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১ মাঃ আ ল হক ত- অিফর উ ীন মাছাঃ রিহমা বগম ৭৭১০৪৮১২৫১১৫৭ দাড়েখার ০১ তািড়য়া

২ মাছাঃ সানাই বগম িপতা- ত-িব  মাহা দ ৯৫৫৫২৪৭২১৩ দাড়েখার ০১ তািড়য়া

৩ মাছাঃ সানাই বগম ত- পৗষা মাহা দ ৯৫৫৫২৪৭২১৩ দাড়েখার ০১ তািড়য়া

৪ মাঃ কামাল উ ীন মাঃ রশম উ ীন ২৮১০০৪৮২৫২ দাড়েখার ০১ তািড়য়া

৫ মাছাঃ বগম মিজর উ ীন ৩২৬০৭১৬৯১৯ দাড়েখার ০১ তািড়য়া

৬ মাঃ তির ল ইসলাম ধলা মাহা দ ৩৭১০৪৯৫৭৯১ দাড়েখার ০১ তািড়য়া

৭ মাছাঃ িলিপ বগম িপতা- মসিলম ১৪৬০৭৫০০৬৮ দাড়েখার ০১ তািড়য়া

৮ মাছাঃ মেনায়ারা বগম িপতা- কা ২৮০৯৯৪২১৫০ দাড়েখার ০১ তািড়য়া

৯ মাছাঃ হািলমা খা ন িপতা- মাঃ বজলার রহমান ৪১৬০২২৬৩৬৩ দাড়েখার ০১ তািড়য়া

১০ মাছাঃ মােলকা বগম িপতা- মাঃ হাববর ৮২১০০৬৩১৫৫ দাড়েখার ০১ তািড়য়া

১১ মাঃ মা ািফ র রহমান মাঃ দেলায়ার হােসন ২৪০৬৫২৩৬৬৮ দাড়েখার ০১ তািড়য়া

১২ মাঃ িসরা ল ইসলাম আফতাব উ ীন ১০০৫২৬০০৩৭ কাটালী সরকার পাড়া০২ তািড়য়া

১৩ মাঃ িসরা ল ইসলাম খেলল মাহা দ িধ ৭৭১০৪৮১২৭৬১২৯ ম  কাটালী ০২ তািড়য়া

১৪ মাছাঃ নাজমা বগম িপতা- রিফ ল ইসলাম ৬৮৬০৬১১১১৭ ম  কাটািল ০২ তািড়য়া

১৫ মাঃ আশরা ল আ ল গফফার ৫৫৩৬৮৭৫১৮৯ কাটালী ০২ তািড়য়া

১৬ মাঃ খাই ল মাঃ নািজর হােসন ৭৭১০৪৮১২৫১৭১৩/৮ কাটালী ০২ তািড়য়া

১৭ মাঃ তািজম উ ীন মাঃ মিফজ উ ীন ৩৭১০৪৯৭৫৯৯ কাটালী ০২ তািড়য়া

১৮ মাঃ আঃ রিশদ সবরা ৬৮৬০০৫১৫০৪ কাটালী ০২ তািড়য়া

১৯ মাঃ জিহ ল ইসলাম ত- পিশর উ ীন ১৪৭৬৫২৩১২৯ কাটালী ০২ তািড়য়া

২০ মাছাঃ লাভলী বগম মাঃ লিত র রহমান মাছাঃ তােহরা বগম ৮৬৬০১৭১০৪৫ দাড়েখার ০৩ তািড়য়া

