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মিহলা
�পশা �াম ওয়াড � ইউিনয়ন জাতীয় পিরচয় প� নং �ভা�ার �মাবাইল নং সং�� িডলােরর নাম 

িডলােরর 

�মাবাইল নং

1 �মাঃ আ�ল খােলক �শখ �ত জবআলী �শখ ��ষ �ষক  �হাগলার�না 1 �রখালী 4711283873912 01724-963262 �মাবারক আলী �মা�া 1884439915

2 কাি��ক চ� রায় প�ানন রায় ��ষ �ষক �হাগলার�না 1 �রখালী 4711283869390 01754-158920 �মাবারক আলী �মা�া 1884439916

3 ক�ন সরদার �নীল সরদার ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283860288 01967-560726 �মাবারক আলী �মা�া 1884439917

4 কািলদাস �ফৗজদার �ত নিলিন �ফৗজদার ��ষ �ষক �হাগলার�না 1 �রখালী 4711283872813 01915-813229 �মাবারক আলী �মা�া 1884439918

5 �দীপ রায় �ত �ভাষ চ� রায় ��ষ �ষক �হাগলার�না 1 �রখালী 4711283873891 01914-879432 �মাবারক আলী �মা�া 1884439919

6 কািলদাস সরদার ঠা�র সরদার ��ষ �ষক ব�ব�ী�না 1 �রখালী 4711283869325 01911-30894 �মাবারক আলী �মা�া 1884439920

7 হিরদাশ রায় �ত অধর চ� রায় ��ষ �ষক �হাগলার�না 1 �রখালী 4711283872801 01982-148384 �মাবারক আলী �মা�া 1884439921

8 �ভাতী ম�ল িবধান চ� ম�ল মিহল �িহনী গজািলয়া 1 �রখালী 19884711283000000 01987-040609 �মাবারক আলী �মা�া 1884439922

9 িছয়া �বগম �ত আঃ হািলম �শখ মিহল �িহনী গজািলয়া 1 �রখালী 47112838 �মাবারক আলী �মা�া 1884439923

10 আমজাদ �শখ �ত আঃ আহে�দ  �শখ ��ষ �ষক গজািলয়া 1 �রখালী 47112838 01948-020305 �মাবারক আলী �মা�া 1884439924

11 আ�তােলব �শখ �ত জেবদ আলী �শখ ��ষ �ষক গজািলয়া 1 �রখালী 47112838 01949-234416 �মাবারক আলী �মা�া 1884439925

12 নজ�ল ইসলাম �শখ �ত আ�াছ আলী �শখ ��ষ �ষক গজািলয়া 1 �রখালী 47112838 �মাবারক আলী �মা�া 1884439926

13 �গািব� �মার রায় খেগ� নাথ রায় ��ষ �ষক ব��ী�না 1 �রখালী 4711283868903 01934-902024 �মাবারক আলী �মা�া 1884439927

14 পিরনীতা �ফৗজদার  ম� �ফৗজদার ��ষ �ষক �হাললার�না 1 �রখালী 4711283872923 �মাবারক আলী �মা�া 1884439928

15 সিবতা ম�ল িবমল ম�ল মিহল �িহনী �হাললার�না 1 �রখালী 47112873974 01996-881043 �মাবারক আলী �মা�া 1884439929

16 সেব�র রায় �ত কািলপদ রায় ��ষ �ষক ব�ব�ী�না 1 �রখালী 4711283869353 0194-838479 �মাবারক আলী �মা�া 1884439930

17 হা�ন রিশদ �মা�া �তেয়�র রহমান �মা�া ��ষ �ষক গজািলয়া 1 �রখালী 4711283860646 �মাবারক আলী �মা�া 1884439931

18 ক�ন রায় সি�ত রায় ��ষ �ষক ব�ব�ী�না 1 �রখালী 4711283869323 01924-695945 �মাবারক আলী �মা�া 1884439932

19 �জাতা �গালদার ঠা�র দাশ �গালদার মিহল �িহনী ব�ব�ী�না 1 �রখালী 4711283869328 01954-158913 �মাবারক আলী �মা�া 1884439933

20 ত�ন ম�ল �ত অিনল ম�ল ��ষ �ষক �হাললার�না 1 �রখালী 1914711283000140 01992-308489 �মাবারক আলী �মা�া 1884439934

21 ��রী রায় িনম �ল রায় মিহল �িহনী ব�ব�ী�না 1 �রখালী 4711283869369 01978-25038 �মাবারক আলী �মা�া 1884439935

22 �লতা ম�ল �ত ���কা�া ম�ল মিহল �িহনী �হাললার�না 1 �রখালী 4711283872996 �মাবারক আলী �মা�া 1884439936

23 িগিরধারী দাস  �নব দাস মিহল �িহনী �হাললার�না 1 �রখালী 4711283873951 01928-750454 �মাবারক আলী �মা�া 1884439937

24 নব�� ম�ল �ত অ�দা ম�ল ��ষ �ষক �হাললার�না 1 �রখালী 4711283872914 01987-040657 �মাবারক আলী �মা�া 1884439938



25 ��দাশ রায় �ত অিধর রায় ��ষ �ষক ব�ব�ী�না 1 �রখালী 4711283869301 01987-040743 �মাবারক আলী �মা�া 1884439939

26 রাম�সাদ রায় রবীন রায় ��ষ �ষক �হাললার�ন 1 �রখালী 3276583840 01987-040749 �মাবারক আলী �মা�া 1884439940

27 �িনল িব�াস  হিরপদ িব�াস ��ষ �ষক �হাললার�না 1 �রখালী 4711283872935 01974-19988 �মাবারক আলী �মা�া 1884439941

28 ��দাসী �ফৗজদার মেনার�ন �ফৗজদার মিহল �িহনী �হাললার�না 1 �রখালী 4711283872842 01739-216659 �মাবারক আলী �মা�া 1884439942

29 িব�দাস রায়  �ত প�ানন রায় ��ষ �ষক ব�ব�ী�না 1 �রখালী 4711283869389 01954-158019 �মাবারক আলী �মা�া 1884439943

30 িনিখল সরদার অমর সরদার ��ষ �ষক �হাললার�না 1 �রখালী 4711283873871 01986-012006 �মাবারক আলী �মা�া 1884439944

31 সমীর সরদার �ত �গৗর সরদার ��ষ �ষক �হাললার�না 1 �রখালী 4711283873855 01967-557041 �মাবারক আলী �মা�া 1884439945

32 িব�াজীৎ ম�ল অরিব� ম�ল ��ষ �ষক �হাললার�না 1 �রখালী 4711283872906 01999-247245 �মাবারক আলী �মা�া 1884439946

33 �েরশ রায় ভবনাথ রায় ��ষ �ষক ব�ব�ী�নার 1 �রখালী 4711283869373 01954-158914 �মাবারক আলী �মা�া 1884439947

34 বাস�ী রায়  অমীয় রায় মিহল �িহনী ব�ব�ী�নার 1 �রখালী 4711283869359 01920-194374 �মাবারক আলী �মা�া 1884439948

35  �গািব� রায় কািলপদ রায় ��ষ �ষক ব�ব�ী�নার 1 �রখালী 4711283869347 01403-972889 �মাবারক আলী �মা�া 1884439949

36 অিসম সরদার �ত হিরপদ সরদার ��ষ �ষক �হাললার�না 1 �রখালী 4711283873887 01957-604845 �মাবারক আলী �মা�া 1884439950

37 �মাকেলছ  মাড়ল �ত �মাজাম �মাড়ল ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283860051 01910-663491 �মাবারক আলী �মা�া 1884439951

38 ��পদ ম�ল �ত হাজারীলাল ম�ল ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283860397 01409-537590 �মাবারক আলী �মা�া 1884439952

39 শা�া� হালদার �মাপদ হালদার ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283860436 01944-827242 �মাবারক আলী �মা�া 1884439953

40 অিন�� �ঘাষ অিজত �ঘাষ ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283860062 01956-974980 �মাবারক আলী �মা�া 1884439954

41 �পন সরদার �নাল সরদার ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283860318 01995-644994 �মাবারক আলী �মা�া 1884439955

42 হােফজ �শখ �ত জািমর �শখ ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283877330 01989-134637 �মাবারক আলী �মা�া 1884439956

43 হািফ�র �শখ �ত জািমর �শখ ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283877314 01940-832019 �মাবারক আলী �মা�া 1884439957

44 জালহাশ সরদার  �ত মীর আলী �শখ ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283860247 01941-249982 �মাবারক আলী �মা�া 1884439958

45 মা�ান মি�ক �ত �লিময়া মি�ক ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283860258 01987-465318 �মাবারক আলী �মা�া 1884439959

46 �গািব� রায় �ত হাজারী লাল রায় ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283860110 01867-182908 �মাবারক আলী �মা�া 1884439960

47 িনর�ন রায় ফিন�ষণ রায় ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 471303335023 01920-112133 �মাবারক আলী �মা�া 1884439961

48 শহরআলী �শখ �ত ই�াহীম �শখ ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283877321 01928-1330 �মাবারক আলী �মা�া 1884439962

49  �খাকন চ� সরদার �ত িবনয় সরদার ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283860413 01986-91372094 �মাবারক আলী �মা�া 1884439963

50  �মাঃ �রইসলাম �শখ  �মাঃ সােহব আলী �শখ ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283861388 01989-586560 �মাবারক আলী �মা�া 1884439964



51 �� পদ ম�ল �ত িনিশকা� ম�ল ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283861494 01786-466508 �মাবারক আলী �মা�া 1884439965

52 �েসন সরদার  মিনক সরদার ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283860446 01954-158982 �মাবারক আলী �মা�া 1884439966

53 িদনব� রায়  ��মার রায় ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283860488 01910-95585 �মাবারক আলী �মা�া 1884439967

54 পিরেতাষ �ঘাষ �ত অ�ল �ঘাষ ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283860065 01934-892225 �মাবারক আলী �মা�া 1884439968

55 িব�পদ �ঘাষ নের� নাথ �ঘাষ ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283860052 01893-630650 �মাবারক আলী �মা�া 1884439969

56 নারায়ন দাস �ত বা�রাম দাশ ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283877308 01912-291151 �মাবারক আলী �মা�া 1884439970

57 িনতাই পদ দাস প�ানন দাস ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283861384 01954-158985 �মাবারক আলী �মা�া 1884439971

58 িচ��ন দাস �ত অ�� দাশ ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283861473 01902-735293 �মাবারক আলী �মা�া 1884439972

59 িনলপদ দাস �ত ননীেগাপ দাস ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283861467 01949-233053 �মাবারক আলী �মা�া 1884439973

60 অেশাক দাস প�ানন দাস ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283861487 01987-040618 �মাবারক আলী �মা�া 1884439974

61 বাব� �শখ আ�াস �শখ ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283877318 01954-158978 �মাবারক আলী �মা�া 1884439975

62 মহােদব দাস �ত অ�ত লাল দাস ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283861468 01954-158950 �মাবারক আলী �মা�া 1884439976

63 ��ম দাস �ত িনতাই দাশ ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 471128861386 01946-276432 �মাবারক আলী �মা�া 1884439977

64 রাধারানী দাস �পন দাস মিহল �িহনী গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283861483 01986-912093 �মাবারক আলী �মা�া 1884439978

65 িশিরনা �বগম  �মাঃ ই�াহীম িব�াস মিহল �িহনী গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283861711 01998-252531 �মাবারক আলী �মা�া 1884439979

66 মহােদব সরদার �ত িবনয় সরদার ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283860416 01986-913718 �মাবারক আলী �মা�া 1884439980

67 পিরেতাষ ম�ল ��পদ ম�ল ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283861500 01954-158959 �মাবারক আলী �মা�া 1884439981

68 �ভাষ ম�ল �ত ��ল ম�ল ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283860250 01996-626510 �মাবারক আলী �মা�া 1884439982

69 জােহদা বগম �ত আঃ কিরম সানা মিহল �িহনী গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 19684711283919800 01947-732554 �মাবারক আলী �মা�া 1884439983

70  �মাঃ মিহর উি�ন �শখ �ত �মােজর আলী ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283860245 01926-315220 �মাবারক আলী �মা�া 1884439984

71  �মাঃ জামাল উি�ন �শখ �ত �মােজর আলী ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283877335 01927-312025 �মাবারক আলী �মা�া 1884439985

72  �মাঃ শিফক উি�ন �শখ �ত �মােজর আলী ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283877344 01943-516736 �মাবারক আলী �মা�া 1884439986

73 �মাঃ আলাউি�ন  �শখ �ত  �মা�ার আলী �শখ ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283873740 01930-342021 �মাবারক আলী �মা�া 1884439987

74 ��পদ সরদার �ত �দবদাশ সরদার ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283861472 01940-276823 �মাবারক আলী �মা�া 1884439988

75 মিফ�র রহমান �শখ �ত জািমরআলী �শখ ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283861476 01933-823533 �মাবারক আলী �মা�া 1884439989

76 অমেল� রায় সেনাষ �মার রায় ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283860484 01986-913717 �মাবারক আলী �মা�া 1884439990



77 প�নন দাস �ত অিভলাল দাস ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283860497 01862-846494 �মাবারক আলী �মা�া 1884439991

78 র�ন �ঘাষ �ােন� নাথ �ঘাষ ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283860093 01962-044035 �মাবারক আলী �মা�া 1884439992

79 পলাশ সরদার �নীল সরদার ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283877800 01912-655161 �মাবারক আলী �মা�া 1884439993

80 ��মার ম�ল অিসম ম�ল ��ষ �ষক গিরয়ারডা�া 1 �রখালী 4711283860496 01960-069956 �মাবারক আলী �মা�া 1884439994

81 মেনার�ন রায় কািলচরন রায় ��ষ �ষক গজািলয়া 1 �রখালী 01986-264476 �মাবারক আলী �মা�া 1884439995

82 লিতফ �শখ জেবদ আলী �শখ ��ষ �ষক গজািলয়া 1 �রখালী 01960-078039 �মাবারক আলী �মা�া 1884439996

83 গ�র �শখ জেবদ আলী �শখ ��ষ �ষক গজািলয়া 1 �রখালী 01960-078039 �মাবারক আলী �মা�া 1884439997

84 িনর�ন ম�ল সে�াষ ম�ল ��ষ �ষক গজািলয়া 1 �রখালী 01981-04432 �মাবারক আলী �মা�া 1884439998

85 �মাঃ জাহা�ীর �হােসন আঃ রা�াক �মা�া ��ষ �ষক গজািলয়া 1 �রখালী 4711283860635 �মাবারক আলী �মা�া 1884439999

86 �ল�ম �বগম আঃ রিশদ িব�াস মিহল �িহনী কাটাখালী 1 �রখালী 4711283860048 01790-011778 �মাবারক আলী �মা�া 1884440000

87 �মাঃ �সাবাহান আলী িব�াস �মাঃ �মাজাহর আলী ��ষ �ষক কাটাখালী 1 �রখালী 4711283860004 01935-275110 �মাবারক আলী �মা�া 1884440001

88 শাহারা ভা� আমজাদ গাজী মিহল �িহনী কাটাখালী 1 �রখালী 4711283860008 01987-040626 �মাবারক আলী �মা�া 1884440002

89  �জসিমন �বগম র�ানী িব�াস মিহল �িহনী কাটাখালী 1 �রখালী 4713074575106 01766-519784 �মাবারক আলী �মা�া 1884440003

90 সােহদা �বগম  �মাঃ আঃ মােলক িবঃ মিহল �িহনী কাটাখালী 1 �রখালী 4711283860020 01943-541774 �মাবারক আলী �মা�া 1884440004

91 নারিগস �বগম �ন�র িব�াস মিহল �িহনী কাটাখালী 1 �রখালী 4798525301584 01952-315762 �মাবারক আলী �মা�া 1884440005

92 �মাসাঃ সা�রা �বগম  �মাঃ ��স আলী িব�াস মিহল �িহনী কাটাখালী 1 �রখালী 4711283860025 01979-854515 �মাবারক আলী �মা�া 1884440006

93 িমলন রায় অ��ল রায় ��ষ �ষক গজািলয়া 1 �রখালী 4711283860542 01987-040623 �মাবারক আলী �মা�া 1884440007

94 িব�াজীৎ রায় িবকাশ রায় ��ষ �ষক গজািলয়া 1 �রখালী 4711283860539 01719-849240 �মাবারক আলী �মা�া 1884440008

95 রা�াক �মা�া বাহা�র �মা�া ��ষ �ষক গজািলয়া 1 �রখালী �মাবারক আলী �মা�া 1884440009

96 মিজদা �বগম শহীদ �মা�া ��ষ �ষক গজািলয়া 1 �রখালী 4711283860228 �মাবারক আলী �মা�া 1884440010

97 সােহব আলী �শখ হািমদ �শখ ��ষ �ষক গজািলয়া 1 �রখালী 01998-751823 �মাবারক আলী �মা�া 1884440011

98 আলী আ��ার �ত জেবদ আলী �শখ ��ষ �ষক গজািলয়া 1 �রখালী 4711283861372 �মাবারক আলী �মা�া 1884440012

99  �মা�ার �শখ মহাতাফ �শখ ��ষ �ষক গজািলয়া 1 �রখালী 01941-644388 �মাবারক আলী �মা�া 1884440013

100 আেলয়া �বগম মক�ল �শখ মিহল �িহনী গজািলয়া 1 �রখালী 4711283810793 �মাবারক আলী �মা�া 1884440014

101 �লসী রায় �ত অমর রায় মিহল �িহনী গজািলয়া 1 �রখালী �মাবারক আলী �মা�া 1884440015

102 সিবতা ম�ল �ত আলাপ ম�ল মিহল �িহনী গজািলয়া 1 �রখালী �মাবারক আলী �মা�া 1884440016



103 �মাঃ আফজাল �মা�া �ত মতেলব �মা�া ��ষ �ষক গজািলয়া 1 �রখালী 01952-477179 �মাবারক আলী �মা�া 1884440017

104 �ীিতষ রায় নগরবাসী রায় ��ষ �ষক গজািলয়া 1 �রখালী 01929-039821 �মাবারক আলী �মা�া 1884440018

105 সমীর �মার �ফৗজদার সেরাজ কাি� �ফৗজদার ��ষ �ষক গজািলয়া 1 �রখালী �মাবারক আলী �মা�া 1884440019

106 রিব� নাথ রায় নগরবাসী রায় ��ষ �ষক গজািলয়া 1 �রখালী 4711283861367 01929-732610 �মাবারক আলী �মা�া 1884440020

107 �িচ�া রায় িবধান রায় মিহল �িহনী গজািলয়া 1 �রখালী 4711283860537 �মাবারক আলী �মা�া 1884440021

108 রামপদ দাস �ত িবমল কাি� দাস ��ষ �ষক গজািলয়া 1 �রখালী 01939-347056 �মাবারক আলী �মা�া 1884440022

109 শাহােলাম �মা�া আ� তােহর �মা�া ��ষ �ষক গজািলয়া 1 �রখালী �মাবারক আলী �মা�া 1884440023

110 ঝ� �মা�া ওয়ােজদ আলী �মা�া ��ষ �ষক গজািলয়া 1 �রখালী 01986-720227 �মাবারক আলী �মা�া 1884440024

111 নািছমা �বগম �ত আলী হামজা �মা�া মিহল �িহনী গজািলয়া 1 �রখালী �মাবারক আলী �মা�া 1884440025

112 মাঃ সেরায়ার �মা�া �ত সা�াত আলী �মা�া ��ষ �ষক গজািলয়া 1 �রখালী 01951-241246 �মাবারক আলী �মা�া 1884440026

113 আিজ�র রহমান �ত �রমান �মা�া ��ষ �ষক গজািলয়া 1 �রখালী 01945-642835 �মাবারক আলী �মা�া 1884440027

114 �মাঃ �মা�ার �মা�া আঃ মতেলব �মা�া ��ষ �ষক গজািলয়া 1 �রখালী 4711283861380 01954-455911 �মাবারক আলী �মা�া 1884440028

115 �রজাউল �সখ  মিমন �সখ ��ষ �ষক গজািলয়া 1 �রখালী 4711283860618 01933-819382 �মাবারক আলী �মা�া 1884440029

116 ইসমাইল সরদার মা�ার সরদার ��ষ �ষক গাওঘরা 1 �রখালী 471128383625 01902-182948 �মাবারক আলী �মা�া 1884440030

117 ইয়ািছন ফিকর �িপয়ান ফিকর ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 19904711283000200 01911-563238 মা�দ �শখ 01728-676125

118 ফােতমা �বগম ছেমদ আলী মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283865448 নাই মা�দ �শখ 01728-676126

119 আ�ল গাজী কওছার গাজী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862255 01962-323280 মা�দ �শখ 01728-676127

120 মিফজ সরদার আে�ল সরদার ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862330 01710-615023 মা�দ �শখ 01728-676128

121 শাম�র সরদার মা�ার সরদার ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862464 01969-824054 মা�দ �শখ 01728-676129

122 লািক �বগম ��র আলী সরদার মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862520 01999-587870 মা�দ �শখ 01728-676130

123 জেবদা �বগম  �ত মিতয়ার �মা�া মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861635 01966-862699 মা�দ �শখ 01728-676131

124 আেমনা �বগম �মাজাম সরদার মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862313 নাই মা�দ �শখ 01728-676132

125 কাির�ল �শখ বিছর �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862268 01911-283789 মা�দ �শখ 01728-676133

126  �রজাউল হাওলাদর �লয়াকত আলী হাঃ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862332 01918-061458 মা�দ �শখ 01728-676134

127 কােম�ল �শখ রিহম �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862232 01959-968573 মা�দ �শখ 01728-676135

128 িজ�াল সরদার জািমর সরদার ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862227 01931-975067 মা�দ �শখ 01728-676136



129 শহরআলী �শখ হােতম �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862404 01913-342443 মা�দ �শখ 01728-676137

130 পারভী �বগম  আই�ব �শখ মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862548 01940-267882 মা�দ �শখ 01728-676138

131 জাহন আলী �শখ  �জানা আলী �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862435 01978-910391 মা�দ �শখ 01728-676139

132 আঃ জিলল �শখ জ�র �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862062 01983-389021 মা�দ �শখ 01728-676140

133 আকরাম �শখ শাম�র �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862881 01980-389507 মা�দ �শখ 01728-676141

134 মতেলব হওলাদার আ�ল কােসম হাঃ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861822 01957-240577 মা�দ �শখ 01728-676142

135 রিশদ হাওলাদার আ� সাইদ হাঃ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862827 01923-064574 মা�দ �শখ 01728-676143

136 মিজদা �বগম আিনছ উি�ন মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861877 নাই মা�দ �শখ 01728-676144

137 িজ�র হাওলাদার  �মাসেলম হাওলাদার ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861825 01950-773971 মা�দ �শখ 01728-676145

138 হািলমা �বগম মিশউর �মা�া মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862412 01969-824054 মা�দ �শখ 01728-676146

139 ম� �বগম কিবর �শখ মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861723 01915-147016 মা�দ �শখ 01728-676147

140 খািদজা �মাজা�ফর �শখ মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862513 01984-468538 মা�দ �শখ 01728-676148

141 িজয়ার �শখ হািব� �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 01931-677266 মা�দ �শখ 01728-676149

142 রিহমা �বগম  �মাঃ নওেশর সরদার মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862519 01869-578994 মা�দ �শখ 01728-676150

143 �না �বগম  �সাবহান ফিকর ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861651 01955-493131 মা�দ �শখ 01728-676151

144 তাজউি�ন মিজদ সরদার ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862318 01943-513056 মা�দ �শখ 01728-676152

145  িমজা�র সরদার �ত �নছার সরদার ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863051 01304-30672 মা�দ �শখ 01728-676153

146 নািদরা �বগম হািব�র �শখ মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283877683 মা�দ �শখ 01728-676154

147 আিম�ল �শখ  সােহব আলী �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863766 01925-324462 মা�দ �শখ 01728-676155

148 আনছার �শখ  �হােসন �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 01828-281828 মা�দ �শখ 01728-676156

149 ইছা �শখ �ত �নতাজ �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 01962-697717 মা�দ �শখ 01728-676157

150 ইশার িব�াস ইমান আলী িব�াস ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 01921-912779 মা�দ �শখ 01728-676158

151 মাহা�র �শখ কােছম �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862377 01941-052677 মা�দ �শখ 01728-676159

152 আঃ রউফ �শখ  �মাকাম আলী �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862333 01985-411981 মা�দ �শখ 01728-676160

153 আঃ আসলাম গাজী হাসান গাজী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 1974711283000000 01738-250194 মা�দ �শখ 01728-676161

154 হিব মি�ক নওয়াব আলী মি�াক ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 01943-510129 মা�দ �শখ 01728-676162



155 মাহা�দা �বগম  �� সরদার মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283852535 01911-829137 মা�দ �শখ 01728-676163

156 �খচান িবিব হােসম গাজী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862529 01948-052686 মা�দ �শখ 01728-676164

157 বাইিজদ সরদার �েহাল সরদার ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 19904711283000100 01982-465757 মা�দ �শখ 01728-676165

158 মািফয়া �বগম আঃ মিজদ সরদার মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862454 01929-267854 মা�দ �শখ 01728-676166

159 �মেহ�ন �বগম ছা�ার �শখ মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862560 01891-826198 মা�দ �শখ 01728-676167

160 মমতাজ �বগম গ�ফার �শখ মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862334 01917-873943 মা�দ �শখ 01728-676168

161 সােহব আলী গাজী কােয়ম আলী গাজী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862470 01729-972597 মা�দ �শখ 01728-676169

162 মিজবর গাজী কােদর  গাজী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862481 01752-771792 মা�দ �শখ 01728-676170

163 �িজবর ফিকর মহাসীন আলী ফিকর ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862197 01920-686643 মা�দ �শখ 01728-676171

164 বাবর আলী �মাড়ল িসরাজ �মাড়ল ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862364 01951-436076 মা�দ �শখ 01728-676172

165 ছা�াম �শখ আ� ব�ার �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 19914711283000000 01928-846683 মা�দ �শখ 01728-676173

166 আ�আরা �বগম রহমত সরদার মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862109 01999-256694 মা�দ �শখ 01728-676174

167 হািফ�র �শখ আিজ�র �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 1990471128300060 01964-956408 মা�দ �শখ 01728-676175

168 �িজবর �মাড়ল  কানাই �মাড়ল ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862111 নাই মা�দ �শখ 01728-676176

169 হা�ন সরদার  �বলােয়ত সরদার ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 01719-759103 মা�দ �শখ 01728-676177

170 কােদর �মাড়ল  �মা�াজ �মাড়ল ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862161 01912-127125 মা�দ �শখ 01728-676178

171 �মাঃ িমনারল �মা�া �ত মহািসন �মা�া ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861691 01985-401470 মা�দ �শখ 01728-676179

172 শাহা�ল ফিকর আিতয়ার ফিকর ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862186 01931-298602 মা�দ �শখ 01728-676180

173 রিহমা �বগম ছেলমান ফিকর মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862195 01935-208297 মা�দ �শখ 01728-676181

174 �ৎফার ফিকর  �গালাম �মাহা�াদ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862686 01916-342375 মা�দ �শখ 01728-676182

175 �হাসেনয়ারা �বগম ��ািলব �হােসন �মাড়ল মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862500 01967-560305 মা�দ �শখ 01728-676183

176 সেলমান মি�ক  হােমদ আলী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863919 01988-023059 মা�দ �শখ 01728-676184

177 রািবউল ইসলাম  �করামত ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 19904711283000000 01961-61337 মা�দ �শখ 01728-676185

178 �মাহা�াদ �ন�র ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 47112838647 01981-877385 মা�দ �শখ 01728-676186

179  �ছাট �িড়  �রাে�াম আলী �শখ মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862943 01994-559541 মা�দ �শখ 01728-676187

180 পারভীন �বগম ইউ�ছ �গালদার ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861627 01994-203927 মা�দ �শখ 01728-676188



181 ছামাদ মি�ক শাম�র মি�ক ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861920 01993-372147 মা�দ �শখ 01728-676189

182 �খদান িবিব মিন�র ইসলাম মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862613 01947-656475 মা�দ �শখ 01728-676190

183 এস, এম এ আলীম �ছকমত আলী �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862880 01710-751913 মা�দ �শখ 01728-676191

184 আসমীন �বগম  �মাঃ সােহব আলী �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 01935-778030 মা�দ �শখ 01728-676192

185 মহাসীন আলী �শখ �ত �সেয়দ আলী �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 01993-214392 মা�দ �শখ 01728-676193

186 মাহা�র ঢালী আিমন উি�ন ঢালী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862946 01962-323139 মা�দ �শখ 01728-676194

187 �মাঃ �সাহাগ িব�াস �মাঃ ��র িব�াস ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861038 01950-782900 মা�দ �শখ 01728-676195

188 কামাল িব�াস  �ত স�র িব�াস ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 01951-902006 মা�দ �শখ 01728-676196

189 হািমদ �শখ জনাব আলী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 01973-420141 মা�দ �শখ 01728-676197

190 রােবয়া �বগম ইসরাইল মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 01912-677017 মা�দ �শখ 01728-676198

191 আায়শা �বগম আ� ব�ার মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283877659 01935-932199 মা�দ �শখ 01728-676199

