
িমক
 ন র আেবদনকারীর নাম মাতার নাম িপতার নাম জ  তািরখ এন আইিড / িব 

আর আই এস
ইউিনয়ন / 
পৗরসভা ওয়াড াম মাবাইল

1 মিত গীতা রানী হম  বালা মকর ধর সরকার 6/7/1930 9572416353 খালাহাট 1 748 1315298522
2 মাঃ িসরাজলু হক শখজান নছা আফাজ উ ন 8/15/1935 6444825712 খালাহাট 1 বা ই পাড়া, খালাহা ট 1724621895

3 মাছাঃ আেমনা বগম গালাপী আেয়নু ীন 10/6/1937 19373212458300483 খালাহাট 1 বা ই পাড়া 1744619488
4 মাঃ ম জদুল হক সরকার মাছাঃ সুমিত বগম হািবজার রহমান 9/17/1942 2844351854 খালাহাট 1 বা ই পাড়া 1790673511
5 সাভা রানী মাংলী রানী রেমশ ম ল 12/25/1942 8244381482 খালাহাট 1 বা ইপাড়া 1736064759

6 মাঃ আ রু রা াক  মাছাঃ আেমনা খাতন রইচ উ ন সরকার 11/27/1943 1022088718 খালাহাট 1
াম: বা ই পাড়া, 

ডাকঘর: খালাহাট 1716136882
7  জেত নাথ সরকার িবলাসমিন সরকার মিহম চ  সরকার 12/27/1944 5994203460 খালাহাট 1 বা ইপাড়া 1737999650
8 মন্জলুা রানী সরকার িমন ুরানী ামািনক সুেরন চ  ামািনক 11/11/1949 1944227121 খালাহাট 1 বা ইপাড়া 1728005598
9 মাঃ আ রু রা াক মােজদা বগম আ রু রইচ আহ দ 3/17/1950 3744845482 খালাহাট 1 BARUIPARA 1710048573

10 মাছাঃ টিল ছিকনা বা জত 1/2/1952 6444164096 খালাহাট 1 বা ই পাড়া 1701523316
11 মাঃ খিবর উ ন নু াহার তংেগ  সখ 6/6/1952 1022195471 খালাহাট 1 বা ইপাড়া 1990059725
12 মাছাঃ হািমদা খাতন মইফুল বগম আজাহার আলী 7/23/1952 5544859803 খালাহাট 1 বা ই পাড়া 1819524881
13 মাঃ আ রু রহমান উরমাল িবিব সােহব উ া 5/2/1953 6444655986 খালাহাট 1 বা ই পাড়া 1719810687
14 মাছাঃ হােজরা খাতন হািলমা খাতন আমজাদ আলী 9/16/1953 6444154741 খালাহাট 1 বা ই পাড়া 1740416925

15 মাছাঃ র জয়া খাতন মাছাঃ মিছরন বগম জালাল উ ন 12/10/1953 6894135133 খালাহাট 1 বা ই পাড়া 1318518686
16 মাছাঃ র জয়া বগম মতৃ জিহরন বগম মতৃ আে ল আলী 10/10/1954 6011713374 খালাহাট 1 বা ই পাড়া 1732420809
17 মাঃ মাজাহার আলী আেবদন খাতন জসমত ব াপারী 11/20/1954 2844133443 খালাহাট 1 বা ই পাড়া 1979766609
18 মাঃ আ লু ম জদ রী বগম কিলম উ ন 2/5/1955 5994863750 খালাহাট 1 বা ই পাড়া 1787822497
19 মাঃ আ রু রউফ সরকার রিহমা বগম আ লু কােদর 12/5/1955 4644192223 খালাহাট 1 বা ই পাড়া 1924240023

20 মাঃ িসরাজ আইমুনা মাঃ রিফক 1/30/1956 0 খালাহাট 1 বা ইপাড়া 1707438784
21 মাঃ হািফজরু রহমান সাবজান তায়ান সরকার 2/18/1956 4189375126 খালাহাট 1 বা ই পাড়া 1740301180
22 ভিগরথ চ মনৃািলণী রানী সুের  মাহন 5/31/1956 6894804704 খালাহাট 1 বা ই পাড়া 1313397284

23 মাছাঃ আেনায়ারা বগম মাছাঃ আিছয়া খাতন মাঃ আফছার উ ন 12/31/1956 1022340150 খালাহাট 1 বা ই পাড়া 1731298485
24 িমনিত রানী ামািনক রাশা রানী সরকার িবেজন সরকার 10/23/1957 2844812921 খালাহাট 1 বা ই পাড়া 1836396885

25 মাছাঃ জিরনা খাতন মাছাঃ জেবদা বগম মিফজ উ ন 11/23/1957 7794388582 খালাহাট 1 বা ইপাড়া 1316036266

26 মাছাঃ রােবয়া বগম
মাছাঃ ফুলজান 
বগম বািনজ উ ীন 12/27/1957 9144801231 খালাহাট 1 বা ই পাড়া 1706417687

27 মাছাঃ শােহরা খাতন শিরফন শমেশর আলী 3/20/1958 4194160463 খালাহাট 1 বা ই পাড়া 1595094638
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28 মাছাঃ খুিক বগম মাছাঃ ময়নাভান খয় ন 7/19/1958 7794675590 খালাহাট 1 বা ইপাড়া 1767112903
29 হিরসু র গীির বালা ক চরন 2/1/1959 7344714147 খালাহাট 1 বা ই পাড়া 1322727611

