
িমক ন র উপকারেভাগীর ID উপকারেভাগীর NID/BRIS উপকারেভাগীর নাম মাতার নাম িপতার নাম ওয়াড ব াংক একাউ  না ার ইউিনয়ন

1 01790004590 19577911459845102 মাছাঃ মাহামুদা বগম ফুল ব নু ল ইসলাম 1 1323297337 ইকির
2 01790004591 19477911459845524 কােদর মু ী লালু বগম গিন মু ী 1 1786163167 ইকির
3 01790004592 19397911459840358 মাছাঃ আকিলমা বগম ফািতমা বগম আফছার মাহাজন 1 1760755844 ইকির
4 01790004593 19527911459845393 মাঃ সাকাওয়াত খিলফা সানাব  বগম মানতাজ উ ন খিলফা 1 1776772642 ইকির
5 01790004594 19477911459845802 মা রা বগম নুরজাহান বগম তােছন উ ন হাওলাদার 1 1305300604 ইকির
6 01790004596 19477911459845367 কুলসুম িবিব জি লা খাতন নােজম হাওলাদার 1 1739037950 ইকির
7 01790004597 19467911459845160 মেনায়রা বগম আিছয়া খাতন আহ দ আলী খান 1 1829906688 ইকির
8 01790004599 19477911459845201 মাছাঃ বগম জয়গম িবিব সইজ ন মাত র 1 1795128810 ইকির
9 01790004600 19427911459845736 তয়বুর রহমান জামা ার জ াতন নছা িসরাজউ ন জামা ার 1 1731442819 ইকির
10 01790004602 19477911459845774 ছালাম মৃধা সুরাতন নছা মহ ত আলী মধৃা 1 1722381486 ইকির
11 01790004603 19477911459845834 কােশদ িসকদার জয়তন নছা নছার আলী িসকদার 1 1781936754 ইকির
12 01790004604 19353313054717294 মাসাঃ মরত বানু জা াতল নছা িসরাজ উ ন 1 1752649489 ইকির
13 01790004605 19527911459845294 আ রু বােরক ফরাজী উ ম ব তারাব আলী ফরাজী 1 1750568590 ইকির
14 01790007261 19427911459845006 আ রু রিশদ জমা ার আিছয়া খাতন আতাহার আলী জমা ার 1 1742398249 ইকির
15 01790007445 19457911459845155 মাছাঃ ছিকনা বগম সানা ব মমতাজ উ ন খিলফা 1 1710277059 ইকির
16 01790008120 19447911459845058 মাঃ আলকাছ মাত র জিমলা খাতন মাকেছদ আলী মাত র 1 1750182918 ইকির
17 01790008124 19477911459845273 রােবয়া খাতন আেমনা বগম মানতাজ উ ন 1 1319605803 ইকির
18 01790008138 19387911459845416 খর ন শীল সরলা বালা িবিপন বহারী শীল 1 1927344020 ইকির
19 01790008142 19377911459845554 শাহাজাহান হাওলাদার সবুরজান িবিব ছ ার হাওলাদার 1 1714572763 ইকির
20 01790008151 19554717554664568 সতারা বগম হায়তন িবিব সানা আলী 1 1768758853 ইকির
21 01790008325 19577911459845101 হািচনা বগম শাহাভানু আ লু হািমদ মধৃা 1 1762089822 ইকির
22 01790008705 19377911459845418 প্ু  রাণী িবদু বালা ষূয কা  শীল 1 1955212790 ইকির
23 01790009203 19557911459845839 শামসুল হক সজমুনেনছা আকবার আলী হাওলাদার 1 1323431352 ইকির
24 01790009250 19477911459000001 মাঃ হা ন িসকদার ফােতমা বগম হােসম িসকদার 1 1796279585 ইকির
25 01790009290 19267911459845001 মাঃ মাছেলম আলী জমা ার আ জমুন নছা ইয়াকুব আলী জমা ার 1 1777531726 ইকির
26 01790009381 19527911459845227 মাঃ কা ন আকন মাসাঃ হােজরা বগম মাঃ শিফজ উ ন আকন 1 1865803284 ইকির
27 01790009394 19527911459845266 আেনায়ার খান লাল ব ম জদ খান 1 1300254879 ইকির
28 01790009401 19507911459845077 আবু মাত র কুলছম িবিব ছােয়দ মাত র 1 1739739165 ইকির
29 01790009551 19527911459000002 চান ময়া চান ব  বগম মুজাহার আলী ফিকর 1 1728121048 ইকির
30 01790011371 19427911459845558 আলতাফ হােসন হাওলাদার ছােফদা বগম রা াক হাওলাদার 1 1323022000 ইকির
31 01790011374 19477911459845842 মিহউ ন হাওলাদার জিমলা বগম মাজাহার উ িদন হাওলাদার 1 1703043573 ইকির
32 01790011421 19527911459845032 মাঃ আ লু লিতফ ফুল ব মগবুল মাত র 1 1781735634 ইকির
33 01790011444 19557911459845005 মাঃ হা ন জমা ার আিছয়া খাতন আতাহার আলী জমা ার 1 1836087900 ইকির
34 01790011465 19357911459845193 আ লু হািমদ ফরা জ চান ব জ াত আলী ফরা জ 1 1772948365 ইকির
35 01790011560 19557911459845079 রওশনারা বগম রতকুবান করামত আলী হাওলাদার 1 1707205842 ইকির
36 01790011564 19527911459845080 আ লু কু ুস মাত র আেনায়ারা বগম মত সজ  মাত র 1 1812105286 ইকির
37 01790011843 19487911459000004 মাঃ মাতােলব মাত র নুর বানু সুলতান মাত র 1 1749198947 ইকির
38 01790016609 19427911459845541 ম ান মু ী ফুলব গিন মু ী 1 1764322848 ইকির
39 01790023806 19527911459845141 আ লু লিতফ খান ব  জান মাকেলজ খান 1 1786291758 ইকির
40 01790023904 19487911471866612 ছ ার হাওলাদার হায়তন বগম আঃ হািকম হাওলাদার 1 1799450045 ইকির
41 01790023910 19527911459845503 মেনায়ারা বগম আলী বগম জনাব আলী হাওলাদার 1 1779722972 ইকির
42 01790023913 19527911459840376 ছফুরা বগম ময়ফুল বগম আ লু গিন মু ী 1 1306837430 ইকির
