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১ মাঃ ইসলাম ফইম উ ীন ৮৬৬০২৭৩৪৬০ ০১৭৭৩৮৪৯৫১৪ ০৭ খািত 
২ মাঃ পইম উ ীন তঃ খািজম উ ীন ৩৭১০৬৯৮০৪৮ ০১৭৪৪৬৬৮২৮৪ ০২ কাটালী
৩  খােকন চ  দব তঃ ব  রাম ৩৩০৫৪৬৯৩৭৫ ০১৩০৭৩০০৮০৬ ০৮ িন পাড়া
৪ মাঃ গালাম মা ফা মাঃ ই ািহম আলী ৭৩১০১৭৩০৯৬ ০১৭৬১২৬৭৮১৭ ০১ দাড়েখার
৫ মাঃ এনা ল সিলম উ ীন ১৪৬০৬০৬০২১ ০১৭২৩৫৫০৫২৭ ০২ কাটালী
৬ মাছাৰ মেমনা খা ন আিশরউ ীন ১৯০৯৯৪২৪১৭ ০১৩২০৭৫৯৬৭৭ ০১ যাদববা
৭ জন চ  রায় ধনসম ৫০৬০৭৫৬৩৯১ ০১৭৫৩৫৮৯৮৪৭ ১ দাড়েখার
৮ সিতশ চ  দব উল রাম ৯১১০৬৫৮৮৮৮ ০১৭৪৪৯৬৩৮০৭ ১ যাদববা
৯ িদেপন চ  বমন িব নাথ বমন ৫৫১০৬০৭২৬৯ ০১৭৫৫৩২৯৪২৮ ১ যাদববা
১০ রনিজদ রায় নীল কা ৮২১০৩৩৮৫৩২ ০১৭৩৮৪৬৮২৫৩ ১ দাড়েখার
১১ মাৰ সােবদ আলী ঝাবর আলী ২৩৬০৭৭৩৬১৪ ০১৭৭৭০৭৪২০৫ ১ দাড়েখার
১২ মাৰ রজামান আিজব উ ীন ৭৭৬০৭৬৬৬৪৭ ০১৭৩৯১৪৯১৭৫ ১ যাদববা
১৩ মাছাৰ আছমা খা ন মাৰ মিহ ল হক ৭৭১০৪৮১২৫৯৪৫১ ০১৭৯৭৬৫৬৯১৪ ১ যাদববা
১৪ আিশর উি ন িজ  মাহা দ ৫৫১০৩২৭৩০৬ ০১৭৯৫৩৮৩৯৭২ ১ দাড়েখার
১৫ মাঃ ইয়া ব আলী মাঃ উমান গিন ৭৭১০৪৮১২৭৬২৬৬ ৯ বাধগ ও
১৬ মাছাঃ জােবদা বগম মাঃ আ ল আিজজ ৭৭১০৪৮১২৭৬২৩৫ ৯ বাধগ ও
১৭ মাছাঃ আিমনা বগম খািজব উি ন ৬৮৬০৭৮৪৭৭৩ ০১৭১৯১৮৭২০৮ ৪ উ র তািড়য়া
১৮ মাঃ ইউ ফ আলী আিজজ ৩৭১০৫৪২৮০৮ ০১৭৮৮৯৯৬৪৭২ ৪ উ র তািড়য়া
১৯ মাছাঃ বা  বগম ৪১৬০২৮৪৫৪৫ ০১৭৫৫১৮৪৬৩০ ৪ উ র তািড়য়া
২০ আেলা দাস েরন দাস ৭৭১০৪৮১২৫৩১৩৭ ০১৭৪৫৩৮২৭৫০ ৪ উ র তািড়য়া
২১ মাছাঃ মেনায়ারা বগম হািমদ আলী ৩২৬০৫৭১৮৩৫ ০১৭৬০০১৬১৯১ ৭ খািত 
২২ মাছাঃ আফেরাজা বগম পিশর উি ন ১৯৯৫৭৭১০৪৮১০০০২০৯ ০১৭৭৬০১৪৮৯৯ ৮ িন পাড়া
২৩ মাছাঃ রিহমা বগম খরেশদ আলী (সােতা) ৭৭১০৪৮১২৭৫০৫৭ ০১৭৭৭১২২৪১২ ৩ ছপড়াঝার
২৪ মাছাঃ ফােতমা বগম ধাতাল ৪১৬০৬০৩৬২৯ ০১৭২১০৪১৯৩৪ ৩ ছপড়াঝার
২৫ মাছাঃ ফােতমা খা ন িমেশর উি ন ২৩৬০৪০৭৭১০৬ ০১৭৮৩৭৪১৮৮১ ৬ পি ম তািড়য়া
২৬ মাছাঃ মিকনা বগম তিসর উি ন ৫৫১০৭০৫২০৪ ০১৭৯১৮৪৬০৮৩ ৬ পি ম তািড়য়া
২৭ মাছাঃ মমতা বগম মাঃ খসেরত ৫৫১০৪৮৫২৪৫ ০১৭৮২৭৪৯৯৫৬ ০৫ দি ন তািড়য়া
২৮ মাঃ জইন উি ন তঃ  মাহা দ ৫০৬০৭৬০২১১ ০১৭৮১০৯৪৯৬২ ০৩ ছপড়াঝার
২৯ মাঃ আলতাব হােসন ই ািহম আলী ৬৮৬০৩৯৬৭৪৩ ০১৭৩৮৪৪০৪১৮ ০৪ উ র তািড়য়া
