫২৩৮১৭০৬৫৩ আ স ছা ার ০৭ ০৩ হেলাখানা হেলাখানা  

1537. নািছমা বগম ৩৪ ৪৯১৫২৩৮১৭০৯৯১ আ ার আলী ০৭ ০৩ হেলাখানা হেলাখানা  
1538. জাহানারা 

বগম 
৩০ ৪৯১৫২৩৮১৭০৬৩০ সিফ ল ইসলাম ০৪ ০৩ হেলাখানা হেলাখানা  

1539. মাছাঃ 
রােকয়া 
বগম 

৪৮ ৪৯১৫২৩৮১৭১৬৪৭ মাঃ রনবী িময়া ০৩ 
জন 

০৪ সারেডাব সারেডাব  

1540. মাছাঃ আ  
বগম 

৩২ ৪৯১৫২৩৮১৭১৩৪৭ মাঃ বাদল িময়া ০৩ 
জন 

০৪ সারেডাব সারেডাব  

1541. মাছাঃ জবা 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২৩৮১৭১৮৯২ মাঃ আলম  ০৩ 
জন 

০৪ সারেডাব সারেডাব  

1542. মাছাঃ জিরনা 
বগম  

৩৮ ৪৯১৫২৩৮১৭২৫৮৮ মাঃ আ স মিজদ ০৪ 
জন 

০৪ সারেডাব সারেডাব  

1543. মাছাঃ 
আেবদা বগম  

৪৭ ৪৯১৫২৩৮১৭২৭০৮ মাঃ কােছর আিল ০২ 
জন 

০৪ সারেডাব সারেডাব  

1544. মাছাঃ 
বােনছা বগম 

২৯ ৪৯১৫২৩৮০০০৩৬ মাঃ আলম ০৫ 
জন 

০৪ সারেডাব সারেডাব  

1545. মাছাঃ 
জাসনা বগম 

৩২ ৪৯১৫২৩৮১৭২৭৪৮ মাঃ আ ল 
আিজজ  

০৩ 
জন 

০৪ সারেডাব সারেডাব  

1546. মাছাঃ িবিথ 
বগম  

২৯ ৪৯১৫২৩৮১৭১৪৭৯ মাঃ বলাল 
হােসান 

০৪ 
জন 

০৪ সারেডাব সারেডাব  

1547. মাছাঃ 
তহিমনা 
বগম 

৩৮ ৪৯১৫২৩৮১৭২২৭৭ মাঃ ফজ  িময়া  ০৩ 
জন 

০৪ সারেডাব সারেডাব  

1548. মাছাঃ 
িফয়া বগম  

৪০ ৪৯১৫২৩৮১৭১৬৩৭ মাঃ দেলায়ার 
হােসন 

০৭ 
জন 

০৪ সারেডাব সারেডাব  

1549. মাছাঃ 
জা া ন 
বগম 

৩৮ ৪৯১৫২৩৮১৭২৭০৬ মাঃ ছিলম উি ন ০৬ 
জন 

০৪ সারেডাব সারেডাব  

1550. মাছাঃ ছইমন 
বগম  

২৮ ৪৯১৫২৩৮১৭১৪৫৮ মাঃ জােবদ আলী ০৫ 
জন 

০৪ সারেডাব সারেডাব  

1551. মাছাঃ 
ছােলহা বগম 

২৬ ৪৯১৫২৩৮০০০৪৩৭ মাঃ শাহা আলম ০৪ 
জন 

০৪ সারেডাব সারেডাব  



1552. মাছাঃ 
জিমলা বগম  

৩৮ ৪৯১৫২৩৮১৭২৬৫০ মাঃ আলী হােসন ০৪ 
জন 

০৪ সারেডাব সারেডাব  

1553. মাছাঃ 
ফিজলা বগম 

৩৯ ৪৯১৫২৩৮১৭১৯৯৭ মাঃ আশরাফ 
আলী 

০৪ 
জন 

০৪ সারেডাব সারেডাব  

1554. মাছাঃ িবনা 
খা ন 

৪০ ৪৯১৫২৩৮১৭২০৩৯ মাঃ আ ল হািমদ ০৩ 
জন 

০৪ সারেডাব সারেডাব  

1555. মাছাঃ 
আিমনা বগম 

৩৮ ৪৯১৫২৩৮১৭১৯৯০ মাঃ আতাউর 
রহমান  

০৪ 
জন 

০৪ সারেডাব সারেডাব  

1556. মাছাঃ আ  
বগম 

৫১ ৪৯১৫২৩৮১৭২০৭৫ মাঃ রজব আলী  ০২ 
জন 

০৪ সারেডাব সারেডাব  

1557. মাছাঃ 
রািশদা বগম  

২৯ ৪৯১৫২৩৮১৭১৮৩২ মাঃ ইসলাম িময়া  ০৪ 
জন 

০৪ সারেডাব সারেডাব  

1558. মাছাঃ 
জাসনা বগম  

৩১ ৪৯১৫২৩৮১৭২১৬১ মাঃ আিম ল িময়া ০৫ 
জন 

০৪ ছাটকা য়া সারেডাব  

1559. মাছাঃ 
দলজন বগম 

৪৮ ৪৯১৫২৩৮১৭২২৪৯ মাঃ মক ল 
হােসন 

০৫ 
জন 

০৪ ছাটকা য়া সারেডাব  

1560. মাছাঃ িবনা 
বগম  

২৭ ৪৯১৫২৩৮১০২২০৫ মাঃ আলতাব ০৪ 
জন 

০৪ সারেডাব সারেডাব  

1561. মাছাঃ 
তানিজনা 
বগম 

৩৫ ৪৯১৫২৩৮১৭১৮১৩ মাঃ শিহ ল 
ইসলাম 

০৫ 
জন 

০৪ সারেডাব সারেডাব  

1562. মাছাঃ 
গালাপ জন  

৩৬ ৪৯১৫২৩৮১৭১৮০৬ মাঃ লাল িময়া  ০৫ 
জন 

০৪ সারেডাব সারেডাব  

1563. মাছাঃ 
মমতাজ 
বগম 

২৯ ৪৯১৫২৩৮০০০০৬৬ মাঃ রিফ ল  ০৬ 
জন 

০৪ সারেডাব সারেডাব  

1564. মাছাঃ 
জেলখা বগম 

২৮ ৪৯১৫২৩৮০০০১২৮ মাঃ আলতাব  ০৫ 
জন 

০৪ সারেডাব সারেডাব  

1565. মাছাঃ 
িবলিকছ 
বগম 

২১ ৪৯১৭৭৩১১০২৯৩৯ মাঃ রিহম বাদশা ০৫ 
জন 

০৪ ছাটকা য়া সারেডাব  

1566. মাছাঃ 
রােহলা খা ন 

২৫ ৪৯১৫২৩৮০০০২৬২ মাঃ হা ন আলী ০৪ 
জন 

০৪ ছাটকা য়া সারেডাব  

1567. মাছাঃ 
মি কা বগম 

২৭ ৪৯১৫২৩৮০০০২১৩ িপতা- ত- মিহর 
উি ন 

০৪ 
জন 

০৪ সারেডাব সারেডাব  

1568. মাছাঃ 
মাহা বা 
বগম 

৩৭ ৪৯১৫২৩৮১৭২৪০৫ মাঃ ছব ল 
ইসলাম 

০৬ ০৪ ছাটকা য়া ছাটকা য়া  

1569. মাছাঃ 
ফিজলা বগম 

৪৩ ৪৯১৫২৩৮১৭১৪৮৯ মাঃ হিববর 
রহমান 

০৪ ০৪ সারেডাব সারেডাব  

 
1570. মাছাঃ লাইলী 

বগম 
৩৭ ৪৯১৫২৩৮১৭৩২

৯২ 
মাঃ লাল িময়া ০৫ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1571. মাছাঃ মি কা 
বগম 

৩৫ ৪৯১৫২৩৮১৭৩
৬৭৮ 

মাঃ রিবউল 
ইসলাম 

০৪ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1572. মাছাঃ রােশদা 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৩৮১৭৩৯
৪০ 

মাঃ মাই ল 
ইসলাম 

০৩ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1573. মাছাঃ রিশদা 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৩৮১৭৩৭
০৯ 

মাঃ আশরা ল 
হক 

০৩ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1574. মাছাঃআ া
ন বগম  

৪২ ৪৯১৫২৩৮১৭৪৬
০২ 

মাঃ জ র আলী ০৩ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1575. মাছাঃ ল ম 
বগম 

৩২ ৪৯১৫২৩৮১৭৫১
৩০ 

মাঃ ামান ০৩ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  



1576. মাছাঃ মিরয়ম 
বগম 

২৬ ৪৯১৫২৩৮০০০১
৯৯ 

মাঃ র জামাল ০৫ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1577. মাছাঃ জয় ন 
বগম 

৪৭ ৪৯১৫২৩৮১৭৫১
৯২ 

মাঃ সয়দ আলী ০৫ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1578. মাছাঃআেলয়া 
বগম 

৩৩ ৪৯১৫২৩৮১৭৩৪
৬৮ 

মাঃ বজ ল 
রহমান 

০৫ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1579. মাছাঃ রিহমা 
বগম 

৩৩ ৪৯১৫২৩৮১৭৪৮
৯৫ 

মাঃ সেক ার 
আলী 

০৪ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1580. মাছাঃ পা ল 
বগম 

৩২ ৪৯১৫২৩৮১৭৩
৩১৯ 

মাঃ আঃ রিশদ ০৩ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1581. মাছাঃ আয়শা 
বগম 

৩৭ ৪৯১৫২৩৮১৭৪৭
৫৪ 

মাঃ ছয় ল 
ইসলাম 

০৩ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1582. মাছাঃেজােবদা 
বগম 

৪০ ৪৯১৫২৩৮১৭৪৮
৫৬ 

জ ল হক ০৪ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1583. মাছাঃমমতাজ 
বগম 

৪৫ ৪৯১৫২৩৮১৭৪৫
৬৮ 

মাঃ হািনফ আলী ০৪ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1584. মাছাঃ শাহীনা 
বগম 

২৩ ৪৯১৫২৩৮০০০০
৯৮ 

মাঃ িমলন িময়া ০৪ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1585. মাছাঃ িলিল 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৩৮১৭৪৮
৭৪ 

মাঃ জািহর 
হােসন 

০২ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1586. মাছাঃ মি কা 
বগম 

৩৮ ৪৯১৫২৩৮১৭৪৩
৭৮ 

মাঃ  িময়া ০৪ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1587. মাছাঃআফেরা
জা বগম 

২৮ ৪৯১৫২৩৮১৭৪০
৬৬ 

মাঃ র আলী ০৪ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1588. মাছাঃ িবজলী 
বগম 

৩৪ ৪৯১৫২৩৮১৭৩১
৬২ 

মাঃ আকবর আলী ০৬ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1589. মাছাঃ 
রজাহান 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২৩৮০০০০
১৭ 

মাঃ আ ার 
রহমান 

০৫ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1590. মাছাঃ রািহলা 
বগম 

৩৮ ৪৯১৫২৩৮১৭৫০
৬০ 

মাঃ রিফ ল 
ইসলাম 

০৪ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1591. মাছাঃ 
গালািপ বগম 

৩০ ৪৯১৫২৩৮১৭৩
৩৬০ 

মাঃ মিম র 
রহমান 

০৩ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1592. মাছাঃ ফিরদা ২৬ ৪৯১৫২৩৮০০০৪
৫৫ 

মাঃ বজ  িময়া ০৫ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1593. মাছাঃ অিমলা 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৩৮১৭৪১
০৮ 

মাঃ লাল িময়া ০৪ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1594. মাছাঃ 
গালািপ বগম 

৩৫ ৪৯১৫২৩৮১৭৫১
৪৯ 

মাঃ আ াছ আলী ০৪ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1595. মাছাঃ েলখা 
বগম 

৪৫ ৪৯১৫২৩৮১৭৩৮
২৯ 

মাঃ নবাব আলী ০৪ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1596. মাছাঃ হািছনা 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৩৮০০০০
০৯ 

মাঃ শাহাদৎ 
হােসন 

০৫ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1597. মাছাঃ রােবয়া 
বগম 

৪০ ৪৯১৫২৩৮১৭৪২
৯২ 

মাঃ বাদশা িময়া ০৪ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1598. মাছাঃ মিজদা 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৩৮০০০০
১০ 

মাঃ সিফ ল 
ইসলাম 

০৩ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1599. মাছাঃ 
আকিলমা 
বগম 

৪৫ ৪৯১৫২৩৮১৭৩০
৩০ 

মাঃ নিবর হােসন ০৪ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1600. মাছাঃ িবউ  
বগম 

৩২ ৪৯১৫২৩৮১৭৪৯
৯৯ 

মাঃ র ইসলাম ০৪ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  



1601. মাছাঃ িবজলী 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৩৮১৭৪৬
৮৭ 

মাঃ ল আিমন ০৪ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1602. মাছাঃ আিছয়া 
বগম 

৪২ ৪৯১৫২৩৮১৭২৯
৫২ 

আকবর আলী ০৫ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1603. মাছাঃ আেলয়া 
বগম 

৪০ ৪৯১৫২৩৮১৭৫০
৭৩ 

মাঃ হািববর 
রহমান 

০৪ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1604. মাছাঃ জাসনা 
বগম 

৩৮ ৪৯১৫২৩৮১৭৫১
৫৭ 

মাঃ গালাপ 
উি ন 

০৪ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1605. মাছাঃ 
আকিলমা 
বগম 

৩৭ ৪৯১৫২৩৮১৭৪২
৯৭ 

মাঃ হািলম আলী ০৫ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1606. মাছাঃ আিনচা 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৩৮০০০০
১৫ 

জাহা ীর আলম ০৫ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1607. মাছাঃ জিমলা 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৩৮১৭৪১
০১ 

জিলল িময়া ০৫ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1608. মাছাঃ 
আরিজনা বগম 

২৪ ৪৯১৫২৩৮০০০১
২০ 

আশরা ল হক ০৫ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1609. মাছাঃ হািমদা 
বগম 

৪৮ ৪৯১৫২৩৮১৭৪৪
৭০ 

জ ার আলী ০৫ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1610. মাছাঃ র 
নাহার বগম 

২২ ৪৯১৫২৩৮০০০২
৬ 

মাঃ মাকেছদ 
আলী 

০৪ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1611. হাসেনয়ারা 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৩৮১৭৪১
৬০ 

িপং- হােছন আলী ০৫ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1612. মাছাঃ 
আফেরাজা 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২৩৮১৭৫১
২৪ 

সিহ ল ইসলাম ০৫ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1613. মাছাঃ হািলমা 
বগম 

৩৮ ৪৯১৫২৩৮১৭৪৬
৬৩ 

সিফ ল ইসলাম ০৪ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1614. মাছাঃ মিজতা 
বগম 

৪০ ৪৯১৫২৩৮১৭৪৬
৯০  

জেব ল ইসলাম ০৪ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1615. মাছাঃ ল ম 
বগম 

৩৭ ৪৯১৫২৩৮১৭৫০
৫০ 

মাহা ল আলম ০৪ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1616. মাছাঃ র 
জাহান বগম 

২০ ৪৯১৫২৩৮০০১৩
২৪ 

েয়ল িময়া ০৫ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1617. মাছাঃ শািহনা 
বগম 

৩৪ ৪৯১৫২৩৮১৭৪৫
৩০ 

শাহা আলম  ০৫ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1618. মাছাঃ সােহর 
বা  

১৮ ৪৯১৫২৩৮১৭৪৪
৬১ 

মাঃ মা ফা  ০৫ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1619. মাছাঃ 
আকিলমা 
বগম 

 ৪৯১৫২৩৮১৭ মাঃ খধন ০৪ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1620. আিরফা্ বগম ২২ ৪৯১৫২৩৮০০০৪
৬১ 

িপং- আমজাদ 
আলী 

০৪ ০৫ ভরেভরী ভরেভরী  

1621. মাছাঃ শফালী 
বগম 

৩১ ৪৯১৫২৩৮১৭৬১
৯৭ 

মাঃ হযরত আলী ০৫ ০৬ মদাজালফাড়া মদাজালফাড়া  

1622. মাছাঃ 
রনাহার বগম 

২৫ ৪৯১৫২৩৮০০০০
৫৫ 

মাঃ িব ব হােসন ০৪ ০৬ মদাজালফাড়া মদাজালফাড়া  

1623. মাছাঃ হনা 
বগম 

৫৩ ৪৯১৫২৩৮১৭৬২
৯৯ 

মাঃ আঃ জিলল ০৩ ০৬ মদাজালফাড়া মদাজালফাড়া  

1624. মাছাঃ িক 
বগম 

৫০ ৪৯১৫২৩৮১৭৬৫
২৫ 

মাঃ আ স সা ার ০৪ ০৬ মদাজালফাড়া মদাজালফাড়া  

1625. মাছাঃ  হনা 
বগম 

৩৫ ৪৯১৫২৩৮১৭৬০
২০ 

মাঃ হািব র 
রহমান 

০৪ ০৬ মদাজালফাড়া মদাজালফাড়া  



1626. মাছাঃ আিফয়া 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৩৮১৭৫৯
৫২ 

মাঃ এমদা ল হক ০৪ ০৬ মদাজালফাড়া মদাজালফাড়া  

1627. মাছাঃ সািবনা 
বগম 

২৯ ৪৯১৫২৩৮১৭৫৫
৯৫ 

মাঃ জাল আলী ০৩ ০৬ মদাজালফাড়া মদাজালফাড়া  

1628. মাছাঃ 
মােশদা বগম 

৩২ ৪৯১৫২৩৮১৭৫৫
৫৬ 

মাঃ এরশা ল হক ০৪ ০৬ মদাজালফাড়া মদাজালফাড়া  

1629. মাছাঃ ছােলহা 
খা ন 

৪৮ ৪৯১৫২৩৮১৭৫৪
৬২ 

মাঃ আকবর আলী ০৪ ০৬ মদাজালফাড়া মদাজালফাড়া  

1630. মাছাঃ রিমচা 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৩৮১৭৫৭
৪৫ 

মাঃ আেহদ আলী ০৪ ০৬ মদাজালফাড়া মদাজালফাড়া  

1631. মাছাঃ সালমা 
বগম 

৪০ ৪৯১৫২৩৮১৭৫৭
৫৯ 

মাঃ মক ল 
হােসন 

০৫ ০৬ মদাজালফাড়া মদাজালফাড়া  

1632. মাছাঃ 
জােবদা বগম 

৩০ ৪৯১৫২৩৮১৭৫৩
৬৩ 

মাঃ র ইসলাম ০৪ ০৬ মদাজালফাড়া মদাজালফাড়া  

1633. মাছাঃ 
আেনায়ারা  
বগম 

৩১ ৪৯১৫২৩৮১৭৫৩
৭৫ 

মাঃ জ ার আলী ০৬ ০৬ মদাজালফাড়া মদাজালফাড়া  

1634. মাছাঃ 
মােশদা বগম 

৩৬ ৪৯১৫২৩৮১৭৫৪
০২ 

মাঃ আ ল 
হােসন 

০৬ ০৬ মদাজালফাড়া মদাজালফাড়া  

1635. মাছাঃ িমনা 
বগম 

৫০ ৪৯১৫২৩৮১৭৫৬
১৬ 

মাঃ ওেমদ আলী ০১ ০৬ মদাজালফাড়া মদাজালফাড়া  

1636. মাছাঃ রবা  
বগম 

৪২ ৪৯১৫২৫৭১৫৩৯
৯৯ 

মাঃ মিনর হােসন ০৩ ০৬ মদাজালফাড়া মদাজালফাড়া  

1637. মাছাঃ আ  
বগম 

৩১ ৪৯১৫২৩৮১৭৫৮
৫৬ 

মাঃ এমদা ল ০৪ ০৬ মদাজালফাড়া মদাজালফাড়া  

1638. মাছাঃ লাইলী 
বগম 

৩৫ ৪৯১৫২৩৮১৭৬৯
২১ 

মাঃ আজগার 
আলী 

০৫ ০৬ মদাজালফাড়া মদাজালফাড়া  

1639. মাছাঃমাহ বা 
খা ন 

৫০ ৪৯১৫২৩৮১৭৭৩
৭৫ 

মাঃ মিফজল হক ০৫ ০৬ মদাজালফাড়া মদাজালফাড়া  

1640. মাছাঃ রিহমা  
বগম 

৩২ ৪৯১৫২৩৮১৭৬৯
৬৫ 

মাঃ নাজ ল 
হােসন 

০৪ ০৬ মদাজালফাড়া মদাজালফাড়া  

1641. মাছাঃ আন  
আরা  

৩২ ৪৯১৫২৩৮১৭৬৮
২৩ 

মাঃ ৎফর 
রহমান 

০৪ ০৬ মদাজালফাড়া মদাজালফাড়া  

1642. মাছাঃ 
আফেরাজা 
বগম 

৫০ ৪৯১৫২৩৮১৭৭৪
০৮ 

মহা াদ আলী ০৪ ০৬ মদাজালফাড়া মদাজালফাড়া  

1643. মাছাঃ জিরনা 
বগম 

৪৮ ৪৯১৫২৩৮১৭৭৫
৩৫ 

মাঃ আকবর আলী ০৭ ০৬ মদাজালফাড়া মদাজালফাড়া  

1644. মাছাঃ িবউ  
বগম 

৩৭ ৪৯১৫২৩৮১৭৭৪
৩৯ 

মাঃ খািদম িময়া ০৫ ০৬ মদাজালফাড়া মদাজালফাড়া  

1645. মাছাঃ আেমনা 
বগম 

২৯ ৪৯১৫২৩৮১৭৭২
৮০ 

মাঃ নিজর 
হােসন 

০৩ ০৬ মদাজালফাড়া মদাজালফাড়া  

1646. মাছাঃ আিমনা 
বগম 

৩৫ ৪৯১৫২৩৮১৭৭২
৪২ 

মাঃ আিম ল 
িময়া 

০৬ ০৬ মদাজালফাড়া মদাজালফাড়া  

1647. মাছাঃ লালী 
বগম 

৩২ ৪৯১৫২৩৮১৭৬৮
৭১ 

মাঃ রিফ ল 
ইসলাম 

০৫ ০৬ মদাজালফাড়া মদাজালফাড়া  

1648. মাছাঃ আিমনা 
বগম 

২৭ ৪৯১৫২৩৮০০০২
৩৬ 

মাঃ আলতাব 
হােসন 

০৫ ০৬ মদাজালফাড়া মদাজালফাড়া  

1649. মাছাঃ বলী 
বগম 

৩২ ৪৯১৫২৩৮১৭৫৭
৩৮ 

মিম র রহমান ০৪ ০৬ মদাজালফাড়া মদাজালফাড়া  

1650. মাছাঃ আেমনা 
বগম 

২১ ৪৯১৫২৩৮০০০০
৭৩ 

এনা ল হক ০৫ ০৬ মদাজালফাড়া মদাজালফাড়া  



1651. মাছাঃ িবজলী 
বগম 

২৪ ৪৯১৫২৫৭০০৩২
৮৫ 

মাঃ আিম র 
রহমান 

০৪ ০৬ মদাজালফাড়া মদাজালফাড়া  

1652. মাছাঃ হািছনা 
বগম 

৩২ ৪৯১৫২৩৮১৭৫৯
৭২ 

মাঃ মাহা ব আলী ০৫ ০৬ মদাজালফাড়া মদাজালফাড়া  

1653. মাছাঃ ল ম  
বগম 

৩১ ৪৯১৫২৩৮১৭৬১
০৯ 

মাঃ র আলম ০৪ ০৬ মদাজালফাড়া মদাজালফাড়া  

1654. মাছাঃ ববী 
বগম 

৩১ ৪৯১৫২৩৮১৭৬৮
৩২ 

মাঃ রিবউল 
ইসলাম 

০৫ ০৬ স াসী স াসী  

1655. মাছাঃ 
রওশনারা 
বগম 

৩২ ৪৯১৫২৩৮১৭৭১
২৯ 

মাঃ বাব  িময়া ০৪ ০৬ স াসী স াসী  

 
1656. মাছাঃ হাজরা 

বগম 
৩২ ৪৯১৫২৩৮১৭৭০৯৯ শিহ ল 

ইসলাম 
০৫ ০৬ স াসী স াসী  

1657. মাছাঃ রিশদা 
বগম 

৪৪ ৪৯১৫২৩৮১৭৭০২০ হােসন 
আলী 

০৫ ০৬ স াসী স াসী  

1658. মাছাঃ আিমনা 
বগম 

৩৯ ৪৯১৫২৩৮১৭৬৯৯৭ বজ ল 
রিশদ 

০৪ ০৬ স াসী স াসী  

1659. ছাম ন নাহার 
বগম 

৪৫ ৪৯১৫২৩৮১৭৭২৮৯ মিজবর 
রহমান 

০৫ ০৬ স াসী স াসী  

1660. মাছাঃ নাজমা 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৩৮১৭৫৮১৯ জাহা
ীর 

রহমান 

০৫ ০৬ মদাজালফাড়া মদাজালফাড়া  

1661. মাছাঃ হািলমা 
বগম 

৪৫ ৪৯১৫২৩৮১৭৬৩৩২ আলতা
ব আলী 

০৫ ০৬ মদাজালফাড়া মদাজালফাড়া  

1662. মাছাঃ িল ফা 
বগম 

৩৫ ৪৯১৫২৩৮১৭৫৬৪৮ বাদশা 
িময়া 

০৪ ০৬ মদাজালফাড়া মদাজালফাড়া  

1663. মাছাঃ 
মরিজনা বগম 

২৮ ৪৯২০২০৬১২৪০৪৫ মাঃ 
আঃ 
রিশদ 

০৪ ০৭ টা র চর টা র চর  

1664. মাছাঃ আইিভ 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৩৮১৭৯৬৭৭ মাঃ 
এনা ল 
হক 

০৩ ০৭ টা র চর টা র চর  

1665. কিহ র বগম ৩৪ ৪৯১৫২৩৮১৭৯১৪৭ আশরা
ল 

ইসলাম 

০৪ ০৭ টা র চর টা র চর  

1666. মাছাঃ িশ 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৩৮০০০০২২ িপং- 
খিবর 
উি ন 

০৪ ০৭ আঃপঃবাড়ী আঃপঃবাড়ী  

1667. র হাসনা 
বগম 

২৮ ৭৩১৩৬৫১৫০১৩৩১ র 
ইসলাম 

০৩ ০৭ আঃপঃবাড়ী আঃপঃবাড়ী  

1668. নাজমা বগম ৩৭ ৪৯১৫২৩৮১৭৯৪৩৪ গালজা
র 
হােসন 

০৪ ০৭ টা র চর টা র চর  

1669. মাছাঃ র া 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৩৮০০২১৯৮ আঃ 
রিহম 