192 �মাঃ রহম আলী সরদার �মাঃ নওেশর সরদার ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862633 01966-297933 মা�দ �শখ 01728-676200

193  ই�ীস িব�াস  আনছার িব�াস ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861685 01911-082808 মা�দ �শখ 01728-676201

194 �মাঃআিবদ �হােসন সরদার �ত আ�ল গ�র সরদার ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862598 01991-825198 মা�দ �শখ 01728-676202

195 মিজ�না �বগম বাবর আলী মি�ক মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 01985-526004 মা�দ �শখ 01728-676203

196 মিফ�ল িব�াস �ত মতেলব িব�াস মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862605 নাই মা�দ �শখ 01728-676204

197 ��ান িব�াল গাজী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 47112838 নাই মা�দ �শখ 01728-676205

198 ��াফ �শখ মােলক �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283860836 01943-511586 মা�দ �শখ 01728-676206

199  জািমলা �বগম �ত শাম�র মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283886225 01993-37247 মা�দ �শখ 01728-676207

200 হাসান আলী �মা�া উিজর আলী �মা�া ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283864477 01980-090952 মা�দ �শখ 01728-676208

201 �মাঃ পীর আলী গাজী িকরামত আলী গাজী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863700 01924-196031 মা�দ �শখ 01728-676209

202 একরা�ল �মাড়ল মতেলব �মাড়ল ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863380 01942-040399 মা�দ �শখ 01728-676210

203 �লতান মি�ক �লিময়া মি�ক ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863911 01962-453693 মা�দ �শখ 01728-676211

204 বেলারায় িসংহ কািলপদ িসংহ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861609 01743-432072 মা�দ �শখ 01728-676212

205 আেশারা �বগম  �রইসলাম গাজী মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 19804711283000000 01933-191761 মা�দ �শখ 01728-676213

206  �মাঃ �মা�ফা �শখ আ�তােলব �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283860595 01964-96190 মা�দ �শখ 01728-676214



207  �মাঃ সাই�ল ইসলাম  �মাঃ মাহা�র �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863429 01913-342443 মা�দ �শখ 01728-676215

208  �মাঃ সালাউি�ন �ত মিহউি�ন �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283000058 01714-949276 মা�দ �শখ 01728-676216

209 আেলয়া �বগম  �রা�ম আলী মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862808 01994-559541 মা�দ �শখ 01728-676217

210  �মাঃ হািলম সরদার �ত �কসমত সরদার ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861731 01992-548459 মা�দ �শখ 01728-676218

211  �মাঃ ওয়া�দ সরদার ইনছার আলী সরদার ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863067 01798-315435 মা�দ �শখ 01728-676219

212 কাির�ল দফাদার  �মাঃ �ছকমত দফদার ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283000158 01929-918354 মা�দ �শখ 01728-676220

213 শহরআলী গহরআলী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283864069 01919-651432 মা�দ �শখ 01728-676221

214 আশরাফ সরদার ইনছার সরদার ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863068 01943-516722 মা�দ �শখ 01728-676222

215 শহা�ি�ন �শখ শহরআলী �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283864284 01981-876395 মা�দ �শখ 01728-676223

216 আঃ মােলক �শখ আিমন �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861634 01980-060742 মা�দ �শখ 01728-676224

217 শািহনা �বগম কাওছার আলী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862836 01912-931961 মা�দ �শখ 01728-676225

218 ম� �বগম আনছার আলী মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862724 01836-374045 মা�দ �শখ 01728-676226

219 সেরায়ার �শখ  জিহর উি�ন ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 01784-018047 মা�দ �শখ 01728-676227

220 িরিজয়া �বগম কওছার িব�াস  মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861407 01942-426153 মা�দ �শখ 01728-676228

221 হািলমা �বগম কওছার �শখ মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862721 01710-751913 মা�দ �শখ 01728-676229

222 শাহজামাল িব�াস  �রআলী িব�াস ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 01914-473081 মা�দ �শখ 01728-676230

223 আছা�র �শখ  হােনফ �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 01942-039412 মা�দ �শখ 01728-676231

224 �মাঃ মা�দ �শখ  �মাঃ আঃ জ�ার �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861747 01927-018360 মা�দ �শখ 01728-676232

225 �মাঃ আ�ল হাসান �শখ  �মাঃ �ছকমত আলী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 01727-022742 মা�দ �শখ 01728-676233

226  �মিরনা �বগম  �মাঃ ছা�ার সরদার মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 01918-747773 মা�দ �শখ 01728-676234

227 ���ামান িব�াল িব�াস ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 01728-676121 মা�দ �শখ 01728-676235

228 িসি�ক িব�াস ���ামান িব�াস ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 01982-661120 মা�দ �শখ 01728-676236

229 আরব আলী �মা�া �হকমত �মা�া ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861974 01762-586994 মা�দ �শখ 01728-676237

230 আঃ ওহাব গাজী �ত কােয়ম আলী গাজী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862490 01983-385114 মা�দ �শখ 01728-676238

231 অচ �না রানী দাস �ত �গা�ল দাস মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861255 01762-586994 মা�দ �শখ 01728-676239

232 রিহমা �বগম  আিজত �শখ মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862547 01814-5992 মা�দ �শখ 01728-676240



233  �মাঃ আকবার �মা�া �ত নওয়াব আলী �মা�া ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863213 01993-721318 মা�দ �শখ 01728-676241

234 �রজামান  কালাম �মাড়ল ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 19924711283000200 01989-286073 মা�দ �শখ 01728-676242

235 আেমনা �বগম �ত মতেলব সরদার মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283871526 01918-747773 মা�দ �শখ 01728-676243

236 সাইদ �শখ জয়নাল �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863611 01924-38462 মা�দ �শখ 01728-676244

237 ফা�ক �শখ আই�ব �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863678 01883-778161 মা�দ �শখ 01728-676245

238 মিতন �শখ আফছার আলী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863496 01913-180655 মা�দ �শখ 01728-676246

239 কােদর সরদার �ত আিমর আলী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862587 01936-614399 মা�দ �শখ 01728-676247

240 ইবা�ল �মাড়ল সািহ�ল �মাড়ল ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863520 01933-826095 মা�দ �শখ 01728-676248

241 মিন�ল গাজী আহ�াদ গাজী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283864117 01954-33058 মা�দ �শখ 01728-676249

242 সালাম গাজী রা�ািময়া গাজী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863371 01754-59157 মা�দ �শখ 01728-676250

243 হািব�র �মাড়ল শিহদ �মাড়ল ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861165 01967-556089 মা�দ �শখ 01728-676251

244 িমজা�র �শখ আ�ল কােসম �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863690 01914-659557 মা�দ �শখ 01728-676252

245 রতন �মার দাস �ত খেগ� নাথ দাস ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861252 01938-139606 মা�দ �শখ 01728-676253

246 হােসম সরদার রাজআলী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861296 01885-753094 মা�দ �শখ 01728-676254

247 হাসা�র রহমান গহরআলী �মাড়ল ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283000093 নাই মা�দ �শখ 01728-676255

248 খিলল �শখ  �মাহা�াদ �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863475 01980-090076 মা�দ �শখ 01728-676256

249 হািসনা �বগম  �ত আ�ল কােসম মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862871 01995-578424 মা�দ �শখ 01728-676257

250  �হলাল �শখ ইকবাল �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 471128300171 01931-952079 মা�দ �শখ 01728-676258

251 আনছার �শখ �ত �হােসন আলী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861856 01942-039412 মা�দ �শখ 01728-676259

252 রিফ�ল ইসলাম তােলবই�াহ �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283864293 01923-58315 মা�দ �শখ 01728-676260

253 িশিরনা �বগম জাহা�ীর �শখ মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283864394 01905-442047 মা�দ �শখ 01728-676261

254 এ, আওয়াল �শখ �ত হািফজ উি�ন �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863654 নাই মা�দ �শখ 01728-676262

255 আঃ মােলক �শখ ছামাদ �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862972 01908-575151 মা�দ �শখ 01728-676263

256 শিহ�ল ইসলাম  �হােচন �মাড়ল ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863536 01980-917398 মা�দ �শখ 01728-676264

257 িশিরনা  �বগম মহর আলী �শখ মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861290 01912-641635 মা�দ �শখ 01728-676265

258 হািলম �শখ আিম�ল �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283000004 01978-910391 মা�দ �শখ 01728-676266



259 �মাই�ন িব�াস আ�ল হায়াত ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283860918 01920-393273 মা�দ �শখ 01728-676267

260  �মাঃ আমীর আলী  �মাঃ আশরাফ আলী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4713088295061 01965-423439 মা�দ �শখ 01728-676268

261  �মাঃ আঃ হাই �ত রা�াক �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863405 01711-930792 মা�দ �শখ 01728-676269

262  �মাঃ আলী আহ�াদ �ত ফ�ক �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863471 01985-546252 মা�দ �শখ 01728-676270

263  �মাঃ খায়�ল �শখ  �মাঃ মােলক �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863416 01916-749011 মা�দ �শখ 01728-676271

264 রােহলা �বগম আলম সরদার ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 7918077142601 01951-904629 মা�দ �শখ 01728-676272

265  �মাঃ গ�র �মা�া �ত বাবর আলী �মা�া ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283864060 01927-489390 মা�দ �শখ 01728-676273

266 খািদজা �বগম শিহ�ল সরদার ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862305 01972-605967 মা�দ �শখ 01728-676274

267  �মাঃ ফা�ক গাজী  �মাঃ মিজদ গাজী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863845 01955-810097 মা�দ �শখ 01728-676275

268 তাসিলমা �বগম �ত ইসহাক সরদার মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863751 01924-172481 মা�দ �শখ 01728-676276

269  �মাঃ �মা�াক �শখ  �মাঃ িনজাম �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4713088299059 01985-384003 মা�দ �শখ 01728-676277

270 মাঃ হা�ান �শখ �ত আঃ মােলক �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283864088 01747-330660 মা�দ �শখ 01728-676278

271  �ক, এম িজ�র রহমান অেহদ আলী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283000056 01917-815811 মা�দ �শখ 01728-676279

272 �মাঃ িব�াল গাজী  �মাঃ গনী গাজী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283864494 01948-125728 মা�দ �শখ 01728-676280

273 িমনা�ল �মাড়ল সােহব আলী �মাড়ল ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283864246 01965-22827 মা�দ �শখ 01728-676281

274 �র আহ�াদ �মাড়ল আঃ হাই �মাড়ল ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863519 01985-401343 মা�দ �শখ 01728-676282

275 লিতফা �বগম  �শখ আঃ হািমদ  মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863807 01908879525 মা�দ �শখ 01728-676283

276  �মাজবার গাজী �ত রাজ আলী গাজী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863824 01980-090957 মা�দ �শখ 01728-676284

277 রেসদ গাজী �ত �মেহর আলী গাজী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283864419 01937-742832 মা�দ �শখ 01728-676285

278 আনছার আলী বা�র আলী �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283864447 01954-167345 মা�দ �শখ 01728-676286

279 নািছমা �বগম ইি�স �শখ মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863452 01947-634981 মা�দ �শখ 01728-676287

280 আতা�ল �শখ ছেলমান �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283864249 01934-513656 মা�দ �শখ 01728-676288

281 িবলিকস �বগম  �মাঃ জািমর �শখ মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863650 01964-912723 মা�দ �শখ 01728-676289

282 আরিজনা �বগম  �মাজা�ফার সানা মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 47112838519 01988-495682 মা�দ �শখ 01728-676290

283 �কািহ�র �বগম ওহািবল �শখ মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4716427104739 01988-495682 মা�দ �শখ 01728-676291

284 �রােমনা �বগম ওিহদ  িব�াস মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283851203 01748-969999 মা�দ �শখ 01728-676292



285 আঃ রা�াক গাজী �ত ইসহাক গাজী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283860813 01724-253200 মা�দ �শখ 01728-676293

286 ছ�রন �বগম  �ত নািজম �মাড়ল ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862056 01979-79808 মা�দ �শখ 01728-676294

287 ইকতার �শখ �ত মহাতাফ �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283860872 01986-09150 মা�দ �শখ 01728-676295

288 ছ�র �ত �গালাম হালদার ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861412 01964-940994 মা�দ �শখ 01728-676296

289 আেনায়ারা �বগম িসরাজ িব�াস মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283860850 01979-801048 মা�দ �শখ 01728-676297

290 আিকদা �বগম  �ত �মাকাম গাজী মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283860850 01713-907117 মা�দ �শখ 01728-676298

291 ফা�ক �হােসন আকবার আলী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283860882 01935-932199 মা�দ �শখ 01728-676299

292 ইখতার িব�াস  �ত �মানেছাপ িব�াস ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 01943-058952 মা�দ �শখ 01728-676300

293 আিরফ �শখ  আিজত �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862974 01938-132730 মা�দ �শখ 01728-676301

294 ই�ীস িব�াস �ত ঝড়– িব�াস ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861040 01993-701880 মা�দ �শখ 01728-676302

295  �সাহরাফ িব�াস �ত জিলল িব�াস ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 01944-983650 মা�দ �শখ 01728-676303

296 বাহা�ল িব�াস  �মাবােরক িব�াস ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861305 01913-053467 মা�দ �শখ 01728-676304

297 রিফজিল িব�াস  রওশন আলী িব�াস ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861064 01925-158152 মা�দ �শখ 01728-676305

298 হািসল িব�াস �ত ইনছার িব�াস ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283860962 01908-575151 মা�দ �শখ 01728-676306

299 জাহা�ীর িব�াস মিতয়ার িব�াস ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283860983 01931-974840 মা�দ �শখ 01728-676307

300 ফা�ক সরদার �ত আমজাদ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283800644 01712-445889 মা�দ �শখ 01728-676308

301 খােলক  িব�াস জিলল িব�াস ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 01928-139885 মা�দ �শখ 01728-676309

302 ফােতমা �গম ইনা�ল জমা�ার মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283860823 01910-679242 মা�দ �শখ 01728-676310

303 রািবয়া �ত ইসহাক গাজী মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861116 01912-677017 মা�দ �শখ 01728-676311

304 আলািমন �শখ নািজম �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 471128386172510 01954-625281 মা�দ �শখ 01728-676312

305 আিছয় �বগম ব�ার �শক ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861134 01917-177606 মা�দ �শখ 01728-676313

306 নবী িব�াস বা� িব�াস ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861185 01994-203977 মা�দ �শখ 01728-676314

307 শাম�র �মাড়ল মা�ান �মাড়ল ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861184 01919-833097 মা�দ �শখ 01728-676315

308 রা�জা �বগম আলী আহে�দ িব�াস মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861160 01765-213175 মা�দ �শখ 01728-676316

309 িপয়া�ল িব�াস  শাহাদাত িব�াস ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 19944711283000100 01912-641635 মা�দ �শখ 01728-676317

310 আরশ �মাড়ল �িজবর �মাড়ল ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862112 01912-126804 মা�দ �শখ 01728-676318



311 ফরহাদ িব�াস �ত রজব আলী িব�াস ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 01939-657133 মা�দ �শখ 01728-676319

312 �লিফকার �◌ুত �সেকন গাজী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 01911-516814 মা�দ �শখ 01728-676320

313 �মাঃ দিবর িব�াস �ত সােহব আলী িব�াস ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861283 01995-188836 মা�দ �শখ 01728-676321

314 নািদরা �বগম   সাই�ল ইসলাম মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283860972 01743-612769 মা�দ �শখ 01728-676322

315 রািক�ল গাজী স�প গাজী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283000056 01918-852247 মা�দ �শখ 01728-676323

316 ভা� �বগম আিজ�র �মাড়ল ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861164 01934-812929 মা�দ �শখ 01728-676324

317 হােচন আলী িব�াস �ত জ�ার ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 01940-442680 মা�দ �শখ 01728-676325

318 সািহদ িব�াস নজ�ল িব�াস ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861199 01918-611810 মা�দ �শখ 01728-676326

319 আতা�র িব�াস আফসার িব�াস ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283860939 01915-108651 মা�দ �শখ 01728-676327

320 আছা�র �ত �গালাম হাওলাদার ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283860888 01946-415191 মা�দ �শখ 01728-676328

321 �গািব� দাস আিমন চ�দ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 471128383625 01938-123396 মা�দ �শখ 01728-676329

322 জিরনা �বগম �ন�র খান মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863023 01912-38029 মা�দ �শখ 01728-676330

323 �রেবকা �বগম ছদর �শখ মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863277 01921-592825 মা�দ �শখ 01728-676331

324  �চত� রাহা �ত �শা� রাহা ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863281 নাই মা�দ �শখ 01728-676332

325 এম�ল গাজী রা�াক আলী গাজী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283860809 01935-768729 মা�দ �শখ 01728-676333

326 �কামার রাহা রমপদ রাহা ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861596 01923-325216 মা�দ �শখ 01728-676334

327 হািমদা �বগম আফছার িব�াস মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861603 01743-653399 মা�দ �শখ 01728-676335

328 িরিজয়া �বগম �ত স�র �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 01904-914198 মা�দ �শখ 01728-676336

329 রাহাত গাজী  �মাসেলম গাজী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862700 01796-237132 মা�দ �শখ 01728-676337

330  �মােমনা মা�ান মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861342 01928-892592 মা�দ �শখ 01728-676338

331  বা�ল িব�াস  হাসমত িব�াস ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861104 01964-955730 মা�দ �শখ 01728-676339

332 �মাশােরফ খান  �ন�র আহে�দ খান ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861665 মা�দ �শখ 01728-676340

333 �িবনা �বগম সািহ�ল খ� মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863569 01997-193553 মা�দ �শখ 01728-676341

334 হািনফা িব�াস আলী  িব�াস মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 01922-194927 মা�দ �শখ 01728-676342

335 নারিগছ �বগম �মাঃ অিছল িব�াস মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861170 01962-045675 মা�দ �শখ 01728-676343

336 জাহানারা �বগম মােলক মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283860990 01912-127151 মা�দ �শখ 01728-676344



337 মিতয়ার �ত ইনতাজ আলী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283860999 01969-247427 মা�দ �শখ 01728-676345

338 ইসলাম �শখ  এরফান �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 01980-422276 মা�দ �শখ 01728-676346

339 �জােহার �বগম িপেরাজ গাজী মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861340 01965-528560 মা�দ �শখ 01728-676347

340 আ��াহ গাজী আিমরআলী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861250 01980-945146 মা�দ �শখ 01728-676348

341 হা�ান �শখ মােলক �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283860856 01957-3366 মা�দ �শখ 01728-676349

342 হািলমা �বগম ��ম আলী মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861297 01735-000095 মা�দ �শখ 01728-676350

343  �সিলনা �বগম হািফ�র মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862654 01957-6022733 মা�দ �শখ 01728-676351

344 আঃ হক মি�ক  �জানাব আলী মি�ক ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283864012 01948-17324 মা�দ �শখ 01728-676352

345 রিব মি�ক  �কসমত মি�ক ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 01933-840307 মা�দ �শখ 01728-676353

346 শাহাদাৎ মি�ক বাবর আলী মি�ক ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283864016 01731-941120 মা�দ �শখ 01728-676354

347 শিহদ মি�ক কওছার মি�ক ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 01952-329977 মা�দ �শখ 01728-676355

348 ফা�ক গাজী মিজদ গাজী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 01955-810047 মা�দ �শখ 01728-676356

349 �খাকন মি�ক গ�র মি�ক ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861897 01914-201340 মা�দ �শখ 01728-676357

350 রব মি�ক  �জানাব আলী মি�ক ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283864015 01741-266310 মা�দ �শখ 01728-676358

351 আিতয়া মি�ক ফােজল মি�ক ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862065 01925-722960 মা�দ �শখ 01728-676359

352 হািলম �শখ কিছমি� �শখ মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 01983-650980 মা�দ �শখ 01728-676360

353 ইসলাম  �সয়দ আলী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863830 01985-321098 মা�দ �শখ 01728-676361

354 তির�ল �শখ কালাম ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283864089 0123-575735 মা�দ �শখ 01728-676362

355 রউফ মি�ক  �জানাব আলী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283868900 01960-012265 মা�দ �শখ 01728-676363

356 মইন �শখ জাফর �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283000058 01917-955301 মা�দ �শখ 01728-676364

357 শিফ�র রহমান  �সানা �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863788 01913-78516 মা�দ �শখ 01728-676365

358 আলতাফ �মাড়ল হা�ন �মাড়ল ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 990471128300301 01980-070427 মা�দ �শখ 01728-676366

359 িশিরনা �বগম ইমদাদ মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863931 01987-579607 মা�দ �শখ 01728-676367

360 �ল�ম �বগম  খিলল জমা�ার মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283860826 01942-080234 মা�দ �শখ 01728-676368

361 আেনায়ারা  �মানতাজ �শখ মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283000015 01195-480129 মা�দ �শখ 01728-676369

362 তির�ল ইসলাম আ�ল কালাম ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283864049 01923-479735 মা�দ �শখ 01728-676370



363 নওয়াব আলী �শখ �ত গহর �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862298 01402-623756 মা�দ �শখ 01728-676371

364 জােমলা �বগম হােচন আলী �মা�া মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283864465 01943-516742 মা�দ �শখ 01728-676372

365 আিরচ ফিকর আিমর আলী ফিকর ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861296 01962-720747 মা�দ �শখ 01728-676373

366 পারভীন �বগম রিকব �শখ মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283864373 01950-773994 মা�দ �শখ 01728-676374

367 �মাঃ মিনর �মা�া �হােচন �মা�া ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 1947609523 01923-064511 মা�দ �শখ 01728-676375

368  �মাক�ল িব�াস �ত �মাহা�দ আলী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861092 01988-482203 মা�দ �শখ 01728-676376

369 কিহ�র ইয়া�ব �মা�া মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 47112838 নাই মা�দ �শখ 01728-676377

370 �লিফকার  �ছেকন গাজী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861183 01911-516814 মা�দ �শখ 01728-676378

371 আলািমন িব�াস �ত জািমর আলী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861669 01735-858551 মা�দ �শখ 01728-676379

372 �ল�ম �বগম দাউদ আলী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861644 01992-544336 মা�দ �শখ 01728-676380

373 মতেলব িব�াস বাবরআলী িব�াস ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861029 01986-264486 মা�দ �শখ 01728-676381

374 ��রন �বগম তজউি�ন ফিকর মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861205 01969-135641 মা�দ �শখ 01728-676382

375 জিরনা �বগম আলতাফ িব�াস মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863094 01920-694479 মা�দ �শখ 01728-676383

376 রােহলা �বগম আিমন সরদার মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863079 01962-864895 মা�দ �শখ 01728-676384

377 হািফ�র সরদার �ত সােহবআলী সরদার ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861048 01944-482240 মা�দ �শখ 01728-676385

378 আকবর িব�াস শামেশর িব�াস ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861051 01993-701856 মা�দ �শখ 01728-676386

379 মা�জা �বগম মাহা�র �মা�া মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863193 01735-858551 মা�দ �শখ 01728-676387

380 ইউ�ছ আলী �মা�া �মাশােরফ �মা�া ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863287 01745-143034 মা�দ �শখ 01728-676388

381 নাসিরন �বগম ওয়া�দ িব�াস মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861529 01917-578473 মা�দ �শখ 01728-676389

382 রহমান সরদার �ত িনছার সরদার ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 01911-482152 মা�দ �শখ 01728-676390

383 মিহউি�ন ঢালী  �মািমন ঢালী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861946 01930-342031 মা�দ �শখ 01728-676391

384 শিহ�ল িব�াস রহমান িব�াস ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283900645 01922-489583 মা�দ �শখ 01728-676392

385 �রইসলাম �শখ �ত �মানতাজ �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861745 01922-207742 মা�দ �শখ 01728-676393

386 �শিলনা �বগম আিজজ সরদার মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862832 01987-465756 মা�দ �শখ 01728-676394

387 িফেরাজা �বগম আিম�র ইসলাম মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862821 01928-151768 মা�দ �শখ 01728-676395

388 আঃ রিহম �মা�া মিহউি�ন �মা�া ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862962 01734-872721 মা�দ �শখ 01728-676396



389 ছিমর �শখ পরি� �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863194 01911-948012 মা�দ �শখ 01728-676397

390 মা�ফ �হােসন  আেবদ আলী �মাড়ল ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861000 01739-643930 মা�দ �শখ 01728-676398

391  িমলন িব�াস  ��র িব�াস ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861045 01924-419545 মা�দ �শখ 01728-676399

392 �সা �শখ  �মাছাম �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283864434 01879-721527 মা�দ �শখ 01728-676400

393 মক�ল  আনার আলী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 01913-178516 মা�দ �শখ 01728-676401

394 রিশদ �শখ এনতাজ �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283864296 01756-757363 মা�দ �শখ 01728-676402

395 বহা�ল �শখ নওয়াব আলী �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863779 01921-730659 মা�দ �শখ 01728-676403

396 িমনা�ল �মাড়ল �ত �হােসন �মাড়ল ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283864246 01965-833058 মা�দ �শখ 01728-676404

397 রােশদা �বগম  �মািমন �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863492 01912-473214 মা�দ �শখ 01728-676405

398  �রেকয়া �বগম হািমদ গাজী মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863828 01919-899196 মা�দ �শখ 01728-676406

399 আ�ার �শখ হােসম আলী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283864093 01940-524027 মা�দ �শখ 01728-676407

400 হািলম �শখ �ত কওছার �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863563 নাই মা�দ �শখ 01728-676408

401 আ�ল হািমদ খ� �ত রেজাব আলী খ� ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863439 01985-401069 মা�দ �শখ 01728-676409

402  �মাঃ �সিলম খ� �ত কওছার আলী খ� ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283864420 01872-358697 মা�দ �শখ 01728-676410

403  �মাঃ হা�ন খান  �মাঃ পীরআলী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283867454 01912-473214 মা�দ �শখ 01728-676411

404 �মাজাে�ল  �মাঃ আ�ল কােসম ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863835 01908-577151 মা�দ �শখ 01728-676412

405  �মাঃ ইউ�ছ �শখ  �মাঃ শাম�র �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283864334 01913-90609 মা�দ �শখ 01728-676413

406 িজ, এম সালাম �ত আঃ ছা�ার গাজী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 47112830000000 01927-794780 মা�দ �শখ 01728-676414

407 �মাঃ আ�ল �হােসন �মাড়ল �মাসেলম �মাড়ল ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863457 01995-442900 মা�দ �শখ 01728-676415

408  �মাঃ �র ইসলাম গাজী রা�া িময়া গাজী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863388 01911-602442 মা�দ �শখ 01728-676416

409 আছা�র �মাড়ল মতেলব �মাড়ল ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863501 01912-120474 মা�দ �শখ 01728-676417

410  �সাবাহান �শখ  �মাঃ আঃ রউফ �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863455 01911-286634 মা�দ �শখ 01728-676418

411 �মাঃ শাহাদাত �শখ আ�তােলব �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863370 01983-103938 মা�দ �শখ 01728-676419

412 আঃ রিশদ সরদার আিমর আলী সরদার ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862369 01936-814399 মা�দ �শখ 01728-676420

413 �মাঃ িসরাজ সরদার �ত �সানাই সরদার ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863376 01913-468550 মা�দ �শখ 01728-676421

414 নাজনীন �বগম  �মাঃ িব�াল ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863402 01711-930792 মা�দ �শখ 01728-676422



415 �মাঃ িব�াল সরদার  �মাঃ স�র সরদার ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283860862 01943-516918 মা�দ �শখ 01728-676423

416 খােয়র �শখ �ত চান �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861961 01926-449636 মা�দ �শখ 01728-676424

417 হািব�র �গালদার �ত মিজদ �গালদার ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863108 01927-794180 মা�দ �শখ 01728-676425

418 আঃ ওহাব �শখ  আঃ জ�ার �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863548 01942-439452 মা�দ �শখ 01728-676426

419 �সা �শখ �রা�ম �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 01992-54845 মা�দ �শখ 01728-676427

420 রিশদা �বগম �ন�র মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862659 01914-66867 মা�দ �শখ 01728-676428

421 নিমতা রাহা রনিজৎ রাহা মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861604 01733-530861 মা�দ �শখ 01728-676429

422  �খাকন �শখ �ত বাবর আলী �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863272 01933-859513 মা�দ �শখ 01728-676430

423 সািহদা �বগম �ত জবআলী �মা�া ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863154 01927-475515 মা�দ �শখ 01728-676431

424 আকবার ফিকর   �গালাম মাওলা ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863625 014957-262856 মা�দ �শখ 01728-676432

425 মামা�ক �মা�া �ত �মােছন �মা�া ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863172 01910-363322 মা�দ �শখ 01728-676433

426 আিমন উি�ন ঢালী �ত ফেয়জ উি�ন ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 47112838619934 01766-888508 মা�দ �শখ 01728-676434

427 আিতয়ার �মা�া �ত �হকমত �মা�া ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862937 01914-310001 মা�দ �শখ 01728-676435

428 হািফ�র সরদার কওছার সরদার ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 47112830512565 01925-158132 মা�দ �শখ 01728-676436

429 হািমদ �শখ �ত আনার আলী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283860182 01994-203881 মা�দ �শখ 01728-676437