30 মাছাঃ ম জদা বগম মাছাঃ জেুলখা বগম ময়দুল ইসলাম 2/3/1959 8694875348 খালাহাট 1 বা ই পাড়া 1718892371
31 মাছাঃ রমজান আলী ামািনক আছাতন আবুল ামািনক 12/1/1956 9144276202 খালাহাট 4 িকসামত বালুয়া 01765003618
32 মাছাঃ আিমনা বগম খিত গ ু 1/12/1958 3294317593 খালাহাট 4 চকমামেরাজপুর 01762578505
33 মাঃ আ লু সা ার রােবয়া মিমজল হক 11/20/1949 1022753378 খালাহাট 1 প ম কামরনই 01842042493
34 সল বালা িগরী বালা মিহম চ 7/15/1927 5994950490 খালাহাট 2 উঃ আনােলর তাড়ী 1773582347
35 দবী রানী সাহা তলসী রানী সাহা কািমনী মাহন সাহা 9/5/1937 3744194006 খালাহাট 2 উঃ আনােলর তাড়ী 1316352107
36 মাছাঃ মেনায়ারা বগম মাছাঃ ম ুজান আবুল কােশম 1/12/1942 4194174639 খালাহাট 2 উঃ আনােলরতাড়ী 1318048320

37 মাঃ নু ল ইসলাম ামািনক সুবরন নছা
িদয়ানত উ াহ 

ামািনক 2/14/1943 7794201512 খালাহাট 2 উঃ আনােলরতাড়ী 1722196566
38 নুরী বগম র জয়া বগম নু ল ইসলাম 2/25/1947 5544420150 খালাহাট 2 uttor analertari 1701523260
39  েমাছাঃ সােহরা বগম জােবদা বগম সাফাত উ া 4/16/1947 3744190442 খালাহাট 2 উঃ আনােলর তাড়ী 1315253505
40 কাপাসী িনেরা বালা িগিরস চ 10/15/1947 7344225953 খালাহাট 2 উঃ আনােলর তাড়ী 1735937719
41 শ ামল চ নিলতা রানী কৃ  কামল 2/1/1949 8244695287 খালাহাট 2 উঃ আনােলর তাড়ী 1312115506
42 সূবনা রানী সরকার িকরনবালা সরকার বােন র সরকার 5/2/1950 5994209574 খালাহাট 2 উঃ আনােলর তাড়ী 1306123439
43 মাছাঃ সুখজান বগম জিলমন ট ব াপারী 5/7/1952 9572228113 খালাহাট 4 িকসামত বালুয়া 01794476411
44 মাছাঃ রিমছা খাতন গনলী ফকর উ ন 9/12/1952 2394242636 খালাহাট 6 পূব কামরনই 01822607258
45 নাজমা বগম জিরনা বগম আ রু রহমান 6/2/1959 6888996458 খালাহাট 9 ফারাজীপাড়া 01944669807

46 মাঃ আ লু জিলল মাছাঃ ফােতমা বগম মেছর আলী সরকার 8/13/1949 1494877978 খালাহাট 9 জলারপাড়া 01784653614
47 মাছাঃ আয়শা খাতন জািমরন মাঃ িনয়ামত াহ 3/20/1957 5994912425 খালাহাট 9 জলারপাড়া 01737863859
48 মাছাঃ িফেরাজা বগম তয়বুন নছা জামানত আলী 3/7/1955 3744193768 খালাহাট 2 উঃ আনােলর তাড়ী 1722576773
49 মাঃ না জম উ ন মাছাঃ পাতা বগম মাঃ আবুল হােসন 12/31/1955 1949818544 খালাহাট 2 উঃ আনােলর তাড়ী 1917488207
50 মাঃ ছাইদুর রহমান সরকার মাছাঃ ছািবজান ইসমাইল উ ন সরকার 1/2/1956 9144884500 খালাহাট 2 উঃ আনােলর তাড়ী 1920557661
51 মাঃ মেনায়ার হােসন ফুলজান বওয়া বিছর আক 5/15/1956 9111079688 খালাহাট 2 উঃ আনােলর তাড়ী 1731611208
52 মাঃ বলাল হােসন ধিল বগম িবরাজ িময়া 10/13/1956 1484810948 খালাহাট 2 উ র আনােলরতাড়ী 1984610226
53 মাঃ রইচ উ ন ধলী নছা মিনর উ ন 10/19/1956 1022100919 খালাহাট 2 উঃ আনােলর তাড়ী 1735912568
54 মাঃ শাহজাহান িময়া খুকী বগম সরকার 11/6/1956 6444659483 খালাহাট 2 বা ইপাড়া 1738227446
55 আশা রানী িস ু  রানী অতল চ 2/1/1957 1944445921 খালাহাট 2 উঃ আনােলর তাড়ী 1703039333
56 সয়দ মিতউর রহমান ঝুমুর িবিব সিরয়ত আলী 12/31/1946 2844309530 খালাহাট 9 রথবাজার 01739801769
57 মাছাঃ ছােবরা বগম মাছাঃ মিরয়রন নছা তয়বুর রহমান 12/3/1952 1494644113 খালাহাট 9 রথবাজার 01701456034
58 িমনিত রানী সরকার শাি  বালা অ জত চ  সরকার 7/5/1957 2394209429 খালাহাট 2 উঃ আনােলর তাড়ী 1317181552
59 কানন বালা মাদক ঊষা রানী রাজ ব ভ সরকার 11/2/1957 8244703222 খালাহাট 2 উ র আনােলরতাড়ী 1792652672
60 ভােজা রানী খেমা রায় িকনা রায় 1/1/1959 6894161782 খালাহাট 2 উঃ আনােলর তাড়ী 1952735955
61 চ লা রানী সরকার িব  ুরানী সরকার যতীশ চ  সরকার 3/2/1959 8244184233 খালাহাট 2 উঃ আনােলর তাড়ী 1735921462



62 সয়দ শাহ আলম নুরজাহান বওয়া আশরাফ আলী 12/31/1956 3744357538 খালাহাট 9 মা ারপাড়া 01724107203