৩০ পাহািত বালা িসয়া  ৮২১০০৫৭৪৮৮ ০১৭৩৮১৭২২৯৩ ০২ কাটালী
৩১ মাছাঃ পারিভন মাঃ রিফজ উ ীন ২৩৬৫৮৭৫১৯৯ ০১৭৬৬২৩০৩৬৭ ০৫ দি ন তািড়য়া
৩২ মাঃ দােলল হক আিজরত ৯৫৫৫১৪২১৮২ ০১৭৫৫২৯৮৫২১ ০৫ দি ন তািড়য়া
৩৩ মাছাঃ ফিরদা বগম ওমা আহা দ ৯১১০৭৫৩৪৩২ ০১৭৩৮০৬৭৬১২ ০১ দাড়েখার
৩৪ মাঃ আ র র াক মাঃ তািশর উ ীন ১৯৪৪৭০০৬৮৯ ০১৩২০৭১১২৯১ ০৬ পি ম তািড়য়া
৩৫ মাঃ দেলায়ার তঃ ছিবল িময়া ৭৭১০৪৮১২৫৮৪৩৬ ০১৭৪৪৩৩২৬৯১ ০৯ বাধগ ও
৩৬ মাঃ পিজর হােসন  মাহা দ ২৩৬০৬৭২৬৭৫ ০১৭২১৮১৬৫৩৯ ০৪ উ র তািড়য়া
৩৭ মাঃ রমজান আলী তঃ বিশর উ ীন ৭৭১০৪৮১২৫৯৮৪৫ ০১৭০৬৭০১০৯৯ ০৫ দি ন তািড়য়া
৩৮ মাঃ জয়নাল আেবিদন ইমাম উ ীন ৯৫৫৫৩২৭১৮৯ ০১৭৯৭৮২১৩৪৪ ০৫ দি ন তািড়য়া
৩৯ মাঃ সই ল উিজর আলী ৩২৫৯৯৫৫৩৬১ ০১৭৪৭৭০৬৭৭৬ ০১ যাদববা
৪০ মাছাঃ আেলমা হািকম উ ীন ৯৫৫৫২৫০৬৫৪ ০১৭২৩৭২০৭৮৩ ০১ যাদববা
৪১ মাঃ হাস ল মাঃ জিসম উ ীন ৯১১০০৪৯৭১৬ ০১৭৭৪২৫২৭২২ ০১ দাড়েখার
৪২ মাছাঃ জিরনা বগম তঃ রিফজ উ ীন ৭৭১০৪৮১২৫৬৭৬৩ ০১৭২১৪৬১০৩৩ ০৫ দি ন তািড়য়া
৪৩ জিমলা হািকম উ ীন ৫৯৬০৪৯২৩ ০১৭৭৬৯৯৭৪১ ০৭ খািত 
৪৪ মাঃ দারাজ আলী িনয়ারত আলী ৭৭৬০১৫৬০৪৭ ০১৭৬৫৯২৭৬৮৯ ০২ কাটালী
৪৫ মাঃ তির ল ইসলাম তঃ তিসর উ ীন ৭৭১০৪৮১২৫১৮৫০ ০১৭২৩২০৬৫২১ ০২ কাটালী
৪৬ মাছাঃ রীনা বগম মাঃ আ ল জ ার ৭৭১০৪৮১২৫৫১৮০ ০১৭৯৭৭৫৬০২১ ০৬ পি ম তািড়য়া
৪৭ মাঃ চইনত উ ীন তিজব উ ীন ১৯১০৪৫৫৯৩৮ ০১৭৪০১৪৩৬২০ ০৮ িন পাড়া
৪৮ মাঃ সেলমান আলী মাঃ তিসর উ ীন ৭৩১০৪১৪৬৮০ ০১৭৮৭৯৮৩৬৯৫ ০৪ উ র তািড়য়া
৪৯ া দাস েরন দাস ২৮১০২১৪২৮৪ ০১৭৭৩৩০৯৯৮৬ ০৪ উ র তািড়য়া
৫০ ক ান চ  মািনক হেরন চ  দব ৪৬১০৬৮২৬৯৪ ০১৭৪৪৭১১১০২ ০৪ উ র তািড়য়া
৫১ মাঃ জয় ল হক মাঃ দারাজ উ ীন ৭৩১০৫০৭০৪৬ ০১৭৪৬৭১১২২৩ ০৪ উ র তািড়য়া



৫২ মাঃ আফাজ উ ীন পিশর উ ীন ১৪৬০৬০৫৩৮৭ ০১৭০৪৮৪৩৬৬৮ ০২ কাটালী
৫৩ মাঃ সিপ ল ইসলাম ফজ ল হক ৫৯৬০৫০৪৩৬২ ০১৯০৬৮৮৬৩৯৮ ০১ দাড়েখার
৫৪ িমনিত রানী লা য়অ দব ৬৮৬০৭৮৭১০৭ ০১৩১৫৯৩২৯৮৯ ০৪ উ র তািড়য়া
৫৫ খেলল মাহা দ লা  মাহা দ ৫৫১০৬০৬৫৭৬ ০১৭১৪২২৫১০৫ ০২ কাটালী
৫৬ অেমন চ  দব নাথা  দব ২৩৬০৫০২৭৬৭ ০১৭৯৬২৬৯৬০৬ ০৪ বাধগ ও
৫৭ মাঃ ডাব মাঃ মক ল হােসন ৮৬৬০৬৮৯৭০৭ ০১৭০৮০২৬৮২০ ০৫ দি ন তািড়য়া