০৩ ০৭ টা র চর টা র চর  

1670. মাছাঃ ময়না 
বগম 

৪০ ৪৯১৫২৩৮১৭৮৭৭০ আ স 
ছালাম 

০৪ ০৭ টা র চর টা র চর  

1671. মাছাঃ িলিপ 
বগম 

৪২ ৪৯১৫২৩৮১৭৮৮৬১ ফা ক 
িময়া 

০৫ ০৭ টা র চর টা র চর  

1672.  মাছাঃ 
ামলী 

৩৮ ৪৯১৫২৩৮১৭৯২৫৫ আমজা
দ 
হােসন 

০৪ ০৭ টা র চর টা র চর  



1673. শাহাজািদ 
খা ন 

২৩ ৪৯১৫২৩৮০০০০২৮ িসরা
ল 
ইসলাম 

০৩ ০৭ টা র চর টা র চর  

1674. র নাহার 
বগম 

২১ ৪৯১৫২৫৭০০১৬১৪ আ  
তােহর 
কাজল 

০৫ ০৭ আঃপঃবাড়ী আঃপঃবাড়ী  

1675. মাসেলমা 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৩৮১৭৮০২৩ মনতাজ 
আলী 

০৫ ০৭ আঃপঃবাড়ী আঃপঃবাড়ী  

1676. া বগম ৩২ ৪৯১৫২৩৮১৭৭৭৮০ নজ ল 
ইসলাম 

০৪ ০৭ আঃপঃবাড়ী আঃপঃবাড়ী  

1677. মাছাঃ র 
নাহার 

৩৫ ৪৯১৫২৩৮১৭৯৫৮১ মিজ ল 
ইসলাম 

০৪ ০৭ টা র চর টা র চর  

1678. মাছাঃ 
শাহানাজ 

৩৫ ৪৯১৫২৩৮১৭৮৩১১ মিজ ল 
ইসলাম 

০৪ ০৭ আঃপঃবাড়ী আঃপঃবাড়ী  

1679. িবজলী বগম ৩৫ ৪৯১৫২৩৮১৭৭৯৫৫ আিম
ল 
ইসলাম 

০৪ ০৭ আঃপঃবাড়ী আঃপঃবাড়ী  

1680. শামীমা বগম ২২ ৪৯১৫২৩৮০০০০৪৪ চ দ 
িময়া 

০৩ ০৭ আঃপঃবাড়ী আঃপঃবাড়ী  

1681. সািহদা বগম ৩০ ৪৯১৫২৩৮১৭৮৫৪৫ শিহ ল 
ইসলাম 

০৪ ০৭ আঃপঃবাড়ী আঃপঃবাড়ী  

1682. িফেরাজা বগম ৩২ ৪৯১৫২৩৮১৭৭৯৭৩ জােহ
ল 
ইসলাম 

০৪ ০৭ আঃপঃবাড়ী আঃপঃবাড়ী  

1683. সািহদা বগম ৪০ ৪৯১৫২৩৮১৭৮২৫৭ উমর 
আলী 

০৪ ০৭ আঃপঃবাড়ী আঃপঃবাড়ী  

1684. আিখ র বগম ৩৮ ৪৯১৫২৩৮১৭৮৬৩৯ মকেছদ 
আলী 

০৪ ০৭ টা র চর টা র চর  

1685. গালাপী বগম ৩০ ৪৯১৫২৩৮১৭৯২৫৭ মিম ল 
ইসলাম 

৩০ ০৭ টা র চর টা র চর  

1686. মাছাঃ িমনা 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২৩৮১৭৯৪৮৪ সােহল 
রানা 

০৪ ০৭ টা র চর টা র চর  

1687. শফালী বগম ৩৫ ৪৯১৫২৩৮১৭৯০০৫ লাল 
িময়া 

০৪ ০৭ টা র চর টা র চর  

1688. মাছাঃ ৎফা 
বগম 

৩৫ ৪৯১৫২৩৮১৭৯৩৫৪ রিফ
ল 
ইসলাম 

০৫ ০৭ টা র চর টা র চর  

1689. মাছাঃ সােহর 
বা  

৩৩ ৪৯১৫২৩৮১৭৯৪৮৫ আ ল 
হক 

০৪ ০৭ টা র চর টা র চর  

1690. মাছাঃ রী 
বগম 

২০ ৪৯২৩৩০৬০০৫২২৯ মিজ ল 
হক 

০৫ ০৭ আঃপঃবাড়ী আঃপঃবাড়ী  

1691. মাছাঃ িলিল 
বগম 

৩৮ ৪৯১৫২৩৮১৭৭৬৮৩ বা  
িময়া 

০৩ ০৭ আঃপঃবাড়ী আঃপঃবাড়ী  

1692. আ  বগম ৪০ ৪৯১৫২৩৮১৭৯৬৮৩ িফেরা
জ িময়া 

০৬ ০৭ টা র চর টা র চর  

1693. কিহ র বগম ৩৮ ৪৯১৫২৩৮১৭৮৯৯৩ বাদশা 
িময়া 

০৫ ০৭ টা র চর টা র চর  

1694. আ  বগম ৩২ ৪৯১৫২৩৮১৭৮৮৪৪ রিফ
ল 
ইসলাম 

০৫ ০৭ টা র চর টা র চর  

1695. সফালী বগম ৩৩ ৪৯১৫২৩৮১৭৯০৩২ আেয়জ 
উি ন 

০৫ ০৭ টা র চর টা র চর  

1696. পিরনা বগম ৩০ ৪৯১৫২৩৮১৭৯৭৬২ গ র ০৩ ০৭ টা র চর টা র চর  



আলী 
1697. ছািমনা বগম ২৯ ৪৯১৫২৩৮১৭৯০৫৩ আ র 

রা াক 
০৩ ০৭ টা র চর টা র চর  

1698. কিরজন বগম ৪৫ ৪৯১৫২৩৮১৭৭৭৫৬ আিম
ি ন 

০৬ ০৭ আঃ পঃ 
বাড়ী 

আঃ পঃ বাড়ী  

1699. রেবকা বগম ৩১ ৪৯১৫২৩৮১৭৮৪২১ বয়
া 

িময়া 

০৩ ০৭ আঃ পঃ 
বাড়ী 

আঃ পঃ বাড়ী  

1700. মিরয়ম বগম ৩৭ ৪৯১৫২৩৮১৭৮২৮৪ ওয়াের
ছ আলী 

০৫ ০৭ আঃ পঃ 
বাড়ী 

আঃ পঃ বাড়ী  

1701. গালাপী বগম ৩৮ ৪৯১৫২৩৮১৭৮৩০৭ আ ল 
কােশম 
ন  

০৪ ০৭ আঃ পঃ 
বাড়ী 

আঃ পঃ বাড়ী  

1702. আেনায়ারা 
বগম 

৩৫ ৪৯১৫২৩৮১৮৯২৪১ িপং- 
আঃ 
কিরম 

০৫ ০৮ চর ভার
 

চর ভার   

1703. রিশদা বগম ৩১ ৪৯১৫২৩৮১৭৯১৭৫ সিফ
ল 
ইসলাম 

০৪ ০৭ টা র চর টা র চর  

1704. িবনা বগম ৩২ ৪৯১৫২৩৮০০০০০৪ কােশম 
আলী 

০৪ ০৭ টা র চর টা র চর  

 
1705. লাভলী বগম ৩২ ৪৯১৭৭৩১০০০৪৬৪ ই  

িময়া 
০৪ ০৭ টা র চর টা র চর  

1706. জিমলা বগম ৩৩ ৪৯১৫২৩৮১৭৮৬৪৯ জয় ল 
ইসলাম 

০৪ ০৭ টা র চর টা র চর  

1707. এসেমাতারা 
বগম 

২৭ ৪৯১৯৪৫০১০২৮১৩ আশরা
ল 

হক 

০৪ ০৭ টা র চর টা র চর  

1708. কিহ র বগম ৪৫ ৪৯১৫২৩৮১৭৮০৩৪ সাই র 
রহমান 

০৬ ০৭ আঃ পঃ 
বাড়ী 

আঃ পঃ বাড়ী  

1709. রিজয়া বগম ৩৭ ৪৯১৫২৩৮১৭৮৯৮৩ চ দ 
িময়া 

০৬ ০৭ টা র চর টা র চর  

1710. শিহদা বগম ৪৫ ৪৯১৫২৩৮১৭৭৬৫৯ নছি  
িময়া 

০৫ ০৭ আঃ পঃ 
বাড়ী 

আঃ পঃ বাড়ী  

1711. িরনা বগম ২৫ ৪৯২৩৩০৪০১৫৬০৬ বলাল 
িময়া 

০৫ ০৭ টা র চর টা র চর  

1712. শাহানাজ বগম ৩৩ ৪৯১৫২৩৮১৭৭৭৮৩ রা  
িময়া 

০৩ ০৭ আঃ পঃ 
বাড়ী 

আঃ পঃ বাড়ী  

1713. কিহ র বগম ২৯ ৪৯১৫২৩৮১৭৮৪০৩ মিম র 
রহমান 

০৪ ০৭ আঃ পঃ 
বাড়ী 

আঃ পঃ বাড়ী  

1714. তাজমা বগম ৩৩ ৪৯১৫২৩৮১৮১৫১৯ আিম
র 
রহমান 

০৪ ০৭ আঃ পঃ 
বাড়ী 

আঃ পঃ বাড়ী  

1715. ক না বগম ৩৩ ৪৯১৫২৩৮১৭৮৮৫২ মিজ ল 
ইসলাম 

০৪ ০৭ টা র চর টা র চর  

1716. মাছাঃ শফালী 
বগম 

২৬ ৪৯১৫২৩৮০০০২৪৮ মাঃ 
সালাম 
িময়া 

০৩ 
জন 

০৮ চর ভার  চর 
ভার  

 

1717. মাছাঃ মিত 
পারবিত  

৩২ ৪৯১৫২৩৮১৮০১২৯ মাঃ 
মিতলা
ল  

০৪ 
জন 

০৮ চর ভার  চর 
ভার  

 

1718. মাছাঃ িজনা ৩০ ৪৯১৫২৩৮১৮১৪৪০ মাঃ ০৪ ০৮ চর ভার  চর  



বগম  সিফ
ল  

জন ভার  

1719. মাছাঃ রিশদা 
খা ন 

৪০ ৪৯১৫২৩৮১৮০৪৩৮ মাঃ 
হািকম 
আলী  

০৫ 
জন 

০৮ চর ভার  চর 
ভার  

 

1720. মাছাঃ 
মমতাজ বগম 

৩০ ৪৯১৫২৩৮১৮০৭৫৪ মাঃ 
গালাপ 

উি ন  

০৫ 
জন 

০৮ চর ভার  চর 
ভার  

 

1721. মাছাঃ লািল 
বগম 

২১ ৪৯১৫২৩৮০০০২৫৩ মাঃ 
আিন র 
রহমান  

০৪ 
জন 

০৮ চর ভার  চর 
ভার  

 

1722. মাছাঃ সলীনা 
খা ন 

৪২ ৪৯১৫২৩৮১৮১১৩৮ মাঃ 
আ ল 
মা ান 

০৫ 
জন 

০৮ চর ভার  চর 
ভার  

 

1723. মাছাঃ িবজিল 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৩৮১৮১৪৪৯ মাঃ 
শিফ
ল  

০৪ 
জন 

০৮ চর ভার  চর 
ভার  

 

1724. মাছাঃ 
আ আরা  

৫০ ৪৯১৫২৩৮১৮০৪৮৭ মাঃ 
মিজবর 
রহমান 

০৬ 
জন 

০৮ চর ভার  চর 
ভার  

 

1725. মাছাঃ হািমদা 
বগম 

৩৯ ৪৯১৫২৩৮১৭৮৪৩৬ মাঃ 
ফিরদ 
উি ন  

০৫ 
জন 

০৮ চর ভার  চর 
ভার  

 

1726. মাছাঃ কলপনা 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২৩৮০০০২৪৪ মাঃ 
রনবী 

িময়া  

০৪ 
জন 

০৮ চর ভার  চর 
ভার  

 

1727. মাছাঃ আছমা 
বগম 

৩৩ ৪৯১৫২৩৮১৮০৮৩৭ মাঃ 
িফয়া

র 
রহমান 

০৫ 
জন 

০৮ চর ভার  চর 
ভার  

 

1728. মাছাঃ 
মােলকা খা ন 

৫০ ৪৯১৫২৩৮১৮১০৭৪ মাঃ 
ছাম ল 
হক  

০৬ 
জন 

০৮ চর ভার  চর 
ভার  

 

1729. মাছাঃ িরনা 
বগম 

২৬ ৪৯১৫২৩৮০০০২৫৯ মাঃ 
এনা ল 
হক  

০৫ 
জন 

০৮ চর ভার  চর 
ভার  

 

1730. মাছাঃ পালী 
বগম 

২১ ৪৯১৫২৩৮০০০২৫৯ মাঃ 
মাহা র 
রহমান 

০৪ 
জন 

০৮ চর ভার  চর ভার   

1731. মাছাঃ 
মনিজনা বগম  

৩৮ ৪৯১৫২৩৮১৮০২৬৪ ত- 
ম  
িময়া 

০৩ 
জন 

০৮ চর ভার  চর ভার   

1732. মাছাঃ লাভলী 
বগম  

৪৮ ৪৯১৫২৩৮১৮০১১৯ মাঃ 
রা  
িময়া 

০৪ 
জন 

০৮ চর ভার  চর ভার   

1733. মাছাঃ ছােমনা 
বগম 

৪৭ ৪৯১৫২৩৮১৮০৮৭৫ মাঃ 
তােলফ 
আলী  

০৪ 
জন 

০৮ চর ভার  চর ভার   

1734. মাছাঃ স া 
বগম 

২৪ ৪৯১৫২৩৮০০০০৪১ মাঃ 
িমজা
র 
রহমান 

০৫ 
জন 

০৮ চর ভার  চর ভার   

1735. মাছাঃ রিহমা ৪৮ ৪৯১৫২৩৮১৮০২৮২ ত- ০৪ ০৮ চর ভার  চর ভার   



বগম নিবর 
হােসন  

জন 

1736. মাছাঃ ছািবয়া 
বগম  

৩৮ ৪৯১৫২৩৮১৮১৮৫৮ মাঃ 
গ র 
বাদশা  

০৫ 
জন 

০৮ চরআঃপলাশবািড় চর ভার   

1737. মাছাঃ জাহানারা 
বগম 

৩৬ ৪৯১৫২৩৮১৮১২৬৪ মাঃ 
আঃ 
গ র 

০৫ 
জন 

০৮ চরআঃপলাশবািড় চরআঃপলাশ
বািড় 

 

1738. মাছাঃ ির 
বগম 

২৯ ৪৯১৫২৩৮১৮১৫৭৩ মাঃ 
মিজ
ল  

০৪ 
জন 

০৮ চরআঃপলাশবািড় চরআঃপলাশ
বািড় 

 

1739. মাছাঃ আিবয়া 
বগম 

২১ ৪৯০৪১৬০০০০৮৬ মাঃ 
একরা

ল 
হক 

০৪ 
জন 

০৮ চরআঃপলাশবািড় চরআঃপলাশ
বািড় 

 

1740. মাছাঃ মিমনা 
বগম 

৩১ ৪৯১৫২৩৮১৮১৮১৯ মাঃ 
আ স 
ছালাম 

০৬ 
জন 

০৮ চরআঃপলাশবািড় চরআঃপলাশ
বািড় 

 

1741. মাছাঃ সিলনা 
বগম 

২৮ ৪৯২৫২০৪১১৭৩৪১ মাঃ 
আলম 
িময়া 

০৪ 
জন 

০৮ চরআঃপলাশবািড় চরআঃপলাশ
বািড় 

 

1742. মাছাঃ ক না 
বগম 

২৭ ৪৯১৫২৩৮০০০১৯৪ মাঃ 
িনর 
আশা 

০৫ 
জন 

০৮ চরআঃপলাশবািড় চরআঃপলাশ
বািড় 

 

1743. মাছাঃ ফিজলা 
বগম 

৩৯ ৪৯১৫২৩৮১৮২১৮০ মাঃ 
মা

ফা 
আলী 

০৪ 
জন 

০৮ চরআঃপলাশবািড় চরআঃপলাশ
বািড় 

 

 
1744. মাছাঃ িবলিকছ 

বগম 
২৪ ৪৯১৫২৩৮০০০০৬৫ মাঃ 

মাকেল
র হক 

০৪ 
জন 

০৮ চরআঃপলাশবািড় চরআঃপলাশ
বািড় 

 

1745. মাছাঃ ফােতমা 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৩৮১৮১৩৬৬ মাঃ 
ফজ  
িময়া 

০৫ 
জন 

০৮ চরআঃপলাশবািড় চরআঃপলাশ
বািড় 

 

1746. মাছাঃ পালী 
বগম 

৩৯ ৪৯১৫২৩৮১৮০৭০৬ মাঃ 
আই ল 
হক 

০৪ 
জন 

০৮ চর ভার  চর ভার   

1747. মাছাঃ 
রােকয়া বগম 

৪৭ ৪৯১৫২৩৮১৮০৭৩৩ মাঃ 
সাবান 

আলী 

০৬ 
জন 

০৮ চর ভার  চর ভার   

1748. মাছাঃ মিমনা 
বগম 

৩৬ ৪৯১৫২৩৮১৮১০৫৯ মাঃ 
িসরা ল 
ইসলাম 

০৩ 
জন 

০৮ চর ভার  চর ভার   

1749. মাছাঃ খিচরন 
বগম 

৪৮ ৪৯১৫২৩৮১৮০০২০ মাঃ 
হােসন 

আলী 

০৩ 
জন 

০৮ চর ভার  চর ভার   

1750. মাছাঃ নাজমীন 
বগম 

২৩ ৪৯১৫২৩৮০০০০৩৩ মাঃ 
লাল 

হক 

০৫ 
জন 

০৮ চর ভার  চর ভার   

1751. মাছাঃ সািহদা 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২৭৬২১০৯৮২ মাঃ 
লাভ  
িময়া 

০৫ 
জ
ন 

০৮ চরআঃপলাশবািড় চরআঃপলাশ
বািড় 

 



1752. মাছাঃ 
জাহানারা বগম 

৩৫ ৪৯১৫২৩৮১৮২৯২৩ মাঃ 
আ ল 
জিলল  

০
৩ 
জ
ন 

০৮ চরআঃপলাশবািড় চরআঃপলাশ
বািড় 

 

1753. মাছাঃ সািহদা 
বগম 

৩৩ ৪৯১৫২৩৮১৮১৫৭৮ মাঃ 
লাল 
িময়া 

০
৩ 
জ
ন 

০৮ চরআঃপলাশবািড় চরআঃপলাশ
বািড় 

 

1754. মাছাঃ ফােতমা 
বগম 

৩১ ৪৯১৫২৩৮১৮১২৯৮ মাঃ 
বলাল 
হােসন 

০
৩ 
জ
ন 

০৮ চরআঃপলাশবািড় চরআঃপলাশ
বািড় 

 

1755. মাছাঃ িশ 
বগম 

৩১ ৪৯১৫২৩৮১৮১৯৬২ মাঃ 
মিফ ল 
ইসলাম 

০
৩ 
জ
ন 

০৮ চরআঃপলাশবািড় চরআঃপলাশ
বািড় 

 

1756. মাছাঃ সিলনা 
বগম 

৪২ ৪৯১৫২৩৮১৭৯৯৮৯ মাঃ 
ছাবান 

আলী 

০৫ ০৮ চর ভার  চর ভার   

1757. মাছাঃ সািহদা 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৩৮১৮০৫৫৬ জামাল 
উি ন 
বা  

০৪ ০৮ চর ভার  চর ভার   

1758. মাছাঃ 
খােতজা বগম 

৩৩ ৪৯১৫২৩৮১৮১০৭৬ মাঃ  
মাই ল 
ইসলাম 

০৩ 
জন 

০৮ চর ভার  চর ভার   

1759. মাছাঃ রিশদা 
বগম 

৩৫ ৪৯১৫২৩৮১৮০৯৪২ মাঃ 
আই র 
আলী 

০৫ 
জন 

০৮ চর ভার  চর ভার   

1760. মাছাঃ মিজনা 
বগম 

২২ ৪৯১৫২৩৮০০০০৩৯ মাঃ 
মকেছদ 
আলী 

০৫ 
জন 

০৮ চর ভার  চর ভার   

1761. মাছাঃ মমতাজ 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৩৮১৭৯৯৩৭ মাঃ 
আ ল 
কােদর 

০৩ 
জন 

০৮ চর ভার  চর ভার   

1762. মাছাঃ আ না 
কগম 

২৭ ৪৯১৫২৩৮০০২৬৯৫ মাঃ 
রহমান 
ইসলাম 

০৫ 
জন 

০৮ চর ভার  চর ভার   

1763. সিলনা 
বগম 

৪২ ৪৯১৫২৩৮১৮৩৬৮৭ মাঃ আঃ 
সাবান 

০৪ ০৯ বড়াইবাড়ী বড়াইবাড়ী  

1764. আিছয়া 
বগম 

৪২ ৪৯১৫২৩৮১৮৩১১০ মাঃ 
ফয়জার 
আলী 

০৪ ০৯ ভার  ভার   

1765. হািমদা 
বগম 

২৪ ৪৯১৫২৩৮০০০২১৫ আলমগীর 
হােসন 

০৪ ০৯ ভার  ভার   

1766. গালাপী 
বগম 

৩৩ ৪৯১৫২৩৮১৮৩৬০৬ জমেসদ 
আলী 

০৫ ০৯ বড়াইবাড়ী বড়াইবাড়ী  

1767. রােবয়া 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২৩৮১৮২৮৬৯ ফজ  
িময়া 

০৩ ০৯ ভার  ভার   

1768. আিছয়া 
বগম 

৩৯ ৪৯১৫২৩৮১৮৩৯১৫ ৎফর 
রহমান 

০৫ ০৯ ভার  ভার   

1769. খািদজা 
বগম 

৩৫ ৪৯১৫২৩৮১৮২৫১১ নজ ল 
ইসলাম 

০৪ ০৯ ভার  ভার   

1770. মিজনা ৩১ ৪৯১৫২৩৮১৮৩৩৭৮ আিন র ০৫ ০৯ ভার  ভার   



বগম রহমান 
1771. রােবয়া 

বগম 
২৯ ৪৯১৫২৩৮১৮৩১৯৫ মা দ 

িময়া 
০৪ ০৯ ভার  ভার   

1772. রােহলা 
বগম 

৩৮ ৪৯১৫২৩৮১৮৩০৫১ ল 
ইসলাম 

০৪ ০৯ ভার  ভার   

1773. ফােতমা 
বগম 

৩৭ ৪৯১৫২৩৮১৮৩৭৪৪ মক ল 
ইসলাম 

০৫ ০৯ বড়াইবাড়ী বড়াইবাড়ী  

1774. চিলমা 
বগম 

৩৫ ৪৯১৫২৩৮১৮৩৬১২ আিম র 
রহমান 

০৪ ০৯ বড়াইবাড়ী বড়াইবাড়ী  

1775. ফােতমা 
বগম 

৩১ ৪৯১৫২৩৮২৯৩৮৬৩ মাঃ রতন 
িময়া 

০৪ ০৯ ভার  ভার   

1776. আেলয়া 
বগম 

৪৩ ৪৯১৫২৩৮১৮২৬৬৩ আশরা ল 
হক 

০৬ ০৯ ভার  ভার   

1777. রিশদা 
বগম 

২২ ৪৯১৫২৩৮০০০২৭৬ জিলল 
িময়া 

০৪ ০৯ বড়াইবাড়ী বড়াইবাড়ী  

1778. মঘলা 
খা ন 

২৩ ৪৯১৫২৩৮০০০২৯৮ িমলন 
িময়া 

০৪ ০৯ ভার  ভার   

1779. রিমচা 
বগম 

২১ ৪৯১৫২৩৮০০০১৩৬ আিত ল 
রহমান 

০৩ ০৯ ভার  ভার   

1780. র বা  
বগম 

২৬ ৪৯১৫২৩৮০০০২৮৩ হােসন 
আলী 

০৪ ০৯ ভার  ভার   

1781. আছমা 
বগম 

২৪ ৪৯১৫২৩৮০০০২৩০ িরয়া ল 
ইসলাম 

০৪ ০৯ ভার  ভার   

1782. র জাহান 
বগম 

৪০ ৪৯১৫২৩৮১৮২৫৫২ আঃ 
মা ান 

০৩ ০৯ ভার  ভার   

1783. খােতজা 
বগম 

৪৯ ৪৯১৫২৩৮১৮২৮৪৮ আ ল 
কােশম 
আলী 

০৩ ০৯ ভার  ভার   

1784. সািজনা 
বগম 

৪৫ ৪৯১৫২৩৮১৮৩৭৯১ শাহাজামা
ল 

০৪ ০৯ বড়াইবাড়ী বড়াইবাড়ী  

1785. রাকসানা 
বগম 

২৩ ৪৯১৫২৩৮০০০০২৭ এরশাদ 
আলী 

০৪ ০৯ বড়াইবাড়ী বড়াইবাড়ী  

1786. মিজনা 
বগম 

৩৩ ৪৯১৫২৩৮১৮৩৭৮৯ আিলফ 
উি ন 

০৪ ০৯ বড়াইবাড়ী বড়াইবাড়ী  

1787. জিমলা 
বগম 

৪০ ৪৯১৫২৩৮১৮৩১৩৪ র 
আলী 

০৫ ০৯ ভার  ভার   

1788. মিজনা 
বগম 

৪০ ৪৯১৫২৩৮১৮২৫৫৭ নােদর 
আলী 

০৪ ০৯ ভার  ভার   

1789. র কা 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৩৮১৮২৩৩৩ মিম র 
ইসলাম 