63 আিমরন নছা না জরন নাজমুল 5/2/1948 19482693626724910 খালাহাট 3 দি ন আনােলরতাড়ী 1894353944
64 মাছাঃ শােবনী বগম মইরন িগেরাস 5/28/1952 3744665203 খালাহাট 3 দি ণ আনােলরতাড়ী 1306065551
65 মাছাঃ আিমনা বগম আিছয়া বগম হাসমত সদার 7/2/1952 19523212458308478 খালাহাট 3 chok mamrojpur 1740125640
66 মাঃ ফুল িময়া সুিফয়া বগম মাঃ আবদুর রব 2/1/1953 8209112179 খালাহাট 3 kholahati 1966000526
67 মাছাঃ হািছনা বগম ধলী বগম মাঃ আ সু সা ার 3/19/1957 19573212458000000 খালাহাট 9 মা ারপাড়া 01304412655
68 মাঃ ইনছান আলী আয়তন নছা ওফাতউ াহ 5/16/1953 1944265709 খালাহাট 3 দি ন আনােলরতাড়ী 1556317710
69 মাঃ সাইদুর রহমান ছিবজান জিলল উ ীন 6/3/1953 9144812246 খালাহাট 3 দি ণ আনােলর তাড়ী 1744660035
70 মাঃ হায়দার আলী হািলমা বওয়া পরা  শখ 7/24/1953 3744802673 খালাহাট 3 kholahati purbopara 1701908859
71 মাঃ খাজা িময়া হািলমা ন জবু ন 2/20/1955 3294663640 খালাহাট 3 আনােলরতাড়ী 1798781745
72 মাছাঃ হােফজা বগম মাছাঃ ওেমদা খাতন হািববুর রহমান 3/7/1956 7344259853 খালাহাট 3 দি ন আনােলরতাড়ী 1715463329
73 মাঃ হােসন আলী মতৃ: আয়তন নছা মতৃ: ওফােয়ত আলী 5/15/1956 4644871131 খালাহাট 3 দি ন আনােলরতাড়ী 1836442952
74 মাছাঃ নীিল বগম িসমিরব বগম িময়াজান ব াপারী 8/14/1957 1022117384 খালাহাট 3 দি ন আনােলরতাড়ী 1780031995
75 মাছাঃ জিমলা বগম মাছাঃ মিহলা বগম আ লু জিলল 12/11/1959 5994692514 খালাহাট 3 আনােলরতাড়ী 1890607960
76 মাছাঃ জিরনা বগম ম জরন বগম নু ল হক সরকার 9/25/1952 2844618088 খালাহাট 9 মা ঝপাড়া 01714927954
77 মাছাঃ সুরতন বগম সুমিত শমেশর আলী 8/12/1937 3744466180 খালাহাট 4 chok mamrojpur 1708624297

78 মাছাঃ শহর বানূ মাছাঃ করপুল বওয়া জয়নাল িময়া 8/9/1955 5544676199 খালাহাট 9 খালাহাট  প মপাড়া 01791919651
79 মাঃ আবুল ফজল খয়রন নছা ফইমু  সরকার 5/3/1942 7795030860 খালাহাট 4 িকসামত বালুয়া 1783856025
80 মাঃ বাবর আলী র জয়া কৃ ুরত উ া 10/15/1947 2844418950 খালাহাট 4 kisamot baluya 1774086636
81 মাছাঃ হািমদা বগম ছিব রাণী নিছম উ ন সরকার 1/13/1948 19483212458307686 খালাহাট 4 চকমামেরাজপুর 1910223913

82 মাছাঃ বইলা বগম মাছাঃ মইফুল বগম আঃ সাবাহান 7/15/1949 8244306570 খালাহাট 4 চকমামেরাজপুর 1767004495
83 মাঃ বা া িময়া কিছরন কবারত ব াপারী 10/15/1951 1022231748 খালাহাট 4 চকমামেরাজপুর 1767004495
84 মাঃ মিহ উ ন আহেমদ জােবদা মিফজ উ ন ামািনক 12/27/1951 9144814093 খালাহাট 4 analertri 1718381341
85 মাছাঃ র জয়া বগম মাছাঃ মােলকা মুনছর 6/7/1952 9144431724 খালাহাট 4 িকসামত বালুয়া 1786875112
86 মাছাঃ সুলতানা বগম মাছাঃ সুরতন এনােয়ত উল া 6/12/1952 19523212458306178 খালাহাট 4 াম: িকসমাত বালুয়া 1647222602
87 মাছাঃ জিরনা বগম আিছয়া উ ন জেয়ন উ ন 6/12/1952 2394477075 খালাহাট 4 kisamot baluya 1710635512
88 মাছাঃ জােহদা বগম সাইবানী হািমদ ব াপারী 10/8/1952 9572336304 খালাহাট 4 িকসামত বালুয়া 1719495101
89 মাঃ আ লু খােলক মিছরন নছা কিলম উ ন 3/12/1953 8695053168 খালাহাট 4 চকমামেরাজপুর 1780516027

90 মাঃ আ ছু ছা ার সরকার
মাছাঃ ছিবজান 
বগম

মাঃ সােখায়াত হােসন 
সরকার 8/15/1954 6894659157 খালাহাট 4 চকমামেরাজপুর 1740386309

91 মাঃ আবুল কােশম ত  বগম আসান ামািনক 10/7/1955 1944742426 খালাহাট 4 kisamot baluya 1704357406
92 মাঃ আ লু জা ার মাছাঃ জিরনা বগম আঃ কিরম 3/2/1956 6895001078 খালাহাট 4 িকশামত বালুয়া 1768824852
93 ডাঃ মাঃ মমতাজ হােসন মাকছদুন নছা তদারক উল া 10/13/1956 6444352725 খালাহাট 4 uttor kholahati 1921056540



94 মাছাঃ টকু মিন মাছাঃ নসা বগম মিফজ উ ন ধান 11/1/1956 5544329393 খালাহাট 4 চকমামেরাজপুর 1763295253
95 মাছাঃ জেমলা বগম নিছমন যাদব আলী ামািনক 3/18/1957 1494451428 খালাহাট 4 kisamot baluya 1788940558
96 মাছাঃ রােবয়া বগম ছিবরন আইজার রহমান 4/15/1957 2394489237 খালাহাট 4 িকসামত বালুয়া 1729922327
97 মাছাঃ ছােমলা বগম চািবজান কিফল উ ন 1/12/1958 2394335950 খালাহাট 4 চক 1710454250