৫৮ মাঃ পই ল হক সিরফ উ ীন ২৮১০৬৬৫১৬২ ০১৭৮৭৭৩১৩৬১ ০৪ উ র তািড়য়া
৫৯ শাি  বালা িক  দব ৫০৬০৭১২৫৮৪ ০৪ উ র তািড়য়া
৬০ মাঃ জােহ ল ইসলাম তঃ ই াহীম ৩৩১১২৩২৮২৫ ০১৭৭৪৫১৯২৪২ ০৪ উ র তািড়য়া
৬১ মাছাঃ সােহরা খািজম উ ীন ০১৪৬০০৭১০০২০ ০১৭০৫৮৬৮২৮৫ ০৪ উ র তািড়য়া
৬২ বিলন শমা তরনী শমা ৭৭৬০৪৯৯৯৫৯ ০১৭৯৫৪৩১৪২৫ ০৫ দি ন তািড়য়া
৬৩ চ  কমকার যিতলাল কমকার ৯১১০৩৭৪৭০০ ০১৩০৫৮৭২১৫০ ০৮ িকসমতদাপ
৬৪ মাঃ িসরা ল হক কা য়া মাহা দ ১৯১০৭৬১০৭৯ ০১৭৫০৯১৩২৩১ ০৩ ছপড়াঝার
৬৫ মাঃ পিজর উ ীন কিবর উ ীন ৪১৬০৩২৩৮১৪ ০১৭৮৫৫৩০৪১৯ ০১ দাড়েখার
৬৬ ে া বালা সেহ র ৯৫৫৫১৯৪৪৬৪ ০১৩১৩২৯৪৪১৩ ০৪ উ র তািড়য়া
৬৭ মাছাঃ আসমা বগম মাঃ ইসলাম ৫১০২২৯২৬৭৮ ০১৭৬৫৭২৩৮৬২ ০১ দাড়েখার
৬৮ দয় লাল জগলাল ৭৭১০৪৮১০০০৭৬৫৯ ০১৭৮৪৯০৭৩১৬ ০৪ উ র তািড়য়া
৬৯ মাঃ রিবউল ইসলাম তঃ বাতা  আহেমদ ৭৭১০৪৮১২৭৮৭৫৪ ০১৭৭৩৮৯৩৪৩৩ ০১ দাড়েখার
৭০ মাছাঃ ইিত বগম আ ল জ ার ৩৩১১২৩২৮৭৪ ০১৭৯০৮১৫০৮০ ০১ দাড়েখার
৭১ মাঃ সেলমান আলী দরাই মাহা দ ৯১১০৪৮৩২৭৯ ০১৭৫৫১০০০৫৬৯ ০৬ পি ম তািড়য়া
৭২ মেমনা খা ন িনহা  মাহা দ ৪১৬০৩৮৪৩৫২ ০১৭৪১৭৬৪১৭৩ ০৪ উ র তািড়য়া
৭৩ মাছাঃ বা আ ার মাঃ মিজবর রহমান৭৭১০৪৮১০০০০৮৬ ০১৭৯৬৮২০৯৪৬ ০৪ িন পাড়া
৭৪ িরনা আ ার মহর আলী দিজ ৬৮৫৮৫৮২৬৩৫ ০১৭৭৩১২৯৭৭৪ ০২ কাটালী
৭৫ মাঃ মসিলম মাঃ খায় ল আলম ৯১১০৭৬৮৮৭৭ ০১৭৯৭৬৩০৫৮৭ ০৭ খািত 
৭৬ মাছাঃ শািহনা বগম মাঃ সােদ ল ইসলাম ১৯৬১৩৬৯১০৩ ০১৭৫৫৪৭৪৬৫৭ ০৪ উ র তািড়য়া
৭৭ মাছাঃ লাইলী বগম মাঃ জিমর উি ন ১০০৫২০০৯৩৪ ০১৭০৫৮৯৩৭৮৩ ০৮ িন পাড়া
৭৮ দিব ল ইসলাম িবনা মাহা দ ৫৯৬০২৬৩৬৩৯ ০১৭৬৪১০২৩৩২ ০৮ িন পাড়া
৭৯ মাঃ ছিবল উ ীন শমেশর আলী ৫৯৫৯৯৬৮০৩২ ০১৭০৭৭৪৩২৯৪ ০৮ িন পাড়া
৮০ নি  রানী মনেমাহন দব ৯১১০৬৬১৯৬৫ ০১৭৪৪৪৯১১৭৪ ০৪ উ র তািড়য়া
৮১ পরিমলা রানী প নল ৫৫১০১৫৯৬১৮ ০১৭১২২৭১৯৮৯ ০৩ ছপড়াঝার
৮২ মাঃ বা  মহা দ মাঃ আই ল হক ৯৫৫৫২৪৩০৭১ ০৫ দি ন তািড়য়া
৮৩ মাছাঃ জেলখা খা ন মাঃ ল আমীন ৭৭১০৪৮১২৫০৭৯১ ০১৩১৭২১৩৭০৭ ০১ দাড়েখার
৮৪ মাঃ আনা ল ইসলাম িময়ার ীন ৭৭১০৪৮১০০০১৪৮ ০১৭৯৫০০৫৩১ ০৯ বাধগ ও
৮৫ মাছাঃ বগম িদদার মাহা দ ২৮১০৩৭৬৮৭৭ ০১৭০৮৩০০৪৮৮ ০৭ খািত 