430 দাউদ খ�   �লাকমান খ� ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861661 01956-1532 মা�দ �শখ 01728-676438

431 মিজ�না �বগম ইয়ািছন িব�াস মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861547 01714-939196 মা�দ �শখ 01728-676439

432 ময়না �বগম আনছার আলী িব�াস মিহলা �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861546 01926-180896 মা�দ �শখ 01728-676440

433 আ�ব�ার সরদার �ত ইনছার সরদার ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861512 01937-736938 মা�দ �শখ 01728-676441

434  �খাকন িব�াস �ত �কছমত িব�াস ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861541 01714-939342 মা�দ �শখ 01728-676442

435 আঃ রা�াক িব�াস �ত হােসম আলী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861522 01972-598000 মা�দ �শখ 01728-676443

436 �� মিন �বগম �ত আ�াস িব�াস মিহল �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861503 01767-087759 মা�দ �শখ 01728-676444

437 আঃ হাই িব�াস আিতয়ার িব�াস ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863244 01712-3099684 মা�দ �শখ 01728-676445

438 �সারাপ আলী সরদার �ত �হােসন সরদার ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863227 01763-751491 মা�দ �শখ 01728-676446

439 মিহ উি�ন �মা�া �ত �হােসন �মা�া ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283913790 01923-064511 মা�দ �শখ 01728-676447

440 আিজ�র সরদার �ত িনছার সরদার ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861271 01911-354899 মা�দ �শখ 01728-676448



441 আকবর গাজী �ত �মাকাম গাজী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 01933-813032 মা�দ �শখ 01728-676449

442 িপর �ড়ী �বগম �ত পর�ী সরদার ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 01967-6270 মা�দ �শখ 01728-676450

443 আিজ�র �শখ  �হােসন আলী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863160 01951-761536 মা�দ �শখ 01728-676451

444 হািমদ �শখ িকরামত �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 01973-420141 মা�দ �শখ 01728-676452

445 গ�ফার �মাড়ল খােলক �মাড়ল ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283000079 01979-3808 মা�দ �শখ 01728-676453

446 তাসিলমা �বগম র�ানী �শখ মিহলা �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 01932-41582 মা�দ �শখ 01728-676454

447 কাির�ল �মা�া রিহম �মা�া ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863250 01734-872721 মা�দ �শখ 01728-676455

448  �মা�ার দফাদার  �করামত দফাদার ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861969 01962-010466 মা�দ �শখ 01728-676456

449 আিতয়ার �মা�া ইয়া�ব �মা�া ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863123 01951-904638 মা�দ �শখ 01728-676457

450  �গালম �মা�া �ত নওয়াব আলী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 47112838631162 01980-945133 মা�দ �শখ 01728-676458

451 নজ�ল সরদার ছেবদ আলী সরদার ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 01928-471033 মা�দ �শখ 01728-676459

452 ��র গাজী  �মাহা�াদ গাজী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283860934 01911-530477 মা�দ �শখ 01728-676460

453 মিরয়াম িবিব  �মাসেলম সরদার ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 19564711283000000 01982-165459 মা�দ �শখ 01728-676461

454 নািজম �শখ ছেলমান �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 471128386172510 01928-132996 মা�দ �শখ 01728-676462

455 ছিকনা �বগম আশরাফ �শখ মিহলা �িহনী গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863073 01946-752450 মা�দ �শখ 01728-676463

456 �মািমন �শখ হােসম �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 01790-086906 মা�দ �শখ 01728-676464

457 মাহা�র �শখ  �সকমত ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 01948-643235 মা�দ �শখ 01728-676465

458 অ��ল দাস খেগ� নাথ দাস ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283861255 01913-256056 মা�দ �শখ 01728-676466

459 �সিলম সরদার �ত�র সরদার ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 47112838609225 01796-237142 মা�দ �শখ 01728-676467

460 শিহ�ল �শখ �ত পীরআলী ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283862952 01786-168929 মা�দ �শখ 01728-676468

461 �লিফ�ার আলী িব�াস �ত মিতয়ার রহমান িবঃ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283860845 01912-125295 মা�দ �শখ 01728-676469

462 �মাঃ শহীদ �শখ কােসম আলী �শখ ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 01969-275734 মা�দ �শখ 01728-676470

463 এস এম ইউ�স আলী �সখ �ত আ�র রউফ �সখ  ��ষ �ষক গাওঘরা 2 �রখালী 4711283863093 01928-802373 মা�দ �শখ 01728-676471

464 প�ানন অিধকারী �ত মিন� নাথ অিধকারী ��ষ �ষক ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283865760 01476572150

465 আকরাম জমা�ার  �মাকেছদ জমা�ার ��ষ �ষক ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283805769 01905380523

466  �রশমা �বগম জািহদ খ� মিহলা �িহনী ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 19934711283000000 01716384032



467 ছিকনা �বগম ইয়া�ব আলী খ� মিহলা �িহনী ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283865434 01764033836

468 কালাম জমা�ার �ত আহ�াদ জমাদার ��ষ �ষক ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283865102 01349618013

469 আেলয়া �বগম আহাদ আলী মিহলা �িহনী ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 470757465149 01903778475

470  �মােমনা �বগম জ�ার �শখ মিহলা �িহনী ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283865035 01961340942

471 তিকম �শখ কােসম �শখ ��ষ �ষক ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283865037 01304306400

472 মিজদা �বগম �ত আনছার মিহলা �িহনী ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283865040 01409240687

473 আেমনা �বগম  �মানতাজ �শখ মিহলা �িহনী ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283865001 01965433071

474 ছালাম জমা�ার �ত আহ�াদ জমা�ার ��ষ �ষক ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283812092 01915929312

475 রিহম �শখ  �মাঃ ফিকর ��ষ �ষক ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283864672 01979636537

476 ফােতমা �বগম �ত ওয়ােজদ মিহল �িহনী ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283865172 01857345186

477 মতেলব �ত মেয়জ উি�ন ��ষ �ষক ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283864632 0130359603

478 রািহলা �বগম  �মাকাম আলী �শখ মিহল �িহনী ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283864659 01954643345

479 পারভীন �বগম ইলা খ� মিহল �িহনী ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283864672 01883778003

480 �নকজান �বগম গহর হাওলাদার মিহল �িহনী ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283865019 01405296093

481 নাহার �বগম �ন�র �শখ মিহল �িহনী ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283864656 01903458048

482 দাউদ আলী জমা�ার �ত আউ�ব আলী জমা�ার ��ষ �ষক ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283865113 01974910943

483 নািদরা �বগম সাই�ল �শখ মিহল �িহনী ছ�িবলা 3 �রখালী 4711283867196 01933851911

484 রা� জমা�া ইখিতয়ার জমা�ার ��ষ �ষক ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 19974711283000100 01956150079

485 িশিরনা �বগম �সাবহান সরদার মিহল �িহনী ছ�িবলা 3 �রখালী 4711283865495 01992523729

486 আশরা�ল সরদার লিতফ সরদার ��ষ �ষক ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 47112830000072 01904130473

487 আিজজ �শখ মেফজ �শখ ��ষ �ষক ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283865962 01951902905

488 আখতা�ল ইসলাম কামাল �হােসন সরদার ��ষ �ষক ছ�িবলা 3 �রখালী 2355882240 01911080923

489 কিহ�র �বহম শহরআলী �শখ মিহল �িহনী ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283865060 01911073518

490 আহ�দ আলী ইনতাজ আলী খ� ��ষ �ষক ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283865426 01954447520

491 জিরনা �বগম  শাহাদাত আলী �শখ মিহল �িহনী ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283865046 01999381227

492 আসলাম ঢালী �ত জেবদ ঢালী ��ষ �ষক ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283865430 01936652583



493 জেবদ আলী �শখ �ত �সয়দ আলী �শখ ��ষ �ষক ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283865410 01905422393

494 মহাসীন সরদার �ত �মাক�ল সরদার ��ষ �ষক ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283865706 019034060480

495 ইমান সরদার ইনতাজ সরদার ��ষ �ষক ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283865499 01312966237

496 এবা�ল �শখ মহর �শখ ��ষ �ষক ছ�িবলা 3 �রখালী 4711283865084 01948629881

497 শাহী�র �বগম �ত ছা�ার ফিকর মিহল �িহনী ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283865045 01937528226

498 রােফজা �বগম জিমর �শখ মিহল �িহনী ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283865033 01947628623

499  �মাঃ িলটন �হােসন কাম�ল �হােসন ��ষ �ষক ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 19914711283000000 01313237585

500 রােবয়া �বগম বা�ল গাজী মিহল �িহনী ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283865175 01939656625

501 আেলয়া �বগম শিফ আহে�দ মিহল �িহনী ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 19704711283000000 01947629252

502 আসা�র গাজী হােতম গাজী ��ষ �ষক ছ�িবলা 3 �রখালী 4711283864721 01839653228

503 কালাম �শখ মা�ন �শখ ��ষ �ষক ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283865167 01916741461

504  �মাহা�াদ আলী ইনতাজ খ� ��ষ �ষক ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283865428 01926230424

505 িশবাজ গাজী ওমর গাজী ��ষ �ষক ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283865746 01925130420

506 শামীম সরদার জ�ার সরদার ��ষ �ষক ছ�িবলা 3 �রখালী 198347112830001 01950631130

507 িল� �শখ �ত শহর আলী ��ষ �ষক ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283865415 0134032652

508 শহাজান সরদার  �সয়দ সরদার ��ষ �ষক ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283865710 01933032251

509 �িজবর রহমান �শখ ��ল ইসলাম ��ষ �ষক ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283865063 01985954287

510 রিফ�ল জমা�ার আই�ব আলী জমা�ার ��ষ �ষক ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283865107 01993701867

511 জিলল �শখ মহর �শখ ��ষ �ষক ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283865095 01982661135

512 ছািবহা �বগম কওছার জমা�ার মিহল �িহনী ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283865109 019919000232

513 তািনয়া �বগম িজািমর �শখ মিহল �িহনী ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283865029 01782778812

514 সিবতা ম�ল িস�দাশ ম�ল মিহল �িহনী খিড়য়াল 3 �রখালী 4711283865844 01933825854

515 �রজাহান �বগম �ত জ�া �শখ ��ষ �ষক ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283864668 01993209195

516 আকবার �শখ গহর �শখ ��ষ �ষক ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283865092 01965433071

517 কিরম �শখ  �মাবােরক �শখ ��ষ �ষক ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 01940659084

518 কালাম হাওলাদার �ত কিরম হাওলাদার ��ষ �ষক খিড়য়াল 3 �রখালী 4711283867025 01918377560



519 �পন অিধকারী �ত চি�দাশ অিধকারী ��ষ �ষক ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283865757 01856572150

520 আজমল �হােসন �শখ �খারেশদ আলী �শখ ��ষ �ষক ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283866329 01911073518

521 উষা অিধকারী হাজরা অিধকারী মিহল �িহনী ক�ান�(ছ�িবলা) 3 �রখালী 4711283865741 01931974757

522 িনম �ল সরদার িশ�বর সরদার ��ষ �ষক খিড়য়াল 3 �রখালী 4711283865868 01975348481

523 �নীতা ম�ল  �গাপাল ম�ল মিহলা �িহনী খিড়য়াল 3 �রখালী 4711283865461 01967550119

524 �ধা� সরদার ��ল সরদার ��ষ �ষক খিড়য়াল 3 �রখালী 4711283865841 01989400642

525 আন� ম�ল কািলপদ ম�ল ��ষ �ষক খিড়য়াল 3 �রখালী 4711283865827 01739136637

526 উ�মবা� ম�ল ��পদ ম�ল ��ষ �ষক খিড়য়াল 3 �রখালী 4711283865845 0141998311

527 মিরয়ম �বগম আিমন মালী মিহল �িহনী খিড়য়াল 3 �রখালী 4711283867072 01999295417

528 রিহমন �বগম কিরম �শখ মিহল �িহনী খিড়য়াল 3 �রখালী 4711283867191 01931677860

529 আ��াহ �শখ কিরম �শখ ��ষ �ষক খিড়য়াল 3 �রখালী 4711283867184 01935650412

530 �িণ �মা রানী ভ� �ভাষ �মার ভ� মিহল �িহনী খিড়য়াল 3 �রখালী 4711283867014 01911423748

531 �মাজা�ফর �শখ জহর �শখ ��ষ �ষক ছ�িবলা 3 �রখালী 4711283867117 01822654730

532 মেতআিল �শখ �ধই �শখ ��ষ �ষক খিড়য়াল 3 �রখালী 4711283867092 01965537664

533 শিহ�ল �শখ �হােসন আলী �শখ ��ষ �ষক খিড়য়াল 3 �রখালী 4711283867024 01954625279

534 ছিকনা �বগম মহরআলী হাওলাদার মিহল �িহনী খিড়য়াল 3 �রখালী 4711283867040 01764570075

535 হািফজা �বগম মহর �গালদার মিহল �িহনী খিড়য়াল 3 �রখালী 4711283867071 01983389455

536 আিজ�র �শখ িমজান �শখ ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 4711283866537 01995616991

537 চপলা রানী ভ� িবকাশ ভ� মিহলা �িহনী খিড়য়াল 3 �রখালী 4711283867015 01993424699

538 কিবর �শখ  �মা�ফা �শখ ��ষ �ষক খিড়য়াল 3 �রখালী 4711283867100 01965152980

539 জােবদা খা�ন �ত জ�ার �শখ মিহল �িহনী খিড়য়াল 3 �রখালী 4711283867123 01931952562

540 সািমদা �বগম মিমন মালী মিহল �িহনী খিড়য়াল 3 �রখালী 4711283867078 01405026786

541 মােলক �শখ �ত কেসম �শখ ��ষ �ষক খিড়য়াল 3 �রখালী 4711283866535 01934726086

542  �মািমন মালী ইমান মালী ��ষ �ষক খিড়য়াল 3 �রখালী 4711283866582 01846203001

543 রা� �শখ িনজাম �শখ ��ষ �ষক খিড়য়াল 3 �রখালী 4711283867116 01995616991

544 ফিরদা �বগম �রজাউল �শখ মিহলা �িহনী খিড়য়াল 3 �রখালী 4711283867175 01940519963



545 আেনায়ারা �বগম কােসম �শখ মিহলা �িহনী খিড়য়াল 3 �রখালী 4711283866531 01905380458

546 আ�ব আলী �শখ দিবর �শখ ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 4711283867108 019267560475

547 িলিপ �বগম ওয়ািহদ হাওলাদার মিহলা �িহনী ক�ান� 3 �রখালী 4711283867023 01630668568

548 আেমনা খা�ন  �ত �সয়দ �শখ মিহলা �িহনী ক�ান� 3 �রখালী 4711283867193 01956649220

549 ময়না �বগম হািকর হাওলাদার মিহলা �িহনী ক�ান� 3 �রখালী 4711283867066 01967560720

550 রািশদা �বগম জেবদ �শখ মিহলা �িহনী ক�ান� 3 �রখালী 4711283867140 01764570075

551 আ�য়ারা �বগম সামাদ �শখ মিহলা �িহনী ক�ান� 3 �রখালী 2251207010320060 01967560720

552 শাহা�ি�ন �ত বাবর �শখ ��ষ �ষক খিড়য়াল 3 �রখালী 4711283867151 01940524287

553 সািবনা �বগম  �মাঃ জামাল �শখ মিহলা �িহনী ক�ান� 3 �রখালী 4711283867038 01999299645

554 পা�ল �বগম ইকবল মালী মিহলা �িহনী ক�ান� 3 �রখালী 4711283867193 01931974752

555 আেমনা �বগম আমজাদ মিহলা �িহনী ক�ান� 3 �রখালী 4711283866014 01955807868

556 আেমনা �বগম �ত জহর হাওলাদার মিহলা �িহনী ক�ান�(উ�ডা�া) 3 �রখালী 4711283865566 01603668568

557 ছােলহা �বগম �ত আঃ রিশদ মিহলা �িহনী ক�ান�(উ�ডা�া) 3 �রখালী 4711283865565 01993719237

558 �মেহ�ন �বগম অেমদ আলী �শখ মিহলা �িহনী ক�ান�(উ�ডা�া) 3 �রখালী 4711283865567 01911748733

559 জাহন আলী �ত ফিকর �শখ ��ষ �ষক ক�ান�(উ�ডা�া) 3 �রখালী 4711283865656 01916329030

560 ছােলহা �বগম গিণ �শখ মিহল �িহনী ক�ান�(উ�ডা�া) 3 �রখালী 4711283865520 01909463539

561 �� �বগম আহ�াদ �শখ ��ষ �ষক ক�ান�(উ�ডা�া) 3 �রখালী 4711283864699 01950140650

562 িরিজয়া �বগম সােহব আলী ��ষ �ষক ক�ান�(উ�ডা�া) 3 �রখালী 4711283865591 01910663832

563 রি� �বগম �লিময়া ��ষ �ষক ক�ান�(উ�ডা�া) 3 �রখালী 4711283865613 01985546491

564 ছিকনা �বগম �শরআলী ��ষ �ষক ক�ান�(উ�ডা�া) 3 �রখালী 4711283865600 01868733193

565 আেমনা �বগম �মানেছর আলী �গালদার ��ষ �ষক ক�ান�(উ�ডা�া) 3 �রখালী 4711283865644 01408269982

566 মােলকা �বগম �ত আ�াছ গাজী ��ষ �ষক ক�ান�(উ�ডা�া) 3 �রখালী 4711283866380 01924223244

567 িমস পারভীন শহর আলী মিহলা �িহনী ক�ান�(উ�ডা�া) 3 �রখালী 4711283000033 01916329030

568 হািমদ �শখ জহর �শখ ��ষ �ষক ক�ান�(উ�ডা�া) 3 �রখালী 4711283865681 01963325568

569 মিফ�র গাজী  �শর আলী গাজী ��ষ �ষক ক�ান�(উ�ডা�া) 3 �রখালী 01985301039

570 নজ�ল �শখ হািকম �শখ ��ষ �ষক ক�ান�(উ�ডা�া) 3 �রখালী 19634711283000000 01970646985



571 রমজান �শখ দরেবশ �শখ ��ষ �ষক ক�ান�(উ�ডা�া) 3 �রখালী 4711283865671 01993719223

572 আসলাম �শখ আ�াস �শখ ��ষ �ষক ক�ান�(উ�ডা�া) 3 �রখালী 4711283865676 01955772759

573 হািব�র �শখ  �মাহা�াদ আলী �শখ ��ষ �ষক ক�ান�(উ�ডা�া) 3 �রখালী 4711283865580 01931677860

574 �ল�ম �বগম  �ছারাপ  �শখ মিহলা �িহনী ক�ান�(উ�ডা�া) 3 �রখালী 4711283865523 01949478528

575 বাহা�ল সরদার হািকম সরদার ��ষ �ষক ক�ান�(উ�ডা�া) 3 �রখালী 4711283865676 01996562650

576 ��ল �গালদার শহরআলী �গালদার ��ষ �ষক ক�ান�(উ�ডা�া) 3 �রখালী 4711283865199 01930249145

577  �দলয়ার �শখ �ত কিরম �শখ ��ষ �ষক ক�ান�(উ�ডা�া) 3 �রখালী 471128386508 01931778060

578 আলী ব� �শখ দরেবশ �শখ ��ষ �ষক ক�ান�(উ�ডা�া) 3 �রখালী 4711283865556 01861659997

579 আলমগীর �শখ �ত আ�াস �শখ ��ষ �ষক ক�ান�(উ�ডা�া) 3 �রখালী 4711283865644 01992548231

580 �রজাহান �বগম মহর আলী �শখ ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 4711283866336 018279419833

581 িরিজয়া খা�ন  �তাফাে�ল �শখ মিহলা �িহনী ক�ান� 3 �রখালী 4711283865291 01941943413

582 হাসান গাজী �ত ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 4711283865273 01922483584

583 আেমনা �বগম �ত এরশাদ আলী �শখ মিহলা �িহনী ক�ান� 3 �রখালী 4711283866184 01965538658

584 রিহমা �বগম �ত �মাসেলম �শখ মিহলা �িহনী ক�ান� 3 �রখালী 4711283866008 01966929635

585 আেমনা �বগম ইসমাইল �হােসন মিহলা �িহনী ক�ান� 3 �রখালী 471128386600 01912903416

586 সািহদা �বগম মা�ান �গালদার মিহলা �িহনী ক�ান� 3 �রখালী 4711283866321 01912903416

587 িক� রায় িদিলপ রায় ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 4711283864578 01785616750

588 আয়শা �বগম �ত িনছার আলী �শখ মিহলা �িহনী ক�ান� 3 �রখালী 4711283866055 01948156960

589  �হাসেনয়ারা �বগম বািরক �শখ মিহলা �িহনী ক�ান� 3 �রখালী 4711283866543 01927794800

590 আিতয়ার গাজী �ত আেনায়ার গাজী ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 4711283866072 01912125639

591 শাহানারা �বগম ��ল �শখ ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 4711283865346 01830583341

592 রওশনারা �বগম হািলম িমজ�া ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 19914711283000000 01922997399

593 শািহ�র �বগম  �মা�ার �শখ ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 4711283865059 01912133070

594  �মাঃ আসলাম ফিকর ইনতাজ ফিকর ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 4711283866017 01998929836

595 �েলখা �বগম বরকতউ�াহ ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 4711283866504 01955888103

596 রিহমা �বগম আঃ রিহম �শখ ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 4711283866056 01985457549



597 ইকবল �শখ  �মাদাে�র �শখ ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 4716489124631 01955808149

598 পিরেতাষ রায় অিনল  চ� রায় ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 471128386459 01981877295

599 হায়দার �শখ �ত খােদম �শখ ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 4711283865070 01957566588

600 �িল খা�ন ইকরা�ল �গালদার মিহলা �িহনী ক�ান� 3 �রখালী 19884711283000000 01918016837

601 শাফােয়ত আলী খা ম�ল খা ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 4711283865442 01944984105

602 তাসিলমা �বগম আতাউল �গালদার মিহলা �িহনী ক�ান� 3 �রখালী 4711283866528 01993721648

603 িরিজয়া �বগম  �মাকেছদ �গালদার মিহলা �িহনী ক�ান� 3 �রখালী 4711283854530 01941953413

604 এসেলম �মাড়ল �ত আকরাম �মাড়ল ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 4711283866307 01957297271

605 �মা�ািফ�ল �শখ িজ�র রহমান �শখ ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 4711283866275 01921161516

606 খােলক গাজী এেলম গাজী ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 4711283866521 01911875941

607 মি�লা �বগম কাম�ল সরদার মিহলা �িহনী ক�ান� 3 �রখালী 4711283866107 01936163741

608 জাহানারা �বগম ওয়ােজদ �মাড়ল মিহলা �িহনী ক�ান� 3 �রখালী 4711283866173 01914690233

609 জিরনা �বগম মেফজ উি�ন �শখ মিহলা �িহনী ক�ান� 3 �রখালী 4711283866530 019836409903

610 জেবদা �বগম গহর আলী �শখ মিহলা �িহনী ক�ান� 3 �রখালী 4711283866029 01970406834

611  সওকত �গালদার  এজাহার �গালদার ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 4711283865333 01912130724

612 িসরা�ল ইসলাম আঃ জ�ার �শখ ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 4711283865274 01921772977

613 আমজাদ গাজী  �খাদাব� গাজী ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 4711283865368 01911510735

614 বাইিজদ �মাড়ল �ত সােজম �মাড়ল ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 4711283866105 01910324129

615 আিম�র �গালদার সােদক �গালদার ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 4711283866083 0148156960

616 বড়–িবিব  �মাকাম �শখ মিহলা �িহনী ক�ান� 3 �রখালী 4711283866407 01922997399

617 ��ািফ�র রহমান মাহা�র রহমান ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 4795124443342 01963294767

618 শাহারা �বগম  �সাবাহান আলী �শখ ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 4711283865374 01930786522

619 রিকব উি�ন �শখ ছামাদ �শখ ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 4711283866491 01954658006

620 হাসান গাজী �ত রইচ গাজী ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 4711283866385 01970406834

621 আঃ ছ�র  �শখ আঃ হাদী �শখ ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 4711283865278 01890552281

622 আকিলমা �বগম র�ল গাজী ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 4711283866049 01927717663



623 আলতাফ গাজী �ত এলাহী গাজী ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 4711283865244 01402649940

624 কিরম �শখ �ত হােসমআলী �শখ ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 4711283866453 01980000332

625 ওমর আলী �গালদার �ত এেজর �গালদার ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 4711283865359 01912130724

626 খািদজা �বগম হায়দার গাজী মিহলা �িহনী ক�ান� 3 �রখালী 4711283866527 01986257081

627 সােহব আলী �গালদার �ন�র আলী �গালদার ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 4711283866393 01912932235

628  �মাঃ হািব�র রহমান  �মাঃ আনার গাজী ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 4711283866353 01939649063

629 আিছয়া �বগম  �মাঃ ওয়ািহ��ামান �শখ মিহলা �িহনী ক�ান� 3 �রখালী 4711283866422 01904130910

630 হািলমা �বগম �ত আকরাম সরদার মিহলা �িহনী ক�ান� 3 �রখালী 4711283866411 01843732567

631 িহরা �বগম আ�ল �গালদার মিহলা �িহনী ক�ান� 3 �রখালী 4711283864660 01929164001

632 আিছয়া �বগম আলতাফ �গালদার মিহলা �িহনী ক�ান� 3 �রখালী 4711283865335 01843732567

633 আেনায়ারা �বগম মিনউি�ন �শখ মিহলা �িহনী ক�ান� 3 �রখালী 4711283866360 01934510538

634 িশউলী �বগম  �মাফাে�ল �গালদার মিহলা �িহনী ক�ান� 3 �রখালী 4711283866347 01981877295

635  �মৗ�মী �বগম সােজ�ল �শখ মিহলা �িহনী ক�ান� 3 �রখালী 4711283866052 01948156960

636 সাই�ল ইসলাম আওয়াল গাজী ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 4711283866509 01924390776

637 হািসনা �বগম ওহাব সরদার ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 4711283866415 01981123511

638 আই�ব �শখ মিফজ উি�ন �শখ ��ষ �ষক ক�ান� 3 �রখালী 4711283866146 01983640903

639 ফােতমা �বগম বাদশা সরদার মিহলা �িহনী �রখালী 4 �রখালী 4711283915457 01981-609036 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220787

640  �রােকয়া �বগম িজ�াত ঢালী মিহলা �িহনী �রখালী 4 �রখালী 4711283866959 01981-284305 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220788

641  �মািফ�র �মা�া  �মামেরজ �মা�া ��ষ �ষক �রখালী 4 �রখালী 4711283866618 01760-616288 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220789

642  �মাক�ল �মা�া শরেবত আলী �মা�া ��ষ �ষক �রখালী 4 �রখালী 4711283866621 01933-193217 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220790

643 রেমশ চ� সরকার রনিজৎ সরকার ��ষ �ষক ভগবতী�র 4 �রখালী 4711283867492 01835-500437 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220791

644  �রেবকা �বগম জািমর সরদার মিহলা �িহনী �রখালী 4 �রখালী 4711283865737 01937-746624 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220792

645 নািছমা �বগম  �সাহরাফ সরদার মিহলা �িহনী �রখালী 4 �রখালী 4711283865906 01994-203982 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220793

646 িসরাজ গাজী ফিকর গাজী ��ষ �ষক �রখালী 4 �রখালী 4711283865942 01950-782875 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220794

647  �মাকেছদ �মা�া �রত আলী �মা�া ��ষ �ষক �রখালী 4 �রখালী 471128386698 01957-348488 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220795

648 হািফ�র �মা�া  �মামেরজ �মা�া ��ষ �ষক �রখালী 4 �রখালী 4711283866741 01933-854144 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220796



649 �ভাষ সরকার �ত �ােন� নাথ সরকার ��ষ �ষক �রখালী 4 �রখালী 4711283867452 01872-866902 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220797

650 কিরমন �বগম হািব�র �শখ মিহলা �িহনী �রখালী 4 �রখালী 4711283865503 01862-958054 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220798

651 জগ�াথ অিধকারী �ত �মাহন অিধকারী ��ষ �ষক �রখালী 4 �রখালী 4711283873703 01722-942802 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220799

652  �গালজান িবিব �ত হািবল �শখ মিহলা �িহনী �রখালী 4 �রখালী 4711283866947 01313-237577 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220800

653 শাহাজান গাজী হারান গাজী ��ষ �ষক �রখালী 4 �রখালী 4711283866906 01988-983065 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220801

654 রহমত গাজী ইমান আলী গাজী ��ষ �ষক �রখালী 4 �রখালী 4711283865972 01986-921963 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220802

655 আছমা�ল �শখ  গে�র �শখ ��ষ �ষক �রখালী 4 �রখালী 4711283865982 01915-879600 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220803

656 ক�ানী অিধকারী নারায়ন অিধকারী ��ষ �ষক �রখালী 4 �রখালী 4711283866850 01799-595452 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220804

657 িকরামত আলী �ত �মাসেলম �শখ ��ষ �ষক �রখালী 4 �রখালী 4711283866913 01925-057048 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220805

658 জিরনা �বগম  �মাহা�াদ �শখ মিহলা �িহনী �রখালী 4 �রখালী 4711283866954 01964-575318 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220806

