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1 উে  হাসনা িস কা 

১৯৮৭৩২১২৪৫৮৩০২৬২৬ 

মাঃ হািববরু রহমান eviæBcvov 01  

2 মাছাঃ আকিলমা 

৪৬৪৪১৯১৬২১ 

আজগর আলী eviæBcvov 01  

3 আিতকা আ ার 

৩৭৫৪৫৫৪৬৯৩ 

আ লু মিমন আক  eviæBcvov 01  

4 জাহানরু আ ার 

৩৭২১৭৬৬০৮১ 

মতৃ. আবলু হােসন eviæBcvov 01  

5 মাছাঃ পা ল বগম 

৭৩৪৪৪২৬১৫৫ 

মাঃ হােছন িময়া eviæBcvov 01  

6 মাছাঃ মুনজিুর 

২৩৯৪৪০৯৭৮৯ 

মাঃ মতেলব eviæBcvov 01  

7 মাছাঃ রা জনা খাতন 

২৩৭৯২৩৭৩৯৫ 

দেলায়ার হােসন eviæBcvov 01  

8 মাছাঃ শাপলা খাতন 

৬০০৬৬৯৯১৯০ 

মাঃ সালায়মান হক eviæBcvov 01  

9 মাছাঃ শািহনা আ ার 

৪১৭৭৮১৬৪৫৩ 

মতৃ. সেক ার িময়া eviæBcvov 01  

10 মাছাঃ িশিরনা বগম 

৫০৯৪১০৮৫৭৭ 

মাঃ শামছল হক eviæBcvov 01  

11 মাছাঃ হনা খাতন 

১৯৪৪২১৮৬১৭ 

মাঃ আশরাফ আলী eviæBcvov 01  

12 মাছাঃ আিতকা বগম 

৩২৯৪৬৭৫৪৭৯ 

মাঃ আ জজল হক eviæBcvov 01  

13 আফ জা আকতার 

২৪০৬৬১০০৯৩ 

মাঃ আঃ হািমদ eviæBcvov 01  

14 মাছাঃ আেলয়া খাতন 

১৯৮৮৩২১২৪৫৮৩০০৮৫৩ 

মাঃ আ লু আ জজ eviæBcvov 01  

15 মাছাঃ কুলছম বগম 

৭৩৪৪২১৩১৩২ 

মাঃ কু ুস িময়া eviæBcvov 01  



16 মাছাঃ জব ু

১০২২১৯৪১২৮ 

এনছার eviæBcvov 01  

17 মাছাঃ নাজমা বগম 

৫৫৪৪১৯৮৭৪৯ 

মাকেছর রহমান eviæBcvov 01  

18 মাছাঃ নাজমা বগম 

৬৪৪৪৩৬২৯৫৫ 

মাঃ িসরাজল িময়া eviæBcvov 01  

19 মাছাঃ পা ল খাতন 

১০২২৪২৬৯৩৪ 

মাঃ আ লু জা ার eviæBcvov 01  

20 মাছাঃ ফােতমা বগম 

৯৫৭২৬১৯৬০০ 

কিলমু  eviæBcvov 01  

21 মাছাঃ ফুলু রানী 

৪১৯৪১৬৫৬৭৮ 

মাঃ ফুল িময়া eviæBcvov 01  

22 মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

২৩৯৪৩৯৭৪৬৩ 

মাঃ ছামাদ িময়া eviæBcvov 01  

23 মাছাঃ মু া বগম 

৭৩৪৪২১৪৮৩৩ 

মাঃ মকবলু হােসন eviæBcvov 01  

24 মাছাঃ ময়না বগম 

৯১৪৪১৩৬৪১৪ 

মাঃ ম জবর িময়া eviæBcvov 01  

25 মাছাঃ র া বগম 

৫৫৪৪৬৯৫৮০১ 

মাঃ জামাত আলী eviæBcvov 01  

26 মাছাঃ রােশদা বগম 

১৯৪৪২২০৮১১ 

অিপল িময়া eviæBcvov 01  

27 মাছাঃ জনা খাতন 

৬৮৯৪৬৪৬৫৯২ 

মাঃ দিছজল িময়া eviæBcvov 01  

28 মাছাঃ িব খাতন 

৬০০৬৮০২৬৫৩ 

মাঃ আব ুসামা eviæBcvov 01  

29 মাছাঃ িব বগম 

৭৩২০০৮৯৬১৩ 

সাহরাব হােসন eviæBcvov 01  

30 মাছাঃ শািহনুর 

২৩৯৪২০২২১৮ 

মাঃ শাহা আলম eviæBcvov 01  

31 মাছাঃ শািহনুর বগম 

২৮৪৪৩৫৩৯৭৫ 

আ রু জা ার িময়া eviæBcvov 01  

32 মাছাঃ া বগম 

৭৭৯৪৬৮০৫৪১ 

মাঃ সা ার িময়া eviæBcvov 01  