98 মাছাঃ রােকয়া বগম ছািবজান ইছব উ ন 6/5/1958 19583212458306104 খালাহাট 4 kisamot baluya 1715003623
99 মাছাঃ সােজদা বগম মাছাঃ রােবয়া আফতার ম ল 6/7/1958 1494456542 খালাহাট 4 চকমামেরাজপুর 1402049629

100 মাছাঃ মােজদা বগম মাছাঃ রিহমা বগম
মাঃ আেবদ আলী 

সরকার 11/11/1958 8695057623 খালাহাট 4 kisamot baluya 1715612457
101 মাছাঃ রিমছা বগম িখিলকজান রিহম উ ন 5/25/1953 5994913027 খালাহাট 9 ব াপারী পাড়া 01738471364
102 মাছাঃ সােহদা বগম আিছয়া মাবারক আলী 5/19/1938 5094389425 খালাহাট 5 প ম কামরনই 1768825607
103 মাছাঃ রহানা হােসন আিমনা বগম আ লু ম জদ 1/11/1942 4194599363 খালাহাট 5 প ম কামরনই 1729660293
104 মাঃ খাকা িময়া ছয়ফাে ছা ছিবর উ ন 6/22/1942 19423212458309846 খালাহাট 5 প ম কামরনই 1742375503
105 মাহা দ আলী মাছাঃ বা া মাই আহে দ আলী 12/12/1942 7794812607 খালাহাট 5 pochim komornai 1823161336
106 মাছাঃ ফােতমা বগম মাহমুদা খাতন মেহরালী 6/9/1951 6444872565 খালাহাট 9 ব াপারী পাড়া 01790669350
107 মাঃ খাজা চৗধুরী খােদজা খাতন ম জবর রহমান চৗধুরী 11/1/1947 7344490961 খালাহাট 5 প ম কামরনই 1648886932

108 মাছাঃ জায়দা বগম শায়জান মিফজ উ ন 2/8/1948 19483212458309709 খালাহাট 5 প ম কামরনই 1725092500

109 মাঃ আলম িময়া মাছাঃ ছােবদা বগম হসাব উ ন 1/1/1949 4644428460 খালাহাট 5 প ম কামরনই 1725592450
110 মাঃ মাহবুবার রহমান ছিবজন নছা আঃ কু ুছ সরকার 12/1/1949 4644431696 খালাহাট 5 প ম কামরনই 1792631479
111 মাছাঃ র জয়া বগম জাহরা বগম ইি স আলী 10/13/1950 5544829731 খালাহাট 5 প ম কামরনই 1873989086
112 মাছাঃ মােলকা বগম সানাভান নজ ু শখ 9/14/1951 2845072319 খালাহাট 5 5700 1732127657
113 মাছাঃ মিফজান বগম আইতন নছা মহিসন 12/19/1951 9572305457 খালাহাট 5 প ম কামরনই 1703401716
114 মাঃ আ লু ওয়ােহদ িময়া ওমরজান নছা কিছম উ ন 2/1/1952 5994832094 খালাহাট 5 প ম কামরনই 1719127803

115 মাছাঃ আছমা বগম উে কুলসুম আছান উ া সরকার 3/7/1952 4194396711 খালাহাট 5 পূব কামরনই ছয়ঘিড়য়া 1324102510
116 মাছাঃ দুলালী বগম কাপািস িবিব বিনজ বপারী 6/6/1952 3745099030 খালাহাট 5 পূব কামরনই 1338730151
117 মাছাঃ হােজরা বওয়া ছিকনা ছদল হােসন 7/23/1952 2844591442 খালাহাট 5 প ম কামরনই 1750840855
118 মাঃ চা  ুিময়া মুত কুলছম বগম আ রু রহমান 1/1/1953 7795285894 খালাহাট 5 প ম কামরনই 1741278883

119 মাছাঃ জাহরা বগম
মাছাঃ মােশদা 
বগম মাঃ ওয়ােহদ আলী 1/1/1953 1944872363 খালাহাট 5 প ম কামরনই 1703317130

120  মাহন চ  সরকার শশাবালা সরকার সুের নাথ সরকার 8/27/1955 3294674324 খালাহাট 1 বা ইপাড়া 01782461144
121 মাছাঃ ম জভান বগম নিবরন বওয়া রাফায়ত া 5/12/1954 1494799438 খালাহাট 5 প ম কামরনই 1831633492

122 মাছাঃ মেহ ন নছা মাছাঃ ছােলহা বগম মাঃ জিলল মা ার 8/10/1954 5994229416 খালাহাট 5 প ম কামরনই 1719506614
123 মাঃ দুলাল িময়া জেলখা গাফ্ফার 8/13/1954 3744422886 খালাহাট 5 প ম কামরনই 1719023608
124 মাছাঃ জেবদা মাছাঃ জিরনা আ লু ছা ার 6/22/1955 19553212458310048 খালাহাট 5 Poschim Komornoi 1309613663
125 সুর জৎ কুমার  মাদক িবনা রানী মাদক কৃ  কা  মাদক 7/12/1949 4644946206 খালাহাট 3 আনােলরতাড়ী 01786956733



126 মাঃ নু ল ইসলাম ধিল বগম আ লু ম জদ 11/21/1955 8244808419 খালাহাট 5 প ম কামরনই 1780624328

127 মাছাঃ মেনায়ারা বগম উে  কুলছম বগম আহসান উ া সরকার 1/1/1956 6894176947 খালাহাট 5 পূব কামরনই ছয়ঘিড়য়া 1755124261
128 মাঃ আিমর হােসন মাছাঃ রওশন আরা মাঃ ইয়াদ আলী 1/12/1956 6895465042 খালাহাট 5 প ম কামরনই 1700583779
129 মাঃ আিনছর রহমান জীবন নছা আমানু াহ 5/13/1956 8244195767 খালাহাট 5 প ম কামরনই 1725714192
130 মাঃ আঃ রিশদ িময়া খায়রন নছা আ লু লিতফ 7/1/1956 6894585972 খালাহাট 5 প ম কামরনই 1765027010

131 মাঃ আ ু াহ সরতে ছা ফকর উ ন শখ 7/11/1956 19563212458000002 খালাহাট 5
শখ বািড়,প ম 