659 নারিগস �বগম হািব�র সরদার মিহলা �িহনী �রখালী 4 �রখালী 4711283866953 01956-513328 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220807

660 মাহা�র সরদার মিতআলী সরদার ��ষ �ষক ৬�রখালী 4 �রখালী 47112838666949 01971-205349 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220808

661 বা�রালী গাজী জয়নাল গাজী ��ষ �ষক �রখালী 4 �রখালী 471128386898 01947-824947 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220809

662 িরিজয়া �বগম আহাদ আলী মিহলা �িহনী �রখালী 4 �রখালী 4711283856990 01960-555636 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220810

663  �রািজনা �বগম  �মাশােরয় �শখ মিহলা �িহনী �রখালী 4 �রখালী 4711283865965 01985-546550 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220811

664 জ�রা �বগম সােহব আলী িশকদার মিহলা �িহনী �রখালী 4 �রখালী 4711283866702 01754-645126 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220812

665 হািফ�র সরদার স�র সরদার ��ষ �ষক �রখালী 4 �রখালী 4711283866960 01712-850965 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220813

666  �ম�ার গাজী মেফজ উি�ন গাজী ��ষ �ষক �রখালী 4 �রখালী 4711283866709 01971-204873 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220814

667 ছািকর �শখ   �হােসন আলী �শখ ��ষ �ষক �রখালী 4 �রখালী 4711283866761 01952-965948 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220815

668 িদপালী দাস িদিলপ দাস ��ষ �ষক �রখালী 4 �রখালী 4711283000185 01991-617484 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220816

669 ছেলমান গাজী ব� গাজী ��ষ �ষক �রখালী 4 �রখালী 4711283866588 01979-205356 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220817

670 িশ�ল গাজী তিকম গাজী ��ষ �ষক �রখালী 4 �রখালী 4711283000131 01969-292209 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220818

671 রমজান সরদার আমেজদ সরদার ��ষ �ষক �রখালী 4 �রখালী 4711283866682 01954-801926 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220819

672 আবজাল গাজী জেবদআলী গাজী ��ষ �ষক �রখালী 4 �রখালী 4711283866596 নাই �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220820

673 জাহানারা �বগম স�র গাজী মিহলা �িহনী �রখালী 4 �রখালী 4711283000002 01752-691671 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220821

674 আেমনা �বগম  �খারেশদ �মা�া মিহলা �িহনী �রখালী 4 �রখালী 4795129502740 01798-161296 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220822



675 �ৎফার রাহমান আ�ল ফিকর ��ষ �ষক �রখালী 4 �রখালী 4711283866586 01908-533843 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220823

676  �মাফাে�ল �শখ �ত হােসম �শখ ��ষ �ষক �রখালী 4 �রখালী 4711283866738 01907-425461 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220824

677 পারভীন �বগম খিলল �শখ মিহলা �িহনী �রখালী 4 �রখালী 4711283866274 01731-952744 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220825

678 বািরক �শখ ইনছার �শখ ��ষ �ষক �রখালী 4 �রখালী 4711283866763 01979-121382 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220826

679 হািব�র গাজী �ত ওসমান গাজী ��ষ �ষক �রখালী 4 �রখালী 4711283866613 01973-243202 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220827

680 �িজৎ সরকার িনতাই পদ সরদার ��ষ �ষক ভগবতী�র 4 �রখালী 4711283868326 01994-203162 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220828

681 িপরআলী �মা�া ল�জান �মা�া ��ষ �ষক �রখালী 4 �রখালী 4711283866675 01908-507943 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220829

682 পািপয়া �বগম ইউ�ফ  আলী মিহলা �িহনী �রখালী 4 �রখালী 4711283865957 নাই �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220830

683 �দলবার খ� �ত আতাি� খ� ��ষ �ষক �রখালী 4 �রখালী 4711283877723 01919-862790 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220831

684 আ��ার ফিকর এসেলম ফিকর ��ষ �ষক �রখালী 4 �রখালী 4711283866843 01954-625265 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220832

685 িজ�াত শানা আহ�াদ শানা ��ষ �ষক �রখালী 4 �রখালী 4711283865916 01971-204889 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220833

686 �রআলী �মা�া নবজান �মা�া ��ষ �ষক �রখালী 4 �রখালী 4711283000004 01911-250012 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220834

687  �মেসর গাজী এরশাদ আলী ��ষ �ষক �রখালী 4 �রখালী 4711283866762 01918-606113 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220835

688 রিবউল ইসলাম ওহাব আলী �শখ ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283915413 01905-754410 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220836

689 আঃ হািলম �শখ  �মাসেলমা �শখ ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867399 নাই �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220837

690 ছেলমান সরদার  ছামাদ সরদার ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867210 01408-030207 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220838

691 লাইিল �বগম হািব�র রহমান �জায়া�ার মিহলা �িহনী (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867413 নাই �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220839

692 শহর আলী �শখ মতেলব �শখ ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867306 01946-569276 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220840

693 ছালাম �শখ  �মাসেলম �শখ ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867394 01949-227132 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220841

694 সা�াদ �শখ  �সাবাহান �শক ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867227 01986-260732 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220842

695 আদম আলী �শখ জিহর উি�ন �শখ ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283916416 নাই �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220843

696  �মাঃ �তেয়�র �শখ  �সয়দ আলী �শখ ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283915411 01739-574239 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220844

697 �মাঃ কাির�ল �মাড়ল    �ত এজাহার �মাড়ল ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283915405 01941-971281 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220845

698 ইসলাম �শখ সািহ�ল �শখ ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283868194 01927-803345 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220846

699 আেনায়ারা �বগম িনছার ঢালী মিহলা �িহনী (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 19904711283000000 নাই �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220847

700 �হাসেনয়ারা �মাঃ ইবা�ল �ম�া মিহলা �িহনী (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283873482 নাই �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220848



701 হিরদাস রায় �নীল রায়  ��ষ �ষক ভগবতী�র 4 �রখালী 471128 01740-162996 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220849

702 �মাঃ শাহা�ি�ন �শখ  �ত �মাকাম �শখ ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 19694711283868500 01957-192928 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220850

703 ব�ার সরদার মিজদ সরদার ��ষ �ষক �রখালী 4 �রখালী 4711283866750 01971-205360 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220851

704 �মাঃ �গালাম �শখ  �ত �মাসেলম �শখ  ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 471128367344 01930-575015 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220852

705 ছােদক আলী িব�াস �ত উিজর আলী িব�াস ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867871 নাই �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220853

706 শািহ�র �বগম  �মাঃ ইউ�ছ আলী গাজী মিহলা �িহনী (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867789 01927-334215 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220854

707 অিলয়ার রহমান �শখ �ত ��স �শখ ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867753 01954-165140 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220855

708 নাজমা �বগম এনা�ল সরদার মিহলা �িহনী (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 19914711283000300 নাই �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220856

709  �মাঃ জিহ�ল ইসলাম হােতম �শখ ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867878 01980-452587 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220857

710 মাহা�দা �বগম শাহাদাৎ �জায়া�ার ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283876417 01934-032615 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220858

711 ছা�ার �শখ �ত কিহল �শখ ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867266 01949-603312 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220859

712 নিকম উি�ন �শখ  �মাকাম �শখ ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867436 01736-010187 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220860

713 নাজ�ল �শখ   �জার আলী �শখ ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867250 নাই �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220861

714 �জ, এম এনা�ল হক কালাম জমা�ার ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867361 01929-527030 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220862

715 কিবর �শখ হােনফ �শখ ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867279 01982-851880 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220863

716 জিলল �শখ হােনফ �শখ ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283868155 01971-630724 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220864

717 ছাইদ �শখ  �সাবাহান �শখ ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283868197 01932-636299 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220865

718 সালাম �গালদার িনজাম �গালদার ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283866832 01964-591504 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220866

719 হােনফ �শখ গহর �শখ ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283866819 01982-851880 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220867

720  �মােমনা �বগম গহর �শখ মিহলা �িহনী (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867230 01980-910921 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220868

721 �হল আিমন �শখ  �মাসেলম �শখ ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867397 01400-530464 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220869

722 সােদক �শখ  �সাবাহান �শখ ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867263 01921-134260 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220870

723 �িতমা মহালদার  �ষার মহালদার মিহলা �িহনী (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283858256 01925-230331 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220871

724 অ�ন ম�ল অনীল ম�ল ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283864594 নাই �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220872

725 ছেলমান সরদার  সামাদ সরদার ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867210 নাই �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220873

726 অিসম �মার ম�ল �ত তারক চ�দ ম�ল ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867273 01974-651315 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220874



727 খািদজা �বগম িনজাম আলী �শখ মিহলা �িহনী (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867916 নাই �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220875

728 িবউ�েবগম বা� গাজী মিহলা �িহনী (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867795 নাই �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220876

729 রািশদা �বগম হািলম খ� মিহলা �িহনী (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867832 01954-095913 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220877

730 �ফল গাইন �ামচরন গাইন ��ষ �ষক ভগবতী�র 4 �রখালী 4711283867669 01883-779094 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220878

731 রিহমা �বগম হািব�র রহমান মিহলা �িহনী (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867803 নাই �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220879

732 িনছার শানা ইউ�ফ সানা ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867221 01962-033190 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220880

733 শির�ল ইসলাম আঃ খােলক ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867277 01910-664335 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220881

734 ম��ল ইসলাম  �ত �রা�াম �শখ ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 01903-325705 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220882

735 আঃ রা�াক গজী আঃ বািরব গাজী ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867852 01925-364896 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220883

736 রািজয়া �লতানা ইসলাম গাজী ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 19894711283000000 01967-573018 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220884

737 সাই�ল ইসলাম আ�ল সরদার ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867837 নাই �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220885

738 আতাউর �শখ  �হােসন আলী �শখ ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867850 01930-354675 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220886

739 হািলমা খা�ন দিবর গাজী মিহলা �িহনী (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 19894711283000100 নাই �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220887

740 �রইসলাম  ঢালী �ত জেবদ ঢালী ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283868087 01952-966721 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220888

741 তহিমনা �বগম �েবল গাজী মিহলা �িহনী (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867825 01934-512774 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220889

742 আ�ল র�া সরদার �ত আমেজদ আলী সরদার ��ষ �ষক �রখালী 4 �রখালী 4711283866635 01961-617391 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220890

743 রিজনা �বগম িপরআলী গাজী ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283868539 01918-235382 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220891

744  �মাঃ নাজ�ল ইসলাম হােনফ গাজী ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867877 নাই �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220892

745 শািহ�র �বগম মাহা�র খ� মিহলা �িহনী (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867863 01954-455730 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220893

746 �মাঃ আঃ রউফ �শখ  �মাসেলম �শখ ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867396 01994-203151 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220894

747 িমতা দাস িমলন দাস মিহলা �িহনী (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 19934711283000100 01918-542399 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220895

748 প�ানন দাস �ত রােজ� দাস ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867613 01952-966704 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220896

749  �গািব� দাস িনম �ল দাস ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867615 01979-560565 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220897

750 পিব� দাস নারায়ন দাস ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283000142 01962-323295 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220898

751 িমলন দাস বা�েদব দাস ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283000026 01967-560761 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220899

752 আসলাম গাজী রহমত গাজী ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283900547 নাই �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220900



753 হাইবার গাজী দাবর গাজী ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867904 নাই �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220901

754  �হাসেনয়ারা �বগম শহরআলী গাজী মিহলা �িহনী (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283000115 নাই �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220902

755 আফেরাজা �বকগম �মাশারফ মিহলা �িহনী (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283866992 01943-513107 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220903

756  �রা�ম আলী �শখ  �সােহল উি�ন �শখ ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283868562 নাই �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220904

757 �ষার ভ�  িনম �ল ভ� ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283868342 01953-363541 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220905

758 মাল� দাস জগদীস দাস ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867617 01952-966704 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220906

759 িব�ািজৎ ম�ল িব�পদ ম�ল ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867533 01914-092608 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220907

760 �মাঃকাম�ল ইসলাম �শখ �মাঃ ��ল ইসলাম �শখ ��ষ �ষক ভগবতী�র 4 �রখালী 4711283867953 01911-839588 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220908

761 �ক জান  �বগম িনজাম সরদার মিহলা �িহনী (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867364 01403-713594 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220909

762 ম�য়ারা �বগম ফিরদ গাজী ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283877796 নাই �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220910

763 ওমর আলী গাজী আনছার গাজী ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283866252 নাই �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220911

764 আকবর �হােসন বিছর উি�ন ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867583 নাই �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220912

765 সােজদা �বগম মহাতাব উি�ন ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 47112838 নাই �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220913

766 কািত�ক রায় অি�নী রায় ��ষ �ষক টাকীমারী 4 �রখালী 4711283868009 নাই �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220914

767 বািস রাম ম�ল �ত িশ�বর ম�ল ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283866826 01843-428027 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220915

768  �মাঃ বা� খ� �ত তেফল খ� ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 47112838678 নাই �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220916

769 আলমগীর �শখ  �মাঃ �গালমা �শখ ��ষ �ষক (রায়�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283870 নাই �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220917

770 লাবনী ঢালী �পন ঢালী ��ষ �ষক (ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 7303846112 01917-874506 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220918

771 �রেবকা �বগম  �মাঃ মঈন উি�ন ফিকর ��ষ �ষক ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867839 নাই �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220919

772 �শা� ভ� অি�নী ভ� ��ষ �ষক ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283863807 01933-643416 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220920

773 ��পদ সরদার �ণ �চরন সরদার ��ষ �ষক ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867668 01994-544139 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220921

774 অিসত ম�ল অমর ম�ল ��ষ �ষক টাকীমারী 4 �রখালী 4711283868271 01985-208220 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220922

775 কাজল ম�ল কািলপদ ম�ল ��ষ �ষক ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867673 01922-145525 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220923

776 ছেলমান সরদার �ত �বহান সরদার ��ষ �ষক টাকীমারী 4 �রখালী 4711283868452 নাই �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220924

777 হিরচ�ন ম�ল �ত হেরন ম�ল ��ষ �ষক ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867697 01740-462996 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220925

778 ধম � সরদার হিরদাস সরদার ��ষ �ষক ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283866840 01984-998340 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220926



779 রিতন সরদার ঠা�র দাস সরদার ��ষ �ষক ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283868438 01964-941916 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220927

780 আঃ আিজজ �শখ এ�াজ �শখ ��ষ �ষক ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867716 01300-404096 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220928

781 জিলল সানা িনছার সানা ��ষ �ষক ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867222 01922-142610 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220929

782 িনতাই চ�দ ম�ল �ত �পদ ম�ল ��ষ �ষক ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283868201 01957-135173 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220930

783  �নপাল সরকার কািলদাস সরকার ��ষ �ষক ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283868018 01953-563560 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220931

784 কাম�ল ইসলাম সরদার হািকম সরদার ��ষ �ষক �রখালী 4 �রখালী 4711283865994 01932-14390 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220932

785 শতদল সরকার অমের� সরকার ��ষ �ষক ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283868155 01943-545610 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220933

786 জািহ�র �সখ জ�র �সখ ��ষ �ষক �রখালী 4 �রখালী 4711283865931 01980-425862 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220934

787 িচ� র�ন �গালদার �ত মিতলাল �গালদার ��ষ �ষক (ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867535 01787-120759 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220935

788 স�জ সরকার কািলদাস সরকার ��ষ �ষক (ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867619 01944-232788 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220936

789 �রবী সরকার প�চ সরকার ��ষ �ষক (ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283868179 01977-349226 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220937

790 কনকলতা রায় অিনেমশ রায় মিহলা �িহনী (ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283868388 01907-020850 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220938

791 রীতা ম�ল �নব ম�ল মিহলা �িহনী (ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283868308 01402-354779 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220939

792 �রসতী সরদার িবনয় সরকার মিহলা �িহনী (ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867699 01989-590934 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220940

793 সতী রায় শশান রায় মিহলা �িহনী টাকীমারী 4 �রখালী 4711283868204 01989-607850 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220941

794  �শল সরকার পিরমল সরকার মিহলা �িহনী (ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283868780 01979-635735 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220942

795 িমনতী সরকার �কাশ সরকার মিহলা �িহনী (ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867515 01932-636400 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220943

796 �রেহনা �বগম আইয়ব আলী িশকদার মিহলা �িহনী (ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283868582 01962-041666 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220944

797 কিনকা শংকর মিহলা �িহনী (ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283868392 01950-148500 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220945

798 িবধান রামকা� ��ষ �ষক (ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283868170 01908-100984 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220946

799 িনয়তী রানী ম�ল িবেনাদ ম�ল মিহলা �িহনী (ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283868108 01953-363566 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220947

800 মায়া সরকার �গা� সরকার ��ষ �ষক (ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867472 নাই �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220948

801 নারায়ন সরকার িনরদ সরকার ��ষ �ষক (ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867565 01929-660406 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220949

802 কিবতা ম�ল সে�াষ ম�ল মিহলা �িহনী (ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867556 01746-041988 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220950

803 জাহা�ীর �শখ হািবল �শখ ��ষ �ষক (ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283866941 01971-208867 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220951

804 �গািব� সরকার নের� সরকার ��ষ �ষক (ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283868095 01912-126335 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220952



805 শষী�ষণ হালদার মা�ার হালদার ��ষ �ষক (ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 47112838768403 01910-970606 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220953

806 আি�য়া �বগম  �কসমত �শখ ��ষ �ষক (ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283873726 01931-295048 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220954

807 িব�িজৎ সরদার ভরত সরদার ��ষ �ষক (ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283905448 01992-936277 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220955

808 িবিথকা সরকার অিমত সরকার মিহলা �িহনী (ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867536 01944-989903 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220956

809 ময়না সরকার শশান সরকার মিহলা �িহনী (ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867550 01963-596734 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220957

810 জ�রা িবিব িমনাজ উি�ন �গালদার মিহলা �িহনী (ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283868034 নাই �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220958

811 ম�মালা ভ� অ�ীিন �মার ভ� মিহলা �িহনী (ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283868310 01927-018971 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220959

812 �� পদ মহালদার �িলন িবহারী মহলদার ��ষ �ষক (ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 47112838683777 01986-617742 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220960

813 অসীম �ত িবেনাদ সরকার ��ষ �ষক (ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 47112838 নাই �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220961

814 �ামল ভ� িনম �ল ভ� ��ষ �ষক (ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 19914711283000100 01857-834262 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220962

815  �মাঃ ইকবাল �শখ  �মাঃ খােলক �শখ ��ষ �ষক (ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283867201 01721-195223 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220963

816 জেবদা �বগম হািকম মি�ক মিহলা �িহনী (ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283868055 01812-164334 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220964

817 রিশদা �বগম শহআলী �শখ মিহলা �িহনী (ভগবতী�র)�রখালী 4 �রখালী 4711283868055 01965-410169 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220965

818 িফেরাজ �শখ আঃ আিজজ �শখ ��ষ �ষক (টিকমারী)�রখালী 4 �রখালী 4711283913793 01920-774274 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220966

819 ��পদ সরদার বািজ�ীর সরদার ��ষ �ষক (টিকমারী)�রখালী 4 �রখালী 4711283867439 01981-298629 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220967

820 অেশাক �গালদার হিরপদ �গালদার ��ষ �ষক (টিকমারী)�রখালী 4 �রখালী 4711283868255 01725-307037 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220968

821 �মাঃ আলী সানা  িনছার সানা ��ষ �ষক (টিকমারী)�রখালী 4 �রখালী 19934711283000100 01957-261232 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220969

822 �মা�ফা গাজী �মানেসফ গাজী ��ষ �ষক রায়�র 4 �রখালী 4711283000126 01985-405396 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220970

823 �েরাত আলী �শখ আ�াছ আলী �শখ ��ষ �ষক রায়�র 4 �রখালী 4711283868484 01948-949521 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220971

824 কিবর উি�ন �শখ �েরাত আলী �শখ ��ষ �ষক রায়�র 4 �রখালী 4711283867626 01955-953733 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220972

825 হািব�র রহমান �শখ �েরাত আলী �শখ ��ষ �ষক রায়�র 4 �রখালী 4711283866818 01933-701904 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220973

826 �মাঃ নজ�ল ইসলাম �শখ  �ত এ�াজ  আলী �শখ ��ষ �ষক রায়�র 4 �রখালী 4711283867302 01940-037608 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220974

827 নািসম সানা ইসহাক সানা ��ষ �ষক রায়�র 4 �রখালী 4711283868026 01942-359773 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220975

828 �মাঃ সােহব আলী আফসার আলী  �সখ ��ষ �ষক (টিকমারী)�রখালী 4 �রখালী 4711283868295 01687-287186 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220976

829 �মাঃ আ��াহ �শখ  �ত কওছার �শখ ��ষ �ষক (টিকমারী)�রখালী 4 �রখালী 471128386786 নাই �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220977

830 লািক �বগম িব�াল �মাড়ল মিহলা �িহনী (টিকমারী)�রখালী 4 �রখালী 4711283868248 01974-997655 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220978



831  �সাহরাব �শখ আফসার �শখ ��ষ �ষক (টিকমারী)�রখালী 4 �রখালী 4711283868430 01993-089101 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220979

832 ছিকনা �বগম আলাউি�ন �শখ মিহলা �িহনী (টিকমারী)�রখালী 4 �রখালী 4711283868300 01989-133913 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220980

833 কামাল �শখ আলাউি�ন �শখ ��ষ �ষক (টিকমারী)�রখালী 4 �রখালী 19914711283000200 01981-133913 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220981

834 �পন ম�ল �লাল ম�ল ��ষ �ষক (টিকমারী)�রখালী 4 �রখালী 47112838 01930-352561 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220982

835 ম��ধন  রায় অনীল রায় ��ষ �ষক (টিকমারী)�রখালী 4 �রখালী 4711283915451 01988-481678 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220983

836 �গালাম �শখ �রাফ �শখ ��ষ �ষক (টিকমারী)�রখালী 4 �রখালী 4711283868304 01955-808179 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220984

837 �পা �বগম সাই�ল ইসলাম �শখ মিহলা �িহনী (টিকমারী)�রখালী 4 �রখালী 4711283868287 01932-373862 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220985

838 ছািবনা �বগম আঃ স�র �শখ মিহলা �িহনী (টিকমারী)�রখালী 4 �রখালী 4711283868429 01954-780549 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220986

839 িফেরাজা �বগম রিবউল ইসলাম �শখ মিহলা �িহনী (টিকমারী)�রখালী 4 �রখালী 4711283865111 01937-228725 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220987

840 মিনরা �বগম এনােয়ত মিহলা �িহনী (টিকমারী)�রখালী 4 �রখালী নাই �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220988

841 হিরচ�দ ম�ল ভিগরাথ ম�ল ��ষ �ষক (টিকমারী)�রখালী 4 �রখালী 47112838 01952966741 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220989

842 আন� মহালদার িনত� মহালদার ��ষ �ষক (টিকমারী)�রখালী 4 �রখালী 47112838 01911-640821 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220990

843 আিছয়া �বগম নেবদ আলী �শখ ��ষ �ষক (টিকমারী)�রখালী 4 �রখালী 4711283868302 01935-038559 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220991

844 আেমনা �বগম ছালাম �শখ মিহলা �িহনী (টিকমারী)�রখালী 4 �রখালী 4711283868299 01950-782809 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220992

845 হািলম �শখ �হােসন আলী �শখ ��ষ �ষক (টিকমারী)�রখালী 4 �রখালী 4711283866795 01954-165135 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220993

846 িনম �ল সরকার রােজ�ী সরকারা ��ষ �ষক (টিকমারী)�রখালী 4 �রখালী 4711283867960 01908-508950 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220994

847 মেনাজ কাি� রায় শশাংক রায় ��ষ �ষক (টিকমারী)�রখালী 4 �রখালী 4711283866833 019655-28634 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220995

848 িশখা মহালদা  �নীল মহালদার ��ষ �ষক (টিকমারী)�রখালী 4 �রখালী 4711283868263 01952-966744 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220996

849 �নীতা ম�ল তপন �মার ম�ল মিহলা �িহনী (টিকমারী)�রখালী 4 �রখালী 4711283868221 01960-045793 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220997

850 ছওকত �শখ বিসর �শখ ��ষ �ষক (টিকমারী)�রখালী 4 �রখালী 4711283868560 01913-112442 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220998

851 রমজান �শখ িপরআলী �শখ ��ষ �ষক রায়�র 4 �রখালী 4711283866927 01989-608057 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-220999

852 স�া দাস িবধান দাস মিহলা �িহনী রায়�র 4 �রখালী 19914711283000100 01935-768250 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-221000

853 িদিথ রানী দাস �জন দাস মিহলা �িহনী রায়�র 4 �রখালী 47112838 01950-774213 �মাঃ সাই�ল ইসলাম 01732-221001

854 আেলয়া �বগম  �মাশারাফ �শখ মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283915284 01904958750 আ�র রহমান �শখ 01884-439915

855 রবীন ম�ল �ত রাখাল ম�ল ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874177 01943517977 আ�র রহমান �শখ 01884-439916

856 ইরান �শখ ছিল�ি�ন �শখ ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874981 01885662818 আ�র রহমান �শখ 01884-439917



857 িহমা�ীিন ম�ল মহােদব ম�ল ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874400 01970750448 আ�র রহমান �শখ 01884-439918

858 িবেবকান� ম�ল �ত অধীর ম�ল ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874390 01961136317 আ�র রহমান �শখ 01884-439919

859 �েবল �শখ তােয়জউি�ন �শখ ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 19914711283000100 01928266070 আ�র রহমান �শখ 01884-439920

860 রািধকা মি�ক �জ�ািতষ মি�ক ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874361 আ�র রহমান �শখ 01884-439921

861 ভারতী ম�ল  �মাহনলাল ম�ল মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 9113150735 আ�র রহমান �শখ 01884-439922

862 আ�ল �শখ  �মাঃ এলাহী �শখ ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873478 01954146905 আ�র রহমান �শখ 01884-439923

863 রিশদা �বগম  আ�ল �হােসন �শখ মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283815262 01724236293 আ�র রহমান �শখ 01884-439924

864 শির�ল ফিকর আনছার ফিকর ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873511 01943344850 আ�র রহমান �শখ 01884-439925

865 �েপ� নাথ িম� �ত �ের�নাথ িম�ী ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874783 01986912821 আ�র রহমান �শখ 01884-439926

866 �নাল  কাি�  িনরা�ন �কাদার ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874173 01974171549 আ�র রহমান �শখ 01884-439927

867 উৎপল ম�ল মহােদব ম�ল ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 1989471128300030 01970750448 আ�র রহমান �শখ 01884-439928

868 আিশষ রায় �ত ��মার রায় ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283915336 01748520500 আ�র রহমান �শখ 01884-439929

869 �মাঃ হােচন আলী গাজী   �মাঃ আিমর আলী গাজী ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283876680 01980129640 আ�র রহমান �শখ 01884-439930

870 নের� নাথ িব�াস �ত মনমহাত িব�াস ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874503 01927407769 আ�র রহমান �শখ 01884-439931

871 �পালী �গালদার �বন �গালদার মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874545 01968336614 আ�র রহমান �শখ 01884-439932

872  �মাঃ িসি��র �শখ  �জার আলী �শখ ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873453 01963255480 আ�র রহমান �শখ 01884-439933

873 হািমদ �শখ �ন�র আলী �শখ ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873481 01952972045 আ�র রহমান �শখ 01884-439934

874  �মা�ার আলী �মা�া �ত রা�া �মা�া ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873531 01914860559 আ�র রহমান �শখ 01884-439935

875  �মিরনা �বগম �ত রা�াক �শখ মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873444 01962865219 আ�র রহমান �শখ 01884-439936

876 চ�না �গালদার ��� �গালদার মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283915370 01962865219 আ�র রহমান �শখ 01884-439937

877 শাহীন গাজী আ�াছ আলী গাজী ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873651 01718101119 আ�র রহমান �শখ 01884-439938

878 মনিজরা �বগম আ� কােসম মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4713027329995 আ�র রহমান �শখ 01884-439939

879 িরনা �বগম নজ�ল ইসলাম মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 19844711283000000 আ�র রহমান �শখ 01884-439940

880 সােহলা �বগম খােলক কিবরাজ মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283915177 01967662876 আ�র রহমান �শখ 01884-439941

881 মিরয়াম �বগম ��র গাজী মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283673198 01985304968 আ�র রহমান �শখ 01884-439942

882 মিজ�না �বগম আফছার গাজী মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873178 01952756728 আ�র রহমান �শখ 01884-439943



883  �ল�ম িবিব �ত কা�া গাজী মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283573139 01756557490 আ�র রহমান �শখ 01884-439944

884  �সাহরফ গাজী এজাহার গাজী ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4713645409803 01953357946 আ�র রহমান �শখ 01884-439945

885 তােহর আলী গাজী �ত কােয়ম গাজী ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283915190 01845442589 আ�র রহমান �শখ 01884-439946

886  �মাঃ নওয়াব আলী �মা�া  আমেজদ �মা�া ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873385 01745647966 আ�র রহমান �শখ 01884-439947

887 আলািমন গাজী আয়�ি�ন গাজী ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283915166 01951405617 আ�র রহমান �শখ 01884-439948

888 ফা�ক কিবরাজ �ত জাহান আলী ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283000002 01967662876 আ�র রহমান �শখ 01884-439949

889 ��দাসী ম�ল �ত অ�� ম�ল মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873229 আ�র রহমান �শখ 01884-439950

