
বয়  ভাতা 
 

িমক 
নং 

     নাম    িপতা/ ামীর নাম   াম ওয়াড  আইিড নং 

০১ িপয়া ম ান বলিদয়া ০১  
০২ মাহা দ আলী গিন িময়া বলিদয়া ০১  
০৩ সাম ল হক রােজ আলী বলিদয়া ০১  
০৪ সােহয়া মিজদ বলিদয়া ০১  
০৫ আিছয়া শাহজাহান বলিদয়া ০১  
০৬ ছােলহা আতাহার বলিদয়া ০১  
০৭ আিজজ রােহম আলী বলিদয়া ০১  
০৮ সাবাহান হােচন আলী বলিদয়া ০১  
০৯ আজাহার আলী কােসম আলী বলিদয়া ০১  
১০ মিরনা বগম শহর আলী বলিদয়া ০১  
১১ কােছম আলী মনাজ উি ন বলিদয়া ০১  
১২ েলখা বগম সােদমান বলিদয়া ০১  
১৩ ছিকনা জাহার আলী বলিদয়া ০১  
১৪ বােরক মাদােছর বলিদয়া ০১  
১৫ আ: কােদর আ: কােদর বলিদয়া ০১  
১৬ হােসন আলী র আলী বলিদয়া ০১  
১৭ িরিজয়া আ াব আলী বলিদয়া ০১  
১৮ মােজদা আ াব আলী বলিদয়া ০১  
১৯ সািফয়া আেনায়ার হােসন বলিদয়া ০১  
২০ সািফয়া ম ান বলিদয়া ০১  
২১ জ রা বগম আলী হােসন বলিদয়া ০১  
২২ শিহ ল ইসলাম আছমত আলী বলিদয়া ০১  
২৩ মািনক িময়া সাহরাব আলী বলিদয়া ০১  
২৪ হােজরা হািব র রহমান বলিদয়া ০১  
২৫ শাহজাহান ওয়ােহদ আলী বলিদয়া ০১  
২৬ মিজবর মনাজ উি ন বলিদয়া ০১  
২৭ ছােলহা আিজজ বলিদয়া ০১  
২৮ ল হক নবীর উি ন বলিদয়া ০১  
২৯ আ: খােলক ওহাজ উি ন বলিদয়া ০১  
৩০ আিজেমান বােরক বলিদয়া ০১  
৩১ মিজবর দিলল উি ন বলিদয়া ০১  
৩২ জাহা র আজাহার আলী বলিদয়া ০১  
৩৩ আ: কােদর িময়া র ক আলী বলিদয়া ০১  
৩৪ আ: খােলক সাই ি ন বলিদয়া ০১  
৩৫ িফয়া সাহারব বলিদয়া ০১  
৩৬ সামেসর আলী করামত আলী বলিদয়া ০১  
৩৭ রিহমা তয়ব আলী বলিদয়া ০১  
৩৮ রিহেমান মাতাহার বলিদয়া ০১  
৩৯ বােরক বিসর উি ন বলিদয়া ০১  
৪০ আেনায়ারা কােশম আলী বলিদয়া ০১  
৪১ রােহলা আতাহার বলিদয়া ০১  
৪২ শামেসর আলী আেদল উি ন বলিদয়া ০১  
৪৩ জিমলা কােশম আলী বলিদয়া ০১  
৪৪ আ: রহমান উ ত আলী বলিদয়া ০১  
৪৫ াহার লিতফ িময়া বলিদয়া ০১  
৪৬ রজাহান ম ান বলিদয়া ০১  
৪৭ ফিজলা খা ন আ: মিজদ বলিদয়া ০১  
৪৮ হােশম আলী ছবদার আলী বলিদয়া ০১  
৪৯ আিমর হােসন মনাজ উি ন বলিদয়া ০১  



৫০ ফােতমা বগম আ: রহমান বলিদয়া ০১  
৫১ গিন িময়া সেক ার আলী বলিদয়া ০১  
৫২ মিজদ ওহােজদ আলী বলিদয়া ০১  
৫৩ মা ার হােসন বা লাল বলিদয়া ০১  
৫৪ ম ান িময়া কােজম বলিদয়া ০১  
