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1 িমনা ম�ল �ভাষ ম�ল নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271807638

2 স��া দাস িনতাই দাস নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271806956

3 �রখা ম�ল �ত �ি��র ম�ল নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271807533

4 �রখা কম �কার �ধীর কম �কার নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271806748

5 শাি�রাম ম�ল িবমল ম�ল নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271807566

6 ল�ী ম�ল ল�ন ম�ল নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271806668

7 রনিজতা দাস বা� দাস নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271806999

8 িবউ� সরকার সংকার নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 471127180

9 িশখা সরকার সি�ত সরকার নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271807492

10 �রখা ম�ল রনিজৎ ম�ল নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271806528

11 �লালী ম�ল �দয় ম�ল নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271806698

12 িমলন রায় �ত ভগরীত রায় ��ষ �ষক রাজব�ধ জলমা 4711271807951

13 মহারানী রায় র�ন রায় নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271807359

14 ��ী�র ম�ল �ত �ধাম ম�ল ��ষ �ষক রাজব�ধ জলমা 4711271806225

15 হাজারীলাল ম�ল �ত সে�াষ ম�ল ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271806210

16 সত�িজৎ মি�ক ��� মি�ক ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271806405

17 আ�েতাষ রায় �ধীর রায় ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271806475

18 �িচ�া িব�াস িনম �েল� িব�াস নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271806115

19 ইলাবতী িব�াস �কা� িব�াস নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271806031

20 �সবাদাসী িব�াস �ত �ব�রাম িব�াস নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271806037

21 অিনমা িব�াস অেশাক িব�াস নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271806158

22 অিনমা ম�ল নীহার ম�ল নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271806812

23 �জাতা ঢালী িব�িজৎ ঢালী নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271806816

24 িশবপদ ম�ল �ত িনতাই ম�ল ��ষ �ষক রাজব�ধ জলমা 4711271806820

25 �শাভা ম�ল �নীল ম�ল নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271806839

26 স�মী ম�ল িব�পদ ম�ল নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271806840
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27 রেবন ম�ল �ত িবমল ম�ল ��ষ �ষক রাজব�ধ জলমা 4711271806860

28 শ�ান  ম�ল �ত িনতাই ম�ল ��ষ �ষক রাজব�ধ জলমা 4711271806819

29 �রজাহান �বগম হািনফ �চৗ�রী নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271806718

30 �র�তী ম�ল িব�েদব ম�ল নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271000151

31 বনানী ম�ল ঠা�রদাস ম�ল নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271806895

32 িনেবিদতা ম�ল �পন ম�ল নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271806732

33 ম� সরকার বা�রাম সরকার ��ষ �ষক রাজব�ধ জলমা 4711271806770

34 রাধা রানী ম�ল িব�পদ ম�ল ��ষ �ষক রাজব�ধ জলমা 4711271806721

35 নিমতা ম�ল �ভাষ ম�ল ��ষ �ষক রাজব�ধ জলমা 4711271806863

36 তপতী ম�ল হিরদাস ম�ল ��ষ �ষক রাজব�ধ জলমা 4711271806792

37 উ�ম ম�ল অরিব� ম�ল ��ষ �ষক রাজব�ধ জলমা 4711271806862

38 িনিশকা� ম�ল িবমল ম�ল ��ষ �ষক রাজব�ধ জলমা 4711271806926

39 জা�াত �বগম �মাহা�দ �সিলম নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271806620

40 কিবতা রায় মেনার�ন রায় নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271806911

41 িনরাপদ ম�ল �ত মহান� ম�ল ��ষ �ষক রাজব�ধ জলমা 4711271806907

42 �মাঃ ���ামান কাজী �মাঃ কাজী আ�ল হািকম ��ষ �ষক রাজব�ধ জলমা 4711271807558

43 �লালী িব�াস মহােদব মি�ক নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271807278

44 স��া �গালদার নারায়ন চ� �গালদার নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271807628

45 গীতা ম�ল �ত িডেজন ম�ল নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271806674

46 �জতা ম�ল �পেন ম�ল নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271806756

47 িদপা রানী ম�ল তাপস ম�ল নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271000501

48 সংকর বাওয়ালী �দেবন বাওয়ালী ��ষ �ষক রাজব�ধ জলমা 4711271807513

49 সি�তা ম�ল ��পদ ম�ল নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271806623

50 কা�ালা রায় �ত অীভলাস রায় নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271807400

51 ল�ী ম�ল সি�ত ম�ল নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271807598

52 নী� �বগম �ল�ল গাজী নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271807132
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53 অেশাক বাওয়ালী �ত পি�ত বাওয়ালী ��ষ �ষক রাজব�ধ জলমা 4711271807489

54 িবিথকা রায় �শা� রায় নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271807621

55 �িনল ম�ল �ত পা�রাম ম�ল ��ষ �ষক রাজব�ধ জলমা 4711271806742

56 িশ�ল ম�ল িনেরাধ ম�ল ��ষ �ষক রাজব�ধ জলমা 4711271806703

57 ম� ম�ল �শা� ম�ল ��ষ �ষক রাজব�ধ জলমা 4711271806716

58 �লসী দাসী দাস যেগাদাশ দাস নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271806651

59 �খাকন রায় অমরা রায় ��ষ �ষক রাজব�ধ জলমা 4711271807618

60 রােমশ রাজ কািলপদ রাজ ��ষ �ষক রাজব�ধ জলমা 4711271807476

61 �িন �মা িব�াস �দীপ িব�াস নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271000016

62 অ�না ম�ল �শেলন ম�ল নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271806538

63 িবনয় �� রায় �ত কািলপদ রায় ��ষ �ষক রাজব�ধ জলমা 4711271807486

64 �মাঃ মা�দ খান আ�স রিশদ খান ��ষ �ষক রাজব�ধ জলমা 4711271807541

65 প�রাম রায় �ত �িলন রায় ��ষ �ষক রাজব�ধ জলমা 4711271807082

66 িনরাপদ �গালদার �ত নের�নাথ �গালদার ��ষ �ষক রাজব�ধ জলমা 4711271807899

67 রীপন রায় �ত নারদ রায় ��ষ �ষক রাজব�ধ জলমা 4711271807623

68 �পন বাওয়ালী শরৎ বাওয়ালী ��ষ �ষক রাজব�ধ জলমা 4711271807495

69 লাভলী বাওয়ালী পিরেতাষ বাওয়ালী নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271806648

70 কািত�ক রায় মহান� রায় ��ষ �ষক রাজব�ধ জলমা 4711271807770

71 মেনার�ন রায় �ত আন� রায় ��ষ �ষক রাজব�ধ জলমা 4711271807769

72 িনিখল গাইন �ত �জ�ািতষ গাইন ��ষ �ষক রাজব�ধ জলমা 4711271807250

73 �� গাইন রবীন ম�ল ��ষ �ষক রাজব�ধ জলমা 4711271807741

74 আনছার আকন �ত আচান উ�াহ ��ষ �ষক রাজব�ধ জলমা 4711271807259

75 কমলা ম�ল �ভালানাথ ম�ল নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271807266

76 িবিচ�া রায় �পন রায় নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271807421

77 রতন ঢালী �ত �গৗরপদ ঢালী ��ষ �ষক রাজব�ধ জলমা 4711271807838

78 �পা �বগম রিবউল �মাড়ল নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271807390
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79 রিহমা �বগম আ�ল আিজজ সরকার নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271807903

80 িলিপ িব�াস �নব িব�াস নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 4711271807911

81 চ�া ম�ল অ��ন ম�ল নারী �িহনী রাজব�ধ জলমা 471127100224

82 িম� সরকার �ত মেনার�ন সরকার ��ষ �ষক রাজব�ধ জলমা 4711271807053

83 �নীল �বৗ� বীেরন �বৗ� ��ষ �ষক রাজব�ধ জলমা 4711271807023

84 �দীপ ম�মদার �ত দীনব� ম�মদার ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271806032

85 �জয় মি�ক পংকজ মি�ক ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271101546

86 ন�ল বালা �ত রজলী বালা ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 471127180

87 িমরা ঢালী িবমল ঢালী নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271807835

88 চপলা িব�াস �ত িচ�র�ন িব�াস নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271807325

89 �সিলনা �বগম মিনর খান নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271807547

90 রি�তা রাজ ম�ল রাজ নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271807449

91 আন� ঢালী িনতাই ঢালী ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271807050

92 নারায়ন রায় �ত বাদল রায় ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271807383

93 শংকর �গালদার �ত �শীল �গালদার ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271807694

94 তারাপদ �গালদার �ত শীবপদ �গালদার ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271807782

95 হিরচ�ন বাওয়ালী �ত পি�ত বাওয়ালী ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271807599

96 ক�না িব�াস মেনার�ন িব�াস নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271807072

97 ত�ন মি�ক ��পদ মি�ক ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271807186

98 রতন মি�ক ��পদ মি�ক ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271807180

99 িম�ন �গালদার রবী�নাথ �গালদার ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271000443

100 আ�র রহমান খান আ�র জ�ার খান ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271807544

101 �মাঃ �র �হােসন কাজী আ�র হাকীম কাজী ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271807945

102 শশা� রায় অমর রায় ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271807391

103 রী�া �গালদার রেমশ চ� �গালদার নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271807672

104 �বন �া রাজ িবেনাদ রাজ নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271807742
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105 িবশকা রাজ রেবন রাজ নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271807442

106 অিনেমষ রায় �শা� রায় ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271807412

107 অিনতা িব�াস �বন িব�াস নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271807335

108 শিফ�ল সরদার �ত শহর আলী ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271807887

109 �ন �দাসী রায় �গাপাল দাস ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271807005

110 �মাঃ জািকর �হােসন সরদার আনছার সরদার ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271807849

111 �মাঃ সাই�ল সরদার আনসার সরদার ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271807856

112 �মাঃ িমরাজ �শখ �ত ইসমাইল �শখ ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271807098

113 ঝন �া �বগম সি�র �শখ নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271806688

114 �মাতােলব �শখ ইউ�প �শখ ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271806986

115 �মাঃ আকবর �শখ �মাতােলব �শখ ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271806988

116 �জাৎ�া �বগম �ব�াল �শখ নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271806989

117 �ম� রায় �ত �ধীর রায় ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271807100

118 �িপয়া �বগম আ�ব�র িসি�ক নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271807028

119 �মাঃ �িহন হাসান �রজাউল কিবর ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271806924

120 নারায়ন মি�ক �ত কািলপদ মি�ক ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 471127180722

121 িশফালী ম�ল িনম �ল ম�ল নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271404434

122 অপ �না ম�ল সিমরন ম�ল নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271806731

123 �শা� ম�ল �নীল ম�ল ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271806745

124 পীর আলী �ত দিলল উি�ন সরদার ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271807883

125 �সবা ম�ল ঠা�দাস ম�ল নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271806761

126 বনানী ম�ল অংশ ম�ল নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271806848

127 কিনকা ম�ল রবী�নাথ ম�ল নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271806724

128 ময়না ম�ল �ষার ম�ল ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271806949

129 িরং� ম�ল িব�দাস ম�ল নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271806740

130 হািব�র রহমান খান �ত হাসান আলী খান ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271806616
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131 �ভাষ রায় মহান� রায় ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271807821

132 মি�কা দাস কাি��ক দাস নারী �িহনী আলাই�র জলমা 471127180

133 িমনিত ম�ল ��পদ ম�ল নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271810780

134 িদপালী ম�ল িবকাশ ম�ল ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271810775

135 িদপালী ম�ল �ভাষ ম�ল ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271806773

136 জয়�ী ম�ল �ধর ম�ল নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271807178

137 �লতান আকন আেদল উি�ন আকন ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 471127180

138 �রজাহান �বগম হািনফ �চৗ�রী নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271806718

139 �ি� ম�ল �াম �মার ম�ল নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271000179

140 ফা�িন িব�াস ��পদ িব�াস ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271809206

141 শহী�ল গাজী আফছার গাজী ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271807931

142 ঠা�রদাস রাজ ভরত রাজ ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271807418

143 ঝন �া রাজ ��পদ রাজ নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271807462

144 বা�েদব ঢালী অধীর ঢালী ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271807222

145 কমেলশ বাছাড় �গৗর বাছাড় ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271807139

146 লীলা ঢালী �নতাই ঢালী নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271807117

147 কাকলী ম�ল তারাপদ ম�ল নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271806937

148 �ষমা রায় িচ� রায় নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271807381

149 িবলাস ম�ল িবেবক ম�ল ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271806922

150 তারাদাসী রায় �ভাষ রায় ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271807585

151 িবেরন বাওয়ালী �ত নেরন বাওয়ালী ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271807498

152 �মাঃ িলটন সরদার �মাঃ আকবর সরদার ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 471127180

153 িবজয় ম�ল �খলাল ম�ল ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271806923

154 শাহানাজ �বগম �গালাপ িশকদার নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271807299

155 িনিখল গাইন �ত �জ�ািতষ গাইন ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271807250

156 �ি� রায় অসীত রায় নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271807873
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157 নারায়ন মি�ক কািলপদ মি�ক ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271807272

158 হিরচান ম�ল অিনল ম�ল ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271806759

159 রি�তা মি�ক �ীিতশ মি�ক নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271806331

160 �শফালী সালাম হাওলাদার নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271807921

161 হিরচান ম�ল অিনল ম�ল ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271807759

162 পা�ল মি�ক �ত িপতা�র মি�ক নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271807321

163 মায়া রানী ম�ল �খাকন ম�ল নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271807142

164 �পন মি�ক ��পদ মি�ক ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271807182

165 �ষার মিলক ��পদ মি�ক ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271807187

166 রি�তা মি�ক ি�তীষ মি�ক নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271806331

167 িনহার র�ন �ত হারান �বরাগী ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271807733

168 শা�না গাইন �কাশ গাইন নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271807929

169 কিহ�র �বগম �মাঃ আ�ল গাজী নারী �িহনী আলাই�র জলমা 4711271807268

170 �রশমা খানম আিরফ নারী �িহনী আলাই�র জলমা 471127180

171 অিনেমষ রায় আ�ল রায় ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271807389

172 পিরেতাষ ��� কিবরাজ ��ষ �ষক আলাই�র জলমা 4711271806214

173 িনলা মি�ক ��পদ মি�ক নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809260

174 নাজমা �বগম ওিহ�ল ইসলাম নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809143

175 নাজমা �বগম জািকর �হােসন নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809810

176 জািহদা ইসলাম জিলল নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 471127180---902

177 কা�িল �বগম সাম�ল হক নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809176

178 পাগলী রানী দাস সে�াষ দাস নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809816

179 নািছমা �বগম িসরা�ল ইসলাম নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271810035

180 িমনারা �বগম মন�র �খ নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271810255

181 ময়না দাস িশবপদ দাস নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809171

182 আিছয়া �বগম হািফ�র রহমান নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809133
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183 মিনরা �বগম হািব�র রহমান নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809150

184 চািল �বগম জািহদ হাসান নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809669

185 সিখনা �বগম হািফ�র �শখ নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809139

186 সােজদা মিন�ল নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809660

187 িশ� রানী মলয় নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809777

188 �জাহরা �বগম হািমদ ফরাজী নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809743

189 �িফয়া �বগম �শখ �শর আলী নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809158

190 সিখনা �বগম রজত আলী নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809063

191 তাছিলমা �বগম �হমােয়ত নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809148

192 ফিরদা �বগম মহিসন নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809164

193 মন�য়ারা �বগম �র আহ�দ নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 471127180---657

194 িশখা দাস রনিজত দাস নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271000383

195 নাজমা �বগম �মাহা�দ আলী নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271810084

196 �রােমছা �বগম �মাহা�দ গাজী নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271810271

197 আি�য়া �বগম রিফ�ল গাজী নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 471127181099

198 লাইলা �বগম কিবর �শখ নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 471127181054

199 তািজ�র �বগম �সাহরাফ �ধা নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809468

200 হািমদা �বগম আিমর �হােসন নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809454

201 তামা�া �বগম আসাদ মাঝী নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271000488

202 জিফলা �বগম ফজ�ল কিরম নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809805

203 ব�ল �বগম ইিলয়াজ আকন নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271000475

204 �সিলনা �বগম �বাই�ল ইসলাম নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809313

205 �র� �বগম কামাল �শখ নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809377

206 আিছয়া িবিব নজ�ল �শখ নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809887

207 আিছয়া �বগম আঃ মােলক নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809799

208 আেলয়া �বগম অমর আলী নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809848
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209 হীরা �বগম মা�ম নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809654

210 তািজ�র �বগম ই�ািহম তা�কদার নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271810053

211 আেলয়া �বগম আলম �াপারী নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 47112718094446

212 �জসিমন �বগম কাজী শিফউ�ীন নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 471127180

213 লিতফা �বগম ফির�ল ইসলাম নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 471127180

214 �িচ� মি�ক িনম �ল মি�ক নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 471127180

215 িবিথকা মি�ক শংকর মি�ক নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 471127180

216 আেনায়ারা �বগম �লাল �শখ নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 471127180

217 মিজ�না �বগম �র �মাহা�দ নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 471127180

218 চ�া মি�ক �ভাষ মি�ক নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 471127180

219 সীমা মি�ক �গৗর মি�ক নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 471127180

220 মিরয়ম �বগম আকবার নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 471127180

221 অিচ�� ম�ল িনেরাদ ম�ল নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 471127180

222 িবকাশ �গালদার ক�নাময় �গালদার ��ষ �ষক �ঘালা 2 জলমা 471127180

223 ফিরদা �বগম কওছার নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 471127180

224 হা��র রিশদ ��ল আিমন ��ষ �ষক �ঘালা 2 জলমা 471127180

225 আেনায়ার �হােসন ওয়ােজদ আলী ��ষ �ষক �ঘালা 2 জলমা 471127180

226 তাহিমনা �বগম ফা�ক আকন নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 471127180

227 ইিত হালদার আিল নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 471127180

228 লাইিল �বগম ইউ�প �শখ নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 471127180

229 �ববী �বগম �শখ জালাল নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 471127180

230 জাহানারা �বগম শাহজাহান �মাড়ল নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 471127180

231 ডিল মি�ক অ�ন মি�ক নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 471127180

232 উ�ল িশকদার জামাল ফিকর ��ষ �ষক �ঘালা 2 জলমা 471127180

233 সহীদ সরদার মা�ান সরদার ��ষ �ষক �ঘালা 2 জলমা 471127180

234 কামনাশীষ ম�ল বা� রাম ম�ল ��ষ �ষক �ঘালা 2 জলমা 471127180
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235 �রেহনা �গালদার �মাসারফ �মা�া নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 471127180

236 আেলা �গালদার িব��ৎ �গালদার নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 471127180

237 সারিমন আ�ার ইয়ািছন আক� নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 471127180

238 িমনা�ী �গালদার �সাদ �গালদার নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 471127180

239 কিহ�র �বগম আিতয়ার রহমান নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 471127180

240 জাহািরন �বগম �মা�াইন নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 471127180

241 পা�ল আমানউ�াহ নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 471127180

242 সাহানারা �বগম িগয়াস হাওলাদার নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 471127180

243 ��া �বগম শাহীন ��ী নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 471127180

244 আিছমা �বগম ইনতাজ মালী নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809966

245 �র জাহান �বগম �র আলী গাজী নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809923

246 সিখনা �বগম হা�ন �াপারী নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809463

247 �রেবকা �বগম জামাল �শখ নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271810012

248 ফােতমা �বগম আলী আকবর �মা�া নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809927

249 িফেরাজা �বগম ��ল ইসলাম নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 471127180990

250 আেলয়া �বগম কিবর �শখ নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809910

251 সােলহা �বগম মা�দ �শখ নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271810239

252 িরিজয়া �বগম ছা�ার �মাড়ল নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809834

253 �মাঃ �নছার িব�াস আনসার িব�াস ��ষ �ষক �ঘালা 2 জলমা 4711271810174

254 শির�ল ইসলাম শাহাজান আলী �শখ ��ষ �ষক �ঘালা 2 জলমা 4711273257041

255 ফািহমা �বগম ওসমান গিন নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 47112711000263

256 মমতাজ �বগম সালাম �শখ নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809784

257 �মা�ফা �মা�া মােলক �মা�া ��ষ �ষক �ঘালা 2 জলমা 4711271809857

258 �র জাহান �বগম শাহা আলম আকন নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809471

259 �মাঃ এনা�ল হক আফজাল ফরাজী নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 47112718---282

260 মমতা রানী সাহা শংকর সাহা নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 47112718
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261 হািফজা �বগম মন�র কাজী নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271810254

262 শাহানারা খা�ন সিফ�ল ইসলাম নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 47112718

263 ছািবনা �বগম আকবর নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809826

264 আেলয়া �বগম আ�ল ললী নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271810069

265 রািশদা �বগম ��াব গাজী নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271000023

266 আসমা �বগম আফজাল নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809780

267 আেলয়া �বগম সাম�র রহমান নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809751

268 �খােদজা �বগম নহর আলী নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271810030

269 �রােকয়া �বগম মহ�দ গাজী নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 47112718---903

270 �জাহরা �বগম �তয়ব আলী নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271810121

271 রমজান আলী খা ইমান আলী ��ষ �ষক �ঘালা 2 জলমা 47112718

272 আঃ �সাবহান �ধা মেফজ উ�ীন ��ষ �ষক �ঘালা 2 জলমা 47112718

273 ফয়�ে�ছা জাহা�ীর নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 47112718

274 এসেমেতায়ারা �বগম সাম�ল হক নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 47112718

275 ম� রানী মি�ক পে�াজ মি�ক নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809681

276 রানী বেগম পীর আলী গাজী নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809785

277 পািচ মি�ক নের�নাথ মি�ক নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271810109

278 হােজরা �বগম গিণ হাওলাদার নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271810056

279 ফারজানা �বগম রােসল নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271000036

280 মমতাজ �বগম �র �মাহা�দ নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809426

281 িরিজয়া �বগম আকসার ফিকর নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 47112718--845

282 �শফা�র �বগম ��র আলী নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 471127189854

283 সালমা �বগম ইবা�ল �শখ নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271000274

284 আসমা খা�ন আ��াহ নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 47112718

285 মিহেরানেনছা শির�ল ইসলাম নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 471127181048

286 তাছিলমা �বগম ইউ�ফ আলী নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809333
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287 িলিপকা ঢালী �গািব� ঢালী নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809235

288 সােলহা �বগম আহ�দ �শখ নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271809185

289 জয়নাল সরদার রিহম সরদার নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 47112718---79

290 মিনরা �বগম শিহ�ল �মাড়ল নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 4711271810226

291 আিলম �মা�া আ�ল �মা�া ��ষ �ষক �ঘালা 2 জলমা 47112718

292 র�া �বগম আলকাস �শখ নারী �িহনী �ঘালা 2 জলমা 47112718---63

293 ��মার ম�ল হেরন ম�ল ��ষ �ষক উঃ �শলমারী 2 জলমা 4711271808035

294 রীনা িব�াস �ম�ল িব�াস নারী �িহনী উঃ �শলমারী 2 জলমা 4711271808239

295 �মন ঢালী ��চান ঢালী ��ষ �ষক উঃ �শলমারী 2 জলমা 4711271808725

296 নাহার �বগম ই�ািফল �শখ নারী �িহনী উঃ �শলমারী 2 জলমা 4711271808716

297 �িত �বরাগী অেশাক �বরাগী নারী �িহনী উঃ �শলমারী 2 জলমা 4711271808816

298 উিম �লা মহালদার অিনল হালদার নারী �িহনী উঃ �শলমারী 2 জলমা 4711271808285

299 �সানামিত ম�ল আন� ম�ল নারী �িহনী উঃ �শলমারী 2 জলমা 4711271808203

300 িনভা ম�ল রনিজৎ ম�ল নারী �িহনী উঃ �শলমারী 2 জলমা 4711271808346

301 �রখা মহালদার রনিজৎ হালদার নারী �িহনী উঃ �শলমারী 2 জলমা 4711271808361

302 িবথীকা �বরাগী ম��ধন �বরাগী নারী �িহনী উঃ �শলমারী 2 জলমা 4711271000054

303 সাধনা �বরাগী িনত�ান� �বরাগী নারী �িহনী উঃ �শলমারী 2 জলমা 4711271808570

304 নয়ন ঢাকাইদার �েজন ঢাকইদার নারী �িহনী উঃ �শলমারী 2 জলমা 4711271808591

305 উিম �লা িম�ী িজ�ত িম�ী নারী �িহনী উঃ �শলমারী 2 জলমা 4711271808589

306 িদপালী িম�ী িনরাপদ িম�ী নারী �িহনী উঃ �শলমারী 2 জলমা 4711271808839

307 পিল রায় �শা� �মার রায় নারী �িহনী উঃ �শলমারী 2 জলমা 4711271808581

308 �িন �মা রায় িনিখল রায় নারী �িহনী উঃ �শলমারী 2 জলমা 4711271808553

309 হািছনা �বগম জাফর সরদার নারী �িহনী উঃ �শলমারী জলমা 4711271808527

310 �� সরকার অ�পম মি�ক ��ষ �ষক উঃ �শলমারী জলমা 4711271----1339

311 আ�রী দাস দীপক দাস নারী �িহনী উঃ �শলমারী জলমা 29960186

312 শাপলা দাস কািলদাস নারী �িহনী উঃ �শলমারী জলমা 27873453
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313 ক�না দাস �ল �ভ দাস নারী �িহনী উঃ �শলমারী জলমা 4711271808891

314 িমনতী দাস �গৗতম দাস নারী �িহনী উঃ �শলমারী জলমা 4711271000438

315 �শ�দাস �ামপদ দাস নারী �িহনী উঃ �শলমারী জলমা 4711271808893

316 সীমা দাস রনিজৎ দাস নারী �িহনী উঃ �শলমারী জলমা 4711271808098

317 শাি� দাস িশব দাস নারী �িহনী উঃ �শলমারী জলমা 471127180859

318 ��লা �বরাগী ��ী�র নারী �িহনী উঃ �শলমারী জলমা 4711271808101

319 �ি� �বরাগী শাি�রাম নারী �িহনী �শলমারী জলমা 471127180117

320 �দবীকা ম�ল �ব�নাথ ম�ল নারী �িহনী �শলমারী জলমা 4711271808630

321 িবজলী সরদার পলাশ নারী �িহনী �শলমারী জলমা 4711271808357

322 িলিপকা রায় অিজত রায় নারী �িহনী �শলমারী জলমা 4711271808344

323 �পা রায় ��দ রায় নারী �িহনী �শলমারী জলমা 4711271808427

324 ফিজনা �বগম �খাকন গাজী নারী �িহনী �শলমারী জলমা 4711271808488

325 অিনল �বরাগী িনেরাদ ��ষ �ষক �শলমারী জলমা 4711271808098

326 �ামলী �বরাগী �শা� ম�ল নারী �িহনী �শলমারী জলমা 4711271808102

327 রেবজান �বগম হািনফ আকন নারী �িহনী �শলমারী জলমা 4711271808153

328 �ি� ম�ল অসীম ম�ল নারী �িহনী �শলমারী জলমা 4711271808202

329 আেলামিত কিবরাজ স�য় কিবরাজ নারী �িহনী �শলমারী জলমা 4711271808163

330 নািসমা �বগম সেরায়ার �হােসন নারী �িহনী �শলমারী জলমা 4711271808065

331 স�া ম�ল �ামল ম�ল নারী �িহনী �শলমারী জলমা 4711271808026

332 হািমদা �বগম নািসম রহমান নারী �িহনী �শলমারী জলমা 4711271808151

333 উষা রানী দাস ফিন দাস নারী �িহনী �শলমারী জলমা 4711271808191

334 �মা ইউ�ফ আ�ল আিজজ ��ষ �ষক �শলমারী জলমা 4711271808173

335 আপেরাজা �বগম �হল আিমন নারী �িহনী �শলমারী জলমা 4711271808067

336 মাতা কিবরাজ িদলীপ কিবরাজ নারী �িহনী �শলমারী জলমা 4711271808227

337 �দীপ �বরাগী �গৗর �বরাগী ��ষ �ষক �শলমারী জলমা 4711271808702

338 জয়নাভ �বগম িব�াল �শখ নারী �িহনী �শলমারী জলমা 4711271808715
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339 �� সরকার �িনল সরদার নারী �িহনী �শলমারী জলমা 4711271808586

340 অেশাক ম�ল �ত নারায়ন ��ষ �ষক �শলমারী জলমা 4711271808023

341 িবিচ�া ম�ল ��মার ম�ল নারী �িহনী �শলমারী জলমা 4711271808002

342 ির� �চৗ�রী মনীর �চৗ�রী নারী �িহনী �শলমারী জলমা 4711271808075

343 বা�তী মি�ক িপ�ষ মি�ক নারী �িহনী �শলমারী জলমা 4711271808777

344 িবথীকা ম�ল সমীরন ম�ল নারী �িহনী �শলমারী জলমা 4711271809078

345 উিম �লা ঢালী মেনাজ ঢালী নারী �িহনী �শলমারী জলমা 471127180

346 তাি�য়া �বগম আকবর নারী �িহনী �শলমারী জলমা 4711271000088

347 �মাছাঃ �শফালী খা�ন আশরা�ল নারী �িহনী �শলমারী জলমা 8710494705470

348 খািদজা �বগম ইকবাল �শখ নারী �িহনী �শলমারী জলমা 4711271808507

349 শািহ�র �বগম ��ল আিমন গাজী নারী �িহনী �শলমারী জলমা 471127180—692

350 লাকী খা�ন আলী আহ�দ নারী �িহনী �শলমারী জলমা 47112718000257

351 ময়না �বগম রশীদ গাজী নারী �িহনী �শলমারী জলমা 4711271874190

352 �রােকয়া �বগম কাম�ল সানা নারী �িহনী �শলমারী জলমা 4711271808033

353 লাভলী �বগম আ�ল হাসান নারী �িহনী �শলমারী জলমা 471127180

354 নাজমা �বগম সালাউি�ন নারী �িহনী �শলমারী জলমা 471127180

355 নািগ �স �বগম ছেলমান নারী �িহনী �শলমারী জলমা 4711271808030

356 �িম�া মহালদার ��মার নারী �িহনী �শলমারী জলমা 4711271808393

357 দীপা ম�ল �ব ম�ল নারী �িহনী উঃ �শলমারী জলমা 471127180

358 িনরালা কিবরাজ আন� কিবরাজ নারী �িহনী �শলমারী জলমা 471127180

359 �িত রানী কিবরাজ ধীরাজ কিবরাজ নারী �িহনী �শলমারী জলমা 471127180

360 অ�লী কিবরাজ িব�িজৎ মি�ক নারী �িহনী �শলমারী জলমা 471127180

361 �িন �মা ম�ল িচ� ম�ল নারী �িহনী �ঘালা জলমা 471127180

362 উৎপল অিধকারী �ত �েগ�নাথ ��ষ �ষক �ঘালা জলমা 471127180

363 জাহানারা �বগম �ত সালাম সরদার নারী �িহনী উঃ �শলমারী জলমা 471127180

364 �ধারানী ম�ল িব�িজৎ ম�ল নারী �িহনী উঃ �শলমারী জলমা 471127180
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365 �ফনী ম�ল জয়� ম�ল নারী �িহনী উঃ �শলমারী জলমা 471127180