890 ওবায়�ল সরদার  �মাঃ আেনায়ার সরদার ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 19944711283000300 01911264265 আ�র রহমান �শখ 01884-439951

891 �রােকয়া �বগম  �মাহা�াদ আলী ঢালী মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873636 01943504537 আ�র রহমান �শখ 01884-439952

892 প�নন ম�ল �ত মহােদব ম�ল ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873744 আ�র রহমান �শখ 01884-439953

893 রমজান গাজী আমীর আলী ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873207 01947292203 আ�র রহমান �শখ 01884-439954

894 অিনতা �গালদার �ত অ�� �গালদার মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873382 01956983313 আ�র রহমান �শখ 01884-439955

895 সাগর হাওলাদার �ত তিকম হাওলাদার ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283915349 01952232312 আ�র রহমান �শখ 01884-439956

896 �েলখা �বগম �ত আনার আলী ফিকর মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873393 01937206514 আ�র রহমান �শখ 01884-439957

897 নিবনা �বগম �ত ওহাব আলী ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283915252 01913774818 আ�র রহমান �শখ 01884-439958

898 তােয়জ উি�ন �শখ �ত িনছার �শখ ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873544 01956648168 আ�র রহমান �শখ 01884-439959

899 কাি��নক চ� ম�ল �ত �ের� নাথ ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 19824711283000000 আ�র রহমান �শখ 01884-439960

900 আেয়ন �শখ ফেয়জ উি�ন ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873420 01986574692 আ�র রহমান �শখ 01884-439961

901 িবজলী �বরাগী রিব� নাথ �বরাগী মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283878396 01716781801 আ�র রহমান �শখ 01884-439962

902 সােলহা �বগম  খােলক গাজী মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283915177 আ�র রহমান �শখ 01884-439963

903 �ি� রানী ম�ল �কাশ চ� ম�ল মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874260 আ�র রহমান �শখ 01884-439964

904 �ি�তা িব�াস িশবান� িব�স মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 19924711283000000 01928711131 আ�র রহমান �শখ 01884-439965

905 হািচনা �বগম  �ত শহর আলী গাজী মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873652 01927334108 আ�র রহমান �শখ 01884-439966

906 যাথীকা িব�াস �দীপ িব�াস মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874512 01943517980 আ�র রহমান �শখ 01884-439967

907 �মানেসর ফিকর �ত �জারআলী ফিকর ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283915302 01868071823 আ�র রহমান �শখ 01884-439968

908  �বশাখী চ�ব�ী জয়� চ�বতী মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 19894711283000000 01950673512 আ�র রহমান �শখ 01884-439969



909 স�া রানী পাঠক দয়াময় পাঠক মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283875387 01910531133 আ�র রহমান �শখ 01884-439970

910 রিব ম�ল  �চত� ম�ল ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874272 01994741088 আ�র রহমান �শখ 01884-439971

911 অিতষ �মার ম�ল িখিতষ চ� ম�ল ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874401 01740221128 আ�র রহমান �শখ 01884-439972

912 িবিথকা �রাগী পিরমল �বরাগী মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874816 01795265784 আ�র রহমান �শখ 01884-439973

913 মিনলাল �বরাগী �ানদা �বরাগী মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874300 আ�র রহমান �শখ 01884-439974

914 শশান িব�াস ��র িব�াস ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874760 আ�র রহমান �শখ 01884-439975

915 কাি�ক িব�াস �শীল িব�াস ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 19704711283874700 আ�র রহমান �শখ 01884-439976

916 তাপস ম�ল হিরদাস ম�ল ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874109 01940282403 আ�র রহমান �শখ 01884-439977

917 ��মার িম�ী মিন� নাথ িম�ী ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874844 আ�র রহমান �শখ 01884-439978

918 �েজন ঢালী হরলাল ঢালী ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874746 01986970917 আ�র রহমান �শখ 01884-439979

919 িদিলপ িম�ী �ত িদবদাস িম�ী ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874732 01943504530 আ�র রহমান �শখ 01884-439980

920 অিজত িম�ী �ত  অ�ল িম�ী ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 196747112838 আ�র রহমান �শখ 01884-439981

921 �কাশ িব�াস  �যািতষ িব�াস ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874766 আ�র রহমান �শখ 01884-439982

922 িব�তী িম�ী িনেরাদ িম�ী ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874802 আ�র রহমান �শখ 01884-439983

923 অিমতা ম�ল দীপ কম �কর মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 19884711283000000 01986912663 আ�র রহমান �শখ 01884-439984

924 িন�� ম�ল �ত তারক চ�দ ম�ল ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 19904711283000200 01756143009 আ�র রহমান �শখ 01884-439985

925 ি�িতষ চ� কাি��ক চ� ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873277 আ�র রহমান �শখ 01884-439986

926 মিজদ ফিকর আনার আলী ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873396 01939648974 আ�র রহমান �শখ 01884-439987

927 অমর ম�ল হিরপদ ম�ল ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874245 আ�র রহমান �শখ 01884-439988

928 �মাঃ আিজ�র সরদার �ত ব�ার সরদার ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873729 01914088388 আ�র রহমান �শখ 01884-439989

929 �িচ�া ম�ল �পালী ম�ল মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874155 আ�র রহমান �শখ 01884-439990

930 �পদী ম�ল অেশাক ম�ল মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874263 01966010281 আ�র রহমান �শখ 01884-439991

931 ির�া রানী �কাদার িব�িজৎ �কাদার মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874664 01915185858 আ�র রহমান �শখ 01884-439992

932 ক�না রানী ম�ল সেনাদ �মার ম�ল মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874259 01995215788 আ�র রহমান �শখ 01884-439993

933 িশখা রানী �গালদার কনক �গালার মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874605 আ�র রহমান �শখ 01884-439994

934 �মলী তরফদার  �দবাশীষ তরফদার মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 19884711283000000 01964577622 আ�র রহমান �শখ 01884-439995



935 ক�নারানী পাঠক �র�ন পাঠাক মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874159 01721946408 আ�র রহমান �শখ 01884-439996

936 িদিপকা ম�ল সচী� নাথ ম�ল মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874241 01934907775 আ�র রহমান �শখ 01884-439997

937 শাি� রানী িম�ী অবনী িম�ী মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874735 আ�র রহমান �শখ 01884-439998

938 কাজল সরদার �ক�ান সরদার ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874838 01916482065 আ�র রহমান �শখ 01884-439999

939 �শা� সরদান নািলনী সরদার ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874836 01407765729 আ�র রহমান �শখ 01884-440000

940 ��লা ম�ল  �গাশাই ম�ল মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874212 01872820900 আ�র রহমান �শখ 01884-440001

941 ��ত ম�ল িখেরাদ িবহারী ম�ল ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874121 01824603387 আ�র রহমান �শখ 01884-440002

942 িধেরন� নাথ ম�ল �গ �াচরন ম�ল ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874183 01919496093 আ�র রহমান �শখ 01884-440003

943 িশ�ী শীল জগদীশ শীল মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 19944711283000000 01927372261 আ�র রহমান �শখ 01884-440004

944 �েখ� ম�ল নীলপদ ম�ল ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874829 01986258550 আ�র রহমান �শখ 01884-440005

945 �মােরশ ম�ল িকরন চ� ম�ল ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874292 01967945159 আ�র রহমান �শখ 01884-440006

946 মাহ��র রহমান  গিন �শখ ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873554 01837697636 আ�র রহমান �শখ 01884-440007

947 ��ার �শখ �ত সােদক �শখ ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874973 আ�র রহমান �শখ 01884-440008

948 আই�ল �বগম  �ত জিলল �শখ ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873392 01725821873 আ�র রহমান �শখ 01884-440009

949 মা�দ পারেভজ গাজী  আঃ আিজজ গাজী ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873782 01857866195 আ�র রহমান �শখ 01884-440010

950 �কাশ চ� মি�ক �িখরাম মি�ক ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874368 01939648893 আ�র রহমান �শখ 01884-440011

951 লিতফ �শখ �ত �লাকমান �শখ ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283878058 আ�র রহমান �শখ 01884-440012

952 সিবতা ম�ল অ�ন ম�ল মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874436 আ�র রহমান �শখ 01884-440013

953 িনিলমা রায় িব�িত �ষণ রায় মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874356 01782314412 আ�র রহমান �শখ 01884-440014

954 িলটন �মার মি�ক ��দাস মি�ক ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874425 01932515055 আ�র রহমান �শখ 01884-440015

955 রােসল �জায়া�ার মিহর উি�ন �জলায়া�ার ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4856214367 01846586908 আ�র রহমান �শখ 01884-440016

956 রােবয়া �বগম  আছা�র গাজী ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874928 01946164903 আ�র রহমান �শখ 01884-440017

957 চ�না মি�ক �ত অমর �� মি�ক মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874373 01891826120 আ�র রহমান �শখ 01884-440018

958 িনিখল মি�ক �ত নেবা�ম মি�ক ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874424 আ�র রহমান �শখ 01884-440019

959 রিব� নাথ ম�ল �ােন� নাথ ম�ল ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874491 01754605154 আ�র রহমান �শখ 01884-440020

960 �মাঃ �সফা�ল �মা�া   �ত আলতাফ �মা�া ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873582 01997761474 আ�র রহমান �শখ 01884-440021



961 �মাসাৎ পা�া খা�ন ফজ� সরদার মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 19924711283000000 01726948299 আ�র রহমান �শখ 01884-440022

962 কিনকা ম�ল সমর ম�ল মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874993 আ�র রহমান �শখ 01884-440023

963  �মাঃ িকরান �শখ ছিলম উি�ন �শখ ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874048 আ�র রহমান �শখ 01884-440024

964  �মাঃ হািলম খ� তিকম খ� ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874096 01313114459 আ�র রহমান �শখ 01884-440025

965 আ� তােহর �শখ �ত এলাহী ব� �শখ ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283915365 01952472415 আ�র রহমান �শখ 01884-440026

966 আঃ গ�র �শখ  �মা�ার �হােসন �শখ ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 19904711283000100 01965419810 আ�র রহমান �শখ 01884-440027

967  �মাঃ �রা�ম খান ওমর আলী খ� ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874097 01913337502 আ�র রহমান �শখ 01884-440028

968 আঃ হািমদ খ� �মাঃ �মািমন খ� ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874086 01944985990 আ�র রহমান �শখ 01884-440029

969  �খাকন �শখ ফজর �শখ ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874907 আ�র রহমান �শখ 01884-440030

970 জিলল গাজী  �গ� গাজী ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283915385 আ�র রহমান �শখ 01884-440031

971 রহমাত �শখ আ�ল �শখ ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874993 01926044226 আ�র রহমান �শখ 01884-440032

972  �মাঃ জ�র খ� রহমান খ� ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874450 01931052245 আ�র রহমান �শখ 01884-440033

973 �হােসন আলী �শখ কা� �শখ ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 19474711283873500 01857867345 আ�র রহমান �শখ 01884-440034

974 রানী �বরাগী িশতল �বরাগী মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874658 01927035409 আ�র রহমান �শখ 01884-440035

975 কােসম খ� আেরাব আলী খ� ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 19924711283000000 01983662946 আ�র রহমান �শখ 01884-440036

976 লিতফা �বগম হায়দার খ� মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874492 আ�র রহমান �শখ 01884-440037

977 �রত খ� �ত �মাজাম খ� ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874456 01906376912 আ�র রহমান �শখ 01884-440038

978 �রইসলাম �শখ আ�ল �শখ ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874064 01996613720 আ�র রহমান �শখ 01884-440039

979 আছা�র �শখ �ন�র আলী �শখ ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 19914711283000100 01917829964 আ�র রহমান �শখ 01884-440040

980 এলাহীব� �মা�া �ত হািমদ �মা�া ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873460 01924384568 আ�র রহমান �শখ 01884-440041

981 হা�ন িব�াস  �রইসলাম িব�াস ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874999 আ�র রহমান �শখ 01884-440042

982 �েহাল আিমন �শখ আনার আলী �শখ ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874042 আ�র রহমান �শখ 01884-440043

983 রিহমা �বগম হাসমত �শখ মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874988 01880409401 আ�র রহমান �শখ 01884-440044

984 িব�ব িম�ী জগ�াথ িম�ী ��ষ �ষক বারআিড়য়া(�কাদলা) 5 �রখালী 4711283874855 01916409719 আ�র রহমান �শখ 01884-440045

985 সত� ম�ল সে�াষ ম�ল ��ষ �ষক বারআিড়য়া(�কাদলা) 5 �রখালী 4711283873103 আ�র রহমান �শখ 01884-440046

986 �িশলা ম�ল কাি��ক ম�ল মিহলা �িহনী বারআিড়য়া(�কাদলা) 5 �রখালী 4711283873332 আ�র রহমান �শখ 01884-440047



987 মালতী ম�ল  �বদনাথ ম�ল মিহলা �িহনী বারআিড়য়া(�কাদলা) 5 �রখালী 4711283915344 01872866729 আ�র রহমান �শখ 01884-440048

988 পিরেতাষ ম�ল প�ানন ম�ল ��ষ �ষক বারআিড়য়া(�কাদলা) 5 �রখালী 4711283873282 আ�র রহমান �শখ 01884-440049

989 �েসন ম�ল �েব� নাথ ম�ল ��ষ �ষক বারআিড়য়া(�কাদলা) 5 �রখালী 4711283873076 আ�র রহমান �শখ 01884-440050

990 লালমিত ম�ল মিন� ম�ল ��ষ �ষক বারআিড়য়া(�কাদলা) 5 �রখালী 4711283873316 আ�র রহমান �শখ 01884-440051

991 পা�ল ম�ল �া�ল ম�ল ��ষ �ষক বারআিড়য়া(�কাদলা) 5 �রখালী 4711283915299 আ�র রহমান �শখ 01884-440052

992 �শা� �মার ম�ল ��পদ ম�ল ��ষ �ষক বারআিড়য়া(�কাদলা) 5 �রখালী 4711283873315 আ�র রহমান �শখ 01884-440053

993  �স�া ম�ল  �গাপাল চ� ম�ল মিহলা �িহনী বারআিড়য়া(�কাদলা) 5 �রখালী 4711283873328 আ�র রহমান �শখ 01884-440054

994 অন� ম�ল �ত মা�ার ম�ল মিহলা �িহনী বারআিড়য়া(�কাদলা) 5 �রখালী 4711283873045 আ�র রহমান �শখ 01884-440055

995 অপ �না সাহা িশ� সাহা মিহলা �িহনী বারআিড়য়া(�কাদলা) 5 �রখালী 19934711283000000 0192295342 আ�র রহমান �শখ 01884-440056

996 িবকন � ম�ল ��পদ ম�ল ��ষ �ষক বারআিড়য়া(�কাদলা) 5 �রখালী 4711283873283 আ�র রহমান �শখ 01884-440057

997 ��মার ম�ল মহােদব ম�ল ��ষ �ষক বারআিড়য়া(�কাদলা) 5 �রখালী 4711283873237 01778480475 আ�র রহমান �শখ 01884-440058

998 রাখাল চ� ম�ল মেনাহর ম�ল ��ষ �ষক বারআিড়য়া(�কাদলা) 5 �রখালী 471128315346 আ�র রহমান �শখ 01884-440059

999 স�য় ম�ল ��� িবহারী ম�ল ��ষ �ষক বারআিড়য়া(�কাদলা) 5 �রখালী 4711283873066 আ�র রহমান �শখ 01884-440060

1000 নিনতা ম�ল �ামল চ� ম�ল মিহলা �িহনী বারআিড়য়া(�কাদলা) 5 �রখালী 4711283873660 আ�র রহমান �শখ 01884-440061

1001 র�নাথ ম�ল প�ানন ম�ল ��ষ �ষক বারআিড়য়া(�কাদলা) 5 �রখালী 471128393374 আ�র রহমান �শখ 01884-440062

1002 ক�না ম�ল িব�নাথ ম�ল মিহলা �িহনী বারআিড়য়া(�কাদলা) 5 �রখালী 4711283873298 আ�র রহমান �শখ 01884-440063

1003 ��� �মার ম�ল �ত মা�ার ম�ল ��ষ �ষক বারআিড়য়া(�কাদলা) 5 �রখালী 4711283873329 01782476768 আ�র রহমান �শখ 01884-440064

1004  �গা� ম�ল �ত িনলা�র ম�ল ��ষ �ষক বারআিড়য়া(�কাদলা) 5 �রখালী 4711283873225 আ�র রহমান �শখ 01884-440065

1005 িমনতী সরদার �জীত সরদার মিহলা �িহনী বারআিড়য়া(�কাদলা) 5 �রখালী 4711283873100 আ�র রহমান �শখ 01884-440066

1006 �েজন ম�ল রনজীত ম�ল ��ষ �ষক বারআিড়য়া(�কাদলা) 5 �রখালী 4711283873765 আ�র রহমান �শখ 01884-440067

1007 জা� �মা�া িরয়াজ উি�ন �মা�া ��ষ �ষক বারআিড়য়া(�কাদলা) 5 �রখালী 4711283873404 আ�র রহমান �শখ 01884-440068

1008 অিজফা �বগম আঃ রব �শখ মিহলা �িহনী বারআিড়য়া(�কাদলা) 5 �রখালী 4711283873850 01964329825 আ�র রহমান �শখ 01884-440069

1009 িনিতশ ম�ল িনর�ন ম�ল ��ষ �ষক বারআিড়য়া(�কাদলা) 5 �রখালী 4711283873050 01911126549 আ�র রহমান �শখ 01884-440070

1010 আ�ল �হােসন �শখ হােতম আলী �শখ ��ষ �ষক বারআিড়য়া(�কাদলা) 5 �রখালী 4711283915368 01724236293 আ�র রহমান �শখ 01884-440071

1011  �মাঃ সাই�ল �মা�া আলতাফ �মা�া ��ষ �ষক বারআিড়য়া(�কাদলা) 5 �রখালী 4711283873637 01756122650 আ�র রহমান �শখ 01884-440072

1012 আহাদ আলী গাজী �ত রা�া িময়া গাজী ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873772 01964142477 আ�র রহমান �শখ 01884-440073



1013 �মাঃ বা�ল �শখ �ত আ�ল �শখ ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874991 01403132430 আ�র রহমান �শখ 01884-440074

1014 পিরেতাষ সরকার অনীল সরকার ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873838 01885458880 আ�র রহমান �শখ 01884-440075

1015 িব�িজৎ ম�ল ঠা�রদাস ম�ল ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874190 01867827965 আ�র রহমান �শখ 01884-440076

1016 হাসান �মা�া �ত হািবব �মা�া ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 1993471128300080 01946530072 আ�র রহমান �শখ 01884-440077

1017 আ�ার �শখ ওমর আলী �শখ ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873540 01905821592 আ�র রহমান �শখ 01884-440078

1018 কাির�ল �শখ বািরক �শখ ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 1991471128300150 01925384813 আ�র রহমান �শখ 01884-440079

1019 �মন বাছাড় �ত অ�ল বাছাড় ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 47112838730000 01962865028 আ�র রহমান �শখ 01884-440080

1020 আিমর আলী ফিকর গাজী ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873603 01995147189 আ�র রহমান �শখ 01884-440081

1021 আিম�র �শখ মিতয়ার �শখ ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873437 01764051581 আ�র রহমান �শখ 01884-440082

1022 মিন�ল ইসলাম �শখ  আহ�াদ আলী �শখ ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873509 01866926832 আ�র রহমান �শখ 01884-440083

1023 জয়�ি�ন �শখ ফেয়জ উি�ন �শখ ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873613 01954036126 আ�র রহমান �শখ 01884-440084

1024  �মাক�ল �শখ জ�ার �শখ ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873490 01912576718 আ�র রহমান �শখ 01884-440085

1025  �হােসন আলী গাজী আশরাফ আলী গাজী ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283874658 01929228039 আ�র রহমান �শখ 01884-440086

1026 অনাথ অিধ কারী কানাই অিধকারী ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873713 01952972052 আ�র রহমান �শখ 01884-440087

1027 নওেশর �শখ �ত তায়�ি�ন ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873628 01928408673 আ�র রহমান �শখ 01884-440088

1028  �রেবকা �বগম �ত পাগলা িম�ী মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283815295 01941971267 আ�র রহমান �শখ 01884-440089

1029 মিজদা �বগম আ�ল �পয়াদার মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873514 01970840741 আ�র রহমান �শখ 01884-440090

1030 আেনায়ারা খা�ন �ত জিমরউি�ন মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283915348 01761562059 আ�র রহমান �শখ 01884-440091

1031 হািচনা �বগম ফজ�র রহমান মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283862408 আ�র রহমান �শখ 01884-440092

1032 জামাল �শখ  �মাজাহার �শখ ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873407 01713868868 আ�র রহমান �শখ 01884-440093

1033 মাহা�ল �মা�া ছামাদ �মা�া ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873515 01985955828 আ�র রহমান �শখ 01884-440094

1034 ফজল �মা�া হািবব �মা�া ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873461 01924384558 আ�র রহমান �শখ 01884-440095

1035 ছালমা �বগম বা�ল গাজী মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283877241 0194551730 আ�র রহমান �শখ 01884-440096

1036 মিজ�না �বগম আকবর গাজী মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873419 01933627866 আ�র রহমান �শখ 01884-440097

1037 শািহ�ল গাজী ফজরআলী গাজী ��ষ �ষক বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873659 01930276944 আ�র রহমান �শখ 01884-440098

1038 পা�ল ম�ল রা�ল ম�ল মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283870316 আ�র রহমান �শখ 01884-440099



1039 স�া �বগম শাহাদৎ সরদার মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873361 আ�র রহমান �শখ 01884-440100

1040 িশউিল সরদার িম� সরদার মিহলা �িহনী বারআিড়য়া 5 �রখালী 4711283873716 01968049207 আ�র রহমান �শখ 01884-440101

1041 �মন অিধকারী ��� অিধকারী ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871005 01824300686 আ�র রহমান �শখ 01884-440102

1042 িমলন শীল �বীর চ� শীল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283915083 01925866313 আ�র রহমান �শখ 01884-440103

1043  �মাঃ ইমা�ল �শখ �ত আলী িময়া �শখ ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870329 0190547039 আ�র রহমান �শখ 01884-440104

1044 ����য় হালদার বা� হালদার ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871265 আ�র রহমান �শখ 01884-440105

1045 হাজারী লাল দাস মিন� নাথ দাস ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870102 0190273529 আ�র রহমান �শখ 01884-440106

1046 �লাল দাস   ঐ ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870101 01923077492 আ�র রহমান �শখ 01884-440107

1047 অেশাক রায় অ�� রায় ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871080 0195500636 আ�র রহমান �শখ 01884-440108

1048 মমতাজ �বগম �ত জাফর সরদার মিহলা �িহনী �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870190 0191758703 আ�র রহমান �শখ 01884-440109

1049  ছািব��াহর মিহ�ল �শখ মিহলা �িহনী �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870223 01980425856 আ�র রহমান �শখ 01884-440110

1050 রািহ�ল �শখ  উিজর আলী �শখ ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870163 01995773939 আ�র রহমান �শখ 01884-440111

1051 সেরিব� ম�ল  �দেন� নাথ ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871301 01996112621 আ�র রহমান �শখ 01884-440112

1052 �রেহনা �বগম  �মাহা�াদ আলী �শখ মিহলা �িহনী �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870234 আ�র রহমান �শখ 01884-440113

1053 অেশাক রায় ��দাশ ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870937 আ�র রহমান �শখ 01884-440114

1054 �শা� রায় �ত হিরপদ রায় ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871020 01997949392 আ�র রহমান �শখ 01884-440115

1055 উ�ম ম�ল  �গৗর চ� ম�ল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870995 01993424556 আ�র রহমান �শখ 01884-440116

1056 আ�র রউফ �শখ  �মাসেলম �শখ ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870261 01986260068 আ�র রহমান �শখ 01884-440117

1057 অেধ �� ম�ল �ত িবেনাদ ম�ল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871150 01403154952 আ�র রহমান �শখ 01884-440118

1058 তাপস রায় �ত মিন� রায় ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871771 01401236595 আ�র রহমান �শখ 01884-440119

1059 উ�ম শীল তপন শীল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 19894711283000000 01950632635 আ�র রহমান �শখ 01884-440120

1060  �দ�ত শীল �ত রাধাকা� শীল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871460 01940523997 আ�র রহমান �শখ 01884-440121

1061 �ভাষ রায় জগদীশ রায় ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871062 01937221774 আ�র রহমান �শখ 01884-440122

1062 �েজন শীল শসধর শীল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870980 01401236595 আ�র রহমান �শখ 01884-440123

1063 �মাঃ হািলম �শখ জািমর আলী �শখ ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870326 01925230312 আ�র রহমান �শখ 01884-440124

1064  �মাঃ এয়া�ব �শখ �ত হােজর আলী �শখ ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870264 01941332989 আ�র রহমান �শখ 01884-440125



1065 র�ন ম�ল �ত �গালক ম�ল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283915042 01927118499 আ�র রহমান �শখ 01884-440126

1066 িশবপদ ম�ল �ত সে�াষ ম�ল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870429 01864124762 আ�র রহমান �শখ 01884-440127

1067 �সিলম �শখ �ত জািমর �শখ ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 471128777486 01937374801 আ�র রহমান �শখ 01884-440128

1068 �� র�ান িনরাপদ র�ান মিহলা �িহনী �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870682 01997761277 আ�র রহমান �শখ 01884-440129

1069 সজয় রায় অ�ল �� রায় ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283877508 01942934866 আ�র রহমান �শখ 01884-440130

1070 নীিলমা রায়  �গািব� রায় মিহলা �িহনী �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871014 01981303133 আ�র রহমান �শখ 01884-440131

1071 চ�না রায় �নাল রায় মিহলা �িহনী �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870410 01989133953 আ�র রহমান �শখ 01884-440132

1072  �মাঃ হা�ান �শখ �মাঃ কিরম �শখ ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 19924711283000200 0199185764 আ�র রহমান �শখ 01884-440133

1073 িবজন ম�ল শসধর ম�ল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 47112838870556 01893621986 আ�র রহমান �শখ 01884-440134

1074 দীপংকর রায় িবেনাদ িবহারী রায় ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871213 01942934866 আ�র রহমান �শখ 01884-440135

1075 �পন রায় �ত হাজারী লাল রায় ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871510 01816155637 আ�র রহমান �শখ 01884-440136

1076 আেবদা �বগম  �মাঃ আ� তােহর সরদার মিহলা �িহনী �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870171 01955808166 আ�র রহমান �শখ 01884-440137

1077 িবমলা দাসী �ত পাগল দাস ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870128 01985308092 আ�র রহমান �শখ 01884-440138

1078 হিরদাস দাস �ত ত�নী দাস ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870154 01400856767 আ�র রহমান �শখ 01884-440139

1079 িনতাই দাস �য �কা� দাস ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870121 01985308092 আ�র রহমান �শখ 01884-440140

1080 অমল তরফদার �য �কা� তরফদার ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870881 01918857097 আ�র রহমান �শখ 01884-440141

1081 িকংকর িব�াস ��চ�দ  িব�াস ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870603 01944234615 আ�র রহমান �শখ 01884-440142

1082 নিমতা সরদার অমর সরদার মিহলা �িহনী �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870482 01981687818 আ�র রহমান �শখ 01884-440143

1083 িশবপদ রায় �ত নের� নাথ রায় ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870854 01956978769 আ�র রহমান �শখ 01884-440144

1084 পারিমস �বগম �রইসলাম �শখ ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870162 আ�র রহমান �শখ 01884-440145

1085 িনর�ন ম�ল �ত �িলন িবহারী ম�ল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870540 01928288914 আ�র রহমান �শখ 01884-440146

1086 �মােমনা �বগম  �সয়দ আ�ল কিরম ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870289 01910300335 আ�র রহমান �শখ 01884-440147

1087 �ফল দাস �ত ত�নী দাস ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870141 01966431609 আ�র রহমান �শখ 01884-440148

1088 িবকাশ দাস    ঐ ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870137 01966431609 আ�র রহমান �শখ 01884-440149

1089 তাপস শীল িম� শীল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 19894711283000100 019210294420 আ�র রহমান �শখ 01884-440150

1090  �মাঃ রিফ�ল �শখ �ত আ�ল �হােসন �শখ ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870227 01923063834 আ�র রহমান �শখ 01884-440151



1091 কাি��ক চ�রায় হাজারী লাল রায় ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871427 0190994544 আ�র রহমান �শখ 01884-440152

1092 স�য় শীল �ত িজেত� নাথ শীল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871445 01937872668 আ�র রহমান �শখ 01884-440153

1093 �দীপ শীল �ত নেগ� নাথ শীল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283915079 01927017982 আ�র রহমান �শখ 01884-440154

1094 ব�ন তরফদা �ত িনরা�ন তরফদার ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870934 01986618760 আ�র রহমান �শখ 01884-440155

1095 অধীর �বরাগী �ত রাজারাম �বরাগী ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870355 0179931337 আ�র রহমান �শখ 01884-440156

1096 ি�িতষ শীল �ত �েরশ চ� শীল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871050 01928153194 আ�র রহমান �শখ 01884-440157