43 01790023926 19477911459845100 শামসুল হক হাওলাদার নুরজাহান বগম মা ার আবুল হােসন 1 1763719674 ইকির
44 01790024783 19477911459840381 মাঃ ম ান িসকদার নুরভানু িবিব কদম আলী িসকদার 1 1740720597 ইকির
45 01790025339 19587911459846888 মাছাঃ আেলয়া বগম মাছাঃ িনগার জান মাঃ মুনসুর আলী হাওলাদার 1 1758380768 ইকির
46 01790025344 19544218427464948 মাঃ আঃ হািকম মু মাসাঃ হািলমা বগম মাঃ আঃ আ জজ মু 1 1771658852 ইকির
47 01790028302 19477911459845380 মাঃ শাহজাহান হাওলাদার ছিখনা বগম তিছন উ ন হাওলাদার 1 1778801244 ইকির
48 01790032295 19427911459840373 ফ জলাতন নছা গালজান িবিব মুজাফ্ফর আলী মৃধা 1 1747144891 ইকির
49 01790032518 19527911459845365 আিম ন নছা চান ব  বগম মুজাহার আলী আকন 1 1779743308 ইকির
50 01790033559 19517911459845042 সািপয়া খাতন আকিলমা বগম সরাজ আলী হাওলাদার 1 1753523988 ইকির
51 01790036095 19547911459845067 শািফয়া বগম মিরয়ম বগম কােদর ফরাজী 1 1880175997 ইকির
52 01790036098 19432613894266767 সুলতান মাতবর চানঁ বড়ু সকানদার মাতবর 1 1795171834 ইকির
53 01790036105 19357911459847160 ছবুরজান কুলসুম আেশদ আলী 1 1739417019 ইকির
54 01790041059 19497911459840363 ছতারা বগম আিমরনেনছা আজাহার আলী হাওলাদার 1 1759294614 ইকির
55 01790043672 19587911459845565 তহিমনা বগম ছি মুনেনছা তাফােয়ল আহে দ 1 1716072518 ইকির
56 01790053212 19327911459845822 আ লু হক হাওলাদার আ জমন নছা মাতাহার আলী হাওলাদার 1 1738823914 ইকির
57 01790053316 19577911459845322 জাহানারা বগম ময়মুন নছা বগম মিমন উ ন খান 1 1933278862 ইকির
58 01790053477 19577911459845086 খািদজা বগম জ াতন নছা মুজাহার আলী হাওলাদার 1 1880176323 ইকির
59 01790064540 19577911459845279 জাহানারা বগম সানা ব আলকাজ উ ন খান 1 1725481493 ইকির
60 01790064658 19327911459846059 আ লু খােলক িশকদার আেমনা খাতন মুজাহার আলী 1 1910740122 ইকির
61 01790064669 19497911459845185 খান মাঃ আহ ্ সানুল কিবর চাদঁ িবিব ক এম মাসেলহ ্  উ ন 1 1728612156 ইকির
62 01790064686 19477911459851281 মাসাঃ ছােলহা খাতন আিছয়া বগম আে ল হাওলাদার 1 1783748078 ইকির
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63 01790066008 19577911459845349 নুরজাহান বগম কদবানু বগম এমতাজ উ ন মাতববর 1 1762837932 ইকির
64 02790002261 19387911459846336 মাছাঃ পরী বানু সানাব সকা ার আলী হাওলাদার 2 1311647356 ইকির
65 01790004606 19427911459846221 নুর মাহা দ হাওলাদার গালবানু লহাজউ ন হাওলাদার 2 1786291836 ইকির
66 01790004607 19477911459846954 মাঃ শাহজাহান হাওলাদার আ জমন নছা মনাজ উ ন হাওলাদার 2 1784103366 ইকির
67 01790004608 19577911459846924 সামছ াহার িশিরন রােহলা খাতন হাসান িফেরাজী 2 1753234284 ইকির
68 01790004609 19477911459848389 মাঃ ম আলী গালদার ভানু িবিব হােতম আলী গালদার 2 1706609096 ইকির
69 01790004610 19477911459846042 মািনক আকন গাল ব হােসন আলী আকন 2 1793224806 ইকির
70 01790004611 19487911459846314 রািবয়া খাতন আেমনা খাতন মাঃ বাহারউ াহ বপারী 2 1774933202 ইকির
71 01790004612 19507911459846775 মাছাঃ মােলকা বগম জাহানারা বগম ধলু হাওলাদার 2 1733421779 ইকির
72 01790004613 19507911459847153 মহারাজ হাওলাদার মুত চানঁ ব হািববুর রহমান 2 1727613981 ইকির
73 01790004614 19427911459846103 আছমত আলী জহরা িবিব নােজম আলী হাওলাদার 2 1728382005 ইকির
74 01790004616 19457911459846807 মাছাঃ ির জয়া বগম হায়াতন নছা ইয়াকুব আলী খা ঁ 2 1734360587 ইকির
75 01790004619 19407911459851454 মাছাঃ ছােলহা বগম মিতজান িবিব জ াত আলী হাওলাদার 2 1932941524 ইকির
76 01790004621 19357911459840397 সুিপয়া বগম নূরভানু আঃ হািমদ হাওলাদার 2 1731709595 ইকির
77 01790004622 19287911459846660 ফুলব কদবানু বাবু া চৗিকদার 2 1323431852 ইকির
78 01790004624 19457911459846158 ফােতমা বগম গালভানু আচমান খান 2 1786607373 ইকির
79 01790004626 19377911459840414 সুিফয়া খাতন িবিবজান িবিব হােতম দফাদার 2 1770146434 ইকির
80 01790004629 19397911459847197 মুনসুর আিল গা জ সুরাতন িবিব মাহা াদ হােসন গা জ 2 1746060433 ইকির
81 01790004631 19287911459846397 মাছাঃ ফা জলা বগম মাসাঃ নজমুন বগম মাঃ ওয়ােজদ আলী মা া 2 1707843737 ইকির
82 01790004633 19507911459846144 ছােলহা বগম কদভানু আ ার মি ক 2 1764318031 ইকির
83 01790004734 19527911459846958 মাঃ আঃ হাই হাওলাদার জহরা বগম কােছম আলী হাওলাদার 2 1772241404 ইকির
84 01790006861 19437911459846307 আঃ মােলক হাওলাদার মাসাঃ রািবয়া খাতন ম জদ হাওলাদার 2 1728304131 ইকির