৫৫ আিমন শাহ র মাহা দ বলিদয়া ০১  
৫৬ আেলয়া আিজ ল হক বলিদয়া ০১  
৫৭ পা ল র হােসন বলিদয়া ০১  
৫৮ আ: হািকম রাত আলী বলিদয়া ০১  
৫৯ নািজ ন র মাহা দ  বলিদয়া ০১  
৬০ আ: হািকম ওহাব আলী বলিদয়া ০১  
৬১ কিহ র সেক ার আলী বলিদয়া ০১  
৬২ িসি ক িময়া হােচন আলী বলিদয়া ০১  
৬৩ কিহ র মাহা দ আলী িব ০২  
৬৪ আ: সওার জার উি ন িব ০২  
৬৫ সামেসর আলী কােসম উি ন িব ০২  
৬৬ হািলমা বগম আলী হােসন িব ০২  
৬৭ হািকম িময়া িহল উি ন িব ০২  
৬৮ সােহব আলী বদর উি ন িব ০২  
৬৯ সফালী বগম ল ইসলাম িব ০২  
৭০ আ:রহমান মহ দ আলী িব ০২  
৭১ ফিজলা জয়নাল আেবদীন িব ০২  
৭২ রােকয়া বগম হােফজ আ: খােলক িব ০২  
৭৩ ছােহরা মিজবর রহমান িব ০২  
৭৪ মেনায়ারা মহ দ আলী িব ০২  
৭৫ হােজরা বগম আনছার আলী িব ০২  
৭৬ সামেসর আলী আছমত আলী িব ০২  
৭৭ িফেরাজা হািব র রহমান িব ০২  
৭৮ ৎ ন নাহার আেনায়ার িব ০২  
৭৯ সােহদ আলী জামাল হােসন িব ০২  
৮০ মাজাহার আলী শরাজ উি ন িব ০২  
৮১ তাফাে ল কালাদ মািঝ িব ০২  
৮২ আেনায়ারা আেকল উি ন িব ০২  
৮৩ আেনায়ারা জালাল িব ০২  
৮৪ মক ল হােসন আজাহার িব ০২  
৮৫ স রা খা ন ন র আলী িব ০২  
৮৬ পিরেমান আলী হােসন িব ০২  
৮৭ আেলয়া ম ান িব ০২  
৮৮ লতান িময়া মহবত আলী িব ০২  
৮৯ আছমত আলী ার আলী িব ০২  
৯০ জিরনা সাম র হক িব ০২  
৯১ জালাল মনাজ উি ন িব ০২  
৯২ মিজদ আেদল িব ০২  
৯৩ র জাহান হােসন িব ০২  
৯৪ আি য়া আলতাফ িব ০২  
৯৫ ল হক মসেলম আলী িব ০২  
৯৬ ফজ ল হক মসেলম আলী িব ০২  
৯৭ জাহানারা সামেশর আলী িব ০২  
৯৮ র জাহান কািসম উি ন িব ০২  
৯৯ হােসম আলী সাইজ উি ন িব ০২  
১০০ জিরনা আিজজ িব ০২  
১০১ হােজরা িবিব মায়াে ম িব ০২  
১০২ আ: হািকম রাত আলী িব ০২  



১০৩ রােজ আলী আিমর িব ০২  
১০৪ জাহা র আ: কােদর িব ০২  
১০৫ ি য়া মহিসন িব ০২  
১০৬ িপয়ারা বগম কা  িময়া িব ০২  
১০৭ জয়নাল আেবদীন দিলল উি ন িব ০২  
১০৮ আেমনা বগম র হােসন িব ০২  
১০৯ ত রা হলাল উি ন িব ০২  
১১০ আেলয়া আ: মিজদ িব ০২  
১১১ আেলকজান মসেলম িব ০২  
১১২ ামান িগয়াস উি ন িব ০২  
১১৩ তারা মান আ: আিজজ িব ০২  
১১৪ নািছমা মাহা দ িব ০২  
১১৫ আ: রহমান মাহা দ িব ০২  
১১৬ িপয়ারা বগম তাফাে ল িব ০২  
১১৭ ইউ ফ আলী হােসম আলী িব ০২  
১১৮ জিরনা হমােয়ত উি ন িব ০২  
