
হতদিরে র তািলকা 
িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামী নাম াম ওয়াড আইিড নং 

০১ রােকয়া                                               া: মক ল হােসন বলিদয়া ১নং  
০২ র মাহা াদ িপং: ত:আইজ ীন বলিদয়া ১নং  
০৩ ন র আলী িপং: ত: সেক ার                                                                                                                    বলিদয়া ১নং  
০৪ ফিজলা া: ত:কােদর বলিদয়া ১নং  
০৫ আ: রিশদ িপং: তওয়াজউি ন বলিদয়া ১নং  
০৬ আ: রহমান িপং ত: সােহদ আলী বলিদয়া ১নং  
০৭ মাবারক আলী িপং: ত:কােশম আলী বলিদয়া ১নং  
০৮ আসা ামান ত: নছারউি ন বলিদয়া ১নং  
০৯  লিতেফান নছা ত: নছারউ ীন মা া বলিদয়া ১নং  
১০ নছারউ ীন ত: র মাহা াদ বলিদয়া ১নং  
১১ আ: লিতফ  বলিদয়া ১নং  
১২ আিজ ল হক ত: সরাজ উি ন বলিদয়া ১নং  
১৩ আ:হািকম আ:লিতফ বলিদয়া ১নং  
১৪ আ: গিন ত: নােজম উি ন বলিদয়া ১নং  
১৫ আ:খােলক ওহাজ উি ন বলিদয়া ১নং  
১৬ আ:গিন ত: মানতাজউি ন বলিদয়া ১নং  
১৭ আ:ছ ার  ত:ওেজদ আলী বলিদয়া ১নং  
১৮ আ: আলী র মাহা াদ বলিদয়া ১নং  
১৯ হািকম মািঝ ত: হাচন আলী বলিদয়া ১নং  
২০ আ:মিজদ মািঝ ত: হাচন আলী বলিদয়া ১নং  
২১ রােকয়া ত: লহাজ মািঝ বলিদয়া ১নং  
২২ ল হক                                         ত: গজউি ন বলিদয়া ১নং  
২৩ ফিরদা া: ফিরদ হােসন বলিদয়া ১নং  
২৪ জিরনা ত: সরাজ উি ন বলিদয়া ১নং  
২৫ আ:আিজজ ত: সেক ার মািঝ বলিদয়া ১নং  
২৬ ল ইসলাম আছমত আলী মািঝ বলিদয়া ১নং  
২৭ রােকয়া আ:কােদর বলিদয়া ১নং  
২৮ মিতয়ার রহমান দিলল উি ন বলিদয়া ১নং  
২৯ হােসম র আলী বলিদয়া ১নং  
৩০ ন র আলী আইজি ন বলিদয়া ১নং  
৩১ আ:বােরক ত: মাদাে র বলিদয়া ১নং  
৩২ আশরাফ আলী ত: গজি ন বলিদয়া ১নং  
৩৩ আলমগীর ত:গ র বলিদয়া ১নং  
৩৪ শাহজাহান ত:আফসার আলী বলিদয়া ১নং  
৩৫ আ:মিজদ ত:দিলল উি ন বলিদয়া ১নং  
৩৬ মক ল  হােসন আলী বলিদয়া ১নং  
৩৭ ইউ স মেহর িব ২নং  
৩৮ এলাল আ:ছ ার িব ২নং  
৩৯ হািব র রহমান মাহা দ আলী িব ২নং  

৪০ আেনায়ার মাম াজ উি ন িব ২নং  
৪১ মিত িময়া আেদলউি ন িব ২নং  
৪২ সাবাহান রাত আলী িব ২নং  