৮৬ মাঃ রিবউল ইসলাম মাঃ ৎফর রহমান ৪৬৬১২৫৪২২৯ ০১৩১৪০৮৬১৫৮ ০২ কাটালী
৮৭ মাঃ লাল তঃ আ ল আিজজ ৭৭১০৪৮১২৫৪০৭০ ০১৭৫০৯৫৭৫০৬ ০৫ দি ন তািড়য়া
৮৮ িেমাছাঃ ফিরদা মাঃ জয়নাল ৭৭১০৪৮১২৫৪৩৪০ ০১৭৯২৯৪৭৯১১ ০৫ দি ন তািড়য়া
৮৯ মাঃ আ ল ওয়ােহদ মাঃ ফই ল হক ৬২১০২২৩১০৬ ০১৭৪৪৪৭৮১৮০ ০৫ দি ন তািড়য়া
৯০ মাছাঃ জয় ন বগম ফইম উ ীন ৫০৬০৫৪৮৪০০ ০১৭৫০৭৭৯১০১ ০৪ উ র তািড়য়া
৯১ মাঃ হািস ল ইসলাম রসরাজ উ ীন ৮৬৮০২৮৯৬৬৬ ০১৭৭১১২৫৩৫৮ ০৫ দি ন তািড়য়া
৯২ মাঃ খােদ ল ইসলাম মিজর উ ীন ১০০৫২৮৩২০৩ ০১২৩৮৪২৭৩৯ ০৬ পি ম তািড়য়া
৯৩ মাঃ হািলম উি ন মাঃ নািজম উি ন ২৮৫০২৩০৮৪৪ ০১৭২০২৫৮৮৯৬৫ ০৪ উ র তািড়য়া
৯৪ মাছাঃ হােজরা খা ন তঃ আিমর উ ীন ৭৭১০৪৮১২৭৮৯২৯ ০১৭৬০২৭৭৭৫১ ০৬ পি ম তািড়য়া
৯৫ মাঃ মা াফা সিমর উ ীন ৭৩১০০৮৭৩১২ ০১৩২২৩৬৮৯৬৪ ০৫ দি ন তািড়য়া
৯৬ মাছাঃ খােলকজান আলী ৭৩১০৫৬১৮৬০ ০১৭৯৪৮২০২৭৫ ০৪ উ র তািড়য়া
৯৭ মাছাঃ পিপ বগম মাঃ গ র আলী ৩৭১০২১১৮৭৫ ০১৭৫০৭৮২৮৫৩ ০৬ দি ন তািড়য়া
৯৮ মাছাঃ নারকীজ বগম মাঃ জােহর আলী ৪২০৫৭৮৮৯১৪ ০১৩০৪৪৮৮৫০ ০২ কাটালী
৯৯ মাছাঃ হােজরা খা ন হাসান আলী ৪১৬০৭৯৪৫২৭ ০১৭৩৭৯২৫৯০৮ ০৪ উ র তািড়য়া
১০০ মাছাঃ হািসনা বগম মাঃ দাই ল ইসলাম ৫৯৬০০৮২২৫২ ০১৭৪৬৩১৪৩৮১ ০৪ উ র তািড়য়া
১০১ ফিলন চ  দব গাপাল চ  দব ০১৩১৫১৪০৭৭৮ ০৮ িন পাড়া
১০২ বাস ী দাস হেরন দাস ৬৮৯৭৫৩৫৫১১ ০১৭৪৭৯৭৯০৯৩ ০৮ িকসমতদাপ
১০৩ মাঃ রহমান ট য়অ মাহাঃ ২৮১০৭৮৮৮৯৯ ০১৩১৪১৭২১৯৬ ০৬ পি ম তািড়য়া
১০৪ মাছাঃ ফিরদা বগম বাজার উ ীন ১৯১০২১৫৮৩৭ ০১৭৩৩৪৪৬৫৮৪ ০৪ উ র তািড়য়া
১০৫ মাঃ বা  ফজ ল হক ৫৫১০৫৪২০৯৪ ০১৭৫১১৫৯২৫৫ ০৫ দি ন তািড়য়া



১০৬ মাঃ সিমর উ ীন মাঃ রাজহম উ ীন ৭৭১০৪৮১০০০০২৬ ০১৭০৩২৩০১১৮ ০৪ উ র তািড়য়া
১০৭ মাছাঃ িসকনা বগম মাঃ সিপ ল ইসলাম ৪৬৬১৩০৩৭৯৪ ০১৭৭০০৫০০৮৮ ০৫ দি ন তািড়য়া
১০৮ িমিন বগম মাঃ ইসলাম উ ীন ৮২৬১২৫৩৬০৬ ০১৭০১৫৬৪৫০৯ ০৯ বাধগ ও
১০৯ মাঃ কিফল বাদা ২৩৬০৭১৮৩০৪ ০১৭৪৪৩৩৩১৪৩ ০২ কাটালী
১১০ মাঃ সােয়দ আলী মাঃ আহা দ আলী ৮২৪১০১৩৩৬৯ ০১৭৮০৭৭২৭৪৩ ০৩ ছপড়াঝার
১১১ মাছাঃ লায়লা বগম আঃ কিরম ৯১১০৪৯৯৮৭৯ ০১৭৮৩০৯৩৩৬০ ০২ ছপড়াঝার
১১২ মাঃ ৎফর রহমান মাঃ মিজবর রহমান ৪৬১১১৭৪৯৩১ ০১৭০১৫৬৪৯৬৮ ০২ কাটালী