১১৯ সািফয়া বগম শিহ াহ িব ০২  
১২০ আেনায়ারা ল হক িব ০২  
১২১ ন র আলী আেছর আলী িব ০২  
১২২ ব ল জান ামী মাদাে র আলী রাজাবাড়ী ০৫  
১২৩ র জাহান ামী সাবাহান রাজাবাড় ০৫  
১২৪ ম য়ারা ামী ত রশীদ রাজাবাড়ী ০৫  
১২৫ জাহানারা লালিময়া চামী ০৩  
১২৬ রিহেমান ইসমাইল চামী ০৩  
১২৭ মিতজান সাছারাফ আলী চামী ০৩  
১২৮ রাত আলী আিমন উি ন চামী ০৩  
১২৯ আ: ম ান আছমত আলী চামী ০৩  
১৩০ আ ল কালাম এে  আলী চামী ০৩  
১৩১ ফােতমা আিজজ চামী ০৩  
১৩২ মিতউন নছা সেক ার চামী ০৩  
১৩৩ জেবদা খা ন ম আলী চামী ০৩  
১৩৪ স রা খা ন কােছম আলী চামী ০৩  
১৩৫ ছােলহা জয়নাল চামী ০৩  
১৩৬ রওশন আরা গৗজ উি ন চামী ০৩  
১৩৭ হাসনা বা  মাসারফ চামী ০৩  
১৩৮ কাবােরক আলী হােচন আলী চামী ০৩  
১৩৯ আেমনা র হােসন চামী ০৩  
১৪০ জাহার দিলল উি ন চামী ০৩  
১৪১ সেক ার আিজম উি ন চামী ০৩  
১৪২ আ: মিজদ িময়া ছ ার আলী চামী ০৩  
১৪৩ আ:রব িময়া মিজবর রহমান চামী ০৩  
১৪৪ েলখা হােসম আলী চামী ০৩  
১৪৫ রিহমা ন র আলী চামী ০৩  
১৪৬ িমনারা র মাহা দ চামী ০৩  
১৪৭ মােলকা হােমদ চামী ০৩  
১৪৮ মেনায়ারা ওসমান চামী ০৩  
১৪৯ জয়বান বগম আ য়াল চামী ০৩  
১৫০ পয়গমবর আিজম উি ন চামী ০৩  
১৫১ জাহার আলী সাইজ উি ন চামী ০৩  
১৫২ আ ল কােসম তানেজ আলী চামী ০৩  
১৫৩ আেমনা সানাম উি ন চামী ০৩  
১৫৪ আিমেরান তয়ব আলী চামী ০৩  
১৫৫ িরনা বগম সরজাহান চামী ০৩  



১৫৬ মেনায়ারা আ: কােদর চামী ০৩  
১৫৭ আেনায়ারা আজাহার আলী চামী ০৩  
১৫৮ আ: বােরক আিজজ চামী ০৩  
১৫৯ এিকন আলী আইন উি ন চামী ০৩  
১৬০ আ ল আিজজ আফছার আলী চামী ০৩  
১৬১ ন র আলী কদম আলী চামী ০৩  
১৬২ শহরবা  জেবদ আলী চামী ০৩  
১৬৩ খাই ন নছা হািকম চামী ০৩  
১৬৪ মাক ন নছা র মাহা দ চামী ০৩  
১৬৫ রিহমা আ  বকর চামী ০৩  
১৬৬ পািখেমান আিজজ চামী ০৩  
১৬৭ িফয়া জয়নাব চামী ০৩  
১৬৮ জাহরা হােতম আলী চামী ০৩  
১৬৯ আজাহার ছাবাহান চামী ০৩  
১৭০ আলী হােসন র আলী চামী ০৩  
১৭১ বা  িবিব আইজউি ন চামী ০৩  
১৭২ আয়শা খা ন ওসমান গিন চামী ০৩  
১৭৩ িবলিকস আিজজ চামী ০৩  
১৭৪ জয়নাব িবিব গিন িময়া চামী ০৩  
১৭৫ সাহরব খারেসদ আলী চামী ০৩  
১৭৬ ম আলী মাহা দ আলী চামী ০৩  
১৭৭ আ: রহমান সাইজ উি ন চামী ০৩  
১৭৮ গ র আলী মনাজ উি ন চামী ০৩  