1097 �তাপ �গালদার িচ� র�ন �গালদার ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870593 01877008735 আ�র রহমান �শখ 01884-440158

1098 িমলটন রায় ঠা�র দাস রায় ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871040 01912813059 আ�র রহমান �শখ 01884-440159

1099 কািলপদ ম�ল িবহারী ম�ল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871072 01955001886 আ�র রহমান �শখ 01884-440160

1100  �মাঃ ইনােয়ত গাজী �ত �মাজাহার গাজী ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871356 01992544155 আ�র রহমান �শখ 01884-440161

1101 অিসম ম�ল কািলপদ ম�ল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870900 01918857097 আ�র রহমান �শখ 01884-440162

1102 জগদীশ তরফদার �ত �কদার তরফদার ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283810878 01408083220 আ�র রহমান �শখ 01884-440163

1103  �মাঃ �মাক�ল �শখ �ত হােজর �শখ ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283877495 01960062325 আ�র রহমান �শখ 01884-440164

1104 �রাজ �বরাগী �নীল �বরাগী ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870351 01960246461 আ�র রহমান �শখ 01884-440165

1105  �মাঃ মেয়জ উি�ন �শখ উিজর আলী �শখ ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870276 01908726519 আ�র রহমান �শখ 01884-440166

1106 সেব ��র ম�ল রেব�নাথ ম�ল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283915023 01941233837 আ�র রহমান �শখ 01884-440167

1107 অ�ন অিধকারী ফিন ফিধকারী ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870989 01998560334 আ�র রহমান �শখ 01884-440168

1108 �িত বাছাড় পংেকাজ বাছাড় মিহলা �িহনী �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870426 01941233837 আ�র রহমান �শখ 01884-440169

1109 অসীম িম�ী �ত অ�� িম��ী ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871694 01923942983 আ�র রহমান �শখ 01884-440170

1110 হাির দাস তরফদার �ত মাদার তরফদার ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870857 01931277391 আ�র রহমান �শখ 01884-440171

1111  �মাঃ উিজর আলী �শখ ইজাহার উি�ন �শখ ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870286 01931277339 আ�র রহমান �শখ 01884-440172

1112  �মাঃ মিতয়ার রহমান �শখ �ত হােজর আলী �শখ ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870267 01983017500 আ�র রহমান �শখ 01884-440173

1113 সমােরশ িব�াস ননী �গাপাল িব�াস ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870707 01903460525 আ�র রহমান �শখ 01884-440174

1114 অ�প রায় �ত ��পদ রায় ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871775 আ�র রহমান �শখ 01884-440175

1115 �মাঃ ইবা�ল �শখ উিজরআলী �শখ ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870278 01986618723 আ�র রহমান �শখ 01884-440176

1116 িনতাই শীল কািলপদ শীল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711742424938 01408877959 আ�র রহমান �শখ 01884-440177



1117 ��� রায় সতীশ চ� রায় ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871149 01920947216 আ�র রহমান �শখ 01884-440178

1118 ��মার দাস �ধীর দাস ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870389 01993955337 আ�র রহমান �শখ 01884-440179

1119 নীলপদ দাস �বল দাস ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870132 01963986596 আ�র রহমান �শখ 01884-440180

1120 সমােরশ তরফদার ��পদ তরফদার ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870290 01985400751 আ�র রহমান �শখ 01884-440181

1121  �মাঃ শাহা�র �শখ হােজর �শখ ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870869 01926230423 আ�র রহমান �শখ 01884-440182

1122 �মাঃ �মািমন গাজী �ত আফতাফ গাজী ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870337 01922197080 আ�র রহমান �শখ 01884-440183

1123 লাভলী ম�ল �েখন  ম�ল মিহলা �িহনী �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870812 01951760631 আ�র রহমান �শখ 01884-440184

1124 মিনলাল ম�ল মা�ার ম�ল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870534 01923077461 আ�র রহমান �শখ 01884-440185

1125 িব�ম ম�ল �লচ�দ ম�ল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870449 01923077461 আ�র রহমান �শখ 01884-440186

1126 একলাছ �শখ ইনছার আলী �শক ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871019 0193814025 আ�র রহমান �শখ 01884-440187

1127 �শা� ম�ল িবহারী ম�ল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871732 01933851857 আ�র রহমান �শখ 01884-440188

1128 িবপ� ম�ল ��পদ ম�ল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871724 01933851857 আ�র রহমান �শখ 01884-440189

1129 লীলাবতী রায় িকরন চ� রায় মিহলা �িহনী �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871284 01718927860 আ�র রহমান �শখ 01884-440190

1130 উ�ল রায় �নধর রায় ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871049 01981303133 আ�র রহমান �শখ 01884-440191

1131 আরতী শীল ন� শীল মিহলা �িহনী �খদাড়া 7 �রখালী 4711283877521 01915516325 আ�র রহমান �শখ 01884-440192

1132  �শখর ম�ল অিজত ম�ল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283877609 01996881272 আ�র রহমান �শখ 01884-440193

1133 �পন শীল �ত িব�িত শীল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283877533 01937224522 আ�র রহমান �শখ 01884-440194

1134 ফােতমা �বগম �মাকেলছ �শখ মিহলা �িহনী �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870265 01962853849 আ�র রহমান �শখ 01884-440195

1135 শংকর শীল �ত রেমশ শীল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283877516 01941020787 আ�র রহমান �শখ 01884-440196

1136  �গৗতম অিধকারী �ত ফনী�ষন অিধকারী ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870954 01993424275 আ�র রহমান �শখ 01884-440197

1137 তারক রায় �ত িনমাই রায় ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871025 01966021015 আ�র রহমান �শখ 01884-440198

1138  �মাঃ শহীদ �শখ  �মাসেলম �শখ ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871359 01933859226 আ�র রহমান �শখ 01884-440199

1139 আঃ রিশদ �শখ    ঐ ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871376 01933859226 আ�র রহমান �শখ 01884-440200

1140  �জানাব আলী গাজী �ত �মাকাম গাজী ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870343 01927492320 আ�র রহমান �শখ 01884-440201

1141 এসহাক আলী সরদার রিশদ সরদার ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283877455 01991858751 আ�র রহমান �শখ 01884-440202

1142 রিহমা �বগম আলী আহ�াদ �শখ মিহলা �িহনী �খদাড়া 7 �রখালী 4711283877668 01913153205 আ�র রহমান �শখ 01884-440203



1143 কাি��ক রায় �ত হাজরা রায় ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871180 01408515897 আ�র রহমান �শখ 01884-440204

1144 অিনেমশ রায় িবধান রায় ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871546 01935014835 আ�র রহমান �শখ 01884-440205

1145 ��মার অিধকারী ফনী অিধকারী ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870991 01993424275 আ�র রহমান �শখ 01884-440206

1146 উ�ল িব�াস ননীেগাপাল িব�াস ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870656 01915901686 আ�র রহমান �শখ 01884-440207

1147  �গািব� রায় ��পদ রায় ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871162 01965528685 আ�র রহমান �শখ 01884-440208

1148 �সাহরাব �হােসন গাজী  �জানাব আলী গাজী ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283877652 01929389707 আ�র রহমান �শখ 01884-440209

1149 �কা� �চৗ�রী �ক লাল �চৗ�রী ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870569 01650233369 আ�র রহমান �শখ 01884-440210

1150 অমের� নাথ বাছাড় �শীল বাছাড় ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870964 01921482029 আ�র রহমান �শখ 01884-440211

1151 �শা� শীল রাধাকা�া শীল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871463 01998569287 আ�র রহমান �শখ 01884-440212

1152 �ন�র সরদার পীরআলী সরদার ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870176 01997761401 আ�র রহমান �শখ 01884-440213

1153 আফজা �শখ �ত জােয়দ �শক ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870174 01928821615 আ�র রহমান �শখ 01884-440214

1154 হামজা সরদার মাওলা সরদার ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 19754711283000000 01991858751 আ�র রহমান �শখ 01884-440215

1155 আেমনা �বগম ইসহাক সরদার মিহলা �িহনী �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870 01940282250 আ�র রহমান �শখ 01884-440216

1156 ��ল দাস স�াসী দাস ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870203 01988497219 আ�র রহমান �শখ 01884-440217

1157 �মাঃ জহর আলী সরদার হা�ন সরদার ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870168 01986618679 আ�র রহমান �শখ 01884-440218

1158 অিজত িম�ী �ণ �চরন িম�ী ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 471128387 01989326355 আ�র রহমান �শখ 01884-440219

1159 িনরাপদ   ঐ ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870116 01965558620 আ�র রহমান �শখ 01884-440220

1160 অমেরশ দাস �ত অন� দাস ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 19904711283000200 01913252849 আ�র রহমান �শখ 01884-440221

1161 সা�াদ সরদার ফজ� সরদার ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870180 01405346524 আ�র রহমান �শখ 01884-440222

1162  �মাঃ আশরফ আলী �ত হা�ন সরদার ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870196 01405346524 আ�র রহমান �শখ 01884-440223

1163  �মাঃ শাহা�ি�ন সরদার আশরাফ আলী সরদার ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 1986471128300010 01989326355 আ�র রহমান �শখ 01884-440224

1164 িশবপদ দাস �ধা� দাস ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870119 01998626479 আ�র রহমান �শখ 01884-440225

1165 অ��ন দাস �ত অিভ�� দাস ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870156 01941987010 আ�র রহমান �শখ 01884-440226

1166 অ�ব � লাল ম�ল �ত �গালক চ� ম�ল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870683 01865393555 আ�র রহমান �শখ 01884-440227

1167 �শা� ম�ল �ত অ�� ম�ল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870818 01770498886 আ�র রহমান �শখ 01884-440228

1168 তারাপদ রায় �ত উেপ� নাথ রায় ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871238 01925231487 আ�র রহমান �শখ 01884-440229



1169 স�ীব তরফদার প�ানন তরফদার ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870891 01915813443 আ�র রহমান �শখ 01884-440230

1170 �বীর শীল িধের�নাথ শীল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4794511142603 01915813443 আ�র রহমান �শখ 01884-440231

1171  �মাঃ ছা�াম �শখ খােলক �শখ ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 19924711283000100 01868067580 আ�র রহমান �শখ 01884-440232

1172 সেব ��র রায় হাজরাকািল রায় ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871295 01999595919 আ�র রহমান �শখ 01884-440233

1173 আমজাদ সরদার ফজ� সরদার ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870184 01963689954 আ�র রহমান �শখ 01884-440234

1174  �মাঃ মিন�ল ইসলাম বা�রালী �শখ ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283877489 01941347822 আ�র রহমান �শখ 01884-440235

1175  �মাঃ হায়দার আলী �শখ  �মাঃ �মা�ার �শখ ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870309 01925230315 আ�র রহমান �শখ 01884-440236

1176 �াম��র রায় অরিব� রায় ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871140 01862783135 আ�র রহমান �শখ 01884-440237

1177  �শখর ম�ল িবমল ম�ল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870882 01992937374 আ�র রহমান �শখ 01884-440238

1178 িবমল তরফদার �ত সহােদব তরফদার ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870892 01955781963 আ�র রহমান �শখ 01884-440239

1179 িবজয় �� শীল মা�ার শীল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870390 01933851887 আ�র রহমান �শখ 01884-440240

1180 উ�ম শীল সমেরশ শীল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870396 01950632335 আ�র রহমান �শখ 01884-440241

1181 অিনল �� রায় রােজ� নাথ রায় ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871098 আ�র রহমান �শখ 01884-440242

1182 হিরদাস শীল মহােদব শীল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283915069 01906648682 আ�র রহমান �শখ 01884-440243

1183 িনরা�ন শীল নেগ�নাথ শীল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283877524 01969801260 আ�র রহমান �শখ 01884-440244

1184 িব�িজৎ ম�ল অিসম ম�ল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870452 01903460543 আ�র রহমান �শখ 01884-440245

1185 প�ানন দাস �ত িদগ�র দাস ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870902 01969815674 আ�র রহমান �শখ 01884-440246

1186 �ম ��র ম�ল �ত শ�াসী ম�ল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871123 01917417554 আ�র রহমান �শখ 01884-440247

1187  �মাঃ আরশাব আলী �শখ  �মাসেলম আলী �শখ ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 19624711283920100 01996280266 আ�র রহমান �শখ 01884-440248

1188 �মাঃ আ�র রহমান �শখ �ত হােসম আলী �শখ ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870350 01917256899 আ�র রহমান �শখ 01884-440249

1189 িব� শীল শচীন শীল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283877680 01969811675 আ�র রহমান �শখ 01884-440250

1190 িবজন শীল মা�ার শীল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870 01867184904 আ�র রহমান �শখ 01884-440251

1191 িবকাশ িম�ী অ�� িম�ী ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871676 01919394017 আ�র রহমান �শখ 01884-440252

1192 �পন রায় হিরপদ রায় ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871343 01816155637 আ�র রহমান �শখ 01884-440253

1193 অিজত দাস �য �কা� দাস ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870123 01933198139 আ�র রহমান �শখ 01884-440254

1194 সিত�রাম দাস �ত শ�াসী দাস ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870109 01407332583 আ�র রহমান �শখ 01884-440255



1195 রিব� নাথ দাস    সিত�রাম দাস ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870108 01957033272 আ�র রহমান �শখ 01884-440256

1196 কােসম গাজী  �ত �মাকাম গাজী ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870224 01964786059 আ�র রহমান �শখ 01884-440257

1197 অেশাক দাস �বল দাস ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870214 01989591173 আ�র রহমান �শখ 01884-440258

1198  �শাভন অিধকারী  �গাপাল অিধকারী ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 19924711283000100 01920760669 আ�র রহমান �শখ 01884-440259

1199  �গালক চ� রায় ননীেগাপাল রায় ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871589 01955807990 আ�র রহমান �শখ 01884-440260

1200 গেনশ রায় হাজারী লাল রায় ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871189 01988482073 আ�র রহমান �শখ 01884-440261

1201  �মা�ফা কামাল �ত �সাহরাব �হােসন ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 1995708947622 01910228113 আ�র রহমান �শখ 01884-440262

1202 মতেলব �শখ  �গালাম আলী �শখ ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870268 01936038626 আ�র রহমান �শখ 01884-440263

1203 ��পদ সরদার মেহ� নাথ সরকার ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870527 01307674197 আ�র রহমান �শখ 01884-440264

1204 �িতবাস রায় ���রায় ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 19894711283000000 01928894560 আ�র রহমান �শখ 01884-440265

1205 িরতা িম�ী স�য় িম�ী মিহলা �িহনী �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871793 01980074807 আ�র রহমান �শখ 01884-440266

1206 হািসনা সরদার �ত আলতাফ সরদার মিহলা �িহনী �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870974 01933851857 আ�র রহমান �শখ 01884-440267

1207 স��া রায় নারায়ন চ� রায় ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871337 আ�র রহমান �শখ 01884-440268

1208 �দী� শীল িব�ল শীল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 19904711283000200 01822101389 আ�র রহমান �শখ 01884-440269

1209 রশীদা �বগম  �মাঃ িজয়াদ আলী �শখ মিহলা �িহনী �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870300 01883681698 আ�র রহমান �শখ 01884-440270

1210 অিমতা রায় মেনার�ন রায় ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871412 আ�র রহমান �শখ 01884-440271

1211 শাহানারা �বগম মাহা�র িব�াস মিহলা �িহনী �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870257 01987994632 আ�র রহমান �শখ 01884-440272

1212 িদপালী তরফদার �ত রিশক তরফদার মিহলা �িহনী �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870865 01982466433 আ�র রহমান �শখ 01884-440273

1213 আলতা কিবরাজ রিবন কিবরাজ ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870942 01948927553 আ�র রহমান �শখ 01884-440274

1214 আিতয়ার �শখ হােজর আলী ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870158 01983771449 আ�র রহমান �শখ 01884-440275

1215 িল� রানী দাস �েবাল দাস মিহলা �িহনী �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870213 01963985996 আ�র রহমান �শখ 01884-440276

1216 ল�ী ম�ল িবমল ম�ল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870884 01992934773 আ�র রহমান �শখ 01884-440277

1217 �ামলী রায় মেনাজীত রায় মিহলা �িহনী �খদাড়া 7 �রখালী 19884711283000000 01921728603 আ�র রহমান �শখ 01884-440278

1218 কিবতা ম�ল িবমল ম�ল মিহলা �িহনী �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870436 01851899311 আ�র রহমান �শখ 01884-440279

1219 িব�জীৎ ঢালী কা�াল ঢালী ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870833 01954657931 আ�র রহমান �শখ 01884-440280

1220 অপ �না হালদার শশংক হালদার মিহলা �িহনী �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870380 01923183151 আ�র রহমান �শখ 01884-440281



1221 �� পদ িম�ী নারায়ন িম�ী ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871741 01983109513 আ�র রহমান �শখ 01884-440282

1222 �জাতা রায় �ভাষ রায়  মিহলা �িহনী �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871207 01993724109 আ�র রহমান �শখ 01884-440283

1223 তাপস ম�ল িবমল ম�ল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283877663 01992937473 আ�র রহমান �শখ 01884-440284

1224 মহান� রায় �ত অমল �� রায় ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871410 01992866335 আ�র রহমান �শখ 01884-440285

1225 কংকন রায় �গািব� রায় ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 19914711283000300 01923869768 আ�র রহমান �শখ 01884-440286

1226 িমনতী রায় �শা� রায় মিহলা �িহনী �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871197 01885674387 আ�র রহমান �শখ 01884-440287

1227 ল�ন সরকার মেহ� নাথ সরকার ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870528 01988481197 আ�র রহমান �শখ 01884-440288

1228 সদান� রায় হিরভ� রায় ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871604 আ�র রহমান �শখ 01884-440289

1229  �মাঃ হািনফ গাজী  �মাঃ �মািমন গাজী ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871351 01922197080 আ�র রহমান �শখ 01884-440290

1230 �িজবর রহমান �শখ এজাহার উি�ন �শখ ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283877669 01995773939 আ�র রহমান �শখ 01884-440291

1231 নারায়ন রায় জগদীস রায় ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871649 01921728603 আ�র রহমান �শখ 01884-440292

1232 �ভাষ ম�ল স�াসী ম�ল ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283871311 01915901653 আ�র রহমান �শখ 01884-440293

1233  �মাঃ আঃ কিরম �শখ �ত আলী িময়া �শখ ��ষ �ষক �খদাড়া 7 �রখালী 4711283870328 0199185764 আ�র রহমান �শখ 01884-440294

1234 �মাঃ ইিলয়াছ গাজী �ত �মাতােলব গাজী ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 47112838722004 01921918055 মা�দ �শখ 01728-676491

1235 কমাল �শখ িনছারলী �শখ  ◌্ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872516 01990719140 মা�দ �শখ 01728-676492

1236 �র�না �বগম   �সাবহান �শখ মিহলা �িহনী বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283871824 01971419590 মা�দ �শখ 01728-676493

1237 মিন��ামান �শখ �ত এনতাজ �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872526 01923983903 মা�দ �শখ 01728-676494

1238 মাহা�র রহমান �শখ আিতয়ার রহমান �শখ ��ষ �ষক শাপা 8 �রখালী 4711283872799 01951760669 মা�দ �শখ 01728-676495

1239 ইসা গাজী �ত আদম গজী ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283871879 0995313769 মা�দ �শখ 01728-676496

1240  �মাঃ �সােহল �শখ �ত �খরেশদ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872795 01963253821 মা�দ �শখ 01728-676497

1241 িশ�ল �শখ �ত আ� জালাল �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 471128387140 01961641834 মা�দ �শখ 01728-676498

1242  �মা�ফা �শখ �ত ইউ�ছ আলী �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872399 01919518819 মা�দ �শখ 01728-676499

1243 ��ল আিমন হাওলাদার �ৎফার হাওলাদার ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872339 01737266754 মা�দ �শখ 01728-676500

1244 আলী আহ�াদ �শখ  �মাহা�াদ আলী �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872209 01921615841 মা�দ �শখ 01728-676501

1245 �রশমা �বগম আলী আকবর গাজী মিহলা �িহনী বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283871829 01904914378 মা�দ �শখ 01728-676502

1246 িসরা�ল ইসলাম হািব�র রহমান হাওলাদার ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872303 01964947992 মা�দ �শখ 01728-676503



1247  �মাঃ আ�ব আলী �শখ  �মাঃ হােজর �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872500 01865567774 মা�দ �শখ 01728-676504

1248  সািবনা �বগম  ইকবল গাজী ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872001 01871391019 মা�দ �শখ 01728-676505

1249  �মাঃ আঃ হািলম �শখ  �মাঃ আতর আলী �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872566 01911824323 মা�দ �শখ 01728-676506

1250 সাহাদাত হাওলাদার �ত �মাকেছদ হাওলাদার ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 19924711283022100 01746118950 মা�দ �শখ 01728-676507

1251 আ�ল �হােসন �শখ হা�ন �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872560 01913013396 মা�দ �শখ 01728-676508

1252 হািসনা �বগম আ� কালাম �শখ মিহলা �িহনী বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872412 01954167150 মা�দ �শখ 01728-676509

1253 �ল�ির �বগম জাহান আলী খা ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283871968 01789516629 মা�দ �শখ 01728-676510

1254 আজমল সরদার লিতফ সরদার ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872522 01985307741 মা�দ �শখ 01728-676511

1255 িজয়ারত �শখ িমজা�র �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872345 01942425389 মা�দ �শখ 01728-676512

1256 �মাঃ ওয়ােহদ �শখ �ত ইসলাম �শখ  ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283871819 01934820329 মা�দ �শখ 01728-676513

1257 হািমদা �বগম  স�র �শখ মিহলা �িহনী বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872231 01637868139 মা�দ �শখ 01728-676514

1258  �মাঃ মা�ফ �শখ  �মাঃ হােজর �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872352 01994204117 মা�দ �শখ 01728-676515

1259 হািলমা �বগম ইবা�ল গাজী মিহলা �িহনী বার�ইয়া 8 �রখালী 4721045428 01934900097 মা�দ �শখ 01728-676516

1260 নাজমা �বগম ওয়া�দ �শখ মিহলা �িহনী বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872448 মা�দ �শখ 01728-676517

1261 িলটন সরাদার   �খাকন সরদার ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872050 01969792806 মা�দ �শখ 01728-676518

1262 হািসনা �বগম রহমত �শখ মিহলা �িহনী বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872359 মা�দ �শখ 01728-676519

1263 িলটন �শখ  �সাহরাফ �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 19914711283000000 মা�দ �শখ 01728-676520

1264 রা� �শখ রাহা��াহ �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 8205826145 01910661220 মা�দ �শখ 01728-676521

1265  �মাঃ পীর আলী �শখ আিদল উি�ন �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872277 মা�দ �শখ 01728-676522

1266 �েলখা �বগম আ� ব�ার খ� মিহলা �িহনী বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283871997 মা�দ �শখ 01728-676523

1267 মিশউর �শখ আ� কালাম �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 19914711283000300 01934900112 মা�দ �শখ 01728-676524

1268 সােজদা �বগম আজমল �শখ মিহলা �িহনী বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872441 0199420424 মা�দ �শখ 01728-676525

1269 আঃ মিজদ �শখ শাম�র রহমান �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872499 01994203891 মা�দ �শখ 01728-676526

1270 আেমনা �বগম  �মাঃ �হােসন �শখ মিহলা �িহনী বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872240 মা�দ �শখ 01728-676527

1271 জ�না খা�ন  �মাঃ �তাতা িময়া মিহলা �িহনী বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872742 01993724978 মা�দ �শখ 01728-676528

1272 জিলল সরদার আিতয়ার সরদার ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872790 01937657205 মা�দ �শখ 01728-676529



1273 ওহাব �শখ �ত �লিময়া �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872713 01957610456 মা�দ �শখ 01728-676530

1274 রািবয়া �বগম আ� ব�ার �শখ মিহলা �িহনী বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872731 01954657900 মা�দ �শখ 01728-676531

1275 আজাদ �শখ �ত আিতয়ার রহমান �শখ ��ষ �ষক সাপা 8 �রখালী 4711283872557 01922217652 মা�দ �শখ 01728-676532

1276 �মাঃ রা�াক �শখ �লিময়া �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872553 01981300277 মা�দ �শখ 01728-676533

1277  �সিলম শখ  �মাঃ �মাকেছদ �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872557 01981300277 মা�দ �শখ 01728-676534

1278  �মাঃ �ছারাফ �শখ পীরআলী �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872287 মা�দ �শখ 01728-676535

1279  আ�াস �শখ  আতর আলী �◌ে◌শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872567 01911824323 মা�দ �শখ 01728-676536

1280  আেনায়ারা �বগম �ত �মাহা�াদ �শখ মিহলা �িহনী বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872738 01968336602 মা�দ �শখ 01728-676537

1281 আেম�ল �শখ আ� জালাল �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283871841 01934919117 মা�দ �শখ 01728-676538

1282 আঃ হািমদ �ত �কসমত �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4721707405588 মা�দ �শখ 01728-676539

1283  �মাঃ একলাজ �শখ �ত হােসম �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872291 01969675139 মা�দ �শখ 01728-676540

1284 ইকরা�ল �শখ ছােদক �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 19924711283000200 01994204792 মা�দ �শখ 01728-676541

1285 মাহা�র রহমান আঃ মােলক গাজী ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872103 01936635187 মা�দ �শখ 01728-676542

1286 িরিজয়া �বগম পীর আলী �শখ মিহলা �িহনী বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872163 01902488421 মা�দ �শখ 01728-676543

1287 আছা��ামান  �শখ আশরাফ আলী ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872066 01922680638 মা�দ �শখ 01728-676544

1288  ইকলাছ �শখ  �ত বাহা�র �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 01406738020 মা�দ �শখ 01728-676545

1289 �ন�র �মা�া মিফজ �মা�া ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872057 মা�দ �শখ 01728-676546

1290 জািকর মি�ক  �ত �গালাম রা�ল মি�ক ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 01954658840 মা�দ �শখ 01728-676547

1291 শাহাদাৎ �শখ আ�ব�ার �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872087 01954658900 মা�দ �শখ 01728-676548

1292 সািহদা �বগম আ�ল �হােসন সানা মিহলা �িহনী বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872348 01965997534 মা�দ �শখ 01728-676549

1293 আনছার �শখ শির��াহ �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 47112830000001 মা�দ �শখ 01728-676550

1294  �ব�াল হালদার  �সাবাহান হালদার ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 19914711283000000 01908790337 মা�দ �শখ 01728-676551

1295 রিশদা �বগম  �সাবাহান হালদার মিহলা �িহনী বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283877557 01934900119 মা�দ �শখ 01728-676552

1296 সিহদা বগম জািমর হালদার মিহলা �িহনী বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872681 01902181490 মা�দ �শখ 01728-676553

1297 �সা মি�ক  �মাহা�াদ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872672 01969675139 মা�দ �শখ 01728-676554

1298 শািহদা �বগম িসরা�ল �মা�া মিহলা �িহনী বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872562 01928120130 মা�দ �শখ 01728-676555



1299 �ফি� �বগম শিহ�ল ইসলাম মিহলা �িহনী বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872000 মা�দ �শখ 01728-676556

1300 িমজান হাওলাদার  �িফ হাওলাদার ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872618 019163686872 মা�দ �শখ 01728-676557

1301 িফেরাজা �বগম মাহা�র �শখ মিহলা �িহনী বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872632 01985320185 মা�দ �শখ 01728-676558

1302 আিজ�র হাওলাদার হািব�র রহমান  ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872304 01959580961 মা�দ �শখ 01728-676559

1303  �মিরনা �বগম  �সাবাহান হালদার ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872654 01985320185 মা�দ �শখ 01728-676560

1304  �রােকয়া �বগম আ�ব�ার হালদার ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872681 01934804229 মা�দ �শখ 01728-676561

1305 �ির �বগম �িফ হাওলাদার মিহলা �িহনী বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872687 01902181492 মা�দ �শখ 01728-676562

1306  �মা�ফা মি�ক সামেসর মি�ক ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283871932 01934900082 মা�দ �শখ 01728-676563

1307 �মাঃ ��স আঃ মিজদ �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 47985253314774 মা�দ �শখ 01728-676564

1308 কাির�নে�ছা �বগম হািকম গাজী মিহলা �িহনী বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283871950 01400471171 মা�দ �শখ 01728-676565

1309 ির�া �বগম িশহাব উি�ন �শখ মিহলা �িহনী বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872596 01931030185 মা�দ �শখ 01728-676566

1310 খানজাহান িম�ী কা� িম�ী ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283871806 01910404009 মা�দ �শখ 01728-676567

1311 আফজাল মি�ক �ত মন�র মি�ক ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872784 01934911126 মা�দ �শখ 01728-676568

1312 আঃ �সাবাহান মি�ক ইসমাইল মি�ক ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283871249 01910904440 মা�দ �শখ 01728-676569

1313 আদালত মি�ক মীর জাফর মি�ক ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283871580 01911824323 মা�দ �শখ 01728-676570

1314 মমতাজ �বগম �রআলী �শখ মিহলা �িহনী বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283871267 মা�দ �শখ 01728-676571

1315 �মাঃ রিশদ �শখ �ত উিজর �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872467 01994203905 মা�দ �শখ 01728-676572