85 01790006862 19477911459846989 আ রু রিশদ খান জহরা খাতন মুজাহার আিল খানঁ 2 1838683045 ইকির
86 01790007265 19467911459847031 আবুল কালাম সপাই সানাব জ ার সপাই 2 1321530978 ইকির
87 01790007270 19357911459846178 মাঃ আ লু ছ ার কুলছম বগম আছমত আলী 2 1732674750 ইকির
88 01790008083 19497911459000002 সাহান বগম সানা ব মানতাজ খিলফা 2 1855169098 ইকির
89 01790008087 19427911459846186 মাঃ আলাউ ীন হাওলাদার কুলছম বগম আছমত আলী 2 1741979167 ইকির
90 01790008091 19407911459847057 মাসাঃ শািফয়া খাতন নুরজাহান খানম আ লু গফুর হাওলাদার 2 1799450108 ইকির
91 01790008201 19507911459846770 মাহাঃ আ লু হাই গা জ নয়া ব মিমন গাজী 2 1728120685 ইকির
92 01790008290 19437911459846717 মাঃ সামচল হক হাওলাদার সবুরজান হােশম আলী হাওলাদার 2 1760479114 ইকির
93 01790008293 19507911459847185 মাঃ ছালাম মাতববর চান ব সেক ার মাতববার 2 1784875129 ইকির
94 01790008307 19487911447778743 কিহনুর বগম ছয়তন নছা মা ার আলী 2 1749763088 ইকির
95 01790009257 19487911459846693 মাঃ সয়দুর রহমান হাওলাদার মাছাঃ সাহাবানু মাঃ মুজাহার আলী হাওলাদার 2 1758213407 ইকির
96 01790009407 19527911459846044 িফেরাজা বগম জেবদা বগম আকা র আলী 2 1731319715 ইকির
97 01790009410 19377911459847143 মাঃ এনােয়ত হােসন সপাই মাসাঃ হািববুন নছা মাঃ আছমত আিল সপাই 2 1757538686 ইকির
98 01790009419 19487911459846035 ফেতমা বগম লাল বড়ু বগম আছমত আলী খান 2 1784145349 ইকির
99 01790009423 19477911459846251 শাহা বানু জয়নব িবিব মহা দ মাদবর 2 1740719022 ইকির
100 01790009428 19527911459846068 মাঃ আবদুল আ জজ মা া সূয বান হােমজ উ ীন মা া 2 1765364953 ইকির
101 01790009437 19507911459846405 মাছাঃ মাহামুদা বগম মাছাঃ আিছয়া বগম মাঃ আ লু লিতফ মা া 2 1739677833 ইকির
102 01790009444 19457911459847123 মাসাঃ মােজদা বগম সুয বান িবিব মাবাে র হাওলাদার 2 1747401064 ইকির
103 01790011451 19477911459846249 ছােলয়া বগম ফােতম বগম হােসম িসকদার 2 1323430736 ইকির
104 01790011556 19387911483784754 আ সু ছ ার িসকদার নজ ুবান আ লু গিন িসকদার 2 1781955529 ইকির
105 01790011760 19457911459846019 মাহাে ন হাওলাদার হািকেমানেনছা মাঃ ইয়ািছন হাওলাদার 2 1710655781 ইকির
106 01790011801 19487911459847144 মাছাঃ ফািতমা বগম মােলকা বগম ইসমাইল হােসন হাওলাদার 2 1712054774 ইকির
107 01790011803 19437911459846586 আ লু রিহম খান মাসাঃ ফুল বানু আ লু রিশদ খান 2 1753316067 ইকির
108 01790011808 19487911459846342 মাঃ সুলতান আহেমদ মাছাঃ সানাব  িবিব আ লু গফুর হাওলাদার 2 1764409076 ইকির
109 01790011845 19557911459846190 মাঃ আফজাল হােসন জহরা খাতন রেফজ উ ীন হাওলাদার 2 1790221623 ইকির
110 01790011846 19557911459846790 মাতােলব বয়াতী আিমনা খাতন আজাহার বয়াতী 2 1781936902 ইকির
111 01790013835 19537911459846707 মাঃ জিলল বপারী আিছয়া খাতন আবুল হােশম বপারী 2 1720910753 ইকির
112 01790013849 19457911459846943 নূর মাহা দ হাওলাদার ময়ফুল িবিব রিফজ উ ন হাওলাদার 2 1772527281 ইকির
113 01790018626 19437911459846689 মাছাঃ আিমরন বগম ফেতমা বগম আঃ হাই হাওলাদার 2 1781925356 ইকির
114 01790023889 19407911459847134 আ সু ছাবাহান খানঁ জয়নব িবিব আছমত আিল খানঁ 2 1795110840 ইকির
115 01790023892 19467911459846639 মাঃ মাদাে র হাওলাদার হািকমুে ছা ইয়ািছন হাওলাদার 2 1717411454 ইকির
116 01790023896 19567911411801751 মাছাঃ আি য়া বগম মিরয়ম মাহা দ আলী মু ী 2 1736833631 ইকির
117 01790023900 19537911459846641 মাঃ ফজলুল হক মাসাঃ কুলসুম িবিব মাঃ নওমান আলী হাওলাদার 2 1758681379 ইকির
118 01790024712 19427911459846923 মাহা দ আ লু খােলক হাওলাদার মাসা ৎ জহরা খাতন মাহা দ কােছম আলী হাওলাদার 2 1712276864 ইকির
119 01790024715 19417911459854428 মাঃ এছাহাক মধৃা লাল ব অেজদ আলী মৃধা 2 1726512699 ইকির
120 01790025397 19577911459846171 হািস বগম ফেতমা বগম মহািশন 2 1799744528 ইকির
121 01790025399 19377911459846173 মাঃ আ লু খােলক হাওলাদার রওশন আরা বগম আ লু গিন হাওলাদার 2 1315321120 ইকির
122 01790025403 19527911459846890 মাঃ লাল িময়া হাওলাদার আিকমে ছা আ লু গিন 2 1779947901 ইকির
123 01790025406 19527911459846026 মাঃ দেলায়ার হােসন আকন ফুল ব আ লু কিরম আকন 2 1933192533 ইকির
124 01790025410 19387911459846421 আ লু ছােমদ খিলফা মাসাঃ উ ম ব খিবর ই ন খিলফা 2 1938980836 ইকির