১৭৯ রেমাহা দ আিম উি ন প েবকী ০৪  
১৮০ মািনক িময়া আে  আলী প েবকী ০৪  
১৮১ আিজজ সইজ উি ন প েবকী ০৪  
১৮২ আফছার আলী আ:গিন প েবকী ০৪  
১৮৩ সাই র রহমান জানাব আলী প েবকী ০৪  
১৮৪ আউব আলী রােজ আলী প েবকী ০৪  
১৮৫ মমতাজ বগম আদম আলী প েবকী ০৪  
১৮৬ িন ফা বগম আউব আলী প েবকী ০৪  
১৮৭ সাম ল হক ছােলম আলী প েবকী ০৪  
১৮৮ আেনায়ারা আজাহার আলী প েবকী ০৪  
১৮৯ হােসম আলী ইমান উি ন প েবকী ০৪  
১৯০ সাহরাব আলী দিলল উি ন প েবকী ০৪  
১৯১ আ: রব সামেশর আলী প েবকী ০৪  
১৯২ আজাহারআলী কােজম আলী প েবকী ০৪  
১৯৩ সােলহা মাতাহার আলী প েবকী ০৪  
১৯৪ খািদজা ওয়ােজদ আলী প েবকী ০৪  
১৯৫ জিরনা বগম সওার প েবকী ০৪  
১৯৬ মাসারফ মহবত আরী প েবকী ০৪  
১৯৭ আফসার মহবত আর প েবকী ০৪  
১৯৮ সেক ার আলী স  িমযা প েবকী ০৪  
১৯৯ লতানা আিজ ল হক প েবকী ০৪  
২০০ আেনায়ারা শােহদ আলী প েবকী ০৪  
২০১ মাকাে স সানা ি ন প েবকী ০৪  
২০২ জিরনা আ: জ ার প েবকী ০৪  
২০৩ ফােতমা সরফ উি ন প েবকী ০৪  
২০৪ কােছম আলী মনাজ উি ন প েবকী ০৪  
২০৫ ল হক আিমন উি ন প েবকী ০৪  
২০৬ পািখেরান আজাহার প েবকী ০৪  
২০৭ ছােলহা আ: কােদর প েবকী ০৪  
২০৮ আিছয়া আমজাত প েবকী ০৪  



২০৯ শাহাদাৎ হােসন সেক ার আলী প েবকী ০৪  
২১০ আ: লিতফ ছেরায়ার প েবকী ০৪  
২১১ আেনায়ারা সিফজ উি ন প েবকী ০৪  
২১২ হািব র রহমান লহাজ উি ন প েবকী ০৪  
২১৩ ছওার িময়া  রােজন আলী প েবকী ০৪  
২১৪ হােচবান রহমান প েবকী ০৪  
২১৫ হািরেচান  জালাল প েবকী ০৪  
২১৬ ল ম বগম মক র হােসন প েবকী ০৪  
২১৭ আলতা বা  র ব আলী প েবকী ০৪  
২১৮  আিজজ ইমাম উি ন প েবকী ০৪  
২১৯ ি য়া তাফাে ল প েবকী ০৪  
২২০ আেলয়া শাম ল হক প েবকী ০৪  
২২১ ছওার তানেজ আলী প েবকী ০৪  
২২২ মাতাহার দিলল উি ন প েবকী ০৪  
২২৩ সািকেরান আফছার প েবকী ০৪  
২২৪ তহিমনা ইয়া ব আলী প েবকী ০৪  
২২৫ িমনারা সাবাহান প েবকী ০৪  
২২৬ রজামান নছারা উি ন প েবকী ০৪  
২২৭ সহর  হািকম প েবকী ০৪  
২২৮ িশয়া ছওার প েবকী ০৪  
২২৯ ফিজলা ইসমাইল প েবকী ০৪  
২৩০ রিহমা মািনক প েবকী ০৪  
২৩১ হােজরা বগম আ ল িময়া প েবকী ০৪  
২৩২ আিছয়া বগম হামেজর আলী প েবকী ০৪  
২৩৩ রােবয়া আিমর হােসন প েবকী ০৪  
২৩৪ ি য়া দিলর উি ন প েবকী ০৪  
২৩৫ লমালা রহমান প েবকী ০৪  