কমরনই,গাইবা া 1701564022
132 মাঃ মাজাফফর িময়া ম জদা তছিলম 7/15/1956 7794824826 খালাহাট 5 প ম কামরনই 1794482081

133 মাছাঃ আেনায়ারা বগম নিছরন মদৃ ইউসুফ উ ন 9/5/1956 19563212458309881 খালাহাট 5 প ম কামরনই 1725639552
134 মাছাঃ অজফুা বগম জেলখা খাতন এছান ই ন 10/13/1956 4194611796 খালাহাট 5 প ম কামরনই 1794994983
135 মাঃনয়ন িময়া ডব বগম মা  ুব াপারী 10/25/1956 8250827006 খালাহাট 5 প ম কামরনই 1743060890

136 মাছাঃ িমনা বগম মাছাঃ িপয়া বগম মাঃ মকেছদ আলী 3/12/1957 19573212458314088 খালাহাট 5 পূব কামরনই 1948281932

137 মাছাঃ ম জরন বগম
মাছাঃ ছিবজান 
বগম মিহর উ ন 3/14/1957 5094603783 খালাহাট 5 প ম কামরনই 1705307018

138 মাছাঃ ফেরজা বগম
মাছাঃ খােতজা 
বগম বরাজ উ ীন 4/10/1957 8694366504 খালাহাট 5 প ম কামরনই 1939569983

139 মাছাঃ মালী বগম মাছাঃ নুরভান বগম আলীমু ন 4/13/1957 8695134406 খালাহাট 5 প ম কামরনই 1794831728
140 মাছাঃ রিহমা বগম চানিব বগম রমজান আলী 7/15/1957 8694662332 খালাহাট 5 প ম কামরনই 1720470357
141 মাছাঃ সুই ট র জয়া বওয়া সালায়মান 8/9/1957 5094779708 খালাহাট 5 প ম কামরনই 1780412167
142 মাছাঃ ছােলহা বগম মাছাঃ বকদুল শামছল 9/10/1958 8694658017 খালাহাট 5 প ম কামরনই 1855611409
143 মাছাঃ মােলকা বগম খােতজা মেছর উ ন 9/20/1958 1494607797 খালাহাট 5 possim komornoi 1301131073
144 মাছাঃ হাওয়া বগম িমিলকজান ইউনূস আলী 9/4/1959 2844587523 খালাহাট 5 প ম কামরনই 1724019580
145 মাছাঃ রিহমা বগম আয়শা খাতন দলওয়ার হােসন 12/30/1959 5094392130 খালাহাট 5 প ম কামরনই 1757857901

146 মাছাঃ রােকয়া বগম বােনা বগম নপশ শখ 6/15/1937 3294551282 খালাহাট 6 পুব কামরনই িময়াপাড়া 1787200967
147 মাছাঃ সুরমা বওয়া আিছরন উ য়া 5/17/1942 6444536301 খালাহাট 6 godarhat 1723032755
148 মাছাঃ মেহরন নছা আ জভান নছা মনাজ উ ন 9/7/1942 6894602975 খালাহাট 6 গাদারহাট 1731856010
149 মাছাঃ নিবরন মাছাঃ জািমরন নু  হােসন 7/8/1955 9144817484 খালাহাট 3 দি ণ আনােলরতাড়ী 01799104099
150 মাছাঃ হািলমা বগম সু র নছা হাসমত ব াপারী 9/10/1944 9144784973 খালাহাট 6 িময়াপাড়া 1311996799
151 মাঃ তাজলু ইসলাম মাছাঃ তিফরন নছা আিফল উ ন আহা দ 11/10/1945 5994840147 খালাহাট 6 পূব কামরনই 1718582093

152 মাছাঃ মহা ন নছা ময়ভান সওদাগর 2/10/1947 19473212458309490 খালাহাট 6 প ম কামরনই 1754093360



153 মাছাঃ বকুল বওয়া ফােতমা িখতাব 4/7/1957 1944872900 খালাহাট 6 গাদারহাট পূব কামরনই 01821449450

154 মাঃ আইনুল িময়া
মাছাঃ রােকয়া 
বগম মাঃ আলী আকবর 6/6/1947 2844166732 খালাহাট 6 পুব কামরনই 1880425184

155 মাঃ সােদক আলী সালমা খাতন মাঃ ক্কুর আলী 6/11/1949 6417861603 খালাহাট 6 পূব কামরনই 1767206317
156 মাঃ সাদা িময়া আিফরন নছা কিফল উ ন 6/26/1949 3294821990 খালাহাট 6 purbo komornoi 1821942974

157 মাঃ ফজলুর রহমান চৗধুরী ি নািছমা আ ার খদমত উ া চৗধুরী 3/19/1950 7794572193 খালাহাট 6 পূব কামরনই 1843744414

158 মাছাঃ হািলমা বগম ফুলমিত বয়ান উ ন 6/10/1950 9144602795 খালাহাট 6 পূব কামরনই িময়াপাড়া 1782419645
159 মাছাঃ অিমছা মাছাঃ কিব জেফর 5/21/1952 2394652586 খালাহাট 6 পূব কামরনই 01789743871

160 মাঃ আ রু রিহম হািবজা বগম িময়া উ াহ মু ী 1/1/1951 7794566229 খালাহাট 6 গাদারহাট পূব কামরনই 1728005725

161 মাঃ আজগার আলী বুল ু বগম বাবর আলী 9/13/1951 4194133429 খালাহাট 6 পূব কামরনই িময়াপাড়া 1753966939

162 মাঃ আ লু মিতন মুলুকজান আবু তােহর মু ী 2/7/1952 1022325185 খালাহাট 6 পূব কামরনই িময়াপাড়া 1789607934
163 মাছাঃ হািলমা মাছাঃ রিমনা খাতন হমত াহ 2/12/1952 4644435481 খালাহাট 6 প ম কামরনই 1791340529
164 মাঃ ছালায়মান ঐমন নছা তিছর উ ন 3/21/1952 3744567409 খালাহাট 6 গাদারহাট 1933569556
165 মাছাঃ ময়না বগম ছিকনা বগম মিফজ উ ন 4/28/1952 19523212458313203 খালাহাট 6 পূব কামরনই িময়াপাড়া 1996623008