০৩ ০৯ ভার  ভার   

1790. শািহদা 
বগম 

৪০ ৪৯১৫২৩৮১৮২৪৩৩ হােসন 
আলী 

০৪ ০৯ ভার  ভার   

1791. মিজদা 
বগম 

২৭ ৪৯১৫২৩৮১৭৮২৩৬ ল ল 
আহেমদ 

০৩ ০৯ বড়াইবাড়ী বড়াইবাড়ী  

1792. মিরয়ম 
বগম 

৪২ ৪৯১৫২৩৮১৮৩২৩১ আঃ 
ছা ার 

০৪ ০৯ ভার  ভার   

1793. ফােতমা 
বগম 

৪৪ ৪৯১৫২৩৮১৮২৪৫৩ আ ল 
কােশম 

০৩ ০৯ ভার  ভার   

1794. ময়না বগম ৩৫ ৪৯১৫২৩৮১৮২৫৫৫ বিকয়ত 
উ া 

০৬ ০৯ ভার  ভার   

1795. মি কা 
বগম 

৩০ ৪৯১৫২৩৮১৮৩১০৩ আশরা ল 
িময়া 

০৪ ০৯ ভার  ভার   



1796. রিহমা 
বগম 

৪০ ৪৯১৫২৩৮১৮২৬৭৪ আঃ 
কােদর 

০২ ০৯ ভার  ভার   

1797. ফিজলা 
খা ন 

৩৫ ৪৯১৫২৩৮০০০৩৬৫ বা  িময়া ০৩ ০৯ ভার  ভার   

1798. রােশদা 
বগম 

২৭ ৪৯১৫২৩৮০০০২৯৩ মাই ল 
ইসলাম 

০৪ ০৯ ভার  ভার   

1799. ঝলমিল 
বগম 

৪৫ ৪৯১৫২৩৮১৮৩৪০০ মিজবর 
রহমান 

০৫ ০৯ ভার  ভার   

1800. ফােতমা 
বগম 

৩৪ ৪৯১৫২৩৮১৮৩৪১৭ মাজাে
ল হক 

০৩ ০৯ ভার  ভার   

1801. এসওয়ারা 
বগম 

২৮ ৪৯১৫২৩৮২৯১২৩৪ মজ  য়া ০৪ ০৯ ভার  ভার   

1802. রওশনারা 
বগম 

৪৭ ৪৯১৫২৩৮১৮৩৪৩৫ ফরেদৗস 
িময়া 

০৪ ০৯ ভার  ভার   

1803. লাভলী 
বগম 

২৯ ৪৯১৫২৩৮১৮২৭৬৯ সিহ ল 
ইসলাম 

০৪ ০৯ ভার  ভার   

1804. মৗ মী 
বগম 

২১ ৪৯১৫২৫৭০০৫৫৭১ জাবাই ল 
ইসলাম 

১০ ০৯ ভার  ভার   

1805. সিহদা 
বগম 

৩২ ৪৯১৫২৩৮১৮৩৯৬২ আঃ 
জিলল  

০৪ ০৯ ভার  ভার   

1806. আিরফা 
বগম 

২২ ৪৯১৫২৩৮০২৭৫৪ মাহা ল 
ইসলাম 

০৮ ০৯ ভার  ভার   

1807. িশি  বগম ২৬ ৪৯১৭৭৩১১০০৬৫০ ল 
িময়া 

০৭ ০৯ ভার  ভার   

1808. িমনা বগম ২৯ ৪৯১৫২৩৮১৮৩৮১৭ জালাল 
িময়া 

০৪ ০৯ বড়াইবাড়ী বড়াইবাড়ী  

1809. 
                                      
  

মােশদা 
ইউিনয়ন  ◌ঃ 
ঘাগাদহ 

২৯ মিহর উি ন ৩ ০১ চতার খামার চতার খামার   

1810. আছমা ৩২ সিহ ল ইসলাম ৪ ০১ চতার খামার চতার খামার   
1811. মিজদা  ৩১ আমজাদ ২ ০১ চতার খামার চতার খামার   
1812. আকিলমা ২৮ শিহ ল ইসলাম ৫ ০১ চতার খামার চতার খামার   
1813. শিরফা ২৯ শিফ ল ৩ ০১ চতার খামার চতার খামার   
1814. ফিরদা ২০ শািহ র ৩ ০১ চতার খামার চতার খামার   
1815. ফিরদা ২২ আ: আিলম ৪ ০১ চতার খামার চতার খামার   
1816. মাহ দা ৩৩ মানাববর ২ ০১ চতার খামার চতার খামার   
1817. র বা  ৩৭ তা ল ৪ ০১ চতার খামার চতার খামার   
1818. ফােতমা  ২২ আির ল ৩ ০১ চতার খামার চতার খামার   
1819. আকিলমা ৩১ এরশা ল হক ৪ ০১ চতার খামার চতার খামার   
1820. শিরফা ৩৩ তাজাে ল ২ ০১ চতার খামার চতার খামার   
1821. জা া ন নছা ২৪ মাহালম ৫ ০১ চতার খামার চতার খামার   
1822. আ  বগম  মজ  িময়া ৩ ০১ চতার খামার চতার খামার   
1823. আফেরাজা  ২৮ মিম ল ৩ ০১ চতার খামার চতার খামার   
1824. শাম না রানী ২১ অ ল চ  ৪ ০১ উ র খামার চতার খামার   
1825. িশ বগম ২১ সা  িময়া ২ ০১ সিতবািড় সিতবািড়   
1826. রােশদা ৩০ রজাউল কিরম ৪ ০১ সিতবািড় সিতবািড়   
1827. শািহনা বগম ৩৪ আ: হািকম ৩ ০১ নােগর খামা নােগর খামার   
1828. রাসনা বগম ২২ এরশা ল হক ৪ ০১ কবেলর িভটা কবেলর িভটা   
1829. শােহরা বগম  ৪৩ বিদয়ত ২ ০১ চতার খামার চতার খামার   
1830. মাহা দা   ২২ মাই ল ৫ ০১ চতার খামার চতার খামার   
1831. সািকনা ২৩ ফজলার ৩ ০১ লÿÿর খামার লÿÿর খামার   
1832. রিজয়া ২১ সিফ ল ৩ ০১ কবেলর িভটা কবেলর িভটা   



1833. আলিমনা ২০ ফজ ল হক ৪ ০১ কবেলর িভটা কবেলর িভটা   
1834. ক না রানী ২৯ গািব  ২ ০১ মার পাড়া মার পাড়া   
1835. রিশদা বগম ৩১ আ: মিজদ ৪ ০১ মার পাড়া মার পাড়া   
1836. রসমা ২৪ িজয়াউর ৩ ০১ উ: চাে র 

খামার 
উ: চাে র খামর   

1837. জিমলা ২৪ আ: জববার ৪ ০১ উ: চাে র 
খামার 

উ: চাে র খামর   

1838. আফর জা ২৩ ফজ ল হক ২ ০১ উ: চাে র 
খামার 

উ: চাে র খামর   

1839. মিজনা ২৭ এমদা ল হক ৫ ০১ সিতবািড় সিতবািড়   
1840. মমতাজ  ২৭ সিফ ল ৩ ০১ সিতবািড় সিতবািড়   
1841. শােহদা  ২৪ খাইর ল ৩ ০১ সিতবািড় সিতবািড়   
1842. ক মী রাণী  ২৬ মঘলাল ৪ ০১ সিতবািড় সিতবািড়   
1843. বােনচা ২৮ শাহাজালাল ২ ০১ সিতবািড় সিতবািড়   
1844. নািজনা ৩২ ম বর ৪ ০১ নােগর খামার নােগর খামার   
1845. সিজনা   ২৮ ফজলার ৩ ০১ চতার খামার চতার খামার   
1846. উে  ল ম ২০ আিজ ল হক ৪ ০১ চতার খামার চতার খামার   
1847. আিমরন   ৩৯ তাজাে ল ২ ০১ চতার খামার চতার খামার   
1848. া বগম  ২০ আিজ ল হক ৫ ০১ লÿÿর খামার লÿÿর খামার   
1849. জিমলা ৩২ আ: ছামাদ ৩ ০১ কবেলর িভটা কবেলর িভটা   
1850. শংকরী  ২৯ ামল ৩ ০১ উ: চাে র 

খামার 
উ: চাে র খামার   

1851. মী রাণী  ৩২ ভাষ চ  ৪ ০১ উ: চাে র 
খামার 

উ: চাে র খামার   

1852. শাহাজাদী  ৩০ আ: কিরম ২ ০১ সিতবািড় সিতবািড়   
1853. হািলমা  ৩৩ আই ব আলী ৪ ০১ নােগর খামার নােগর খামার   
1854. মিজনা  শাহআলম ৩ ০১ মার পাড়া মার পাড়া   
1855. ববী খা ন  ২২ রিফ ল ৩ ০১ মার পাড়া মার পাড়া   
1856. আিছয়া ৩৫ শাহাজম  ০২ হািজর  হািজর    
1857. আেমনা/  ৩২ নজর ল  ০২ হািজর  হািজর    
1858. আ মানআরা/  ২৮ ই ািহম  ০২ হািজর  হািজর    
1859. বাতািস/  ৩০ সা লাল  ০২ হািজর  হািজর    
1860. রবা /  ২৮ আিন র  ০২ হািজর  হািজর    
1861. কিহ র /  ৩২ তা ল  ০২ হািজর  হািজর    
1862. ছািকলা/  ৩৪ মাকেছদ  ০২ হািজর  হািজর    
1863. ফােতমা/  ৩০ হিববর  ০২ হািজর  হািজর    
1864. ল লী/  ২৮ সানালাল  ০২ হািজর  হািজর    
1865. মহামায়া/  ৩৫ রতন চ   ০২ ঘাগাদহ ঘাগাদহ   
1866. িরতা রানী/  ২৬ িনমল  ০২ ঘাগাদহ ঘাগাদহ   
1867. নয়নবালা/  ৪৭ পচা চ   ০২ ঘাগাদহ ঘাগাদহ   
1868. র া রানী/  ২৯ ভালা  ০২ ঘাগাদহ ঘাগাদহ   
1869. িশিরনা/  ৩৫ শিফ ল  ০২ চ য়া পাড়া চ য়া পাড়া   
1870. ফিজলা/  ৩৫ এনতা ল  ০২ চ য়া পাড়া চ য়া পাড়া   
1871. মমতাজ/  ৩১ শাহালম  ০২ চ য়া পাড়া চ য়া পাড়া   
1872. িরনা/  ২৯ রিবউল  ০২ চ য়া পাড়া চ য়া পাড়া   
1873. রাকসানা/  ৩৩ আ: রহমান  ০২ কািচচর কািচচর   
1874. মিমনা/  ৪৫ রজামাল  ০২ মরাটারী মরাটারী   
1875. গালাপী/  ২৮ আবজাল  ০২ কািচচর  কািচচর   
1876. কিহ র/  ২৫ খাকা  ০২ কািচচর কািচচর   
1877. সািজনা/   আ: হািকম  ০২ সরদার পাড়া সরদার পাড়া   
1878. লাইলী/  ৪০ হািনফ  ০২ সরদার পাড়া সরদার পাড়া   
1879. বােনছা/  ৪০ আ: সাহরাব  ০২ সরদার পাড়া সরদার পাড়া   



1880. ছােলমা/  ৪৪ খিল র  ০২ সরদার পাড়া সরদার পাড়া   
1881. রহানা/  ২৭ রজাউল  ০২ সরদার পাড়া সরদার পাড়া   
1882. খািদজা/  ২৯ ফজ ল  ০২ সরদার পাড়া সরদার পাড়া   
1883. শািহদা/  ৩৩ শাহা ি ন  ০২ সরদার পাড়া সরদার পাড়া   
1884. আেনায়ারা /  ২৮ শিহ ল  ০২ সরদার পাড়া সরদার পাড়া   
1885. ছিলমা/  ৩২ ফজ   ০২ সরদার পাড়া সরদার পাড়া   
1886. তাপিস/  ২৮ উেপন চ   ০২ দ: চাে র 

খামার 
দ: চাে র খামা   

1887. মাসেলমা/  ৩০ মিজবর  ০২ দ: চাে র 
খামার 

দ: চাে র খামা   

1888. হািলমা/  ২৩ আিজ ল  ০২ দ: চাে র 
খামার 

দ: চাে র খামা   

1889. কনকবালা/  ৩৮ তরন চ   ০২ দ: চাে র 
খামার 

দ: চাে র খামা   

1890. ফিজলা/  ৩৮ ৎফর  ০২ দ: চাে র 
খামার 

দ: চাে র খামা   

1891. সাধনা /  ৩০ মন চ   ০২ দ: চাে র 
খামার 

দ: চাে র খামা   

1892. অ না রানী/  ২২ বালাকাম   ০২ দ: চাে র 
খামার 

দ: চাে র খামা   

1893. শািম বালা/  ৩০ নারায়ন  ০২ দ: চাে র 
খামার 

দ: চাে র খামা   

1894. লিত/  ৪২ নট   ০২ দ: চাে র 
খামার 

দ: চাে র খামা   

1895. জাসনা/  ৩৬ আেনায়ার  ০২ দ: চাে র 
খামার 

দ: চাে র খামা   

1896. মহেসনা/  ২৮ ন  িময়া  ০২ কবেলর িভটা কবেলর িভটা   
1897. শািহনা/   কিবর উি ন  ০২ কবেলর িভটা কবেলর িভটা   
1898. ছিলমা/  ৩১ এরশা ল  ০২ কবেলর িভটা কবেলর িভটা   
1899. আ য়ারা/  ৩৯ জািমর  ০২ কবেলর িভটা কবেলর িভটা   
1900. হািমদা /  ২২ তা ল  ০২ মরাটারী মরাটারী   
1901. হাসনা/  ৩৯ মক ল  ০২ মরাটারী মরাটারী   
1902. জাসনা/  ৩৩ আ িফয়ান  ০২ মরাটারী মরাটারী   
1903. শিরফা/  ২৭ বলাল  ০২ মরাটারী মরাটারী   
1904. িলিপ/  ২৯ ইসমাইল  ০২ মরাটারী মরাটারী   
1905. িরতা বগম/  ৩৫ ইউ ব  ০২ মরাটারী মরাটারী   
1906. িফেরাজা/  ২৬ রিবউল  ০২ মরাটারী মরাটারী   
1907. হািলমা/  ৪৭ বিছর উি ন  ০২ মরাটারী মরাটারী   
1908. আিপয়ারা/  ৩২ আেনায়ার  ০২ মরাটারী মরাটারী   
1909. হািলমা/  ৩১ ইউ ছ  ০২ মরাটারী মরাটারী   
1910. মিরয়ম/  ২৮ আ: রিহম  ০২ মরাটারী মরাটারী   
1911. মিজনা/ ৩৬ জামাল  ০২ মরাটারী মরাটারী   
1912. রবা /  ৩০ র লআিমন  ০২ মরাটারী মরাটারী   
1913. জিমলা  ৩০ জ র ল হক  ০২ দ: চাে র 

খামার 
দ: চাে র খামা   

1914. মৗ মী  ২৬ নজর ল  ০২ মরাটারী মরাটারী   
1915. িলিপ  ২১ রিফ ল  ০২ মরাটারী মরাটারী   
1916. জহরা ২৭ শািহ র  ০২ মরাটারী মরাটারী   
1917. তহিমনা  ২৮ িসরা ল  ০২ মরাটারী মরাটারী   
1918. সিজনা   ৩৩ জািহ ল  ০৩ মার  মার    
1919. আছমা ৪৮ ছাবান  ০৩ মার  মার    
1920. আকিলমা ২৯ শাহালম  ০৩ মার  মার    



1921. আনিজনা  ৩০ মহাববত  ০৩ মার  মার    
1922. হাছনা ৪১ বািনজ উি ন  ০৩ মার  মার    
1923. কামর াহার ৩০ রিফ ল  ০৩ মার  মার    
1924. মিরয়ম   ২১ মিজবর  ০৩ মার  মার    
1925. রিশদা   ২৩ হািম ল  ০৩ মার  মার    
1926. মিমনা ৪২ ইউ ছ  ০৩ ভলার িভটা ভলার িভটা   
1927. আমিবয়া  ২৪ আিমর  ০৩ সানালীর  সানালীর    
1928. শারিমন ৩৩ রজামাল  ০৩ সানালীর  সানালীর    
1929. আফেরাজা ২৯ র ইসলাম  ০৩ সানালীর  সানালীর    
1930. ফােতমা  ৩৫ িরয়াজউি ন  ০৩ সানালীর  সানালীর    
1931. জািমলা ৩৬ িসরা ল  ০৩ সানালীর  সানালীর    
1932. আল মা  ২৩ আ ল  ০৩ গাপােলর 

খামার 
গাপােলর খামার   

1933. রািজনা  ২৮ তা ল  ০৩ সানালীর  সানালীর    
1934. আনিজনা ২৮ হািব র  ০৩ সানালীর  সানালীর    
1935. সাম াহার  ২৩ আলম  ০৩ সানালীর  সানালীর    
1936. া ২৭ হািফজ  ০৩ গাপােলর 

খামার  
 গাপােলর খামার   

1937. র নাহার  শিহ ল  ০৩ মার  মার    
1938. আলিমনা  ৩৩ মাসেলম  ০৩ মার  মার    
1939. জাসনা ৩৬ িরন  ০৩ গাপােলর 

খামার 
গাপােলর খামার   

1940. শিরফা  ২৮ শািহ র  ০৩ গাপােলর 
খামার 

গাপােলর খামার   

1941. মিরয়ম  ৩১ মিমন  ০৩ গাপােলর 
খামার 

গাপােলর খামার   

1942. া ২১ ইয়া ল  ০৩ গাপােলর 
খামার 

গাপােলর খামার   

1943. খািদজা  ৩৫ ইউ ছ  ০৩ গাপােলর 
খামার 

গাপােলর খামার   

1944. পার ল ৩৪ আ: হাই  ০৩ গাপােলর 
খামার 

গাপােলর খামার   

1945. িফেরাজা ২৩ হািব র  ০৩ গাপােলর 
খামার 

গাপােলর খামার   

1946. আফেরাজা  ৩১ িজয়াউল  ০৩ ভলার িভটা ভলার িভটা   
1947. জােয়দা  ২৪ তাজাম  ০৩ ভলার িভটা ভলার িভটা   
1948. হািমদা   ৩১ হােয়বর  ০৩ ভলার িভটা ভলার িভটা   
1949. মা  ৩২ একরা ল  ০৩ ভলার িভটা ভলার িভটা   
1950. বিবতা ২২ আলিমন  ০৩ ভলার িভটা ভলার িভটা   
1951. ফােতমা   ২৬ আশরা ল  ০৩ ভলার িভটা ভলার িভটা   
1952. আিমনা ৪০ গ   ০৩ ভলার িভটা ভলার িভটা   
1953. আফেরাজা ২৫ লাল  ০৩ ভলার িভটা ভলার িভটা   
1954. খািদজা  ২১ বাব   ০৩ ভলার িভটা ভলার িভটা   
1955. লিত  ৩৬ তাই ল  ০৩ ভলার িভটা ভলার িভটা   
1956. আিছয়া ৩৬ র ইসলাম  ০৩ ভলার িভটা ভলার িভটা   
1957. খািদজা   আ: মিজদ  ০৩ ভলার িভটা ভলার িভটা   
1958. িবজলী ২০ বা  চ   ০৩ গাপােলর 

খামার  
 গাপােল খামার   

1959. মাছেলমা ২৬ আসা ্ ামান  ০৩ দাবািড়য়ার 
িভটা 

দাবািড়য়ার িভটা   

1960. আফর জা ২৯ ফিরদ  ০৩ দাবািড়য়ার 
িভটা 

দাবািড়য়ার িভটা   



1961. ইসেমতারা  ৩০ এরশা ল  ০৩ দাবািড়য়ার 
িভটা 

দাবািড়য়ার িভটা   

1962. রািজনা   ছিকবর  ০৩ দাবািড়য়ার 
িভটা 

দাবািড়য়ার িভটা   

1963. ল ম   ২৪ নািসর  ০৩ দাবািড়য়ার 
িভটা 

দাবািড়য়ার িভটা   

1964. মিলনা  িসরা ল  ০৩ সানালীর  সানালীর    
1965. জাসনা  ২৪ রিফ ল  ০৩ দাবািড়য়ার 

িভটা 
দাবািড়য়ার িভটা   

1966. ির বগম  ৩৫ ইয়া ব  ০৩ সরকার পাড়া সরকার পাড়া   
1967. আফেরাজা  ৩৬ মাকেতল  ০৩ সরকার পাড়া সরকার পাড়া   
1968. ইনছানা  ৩১ রিফ ল  ০৩ সরকার পাড়া সরকার পাড়া   
1969. মিজরন   ২৮ মাহা ল  ০৩ দাবািড়য়ার 

িভটা 
দাবািড়য়ার িভটা   

1970. রনাহার ২৯ ফজ   ০৩ গাগলার পাড় গাগলার পাড়   
1971. শফালী  ২৯ ফজ   ০৩ গাগলার পাড় গাগলার পাড়   
1972. মিরয়ম ২৭ এনা ল  ০৩ েনর িভটা েনর িভটা    
1973. িবউ  ৪২ ইি স  ০৩ সরকার পাড়া সরকার পাড়া   
1974. আিনছা ২৯ উিকল  ০৩ সরকার পাড়া সরকার পাড়া   
1975. শাম াহার ৪১ কারবান  ০৩ সরকার পাড়া সরকার পাড়া   
1976. রিহমা ২৯ ছয়ম আলী  ০৩  দাবািড়য়ার 

িভটা 
দাবািড়য়ার িভটা   

1977. এলিমস  ২৮ মাস ািফজার  ০৩ সরকার পাড়া সরকার পাড়া   
1978. আেমনা ৩৩ তাই ল  ০৩ সরকার পাড়া সরকার পাড়া   
1979. আফেরাজা  ৩১ মিম ল  ০৩ সরকার পাড়া সরকার পাড়া   
1980. আছমা ৩২ মায়াে ম  ০৩  দাবািড়য়ার 

িভটা 
দাবািড়য়ার িভটা   

1981. আফেরাজা  ২০ র জামাল  ০৩  দাবািড়য়ার 
িভটা 

দাবািড়য়ার িভটা   

1982. মিরয়ম  ৩৫ ফজ ল হক  ০৩ সরকার পাড়া সরকার পাড়া   
1983. বিবতা  ২৯ িরয়া ল  ০৩ েনর িভটা েনর িভটা   
1984. সািমনা  ৩৮ তয়ব  ০৩ েনর িভটা েনর িভটা   
1985. সেরজা ৩০ হািবল াহ  ০৩ েনর িভটা েনর িভটা   
1986. মাসেলমা  ৩৮ জাহান  ০৩ েনর িভটা েনর িভটা   
1987. া  ২১ হািব র  ০৩ েনর িভটা েনর িভটা   
1988. লাকী ২৯ বাব   ০৪ ক িচচর ক িচচর   
1989. জসিমন ২১ ভালা  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
1990. ফােতমা  ২৮ মাস ফা  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
1991. ওসনা ৩২ আ ল  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
1992. িফেরাজা  ২৭ আশরা ল  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
1993. ছিকনা  ৩৪ শিহ ল  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
1994. হািছনা  ২২ ইয়া ল  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
1995. জাসনা  ৪০ হােসন  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
1996. মমতা  ২০ বলাল  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
1997. লালী  ২৬ হািম ল  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
1998. রােশদা  ৩৪ সিহ ল  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
1999. শািহদা  ৩২ জােহ ল  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
2000. নাজমা  ২৯ কমাল  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
2001. বিবতা  ২৫ ল  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
2002. সািবনা ২৪ আলম  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
2003. মাহা দা  ৩৬ মাকেছদ  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
2004. খািদজা ২৯ কালাম  ০৪ ক িচচর ক িচচর   



2005. মেনায়ারা ৩০ সিহ ল  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
2006. সােহদা  ৩২ হািম ল  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
2007. রবা  ২২ ছয় ল  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
2008. আফেরাজা  ২৫ মক ল  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
2009. জিনতা ২৫ বা  শখ  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
2010. িমনারা  ২৫ আঃ ছালাম  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
2011. তারা ২৫ ভালা  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
2012. সািহদা  ৩৫ হািব র  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
2013. ফােতমা  ৩৮ ম র  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
2014. রিহমা ৩৪ আিম ল  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
2015. মর চমিত ৩২   ০৪ ক িচচর ক িচচর   
2016. ফিরদা ২৮ আয়নাল  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
2017. মাসেলমা  ২০ সােহল  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
2018. লিতফা ২০ ফজ ল হক  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
2019. আকিলমা  ৩৪ শির ল  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
2020. ি  ২০ শািহন আলম  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
2021. পার ল ২৯ ছালাম  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
2022. িলিল ৩৭ ইসলাম  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
2023. হািসনা ২০ েয়ল রানা  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
2024. আফেরাজা  ২৮ আলািমন  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
2025. লালী  ৪১ আিজ ল  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
2026. মিল কা  ৪১ বজলার  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
2027. িশউলী  ৩০ আফজাল  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
2028. িবউ  ২৯ রজামাল  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
2029. রাসনা ২২ আ: মিজদ  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
2030. শািহদা ৩৪ আলতাফ  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
2031. মাহা দা  ৩৬ মাছেকত  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
2032. মিজনা  ২৫ মিম ল  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
2033. অিজফা  ২৯ ম বর  ০৪ ক িচচর ক িচচর   
2034. মালতী  ৪৪ আিছ ি   ০৫ ঘাগাদহ ঘাগাদহ   
2035. খাসনা ৩২ রেমাহা দ  ০৫ ঘাগাদহ ঘাগাদহ   
2036. নয়নতারা  ২৮ আছলাম  ০৫ ঘাগাদহ ঘাগাদহ   
2037. রােহনা ৩৭ আঃ জিলল  ০৫ ঘাগাদহ ঘাগাদহ   
2038. র িম  ২১ সা াম  ০৫ ঘাগাদহ ঘাগাদহ   
2039. িগতা ২৪ িব   ০৫ ঘাগাদহ ঘাগাদহ   
2040. র তী ২৬ পন  ০৫ ঘাগাদহ ঘাগাদহ   
2041. অ লী  ৩৫ িতলক  ০৫ ঘাগাদহ ঘাগাদহ   
2042. শিরফা  ৩১ রিবউল  ০৫ ঘাগাদহ ঘাগাদহ   
2043. খািদজা  ৩০ খিলল  ০৫ ঘাগাদহ ঘাগাদহ   
2044. আেলয়া  ৩০ মা ার  ০৫ কামার হাই া কামার হাই া   
2045. বাসিম   ৩৬ মেনার ন  ০৫ কামার হাই া কামার হাই া   
2046. ক না  ২৫   ০৫ কামার হাই া কামার হাই া   
2047. নতী  ২৭ অমল   ০৫ শািম র িভটা শািম র িভটা   
2048. িম া  ৩৫ ভাস  ০৫ শািম র িভটা শািম র িভটা   
2049. ছিকনা  ৩৬ মাকেছদ  ০৫ শািম র িভটা শািম র িভটা   
2050. কমলী ২৩ হারাধন  ০৫ শািম র িভটা শািম র িভটা   
2051. র পমালা  ৩৫ বাব   ০৫ শািম র িভটা শািম র িভটা   
2052. জানকী  ৩০ িদপ  ০৫ শািম র িভটা শািম র িভটা   
2053. রািশদা  ২২ ইয়া ব  ০৫ শািম র িভটা শািম র িভটা   
2054. র পালী ৩১ মেনার ন  ০৫ বা আছরী বা আছরী   
2055. মালা ২৬ ট   ০৫ বা আছরী বা আছরী   
2056. িশদা  ২৫ র ল আিমন  ০৫ বা আছরী বা আছরী   