1316 ��ল আলী �শখ উনিজৎ আলী �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283871958 01927882958 মা�দ �শখ 01728-676573

1317 মিরয়াম �বগম আছা�র �শখ মিহলা �িহনী বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283871934 01948102101 মা�দ �শখ 01728-676574

1318 আকরাম �শখ হায়দার �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872530 01993957198 মা�দ �শখ 01728-676575

1319 ছালাউি�ন �মাড়ল �ত বািরক �মাড়ল ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 471128372341 01940273844 মা�দ �শখ 01728-676576

1320 আনছার  �শখ �মাহা�াদ �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872792 01972151499 মা�দ �শখ 01728-676577

1321 �ল�ম �বগম জামাল হাওাদার মিহলা �িহনী বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872341 01885662114 মা�দ �শখ 01728-676578

1322 কালাম �শখ মােলক �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283871845 মা�দ �শখ 01728-676579

1323 মিন �শখ আ�র রব �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872422 01992544276 মা�দ �শখ 01728-676580

1324 িলয়াকত �শখ মা�ার �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872531 01934919129 মা�দ �শখ 01728-676581



1325 শিফ�ল মি�ক আলী আহ�দ মি�ক ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872780 01931031300 মা�দ �শখ 01728-676582

1326 আেনায়ারা �বগম িজয়াউর রহমান মিহলা �িহনী বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872514 01968336602 মা�দ �শখ 01728-676583

1327 আকবর �চৗ�রী  �মাবােরক �চৗ�রী ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283871910 01993862890 মা�দ �শখ 01728-676584

1328 ইউ�স �শখ মিজদ �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 47111283872455 01969792594 মা�দ �শখ 01728-676585

1329 জামাল গাজী ইসরা গাজী ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872755 01995313769 মা�দ �শখ 01728-676586

1330 আনছার হাওলাদার �ত �মাকেছদ হাওলাদার ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872755 01908790337 মা�দ �শখ 01728-676587

1331 লিতফ �শখ শাম�র �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872415 01919313668 মা�দ �শখ 01728-676588

1332 আলা�ল �শখ ইউ�ফ �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872405 01948102213 মা�দ �শখ 01728-676589

1333 �রইসলাম �শখ    ঐ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283877611 01955001998 মা�দ �শখ 01728-676590

1334 �� �বগম  �ত আলম গাজী ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283871930 01911824323 মা�দ �শখ 01728-676591

1335 �হাসেনয়ারা �বগম মাহা�র �শখ মিহলা �িহনী বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872013 01966948945 মা�দ �শখ 01728-676592

1336 রব মি�ক রিশদ মি�ক ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283871938 01934919120 মা�দ �শখ 01728-676593

1337 ফিরদা কবগম খান জাহান হাওলাদার মিহলা �িহনী বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872652 01961637270 মা�দ �শখ 01728-676594

1338 সাহা�ি�ন হাওলাদার ��ক চ�ন হাওলাদার ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283877439 01922628110 মা�দ �শখ 01728-676595

1339 শ�রন �বগম নজ�ল ইসলাম মিহলা �িহনী বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872599 01943526071 মা�দ �শখ 01728-676596

1340 শাহাজান �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283877448 01911824323 মা�দ �শখ 01728-676597

1341 �লতান গাজী  �ত মতেলব গাজী ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283871814 01946569210 মা�দ �শখ 01728-676598

1342 �মাঃ িব� �শখ আঃ রা�াক �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872228 01980452546 মা�দ �শখ 01728-676599

1343 ফােতমা �বগম ইকলাজ গাজী মিহলা �িহনী বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283871871 01991754443 মা�দ �শখ 01728-676600

1344 আিম�ন িবিব আিজজ গাজী মিহলা �িহনী বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872593 01952127935 মা�দ �শখ 01728-676601

1345 আিফল উি�ন গাজী  �মাহর আলী গাজী ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872488 01915547737 মা�দ �শখ 01728-676602

1346 মিজ�না �বগম বা�ল �মা�া মিহলা �িহনী বার�ইয়া 8 �রখালী ৪৭১১২৮৩৮ ৭২৫৫ মা�দ �শখ 01728-676603

1347 �মাঃ ইজার �শখ ইউ�ছ আলী �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 19934711283000200 01954658085 মা�দ �শখ 01728-676604

1348 পীর আলী �শখ কানাই �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 4711283872328 মা�দ �শখ 01728-676605

1349 হযরত �শখ হােসন �শখ ��ষ �ষক বার�ইয়া 8 �রখালী 19924711283000200 01922924111 মা�দ �শখ 01728-676606

1350  �রকেছানা �বগম মিন�ল ইসলাম �শখ মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283877062 01988481249 �মাবারক আলী �মা�া 1884440030



1351 হািফজা �বগম মাক��র রহমান ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283877083 01942435079 �মাবারক আলী �মা�া 1884440031

1352  �মাঃ �েবল �শখ আিজ�র �শখ ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283877172 01929190826 �মাবারক আলী �মা�া 1884440032

1353 মিন�ল হাওলাদার �মাঃ আঃ ও�দ হাওলাদার ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868706 01954658209 �মাবারক আলী �মা�া 1884440033

1354 �েবল ঢালী িপ� ঢালী ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283000117 01998659289 �মাবারক আলী �মা�া 1884440034

1355 আিশষ ম�ল ��পদ ম�ল ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868723 01980946809 �মাবারক আলী �মা�া 1884440035

1356 �র আলী �শখ �ত কালাচ�দ  �শখ ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868784 01715234879 �মাবারক আলী �মা�া 1884440036

1357 জিন �বগম িব�াল গাজী ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868650 01931033020 �মাবারক আলী �মা�া 1884440037

1358 িলয়াকত হাওলাদর �ত আফছার আলী ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868718 01876844980 �মাবারক আলী �মা�া 1884440038

1359 িরনা রানী ম�ল ��ল ম�ল মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869628 0196503008 �মাবারক আলী �মা�া 1884440039

1360 শামীম ঢালী  �সিলম ঢালী মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283000112 01984246129 �মাবারক আলী �মা�া 1884440040

1361 কিবতা রায় শ�ন রায় মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283877099 01883681702 �মাবারক আলী �মা�া 1884440041

1362 িবিথকা িম�ী  �দবদাস িম�ী মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869764 01998929702 �মাবারক আলী �মা�া 1884440042

1363 লিতকা রানী িম�ী িছিরদাস িম�ী ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869772 01928896739 �মাবারক আলী �মা�া 1884440043

1364 ����য় ম�ল মেনার�ন ম�ল ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283877121 01902125940 �মাবারক আলী �মা�া 1884440044

1365 আ� সাইদ হালদার  �রা�ম আলী হালদার ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868723 0193553192 �মাবারক আলী �মা�া 1884440045

1366 �ষমা ম�ল  �খাকন ম�ল মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283870049 01919560045 �মাবারক আলী �মা�া 1884440046

1367 �পবান �বগম  আনছার সরদার মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868995 01960350311 �মাবারক আলী �মা�া 1884440047

1368  �মাঃ আহ�দ �শখ  �মাফাে�ল �শখ ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283866231 01980446412 �মাবারক আলী �মা�া 1884440048

1369 সািমউল িব�াহ �বলােয়ত �হােসন ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283000186 0172053953 �মাবারক আলী �মা�া 1884440049

1370  �মাঃ মা�ান সরদার �ত �হকমত আলী ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869793 �মাবারক আলী �মা�া 1884440050

1371 সমােরশ ম�ল রিব� নাথ ম�ল ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283000005 01934714214 �মাবারক আলী �মা�া 1884440051

1372 মিন�ল ইসলাম �শখ আশরাফ আলী �শখ ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283877001 01794658582 �মাবারক আলী �মা�া 1884440052

1373 ��দাস তরফদার মেনাহর তরফদার ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283877396 01966235199 �মাবারক আলী �মা�া 1884440053

1374 ঠা�র দাস রায় কািলপদ রায় ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283877637 01924225848 �মাবারক আলী �মা�া 1884440054

1375 িসরা�ল �শখ  �লকমান �শখ ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869511 01915433281 �মাবারক আলী �মা�া 1884440055

1376 লিতকা ম�ল রাধাকা� ম�ল মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869541 01996346273 �মাবারক আলী �মা�া 1884440056



1377  �র�কা রানী  িব�ান িনম �ল কাি� িব�াস মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869880 01932268550 �মাবারক আলী �মা�া 1884440057

1378 �র �মাহা�াদ হাওলাদার কােজম হাওলাদাদ ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868778 01794013994 �মাবারক আলী �মা�া 1884440058

1379 লাইিল �বগম  �সাহরাফ �শখ মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283877294 �মাবারক আলী �মা�া 1884440059

1380 আকিলমা �বগম কােজম হালদার মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868658 01961129351 �মাবারক আলী �মা�া 1884440060

1381 স�ীত ম�ল �ত �দেবন ম�ল ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283870014 01837375128 �মাবারক আলী �মা�া 1884440061

1382 মিরয়ম �বগম  �মা�জ ঢালী মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 19644711271000000 01992937832 �মাবারক আলী �মা�া 1884440062

1383 ঠা�র িব�াস �ত নারায়ন িব�াস ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869876 01980946786 �মাবারক আলী �মা�া 1884440063

1384 সেরাজীৎ �গালদার িনরজীত �গালদার ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869980 01966681126 �মাবারক আলী �মা�া 1884440064

1385 শীব মহালদার �ত যাদব মহালদার ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869588 01989607831 �মাবারক আলী �মা�া 1884440065

1386 মা�দ �শখ  �মাক�ল �শখ ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283877300 01918719556 �মাবারক আলী �মা�া 1884440066

1387 আছা�র �শখ লৎফার �শখ ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 471128387727 01995313112 �মাবারক আলী �মা�া 1884440067

1388 লাব� �শখ �ত আ�ল খােয়র ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283877036 01914665365 �মাবারক আলী �মা�া 1884440068

1389  �গৗর ম�ল �ত পাগল চ�দ ম�ল ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868755 01754439157 �মাবারক আলী �মা�া 1884440069

1390 �মা�ন কিবর হাঃ সাহা�ি�ন হাঃ ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868755 01934490771 �মাবারক আলী �মা�া 1884440070

1391 সািব�ী ম�ল  ��দাস ম�ল মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283870011 �মাবারক আলী �মা�া 1884440071

1392 ফ�ক সরদার িবজয় সরদার ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869959 �মাবারক আলী �মা�া 1884440072

1393 পলাশ ম�ল পরন�য় ম�ল ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869505 01911094222 �মাবারক আলী �মা�া 1884440073

1394 িদপংকর সরদার রবী� নাথ সরদার ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283870079 �মাবারক আলী �মা�া 1884440074

1395 িনমাই ম�ল জগব� ম�ল ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869960 01885672799 �মাবারক আলী �মা�া 1884440075

1396 পলাশ ম�ল �ত জগব� ম�ল ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869982 01929389153 �মাবারক আলী �মা�া 1884440076

1397 আেলা ম�ল প�া� ম�ল মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283870098 01946434199 �মাবারক আলী �মা�া 1884440077

1398 রিহমা �বগম িব�াল ডালী ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711271000029 01575088249 �মাবারক আলী �মা�া 1884440078

1399 অিখলা রানী সরদার �েবাধ সরদার ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869512 01942295796 �মাবারক আলী �মা�া 1884440079

1400 কিনকা ম�ল সমােরশ ম�ল মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283870043 �মাবারক আলী �মা�া 1884440080

1401 িরিজয়া �বগম ওয়ােজত আলী মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868607 01904958729 �মাবারক আলী �মা�া 1884440081

1402 সর�তী িব�াস রনজীত িব�াস মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869899 01999626196 �মাবারক আলী �মা�া 1884440082



1403 জাহাবাকস ফিকর ওয়ােজত আলী ফিকর ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868822 01409243077 �মাবারক আলী �মা�া 1884440083

1404 �মাঃ ওসমান সানা �হােসন সানা ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 7347052446 01928247606 �মাবারক আলী �মা�া 1884440084

1405 উ�ল �মার সরদার শশংক সরদার ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869518 01886591159 �মাবারক আলী �মা�া 1884440085

1406 এস এম আলী হায়দার পীর আলী �শখ ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283877393 01811795313 �মাবারক আলী �মা�া 1884440086

1407 �রজাহান �বগম   �রজাউল �মা�া মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868605 �মাবারক আলী �মা�া 1884440087

1408 িমনা�ল �শখ আ� ব�ার �শখ ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868891 01921728565 �মাবারক আলী �মা�া 1884440088

1409 হািকম সরদার এরফান সরদার ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283877294 01306518783 �মাবারক আলী �মা�া 1884440089

1410 �পন রায় নারায়ন রায় ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283887087 �মাবারক আলী �মা�া 1884440090

1411 বি�য়ার �শখ শহাজান �শখ ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283877776 0193745122 �মাবারক আলী �মা�া 1884440091

1412  �মাঃ ছওকাত হাওলাদার িলয়াকত হালদার ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868722 01954643472 �মাবারক আলী �মা�া 1884440092

1413 হিরচ�দ বাছাড় �ধীর বাছাড় ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869602 01986571464 �মাবারক আলী �মা�া 1884440093

1414 খানজাহন �মা�া ইয়া�ব �মা�া ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868793 01969800832 �মাবারক আলী �মা�া 1884440094

1415 হায়দার �শখ শাহাজান �শখ ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283877167 01811795313 �মাবারক আলী �মা�া 1884440095

1416 িবমল ম�ল কালাচ�দ ম�ল ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869760 01902494230 �মাবারক আলী �মা�া 1884440096

1417 রিফ�ল �শখ �ত আ� ব�ার �শখ ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868843 �মাবারক আলী �মা�া 1884440097

1418  �খােদজা িবিব আঃ আিজজ �শখ মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868668 01980946817 �মাবারক আলী �মা�া 1884440098

1419 ক�না সরদার �জীত সরদার ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869519 01919486643 �মাবারক আলী �মা�া 1884440099

1420 নাইচ বালা  �ইদাস বালা  মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869859 01989325877 �মাবারক আলী �মা�া 1884440100

1421 সেলমান �শখ �ত রওশন আলী �শখ ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868959 01963235100 �মাবারক আলী �মা�া 1884440101

1422 িশউলী রায় তপন রায়  মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283000011 01735834314 �মাবারক আলী �মা�া 1884440102

1423 ম� �বগম �ত হােসম মি�ক মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868800 0192349638 �মাবারক আলী �মা�া 1884440103

1424 আঃ রা�াক আ�ল কােসম ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283861757 �মাবারক আলী �মা�া 1884440104

1425  �জােহারা �বগম নািজম উি�ন �শখ মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283877228 01956150061 �মাবারক আলী �মা�া 1884440105

1426 রািহলা �বগম �র আলী �মা�া মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868804 01919538897 �মাবারক আলী �মা�া 1884440106

1427 িসরা�ল ইসলম তােহর উি�ন ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283877111 01866429233 �মাবারক আলী �মা�া 1884440107

1428 কাি��ক িম�ী িসেব� নাথ িম�ী ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869761 01981298878 �মাবারক আলী �মা�া 1884440108



1429  �মাঃ আহ�াদ আলী আহাদ আলী সরদার ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4718663041000 01903256773 �মাবারক আলী �মা�া 1884440109

1430 সােলহা �বগম   �সাহরাব সরদার মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868769 01963235514 �মাবারক আলী �মা�া 1884440110

1431 রিহমা �বগম খািলল হালদার মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283877071 �মাবারক আলী �মা�া 1884440111

1432 রহমান হালদার আ�ল হালদার ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868740 01752139028 �মাবারক আলী �মা�া 1884440112

1433 �ি� িব�াস িনত�ন� িব�াস ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283860840 01959282443 �মাবারক আলী �মা�া 1884440113

1434 িনতাই ম�ল পাগল ম�ল ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869754 01929660388 �মাবারক আলী �মা�া 1884440114

1435 মারজান মি�ক আিজজ মি�ক ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868677 01980425648 �মাবারক আলী �মা�া 1884440115

1436 জিলল �শখ �র আলী �শখ ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868976 01940659540 �মাবারক আলী �মা�া 1884440116

1437 কমলা হলদার ��� হালদার ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869910 01962455043 �মাবারক আলী �মা�া 1884440117

1438 িন�বলা ম�ল িদনব� ম�ল ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869653 01925216609 �মাবারক আলী �মা�া 1884440118

1439  �মাঃ আবজাল �শখ হােজর �শখ ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869740 01929887670 �মাবারক আলী �মা�া 1884440119

1440 সািব�ী রানী ম�ল �ভাষ চ� ম�ল মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869526 019893628856 �মাবারক আলী �মা�া 1884440120

1441 িলটন সরদার ছা�াস সরদার ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869790 01908589345 �মাবারক আলী �মা�া 1884440121

1442 অিজত ম�ল কািলপদ ম�ল ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869597 01952134335 �মাবারক আলী �মা�া 1884440122

1443 ইমান �শখ �ত আিছর উি�ন �শখ ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 471123859486 01859632619 �মাবারক আলী �মা�া 1884440123

1444 িব�াস িজৎ ম�ল িবমল ম�ল ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869596 01980946778 �মাবারক আলী �মা�া 1884440124

1445  �মাঃ মাহা�র �শখ সােহব আলী �শখ ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283866238 01989586560 �মাবারক আলী �মা�া 1884440125

1446 কাম�ল িশকাদার  �মাবােরক িশকদার ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283877781 01934513643 �মাবারক আলী �মা�া 1884440126

1447 আই�ব আলী �শখ ম�ল �শখ ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283877134 01747432459 �মাবারক আলী �মা�া 1884440127

1448 ফাইমা �বগম রিক�ল �শখ ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868840 �মাবারক আলী �মা�া 1884440128

1449 অ�ত ম�ল িনরা�ন ম�ল ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869752 01986237334 �মাবারক আলী �মা�া 1884440129

1450 িবকাশ ম�ল সনাতন ম�ল ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869537 01920265039 �মাবারক আলী �মা�া 1884440130

1451 জ�র আলী গাজী আয়�ি�ন গাজী ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868977 01985308126 �মাবারক আলী �মা�া 1884440131

1452 �মা িব�াস স�য় রায় মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283877108 01959580985 �মাবারক আলী �মা�া 1884440132

1453 হসান সরদার হািকম সরদার ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 19914711283000000 01855564675 �মাবারক আলী �মা�া 1884440133

1454 �িব �বগম  আলতাফ সরদার মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283915221 01872397576 �মাবারক আলী �মা�া 1884440134



1455 িনভা ম�ল স�য় ম�ল মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868914 �মাবারক আলী �মা�া 1884440135

1456  �দবাশীষ সরদার নের� নাথ সরদার ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 19924711283000100 �মাবারক আলী �মা�া 1884440136

1457 িদনআলী ফিকর ওয়ােজদ আলী ফিকর ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868818 01956256043 �মাবারক আলী �মা�া 1884440137

1458 িনমাই ম�ল  �দেব� নাথ ম�ল ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869542 01980268369 �মাবারক আলী �মা�া 1884440138

1459 �কাশ ম�ল িবনয় ম�ল ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869952 01932633288 �মাবারক আলী �মা�া 1884440139

1460 ভগবতী রায় িনতাই রায় মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869923 01862799770 �মাবারক আলী �মা�া 1884440140

1461 িনত�র�ন রায় িনরা�য় রায় ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869524 01963692173 �মাবারক আলী �মা�া 1884440141

1462 কিবতা ম�ল িব�জীত ম�ল মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869715 01883681702 �মাবারক আলী �মা�া 1884440142

1463 শাি� রায় ��দাস রায় মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868935 01996899529 �মাবারক আলী �মা�া 1884440143

1464 গীতা রায়  �গৗরপদ রায় মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869000 �মাবারক আলী �মা�া 1884440144

1465 আকরাম �শখ আ�াস �শখ ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868653 01980938430 �মাবারক আলী �মা�া 1884440145

1466 রােফজা �বগম শিহ�ল মি�ক মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868883 0193282545 �মাবারক আলী �মা�া 1884440146

1467 ফােতমা �বগম শাহাদৎ গাজী মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868850 01946432902 �মাবারক আলী �মা�া 1884440147

1468 �রইসলাম সরদার  �মা�াজ সরদার ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869446 01998626488 �মাবারক আলী �মা�া 1884440148

1469 কাম�ল �শখ আ�ল হােসম �শখ ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 471128386833 01987451429 �মাবারক আলী �মা�া 1884440149

1470 মতেলব মি�ক  �ত আদম মি�ক ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868691 01773183172 �মাবারক আলী �মা�া 1884440150

1471  �দব�সাদ ম�ল নারায়ন ম�ল ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 19944711283000100 01949632398 �মাবারক আলী �মা�া 1884440151

1472 িকেশার রায় �� পদ রায় ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 19914711283000300 �মাবারক আলী �মা�া 1884440152

1473 �িফয়া �বগম  �খাকন �মা�া মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868649 �মাবারক আলী �মা�া 1884440153

1474 আ�ল কালাম সরদার �িজবার সরদার ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869448 0198846800 �মাবারক আলী �মা�া 1884440154

1475 িনিরেপন �মার সরদার রবী�  নাথ সরদার ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283877026 �মাবারক আলী �মা�া 1884440155

1476 মেনাজ কাি� হালদার  �খাকন হালদার ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869816 01918284767 �মাবারক আলী �মা�া 1884440156

1477 নারায়ান চ� িব�াস মহােদব িব�াস ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869864 01*959282443 �মাবারক আলী �মা�া 1884440157

1478 হািসনা �বগম �ত �করামত ঢালী মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868642 01730170328 �মাবারক আলী �মা�া 1884440158

1479 র�নাথ িব�াস িধরাজ িব�াস ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869834 01935014829 �মাবারক আলী �মা�া 1884440159

1480  �সারাব �শখ �ত নওয়াব আলী �শখ ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869486 01975264455 �মাবারক আলী �মা�া 1884440160



1481 চ�া রায় নারায়ন চ� রায় মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868922 �মাবারক আলী �মা�া 1884440161

1482 �সিলম ডালী  �ত রিহমব� ডালী মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868739 0185488214 �মাবারক আলী �মা�া 1884440162

1483 �� খা�ন ইউ�ফ হালদার মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868749 0192349638 �মাবারক আলী �মা�া 1884440163

1484 িব�াজীৎ রায় িদনব� রায় ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869972 01883681702 �মাবারক আলী �মা�া 1884440164

1485  �হােসন মি�ক �ত �জেহর মি�ক ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868789 01955939177 �মাবারক আলী �মা�া 1884440165

1486 শিফ�ল ইসলাম রিশদ �শখ ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868715 0194453925 �মাবারক আলী �মা�া 1884440166

1487  �মাজা�ফার ফিকর শামছার রহমান ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283877058 01995929685 �মাবারক আলী �মা�া 1884440167

1488 ঝণ �া রানী বাছড় ঠা�র বাছাড় মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 47112838695 01946609037 �মাবারক আলী �মা�া 1884440168

1489 আেনায়ারা খা�ন   �মা�াক মি�ক মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868861 �মাবারক আলী �মা�া 1884440169

1490 উষা রানী সরদার িনতাই সরদার মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283877394 01635708114 �মাবারক আলী �মা�া 1884440170

1491 শিহ�ল গাজী স�র গাজী ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283000185 01408878734 �মাবারক আলী �মা�া 1884440171

1492 আ�াস �শখ সা�াদ �শখ  ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283877218 01913290725 �মাবারক আলী �মা�া 1884440172

1493 রিশদা �বগম  �মাক�ল হাওলাদার মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868700 �মাবারক আলী �মা�া 1884440173

1494 মিরয়ম িবিব �হােসন সরদার মিহলা �িহনী পাে��মারী 9 �রখালী 4711283869255 01987040930 �মাবারক আলী �মা�া 1884440174

1495 আি�ায়া �বগম ওিল জমা�ার মিহলা �িহনী পাে��মারী 9 �রখালী 19634711283869200 �মাবারক আলী �মা�া 1884440175

1496 ��পদ ম�ল �ন � চরন ম�ল ��ষ �ষক পাে��মারী 9 �রখালী 4711283869158 01999568718 �মাবারক আলী �মা�া 1884440176

1497 আলতাফ সারদার আিজম সরদার ��ষ �ষক পাে��মারী 9 �রখালী 4711283869222 �মাবারক আলী �মা�া 1884440177

1498 কওছার সরদার মা�ার সরাদার ��ষ �ষক পাে��মারী 9 �রখালী 4711283869271 �মাবারক আলী �মা�া 1884440178

1499 কেনাক ম�ল ��মার ম�ল ��ষ �ষক পাে��মারী 9 �রখালী 4711283869166 01954643408 �মাবারক আলী �মা�া 1884440179

1500  �শাভা রানী সরাদা শশাংক সরদার মিহলা �িহনী পাে��মারী 9 �রখালী 4711283869188 �মাবারক আলী �মা�া 1884440180

1501  �তারাবালী �শখ আহ�াদ �শখ ��ষ �ষক পাে��মারী 9 �রখালী 4711283869229 �মাবারক আলী �মা�া 1884440181

1502 সা�াদ সরদার এেসম সরদার ��ষ �ষক পাে��মারী 9 �রখালী 4711283869231 01985308001 �মাবারক আলী �মা�া 1884440182

1503 সরমা রায় ��পদ রায় মিহলা �িহনী পাে��মারী 9 �রখালী 4711283868921 01944984178 �মাবারক আলী �মা�া 1884440183

1504 �ল�মারী ম�ল ��পদ ম�ল ��ষ �ষক সানেকমারা◌ী 9 �রখালী 4711283869096 01964548337 �মাবারক আলী �মা�া 1884440184

1505 নওয়াব আলী সরদার ইমান আলী সরদার ��ষ �ষক পাে��মারী 9 �রখালী 4711283877259 �মাবারক আলী �মা�া 1884440185

1506 মা�দা িবিব আিতয়ার সরদার মিহলা �িহনী পাে��মারী 9 �রখালী 4711283869239 01954167325 �মাবারক আলী �মা�া 1884440186



1507 ভি� ম�ল অ��ন �মার ম�ল মিহলা �িহনী সানেকমারা◌ী 9 �রখালী 4711283869110 01914665311 �মাবারক আলী �মা�া 1884440187

1508 �মা�র সরদার আঃ মিজদ সরদার ��ষ �ষক সানেকমারা◌ী 9 �রখালী 4711283869200 �মাবারক আলী �মা�া 1884440188

1509 ��ত হালদার িবের� নাথ হালদার ��ষ �ষক সানেকমারা◌ী 9 �রখালী 4711283869059 01998406135 �মাবারক আলী �মা�া 1884440189

1510 অমল ম�ল  �যািতস ম�ল ��ষ �ষক সানেকমারা◌ী 9 �রখালী 4711283869030 01926129613 �মাবারক আলী �মা�া 1884440190

1511 মহােদব ম�ল ��পদ ম�ল ��ষ �ষক সানেকমারা◌ী 9 �রখালী 4711283869018 01989134814 �মাবারক আলী �মা�া 1884440191

1512 উ�াসীিন ম�ল নতাই চ� ম�ল মিহলা �িহনী সানেকমারা◌ী 9 �রখালী 4711283869015 01988825955 �মাবারক আলী �মা�া 1884440192

1513 িনতীশ হালদার ঠা�র দাস হালদার ��ষ �ষক সানেকমারা◌ী 9 �রখালী 4711283869051 01929389709 �মাবারক আলী �মা�া 1884440193

1514 চ�া রানী �গালদার ��� �গালদার মিহলা �িহনী সানেকমারা◌ী 9 �রখালী 4711283869068 01950773909 �মাবারক আলী �মা�া 1884440194

1515 �ভাস চ� ম�ল িকরন চ� ম�ল ��ষ �ষক সানেকমারা◌ী 9 �রখালী 4711283869088 01937289971 �মাবারক আলী �মা�া 1884440195

1516 িবধান চ� শীল কািলপদ শীল ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869813 �মাবারক আলী �মা�া 1884440196

1517 িশবসংকর �গালদা  ��মার �গালদার ��ষ �ষক সানেকমারা◌ী 9 �রখালী 4711283869072 01950773909 �মাবারক আলী �মা�া 1884440197

1518 �মােরশ ম�ল  �যািতষ ম�ল ��ষ �ষক সানেকমারা◌ী 9 �রখালী 4711283869031 01983608784 �মাবারক আলী �মা�া 1884440198

1519  �গািব� হালদার ধীের� নাথ হালদার ��ষ �ষক পাে��মারী 9 �রখালী 4711283869058 01989613582 �মাবারক আলী �মা�া 1884440199

1520 রেমশ ম�ল  �যািতষ ম�ল ��ষ �ষক পাে��মারী 9 �রখালী 4711283869028 01935275203 �মাবারক আলী �মা�া 1884440200

1521 �� পদ ম�ল িবেনাদ ম�ল ��ষ �ষক পাে��মারী 9 �রখালী 4711283869080 01924322641 �মাবারক আলী �মা�া 1884440201

1522 মালতী ম�ল ��পদ ম�ল মিহলা �িহনী পাে��মারী 9 �রখালী 4711283869129 01927623166 �মাবারক আলী �মা�া 1884440202