২১ সমবা  দব পাথা  দব সতী রানী ৭৭১০৪৮১২৭৫৫৩৬ বার ঘা ০৪ তািড়য়া

২২ মাঃ মিমন মাঃ কিলম উ ীন মাছাঃ িপয়া খা ন ৫৯৬০৬৬৩৪৪০ উ: তািড়য়া ০৪ তািড়য়া

২৩ মাঃ আ র রিহম ত হািকম উ ীন ত রেমশা ৭৭১০৪৮১২৫৪৪৮৫ ধ ীপাড়া ০৪ তািড়য়া

২৪ মাঃ সিমর উ ীন মাঃ নািসর উ ীন ৬৮৬০৫৫২২৫৩ উ র তািড়য়া ০৪ তািড়য়া

২৫ মাঃ খায় ন বগম িপতা- মাঃ শহর আলী ৯১১০৫৪১৬০৫ উ র তািড়য়া ০৪ তািড়য়া

২৬ মাঃ আই ল হক মাঃ সহর আলী মাছাঃ ম  বগম ৭৭১০৪৮১২৫৩০২৮ তািড়য়া ০৫ তািড়য়া

২৭ মাছাঃ সােহদা বগম মাঃ সেলমান আলী ৭৭১০৪৮১২৫৪৭৫৯ হাপাড়া ০৫ তািড়য়া

২৮  পন চ  শমা ত- নেরশ চ  শমা দি ন তািড়য়া ০৫ তািড়য়া

২৯ মাঃ আ র রিহম ত- হািকম উ ীন মাছাঃ আিমনা খা ন ৭৭১০৪৮১২৫৪৪৮৫ ধ ীপাড়া ০৫ তািড়য়া

৩০ মাঃ মিমন মাঃ কিলম উ ীন মাছাঃ নািছমা বগম ৭৭১০৪৮১২৫৩৫৪০ তািড়য়া ০৫ তািড়য়া

৩১ মাঃ সালায়মান আলী ত- মিশর উ ীন মাছাঃ নহার বগম ৭৭১০৪৮১২৫৪৪৯০ ধ ীপাড়া ০৫ তািড়য়া

৩২ মাঃ জিহ ল ইসলাম ত- কাইম উ ীন  েমাছাঃ সিকনা বগম ৭৭১০৪৮১২৫৪৪৫৭ সেপত পাড়া ০৫ তািড়য়া

৩৩ মাঃ ম ফা ত- পিবর উ ীন মাছাঃ সেলখা বগম ৭৭১০৪৮১২৫৪৭৪১ হাপাড়া ০৫ তািড়য়া

৩৪ মাঃ ই ল ইসলাম মাঃ িসরা ল ইসলাম মাঃ মসিলমা ৭৭১০৪৮১২৫৪২৪৭ তািড়য়া ০৫ তািড়য়া

৩৫ মাঃ মিম ল হক মাঃ পামর উ ীন মাছাঃ মেমনা খা ন ৭৭১০৪৮১২৭৮৫৩১ তািড়য়া ০৫ তািড়য়া