১১৩ লা  িসংহ জািতন িসংহ ৫৯৬০১৫৩৮৪৮ ০১৭৬২৭৩৮৮০৮ ০২ কাটালী
১১৪ রেমশ চ  রায় ব  নাথ রায় ৪৬০৯৯৫০০৫২ ০১৩১৯৫৯৪২৪৭ ০২ কাটালী
১১৫ েরন চ  বমন শং  চ  ৩৭১০১৫০২৬৩ ০১৭৬১২৬৯১২৫ ০২ কাটালী
১১৬ েবন চ  িসংহ তারক চ  িসংহ ২৮১০১৫৫০২৪ ০১৭৩৫৯৫৫৮৭৩ ০২ কাটালী
১১৭ মাঃ আিজম উ ীন হািকম উ ীন ৯১১০০৪৪২৩৮ ০১৭৩৫৫৫৮৭৩ ০২ কাটালী
১১৮ মাঃ আঃ খােলক আলী মাহা দ ৭৭৬০৩৩৮৬৪৫ ০১৭৫০৯১২২৬১ ০২ কাটালী
১১৯ মাঃ আ  ব র িসি ক মাঃ জালাল উ ীন ২৪১১৩১০৫৩১ ০১৭১৯৩৫৩৩০২ ০২ কাটালী
১২০ মাঃ ইউ ছ আলী মাঃ ইশার উ ীন ২৩৬০৪৫০৬৪৩ ০১৭৭৩০৮১৮৪৩ ০২ কাটালী
১২১ মাছাঃ আেলমা খা ন আঃ বান ৪১৬০২২২৬৬৯ ০১৭৫১০১২৮৬০ ০২ কাটালী
১২২ মাঃ হােসন আলী তঃ রসারাফত আলী ৭৭১০৪৮১২৫১৪৭২ ০১৩২৪০৮০১৯৩ ০২ কাটালী
১২৩ মাঃ ইউ স আলী তঃ দিব ল ইসলাম ৭৭৬০২৯৩৩৬০ ০১৭৭৬৬৯১৭২১ ০৪ উ র তািড়য়া
১২৪ দীেনশ চ  বমন সলকা  বমন ৩২৬৯৯৫২৯৬২ ০১৭৩৮১৭২২২৩ ০২ কাটালী
১২৫ মাঃ মই ল হক মির মাঃ দিবর উ ীন ৭৭১০৪৮১২৭৫৯৭৩ ০১৭৩১৮২৪৬০৩ ০২ কাটালী
১২৬ শারিমন আ ার িম  মাঃ আ ল আিজজ ৩৩১১১২৫৪৩৩২ ০১৩১০৩৯১৬৭৭ ০১ দাড়েখার
১২৭ মাছাঃ লাভলী বগম তঃ ফয় ল হক ৭৩৫৮৩৩৪৪৯৩ ০১৩০৯৬৬৯৮৬৯ ০৪ উ র তািড়য়া
১২৮ িততাই তঃ গীতাল ৭৭১০৪৮১২৭৮৬৪২ ০১৭৪২১৬৫৪৮০ ০৫ দি ন তািড়য়া
১২৯ মাছাঃ সািবনা বগম মাঃ আ  সাইদ ৭৩১০৮০১৯২৮ ০১৭৬১৬৭১০৮৫ ০৪ উ র তািড়য়া
১৩০ মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ খািজম উ ীন ৭৭১০৪৮০০০০০১ ০১৭৩৮৭৭৩০১৭ ০১ দাড়েখার
১৩১ মাছাঃ খােলসা মাঃ খােদ ল ইসলাম ৬৮৫৯৯৪০৯৯৮ ০১৭৭৪১০১৩৮৬ ০১ দাড়েখার
১৩২  মাছাঃ জসিমন বগম মাঃ নািজর উ ীন ৫৯৬০৫৫০৩৬৫ ০১৭৫০৮৫০৬৬৪ ০৪ উ র তািড়য়া
১৩৩ মাছাঃ হািমদা মাঃ বই ল হক ৯১১০১৭৩৬০৭ ০১৩১৭১১৪১২০ ০৭ খািত 
১৩৪ শফালী বগম জয় ল হক ৯৫৫৯০৮২১৮৬ ০১৭০৪২২১৬১৯ ০৭ খািত 
১৩৫ মাছাঃ আকতারা বা  মাঃ রিফ ল ইসলাম৭৭১০৪৮১২৫৬৩১৫ ০১৭৯৭৬৭৭৮০২ ০৭ খািত 
১৩৬ মাছাঃ সেনয়ারা বগম মাঃ সােহ ল ইসলাম ৫৫১৫৩৭৩৭৭৬ ০১৭৮০৯১৭৪৪৮ ০৭ খািত 
১৩৭ মাঃ জ ার আলী তিমজ উ ীন ৮২১০৫০৫৬২৭ ০১৭২২১৭৩৮৭৫ ০২ কাটালী
১৩৮ মাঃ নািসর উ ীন তিফর উ ীন ৪৬১০৭২৪৪৫৪ ০১৩০৭৩০০৭২৭ ০৬ পি ম তািড়য়া
১৩৯ মাছাঃ হািলমা বগম মাঃ সাবহান আলী ৯১১০৫৩৭৭২৮ ০১৭৭৩৭৩৩২৮২ ০৪ উ র তািড়য়া