২৩৬ জাহানারা হািকম প েবকী ০৪  
২৩৭ জািমলা বগম শহর আলী প েবকী ০৪  
২৩৮ সােলহা বগম রিশদ প েবকী ০৪  
২৩৯ ফজ ল হক র ব আলী প েবকী ০৪  
২৪০ ছরাফত আলী ইমাজ উি ন রাজাবাড়ী ০৫  
২৪১ আ: রব িময়া আসমত আলী রাজাবাড়ী ০৫  
২৪২ ন র আলী র আলী রাজাবাড়ী ০৫  
২৪৩ িরিজয়া খা ন আজাহার আরী রাজাবাড়ী ০৫  
২৪৪ আিমেরান নছা লিতফ িময়া রাজাবাড়ী ০৫  
২৪৫ সিলনা বগম ল ইসলাম রাজাবাড়ী ০৫  
২৪৬ হািলমা বগম বলােয়ত রাজাবাড়ী ০৫  
২৮৭ হািকম ধা ছবদার আলী রাজাবাড়ী ০৫  
২৪৮ মিজদ িময়া জালাল উি ন রাজাবাড়ী ০৫  
২৪৯ জাহানারা সাম ল হক রাজাবাড়ী ০৫  
২৫০ ছােলহা জালাল উি ন রাজাবাড়ী ০৫  
২৫১ আিছয়া জাফফর রাজাবাড়ী ০৫  
২৫২ হািকম িময়া ইমান উি ন রাজাবাড়ী ০৫  
২৫৩ মিজয়ানা হািব র রহমান রাজাবাড়ী ০৫  
২৫৪ ল হক গয়জি ন রাজাবাড়ী ০৫  
২৫৫ ছেলখা হােতম আলী রাজাবাড়ী ০৫  
২৫৬ জালাল উি ন হােসম আলী রাজাবাড়ী ০৫  
২৫৭ ছােহরা বগম আফছার রাজাবাড়ী ০৫  
২৫৮ রিহমা মিজদ রাজাবাড়ী ০৫  
২৫৯ ছািবয়া র হােসন রাজাবাড়ী ০৫  
২৬০ আ: হািকম হািব র রহমান রাজাবাড়ী ০৫  
২৬১ আিজজ িময়া তাে  আলী রাজাবাড়ী ০৫  



২৬২ খািদজা বগম হােসম আলী রাজাবাড়ী ০৫  
২৬৩ ছেলখা নােজম আলী রাজাবাড়ী ০৫  
২৬৪ মিতজান কােশম আলী রাজাবাড়ী ০৫  
২৬৫ জেবদ আলী ওহাজ উি ন রাজাবাড়ী ০৫  
২৬৬ মা িবিব সিফজউি ন রাজাবাড়ী ০৫  
২৬৭ মমতাজ মােলক রাজাবাড়ী ০৫  
২৬৮ মােলকা হােসম আলী রাজাবাড়ী ০৫  
২৬৯ হািমদা আ:কােদর রাজাবাড়ী ০৫  
২৭০ রােকয়া হােশম আলী রাজাবাড়ী ০৫  
২৭১ মক ল হােসন শর আলী রাজাবাড়ী ০৫  
২৭২ মাদাে র আলী আেনায়ারা রাজাবাড়ী ০৫  
২৭৩ আফসার আলী হািব র রহমান রাজাবাড়ী ০৫  
২৭৪ শহর বা  ামান রাজাবাড়ী ০৫  
২৭৫ আেমনা বগম মসেলম আলী রাজাবাড়ী ০৫  
২৭৬ গজ উি ন মনাজ উি ন রাজাবাড়ী ০৫  
২৭৭ ছ ার আলী নিবর উি ন রাজাবাড়ী ০৫  
২৭৮ হািলমা আজহার আলী রাজাবাড়ী ০৫  
২৭৯ শাহ জাহান ওেকল উি ন রাজাবাড়ী ০৫  
২৮০ আ র লিতব ইমান উি ন রাজাবাড়ী ০৫  
২৮১ ছােলহা জয়নাল আেবদীন রাজাবাড়ী ০৫  
২৮২ আেনায়ারা আসমত আলী রাজাবাড়ী ০৫  
২৮৩ আিছয়া রহমান রাজাবাড়ী ০৫  
২৮৪ িরিজয়া বগম খােলক রাজাবাড়ী ০৫  
২৮৫ আেলয়া মিজদ রাজাবাড়ী ০৫  
২৮৬ হােজরা মাফে ল রাজাবাড়ী ০৫  