2057. নাজমা   ৩১ র নবী  ০৫ বা আছরী বা আছরী   
2058. া ২২ আলম  ০৫ বা আছরী বা আছরী   
2059. রােকয়া   ২৯ ইউ ফ  ০৫ সাবনদহ সাবনদহ   
2060. সিবতা ৩৬ অ ল  ০৫ সাবনদহ সাবনদহ   
2061. মমতা  ৩১ নািসর  ০৫ সাবনদহ সাবনদহ   
2062. র া ২৬ িব   ০৫ সাবনদহ সাবনদহ   
2063. ফিরদা ২৮ হািব র  ০৫ সাবনদহ সাবনদহ   
2064. পারবতী  ২৯ আসার  চ   ০৫ সাবনদহ সাবনদহ   
2065. আেমনা  ৩৩ রিফ ল  ০৫ সাবনদহ সাবনদহ   
2066. কিহ র  ২১ মজ   ০৫ সাবনদহ সাবনদহ   
2067. আি য়া  ৩০ শিফ ল  ০৫ সাবনদহ সাবনদহ   
2068. :খমিন  ৩৬ িবশা   ০৫ সাবনদহ সাবনদহ   
2069. মিজনা ৪০ তাই ল  ০৫ সাবনদহ সাবনদহ   
2070. রনাহার   ২৭ আ: মােলক  ০৫ সাবনদহ সাবনদহ   
2071. রীনা ২৬ িনরান   ০৫ সাবনদহ সাবনদহ   
2072. মিল কা  ২৮ আজগার  ০৫ সাবনদহ সাবনদহ   
2073. মিরয়ম ৩৪ মাকেছদ  ০৫ সাবনদহ সাবনদহ   
2074. মিনকা  ২৩ হিরপদ  ০৫ সাবনদহ সাবনদহ   
2075. া ২৯ বাব   ০৫ শাখাড়ী পাড়া শাখাড়ী পাড়া   
2076. শিরফা  ৩৮ সাম ল  ০৫ শাখাড়ী পাড়া শাখাড়ী পাড়া   
2077. অচনা ৩৬ িবমল  ০৫ শাখাড়ী পাড়া শাখাড়ী পাড়া   
2078. হািলমা ২৪ রনবী  ০৫ শাখাড়ী পাড়া শাখাড়ী পাড়া   
2079. উষাবালা  ২৬ িবকাশ  ০৫ শাখাড়ী পাড়া শাখাড়ী পাড়া   
2080. বােনছা  ৩৩ আ ল  ০৬ কামার হাই া কামার হাই া   
2081. নাজমা  ২৮ মাই ল  ০৬ কামার হাই া কামার হাই া   
2082. র া ২৪ শিফ ল  ০৬ কামার হাই া কামার হাই া   
2083. ছিকনা  ২৯ জয়নাল  ০৬ কামার হাই া কামার হাই া   
2084. রােশদা  ৩২ বাব   ০৬ কামার হাই া কামার হাই া   
2085. মিজনা  ৩৭ আফজাল  ০৬ কামার হাই া কামার হাই া   
2086. আয়না  ৩২ খছি   ০৬ কামার হাই া কামার হাই া   
2087. নািসমা  ২৯ শিফ ল  ০৬ কামার হাই া কামার হাই া   
2088. মিজতা ৪০ রনবী  ০৬ কামার হাই া কামার হাই া   
2089. আফেরাজা ২০ সাই ল  ০৬ কামার হাই া কামার হাই া   
2090. হাসেনয়ারা   ২৯ রব   ০৬ কাতলামারী কাতলামারী   
2091. আিমনা  ৩৬ আফজাল  ০৬ কাতলামারী কাতলামারী   
2092. সেবদা  ৩১ লাল  ০৬ কাতলামারী কাতলামারী   
2093. লাকী ৩০ লাল  ০৬ কাতলামারী কাতলামারী   
2094. ছিলমা  ৩৭ আমজাদ  ০৬ কাজলদহ কাজলদহ   
2095. রিহমা ৪২ সমেসর  ০৬ কাজলদহ কাজলদহ   
2096. জাসনা  ২৯ আই ব  ০৬ কাজলদহ কাজলদহ   
2097. তশনা ৩২ মিজবর  ০৬ স জ পাড়া স জ পাড়া   
2098. মাসেলমা  ৩৮ আফছার  ০৬ কাজলদহ কাজলদহ   
2099. আনিজনা  ২৮ আ: গিন  ০৬ কাজলদহ কাজলদহ   
2100. রােশদা  ২৭ ছিকবর  ০৬ কাজলদহ কাজলদহ   
2101. ময়না ৩৭ রআলম  ০৬ কাজলদহ কাজলদহ   
2102. আি য়া ২৮ ল  ০৬ কাজলদহ কাজলদহ   
2103. আছমা ৪৩ জববার  ০৬ কাজলদহ কাজলদহ   
2104. শিহদা  ২৬ সর  শখ  ০৬ কাজলদহ কাজলদহ   
2105. খািদজা   ৪০ সােদক  ০৬ কাজলদহ কাজলদহ   
2106. জাসনা ৩৪ শিফ ল  ০৬ কাজলদহ কাজলদহ   
2107. তানিজনা ২২ আ: মিজদ  ০৬ কাজলদহ কাজলদহ   
2108. রিশাদা  ২৩ তাই ল  ০৬ কাজলদহ কাজলদহ   



2109. শারিমন ২৮ ফির ল  ০৬ স জ পাড়া স জ পাড়া   
2110. সা©জনা ২৩ শিফ ল  ০৬ কাজলদহ কাজলদহ   
2111. আ য়ারা   ২৩ এরশা ল  ০৬ কাজলদহ কাজলদহ   
2112. হািছনা ৩২ আ: মিজদ  ০৬ কাজলদহ কাজলদহ   
2113. আিহমা  ২৮ জ র  ০৬ কাজলদহ কাজলদহ   
2114. আনিজনা ৩৩ আ: মিজদ  ০৬ কাজলদহ কাজলদহ   
2115. মেহনাজ   ৩০ বলাল  ০৬ কাজলদহ কাজলদহ   
2116. বিবতা  ৩২ শিফ ল  ০৬ কাজলদহ কাজলদহ   
2117. ছােলমা  ৪৬ সেক ার  ০৬ কাজলদহ কাজলদহ   
2118. আেলয়া ৪৪ আ: মিজদ  ০৬ কাজলদহ কাজলদহ   
2119. িম   ২৭ তছিলম  ০৬ কাজলদহ কাজলদহ   
2120. আছমা ৪২ আফজাল  ০৬ কাজলদহ কাজলদহ   
2121. আলিমনা  ৩০ ল  ০৬ কাজলদহ কাজলদহ   
2122. আনিজনা ২৯ বিদয়াল  ০৬ কাজলদহ কাজলদহ   
2123. রৗশনারা  ২৫ ইউ ছ আলী  ০৭ চর র ল র চর র ল র   
2124. গয়না   ফজ   ০৭ চর র ল র চর র ল র   
2125. আেলয়া  ৪৩ হািব র  ০৭ চর র ল র চর র ল র   
2126. শাহানাজ  ৪৩ র ইসলাম  ০৭ চর র ল র চর র ল র   
2127. ছাম াহার  ছিফ ল  ০৭ র  র   
2128. ছিলমা  ৩২ শিফ ল  ০৭ চর র ল র চর র ল র   
2129. লালী   শিহ ল  ০৭ র  র   
2130. রনাহার    আলম  ০৭ র  র   
2131. ফিরদা   ২৮ কােশম  ০৭ থম আেলা  থম আেলা   
2132. মাছেলমা  ২২ সাই ল  ০৭ থম আেলা  থম আেলা   
2133. আফেরাজা  ৩৮ ছা ার  ০৭ থম আেলা  থম আেলা   
2134. রােশদা   ৩৪ পিনর  ০৭ থম আেলা  থম আেলা   
2135. রাসনা  ২২ হািফ ল  ০৭ র  র   
2136. আফেরাজা  ২১ তাই ল  ০৭ থম আেলা  থম আেলা   
2137. আমিবয়া   শিহ ল  ০৭ থম আেলা  থম আেলা   
2138. সিহদা   ২৭ আই ব  ০৭ র র   
2139. ছিকলা ২২ বাসারত  ০৭ র র   
2140. া  ৩৫ সমেছল হক  ০৭ র র   
2141. মাসেলমা  ৩১ সা   ০৭ র র   
2142. ফরেদৗসী  ৩৬ সাই র  ০৭ র র   
2143. কাজলী  ২২ মাকেলছ  ০৭ র র   
2144. শিরফা  র আলম  ০৭ র র   
2145. তাসিলমা   ২৮ শিহ ল  ০৭ র র   
2146. হাজরা ৩৩ ছকমাল  ০৭ র র   
2147. শাম াহার  ৩১ লবর  ০৭ র র   
2148. রােশদা   ৩৩ সা ার  ০৭ র র   
2149. পারবতী  ২৮ গল  ০৭ র র   
2150. কিহ র   ২৮ আ: রিশদ  ০৭ র র   
2151. সমস  ৩৭ মিজবর  ০৭ র র   
2152. নািছমা ২৭ শিফ ল  ০৭ র র   
2153. েকাবালা  ২৩ বং রাম  ০৭ র র   
2154. ছিকনা  ৩৩ তাই ল  ০৮ বা আছরী বা আছরী   
2155. জােহরা ৩৪ আই ব আলী  ০৮ বা আছরী বা আছরী   
2156. মারেশদা ৩১ জািকর  ০৮ বা আছরী বা আছরী   
2157. িনরতা রাণী  ২৩ িব  চ   ০৮ বা আছরী বা আছরী   
2158. কিহ র ২৯ এরশাদ  ০৮ ভেষর  ভেষর    
2159. র নাহার  ৩০ লাল  ০৮ ভেষর  ভেষর    
2160. রীনা  ২৩ আিম ল  ০৮ ভেষর  ভেষর    



2161. মিরয়ম/ ২৮ মিম ল  ০৮ র ল র র ল র   
2162. আনিজনা  ৩১ আমজাদ  ০৮ র ল র র ল র   
2163. মিরয়ম  ২১ মিম ল ( খাচমান)  ০৮ র ল র র ল র   
2164. জা া নেনছা ২০ মিফ ল  ০৮ খামার  খামার   
2165. শি  রাণী  ২০ অিনল চ   ০৮ র ল র র ল র   
2166. কাচমিত  ৩৩ আিম ল  ০৮ র ল র র ল র   
2167. নাজমা  ৩৫ আঃ শািফ  ০৮ র ল র র ল র   
2168. সািফয়া  ৩৮ আ: ছা ার  ০৮ র ল র র ল র   
2169. র বা  ২৯ মাই ল  ০৮ িগড়ার পাড় িগড়ার পাড়   
2170. বলী ৩৪ জগদীশ  ০৮ বা আছরী বা আছরী   
2171. কােল রী  ৩৯ গ  চ   ০৮ বা আছরী বা আছরী   
2172. ছিলমা  ২৩ মিম ল  ০৮ বা আছরী বা আছরী   
2173. উে  ল ম  ২৯ সাম ল  ০৮ ভেষর  ভেষর    
2174. রনাহার    মাহা ল  ০৮ র ল র র ল র   
2175. আিমনা   ৪৭ আই ব  ০৮ ভেষর  ভেষর    
2176. মিজনা  ৪৩ সা ল  ০৮ ভেষর  ভেষর    
2177. মারেশদা ২৯ ম  আলম  ০৮ খামার  খামার   
2178. জিমলা  ৩৭ সিফয়ার  ০৮ চর র ল র চর র ল র   
2179. রিমছা  ২২ সাই ল  ০৮ বা আছরী বা আছরী   
2180. িবেনািদনী  ২৩ িবরবল  ০৮ বা আছরী বা আছরী   
2181. আ য়ারা  ৩৩ নজর ল  ০৮ িগড়ার পাড় িগড়ার পাড়   
2182. ছােলমা  ২৯ রনবী  ০৮ র ল র র ল র   
2183. পার ল  ৩১ আ: কিরম  ০৮ র ল র র ল র   
2184. ৎফা ৩৩ সাহা র  ০৮ খামার র ল র খামার র ল র   
2185. ছাম াহার  ৩৪ িরয়া ল  ০৮ খামার র ল র খামার র ল র   
2186. মিরয়ম ৪৩ মাজাে ল হক  ০৮ খামার র ল র খামার র ল র   
2187. মেনায়ারা  ২৪ শিফ ল  ০৯ চর মেরর বস চর মেরর বস   
2188. সািফয়া   আিম ল  ০৯ থম আেলা থম আেলা   
2189. শিরফা ৩৪ সবেদর  ০৯ চর মেরর বস চর মেরর বস   
2190. উে  ল ম  ৩৩ আ: মিজদ  ০৯ চর মেরর বস চর মেরর বস   
2191. জয়নব ৩৮ সাই র  ০৯ চর মেরর বস চর মেরর বস   
2192. কিরমন  ৩২ সিহ ল  ০৯ চর মেরর বস চর মেরর বস   
2193. শফালী ৩৬ হিববর  ০৯ চর মেরর বস চর মেরর বস   
2194. আিফয়া ৩৮ গাজী মা দ  ০৯ চর মেরর বস চর মেরর বস   
2195. িম ২৩ মািনক  ০৯ রাউিলয়া রাউিলয়া   
2196. শািহনা  ২৮ ইছব আলী  ০৯ রাউিলয়া রাউিলয়া   
2197. লতী ২৯ আ  িসি ক  ০৯ চর রাউিলয়া চর রাউিলয়া   
2198. ছােলমা  ৩৫ শাহা ি ন  ০৯ রাউিলয়া রাউিলয়া   
2199. লালী  ৩২ ছমর উি ন  ০৯ চর রাউিলয়া চর রাউিলয়া   
2200. আি য়া   বা   ০৯ চর মেরর বস চর মেরর বস   
2201. ফিজলা  ২৮ একাববর  ০৯ চর মেরর বস চর মেরর বস   
2202. রাকসানা ২৩ বলাল  ০৯ রাউিলয়া রাউিলয়া   
2203. রাশনা  ২৯ তাই ল  ০৯ রাউিলয়া রাউিলয়া   
2204. ছােলমা  ৩৪ আ: আউয়াল  ০৯ রাউিলয়া রাউিলয়া   
2205. সািহদা   ৩৫ িরয়া ল  ০৯ রাউিলয়া রাউিলয়া   
2206. ছিলমা  ৩২ ধনি ন  ০৯ রাউিলয়া রাউিলয়া   
2207. মিরয়ম  ৩৩ ত আলী  ০৯ রাউিলয়া রাউিলয়া   
2208. মমতা  ২৯ ছােনায়ার  ০৯ রাউিলয়া রাউিলয়া   
2209. সিলনা  ২২ িসরা ল  ০৯ রাউিলয়া রাউিলয়া   
2210. গালাপী  ২১ িজল র রহমান  ০৯ রাউিলয়া রাউিলয়া   
2211. আকিলমা ৩৬ আ: জিলল  ০৯ রাউিলয়া রাউিলয়া   



2212. মা দা ২৪ মাজাম  ০৯ দাবািড়য়ার 
িভটা 

দাবািড়য়ার িভটা   

 
2213.

  
মাছাঃ হাসনা 

বা  
◌ঃযা া র 

২৩ মাঃ ছয় রআলী ৫ ৯ দবাড়ী দবাড়ী   

2214. মাছাঃ হািছনা 
বগম 

২৮ মাঃ  হােসমআলী ৮ ৯ দবাড়ী দবাড়ী খালা   

2215. মাছাঃ রিহমা 
বগম 

৩৮ মাঃ  আই লহক ৪ ৯ ম লপাড়া দবাড়ী খালা   

2216. মাছাঃ র িবনা 
বগম 

২৮ মাঃ  কিবরআলী ৮ ৯ দবাড়ী দবাড়ী   

2217. মাছাঃ আন না 
বগম 

৩২ মাঃ  আেনায়ার হােসন         
৫ 

৯ নকার র দবাড়ী খালা   

2218. মাছাঃ কা ন 
বালা 

২৪ মাঃ মাই ল ইসলাম ৫ ৯ দবাড়ী খালা দবাড়ী খালা   

2219. মাছাঃ জিহরা 
বগম 

৩৮ মাঃ হায়দার আলী ৮ ৯ নকান র রহমত র   

2220. মাছাঃ হািমদা 
বগম 

৩৫ মাঃ মিম ল হক ৫ ৯ নকার র রহমত র   

2221. মাছাঃ আ না 
বগম 

৩৭ মাঃ জািহ ল ৪ ৯ নকার র দবাড়ী খালা   

2222. মাছাঃ আন না 
বগম 

৩৫ মাশিফ ল ইসলাম ৩ ৯ নকার র রহমত র   

2223. মাছা শমলী 
বগম 

৩১ মাঃ মােলক হােসন ৬ ৯ ইয়াপাড়া রহমত র   

2224. মাছাঃ মািজনা 
খা ন 

২৮ মাঃ আ ল আিজত ৭ ৯ নকার র দবাড়ী খালা   

2225. মাছাঃ  ল ম 
বগম 

৩৫ মাঃ আিন র হক ৫ ৯ নকার র রহমত র   

2226. মাছাঃ  
গােল র বগম 

৩৬ মাঃ  সালদার আলী ৪ ৯ নকার র দবাড়ী খালা   

2227. মাছাঃ  আেমনা 
বগম 

৪৫ মাঃ আছর উি ন        
৭ 

৯ নকার র দবাড়ী খালা   

2228. মাছাঃ তািজয়া 
বগম 

৩৭ মাঃ মেহর জামাল ৫ ৯ নকার চর রহমত র   

2229. মাছাঃ 
আর©জনা 
খা ন 

২৬ মাঃ ফজ ল হক ৭ ৯ নকার চর দবাড়ী খালা   

2230. মাছাঃ উে  
ল ম 

৩৮ মাঃ রিখউল আিল ৪ ৯ নকার চর নকার চর   

2231. মাছাঃ শািহদা 
বগম 

৪০ মাঃ সিফ ল ৮ ৯ নকার চর নকার চর   

2232. মাছাঃ রােহনা 
বগম 

৪০ মাঃ নওেসর আিল ৫ ৯ নকার চর দবাড়ী খালা   

2233. মাছাঃ আয়শা 
বগম 

৪১ মাঃ খিলল রহমান ৪ ৯ নকার চর রহমত র   

2234. মাছাঃ িরনা 
বগম 

২৯ মাঃ শাহা ল ইসলাম ৬ ৯ নকার চর রহমত র   

2235. মাছাঃ ছািবনা 
ইয়াছিমন 

৩৩ মাঃ আির ল ইসলাম ৭ ৯ নকার চর দবাড়ী খালা   

2236. মাছাঃ রাসনা 
বগম 

৩৫ মাঃ জ ল হক ৮ ৯ নকার চর রহমত র   



2237. মাছাঃ সিজনা 
বগম 

২২ মাঃ আই ব আিল ৪ ৯ নকার চর দবাড়ী খালা   

2238. মাছাঃ শািহনা 
বগম 

৩০ মাঃ ছাে ল হক ৫ ৯ নকার চর নকার চর   

2239. মাছাঃ আিজনা 
বগম 

২৯ মাঃ ছিফয়ল রহমান ৯ ৯ নকার চর রহমত র   

2240. মাছাঃ 
রনাহার বগম 

৩০ মাঃ সিফ ল ইসলাম ৬ ৯ নকার চর দবাড়ী খালা   

2241. মাছাঃ হািফজা 
বগম 

২৩ মাঃ দেলায়ার হােসন ৭ ৯ নকার চর নকার চর   

2242. মাছাঃ ফােতমা 
বগম 

৩৫ মাঃ শাম ল  হক  ৫ ৯ নকার চর নকার চর    

2243. মাছাঃ ময়না 
বগম   

২৭ মাঃ  কাইছাল িময়া  ৫ ৯ নকার চর নকার চর    

2244. মাছাঃ  
কাওছারা বগম 

৩৪ মাঃ  লাকমান আলী ৬ ৯ নকার চর নকার চর    

2245. মাছাঃ রেমছা ২৬ মাঃ ইছব  ৩ ৮ গায়াইল রী গায়াইল রী   
2246. মাছাঃ নাজমা  ২৩ মাঃ তামেছর  ৪ ৮ রলা কাটা রলা কাটা   
2247. মাছাঃ িফয়া 

বগম  
৪২ মাঃ সােতস আলী ৪ ৮ রলা কাটা রলা কাটা   

2248. মাছাঃ 
আেনায়ারা 
বগম   

৫৫ মাঃ আঃ কিরম  ৫ ৮ রলা কাটা রলা কাটা   

2249. মাছাঃ হািছনা 
বগম  

৩৫ মাঃ হােসম আলী  ৪ ৮ রলা কাটা রলা কাটা   

2250. মাছাঃ সাহাগী 
বগম  

৫০ মাঃ মাগল হােসন  ৩ ৮ রলা কাটা রলা কাটা   

2251. মাছাঃ মােজদা 
খা ন  

২৬ মাঃ হােছন আলী  ৪ ৮ রলা কাটা রলা কাটা   

2252. মাছাঃ কেমলা 
বগম  

৩৯ মাঃ আঃ কিরম  ৪ ৮ রলা কাটা রলা কাটা   

2253. মাছাঃ সািহদা 
বগম  

৪০ মাঃ আঃ বােতন  ২ ৮ রলা কাটা রলা কাটা   

2254. মাছাঃ শািহনা 
বগম  

২৪ মাঃ সাম ল  ২ ৮ রলা কাটা রলা কাটা   

2255. মাছাঃ ফিরদা 
বগম  

৩৬ মাঃ শাহ আলম  ৫ ৮ খওয়ার আলগা  খওয়ার আলগা   

2256. মাছাঃ ল িল  ১৯ মাঃ শাহ আলম  ৭ ৮ খওয়ার আলগা  খওয়ার আলগা   
2257. মাছাঃ লালী 

বগম  
২৩ মাঃ বিছর উি ন  ৪ ৮ খওয়ার আলগা  খওয়ার আলগা   

2258. মাছাঃ হািছনা 
বগম  

৩৬ মাঃ আঃ কিরম  ৫ ৮ খওয়ার আলগা  খওয়ার আলগা   

2259. মাছাঃ পিরজন 
বগম  

৩০ মাঃ পিনর উি ন  ৪ ৮ খওয়ার আলগা  খওয়ার আলগা   

2260. মাছাঃ লভান  ৩৫ মাঃ এম াজ আলী  ৪ ৮ গায়াই রী     
2261. মাছাঃ 

মেনায়ারা বগম  
৪৬ মাঃ মিজদ মাল া  ৫ ৮ ’’    

2262. মাছাঃ শািহনা 
বগম  

৩০ মাঃ শিফ ল ইসলাম  ২ ৮ িতন হাজারী     

2263. গীতা রানী  ২৬ রিব চ   ৩ ৮ গায়াইল রী     
2264. মাছাঃ র 

জাহান বগম  
২৬ মাঃ সিফ ল ইসলাম  ৬ ৮ ’’    



2265. মাছাঃ জেমলা 
বগম  

৪৫ ত লতান হক  ৭ ৮ ’’    

2266. মাছাঃ লাই  
বগম  

৪০ মাঃ গালাম মাস ফা  ৪ ৮ ’’    

2267. মাছাঃ সােহরা 
বগম  

৩৬ মাঃ আয়নাল হক  ৫ ৮ ’’    

2268. মাছাঃ 
জাহানারা বগম  

২৪ মাঃ জাব আলী  ৫ ৮ ’’    

2269. মাছাঃ  আন  
আরা বগম   

৪৫ মাঃ সিহ ল ইসলাম  ৩ ৮ ’’     

2270. মাছাঃ হাজরা 
বগম  

৩৫ মাঃ হা  শক  ৫ ৮ ’’     

2271. মাছাঃ িমনা 
বগম  

৩২ মাঃ  আ ল কােশম  ৩ ৮ ’’     

2272. মাছাঃ ডািলমন 
বগম  

৪৫ মাঃ নােয়ব আলী ২ ৮ ’’    

2273. মাছাঃ  
কাইছানী বগম  

২৬ মাঃ জাই ল হক  ‘৫ ৮ রলা কাটা      

2274. মাছাঃ নাহার 
বগম  

৩২ মাঃ আিম ল ইসলাম  ৫ ৮ খওয়ার আলগা খওয়ার আলগা   

2275. মাছাঃ লতানা 
বগম 

 ২২ মাঃ র ইসলাম িময়া  ৩ ৮ খওয়ার আলগা খওয়ার আলগা   

2276. মাছাঃ রিজয়া 
বগম  

৩০ মাঃ লতান আলী  ৫ ৮ খওয়ার আলগা খওয়ার আলগা   

2277. মাছাঃ মেমনা 
বগম  

৪৮ মাঃ মিজদ শক  ৪ ৮ খওয়ার আলগা খওয়ার আলগা   

2278. মাছাঃ রােশদা 
বগম  

৪২ মাঃ আেনায়ার আলী  ৩ ৮ খওয়ার আলগা খওয়ার আলগা   

2279. মাছাঃ রােকয়া 
বগম  

৪০ মাঃ মিফ ল হক  ৫ ৮ খওয়ার আলগা খওয়ার আলগা   

2280. মাছাঃ ছিলমা 
বগম  

৩৯ মাঃ  আিতয়ার রহমান  ৬ ৮ খওয়ার আলগা খওয়ার আলগা   

2281. মাছাঃ 
তাছিলমা বগম  

৩২ মাঃ হািব র রহমান  ৪ ৮ খওয়ার আলগা খওয়ার আলগা   

2282. মাছাঃ জািকরন 
বগম  

৩০ মাঃ আিমর হােসন  ৫ ৮ খওয়ার আলগা খওয়ার আলগা   

2283. মাছাঃ িসিরনা 
বগম  

২৬ মাঃ  সমেশর আলী  ৪ ৮ রলা কাটা রলা কাটা   

2284. মাছাঃ  সািহদা 
বগম  

২২ মাঃ  হােসম আলী  ৪ ৮ খওয়ার আলগা খওয়ার আলগা   

2285. মাছাঃ সােহরা 
বগম  

৪০ মাঃ সিফ ল ইসলাম  ৫ ৮ রলা কাটা রলা কাটা   

2286. মাছাঃ আিজনা 
বগম  

৪৫  মাঃ এনা ল হক ৫ ৮ রলা কাটা রলা কাটা   

2287. মাছাঃ 
আন য়ারা 
খা ন  

৩০ মাঃ জাহাগীর আলম  ৫ ৭ কািলর আলগা  কািলর আলগা   

2288. মাছাঃ ছিকনা  ২৬ মাঃ শাহালম  ৬ ৭ কািলর আলগা কািলর আলগা   
2289. মাছাঃ 

নকজান  
৩৫ মাঃ  শাহাজাহান  ৪ ৭ কািলর আলগা কািলর আলগা   

2290. মাছাঃ আিমনা  ৩০ মাঃ আজগার  ৫ ৭ কািলর আলগা কািলর আলগা   
2291. মাছাঃ মিজনা ৩২ মাঃ আ ল কােশম   ৫ ৭ কািলর আলগা কািলর আলগা   