125 01790025426 19457911459847199 মাছাঃ মিরয়ম বগম সুিফয়া খাতন ছফদার আিল মা া 2 1811818827 ইকির
126 01790025430 19507911459847032 লাইলী বগম রেহনা বগম এ াজ উ ন জামা ার 2 1778755883 ইকির



127 01790025434 19477911459846222 রােবয়া বগম ফুল বানু আ রু রহমান বয়াতী 2 1799744541 ইকির
128 01790025447 19487911459847135 মাছাঃ িফেরাজা বগম মাছাঃ এেলম ব আছমত আলী গালদার 2 1795110479 ইকির
129 01790025459 19527911459846187 আেনায়ারা বগম ছিকনা খাতন আলকাজ দফাদার 2 1795119435 ইকির
130 01790025598 19437911459846598 মাসাঃ হািসনা বগম শামছ াহার আঃ কােদর িমঞা 2 1799744510 ইকির
131 01790025600 19407911459846765 মাসাঃ চান ব সরভানু রহম আিল খা 2 1738049333 ইকির
132 01790025638 19527911459846179 মাঃ িছ কুর রহমান কুলছল িবিব আছমত আলী 2 1795119656 ইকির
133 01790028326 19417911459846643 মাঃ শাজাহান হাওলাদার গালবানু বগম সকা ার আিল হাওলাদার 2 1842873380 ইকির
134 01790032018 19487911459846674 হাসেনয়ারা বগম ব জান বগম জিহ ল হক মু ী 2 1946435548 ইকির
135 01790032019 19537911459846601 মাসাঃ িশরীনা বগম ফােতমা বগম মাশােরফ মা া 2 1750996951 ইকির
136 01790032256 19487911459846663 মাসাঃ ফ জলাতেনছা গালবানু আমজাদ হাওঃ 2 1703037267 ইকির
137 01790032258 19517911459849922 মাসাঃ জয়নব িবিব ফুলব মুজাহার মৃধা 2 1779354302 ইকির
138 01790032259 19527911459846882 জািহনা বগম জািমলা খাতন আ সু হািকম হািমিদ 2 1720827674 ইকির
139 01790032268 19400695105140019 মাঃ ন ল হক জহরা িবিব মাঃ মাজাে ল হক হাওলাদার 2 1791358477 ইকির
140 01790032272 19567911459847108 মাছাঃ মাহ ্মুদা বগম রােকয়া বগম মুিনর উ ন হাওলাদার 2 1734710141 ইকির
141 01790032308 19407911459847034 রােকয়া বগম মতজান িবিব আ লু গফ্ফার িময়া 2 1735157743 ইকির
142 01790033042 19587911459846672 নু ননাহার বগম ম ুজান বগম আ লু ম জদ তালুকদার 2 1837868395 ইকির
143 01790034663 19417911459846994 সকা ার আিল খানঁ জয়নুর িবিব আছমত আিল খা 2 1783232646 ইকির
144 01790034665 19487911459846965 আ লু বােরক খান নুরজাহান বগম সজ ীন খান 2 1763846811 ইকির
145 01790036113 19577911459847994 ছরাতন নুরজাহান সজ ন খা 2 1741893509 ইকির
146 01790036117 19527911459840321 আ সু ছাবাহান কিরেমান নছা হােচন উ ন 2 1719720667 ইকির
147 01790038749 19567911459846616 মাছাঃ সতারা বগম মাসাঃ রােকয়া বগম রজাউল কিরম 2 1748298472 ইকির
148 01790039821 19577911459846027 হািলমা বগম চান ভানু আবদুর রিশদ সােয়প 2 1786642656 ইকির
149 01790039822 19532694262691112 মাঃ টপু সুলতান রিহমা বগম মাঃ নজ ল ইসলাম 2 1767852803 ইকির
150 01790041052 19587911459846628 মাছাঃ রওশনারা বগম খািদজা বগম আ লু গফুর আকন 2 1914709396 ইকির
151 01790041166 19557911459846122 রওশন আরা রােবয়া খাতন আবদুল গফুর 2 1954675035 ইকির
152 01790042393 19487911459846629 মাঃ র ন মা া মাসাঃ আিছয়া খাতন মাঃ আঃ লিতফ মা া 2 1910139014 ইকির
153 01790053211 19577911459847122 মাছাঃ লিতফা বগম মাছাঃ সুরাতন নছা মিফজ উ ন 2 1738003992 ইকির
154 01790053213 19507911459000003 মাঃ শিহদুল শখ হািচনা মাঃ কু ুছ শখ 2 1980517967 ইকির
155 01790053214 19557911459846169 মাঃ আ লু রিশদ গাল বানু সজ ন চৗিকদার 2 1789299158 ইকির
156 01790053215 19557911459847044 মােজদা বগম সবুরজান িবিব আঃ কিরম হাওলাদার 2 1706609083 ইকির
157 01790053216 9145921319 মাঃ হািববুর রহমান না া চ িন বগম আজাহার আলী িসকদার 2 1720276803 ইকির
158 01790053218 19557911459846060 মাঃ সিলম আকন দুধ মেহর মাঃ আ লু গিন আকন 2 1313517752 ইকির
159 01790053219 19557911459846781 মাঃ চ ু িময়া জহরা বগম ইসমাইল হাওলাদার 2 1779698925 ইকির
160 01790053221 19557911459846183 হািসনা বগম আেবেতানেনছা আ লু ম জদ হাওলাদার 2 1911160603 ইকির
161 01790053224 19547918069169236 মাঃ ফজলুর রহমান গাজী হেরন নছা আইউব আলী গাজী 2 1758898081 ইকির
162 01790053226 19187911459846690 মাঃ মেফজ উ ন হাওলাদার মাছমা বগম র ব আলী হাওলাদার 2 1741762270 ইকির
163 01790053557 19497911459847121 আ লু হক হাওলাদার চান ব হািববুর রহমান 2 1795106735 ইকির
164 01790064536 19517911459846622 মাছাঃ মিরয়ম বগম নেবজান বগম মাঃ জেবদালী তালুকদার 2 1754246663 ইকির
165 01790064660 19477911459855292 মাসাঃ হােচন বানু নুরজাহান বগম হােতম আলী ফরাজী 2 1736774865 ইকির
166 01790064712 19547911459849322 আকিলমা বগম মাছাঃ কুলসুম বগম সামছল হক আকন 2 1795378500 ইকির