33 মিত অিনতা রানী 

১৪৮২২৪৬৩১৯ 

মিতন চ  বমন eviæBcvov 01  

34 অিনতা রানী 

৫০৯৪৮৯৭১৫৩ 

খেগন রায় উ: আনােলরতাড়ী 02  

35 আেলা রানী 

২৮৪৪১৫০৯৭৫ 

 মুেলা চরন উ: আনােলরতাড়ী 02  

36 পুিন রানী 

৭৭৯৪১৯২৭৫২ 

পূন  চ  উ: আনােলরতাড়ী 02  

37 িমনতী রানী 

১৪৯৪১৭২৩১৩ 

বস  রায় উ: আনােলরতাড়ী 02  

38 মাছাঃ আি য়া বগম 

৫৫৪৪২০৮৭৬১ 

মমতাজ িময়া উ: আনােলরতাড়ী 02  

39 মাছাঃ কমী খাতন 

৮২৫৩৫০৪০১৬ 

মাঃ নয়া িময়া উ: আনােলরতাড়ী 02  

40 মাছাঃ ছােলমা বগম 

৬৪৪৪৬৮৫৯৮৩ 

ছাবাত উ া উ: আনােলরতাড়ী 02  

41 ধলী বগম রেবকা 

১৯৯৩৩২১২৪৫৮০০০৩৫৪ 

মাঃ আঃ রিশদ উ: আনােলরতাড়ী 02  

42 মাছাঃ নুরানী বগম 

১৪৯৪৩৮১৮৬৪ 

মাঃ নু বী িময়া উ: আনােলরতাড়ী 02  

43 মাছাঃ সােহরা বগম 

৮৬৯৪২২০৩৪৭ 

মাঃ সােহব উ ন উ: আনােলরতাড়ী 02  

44 মাছাঃ আয়শা বগম 

৬৮৯৪৮৯১৮৬৭ 

আব ুব র হােসন উ: আনােলরতাড়ী 02  

45 মাছাঃ ইছাতন বগম 

৫৯৯৪৯৫১৯১০ 

মাঃ এছাহক আলী উ: আনােলরতাড়ী 02  

46 মাছাঃ খািদজা বগম 

১০২২২০৪৬৬১ 

মাঃ আ লু ছা ার উ: আনােলরতাড়ী 02  

47 ছামছ াহার খাতন 

২৩৮৪২৭০৬৯৬ 

মাঃ শাহজাহান িমযা উ: আনােলরতাড়ী 02  

48 মাছাঃ নুরনাহার বগম 

৩৭৪৪১৬৯১২৩ 

নু ল হােসন উ: আনােলরতাড়ী 02  

49 মাছাঃ বুলবুিল 

৫৫৪৪৯৪৩৮৫৪ 

গালাপ উ: আনােলরতাড়ী 02  



50 মাছাঃ মন্জ ুরানী 

১৪৯৪৩৮৩৮০৩ 

মাঃ বলাত আলী উ: আনােলরতাড়ী 02  

51 মাছাঃ শািহনুর বগম 

৯১৪৪৬৭৪৪০৬ 

জয়নাল আেবদীন উ: আনােলরতাড়ী 02  

52 মাছাঃ স া বগম 

৮৬৯৪৯৬২০৭০ 

মাঃ রজা বী িময়া উ: আনােলরতাড়ী 02  

53 পসী রানী 

১৯৪৪৪৪৩৯০০ 

ি িতশ চ  উ: আনােলরতাড়ী 02  

54 পাবতী রানী 

১৯৪৪৭১৮৮১৪ 

ম রাম আনােলরতাড়ী 3  

55 মাছাঃ আেমনা বগম 

২৮৪৪৮২৪৪৫৪ 

আ লু আ জজ আনােলরতাড়ী 3  

56 ফারহানা আ ার সত 

৫৫৪৪৮৭২১০৩ 

আ: গাফ্ফার 

সরকার 

আনােলরতাড়ী 3  

57 মাছাঃ মিরয়ম বগম 

২৩৯৪৬৮৬১৭০ 

মাঃ আয়নাল হক আনােলরতাড়ী 3  

58 মাছাঃ মাসুদা খাতন 

৮২০৯৪০৩৫৫২ 

মাঃ মুছা িময়া আনােলরতাড়ী 3  

59 মাছাঃ রখা বগম 

৫৫৪৪৮৭২০১২ 

এছাহক আলী আনােলরতাড়ী 3  

60 মাছাঃ লাইজ ু বগম 

৫৫৪৪৬৮৮০০৪ 

কােদর আনােলরতাড়ী 3  

61 আফেরাজা বগম 

৬৮৯৪৪১৯৪৩৮ 

মাঃ আইজাল িময়া আনােলরতাড়ী 3  

62 মাছাঃ ছােলমা বগম 

৯১৪৪৮৯১২৪০ 

আ সু সামাদ আনােলরতাড়ী 3  

63 মাছাঃ িমনা খাতন 

২৮৬২৯১৭১২৩ 

মতৃ মাজাে ল হক আনােলরতাড়ী 3  

64 মাছাঃ সাথী খাতন 

৮৬৭২৩৬৪১৮২ 

মাঃ সাইদরু রহমান আনােলরতাড়ী 3  

65  লাকী 

১৯৪১৮৩৬২১৩ 

রাজ ম ল আনােলরতাড়ী 3  