২৮৭ হােজরা মাশারফ আলী রাজাবাড়ী ০৫  
২৮৮ ছােহরা বগম মাবােরক আলী রাজাবাড়ী ০৫  
২৮৯ ছােলহা ামান রাজাবাড়ী ০৫  
২৯০ মােলক ছবদার আলী রাজাবাড়ী ০৫  
২৯১ রজমান মফেছর আলী রাজাবাড়ী ০৫  
২৯২ আিছয়া খা ন খারেশদ আলী রাজাবাড়ী ০৫  
২৯৩ আ: কােদর আছমত আলী রাজাবাড়ী ০৫  
২৯৪ আেনায়ারা আজাহার আলী রাজাবাড়ী ০৫  
২৯৫ জাহানারা জামাল হােসন রাজাবাড়ী ০৫  
২৯৬ সাম ল হক নােজম আলী রাজাবাড়ী ০৫  
২৯৭ আিছয়া আিজজ িব া ০৬  
২৯৮ আিমেরান মসেলম িব া ০৬  
২৯৯ ইউ চ আলী হােচন িব া ০৬  
৩০০ ফজ ল হক আইনি ন িব া ০৬  
৩০১ আেনায়ারা গিন িব া ০৬  
৩০২ আেনায়ারা সাবাহান িব া ০৬  
৩০৩ রিহমা জালাল উি ন িব া ০৬  
৩০৪ মেনায়ারা ল হক িব া ০৬  
৩০৫ স রজান ছবদার আলী িব া ০৬  
৩০৬ মিরনা বগম মাদাে র আলী িব া ০৬  
৩০৭ ছিকনা বগম আছমত আলী িব া ০৬  
৩০৮ িরিজয়া বগম নছার উি ন িব া ০৬  
৩০৯ মিরয়ম আজাহার আলী িব া ০৬  
৩১০ ধাং  ম মদার লিলত মার িব া ০৬  
৩১১ ন র আলী ছেদর উি ন িব া ০৬  
৩১২ লি  কা  রজনীকা  িব া ০৬  
৩১৩ ময়না ওঝা কা  ওঝা িব া ০৬  
৩১৪ ফােতমা বগম মাহা দ আলী িব া ০৬  



৩১৫ ফিরদা বগম আইজি ন িব া ০৬  
৩১৬ লতান িময়া আদম আলী িব া ০৬  
৩১৭ জেলখা সাইজউি ন িব া ০৬  
৩১৮ িসি র রহমান ছবদার আলী িব া ০৬  
৩১৯ হািম ন সিফজ উি ন িব া ০৬  
৩২০ ন র আলী কােশম আলী িব া ০৬  
৩২১ আফছার আলী গে  আলী িব া ০৬  
৩২২ ছােলহা আফছার আলী িব া ০৬  
৩২৩ ইয়া ন নছা আজাহার আলী িব া ০৬  
৩২৪ মেনায়ারা আ াব আলী িব া ০৬  
৩২৫ হােজরা বগম রােজ আলী িব া ০৬  
৩২৬ মেনায়ারা বগম আরব আলী িব া ০৬  
৩২৭ শহর বা  সাইজি ন িব া ০৬  
৩২৮ ফােতমা বগম রােজ আলী িব া ০৬  
৩২৯ রােজ আরী আরজ আলী িব া ০৬  
৩৩০ আি য়া মিজ র রহমান িব া ০৬  
৩৩১ ম ান িময়া ছেবদ আলী িব া ০৬  
৩৩২ ছেলমান র আলী িব া ০৬  
৩৩৩ আ: হক জয়নাল িব া ০৬  
৩৩৪ হািলমা মসেলম িব া ০৬  
৩৩৫ শামেসর আলী এে  আলী িব া ০৬  
৩৩৬ মা াহার আলী নিবনউি ন িব া ০৬  
৩৩৭ মাকেল র রহমান র মাহা দ িব া ০৬  
৩৩৮ গিন মা া আদম আলী িব া ০৬  
৩৩৯ আ: হািলম িময়া মাহা দ আলী িব া ০৬  
৩৪০ আেনায়ারা বগম সােহদ আলী িব া ০৬  
৩৪১ েলখা সাবাহান িব া ০৬  
৩৪২ রহমান ওহাদ আলী িব া ০৬  
৩৪৩ আিজেমান সাইজি ন িব া ০৬  
৩৪৪ ছােলহা লাল িময়া িব া ০৬  