167 01790065826 19577911459847794 খািদজা বগম সানা ব চান িময়া মধৃা 2 1763900855 ইকির
168 01790065831 19427911459855300 মাছাঃ সােজদা বগম আয়ফুল িবিব মুত সেক ার মু 2 1789543836 ইকির
169 01790065837 7303892611 সুধাং সু রদীনী হিরচরন 2 1758104256 ইকির
170 01790066007 19507911459847043 মাঃ হা ন খান মাসাঃ জহরা খাতন মুজাহার আলী খন 2 1754348169 ইকির
171 02790002278 19277911459847770 তারা বানু লাল ব আফছার আলী িসকদার 3 1711978641 ইকির
172 02790002285 19577911459847474 কমলা রানী হালদার মায়া ল ী গাম া দািরকা নাথ গাম া 3 1770677044 ইকির
173 02790002413 19357911459847761 রাধা রানী ফুল মালা মেহ  হাওলাদার 3 1729545294 ইকির
174 01790004528 19527911459848240 মাঃ আিলম হাওলাদার খায় ন নছা আফেছর আলী হাওলাদার 3 1724729227 ইকির
175 01790004743 19477911459847720 রািহমা বগম মােলকা িবিব মাতাহার ফরাজী 3 1746447853 ইকির
176 01790004746 19477911459848333 তহািমনা বগম আরবজান িবিব আতাহার হাওলাদার 3 1798700379 ইকির
177 01790004748 19577911459847953 খািদজা হািলমন আ লু হক মাত র 3 1929790640 ইকির
178 01790004750 19507911459847205 রািহমা বগম ছােহরা খাতন হােসন আলী হাওলাদার 3 1746235337 ইকির
179 01790004752 19477911459847324 আেমনা খাতন সূযবান বাবু খান 3 1765600363 ইকির
180 01790004754 19477911459847509 শাভা রানী মালাকর জািমনী রানী মালাকর মধুসুধন মালাকর 3 1701119329 ইকির
181 01790004757 19437911459848062 আঃ আ জজ ছরাতন নছা ইসমাইল কাজী 3 1710085162 ইকির
182 01790004758 19437911459847505 বীেরন চ  মালাকর সর জিন মালাকর বনমালী মালাকর 3 1762223292 ইকির
183 01790004760 19377911459847377 মাঃ এলফাজ িসকদার আিকমন নছা সইজ উ ন িসকদার 3 1794563593 ইকির
184 01790004761 19277911459848112 এছাহক আলী আরবজান আছমত আলী 3 1750939651 ইকির
185 01790004763 19377911459848057 মাঃ হজরত আলী হাওলাদার সােমরেতা বান ওেচন উ ন হাওলাদার 3 1799246016 ইকির
186 01790004765 19447911459000001 লাইলী বগম রিহমা বগম সয়দ আলী শখ 3 1748181809 ইকির
187 01790004766 19577911459847779 রােকয়া বগম লালবড়ু িবিব কদম আলী হাওলাদার 3 1818634238 ইকির
188 01790004768 19377911459848281 হােজরা আচমা খাতন মা ার আলী মাত র 3 1734922692 ইকির
189 01790004770 19377911459848232 ওয়ােজদ আলী হাওলাদার ফুলব আ জম উ ীন হাওলাদার 3 1757142963 ইকির
190 01790006829 19507911471870256 মাছাঃ রনু বগম রােকজান িবিব এসাহাক হাওলাদার 3 1779881168 ইকির



191 01790007274 5090077263 মাঃ হািনফ মৃধা ছােহরা খাতন আঃ হািকম মৃধা 3 1790349169 ইকির
192 01790008130 19527911459847833 রােহলা বগম আিমনা খাতন নুর মাহা দ তালুকদার 3 1926425040 ইকির
193 01790008162 19414717554687671 সামছল হক হাওলাদার আে লা বগম আঃ সাবহান হাওলাদার 3 1913560219 ইকির
194 01790008254 19381595708442309 তাতা র আলী চান ব করামত আলী 3 1701119217 ইকির
195 01790008287 19277911459847867 মাছাঃ আি য়া খাতন ফুলব  িবিব দলু হাওলাদার 3 1745939874 ইকির
196 01790009172 19477911459848105 খিললুর রহমান মধৃা সয়া িবিব এমতাজ উ ন 3 1799876264 ইকির
197 01790009219 19517911459847262 রনু বালা অিধকারী ী মিত বপারী িনিশ কা  বপারী 3 1736390179 ইকির
198 01790009447 19521592039717148 মাহা দ ম রােবয়া খাতন সজীব উ ন আকন 3 1751128146 ইকির
199 01790009464 19467911459847244 ফু  অিধকারী জদুমিন হেরন অিধকারী 3 1786082216 ইকির
200 01790009476 19377911459848012 আ লু হাই মৃধা সরব জান মনাজ উ ন মধৃা 3 1713950351 ইকির
201 01790009559 19424794508110943 মাঃ ইউসুফ হাওলাদার মাসাঃ নুরজাহান বগম মাঃ আফতাব উ ীন হাওলাদার 3 1954296844 ইকির
202 01790011255 19327911459847245 িবমলা হালদার আদ  হালদার আি  হালদার 3 1738122985 ইকির
203 01790011260 19587911459847527 শা  রানী ঘরামী পূনল ী িম ী উমাচরন িমি 3 1307576801 ইকির
204 01790011262 19527911459847531 অ লী রানী নব ল ী রানী ঘরামী অতল চ  ঘরামী 3 1735153800 ইকির
205 01790011280 19532613843491753 আ লু মা ান বপারী তাতা ব শিফজ উ ন ব াপারী 3 1748644859 ইকির
206 01790011289 19477911459848039 ফজলুল হক মৃধা নুরজাহান ইয়ািছন মৃধা 3 1316693509 ইকির
207 01790011353 19477911459847288 গালাপী রানী হালদার মহারানী রাইচরন বািল 3 1719370974 ইকির
208 01790011416 19524717554667300 মাঃ আ লু ওহাব হাওলাদার মাছাঃ খয় ে ছা বগম মাঃ আফছার উ ীন হাওলাদার 3 1729820834 ইকির
209 01790011475 19297911459847259 অমুল  র ন অিধকারী জদু মিন অিধকারী হের  নাথ অিধকারী 3 1745479013 ইকির