৪৩ সেক ারআলী হােসন আলী িব ২নং  



৪৪ মিজদ আেফজ িব ২নং  

৪৫ আ াব খিবর উি ন িব ২নং  

৪৬ র ম আছমতআলী িব ২নং  

৪৭ রহমান ছবদার িব ২নং  

৪৮ ফজ ল হক সিফজ উি ন িব ২নং  

৪৯ হার ন দিলল উি ন িব ২নং  

৫০ জাহার সামেসর আলী িব ২নং  

৫১ বলা ন নছা কােসম আলী িব ২নং  

৫২ হািলম আসমত আলী িব ২নং  

৫৩ র  মেকরআলী িব ২নং  

৫৪ আিজজ মা:আ ল িব ২নং  

৫৫ আজাহার আইজি ন িব ২নং  

৫৬ আিলেহােসন আেফজ উি ন িব ২নং  

৫৭ ছয়াদ মা ম িব ২নং  

৫৮ আলকাজ জেবদ আলী িব ২নং  

৫৯ জয়নাল মিমন উি ন িব ২নং  

৬০ রিসদ আেদল উি ন িব ২নং  

৬১ হােসম বদর মাজী িব ২নং  

৬২ রিহম জেবদ আলী িব ২নং  

৬৩ রা আলকাজ িব ২নং  

৬৪ খােলক হােসম িব ২নং  

৬৫ আ:খােলক দিললউি ন চামী ৩নং  

৬৬ মাতােলব সানামি ন চামী ৩নং  

৬৭ খােলক মাহাববত চামী ৩নং  

৬৮ খােলক আেদল উি ন চামী ৩নং  

৬৯ কােদর রাতআলী চামী ৩নং  

৭০ রবা  কাবােরক চামী ৩নং  

৭১ নহার ন জয়নাল চামী ৩নং  

৭২ হােসম কিরমআলী চামী ৩নং  

৭৩ আিজজ কছমআলী চামী ৩নং  

৭৪ কােদর জাহার চামী ৩নং  

৭৫ ছাবাহান র ম চামী ৩নং  

৭৬ রেমাহা দ ন  চামী ৩নং  

৭৭ হািলেমান মিজদ চামী ৩নং  

৭৮ হােসনআলী উ াত চামী ৩নং  

৭৯ আজাহার দিলল চামী ৩নং  

৮০ আেনায়ার আহ াদ চামী ৩নং  

৮১ খােলক মাহাববত চামী ৩নং  

৮২ িছি ক নওয়াব চামী ৩নং  

৮৩ ছেক ার  মিমন চামী ৩নং  

৮৪ রেমাহা দ ল িময়া চামী ৩নং  

৮৫ র ম মাহা দ চামী ৩নং  

৮৬ আ:হািকম ছ ার চামী ৩নং  

৮৭ সাম ল হক নােজম চামী ৩নং  

৮৮ ই ফ আলী ছ ার আলী চামী ৩নং  

৮৯ খােলক হােসম চামী ৩নং  

৯০ রিফক মাহা দ আলী প েবকী ৪নং  



৯১ আ:রহমান উ াত আলী প েবকী ৪নং  

৯২ কাবােরক ওয়াজউি ন প েবকী ৪নং  

৯৩ হােসন আলী ওয়াজউি ন প েবকী ৪নং  

৯৪ আ:আিজজ রােজআলী প েবকী ৪নং  

৯৫ নিসেমান জাফরআলী প েবকী ৪নং  

৯৬ কােমলা ছাবাহান প েবকী ৪নং  

৯৭ চা  মাবােরক প েবকী ৪নং  

৯৮ রহমান এে আলী প েবকী ৪নং  

৯৯ আজাহার আ: গনী প েবকী ৪নং  

১০০ হািব র রহমান তানেজ আলী প েবকী ৪নং  

১০১ আ: ছ ার হােতম প েবকী ৪নং  

১০২ আ: আিজজ আিমন উি ন প েবকী ৪নং  

১০৩ সাবাহান মা:জামাল রাজাবাড়ী ৫নং  

১০৪ িফয়া আ: আিজজ রাজাবাড়ী ৫নং  

১০৫ মাশাররফ সেক ার আলী রাজাবাড়ী ৫নং  

১০৬ শাহ আলম আ: আিজজ রাজাবাড়ী ৫নং  

১০৭ আ: হািকম মাই ি ন রাজাবাড়ী ৫নং  

১০৮ আলাউি ন গিন িময়া রাজাবাড়ী ৫নং  