৩৪৫ মিজদ িময়া আরেসদ আলী িব া ০৬  
৩৪৬ সােহরা বগম মাকেছদ আলী িব া ০৬  
৩৪৭ সতারা বগম আফছার িব া ০৬  
৪৬৭ বীের নাথ িবেপন কা  কাটািপটািনয়া ০৯  
৪৬৮ য কা  েরন কাটািপটািনয়া ০৯  
৪৬৯ ব লজান মিফ র রহমান কাটািপটািনয়া ০৯  
৪৭০ জিরনা বগম কাবােরক আলী কাটািপটািনয়া ০৯  
৪৭১ িন  বড়াল ল ী কা  কাটািপটািনয়া ০৯  
৪৭২ সােবএী িক নীয়া রাইচরন কাটািপটািনয়া ০৯  
৪৭৩ ধীেরন হালদার িশব চরন কাটািপটািনয়া ০৯  
৪৭৪ হের নাথ লাল মাহন কাটািপটািনয়া ০৯  
৪৭৫ জগদীশ চ  রজনী হালদার কাটািপটািনয়া ০৯  
৪৭৬ শফালী হালদার কািলপদ কাটািপটািনয়া ০৯  
৪৭৭ িশলা সিতশচ  কাটািপটািনয়া ০৯  
৪৭৮ িমলা হালাদার মথ কাটািপটািনয়া ০৯  
৪৭৯ গালাপ রানী উেমম কাটািপটািনয়া ০৯  
৪৮০ শভাষ হালদার ল ন কাটািপটািনয়া ০৯  
৪৮১ ম  বালা অ দা বপারী কাটািপটািনয়া ০৯  
৪৮২ কদমী বড়াল রিতকা  কাটািপটািনয়া ০৯  
৪৮৩ অন  বড়াল ন চরন কাটািপটািনয়া ০৯  
৪৮৪ কা  দউরী তািরনী দউরী কাটািপটািনয়া ০৯  
৪৮৫ সফালী হালদার আন  হালদার কাটািপটািনয়া ০৯  
৪৮৬ আ াব আলী হােচন আলী কাটািপটািনয়া ০৯  



৪৮৭ আন  তার চি  চরন কাটািপটািনয়া ০৯  
৪৮৮ িজেত  নাথ ই র চ  কাটািপটািনয়া ০৯  
৪৮৯ কমলা িম ী রেমশ কাটািপটািনয়া ০৯  
৪৯০ তয়ব আলী রােজ আলী কাটািপটািনয়া ০৯  
৪৯১ অন  মার রাম কাটািপটািনয়া ০৯  
৪৯২ িবেনািদণী হিরপদ কাটািপটািনয়া ০৯  
৪৯৩ অ ল বাকচী বিনবাকচী কাটািপটািনয়া ০৯  
৪৯৪ মিতউর রহমান মৗজআলী কাটািপটািনয়া ০৯  

৪৯৫ অিনল চ  যােগশ চ  কাটািপটািনয়া ০৯  
৪৯৬ িশলা ম ল নেগন ম ল কাটািপটািনয়া ০৯  
৪৯৭ নেগ নাথ ঢালী যাে র ঢালী কাটািপটািনয়া ০৯  
৪৯৮ মালতী িক নীয়া হম  িকওনীয়া কাটািপটািনয়া ০৯  
৪৯৯ লি রানী রায় কা  কাটািপটািনয়া ০৯  
৫০০ জ হা বগম ামী জালাল কাটািপটািনয়া ০৯  
৫০১ ধীর র ন সিশ িম ী কাটািপটািনয়া ০৯  
৫০২ আেলয়া আলম িময়া কাটািপটািনয়া ০৯  
৫০৩ িবরাজ মালা ের নাথ কাটািপটািনয়া ০৯  
৫০৪ িশলা ধা মিন নাথ ধা কাটািপটািনয়া ০৯  
৫০৫ হািলেমান ইমান উি ন কাটািপটািনয়া ০৯  
৫০৬ ফােতমা মিজদ িময়া কাটািপটািনয়া ০৯  
৫০৭ শাহ আলম হােসম আলী কাটািপটািনয়া ০৯  
৫০৮ িকরন বালা রিশক ম ল কাটািপটািনয়া ০৯  
৫০৯ হািলমা খা ন তয়ব আলী কাটািপটািনয়া ০৯  
 