366 �র�তী গাইন �বাস গাইন নারী �িহনী উঃ �শলমারী জলমা 471127180

367 সাধণা �ঘাষ কাি��ক �ঘাষ ��ষ �ষক �ঘালা জলমা 471127180

368 বা�ল অিধকারী িবজয় অিধকারী ��ষ �ষক �ঘালা জলমা 471127180

369 আফসানা আ�ার আিল �হােসন নারী �িহনী �শলমারী জলমা 471127180

370 িশখা িব�াস অধীর �বরাগী নারী �িহনী �ঘালা জলমা 471127180

371 ইিতমা অিধকারী তাপস অিধকারী নারী �িহনী �শলমারী জলমা 471127180

372 জা�া�ন �বগম শির�ল মি�ক ��ষ �ষক �শলমারী জলমা 471127180

373 শা�া� �বরাগী �ব �বরাগী নারী �িহনী �শলমারী জলমা 471127180

374 জাহা�র �বগম �সানািমঞা আকন ��ষ �ষক �ঘালা জলমা 471127180

375 �মাঃ িজয়া�ল গাজী ছেলমান গাজী ��ষ �ষক �ঘালা জলমা 471127180

376 �মী আ�ার ফা�ক হাওলাদার নারী �িহনী �ঘালা জলমা 471127180

377 রেবলা �বগম ওবায়�ল ��ী নারী �িহনী �ঘালা জলমা 471127180

378 জয়নাব �বগম হািলম �শখ নারী �িহনী �ঘালা জলমা 471127180

379 �িমলা �চৗিকদার হাজরা �চৗিকদার ��ষ �ষক �ঘালা জলমা 471127180

380 �মা�ফা আকন র�ম আকন ��ষ �ষক জয়খালী জলমা 471127180

381 ইউ�ফ খা ইউ�স খা ��ষ �ষক জয়খালী জলমা 471127180

382 িব�িত �বরাগী �ধীর �বরাগী ��ষ �ষক �শলমারী জলমা 471127180

383 �লালী রায় ম��ধন রায় নারী �িহনী �শলমারী জলমা 471127180

384 ক�না িম�ী �শা� িম�ী নারী �িহনী �শলমারী জলমা 471127180

385 নিমতা �বরাগী �হলাদ �বরাগী নারী �িহনী �শলমারী জলমা 471127180

386 সা�মী রানী ম�মদার িদলীপ ম�মদার নারী �িহনী �ঘালা জলমা 471127180

387 সাধনা ম�ল অ�ন ম�ল নারী �িহনী �শলমারী জলমা 471127180

388 �দীপ ম�ল মেনারা ম�ল নারী �িহনী �শলমারী জলমা 471127180

389 অ�লী �ঘাষ িস� �ঘাষ নারী �িহনী �ঘালা জলমা 471127180

390 িচ� র�ন ঢালী �ত অন� ঢালী নারী �িহনী �শলমারী জলমা 471127180
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391 িব�িদনী ম�ল িবেনাদ ম�ল নারী �িহনী �শলমারী জলমা 471127180

392 িদশা ম�ল তািরিন ম�ল নারী �িহনী �শলমারী জলমা 471127180

393 স�য় ম�ল মাখন ম�ল ��ষ �ষক �শলমারী জলমা 471127180

394 �গালাপী ম�ল �লসী দাস নারী �িহনী �শলমারী জলমা 471127180

395 রিহমা �বগম আলাউি�ন নারী �িহনী �ঘালা জলমা 471127180

396 নািসমা �বগম হািমদ নারী �িহনী �ঘালা জলমা 471127180

397 শাহীন সানা �সােয়দ আলী ��ষ �ষক �ঘালা জলমা 471127180

398 চ�না মি�ক িশ�ল নারী �িহনী �ঘালা জলমা 471127180

399 মা�ফা �বগম বাইিজদ নারী �িহনী �ঘালা জলমা 471127180

400 ফিরদা �বগম িমজান নারী �িহনী �ঘালা জলমা 471127180

401 পিল রায় পিব� রায় নারী �িহনী �শলমারী জলমা 471127180

402 গীতা �বরাগী অসীম �বরাগী নারী �িহনী �শলমারী জলমা 471127180

403 িজ�া�ন �নছা শিফ�র রহমান নারী �িহনী �ঘালা জলমা 471127180

404 নািছমা �বগম ইকবাল খা নারী �িহনী জয়খালী 3 জলমা 471127180

405 িমিলনা �বগম �মাঃ মাহা�ব হাসান নারী �িহনী জয়খালী 3 জলমা 471127180

406 ফিরদা �বগম আঃ হািকম িশকদার নারী �িহনী জয়খালী 3 জলমা 471127180

407 তানিজলা �বগম �মাঃ িজ�াত খান নারী �িহনী জয়খালী 3 জলমা 471127180

408 সািহদা �বগম িমজা�র �শখ নারী �িহনী জয়খালী 3 জলমা 471127180

409 গীতা রানী সরকার ��পদ সরকার নারী �িহনী জয়খালী 3 জলমা 471127180

410 আেমনা �বগম ইউ�ছ মি�ক নারী �িহনী জয়খালী 3 জলমা 471127180

411 ডািলয়া �বরাগী �ষম �বরাগী নারী �িহনী জয়খালী 3 জলমা 471127180

412 কমলা �গালদার নয়ন �গালদার নারী �িহনী জয়খালী 3 জলমা 471127180

413 হাজারী বাছাড় খেগ�নাথ �গালদার ��ষ �ষক জয়খালী 3 জলমা 471127180

414 �াব�ী ম�ল িব�ব ম�ল নারী �িহনী জয়খালী 3 জলমা 471127180

415 শিম �লা ঢালী অেশাক ঢালী নারী �িহনী জয়খালী 3 জলমা 471127180

416 �রধনী মালী প�রাম মালী নারী �িহনী জয়খালী 3 জলমা 471127180
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417 িবথীকা �চৗ�রী চ�ল �চৗ�রী নারী �িহনী জয়খালী 3 জলমা 471127180

418 �গৗর িব�াস �নীল িব�াস ��ষ �ষক জয়খালী 3 জলমা 471127180

419 িলিপকা মি�ক �শেলন মি�ক নারী �িহনী জয়খালী 3 জলমা 471127180

420 �মাঃ �সিলম খ�কার আ�ল হাই খ�কার ��ষ �ষক জয়খালী 3 জলমা 471127180

421 আেনায়ারা রিশদ মি�ক নারী �িহনী জয়খালী 3 জলমা 471127180

422 িশউলী মি�ক িলটন মি�ক নারী �িহনী জয়খালী 3 জলমা 471127180

423 �শফালী �বগম জামাল সরদার নারী �িহনী জয়খালী 3 জলমা 471127180

424 ছািগর আকন �মাঃ আিজজ নারী �িহনী জয়খালী 3 জলমা 471127180

425 �র� �বগম ��স আলী আকন নারী �িহনী জয়খালী 3 জলমা 471127180

426 �মা �লতানা আ�ল মােলক িশকদার নারী �িহনী জয়খালী 3 জলমা 471127180

427 িশবলী সরকার সমেরশ সরকার ��ষ �ষক জয়খালী 3 জলমা 471127180

428 ি�য়া রায় শংকর রায় নারী �িহনী জয়খালী 3 জলমা 471127180

429 �রবা গাইন ��পদ গাইন নারী �িহনী জয়খালী 3 জলমা 471127180

430 মা�রী সরকার সনিজত সরকার নারী �িহনী জয়খালী 3 জলমা 471127180

431 িমতালী ম�ল �শা� ম�ল নারী �িহনী জয়খালী 3 জলমা 471127180

432 কিবতা ম�ল িবেনাদ ম�ল নারী �িহনী জয়খালী 3 জলমা 471127180

433 আেলামিত ম�ল �গৗর মি�ক নারী �িহনী জয়খালী 3 জলমা 471127180

434 তােহরা খা�ন �মাঃ ইমরান �হােসন নারী �িহনী জয়খালী 3 জলমা 471127180

435 কা�ন �শখ �ত আেখর উি�ন ��ষ �ষক জয়খালী 3 জলমা 471127180

436 রিহমা আ�ার আিন�র রহমান নারী �িহনী জয়খালী 3 জলমা 471127180

437 ফােতমা �বগম রিবউল নারী �িহনী জয়খালী 3 জলমা 471127180

438 আিছয়া �বগম �মাঃ জািকর আকন নারী �িহনী জয়খালী 3 জলমা 471127180

439 �দবী �গালদার ��পদ �গালদার নারী �িহনী জয়খালী 3 জলমা 471127180

440 �তয়�র রহমান �মাঃ মক�ল ��ী ��ষ �ষক জয়খালী 3 জলমা 4711271811801

441 সালমা �বগম আ�স ছালাম নারী �িহনী জয়খালী 3 জলমা 4711271811041

442 �মাঃ জাহা�ীর �ধা আ�ল কােদর ��ষ �ষক জয়খালী 3 জলমা 4711271810845
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443 �মাঃ আলম ��ী মিজদ ��ী ��ষ �ষক জয়খালী 3 জলমা 4711271810540

444 নীিলমা দাস িদপংকর নারী �িহনী জয়খালী 3 জলমা 4711271810999

445 �মাঃ আলতাফ �হােসন আলতাফ �হােসন ��ষ �ষক জয়খালী 3 জলমা 4711271810713

446 মলয় রায় মেনাহর রায় ��ষ �িহনী �বগলাডা�া জলমা 47112718

447 আ�ল জিলল �ত িসরাজ উি�ন ��ষ �িহনী �বগলাডা�া জলমা 47112718

448 হািসনা �বগম আ�ল বারী গাজী নারী �িহনী �বগলাডা�া জলমা 47112718

449 প�ানন �গালদার মহারাজ �গালদার ��ষ �িহনী �বগলাডা�া জলমা 47112718

450 সালমা �বগম আেনায়ার �শখ নারী �িহনী �বগলাডা�া জলমা 47112718

451 িবজলী িব�াস কাি��ক িব�াস নারী �িহনী �বগলাডা�া জলমা 47112718

452 নারায়ন চ� রায় �ত কিলপদ রায় ��ষ �িহনী �বগলাডা�া জলমা 47112718

453 িসরা�ল ইসলাম মি�ক �ত িজয়া�ল মি�ক ��ষ �িহনী �বগলাডা�া জলমা 47112718

454 �িফয়া �বগম �শখ �মাহা�দ আলী নারী �িহনী �বগলাডা�া জলমা 47112718

455 ��া বালা �নীল বালা নারী �িহনী �বগলাডা�া জলমা 47112718

456 আকরাম খান হািবব খান ��ষ �িহনী �বগলাডা�া জলমা 47112718

457 হাজরা রায় �ত হিরপদ রায় ��ষ �িহনী �বগলাডা�া জলমা 47112718

458 নেরন িব�াস ��রাম িব�াস ��ষ �িহনী �বগলাডা�া জলমা 47112718

459 �জয় ঢালী �ত সিচ�নাথ ঢালী ��ষ �িহনী �বগলাডা�া জলমা 47112718

460 িদপাল িশকদার �ত িহমালয় ��ষ �িহনী �বগলাডা�া জলমা 47112718

461 �লমালা িশকদার �ত নারায়ন িশকদার নারী �িহনী �বগলাডা�া জলমা 47112718

462 �ােনাকা ম�ল িনমাই ম�ল নারী �িহনী �বগলাডা�া জলমা 47112718

463 িদলীপ িশকদার �ত িচ�র�ন িশকদার ��ষ �ষক �বগলাডা�া জলমা 47112718

464 ল�ী �গালদার �মাহন �গালদার নারী �িহনী �বগলাডা�া জলমা 47112718

465 �গালাপী পাল হিরপদ পাল নারী �িহনী �বগলাডা�া জলমা 47112718

466 �ত�াসী পাল িচ� ম�ল নারী �িহনী �বগলাডা�া জলমা 47112718

467 �িচ�া ম�ল িনত� ম�ল নারী �িহনী �বগলাডা�া জলমা 47112718

468 উষা ম�ল �হ�িত নারী �িহনী �বগলাডা�া জলমা 47112718
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469 ম� রানী ম�ল িনরাপদ নারী �িহনী �বগলাডা�া জলমা 47112718

470 িনিশকা� িব�াস ��� িব�াস ��ষ �ষক �বগলাডা�া জলমা 47112718

471 আশালতা িব�াস িশ�ল িব�াস নারী �িহনী �বগলাডা�া জলমা 47112718

472 ফােতমা �বগম �শখ �র �মাহা�দ নারী �িহনী �বগলাডা�া জলমা 47112718

473 হের�নাথ িব�াস �ত ��রাম ��ষ �ষক �বগলাডা�া জলমা 47112718

474 �মাঃ িছি�ক হাওলাদার �ত মিফজ উ�ীন ��ষ �ষক �বগলাডা�া জলমা 47112718

475 আ�র রিশদ খান �ত �গালাম র�ল ��ষ �ষক �বগলাডা�া জলমা 47112718

476 ��ম আলী হাওলাদার �মািছর উি�ন ��ষ �ষক �বগলাডা�া জলমা 47112718

477 আ�ল মা�ান �ত িসরাজ উি�ন ��ষ �ষক �বগলাডা�া জলমা 47112718

478 মায়া �বরাগী �দব �বরাগী নারী �িহনী �বগলাডা�া জলমা 47112718

479 �িখ �ত হািকম হাওলাদার নারী �িহনী �বগলাডা�া জলমা 47112718

480 আেমনা িবিব মিতয়ার রহমান নারী �িহনী �বগলাডা�া জলমা 47112718

481 রােবয়া �বগম জিমর �হােসন নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271812289

482 ফা�ক হাওলাদার আঃ ছা�ার ��ষ �ষক �করাবাদ জলমা 47112718

483 �ি� বাছাড় অি�নী বাছাড় নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 47112718

484 ফােতমা �বগম িদদা�ল ইসলাম নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 47112718

485 আেমনা জাফর �হােসন নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 47112718

486 ঝরনা মা�ম িময়া নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 47112718

487 �রািজনা শওকত নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 47112718

488 ছা�ার ছানা িমজান সানা ��ষ �ষক �করাবাদ জলমা 47112718

489 জাহানারা আলী জাফর নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 47112718

490 নাজমা কাম�ল ইসলাম নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 47112718

491 আিজ�র রহমান হািকম ��ষ �ষক �করাবাদ জলমা 47112718

492 আই�ব �শখ �রা�ম �শখ ��ষ �ষক �করাবাদ জলমা 47112718

493 লিতফা �তাতা িমনা নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 47112718

494 িসি�ক িময়া �মাবােরক িময়া ��ষ �ষক �করাবাদ জলমা 47112718
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495 ছা�ার হাওলাদার �মামতাজ উ�ীন ��ষ �ষক �করাবাদ জলমা 47112718

496 আ�ল কালাম হাসান মালী ��ষ �ষক �করাবাদ জলমা 47112718

497 �মাশােরফ িশকদার হািফজ িশকদার ��ষ �ষক �করাবাদ জলমা 47112718

498 �সানাব� ওমর আলী নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 47112718

499 উষা �বরাগী ধীের�নাথ নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 47112718

500 মায়া িম�ী কাি��ক নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 47112718

501 সািবনা �লতান নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 47112718

502 �শখ �মাঃ আলী �ত �শখ কােশম ��ষ �ষক �করাবাদ জলমা 47112718

503 হাওয়া �বগম হািবব জমা�ার নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 47112718

504 শাহানারা �বগম রােশ�ল ইসলাম নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 47112718

505 তাহিমনা �হকমত নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 47112718

506 �র�কা জীেতন রায় নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 47112718

507 �খাকন আকন ওহাব আকন ��ষ �ষক �করাবাদ জলমা 47112718

508 হাসান পােটল �খাকন ��ষ �ষক �করাবাদ জলমা 47112718

509 আশা ম�ল �জন ম�ল নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 47112718

510 রাজীব পাল হা�ন পাল ��ষ �ষক �করাবাদ জলমা 47112718

511 নজ�ল ইসলাম কােদর িশকদার ��ষ �ষক �করাবাদ জলমা 47112718

512 �ল�ল �বগম �ত মিজদ খা ��ষ �ষক ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811069

513 আঃ মােলক হাওলাদার �ত হােফজ উ�ীন ��ষ �ষক ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811141

514 আেমনা �বগম �ত ছ�ার িশকদার নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811179

515 লিতকা রায় ��ত রায় নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 4711271917934

516 �িজবর �শখ �ত ইসলাম �শখ ��ষ �ষক ব�শবািড়য়া জলমা 4711271000002

517 �মাঃ কামাল হাওলাদার লাল উি�ন ��ষ �ষক ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811423

518 রিবউল �শখ আ�ল ওয়ােহদ ��ষ �ষক ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811430

519 �মারেশদ আলী গাজী �ত মানউ�া গাজী ��ষ �ষক ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811139

520 িনতাই ম�ল �ত �ের�নাথ ম�ল ��ষ �ষক ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811511
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521 �দােলায়ার �শখ খিল�র রহমান ��ষ �ষক ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811232

522 নাজমা �বগম আিজ�র রহমান নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 471127181

523 িহমাং� �বরাগী �ত ��� �বরাগী ��ষ �ষক ব�শবািড়য়া জলমা 471127181141

524 আশরাফ আলী �ত �মা�ার আলী ��ষ �ষক ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811193

525 �মাঃ শহী�ল মীর আশরাফ আলী ��ষ �ষক ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811262

526 �মাঃ কিবর হাওলাদার �মাঃ কােসম ��ষ �ষক ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811263

527 �মিত িম�ী �লাল িম�ী নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811316

528 �িনল মি�ক �ত ফ�ক মি�ক ��ষ �ষক ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811323

529 সিবতা রায় রমাকা� রায় নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811363

530 ��া �বগম খািদ�ল নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 471127181

531 �হােসন আলী খান �ত ফরমান আলী খান ��ষ �ষক ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811142

532 িদগজয় ম�ল নেগ�নাথ ম�ল ��ষ �ষক ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811168

533 �সিলমা খা�ন কাম�ল গাজী নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 479512444171

534 ফােতমা �বগম অেনায়ার হাওলাদার নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811129

535 িমলন রায় �ত ভিগরত রায় ��ষ �ষক ব�শবািড়য়া জলমা 4711271816699

536 �তালা রায় জয়েদব রায় নারী �িহনী �হাগলাডা�া জলমা 4711271811679

537 লাভলী �বগম ই�ািহম নারী �িহনী �হাগলাডা�া জলমা 471127181

538 শা�ীলতা সরকার �র�ন সরকার নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271808669

539 �গ �া শীল রেমশ শীল নারী �িহনী �শলমারী জলমা 471127181

540 ির�া �বগম �সােলমান নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 4711271812420

541 ��র আলী �ত হযরত আলী ��ষ �ষক িনজখামার জলমা 471127181

542 ��পদ দ� �ত ভরত দ� ��ষ �ষক ব�শবািড়য়া জলমা 4711271813022

543 রনিজত িব�াস �ত �ীরধর িব�াস ��ষ �ষক ব�শবািড়য়া জলমা 4711271813180

544 শাি�লতা ম�ল �পদ ম�ল নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 4711205839872

545 কিবতা দ� ��ত দ� নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 4711271813032

546 ময়না দ� �গািব� দ� নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 4711271813015
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547 িবধান ম�ল �ত �রযকা� ম�ল ��ষ �ষক ব�শবািড়য়া জলমা 4711271813107

548 �ি� ম�ল �িজত ম�ল নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 4711271813147

549 �লতান আকন আেছল উি�ন ��ষ �ষক ব�শবািড়য়া জলমা 4711271813208

550 পিরেতাষ রায় সে�াষ রায় ��ষ �ষক ব�শবািড়য়া জলমা 47112718112886

551 �র�ক দ� িনরা�ন দ� নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 4711271813020

552 �মাঃ মহাসীন ইসহাক হাওলাদার ��ষ �ষক ব�শবািড়য়া জলমা 4711271812748

553 িহমাং� রায় �ত পাবন রায় ��ষ �ষক ব�শবািড়য়া জলমা 4711271812916

554 অসীম রায় �ধাং� রায় ��ষ �ষক ব�শবািড়য়া জলমা 4711271812927

555 অরিব� রায় �ত পান রায় ��ষ �ষক ব�শবািড়য়া জলমা 4711271812931

556 পিব� িব�াস �ত অধীর িব�াস নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 4711271813126

557 ির� �বগম �ৎফর রহমান নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 4711271812911

558 লািক ম�ল পলাশ ম�ল নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 4711271813104

559 ��র �লতানা িজমাত �শখ নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 4711271813052

560 �িনতা মলদার �দেব�নাথ দ� নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 4711271813035

561 িব�নাথ রায় ল�ীকা� রায় ��ষ �ষক ব�শবািড়য়া জলমা 4711271815876

562 ��ল রানী শীল রতন চ� শীল নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 4711271812788

563 িদপালী পাল জয়েদব পাল নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 470681000248

564 িবউ� �বগম ইউ�ফ ��ী নারী �িহনী িনজখামার জলমা 471127181325991

565 কাজলশীল মািনক শীল নারী �িহনী িনজখামার জলমা 4711271812787

566 �তীমা রায় মিনরাম ঘরামী নারী �িহনী িনজখামার জলমা 4711271812726

567 পিরেতাষ রায় সে�াষ রায় ��ষ �ষক িনজখামার জলমা 4711271812886

568 ��পদ ম�ল হিরপদ ম�ল ��ষ �ষক িনজখামার জলমা 4711271812933

569 �গৗতম �বরাগী হাজরা �বরাগী ��ষ �ষক িনজখামার জলমা 4711271812917

570 িব�নাথ রায় ল�ীকা� রায় ��ষ �ষক িনজখামার জলমা 4711271812876

571 �জলা দাস প�ন� দাস ��ষ �ষক িনজখামার জলমা 4711271813272

572 স�য় শীল �ত ��পদ শীল ��ষ �ষক িনজখামার জলমা 4711271812904
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573 তপতী �বরাগী �িদন �বরাগী নারী �িহনী িনজখামার জলমা 4711271813210

574 কাজল শীল মািনক শীল নারী �িহনী িনজখামার জলমা 4711271812787

575 িবউ� �বগম ই�ফ ��ী নারী �িহনী িনজখামার জলমা 4711271813281

576 শিফ�ল ইসলাম রিহম গাজী ��ষ �ষক িনজখামার জলমা 4711271811998

577 পারভীন �বগম আিনস �শখ নারী �িহনী িনজখামার জলমা 471127181----65

578 মহােদব মালী �ত ��পদ মালী ��ষ �ষক িনজখামার জলমা 4711271813233

579 আয়শা �বগম আ�র রব নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271812170

580 �জাহরা �বগম শিহদ �মা�া নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271812652

581 ভা� িবিব �লাকমানা সানা নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271812160

582 হাসান �বগম আ�ল �হােসন গাজী নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271812143

583 ময়না �বগম �র �সখ নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271812598

584 মিরয়ম �বগম আঃ হািলম হাওলাদার নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271813311

585 আিরফা �বগম মিসউল আলম নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271813623

586 কিবতা �ঘাষ িশব �মার �ঘাষ ��ষ �ষক �করাবাদ জলমা 4711271813358

587 আঃ আিজজ সরদার শহর আলী সরদার ��ষ �ষক �করাবাদ জলমা 4711271811677

588 সািফয়া �বগম �র �মাহা�দ ফিকর নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271813331

589 �রেহনা �বগম আঃ রিহম বখিতয়ার নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271813519

590 সাহানারা �বগম শাহ আলম �শখ নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271813531

591 �িফয়া �বগম মিজবর মি�ক নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271813363

592 আেমনা �বগম শিহ�ল ইসলাম নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271813565

593 নাজমা �বগম �শখ জািকর �হােসন নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 471127181

594 �ব�াল ��ী এখলাস ��ী ��ষ �ষক �করাবাদ জলমা 4711271813502

595 রীনা �বগম আঃ কােদর হাওলাদার নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271813249

596 হািছনা �বগম বােরক �শখ নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271813561

597 সােলহা �বগম আিলম গাজী নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271813647

598 মিন�ল গাজী িকসমত গাজী ��ষ �ষক �করাবাদ জলমা 4711271813608
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599 নািছমা আ�ার আ� ব�ার হাওলাদার নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271813598

600 �ই� গাজী �খারেশদ আলম নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271811427

601 লাইমা �বগম �মাজাে�ল হাওলাদার নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271813332

602 ফিরদা �বগম ��স ঢালী নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271813419

603 আজগর গাজী রইজ উ�ীন গাজী ��ষ �ষক �করাবাদ জলমা 4711271818431

604 ফিরদা �বগম �মাঃ আলী গাজী নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271813406

605 জয়�ন �নছা আঃ রিহম নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271813686

606 জাহানারা �বগম ��ল আিমন নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271813514

607 িরনা �বগম িজ�াল �হােসন নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271813365

608 িফেরাজা �বগম আহরার �মা�া নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271813328

609 িনলা কর �গৗতম কর নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271813324

610 ম�য়ারা �বগম �ত আঃ রহমান নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271813507

611 �র�না �বগম �মাশারফ খা নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271000003

612 মাহা�বা �বগম মা�ম িময়া নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271813481

613 �রােকয়া �বগম িমজা�র রহমান নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271813460

614 ছালমা �বগম আিজ�ল বারী নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271813399

615 কিহ�র �বগম সােহদ আলী খান নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271813483

616 হািলমা �বগম জয়নাল বারী নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271813428

617 আফেরাজা �বগম নাঈমা িসি�ক নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271812288

618 �দােলানা �বগম শাম�ল ইসলাম নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271813532

619 ল�ী ইসহাক �শখ নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271000222

620 িনজাম সরদার �ত ব� সরদার ��ষ �ষক �করাবাদ জলমা 4711271812322

621 �জাহরা পারভীন �ব�াল �হােসন নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271813592

622 ফিরদা �বগম বা�ল �াপারী নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271811135

623 �হাসেনয়ারা �বগম আরশাদ আলী নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271813520

624 আশরাফ �শখ মেহর উ�ীন �শখ ��ষ �ষক �করাবাদ জলমা 4711271812674
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625 �র বা� �বগম �ন�র আলী �শখ নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271813644

626 ফােতমা �বগম মিজবর �াপারী নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271811791

627 আিজজা �বগম িম� নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271812622

628 হািফজা �বগম �র �মাহ�দ আলী নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271812634

629 �মােমনা �বগম আঃ জিলল �মা�া নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271812633

630 ছিক�ে�ছা �সাহরাব �শখ নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271812636

631 আিরফা �বগম খািলদ �হােসন নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271000017

632 �িফয়া �বগম ইউ�ফ মা��র নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271812693

633 �ি� �বগম খানজাহান ফিকর নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271812632

634 �লতানা �বগম আরজান আলী নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271812821

635 �িজবর রহমান �শখ হােতম আলী �শখ ��ষ �ষক �করাবাদ জলমা 4711271813251

636 রিহমা �বগম রিফ�ল ইসলাম নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271812642

637 ��ল আিমন আঃ মিজদ �মা�া ��ষ �ষক �করাবাদ জলমা 4711271812678

638 িমেসস মমতাজ মািনক হাওলাদার নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271817598

639 হািসনা �বগম �লাইমান �শখ নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271813426

640 �সতারা �বগম ইসমাইল �হােসন নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271813526

641 �মাঃ মাহ��ল হাসান আহ�দ �হােসন ��ষ �ষক �করাবাদ জলমা

642 লাকী �বগম �মাসেলম �মা�া নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811156

643 রাধাকা� রায় �কলাল রায় নারী �িহনী �হাগলাডা�া জলমা 4711271811627

644 মিহ�ল ইসলাম �সােয়দ আলী খা নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811074

645 আেনায়ারা �বগম �তাজা�র �মা�া নারী �িহনী �হাগলাডা�া জলমা 4711271811580

646 মাহ�দা �বগম �হমােয়ত হাওলাদার নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811472

647 জাহা�ীর ফিকর �মাসেলম ফিকর ��ষ �ষক ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811269

648 ঝণ �া রায় শংকর রায় নারী �িহনী �হাগলাডা�া জলমা 4711271811922

649 আলাদী রায় িনমাই রায় নারী �িহনী �হাগলাডা�া জলমা 4711271811633

650 িম� রায় ��মার রায় ��ষ �ষক �করাবাদ জলমা
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651 িদপালী �বরাগী িনম �ল �বরাগী নারী �িহনী �হাগলাডা�া জলমা 4711271811677

652 কিবাত রানী রায় বািশরাম রায় নারী �িহনী �হাগলাডা�া জলমা 4711271811622

653 িনতাই রায় �দবচরন রায় ��ষ �ষক িনজখামার জলমা 4711271812875

654 সিবতা রায় িচ�র�ন রায় নারী �িহনী �হাগলাডা�া জলমা 4711271811689

655 �ি� রায় িবকাশ রায় নারী �িহনী �হাগলাডা�া জলমা 4711271811947

656 ভা� �বগম হািকম �শখ নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811291

657 আিরফ খান �সয়জি�ন খান ��ষ �ষক �হাগলাডা�া জলমা 4711271811605

658 িদপালী �চৗ�রী আশীষ �চৗ�রী নারী �িহনী �হাগলাডা�া জলমা 4711271810943

659 তাপস িব�াস ��দাশ িব�াস ��ষ �ষক �হাগলাডা�া জলমা 4711271810649

660 স�ীতা িম�ী দীপংকর কিবরাজ নারী �িহনী �হাগলাডা�া জলমা 4711271810897

661 অসীমা �চৗ�রী কাি��ক �চৗ�রী নারী �িহনী �হাগলাডা�া জলমা 4711271810871

662 অিনতা কিবরাজ প�ানন কিবরাজ নারী �িহনী �হাগলাডা�া জলমা 4711271810908

663 মনিজলা �বগম খােলক পাইক নারী �িহনী �হাগলাডা�া জলমা 4711271811808

664 ফিরদা �বগম আশরাফ িশকদার নারী �িহনী �হাগলাডা�া জলমা 471127181

665 ছিকনা �বগম ��ম আকন নারী �িহনী �হাগলাডা�া জলমা 4711271810539

666 মিরয়ম �বগম ইউ�ফ খা নারী �িহনী �হাগলাডা�া জলমা 4711271810501

667 মাক�দা �বগম ই�ািহম খা নারী �িহনী �হাগলাডা�া জলমা 4711271810505

668 ফিরদা �বগম �ফারকান সরদার নারী �িহনী �হাগলাডা�া জলমা 4711271810927

669 রােবয় বসরী আ�স সালাম নারী �িহনী �হাগলাডা�া জলমা 4711271810658

670 তারাবা� �বগম �দেলায়ার �হােসন নারী �িহনী �হাগলাডা�া জলমা 471127181010

671 িব�ল ম�ল িবকাশ ম�ল ��ষ �ষক �হাগলাডা�া জলমা 4711271810776

672 িদপংকর রায় হাজারী রায় ��ষ �ষক �হাগলাডা�া জলমা 4711271811305

673 ি�তীলতা িব�াস পলাশ িব�াস নারী �িহনী �হাগলাডা�া জলমা 47112718000500

674 �সানালী ম�ল িনম �ল ম�ল নারী �িহনী �হাগলাডা�া জলমা 4711271810802

675 �মাঃ আলমগীর �ধা কােদর �ধা ��ষ �ষক �হাগলাডা�া জলমা 4711271810741

676 আসলাম হাওলাদার ইসমাইল হাওলাদার ��ষ �ষক �হাগলাডা�া জলমা 4711271809651
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677 আই�ব ইউ�স খা ��ষ �ষক �হাগলাডা�া জলমা 4711271810536