66 মাছাঃ আিরফা বগম 

১৯৮৫৩২১২৪১৪২২০৯৪৭ 

আকমল হােসন চকমামেরাজপুর 04  



67 মাছাঃ গালাপী বগম 

৬৪৪৫৪৮৫০৯৪ 

আঃ গফুর িকশামত বালুয়া 04  

68 মাছাঃ ববী বগম 

১৪৯৫০০৯৫৮৯ 

মাঃ নু ল ইসলাম িকশামত বালুয়া 04  

69 মাছাঃ মনজ ু বগম 

৩২৯৪৪৫৮৯৪২ 

জিলল িময়া িকশামত বালুয়া 04  

70 মিন আ ার নাজমা 

৪৬৩৭৮১১৮১৩ 

মাঃ ইউনছু আলী িকশামত বালুয়া 04  

71 মাছাঃ মু  বগম 

৮৭০৩৬২৪৯৮৪ 

মাঃ আ লু বারী িকশামত বালুয়া 04  

72 রিমছা আ ার মী 

২৪০৩৫৭০১১৮ 

মাঃ আজগর আলী চকমামেরাজপুর 04  

73 মাছাঃ রােহদা বগম 

৫০৯৪৪৩৭০১৮ 

রিহম চকমামেরাজপুর 04  

74 মাছাঃ লাকী বগম 

১০২২৫১৫৮৬৮ 

মাঃ করামত আলী চকমামেরাজপুর 04  

75 মাছাঃ িলিপ খাতন 

২৮৪৭৮৯০৭৪২ 

জয়নাল আেবদীন চকমামেরাজপুর 04  

76 মাছাঃ সািহদা বগম 

২৩৭১৮৬২৮৬৯ 

ছাইদালী চকমামেরাজপুর 04  

77 মাছাঃ আিমনা বগম 

৩২৯৫০২৫৭৯৯ 

আফছার আলী চকমামেরাজপুর 04  

78 মাছাঃ ছিবরন বগম 

৮২৪৪৬৮৮৮৭৮ 

কিলম উ ীন চকমামেরাজপুর 04  

79 মাছাঃ িপয়ারা বগম 

৮২৪৫০২১৪৮৩ 

খিবর উ ন চকমামেরাজপুর 04  

80 মাছাঃ িফেরাজা বগম 

১৯৮৩৩২১২৪৫৮৩১৯৪৮৯ 

মাঃ ফজলার রহমান চকমামেরাজপুর 04  

81 মাছাঃ মােশদা বগম 

৬৮৯৪৯৯৭০৮৬ 

মাঃ মাসেলম 

উ ীন 

িকশামত বালুয়া 04  

82 মাছাঃ রােশদা বগম 

৮২৪৪৩১৪০৭৯ 

মাঃ আ রু রহমান িকশামত বালুয়া 04  

83 মাছাঃ িরকতা বগম 

৯১৪৪২৮৫২৩৭ 

মাঃ সয়দ আলী িকশামত বালুয়া 04  



84 মাছাঃ িম বগম 

৮৬৬৯৯৭৭৬৪০ 

মাঃ রিফকুল ইসলাম িকশামত বালুয়া 04  

85 মাছাঃ রা জনা বগম 

৫০৯৪৬৬১৪০১ 

উিকল উ ীন িকশামত বালুয়া 04  

86 মাছাঃ িলিপ বগম 

৬৪৪৪৬৬৫১৪২ 

রিফকুল ইসলাম চকমামেরাজপুর 04  

87 মাছাঃ শাপলা বগম 

১৯৮৬৩২১২৪৫৮৩০৮৯২৮ 

জালাল উ ীন ম ল চকমামেরাজপুর 04  

88 মাছাঃ িশিরনা বগম 

৩২৯৪৬৯৭৯৪৫ 

মাঃ মুনছর আলী চকমামেরাজপুর 04  

89 মাছাঃ সাবানা বগম 

৩৭৩৩০১৭০২৮ 

আ সু সামাদ িময়া চকমামেরাজপুর 04  

90 মাছাঃ হািলমা বগম 

১৪৬৪৫৫৪২৩৫ 

মাঃ হািমদ িময়া িকশামত বালুয়া 04  

91 শাি  রানী 

৬৮৯৪৯৯০৪৬১ 

রাম লাল িকশামত বালুয়া 04  

92 মিত বুলবুিল রানী 

৮২২১৭৩৫৫৬৯ 

 মিন লাল িকশামত বালুয়া 04  

93 মিত সা না রািন 

৪২০৩৫২৫৪১৭ 

 বুধুরাম রিবদাস িকশামত বালুয়া 04  

94 মিত সুিম রানী 

১৯৪৪৫০৫৮২৩ 

 গংগা দাশ িকশামত বালুয়া 04  

95 মু া বগম 

৪৬৩৪৯৬২৬৩৫ 

মাঃ বাবল ুিময়া প ম কামরনই ৫  

96 মাছাঃ আয়না বগম 

৪১৮০৭৪৯৪৮৫ 

মাঃ তােরক আলী প ম কামরনই ৫  

97 মাছাঃ ছেবদা বগম 

৬৮৯৪১৭৪৬৮৬ 

আঃ ছাবান িময়া প ম কামরনই ৫  