166 হিরমিত রানী দাস তারামিন দাস রজনী কা  দাস 5/16/1952 19523212458314833 খালাহাট 6 গাদারহাট 1320427895
167 মাঃ রিফকুল ইসলাম বািছরন বগম মাঃ মেয়ন উ ন 8/24/1952 4645128382 খালাহাট 6 পূব কামরনই 1719825469
168 মাছাঃ বুলবুলী মাছাঃ মিছয়া কাতন গফুরন ব াপারী 10/10/1952 2844607859 খালাহাট 6 পূব কামরনই 1323139612
169 মাঃ বকুল িময়া জািমরন আেবদ আলী 1/19/1953 7794567961 খালাহাট 6 পূব কামরনই 1324117630
170 মাছাঃ নিবরন বগম ফলানী নিম 3/8/1953 7344673376 খালাহাট 6 পুব কামরনই 1743873236

171 মাছাঃ আমিবয়া রহমান নিফরন শাহাজান আলী 9/18/1953 1944686771 খালাহাট 6 পুব কামরনই গাদারহাট 1749666494
172 মাঃ সামর আলী শমাসী খয় ীন 4/7/1954 9572273358 খালাহাট 6 পূব কামরনই 1707288026
173 মাঃ তাজাে ল হােসন মাছাঃ সু তভান সু ামান 6/8/1954 2843214319 খালাহাট 6 পুব কামরনই 1734965503
174 মাঃ ইয়াকুব আলী মাছাঃ ইয়াতন সু ামান 12/26/1954 3744637830 খালাহাট 6 পূব কামরনই 1727964756
175 মাছাঃ কিরমন বওয়া কিছ বওয়া কাল ুিময়া 12/21/1957 6444124504 খালাহাট 6 পূব কামরনই 01829022549
176 মাছাঃ ছিবরন বগম মাছাঃ খুিক মাঃ দিফর হােসন 5/12/1955 5544162646 খালাহাট 6 গাদারহাট 1857940386

177 মাঃ ওবােয়দ দৗ াহ
মাছাঃ জাহানারা 
বগম আঃ হািলম িময়া 11/30/1955 19553212458313284 খালাহাট 6 পূব কামরনই 1757444153

178 মাঃ খয় ল ইসলাম মাছাঃ খয়রন বগম মাঃ আব ুতােলব 2/3/1956 5994593589 খালাহাট 6 পূব কামরনই 1735412873

179 মাছাঃ অিমছা বগম কিছরন নছা নয়ান উ ন 4/2/1956 6443586745 খালাহাট 6 পুব কামরনই গাদারহাট 1765296477



180  রতন চ  বমন িকরন বালা যােগশ চ  বমন 4/3/1956 7794838339 খালাহাট 6 পূব কামরনই 1867269410

181 মাঃ মকছদার রহমান মাছাঃ মেহ ন নছা আ লু জিলল ম ল 4/24/1956 9144385656 খালাহাট 6 purbo komornoi 1750067215
182 মাঃ আ রু রিশদ সরািব খাতন মাহা দ ম ল 5/25/1956 6444125113 খালাহাট 6 পূব কামরনই 1894371207

183 মাঃ আ লু ছালাম িময়া মাছাঃ ছিকনা বওয়া মাঃ ছামসুল হক 7/10/1956 2394842682 খালাহাট 6 purbo komornoi 1318925891
184 মাঃ মিছর আলী জািমরন আেবদ আলী 7/17/1956 2845078431 খালাহাট 6 পূব কামরনই 1875179376
185 মাঃ জয়নাল আেবদীন খােতকজান বাসু শখ 8/6/1956 6894603437 খালাহাট 6 পূব কামরনই 1824437226

186 মাঃ আবুবকর িস ক
মাছাঃ আেমনা 
বওয়া মিফজ উ ন ব াপারী 10/22/1956 5545123357 খালাহাট 6 পূব কামরনই িময়াপাড়া 1715289601

187 মাঃ তছিলম িময়া মাছাঃ তিছরন বগম আিফল িময়া 11/17/1956 5995313649 খালাহাট 6 পুব কামরনই 1916591591
188 মাছাঃ জােহদা বগম নূরজাহান বওয়া ইয়াকুব আলী আক 3/11/1957 4644586598 খালাহাট 6 পূব কামরনই 1950973834

189 মাছাঃ লালবী আ ার আয়শা বগম তদারক 3/12/1957 19573212458315665 খালাহাট 6 purbo komornoi 1321494102

190 মাছা হািলমা মাছাঃ নুরজাহান নুর বী 3/16/1957 7344604272 খালাহাট 6 পূব কামরনই িময়াপাড়া 1315130851
191 মাছাঃ কিহনুর বগম কা ন বগম আ লু গফুর 7/3/1957 8244136456 খালাহাট 6 পুব কামরনই 1768329478
192 মাছাঃ গােলদা মাছাঃ জবা বওয়া হােছন আলী 7/31/1957 6894786463 খালাহাট 6 পূব কামরনই 1728103664

193 মাছাঃ ফ জভান বগম
মাছাঃ ফারকান 
নছা ফিহন উ ন 9/8/1957 2844112363 খালাহাট 6 পূব কামরনই 1722552809

194 মাছাঃ হািমদা বগম হািলমা বগম ফরাজ উ ন ব াপারী 11/9/1957 2844521290 খালাহাট 6 পূব কামরনই 1971404675
195 মাছাঃ ছিবরন ◌ানািব নইমু ন 12/13/1957 2394463042 খালাহাট 6 পুব কামরনই 01785995520
196 মাছাঃ আেমনা বগম মাছাঃ আতব জান মাঃ একাব উ ন 10/22/1957 8244843796 খালাহাট 6  পূব কামরনই 01306063948
197 মাছাঃ সুিফয়া বগম মিতজান শান উ া 11/12/1957 4644393268 খালাহাট 7 উঃ খালাহাট 01785370655
198 মাছাঃ নু াহার সিকনা কিসর উ ন সরকার 7/25/1932 1494147398 খালাহাট 7 dulaler vita 1773112014
199 মাছাঃ ছিবরন বগম খিবজান ছাফাত ব াপরী 4/22/1935 9572476498 খালাহাট 7 উ র খালাহাট 1307103736
200 মাছাঃ জিরনা বগম সুরজান ই াহীম 10/29/1937 3744604145 খালাহাট 7 কুমার পাড়া 1713716235