678 �রােকয়া �বগম আিলম আকন নারী �িহনী �হাগলাডা�া জলমা 4711271810970

679 আঃ খােলক মি�ক আেলপ মি�ক ��ষ �ষক �হাগলাডা�া জলমা 4711271810656

680 সাই�ল ইসলাম আ�ল রিশদ খান ��ষ �ষক �হাগলাডা�া জলমা 4711271811053

681 আঃ হক কােশম িম�ী ��ষ �ষক �হাগলাডা�া জলমা 4711271811094

682 ঝণ �া ইসলাম �শখ ��ল ইসলাম নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811510

683 রিহমা �বগম শিফ�ল হাওলাদার নারী �িহনী িনজখামার জলমা 47112718129*71

684 কালা িময়া আেবদ িময়া ��ষ �ষক ব�শবািড়য়া জলমা 4711271812047

685 জালাল উি�ন দাউদ আলী ��ষ �ষক ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811360

686 রােবয় খা�ন মহািসন �শখ নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811468

687 �গৗির বাড়ই �গাসাই চ� বাড়ই নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811328

688 নাজমা �বগম �েবল �শখ নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811228

689 �রেহনা �বগম খিল�র রহমান নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811477

690 কাকিল �বগম রা� �শখ নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 47112718000237

691 জিরনা �বগম �জাহর আলী �শখ নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811080

692 �শফালী �বগম ছ�ার হাওলাদার নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811217

693 িশখা রানী মি�ক অসীম মি�ক নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 4711271000019

694 �রেবকা �বগম িম� কাজী নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811418

695 রিহমা �বগম �মাসেলম আলী নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811495

696 �রনাহার �বগম �জয় ম�ল নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811432

697 আ�ল খােলক হাঃ আ�ল কােশম হাঃ ��ষ �ষক ব�শবািড়য়া জলমা 47112718000003

698 সােহদ আলী হািকম মীর ��ষ �ষক ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811196

699 আরমান �শখ আছলাম �শখ ��ষ �ষক �হাগলাডা�া জলমা 4711271811569

700 �ি� �বগম এনােয়ত িশকদার নারী �িহনী �হাগলাডা�া জলমা 4711271813747

701 �মাঃ �খাকন আকন ওহাব আকন ��ষ �ষক ব�শবািড়য়া জলমা 4711271000225

702 �গাপাল চ� বাছাড় সতীশ চ� বাছাড় ��ষ �ষক ব�শবািড়য়া জলমা 4711271812037
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703 আেলয়া �বগম ��ল আিমন নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811250

704 পারভীন �বগম শহীদ গাজী নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811131

705 আেলয়া �বগম �মারেশদ আলী নারী �িহনী জয়খালী জলমা 4711271810836

706 ফােতমা �বগম মাহতাব উ�ীন নারী �িহনী জয়খালী জলমা 4711271810975

707 আকিলমা �বগম �মা�ফা কামাল নারী �িহনী জয়খালী জলমা 4711271810626

708 সািহনা �বগম আমীর �হােস হাঃ নারী �িহনী জয়খালী জলমা 4711271810928

709 হািব�র রহমান �সয়দ আলী ��ষ �ষক জয়খালী জলমা 471127181630

710 শাহানারা �বগম রিশদ নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 471127181

711 ফােতমা �বগম লাল িময়া নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811134

712 শাহানারা �বগম �েবল �শখ নারী �িহনী �করাবাদ জলমা 4711271812654

713 �র�না �বগম আ�ল কালাম নারী �িহনী ব�শবািড়য়া জলমা 4711271811153

714 জাফর �হােসন �মাজাে�ল �হােসন ��ষ �ষক �ত�লতলা জলমা 471127181

715 রবী�নাথ রায় �ত ন�ল রায় ��ষ �ষক �ত�লতলা জলমা 471127181

716 আঃ রব হাঃ আেদল উ�ীন ��ষ �ষক �ত�লতলা জলমা 471127181

717 ইমদা�ল হক রহমান ��ষ �ষক �ত�লতলা জলমা 471127181

718 মােলক হাঃ মিজদ হাঃ ��ষ �ষক �ত�লতলা জলমা 471127181

719 শািহ�র �বগম হালীম নারী �িহনী ��মারী জলমা 471127181

720 আলী ব� �ত �নছার �মা�া ��ষ �ষক ��মারী জলমা 471127181

721 জয়�ী িম�ী �গৗতম িম�ী ��ষ �ষক ��মারী জলমা 471127181

722 শাম�ল হক ব� আলী হাওঃ ��ষ �ষক ��মারী জলমা 471127181

723 �দবনাথ মি�ক কািলপদ ��ষ �ষক ��মারী জলমা 471127181

724 কালাম িশকদার হােসম িশকদার ��ষ �ষক �কয়া বাজার জলমা 471127181

725 ইসহাক সানা মিহ�র সানা ��ষ �ষক �কয়া বাজার জলমা 471127181

726 বাদল আকন আশরাফ আকন ��ষ �ষক �কয়া বাজার জলমা 471127181

727 ফা�ক �শখ আল আিমন �শখ ��ষ �ষক �কয়া বাজার জলমা 471127181

728 অ�না �গৗর চ� নারী �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 471127181
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729 �র ইসলাম মােলক গাজী ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 471127181

730 কেমনা �বগম �হােসন গাজী নারী �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 471127181

731 হা�ন মহর আলী ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 471127181

732 আেম�র �সেক�ার ��ষ �ষক �মাহা�দ নগর জলমা 471127181

733 আহ�দ আনছার ��ষ �ষক �মাহা�দ নগর জলমা 471127181

734 িরিজয়া �বগম মিজদ �াপারী নারী �িহনী �মাহা�দ নগর জলমা 471127181

735 শারিমন মক�ল গাজী নারী �িহনী �মাহা�দ নগর জলমা 471127181

736 আয়শা মােলক হাঃ নারী �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 471127181

737 জেবদা সেরায়ার নারী �িহনী জলমা জলমা 471127181

738 অ�লী �নাল িব�াস নারী �িহনী চ�াখালী জলমা 471127181

739 জন িদলীফ সরকার িনর�ন সরকার ��ষ �ষক দাউিনয়াফাদ জলমা 471127181

740 �ণ � অ�ন িব�াস ম�থ িব�াস ��ষ �ষক দাউিনয়াফাদ জলমা 471127181

741 �র�কা ভেব�নাথ নারী �িহনী চ�াখালী জলমা 471127181

742 ফিরদা কা� সরদার নারী �িহনী দাউিনয়াফাদ জলমা 471127181

743 সােলহা আছা�র নারী �িহনী নবজলমা জলমা 471127181

744 আঃ ছা�ার আেনায়ার ��ষ �ষক নবজলমা জলমা 471127181

745 �মা�ফা ফজেল �শখ ��ষ �ষক নবজলমা জলমা 471127181

746 ইকবাল �র আলী ��ষ �ষক নবজলমা জলমা 471127181

747 �কলাল আন� িব�াস ��ষ �ষক নবজলমা জলমা 471127181

748 কািত�ক নারদ ��ষ �ষক দাউিনয়াফাদ জলমা 471127181

749 কিবতা সে�াষ নারী �িহনী দাউিনয়াফাদ জলমা 471127181

750 �ি� ওবায়�র নারী �িহনী িনজখামার জলমা 471127181

751 রােবয়া আঃ কিরম নারী �িহনী িনজখামার জলমা 471127181

752 িবউ� হিরদাস নারী �িহনী িনজখামার জলমা 471127181

753 মাখন ��� ��ষ �ষক �করাবাদ জলমা 471127181

754 সাহানারা আঃ গফফার নারী �িহনী িনজখামার জলমা 471127181
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755 রােবয়া আঃ কাদের নারী �িহনী িনজখামার জলমা 471127181

756 আেমনা আমানত �ধা ��ষ �ষক িনজখামার জলমা 471127181

757 নারী �িহনী িনজখামার জলমা 471127181

758 মিরয়ম �বগম �ত মিমন উি�ন নারী �িহনী হিরণটানা জলমা 4711271815068 01929-647943

759 �মাঃ জামাল হাওলাদার �ত মিমন ��ষ �ষক হিরণটানা জলমা 4711271815056 01768-505356

760 �মাঃ ইমরান  �শখ �মাঃ শহর আলী ��ষ �ষক হিরণটানা জলমা 4711271816230 01923-186147

761 �হনা �বগম আফজাল �হােসন নারী �িহনী হিরণটানা জলমা 4711271816261 01616-228448

762 জাহানারা �বগম শহর আলী নারী �িহনী হিরণটানা জলমা 4711271816263

763 হািমদা �বগম ই�ািহম হাওলাদার নারী �িহনী হিরণটানা জলমা 4711271816839

764 মিনরা �বগম �মাঃ ইমরান �ি� নারী �িহনী হিরণটানা জলমা 4711271818265

765 শািহনা পারভীন �ফরদাউস �শখ নারী �িহনী হিরণটানা জলমা 4711271816831

766 আন�য়ারা ইবা�ল ইসলাম নারী �িহনী হিরণটানা জলমা 4711271819349 01915-802029

767 না�া সরদার আিজজ সরদার ��ষ �ষক হিরণটানা জলমা 4711271813469 01914-034129

768 �শফালী �বগম �মাজাফফর গাজী নারী �িহনী হিরণটানা জলমা 4711271817100 01754-345743

769 িশিরনা �বগম নজ�ল �শখ নারী �িহনী হিরণটানা জলমা 471127181 01960-299551

770 �িশ �দা �বগম �ত জামেসদ নারী �িহনী হিরণটানা জলমা 4711271816869

771 �মাঃ রােসল খা �মাঃ শাহাজাহান �শখ ��ষ �ষক হিরণটানা জলমা 4711271816896 01928-033183

772 �দায়ারী �বগম ইজা�ল �শখ নারী �িহনী হিরণটানা জলমা 4711271814122

773 �মাঃ ডালম �মা�া সােবব আলী ��ষ �ষক হিরণটানা জলমা 4711271816830 01948-198376

774 পারভীন �বগম সালাম িশকদার নারী �িহনী হিরণটানা জলমা 4711271816866

775 �হেলনা �বগম শিহদ �শখ নারী �িহনী হিরণটানা জলমা 4711271000002

776 নািগ �জ �বগম �র ইসলাম নারী �িহনী হিরণটানা জলমা 4711271817160 01781-891289

777 িফেরাজা �বগম �মাঃ বারী গাজী নারী �িহনী হিরণটানা জলমা 4711271815256

778 বাদশা িময়া �ত জ�ার আলী ��ষ �ষক হিরণটানা জলমা 4711271818749 01735-371651

779 �মাহা�দ কাজী �ত ��িময়া ��ষ �ষক হিরণটানা জলমা 4711271818342

780 হািসনা �বগম িলটন �শখ নারী �িহনী হিরণটানা জলমা 4711271815506
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781 িবলিকস খা�ন রিশক কিবরাজ নারী �িহনী হিরণটানা জলমা 471127181 01799-403535

782 �মাঃ ইসমাইল খা �ত �মাহা�দ খা ��ষ �ষক হিরণটানা জলমা 4711271815122 01840-309547

783 �জাৎ�া �বগম িশরা�ল হক নারী �িহনী হিরণটানা জলমা 471127181 01762-338919

784 �মাঃ মাহা�ব �ত �ছরউি�ন খ�কার ��ষ �ষক হিরণটানা জলমা 4711271817350

785 নাহার �বগম �মাঃ আঃ রিহম নারী �িহনী হিরণটানা জলমা 4711271817865

786 �সানাব� �ত তেফজ হাঃ নারী �িহনী হিরণটানা জলমা 4711271818850 01912-295430

787 আকিলমা �বগম �শখ মিত নারী �িহনী হিরণটানা জলমা 4711271815623

788 আসমা আ�ার িমরন �শখ নারী �িহনী হিরণটানা জলমা 4711271815626

789 ��া আফজাল নারী �িহনী হিরণটানা জলমা 4711271816462 01987-456119

790 �জাসনা �বগম �দেেলায়ার �হােসন নারী �িহনী হিরণটানা জলমা 4711271815457 01993-41895

791 আঃ গিন হাঃ �মাদাে�র আলী ��ষ �ষক হিরণটানা জলমা 4711271817873 01957-610453

792 ফােতমা �বগম �গালাম �মা�ফা নারী �িহনী হিরণটানা জলমা 4711271818870

793 শািহ�র �বগম �মাঃ জাহা�ীর নারী �িহনী হিরণটানা জলমা 4711271815387 01935-166430

794 �খােদজা �বগম �মাঃ আঃ কােদর নারী �িহনী হিরণটানা জলমা 4711271819245 01913-371394

795 মিরয়ম �বগম আ� ব�ার নারী �িহনী হিরণটানা জলমা 4711271817319

796 আসমা �বগম কামাল হাঃ নারী �িহনী হিরণটানা জলমা 4711271815067 01916-409374

797 কামাল হাঃ �ত মিমন উি�ন ��ষ �ষক হিরণটানা জলমা 4711271815247

798 রিহম গাজী �ত �কনাহ গাজী নারী �িহনী জলমা 4711271814246

799 ফিজলা �বগম রিফ�ল ইসলাম নারী �িহনী জলমা 4711271814250

800 মিরয়ম �বগম �মাঃ িসিলক নারী �িহনী জলমা 4711271813919

801 আেলয়া �বগম সাম�র রহমান নারী �িহনী জলমা 4711271814802

802 রিহমা �বগম আ� ব�ার নারী �িহনী জলমা 4711271814666

803 হািব�র রহমান হােতম আলী নারী �িহনী জলমা 4711271814791

804 রিহমা �বগম আিমর খান নারী �িহনী জলমা 4711271817860

805 রােবয়া �বগম মাহা�ব খান নারী �িহনী জলমা 471127181

806 জািমলা �বগম �ত আঃ জ�ার নারী �িহনী জলমা 4711271814642
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807 কিহ�র �বগম আঃ �ছাবহান নারী �িহনী জলমা 4711271814335

808 শিহদ হাওঃ �ত কামাল নারী �িহনী জলমা 4711271814708

809 জামাল খিলফা �ত আছমত আলী নারী �িহনী জলমা 4711271813909

810 নাজমা �বগম খােলক হাও নারী �িহনী জলমা 4711271817088

811 হাওয়া �বগম আেনায়ার নারী �িহনী জলমা 4711271000003

812 হাওয়া �বগম বাদশা �শখ নারী �িহনী জলমা 4711271816420 01920-111227

813 �মাঃ �লতান �শখ তােছন উি�ন নারী �িহনী জলমা 4711271000002

814 লাবনী �বগম িজয়া সরদার নারী �িহনী জলমা 4711271815295 01835-974950

815 িশিরনা �বগম �মাঃ ইি�স হাওলাদার নারী �িহনী জলমা 4711271819994

816 �মাঃ শাহজাহান �ত ফরমান খান নারী �িহনী জলমা 4711271816103 01956-970550

817 ভা� িবিব �ত ছরজািফ নারী �িহনী জলমা 4711271815876

818 �মাঃ হািনফ লাল িময়া নারী �িহনী জলমা 4711271817871

819 নািছমা �বগম িসরা�ল নারী �িহনী জলমা 4711271000017

820 �মাঃ খিলল খা হােসম খা নারী �িহনী জলমা 4711271815291 01719-685124

821 আেলয়া �বগম �মাঃ �তাতািময়া নারী �িহনী জলমা 4711271816585

822 �জাহরা খা�ন সাঈদ �শখ নারী �িহনী জলমা 4711271816518

823 �মাঃ�মাউন কিবর �গালাম ফিকর ��ষ �ষক জলমা 4711271816373

824 মাইন আলী আঃ ছা�ার �শখ ��ষ �ষক জলমা 4711271815132 01772-345059

825 হািসনা খা�ন আঃ বােরক নারী �িহনী জলমা 4711271815343

826 নাজমা �বগম লাল িশকদার নারী �িহনী জলমা 4711271816855

827 �মাঃ শিফ�ল আঃ �মাড়ল ��ষ �ষক জলমা 4711271815366

828 মমতাজ �বগম জািহ�ল হাওলাদার নারী �িহনী জলমা 4711271817697

829 প�ব �মার �নীল �গালদার নারী �িহনী জলমা 4711271814327

830 হািসনা �বগম ইয়ািছন হাওঃ নারী �িহনী জলমা 4711271815029 01824-106211

831 নািছমা �বগম �মাঃ িস�ীক হাও নারী �িহনী জলমা 4711271815026

832 আিজ�ল �শখ �মাঃ হােচন �শখ ��ষ �ষক জলমা 4711271815313
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833 আঃ ওহাব �ত ছেলমান ��ষ �ষক জলমা 4711271818613 01675-020888

834 নািছমা �বগম �ত জািহ�ল নারী �িহনী জলমা 4711271815434

835 ওয়ািহদা জামান সিহ��ামান নারী �িহনী জলমা 4711271818610

836 �পয়ারা �বগম হািফজ ফরাজী নারী �িহনী জলমা 4711271818754

837 আঃ জিলল খা �ত এেলম �াপারী ��ষ �ষক জলমা 4711271818105

838 �রিশদা �বগম �ত �সেক�ার নারী �িহনী জলমা 4711271815271 01951-436014

839 �মাঃ আলী �ত মােজদ �শখ ��ষ �ষক জলমা 4711271817511 01992-514513

840 �মাঃ জাহা�ীর হাওলাদার আঃ গাজী ��ষ �ষক জলমা 4711271817218

841 �িফয়া রহমান শাম�র রহমান নারী �িহনী জলমা 471127181 01725-930517

842 �মাঃ খিলল হাওলাদার �ত মিজদ হাওঃ ��ষ �ষক জলমা 4711271817319

843 সালমা �বগম জাহা�ীর সরদার নারী �িহনী জলমা 4711271815258

844 �মাঃ ওলী �হােসন �ত আ�ার �মা�া ��ষ �ষক জলমা 4711271818048 01878-8969068

845 �মাঃ রােসল তা�কদার �ত জ�ার ��ষ �ষক জলমা 4711271000477

846 জিহ�ল ইসলাম �মাঃ �মাসারফ ��ষ �ষক জলমা 4711271817286

847 �িবয়া �বগম �মাঃ �ন মি�ক নারী �িহনী জলমা 4711271817249

848 আঃ কােদর �রােজায়ান �মা�া নারী �িহনী জলমা 4711271816227

849 �মাঃ উ�ল �শখ �রজাউল �শখ ��ষ �ষক জলমা 4711271000036

850 �মাঃ ফা�ক খান সাই�র রহমান ��ষ �ষক জলমা 4711271817009

851 �হেলনা �বগম কাজল খান নারী �িহনী জলমা 4711271817429 01980-430316

852 সালমা �বগম �শখ হািফ�র নারী �িহনী জলমা 4711271815324

853 �মাঃ গ�র �শখ �মাঃ জয়�ি�ন ��ষ �ষক জলমা 4711271815162

854 �মাঃ আিজজ �শখ এমলাক ��ষ �ষক জলমা 4711271813736

855 �মাঃ জািকর �হােসন আশরাফ �হােসন ��ষ �ষক জলমা 4711271817532

856 কা� �শখ �ত ধ� �শখ ��ষ �ষক জলমা 4711271817443

857 লাইলা �বগম �মাঃ কিবর নারী �িহনী জলমা 4711271816007

858 আছমা �বগম শিহ�ল ইসলাম নারী �িহনী জলমা 4711271818442
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859 সািলমা সাম�ল গাজী নারী �িহনী জলমা 4711271816012

860 �� �বগম আেনায়ার �শখ নারী �িহনী জলমা 4711271817427 01964-132556

861 জােবদা �বগম �মাঃ হািনফ �শখ নারী �িহনী জলমা 4711271815967

862 লতা �বগম শিরফ �শখ নারী �িহনী জলমা 4711271817428

863 হািলমা �বগম মােলক িশকদার নারী �িহনী জলমা 4711271817062

864 আছমা �বগম �মাঃ জালাল খা নারী �িহনী জলমা 4711271815042

865 �মা হাওলাদার জািহ�ল ইসলাম নারী �িহনী জলমা 4711271000704

866 নািছমা �বগম সালমা গাজী নারী �িহনী জলমা 471127181

867 আ�ল �হােসন �ত মিনর উ�ীন ��ষ �ষক জলমা 4711271814654

868 �মাঃ রােজল আ�ল কােদর ��ষ �ষক জলমা 4711271817937

869 শাম�নাহার �ত আঃ আিজজ নারী �িহনী জলমা 4711271813982

870 জািমলা �বগম আঃ জ�ার নারী �িহনী জলমা 4711271814642

871 মাক�দা �বগম খােলক গাজী নারী �িহনী জলমা 4711271814492

872 িরিজয়া �বগম ��ত আলী নারী �িহনী জলমা 4711271814117

873 িন�ফা ইয়াসিমন আঃ লিতফ নারী �িহনী জলমা 4711271814559

874 আঃ মােলক হােসম হাওঃ ��ষ �ষক জলমা 4711271813891

875 িবউ� �বগম সাম�র রহমান নারী �িহনী জলমা 4711271814801

876 জাহানারা �বগম বা�ল হাওলাদার নারী �িহনী জলমা 471127181

877 সালমা �বগম আলতাফ �হােসন নারী �িহনী জলমা 4711271818965 01923-181172

878 �জানাব আলী �ত �টেনা সানা ��ষ �ষক জলমা 4711271813702

879 �হােসন আলী �ত শহর আলী ��ষ �ষক জলমা 4711271813691

880 তমলাক �ত হাসান ��ষ �ষক জলমা 4711271813734

881 �রােমছা ইছাক নারী �িহনী জলমা 4711271817968

882 আঃ জিলল খা �ত এেলম ��ষ �ষক জলমা 4711271818105

883 রিহমা িশরা�ল হক নারী �িহনী জলমা 4711271819098 01916-431812

884 মােজদা �বগম আঃ মােলক নারী �িহনী জলমা 4711271818956
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885 সালমা ইমা�ল নারী �িহনী জলমা 4711271819240

886 জাহানারা আ�ল বাশার নারী �িহনী জলমা 4711271819157

887 �সিলম আিতয়ার নারী �িহনী জলমা 4711271819230

888 মেনায়ারা আঃ মা�ান নারী �িহনী জলমা 4711271810256

889 �হলাল শহর আলী ��ষ �ষক জলমা 4711271818283

890 রীনা মহািসন নারী �িহনী জলমা 4711271819150

891 িমনারা �বগম জ�ার নারী �িহনী জলমা 4711271818401

892 নাছিরন �সাহরাব নারী �িহনী জলমা 4711271817954

893 ফািরকা আ� ব�ার নারী �িহনী জলমা 4711271816960 01728-946434

894 সােলহা বােরক নারী �িহনী জলমা 4711271815149

895 হািলম �ত মক�ল নারী �িহনী জলমা 471127181

896 ম� �বগম �দােলায়ার নারী �িহনী জলমা 4711271817437

897 �ল�ম �ত আঃ রা�াক নারী �িহনী জলমা 4711271816899

898 �� �বগম �ত �নহাল নারী �িহনী জলমা 4711271816478

899 �মাঃ নািসম এ,িব, এম মহািসন ��ষ �ষক জলমা 4711271000105

900 হািমদা ��িময়া নারী �িহনী জলমা 4711271817292

901 কিবর উি�ন আঃ গ�র ��ষ �ষক জলমা 4711271818378

902 কির�ন �বগম সমজান আলী নারী �িহনী জলমা 4711271816763

903 আলমগীর আঃ রা�াক ��ষ �ষক জলমা 4711271817322

904 জািমলা �বগম হােজরা নারী �িহনী জলমা 4711271816522

905 �র ইসলাম �সেক�ার ��ষ �ষক জলমা 4711271816527

906 স�া ই�ািহম নারী �িহনী জলমা 4711271816773

907 মেনায়ারা রিফক নারী �িহনী জলমা 4711271000022

908 হা�ন হাওলাদার আতাহার ��ষ �ষক জলমা 4711271816758 01782-720094

909 �ববী �বগম সিফকউি�ন নারী �িহনী জলমা 4711271816173

910 পা�ল জামাল নারী �িহনী জলমা 4711271816326
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911 খািদজা আ��াহ নারী �িহনী জলমা 4711271817775

912 �জাহরা �মাঃ সাইদ নারী �িহনী জলমা 4711271816518

913 সািবনা আঃ হািলম নারী �িহনী জলমা 4711271817994

914 রিশদা �বগম জাহা�ীর নারী �িহনী জলমা 4711271818330

915 আঃ মিজদ আঃ জ�ার ��ষ �ষক জলমা 4711271817961

916 রিবউল আমীর আলী ��ষ �ষক জলমা 4711271819218

917 �রেবকা �বগম �দেলায়ার নারী �িহনী জলমা 4711271819202

918 ��র আ�ার আিজ�ল ইসলাম নারী �িহনী জলমা 4711271815620

919 কিহ�র আরশাদ নারী �িহনী জলমা 4711271815096

920 আেলয়া আঃ হািকম নারী �িহনী জলমা 4711271818633

921 আঃ হািকম �ত �মাসেলম ��ষ �ষক জলমা 4711271819076

922 �মােমনা গ�র নারী �িহনী জলমা 4711271819058 01991-874508

923 �দয় রনিজৎ ��ষ �ষক জলমা 47112710000407

924 আঃ রিশদ �মাবারক ��ষ �ষক জলমা 4711271815091

925 রনিজনা �বগম �মাসােরফ নারী �িহনী জলমা 4711271819121

926 হািফজা �মাঃ আকবার নারী �িহনী জলমা 4711271814643

927 �হনা শাহ আলম নারী �িহনী জলমা 4711271816970

928 �ছাহরাব �ত আেনায়ার ��ষ �ষক জলমা 4711271816584

929 হািলমা সাইদ নারী �িহনী জলমা 4711271818426

930 �রখা �বগম আছলাম নারী �িহনী জলমা 4711271818903

931 মিরয়ম �বগম জিলল নারী �িহনী জলমা 4711271815103

932 জামাল আেনায়ার ��ষ �ষক জলমা 4711271818602 01992-0108003

933 অেলকা কিবর নারী �িহনী জলমা 4711271814463

934 আকবার কাওছার ��ষ �ষক জলমা 4711271815037

935 শাহানারা মা�ম নারী �িহনী জলমা 4711271819054

936 �র� �বগম আলম নারী �িহনী জলমা 4711271819057



�: নাম িপতা/�ামীর নাম 
��ষ/

মিহলা
�পশা �াম ওয়াড � জলমা 

জাতীয় পিরচয়

প� নং

�ভা�ার �মাবাইল

নং

সং�� িডলােরর

নাম

িডলােরর

�মাবাইল নং

937 �ছেনরা �ন�র নারী �িহনী জলমা 4711271815082

938 ছিকনা �র ইসলাম নারী �িহনী জলমা 4711271818819

939 ��া রানী িনিখল নারী �িহনী জলমা 471127181

940 গীতা িব�াস িনিখল নারী �িহনী জলমা 4711271814545

941 কাকলী �গালদার পিব� �মার নারী �িহনী জলমা 471127100185

942 ��র �ণব �গালদার নারী �িহনী জলমা 4711271813979

943 �িনতা রায় িকংকর রায় নারী �িহনী জলমা 471127181

944 ��হলতা িবমল সরকার নারী �িহনী জলমা 4711271813968

945 িবউ� �বগম শিফ�ল নারী �িহনী জলমা 4711271817232

946 �সফালী মিজদ নারী �িহনী জলমা 4711271815053

947 �খােদজা �ছা নারী �িহনী জলমা 4711271815758

948 পািপয়া সাবা�ল নারী �িহনী জলমা 4711271815642

949 আি�য়া জ�ার নারী �িহনী জলমা 4711271815230

950 রিহমা ইয়ািছন খা ��ষ �ষক জলমা 4711271000010

951 �মাঃ ��ল ইসলাম �ত �মাছেলম ��ষ �ষক জলমা 4711271816694

952 মিন��ামান �মাঃ বা�ল ��ষ �ষক জলমা 4711271000013

953 �রােকয়া �মাঃ আলী নারী �িহনী জলমা 4711271816184

954 জিল কাওছার নারী �িহনী জলমা 4711271818314

955 রিহমা �র ইসলাম নারী �িহনী জলমা 4711271817539

956 নািগ �স �বগম ই�ািহম নারী �িহনী জলমা 4711271816011

957 বদ��ামান �ত ইসহাক ��ষ �ষক জলমা 4711271815970

958 �মা�ার সানা �ত তােহর সানা ��ষ �ষক জলমা 4711271818606

959 ছােয়ম উি�ন �ত �নহাল উি�ন ��ষ �ষক জলমা 4711271814467 01964-132616

960 হািমদা �বগম িসি�ক �শখ নারী �িহনী জলমা 4711271819348

961 মরিজনা �বগম ��ল ইসলাম নারী �িহনী জলমা 4711271819091

962 ফিরদা আঃ লিতফ নারী �িহনী জলমা 4711271819346



�: নাম িপতা/�ামীর নাম 
��ষ/

মিহলা
�পশা �াম ওয়াড � জলমা 

জাতীয় পিরচয়

প� নং

�ভা�ার �মাবাইল

নং

সং�� িডলােরর

নাম

িডলােরর

�মাবাইল নং

963 আঃ রিহম ি�ত আকছার িশকদার ��ষ �ষক জলমা 4711271814489

964 নাজমা �বগম সামাদ হাওঃ নারী �িহনী জলমা 4711271815217

965 �� �বগম �ৎফর নারী �িহনী জলমা 4711271816198

966 আ�ল কালাম �ত মিমন উি�ন ��ষ �ষক জলমা 4711271815436

967 �মাঃ জামাল �শখ �ত হােসম আলী ��ষ �ষক জলমা 4711271815054 01938-66

968 তািনয়া �বগম আসলাম নারী �িহনী জলমা 4711271000668

969 �মাঃ �সিলম �লিময়া ��ষ �ষক জলমা 4711271818609

970 জািকয়া মিনর নারী �িহনী জলমা 4711271815104

971 চানিময়া �ত আ�ল ��ষ �ষক জলমা 4711271815189

972 রােবয়া �বগম িফেরাজ নারী �িহনী জলমা 4711271000537

973 ব�ল ছেরায়ার নারী �িহনী জলমা 4711271000095

974 �রজাউল �ত ছেরায়ার ��ষ �ষক জলমা 4711271815049

975 আঃ রা�াক আঃ মা�ান ��ষ �ষক জলমা 471127181

976 কাকলী আ�ার আ�াস নারী �িহনী জলমা 4711271816085

977 খািদজা �সিলম নারী �িহনী জলমা 4711271814987

978 সািফয়া আঃ হাই নারী �িহনী জলমা 4711271814977 01762-119896

979 �মেহ�ন �বগম �মাসেলম নারী �িহনী জলমা 4711271816847

980 জােবদা ইনতাজ নারী �িহনী জলমা 4711271818377

981 আেসনা আ�ার নারী �িহনী জলমা 4711271818406

982 �রািজনা রাজ নারী �িহনী জলমা 4711271818699

983 �জসিমন �ত মিমন উি�ন নারী �িহনী জলমা 4711271816400

984 মা�ম �তমিকত ��ষ �ষক জলমা 4711271816552

985 �রয বা� আঃ গণী নারী �িহনী জলমা 4711271815581

986 আরতী ি�িতশ ম�মদার নারী �িহনী জলমা 4711271814292

987 �শফালী িব�াস �কাশ নারী �িহনী জলমা 4711271814372

988 প�া �গালদার অ�� রতন নারী �িহনী জলমা 4711271814351
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989 নাছিরন �বগম �ছাহরাব নারী �িহনী জলমা 4711271817954