খা ন  
2292. মাছাঃ রােবয়া 

খা ন  
৩৮ মাঃ ফজল রহমান  ৭ ৭ কািলর আলগা কািলর আলগা   

2293. মাছাঃ নাজমা 
বগম 

২৯ মাঃ শিরফ কশ  ৪ ৭ কািলর আলগা কািলর আলগা   

2294. মাছাঃ 
মেনায়ারা খা ন  

৩৮ মাঃ আ স শক  ৫ ৭ কািলর আলগা কািলর আলগা   

2295. মাছাঃ িফয়া 
বগম  

৮১ মাঃ আয়নাল হক  ৪ ৭ কািলর আলগা কািলর আলগা   

2296. মাছাঃ মিজনা 
খা ন  

২৮ মাঃ বলাল হােসন  ৮ ৭ কািলর আলগা কািলর আলগা   

2297. মাছাঃ কিহ র 
বগম  

‘২৯ মাঃ আকতার আরী  ৪ ৭ কািলর আলগা কািলর আলগা   

2298. মাছাঃ 
আেনায়ারা 
বগম  

৩৬ মাঃ হািব র রহমান  ৪ ৭ কািলর আলগা কািলর আলগা   

2299. মাছাঃ 
আেনায়ারা 
বগম  

২৩ মাঃ লাল িময়া  ৫ ৭ কািলর আলগা কািলর আলগা   

2300. মাছাঃ র 
জাহান বগম  

৩৬ মাঃ হযরত আলী   ৭ ৭ কািলর আলগা কািলর আলগা   

2301. মাছাঃ শিরফা 
বগম  

২৪ মাঃ শিফ ল ইসলাম  ৪ ৭ কািলর আলগা কািলর আলগা   

2302. মাছাঃ মিরয়ম 
বগম  

২৯ মাঃ শাহাজাহান  ৪ ৭ কািলর আলগা  কািলর আলগা   

2303. মাছাঃ লালবা  
বগম  

৩৯ মাঃ মহাববত আলী  ৭ ৭ কািলর আলগা কািলর আলগা   

2304. মাছাঃ শিরফা 
বগম  

২৫ মাঃ আয়নাল হক  ৮ ৭ কািলর আলগা কািলর আলগা   

2305. মাছাঃ কেমলা 
বগম  

৪৭ মাঃ আঃ রহমান  ৪ ৭ কািলর আলগা কািলর আলগা   

2306. মাছাঃ সােজদা 
বগম  

২৬ মাঃ শহীদ আলী  ৮ ৭ কািলর আলগা কািলর আলগা   

2307. মাছাঃ 
িফেরাজা বগম  

৩২ মাঃ সাহা আলম  ৪ ৭ কািলর আলগা কািলর আলগা   

2308. মাছাঃ দলজান 
বগম  

৫০ মাঃ লিতবর মাল ্  ৫ ৭ কািলর আলগা কািলর আলগা   

2309. মাছাঃ সিলনা 
বগম  

৩০ মাঃ শিফ ল ইসলাম  ৪ ৭ কািলর আলগা কািলর আলগা   

2310. মাছাঃ মিল কা 
বগম  

২৪ মাঃ   িময়া  ৪ ৭ কািলর আলগা কািলর আলগা   

2311. মাছাঃ রিহমা 
বগম  

৩০ মাঃ সিফ ল ইসলাম  ৪ ৭ কািলর আলগা কািলর আলগা   

2312. মাছাঃ িশিরফা 
বগম 

৩২ মাঃ মেহর আলী ৫ ৬ ভগবতী র ভগবতী র   

2313. মাছাঃ 
জাসনাখা ন 

৩১ মাঃ আ ল হােসন ৪ ৬ ভগবতী র ভগবতী র   

2314. মাছাঃ 
মেনায়ারা বগম 

৩০ মাঃ জ র ল ইসলাম ৮ ৬ ভগবতী র ভগবতী র   

2315. মাছাঃ রােকয়া 
বগম 

৩৪ মাঃ গালদার হােসন ৫ ৬ ভগবতী র ভগবতী র   

2316. মাছাঃ ২০ মাঃ শাহজাহান ৭ ৬ ভগবতী র ভগবতী র   



আকিলমা বগম 
2317. মাছাঃ মনিজলা 

আ ার  
৩৮ মাঃ আ ল আউয়াল ৪ ৬ ভগবতী র ভগবতী র   

2318. মাছাঃ ফিরদা 
বগম 

২৬ মাঃ দলবর হােসন ৪ ৬ ভগবতী র ভগবতী র   

2319. মাছাঃ হাওয়া 
বগম 

৪০ মাঃ হােতম আলী ৬ ৬ ভগবতী র ভগবতী র   

2320. মাছাঃ ময়না 
বগম 

৪১ মাঃ আ ল রিশদ  ৪ ৬ ভগবতী র ভগবতী র   

2321. মাছাঃ 
জাহানারা বগম 

৪৫ মাঃ সাম ল হক ৩  ৬ ভগবতী র ভগবতী র   

2322. মাছাঃ বােনছা 
বগম 

৪৫ মাঃ আলতাফ ৫ ৬ ভগবতী র ভগবতী র   

2323. মাছাঃ হািছনা 
বগম 

৩৪ মাঃ র আলী  ৪ ৬ ভগবতী র ভগবতী র   

2324. মাছাঃ শািহনা 
বগম 

২৬ মাঃ আ র রহমান ৭ ৬ ভগবতী র ভগবতী র   

2325. মাছাঃ 
ম©জনা বগম 

২৪ মাঃ বা  ৩ ৬ ভগবতী র ভগবতী র   

2326. মাছাঃ 
পারভীননাহার 

২৮ মাঃ আঃ জিলল ৪ ৬ ভগবতী র ভগবতী র   

2327. মাছাঃ সােজদা 
বগম 

২৩ মাঃ শিফ ল ইসলাম ৪ ৬ ভগবতী র ভগবতী র   

2328. মাছাঃ আিছয়া 
বগম 

৩৩ মাঃ কেবজ উি ন ৭ ৬ ভগবতী র ভগবতী র   

2329. মাছাঃ 
ম©জনা বগম 

৩২ মাঃ ত রাচ দ শখ ৬ ৬ ভগবতী র ভগবতী র   

2330. মাছাঃ রােসদা ২৯ মাঃ শিহ ল ইসলাম ৪ ৬ ভগবতী র ভগবতী র   
2331. মাছাঃ পারভীন 

বগম 
২৯ মাঃ আেবদ আলী ৩ ৬ ভগবতী র ভগবতী র   

2332. মাছাঃ খায়র ন 
বগম 

৩০ মাঃ হিববর রহমান ৮ ৬ ভগবতী র ভগবতী র   

2333. মাছাঃ আিমনা 
বগম 

২৫ মাঃ খােলক ৫ ৬ ভগবতী র ভগবতী র   

2334. মাছাঃ লমিত 
বগম 

৪০ মাঃ ছ স আলী ৪ ৬ ভগবতী র ভগবতী র   

2335. মাছাঃ আেলয়া 
বগম 

৪৬ মাঃ মেহর আলী ৪ ৬ ভগবতী র ভগবতী র   

2336. মাছাঃ ফিরদা 
বগম 

৩০ মাঃ আয়নাল হক ৮ ৬ ভগবতী র ভগবতী র   

2337. মাছাঃ মিমরন 
বগম 

৩৮ মাঃ আ স র আলী ৫ ৬ ভগবতী র ভগবতী র   

2338. মাছাঃ মিল কা 
বগম 

৩৩ মাঃ আিম ল ইসলাম ৭ ৬ ভগবতী র ভগবতী র   

2339. মাছাঃ রািশদা ৪০ মাঃ আঃ মিজদ  ৩ ৬ ভগবতী র ভগবতী র   
2340. মাছাঃ ছািবয়া 

বগম 
২১ মাঃ মনিজল হােসন ৫ ৬ ভগবতী র ভগবতী র   

2341. মাছাঃ অ ফা ২৬ মাঃ শহর আলী ৬ ৬ ভগবতী র ভগবতী র   
2342. মাছাঃ হািসনা 

বগম 
 মাঃ তারাচান শক ৪ ৬ ভগবতী র ভগবতী র   

2343. মাছাঃ জসিমন 
বগম 

২৫ মাঃ আিতক ৩ ৬ ভগবতী র ভগবতী র   



2344. মাছাঃ বিবতা 
বগম   

২৩ মাঃ ফিকর চান  ৫ ৬ ভগবতী র ভগবতী র   

2345. মাছাঃ  রিহমা 
বগম  

৩৮ মাঃ  সােহব আলী ৪ ৬ ভগবতী র ভগবতী র   

2346. মাছাঃ ল 
খা ন  

৩৫ মাঃ রিব চান ৫ ৬ ভগবতী র ভগবতী র   

2347. মাছাঃ সািহ র 
বগম 

২৮ মাঃ আনেছর আলী  ৫ ৬ ভগবতী র ভগবতী র   

2348. মাছাঃ শফালী 
বগম  

৩৭ মাঃ ল ল িময়া  ৪ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র   

2349. মাছাঃ রােকয়া 
বগম 

৪৬ মাঃ মা াফ আলী  ৫ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র   

2350. মাছাঃ হািলমা 
বগম  

৩০ মাঃ আয়নাল হক  ৩ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র   

2351. মাছাঃ ল িল 
বগম  

২২ মাঃ আলম আলী  ৫ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র   

2352. মাছাঃ জরন 
বগম  

২২ মাঃ আমজাদ আলী  ৪ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র   

2353. মাছাঃ 
ইছেমতারা  

২৩ মাঃ িজল র রহমান  ৫ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র   

2354. মাছাঃ মিমনা 
বগম  

৩১ মাঃ হযরত আলী  ৩  ৪ ফারাজী পাড়া ফারাজী পাড়া   

2355. মাছাঃ  িনিশ 
বগম   

৩৯ মাঃ মােলক উি ন  ৬ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র   

2356. মাছাঃ শারিমন  ২০ মাঃ সিপ ল  ৩ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র   
2357. মাছাঃ মিরয়ম 

বগম  
৩১ মাঃ শাহাজামাল   ৪ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র   

2358. মাছাঃ  মমতা 
বগম  

৪০ মাঃ আঃ জববার  ৪ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র   

2359. মাছাঃ লালী 
বগম  

৩০ মাঃ িজয়ার  হক  ৪ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র   

2360. মাছাঃ র পালী 
বগম  

৪০ মাঃ রাস ম আলী  ৫ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র   

2361. মাছাঃ হাজরা 
বগম  

৩৬ মাঃ ওসতাদ আলী  ৪ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র   

2362. মাছাঃ িমিন 
বগম  

৩৩ মাঃ এজাজল  ৩ ৪ ফারাজী পাড়া ফারাজী পাড়া   

2363. মাছাঃ িমনা  ২৯ মাঃ মাফা ল হক  ৪ ৪ চর পাবতী র  চর পাবতী র    
2364. মাছাঃ সািহদা 

বগম  
২৯  মাঃ ছােদর আলী  ৫ ৪ ফারাজী পাড়া  ফারাজী পাড়া    

2365. মাছাঃ র বা  
বগম  

৩৩ মাঃ শিহ ল ইসলাম  ৪ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র    

2366. মাছাঃ মােলকা 
বগম  

৪৫ মাঃ হযরত আলী  ৪ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র    

2367. মাছাঃ 
ফেরাজা বগম  

২৯ মাঃ আিজয়ার  ৬ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র    

2368. মাছাঃ শফালী 
বগম  

২৩ মাঃ আফজাল  ৫ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র    

2369. মাছা ফেরাজা  ২০ মাঃ আ ল কােশম ৪ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র    
2370. মাছাঃ 

আলিমনা বগম  
৩০ মাঃ রিফ ল ইসলাম  ৬ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র    

2371. মাছাঃ আিবয়া ২৩ মাঃ আফজাল সদার ৫ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র    



বগম  
2372. মাছাঃ সািহদা 

বগম  
২৩ মাঃ আ ল হক  ৪ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র    

2373. মাছাঃ বদনা 
বগম  

২১ মাঃ লবর রহমান  ৬ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র    

2374. মাছাঃ 
আফেসানা 
বগম  

২৪ মাঃ জিহর উি ন  ৫ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র    

2375. মাছাঃ জােবদা 
বগম  

২৮ মাঃ জয়নাল আলী  ৪ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র    

2376. মাছাঃ শােহরা 
বগম  

৩২ মাঃ আিমর হােসন 
ম ল  

৫ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র   

2377. মাছাঃ রােশদা 
বগম  

৩৭ মাঃ শিহ ল ইসলাম  ৭ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র    

2378. মাছাঃ আছমা 
বগম  

৩০ মাঃ ফজ ল িময়া  ৫ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র    

2379. মাছাঃ পনা 
বগম  

৩০ মাঃ শাহালম  ৪ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র    

2380. মাছাঃ হাজরা 
বগম  

৩৬ মাঃ ইমন আলী ৭ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র    

2381. মাছাঃ 
মাসিলমা বগম 

৩৩ মাঃ ইবািহম আলী  ৫ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র    

2382. মাছাঃ হািসনা 
বগম  

৩৭ মাঃ লাল িময়া  ৪ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র    

2383. মাছাঃ রােশদা 
বগম  

৩২ মাঃ শিফ ল ইসলামা  ৩ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র    

2384. মাছাঃ ছিকনা 
বগম  

৩৩ মাঃ এরশা ল হক  ৪ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র    

2385. মাছাঃ রােহনা 
বগম  

৩৯ মাঃ সই ল   ৫ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র    

2386. মাছাঃ মিজনা 
বগম  

৪০ মাঃ সা াফ আলী  ৬ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র    

2387. মাছাঃ শিরফা 
বগম  

৩৩ মাঃ হায়দার আলী  ৭ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র    

2388. মাছাঃ আন মা 
খা ন  

২৯ মাঃ বা ল িময়া  ৩ ৪ ফারাজী পাড়া  ফারাজী পাড়া    

2389. মাছাঃ মিল কা 
বগম  

২৯ মাঃ ফজল িময়া  ৫ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র    

2390. মাছাঃ 
আকিলমা বগম  

৩৮ মাঃ ভা  িময়া ৫ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র    

2391. মাছাঃ রিশদা 
বগম  

২৯ মাঃ শাহ আলম   ৬ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র    

2392. মাছাঃ সিহদা 
বগম  

৩৪ মাঃ শিহ ল হক  ৫ ৪ ফারাজী পাড়া  ফারাজী পাড়া    

2393. মাছাঃ আিমনা 
বগম  

৩২ মাঃ মন  সদার  ৫ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র    

2394. মাছাঃ িলিপ 
খা ন  

২৬ মাঃ মাহা ল হক  ৫ ৪ চর পাবতী র চর পাবতী র    

2395. মাছাঃ 
রজাহান বগম 

২৯ মাঃ হােফ ল ৪ ৫ চর যা া র চর যা া র   

2396. মাছাঃ 
মেনায়ারা 

৩৩ মাঃ খিলল রহমান ৫ ৫ ’’  ’’    



2397. মাছাঃ আিছয়া 
বগম 

৩৫ মাঃ আেনায়ার হােসন ৩ ৫ ’’  ’’    

2398. মাছাঃ মােলকা 
বগম 

২৪ মাঃ ইসলাম সরকার ৫ ৫ ’’  ’’    

2399. মাছাঃ 
মেনায়ারা বগম 

৩৭ মাঃ মিজবর রহমান ৬ ৫ ’’  ’’    

2400. মাছাঃ 
আনিজনা বগম 

৩২ মাঃ এরশা ল ৭ ৫ ’’  ’’    

2401. মাছাঃ হািমদা 
বগম 

২৯ মাঃ মেনায়ার হােসন ৫ ৫ ’’  ’’    

2402. মাছাঃ সািহদা 
বগম 

২৫ মাঃ আিন র রহমান ৩ ৫ নওয়ানীপাড়া নওয়ানীপাড়া   

2403. মাছাঃ ির না 
বগম 

২৭ মাঃ রজামাল ৪ ৫ ’’  ’’    

2404. মাছাঃ ল ম 
বড়ম 

২৮ মাঃ নিজর হােসন ৬ ৫ গেররপাড় গেররপাড়   

2405. মাছাঃ শাপলা 
বগম 

২৫ মাঃ এশা ল হক ৫ ৫ নওয়ানীপাড়া নওয়ানীপাড়া   

2406. মাছাঃ ছিকনা 
বগম 

২৮ মাঃ ইয়াদ আরী ৪ ৫ ’’  ’’    

2407. মাছাঃ হািমদা 
বগম 

২৪ মাঃ িম  িময়া ৫ ৫ ’’  ’’    

2408. অ জলী রানী ২৯ নাল চ   ৬ ৫ সরকারপাড়া সরকারপাড়া   
2409. মাছাঃ মমতাজ 

বগম 
৪২ মাঃ নজর ল ইসলাম ৫ ৫ চর যা া র চর যা া র   

2410. মাছাঃ জেলখা 
বগম 

৩৭ মাঃ আ ল হােসন ৫ ৫ নওয়ানীপাড়া    

2411. মাছাঃ শাহানা 
বগম 

২৩ মাঃ আিজ ল হক ৩ ৫ চর যা া র    

2412. মাছাঃ আছমা 
বগম 

৪০ মাঃ ইয়া ব ৫ ৫ নওয়ানীপাড়া নওয়ানীপাড়া   

2413. মাছাঃ শফািল 
বগম 

২৩ মাঃ রিফ ল ইসলাম ৪ ৫  নায়ানীপাড়া  নায়ানীপাড়া   

2414. প মীরানী ৩৪ সবাস চ   ৫ ৫ চর যা া র চর যা া র   
2415. মিত রাধা 

রানী 
২৩ ামল চ   ৪ ৫ সরকারপাড়া সরকারপাড়া   

2416. মাছাঃ চায়না 
বগম 

২৮ মাঃ এরশা ল হক ৫  ৫ চর যা া র চরযা া র   

2417. মাছাঃ হািফজা 
বগম 

৩২ মাঃ কাবত আলী 
মাল া 

৭ ৫ চর যা া র চর যা া র   

2418. মাছাঃ রিশদা 
বগম 

৩০ মাঃ আ র সালাম 
মাল া 

৬ ৫ যা া র যা া র   

2419. মাছাঃ 
জােহনারা বগম 

৩৭ মাঃ শ াপারী ৮ ৫ চর যা া র চর যা া র   

2420. মাছাঃ 
রজাহান বগম 

৩২ মাঃ আ লকােদর  ৫ ৫ যা া র যা া র   

2421. মাছাঃ ওেমদা 
বগম 

৪৪ মাঃ ফজ ল হক ৭ ৫ যা া র যা া র   

2422. মাছাঃ 
লাই খা ন 

২৭ মাঃ জািহ ল হক ৮ ৫ যা া র যা া র   

2423. মাছাঃ হািলমা 
বগম 

৩৯ মাঃ নজর ল ইসলাম ৫ ৫ যা া র যা া র   



2424. মাছাঃ আখীনা 
পারভীন 

২৪ মাঃ রিশ ল হক ৫  যা া র যা া র   

2425. মাছাঃ চায়না 
বগম 

৩২ মাঃ রা াক  আলী ৫ ৫ যা া র যা া র   

2426. মাছাঃ িমনারা 
বগম 

৩০ মাঃ হােসনআলী ৮ ৫ যা া র যা া র   

2427. মাছাঃ খািদজা 
বগম 

২৪ মাঃ হািলম ৭ ৫ যা া র যা া র   

2428. মাছাঃ শিরফা 
বগম 

৩৫ মাঃ আ্ই ব আলী ৫ ৫ চর যা া র যা া র   

2429. মাছাঃ জ া 
বগম 

৩১ মাঃ আমজাদ আলী ৪ ৫ যা া র যা া র   

2430. মাছাঃ 
রজাহান 

৩৪ মাঃ রিফ লইসলাম ৩ ৫ নওয়ানীপাড়া নওয়ানীপাড়া   

2431. মাছাঃ শািহদা 
বগম 

২৯ মাঃ আলমসরকার ৭ ৫ নওয়ানীপাড়া নওয়ানীপাড়া   

2432. মাছাঃ খািলজা 
বগম 

৩০ মাঃ জিরনা বগম ৫ ৫ নওয়ানীপাড়া নওয়ানীপাড়া   

2433. মাছাঃ জ রন 
বগম 

৩৯ মাঃ মাকেছদ আলী ৪ ৫ নওয়ানীপাড়া নওয়ানীপাড়া   

2434. মাছাঃ কিহ র 
বগম 

২৯ মাঃ আঃ কালাম ৫ ৫ নওয়ানীপাড়া নওয়ানীপাড়া   

2435. মাছাঃ আয়শা 
বগম 

৩১ মাঃ আ াছ আলী ৬ ৫ নওয়ানীপাড়া নওয়ানীপাড়া   

2436. মাছাঃ 
ম©জনা 

২৪ মাঃ জােহ ল ৭ ৫ নওয়ানীপাড়া নওয়ানীপাড়া   

2437. মাছাঃ আিহলা 
বগম 

৩৩ মাঃ িরয়া ল ৮ ৫ নওয়ানীপাড়া নওয়ানীপাড়া   

2438. মাছাঃ হােজরা 
বগম 

৪০ মাঃ আঃকালাম ৫ ৫ নওয়ানীপাড়া নওয়ানীপাড়া   

2439. মাছাঃ শািহনা 
বগম 

৩০ মাঃ সিফ লইসলাম ৬ ৫ চর যা া র যা া র   

2440. মাছাঃ শািহদা 
বগম 

২৯ মাঃ এমদা ল হক ৮ ৫ চর যা া র চর যা া র   

2441. মাছাঃ িমতািল 
বগম 

৩১ মাঃ এনা ল হক ৮ ৫ চর যা া র চরযা া র   

2442. মাছাঃ মিরয়ম 
বগম 

৩৩ মাঃ বা ল িময়া ৪ ৫ চর যা া র চরযা া র   

2443. মাছাঃ শািহদা 
বগম 

৩২ মাঃ আফজাল হােসন ৭ ৫ চর যা া র চরযা া র   

2444. মাছাঃ 
আেনায়ারা 
বগম 

৩২ মাঃ শাহাজামাল ৫ ৫ চর যা া র চরযা া র   

2445. মাছাঃ লালী 
বগম 

২৮ মাঃ আঃ কােদর  ৬ ৫ যা া র যা া র   

2446. মাছাঃ 
সািবনাইয়াছিমন 

২৯ মাঃ মিম ল ইসলাম ৪ ৫ যা া র যা া র   

2447. মাছাঃ মােমনা 
বগম 

৩৫ মাঃ ওমর আলী ৩ ৫ যা া র যা া র   

2448. পারতী রানী ৩০ অ ল চ  দবনাথ ৮ ৫ সরকারপাড়া সরকারপাড়া   
2449. মাছাঃ িশ ১৯ মাঃ িরয়া ল ৭ ৫ যা া র যা া র   
2450. মাছাঃ নিমছা ২৯ মাঃ জমেসদ আলী ৫ ৫ যা া র যা া র   



বগম 
2451. মাছাঃ সািহদা ৩৪ মাঃ সিহ ল ইসলাম ৪ ৫ যা া র যা া র   
2452. মাছাঃ আেসদা 