201 মাঃ আ রু রিশদ সরকার মাছাঃ আেমনা বগম ই ািহম সরকার 8/24/1955 7794176599 খালাহাট 1 বা ইপাড়া 01728040678
202 মাছাঃ লালমিন সানালী আসমত ব াপারী 11/20/1947 5995045290 খালাহাট 7 chokmamrojpur 1706496749
203 মাছাঃ কিরমন বগম আ জভান কিরম িময়া 10/18/1948 1944669553 খালাহাট 7 প ম কামরনই 1703373153
204 মাছাঃ সিহদা বগম মাছাঃ লাইলী বগম মাঃ কােশম িময়া 10/19/1953 2844093076 খালাহাট 7 খালাহাট  খুলনারপাড় 1869337551
205 মাছাঃ খুিক বগম মাছাঃ ময়নাভান খয় ন 7/19/1958 7794675590 খালাহাট 1 বা ইপাড়া 01767112903
206 মাঃ মন্ট িময়া মইরন নছা সােহব উল া 3/18/1956 3295245041 খালাহাট 7 সদর,গাইবা া 1610120330

207 মাঃ জােবদ আলী মাছাঃ জিমলা বওয়া শামা  শখ 3/27/1956 7794372834 খালাহাট 7 কুমারপাড়া 1939245030
208 মাঃআঃ আ জজ কনী আ জমু ন 11/28/1955 7794454517 খালাহাট 3 দঃ আনােলরতাড়ী 01729463455



209 মাঃ আ লু মিতন মিছরন নছা হািকম উ ন 7/15/1956 5994975505 খালাহাট 7 উ র খালাহাট 1955044212
210 মাঃ হািবজল রহমান হািমরন শািকমু ীন 9/29/1956 9144924678 খালাহাট 7 উ র খালাহাট 1770951474
211 মাছাঃ সুরাইয়া বগম মাছাঃ রােবয়া খাতন শাহ দেলায়ার হােসন 5/23/1957 2394149971 খালাহাট 7 উ র খালাহাট 1703531918

212 মাছাঃ বুল ু বগম ফলানী বগম নিছম 7/7/1957 6444357666 খালাহাট 7
উ র খালাহাট , 
ডাকঘর: খালাহাট 1300324850

213 মাছাঃ জািমনা ফুলিমত বওয়া আঃ বাির মু 8/10/1957 8694853857 খালাহাট 7 প ম কামরনই 1913448773
214 মাছাঃ রিহমা বগম মমজান িসবারত 3/22/1939 3294389709 খালাহাট 1 বা ইপাড়া 01833502365
215 মাছাঃ িশির বগম মাছাঃ কিবরন নছা দেলায়ার হােসন 5/23/1958 6894910287 খালাহাট 7 উ র খালাহাট 1796439562
216 মিত গীতা রানী জবা রানী দীন ব ু  সরকার 4/24/1959 1944998044 খালাহাট 7 বাডঘর 1782917503
217 মাছাঃ সু জভান বগম খায়ে েনছা মিছর ব াপারী 2/7/1942 6894664736 খালাহাট 5 প ম কামরনই 01785526645

218 মাছাঃ গালাপী বগম মাছাঃ হািববুর নছা
মাঃ ◌ালজার হােসন 

সরকার 12/10/1942 9144355253 খালাহাট 1 বা ইপাড়া 01792620620
219 মাঃ খিললুর রহমান জিমলা কিছর উ ীন 12/29/1939 3745348254 খালাহাট 8 খালাহাট  সরকার পাড়া 1774925459
220 মাছাঃ হািলমা বগম আিছরন নছা ছিমর ম ল 8/2/1942 2394631424 খালাহাট 8 uttor khalahati 1776889500
221 মাছাঃ জািমরন আিছরন ময়জু 5/2/1948 3294457043 খালাহাট 4 চকমামেরাজপুর 01304602249

222 মাঃ দেলায়ার হােসন
মাছাঃ িদলজান 
বওয়া নু ল ইসলাম 7/25/1951 1944476017 খালাহাট 8 sahar vita 1714682278

223 মাছাঃ সিখনা বগম মিতজান আয়াত া ামািনক 7/5/1952 9144761708 খালাহাট 8
হাজীপাড়া, খালাহাট ,গাই
বা া সদর, গাইবা া 1719158426

224 মাঃ আব ুতােহর সরকার ি পজান বওয়া রিহম উ ন 7/8/1952 4195286069 খালাহাট 8
হাজীপাড়া, খালাহাট ,গাই
বা া সদর, গাইবা া 1721841765

225 মাঃ মিলক উ ন ছিবরন নছা কিরম উ া 8/12/1952 3294363100 খালাহাট 8 kumurpara 1315130743

226 মাছাঃ নুর জাহান বগম মাছাঃ ময়ানী িনয়ামত উ াহ 3/19/1953 2845323670 খালাহাট 8
সরকার পাড়া, খালাহাট  
গাইবা া সদর,গাইবা া 1757634425

227 মাছাঃ রােহলা বগম আেতকজান আ লু শখ 7/23/1953 5094583977 খালাহাট 8 kholahati 1939118360
228 মাছাঃ িফেরাজা জয় ন মিছর হােসন 12/10/1953 7795256994 খালাহাট 8 গাইবা া সদর,গাইবা া 1797452243
229 মাছাঃ বােনচা বগম আিমনা ফজরা 12/3/1954 9144098440 খালাহাট 8 uttor kholahai 1648557535