990 হািল �বগম ইউ�ফ নারী �িহনী জলমা 4711271818950

991 পারভীন �বগম �িজবর নারী �িহনী জলমা 4711271816201

992 আজিমন ��ল নারী �িহনী জলমা 4711271815443

993 �সিলনা �বগম �লিময়া নারী �িহনী জলমা 4711271815608

994 হাওয়া বা�ল নারী �িহনী জলমা 4711271818600

995 �মাঃ শিহদ �মাতাহার ��ষ �ষক জলমা 4711271818032

996 পা�ল কাওছার নারী �িহনী জলমা 471127181

997 রিহমা �বগম নারী �িহনী জলমা 4711271816476

998 তহিমনা �বগম মিজদ গাজী নারী �িহনী জলমা 4711271814866

999 নাজমা �বগম �ত ইসমাইল নারী �িহনী জলমা 4711271814401

1000 �মােমনা �বগম আঃ ছা�ার নারী �িহনী জলমা 4711271815475

1001 আেনায়ারা �বগম আঃ হািমদ নারী �িহনী জলমা 4711271815373

1002 জাহা�ীর হাওঃ বাদশা ��ষ �ষক জলমা 4711271817197

1003 �িল িবিব তিকমি�ন নারী �িহনী জলমা 4711271815233

1004 পারিভন �বগম নজ�ল ইসলাম নারী �িহনী জলমা 4711271874077

1005 আছমা �বগম মাহ�জ �মাড় নারী �িহনী জলমা 4711271813953

1006 চ�া �বগম আলী আকবর নারী �িহনী জলমা 4711271815878

1007 পা�ল �বগম জারিজত �শখ নারী �িহনী জলমা 4711271819344

1008 িদলারা জামান মিন�ল নারী �িহনী জলমা 4711271819214

1009 নজ�ল ইসলাম �লতান িশকদার ��ষ �ষক জলমা 4711271818087

1010 রওশান আরা আঃ মিতস �ইয়া নারী �িহনী জলমা 4711271818029

1011 �মাঃ িশরা�ল হাওঃ �মাঃ ইসমাইল ��ষ �ষক জলমা 4711271816940

1012 �ল�ম িবিব খােলক �শখ নারী �িহনী জলমা 4711271815863

1013 আসলাম �াপারী অ�� রতন ��ষ �ষক জলমা 4711271816377

1014 �লতানা �বগম আেনায়ার �হােসন নারী �িহনী জলমা 4711271816151
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1015 রািজয়া �লতানা আঃ জ�ার নারী �িহনী জলমা 4711271815852

1016 চান আলী �শখ �ন�র আলী ��ষ �ষক জলমা 4711271815753

1017 কাজী রহমা��াহ �ত �লতান গাজী ��ষ �ষক জলমা 4711271813834

1018 ছায়রা �বগম আ��াহ নারী �িহনী জলমা 4711271815055

1019 �মাঃ রিফ�ল ইসলাম তাই�ল ইসলাম ��ষ �ষক জলমা 4711271815466

1020 আিছয়া �বগম �মাঃ �ছারাফ হাওলাদার নারী �িহনী জলমা 4711271813828

1021 শরীফা �বগম �ত মজ� হাওলাদার নারী �িহনী জলমা 4711271000002

1022 �ছতারা �বগম আঃ স�র নারী �িহনী জলমা 471127181

1023 �রািজনা �বগম �মাঃ িমজা�র নারী �িহনী জলমা 4711271813429

1024 �মাঃ আ� ব�ার িছি�ক �ত অেহদ আলী গাজী ��ষ �ষক জলমা 4711271817295

1025 �মাঃ মা�ার �জায়া�ার �মাঃ তা�ক �জায়া�ার ��ষ �ষক জলমা 4711271817231

1026 �মাঃ এরশাদ আলী গাজী �ত এনতাজ আলী ��ষ �ষক জলমা 471127181

1027 �খাকন �জায়া�ার আতাহার আলী ��ষ �ষক জলমা 471127181

1028 �মাঃ অিলউর রহমান �মাঃ হািব�র রহমান ��ষ �ষক জলমা 471127181

1029 শিরফা �বগম আিম�ল গাজী নারী �িহনী জলমা 4711271814236

1030 �জসিমন নাহার �রাক��ামান ��ষ �ষক মাথাভাং�া 4 জলমা 

1031 িশ� �বগম ফা�ক সরদার মিহলা �িহনী মাথাভাং�া 4 জলমা 4711271814237

1032 �জােবদা �বগ, আঃ রিশদ গাজী মিহলা �িহনী মাথাভাং�া 4 জলমা 4711271814232

1033 �রজাউল ইসলাম �ত আেবদ আলী ��ষ �ষক মাথাভাং�া 4 জলমা 4711271814821

1034 লাখী �বগম আশরাফ গাজী ��ষ �ষক মাথাভাং�া 4 জলমা 4711271000532

1035 �ৎফর রহমান �ত �নহাজউি�ন ��ষ �ষক মাথাভাং�া 4 জলমা 4711271803807

1036 সিখনা িবিব �মাখেছদ মিহলা �িহনী মাথাভাং�া 4 জলমা 471127181

1037 �মাঃ গাউস সরদার �মাবারক সরদার ��ষ �ষক মাথাভাং�া 4 জলমা 4711271814257

1038 রােবয়া �বগম সেলাজান মিহলা �িহনী মাথাভাং�া 4 জলমা 4711271813694

1039 হাসমত সানা সাফর আহে�দ সানা ��ষ �ষক মাথাভাং�া 4 জলমা 

1040 আঃ ওহাব �মা�া শািফউ�ি�ন �মা�া ��ষ �ষক মাথাভাং�া 4 জলমা 
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1041 আঃ হালীম গাজী হািব�র গাজী ��ষ �ষক মাথাভাং�া 4 জলমা 

1042 কাজল �বগম সাহাদাৎ �হােসন মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 

1043 �মাঃ মা�ন আ�ল হািকম ��ষ �ষক হিরণটানা 4 জলমা 

1044 �মাঃ �র ইসলাম ফজ�র রহমান ��ষ �ষক হিরণটানা 4 জলমা 

1045 �মাঃ রিফ�ল ইসলাম �ত ফজ� �শখ ��ষ �ষক হিরণটানা 4 জলমা 

1046 �মাঃ �সাহাগ ফরাজী মা�ান ফরাজী ��ষ �ষক হিরণটানা 4 জলমা 

1047 �মাঃ মিতয়ার রহমান �ত বাহা�র �শখ ��ষ �ষক হিরণটানা 4 জলমা 

1048 মাহা�দা �মাঃ জামাল মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 

1049 �মাঃ জিজব আিতয়ার রহমান মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 

1050 আেবদা �বগম ইয়ািছন গাজী মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271816852

1051 আকিলমা �বগম �ত আশরাফ আলী মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271817325

1052 রিহমা �বগম �মাঃ �লাকমান  মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271814705

1053 নািসমা �বগম শাম�ল হক মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271817834

1054 �সিলনা �বগম িসি�ক �শখ মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271819035

1055 �খােদজা �বগম �মাঃ �ৎফর রহমান মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271817462

1056 সিজ�ন �বগম িসরা�ল ইসলাম মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271816918

1057 �জছিমন আ�ার শিফ�ল ইসলাম মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271000887

1058 িশখা �বগম ইকবাল �হােসন মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271817513

1059 আেলয়া �বগম �মা�ািফ�র রহমান মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271816240

1060 রােবয়া �বগম �ত আেলক গাজী মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271816851

1061 মযনা �বগম ইউ�ফ আলী সরদার মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271815051

1062 �জসিমন �বগম জাহান আলী খ� মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271815043

1063 সািহদা �বগম ইয়ার আলী িমেন মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 471127181568

1064 রািজয়া �বগম �র �হােসন বাগচী মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271814457

1065 হােজয়া �বগম �মাসেলম আলী মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271000002

1066 রিবউল ইসলাম �মাঃ �র �হােসন ��ষ �ষক হিরণটানা 4 জলমা 4711271000589
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1067 িসরা�ল �শখ �ত আহ�দ �মাতােলব ��ষ �ষক হিরণটানা 4 জলমা 4711271817711

1068 আ�র রব হাওলাদার �ত ইমান উি�ন হাওলাদার ��ষ �ষক হিরণটানা 4 জলমা 4711271816629

1069 স�া �বগম ই�ািহম �শখ মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271816773

1070 ��ল ইসলাম �ত �মাসেলম ফরাজী ��ষ �ষক হিরণটানা 4 জলমা 4711271816614

1071 জাকািরয়া �হােসন �মাঃ শাহা আলম ��ষ �ষক হিরণটানা 4 জলমা 4711271000282

1072 রােবয়া �বগম �মাঃ বািছর উি�ন মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271814409

1073 হািসনা �বগম �মাঃ �সাবাহান �শখ মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271819047

1074 সােলহা �বগম জাকার হাওলাদার মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271816529

1075 নাসিরন �বগম জািহদ গাওলাদার মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271816530

1076 নিবজান �বগম খােলক খিল� মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271000205

1077 গীতা িব�াস িনিখল িব�াস মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271814545

1078 মহারানী বাড়ই জনারধন বাড়ই মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271814295

1079 ��হলতা সরকার িবমল সরকার মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271813968

1080 নিমতা �গালদার �ত �িনল �গালদার মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271813987

1081 িলিপকা �গালদার অ�� রতন �গালদার মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271814352

1082 মাহা�দা �বগম জাহা�ীর গাজী মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271814739

1083 ময়�ল �বগম আমীর আলী গাজী মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271817136

1084 িশ� �বগম কামাল �হােসন মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271817931

1085 সােলয়া �বগম আইব আলী িশকদার মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271816958

1086 মরজানা �বগম আতা�ল �হােসন মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271816952

1087 �মাঃ আ�ল মা�ান �শখ �ত মিমন উি�ন ��ষ �ষক হিরণটানা 4 জলমা 4711271817263

1088 রিহমা �বগম �হািববার �শখ মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271817914

1089 িশ�ী �বগম আহ�দ খােলক মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271816003

1090 �মেহদী হাসান বা� �মাঃ ম� মি�ক ��ষ �ষক হিরণটানা 4 জলমা 4711271816003

1091 �হেলনা �বগম হািবব হাওলাদার মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271817328

1092 খিল�র রহমান বািরক সরদার ��ষ �ষক হিরণটানা 4 জলমা 4711271000005
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1093 আ�ল গাজী �ত আেহদ আলী ��ষ �ষক হিরণটানা 4 জলমা 4711271817037

1094   িমেসস �দালনা আ�ল জ�ার মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271817035

1095 �সােমনা �বগম আনতাজ �শখ মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271816002

1096 ম�য়ারা �বগম �র �মাহা�দ গাজী মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271818287

1097 �েলখা �বগম �ীন �মাহা�দ �শখ মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271817978

1098 �জ�ে�ছা ইিত আ� জাফর মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271818288

1099 আিমর আলী �ত আইন উি�ন ��ষ �ষক হিরণটানা 4 জলমা 4711271818397

1100 �মা হাওলাদার জািহ�ল ইসলাম মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271817045

1101 রািহলা �বগম ইসহাক খা মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271000704

1102 কাজী আ�ল কালাম �ত মিজদ কাজী মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271815125

1103 খিল�র রহমান মিজদ হাওলাদার মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271814003

1104 পারভীন �বগম হা�ন �শখ মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271817311

1105 আ�মান আ�ার আহেমদ �মাতােলব মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271817725

1106 িনহা�ল �বগম �ছারাব িব�াস মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271817724

1107 বা�ল �হােসন জয়�উি�ন আহে�দ ��ষ �ষক হিরণটানা 4 জলমা 4711271000005

1108 সালমা �বগম ইসমাইল গাজী মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271815248

1109 আ� ব�র �ত �ত�ব আলী ��ষ �ষক হিরণটানা 4 জলমা 4711271817338

1110 রােবয়া �বগম �মাঃ ইউ�ফ মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271816504

1111 �গালনাহার �বগম �মা�ন কিবর মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271815126

1112 ��ল আিমন আ�ব আলী ��ষ �ষক হিরণটানা 4 জলমা 4711271815228

1113 �খাকন হাজরা কিরম হাজরা ��ষ �ষক হিরণটানা 4 জলমা 4711271817885

1114 িফিন �বগম �মাফাে�ল মীর মিহলা �ষক হিরণটানা 4 জলমা 4711271814084

1115 সিকনা �বগম কামাল খ�কার মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271814352

1116 হািসনা �বগম �র ইসলাম �জায়া�ার মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271817672

1117 হািফজা �বগম  রােসল িমনা মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271817154

1118 �জসিমন �বগম ��স খা মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271815853
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1119 �হনা �বগম �মািমনা িব�াস মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271816875

1120 ঝণ �া খা�ন খােলক �শখ মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271815860

1121 কাম�ল ইসলাম �হকমত আলী ��ষ �ষক হিরণটানা 4 জলমা 4711271815862

1122 কাম��ামান হাওলাদার হািকম হাওলাদার ��ষ �ষক হিরণটানা 4 জলমা 4711271814033

1123 জালাল খান আিমর �হােসন ��ষ �ষক হিরণটানা 4 জলমা 4711271817746

1124 মক�ল �হােসন �ত কালাচাদ �মা�া ��ষ �ষক হিরণটানা 4 জলমা 4711271814997

1125 শারিমন আ�ার হা�ান সরদার মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271814078

1126 �লাকমান �শখ �ত ��ল হক ��ষ �ষক হিরণটানা 4 জলমা 4711271818045

1127 �রােমনা �লতানা রিবউল ইসলাম মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271817423

1128 মমতাজ খা�ন সামাদ মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271815576

1129 িফেরাজা �বগম খায়�ল আলম মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271817043

1130 চ�া �বগম মিতয়ার রহমান মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271817391

1131 িরনা �বগম �ত আ�র লিতফ মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271815906

1132 হািসনা �বগম আেনায়ার �বগম মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271817774

1133 সবকনা �বগম সালাম �শখ মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271815325

1134 নজ�ল �শখ �ত পেহল উি�ন ��ষ �ষক হিরণটানা 4 জলমা 4711271814400

1135 সিখনা �বগম কামাল হাওলাদার মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271816934

1136 �িফয়া �বগম হা�ন হাওলাদার মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271815917

1137 আয়শা �বগম শািহন �শখ মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271817748

1138 ��া হাওলাদার হা�ন হাওলাদার ��ষ �ষক হিরণটানা 4 জলমা 4711271810673

1139 �িব �বগম �দেলায়ার ত�কদার মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271817815

1140 �শখ আঃ ছােলক �ত আঃ হািকম ��ষ �ষক হিরণটানা 4 জলমা 4711271815237

1141 �মাঃ শিহ�ল ইসলাম �র �মাহা�দ �শখ ��ষ �ষক হিরণটানা 4 জলমা 4711271817544

1142 �মাঃ �লাল �মাঃ হজরাত আলী ��ষ �ষক হিরণটানা 4 জলমা 471127181

1143 নাজমা �বগম ��া �চৗ�ির মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271815975

1144 �য � বা� �বগম আঃ গিণ খ� মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 471127181
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1145 আ�ল কালাম আজাদ আনছার হাওলাদার ��ষ �ষক হিরণটানা 4 জলমা 4711271000021

1146 আ�ল হািলম �ত আ�ল মােলক ��ষ �ষক হিরণটানা 4 জলমা 471127181

1147 �িবনা �বগম বায়িজদ গাজী মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271815218

1148 �িফয়া �বগম �ত আঃ হািকম মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271817561

1149 �জাবায়দা �বগম আ� জাফর হাওলাদার মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271817680

1150 হািস �বগম ��ম �শখ মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271814966

1151 �জা�া �বগম �রিশদা িশকারী মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271812355

1152 আ� ব�র আঃ মিজদ হাওলা; মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271817448

1153 িজ�া�ে�ছা রােশদ �শখ মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271818255

1154 ময়না �বগম আ�ল আহাদ �শখ মিহলা �িহনী হিরণটানা 4 জলমা 4711271000014

1155 সমীরণ ঢালী �ত মেনার�ন ঢালী ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271819751

1156 ��� রায় �ত যতীশ রায় ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271820311

1157 সমর িব�াস �ত ভবকা� িব�াস ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271026213

1158 িন�ন ম�ল  �ত িন�ন ম�ল ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271819973

1159 ��ল �গালদার �ক�ান �গালদার মিহলা �িহনী ঝড়ভা�া জলমা 4711271820142

1160 রণিজৎ কিবরাজ �ত অ�� কিবরাজ ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711345212568

1161 িব�পদ চ�াটািজ� �ত ধীের�� চ�াটািজ� ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271820318

1162 সমর �গালদার �ত অিজত �গালদার ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271819935

1163 বিণতা �গালদার �িনল �গালদার মিহলা �িহনী ঝড়ভা�া জলমা 471127181

1164 িবিরি� �গালদার �ত ল�ীকা� �গালদার ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271819863

1165 িনেজলী কিবরাজ দীপংকর কিবরাজ মিহলা �িহনী ঝড়ভা�া জলমা 4711271819822

1166 মি�কা সরকার পিরমল সরকার মিহলা �িহনী ঝড়ভা�া জলমা 4711271000046

1167 মিনষা ম�ল তপন ম�ল মিহলা �িহনী ঝড়ভা�া জলমা 4711271819803

1168 িমনতী �গালদার �দবদাস �গালাদার মিহলা �িহনী ঝড়ভা�া জলমা 4711271820238

1169 ঠা�রদাস �গালদার �ত িশবপদ �গালদার ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271819926

1170 রেমশ �গালদার �ত নিলনী �গালদার ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271820308
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1171 �নাথ ম�ল ��পদ ম�ল ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271819785

1172 উষা রানী সাহা �ত �ধাময় সাহা মিহলা �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271820309

1173 সাধন �গালদার �ত সারদা  �গালদার ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271820316

1174 সাগর কিবরাজ প�ানন কিবরাজ ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271819781

1175 অেশাক �গালদার ��পদ �গালদার ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271819838

1176 িশ�ল �গালদার �ত আন� �গালদার ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271820168

1177 িব�ল কিবরাজ বীেরন কিবরাজ ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271820424

1178 �গৗতম �গালদার অমল �গালদার ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271819831

1179 পিরচয় �গালদার �ত ��� �গালদার ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271820494

1180 বাদশা শরীফ ফজলল হক রিশদ ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271819795

1181 িলটন �গালদার সিজব �গালদার ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271819945

1182 �মােরশ �গালদার �ত �বপদ �গালদার ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271819947

1183 অজয় �গালদার �ত নলীিন �গালদার ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271820390

1184 ফিরদা �বগম আ�ল মিজদ হাওলাদার মিহলা �িহনী ঝড়ভা�া জলমা 4711271819967

1185 �ামল �গালদার �ত িজেত�নাথ �গালদার ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4798517240645

1186 ঝণ �া বাড়ই �ত দীপক বাড়ই মিহলা �িহনী ঝড়ভা�া জলমা 4711271820388

1187 আ�ল কােশম �ত আমীর আলী ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271820037

1188 আ�ল কােশম গাজী �ত �র �মাহা�দ গাজী ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271820069

1189 মা�ান গাজী �র ব� গাজী ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271820066

1190 �িফয়া �বগম ইউ�ফ মিহলা �িহনী ঝড়ভা�া জলমা 4711271820145

1191 পা�ল কিবরাজ সমীর কিবরাজ মিহলা �িহনী ঝড়ভা�া জলমা 4711271820160

1192 ��রাম ম�ল �ত জয়েদব ম�ল ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271820163

1193 লািখ �বগম জামাল হাওলাদার মিহলা �িহনী ঝড়ভা�া জলমা 4711271820419

1194 ইউ�ফ ফিকর �ত �গালাম র�ল ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271820419

1195 বাব� �গালদার �তৈশেল�নাথ �গালদার ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271819794

1196 �লসী দাস �লাল �গালদার ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271820219
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1197 রিফ�ল ইসলাম শওকত আলী �শখ ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271819992

1198 িমলন �গালদার অিন�নাথ �গালদার ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271819920

1199 বীজন �গালদার �ত িশবপদ �গালদার ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271820236

1200 জগদীশ �গালদার �ত অ�� �গালদার ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271819867

1201 আেলাপিত �গালদার অতীত �গালদার ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271820275

1202 নারায়ণ ম�ল শরৎ চ� ম�ল ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271819960

1203 শনিজৎ ম�ল রােজ�নাথ ম�ল ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271820192

1204 �গৗতম কিবরাজ �গািব� কিবরাজ ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271000373

1205 রিফ�ল ইসলাম আ�ল কােশম ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271820514

1206 জাহানারা �বগম জাহা�ীর  মিহলা �িহনী ঝড়ভা�া জলমা 4711271821184

1207 আলী আকবার �ত আ�ল কােশম ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271820009

1208 �নপাল হীরা �ত মেহ� হীরা ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271819898

1209 �িনল বাড়ই �ি�ম� বাড়ই ��ষ �ষক দরগাতলা জলমা 4711271821038

1210 �েখ� �গালদার ��পদ �গালদার ��ষ �ষক দরগাতলা জলমা 4711271820893

1211 �কাশ রায় �ত ��পদ রায় ��ষ �ষক দরগাতলা জলমা 4711271821136

1212 আনারিত িব�াস তারক িব�াস মিহলা �িহনী দরগাতলা জলমা 4711271820907

1213 আঃ ছা�ার হাওলাদার �মাঃ ধ� িময়া ��ষ �ষক দরগাতলা জলমা 4711271821077

1214 বাব� চ�বত� �ত জগদীশ চ�ওবত� ��ষ �ষক দরগাতলা জলমা 4795124443560

1215 কিনকা রায় �ত িনিশকা� রায় মিহলা �িহনী দরগাতলা জলমা 4711271820900

1216 অেলাক রায় �ত গেনশ রায় ��ষ �ষক দরগাতলা জলমা 4711271820874

1217 িবধান �গালদার �ত অিনল �গালদার ��ষ �ষক দরগাতলা জলমা 4711271820909

1218 রাম�সাদ রায় �ত ��পদ রায় ��ষ �ষক দরগাতলা জলমা 4711271820964

1219 ��পদ রায় �ত িহমাং� রায় ��ষ �ষক দরগাতলা জলমা 4711271821041

1220 আঃ রা�াক ��ল আিমন স�ার ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 4711271820123

1221 অিনতা �গালদার িবকাশ �গালদার মিহলা �িহনী ঝড়ভা�া জলমা 47112718

1222 স��া রায় পিরমল রায় মিহলা �িহনী দরগাতলা জলমা 4711271820872
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1223 ননীেগাপাল �গালদার শরৎ �গালদার ��ষ �ষক দরগাতলা জলমা 4711271819631

1224 জগদীশ কাল �ত কািলবর কাল ��ষ �ষক দরগাতলা জলমা 4711271819630

1225 কািলদাস রায় �ত হিরপদ রায় ��ষ �ষক দরগাতলা জলমা 4711271087665

1226 �াম�সাদ িব�াস �ত �েজন িব�াস ��ষ �ষক দরগাতলা জলমা 4711271819635

1227 �গাপাল িব�াস �ত দীনব�  িব�াস ��ষ �ষক দরগাতলা জলমা 4711271819614

1228 িব��ৎ রায় �ত  িবলাস রায় ��ষ �ষক দরগাতলা জলমা 4711271819534

1229 �করামত আলী ঘরামী �ত তেলফ ঘরামী ��ষ �ষক দরগাতলা জলমা 4711271819702

1230 �শা� রায় �ত �িধর রায় ��ষ �ষক দরগাতলা জলমা 4711271819674

1231 জীবন ঢালী �ত নেগন ঢালী ��ষ �ষক দরগাতলা জলমা 4711271819610

1232 �ভাস ঢালী �ত নেগন ঢালী ��ষ �ষক দরগাতলা জলমা 4711271819611

1233 ��পদ রায় �ত রিশক রায় ��ষ �ষক দরগাতলা জলমা 4711271819636

1234 িবকাশ ম�ল �ত ধীের�নাথ ম�ল ��ষ �ষক চরা জলমা 4711271819480

1235 িমলন িব�াস মিতলাল িব�াস ��ষ �ষক চরা জলমা 4711271819472

1236 �হাসেনআরা �বগম এখলাস �শখ মিহলা �িহনী রাে�মারী জলমা 4711271820800

1237 �ামল বকসী �ত রবী�নাথ বকসী ��ষ �ষক রাে�মারী জলমা 4711271820748

1238 িবজন �গালদার ��� �গালদার ��ষ �ষক রাে�মারী জলমা 4711271820717

1239 িফেরাজা �বগম �সেক�ার আলী মিহলা �িহনী রাে�মারী জলমা 4711271820410

1240 �শফালী ম�ল �ত ি�েজ�নাথ ম�ল মিহলা �িহনী রাে�মারী জলমা 4711271820648

1241 ফােতমা �বগম  �ত মিজদ �ি� মিহলা �িহনী রাে�মারী জলমা 4711271820426

1242 পারভীন �বগম �দেলায়ার �হােসন মিহলা �িহনী রাে�মারী জলমা 4711271820798

1243 �ভালানাথ �বরাগী �ত �ব�নাথ �বরাগী ��ষ �ষক রাে�মারী জলমা 4711271820735

1244 সাধন �গালদার �ত মেনাহর �গালদার ��ষ �ষক রাে�মারী জলমা 4711271820774

1245 �ধাং� �গালদার �ত �ােন�নাথ �গালদার ��ষ �ষক রাে�মারী জলমা 4711271820736

1246 �ামল �গালদার আ�েতাষ �গালদার ��ষ �ষক রাে�মারী জলমা 4711271820762

1247 �লমালা �গালদার �ত িজেত�নাথ �গালদার মিহলা �িহনী রাে�মারী জলমা 4711271820743

1248 �নাল ম�ল ��� ম�ল ��ষ �ষক রাে�মারী জলমা 4711271820706
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1249 লতা ম�ল �ত রেবন ম�ল মিহলা �িহনী রাে�মারী জলমা 4711271820478

1250 িশউলী রায় িব�পদ রায় মিহলা �িহনী রাে�মারী জলমা 4711271821234

1251 �গৗরপদ �গালদার �ত ঠা�রদাস �গালদার ��ষ �ষক রাে�মারী জলমা 4711271820684

1252 িবেবক ম�ল িবধান ম�ল ��ষ �ষক রাে�মারী জলমা 4711271820703

1253 হারাধন �গালদার �ত মেনাহর �গালদার ��ষ �ষক রাে�মারী জলমা 4711271820734

1254 ি�িতশ ম�ল �ত কালাচাদ ম�ল ��ষ �ষক রাে�মারী জলমা 4711271820721

1255 �দেলায়ার �হােসন �র ইসলাম হাওলাদার ��ষ �ষক রাে�মারী জলমা 4711271820797

1256 দীপংকর �গালদার �ত বা�েদব �গালদার ��ষ �ষক রাে�মারী জলমা 4711271820761

1257 �� রানী হালদার �ত িদবদাস হালদার মিহলা �িহনী রাে�মারী জলমা 47112718

1258 লিলতা ম�ল �ত রাস �মাহন ��ষ �ষক রাে�মারী জলমা 4711271820626

1259 ভারতী ম�ল �ত অ�� ম�ল মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271822064

1260 আ�ব�র িসি�ক �ত ��ম আলী ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271822378

1261 হােজরা �বগম �ত কাজী �সেক�ার মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271820838

1262 িফেরাজা �বগম মিজবর �শখ মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271821694

1263 িশিশর ম�ল িশবান� ম�ল ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271822349

1264 �সবাদাসী সরদার �ত �ঃখী রাম সরদার মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271822126

1265 হািবব �শখ �ত মােলক �শখ ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271822227

1266 �কাল শীল �ত শাি�র�ন শীল ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271821693

1267 �পন িম�ী কািত�ক িম�ী ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271000055

1268 নািদয়া আ�ার নদী সিফ�ল মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271821429

1269 আেনায়ারা �বগম �ত �মাদাে�র �শখ মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271917940

1270 ��ফা িবিব �ত হােফজ খান মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271000006

1271 শ�পা �বগম আ�ল ��স মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271822610

1272 �গৗেল�র �বগম ফা�ক �হােসন মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4794510350416

1273 আিজজ সরদার লা� সরদার ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271000008

1274 মেনার�ন ম�ল �ত অমল ম�ল ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271822338
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1275 রিভেনা �বগম �ামী: আিজ�ল মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 4711271821448

1276 �জাছনা �বগম �মা: আসলাম মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 4711271821972

1277 শিরফা আ�ার রিবউল ইসলাম মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 4711271822271

1278 িবকাশ িব�াস �ত: �ধ� িব�াস ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271822371

1279 আরতী হালদার  �: িবনয় হালদার মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 4711271821974

1280 নারিগস �বগম আ: মহারাজ গাজী মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 4798518266421

1281 �হািসনী ম�ল িনিখল ম�ল মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 4711271822038

1282 �মী �বগম �কারবান �মাড়ল মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 4711271821334

1283 ৪�রেহনা �বগম �সারাব �শখ মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 4711271821867

1284 শিহ�ল  ইসলাম �ত গহর গাজী ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271823017

1285 হািসনা �বগম কালাম সরদার মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 4711271822943

1286 হািকম �মাড়ল �: �গালাকী �মাড়ল ��ষ �ষক ওয়েজদ নগর জলমা 4711271

1287 জয়�� ম�ল �: �িরবাদ ম�ল ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271821936