98 ছািবনা ইয়াসিমন 

১৯৫৩৬৪১২১২ 

মাঃ সাইদুর সরকার প ম কামরনই ৫  

99 জনা আকতার 

৯১৪৬৬৯২৮৬৯ 

আঃ রিশদ সরকার প ম কামরনই ৫  

100 আকিলমা বগম 

৪১৯৪৫৯৯৩৩০ 

তিরফ উ া প ম কামরনই ৫  



101 আিখ তারা বগম 

৮২৪৪৬১৯১২১ 

জয়নাল আেবদীন প ম কামরনই ৫  

102 মাছাঃ আেজদা বগম 

১৯৪৪২৫২৭৭২ 

মাঃ আজগার আলী প ম কামরনই ৫  

103 মাছাঃ কিহনুর বগম 

২৩৯৪৪২৮৭২২ 

ম জবর রহমান প ম কামরনই ৫  

104 মাছাঃ কুলছম বগম 

৯৫৭২৩০২১৩২ 

মাঃ কিছম উ ীন প ম কামরনই ৫  

105 মাছাঃ জাফিরন বগম 

৫৫৪৪৮৩৫৯৪৪ 

মাঃ জািহদলু ইসলাম প ম কামরনই ৫  

106 জাসনা খাতন সুচনা 

৭৮১১৭৮২৩৯৫ 

সাহা ল ইসলাম 

সুজা 

প ম কামরনই ৫  

107 মাছাঃ তহিমনা বগম 

৪১৯৪৪০৪২০০ 

তফ ল শখ প ম কামরনই ৫  

108 মাছাঃ নািসমা বগম 

৭৭৯৪৬৩৮৬৮৯ 

মাঃ নান্ট িময়া প ম কামরনই ৫  

109 মাছাঃ পারিভন বগম 

১৪৯৪৬১১৪৪৩ 

ম জবুর রহমান প ম কামরনই ৫  

110 মাছাঃ পা ল বগম 

৫০৯৬৯১৪১৮৮ 

মাঃ জয়নাল িময়া প ম কামরনই ৫  

111 মাছাঃ পা ল বগম 

১০২২১০৮৮৮৮ 

আবুজান প ম কামরনই ৫  

112 মাছাঃ ফ জলা বগম 

৫৯৯৪৬৫৪৪০৭ 

মাঃ ফজল ুিময়া প ম কামরনই ৫  

113 মাছাঃ ফিরদা 

৬৪৪৪৩৯৪৪৪৬ 

ফজল িময়া প ম কামরনই ৫  

114 মাছাঃ ফিরদা বগম 

৩২৯০৫৯৯২৪৪ 

মাঃ ফয়জার রহমান প ম কামরনই ৫  

115 মাছাঃ িবউ ট 

৫৫৪৪৮৩০২৭৫ 

মাঃ জিলল প ম কামরনই ৫  

116 মাছাঃ িবউ ট বগম 

১৯৪৪৪৬৭৬৩৬ 

মাঃ আ সু সালাম প ম কামরনই ৫  

117 মাছাঃ মাহামুদা বগম 

১৯৮৩৩২১২৪৫৮৩১০৯৯৩ 

মাঃ মকবলু হােসন প ম কামরনই ৫  



118 মাছাঃ মােজদা বগম 

১৪৯৪৮০৮১৮৯ 

মিতয়ার রহমান প ম কামরনই ৫  

119 মাছাঃ রিহমা বগম 

৩২৯৪৬১৬৩৯০ 

অচ িময়া প ম কামরনই ৫  

120 মাছাঃ রানী বগম 

৪৬৪৪২১৭১৮৬ 

আহা দ ামািনক প ম কামরনই ৫  

121 মাছাঃ রেহনা বগম 

৮৬৯৪২৩৭৫৫৬ 

আ জজার রহমান প ম কামরনই ৫  

122 মাছাঃ লাইজ ু বগম 

১৯৮৮৩২১২৪৫৮৩২৩২০৮ 

ভালা িময়া প ম কামরনই ৫  

123 মাছাঃ িলিপ বগম 

২৮৪৪৯৯২৯২১ 

মাঃ আলী হােসন প ম কামরনই ৫  

124 মাছাঃ িশউিল বগম 

৯৫৭২৩০৫৫০৭ 

মাঃ তােলব প ম কামরনই ৫  

125 মাছাঃ শফালী বগম 

২৩৯৪৬৪৮৮২৪ 

ইসমাইল হােসন প ম কামরনই ৫  

126 মাছাঃ সাহানা বগম 

৬৮৯৪৩৮০৪৫৭ 

শােহদ আলী প ম কামরনই ৫  

127 মাছাঃ হাজরা বগম 

৪১৯৪১৮৭৩৯১ 

হােরছ আলী প ম কামরনই ৫  

128 উপরানী 

১৪৯৪৮০৮৪৯৪ 

ঘড়ভা া পুঃ কামরনই ৬  

129 নাসিরন 

২৩৫০৭০১০৯৬ 

তফা ল হােসন পুঃ কামরনই ৬  

130 বী রানী 

৭৭৯৪৫৬২৭১৫ 

হির বাবু পুঃ কামরনই ৬  

131 তামা া ইসলাম চাদনী 

২৪০৬৮৭০৩৬৬ 