210 01790011497 19537911459847483 ম ত র ন ত য়া মিনতারা ত য়া চ কা  ত য়া 3 1757538696 ইকির
211 01790011506 19457911459847960 ফিরদা বগম সাহা বানু আ লু জ ার 3 1758862179 ইকির
212 01790011513 19477911459847279 িবজয় হাওলাদার তারামিন হাওলাদার অধরমিন হাওলাদার 3 1736883738 ইকির
213 01790011811 19447911459847297 জতী  নাথ ম ল ীরদা ম ল চ  কা  ম ল 3 1727378594 ইকির
214 01790011816 19477911459847330 হািস বগম চান ব  িবিব আফেসর কাজী 3 1770564162 ইকির
215 01790011817 19351312227314014 ফােতমা বগম লতফা বগম জয়নাল মা া 3 1877003176 ইকির
216 01790011848 19227911459847322 মাঃ মাকেলস হাওলাদার গালাপ জান িবিব হােচন উ ীন হাওলাদার 3 1775683769 ইকির
217 01790013852 19427911459847492 রাধা রানী গাইন তারামিন রানী িম ী শারদা চ  িম ী 3 1778737370 ইকির
218 01790016567 19477911459847299 অবলা রানী হালদার ী মিত হালদার মকুৃ  হালদার 3 1734662125 ইকির
219 01790016644 19402691649458726 র ন আিধকারী মনুকা রানী রােজ  চ  অিধকারী 3 1747013902 ইকির
220 01790023922 19557911459847884 মাঃ ছাইদুল হক হাওলাদার আইবুে ছা ওয়ােহদ আলী হাওলাদার 3 1718751442 ইকির
221 01790024670 19457911459847249 রনু বালা অিধকারী মায়া ল ী ঠাকুর চান িম ী 3 1779699079 ইকির
222 01790024719 19477911459848061 র ন মৃধা হােজরা বগম তিছন ন মধৃা 3 1723012022 ইকির
223 01790025381 19377911459847802 সািফয়া বগম নয়াব আচমত আলী 3 1735500173 ইকির
224 01790025421 19574717554667751 মাছাঃ জেবদা বগম মাছাঃ জিমনা বগম মাহা াদ আলী হাওলাদার 3 1786384993 ইকির
225 01790025422 19567911447779443 শাহজাহান িমঞা পিরনা খাতন ইয়ািছন িমঞা 3 1753269557 ইকির
226 01790028317 19557911459847379 মাঃ হমােয়ত ফরাজী মেহর জান িবিব িসরাজ উ ন ফরাজী 3 1712852994 ইকির
227 01790031087 19497911459847831 ম আিল মাত র ফুল ব মাতাহার আলী মাত র 3 1618059022 ইকির
228 01790031088 19477911459847791 মাঃ নু ল হক নছা খাতন তােহব আলী হাওলাদার 3 1723393233 ইকির
229 01790032088 19427911459847713 যিত নাথ রায় অবলা রানী িসল কুমার রায় 3 1778339388 ইকির
230 01790032110 19577911459847215 িফেরাজা বগম জাি লা খাতন আতাহার আলী তালুকদার 3 1318470597 ইকির
231 01790032177 19527911459848068 মাঃ মা ার হােসন রিহমা বগম জলুকার আহে দ 3 1723193353 ইকির
232 01790032180 19532694066784830 মাঃ হািনফ মাত র পািখমন নছা সকা ার আলী মাতা র 3 1740975224 ইকির
233 01790032181 19514717513617788 মাঃ সয়াদ মা া ফুল মেহর বগম আয়জউ ীন মা া 3 1722787400 ইকির
234 01790032184 19552694803588467 মাঃ ফা ক হােসন মাসাঃ রিহমা খাতন মৗলভী আনসা ল আমান 3 1742484321 ইকির
235 01790032207 19527911459847714 আ লু ম ান মৃধা ছরাতন নছা জেহদ আলী মথৃা 3 1724217497 ইকির
236 01790032208 19557911459846223 মাঃ হা ন জেবদা বগম আকা র আলী হাওলাদার 3 1756268554 ইকির
237 01790032213 19577911459848348 আেমনা খাতন ইরামন িবিব বাবু খান 3 1728804064 ইকির
238 01790032223 19527911459847221 মাহামুদা বগম চান ব  িবিব নুর মাহা দ জামা ার 3 1305300489 ইকির
239 01790032226 19537911459847317 পিরমল হালদার বাদল িবমলা হালদার অিবনাশ চ  হালদার 3 1719777933 ইকির
240 01790032229 19527911459847753 কিবর ফরাজী গালবানু আ লু গফুর ফরাজী 3 1725388894 ইকির
241 01790032230 19477911459847826 মািনক মাত র বকফুল বগম আঃ হােসম মাত র 3 1761788492 ইকির
242 01790032232 19487911459847750 িছ ক ফরাজী গাল বানু আঃ গফুর ফরাজী 3 1775289222 ইকির
243 01790032289 19527911459848021 সয়দুর রহমান সরব জান িবিব মনাজ উ ন মধৃা 3 1733555805 ইকির
244 01790032291 19527911435833291 লুৎফা বগম নুরজাহান বগম আ লু হাদী সরদার 3 1757682503 ইকির
245 01790032293 19507911483786529 আবদুল বােরক হাওলাদার ব জান িবিব তােছন উ ন হাওলাদার 3 1712457861 ইকির
246 01790032298 19387911459000001 মাঃ আবু আকন লাল ব হােমজ উ ন আকন 3 1742417381 ইকির
247 01790032300 19427911459847793 মাঃ না া িমঞা ছরাতন নছা মানফাত আলী 3 1714551883 ইকির
248 01790032314 19527911459848276 নুর মাহা াদ হাওলাদার ফুলব আিমর উ ন হাওলাদার 3 1780347161 ইকির
249 01790036109 19477911459847323 আিকমন িবিব বানু বগম তজা ার আলী হাওলাদার 3 1912274518 ইকির
250 01790036111 19307911459847309 কশব ম ল বস  ম ল চরণ ম ল 3 1866087127 ইকির
251 01790036131 19527911459847819 মাঃ ছােলক িময়া আয়বুে ছা ওয়ােজদ আলী 3 1321530972 ইকির