১০৯ ল হক জেবদ আলী রাজাবাড়ী ৫নং  

১১০ মিজরন হািব র রহমান রাজাবাড়ী ৫নং  

১১১ আিমরন লিতফ িময়া রাজাবাড়ী ৫নং  

১১২ ওমর আলী ওচমান আলী রাজাবাড়ী ৫নং  

১১৩ ওয়াজেদ আলী ওচমান আলী রাজাবাড়ী ৫নং  

১১৪ ছ ার আলী নিবর উি ন রাজাবাড়ী ৫নং  

১১৫ আজাহার আলী মিমন উি ন রাজাবাড়ী ৫নং  

১১৬ মক ল হােসন আ: আলী রাজাবাড়ী ৫নং  

১১৭ রােজআলী র আলী রাজাবাড়ী ৫নং  

১১৮ হািকম মানতাজ রাজাবাড়ী ৫নং  

১১৯ জেবদ আলী মিফজ উি ন রাজাবাড়ী ৫নং  

১২০ আ: রব হােসম আলী রাজাবাড়ী ৫নং  

১২১ ইউ ফ আজাহার আলী  রাজাবাড়ী ৫নং  

১২২ খােলক  রাজাবাড়ী ৫নং  

১২৩ আিজজ িম ী রােহল উি ন রাজাবাড়ী ৫নং  

১২৪ হােছন মািঝ  রাজাবাড়ী ৫নং  

১২৫ রিহমন  রাজাবাড়ী ৫নং  

১২৬ বগম কাবােরক মা: কাবােরক রাজাবাড়ী ৫নং  

১২৭ আিমেরান নছা আ: হািমদ রাজাবাড়ী ৫নং  

১২৮ ছাই ল িমজান িময়া রাজাবাড়ী ৫নং  

১২৯ কিহ র কােছম আলী রাজাবাড়ী ৫নং  

১৩০ আয়না মিত      তানেজ আলী রাজাবাড়ী ৫নং  

১৩১ মেনায়ারা বাদশা িময়া রাজাবাড়ী ৫নং  

১৩২ আি য়া লাল িময়া রাজাবাড়ী ৫নং  

১৩৩ ফিজলা বগম সেক ার রাজাবাড়ী ৫নং  

১৩৪ আিমনা খা ন হােসম আলী রাজাবাড়ী ৫নং  

১৩৫ িরিজয়া রিফ ল রাজাবাড়ী ৫নং  

১৩৬ ছায়ারফ র ম আলী রাজাবাড়ী ৫নং  



১৩৭ শাজাহান র স ম রাজাবাড়ী ৫নং  

১৩৮ ঈসমাইল সােহদ আলী রাজাবাড়ী ৫নং  

১৩৯ মািনক হােছন আলী রাজাবাড়ী ৫নং  

১৪০ এলাল িময়া হােসম আলী রাজাবাড়ী ৫নং  

১৪১ আ: হািকম আ: জয়নাল রাজাবাড়ী ৫নং  

১৪২ রিশদ িময়া র মাহা াদ রাজাবাড়ী ৫নং  

১৪৩ আ: হািলম আ াব আলী রাজাবাড়ী ৫নং  

১৪৪ আিমর জামাল হােসন রাজাবাড়ী ৫নং  

১৪৫ ছয় র রহমান সাইজি ন রাজাবাড়ী ৫নং  

১৪৬ মহািসন জামাল রাজাবাড়ী ৫নং  

১৪৭ আিকেমান তফর রহমান রাজাবাড়ী ৫নং  

১৪৮ মেহর ন নছা আ:খােলক রাজাবাড়ী ৫নং  

১৪৯ দােলনা ফজ  রাজাবাড়ী ৫নং  

১৫০ আিমর হােসন আমেজদ আলী রাজাবাড়ী ৫নং  

১৫১ আিক ন নছাল আ:রব রাজাবাড়ী ৫নং  

১৫২ রতন িপতা- ত মাঃ কােছম আলী িব া  ৬নং  

১৫৩ ছাবাহান  িব া  ৬নং  

১৫৪ জাহার ল  িব া  ৬নং  

১৫৫ মজ  িপতা- সিফজ উি ন িব া  ৬নং  

১৫৬ আঃ মিজদ ফিকর িপতা- হােসন ফিকর িব া  ৬নং  

১৫৭ আলমগীর হােসন িপতা- মাজাে ল ফিকর িব া  ৬নং  

১৫৮ রিফক িপতা- স িব া  ৬নং  

১৫৯ লালেমান িবিব ামী- আঃ গিণ িব া  ৬নং  

১৬০ ইউ ছ িপতা- হােচন আলী ফিকর িব া  ৬নং  