1288 �কাশ  ম�ল �:  কািলপদ ম�ল ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271822061

1289 বি�নাথ হালদার �: জগদীশ হালদার ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271822356

1290 আিছয়া খা�ন �: সমেশর �শখ মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 4798525303813

1291 িব�ারানী সাহা �: অিজত সাহা মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 470116017730

1292 অনরী ম�ল �: গেনশ ম�ল মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 4711271821906

1293 �শা� ম�ল �: সে�াষ ম�ল ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271822034

1294 �ল�ম �বগম �মা: শহীদ �শখ মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 4711271821676

1295 আেলয়া �বগম আ: কােদর মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 4711271821373

1296 তাছিলমা �বগম �মা: ��ল িময়া মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 4711271821876

1297 মেনায়ারা �বগম ইসমাইল গাজী মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 4711271822702

1298 চ�ল হালদার �: �িলন হালদার ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271821980

1299 আ: ছা�ার �াপারী �: ইয়া�ব আলী ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271822495

1300 হর�জ আলী �শখ  �: নেবদ আলী �শখ ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271822746
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1301 �ি� রায় ম�য় ম�ল মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 4711271821607

1302 সমেরশ ম�ল �লাকনাথ ম�ল ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271822165

1303 �দেলায়ার �হােসন  �: আইজ উি�ন ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271821351

1304 অ�না িব�াস ��ল িব�াস মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 4711271822518

1305 আ�ল �হােসন আ: মােলক ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271823171

1306 আ: রব ফরাজী আিনচ আহে�দ ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271821422

1307 আ�াস আলী �শখ  �মাতাহার আলী ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271821348

1308 �শফালী  ম�ল িবকাশ ম�ল মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 4711271821958

1309 প�ব সরকার আন� সরকার ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271822084

1310 ইউ�প  খ�ন �: মিফজ ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271819661

1311 আেবজান �শখ �মেছর আলী ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271822106

1312 �কাশ ম�ল ��� ম�ল ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271822413

1313 �নাল িব�াস �: তািরনী িব�াস ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271822341

1314 �থী ম�ল �; নিলন ম�ল মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 4711271822093

1315 �েজন িমি� �: �দেবন িমি� ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271822059

1316 িচিন �বগম জাহাদীর আলম মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 95121390839

1317 রােবয়া �বগম সা�ল �হােসন মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 4711271822430

1318 িনজ�লাল িমি� �ত ��ধন িমি� ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271822012

1319 জাহানারা �বগম মা: মা�ান �শখ মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 4711271822009

1320 লসী রানী সরকার �: �নীল সরকার মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 4711271822621

1321 মহ�ল �বগম  আ�ল গাজী মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 4711271822509

1322 মা�ান �মা�া �: গ�র �মা�া ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271821473

1323 িপয়ারা �বগম �সাবাহান তা�কদার মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 4711271821631

1324 িবধান িব�াস �: �ধ� িব�াস ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271822400

1325 িবজন ম�ল িবপদ ম�ল ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271822190

1326 সনাতন িব�াস পিরমল িব�াস ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271822369
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1327 মেনাজ ম�ল ভজন ম�ল ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271822140

1328 আন� মি�ক �মা� মি�ক ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271822124

1329 আেলক �মাড়ল �মাবােরক �মাড়ল ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271822366

1330 উ�ম ম�ল �: রাধাকা� ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271822151

1331 তপন িব�াস �দব�ত িব�াস ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271800309

1332 িনমল ম�ল �:  বা�রাম ম�ল ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271822422

1333 িব�িজত িব�াস �: ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271822027

1334 �সাদ িমি� জগদীশ িমি� ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271821993

1335 রবীন ম�ল �: বা�রাম ম�ল ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271822410

1336 ফােতমা �বগম �: আহাদ আলী মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 4711271822272

1337 �িনতী ম�ল কিত�ক ম�ল মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 4711271822212

1338 �িফয়া খা�ন �: জ�ার �শখ মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 4711271822307

1339 ৭�হনা �বগম আল আিমন ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4798518263178

1340 �ব�াল হাওলাদার  �মাজাহার মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 4711271821460

1341 িসরাজ হাওলাদার �: �মাসেলম ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271821440

1342 সিবতা ম�ল আেশাক ম�ল ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271822083

1343 মিরয়ম �বগম �: আ� তােহর ��াস� মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 4711271823157

1344 িরনা �বগম আলমগীর খ� মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 4798526323519

1345 গেনশ সরকার �ত: হের�� সরকার ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271821543

1346 িব�িজৎ �জায়া�র �খাকন �জায়া�ার ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271822403

1347 ফােতমা �বগম জামাল মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 4798519276045

1348 জিকর �হােসন �: আরব আলী ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271822759

1349 অ�লী ম�ল রবীণ ম�ল মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 4711271821565

1350 স�াসী  ম�ল �: নটবর ম�ল ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271822204

1351 শীব সরকার �: হের ��ত সরকার ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271821549

1352 �ি�নী সরকার �: মিতলাল সরকার মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 4711271821541
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1353 লিলতা বরক�াজ  অমল বরক�াজ মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 4711271822247

1354 �ম �া সরকার �: িদপক সরকার মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 4711271821550

1355 আেনায়ারা �বগম �ামী : রিশদ িব�াস মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 110869266074

1356 িশববাদ িব�াস �: বা�রাম িব�াস ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 47112718223224

1357 কায়েকাবাদ গাজী �: আমজাদ  গাজী ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271822740

1358 �ল�ম �বগম �: শাহাজান িব�াব মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 4711271820332

1359 িনগার �লতানা আিরফ হাওলাদার মিহলা �িহনী সািচ�িরয়া জলমা 4711271826562

1360 ম��দন ম�ল �: কািলচরন ম�ল ��ষ �ষক সািচ�িরয়া জলমা 4711271822194

1361 িশবনাথ রায় �: �ধ� রায় ��ষ �ষক রাে�মারী জলমা 4711271820578

1362 দাসী �গালদার �ামী: �: িশ�বর মিহলা �িহনী রাে�মারী জলমা 4711271820682

1363 িমজা�র �মা�া �: একা�র �মা�া ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4798520290010

1364 জিহ�ল ইসলাম আ�ল �হােসন িশকদার ��ষ �ষক রাে�মারী জলমা 4711271820821

1365 �লাল রায় রবীণ রায় ��ষ �ষক রাে�মারী জলমা 4711271820456

1366 জগদীশ সাহা �: �গাপাল সাহা ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4798527237635

1367 গীতা িব�াস �: �খাকন িব�াস মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271822303

1368 আ�েতাষ ম�ল �: বা�রাম ম�ল ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271821022

1369 ��িত িব�াস �: সতীশ িব�াস ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271822300

1370 অেশাক ম�ল �: িকরণ ম�ল ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271822283

1371 িবলিকস �বগম �ত �ন�র আলী মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271821513

1372 �ববী �বগম �া: সালাম খান মিহলা �িহনী রাে�মারী জলমা 4795127475488

1373 �রােকয়া �বগম �া: �সারাফ হাওলাদার মিহলা �িহনী রাে�মারী জলমা 4795122405128

1374 ম� �বগম �া: �: আলকাছ হা: মিহলা �িহনী রাে�মারী জলমা 4798519278517

1375 আ: রব �: হােরজ উি�ন ��ষ �ষক রাে�মারী জলমা 47985182261037

1376 আসা��ামান �:  আরজ আলী মীর ��ষ �ষক রাে�মারী জলমা 4711271829153

1377 বাদশা িময়া �: আ�ল ছা�ার ��ষ �ষক রাে�মারী জলমা 479851861686

1378 ফিরদা �বগম শাম�ল হক মিহলা �িহনী ওয়ােজদ নগর জলমা 4711271822954
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1379 তপন বালা �; িব� বালা ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271821994

1380 রিহমা �বগম মােলক হাওলাদার মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271821742

1381 িনমাই  কিররাজ িনতাই কিররাজ ��ষ �ষক ঝড়ভা�া জলমা 47112718

1382 িবধান িব�াস ��� িব�াস ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271822672

1383 শাম�ল হক �মা�া �: আলফাজ �মা�া ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271821686

1384 �য �া মিন �মাকেলছ খান মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271821819

1385 হা�ন আর-রিশদ �মাজ উি�ন হা: ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271822386

1386 �মা খানম �ব�াল �শখ মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271821648

1387 �জােবদা  �মা: আকমান মা��র মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271821825

1388 শিফ�ল  ইসলাম �মা: আ�স সা�ার ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271822683

1389 পলাশ �শখ �: গেয়জ উি�ন �শখ ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271819705

1390 ��মার সরদার �: কালীপদ সরদার ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271823036

1391 ��নাহার �বগম �মা: আ: খােলক মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271823053

1392 সালমা �বগম �: ইয়া�ব আলী তা�: মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271823144

1393 �জছিমন খা�ন �: �ব�াল মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 47112718233040

1394 �রা�ে�চা ইসা িশকদার মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271822991

1395 সােলহা �বগম �: �ব�াল �হােসন মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271822993

1396 বা�েদব দাস �: অিনল দাস ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271822556

1397 �লাকমান �শখ আ: �সাবাহান �শখ ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271822962

1398 রওশনারা �বগম �মা: আজাহার আলী মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271822959

1399 �ামল িশকদার কািলপদ ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271823008

1400 নাজমা �বগম হািব�র রহমান মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271822930

1401 মেনায়ারা �বগম �মা: ওয়ােজদ গাজী মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271146808

1402 সাম�নাহার �: আ: হক মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271823003

1403 সীবাদাসী �: �িখরাস মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271822126

1404 �নাল কা�ী ম�মদার �: অ�� �মার ম�: ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271820451
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1405 �� �গালদার িজৎ �গালদার ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271820899

1406 মেনাজ ম�ল ভজন ম�ল ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271822140

1407 �জছিমন �বগম শিহ�ল ইসলাম ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271820783

1408 ফােতমা �বগম িসি�ক ফিকর মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271821902

1409 �জাছনা �বগম মিজদ সানা মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271820828

1410 িবথীকা ম�ল ���ত ম�ল মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271822175

1411 মীর জালাল উি�ন আসমান আলী ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271831881

1412 ঝণ �া �বগম বাদশা �হােসন মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271819991

1413 রওমানারা �বগম আ�ল হািলম মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271821045

1414 নািগ �স �বগম আ�ল রিশদ মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271819664

1415 ফা�ক �হােসন ইউ�ফ  আলী ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271819704

1416 আলমগীর সরকার �: শাহ আলী সরকার ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271819641

1417 সািবনা �বগম ইউ�জ ফিকর মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271820525

1418 �রিশদা �বগম এনােয়ত উ�াহ মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271821419

1419 জয়�ী রানী �দ অমর �� �দ মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271822448

1420 �ব�াল �হােসন আ: আিজজ ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271822940

1421 িফেরাজ �বগম জািকর �হােসন মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271823072

1422 আ: খােলক বা�ক সরদার মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271823052

1423 মিরয়ম �বগম ��ল �হােসন মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271823031

1424 �শখ িজ�র রহমান �: �শখ মিহউি�ন ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271823015

1425 �ল�ম িবিব শাহাজাহান হাওলাদার মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271823015

1426 �র�কা ম�ল নেরন ম�ল মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271821288

1427 আরতী গাইন মনী�নাথ গাইন মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271821266

1428 িব�াব �বরাগী অধীর �বরাগী ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271820465

1429 গীতা রায় �েখন রায় মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271821266

1430 �পালীসরকার অসীম সরকার মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271821268
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1431 আেলাসতী ম�ল নদ� �গাপাল ম�ল মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271821233

1432 লাবনী শীল �ভাষ শীল মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271821237

1433 ইউ�ছ হাওলাদার �: �লিময়া হাও: ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271820471

1434 �শফালী �বগম কামাল �হােসন মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271821857

1435 সমীরন িব�াস �: তািরনী িব�াস ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271822328

1436 শাহানারা �বগম �শখ হা�ন-অর-রিশদ মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271822005

1437 জািকর গাজী �: আ: আলী গাজী ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271000139

1438 কামাল �মা: রহমান �শখ ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271821853

1439 জািকর �হােসন ওয়ােজদ আলী হাও: ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271821832

1440 তািনয়া আ�ার �মা: িসরাজ �শখ মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271821823

1441 �মরী �বগম �মা: �� �হােসন মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271821831

1442  �মা: ইসলাম �শখ �মা: সাম�ল �শখ ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271821861

1443 িমনতী �গালদার বীজন �গালদার মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271820237

1444 �মা: ��◌ুস �: উ�ল আলী হাও: ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271820403

1445 �মা: বা� পােলায়ান  �মা: �তাতা পােলা: ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271819986

1446 �সািনয়া �বগম বাদ�ল  ইসলাম বাদল মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271000057

1447 রানী হাওলাদার ��� িবহারী হাও: মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 47112718212113

1448 ৩�রাক�জামার �মা: হািব�র রহমান ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 47112711314423

1449 ওসমান গনী জেবদ আলী ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 47112711823493

1450 খািদজা �বগম আ�ল স�ার মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 47112711300625

1451 লাইলী �বগম আ�ল �হােসন সিলফা মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 47112711319462

1452 �সিলম খিলফা আ�ল �হােসন ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 47112711095689

1453 �খারেশদ আলী �: �শখ আলী ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 47112711468000

1454 এমদা�ল হক খান �মা: জেবদ আলী ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271820353

1455 সাই�ল ইসলাম �মা: আ�ল রিশদ ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271826414

1456 কামী�র  আলম কাজী �মা: আ�ল ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271820368
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1457 ��ফা িবিব �: হােফজ খান মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 47112711000005

1458 শািহ�র �বগম �: নজ�ল ইসলাম মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271820356

1459 �িফয়া �বগম ফজ�ল  হক মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271820150

1460 �ি�য়া ম�ল ই�িজৎ মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271822102

1461 িরনা �বগম �খাকন �মা�া মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271821892

1462 মালিত িব�াস অ�প িব�াস মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271822077

1463 সাম�ল হক �: �মাজাহার ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271822133

1464 পিব�  রায় িনত�লাল রায় ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271821089

1465 �শ� �মার ম�ল �: �দেব�নাথ ম�ল ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271822148

1466 ফা�ক �শখ �মা�ার আলী �শখ ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271821409

1467 কাকলী �বগম িলটন ইসলাম মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271820054

1468 আেনায়ারা �বগম �: �মাদাে�র �শখ মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271917940

1469 �ন � মিন �মা: �মাকেলছ মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271821819

1470 ফােতমা �বগম িগয়াস উি�ন �� মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271823054

1471 িম� �বগম মাহা��ল হাসান মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271823080

1472 �মাহা�দ আলী �: �সাবাহান খ� ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271820101

1473 আিজজ সরদার �ধ লা� সরদার ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271000008

1474 �সানা ব� �ত: �মাদে�র আলী ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271823154

1475 িমলন হাওলাদার:  আ: রা�াক হাওলাদার ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 47112711848919

1476 রাম রাণী দাস গেনশ �মার দাস মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271000589

1477 �েদব রায় �: ধীের� নাথ রায় ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271822320

1478 ত�ন মি�ক �ত উপান� মি�ক ��ষ �ষক চ�াখালী 8 জলমা 47112718

1479 িবির�ী রায় ” কািলপদ �কাদার ��ষ �ষক চ�াখালী 8 জলমা 4711271

1480 �র�তী রায় ” মহান� রায় মিহলা �িহনী চ�াখালী 8 জলমা 4711271

1481 িমনা�ী ঢালী ” ভরত ঢালী মিহলা �িহনী চ�াখালী 8 জলমা 4711271

1482 িনিলমা মি�ক ম��ধন মি�ক মিহলা �িহনী চ�াখালী 8 জলমা 4711271
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1483 স�জ সরকার িপঃ িনত�ান� সরকার ��ষ �ষক চ�াখালী 8 জলমা 4711271

1484 ছ�রা �বগম �মাঃ ছালাম হাওলাদার মিহলা �িহনী আলীনগর 8 জলমা 4711271

1485 গাই�ল ইসলাম অমর আলী হাওলাদার ��ষ �ষক আলীনগর 8 জলমা 4711271

1486 শাহালম িব�াস এৃতঃ শাজাহান িব�াস ��ষ �ষক রিহম সড়ক 8 জলমা 4711271

1487 তপতী সরকার ���ৎ সরকার মিহলা �িহনী চ�াখালী 8 জলমা 4711271

1488 উষা রানী িব�াস �তঃ িভনে�ন িব�াস মিহলা �িহনী দাউিনয়াফাদ 8 জলমা 4711271

1489 িশফালী ম�ল ��পদ ম�ল মিহলা �িহনী নবজলমা 8 জলমা 4711271

1490 িলিপকা হালদার িনম �ল হালদার মিহলা �িহনী দাউিনয়াফাদ 8 জলমা 4711271

1491 রীতা িম�ী পিরেতাষ িম�ী মিহলা �িহনী নবজলমা 8 জলমা 4711271

1492 িশ�ী আঃ রিশদ হাওলাদার মিহলা �িহনী রিহমপাড়া 8 জলমা 4711271

1493 না� িময়া আিমর �হােসন ��ষ �ষক রিহমপাড়া 8 জলমা 4711271

1494 �মেহদী আলাউি�ন ��ষ �ষক রিহমপাড়া 8 জলমা 4711271

1495 কািলদাসী ম�ল �ত জিগ� নাথ ম�ল মিহলা �িহনী নবজলমা 8 জলমা 4711271

1496 সাধন ম�ল �ত হরেমাহন ম�ল ��ষ �ষক ছয়ঘিরয়া 8 জলমা 4711271

1497 ল�ী রানী রায় �গাপাল রায় মিহলা �িহনী ��মারী 8 জলমা 4711271

1498 মেনায়ারা �বগম জিলল �চৗ�রী মিহলা �িহনী �ত�লতলা 8 জলমা 4711271

1499 �র�ন �াপারী �ত স�েয়ন �াপারী ��ষ �ষক দাউিনয়াফাদ 8 জলমা 4711271

1500 রনিজৎ বালা ��� বালা ��ষ �ষক বদনাখালী 8 জলমা 4711271

1501 আঃ হািমদ হাওলাদার �ত মিফ�ি�ন ��ষ �ষক �হা�দ নগর 8 জলমা 4711271

1502 �রকসনা আলআিমন মিহলা �িহনী �হা�দ নগর 8 জলমা 4711271

1503 �রজাউল �শখ �হদােয়ত �শখ ��ষ �ষক �হা�দ নগর 8 জলমা 4711271

1504 �িফয়া �বগম শিহদ ঢালী মিহলা �িহনী �হা�দ নগর 8 জলমা 4711271

1505 লায়লী �বগম �হলাল �শখ মিহলা �িহনী �হা�দ নগর 8 জলমা 4711271

1506 িশ�ী �বগম �রজামান গাজী মিহলা �িহনী �হা�দ নগর 8 জলমা 4711271

1507 রওশানআরা �বগম সােহব আলী মিহলা �িহনী �হা�দ নগর 8 জলমা 4711271

1508 আকিলমা �বগম �রআলী তরফদার মিহলা �িহনী �হা�দ নগর 8 জলমা 4711271
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1509 স�জ হাওলাদার আঃ হািমদ হাওলাদার ��ষ �ষক �হা�দ নগর 8 জলমা 4711271

1510 আকিলমা �বগম �মা�ার �হােসন মিহলা �িহনী �হা�দ নগর 8 জলমা 4711271

1511 পিল আসলাম মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271

1512 হািলমা মিন�জামান ��ষ �ষক সািচ�িনয়া জলমা 4711271

1513 ছায়রা �বগম আঃ কিরম �শখ মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271

1514 চ�া খা�ন িম� মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271

1515 পিল আঃ হািকম মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271

1516 �হাসেনআরা �বগম �মা�ফা �শখ মিহলা �িহনী সািচ�িনয়া জলমা 4711271

1517 আকিলমা আ�ল কালাম মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271

1518 �মাঃ স�জ �হকমত আলী ��ষ �ষক �হা�দ নগর জলমা 4711271

1519 �মাঃ মাক��র আঃ খােলক ��ষ �ষক �হা�দ নগর জলমা 4711271

1520 রিহমা �বগম �হকমত আলী �শখ মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271

1521 লাভ� �শখ �হকমত আলী ��ষ �ষক �হা�দ নগর জলমা 4711271

1522 কিহ�র �সিলম হাওলাদার মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271

1523 তািনয়া আকতার জািকর �শখ মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271

1524 �বগম হািফজা �ফরদাউস ইসলাম মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271

1525 �রইসলাম মােলক গাজী ��ষ �ষক �হা�দ নগর জলমা 4711271

1526 �হােসন খিলফা �ত মিজদ খিলফা ��ষ �ষক �হা�দ নগর জলমা 4711271

1527 �মাসাঃ আেমনা �বগম �ত রেফজ িময়া মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271

1528 জিরনা �বগম রিবউল ইসলাম মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271

1529 হািলমা �ত হািকম সরদ �ার মিহলা �িহনী �ইচ �গট জলমা 4711271

1530 �র ইসলাম ঢালী সেলমান ঢালী ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271

1531 জয়নব �বগম �লয়াকত �শখ মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271

1532 লিতফা �শখ �ত ম�ল �শখ মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271823572

1533 িরিজয়া খা�ন মনতাজ �শখ মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271826372

1534 মাহা�দ গাজী �ত �মাজাহার গাজী ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271831450
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1535 আ�ল �হােসন �ত �মাসেলম �মা�া ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271828189

1536 শাহাজাহান হাওলাদার �ত নেজর আলী হাওলাদার ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271000006

1537 হািলনা �বগম জববার তা�কদার মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271

1538 �মা�ার �হােসন �মাঃ ইসমাইল সানা ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271

1539 নাছিরন �বগম হায়দার �শখ মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271

1540 আিখর গাজী আছর গাজী মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271

1541 �সাহরাব গাজী �ত িছয়া�ি�ন গাজী ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271

1542 খিল�র রহমান দাউদ ঢালী ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271

1543 রােসল �মা�া মিহউি�ন �মা�া ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271

1544 খায়�ন নাহার আলম গাজী ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271

1545 বা�ল �শখ �ত আরব আলী ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271

1546 �পবান �বগম বা�ল গাজী মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271

1547 সিখনা �বগম নজ�ল িব�াস মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271

1548 ফা�ক ইসলাম নজ�ল গাজী ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271

1549 �রনাহার �বগম �খাকন গাজী মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271

1550 মা�ফা �বগম �রজামান �শখ মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271

1551 �সােহল মল�ী আ� দাউদ মল�ী ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271

1552 ব�ল �বগম অমর আলী �শখ মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271

1553 আেলয়া �বগম িকনার আলী গাজী মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271

1554 রােবয়া �বগম ই�ািহম তরফদার মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271

1555 মজ� আকন �ত আঃ গিন আকন ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271

1556 আঃ জ�ার �ত লা� কাজী ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271

1557 রিফ�ল ইসলাম গ�র �মা�া ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271

1558 �মাঃ শামীম �শখ �মাঃ �খারেশদ �শখ ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271000571

1559 রােবয়া �বগম �মাঃ হাসান মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271829991

1560 িরনা �বগম �মাঃ আ�স সালাম খ� মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271829719
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1561 �মাঃ আব�স ছালাম আমেজদ সানা ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271829995

1562 আ�ল হািকম হাওলাদার �ত কােবজ উ�ীন ��ষ �ষক �মাহা�দ নগর জলমা 

1563 ফিরদা পারিভন �মাঃ ছ�ার ঢালী মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271829711

1564 �মাঃ মিতয়ার রহমান �ত সিফজ উি�ন ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271829988

1565 �মাঃ এসেক�ার আ�ল গিন ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271829723

1566 �মাঃ আব�র রা�াক �ত জিলল উি�ন ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271829059

1567 জীবে�ছা �বগম �র ইসলাম �শখ মিহলা �িহনী �মাহা�দ নগর জলমা 

1568 তহিমনা �বগম শহী�ল ইসলাম মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271829652

1569  �সােহল  �মা�া ��ল ইসলাম ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271000052

1570 নািসমা �বগম �মাঃ জামাল �হােসন মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271831700

1571 �মাছাঃ আকিলমা �মাঃ সাই�ল ইসলাম মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 47112711000148

1572 আকিলমা �বগম �মাঃ ওয়ােজদ আলী মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271829635

1573  �শফালী �বগম �মাঃ হা�ন হাং মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271829639

1574 �মাছাঃ ছায়রা খা�ন �মাঃ আিমর হামজা মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 47112711191857

1575 �মাসাঃ �রকেছানা �লাল আকন মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271000008

1576 �মাঃ �ব�াল সরদার �ত �মাঃ মিন সরদার ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271828991

1577 মা�ম �শখ আ�  আওয়াল �শখ ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271832815

1578 মরিজনা �বগম �মাঃ �িফ�ল ইসলাম মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271825102

1579 হািলমা �বগম আ� কালাম �মা�া মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271825104

1580  �মাঃ ির�াউল �ত সােনায়ারা �হােসন ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271000007

1581 রি�না খা�ন �মাঃ হা�ন হাওলাদার মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271000419

1582 �রজাহান �বগম কা� �মা�া মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271827217

1583 কিহ�র �বগম �তঃ �ছােমদ হাং মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271826433

1584 মিরয়ম �বগম �মাঃ আলমগীর খ� মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271826612

1585 �মাহা�দ আলী আনছার গাজী ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271000816

1586 আেনায়ার �র�া �ত শওকত আলী মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271831198
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1587 �র� �বগম আ�ল ছালাম মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271000004

1588  �জসিমন �বগম �মাঃ �দলয়ার �হােসন মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271830856

1589 আঃ রব ফারজী �ত শােয়জ উি�ন ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271844467

1590 আ�ল �নসী হািব��া �নসী ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271831683

1591 িজ�াত আলী �ত �বলােয়ত ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271830892

1592 র�ল আমীন �ত মক�ল �মা�া ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271831177

1593 �মাঃ ই�াইল �হােসন �ত আ�ল কােদর ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271823868

1594 �মাঃ �সেক�ার গাজী �ত �লাকমান ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271830828

1595 �মাঃ মা�া িময়া �ত িসরাজ উি�ন ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271830927

1596 �হমােয়ত খ� �ত জালাল উি�ন ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271831196

1597 নাসিরন �বগম �মাঃ ��র আলী মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271831698

1598 আকিলমা আ�ল হািকম মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271831101

1599 হাওয়া �বগম �মাঃ িব�াল খ� মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271831772

1600 �মাঃ �লাল �হােসন �মাঃ কািজর ব� ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271831719

1601 হািলমা �বগম �মাঃ ইিলয়াছ ফরাজী মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271831785

1602 আঃ মিজদ গাজী আনছার আলী ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271831227

1603 �মাঃ আঃ রব ফরাজী �ত কালাই ফরাজী ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271831118

1604 �মাঃ সােহব আলী �ত মা�ার খ� ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271831796

1605 �মাঃ আলম �াপারী �ত হািকম �াপারী ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271831694

1606 �মাঃ আঃ রব তাং �ত �ন�র তাং ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271831723

1607 মালা �বগম �মাঃ বা� ফরাজী মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271831787

1608 িসরা�ল ইসলাম আ�াহার হাং ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271830876

1609 �মাঃ আলী হাসান �মাঃ �তয়া�র ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271827326

1610 �মাঃ জামাল উি�ন �মাঃ �সেক�ার আলী ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271837305

1611 �মাঃ আ�ল হা�ান �ত �হােসন আলী ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271824817

1612 নািহদা �বগম �ত �সিলম হাং মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271824746
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1613 জ�ার তা�কদার �ত গ�র তা�কদার ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271824876

1614 আ� �বগম �র ইসলাম মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271824757

1615 িফেরাজা �বগম �মাঃ আঃ মােলক মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271825149

1616 িরনা আ�ার �মাঃ ইসরািফল ইসলাম মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271837489

1617 তাসিলমা খা�ন �মাঃ মিন�ল ইসলাম মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271832469

1618 আেমনা সাপােয়ত ��ী মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271829919

1619 আেলয়া �বগম হািবব �শখ মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271000014

1620 ফােতমা �বগম িছি�ক গাজী মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271825679

1621 জােমনা �বগম িসরা�ল হক মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271828352

1622 জিবয়া খা�ন �মাসেলম �মা�া মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271831135

1623 মমতাজ �বগম নরীম �মা�া মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271823698

1624 মাক�দা �বগম আয়ব আলী গাজী মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 47112718

1625 আ� হািম�ল সরদার মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271831490

1626 হািছনা �বগম �ত মহারাজ িময়া মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271826046

1627 জেবদ আলী �ত ��ব উি�ন ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271829374

1628 �মাঃ কা�ন �ত ওেহজ জমা�ার ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271832177

1629 সািহদা �বগম শাম�র রহমান মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271829382

1630 �বিব �বগম �ত আ� বককর মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271823282

1631 �কািহ�র �বগম বা� খ� মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271823611

1632 রওশানারা �বগম �মাঃ �লাকমান �হােসন মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271823617

1633 আ�ল কালাম দাউদ গাজী ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271823616

1634 �রােমনা আ�ার আিরফ �শখ মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271000146

1635 কাকলী �বগম মা�ন িশকদার মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271828823

1636 ��ল ম�ল ননীেগাপাল ম�ল মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271824133

1637 সালমা �বগম �র ইসলাম গাজী মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 47112718

1638 �রজাহান �বগম আ�ল রা�াক মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271826129
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1639 আশরাদ আলী �ত নওয়াব আলী ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271826210

1640 �রােকয়া �বগম আকতার �হােসন মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271825669

1641 �িলয়া �বগম আহ�াদ আলী মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271824815

1642 �� সরদার পা�আ সরদার ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271826242

1643 বােয়জীদ �মা�া ��ল �দা ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271825503

1644 ছািব��াহার �মাঃ রিফ�ল ইসলাম ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271825475

1645 জহা�ীর হাওলাদার আশরাফ আলী ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271825438

1646 হািসনা �বগম �মাঃ ই�জ �শখ মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271831731

1647 �মাসাঃ হািফজা মিন��ামান মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271000363

1648 �রাকসানা িসি�কী আকবর আলী মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271826429

1649 �মাঃ সেলমান আলী �মাঃ দাউদ আলী মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271

1650 �মাসাঃহাওয়া িবিব �ত িব�াল খান মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271826658

1651 রািজয়া �বগম শহী�ল গাজী মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271826383

1652 �মাসাঃ �বগম মািনক মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271823465

1653 �হাসেনয়ারা ইয়ািছন �শখ মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271831144

1654 কামাল িশকদার নােদর িশকদার ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271831265

1655 িমজা�র রহমান আঃ রিশদ �শখ ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271000462

1656 িমকা�ল �হােসন �ত আই�ি�ন ��ষ �ষক �মাহা�দ নগর জলমা 

1657 �সাহানা আ�ার �মাঃ �মন খান মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271000584