252 01790040621 1490939004 িনমল চ  মজমুদার িব  বালা মজমুদার মুকু  িবহারী মজমুদার 3 1724953213 ইকির
253 01790040622 19437911459847220 মাজাহার উ ন মহারাজ িসকদার লাল ব  িবিব আফসার উ ন িসকদার 3 1788760705 ইকির
254 01790041167 19527911459847477 নাথুরাম ত য়া মায়া ল ী ত য়া রিশক চ  ত য়া 3 1319612184 ইকির



255 01790053317 19457911459849024 মাছাঃ আেমনা খাতন জমিবলা খাতন নােজম হাওলাদার 3 1720276715 ইকির
256 01790053367 19527911459847744 রােবয়া বগম ফুল ব সানা আলী মৃধা 3 1728992171 ইকির
257 01790053383 6413372688 ফিরদা বগম কুলসুম িবিব শিফজ উ ন হাওলাদার 3 1747003626 ইকির
258 01790053474 19577911459000002 আরতী রানী কুমুিদনী শরৎ চ  বালা 3 1715958229 ইকির
259 01790064542 19587911459847300 বকুল বালা রতনী রানী সীতা নাথ কিবরাজ 3 1715993590 ইকির
260 01790064666 19497911459856627 কাজী বলােয়ত হােসন জ াত খাতন আহমাদ কাজী 3 1974843497 ইকির
261 01790064704 1481197455 মাছাঃ সতারা খাতন মাছাঃ ফুলব  খাতন হােতম আলী খান 3 1740795743 ইকির
262 01790064705 19457911459847015 মাছাঃ জাহানারা বগম হ ন নাহার তাফাে ল আলী হাওলাদার 3 1758949850 ইকির
263 01790064711 19447911459849380 মাঃ আ লু খােলক মাল া ছিখনা বগম রা াক মাল া 3 1716094636 ইকির
264 01790065818 8696187981 মেনায়ারা বগম শািফয়া বগম আচমত আলী হাওলাদার 3 1825278878 ইকির
265 01790065827 19577911459847239 অ লী রানী হালদার িমলা রানী ব র িশকারী 3 1306937148 ইকির
266 01790065828 19517911435837459 পু  রানী লাবন  রানী িনেরাদ িম ী 3 1915201140 ইকির
267 01790004772 19377911459848639 জিরনা খাতন র জেমান িবিব আজাহার 4 1778504675 ইকির
268 01790004773 19477911459849056 কালাম শামসুন নাহার এসাহাক 4 1965203772 ইকির
269 01790004775 19357911459848942 আঃ বােরক িসকদার জয়তন নছা তম ন িসকদার 4 1759364290 ইকির
270 01790004776 19427911459849896 আ লু ম জদ খান শাহ ভানু করমািল খা 4 1307470759 ইকির
271 01790004778 19277911459848577 মাসেলম আলী হাওলাদার সেমত কনািবিব দিলউ ন হাওলাদার 4 1718085083 ইকির
272 01790004781 19567911459849895 মাসাঃ পা ল বগম মাসাঃ িনরমাচ বগম ফজলুল হক তালুকদার 4 1766939298 ইকির
273 01790004784 19357911459849783 মাছাঃ হেরননছা বগম মােজদা খাতন তাজা ার তালুকদার 4 1770151470 ইকির
274 01790005037 19477911459848578 মহারাজ গালাপ জান িবিব মাকেলজ উ ীন িশকদার 4 1789461586 ইকির
275 01790005039 19377911459848541 বােরক ছেলমান সাহাজ উ ন 4 1775187037 ইকির
276 01790005041 19427911459849789 সািফয়া বগম দুধ মেহর হােসন আলী হাওলাদার 4 1766123936 ইকির
277 01790005044 19427911459849739 আসমত আলী হাওলাদার উ ল িবিব মনতাজ উ ীন হাওলাদার 4 1744311732 ইকির
278 01790005046 19477911459848853 মাঃ সাকায়াত খান আনজনু নছা মা ান খান 4 1952215248 ইকির
279 01790005049 19427911459849740 আবুল কােসম হাওলাদার লাল ব মেফজ হাওলাদার 4 1779723147 ইকির
280 01790005050 19577911459849695 মাছাঃ আেনায়ারা বগম জমুিবলা বগম মুজান ফিকর 4 1779199024 ইকির
281 01790005063 19427911459851009 ির জয়া খাতন সয়তন বগম আয়জু ন মি ক 4 1733950382 ইকির
282 01790006723 3295899409 মাসাঃ আি য়া বগম িফেরাজা হােফজ উ ীন 4 1758024313 ইকির
283 01790008157 19377911459849073 আবুল হােসন খা লাল ব  বগম জয়নাল আবধীন খা 4 1724836072 ইকির
284 01790008165 19477911459849345 মাছাঃ জিমলা বগম সরবানু আজাহার আলী হাওলাদার 4 1768866138 ইকির
285 01790008308 19477911459848811 আলী আক র হাওলাদার আিছয়া খাতন আমেজদ আলী হাওলাদার 4 1323786552 ইকির
286 01790008315 19527911459849918 মাসাঃ বকফুল িবিব উরফুল হািমদ হাওলাদার 4 1748479544 ইকির
287 01790009224 19377911459849409 দেরা গরামী মায়া ল ী গ া চরন হাওলাদার 4 1723065467 ইকির
288 01790009318 19527911459851278 মাঃ নু ল ইসলাম খান মাসাঃ হায়ােতান নছা রকমান খান 4 1764499788 ইকির
289 01790009479 19437911459848901 মাঃ মানােছফ হাওলাদার ফুলবানু সেরজ আলী হাওলাদার 4 1735863675 ইকির
290 01790009484 19527911459849636 আ লু মা ান কািরকর সুিফয়া খাতন র ব আলী কািরকর 4 1778952939 ইকির
291 01790009488 19327911459849328 মাঃ তাতামবার হাওলাদার চান ব কােছম আলী হাওলাদার 4 1771607091 ইকির
292 01790009491 19427911459849724 আ লু ছােলক মি ক সদুন নছা বগম ইয়াজউ ন মি ক 4 1763487271 ইকির
293 01790009595 19477911459849394 মাসাঃ ির জয়া খাতন আিছয়া বগম এেজমবার আলী হাওলাদার 4 1600005847 ইকির