১৬১ ফজ ল হক িপতা- আইনউি ন ফিকর িব া  ৬নং  

১৬২ িরিজয়া ামী- ত আঃ কােদর িব া  ৬নং  

১৬৩ সািহদা িপতা- ছাবাহান িব া  ৬নং  

১৬৪ বগমী ামী- ত কাবােরক িব া  ৬নং  

১৬৫ আঃ মিজদ িপতা- ধাই চৗ রী িব া  ৬নং  

১৬৬ আঃ বােরক ইছমাইল চৗ রী িব া  ৬নং  

১৬৭ বগম ামী- ত আতাহার আলী িব া  ৬নং  



১৬৮ বগম ামী- ত মাকেছদ আলী িব া  ৬নং  

১৬৯ মিহউি ন িপতা- আঃ মিজদ িব া  ৬নং  

১৭০ রিফক িপতা- আজাহার িব া  ৬নং  

১৭১ আঃ কােদর িপতা- ার আলী িব া  ৬নং  

১৭২ হািনফ  িপতা- খির উি ন িব া  ৬নং  

১৭৩ আঃ হােমদ িপতা- মেছর আলী িব া  ৬নং  

১৭৪ িফেরাজা ামী- ত লতান িব া  ৬নং  

১৭৫ নজর ল িপতা- মাতােলব িব া  ৬নং  

১৭৬ শািহন আঃ খােলক িব া  ৬নং  

১৭৭ িফেরাজা মাবােরক হােসন িব া  ৬নং  

১৭৮ আঃ হািলম িপতা- মাঃ কােছম আলী িব া  ৬নং  

১৭৯ হািব র রহমান িপতা- আেনর উি ন িব া  ৬নং  

১৮০ তাছিলমা  িপতা- সাম ল হক িব া  ৬নং  

১৮১ মা ম িপতা- মাসারফ িব া  ৬নং  

১৮২ দা িপতা- আঃ ছালাম িব া  ৬নং  

১৮৩ মমতা িপতা- সাম ল হক িব া  ৬নং  

১৮৪ মা ম িপতা-শা জাহান িব া  ৬নং  

১৮৫ নাইউম িপতা- আঃ ছাবাহান িব া  ৬নং  

১৮৬ বগম ামী- নজব আলী িব া  ৬নং  

১৮৭ র মানা িপতা- আ াব আলী িব া  ৬নং  

১৮৯ আঃ রিশদ িপতা- শা জাহান িব া  ৬নং  

১৯০ আঃ রিশদ িপতা- মাঃ আলকাজ িব া  ৬নং  

১৯১ জিরনা ামী- মাঃ মাবারক িব া  ৬নং  

১৯২ রািশদা ামী- হােসম আলী িব া  ৬নং  

১৯৩ বগম ামী- শাহ আলম িব া  ৬নং  

১৯৪ রােবয়া ামী- আঃ হােমদ িব া  ৬নং  

১৯৫ ফিজলা ামী- ছােদমান িব া  ৬নং  

১৯৬ আিমরন ামী- ছেলমান িব া  ৬নং  

১৯৭ দেলায়ারা িপতা- আেশ দ আলী িব া  ৬নং  

১৯৮ হািলমা ামী- ইছমাইল িব া  ৬নং  

১৯৯ সাম নে ্হার িপতা- রােজ আলী িব া  ৬নং  



২০০ রানা িপতা- সয়া র রহমান িব া  ৬নং  

২০১ ফজ ল হক িপতা- এছমাইল িব া  ৬নং  

২০২ আঃ ছাবাহান িপতা- জাফর আলী িব া  ৬নং  

২০৩ বগম ামী- আঃ আিজজ িব া  ৬নং  

২০৪ তাতা িপতা- মাকেছদ আলী িব া  ৬নং  

২০৫ ন র আলী িপতা- আফতার আলী িব া  ৬নং  

২০৬ আঃ মােলক িপতা- ওহাজ উি ন িব া  ৬নং  

২০৭ মমতাজ ামী- মাজাহার আলী িব া  ৬নং  

২০৮ আঃ ম ান িপতা- জাফর আলী িব া  ৬নং  

২০৯ জালাল িপতা- আিমন ফিকর িব া  ৬নং  

২১০ মিরনা িপতা- আিমন ফিকর িব া  ৬নং  

২১১ জেবদা িপতা- আিমন ফিকর িব া  ৬নং  

২১২ বা মিত ামী- আঃ কােদর িব া  ৬নং  