৩৬ মাঃ সােহল রানা ত- আিন র রহমান মাছাঃ িশিরন ৭৩৫৬৬৪৭৯০ সেপত পাড়া ০৫ তািড়য়া
৩৭ মাঃ জিহ ল ইসলাম ত- নইমউ ীন আহা দ ৭৭১০৪৮১২৬৫০৯৮ িশ ল তলা তািড়য়া০৬ তািড়য়া
৩৮ মাছাঃ পিপ বগম ত- জােহ ল ইসলাম ৭৭১০৪৮১২৫৫২৮০ পি ম তািড়য়া ০৬ তািড়য়া
৩৯ মাঃ লতান আলী পালা  মাহা: মাছাঃ জিরনা বগম ৭৭১০৪৮১২৫৭৪৫৬ িকসমত দাপ ০৬ তািড়য়া
৪০ মাঃ খািজব উ ীন ইমার উি ন ৭৭৬০০৭৮০৭৬ পি ম তািড়য়া ০৬ তািড়য়া
৪১ মাছাঃ ল ম বগম  মাহাঃ ৭৭১০৪৮১২৫৬৩৪২ ািত ০৭ তািড়য়া
৪২ মাে◌◌ঃ সালায়মান আলী ত মিশর উ ীন মাছাঃ নহার বগম ৭৭১০৪৮১২৫৪৪৯০ ধ ীপাড়া ০৭ তািড়য়া
৪৩ মাঃ মই  উ ীন মাঃ মিফজ উ ীন মাছাঃ আেনায়ারা বগম১৯৯৬৭৭১০৪৮১০০০২৫৭ াতী ০৭ তািড়য়া
৪৪ মাঃ আশরা ল আলম মাঃ নজ ল ইসলাম মাছাঃ জাহানারা বগম ৭৩১০১৯৮৬৩০ খািত ০৭ তািড়য়া
৪৫ মাছাঃ মসিলমা বগম মাঃ দাই ল হক ৭৭১০৪৮১২৫৯৬৪১ খািত ০৭ তািড়য়া
৪৬ মাছাঃ আেলয়া বগম মাঃ আ ল কােদর ৭৭১০৪৮১২৫৫৫০৭ খািত ০৭ তািড়য়া
৪৭ েপন দাস কািতক দাস ৭৭১০৪৮১২৫৬২৭৮ ািত ০৭ তািড়য়া
৪৮ মাঃ নজ ল ইসলাম মাঃ কাইম ীন ২৩৬০২৭৩৮৫৪ ািত ০৭ তািড়য়া
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৪৯ মাঃ দেলায়ার হােসন মাঃ ধিজব উ ীন মাছাঃ ময়না বগম ৭৭১০৪৮১০০০১০৭ িন  পাড়া ০৮ তািড়য়া
৫০  রতন চ  দব আন  মাহন দব লিতকা রানী ৬৮৬৪৩৩৩৩৪৬ িন ◌ু পাড়া ০৮ তািড়য়া
৫১ অজয় মার দব ত- অধর মার দব মাই ল রানী ৭৭১০৪৮১২৭৬৮৩৯ িন পাড়া ০৮ তািড়য়া
৫২ মাঃ সিহ ◌ুল ইসলাম ত- শিমর উ ীন মাছাঃ আিমনা বগম ৭৭১০৪৮১২২৫৭১১৪ িন পাড়া ০৮ তািড়য়া
৫৩ মাই ল রানী অজয় দব ৭৭১০৪৮১২৫৭২৯৫ িন পাড়া ০৮ তািড়য়া
৫৪ মাঃ তসিলম উ ীন াঃ সিহ ল ইসলাম মাছাঃ হািববা আ ার ১৯৯৪৭৭১০৪৮১০০০১০৯ িন পাড়া ০৮ তািড়য়া
৫৫ মাঃ মই ল আলী আ র রহমান সােহদা বগম ৭৭১০৪৮১২৭৬৯৪০ িন পাড়া ০৮ তািড়য়া
৫৬  রতন চ  দব আন  মহন দব র কা বালা ৬৮৬৪৩৩৩৩৪৬ িন পাড়া ০৮ তািড়য়া
৫৭ পিশ ল ইসলাম ইমত উ ীন ৪১৬০৫৪৩০৯৮ িন পাড়া ০৮ তািড়য়া
৫৮ মাঃ রিফ ল ইসলাম ত- পিশর উ ীন ৭৭১০৪৮১২৫৮৪৬০ বাধগাও ০৯ তািড়য়া
৫৯ মাঃ আ ল আিজজ চপ  মাহা দ ৭৭১০৪৮১২৫৮৪৬৫ বাধগাও ০৯ তািড়য়া
৬০ জাসনা মাঃ নািসর উ ীন ৭৭১০৪৮১২৫৮৫০৩ বাধগাও ০৯ তািড়য়া
৬১ িশল চ  বমন ভবশ চ  বমন ধা রানী ৭৭১০৪৮১০০০০০৪ বাধগাও ০৯ তািড়য়া
৬২ মাঃ কিফল উ ীন ত- ইসারত মাছাঃ বগম ৭৭১০৪৮১২৫৭৬৮০ বাধগাও ০৯ তািড়য়া
৬৩ মেনায়ারা ল ািত ০৭ তািড়য়া
৬৪ আজাদ ল বাধগাও ০৯ তািড়য়া
৬৫ শিহ ল ইসলাম দিবর উ ীন বাধগাও ০৯ তািড়য়া
৬৬ মাছাঃ আেমনা বগম মজা আলী তিজর উ ীন ৩৭১০৩৮৫১৬৬ তািড়য়া ০৫ তািড়য়া
৬৭ আফালানী রানী পথল চ  দব তািড়য়া