বগম 
২৯ মাঃ আমজাদ আলী ২ ৫ যা া র যা া র   

2453. মাছাঃ জাসনা 
বগম 

২৮ মাঃ র হােসন ৮ ৫ যা া র যা া র   

2454. মাছাঃ মােমনা 
বগম 

২৯ মাঃ এরশা ল হক ৭ ৫ চর যা া র চর যা া র   

2455. মাছাঃ 
খািদজাপারভীন 

২৫ মাঃ এরশা ল হক ৪ ৫ চর যা া র চর যা া র   

2456. মাছাঃ ছিকনা 
বগম 

২৮ মাঃ িনলচান ৫ ৫ চর যা া র চর যা া র   

2457. মাছাঃ লাভলী 
বগম 

২৬ মাঃ রহমত আলী ৬ ৫ চর যা া র চর যা া র   

2458. মাছাঃ 
রনাহার বগম 

২৯ মাঃ হািফ র রহমান 
সরকান 

৮ ৫ চর যা া র চর যা া র   

2459. মাছাঃ হািমদা ৪১ মা তয়র আলী ৪ ৫ চর যা া র চর যা া র   
2460. মাছাঃ রােসদা 

বগম 
২৯ মাঃ এরশা ল হক ৩ ৫ নওয়ানীপাড়া নওয়ানীপাড়া   

2461. মাছাঃ 
আেনায়ারা 
বগম 

২৯ মাঃ এেমন আলী ৭ ৫ নওয়ানীপাড়া নওয়ানীপাড়া   

2462. মাছাঃ রজীয়া 
বগম 

৩৭ মাঃ নিজর হােসন ৫ ৫ নওয়ানীপাড়া নওয়ানীপাড়া   

2463. মাছাঃ 
আেনায়ারা 
বগম 

৩৫ মাঃ মিজবর রহমান ৪ ৫ নওয়ানীপাড়া নওয়ানীপাড়া   

2464. মাছাঃ রােসদা 
বগম 

৩১ মাঃ সিহ ল ৬ ৫ নওয়ানীপাড়া নওয়ানীপাড়া   

2465. মাছাঃ রিহমা 
বগম 

৩৭ মাঃ সাই র রহমান ৭ ৫ নওয়ানীপাড়া নওয়ানীপাড়া   

2466. মাছাঃ 
রনাহার বগম 

২৯ মাঃ আিম ল ৫ ৫ চর যা া র চর যা া র   

2467. মাছাঃ সিলনা 
বগম 

৩৬ মাঃ এবরািহম আলী ৮ ৫ চর যা া র  চর যা া র   

2468. মাছাঃ  মিজনা 
বগম 

২৪ মাঃ তাই লইসলাম ৫ ২ ধরলারপাড়া ধরলারপাড়া   

2469. মাছাঃ উে  
ল ম বগম 

২৭ মাঃ ফজ লহক ৭  ২ ধরলারপাড়া ধরলারপাড়া   

2470. মাছাঃ 
গালশাহী 

৩৫ মাঃ আ লহক ৫ ২ শ পাড়া শ পাড়া   

2471. মিতঃ 
কাজলীরানী 

২৯  েদশ চ   ৩ ২ ধরলারপাড়  ধরলারপাড়    

2472. মাছাঃ 
আকিলমা বগম 

৩৫ মাঃ হািল && ন ৭ ২ ঘন াম র ঘন াম র   

2473. মাছাঃ 
আকিলমা বগম 

৩১ মাঃ মন রআলী ৫ ২ খানপাড়া খানপাড়া   

2474. মিত সাধনা 
রানী 

৩৭ অসবাজ চ  ৬ ২ জেলপাড়া জেলপাড়া   

2475. মাছাঃ ময়না 
বগম 

৩৩ মাঃ ম বররহমান ৭ ২ চর ঘন াম র চর ঘন াম র   

2476. মাছাঃ  ৪৬ মাঃ শােহরআলী ৪ ২ চর ঘন াম র চর ঘন াম র   



রােকয়া বগম 
2477. মাছাঃ 

জাহানারা বগম 
২৯ মাঃ শিফ লইসলাম ৫ ২ ধরলারপাড় ধরলারপাড়   

2478. মাছাঃ খািদজা 
বগম 

২৮ মাঃ শিফকিমায়া ৮ ২ ঘন াম র ঘন াম র   

2479. মাছাঃ আ া 
খা ন 

২৭ মাঃ জািকরআলী ৫ ২ খানপাড়া খানপাড়া   

2480. মাছাঃ রিহমা 
বগম 

২৯ মাঃ হািফ র রহমান ৭ ২ ঘন াম র ঘন াম র   

2481. মিতঃ 
রতনরানী 

৩০ ঃজাদক চ  ৫ ২ ধরলারপাড়া ধরলারপাড়া   

2482. মাছাঃ  
আকিলমা বগম 

৩২ মাঃ মিতয়াররহমান ৭ ২ চর ঘন াম র চর ঘন াম র   

2483. িমিত লশীরা
নী 

৪১ t◌ঃ জন চ   ৮ ২ ধরলারপাড় ধরলারপাড়   

2484. মাছাঃ ওসনা 
বগম 

৩২ মাঃ শিহ লইসলাম ৭ ২ ধরলারপাড় ধরলারপাড়   

2485. মাছাঃ  মনারা 
বগম 

৪০ মাঃ হািকম ৬ ২ চােক ার পাড় চােক ার পাড়   

2486. মাছাঃ শােহনা 
বগম 

৩৮ মাঃ আ লকালাম ৫ ২ শ পাড়া শ পাড়া   

2487. মাছাঃ লাইলী 
বগম 

৩৯ মাঃ এছাহাকআলী ৫ ২ চর ঘন াম র চর ঘন াম র   

2488. মাছাঃ ছােলহা 
বগম 

৩০ মাঃ আ লকােসম ৭ ২ ঘেন াম ড় ঘেন াম ড়   

2489. মাছাঃ 
রজাহান বগম 

৩৮ মাঃ সাম লহক ৫ ২ ঘেন াম র ঘেন াম র   

2490. মাছাঃ 
জাসনাখা ন 

২২ মাঃ এরশা লকহ ৮ ২ গেডর পার গেডর পার   

2491. মাছাঃ আছমা 
বগম 

৩২ মাঃ হািব ররহমান ৫ ২ খানপাড়া খানপাড়া   

2492. মাছাঃ  রশমা 
বগম 

২৮ মাঃ  মাফা ল 
হােসন 

৫ ২ খানপাড়া খানপাড়া   

2493. মাছাঃ সায়মা 
বগম 

২২ মাঃ আশরা ল ৭ ২ খানপাড়া খানপাড়া   

2494. মাছাঃ 
সাহাজাদী বগম 

৩১ মাঃ আঃ হক ৪ ২ নাউয়াপাড়া নাউয়াপাড়া   

2495. মিতমরবালা ৪০ িবজয় চ   ৫ ২ মািঝপাড়া মািঝপাড়া   
2496. মাছাঃ মমতাজ 

বগম 
৪২ মাঃ এনা লহক ৩ ২ ধরলারপাড় ধরলারপাড়   

2497. আদরী বালা ২২ মাঃ ষ ত চ   ৫ ২ মািঝপাড়া মািঝপাড়া   
2498. মাছাঃ ছােমনা 

বগম 
৩১ মাঃ আবতাবআলী ৮ ২ নাউয়াপাড়া নাউয়াপাড়া   

2499. মাছাঃ 
কািহ ন বগম 

৩০ মাঃ  ল খান ৭ ২ খানপাড়া খানপাড়া   

2500. মাছাঃ শািহদা 
বগম 

৫০ মাঃ বা খান ৫ ২ খানপাড়া খানপাড়া   

2501. িনমারানী ৩১ মাঃ  লাল চ   ৬ ২ জেলপাড়া জেলপাড়া   
2502. মিতঃজয়ম ী ৩৫ িবষা  চ   ৪ ২ ধরলারপাড় ধরলারপাড়   
2503. মাছাঃ  মেহনা 

বগম 
৩৮ মাঃ মাকেছদ আলী ৩ ২ চােক ার পাড় চােক ার পাড়   

2504. মাছাঃ রােসদা  ২৯ মাঃ রজামানখান ৫ ২ খানপাড়া খানপাড়া   



বগম 
2505. মাছাঃ লাভলী 

বগম 
২৮ মাঃ ছিকবররহমান ৭ ২ ঘন াম র ঘন াম র   

2506. মাছাঃ রােবয়া 
বগম 

৩২ মাঃ ভালািময়া ৮ ২ খানপাড়া খানপাড়া   

2507. মাছাঃ 
মমতাজখা ন 

২০ মাঃ সাই র রহমান ৫ ২ ঘেন াম র ঘেন াম র   

2508. মাছাঃ খািদজা 
বগম 

৩৬ মাঃ আকবর ৪ ২ ধরলারপাড় ধরলারপাড়   

2509. মাছাঃ বােনছা 
বগম 

৪৪ মাঃ বজ লহক ৫ ২ ধরলারপাড় ধরলারপাড়   

2510. মাছাঃ 
আফেরাজা 
বগম 

২৯ মাঃ তারাচান ৫ ২ গেড়র পাড় গেড়র পাড়   

2511. মাছাঃ ছিকনা 
বগম 

৩১ মাঃ কামর লইসলাম ৭ ২ চর 
ঘেন াম র 

চর ঘেন াম র   

2512. মাছাঃ 
আদরভান 

৪১ মাঃ রিফ লইসলাম ৮ ২ চর 
ঘেন াম র 

চর ঘেন াম র   

2513. মাছাঃ ধিজরন 
বগম 

৪১ মাঃ ছাম ল হক ৫ ২ চরঘেন াম র চরঘেন াম র   

2514. মাছাঃ ছিলমা 
বগম 

৫০ মাঃ কারবান আলী ৫ ২ চর 
ঘেন াম র 

চর ঘেন াম র   

2515. মাছাঃ  িলিল 
বগম  

৩১ মাঃ  গালাম মাস ফা  ৪ ২ চােক ার পাড় চােক ার পাড়   

2516. মাছাঃ  সিহদা 
বগম  

৪৩ মাঃ  রওশন আলী  ৫ ২ চােক ার পাড় চােক ার পাড়   

2517. মাছাঃ  িলফা 
খা ন  

২১ মাঃ  র ল আিমন  ৪ ২ খ কার পাড়া খ কার পাড়া   

2518. মাছাঃ আিছরন 
বগম  

৩১ মাঃ  আঃ জববার  ৫ ২ চর 
ঘেন াম র 

চর ঘেন াম র   

2519. মাছাঃ  আয়শা 
বগম  

৩৩ মাঃ  নাই ল হক  খান  ৩ ২ খান পাড়া খান পাড়া   

2520. মাছাঃ  মিজনা 
বগম  

৪৬ মাঃ  হািকম ৬ ২ ঘেন াম র ঘেন াম র   

2521. মাছাঃ আইিভ 
রহমান 

২০ মাঃ িসরা ল ইসলাম  ৩ ২ খান পাড়া খান পাড়া   

2522. মাছাঃ  আিবয়া 
বগম  

৫১ মাঃ  আফজল হােসন   ৬ ২ চরঘন াম র চরঘন াম র   

2523. মাছাঃ  
হাসনারা বগম   

২৩ মাঃ   র েবল খান  ৫ ২ খান পাড়া খান পাড়া   

2524. আদরী রানী   ২৪ রনিজত  ৫ ২ মািঝ পাড়া মািঝ পাড়া   
2525. মাছাঃ  ছালমা 

বগম  
২৩ মাঃ  সাই ল ইসলাম ৩ ২ চােক ার পাড় চােক ার পাড়   

2526. মাছাঃ  মেমনা 
বগম  

৩২ মাঃ  আ  ব র  ৪ ২ চােক ার পাড় চােক ার পাড়   

2527. মাছাঃ  
আফেরাজা 
বগম  

৪৩ মাঃ  আঃ আিজজ  ৫ ২ ঘেন াম র ঘেন াম র   

2528. মাছাঃ সািহদা 
বগম  

৩০  মাঃ মন র আলী  ৪ ২ স  পাড়া স  পাড়া    

2529. মাছাঃ সািকনা 
বগম  

২৯ মাঃ শিফ ল ইসলাম  ৪ ৩ উ র 
ঘেন াম ম 

উ র ঘেন াম ম   



2530. মাছাঃ 
ফেরাজা বগম  

৩৫ মাঃ এরশাদ  ৩ ৩ ’’ ’’   

2531. মাছাঃ রিহমা 
বগম  

২০ মাঃ ইউ ছ আলী  ৪ ৩ ’’ ’’   

2532. মাছাঃ মিজনা 
বগম  

৩২ মাঃ হািফ র রহমান   ৫ ৩ ’’ ’’   

2533. মাছাঃ িলিপ 
বগম  

৩১ মাঃ মক ল হােসন  ৩ ৩ উ ল পাড়া উ ল পাড়া   

2534. মাছাঃ শািহনা 
বগম  

২৯ মাঃ র নবী িময়া  ৮ ৩ ’’ ’’   

2535. মাছাঃ া 
বগম  

২৯ মাঃ সিহ ল ইসলাম  ৫ ৩ ’’ ’’   

2536. মাছাঃ 
আফেরাজা 
বগম  

২২ মাঃ আিজ ল হক  ৪ ৩ ’’ ’’   

2537. মাছাঃ ছিমলা 
বগম  

৩৬ মাঃ খােদম আলী  ‘৪ ৩ িষর িভটা িষর িভটা   

2538. মাছাঃ আন  
বগম  

৩৯ মাঃ হাসমত আলী 
ভালা  

৫ ৩ উ ল পাড়া উ ল পাড়া   

2539. মাছাঃ জােহদা 
বগম  

৩৭ মাঃ মািনক িময়া  ৪ ৩ ’’ ’’   

2540. মাছাঃ ফােতমা 
বগম 

৩৮ মাঃ জরত আলী  ৫ ৩ ’’ ’’   

2541. মাছাঃ শফালী 
বগম  

৩৫ মাঃ মিজবর রহমান  ৩ ৩ দায়ালী পাড়া দায়ালী পাড়া   

2542. মাছাঃ  আি য়া 
বগম   

৪৩ মাঃ বােহর আলী  ৫ ৩ ’’ ’’   

2543. মাছাঃ মিল কা 
বগম  

২৫ মাঃ মিফ ল হক  ৩ ৩ ’’ ’’   

2544. মাছাঃ নাজমা 
বগম  

২৯ মাঃ সাই র রহমান  ৪ ৩ দায়ালী পাড়া দায়ালী পাড়া   

2545. মাছাঃ শািহনা 
বগম  

৩৪ মাঃ এনছার আলী  ৩ ৩ ’’ ’’   

2546. মাছাঃ পনা 
বগম  

২৩ মাঃ জািম ল হক  ৫ ৩ ’’ ’’   

2547. মাছাঃ 
আফেরাজা 
বগম  

২০ মাঃ রজাউল ইসলাম ৬ ৩ ’’ ’’   

2548. মাছাঃ শািহনা 
বগম  

৩৭ মাঃ দেলায়ার হােসন  ৫ ৩ ’’ ’’   

2549. িমতা রানী  ২৭ ঘিরশ চ   ৪ ৩ পাইকার িভটা পাইকার িভটা   
2550. মাছাঃ িরনা 

আ ার  
২৩ মাঃ মালদার  ৩ ৩ ’’ ’’   

2551. মাছাঃ মিমনা 
বগম  

২৯ মাঃ শিফ ল ইসলাম  ৫ ৩ ’’ ’’   

2552. মাছাঃ শির ন 
নছা  

২২ মাঃ খােশদ আলম  ৪ ৩ ’’ ’’   

2553. মাছাঃ শিরফা 
বগম  

২৯ মাঃ জাকািরয়া  ৩ ৩ সন পাড়া সন পাড়া   

2554. মাছাঃ আিনচা 
বগম  

২৩ মাঃ হযরত আলী  ৫ ৩ মরা াম মরা াম   

2555. মাছাঃ ৩২ মাঃ বাব  িময়া  ৫ ৩ ’’ ’’   



জােহনারা বগম  
2556. মাছাঃ ফ ী 

বগম  
৩৯ মাঃ ইমান আলী  ৫ ৩ ’’ ’’   

2557. মাছাঃ শােহরা 
বগম  

৪৬ মাঃ র হােসন ম ল  ৪ ৩ ম ল পাড়া ম ল পাড়া   

2558. মাছাঃ 
আজিমরা বগম  

৩২ মাঃ মন র আলী  ৪ ৩ ’’ ’’   

2559. মাছাঃ বােনচা 
বগম  

৩৭ মাঃ কাই ম আলী  ৫ ৩ ম ল পাড়া ম ল পাড়া   

2560. মাছাঃ আেলয়া 
বগম  

৩৮ মাঃ কািজম িময়া  ৬ ৩ ’’ ’’   

2561. মাছাঃ জযদা 
বগম  

২৯ মাঃ আিন র  ৫ ৩ দায়ালী পাড়া দায়ালী পাড়া   

2562. মাছাঃ র 
নাহার বগম  

২২ মাঃ র ল আিমন  ৪ ৩ িষর িভটা িষর িভটা   

2563. মাছাঃ সারিমন 
বগম 

২২ মাঃ হািম ল  ৫ ৩ ঘেন াম র ঘেন াম র   

2564. অিনমা রানী   ২১  ভাষ চ   ৪ ৩ পাইকার িভটা পাইকার িভটা   
2565. মাছাঃ শািহ র 

বগম  
৩৮ মাঃ আ ল ছালাম  ৩ ৩  পাড়া  পাড়া   

2566. মাছাঃ আিনচা 
বগম  

৩০ মাঃ বাব  িময়া  ৪ ৩ ঘেন াম র ঘেন াম র   

2567. মাছাঃ সািহদা 
বগম  

২৯ মাঃ লবর রহমান  ৫ ৩ ঘেন াম র ঘেন াম র   

2568. মাছাঃ লাইলা 
বগম  

২৯ মাঃ ইউ ছ আলী  ৫ ৩ দায়ালী পাড়া দায়ালী পাড়া   

2569. মাছাঃ ছােলমা 
বগম  

৪০ মাঃ মা ার আলী  ৪ ৩ ঘেন াম র ঘেন াম র   

2570. মাছাঃ পার ল 
বগম  

২৪ মাঃ রিফ ল ইসলাম  ৫ ৩  পাড়া  পাড়া   

2571. তর  বালা  ৪৬ দা চ   ৪ ৩ ঘেন াম র ঘেন াম র   
2572. মাছাঃ 

মেনায়ারা বগম  
৪০ মাঃ নজর ল ইসলাম  ৫ ৩ ঘেন াম র ঘেন াম র    

2573. মাছাঃ িমনা 
বগম  

৩২ মাঃ আই ব আলী  ৪ ৩ ঘেন াম র ঘেন াম র    

2574. মাছাঃ িমনা 
বগম  

২৪ মাঃ রা াক আলী   ৪ ৩ ঘেন াম র ঘেন াম র    

2575. মাছাঃ রােশদা 
বগম  

৩৫ মাঃ আিম ল  ৫ ৩ িষর িভটা  িষর িভটা   

2576. মাছাঃ আেমনা 
খা ন  

২৬ মাঃ আ ল হােসন  ৩ ৩ মার পাড়া  মার পাড়া   

2577. মাছাঃ সাধনা 
বগম  

৪৩ মাঃ  রহমান  ৪ ১ গার  গাড়া  গার  গাড়া   

2578. মাছাঃ স া 
বগম  

২৩ মাঃ হািম ল  ৫ ১ গার  গাড়া গার  গাড়া   

2579. মাছাঃ া 
বগম  

২৯ মাঃ এরশা ল হক  ৫ ১ গার  গাড়া গার  গাড়া   

2580. মাছাঃ কিহ র 
বগম  

২৪ মাঃ সাই ল  ৩ ১ গার  গাড়া গার  গাড়া   

2581. মাছাঃ সাবানা 
বগম  

৩৫ মাঃ আিম ল  ৬ ১ গার  গাড়া গার  গাড়া   

2582. মাছাঃ আছমা  ৩০ মাঃ অেহদ  ৫ ১ গার  গাড়া গার  গাড়া   



2583. মাছাঃ ছািপয়া 
বগম  

২৫ মাঃ ওবায় ল  ৪ ১ গার  গাড়া গার  গাড়া   

2584. মাছাঃ মমতা 
বগম  

৩৩ মাঃ আঃ রিহম  ৫ ১ গার  গাড়া গার  গাড়া   

2585. মাছাঃ জা া ন 
বগম  

২৩ মাঃ স আলী  ৪ ১ গার  গাড়া গার  গাড়া   

2586. মাছাঃ মমতাজ 
বগম  

৩৫ মাঃ রতন আলী  ৫ ১ গার  গাড়া গার  গাড়া   

2587. মাছাঃ লাইলী 
বগম  

৩৮ মাঃ ইলাপ উি ন  ৫ ১ গার  গাড়া গার  গাড়া   

2588. মাছাঃ আয়শা 
বগম  

২৫ মাঃ সা াম  ৩ ১ গার  গাড়া গার  গাড়া   

2589. মাছাঃ কাকলী 
বগম  

২৫ মাঃ সা াম আলী  ৫ ১ গার  গাড়া গার  গাড়া   

2590. মাছাঃ আন য়া 
বগম  

৩৯ মাঃ কনছার আলী  ৬ ১ গার  গাড়া গার  গাড়া   

2591. মাছাঃ ফােতমা 
বগম  

৩৮ মাঃ মিজবর রহমান  ৫ ১ বলদী পাড়া   বলদী পাড়া      

2592. মাছাঃ হািছনা 
বগম  

২৩ মাঃ জাহাগীর হােসন  ৩ ১ গার  গাড়া গার  গাড়া   

2593. মাছাঃ জিমলা 
বগম 

৩২ মাঃ আ ল হক সােহব ৪ ১ গার  গাড়া গার  গাড়া   

2594. মাছাঃ লাভলী 
বগম  

৩০ মাঃ মাতােবব  ৫ ১ বলদী পাড়া বলদী পাড়া   

2595. মাছাঃ াহার 
বগম 

৪০ মাঃ র ইসলামা  ৪ ১ গার  গাড়া গার  গাড়া   

2596. মাছাঃ র 
জাহান বগম   

৩২ মাঃ দলদার আলী  ৫ ১ গার  গাড়া গার  গাড়া   

2597. মাছাঃ রােশদা 
বগম  

৩৪ মাঃ সিহ ল ইসলাম  ৭ ১ গার  গাড়া গার  গাড়া   

2598. মাছাঃ গেহনা 
িবিব 

২৯ মাঃ ছিকবর রহমান  ৫ ১ গার  গাড়া গার  গাড়া   

2599. মাছাঃ লালী 
বগম  

৩৫ মাঃ মনতাজ  ৮ ১ গার  গাড়া গার  গাড়া   

2600. মাছাঃ ফােত 
বগম  

৩৫ মাঃ িরশা ল  ৫ ১ গার  গাড়া গার  গাড়া   

2601. মাছাঃ া 
বগম  

৩২ মাঃ ছয় ল  ৫ ১ বলদী পাড়া বলদী পাড়া   

2602. মাছাঃ নাজমা 
বগম 

২৬ মাঃ র ইসলাম  ৫ ১ গার  গাড়া গার  গাড়া   

2603. মাছাঃ হাজরা 
বগম  

৪২ মাঃ হাসাত আলী  ৪ ১ বলদী পাড়া বলদী পাড়া   

2604. মাছাঃ জােমনা 
বগম  

৩৮ মাঃ হিববর রহমান  ৭ ১ বলদী পাড়া বলদী পাড়া   

2605. মাছাঃ মিজরন 
বগম  

৩৮ মাঃ কােশম আলী  ৫ ১ বলদী পাড়া বলদী পাড়া   

2606. মাছাঃ লাভলী 
বগম  

৩৩ মাঃ আই ব আলী  ৪ ১ বলদী পাড়া বলদী পাড়া   

2607. মাছাঃ সিলনা 
বগম  

৩৫ মাঃ ইসলাম  ৮ ১ বলদী পাড়া বলদী পাড়া   

2608. মাছাঃ জাসনা 
বগম  

৪০ মাঃ কা য়া  ৫ ১ বলদী পাড়া বলদী পাড়া   



2609. মাছাঃ মিরনা 
বগম  

৩৩ মাঃ নিজর হােসন  ৪ ১ বলদী পাড়া বলদী পাড়া   

2610. মাছাঃ 
আেনায়ারা 
বগম  

৩৮ মাঃ নবীন আলী  ৪ ১ বলদী পাড়া বলদী পাড়া   

2611. মাছাঃ া 
বগম  

৩২ মাঃ আ াছ আলী  ৫ ১ বলদী পাড়া বলদী পাড়া   

2612. মাছাঃ িশ ী 
বগম  

৩২ মাঃ লতান আহে দ   ৮ ১ বলদী পাড়া বলদী পাড়া   

2613. মাছাঃ আছমা 
বগম  

৩১ মাঃ এনা ল হক  ৩ ১ উ র গার  
হাড়া 

উ র গার হাড়া   

2614. মাছাঃ সািজনা 
বগম  

৩২ মাঃ ফজলার রহমান  ৪  ১ বলদী পাড়া বলদী পাড়া   

2615. মাছাঃ আ  
বগম  

৩৮ মাঃ ইসাদ আলী  ৫ ১ বলদী পাড়া বলদী পাড়া   

2616. মাছাঃ আিহলা 
বগম  

৩৮  মাঃ  আই ল হক  ৭ ১ উ র গার হাড়া উ র গার হাড়া   

2617. মাছাঃ আন  
বগম  

৩৮ মাঃ আইজল হক  ৫ ১ গার হাড়া গার হাড়া   

2618. মাছাঃ আন  
বগম  

২৩ মাঃ ল হােসন  ৬ ১ গার হাড়া গার হাড়া   

2619. মাছাঃ 
আনিজনা বগম  

৩৩ মাঃ হািফ র রহমান  ৪ ১ উ র গার হাড়া গার হাড়া   

2620. মাছাঃ 
আ ার ন 
বগম  

৩২ মাঃ বলাল আলী  ৫ ১ বলদী পাড়া বলদী পাড়া   

2621. মাছাঃ মােজদা 
বগম  

২৯ মাঃ রিফ ল ইসলাম ৬ ১ বলদী পাড়া বলদী পাড়া   

2622. মাছাঃসিহদা 
বগম  

২৮ মাঃ এরশা ল হক  ৮ ১ গার হাড়া  গার হাড়া    

2623. মাছাঃ 
র পভান বগম  

৩৮ মাঃ আঃ কােদর  ৫ ১ ঘন াম র ঘন াম র    

2624. মাছাঃ ওরভান 
বগম  

৪৩ মাঃ সােহর আলী  ৬ ১ গার হাড়া   গার হাড়া    

2625. মাছাঃেফ ী 
বগম  

৩০ মাঃ তাই ল হক ৪ ১ গার হাড়া  গার হাড়া    

2626. মাছাঃ 
আপর জা 
বগম  

৩৫ মাঃ র আলম  ৫ ১ উ র গার হাড়া   উ র গার হাড়া    

2627. মাছাঃ বিবতা 
বগম  

৩৪ মাঃ আজগার আলী  ৭ ১ উ র গার হাড়া  উ র গার হাড়া    

2628. মাছাঃ মমতা 
বগম  

২০ মাঃ আঃ সালাম  ৭ ১ উ র গার হাড়া উ র গার হাড়া   

2629. মাছাঃ 
শাহাজাদী বগম  

৩৩ মাঃ মিজবর রহমান  ৬ ১ গার হাড়া গার হাড়া   

2630. মাছাঃ রােহনা 
বগম  

৩০ মাঃ লাল িময়া  ৩ ১ বলদী পাড়া বলদী পাড়া   

2631. মাছাঃ সিল 
বগম  

৪১ মাঃ এ ািহম আলী  ৫ ১ গার হাড়া গার হাড়া   

2632. মাছাঃ আলপনা 
বগম  

২৪ মাঃ আিন র  ৫ ১ গার হাড়া গার হাড়া   

2633. মাছাঃ মিরয়ম 
বগম  

৩২ মাঃ আঃ হািকম  ৬ ১ বলদী পাড়া বলদী পাড়া   



2634. মাছাঃ  
আফেরাজা 
বগম  

৩০ মাঃ আলম িময়া ৪ ১ বলদী পাড়া বলদী পাড়া   

2635. মাছাঃ মিরয়ম 
বগম 

২৯ মাঃ আঃ জিলল  ৫ ১ বলদী পাড়া বলদী পাড়া   

2636. মাছাঃ মিরয়ম 
বগম 

২৯ মাঃ এনা ল হক  ৬ ১ বলদী পাড়া বলদী পাড়া   

2637. মাছাঃ হািলমা 
বগম  

৩৫ মাঃ হােছন আলী ৫ ১ বলদী পাড়া বলদী পাড়া   

2638. মাছাঃ আেমনা 
বগম  

৩৭ মাঃ রল হক  ৪ ১ গার হাড়া গার হাড়া   

2639. মাছাঃ ামলী 
বগম  

৩৫ মাঃ আ ুল   ৪ ১ গার হাড়া গার হাড়া   

2640. মাছাঃ বােনছা বগম  
প চগাছী 

৩০  মাঃ আিম ল ইসলাম  ০৫ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   

2641. সিবতা বালা  ২৮ িলন চ  দাস  ০৫ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   
2642. মাছাঃ আ  বগম  ২৯ মাঃ তা  িমঞা ০৪ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   
2643. মাছাঃ বিবতা বগম  ৩৪ মাঃ আ াস আলী  ০৬ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   