২১৩ খােদজা িপতা-ছিবর উি ন িব া  ৬নং  

২১৪ রিহমন ামী- র হােসন িব া  ৬নং  

২১৫ কিহ র বগম ামী- হােসম আলী িব া  ৬নং  

২১৬ িমজান িপতা- আঃ গিন িব া  ৬নং  

২১৭ ছােলহা ামী- লাল িময়া িব া  ৬নং  

২১৮ মিজবর িপতা- আরেশদ আলী িব া  ৬নং  

২১৯ বগম ামী- র ম আলী িব া  ৬নং  

২২০ আনছার িপতা- মহববত আলী িব া  ৬নং  

২২১ আঃ হােমদ িপতা- মহববত আলী িব া  ৬নং  

২২২ মাহা দ আলী আিমন উি ন   উিড় িনয়া  ৭নং  

২২৩  তায়ব আলী গজি ন উিড় িনয়া  ৭নং  

২২৪ জয়নাল আলম মাজী উিড় িনয়া  ৭নং  

২২৫ মিজদ হােসম আলী উিড় িনয়া  ৭নং  

২২৬ সামেমর ন র আলী উিড় িনয়া  ৭নং  

২২৭ রাত মাজী মায়াে ম উিড় িনয়া  ৭নং  

২২৮ আেদল মনাজ উি ন উিড় িনয়া  ৭নং  

২২৯ আলম রহমান উিড় িনয়া  ৭নং  

২৩০ মিতয়ার  সাহাবি ন উিড় িনয়া  ৭নং  



২৩১ চা  কােদর উিড় িনয়া  ৭নং  

২৩২ এনা ল গিন উিড় িনয়া  ৭নং  

২৩৩ রিশদ গিন উিড় িনয়া  ৭নং  

২৩৪ মিতয়ার লাকমান উিড় িনয়া  ৭নং  

২৩৫ মক ল মিমন উি ন উিড় িনয়া  ৭নং  

২৩৬ আ:রব .................... উিড় িনয়া  ৭নং  

২৩৭ মাসারফ মিমন উি ন উিড় িনয়া  ৭নং  

২৩৮ রহমান তােফল উি ন উিড় িনয়া  ৭নং  

২৩৯ মইন উি ন কানাই মাজী উিড় িনয়া  ৭নং  

২৪০ ম ান রহমান উিড় িনয়া  ৭নং  

২৪১ ছেদমান ইমান উি ন উিড় িনয়া  ৭নং  

২৪২ জালাল আেদল উিড় িনয়া  ৭নং  

২৪৩ বােরক আইজি ন উিড় িনয়া  ৭নং  

২৪৪ হািকম কই জি ন উিড় িনয়া  ৭নং  

২৪৫ মক ল আেফজ উিড় িনয়া  ৭নং  

২৪৬ ম ান ওেকল উিড় িনয়া  ৭নং  

২৪৭ আজাহার ওেকল উিড় িনয়া  ৭নং  

২৪৮ আমেজদ আেদল উিড় িনয়া  ৭নং  

২৪৯ ছ ার মীনাজ উি ন উিড় িনয়া  ৭নং  

২৫০ ল ম কােদর আলী উিড় িনয়া  ৭নং  

২৫১ র জাহান র েমল া উিড় িনয়া  ৭নং  

২৫২ আছমা র েমল া উিড় িনয়া  ৭নং  

২৫৩ মেমনা সয়াদ উিড় িনয়া  ৭নং  

২৫৪ আেমনা হািনফ উিড় িনয়া  ৭নং  

২৫৫ সােহদা রহমান উিড় িনয়া  ৭নং  

২৫৬ আয়সািবিব গ রআলী উিড় িনয়া  ৭নং  

২৫৭ আিছয়া বগম সামেসর আলী িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৫৮ জাহানারা আ:ম ান িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৫৯ মা:আজাহার আলী ছিলম উি ন িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৬০ ছ ার মসেলম িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৬১ মিজবর সেক ার িজলাবাড়ী  ৮নং   