230 মাঃ আিনছর রহমান মাছাঃ আেবদা বওয়া জামাত আলী ব াপারী 4/20/1955 5545364118 খালাহাট 8 Sorker Para 1795864190

231 মাছাঃ রিহমা বগম কিসমন গা া 7/22/1955 2394452730 খালাহাট 8
দুলােলর িভটা.গাইবা া 
সদর,গাইবা া 1788917001

232 মাঃ আ লু আলী আনসারী
মাছাঃ জােবদা 
বগম আবুল হােসন আনসারী 1/1/1956 3294157387 খালাহাট 8 dulaler vita 1754324275

233 নুর মাহা দ নয়জান বগম ওসমান গিন 3/8/1956 8244155886 খালাহাট 8
খালাহাট  দুলােলর 

িভটা,গাইবা া 1643162696
234 মাঃ আেনায়ার হােসন মাছাঃ আেবদা জামাত আিল ব াপারী 4/25/1956 5094982880 খালাহাট 8 Sorker para 1780683883
235 মাছাঃ আিছয়া বগম ধিল বওয়া িসরাজ উ ীন 4/9/1959 7344384990 খালাহাট 9 খালাহাট  প ম পাড়া 1890572796

236 মাছাঃ জািমেতান নসা মাছাঃ অিছরন বগম আজগর আলী ব াপারী 6/3/1959 1494347378 খালাহাট 9 খালাহাট  প মপাড়া 1753055212



237 মাঃ আলম আনছারী মাছাঃ মেহ ন নছা মাঃ আবুল হােসন 11/3/1956 6444143173 খালাহাট 8 দুলােলরিভটা 1782435623
238 মাঃ নবী ইসলাম তাতাভান তেয়ন উ ন 12/15/1956 3294433556 খালাহাট 8 purbo para 1308736992
239 মাছাঃ জােবদা বগম খািতমজান গাছান ম ল 5/7/1947 9144336089 খালাহাট uttor kholahati 1952735966

240 রওশন আরা বওয়া জােবদা বগম আ লু গফুর 7/6/1957 19573212458323590 খালাহাট 8 dulaler vita 1844026968

241 মাছাঃ আেহদা বগম মাছাঃ জয় ন বগম আবতাব 7/14/1957 6444988163 খালাহাট 8
সরকার পাড়া, খালাহাট  
গাইবা া সদর,গাইবা া 1775448034

242 মাছাঃ জােবদা কিসরন সােলমান 8/25/1957 4644185680 খালাহাট 8 দুলােলরিভটা 1764530138
243 মাছাঃ শামছ াহার বগম আিছয়া বওয়া শমেসর িময়া 9/13/1957 2395026749 খালাহাট 8 মৗলভী পাড়া 1946468899
244 মাছাঃ মািহরন বগম ম জরন মািনক উ ন 2/10/1958 2844389342 খালাহাট 8 purbopara 1319986603
245 মাছাঃ মেমনা বগম বা ানী কািতর িমি 4/10/1958 8694457840 খালাহাট 8 purbopara 1754576899

246 মাছাঃ মানিত বগম আিছরন মজর 6/12/1958 3294432624 খালাহাট 8
দুলােলর 
িভটা. খালাহাট ,গাইবা া 1324102895

247 মাছাঃ জােবদা বগম িমিলক জান কিমর জান 8/4/1958 1022629156 খালাহাট 8
সরকার পাড়া, খালাহাট  
গাইবা া সদর,গাইবা া 1761585479

248 মাছাঃ জিমলা বগম তিবরন বগম জিহ ন 8/6/1958 3744434931 খালাহাট 8 dulaler vita 1615141758

249 মাঃ গাফ্ফার আলী
মাছাঃ না জরন 
বওয়া গমীর উ ীন 4/28/1956 9144359420 খালাহাট বা ইপাড়া 1756863833

250 মাছাঃ সােহরা বগম মায়ািব বগম আিফল উ ন 5/12/1959 9144967735 খালাহাট 8
সরকার পাড়া, খালাহাট  
গাইবা া সদর,গাইবা া 1794482111

251 ওিপস্সর দাস রনু রানী দাস ন রাম দাস 9/20/1952 1494545211 খালাহাট গাদারহাট 1951903091
252 মাছাঃ ফুলমিত বগম মাছাঃ কমলা মাঃ নােয়ব উ ীন 7/27/1959 9134075473 খালাহাট 8 kolahati purbo para 1728147322

253 মাছাঃ ফােতমা বগম মাছাঃ জােহদা বওয়া কােবজ উ ন ব াপারী 10/25/1937 19373212458323231 খালাহাট 9 খালাহাট  মা ারপাড়া 1751436138

254 মাছাঃ হািমদা বগম
মাছাঃ আমবীয়া 
বগম মাঃ হায়দার কারী 11/11/1937 2394671404 খালাহাট 9 খালাহাট  প মপাড়া 1794680010

255 মাছাঃ রােকয়া বওয়া বালাজান িবিব বসারত উ াহ আহমদ 12/25/1942 7794349063 খালাহাট 9 খালাহাট  রথবাজার 1885494822
256 মাছাঃ রা জয়া বগম পবান তিমছ উ ন 4/25/1947 6894250197 খালাহাট 9 ব াপারী পাড়া 1783195680

257 মাঃ খিবর উ ন মাছাঃ আেমনা বগম মাঃ দিফর উ ন 5/9/1947 3294883859 খালাহাট 9 খালাহাট  ব পারীপাড়া 1736635113

258  ভবানী চ  দাস
মিত িবেনািদনী 

রানী রামনারায়ন চ  দাস 10/28/1956 1945308771 খালাহাট 9 খালাহাট  মা ঝপাড়া 1763748659
259 মাছাঃ আেমনা খাতন সামথ বওয়া আহা দ আলী 3/4/1957 1022327637 খালাহাট 9 খালাহাট  মা ারপাড়া 1740292649

260 মাছাঃ মেনায়ারা বগম
মাছাঃ ইয়াছিমন 

আকতার মনছর আলী 5/29/1957 5544379224 খালাহাট 9 খালাহাট  প মপাড়া 1708961092