মাঃ তাজলু ইসলাম পুঃ কামরনই ৬  

132 মাছাঃ দুলালী বগম 

২৮১৫৭৭৭৩৮৪ 

মতৃ. দিছজল হক পুঃ কামরনই ৬  

133 মাছাঃ ফােতমা 

৫০৯৪৭৯১৩১৫ 

মাঃ জালাল উ ন পুঃ কামরনই ৬  

134 মাছাঃ মিরয়ম খাতন 

৮৭০৩৫৬৮৫০৪ 

আ রু রিহম সরকার পুঃ কামরনই ৬  



135 মাছাঃ মা খাতন 

৬৯০৬৮৫৫৮৬৮ 

মাঃ রিবয়া পুঃ কামরনই ৬  

136 মাছাঃ শারিমন আ ার 

৪২১১৬৮৫৭৮১ 

আ রু ছামাদ িময়া পুঃ কামরনই ৬  

137 মাছাঃ সািবনা বগম 

৯১৪৪১২২৭৯৪ 

মাঃ ছামসলু আলম পুঃ কামরনই ৬  

138 সুমী আ ার মামুনী 

৩২৮৪৫০৭০৫৪ 

আব ুিময়া পুঃ কামরনই ৬  

139 মাছাঃ আিখ বগম 

১৯৮৬৩২১২৪৫৮৩১৫২৮৫ 

আমজাদ হােসন পুঃ কামরনই ৬  

140 মাছাঃ আিবদা খাতন 

৫০৯৪৬২১৮০১ 

আ লু গাফ্ফার পুঃ কামরনই ৬  

141 মাছাঃ কমলা বগম 

১৯৮৮৩২১২৪৫৮৩১৬১২০ 

মাঃ ভট্ট িময়া পুঃ কামরনই ৬  

142 মাছাঃ কিহনুর 

৩৭৪৪১৩৮২৪৩ 

মাঃ ই াহীম পুঃ কামরনই ৬  

143 মাছাঃ কািরমা বগম 

১৯৭৭৩২১২৪৫৮৩১৬১৫৫ 

মকমল পুঃ কামরনই ৬  

144 মাছাঃ গােলনুর বগম 

৯১৪৪৬১০৪০০ 

মাঃ কােশম আলী পুঃ কামরনই ৬  

145 মাছাঃ চায়না বগম 

৬৪৪৪৪০০০৫২ 

জামাল িময়া পুঃ কামরনই ৬  

146 মাছাঃ জাসনা 

৯১৪৪৬০১৫৪০ 

কাচ পুঃ কামরনই ৬  

147 মাছাঃ নািসমা বগম 

৯৫৭২২৬৯১৯০ 

ন ামন সরকার পুঃ কামরনই ৬  

148 মাছাঃ িবউ ট বগম 

১৯৮৭৩২১২৪৫৮৩১৫৪৫৩ 

মাঃ নবাব আলী পুঃ কামরনই ৬  

149 মাছাঃ িবউ ট বগম 

৫৫৪৫২৯৪৬৩৮ 

সু ামান িময়া পুঃ কামরনই ৬  

150 মাছাঃ মােজদা বগম 

৩২৯৪৫৬৪১২৯ 

মাঃ মাহা াদ পুঃ কামরনই ৬  

151 মাছাঃ মু ী বগম 

৫৫৪৪৮৪৫৭৭৮ 

মাঃ ম জবর রহমান পুঃ কামরনই ৬  



152 মারেশাদা বগম 

৭৭৯৪৮৪১২৪২ 

মাঃ মিফছল হক পুঃ কামরনই ৬  

153 মাছাঃ ময়না বগম 

২৮৪৪১০১৫৯৮ 

মাঃ ম জবর রহমান পুঃ কামরনই ৬  

154 মাছাঃ রিহমা 

৯৫৭২২৭৮৩৬৫ 

ফরজু া পুঃ কামরনই ৬  

155 মাছাঃ রােশদা বগম 

৬৪৫৬৬৮৫৮৮৯ 

আ জজার রহমান পুঃ কামরনই ৬  

156 মাছাঃ রােশদা বগম 

৪৬৪৪১৬১১৪৫ 

মাঃ আিলফ বাব ু পুঃ কামরনই ৬  

157 মাছাঃ িব বগম 

৪২০১৩৭৯৩৮৭ 

মাঃ মন্ট িময়া পুঃ কামরনই ৬  

158 মাছাঃ বী বগম 

৩২৯৫২৭৬৪২৬ 

তাফা ল হােসন পুঃ কামরনই ৬  

159 মাছাঃ রােকয়া বগম 

১৪৯৪৮২০৯২৯ 

মাঃ রিফকুল আলম পুঃ কামরনই ৬  

160 রােকয়া সুলতানা 

৬৪৪৪৬৩০৯৮৯ 

মাফা াল হােসন পুঃ কামরনই ৬  

161 মাছাঃ লাকী বগম 

৬৮৯৪৬০৯৪২৬ 

মাঃ জিলল িময়া পুঃ কামরনই ৬  

162 মাছাঃ শাপলা বগম 

১৯৪৪৫৯৭১৫০ 

মাঃ ময়নলু পুঃ কামরনই ৬  

163 মাছাঃ শাবা বগম 

৪১৯৪৮০৯৮৫৩ 

মাঃ ফজলা ব াপারী পুঃ কামরনই ৬  

164 মাছাঃ সবুজা 

৯১৪৪৫৩৪৯৯৮ 