2644. মাছাঃ া িবিব  ৩০ মাঃ মক ল হােসন  ০৫ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   
2645. িলিপ বগম  ২৩ সাই ল ইসলাম  ০৬ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   
2646. মাছাঃ ৎফা বগম   ৩২ মাঃ আেনায়ার হােসন  ০৬ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   
2647. মাছাঃ ফােতমা খা ন  ৩০  মাঃ তারাচান ০৭ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   
2648. মাছাঃ আনিজনা 

বগম  
৪৫ মাঃ ইয়া ব আিল ০৫ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   

2649. মাছাঃ কিহ র বগম  ৩২  মাঃ মিজ ল ইসলাম  ০৪ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   
2650. মাছাঃ রিহমা বগম  ৩১ মাঃ আিমর হােসন  ০৫ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   
2651. মাছাঃ শফালী বগম  ৩৬ মাঃ মিজবর রহমান  ০৪ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   
2652. মাছাঃ আিমনা বগম  ২৮ মাঃ রত জামাল  ০৫ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   
2653. মাছাঃ িচিন বগম  ৪৩ মাঃ উমর আলী  ০৭ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   
2654. মাছাঃ সােজদা খা ন  ২৫ রােশ ল ইসলাম  ০৬ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   
2655. মিত লালী রাণী  ৪৫   রনিজৎ ব ন  ০৬ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   
2656. মাছাঃ ছিবতা বগম  ৪৩ মাঃ শাম ল হক  ০৭ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   
2657. মাছাঃ পভান িবিব  ৪৫ মাঃ আ ল িময়া  ০৬ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   
2658. মাছাঃ আকিলমা  ৪৪ মাঃ আফজাল হােসন  ০৫ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   
2659. মাছাঃ সালমা খা ন  ২৪ মাঃ ছয় ল ইসলাম  ০৬ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   
2660. মাছাঃ মিমনা বগম  ৩৯ মাঃ আ ল হােসন  ০৫ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   
2661. মাছাঃ মােলকা বগম  ৩২ মাঃ ল িময়া  ০৪ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   
2662. সরশা বালা  ২৭ ভা চ  দাস  ০৬ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   
2663. মাছাঃ মমতা বগম  ২৯ মাঃ শিফ ল ইসলাম  ০৭ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   
2664. মাছাঃ মিমনা বগম  ৩১ মাঃ আিমর হােসন   ০৬ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   
2665. মাছাঃ রি না বগম  ৩৩ মাঃ শাম ল হক   ০৫ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   
2666. মাছাঃ আছমা বগম  ৩৮ মাঃ ছািদ িমঞা   ০৬ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   
2667. মাছাঃ লালী বগম  ৩০ মাঃ ছকমল   ০৫ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   
2668. মাছাঃ আেমনা িবিব  ৪১ মাঃ বিদয়ত জামাল   ০৪ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   
2669. মিত মাধবী রাণী  ২৯  সে াষ চ  দাস   ০৬ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   
2670. মাছাঃ জিমলা িবিব  ৩৮ মাঃ মক ল হােসন  5 ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   
2671. মাছাঃ হাছনা বগম  ২৭ মাঃ শিফ ল ইসলাম   6 ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   
2672. মাছাঃ ময়না খা ন  ৩৮ মাঃ সা  িময়া   ০৭ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   
2673. মাছাঃ আি য়া বগম  ৪২ মাঃ লাকমান িমঞা   ০৬ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   
2674. মাছাঃ তানিজনা  ২৯ মাঃ জােহর আলী   ০৫ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   
2675. মাছাঃ জা া ন  ৩০ মাঃ আিম ল ইসলাম  ০৪ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   
2676. মাছাঃ সািহদা বগম  ৪২ মাঃ আিম ল হক  ০৬ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   



2677. মিত র ির বমণ ৪৪  ষণ বমণ  ০৪ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   
2678. মিত র তা রানী  ৩১  িবেনান চ  বমন  ০৫ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   
2679. মিত মায়া রানী  ৩০  সজীব চ  বমন   ০৪ ০১ উ র নওয়াবশ উ র নওয়াবশ   
2680. মাছাঃ া বগম  ৩৪ মাঃ ই ল িময়া  ৪ 02 নওয়াবশ নওয়াবশ   
2681. মাছাঃ আয়শা বগম  ৪৪ মাঃ পিনর উি ন  ৪ 02 নওয়াবশ নওয়াবশ   
2682. মাছাঃ আেলয়া বগম  ৩৭ মাঃ শিহ ল হক  ৫ 02 নওয়াবশ নওয়াবশ   
2683. মাছাঃ জিমলা বগম  ৪৫ মাঃ আ ল হােসন  ৪ 02 নওয়াবশ নওয়াবশ   
2684. মাছাঃ ওইিন বগম  ৩১ মাঃ মিম ল হক  ৫ 02 নওয়াবশ নওয়াবশ   
2685. মাছাঃ বিবতা বগম  ৩৫ মাঃ মাকেছদ আলী  ৬ 02 নওয়াবশ নওয়াবশ   
2686. মাছাঃ িবউ  বগম  ৩৪ মাঃ ব র আলী  ৫ 02 নওয়াবশ নওয়াবশ   
2687. মাছাঃ রােশদা বগম  ২৯ মাঃ সিফ ল হক  ৪ 02 নওয়াবশ নওয়াবশ   
2688. মাছাঃ আেনায়ারা 

বগম  
৩৮ মাঃ ল আিমন  ৪ 02 নওয়াবশ নওয়াবশ   

2689. মাছাঃ মিমনা বগম  ৪০ মাঃ আেনায়া ল  ৫ 02 নওয়াবশ নওয়াবশ   
2690. মাছাঃ কিহ র বগম  ৩৩ মাঃ আফজাল হােসন  ৫ 02 নওয়াবশ নওয়াবশ   
2691. মাছাঃ ফেরাজা  ২৪ মাঃ আফজাল হােসন   ৪ 02 নওয়াবশ নওয়াবশ   
2692. মাছাঃ ছােলহা বগম  ৩৫ মাঃ মিতয়ার রহমান   ৫ 02 নওয়াবশ নওয়াবশ   
2693. মাছাঃ সািজনা বগম  ৩৫ মাঃ আ াছ আলী  ৫ ০২ নওয়াবশ নওয়াবশ   
2694. মাছাঃ রােশদা বগম  ৩১ মাঃ আ ছ ছামাদ  ৪ ০২ নওয়াবশ নওয়াবশ   
2695. মাছাঃ রােবয়া বগম  ৩৭ মাঃ শিহ ল হক  ৬ ০২ নওয়াবশ নওয়াবশ   
2696. মাছাঃ তারামিন  ৪৬ মাঃ রিবয়াল হক  ৪ ০২ নওয়াবশ নওয়াবশ   
2697. মাছাঃ হাছনা বগম  ৩৫ মাঃ এরশাদ আলী  ৫ ০২ নওয়াবশ নওয়াবশ   
2698. মাছাঃ আলিমনা 

বগম  
৩০ মাঃ রিফ ল হক ৬ ০২ নওয়াবশ নওয়াবশ   

2699. মাছাঃ আছমা বগম  ৩৪ মাঃ শা  ইসলাম   ৫ ০২ নওয়াবশ নওয়াবশ   
2700. মাছাঃ িমনা খা ন  ২৩ মাঃ আ াছ আলী   ৪ ০২ নওয়াবশ নওয়াবশ   
2701. মাছাঃ রিহমা বগম  ৪৪ মাঃ র াক আলী  ৬ ০২ নওয়াবশ নওয়াবশ   
2702. মাছাঃ ছােমনা বগম  ৩৩ মাঃ ইয়ািছন আলী   ৪ ০২ নওয়াবশ নওয়াবশ   
2703. মাছাঃ হাবীবা বগম   ২৮ মাঃ ল িময়া   ৫ ০২ নওয়াবশ নওয়াবশ   
2704. মাছাঃ লাভলী বগম  ৩১ মাঃ আঃ রিশদ   ৬ ০২ নওয়াবশ নওয়াবশ   
2705. মাছাঃ লাইলী বগম  ২৮ মাঃ নােদর আলী   5 ০২ নওয়াবশ নওয়াবশ   
2706. মাছাঃ সািহদা বগম  ৩৫ মাঃ এনা ল হক   ০৫ ০২ নওয়াবশ নওয়াবশ   
2707. মাছাঃ িবল হাসনা  ৪৫ মাঃ গালাম মা ফা  ০৬ ০২ নওয়াবশ নওয়াবশ   
2708. মাছাঃ রাশনা বগম  ৩০ মাঃ বা  িময়া  ০৫ ০২ নওয়াবশ নওয়াবশ   
2709. মাছাঃ ছিকনা বগম ৪৮ মাঃ আ ল হােসন  ০৫ ০২ নওয়াবশ নওয়াবশ   
2710. মাছাঃ আি য়া বগম  ৩৬ মাঃ রিফ ল ইসলাম  ০৫ ০৩ কদমতলা কদমতলা   
2711. মাছাঃ মৗ মী বগম  ২৩ মাঃ শাহাজামাল   ০৪ ০৩ কদমতলা কদমতলা   
2712. মাছাঃ লায়লা বগম  ২৮ মাঃ ইউ ছ আলী  ০৫ ০৩ কদমতলা কদমতলা   
2713. মাছাঃ লাকী খা ন  ২৪ মাঃ কিবর হােসন  ০৪ ০৩ কদমতলা কদমতলা   
2714. মাছাঃ সািহনা বগম  ৩০ মাঃ কিবর হােসন  ০৫ ০৩ কদমতলা কদমতলা   
2715. মাছাঃ রােশদা বগম  ৩০ মাঃ ওহাব আলী  ০৬ ০৩ কদমতলা কদমতলা   
2716. মাছাঃ শফালী বগম  ২৮ মাঃ জােহ ল ইসলাম  ০৫ ০৩ কদমতলা কদমতলা   
2717. মাছাঃ আকিলমা  ২৫ মাঃ শিফ ল হক  ০৬ ০৩ কদমতলা কদমতলা   
2718. মাছাঃ সািহদা বগম  ২৯ মাঃ আিমর হােসন  ০৫ ০৩ কদমতলা কদমতলা   
2719. মাছাঃ মােমনা 

বগম  
৩৭ মাঃ সেক ার আলী  ০৪ ০৩ কদমতলা কদমতলা   

2720. মাছাঃ হাবছা বগম  ২৯ মাঃ িসরা ল ইসলাম  ০৪ ০৩ কদমতলা কদমতলা   
2721. মাছাঃ মিজনা বগম  ৩৩ মাঃ ছা ার আলী  ০৫ ০৩ কদমতলা কদমতলা   
2722. মাছাঃ ফােতমা 

বগম  
৩১ মাঃ র আলী ০৭ ০৩ কদমতলা কদমতলা   

2723. মাছাঃ ফিরদা বগম  ২৬ মাঃ আেপল িময়া  ০৫ ০৩ কদমতলা কদমতলা   
2724. মাছাঃ ফেরাজা ২১ সিফ ল ইসলাম  ০৬ ০৩ কদমতলা কদমতলা   



বগম  
2725. মাছাঃ শফালী বগম  ২৮ মাঃ আঃ সালাম ০৪ ০৩ কদমতলা কদমতলা   
2726. মাছাঃ জােহনারা 

বগম   
৩৯ মাঃ আনসার আলী  ০৪ ০৩ কদমতলা কদমতলা   

2727. মাছাঃ রিহমা বগম  ৩৯ মাঃ শাম ল হক  ০৫ ০৩ কদমতলা কদমতলা   
2728. মাছাঃ নাজমা বগম ৩১ মাঃ শাহাবর আলী   ০৪ ০৩ কদমতলা কদমতলা   
2729. মাছাঃ ফােতমা 

বগম  
২৯ মাঃ হািন িময়া   ০৫ ০৩ কদমতলা কদমতলা   

2730. মাছাঃ জাসনা বগম  ৩৪ মাঃ সামাদ আলী  ০৬ ০৩ কদমতলা কদমতলা   
2731. মাছাঃ হেলনা খা ন   ২১ মাঃ রিফ ল ইসলাম ০৫ ০৩ কদমতলা কদমতলা   
2732. মাছাঃ জাসনা বগম  ৩৯ মাঃ সিহ ল ইসলাম  ০৬ ০৩ কদমতলা কদমতলা   
2733. মাছাঃ আন  বগম  ২৪ জা র রহমান  ০৩ ০৩ কদমতলা কদমতলা   
2734. মাছাঃ হািছনা বগম  ২৯ মাঃ যা ার আলী  ০৪ ০৩ কদমতলা কদমতলা   
2735. মাছাঃ নাজমা বগম  ৩০ মাঃ মাফাে ল 

হােসন  
০৫ ০৩ কদমতলা কদমতলা   

2736. মাছাঃ মিমনা বগম  ৩৮ ত আমজাদ  ০৪ ০৩ কদমতলা কদমতলা   
2737. মাছাঃ আয়শা বগম  ৩১ মাঃ কল আলী  ০৫ ০৩ কদমতলা কদমতলা   
2738. মাছাঃ ছিকনা বগম  ৪০ মাঃ আকবর আলী  ০৪ ০৩ কদমতলা কদমতলা   
2739. মাছাঃ িবজলী বগম  ২৯ মাঃ িব ৎ িময়া  ০৪ ০৩ কদমতলা কদমতলা   
2740. মাছাঃ িবউ  বগম   ২৭ মাঃ শিফ ল ইসলাম  ০৫ ০৩ কদমতলা কদমতলা   
2741. মাছাঃ বগম  ২৩ মাঃ ইিছ ি ন  ০৪ ০৩ কদমতলা কদমতলা   
2742. মাছাঃ তাজমা বগম  ৩০ মাঃ জ রু আলী  ০৫ ০৩ কদমতলা কদমতলা   
2743. মাছাঃ লাভলী বগম  ৩৫ মাঃ রাজা িময়া    ০৫ ০৩ কদমতলা কদমতলা   
2744. সিলনা  ২৯ এরশাদ  ০৫ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2745. মাছাঃ ফি  আ ার   ২৯ মাঃ আয়নাল হক  ০৪ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2746. মাছাঃ মিজতা বগম   ২৮ মাঃ র জামাল  ০৪ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2747. মাছাঃ লাভলী বগম  ৪১ মাঃ নওেসর আলী    ০৫ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2748. মাছাঃ িশদা বগম  ৩৩ মাঃ র আিমন  ০৭ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2749. মাছাঃ নাজমা বগম  ৩২ মাঃ রিফ ল ইসলাম  ০৫ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2750. মাছাঃ শািহনা বগম  ৩৯ মাঃ সাই র রহমান  ০৬ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2751. মাছাঃ আছমা খা ন  ৩৭ মাঃ ছেক ার আলী  ০৪ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2752. মাছাঃ কিহ র বগম  ২৯ মাঃ রওশন আলী  ০৪ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2753. মাছাঃ রাসনারা 

বগম  
২৬ মাঃ হাছনা বগম  ০৫ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   

2754. মাছাঃ আিবয়া বগম  ৩১ মাঃ লাভ  িময়া  ০৪ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2755. মাছাঃ ওেমনা বগম  ৩০ মাঃ বা  িময়া  ০৫ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2756. মাছাঃ ইিছরন  ৩৩ মাঃ খিত ল হক   ০৬ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2757. মাছাঃ রশমা বগম  ৩১ মাঃ ম  িময়া  ০৫ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2758. মাছাঃ কিহ র বগম  ২৮ মাঃ িরয়া ল হক  ০৬ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2759. মাছাঃ গালািপ 

খা ন  
৩৪ মাঃ আিম ল ইসলাম  ০৫ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   

2760. মাছাঃ লাইলী বগম  ৩৪ মাঃ র আলী  ০৪ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2761. মাছাঃ হাজরা বগম  ৩৫ মাঃ আজগার আলী  ০৪ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2762. মাছাঃ ৎফা বগম  ৩২ মাঃ বলাল হােসন  ০৫ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2763. মাছাঃ রােহনা বগম  ২৭ মাঃ আই ব আলী  ০৭ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2764. মাছাঃ জােহরা বগম  ৩৭ মাঃ শাহাজামাল আলী  ০৫ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2765. মাছাঃ শাহা র বগম  ৪৪ মাঃ মিজবর রহমান  ০৬ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2766. মাছাঃ হািমদা বগম  ৩৭ মাঃ জ র আলী   ০৪ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2767. মাছাঃ িশউলী খা ন  ২৩ মাঃ মক ল   ০৪ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2768. মাছাঃ আিমচা বগম  ২৯ মাঃ আিজ ল হক  ০৫ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2769. মাছাঃ ছািমনা বগম  ২৭ মাঃ এরশা ল হক  ০৪ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2770. মাছাঃ পভান বগম  ৩৫ মাঃ লবর আলী   ০৫ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   



2771. মাছাঃ নাজমা বগম  ৩২ মাঃ ফিরদ আলী   ০৬ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2772. মাছাঃ জাসনা বগম  ৩২ মাঃ র হােসন  ০৫ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2773. মাছাঃ শফালী বগম  ৩১ মাঃ মক ল হক  ০৬ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2774. মাছাঃ সােলহা বগম  ৩৯ মাঃ আ  ব র িছি ক  ০৫ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2775. মাছাঃ ইছরন বগম  ৪৪ মাঃ জানাব আলী  ০৪ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2776. মাছাঃ ময়না িবিব  ৩৩ মাঃ বিকয়ত আলী  ০৪ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2777. মাছাঃ কিমনা বগম  ২৭ মাঃ সিহ ল ইসলাম   ০৫ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2778. মাছাঃ ছােলমা বগম  ২৩ মাঃ আঃ জিলল 

সরকার  
০৭ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   

2779. মাছাঃ আকিলমা 
বগম  

৩২ মাঃ ছাম ল হক  ০৫ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   

2780. মাছাঃ রােকয়া 
বগম  

৪৯ মাঃ আব র রিহম  ০৬ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   

2781. মাছাঃ আিপয়া বগম  ২৯ মাঃ মজ  শখ  ০৪ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2782. মাছাঃ শােহনা বগম  ২৯ মাঃ ছাই র রহমান  ০৪ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2783. মাছাঃ রিজয়া বগম  ৩৭ মাঃ আ ল ছালাম  ০৫ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2784. মাছাঃ া খা ন  ২৪ আ ল   ০৪ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2785. মাছাঃ জাসনা খা ন  ৩৫ মাঃ শিহ ল আলী  ০৫ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2786. মাছাঃ মি কা বগম  ৩৪ মাঃ এনা ল হক   ০৬ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2787. মাছাঃ রভান বগম  ৩৯ মাঃ আ ল হােসন  ০৫ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2788. মাছাঃ শফালী বগম  ২৯ মাঃ িরয়া ল   ০৬ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2789. মাছাঃ িলিল বগম  ৩৫ মাঃ আিজজল হক  ০৫ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2790. মাছাঃ হািছনা বগম  ২৯ মাঃ শাহ আলম  ০৪ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2791. মাছাঃ শফালী বগম  ২৮ মাঃ তাই ল ইসলাম   ০৪ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2792. মাছাঃ মিরচমিত 

িবিব  
৩৯ মাঃ হযরত আলী   ০৫ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   

2793. মাছাঃ ছিকনা বগম  ৩০ মাঃ জাহা ীর আলম   ০৭ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2794. মাছাঃ আিজনা বগম  ৩৪ মাঃ িজয়াউর রহমান   ০৫ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2795. মাছাঃ আফেরাজা  ৩৩ মাঃ মাজাে ল হক   ০৬ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2796. মাছাঃ রিশদা বগম  ২৪ আ স ছালাম িময়া  ০৪ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2797. মাছাঃ আেপলা বগম ৩৩ মাঃ ছব ল  ০৪ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2798. মাছাঃ ির  বগম  ৩৩ মাঃ সাহাগ আলী  05 ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2799. মাছাঃ রাকসানা 

বগম  
২৮ মাঃ সিফ ল ইসলাম   04 ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   

2800. মাছাঃ গয়না বগম  ৩৪ মাঃ আিম ল ইসলাম 05 ০৫ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2801. মাছাঃ কামনা বগম ২৮ মাঃ সিফ ল ইসলাম  ০৪ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2802. মাছাঃ আছমা খা ন  ২৭ মাঃ মিজ ল হক   ০৪ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2803. মাছাঃ শািহদা বগম  ৪৫ মাঃ রহমত আলী  ০৫ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2804. মাছাঃ রশমা বগম  ৩১ মাঃ এনা ল হক ০৪ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2805. মাছাঃ শিরফা বগম  ৩০ মাঃ িসরা ল ইসলাম  ০৫ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2806. মাছাঃ হািমদা বগম  ৪৪ মাঃ কােশম আলী   ০৪ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2807. মাছাঃ রমীচা বগম  ৪৫ মাহা দ আলী  ০৫ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2808. মিত ম বালা  ৪৫  উিকল চ   ০৪ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2809. মাছাঃ লিত বগম  ৩২ মাহা দ আলী  ০৫ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2810. মাছাঃ িজনা খা ন  ২৫ মাঃ ইসলাম  ০৩ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2811. মাছাঃ আ  বগম  ৩৪ মাঃ কাবাদ আলী   ০৫ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   
2812. মাছাঃ আনিজনা 

বগম  
২৭ মাঃ বাব  িময়া  ০৫ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   

2813. মাছাঃ রােবয়া বগম  ৩৬ মাঃ র আিমন  ০৬ ০৪ িসতাইঝাড় িসতাইঝাড়   

2814. মাছাঃ জািমনা বগম  ৩২ মাঃ মািনক িময়া  ০৫ ০৫ গা হাড়া গা হাড়া   
2815. মাছাঃ তহিমনা ৩০ মাঃ িমজা র রহমান   ০৬ ০৫ গা হাড়া গা হাড়া   



বগম  

2816. মাছাঃ আফেরাজা  ৩৩ মাঃ ইি স আলী  ০৪ ০৫ গা হাড়া গা হাড়া   

2817. মাছাঃ িমন  বগম  ৩২ মাঃ আঃ কােদর  ০৬ ০৫ গা হাড়া গা হাড়া   
2818. মাছাঃ বােনছা বগম  ৩৫ মাঃ িসরা ল ইসলাম   ০৫ ০৫ গা হাড়া গা হাড়া   
2819. মাছাঃ রািজনা 

বগম  
৩৫ মাঃ এনা ল হক   ০৫ ০৫ গা হাড়া গা হাড়া   

2820. মাছাঃ িশিরনা বগম  ৩০ মাঃ শাম ল হক  ০৪ ০৫ গা হাড়া গা হাড়া   

2821. মাছাঃ আছিকনা 
বগম  

৩০ মাঃ মিতয়ার রহমান   ০৫ ০৫ গা হাড়া গা হাড়া   

2822. মাছাঃ ফােতমা 
বগম  

৩৮ মাঃ শিহ ল ইসলাম  ০৪ ০৫ গা হাড়া গা হাড়া   

2823. মাছাঃ রশমা খা ন  ২১ মাঃ এিজয়াল হক  ০৫ ০৫ গা হাড়া গা হাড়া   
2824. মাছাঃ জসিমন  ২৯ মাঃ জালাল িময়া  ০৪ ০৫ গা হাড়া গা হাড়া   

2825. মাছাঃ নািছমা 
আ ার  

২৬ মাঃ আঃ হািমদ  ০৬ ০৫ গা হাড়া গা হাড়া   

2826. মাছাঃ িরনা বগম  ৪০ মাঃ গফফার আলী  ০৬ ০৫ গা হাড়া গা হাড়া   
2827. মাছাঃ শােহরা বগম  ৩২  মাঃ আয়নাল হক  ০৭ ০৫ গা হাড়া গা হাড়া   
2828. মাছাঃ আেনায়ারা  ৪২ মাঃ রিফ ল ইসলাম ০৫ ০৫ গা হাড়া গা হাড়া   
2829. মাছাঃ সিলমা 

বগম  
২১ মাঃ রােসল িময়া  ০৫ ০৫ গা হাড়া গা হাড়া   

2830. মাছাঃ িশদা বগম  ২১ মাঃ আ ল হােসন  ০৪ ০৫ গা হাড়া গা হাড়া   
2831. মাছাঃ হেলনা বগম  ৩৩ মাঃ সােহব আলী  ০৪ ০৫ গা হাড়া গা হাড়া   
2832. মাছাঃ া বগম  ৩২ মাঃ নওয়াব আলী  ০৫ ০৫ গা হাড়া গা হাড়া   
2833. মাছাঃ ফােত র 

বগম  
২০ মাঃ মিহজ উি ন  ০৪ ০৫ গা হাড়া গা হাড়া   

2834. মাছাঃ ছালমা বগম  ৩১ মাঃ রিফ ল ইসলাম  ০৫ ০৫ গা হাড়া গা হাড়া   
2835. মাছাঃ হািছনা বগম  ৩৫ মাঃ র ইসলাম  ০৪ ০৫ গা হাড়া গা হাড়া   
2836. মাছাঃ রাসনা বগম  ৪১ মাঃ ভালা িময়া  ০৬ ০৫ গা হাড়া গা হাড়া   
2837. মাছাঃ সািজনা বগম  ৩৩ মাঃ কা য়ার রহমান  ০৪ ০৫ গা হাড়া গা হাড়া   
2838. মাছাঃ শােহর বা   ৪১ মাঃ জিলল িময়া  05 ০৫ গা হাড়া গা হাড়া   
2839. মাছাঃ জিমলা বগম  ৪৬ মাঃ আকবর আলী  04 ০৫ গা হাড়া গা হাড়া   
2840. মাছাঃ শফািল বগম  ২৮ মাঃ আঃ ছালাম   05 05 গা হাড়া গা হাড়া   
2841. মাছাঃ রােশদা বগম  ২৯ মাঃ আলািমন   ০৫ ০৫ গা হাড়া গা হাড়া   
2842. মাছাঃ আি য়া বগম  ২৮ মাঃ হােসন আলী  ০৪ ০৫ গা হাড়া গা হাড়া   
2843. মাছাঃ আেমনা বগম  ৩৪ মাঃ সাই র রহমান   ০৫ ০৫ গা হাড়া গা হাড়া   
2844. মাছাঃ আয়শা বগম  ৩৫ মাঃ জািহ ল হক   ০৬ ০৫ গা হাড়া গা হাড়া   
2845. মাছাঃ মমতা বগম  ৩৩ িরয়া ল   ০৫ ০৫ গা হাড়া গা হাড়া   
2846. মাছাঃ লাভলী বগম  ৩৩ মাঃ সিফ ল ইসলাম   ০৬ ০৫ গা হাড়া গা হাড়া   
2847. মাছাঃ মি কা বগম  ৪৫ মাঃ ছালজার আলী  ০৪ ০৫ গা হাড়া গা হাড়া   
2848. মাছাঃ ৎফা খা ন  ২৭ ত মাজাে ল হক   ০৩ ০৫ গা হাড়া গা হাড়া   
2849. মাছাঃ িলিল বগম  ৪৭ মাঃ মেহর আলী  ০৪ ০৫ গা হাড়া গা হাড়া   
2850. মাছাঃ ফােতমা 