১৪০ মাছাঃ মেমনা জিহর ৭৭৬০৭৮৯৩৮৩ ০১৩১২৭৭৫৮২৯ ০৪ উ র তািড়য়া
১৪১  মাছাঃ রিকনা বগম ইয়ার বকস ৬৮৮০০৩২৬২৯ ০১৭৫০২৩৫০৮০ ০৮ িকসমতদাপ
১৪২ মাছাঃ সািবনা ইয়াসিমন মাঃ ই া ল হক ৭৭১০৪৮১০০০০৩০ ০১৭৫১২৩৫২৮৭ ০৫ দি ন তািড়য়া
১৪৩ মাছাঃ নারিগস বগম মাঃ আিজ ল হক ৬৪১০২৯৮৭৮৭ ০১৩১৯১৬৩৩৭৭ ০৫ দি ন তািড়য়া
১৪৪ মাঃ তাসিলম উ ীন মাঃ তিমজ উ ীন ৭৭১০৪৮১২৫৯৮৬৬ ০১৭৩১৫৪৮৫৮৭ ০৫ দি ন তািড়য়া
১৪৫ স  মার দব বশা  চ  দব ৭৩১০৬৭৮১০২ ০১৭৯২৯২০৭২৩ ০১ দাড়েখার
১৪৬ মাঃ ল আিমন মাঃ মকেসদ আলী ৩২৬০০১৫৭৫৯ ০১৭৭০৯৬১২৪৭ ০৫ দি ন তািড়য়া
১৪৭ মাঃ মন র আ ল আিজজ ৩৭১০৭১০১৯৯ ০১৭৬৩১১১৫৫৯ ০৫ দি ন তািড়য়া
১৪৮ মাছাঃ ফােতমা খা ন কা া মাহা দ ৭৭১০৪৮১২৫২৮৪৩ ০১৭০৭৭৪৩১৫৪ ০৩ ছপড়াঝার
১৪৯ মাঃ গিসর উ ীন ছ  ৬৪১০২৫৭৭০০ ০১৭৭৩৭৬৬৬৭১ ০৯ বাধগ ও
১৫০ মাঃ মিজবর রহমান আষা ৭৭৬০০৩৩৬২৬ ০১৭৪৮৮৮৪৮৬৬ ০৯ বাধগ ও
১৫১ মাছাঃ লজান বগম মাঃ সিপ ল ইসলাম৭৭১০৪৮১২৫০৫৯৮ ০১৭৯৮৪১০৩৯৭ ০১ যাদববা
১৫২ মাছাঃ িফেরাজা বগম মিকম উ ীন ৯১১০২০৯৪৭৬ ০১৭২৩৬৫১০৫৯ ০৫ দি ন তািড়য়া
১৫৩ মাছাঃ পিসনা বগম মাঃ আিশর উ ীন ৭৭১০৪৮১২৫৩১৯১ ০১৭৫০৬৮০২২০ ০৪ উ র তািড়য়া
১৫৪ মাঃ আঃ রা াক মাঃ আঃ আিজজ ১৯০৯৯৬৮৮৩৪ ০১৭৪৪৮০৩৬১৫ ০৯ বাধগ ও
১৫৫ েরা বালা নেগন চ  ৯৫৬০০৯০৮৯২৪ ০১৭২৩৭২৯৬৩৩ ০৪ উ র তািড়য়া
১৫৬ মাঃ ইসলাম স  মাহা দ ২৩৬০০৯৩২৪৫ ০১৭৯৬৭৬৮৪৪১ ০৪ উ র তািড়য়া
১৫৭ মাঃ রিফ ল ইসলাম মইন ীন ৮২১০৭৩০২৮২ ০১৭৯৩৮৩৩৬২০ ০৯ বাধগ ও
১৫৮ মাছাঃ ফােতমা বগম হিববর রহমান ৬৪১০৫৬৫০৮৬ ০১৭৬০৫৭৬৮৮২ ০৬ দি ন তািড়য়া
১৫৯ মাঃ িসরা ল হক তিমজ উ ীন ৮৬৬০৫৭১৩৬৮ ০৬ দি ন তািড়য়া



১৬০ মাঃ জয়নাল আিজরত ১০০৫১১৫৫৪৬ ০১৭৯২৯৪৯১১ ০৫ দি ন তািড়য়া
১৬১ মাঃ হািস ল জিসর উ ীন ৯১১০০৪৯৭১৬ ০১৭৭৪২৫২৭২২ ০১ দাড়েখার
১৬২ মাঃ গালাম র ানী মাঃ নজ ল ইসলমা ৭৩১০৫১৭৬০৭ ০১৭১৮৩৩৪৭২৭ ০১ দাড়েখার
১৬৩ মাঃ খারেশদ আলম আলতাব হােসন ৯৫৮০৮০২১৯৮ ০১৭১০৯২২৬০৪ ০১ দাড়েখার
১৬৪ মাছাঃ ফিজরন হােফজ উ ীন ২৮১০৪৯৮৫২৩ ০১৭৯৭০৯৭৫৫৮ ০১ দাড়েখার
১৬৫ মাছাঃ িশ ী আ ার আহােমদ উ াহ ১৫০৬৭১৬৪১২ ০১৭৯১৭৪৫০৬৯ ০৩ ছপড়াঝার
১৬৬ মাঃ ৎফর রহমান মাঃ আই ব আলী ৪২১১২৫৩১৭৬ ০১৭০১৫০৩৮৬২ ০৩ ছপড়াঝার