মাঃ ছাবহান পুঃ কামরনই ৬  

165 মাছাঃ সাধনা আকতার 

৩৭০০৭২৫১৬৫ 

মাঃ সাদা িময়া পুঃ কামরনই ৬  

166 মাছাঃ সািবনা বগম 

২৮৪৪৬০৩৮০৯ 

মাঃ আঃ সামাদ পুঃ কামরনই ৬  

167 সািমমা আকতার 

৩৭৪৪২০৩৬৬৬ 

সাব ুিময়া পুঃ কামরনই ৬  

168 মাছাঃ সািহদা বগম 

৫০৯৫২৫৪৩২১ 

মাঃ সােদক আলী পুঃ কামরনই ৬  



169 মিত আরিত রানী 

৯১২৭০২১২৮৬ 

 নপাল রিব দাস পুঃ কামরনই ৬  

170 মিত আেলা রানী দাস 

৫০৯৪৫২২৬২৯ 

 খেগন চ  দাস পুঃ কামরনই ৬  

171 মিত িমনা রানী 

৬৮৯৪৬০৮৮৮১ 

 মানমহন দাস পুঃ কামরনই ৬  

172 মিত মুনজরুী রানী 

৬৮৯৪৬০৪৮৫৬ 

 মিতলাল  রিবদাস পুঃ কামরনই ৬  

173 মিত র া রানী 

১৪৫০০১৯৩৫৯ 

 জল ুচ  পুঃ কামরনই ৬  

174 সুেম া রানী 

৫১০৬৬৫৬০০১ 

 চ  দাস পুঃ কামরনই ৬  

175 মাছাঃ আছমা বগম 

১৯৪৪১৮২২২৭ 

মাঃ আলতাব 

হােসন 

উ র খালাহাট  ৭  

176 মাছাঃ আ জদা বগম 

৫০৯৪৩৪৭৩৩২ 

মিফজ মা া উ র খালাহাট  ৭  

177 মাছাঃ আয়শা বগম 

৭৭৯৪১৪১১৩০ 

মাঃ আ লু হািমদ উ র খালাহাট  ৭  

178 মাছাঃ কিহনুর বগম 

৫৫৪৪৬৩২১৯২ 

িবরাজ িময়া উ র খালাহাট  ৭  

179 মাছাঃ চাদনী বগম 

৬৪০৮২৫৪৬৩৬ 

মাঃ দুলা িময়া উ র খালাহাট  ৭  

180 মাছাঃ জা ািত খাতন 

৮৭০৩৫৫৫২৮৭ 

মাঃ এরশাদুল হক উ র খালাহাট  ৭  

181 মাছাঃ নাজমা বগম 

৫৫৪৪৯৭৮৭০২ 

সােহব উ ন উ র খালাহাট  ৭  

182 মাছাঃ নু ে ছা বগম 

১৯৪৪৬৬৩২৭৫ 

মাঃ নূ বী সরকার উ র খালাহাট  ৭  

183 মাছাঃ মমতা বগম 

৬৮৯৪৫৭৮০৯২ 

ম জদ িময়া উ র খালাহাট  ৭  

184 মাছাঃ মাহফুজা বগম 

৮৬৯৪৬৪৫০৯৭ 

মাঃ আব ুতােলব উ র খালাহাট  ৭  

185 মাছাঃ মুিশদা বগম 

৪৬৪৪৯৭০২০৬ 

মাঃ আবুল িময়া উ র খালাহাট  ৭  



186 মাছাঃ মােশদা বগম 

১৯৮১৩২২২৪০৭০০০০০৫ 

মাঃ মকবলু হােসন উ র খালাহাট  ৭  

187 মাছাঃ মােশদা বগম 

১৪৯৪১১৮২৫৮ 

মিফজল হক উ র খালাহাট  ৭  

188 মাছাঃ রােসদা বগম 

৭৩৪৪১৬৭৯৩২ 

নু ল হক উ র খালাহাট  ৭  

189 মাছাঃ রেহনা বগম 

৩২৫৪৬১২৭৯৩ 

মাঃ নুর আলম িময়া উ র খালাহাট  ৭  

190 মাছাঃ লিতফুল বগম 

৬৪৪৪৯৪৩০২৮ 

মাঃ নুর ইসলাম উ র খালাহাট  ৭  

191 মাছাঃ লাকী আ ার 

৬৪৪৪১২০৩৩৮ 

মাঃ আজগর আলী উ র খালাহাট  ৭  

192 মাছাঃ িশউলী বগম 

৭৩৪৪৬৫২৪৯৫ 

মাঃ িসরাজলু 

ইসলাম 

উ র খালাহাট  ৭  

193 মাছাঃ িশিরনা বগম 

৪১৯৪৫৯৪৩৭২ 

মাঃ  আঃ মা ান উ র খালাহাট  ৭  

194 মাছাঃ সােজদা বগম 

৩২৬২৯২০০৫৫ 

মাঃ সায়দার আলী উ র খালাহাট  ৭  

195 মাছাঃ সিলনা বগম 

৬৪৪৪১২০৯৫৭ 

মাঃ ওমর আলী উ র খালাহাট  ৭  

196 মাছাঃ ৃিত বগম 

৬৮৯৪৫৮০১৫৫ 

মাঃ আলা উ ন উ র খালাহাট  ৭  