1658 মিনরা �বগম আ�াস গাজী মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271829685

1659 ইছা�ল �বগম �সেক�ার তা�কদার মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271828521

1660 �মাঃ মিন�ল ইসলাম আঃ রব ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271823554

1661 হাসান �ধা �দেলায়ার �ধা ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271

1662 নাজ�নাহার আঃ রব �শখ মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271000799

1663 মেনায়ারা �বগম �র ইসলাম মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271823583

1664 নাজমা �বগম �মাঃ কামাল গাজী মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271827850
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1665 িরপন �শখ শাহজাহান �শখ ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271560025

1666 জাহা�ীর �হােসন আ�ল আউয়াল ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 47112711548870

1667 �মাঃ অিলয়ার রহমান �ত আ�ল �হােসন ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 47112711443474

1668 হািফ�র রহমান বাবর আলী সদ �ার ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 47112711448951

1669 কাজী িমজা�র কাজী তিকরউি�ন ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 47112711451705

1670 �মাঃ কা�ন �শখ �ত �মাঃ চান িময়া ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271830223

1671 মিহতন �বগম �মাঃ �খারেশদ মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271

1672 �মাঃইকবাল �হােসন �মাঃ মিমন �শখ ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271829317

1673 িমেসস �িব খা�ন �মাঃ মিন�জামান মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271830233

1674 আঃ মিজদ খান �ত �মাহন খান ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271832528

1675 �মাঃ রিপ�ল ইসলাম জিমর �মাড়ল ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271832539

1676 �মাঃ ইয়ািমন মািঝ ��ম মািঝ ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271000480

1677 �মাঃ ওমর ফা�ক �ত �মাহর আলী ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271830221

1678 �শখ ফজ�ল �ত �মেহর উি�ন ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271832395

1679 �মাঃ সালাম খ� �ত �� খা ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271832188

1680 �মাঃ মােজদ �শখ মইজউি�ন ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271829307

1681 শাহাজান ঢালী �ত �লতান ঢালী ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271832812

1682 আিমর আলী �ত হােমদ �শখ ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271829288

1683 �সাহরাব খ� �ত হােসম ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271829646

1684 পারিভন �বগম �সাহাগ আলী মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271832753

1685 �মঘলা �লতানা আলী িমলন মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271825103

1686 পারিভন আ�ার আলমগীর ফরাজী মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271598894

1687 শাহানা আ�ার ��ী রিফ�ল মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271832630

1688 �মাছঃ তাছিলমা আঃ লিতফ �মা�া মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271826312

1689 �মাঃ আছান গাজী আ�ল গাজী ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271826317

1690 �মাসাঃ চায়না �বগম বিদরউ�ামান মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271826314
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1691 বা� �বগম �ত �দেলায়ার মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271829996

1692 বা�ল তা�কদার মন�র তা�কদার ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271824684

1693 �িম �বগম হািফজ �শখ মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271000129

1694 িমেসস রানী কিব�ল হাং মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271823407

1695 ফা�ক আলী কােয়দ আলী ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271826716

1696 �রেহনা �বগম মা��র রহমান মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271000472

1697 ��া �বগম �েবল গাজী মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271824886

1698 ফািহমা �বগম �ন�র আলী মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271000791

1699 জাহা�ীর হাওলাদার রব হাওলাদার ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271827317

1700 ফােতমা খা�ন আলম খান মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271000110

1701 পারিভন �বগম কামাল মি�ক মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271000717

1702 শামীমা খা�ন বা�ল �হােসন মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271000049

1703 �রেমাহ�াদ কাজী বােছর কাজী ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 47112711457489

1704 সা� িবিব মিহরউি�ন মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271000298

1705 আঃ হািমদ তােহর আলী ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 47112711190857

1706 সিহদ আহে�দ �সােয়দ আহ�দ ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271831252

1707 পারিভন �বগম মিনর �হােসন মিহলা �িহনী িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271831253

1708 এনােয়ত আলী আ�র রহমান ��ষ �ষক িবসিম�াহ সড়ক জলমা 4711271829667

1709 মিন�ল ইসলাম �শখ আঃ হা�ান ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271824577 01718719434

1710 সিখনা �বগম �মাঃ মিন�ল ইসলাম মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271824597 01933855192

1711 আেমনা �বগম �মাঃ সােহব আলী মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271824032

1712 �মাঃ মিজবর রহমান �লহাজ উি�ন ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271826996 01959591857

1713 হািছনা �বগম মা�ন �শখ মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271832762

1714 ফিজলা �বগম ফজ� হাওলাদার মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271832387 01926315183

1715 তাসিলমা �বগম বাদশা িময়া তরফদার মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271832397 01918374579

1716 �রখা �বগম �মাঃ আঃ গিন খ� মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271830264 01981690431
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1717 আমজাদ �মা�া �ত আককাজ �মা�া ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271824299 01982667454

1718 �মাঃ আল আিমন ইসলাম �র ইসলাম ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271000247 01918473450

1719 মা�দা �বগম জাহা�ীর �হােসন মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271828877 01991750925

1720 মেনাযারা �বগম আেলক গাজী মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271824318 01626720577

1721 আঃ জিলল �শখ �ত �জেহর আলী �শখ ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271824312

1722 �মাঃ রিবউল ইসলাম �ত ��র আলী ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271826319 01933626582

1723 জািমলা �বগম আঃ ছা�ার খ�ন মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271823970

1724 তািনয়া �বগম ইসমাইল ফরাজী মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 471127100031

1725 শাহানারা �বগম সােহব আলী গাজী মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271823996

1726 �রােকয়া �বগম হা�ন খ� মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271823970

1727 মা�জা �বগম �সাহরাব তা�কদার মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271826023

1728 আেনায়ারা �বগম ��ল আিমন মালী মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271828879

1729 লাকী �বগম হা�ন আর রিশদ মা�ান মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271823380

1730 �লজান �বগম নওেশর মি�ক মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271823958

1731 �হাসেনয়ারা �বগম �মাঃ মিজদ �শখ মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271823990

1732 মেনায়ারা �বগম �ত �বলােয়ত মীর মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271823730

1733 মেনায়ারা �বগম আেনায়ার �হােসন মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271823954

1734 আিছযা �বগম ইিলয়াচ সরদার মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271823583

1735 �মাঃ বাদল �হােসন খা �ত ��ম আলী খ� ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271832701 01724264174

1736 �মাঃ জয়নাল �শখ লাল িময়া �শখ ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271827807

1737 নাসিরন �বগম কামাল �হােসন মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271827981

1738 আজাহার হাওলাদার �ত �মােফজ হাওলাদার ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271831775

1739 �মাঃ আলী �হােসন িশকদার �দেলায়ার �হােসন ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271823634

1740 মিফ�র রহমান আঃ হক হাওলাদার ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271831832

1741 আঃ রহমান �শখ �ত আসমত �শখ ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271830866

1742 �মা�া আঃ হািকম �ত �মা�া আ�াস উি�ন ��ষ �ষক �রাশিন বাগ জলমা 4711271824790 01727295928
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1743 আেনায়ারা �বগম িব�াল খ� মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271831841

1744 আঃ মােলক �ত জেবদ �শখ ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271831157

1745 শওকত �হােসন �ত �বলােয়ত গাজী ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271830817

1746 হা�ান ��ী �ত বিসর ��ী ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271830873

1747 আঃ রা�াক গাজী শিহ�ল গাজী ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 47112718

1748 �মা�ফা কামাল �ত �র �মাঃ �শখ ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271830830

1749 �মাঃ জািহ�ল ইসলাম আমজাদ �হােসন ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271830835

1750 ইসমাইল �মা�া ওয়াসাদ �মা�া ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271823597

1751 আঃ রব হাওলাদার �ত গ�র হাওঃ ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 47112718

1752 �বলা�া �হােসন �ত গ�র ফিকর ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271830832

1753 �ববী �বগম হািনফ আকন মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271830911

1754 আ� হায়াত আলী �ত আঃ কােদর ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271823645

1755 আেনায়ার �হােসন লাল িময়া হাওঃ ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271829159 01701831160

1756 �ল�ম আেনায়ার আেনায়ার �হােসন মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271829160 01701831160

1757 শাজাহান আকন �ত হােফজ আল ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271829403 01701831160

1758 �মাঃ িজয়া কাওসার ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271832983 01701831160

1759 নািসর ফিকর আিমর ফিকর ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271832186 01701831160

1760 �মাফাে�ল �ত হািফজ উি�ন ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271829305 01701831160

1761 িফেরাজা �বগম আিজজ গাজী মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271000022 01992544231

1762 িমস �িস �মাঃ শওকত �শখ মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271827949 01763649002

1763 সােয়রা �বগম গফার �বপারী মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 471127182874

1764 মনিজলা �বগম �মাশােরফ �হােসন মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271824029

1765 আঃ ছালাম �ত �সয়দ আলী ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271820718

1766 ইি�স হাওলাদার �ত সােহদ হাওঃ ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271823708

1767 শাহানারা �বগম সােহব আলী গাজী মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271823996

1768 মাহ�ব �মা�া কারী আ�ব �মা�া ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271824040
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1769 তালিলমা খা�ন �ত মাকােয়ত �মা�◌্যা মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271823532

1770 রা� �বগম �মাঃ শাহীন আকন মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271824696

1771 সািহদা �বগম মিজবর গাজী মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271832340 01861775476

1772 ছােয়রা �বগম আ�র রহমান মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271832339 01953814662

1773 প�ানন ম�মদার �ত �গালাপ ম�মদার ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271831595 0185799510

1774 সংকর িম�ী �� কা� িম�ী ��ষ �ষক ��নগর জলমা 01766102009

1775 ��মান� ম�ল সে�াষ ম�ল ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271831624 01778381969

1776 �মাসাঃ রািশদা �বগম আেনায়ার গাজী মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271827953 01724715482

1777 আলী �হােসন িব�াস �ত খােলক িব�াস ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271000441 01924391056

1778 ফােয়দ আলী িময়া আিছ�উি�ন িময়া ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271828602

1779 আেবদা �বগম �ত আিতয়া র সরদার মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271826965 01989134137

1780 িশখা রানী দাসী মহােদব চ� দাস মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 47112718 01729506259

1781 �মাঃ ইউ�ছ �মা�া �ত �হােসন �মা�া ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271824623 01980929339

1782 �গৗর� ম�ল সে�াষ ম�ল ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271831615 01927935206

1783 ��া �বগম �িশ �দ হাওলাদার মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271000051 01960049915

1784 তান নাহার �বগম �গালাম িকবিরয়া মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271823307 01980452687

1785 সািফয়া বােরক সরদার মিহলা �িহনী ইসলাম নগর জলমা 01931959616

1786 ইমান �হােসন তােজমবর �মা�া ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271825462 01989606412

1787 রাম দাস ম�ল সে�াষ শ�ল ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271831622 01927935206

1788 �ববী শিহ�ল ইসলাম মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 01919889720

1789 আন� ম�ল সে�াষ ম�ল ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271831609 01964575813

1790 শািহ�র �বগম আিজ�ল সরদার মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 47112718 01938122870

1791 �িল �বগম জািকর �হােসন মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 47112718 01952137943

1792 জিলল �মা�া ইমান �হােসন ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271000078 001989646412

1793 মহািসন �শখ ��ল ইসলাম ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271824606 01835383488

1794 মেনায়ারা �বগম ইছাহাক হাওলাদার মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 47112718 01728115911
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1795 মিহ��াহ মাহ��র রহমান ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271843713 01915181999

1796 �খারেশদ মল�ী �ত আ�ল আিজজ ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271824153 01986573370

1797 মিনর সানা মিহরউি�ন ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271827835 01919839670

1798 ইসমাইল িসকদার �ত �মা�ার আলী ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271826370

1799 �লাকমান �হােসন গহর আলী গাজী ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271823618 01823756174

1800 নাহার �বগম ইি�স সানা মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271823585 01823756174

1801 �র নাহার মিমন গাজী মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271823355 01823756174

1802 কমলা �বগম গনী ফরাজী মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 47112718 01864247994

1803 আিমর হামজা �ত অেজক �মা�া ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 47112718 01850551037

1804 ইি�স আলী আহ�দ আলী ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271830705

1805 মিনর �শখ তপিসর �শখ ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271831536

1806 ইউ�স �শখ আেদল �শখ ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271825122

1807 �রেহনা �বগম জাফর �শখ ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271830724 01725305388

1808 বক�ল মিজদ  মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271829956 01725305388

1809 রিহমা �বগম হািনফেশখ মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271830193 01712749639

1810 আলী আিজম আমজাদ আলী ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271825164 01711973085

1811 মমতা �বগম ই�ািহম খা মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271825730 01931881799

1812 নািছমা �বগম কিবর �হােসন মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 47112718 01933851277

1813 কমলা দাস ��মার দাস মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271000430 01933627899

1814 শাহা আলম �মাঃ কম�ল হাওলাদার ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271825287 01735239828

1815 �িজৎ ঢালী িবেনাদিবহারী  ঢালী ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271831571

1816 �মা�ফা আেনায়ার আলী ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271830708

1817 �রােকয়া �বগম আহ�দ আলী ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271828769

1818  সািহদা �বগম িমরা�ল ইসলাম মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271825074

1819 িরিজয়া �বগম জেবদ আলীেশখ মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271825070

1820 রািহলা �বগম আ�ার �গালদার মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271830746
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1821 রািহলা �বগম আমজাদ �মা�া মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271824300

1822 �রজাহান �বগম �মাশারাফ ফরাজী মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271828445

1823 ওিজয়ার গাজী �ত ওমর আলী গাজী ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271828547

1824 কিরমন �মাঃ আিম�ল ��ষ �ষক �মাহ�দ নগর জলমা 4711271824241

1825 সাইকা �ল�ল মা�ন হাসান মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271824242

1826 �জাহরা �বগম আঃহক ফারাজী মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271828442

1827 ফাইমা �বগম রা�াক আলী মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271828378

1828 রািশদা �বগম ম� �শখ মিহলা �িহনী �মাহ�দ নগর জলমা 4711271828361

1829 �রিশদা �বগম আনা�ল ইসলাম মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271000156

1830 মমতাজ �বগম আ�ব আলী মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271828413

1831 জিল শিফ উি�ন মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 47112718

1832 পা�ল �বগম মিন�ল সানা মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271830653

1833 মিরয়ম �বগম আিম�ল মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271828364

1834 শাহানারা �বগম রিফ�ল ইসলাম মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271830654

1835 কােশশ �মা�া অেজদ �মা�া ��ষ �ষক ইসলাম নগর জলমা 

1836 তাছিলমা �বগম �সিলম �াপারী মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 471127182৪226

1837 �িফয়া �বগম পা� িশকদার মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271000064

1838 আ�ল �হােসন বাবর আলী �শখ ��ষ �ষক �হা�দ নগর জলমা 4711271833010 01931431322

1839 জালাল হাওলাদার �ত মিহ হাওলাদার ��ষ �ষক �হা�দ নগর জলমা 4711271828612

1840 স�রা আজগর আলী মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 47112718 01949885366

1841 বাদশা ইসলাম �র �হােসন �মা�া ��ষ �ষক �হা�দ নগর জলমা 4711271831092 01917137209

1842 খায়�ন নাহার আলম গাজী মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271826188

1843 জাহানারা �বগম আলমগীর গাজী মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271828575

1844 রিহমা �বগম বােরক ফিকর মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271824411

1845 ওবায়��াহ খা হা��র রিশদ খা ��ষ �ষক �হা�দ নগর জলমা 4711271831260 01981301149

1846 কায়েকাবাদ গাজী ইমান আলী গাজী ��ষ �ষক ইসলাম নগর জলমা 01925377983
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1847 জিলল সানা কানাই সানা ��ষ �ষক �হা�দ নগর জলমা 4711271827273 01677595430

1848 মমতাজ �বগম খিলল হাওলাদার ��ষ �ষক �হা�দ নগর জলমা 4711271828406

1849 নাহার �বগম কােশম মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271830712

1850 �মাছাঃ �রজাহান �বগম শাহাজান �শখ মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271826320

1851 হািসনা �বগম �জাহা�ীর আলম ��ষ �ষক �হা�দ নগর জলমা 4711271826322

1852 �পমা মাহ�দ গাজী মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271831478

1853 �মাঃ রিফক �শখ �শখ শিফউি�ন ��ষ �ষক �হা�দ নগর জলমা 4711271827837

1854 আেয়শা �বগম কামাল ফরাজী মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271825499

1855 �মাসাঃ শািহদা �বগম আিতয়ার রহমান মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271000020

1856 �মা�া জিহর উি�ন আরশাদ �মা�া ��ষ �ষক �হা�দ নগর জলমা 4711271824298

1857 �মাঃ আিজ�ল সরদার আমীর সরদার ��ষ �ষক �হা�দ নগর জলমা 4711271824530 01917223031

1858 মেনায়ারা �বগম �ত জাহা�ীর হাওলাদার মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271828407

1859 �িফয়া �বগম পা� িশকদার মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271000064

1860 আসমানী �বগম আ�ল আিজজ মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271830575

1861 �গালাম র�ল �শখ �ত �মাসেলম �শখ ��ষ �ষক �হা�দ নগর জলমা 4711271826425

1862 আল�ীর �শখ �ত হািকম �শখ ��ষ �ষক �হা�দ নগর জলমা 4711271827574

1863 �মাসাঃ �ি� �বগম ��ল গাজী মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271824343

1864 �মাসা সিখনা �বগম ইিলয়াস হাওলাদার মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271827893

1865 মািনক হাওলাদার আঃ রব হাওলাদার ��ষ �ষক �হা�দ নগর জলমা 4711271826712

1866 �মাসঃ িলিল �বগম আঃ সামাদ আকন মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271827892

1867 মেনায়ারা �বগম �ত জাহি�ীর হাওঃ মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271828407

1868 িমজান �শখ �ত ছালাম �শখ ��ষ �ষক �হা�দ নগর জলমা 4711271825319 01845831386

1869 িমনারা �বগম আ�ল কালাম মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271828270 01765685350

1870 কামাল �মা�া আ�ল কালাম ��ষ �ষক �হা�দ নগর জলমা 4711271828422

1871 কিহ�র �বগম �ত কিরম �মা�া মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271825671

1872 ��া �বগম নািসর হাওলাদার মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271825672
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1873 �মাসাঃ �রেহনা �বগম আ�ল ছা�ার আ�ি� মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271823392

1874 �ল�ম �বগম �ত মিজবর হাওলাদার মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271825670

1875 িরিজয়া �বগম মিহউি�ন �মা�া মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271824216

1876 শািহ�র �বগম �সয়দ আলী আকন মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271823393

1877 �মিরনা �বগম �মাঃ শাহীন  মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271824310

1878 সিখনা �বগম কিবর �হােসন হাওলাদার মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271825491 01928150515

1879 আঃ মােলক হাওলাদার �ত আঃ রহমান হাওলাদার ��ষ �ষক �হা�দ নগর জলমা 4711271827936

1880 �পয়ারা �বগম জািকর �শখ মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271828867

1881 �মাসাঃ হ�ািপ আ�ার �ৎফর হাওলাদার মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271827894

1882 শিরফা �বগম আঃ রিশদ মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 47112718

1883 ময়না �বগম �ৎফর হাওলাদার মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271827891

1884 �ল�ম �বগম �ত আঃ রিশদ মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271823404

1885 কাম�ল �ত আঃ রহমান ��ষ �ষক �হা�দ নগর জলমা 4711271828262 01921921831

1886 আেলয়া �বগম আঃ ছা�ার  মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271824751

1887 �রজাহান �বগম আ�া��ামান মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 47112718 01948929816

1888 সরদার ��র আলী ���ি�ন ��ষ �ষক �হা�দ নগর জলমা 4711271825259

1889 শাহদাত �শখ আঃ জ�ার �শখ ��ষ �ষক �হা�দ নগর জলমা 4711271827699 01944246294

1890 বা� হাওলাদার �িজবার হাওলাদার ��ষ �ষক �হা�দ নগর জলমা 4711271825685

1891 আ�ল হািলম নেজব আলী ��ষ �ষক �হা�দ নগর জলমা 4711271824340

1892 মােলকা খা�ন শাহাজান গাজী মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271828588

1893 �মাঃ হাসান ওিলউ�াহ ��ষ �ষক �হা�দ নগর জলমা 4711271000096 01917694290

1894 মমতাজ �বগম আজগর �শখ মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 47112718 01935014195

1895 পারভীন �বগম িমনা�ল মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 47112718 01920135754

1896 আলী �হােসন  আ�ল হািমদ ��ষ �ষক �হা�দ নগর জলমা 4711271831128 01955809481

1897 �মাঃ ��ল ইসলাম �লতান �শখ ��ষ �ষক �হা�দ নগর জলমা 4711271826857 01734212926

1898 �রশমা আ�ার ফা�ক আরী মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271828605 01937526531
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1899 খািদজা �বগম ইউ�ফ আলী মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271823414

1900 �মাঃ আউব আলী রহমান আলী ��ষ �ষক �হা�দ নগর জলমা 4711271832458 01937236738

1901 আঃ সা�ার এমদাদ আলী ��ষ �ষক �হা�দ নগর জলমা 4711271823989 01981296452

1902 �মা�ফা গাজী �র আলী গাজী ��ষ �ষক �হা�দ নগর জলমা 4711271832474 01955809372

1903 �মাঃ �সালায়মান হািমদ সরদার ��ষ �ষক �হা�দ নগর জলমা 471127182666 01724961428

1904 শাহানাজ পরভীন �মন সরদার মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271828286 01766344730

1905 ওয়ােহদ �মাড়ল কােদর �মাড়ল ��ষ �ষক �হা�দ নগর জলমা 4711271828001 01993882790

1906 �মাঃ ওমর ফা�ক আলী আকবার ��ষ �ষক �হা�দ নগর জলমা 4711271827504 01917588519

1907 িরিজয়া �বগম মিজদ �াপারী মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271825709

1908 আয়শা �বগম আইউব আলী মিহলা �িহনী �হা�দ নগর জলমা 4711271828652

1909 �মা�ফা গাজী �মাহ�াদ গাজী ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271828668

1910 �র জাহান �র �মাহ�াদ মিহলা �িহনী �হা�া নগর জলমা 4711271828700

1911 �হােসন গাজী �ছাবাহান গাজী ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271827471 01997878868

1912 হািসনা �বগম জামাল সরদার মিহলা �িহনী �হা�া নগর জলমা 4711271827762 01730898828

1913 র�ল আিমন �মা�া আনছার �মা�া ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271828616 01930584863

1914 আকিলমা �বগম জাহ�ীর হাওঃ ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271823714 01967550129

1915 জিমর �হােসন কায়েকাবাদ ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 47112718 01929490035

1916 আছমা �বগম কাম�ল ঢালী ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271824190 01929490035

1917 হািচনা মিনর হাওঃ ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 471127183489

1918 আেয়রা �বগম জ�ার সানা ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271831473

1919 নাজমা �বগম মিন�ল ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271837789

1920 �হােসেনয়ারা অিনশ িব�াস ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271831082

1921 �র�না �বগম �মাফাে�ল ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271823253

1922 �িম �মাঃ �সােহল ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271000074

1923 মেনায়ারা �বগম �মাঃ ফা�ক �মা�া ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271824531

1924 �মরী খা�ন �মাঃ আ�র রিহম মিহলা �িহনী �ইচ �গট জলমা 
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1925 আকিলমা �বগম আই�ল ইসলাম ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271824049

1926 �মাসাঃ ��া �বগম আঃ রব হাওলাদার ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 47112718 01993721343

1927 �হােসন আরা শওকত আলী �শখ ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 47112718 01990831224

1928 �মাঃ শিহ�ল ইসলাম  �মাঃ বদর উি�ন ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271821346

1929 মিনরা আকতার �তৗিহ�ল ইসলাম ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 47112718

1930 আেলয়া �মাসােরফ ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271831505

1931 আকরা�ল ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 47112718

1932 �রখা �বগম �মাঃ আ�ল কালাম ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271826856 01993721343

1933 আলাউি�ন গাজী �মাজাে�ল হক ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271828059 01914977769

1934 নািছমা �বগম �করামত আরী ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 47112718 01922221471

1935 নাজ�ল আহসান ওিলয়ার রহমান ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 47112718 01911149299

1936 জামাল উি�ন আ��র ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 47112710000012 01930587859

1937 শাহীদ খলীফা মিজদ খিলফা ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271824563 01625165570

1938 তা�ল মি�ক �তাফাে�ল মি�ক ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271829341

1939 �মাঃ আঃ ছােলক �শখ �ত �জানাব আলী �শখ ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271827839

1940 আ�ল কালাম আফছার উি�ন ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271820096

1941 খািদজা বা� তরফদার ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271829331

1942 মিজ�না �বগম �মাঃ িমজান ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271829069

1943 মােলকা �বগম আরজ আলী ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271829154 01915048147

1944 �কাশ �মার দ� �ত ম� দ� ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271829369 01722881243

1945 আঃ রা�াক �ত শহর আরী ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271832730 01916263072

1946 মিত ঢালী �ত আ�াস ঢালী ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271829131 01937586592

1947 হা�ান �মা�া �ত জ�ার �মা�া ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271832365 01980452689

1948 ফােতমা �বগম আ�ার �শখ ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271829364 01939381796

1949 সািফয়া �বগম �লতান মাতবর ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271832328 01684968480

1950 ময়না খা�ন �র ইসলঅম ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271829126 01962894666
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1951 ময়না �বগম রিফ�ল ইসলাম ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271829389 01962894666

1952 �মাঃ বাদশা তরফদার �ত �মােমন আলী ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271829389 01729809899

1953 আেমনা �বগম অমর আরী �শখ ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271823420

1954 আেনায়ারা �বগম শিহ�ল ইসলাম ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271825673

1955 আসমা �বগম মিজবর সরদার ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 47112718

1956 �রজাউল আকন �ত আে�ল আলী ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271824540

1957 �মাঃ খােলক �শখ �ত আ�ল �শখ ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 47112718

1958 আনিজরা �বগম শািমম �মাড়ল ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271825977 01957242134

1959 মাহ�জা �মায়ন ফরাজী◌ী ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271834848

1960 জাহা�র �বগম িমজা�র �বগম ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271824306

1961 নাজমা �বগম ইউ�প �শখ ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 47112718

1962 বাদল ইসলাম রজব আলী ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271000522 01915563627

1963 আেমনা �বগম আই��ীন �শখ ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271829957

1964 আিমন সদ �ার আঃ ছালাম সদ �ার ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271828917

1965 �মাসাঃ �মা �বগম জািকর �হােসন ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271829934

1966 আঃ ��স মি�ক �ত আরেশদ মি�ক ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 47112718

1967 �মাঃ �সাওরাব হাওঃ �ত হােতম আলী ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271829084

1968 নািছমা খা�ন শওকত ফরাজী ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 4711271828401

1969 �মাঃ বা�ারাজ মি�ক আঃ রা�াক মি�ক ��ষ �ষক �হা�া নগর জলমা 47112718 01985320645

1970 আ�ল সামাদ �শখ িপ: তিছল উি�ন ��ষ �ষক আমতলা জলমা 4711271

1971 হজেরাত গাজী িপ: করবান গাজী ��ষ �ষক আমতলা জলমা 4711271  

1972 আ� �ছাট হাঃ িপ: রহমান হাওলাদার ��ষ �ষক আমতলা জলমা 4711271

1973 গ�র সানা িপ: �বালােয়ত সানা ��ষ �ষক আমতলা জলমা 4711271

1974 জােহদ আলী সানা িপ: ��লহক সানা ��ষ �ষক আমতলা জলমা 4711271

1975 আ�ল �হােসন গাজী িপ: ��লহক গাজী ��ষ �ষক আমতলা জলমা 4711271

1976 হািছনা �বগম �ামী ��ছ সানা ��ষ �ষক আমতলা জলমা 4711271
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1977 সরীফা �বগম সেয়ল উি�ন গাজী ��ষ �ষক আমতলা জলমা 4711271

1978 �মাঃ ইয়ািছন �শখ িপ: �মাঃ �র আলী ��ষ �ষক আমতলা জলমা 4711271

1979 ছালাম গাজী নজ�ল গাজী ��ষ �ষক আমতলা জলমা 4711271

1980 রহমান হাওলাদার িপ: আ�ল জ�ার ��ষ �ষক আমতলা জলমা 4711271

1981 নাহার �বগম ছালাম সানা ��ষ �ষক আমতলা জলমা 4711271

1982 সারিমন �বগম �ামী গাড �জ সানা ��ষ �ষক আমতলা জলমা 4711271

1983 হ�ফা �বগম �ামী জািমর আলী ��ষ �ষক আমতলা জলমা 4711271

1984 সাথী �বগম �ামী ইমরান �সক ��ষ �ষক আমতলা জলমা 4711271

1985 মিরয়াম �বগম �ামী �মাঃ �মাকেছদ ��ষ �ষক আমতলা জলমা 4711271832018

1986 �রজাহান �বগম আ�র রব ফরাজী ��ষ �ষক আমতলা জলমা 4711271

1987 আ�ল আজীজ হাঃ িপ: কােছম আলী ��ষ �ষক আমতলা জলমা 4711271834597

1988 সািহ�র �বগম �ামী মােলক িশকদার ��ষ �ষক আমতলা জলমা 4711271835015

1989 মেনায়ারা �বগম �ামী রিফক �ি� ��ষ �ষক আমতলা জলমা 4711271831202

1990 �না �বগম �ামী আ�ললা ��ষ �ষক আমতলা জলমা 4711271

1991 �ষার ম�ল িপ: �ত নেগ� নাথ ��ষ �ষক আমতলা জলমা 4711271834540

1992 িনম �ল দ� িপ: �ত ন�ল দ� ��ষ �ষক আমতলা জলমা 4711271835034

1993 িলিপকা বাছাড় �ামী িবজয় ��ষ �ষক আমতলা জলমা 4711271833303

1994 সবন� িম�ী �ামী রাম িম�ী ��ষ �ষক আমতলা জলমা 4711271833213

1995 অচ �না ম�ল �ামী �দীপ মি�ক ��ষ �ষক আমতলা জলমা 4711271834112

1996 অ�ত ম�ল িপ: �ত হরিষত ��ষ �ষক জলমা 4711271834230

1997 নিমতা ম�ল �ামী �ের�র ��ষ �ষক জলমা 4711271834103

1998 �ভাত ম�ল িপ: অিভলাষ ��ষ �ষক জলমা 4711271834170

1999 আন� িব�াস িপ: �কলাল িব�াস ��ষ �ষক জলমা 4711271

2000 �নীল ম�ল িপ: �ত হরেমাহন ��ষ �ষক জলমা 4711271834142

2001 ন�ল ম�ল িপ: �ত অরিব� ��ষ �ষক জলমা 4711271434240

2002 িনিখল ম�ল িপ: িনরদ ম�ল ��ষ �ষক জলমা 4711271834309
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িডলােরর