1523 িনত� ম�ল �ন � চরন ম�ল ��ষ �ষক পাে��মারী 9 �রখালী 4711283869129 01952346672 �মাবারক আলী �মা�া 1884440203

1524 �র আলীম সরদার িমনাজ উি�ন সরদার ��ষ �ষক পাে��মারী 9 �রখালী 47112838698176 �মাবারক আলী �মা�া 1884440204

1525 আন�রা �বগম জিলল সরদার মিহলা �িহনী পাে��মারী 9 �রখালী 4711283877287 �মাবারক আলী �মা�া 1884440205

1526 �েবল সরদার   রহমত আলী ��ষ �ষক 9 �রখালী 19914711283000300 �মাবারক আলী �মা�া 1884440206

1527 রীতা রানী রায় র�ন রায় মিহলা �িহনী 9 �রখালী 4711283869130 01924343247 �মাবারক আলী �মা�া 1884440207

1528 িবউ� �বগম আই�ব আলী সরদার মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283877265 �মাবারক আলী �মা�া 1884440208

1529 মা�রী শীল �মােরশ শীল মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869801 01965528779 �মাবারক আলী �মা�া 1884440209

1530 অ�না শীল  �ামপদ শীল মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283861789 01991752548 �মাবারক আলী �মা�া 1884440210

1531  �মািমন মি�ক আেছর মি�ক ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283877297 01980046225 �মাবারক আলী �মা�া 1884440211

1532 �জীত �মার ম�ল িবমল ম�ল ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869799 01902494230 �মাবারক আলী �মা�া 1884440212



1533 বা�ল �শখ আ�ল খােয়র ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283877038 01914665365 �মাবারক আলী �মা�া 1884440213

1534  �রজাউল হাওলাদার ইিলয়াছ হাওলাদার ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868735 01878541641 �মাবারক আলী �মা�া 1884440214

1535 শাহানারা �বগম ফা�ক �শখ মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283877088 01985308001 �মাবারক আলী �মা�া 1884440215

1536 বাবর আলী �শখ আ�ল খােয়র ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283877039 01925676478 �মাবারক আলী �মা�া 1884440216

1537 ছা�ার সরদার শহর আলী সরদার ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869786 01863676881 �মাবারক আলী �মা�া 1884440217

1538 ওয়ািহদ মি�ক আরজান মি�ক ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868761 01927018258 �মাবারক আলী �মা�া 1884440218

1539 ফরহাদ �শখ ফজ�ল কিরম �শখ ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283877685 01910326869 �মাবারক আলী �মা�া 1884440219

1540 িদপালী িব�াস সমােরশ িব�াস ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283869868 01986911938 �মাবারক আলী �মা�া 1884440220

1541 পীরআলী �শখ  �ভালাই �শখ ��ষ �ষক �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283877624 �মাবারক আলী �মা�া 1884440221

1542 িবজলী �জায়া�া র�ন �জায়া�ার মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 19914711283000000 01987040919 �মাবারক আলী �মা�া 1884440222

1543 আছমা �বগম খানজাহান আলী �শখ মিহলা �িহনী �নারাবাদ 9 �রখালী 4711283868641 01944248701 �মাবারক আলী �মা�া 1884440223

1544  �রশপিত রায় িচ� র�ন রায় মিহলা �িহনী �নারাবাদ 6 �রখালী 4711283869893 সাই�ল ইসলাম 1919432797

1545 ছেবদ আলী িব�াস আেনায়া আলী িব�াস ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876773 01869065340 সাই�ল ইসলাম 1919432798

1546 আঃ রহমান িব�াস শাম�র রহমান িব�াস ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875928 01864139957 সাই�ল ইসলাম 1919432799

1547 িসরা�ল িব�াস �ৎফার িব�াস ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 471128300040 01765515425 সাই�ল ইসলাম 1919432800

1548 আেমনা �বগম কিবর গাজী মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4794516219710 01917075425 সাই�ল ইসলাম 1919432801

1549 জামাল গাজী �সানা গাজী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875283 01928300643 সাই�ল ইসলাম 1919432802

1550 ইসমাইল �মাড়ল  �বলােয়ত �মাড়ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875354 01993501673 সাই�ল ইসলাম 1919432803

1551 ির�া রানী সরদার  �মঘনাথ সরদার মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283875616 01908960046 সাই�ল ইসলাম 1919432804

1552 উ�াম �মার ম�ল �ধা� ম�ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876426 01922718434 সাই�ল ইসলাম 1919432805

1553 খায়�ল �মাড়ল নওেশর আলী �মাড়ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875974 019867056490 সাই�ল ইসলাম 1919432806

1554 আিছয়া �বগম িজ এম ��ল ইসলাম মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283876666 01926124697 সাই�ল ইসলাম 1919432807

1555 পা�ল ম�ল �ামী- জগী� ম�ল মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283876402 01874801426 সাই�ল ইসলাম 1919432808

1556 হািলমা �বগম রিবউ ইসলাম মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283875246 01742739645 সাই�ল ইসলাম 1919432809

1557 রেমশ ম�ল �ধার ম�ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875186 01922171816 সাই�ল ইসলাম 1919432810

1558  �নপাল ম�ল স�প ম�ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875199 সাই�ল ইসলাম 1919432811



1559 রিব� নাথ ম�ল �ত কািলপদ ম�ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875562 01922195282 সাই�ল ইসলাম 1919432812

1560 অরিব� ম�ল �ত মাি� রাম ম�ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875470 01931265238 সাই�ল ইসলাম 1919432813

1561 �শা� ম�ল �ত মিন� নাথ ম�ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875489 01950783852 সাই�ল ইসলাম 1919432814

1562 মহান� ম�ল �বন ম�ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875588 01944236340 সাই�ল ইসলাম 1919432815

1563 �িল �বগম হারান গাজী মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283875 01838996615 সাই�ল ইসলাম 1919432816

1564 বা�েদব ম�ল মিতলাল ম�ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875618 01927489412 সাই�ল ইসলাম 1919432817

1565 িক� খা উ�ল খ� ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875233 01904234181 সাই�ল ইসলাম 1919432818

1566 নওেশর আলী গাজী  �হকমত গাজী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876303 01864154125 সাই�ল ইসলাম 1919432819

1567 িশবপদ দাস �খাকন দাস ��ষ �ষক মঠবাড়ী 6 �রখালী 4711283876242 01939655765 সাই�ল ইসলাম 1919432820

1568 �ধীর দাস হাজরা পদ দাস ��ষ �ষক মঠবাড়ী 6 �রখালী 4711283876270 01911362391 সাই�ল ইসলাম 1919432821

1569 কাকা�য়া দাস অআরাধন দাস মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283876251 01834314680 সাই�ল ইসলাম 1919432822

1570  �শর আলী গাজী িনয়ামত আলী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876232 01931285486 সাই�ল ইসলাম 1919432823

1571 আবজাল সরদার আলী আহ�াদ ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 47112838300103 01911845823 সাই�ল ইসলাম 1919432824

1572 আেনায়ার হােসন আমজাদ আলী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876980 01931373008 সাই�ল ইসলাম 1919432825

1573 িকেশার ম�ল িকরন ম�ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876431 01884424302 সাই�ল ইসলাম 1919432826

1574 আির�র রহমান আিমন �মা� ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875237 01913220447 সাই�ল ইসলাম 1919432827

1575 ত�রা �বগম মািনক গাজী মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283876057 01778874860 সাই�ল ইসলাম 1919432828

1576 মহাসীন গাজী  �মাসেলম উি�ন ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876579 01835841814 সাই�ল ইসলাম 1919432829

1577 �েয়ল িব�াস আ�ল িব�াস ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283000043 01867093036 সাই�ল ইসলাম 1919432830

1578 �েরআলম িসি�কী িনয়ামত আলী গাজী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876374 01773156279 সাই�ল ইসলাম 1919432831

1579 �খজান �বগম  �ত �মাজাহার গাজী মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283876487 01923473084 সাই�ল ইসলাম 1919432832

1580  �মাজা�ফর �হােসন  �মাসেলম উি�ন ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876328 01833435311 সাই�ল ইসলাম 1919432833

1581 �লসী চ�বত� �গািব� চ�বত� মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283876951 01969777831 সাই�ল ইসলাম 1919432834

1582 জািকর �হােন রিশদ িব�াস ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875288 01969265393 সাই�ল ইসলাম 1919432835

1583  সরলা বালা ম�ল  �শা� তরফদার মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283874336 01942081070 সাই�ল ইসলাম 1919432836

1584 িমজা�র গাজী অেশর আলী গাজী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876021 01865271131 সাই�ল ইসলাম 1919432837



1585 �মাঃ িসি�ক �শখ ফেয়জউি�ন �শখ ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283864494 01834522632 সাই�ল ইসলাম 1919432838

1586 গাউস গাজী হারান আলী গাজী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875272 01857240617 সাই�ল ইসলাম 1919432839

1587 আঃ রব িব�াস আিতয়ার রহমান ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876671 01874342556 সাই�ল ইসলাম 1919432840

1588 আন�  ম�ল �িলন ম�ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876405 01791672124 সাই�ল ইসলাম 1919432841

1589 নািদরা �বগম আসলাম গাজী মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283876166 01957261049 সাই�ল ইসলাম 1919432842

1590  �মা�ফা গাজী শির��াহ গাজী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876923 01710899030 সাই�ল ইসলাম 1919432843

1591 �পন কিবরাজ নেরন কিবরাজ ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876435 01943501964 সাই�ল ইসলাম 1919432844

1592 ��দ ম�ল নেগন ম�ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876439 01969135942 সাই�ল ইসলাম 1919432845

1593 রিশদা �বগম অেমদ আলী িব�াস মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283876790 01977040514 সাই�ল ইসলাম 1919432846

1594 সােম�বান  �সানা গাজী মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283876838 01408593494 সাই�ল ইসলাম 1919432847

1595 রিহমা �বগম ছেবদ গাজী মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283876313 01907260903 সাই�ল ইসলাম 1919432848

1596 নজ�ল িব�াস  �মানেছর িব�াস ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876788 01949205971 সাই�ল ইসলাম 1919432849

1597 �ভ�া ম�ল িদন দয়াল ম�ল মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283875083 01993721520 সাই�ল ইসলাম 1919432850

1598 আসলাম গাজী হিমদ গাজী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875950 01980946850 সাই�ল ইসলাম 1919432851

1599 �সাবাহান গাজী আফসার গাজী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875329 01994251635 সাই�ল ইসলাম 1919432852

1600 রউফ ফিকর ওসমান ফিকর ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876169 01907045503 সাই�ল ইসলাম 1919432853

1601 ইমদা�ল গাজী আ�ব�ার গাজী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876538 01828158426 সাই�ল ইসলাম 1919432854

1602 �ভাতী ন�ল �ভাস চ�ল মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283875211 01845533775 সাই�ল ইসলাম 1919432855

1603 হািসনা �বগম আফসার আলী মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4798517156203 01889364293 সাই�ল ইসলাম 1919432856

1604 মই�ি�ন গাজী আকাম গাজী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876561 01864138293 সাই�ল ইসলাম 1919432857

1605  �সাবাহন গাজী আঃ গ�ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876098 01409312841 সাই�ল ইসলাম 1919432858

1606  �রশমা �বগম আসলাম �শখ মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283876819 01998411850 সাই�ল ইসলাম 1919432859

1607 শািহ�র ইসলাম শাহা�ি�ন গাজী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875995 01925228416 সাই�ল ইসলাম 1919432860

1608  �মািমন উি�ন গাজী কওছার আলী গাজী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283000222 01866540873 সাই�ল ইসলাম 1919432861

1609 শিহ�ল �মাড়ল নওেশর �মাড়ল  ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875681 01983946500 সাই�ল ইসলাম 1919432862

1610 �জা�ল ইসলাম �মাড়ল     ঐ ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876934 01980946865 সাই�ল ইসলাম 1919432863



1611 �দবাশীষ ম�ল আিদত� ম�ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875592 01918731608 সাই�ল ইসলাম 1919432864

1612 সর�তী ম�ল �ভাসী ম�ল মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283875130 01918731608 সাই�ল ইসলাম 1919432865

1613 সওকত �মাড়ল মহা�াত �মাড়ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876170 01873613459 সাই�ল ইসলাম 1919432866

1614  �মাঃ আহ�াদ আলী গাজী কওছার আলী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876189 01845795876 সাই�ল ইসলাম 1919432867

1615 �র ইসলাম �ড়াল আ�ল �মাড়ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875976 01994249558 সাই�ল ইসলাম 1919432868

1616 �জীত �মার ম�ল  �গৗর পদ ম�ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875095 01944248985 সাই�ল ইসলাম 1919432869

1617 আ� সা�ার িব�াস নওয়াব আলী িব�াস ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876518 01943582912 সাই�ল ইসলাম 1919432870

1618 আঃ ওয়া�দ ফিকর �ৎফার ফিকর ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875926 01884924166 সাই�ল ইসলাম 1919432871

1619  �মাঃ তাজা�ল ইসলাম আকবর আলী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283877302 01815089094 সাই�ল ইসলাম 1919432872

1620 আঃ হািলম িব�াস মা�া িব�াস ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876765 01941119863 সাই�ল ইসলাম 1919432873

1621 রিফ�ল ইসলাম আ� তােলব সানা  ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876648 01834031686 সাই�ল ইসলাম 1919432874

1622 আছা�ল �মাড়ল এইশার �মাড়ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875691 01932259210 সাই�ল ইসলাম 1919432875

1623 হািফ�র রহমান আজাহার আলী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4123803404204 01724221303 সাই�ল ইসলাম 1919432876

1624 আরতী রায় গেনশ রায় মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283875362 সাই�ল ইসলাম 1919432877

1625 িনিলমা ম�ল �শা� ম�ল মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283875606 01768693141 সাই�ল ইসলাম 1919432878

1626  �সাহরাফ �শখ মতেলব �শখ ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4716444052073 01963338978 সাই�ল ইসলাম 1919432879

1627 আঃ রিশদ িব�াস �মানেছাপ আলী িব�াস ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875327 01915111591 সাই�ল ইসলাম 1919432880

1628 �মীলা �গালদার সিমর �গালদা ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875520 01993721287 সাই�ল ইসলাম 1919432881

1629  �গৗর� ম�ল কািলপদ ম�ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875551 01980946499 সাই�ল ইসলাম 1919432882

1630 নজ�ল ইসলাম হারান আলী গাজী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875275 01980946502 সাই�ল ইসলাম 1919432883

1631 খােলক �মাড়ল  �বলােয়ত �মাড়ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875353 01980946540 সাই�ল ইসলাম 1919432884

1632 আনছার িব�াস আফছার িব�াস ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876935 01836598799 সাই�ল ইসলাম 1919432885

1633  �মাশারফ গাজী ��র আলী গাজী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876519 01999862686 সাই�ল ইসলাম 1919432886

1634  �কািহ�র �বগম রমজান িব�াস ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875694 01964962679 সাই�ল ইসলাম 1919432887

1635 ল�ী রানী ম�ল �ত অধীর ম�ল মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283875050 01980946938 সাই�ল ইসলাম 1919432888

1636 ��ত ম�ল �য �কা� ম�ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875074 01980946938 সাই�ল ইসলাম 1919432889



1637 জ�র গাজী সমেশর গাজী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876023 01850288299 সাই�ল ইসলাম 1919432890

1638 আয়�ি�ন গাজী শহাদাৎ গাজী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876942 01904916991 সাই�ল ইসলাম 1919432891

1639 মিশউর রহমান িব�াস আঃ মিজদ িব�াস ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876165 01926231450 সাই�ল ইসলাম 1919432892

1640 �ভাত সরদার ��ল সরদার ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876241 01839257180 সাই�ল ইসলাম 1919432893

1641 জেবদ আলী িনয়ামত আলী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876997 01922456819 সাই�ল ইসলাম 1919432894

1642 �দলয়া গাজী  �মা�ফা গাজী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876515 01855118458 সাই�ল ইসলাম 1919432895

1643 কাম��ামান িব�াস মিতয়ার িব�াস ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876184 01721008714 সাই�ল ইসলাম 1919432896

1644 �মাঃ মিন�ল �মাড়ল আ�ল �মাড়ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876861 01859562629 সাই�ল ইসলাম 1919432897

1645 ই�াহীম িব�াস ইমান আলী িব�াস ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876113 01968691047 সাই�ল ইসলাম 1919432898

1646 িফেরাজা �বগম জ�ার �মা�া মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283876118 01969817148 সাই�ল ইসলাম 1919432899

1647  �মাঃ মা�দ গাজী কওছার আলী  গাজী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876353 01682691218 সাই�ল ইসলাম 1919432900

1648  �মাজািহ�ল    ঐ ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876644 01866540449 সাই�ল ইসলাম 1919432901

1649 �ল�ম িবিব আ� �ার �মাড়ল মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283876377 01815089094 সাই�ল ইসলাম 1919432902

1650 হািব�র রহমান শির�� ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876892 01911149267 সাই�ল ইসলাম 1919432903

1651 ছ�রন �বগম আমজাদ গাজী ��ষ �ষক মঠবাড়ী 6 �রখালী 4711283876987 01911149267 সাই�ল ইসলাম 1919432904

1652 অেশাক ম�ল অ�� ম�ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876436 01736589506 সাই�ল ইসলাম 1919432905

1653 �রজয়ান �মা�া িসরাজ �মা�া ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875239 01919500584 সাই�ল ইসলাম 1919432906

1654 িশিরনা �বগম রিফ�ল ইসলাম মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283876530 01919500584 সাই�ল ইসলাম 1919432907

1655 হািফ�র রহমান রেজাত আলী গাজী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876055 01916682209 সাই�ল ইসলাম 1919432908

1656 মা�জা �বগম �েরাঢালী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876529 01827983372 সাই�ল ইসলাম 1919432909

1657  �হাসেনয়ারা ইমানআলী িব�াস ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876138 01936647966 সাই�ল ইসলাম 1919432910

1658 শিহ�ল ইসলাম জ�ার গাইন ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876706 01724533854 সাই�ল ইসলাম 1919432911

1659 হা�ন আর রিশদ কােয়ম গাজী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876643 01938682263 সাই�ল ইসলাম 1919432912

1660 ��পদ ম�ল রাজ�মার ম�ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 471128375656 সাই�ল ইসলাম 1919432913

1661 ��ত �মার ম�ল রিব� নাথ ম�ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875356 01931031801 সাই�ল ইসলাম 1919432914

1662 মিরয়ম �বগম �রমান গাজী মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283876592 01874111570 সাই�ল ইসলাম 1919432915



1663 কামাল িব�াস কওছার আলী িব�াস ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876909 01940659749 সাই�ল ইসলাম 1919432916

1664 নানক ম�ল িনিখল ম�ল ��ষ �ষক মঠবাড়ী 6 �রখালী 4711283876207 01817154144 সাই�ল ইসলাম 1919432917

1665 অেশাক দাস  �খাকন দস ��ষ �ষক মঠবাড়ী 6 �রখালী 4711283876253 01962032055 সাই�ল ইসলাম 1919432918

1666 ��ল আিমন গাজী শাহা�ি�ন গাজী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4716461132808 01965410523 সাই�ল ইসলাম 1919432919

1667 �মাইয়া  �মাহা�াদ আলী িব�াস মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283876137 01637870500 সাই�ল ইসলাম 1919432920

1668 শিফ�ল ইসলাম অিখল উি�ন ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 19904711283000100 01879954284 সাই�ল ইসলাম 1919432921

1669 �রনাহার �বগম জািমর আলী গাজী মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 471128387611 01929649112 সাই�ল ইসলাম 1919432922

1670 সাই�ল ইসলা জেবদ আলী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283000013 01913456546 সাই�ল ইসলাম 1919432923

1671 আ�ল কালাম গাজী অেশর গাজী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876116 01873614878 সাই�ল ইসলাম 1919432924

1672 মিজ�না �বগম িসরাজ গাজী মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283876964 01954625036 সাই�ল ইসলাম 1919432925

1673 িমনতী রানী সরকার িবের� নাথ সরকার মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283865491 01918522550 সাই�ল ইসলাম 1919432926

1674 আয়মন িবিব মেফজ িব�াস মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283876761 01305723384 সাই�ল ইসলাম 1919432927

1675 ছিকনা �বগম শিফ গাজী মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283000001 01907260903 সাই�ল ইসলাম 1919432928

1676 ওিহ�ল গাজী আ�ল গাজী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875932 01934864756 সাই�ল ইসলাম 1919432929

1677 ইি�স খা �েরাত আলী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875781 01933262195 সাই�ল ইসলাম 1919432930

1678 িফেরাজা খানম তক�ার আলী গাজী মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283875835 01913790872 সাই�ল ইসলাম 1919432931

1679 শিফক �শখ  �মাজাহার �শখ ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283874325 01941152342 সাই�ল ইসলাম 1919432932

1680 আলাউি�ন গাজী �ত �মানেছর গাজী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875413 01958125038 সাই�ল ইসলাম 1919432933

1681 িদনব� �গালদার সিমর �গালদার ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875583 01915962377 সাই�ল ইসলাম 1919432934

1682 ইউ�ছ গাজী �ত িজয়াদ আলী গাজী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 01826552422 সাই�ল ইসলাম 1919432935

1683 �রা�ম �মা�া �ত নােয়জ উি�ন ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875747 01404283643 সাই�ল ইসলাম 1919432936

1684 আ�ল কালাম গাজী পরি� গাজী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4788516219771 01952715636 সাই�ল ইসলাম 1919432937

1685 নাজমা �বগম  মেফজ িব�াস ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876760 01305723384 সাই�ল ইসলাম 1919432938

1686 �িচ�া ম�ল িনতাই ম�ল মিহলা �িহনী মঠবাড়ী 6 �রখালী 19764711283000000 সাই�ল ইসলাম 1919432939

1687 কিহ�র �বগম �রইসলাম গাজী মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283875381 01925058468 সাই�ল ইসলাম 1919432940

1688 ময়না �বগম আহ�াদ আলী িব�াস মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283876135 01954625053 সাই�ল ইসলাম 1919432941



1689 �লমিত �বগম িপয়া�ল িব�াস মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 01947273522 সাই�ল ইসলাম 1919432942

1690  �মা�র িব�াস আ�র রহমান ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875299 সাই�ল ইসলাম 1919432943

1691 রােশদা �বগম আ�ল গাজী মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283876528 01879689914 সাই�ল ইসলাম 1919432944

1692 মােলকা �বগম লােয়ক আলী গাজী মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283876664 সাই�ল ইসলাম 1919432945

1693 ইিলয়াছ �হােসন  �সাবাহান  ঢালী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875259 01918820934 সাই�ল ইসলাম 1919432946

1694 সামীম উি�ন গাজী জাহান আলী গাজী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876973 01858177821 সাই�ল ইসলাম 1919432947

1695  �মা�ার আলী �মাড়ল   �বতাব উি� ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875361 সাই�ল ইসলাম 1919432948

1696 আ��াহ িব�াস ওমর আলী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876677 01990537272 সাই�ল ইসলাম 1919432949

1697 আ� িসি�ক িব�াস আঃ রিশদ িব�াস ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875311 01922360412 সাই�ল ইসলাম 1919432950

1698 আশরা�ল আলী খান আরমান আলী খান ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875797 সাই�ল ইসলাম 1919432951

1699 হািজরা �বগম  সা�াদ আলী িব�াস মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283875265 01905746543 সাই�ল ইসলাম 1919432952

1700 পারভীন খা�ন  বা�ল গাজী মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283876899 01735509747 সাই�ল ইসলাম 1919432953

1701 সিবতা রানী ম�ল �ভাষ ম�ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875205 সাই�ল ইসলাম 1919432954

1702 জিলল গাজী  �মানেছাপ গাজী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283853064 01908960249 সাই�ল ইসলাম 1919432955

1703 আরিফন আলী খান বােবার আলী খান ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875783 01993501854 সাই�ল ইসলাম 1919432956

1704 িসবানী  ম�ল সদান� ম�ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875040 01909140912 সাই�ল ইসলাম 1919432957

1705 িদপালী রানী ম�ল কাি�ক  চ� ম�ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875613 01914483928 সাই�ল ইসলাম 1919432958

1706 ইিতকা �গলাদার  শশাংক �গালদার মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283875522 01993721281 সাই�ল ইসলাম 1919432959

1707 কািমরন �বগম  �মাঃ হােসম মি�ক মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283875058 01966994686 সাই�ল ইসলাম 1919432960

1708 জীবনেনছা �বগম খােলক �মাড়ল মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283874317 01922652253 সাই�ল ইসলাম 1919432961

1709 কংকর ম�ল ভ� র�ন ম�ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875541 01741535049 সাই�ল ইসলাম 1919432962

1710 নীিলমা ম�ল অেঘার ম�ল মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283873305 01936864648 সাই�ল ইসলাম 1919432963

1711 কাি��ক ম�ল �ত �ধর ম�ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875188 01961522196 সাই�ল ইসলাম 1919432964

1712 নািছমা �বগম ছ�র আলী �শখ মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283875907 01902277672 সাই�ল ইসলাম 1919432965

1713 �দীপ ম�ল িনিখল র�ন ম�ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875461 01981289760 সাই�ল ইসলাম 1919432966

1714 হািববা �বগম বািতন বাওয়ালী মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283875025 সাই�ল ইসলাম 1919432967



1715 অিসত বরন ম�ল �ত িনরাপদ ম�ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 1981498518246250 01934253324 সাই�ল ইসলাম 1919432968

1716 স�য় ম�ল হিরপদ ম�ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875159 01772239556 সাই�ল ইসলাম 1919432969

1717  �মেহ�ন খা�ন �রইসলাম �শখ মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283876828 01963846909 সাই�ল ইসলাম 1919432970

1718 পিরেতাষ ম�ল মিন� নাথ ম�ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 47112838755045 সাই�ল ইসলাম 1919432971

1719 সিবতা ম�ল  �গাপাল ম�ল মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283875149 সাই�ল ইসলাম 1919432972

1720 �কেদব ম�ল মিত লল ম�ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875540 01866540819 সাই�ল ইসলাম 1919432973

1721 আহদ আলী  ইনছার আলী �শখ ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875198 01911871377 সাই�ল ইসলাম 1919432974

1722 �রসতী ম�ল  �গাপাল ম�ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875507 01918434653 সাই�ল ইসলাম 1919432975

1723  �হমলতা ম�ল �লাল ম�ল মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283875472 01772866744 সাই�ল ইসলাম 1919432976

1724 সেরায়ার �মা�া  �দলয়া �মা�া ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875321 01949227095 সাই�ল ইসলাম 1919432977

1725 আলামীন গাজী কওছার গাজী ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876483 01918604130 সাই�ল ইসলাম 1919432978

1726 ওয়ােজদ আলী  �মানেছর িব�াস ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876795 01777891076 সাই�ল ইসলাম 1919432979

1727  �রা�ম সরদার নােজর সরদার ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283876903 01947739063 সাই�ল ইসলাম 1919432980

1728 �দব�ত ম�ল �েবাধ  ম�ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875582 01815266480 সাই�ল ইসলাম 1919432981

1729 মিজ�না �বগম পীর আলী িব�াস মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283876759 01838541496 সাই�ল ইসলাম 1919432982

1730 আন� �মার ম�ল ন�ল চ� ম�ল ��ষ �ষক ��রমহল 6 �রখালী 4711283875451 01941348588 সাই�ল ইসলাম 1919432983

1731 শাহা�র �বগম আিম�র িব�াস মিহলা �িহনী ��রমহল 6 �রখালী 4711283876132 01999280667 সাই�ল ইসলাম 1919432984
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খিড়য়াল 540

খিড়য়াল 543

ক�ান�(উ�ডা�া) 558

ক�ান� 598

ক�ান� 601

ক�ান� 605

ক�ান� 611

ক�ান� 634

বারআিড়য়া 855 01884-439916

বারআিড়য়া 859 01884-439920

বারআিড়য়া 860 01884-439921

বারআিড়য়া 865 01884-439926

বারআিড়য়া 907 01884-439968

বারআিড়য়া 924 01884-439985

বারআিড়য়া 960 01884-440021

বারআিড়য়া 965 01884-440026

বারআিড়য়া 1017 01884-440078

বারআিড়য়া 1030 01884-440091

�খদাড়া 1067 01884-440128

বার�ইয়া 1241 01728-676498

বার�ইয়া 1243 01728-676500

বার�ইয়া 1250 01728-676507

বার�ইয়া 1253 01728-676510

বার�ইয়া 1259 01728-676516



বার�ইয়া 1264 01728-676521

বার�ইয়া 1267 01728-676524

বার�ইয়া 1281 01728-676538

বার�ইয়া 1292 01728-676549

বার�ইয়া 1302 01728-676559

বার�ইয়া 1305 01728-676562

বার�ইয়া 1311 01728-676568

বার�ইয়া 1315 01728-676572

বার�ইয়া 1323 01728-676580

বার�ইয়া 1325 01728-676582

বার�ইয়া 1329 01728-676586

বার�ইয়া 1330 01728-676587

বার�ইয়া 1337 01728-676594

বার�ইয়া 1338 01728-676595

বার�ইয়া 1343 01728-676600

বার�ইয়া 1346 01728-676603

�নারাবাদ 1366 1884440046

��রমহল 1666 1919432919