১৬৭ মেহন চ  পরম বমন ৫৫১০১৫৪৯১৬ ০১৭৬৭০২২৩৭০ ০৩ ছপড়াঝার
১৬৮  বমন িসি সর বমন ২৩৬০৫১৬৭৪০ ০১৭৫৫৫৩১৫০ ০৩ ছপড়াঝার
১৬৯ মাছাঃ িজয়ারা খা ন ক েয় মাহা দ ৫৯৬০২২১০২৫ ০১৯০৮৭৮৫৪২৮ ০৬ পি ম তািড়য়া
১৭০ মাছাঃ মেমনা খা ন আিশরউ ীন ১৯০৯৯৪৪২৪১৭ ০১৩২০৭৫৯৬৭৭ ০১ যাদববা
১৭১ মাঃ আিন ল হক মাঃ খেয়র আলী ৪১৬০৪২৭৪৭৪ ০১৩১৮১৯৭০৬৫ ০২ কাটালী
১৭২ মাছাঃ হািরমা বগম মাঃ হাসান আলী ২৩৯৮৩৯২৯৮১ ০১৭৮৩১৩৭৪৫৮ ০৩ ছপড়াঝার
১৭৩ মাঃ র ইসলাম সফর আলী শাহ ১০০৫৩৯১২১২ ০১৭০১৫৯০০৪৩ ০৩ ছপড়াঝার
১৭৪ মাঃ আফজাল হােসন মাঃ সাম ল আলম ১৯২১০৩১০১৭ ০১৭৫১২৩০৯৮৭ ০৩ ছপড়াঝার
১৭৫ মাছাঃ িব বী মাঃ আই ল হক ৩৭১০৩৮৪২৫০ ০১৭৮৩০৮৭৩২৬ ০৫ দি ন তািড়য়া
১৭৬ মাছাঃ রিশদা বগম তবািলকা ৩২৬০৭২৩০২২ ০১৭৬১৩২৫৯৬৬ ০৩ ছপড়াঝার
১৭৭ মাঃ জামাল উি ন মাঃ হািফজ উ ীন ৭৭১০৪৮১২৫৩৬৪১ ০১৭০৪৩৩৮৮৩০ ০৪ উ র তািড়য়া
১৭৮ মাছাঃ জিমলা বগম মিফজ উ ীন ৪১৬০০৪১৯৯৪ ০১৭৬২৮৭২৪৭৯ ০৩ ছপড়াঝার
১৭৯ মাঃ পিজর আহামদ বজত মহামদ ৭৩১০০১৬৪০২ ০১৭৮০৬২৬০৮৯ ০৫ দি ন তািড়য়া
১৮০ মাছাঃ খােলদা বগম মাঃ শিহ ল ইসলাম ৪৬৫২৩৫৭৩১২ ০১৭৬১৯৪৬৩০২ ০৫ দি ন তািড়য়া
১৮১ মাছাঃ র না আিজ ল হক ২৮১০৩৯০৯২৮ ০১৩০৭২৩৫৮৭৭ ০৫ দি ন তািড়য়া
১৮২ মাছাঃ খেতজা আ ল কােশম ১৯১০০৪৯৯২১ ০১৭৪০২৫৫৮৪২ ০১ দাড়েখার
১৮৩ মাছাঃ সিরফা খা ন এফার ৫৫১০৭৫৩১১৩ ০১৭৭৩০৩২১৪১ ০২ কাটালী
১৮৪ মাঃ ার আিল মাঃ কিফস উ ীন ৭৮০২৩৩১৭২৩ ০১৭৯১৬১৮৭৮১ ০৬ পি ম তািড়য়া
১৮৫ িডেপন দাস রােজন দাস ৯১১০২১৩৪৬০ ০১৭৮০৮৬৭৪৮৫ ০৪ উ র তািড়য়া
১৮৬ মাছাঃ সািমনা বগম মাঃ পিজর হােসন ৪১৭৫৮৯৩৫৮৭ ০১৭৭২৩৪৭৭০৯ ০৩ ছপড়াঝার
১৮৭ ভাস চ  শমা দেবন শমা ৯১১০৬৬০৬৮৬ ০১৭৪১০৭৫৫৫৬ ০৫ দি ন তািড়য়া
১৮৮ মাঃ জ ার আলী সাহ মাঃ রিসজ উ ীন সাহ ১৯১০৭০১৪০৬ ০১৭৪৪৮৭১২৫৪ ০৩ ছপড়াঝার
১৮৯ মাছাঃ ফা নী বগম কািমম উ ীন ৪৬১০৭৪১৯৪২১ ০১৭৬৫৮৫৩৪৩ ০৩ ছপড়াঝার
১৯০ মাঃ হিববর রহমান মাঃ শাহাব উ ীন ৭৭১০৪৮১২৭৫৫৯৮ ০১৭৯৭৭৪১৩০৯ ০৪ উ র তািড়য়া
১৯১ েধা রানী  ৫৯৬০৬৬০৭২৭ ০১৭৩৭৬৪৮৫১৬ ০৪ উ র তািড়য়া
১৯২ মাছাঃ া বগম আলাউ ীন ২৮১০২২৯৭৪৬ ০১৭৫৫১৮৩৯৫৬ ০১ দাড়েখার
১৯৩ ঝেরন বমন েবন বমন ৫০৬০৫০১৪৭৪ ০১৭৯১৮৭৫৮৬৫ ০১ দাড়েখার
১৯৪ মাছাঃ তাছিলমা বগম মাঃ তিমজ উ ীন ৮২৫২৩১৬৪২০ ০১৭৪৯২০৪৩৩২ ০১ দাড়েখার