�মাবাইল নং

2003 �খাকন ম�ল িপ: �ত হিরেবালা ��ষ �ষক জলমা 4711271834157

2004 িবেনাদ রায় িপ: �ত অ�� ম�ল ��ষ �ষক জলমা 4711271834069

2005 িনিশ কা� িব�াস িপ: �ত �কলাল িবঃ ��ষ �ষক জলমা 4711271833485

2006 িবকাশ খান িপ: �ত ধীেরন� নাথ ��ষ �ষক জলমা 4711271834291

2007 মমতা গাইন শচী� নাথ গাইন ��ষ �ষক জলমা 4711271833964

2008 �শীল ম�ল হরিষত ম�ল ��ষ �ষক জলমা 4711271834231

2009 �মাঃ মেনায়ারা �বগম �ামী �মাঃ রিফ�ল ��ষ �ষক জলমা 4711271

2010 িবধা িম�ী ��ষ �ষক জলমা 4711271

2011 �ীতম িম�ী িপ: কানাই িম�ী ��ষ �ষক জলমা 4711271

2012 �ভাষ িম�ী িপ: ��� ��ষ �ষক জলমা 4711271

2013 ি�ি◌তষ িম�ী িপ: �� িম�ী ��ষ �ষক জলমা 4711271

2014 �ি�য় ��ষ �ষক জলমা 4711271

2015 আিশষ রায় িপ: নারায়ন ��ষ �ষক জলমা 4711271

2016 িব� রায় িপ: �বাল রায় ��ষ �ষক জলমা 4711271

2017 �ামল রায় িপ: য� �ষন ��ষ �ষক জলমা 4711271

2018 �কাশ িপ: জেগন ��ষ �ষক জলমা 4711271

2019 ঘাি� রায় ��ষ �ষক জলমা 4711271

2020 িহরামন রায় ��ষ �ষক জলমা 4711271

2021 পিরেতাষ বাকিচ ��ষ �ষক জলমা 4711271

2022 দািনশ বাকিচ িপ: মহান� ��ষ �ষক জলমা 4711271

2023 নগর িব�াস ��ষ �ষক জলমা 4711271

2024 আন� িব�াস িপ: �ত অিবলাস ��ষ �ষক জলমা 4711271

2025 �খাকন িব�াস িপ: �ত মহান� ��ষ �ষক জলমা 4711271

2026 িনতাই বাছাড় িপ: নিলন বাছাড় ��ষ �ষক জলমা 4711271

2027 �দবািশষ ম�ল িপ: নারায়ন ��ষ �ষক জলমা 4711271

2028 িদেনব� িপ: মিন� নাথ ��ষ �ষক জলমা 4711271
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2029 অিসত বাকিচ িপ: িনবরান বাকিচ ��ষ �ষক জলমা 4711271

2030 উ�ল হাওলাদার িপ: আবজাল ��ষ �ষক জলমা 4711271

2031 শংকর িব�াস িপ: �ত মিন� ��ষ �ষক জলমা 4711271

2032 পলাশ িম�ী িপ: �ত প�চ ��ষ �ষক জলমা 4711271

2033 বা�ল রায় িপ: রিব� নাথ ��ষ �ষক জলমা 4711271

2034 ◌ািমত রায় িপ: �গালক ��ষ �ষক জলমা 4711271

2035 দরেসান রায় িপ:পদপাটক ��ষ �ষক জলমা 4711271

2036 িবকাশ বাকিচ িপ: আিশষ ��ষ �ষক জলমা 4711271

2037 িম�ন চ�বত� িপ:�ত �ধামা চ�বত� ��ষ �ষক জলমা 4711271

2038 অনািদ ম�ল িপ: �ত ��পদ ম�ল ��ষ �ষক জলমা 4711271

2039 স�য় মা�ার ��ষ �ষক জলমা 

2040 স�য় ম�ল িপ: �র�ন ��ষ �ষক জলমা 

2041 �খাকন ম�ল িপ: ��� ম�ল ��ষ �ষক জলমা 

2042 ফকা ম�ল অ�� ম�ল ��ষ �ষক জলমা 

2043 কাজল ম�ল ��� ম�ল ��ষ �ষক জলমা 

2044 ��চাদ বালা মিন� বালা ��ষ �ষক জলমা 

2045 ঠা�র দাস বালা িপ: �ত অটল বালা ��ষ �ষক জলমা 

2046 বা�া হাওলাদার িপ: মমতািল হাঃ ��ষ �ষক জলমা 

2047 িবজয় ��ষ �ষক জলমা 

2048 অনািদ ম�ল িপ: �ত হেরন ম�ল ��ষ �ষক জলমা 

2049 রিবন ম�মদার িপ �ত � কা� ম�ল ��ষ �ষক জলমা 

2050 �র�ন ম�মদার িপ; কািলপদ ��ষ �ষক জলমা 

2051 অিসত দাস ��ষ �ষক জলমা 

2052 �গৗর দাস িপ: �ত কানাই দাস ��ষ �ষক জলমা 

2053 প�া দাস িপ: �ত �েমাদ ��ষ �ষক জলমা 

2054 �খাকন দাস িপ: �ত লব দাস ��ষ �ষক জলমা 
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2055 িচ� বাছাড় িপ: �ত জিতন বাছাড় ��ষ �ষক জলমা 

2056 �� বাছাড় িপ: �ত জিতন বাছাড় ��ষ �ষক জলমা 

2057 অ�ব � ম�মদার িপ: নারাজয়ন ��ষ �ষক জলমা 

2058 অমল সরকার িপ: �ত ম��ধন ��ষ �ষক জলমা 

2059 কািত�ক সরকার িপ: �ত রাধাকা� ��ষ �ষক জলমা 

2060 স�জ বাকিচ িপ: িন�ন বাকচী ��ষ �ষক জলমা 

2061 পিরেতাষ িব�াস িপ: �ত পা� িব�াস ��ষ �ষক জলমা 

2062 িবকাশ িব�াস িপ: �: িব� �ষন ��ষ �ষক জলমা 

2063 পিরমল গাইন িপ: �ত অিবলাস ��ষ �ষক জলমা 

2064 অিভিজৎ গাইন িপ: �ত িবমল গাইন ��ষ �ষক জলমা 

2065 রতন গাইন িপ: রিবন গাইন ��ষ �ষক জলমা 

2066 আন� গাইন িপ: �ত ��� ��ষ �ষক জলমা 

2067 বলাই গাইন িপ: �ত ��পদ ��ষ �ষক জলমা 

2068 �নীতা সরকার িপ: �ত ��� ��ষ �ষক জলমা 

2069 অ�লী ম�ল �মী �খাকন ম�ল ��ষ �ষক জলমা 

2070 অিনতা রায় �ামী �ি�য় রায় ��ষ �ষক জলমা 

2071 শংকরী রায় িব� রায় ��ষ �ষক জলমা 

2072 ির�া িব�াস িবকাশ িব�াস ��ষ �ষক জলমা 

2073 �সা� �বরাগী িপ: �ত �বল �বরাগী ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2074 �ভাষ �বরাগী িপ: �ত �বল �বরাগী ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2075 িদপালী ম�ল �ামী �তাপ ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2076 িবেরন �বরাগী িপ: �ত অ�য় ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2077 অিসম �বরাগী িপ: আন� �বরাগী ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2078 রিবন পােটায়ারী িপ: মা�ার ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2079 �দবািসষ ম�ল িপ: �� ম�ল ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2080 �দব ম�ল িপ: সে�াষ ম�ল ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১



�: নাম িপতা/�ামীর নাম 
��ষ/

মিহলা
�পশা �াম ওয়াড � জলমা 

জাতীয় পিরচয়

প� নং

�ভা�ার �মাবাইল

নং

সং�� িডলােরর

নাম

িডলােরর

�মাবাইল নং

2081 িদবদাস ম�ল িপ: �ধীর ম�ল ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2082 িনলা ম�ল িপ: ধীেরন ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2083 ��পদ বাকিচ ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2084 �� ম�ল িপ: হিরপদ ম�ল ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2085 �ীিতশ িব�াস িপ: উেপন িব�াস ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2086 �নব �বরাগী িপ: �গৗর �বরাগী ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2087 িব� ম�ল ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2088 �গৗতম ম�ল িপ: িবেরন ম�ল ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2089 ��দ ম�ল িপ: �ত সা� ম�ল ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2090 পিরমল ম�ল িপ: �ত খেগন ম�ল ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2091 িনম �ল ম�ল িপ: �ত খেগন ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2092 িমলটন ম�ল িপ: ��দাস ম�ল ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2093 িবউ� �বগম �ামী রতন খ� ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2094 �বীর দ� িপ: �ভাষ দ� ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2095 �লয় দ� িপ: �ত আরসাদ ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2096 স�য় িম�ী িপ: িবজয় দ� ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2097 িদকিবজয় িম�ী িপ: ��� দ� ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2098 মােলক িপ: অ�ন িম�ী ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2099 রিবন ম�ল িপ: িবনয় িম�ী ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2100 �গাপাল িব�াস ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2101 �পন ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2102 শা� দ� ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2103 আলম হাওলাদার ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2104 �সােহল হাওলাদার িস�ী�র দ� ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2105 হাচান সরদার িপ: ফা�ক হাওলাদার ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2106 িমরাজ িপ: আমেজদ ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১
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2107 পির �বগম িপ: আই�ল সরদার ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2108 ইমা�ল হািলম হাওলাদার মাতা ঝােমলা ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2109 শংকর ম�ল কালাম তা�কদার ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2110 ইমা�ল হািলম হাওলাদার ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2111 হািলম হাওলাদার ছাইদ হাওলাদার ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2112 শংকর ম�ল িপ: আন� ম�ল ��ষ �ষক জলমা ৪৭১১২৭১

2113 স��া অধীকাির বীেরন অিধকারী ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2114 নিমতা িম�ী �ত রহীিন িম�ী ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2115 জগদীশ িব�াস �ত ল�ীকা� িব�াস ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2116 িমনতী রায় �শা� রায় ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2117 রনিজত ম�ল �ত হাজরীলাল ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2118 িব�ল ম�ল রবীন ম�ল ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2119 �শখ বজ�র �শখ আ�ল গিন ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2120 অমল িব�াস রিসক লাল িব�াস ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2121 অিসত অিধকারী কািলপদ অিধকারী ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2122 রীনা িব�াস দীপক িব�াস ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2123 �িখ �বগম �শখ শািহন ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2124 �ােন� নাথ সরদার �ত অভয় চরন সরদার ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2125 �ি� রানী রায় সত�িজৎ রায় ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2126 খািদজা �বগম �হমােয়ত কাজী ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2127 �ি� রায় মেনার�ন রায় ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2128 �কৗশ�া িব�াস িবজয় িব�াস ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2129 িবকাশ রায় �ত নিলনী কা� রায় ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2130 অধীর িব�াস �ত অ�ল িব�াস ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2131 ��মার বাছাড় �ত নারায়ন বাছাড় ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2132 িনর�ন িশকদার �ত চ�কা� িশকদার ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271
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2133 �মাছাঃ খািদজা �বগম শািমম খ� ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2134 পারিমতা ম�ল কমেলশ ম�ল ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2135 যেবদা খা�ন স�র গাইন ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2136 নািছমা �বগম �মাঃ �িজবর রহমান ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2137 মমতাজ �বগম শিহদ কাজী ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2138 র� �কাদার আিশষ �কাদার ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2139 �দব রানী �কাদার লংেক�র �কাদার ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2140 িব�লা �কাদার িবকাশ �কাদার ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2141 লিলত সমা�ার �ত �েরন সম�ার ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2142 হিরচ�দ ম�ল �ত সহেদব ম�ল ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2143 �নাল মি�ক �ত কািলপদ মি�ক ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2144 �শফালী �কাদার �ভাষ �কাদার ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2145 ��� সরদার �ত ফনী�ষন সরদার ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2146 ক�না িব�াস তাপস িব�াস ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2147 �শফালী �বগম �ত স�ার �শখ ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2148 ম��ধন মি�ক �ত রবীন মি�ক ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2149 �সাহাগ �শখ হিলয়াস �শখ ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2150 বা�েদব মি�ক আন� মি�ক ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2151 �মাঃ আই�ব আলী �ত বাবর আলী �মা�া ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2152 ঠা�র হালদার �ত অ�য় হালদার ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2153 অ� �বগম জিলল �হােসন বা�ল ��ষ �ষক নবজলমা 8 4711271

2154 সর�তী সরদার �ত রাজ�মার সরদার ��ষ �ষক নবজলমা 8 4711271

2155 আয়সা �বগম আশরা�ল ইসলাম ��ষ �ষক নবজলমা 8 4711271

2156 রােবয়া �বগম �মাঃ ছেলমান গাজী ��ষ �ষক নবজলমা 8 4711271

2157 �িব বেগম �মাঃ আিজম গাজী ��ষ �ষক নবজলমা 8 4711271

2158 �িন �মা ম�ল প�ানন ম�ল ��ষ �ষক নবজলমা 8 4711271
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2159 িসি�ক আহ�দ �ত �করামত আলী ��ষ �ষক নবজলমা 8 4711271

2160 অ�না সরকার নীহার সরকার ��ষ �ষক নবজলমা 8 4711271

2161 িশখা রায় �শা� রায় ��ষ �ষক নবজলমা 8 4711271

2162 িদিলপ অিধকারী �ত িদন ব� অিধকারী ��ষ �ষক নবজলমা 8 4711271

2163 ��ত িময়ািমর �ত অ�র আলী ��ষ �ষক নবজলমা 8 4711271

2164 মিনকা �কাদার মিনেমাহন �কাদার ��ষ �ষক নবজলমা 8 4711271

2165 ত� সরদার িশব সরদার ��ষ �ষক নবজলমা 8 4711271

2166 পিরেতাষ ম�ল �ত িজেতন ম�ল ��ষ �ষক নবজলমা 8 4711271

2167 �ভাষ হালদার �ত উেপ� নাথ হালদার ��ষ �ষক নবজলমা 8 4711271

2168 �মাঃ মাহ��র রহমান �ত �বােসর হাও ��ষ �ষক নবজলমা 8 4711271

2169 িমনারা �বগম �মাঃ সােহব আলী িশকদার ��ষ �ষক নবজলমা 8 4711271

2170 ��পদ ম�ল �ত কানাইপদ ম�ল ��ষ �ষক নবজলমা 8 4711271

2171 �লতা বাছাড় �েজন বাছাড় ��ষ �ষক নবজলমা 8 4711271

2172 অসীমা ঢালী �িশল ঢালী ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2173 মহারানী সরকার পী�ষ সরকার ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2174 সীমা িব�াস �শা� িব�াস ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2175 ��পদ িব�াস �ত �� িব�াস ��ষ �ষক দাউিনয়াফ�দ 8 4711271

2176 �মাঃ আ�ব আলী ��ী মিজদ ��ী ��ষ �ষক দাউিনয়াফ�দ 8 4711271

2177 আকিলমা �বগম ��ল আিমন হাওলাদার ��ষ �ষক দাউিনয়াফ�দ 8 4711271

2178 রাম�শাদ ম�ল মহা�� ম�ল ��ষ �ষক দাউিনয়াফ�দ 8 4711271

2179 িব�ল হালদার ধীেরন� নাথ হালদার ��ষ �ষক দাউিনয়াফ�দ 8 4711271

2180 শ�র হালদার িধির পদ হালদার ��ষ �ষক দাউিনয়াফ�দ 8 4711271

2181 �গৗতম িব�াস স�ািস িব�াস ��ষ �ষক দাউিনয়াফ�দ 8 4711271

2182 মিন�ল �গালদার �ত আকবর আলী �গালদার ��ষ �ষক দাউিনয়াফ�দ 8 4711271

2183 �মাঃ আিল �হােসন জমা�ার �মাঃ আঃ গিন জম�ার ��ষ �ষক দাউিনয়াফ�দ 8 4711271

2184 �সমা ম�ল সমেরশ চ� ম�ল ��ষ �ষক দাউিনয়াফ�দ 8 4711271
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2185 অিধর সরদার �ত িনতাই সরদার ��ষ �ষক দাউিনয়াফ�দ 8 4711271

2186 অ�লী ঢালী িবজয় �� ঢালী ��ষ �ষক দাউিনয়াফ�দ 8 4711271

2187 মীরানাথ �চৗধরী �পন নাথ �চৗ�রী ��ষ �ষক দাউিনয়াফ�দ 8 4711271

2188 গীল বাড পাে� �ত িবনজািমন পাে� ��ষ �ষক দাউিনয়াফ�দ 8 4711271

2189 জয় জয় ধর �ত অি�ত জয়ধর ��ষ �ষক দাউিনয়াফ�দ 8 4711271

2190 স�জ গাইন ইংরাজ গাইন ��ষ �ষক দাউিনয়াফ�দ 8 4711271

2191 অনািধ গাইন �ত অ�� গাইন ��ষ �ষক দাউিনয়াফ�দ 8 4711271

2192 �মাঃ সািহ�ল ইসলাম আঃ হািকম ��ষ �ষক দাউিনয়াফ�দ 8 4711271

2193 মাধব �মাহলদার �� পদ মহালদার ��ষ �ষক জলমা 8 4711271

2194 �বনা সরদার �ত মা�ার সরদার ��ষ �ষক জলমা 8 4711271

2195 ভেবশ রায় ভেরাত রায় ��ষ �ষক জলমা 8 4711271

2196 �লাল মি�ক র�ন মি�ক ��ষ �ষক জলমা 8 4711271

2197 �মাসাঃ িলিপ �বগম সাম�ল হক তা�কদার ��ষ �ষক জলমা 8 4711271

2198 অ�ন �গালদাল কািলপদ �গালদার ��ষ �ষক জলমা 8 4711271

2199 ��মার হালদার �ত কািলপদ হালদার ��ষ �ষক জলমা 8 4711271

2200 িমলন �শখ িবলােয়ত �শখ ��ষ �ষক জলমা 8 4711271

2201 িনর�ন িব�াস �ত ��� িব�াস ��ষ �ষক জলমা 8 4711271

2202 র�ন রায় �ত অে�ত রায় ��ষ �ষক জলমা 8 4711271

2203 �িজৎ রায় �ত �পদ রায় ��ষ �ষক ক��িনয়া 8 4711271

2204 অ�ভা রায় অজয় রায় ��ষ �ষক ক��িনয়া 8 4711271

2205 িনর�ন বাড়ই �ত মেনাহর বাড়ই ��ষ �ষক ক��িনয়া 8 4711271

2206 ��মার ম�ল �ন � চরন ম�ল ��ষ �ষক ক��িনয়া 8 4711271

2207 জয়েদব িম�ী �ত হিরপদ িম�ী ��ষ �ষক ক��িনয়া 8 4711271

2208 সমেরশ রায় স�ষ রায় ��ষ �ষক ক��িনয়া 8 4711271

2209 নিনেগাপাল ম�ল �ত রিবন ম�ল ��ষ �ষক ক��িনয়া 8 4711271

2210 ঝরনা ম�ল িবপ� ম�ল ��ষ �ষক ক��িনয়া 8 4711271
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2211 শািহ�র �বগম জিলল হাওলাদার ��ষ �ষক ক��িনয়া 8 4711271

2212 �মাঃ হা�নর রিশদ �শখ �ত মিমন উি�ন �শখ ��ষ �ষক ক��িনয়া 8 4711271

2213 অমর রায় �ত মহােদব রায় ��ষ �ষক ক��িনয়া 8 4711271

2214 কনক �বরাগী �� পদ �বরাগী ��ষ �ষক ক��িনয়া 8 4711271

2215 �ধময় রায় �ত শিচন� নাথ রায় ��ষ �ষক ক��িনয়া 8 4711271

2216 িমিন বাড়ই �ত প�া  বাড়ই ��ষ �ষক ক��িনয়া 8 4711271

2217 �খাকন মি�ক িনম �ল মি�ক ��ষ �ষক ক��িনয়া 8 4711271

2218 �মথ গা�লী মেনার�ন গা�লী ��ষ �ষক ক��িনয়া 8 4711271

2219 অ�ভা রায় শিচ� নাথ রায় ��ষ �ষক ক��িনয়া 8 4711271

2220 দীপক িম�ী জগদীশ িম�ী ��ষ �ষক ক��িনয়া 8 4711271

2221 মি�কা রায় িবকাশ রায় ��ষ �ষক ক��িনয়া 8 4711271

2222 মাহা��ল রহমান �মাঃ মিমন উি�ন সরদার ��ষ �ষক গজালমারী 8 4711271

2223 অ� অধীকারী দীপক অিধকারী ��ষ �ষক গজালমারী 8 4711271

2224 ��দাস দাস মাধপ দাস ��ষ �ষক গজালমারী 8 4711271

2225 গিব� দাস �খাকন দাস ��ষ �ষক গজালমারী 8 4711271

2226 সারিমন আ�ার �মাঃ শিহ�ল ইসলাম ��ষ �ষক গজালমারী 8 4711271

2227 রােবয়া �বগম �লাকমান খিলফা ��ষ �ষক গজালমারী 8 4711271

2228 �রজাহান �বগম �মাঃ আজাদ �শখ ��ষ �ষক গজালমারী 8 4711271

2229 �েলখা �বগম �মাঃ আতর আলী সরদার ��ষ �ষক গজালমারী 8 4711271

2230 �লা�ী ঋিষ িশব নাথ ঋিষ ��ষ �ষক গজালমারী 8 4711271

2231 পা�ল �বগম �মাঃ চানিময়া ��ষ �ষক গজালমারী 8 4711271

2232 গ�া ঋিষ �খাকন ঋিষ ��ষ �ষক গজালমারী 8 4711271

2233 িশবপদ িব�াস �ত মেনাহর িব�াস ��ষ �ষক গজালমারী 8 4711271835983

2234 কাজন ম�ল রবীন ম�ল ��ষ �ষক গজালমারী 8 4711271086337

2235 কানাইলাল রায় �ত ম�ল রায় ��ষ �ষক গজালমারী 8 4711271835978

2236 �মাঃ আ� তােলব �সপাই �ত শাহালী �সপাই ��ষ �ষক গজালমারী 8 4711271086187
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2237 �মাঃ শাহীন হাওলাদার �মাঃ ��ল হক হাওলাদার ��ষ �ষক রিহম সড়ক 8 4711271

2238 জাহানারা �বগম �মাঃ আলমগীর হালদার ��ষ �ষক রিহম সড়ক 8 4711271

2239 মাহা�র �মা�া হািলম �মা�া ��ষ �ষক রিহম সড়ক 8 4711271

2240 মেনায়ারা �বগম বা� �মাড়ল ��ষ �ষক রিহম সড়ক 8 4711271

2241 কমল দাস সে�াষ দাস ��ষ �ষক রিহম সড়ক 8 4711271

2242 সেরায়ারী �বগম �মাঃ আসলাম ��ষ �ষক রিহম সড়ক 8 4711271

2243 আিম�ন �বগম মােয়ন উি�ন ফরািজ ��ষ �ষক রিহম সড়ক 8 4711271835870

2244 মােজদা আ�ার গ�র হাওলাদার ��ষ �ষক গজালমারী 8 4711271

2245 সািফয়া �বগম �ত জাফর বয়ািত ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271087133

2246 হািস �বগম হািনফা বয়ািত ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271086495

2247 জামাল বায়ািত �ত জাফর বয়ািত ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271086485

2248 আিমর �হােসন �মাঃ ফউেলল হক হাওলাদার ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271087134

2249 কিরম �শখ �ত �ন� �শখ ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271086495

2250 �রািজনা �বগম কাম�ল গাজী ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271000044

2251 �রনাহার �বগম �রজামাল �ধা ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271917667

2252 আছমা �বগম ��ল আিমন সানা ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271917741

2253 নািসমা �বগম �মাঃ শাহজাহান হাওলাদার ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271835838

2254 �মাকেল�র রহমান �শখ �মাঃ িহ�ল উি�ন �শখ ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271

2255 আশরাফ আলী হাওঃ �ত আই�ব আলী হাওঃ ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271835846

2256 পিল �শঃ বা�ল হাওলাদার ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271

2257 রািহলা �বগম হা�ন অর রিশদ ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271086508

2258 �মাঃ িসি�ক �ত মােয়জ উি�ন ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271

2259 লাকী �বগম রিফ�ল ইসলাম ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271000055

2260 �মাজাম হাওলাদার �ত আকবার �হােসন ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271

2261 হারদার হাওলাদার ইসমাইল হাওলাদার ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271830310

2262 ছােহরা �বগম �ত সাম�র �শখ ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271835879
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2263 তানিজলা পারিভন িমজা�র রহমান এলাহী ��ষ �ষক দােরাগািভটা 8 4711271835710

2264 জিরনা �বগম আঃ লিতফ িসকদার ��ষ �ষক দােরাগািভটা 8 4711271835817

2265 �িম আ�ার আঃ লিতফ িসকদার ��ষ �ষক দােরাগািভটা 8 4711271835912

2266 মা�রা �বগম �মাঃ আ�ল মােলক ��ষ �ষক দােরাগািভটা 8 4711271

2267 কাজল �শখ গিন আহে�দ ��ষ �ষক দােরাগািভটা 8 4711271827610

2268 নারগীস �বগম আল আমীন িশকদার ��ষ �ষক জলপাইনগর 8 4711271

2269 �হনয়ারা �বগম �মাঃ মা�ম হাওলাদার ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271835852

2270 িমনারা �বগম কালাম ফিকর ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271835932

2271 আেলয়া খা�ন মাঈ�ল বাসার ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271086478

2272 আেলয়া �বগম �মাঃ িসরাজ িশকদার ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271086505

2273 জা� �বগম িন� �শখ ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271835767

2274 পারভীন �বগম �মাঃ বােছদ সরদার ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271

2275 �মাসাঃ ইয়াছিমন �মাঃ ��জামান ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271

2276 �মাঃ ��র আলী �মাঃ বা�ল �হােসন ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271

2277 �জােবদা �বগম বা�ল �হােসন ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271086431

2278 আলতাপ �হােসন �ত আঃ রব ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271835770

2279 শাহাজাহান গাজী ছ�ার গাজী ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271835928

2280 �সিলনা �বগম আঃ কিরম খিলফা ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271086193

2281 িছি��র রহমান �মাঃ বিসর সরদার ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271835746

2282 �ল�ম িবিব �ত আঃ রিশদ তা�কদার ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271086415

2283 �শখ আ�ল গফফার �ত আফসার আলী �শখ ��ষ �ষক দােরাগািভটা 8 4711271

2284 সনিজদা পারিভন িরয়দ �হােসন িশ�ল ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271086535

2285 �মাঃকাই�ম �সখ �ত আঃ হািমদ �শখ ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271

2286 লাইিল �বগম এস, এম, এবা�ল হক মােলক ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271835902

2287 জিরনা খা�ন �ন�র আলী �শখ ��ষ �ষক জলপাইনগর 8 4711271

2288 ময়না �বগম �মাঃ আলাল �শখ ��ষ �ষক দােরাগািভটা 8 4711271000060
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2289 �মাঃ জািবর �হােসন �ত তািজম আলী ��ষ �ষক নবীনগর 8 4711271

2290 �মাঃ �রজাউল কিরম আহেমদ আলী খ� ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271

2291 �মাঃ তা� �শখ সােদর �শখ ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271830324

2292 নারিগস �বগম আেনায়ার �াপারী ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271

2293 ন�ল হক আ�ল সদ �ার ��ষ �ষক দােরাগািভটা 8 4711271

2294 �মেহ�র �বগম �ন�র হাওলাদার ��ষ �ষক দােরাগািভটা 8 4711271000168

2295 আ�ল কােদর বাব� �ত �মাঃ �র আলী ��ষ �ষক দােরাগািভটা 8 4711271086547

2296 মমতাজ �বগম �মাঃ ��স গাজী ��ষ �ষক দােরাগািভটা 8 4711271

2297 হািলমা �বগম �ন�র হাওলাদার ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271835851

2298 রােবয়া �বগম আ�ল হাই িশকদার ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271835812

2299 কমলা �বগম চান িমঞা ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271835749

2300 রিহমা �বগম আজগর �মা�া ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271086443

2301 আ�ল হাজরা কিরম হাজরা ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271835766

2302 খািদজা �বগম �শখ আ�ল হাসান লাব� ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271835713

2303 নািছমা �বগম আ�র রিশদ ��ষ �ষক নবজলমা 8 4711271

2304 মিরয়ম �বগম জামার উি�ন �শখ ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271

2305 হািফজা �বগম ব�র খ� ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271835785

2306 আ�র খােলক হাওলাঃ আশরাফ আলী হাওলাঃ ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271

2307 আেনায়ারা �বগম আ�ল লিতফ �াপারী ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271

2308 আেনায়ার �হােসন �ত আঃ রব হাওলাদার ��ষ �ষক আিশক নগর 8 4711271835693

2309 �িজবর রহমান গাজী �ত �মা�ার আলী গাজী ��ষ �ষক আিশক নগর 8 4711271835690

2310 ফয়ছাল �হােসন �র ইসলামন ��ষ �ষক রিহম সড়ক 8 4711271000103

2311 ��ন নাহার আ�ব আলী হাওলাদার ��ষ �ষক রিহম সড়ক 8 4711271

2312 কারী আ�স সালাম �ত ��ী আ�ল বারী ��ষ �ষক আিশক নগর 8 4711271

2313 �মাঃ আিনচ �ত �মজ বা�র রহমান ��ষ �ষক আিশক নগর 8 4711271

2314 রিশদা �বগম �মাঃ আলী ��ষ �ষক জলপাইনগর 8 4711271835703
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িডলােরর

�মাবাইল নং

2315 িমেসস �ি� �বগম �মাঃ সেলমান গািজ ��ষ �ষক জলপাইনগর 8 4711271

2316 সােলহা �বগম ছাি�র �হােসন ��ষ �ষক জলপাইনগর 8 4711271

2317 ম�লতা রায় �পন �মার রায় ��ষ �ষক জলপাইনগর 8 4711271086941

2318 িশউিল আ�ার �রাকন মা��র ��ষ �ষক জলপাইনগর 8 4711271000189

2319 কিহ�র খা�ন জামাল গাজী ��ষ �ষক জলপাইনগর 8 4711271

2320 সািফয় �বগম আ�ল �হােসন ��ষ �ষক আলীনগর 8 471127186413

2321 �মাসাঃ হািস �বগম �ত �ন�র �শখ ��ষ �ষক আলীনগর 8 4711271826400

2322 আফেরজা �বগম �মাঃ বিবউল �শখ ��ষ �ষক আলীনগর 8 4711271829392

2323 পারভীন আ�ার �মাঃ �মা�ন কিবর ��ষ �ষক আলীনগর 8 4711271000005

2324 মাহ�দা মিফক ��ী �মাঃ মিফ�ল ইসলাম ��ষ �ষক আলীনগর 8 4711271000119

2325 �মা�া �মাঃ ফা�ক ��ষ �ষক আলীনগর 8 4711271

2326 �মাঃ আ�ল কােদর �ত রমজান আলী খান ��ষ �ষক আলীনগর 8 4711271

2327 মা�জা �বগম বা� ফিকর ��ষ �ষক আলীনগর 8 4711271086559

2328 খািদজা �বগম আ�স সা�ার �শখ ��ষ �ষক আলীনগর 8 4711271

2329 �মাজাে�ল �হােসন �ত ময়দান �মা�া ��ষ �ষক আলীনগর 8 4711271086403

2330 �র জাহান  আ� বকার �শখ ��ষ �ষক আলীনগর 8 4711271

2331 �মাঃ আ� �শখ জয়নার আেবদীন ��ষ �ষক আলীনগর 8 4711271

2332 হািমদা �বগম �মাঃ আ�ল ��স ��ষ �ষক আলীনগর 8 4711271000001

2333 পা�ল �বগম �মাঃ জাহা�ীর আলম ��ষ �ষক আলীনগর 8 4711271

2334 �মাঃ তাজ�র ইসলাম �মাড়ল �ত িকসমত আলী �মাড়ল ��ষ �ষক আলীনগর 8 4711271824387

2335 �সােহল আিমন �ত সাঈদ �শখ ��ষ �ষক আলীনগর 8 4711271000036

2336 �মাঃ �লতান মি�ক �ত আঃ রেফজ মি�ক ��ষ �ষক গজালমারী 8 4711271820803

2337 �মাসাঃ রানী আ�ার �মাঃ মা�ম ফরাজী ��ষ �ষক গজালমারী 8 4711271000510

2338 �মাসাঃ িফেরাজা �বগম �মাঃ �সেক�ার আলী ��ষ �ষক গজালমারী 8 4711271820810

2339 আরিজনা �বগম আকবার সরদার ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271086458