২৬২ আ:কােদর বাহাদ আলী িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৬৩ কিরেমান আদম আলী িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৬৪ আ:মিজদ ফরেদৗছ িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৬৫ রিহেমান হেসম িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৬৬ মিফজ উি ন আইন উি ন িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৬৭ রিহেমান মফেসর িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৬৮ বগমী রেমাহা দ িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৬৯ িরিজয়া মিতয়ার রহমান িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৭০ আ  হাসান নােজম উি ন িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৭১ রােবয়া নািসর উি ন িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৭২ আিছয়া আ াব আলী িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৭৩ মিতয়ার রহমান আেদল উি ন িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৭৪ মাজাে ল মাইনি ন িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৭৫ জয়েতান ন র আলী িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৭৬ র ল হক আ:গিন িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৭৭ জাহানারা জয়নাল িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৭৮ আেনায়ার মেফজ কারী িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৭৯ মাসারফ মেফজ কারী িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৮০ সাম ল হক মেফজ উি ন িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৮১ ছয়াদ িসকদার সরাজ িসকদার িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৮২ আ:খােলক জাহার আলী িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৮৩ শাহাদাত রাত আলী িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৮৪ মাজাে ল হক মাইনউি ন িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৮৫ লিতফ আছমত আলী িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৮৬ আ:মিজদ জানাবআলী িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৮৭ মক ল  তানেজ আলী িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৮৮ লাকমান মিমন উি ন িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৮৯ রজাহান মহা াদ আলী িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৯০ বলা নেনছা আ াব আলী িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৯১ আমেজদ হােসন ................................ িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৯২ ছ রা বগম হায়দার আলী িজলাবাড়ী  ৮নং   



২৯৩ মিজদ মেহর আলী িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৯৪ আ:মিজদ এম াজ উি ন িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৯৫ আফছার উ াত আলী িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৯৬ হােঝরা আেশ দ আলী িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৯৭ কােদর িময়া িহল উি ন িজলাবাড়ী  ৮নং   

২৯৮ লািব হালদার জগদীশ কাটািপটািনয়া ৯নং  

২৯৯ আল াদী খর ন কাটািপটািনয়া ৯নং  

৩০০ মিত িসকদার ষণকাম  কাটািপটািনয়া ৯নং  

৩০১ র  ধীেরন কাটািপটািনয়া ৯নং  

৩০২ কর না জগদীশ কাটািপটািনয়া ৯নং  

৩০৩ চিরতা শেল  নাথ কাটািপটািনয়া ৯নং  

৩০৪ স া রানী পিবএ হালদার কাটািপটািনয়া ৯নং  

৩০৫ গেনশ বাবা  কাটািপটািনয়া ৯নং  

৩০৬ ব ল রানী মিত  নাথ কানা কাটািপটািনয়া ৯নং  

৩০৭ ােন  নাথ রায় উেপন কাটািপটািনয়া ৯নং  

৩০৮ জনাদ ন যােগ  কাটািপটািনয়া ৯নং  

৩০৯ ি েজন উেমশ কাটািপটািনয়া ৯নং  

৩১০ মেহদী লাল শখ কাটািপটািনয়া ৯নং  

৩১১ িনয়িত রানী রাখাল কাটািপটািনয়া ৯নং  

৩১২ ধা;  কািতক কাটািপটািনয়া ৯নং  

৩১৩ স ীব ােন  কাটািপটািনয়া ৯নং  

৩১৪ অিমত রায়  হিরদাস কাটািপটািনয়া ৯নং  

 