১৯৫ মাঃ র জামাল খিল র রহমান ৩২৬০৬৫৫৯৯২ ০১৭৮০৯১৮২৫৮ ০৮ িন পাড়া
১৯৬ মাকেলছার কাজীম উ ীন ৬৭১৫৮৭৯৩৭৫০৭২ ০১৭৫৬৬৩৪৬৮০ ০১ দাড়েখার
১৯৭ মাছাঃ চায়না বগম মাঃ ইউ স ২৩৬০৩৪৯১১৮ ০১৩০৮৮৮১৪৪৫ ০১ যাদববা
১৯৮ স া রানী ডেগন ব ন ১৪৬০২৮৫৯৩৩ ০১৩২২২৯০৬৫৩ ০১ যাদববা
১৯৯ মাছাঃ দিরমন বগম খতেখ ১৪৬০৪৮৩২৫৬ ০১৭৯৭৮৮৪৮৯৪ ০৪ উ র তািড়য়া
২০০ মাঃ তােহ ল ইসলাম ম াজ ৭৩১০৭৮৫৫৯২ ০১৭৫৯৩৯৮৯৩৪ ০৭ খািত 
২০১ িকরন চ  খেগন চ  ৮৬৬০৫২১৭৩৬ ০১৭৩৭৩৫১৬২৮ ০১ দাড়েখার
২০২ মাঃ আিন ল হক তঃ মিজর উ ীন ৩৭১০৩৯০৯৯২ ০১৭০৫৮২২৯৪২ ০৬ পি ম তািড়য়া
২০৩ মাঃ জয় ল হক গজা মহা দ ৮৬৬০০১৪১৫৩ ০১৩০২১৭১৮৮৪ ০৬ পি ম তািড়য়া
২০৪ মাঃ সিফ ল ইসলাম মাঃ মিশর উ ীন ৮৬৮০৮৩৭৭৮১ ০১৭১৯২৯৮২৫৪ ০৮ িন পাড়া
২০৫ মাঃ আ া ল হক মাঃ খািজব উ ীন ৭৭১০৪৮১০০০০৭৪ ০১৭৮৩৩৪১৪০৭ ০৬ পি ম তািড়য়া
২০৬ মাঃ সিহ ল ইসলাম ধামা  মাহা দ ৯৫৫৫১১৭৯৪৫ ০১৭৪০৪৮৮৪৬৩ ০৩ ছপড়াঝার
২০৭ মাঃ আিমর তঃ পশর আলী ৭৭১০৪৮১২৫১২৭০ ০১৭৯৪৮২১৫৭৯ ০২ কাটালী
২০৮ মাঃ তির ল ইসলাম মাঃ নািজর হােসন ২৮১০০৫৩৪৩৫ ০১৭৭৩০১৯২২০ ০২ কাটালী
২০৯ মাঃ আ ল হােসন মাঃ পষ ৮২১০৭১০৬৩১ ০১৭৩৬০৮৫০৩৯ ০২ কাটালী
২১০ মাছাঃ জেলখা বগম তারাব উ ীন ৬৪১০০৬৩৪৩৯ ০১৭৫০৯৪২৮৫ ০২ কাটালী
২১১ মাঃ তির ল  ইসলাম হািফজ উ ীন ৩৭১০০৪৮৩৬৮ ০১৭৬৫৯০৪৮৬৩ ০২ কাটালী
২১২ মাঃ র ইসলাম তিমজ উ ীন ৮২১০১৫৮৭৮১ ০১৭৯২৯৫০৩৮৮ ০২ কাটালী
২১৩ মাছাঃ িলিল বগম তিজর উ ীন ৬৪১০৪৪২৮১৫ ০১৭৫১০১৩৪১১ ০২ কাটালী



২১৪ মাছাঃ সেনায়ারা বগম তিসর উ ীন ৫৯৬০৭৮৪৪২৮ ০১৭৮০৬৫৯৮৬৮১ ০৪ উ র তািড়য়া
২১৫ মাছাঃ লাইলী বগম মাঃ নজ ল ইসলাম ৫৫৫৮৭৭৮২৮৯ ০১৩২১৪১০৪৭৮ ০৭ খািত 
২১৬ মাঃ সয়দ আলী মাঃ ইসার উ ীন ৭৭১০৪৮১২৫১৭৯১ ০১৭৫৭১৫০০৭৬ ০২ কাটালী
২১৭ রাধা কা  বমন ধ  নারায়ন বমন ৩৭১০১৪৫৩২১ ০১৭৪৩৫৩৭৮৮২ ০২ কাটালী
২১৮ মাঃ নািজম উ ীন সরকার মাঃ কিলম উ ীন ৪১৬০৬৯৩১৮২ ০১৭৭০৯৬১০৩৩ ০২ কাটালী
২১৯ মাঃ দিবর উ ীন ম াহ মাহা ৩৭১০৭৫২৫০৬ ০১৭২২৭০০২৪২ ০২ কাটালী
২২০ মাছাঃ জিমলা বগম আিব উ াহ ৮৬৬০৪৭৪৮৯৪ ০৮ িন পাড়া
২২১ মাছাঃ কেবদ খা ন িবনা মাহা দ ১৯১০৪৪৫৮০৬ ০৮ িন পাড়া
২২২ মাঃ সা ার মাঃ ইয়ািসন আলী ৭৩১০৪৫৬৯০৫ ০১৭০৪৩৩৮৮০৬ ০২ কাটালী