খা ন  
২৫ মাঃ মিফ ল হক   ০৩ ০৫ গা হাড়া গা হাড়া   

2851. মাছাঃ আেমনা বগম  ৩৫ মাঃ মক ল হােসন   ০৫ ০৬ গািব র গািব র   
2852. মাছাঃ হাজরা বগম  ৩৫ মাঃ ডাইভর আলী   ০৪ ০৬ গািব র গািব র   
2853. মাছাঃ মিরয়ম বগম  ২৭ মাঃ কিফল উি ন  ০৪ ০৬ গািব র গািব র   
2854. মাছাঃ ঝরনা বগম  ৩১ মাঃ আিমর হােসন   ০৫ ০৬ গািব র গািব র   
2855. মাছাঃ মিরচমিত  ৩১ মাঃ আিলক উি ন   ০৭ ০৬ গািব র গািব র   
2856. মিত ল বালা  ৩৯  বীরবল চ   ০৫ ০৬ গািব র গািব র   



2857. মিত মানী বালা  ৪৪  দা  চ  দাস   ০৬ ০৬ গািব র গািব র   
2858. মাছাঃ নাজমা বগম  ২৮ মাঃ মিজদ আলী  ০৪ ০৬ গািব র গািব র   
2859. মাছাঃ া বগম  ৩৪ মাঃ হােসন আলী   ০৪ ০৬ গািব র গািব র   
2860. মাছাঃ রজাহান 

বগম  
৩২ মাঃ আশরাফ আলী  ০৬ ০৬ গািব র গািব র   

2861. মাছাঃ মিজনা বগম  ২৯ মাঃ বাদশা রহমান   ০৫ ০৬ গািব র গািব র   
2862. মাছাঃ আছমা খা ন  ৩৪ মাঃ আ ল আিজত ০৪ ০৬ গািব র গািব র   
2863. মাছাঃ আন আরা  ৩৫ মাঃ মাকেছদ আলী   ০৫ ০৬ গািব র গািব র   
2864. মাছাঃ সাহাগী বগম  ৩২ মাঃ ফজ ল হক   ০৪ ০৬ গািব র গািব র   
2865. মাছাঃ রােকয়া 

বগম  
২৮ মাঃ পাষান আলী  ০৬ ০৬ গািব র গািব র   

2866. মাছাঃ আেনায়ারা   ২০ আঃ রহমান ০৪ ০৬ গািব র গািব র   
2867. মাছাঃ বিবতা বগম  ৩২ মাঃ মাতােলব  ০৫ ০৬ গািব র গািব র   
2868. মাছাঃ আিছয়া বগম  ৩১ মাঃ আ  চ দ িময়া   ০৪ ০৬ গািব র গািব র   
2869. মাছাঃ রন নছা  ২৮ মাঃ আ ল মা ান   ০৫ ০৬ গািব র গািব র   
2870. মাছাঃ সিহদা বগম  ২৯ মাঃ ছা ার আলী  ০৪ ০৬ গািব র গািব র   
2871. মাছাঃ হািছনা বগম  ২৮ মাঃ আঃ জিলল  ০৫ ০৬ গািব র গািব র   
2872. মাছাঃ া বগম  ৩৩ মাঃ সাই র রহমান ০৪ ০৬ গািব র গািব র   
2873. মাছাঃ লালী বগম ৩৪ মাঃ এনা ল হক ০৬ ০৬ গািব র গািব র   
2874. মাছাঃ শিরফা বগম  ৩১ মাঃ বা  িময়া  ০৫ ০৬ গািব র গািব র   
2875. মাছাঃ মিজনা খা ন  ২৪ মাঃ তাই ল ইসলাম  ০৫ ০৬ গািব র গািব র   
2876. মাছাঃ রীজা বগম  ৩৬ মাঃ আিম ল ইসলাম  ০৪ ০৬ গািব র গািব র   
2877. মাছাঃ ল ম বগম  ৩৭ মাঃ শওকত হােসন  ০৫ ০৬ গািব র গািব র   
2878. মাছাঃ হািছনা বগম  ৩৯ মাঃ রমজান আলী  ০৬ ০৬ গািব র গািব র   
2879. মাছাঃ কািহ র 

বগম   
৩২ মাঃ ভালা িময়া  ০৫ ০৬ গািব র গািব র   

2880. মিত অ না রানী   ২০  মন চ   ০৬ ০৬ গািব র গািব র   
2881. মাছাঃ আফেরাজা  ৩১ মাঃ সাই র রহমান  ০৫ ০৬ গািব র গািব র   
2882. মাছাঃ রিহমা বগম  ৩০ মাঃ আিম ল হক  ০৪ ০৬ গািব র গািব র   
2883. মাছাঃ আি য়া বগম  ৩৬ মাঃ ইয়া ব আলী  ০৪ ০৬ গািব র গািব র   
2884. মাছাঃ িফয়া বগম  ৩১ মাঃ রিফ ল ইসলাম   ০৫ ০৬ গািব র গািব র   
2885. মাছাঃ ক না বগম  ৩৭ মাঃ মিফ ল হক   ০৭ ০৬ গািব র গািব র   
2886. মাছাঃ আিমনা িবিব  ২৭ মাঃ রত জামাল   ০৫ ০৬ গািব র গািব র   
2887. মাছাঃ শফালী বগম  ৩১ মাঃ আকবার আলী   ০৬ ০৬ গািব র গািব র   
2888. মাছাঃ আিমনা বগম  ২৯ মাঃ হােরজ আলী   ০৪ ০৬ গািব র গািব র   
2889. মাছাঃ ত া বগম  ৩২ মাঃ শিহ ল ইসলাম   ০৪ ০৬ গািব র গািব র   
2890. মাছাঃ িজনা খা ন  ২৯ মাঃ সােলমান আলী  ০৫ ০৬ গািব র গািব র   
2891. মাছাঃ িলিল বগম  ২৮ মাঃ মােলক হােসন  ০৪ ০৬ গািব র গািব র   
2892. মাছাঃ মিজনা বগম  ৩৪ মাঃ মিজ ল হক   ০৫ ০৬ গািব র গািব র   
2893. মাছাঃ আেলয়া বগম  ৩৭ মাঃ আ ল খােলক   ০৫ ০৬ গািব র গািব র   
2894. মাছাঃ ফােতমা 

বগম  
২৯ মাঃ মিম ল ইসলাম   ০৬ ০৬ গািব র গািব র   

2895. মাছাঃ এছওয়ারা 
বগম  

৩৭ মাঃ শিহ ল ইসলাম   ০৪ ০৬ গািব র গািব র   

2896. মাছাঃ রােহনা বগম  ২৯ মাঃ ছাম ল হক   ০৫ ০৬ গািব র গািব র   
2897. মাছাঃ আিছয়া বগম  ২৯ মাঃ মিফজ উি ন   ০৩ ০৬ গািব র গািব র   
2898. মাছাঃ শিরফা বগম ২৪ মাঃ চ র আলী  ০৬ 07 ছ র ছ র   
2899. মাছাঃ শফালী বগম  ৩২ মাঃ বাশারত আলী  ০৫ 07 ছ র ছ র   
2900. মাছাঃ রিজয়া বগম  ৪০ মাঃ শাহ আলম   ০৬ 07 ছ র ছ র   
2901. মাছাঃ শিরফা বগম  ৩০ র মাহা দ  ০৫ 07 ছ র ছ র   
2902. মাছাঃ জিরনা বগম  ২৯ মাঃ ছাবান আলী  ০৪ 07 ছ র ছ র   
2903. মাছাঃ আকিলমা ৩৪ মাঃ জােবদ আলী  ০5 07 ছ র ছ র   



বগম  
2904. মাছাঃ জাসনা বগম  ৩৯ মাঃ জলাল হােসন  ০৫ 07 ছ র ছ র   
2905. মাছাঃ ফােতমা 

বগম  
২৪ মাঃ সাবরাত আলী  ০৭ 07 ছ র ছ র   

2906. মাছাঃ মিরয়ম বগম  ৩৪ আলী হােসন ০৫ 07 ছ র ছ র   
2907. মাছাঃ আফেরাজা  ২১ মাঃ ভ  িময়া  ০৬ 07 ছ র ছ র   
2908. মিত সাধনা রাণী  ৩৭  ভাষ চ   ০৪ 07 ছ র ছ র   
2909. মাছাঃ সািহনা বগম  ৩১ মাঃ ইন র আলী  ০6 07 ছ র ছ র   
2910. মাছাঃ লালী বগম  ৩৫ মাঃ ছাম ল হক  ০৪ 07 ছ র ছ র   
2911. মাছাঃ আন  বগম  ৩৪ মাঃ আ াছ আলী  ০৫ 07 ছ র ছ র   
2912. মাছাঃ মিহজন বগম  ৪৮ মাঃ অিছয়ত আলী  ০৬ 07 ছ র ছ র   
2913. মাছাঃ ঝরণা বগম  ৩৬  মাঃ লবর আলী  ০৫ 07 ছ র ছ র   
2914. মাছাঃ িবিবরন বগম  ৪৯ মাঃ আেছম আলী  ০৬ 07 ছ র ছ র   
2915. মাছাঃ খািদজা বগম  ৩৩ মাঃ শিহ ল হক  ০৫ 07 ছ র ছ র   
2916. মাছাঃ খািদজা বগম  ৪৭ মাঃ হায়দার আলী  ০৪ 07 ছ র ছ র   
2917. মাছাঃ মি কা বগম ৩২ মাঃ আঃ কােদর  ০৫ 07 ছ র ছ র   
2918. মাছাঃ ক না খা ন  ২২ মাঃ িরয়া ল হক   ০৬ 07 ছ র ছ র   
2919. মাছাঃ িশউলী খা ন  ২৮ মাঃ সাই র রহমান   ০৫ 07 ছ র ছ র   
2920. মাছাঃ রাসনা বগম  ২৯ মাঃ আলমগীর হােসন  ০৬ 07 ছ র ছ র   
2921. মাছাঃ পনাহার ২০ মাঃ বয়জার আলী  ০৫ 07 ছ র ছ র   
2922. মাছাঃ সােলকা 

বগম  
২০ মাঃ িরয়া ল হক  06 07 ছ র ছ র   

2923. মাছাঃ জিরনা বগম  ৪৯ মাঃ আেবদ আলী  ০৭ ০৭ ছ র ছ র   
2924. মাছাঃ শফালী বগম  ২৫ মাঃ িজয়াউর রহমান  ০৭ ০৭ ছ র ছ র   
2925. মাছাঃ আিজনা বগম  ৩৭ মাঃ বা  িময়া  ০৪ ০৭ ছ র ছ র   
2926. মাছাঃ নাজমা বগম  ৩৩ মাঃ উমর আলী  ০৬ ০৭ ছ র ছ র   
2927. মাছাঃ িবউ  বগম  ৩০ মাঃ রিফ ল ইসলাম  ০৫ ০৭ ছ র ছ র   
2928. মাছাঃ আিমনা বগম  ৩১ মাঃ বা  মা দ  ০৪ ০৭ ছ র ছ র   
2929. মাছাঃ সািজনা বগম  ৩৪ মাঃ কােদর আলী  ০৫ ০৭ ছ র ছ র   
2930. মাছাঃ রিশদা বগম  ৩৩ মাঃ সিফ ল ইসলাম   ০৪ ০৭ ছ র ছ র   
2931. মাছাঃ ছালমা বগম  ৩৩ মাঃ ছিকয়ত আলী  ০৫ ০৭ ছ র ছ র   
2932. মাছাঃ িশদা বগম  ২৯ মাঃ রিফ ল ইসলাম   ০৪ ০৭ ছ র ছ র   
2933. মাছাঃ ছািমনা খা ন  ৪০ মাঃ সকমত আলী  ০৭ ০৭ ছ র ছ র   
2934. মাছাঃ কিহ র বগম  ৩২ মাঃ মক ল হােসন   ০৬ ০৭ ছ র ছ র   
2935. মাছাঃ আেহনা বগম   ৩৬ মাঃ কােশম আলী  ০৫ ০৭ ছ র ছ র   
2936. মাছাঃ হািছনা বগম  ৩০ মাঃ হািজ ি ন  ০৪ ০৭ ছ র ছ র   
2937. রািশদা বগম  ২৪ মাঃ আেনায়ার হােসন  ০৫ 08 ছ র ছ র   
2938. মাছাঃ আফেরাজা  ২৯ মাঃ র মাহা দ  ০৪ 08 ছ র ছ র   
2939. মাছাঃ রিশদা বগম  ৩৭ মাঃ মাখতার হােসন  ০৪ 08 ছ র ছ র   
2940. মাছাঃ জািমলা বগম  ৩৩ মাঃ শিহ ল ইসলাম  ০৫ 08 ছ র ছ র   
2941. মাছাঃ আেলামিত 

বগম  
২৮ মাঃ আেবদ আলী  ০৬ 08 ছ র ছ র   

2942. মাছাঃ শােহরা বগম  ৪৩ মাঃ আিমন িময়া   ০৫ 08 ছ র ছ র   
2943. মাছাঃ মেমনা বগম  ৩৯ মাঃ মক ল হােসন   ০৪ 08 ছ র ছ র   
2944. মাছাঃ ছালমা বগম  ৪০ মাঃ লাল িময়া  ০৪ 08 ছ র ছ র   
2945. মাছাঃ হাসনা বগম  ৩৬ মাঃ সদর আলী  ০৫ 08 ছ র ছ র   
2946. মাছাঃ আিনচা বগম  ২৯ মাঃ সেক ার আলী  ০৫ 08 ছ র ছ র   
2947. মাছাঃ মােজদা বগম  ২৮ মাঃ সাই ল ইসলাম  ০৪ 08 ছ র ছ র   
2948. মাছাঃ িবউ  বগম  ৩৯ মাঃ মিজবর রহমান  ০৪ 08 ছ র ছ র   
2949. মাছাঃ আেনায়ারা  ৪০ মাঃ  শখ  ০৬ 08 ছ র ছ র   
2950. মাছাঃ রািজনা 

বগম  
৩০ মাঃ শািহ ল হক   ০৫ 08 ছ র ছ র   



2951. মাছাঃ আেনায়ারা  ৩৮ মাঃ মাকেছদ আলী   ০৫ 08 ছ র ছ র   
2952. মাছাঃ জিমলা বগম  ৩২ মাঃ ফজ র রহমান  ০৫ 08 ছ র ছ র   
2953. মাছাঃ িরনা বগম  ২৮ মাঃ পন িময়া  ০৪ 08 ছ র ছ র   
2954. মাছাঃ শািহনা বগম  ৩১ মাঃ আ ল কােশম  ০৫ 08 ছ র ছ র   
2955. মাছাঃ হািছনা বগম  ৩৩ মাঃ র আলম  ০৫ 08 ছ র ছ র   
2956. মাছাঃ খািদজা বগম  ৩৪ মাঃ য়াি ম  ০৪ 08 ছ র ছ র   
2957. মাছাঃ শািহনা বগম ৩৪ মাঃ র ইসলাম  ০৫ 08 ছ র ছ র   
2958. মাছাঃ মা দা বগম  ৩১ মাঃ আিমর হােসন  ০৫ 08 ছ র ছ র   
2959. মাছাঃ লাইলী বগম  ২২ মাঃ মাই ল ইসলাম  ০৫ ০৮ ছ র ছ র   
2960. মাছাঃ িফেরাজা 

বগম 
৩৪ মাঃ লবর আলী  ০৫ 08 ছ র ছ র   

2961. রতনা রানী  ২৯ ত  চ  রায়  ০৪ 08 ছ র ছ র   
2962. মাছাঃ মেহনা বগম  ৩৪ মাঃ হািকম আলী   ০৪ 08 ছ র ছ র   
2963. মাছাঃ আকিলমা 

বগম  
২৭ মাঃ এরশা ল হক  ০৫ 08 ছ র ছ র   

2964. মাছাঃ ছিকলা বগম  ৩৯ মাঃ মিনর হােসন  ০৪ 08 ছ র ছ র   
2965. মাছাঃ আেশদা বগম  ২৩ মাঃ শিফ ল ইসলাম  ০৫ 08 ছ র ছ র   
2966. মাছাঃ ফােতমা 

খা ন  
২০ কা  মা দ   ০৫ 08 ছ র ছ র   

2967. মাছাঃ মিফজা খা ন  ২৪ মাঃ জীবন আলী  ০৪ 08 ছ র ছ র   
2968. মাছা িবউ  বগম  ৩৫ কিপল উি ন  ০৬ ০৮ ছ র ছ র   
2969. মাছাঃ হাছনা খা ন  ২২ মাঃ বলাল হােসন   ০৫ ০৮ ছ র ছ র   
2970. মাছাঃ শািহনা বগম  ৩০ মাঃ জিসম উি ন   ০৪ ০৮ ছ র ছ র   
2971. মাছাঃ বিল বগম  ৩৫ মাঃ শিহ ল হক  ০৫ ০৮ ছ র ছ র   
2972. মাছাঃ হাসনা বগম  ৩৩ মাঃ মিজবর রহমান   ০৪ ০৮ ছ র ছ র   
2973. মাছাঃ আি য়া বগম  ৩০ মাঃ মািনক িময়া  ০৫ ০৮ ছ র ছ র   
2974. মাছাঃ ফােতমা 

বগম  
৫০ মাঃ আগবর আলী   ০৬ ০৮ ছ র ছ র   

2975. মাছাঃ তষনা বগম  ৩২ মাঃ বাব  িময়া   ০৫ ০৮ ছ র ছ র   
2976. মাছাঃ আকিলমা 

বগম  
৩৮ মাঃ কদর আলী  ০৪ ০৮ ছ র ছ র   

2977. মাছাঃ ফিজলা বগম  ৩৫ মাঃ আ ল হােসন   ০৫ ০৮ ছ র ছ র   
2978. মাছাঃ আছমা বগম   ৩৮ মাঃ সােহর আলী  ০৪ ০৮ ছ র ছ র   
2979. মাছাঃ বিবতা বগম  ৩৩ মাঃ মিতয়ার রহমান  ০৭ ০৮ ছ র ছ র   
2980. মাছাঃ শিরফা বগম  ৩১ মাঃ আিম র ইসলাম  ০৫ ০৮ ছ র ছ র   
2981. মাছাঃ মিমনা বগম  ৪৮ মাঃ হােসন আলী  ০৬ ০৮ ছ র ছ র   
2982. মাছাঃ িম বগম  ৩২ মাঃ মা ার আলী  ০৪ ০৮ ছ র ছ র   
2983. মাছাঃ িম  বগম  ৩২ মাঃ নামেদল িময়া   ০৫ ০৮ ছ র ছ র   
2984. মাছাঃ ফােতমা িবিব  ৩৪ মাঃ মেহর জামাল   ০৪ 09 ছ র ছ র   
2985. মাছাঃ নাজমা বগম ৩৩ মাঃ খয়বর আলী  ০৫ 09 ছ র ছ র   
2986. মাছাঃ ফােতমা 

বগম  
৩৭ মাঃ অিপয়াল হক  ০৪ 09 ছ র ছ র   

2987. প মী রানী  ২৫ সিচন চ  মাদক ০৫ 09 ছ র ছ র   
2988. মাছাঃ লাভলী বগম  ২৩ মাঃ এনা ল হক  ০৪ 09 ছ র ছ র   
2989. মাছাঃ ক না বগম  ৩২ মাঃ িব ল হক  ০৬ 09 ছ র ছ র   
2990. মাছাঃ বািছরন বগম  ৩৮ মাঃ আঃ হািকম  ০৫ 09 ছ র ছ র   
2991. মাছাঃ আিখ বগম  ২০ িপং মাঃ আেবদ আলী   ০৫ 09 ছ র ছ র   
2992. মাছাঃ রনিজনা 

বগম  
৩৪ মাঃ আ ল হােসন  ০৬ 09 ছ র ছ র   

2993. মাছাঃ সিহদা বগম  ২৮ মাঃ মিজবর রহমান   ০৫ 09 ছ র ছ র   
2994. মাছাঃ জিমলা বগম  ৩২ মাঃ আিম ল ইসলাম  ০৪ 09 ছ র ছ র   
2995. মাছাঃ আলিমনা ২৬ মাঃ আেনায়ার হােসন  ০৪ 09 ছ র ছ র   



বগম  
2996. মাছাঃ িবউ  বগম  ৩৯ মাঃ শাহাদত হােসন  ০৬ 09 ছ র ছ র   
2997. মাছাঃ শািহদা বগম  ৩৩ মাঃ শাহ আলম  ০৭ 09 ছ র ছ র   
2998. মাছাঃ রিহমা বগম  ৩০ মাঃ মাতােলব আলী ০৭ 09 ছ র ছ র   
2999. মাছাঃ িমরা বগম  ৩০ মাঃ মাই ল ইসলাম  ০৮ 09 ছ র ছ র   
3000. মাছাঃ তাহিমনা 

বগম  
২৮ মাঃ ছািমউল ইসলাম  ০৫ 09 ছ র ছ র   

3001. মাছাঃ িবজলী খা ন  ২৯ মাঃ আ ল ওহাব  ০৫ 09 ছ র ছ র   
3002. মাছাঃ িশউলী বগম  ২৬ মাঃ িরয়া ল ইসলাম  ০৫ 09 ছ র ছ র   
3003. মাছাঃ হািলমা বগম  ৩৭ মাঃ শাহা র রহমান ০৬ 09 ছ র ছ র   
3004. মাছাঃ আছমা বগম  ৩৮ মাঃ গালজার হােসন  ০৫ ০৯ ছ র    
3005. মাছাঃ সািহদা বগম  ৩০ মাঃ সিহ ল ইসলাম  ০৪ 09 ছ র ছ র   
3006. সা া রাণী  ৩০ িচ র ন সরকার  ০৫ 09 ছ র ছ র   
3007. মাছাঃ মােজদা খা ন  ২৩ মাঃ জয়নাল   ০৪ 09 ছ র ছ র   
3008. সাগিরকা  ২৯ নবীন চ  সরকার   ০৫ 09 ছ র ছ র   
3009. িরতা বালা  ৩৮ রবীন চ   ০৪ 09 ছ র ছ র   
3010. বাবলী খা ন  ২১ মাঃ জিসম উি ন   ০৫ 09 ছ র ছ র   
3011. মাছাঃ রিহমা িবিব  ৪৭ মাঃ আ ব আিল   ০৪ 09 ছ র ছ র   
3012. মাছাঃ িম আ ার  ২০ মাঃ নােয়ব আলী  ০৫ ০৯ ছ র ছ র   
3013. মাছাঃ সােলহা বগম  ৪৯ মাঃ আ ল হােসন  ০৪ ০৯ ছ র ছ র   
3014. মাছাঃ লাইলী বগম  ২৯ মাঃ আঃ কােদর  ০৫ ০৯ ছ র ছ র   
3015. চােমলী রাণী  ২৮ চ ন চ  দাস ০৫ ০৯ ছ র ছ র   
3016. মাছাঃ সিলমা 

বগম  
৩২ মাঃ আ ল মিজদ  ০৪ ০৯ ছ র ছ র   

3017. মাছাঃ জােয়দা বগম  ৩৩ মাঃ খয়বর আলী ০৫ ০৯ ছ র ছ র   
3018. মিত ল লী রাণী  ২৮ রেমশ চ    ০৪ ০৯ ছ র ছ র   
3019. মাছাঃ আসমা খা ন  ২৪ মাঃ বছি  শখ   ০৫ ০৯ ছ র ছ র   
3020. মাছাঃ মিজনা বগম  ৪২ মাঃ নওসাদ আলী   ০৬ ০৯ ছ র ছ র   
3021. মাছাঃ নাজমা বগম  ২৮ বছি  শখ   ০৫ ০৯ ছ র ছ র   
3022. মাছাঃ রাশনা বগম  ২৯ মাঃ হা ন অর রিশদ  ০৬ ০৯ ছ র ছ র   
3023. মাছাঃ ছিলমা িবিব  ২৯ মাঃ তা ল ইসলাম  ০৪ ০৯ ছ র ছ র   
3024. মাছাঃ ময়না িবিব  ৩৮ মাঃ এসকাত আলী   ০৫ ০৯ ছ র ছ র   
3025. মাছাঃ হািছনা বগম  ২৯ মাঃ রিফ ল ইসলাম  ০৫ ০৯ ছ র ছ র   
3026. মাছাঃ জিমলা বগম  ৪২ মাঃ মিজবর রহমান  ০৪ ০৯ ছ র ছ র   
3027. মাছাঃ আছমা বগম  ৪৩ মাঃ আকবর আলী  ০৬ ০৯ ছ র ছ র   
3028. মাছাঃ জিরনা বগম  ২৩ মাঃ খিল র রহমান  ০৫ ০৯ ছ র ছ র   
3029. মাছাঃ মমতাজ 

বগম  
৩৪ মাঃ রিশ ল হক  ০৬ ০৯ ছ র ছ র   

3030. মাছাঃ আছমা বগম  ৩২ মাঃ মা ার হােসন  ০৪ ০৯ ছ র ছ র   
3031. সা না রাণী  ২৯ মেনাশা চ   ০৫ ০৯ ছ র ছ র   
3032. মাছাঃ রিজয়া বগম  ৪৪ মাঃ মাকেছদ আলী  ০৪ ০৯ ছ র ছ র   
3033. হািছনা বগম   ৪৭ শিহদ আলী  ০৫ ০৯ ছ র ছ র   
3034. মাছাঃ আিপয়া বগম  ৩৭ মাঃ আ র রহমান  ০৪ ০৯ ছ র ছ র   
3035. মাছাঃ আফেরাজা  ৩১ মাঃ জােহ ল হক   ০৬ ০৯ ছ র ছ র   
3036. মাছাঃ আনিজনা 

বগম  
৩৬ মাঃ আলম শখ   ০৪ ০৯ ছ র ছ র   

3037. মাছাঃ আছমা বগম  ৩৭ মাঃ কােশম আলী  ০৬ ০৯ ছ র ছ র   
3038. মাছাঃ রােকয়া 

বগম  
৩৭ মাঃ দােরাগ আলী  ০৫ ০৯ ছ র ছ র   

3039. মাছাঃ মিজনা বগম  ২৯ মাঃ বা  িময়া  ০৩ ০৯ ছ র ছ র   
3040. মাছাঃ রিহমা বগম  ৩৪ খাই ল হক  ০৫ ০৯ ছ র ছ র   
3041. মাছাঃ জািহনা বগম  ২৮ মাঃ আঃ জিলল  ০৪ ০৯ ছ র ছ র   



3042. মাছাঃ ম না বগম  ২৭ মাঃ জ ল হক  ০৪ ০৯ ছ র ছ র   
3043. মিত িম া রানী  ২৩ মাঃ নেরশ চ  বমন  ০৪ ০৯ ছ র ছ র   
3044. নীলমিন  ৩২  রেত র   ০৪ ০৯ ছ র ছ র   

 



 