197 মাছাঃ আ জরন বগম 

৪১৯৪৩২৫১৯৯ 

আ জজার রহমান উ র খালাহাট  ৭  

198 মাছাঃ জােহদা বগম 

৫৯৯৪১৪৬৪৫৩ 

মাঃ জ ার িময়া উ র খালাহাট  ৭  

199 মাছাঃ নুরী বগম 

৯৫৭২১৮১৩৫৩ 

মাঃ নু ল ইসলাম উ র খালাহাট  ৭  

200 মাছাঃ বগম 

১৪৯৪৩৫৯১৩৪ 

আ লু হােমদ আলী উ র খালাহাট  ৭  

201 মাছাঃ মমতা খাতন 

৬৪৪৪৩৬০৬৮৬ 

মাঃ সেমশ উ ন উ র খালাহাট  ৭  

202 মাছাঃ মািফয়া বগম 

২৩৯৪৩৯৩৬২৯ 

মাঃ সােহব উ ন উ র খালাহাট  ৭  



203 মাছাঃ মােলকা বগম 

৭৩৪৪১৬৬৩৯৭ 

মাঃ মােলক িময়া উ র খালাহাট  ৭  

204 মাছাঃ মােশদা বগম 

৪১৯৪৩৫৭৭৪৭ 

মাঃ মুসিলম উ ন উ র খালাহাট  ৭  

205 মাছাঃ লতা বগম 

৫৫৪৪১৪৬৯৯৫ 

মাঃ কা ন শখ উ র খালাহাট  ৭  

206 মাছাঃ সােহরা খাতন 

৬৮৯৪৩৪০৮৮১ 

মাঃ ম জবর রহমান উ র খালাহাট  ৭  

207 মিত জয়ি  রানী 

১৯৪৪৪২৩০০১ 

সচীন চ  উ র খালাহাট  ৭  

208 সীমা রানী সরকার 

৫৫৫৬৭৮৭৪৭০ 

মাধব চ  সরকার উ র খালাহাট  ৭  

209 ম জনা 

৩২৮২৫৮২৫৮৮ 

জ ল হােশম বাজার ৮  

210 মু ী বগম 

২৮৪৭৬১৮৫২৩ 

মাঃ খিরব উ ন হােশম বাজার ৮  

211 আন্জ ুআরা বগম 

৮২৩৭৭৭৪২৩০ 

মাঃ আইয়বু নবী হােশম বাজার ৮  

212 মাছাঃ কাকুলী বগম 

২৮৪৪৭৬৬৬৯৭ 

মাঃ খিবর উ ীন হােশম বাজার ৮  

213 মাছাঃ জিরমন বগম 

৭৩৪৪৪৬৭৪০৭ 

মাঃ আ লু জিলল হােশম বাজার ৮  

214 মাছাঃ তাি  বগম 

৮২৩১৭৭০৫৪৯ 

মাঃ তারা িময়া হােশম বাজার ৮  

215 িনলুফা আকতার 

৫৯৮৬৪৪৯৭৫৮ 

মাঃ নীল িময়া হােশম বাজার ৮  

216 মাছাঃ বাসনা বগম 

১৯৪৫০৬৩৬০৮ 

মাঃ বাচ্চ িময়া হােশম বাজার ৮  

217 মাছাঃ িবউট  বগম 

১৪৯৪৪২৩৫৯১ 

মাঃ মাজাে ল হক হােশম বাজার ৮  

218 মাছাঃ মুনজ ুরানী 

৮২৪৪৪২৯৬০৪ 

কােশম িময়া হােশম বাজার ৮  

219 মাছাঃ মােমনা বগম 

২৮৩৬৮৫৩৭৯২ 

মাঃ মকবলু হােসন হােশম বাজার ৮  



220 মাছাঃ িশিরনা খাতন 

৮২৪৪৭৯৩৩৩০ 

মাঃ জিলল িময়া হােশম বাজার ৮  

221 মাছাঃ িশিরনা বগম 

১৯৪৪৪৮৫৭৫২ 

মাঃ জির িময়া হােশম বাজার ৮  

222 মাছাঃ সািবনা বগম 

১৯৮২৩২১২৪৫৮৩১৯৩৬৫ 

িনবাস হােশম বাজার ৮  

223 আইিরন আকতার 

৪৬৪৫০২৮৭৬৪ 

মাঃ ল আিমন হােশম বাজার ৮  

224 মাছাঃ জাসনা বগম 

৮৬৯৫০৪৮৫০৭ 

মাঃ বাদশা িময়া হােশম বাজার ৮  

225 মাছাঃ মােজদা বগম 

৯১৪৪৯৬৭৪৬১ 

মাঃ সরাজলু 

ইসলাম 

হােশম বাজার ৮  

226 মাছাঃ মােজদা বগম 

৩৭৪৫২৪৫০৬২ 

মাঃ আ লু জা ার হােশম বাজার ৮  

227 মাছাঃ রওশন আরা 

৫০৯৫২১৬৩৭৯ 

মাঃ রিশদ িময়া হােশম বাজার ৮  

228 মাছাঃ িব বগম 

৭৩৪৫২৭৭৩০০ 

জয়ারত আলী হােশম বাজার ৮  

229 মাছাঃ িব খাতন 