2340 সািহদা �বগম �শখ আরশাদ আলী ��ষ �ষক শাি�নগর 8 4711271
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2341 আজিমরা �বগম �মাঃ বােয়িজদ আলী ��ষ �ষক দাঃ িভঃ মসিজদ 8 4711271

2342 আেলয়া �বগম কাজী �সাহরাব ��ষ �ষক দাঃ িভঃ মসিজদ 8 4711271821407

2343 �শখ আ�ল আিজম �ত �শখ দািজ� আহেমদ ��ষ �ষক দাঃ িভঃ মসিজদ 8 4711271823508

2344 িলিপ �বগম ইিলয়াছ িশকদার ��ষ �ষক দাঃ িভঃ মসিজদ 8 4711271

2345 �মাছাঃ লাই� খানম �মাঃ ইউ�ছ ��ষ �ষক দাঃ িভঃ মসিজদ 8 4711271

2346 �মাসাঃ নািছমা খা�ন �মাঃ আ�ল কালাম ��ষ �ষক দাঃ িভঃ মসিজদ 8 4711271823309

2347 �মাঃ আনছার খান �ত কদম আলী খান ��ষ �ষক গজালমারী 8 4711271835839

2348 শা�� িব�াস �নীর িব�াস ��ষ �ষক গজালমারী 8 4711271

2349 রবীন িব�স নারায়ন চ� িব�াস ��ষ �ষক গজালমারী 8 4711271

2350 �মাঃ শহী�ল ইসলাম �মাঃ আলী আশরাফ ��ষ �ষক গজালমারী 8 4711271

2351 অজয় রায় �জািতষ চ� রায় ��ষ �ষক চ�াখালী 8 4711271

2352 িম� মি�ক �ভাষ মি�ক ��ষ �ষক জলমা 8 4711271

2353 আঃ রিহম হাওঃ �ত আঃ হােশম হাওঃ ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2354 স�া ম�ল �লাল ম�ল ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2355 আিজবর �মা�া �ত আককাস �মা�া ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2356 দাসী ঢালী অিনল ঢালী ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2357 িনহার ঢালী অিনল ঢালী ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2358 মিমন �শখ �ত আিকজ উি�ন ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2359 �নব রায় �ভাষ রায় ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2360 শরীফ �শখ �ত �হােসন �শখ ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2361 �গাপার ম�ল �ত ধীের� নাথ ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2362 আেরায়ার �হােসন �ত জ�ার ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2363 �রহানা �বগম মাই�র ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2364 জািমলা �বগম �ছা �শখ ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2365 �লাল �বরাগী �ত িবমল �বরাগী ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2366 স�ীপ রায় হের�নাথ রায় ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271
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2367 �সাবাহান ইছাক তা�কদার ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2368 রিফক �ধা �লতান �ধা ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2369 রিবন রায় �ত মহােদব রায় ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2370 �রবা �বগম শামীম �শখ ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2371 �ছাট িবিব �ত �নছার উি�ন ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2372 �লতান �শখ �ত অেছলি� �শখ ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2373 �খাকন রায় কািলপদ রায় ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2374 আয়শা �বগম আঃ সা�ার ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2375 ইিতসা মি�ক ধীমান মি�ক ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2376 আ�ল হাওলাদার আকবর হাওঃ ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2377 মক�দা �বগম রথীন মি�ক ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2378 �ষমা রায় কাি��ক রায় ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2379 �সালায়মান �শখ �ত �হােসন ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2380 জাহাগীর �ত �হােচন ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2381 পিরেতাষ বা�েদব ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2382 �িহনারা সাথী মিন�ল �শখ ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2383 মািনক সদ �ার ইনসার সদ �ার ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2384 �জয়ার �শখ �তঃ আকসার উি�ন ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2385 ইয়ািসন ইমারত �মাড়ল ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2386 �পন সদ �ার �ত �মানার�ন ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2387 নাসিরন �বগম মাহা�ি�ন ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2388 কিনকা িম�ী প�ানন ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2389 ই�ব �ত রিশদ ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2390 �রহানা �বগম হািব�র ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2391 মাহ�দা �খাকন ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2392 রবী�নাথ হের�নাথ ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271
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2393 শাম�ল হক �ত হােশম ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2394 খািদজা �বগম সাই�ল ইসলাম ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2395 িরনা �বগম িজয়া উি�ন ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2396 ময়না ��মার ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2397 ব�না মেনাজ ঢলী ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2398 �িচ� ঢালী উ�ল ঢালী ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271088067

2399 ব�ল �বগম কিবর ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2400 আি�য়া রিফক �শখ ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2401 �মাকেল�র িমনাজ উি�ন ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2402 সিহনা িহসা ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2403 �গ �া মি�ক িবমল ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2404 ��ত বাছাড় �ভাষ ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2405 িনলীমা ��� মি�ক ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2406 গীতা �নীল ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2407 িদপালী বা� মি�ক ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2408 মি�কা মি�ক উৎপল ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2409 চােমলী রায় নারায়ন রায় ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2410 কানন িববাশ রায় ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2411 �ন�ন �ত �মানা কাজী �শখ ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2412 �কািহ�র আেনায়ার  ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2413 তপন বাছাড় �ত �সীল ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2414 উিম �লা ��মার বর ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2415 �লতা �েবাল ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2416 শহিদ কিলফা �ত আছমত ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2417 ল�ীকা� �ত �গাপাল ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2418 পিরমল পেরশ ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271
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2419 �মীলা রােজ�র ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2420 প�ানন �ত �কেদব ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2421 পিরমল �িলন ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2422 জােমনা আলম খান ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2423 রািজয়া রা�াক ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2424 �পন  �ত কািলপদ ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2425 িনম �ল ম�ল ক�লাচাদ ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2426 �নছার গাজী ��ী �বলােয়ত ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2427 ম�লী কাজল মিহলা �িহনী ��মাির 9

2428 রাখী ি�িতশ ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2429 ফােতমা হািনফ ��ী ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2430 িবজলী কিবরাজ �গালক কিবরাজ ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2431 দীপা ঢালী মেনাজ ঢলী ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2432 কিবতা ম�ল �শা� ম�ল ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2433 িব�িজৎ ধীেরন ম�ল ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2434 ��রানী রিবন ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2435 তাসিলমা কা�ন ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2436 মা�ফা মহািসন �শখ ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2437 আয়শা  রহমান ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2438 আনারতী �ত �ধীর ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2439 তািনয়া রমজান ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2440 নিমতা অনাদী ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2441 বা� �ত আনসার ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2442 কিবতা কিবরাজ র�ন মিহলা �িহনী �ত�লতলা 9 4711271087751

2443 �দেলায়ার �ত হাচান ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2444 আলী আকবর �ত শরী��া ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271
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2445 আলািমন �ত মক�ল ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2446 জাহা�ীর �ত মক�ল ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2447 �লাকমান �ত রইজউি�ন ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2448 �র দাসী �ত ��� সরকার ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2449 �ভংকরী রায় নারায়ন রাজ ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2450 নজ�ল �ত �গাপাল ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2451 আসমা �বগম কিবর ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2452 �খাকন সানা আরমান সানা ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2453 িমতা িবকাশ ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2454 সিবতা বাছাড় আধার বাছাড় ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2455 শহী�ল হাওলাদার �তরজব হাওলাদার ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2456 সিবতা বাছাড় ���ৎ মি�ক মিহলা �িহনী ��মাির 9

2457 আলািমন িগয়াস উি�ন ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2458 সাই�ল গাজী আিজজ ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2459 ছেরায়ার ��ম ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2460 উিম �লা ম�ল ��দাস ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2461 সািদয়া আজাহার ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2462 �লতান �ত কােশম ��ষ �ষক �ত�লতলা 9

2463 িপয়ারা �ত হােতম ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2464 র�া সাই�ল ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2465 কিহ�র  মা�ান ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2466 িজয়াউি�ন �মাতােলব ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2467 জাহানারা  মিত ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2468 রা�াক মিন�ি�ন ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2469 রােবয়া  জাহা�ীর ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2470 �রােকয়া আজহার ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271
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2471 রেমশ �ত বা�ারাম ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2472 কিবতা হীরা দীপক হীরা ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2473 হােচন �মা�া রিতফ �মা�া ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2474 তাসিলমা আ� সাইদ ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2475 িশ� নিলন মহলদার ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2476 �লাল ফরাজী চা� ফরাজী ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2477 �ব�াল মািঝ মিজদ মািঝ ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2478 ��ল হক আঃ জ�ার ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2479 আ�ল কালাম আঃ রিশদ ��ষ �ষক �ত�লতলা 9

2480 আবজাল হািকম ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2481 হািব�র র�ন ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2482 আঃ খােলক �মা�ার ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2483 �ােনশ ��পদ ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2484 �কািহ�র আবজাল ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2485 কািত�ক �ত মা�রাম ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2486 জাফর ��ী �ৎফর রহমান ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2487 ইসমাইল �মাশােরক ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2488 ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2489 সা�ার �মই�ি�ন ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2490 আলািমন আিজজ ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2491 িমনারা  আসলাম ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2492 লালব� ��ল আিমন ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2493 িপয়ারা �তাফাে�ল ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2494 রিফক �ধা �ত ইয়ািসন ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2495 সিবতা রেমশ বাছাড় ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2496 খািদজা  এনসান ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271
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2497 কােদর গাজী �ত আেকর গাজী ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2498 িবনয় সদ �ার ��চরন ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2499 অ�� দাশ �ত �শা দাস ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2500 �মা�ফা রিশদ গাজী ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2501 খােলক প�ান আমজাদ ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2502 হািসনা শাহলাম ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2503 �দব�সাদ �ত মহারাজ ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2504 �ল�ম  িসি�ক ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2505 সালাম ��ী �মাশােরক ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2506 �কাম�ল �েখা িময়া ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2507 আিসয়া আ�ল কালাম ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2508 শাজাহান আঃ কােদর ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2509 �সৗরভী ��দাস ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2510 কংকন ম�ল তারক ম�ল ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2511 না� িময়া রব হাওলাদার ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2512 জয়নাল িময়া �দেলায়ার ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2513 হিরদাসী হীরা রতন হীরা মিহলা �িহনী �ত�লতলা 9

2514 �জ�ািতষ �ত তারক ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2515 িপেনাক �ত িবেনাদ ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2516 �নীল �ত িদেনারাম ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2517 যাদব িব�াস �ত অ�� ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2518 �পন রিবন রায় ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2519 হািকম গাজী আয়�ি�ন ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2520 মিনেমাহন �ত খেগ�নাথ ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2521 বজ�র �রেহােসন ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2522 িদলীপ �বরাগী িপর হিরবর ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271
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2523 �হল আিমন �মাকেসদ ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2524 জাহানারা িসি�ক ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2525 িলজা �ন�র মিহলা �িহনী �ত�লতলা 9

2526 িরনা  শাহািরয়া ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2527 হিরচাদ িশ�বর ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2528 শিহন িসরা�ল ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2529 �লতান �ত রিশদ ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2530 জাফর �হােসন ��ল হক ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2531 রেমশ রায় অিনল ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271089438

2532 �মরা�ন �ত সা�ার ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2533 �কাশ অ�ল ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2534 আঃ জিলল �ত মিজদ ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2535 অিভিজৎ িনম �ল  ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2536 িজ�া�ন রিশদ  ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2537 সািপয়া ছা�ার ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2538 রিফ�ল আলী আকবর ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2539 লাভ� �ত আেনায়ার ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2540 �হেলনা শাম�ল ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2541 ��পদ  মাধব ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2542 অ�প প�ানন ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2543 ম� আহ�দ ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2544 হািলমা  �ত খােলক মিহলা �িহনী �ত�লতলা 9 4711271

2545 নািসর নািজম ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2546 জয়নব সােহব আলী মিহলা �িহনী �ত�লতলা 9 4711271

2547 আেনায়ার ��ল হক ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2548 বাব� �ত আ�ল ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271
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2549 �মন ��ম গাজী ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2550 লাকী  �সাবাহান মিহলা �িহনী �ত�লতলা 9 4711271

2551 নারগীস  বা�ল  মিহলা �িহনী �ত�লতলা 9 4711271

2552 িম� গ�র  ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2553 তান� খােলক মিহলা �িহনী �ত�লতলা 9 4711271

2554 দিলপ দিনব� ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2555 হা�ন ��ী �ত �ম�র আলী ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2556 �গৗর� অিভলাষ ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2557 িফেরাজা জালাল ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2558 শহী�ল  সা�ার ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2559 মিন��ামান জালাল ফরাজী ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2560 �িশয়ারা সালাম ��ী ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2561 জিলল জ�র আলী ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2562 ��স হািকম ��ষ �ষক �ত�লতলা 9

2563 পিরমল িজেতন ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2564 বজ�র রহমান �ন�র ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2565 �মা�ফা হািমদ ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2566 জিরনা খা�ন �লতান  ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2567 রিখ ম�ল আিশষ ম�ল মিহলা �িহনী �ত�লতলা 9 4711271089304

2568 নািসর জালাল ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2569 িসি�ক ��ল হক ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2570 িমজা�র ই�ব ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2571 আলম গাজী ��ল গাজী ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2572 মা�ম আকন সা�ার ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2573 তহিমনা �ত আলী �হােসন মিহলা �িহনী �ত�লতলা 9 4711271

2574 জাহা�ীর তা�কদার �ত জ�ার তা�কদার ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271



�: নাম িপতা/�ামীর নাম 
��ষ/

মিহলা
�পশা �াম ওয়াড � জলমা 

জাতীয় পিরচয়

প� নং

�ভা�ার �মাবাইল

নং

সং�� িডলােরর

নাম

িডলােরর

�মাবাইল নং

2575 �র �হােসন �ত আেনায়ার ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2576 �মােমনা খা�ন �দেলায়ার �শখ মিহলা �িহনী �ত�লতলা 9 4711271

2577 �সিলম ফরাজী জালাল ফরাজী ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2578 তােজ�র �বগম আবজাল �শখ ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271

2579 ম� �বগম আলমগীর �শখ মিহলা �িহনী �ত�লতলা 9 4711271

2580 নািসমা �বগম আেনায়ার �হােসন ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2581 ��মার ঢালী �ত �য � কা� ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2582 �ন�র হাওলাদার বে�আলী হাওলাদার ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2583 ইসমাইল খিলফা �ত আসমত আলী ��ষ �ষক ��মাির 9 4711271

2584 �খাকন িব�াস অ�� িব�াস ��ষ �ষক �ত�লতলা 9 4711271



�িমক নাম িপতা/�ামীর নাম �কানা
�িত�ািপত

�িমক নং
�যৗি�কতা ম��

1 িশখা ম�ল হাজারীলাল ম�ল
আলাই�র 15

2 ইলাবতী রায় িমিহর িব�াস আলাই�র 19

3 অিনতা �গালদার �ভাষ �গালদার আলাই�র 24

4 ক�াণী ম�ল লালচ�ন ম�ল আলাই�র 31

5 িমনতী ম�ল বলরাম ম�ল আলাই�র 32

6 িনেজলা ম�ল পলাশ ম�ল আলাই�র 56

7 চ�া রায় সমীর রায় আলাই�র 64

8 তাপস বাওয়ালী পেরশ বাওয়ালী আলাই�র 69

9 কাকলী �গালদার িবকাশ �গালদার আলাই�র 72 !!

10 �ষমা মি�ক শরৎ মি�ক আলাই�র 74 !!

11 স�� িব�াস তারক িব�াস আলাই�র 75 !!

12 লাইলী �বগম মীর সািহন �হােসন আলাই�র 78 !!

13 িলিপকা �চৗ�রী অ�প �চৗ�রী আলাই�র 98 !!

14 �িচ�া �গালদার অনল �গালদার আলাই�র 92 !!

15 সি�তা ম�ল িবপন ম�ল আলাই�র 93 !!

16 �িচ�া গাইন রি�ত মি�ক আলাই�র 99 !!

17 �শপালী সরকার �গৗরপদ সরকার আলাই�র 108 !!

18 আিখ িহজরা আ�ল হািকম আলাই�র 120 !!

19 আশালতা িব�াস সে�াষ িব�াস আলাই�র 121 !!

20 ম�লী গাইন ধীেরন গাইন রাজব�ধ 129 !!

21 িশউলী ম�ল রা� সাহা রাজব�ধ 133 !!

22 অিনতা ম�ল িবকাশ ম�ল রাজব�ধ 134 !!

23 রিব�নাথ �গালদার বা�রাম �গালদার রাজব�ধ 140 !!

24 ফািরয়া �বগম �ৎফর সরদার রাজব�ধ 141 !!

25 িদপালী রায় িশবপদ রায় রাজব�ধ 143 !!

26 লিতকা মি�ক পিরমল মি�ক আলাই�র 138 !!

27 �গ �া গাইন �সৗরভ গাইন রাজব�ধ 152 !!

28 ল�ী মি�ক �পন মি�ক রাজব�ধ 156 !!

29 অ�না ম�ল িদননাথ ম�ল রাজব�ধ 159 !!

30 �দবলা ম�ল ি�েরাধ ম�ল রাজব�ধ 171 !!

31 িদপালী ম�ল িবকাশ ম�ল জয়খালী 146 !!

32 কিহ�র আিম�র রাজব�ধ 147 !!

33 আফেরাজা �র ইসলাম রাজব�ধ 161 !!

34 সাই�ল সাহা�ি�ন রাজব�ধ 166 !!

35 সানিজদা িরপন ম�ল রাজব�ধ 170 !!

36 �সম রাজ �গালক রাজ রাজব�ধ 54 !!

37 ফিরদা �বগম �ৎফর সরদার রাজব�ধ 148 !!

38 পাতা দাস িবমল দাস রাজব�ধ 105 !!

39 িহমানি�নী ম�ল পিরেতাষ ম�ল �হাগলাডা�া 467 !!

40 িললা ম�ল �গৗরপদ ম�ল জয়খালী 439 !!

41 �মাঃ আল আািমন �ত �তয়�র রহমান জয়খালী 440 !!

42 �জ�ািত �মাঃ সাইদ �শখ �করাবাদ 455 !!

িভিজিড, 

বয়�ভাতা, 

িবধবা 

ভাতাসহ 

���জিনত 

কারেণ

 পিরবত�ত



43 তপতী ম�ল িব�ািজৎ মি�ক জয়খালী 484 !!

44 জামাল খা আ�র রিশদ খা জয়খালী 485 !!

45 �লতা গাইন িনত� গাইন �হাগলাডা�া 471 !!

46 তছিলমা �বগম �মাঃ �র ইসলাম রাজব�ধ 493 !!

47 �রেহনা �বগম �ত ফজ�ল হক �করাবাদ 501 !!

48 অমল �চৗ�রী �ত িবেনাধ �চৗ�রী জয়খালী 502 !!

49 আেনায়ারা �বগম �ত রজব আলী জয়খালী 503 !!

50 িশবানী ম�ল মেনাজ ম�ল �হাগলাডা�া 504 !!

51 িমনতী ম�ল ��পদ ম�ল জয়খালী 505 !!

52 উষা কিবরাজ �বাস কিবরাজ জয়খালী 506 !!

53 রােবয়া খানম �র �মাহা�দ জয়খালী 508 !!

54 শাহাজান আকন �ত �নছার আলী আকন ব�শবািড়য়া 479 !!

55 ইবা�ল গাজী �জাহর গাজী �ঘালা 177 !!

56 রািশদা �বগম �হােসন আলী �ঘালা 179 !!

57 িনিতশ �বরাগী িবকাশ �বরাগী �শালমারী 180 !!

58 হািলম �ত নহর আলী �ঘালা 196 !!

59 িনিখল ম�ল �ত মেনাহর ম�ল �ঘালা 197 !!

60 আ�াস গাজী �ত লাল গাজী �ঘালা 200 !!

61 হীরা �বগম রাজীব গাজী �ঘালা 204 !!

62 সাম��াহার �ত আশরাফ আলী �ঘালা 209 !!

63 িশিরনা খা�ন শির�ল ইসলাম �ঘালা 211 !!

64 িদপংকর মি�ক �ত অ�ল মি�ক �ঘালা 215 !!

65 �েলখা �বগম �মাঃ শাম�র রহমান �ঘালা 216 !!

66 ম�রা �বগম রিফ�ল সরদার �ঘালা 220 !!

67 কাজল ম�ল �দবদাস ম�ল �ঘালা 225 !!

68 সাহানাজ পারভীন �মাঃ জািকর �হােসন �ঘালা 246 !!

69 আফেরাজা �বগম ফা�ক সরদার �শালমারী 226 !!

70 র�া �বগম �মাঃ আলকাস �ঘালা 229 !!

71 ফািহমা �বগম �মাঃ �তৗিহদ �ঘালা 232 !!

72 রািজয়া �বগম �মাঃ শাহজামাল �ঘালা 242 !!

73 পািখ �বগম �মাঃ��ল �শখ �ঘালা 259 !!

74 জেবদা �বগম �মাঃ দাউদ মি�ক �ঘালা 266 !!

75 �রািজনা �বগম �শখ ওবায়�ল �ঘালা 275 !!

76 আিছয়া �বগম বাদশাহ �াপারী �ঘালা 277 !!

77 খায়�নেনছা ইশারাত �শখ �ঘালা 281 !!

78 রােবয়া �বগম �মাঃ িব� গাজী �ঘালা 291 !!

79 িবনা ম�ল পলাশ ম�ল �শালমারী 320 !!

80 �শফালী দাস ম�ল দাস �শালমারী 311 !!

81 �কশ�া দাস �হম� দাস �শালমারী 312 !!

82 �লসী দাসী দাস �খাকন দাস �শালমারী 314 !!

83 রি�ত দাস রাখাল দাস �শালমারী 316 !!

84 �জসিমন �মাবােরক �ঘালা 335 !!

85 ির�া ম�ল হীরা লাল ম�ল �শলমারী 338 !!

86 অ� �বরাগী পাথ � �বরাগী �শলমারী 343 !!

87 তাছিলমা �বগম �মাঃ মা�দ �ঘালা 353 !!



88 �হনা �বগম �মাঃ শিহ�ল �ঘালা 357 !!

89 শাহানা �বগম �মাঃ শিহ�ল �ঘালা 358 !!

90 অ�লী দাস রাম �সাদ দাস �ঘালা 359 !!

91 ছালমা �বগম আলী আজগর �ঘালা 367 !!

92 রািপয়া �বগম �মাঃ ই�ািহম �ঘালা 377 !!

93 গীতা দাস িজবন দাস �ঘালা 379 !!

94 মা�ন ��ী �মাঃ আওয়াল ��ী �ঘালা 380 !!

95 জয়া মি�ক �ত আ�েতাষ মি�ক �ঘালা 381 !!

96 িব� �বরাগী �ত ��� �বরাগী �ঘালা 382 !!

97 �সািনয়া �বগম �মাঃ রিবউল �ঘালা 384 !!

98 তািরনী ম�ল �ব��নাথ ম�ল �শলমারী 392 !!

99 কিনকা মি�ক অেশাক মি�ক �ঘালা 399 !!

100 �িত ম�ল ি�তীশ ম�ল �শলমারী 298 !!

101 রবী�নাথ সরকার ��পদ সরকার �শলমারী 306 !!

102 শাম�র রহমান �ত কায়েকাবাদ গাজী ইসলাম নগর 1846 িভিজিড

103 ফিরদা �বগম �ত আ�ল কােশম �মা�া ইসলাম নগর 1835 িভিজিড

104 �হাসেনয়ারা �বগম �ত আ�ল হািকম �মাহা�দনগর 1562 িভিজিড

105 �সিলনা হাসান �ত �মাঃ মিহ�ল হাসান �করাবাদ 641 িভিজিড

106 কাকলী �বগম মা�ন িশকদার �মাহা�দনগর 1656 িভিজিড

107 হািনফ পাড় �ত �তৗিজর পাড় �মাহা�দনগর 1567 িভিজিড

108 আ�ল �হােসন তােজল �মা�া ইসলাম নগর 185 িভিজিড

109 মমতাজ �বগম িবিথ �মা�ফা শাইন পলাশ �করাবাদ 650 িভিজিড

110 কনক লতা ম�মদার প�ানন ম�মদার ��নগর 1774 িভিজিড

111 কােয়দ আলী িময়া আিছ�ি�ন িব�াস �মাহা�দনগর 1778 িভিজিড

112 ��া �বগম �মাঃ খিল�র রহমান �মাহা�দনগর 1924 িভিজিড

113 �জাহরা �বগম �ত রা�াক আকন ���লতলা 2398 িভিজিড

114 �সাহরাব মািঝ �ত আনছার উি�ন মাঝী ���লতলা 2513 িভিজিড

115 �লবা� �ত হিজ��াহ িময়া ���লতলা 2531 িভিজিড

116 িনহার ঢালী অিনল ঢালী ��মারী 2456 �ত �ি�

117 �হাসেনয়ারা �বগম বা�ল হাওলাদার ���লতলা 2442 িভিজিড

118 �মাঃ ইমরান �হােসন �ত সাই�ল ইসলাম ���লতলা 2562 িভিজিড

119 ইয়ােরান �বগম বা�ল িময়া ���লতলা 2525 িভিজিড

120 রিহমা �বগম খিলল ফারাজী ���লতলা 2567 িভিজিড

121 �মাঃ রােসল �শখ �ত কা�ন �শখ ���লতলা 2479 িভিজিড

122 জাহানারা �বগম �ত গফফার সরদার ���লতলা 2427 িভিজিড

123 �মাঃ হািনফ হাওলাদার �ত �লতান হাওলাদার ���লতলা 2462 �ত �ি�

124 �নািলনী রায় িপ�ষ রায় নবজলমা 2160 িভিজিড

125 অ�লী গাইন অজয় গাইন চ�াখালী 2138 িভিজিড

126 মিনষা রায় শিলল রায় নবজলমা 2209 িভিজিড

127 কমলা মি�ক িদলীপ মি�ক জলমা 2140 িভিজিড

128 িব�পদ ঢালী মেহ�নাথ ঢালী চ�াখালী 2150 িভিজিড

129 তপতী রায় �চৗ�রী বা�ল �চৗ�র নবজলমা 2164 িভিজিড

130 সীমা বরক�াজ সমেরশ বরকা�াজ চ�াখালী 2124 িভিজিড

131 িচ� র�ন ঢালী �ত �খপদ ঢালী চ�াখালী 2145 িভিজিড

132 �িম ইসলাম শিফ�ল ইসলাম চ�াখালী 2345 িভিজিড



133 �খাকন হালদার �ত ঠা�রদাস হালদার ক��িনয়া �ত �ি�

134 ফিরদ ��ী �ত আই�ব আলী দাউিনয়াফাদ �ত �ি�

135 �হাসেনয়ারা �বগম �সাহরাব �শখ সািচ�িনয়া 1155 িভিজিড

136 আিছয়া �বগম ওমর ফা�ক সািচ�িনয়া 1157 িভিজিড

137 �িবনা �বগম জািকর �হােসন সািচ�িনয়া 1250 িভিজিড

138 জেবদ আলী জাফর আলী সািচ�িনয়া 1275 িভিজিড

139 �রা�ানা �বগম জেবদ আলী সািচ�িনয়া 1276 িভিজিড

140 নািছমা �বগম মিজদ হাওলাদার সািচ�িনয়া 1344 িভিজিড

141 জাহা�ীর �হােসন তিক�র রহমান সািচ�িনয়া 1380 িভিজিড

142 িমনা �বগম আহাদ �মা�া সািচ�িনয়া 1396 িভিজিড

143 মমতাজ �বগম আশরাফ হাওলাদার সািচ�িনয়া 1430 িভিজিড

144 মিন�ল ইসলাম সাম�র রহমান সািচ�িনয়া 1467 িভিজিড

145 িরনা িব�াস �িজত িব�াস সািচ�িনয়া 1399 িভিজিড

146 শংকর রায় ভবকা� রায় সািচ�িনয়া 1346 িভিজিড

147 িম� রানী িশকদার িনভানন িশকদার সািচ�িনয়া 1342 িভিজিড

148 ��া �গালদার সমীর �গালদার সািচ�িনয়া 1304 িভিজিড

149 িন�ফার ইয়াসিমন �র ইসলাম সািচ�িনয়া 1268 িভিজিড

150 িরনা �বগম আলমগীর খান সািচ�িনয়া 1234 িভিজিড

151 আেনায়ারা �বগম জালাল হাওলাদার সািচ�িনয়া 1248 িভিজিড

152 �রমা �বগম সাই�ল ইসলাম সািচ�িনয়া 1273 িভিজিড

153 �সািনয়া আ�ার হােসম �শখ সািচ�িনয়া 1287 িভিজিড

154 �ামলী িব�াস িবজন িব�াস সািচ�িনয়া 1298 িভিজিড

155 নীিতশ �গালদার িনর�ন �গালদার সািচ�িনয়া 1368 িভিজিড

156 শংকর �গালদার �ধীর �গালদার সািচ�িনয়া 1355 িভিজিড

157 মিনরা �বগম িসরা�ল ইসলাম সািচ�িনয়া 1398 িভিজিড

158 �জসিমন রহমান হািব�র রহমান সািচ�িনয়া 1410 িভিজিড

159 �ি�য়া ম�ল ��ত ম�ল সািচ�িনয়া 1421 িভিজিড

160 মেনায়ারা �বগম �মা�ফা গাজী সািচ�িনয়া 1279 িভিজিড

161 আিছয়া �বগম আিনছ আকন সািচ�িনয়া 1434 িভিজিড

162 িবলিকস �বগম সাইদ �শখ সািচ�িনয়া 1186 িভিজিড

163 তািমমা �বগম শািকল সািচ�িনয়া 1361 িভিজিড

164 িব� ম�ল িশপবদ ম�ল সািচ�িনয়া 1183 িভিজিড