৬৪৫৪৫৫৪৯৬২ 

রিফকুল ইসলাম রথবাজার ৯  

230 আেনায়ারা বগম 

৪৬৪৪৯১৫৩৭৫ 

খিবর আলী রথবাজার ৯  

231 মাছাঃ আ জনা বগম 

৪১৯৪৩৩৯৬৬১ 

মাঃ আকবার আলী রথবাজার ৯  

232 জা াতল ফরেদৗিছ র া 

১৯৪৪৭০৪৫৯০ 

আ লু কু ুস সরকার রথবাজার ৯  

233 মাছাঃ মিমনা বগম 

২৮৪৪০৯৩০৩৫ 

ম জবর রথবাজার ৯  

234 মাছাঃ খািদজা বগম 

৫০৮৪৭৪৭৭৭২ 

মাঃ খােদম হােসন রথবাজার ৯  

235 মাছাঃ মিন আ ার 

৭৩৬১৮২৫৬৯৩ 

মাঃ আবলু হােসন রথবাজার ৯  

236 ম জনা আকতার 

৯১১৭৬৯৬৯০৭ 

মাঃ মত্তজা আলী রথবাজার ৯  



237 মাছাঃ কুলছম বগম 

৫৫৪৫৩৬৭০১২ 

মাঃ সমেসর আলী রথবাজার ৯  

238 আনজয়ুারা বগম 

১৪৫৯৪৩৪৭৬৫ 

মাঃ রাজ ুিময়া রথবাজার ৯  

239 মাছাঃ আি য়া বগম 

৯৫৭২৪৩৯১১৬ 

আ াছ আলী রথবাজার ৯  

240 মাছাঃ চানমালা 

৭৩৪৪৩৮৯৫৫১ 

মাঃ চান িময়া রথবাজার ৯  

241 মাছাঃ জিরনা বগম 

৬৮৯৪৮৫৬৬২১ 

মাঃ জ ার িময়া রথবাজার ৯  

242 মাছাঃ জােহদা বগম 

৬৪৪৪৩৩২৪৩৮ 

আ লু আবলু রথবাজার ৯  

243 মাছাঃ মাছদা বগম 

৮৬৯৪৬৮৫৪৫৭ 

মমতাজ উ ন রথবাজার ৯  

244 মাছাঃ চ া বগম 

৬৮৯৫৪৬২৪৯৪ 

মাঃ আকবর রথবাজার ৯  

245 মাছাঃ িফেরাজা খাতন 

৪১৯৪২২০৮০৪ 

আঃ গাফ্ফার িময়া ফারাজীপাড়া ৯  

246 মাছাঃ ছােমদা বগম 

১৯৮৪৩২১২৪৫৮৩৮০৬৪৪ 

মাঃ শেমস িময়া ফারাজীপাড়া ৯  

247 মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

১৯৮১৩২১২৪৫৮৩২২৯৬২ 

মাঃ নু  িময়া ফারাজীপাড়া ৯  

248 মাছাঃ আফেরাজা 

৮২৫৬৮২৩৩০৬ 

মাঃ আনা ল ফারাজীপাড়া ৯  

249 মাছাঃ কিহনুর বগম 

৮২১৬৯৫০১৯৯ 

মাঃ তাফা ল হক ফারাজীপাড়া ৯  

250 মাছাঃ িমনা খাতন 

৬০০৩৬১৩৩৫০ 

মাঃ মজন ুিময়া ফারাজীপাড়া ৯  

251 মাছাঃ জনা বগম 

২৮২২৯৪৪৮৭৮ 

মাঃ উ ল হক ফারাজীপাড়া ৯  

252 মাছাঃ গােলনুর বগম 

১৪৯৪৩৩২৪৫৩ 

মাঃ গালাপ িময়া ফারাজীপাড়া ৯  

253 িদল বা আ ার িহরা 

৮৬৭৭০৭২৮৪৮ 

ইি স আলী ফারাজীপাড়া ৯  



254 মাছাঃ ফুয়ারা বগম 

২৩৯৪৩৭০১৫৫ 

ছামছল সরকার ফারাজীপাড়া ৯  

255 মাছাঃ মেনায়ারা 

৯১৪৫৩৯২৩৬২ 

মাঃ মিশউর রহমান ফারাজীপাড়া ৯  

 
cÖZ¨qb cÎ 
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BDwc †Pqvig¨vb I m`m¨M‡Yi Dcw ’̄wZ‡Z myôzfv‡e weZiY Kiv n‡jv| 

µ:bs bvg  c`ex  ¯̂vÿi 
01  BDwc m`m¨  
02  BDwc m`m¨  
03  BDwc m`m¨  
04  BDwc m`m¨  
05  BDwc m`m¨  
06  BDwc m`m¨  
07  BDwc m`m¨  
08  BDwc m`m¨  
09  BDwc m`m¨  
10  BDwc m`m¨  
11  BDwc m`m¨  
12  BDwc m`m¨  

 
 
 
 
 †Pqvig¨v‡bi ¯̂vÿi U¨vM Awdmv‡ii ¯̂vÿi 
 
 

 
 

  