294 01790011297 19427911459849452 আনছার িসকদার মাছাঃ চানঁ ভানু আছমত আলী িসকদার 4 1726808008 ইকির
295 01790011301 19377911459848649 আলকাজ উ ন হাওলাদার ফুল ভানু িবিব সাহাজ উ ন হাওলাদার 4 1748681358 ইকির
296 01790011326 19427911459853637 আ লু খােলক হাওলাদার শাহাবানু মনুহর আলী হাওলাদার 4 1724403721 ইকির
297 01790011570 19587911459848620 সুিফয়া বগম মেহর ব হােতম আিল হাওলাদার 4 1736669246 ইকির
298 01790016519 19377911459848611 হমােয়ত উ ন হাওলাদার ফুল বড়ু নােজম আিল হাওলাদার 4 1795717911 ইকির
299 01790016522 19467911459849901 মাসাঃ সুিফয়া বগম সানাবান িবিব আলী হােসন মু ী 4 1765348706 ইকির
300 01790016603 19357911459849374 আ লু হািকম মাল া গালাপ জান আরেশদ আলী মাল া 4 1707762853 ইকির
301 01790016906 19427911459848877 আঃ ছাবাহান খান আেবজান িবিব নবাব আলী খান 4 1772509597 ইকির
302 01790016910 19377911459000001 আেমনা খাতন আেবজান বগম নােজম আলী হাওলাদার 4 1728915005 ইকির
303 01790025316 19387911459848924 িমেসস রিহমা বগম সািফয়া বগম রা াক মাত ার 4 1731442917 ইকির
304 01790025347 19427911459849149 ম ান শখ গালবানু সজ ন শখ 4 1726469368 ইকির
305 01790025362 19407911459000006 হািনফ খান ফুল ভানু মুজাহার আলী খান 4 1787591106 ইকির
306 01790025373 19377911459849166 শামসুল হক মা া জয়নব ব আলী মা া 4 1866497971 ইকির
307 01790025389 19427911459849318 মাঃ আ রু রিশদ িসকদার দুধ মেহর িবিব হ ত আলী িসকদার 4 1734999263 ইকির
308 01790028126 19507911459848928 শামসুল হক হাওলাদার সাহাবুন সয়নু ন হাওলাদার 4 1316277543 ইকির
309 01790031914 19427911459848774 মাঃ মাহােসন খান লাল ব  বগম জয়নাল খা ঁ 4 1759895783 ইকির
310 01790032020 19527911459849759 আ লু কু ুস হাওলাদার জয়নব িবিব মাঃ আ রু মােলক হাওলাদার 4 1989229252 ইকির
311 01790032021 19477911459849628 মাঃ হা ন খান মাসাঃ সূযবান বগম মাসেলম খান 4 1785932209 ইকির
312 01790032022 19377911459849907 আ লু বােরক িশকদার িবিবশন িবিব হােতম আলী িশকদার 4 1732777846 ইকির
313 01790032023 19527911459849769 আ লু ছােমদ হাওলাদার ছিব বগম হােতম আলী হাওলাদার 4 1795126993 ইকির
314 01790032025 19557911459848681 আ রু রিহম হাওলাদার হাচন বানু আে  আিল হাওলাদার 4 1730487633 ইকির
315 01790032096 19397911459848567 হািনফ হাওলাদার তােরাপজান সকা ার হাং 4 1947130228 ইকির
316 01790032102 19527911459857712 নয়াব আেনায়ারা বগম আ সু ছামাদ মা ঝ 4 1704933390 ইকির
317 01790032236 19477911459848559 শামেছল হক তােরাপ জান িবিব সকা ার আলী হাওলাদার 4 1771960187 ইকির
318 01790032241 19521596541749105 মাঃ শাহা আলম রািবয়া বগম আ লু কােদর 4 1771583827 ইকির



319 01790032265 19427911459849438 শশধর দাস সারদা রানী িনিশকা  দাস 4 1763630882 ইকির
320 01790032276 19397911459840325 মাদাে র আলী হাওলাদার জয়ফুল িবিব গিন হাওলাদার 4 1784844026 ইকির
321 01790032288 19377911459849096 জহরা বগম এেলম ব লহাজ চৗিকদার 4 1779758134 ইকির
322 01790032294 19427911459849202 সানাব গালব মািমন উ ন হাওলাদার 4 1404981181 ইকির
323 01790032301 19477911459848829 মাঃ তাফাে ল মি ক ফুল ব  িবিব মাঃ মা ার আলী মি ক 4 1736313671 ইকির
324 01790032302 19477911459849052 ওহাব আলী আিছয়া মুসা ফরাজী 4 1761440966 ইকির
325 01790032303 19437911459848522 মাঃ নু ল ইসলাম হাওলাদার মেহর নছা আফেছর আলী হাওলাদার 4 1306022238 ইকির
326 01790032315 19477911459848632 মাঃ ম জবুর হক কপুর ন া আচমত আলী 4 1756940059 ইকির
327 01790033039 19557911459849696 মাঃ কাওছার িশকদার আ জমুন নছা বগম আ াব আলী িশকদার 4 1787476770 ইকির
328 01790033102 19497911459849097 হা ন মাত ার চ ন িবিব গিন মাত ার 4 1714311481 ইকির
329 01790033551 19427911459848968 আ লু হািমদ হাওলাদার জহরা খাতন সজ  হাওলাদার 4 1323786460 ইকির
330 01790033562 19582613869443973 মাসাঃ আিসয়া বগম চানব মাকতাদী শখ 4 1310217724 ইকির
331 01790033566 19427911459849658 আবুল হােশম আকন চান ব  বগম আ লু আিল 4 1744883959 ইকির
332 01790034670 19377911459849389 মাঃ হািনফ আকন নুরজাহান বগম আবুল হােসম আকন 4 1731291079 ইকির
333 01790034672 19327911459849089 মাঃ ফজলুল হক শা ফােতমা মাতাহার শা 4 1939859094 ইকির
334 01790034674 19377911459848920 আঃ ম জদ খান আ জেমান গালাপ খান 4 1954465919 ইকির
335 01790034675 19377911459840341 সুলতান গাজী জয়নব কােছম আলী গাজী 4 1762362281 ইকির
336 01790034677 19477911459849419 মঞ্জ ুরানী মাতা ীিন সিত  হালদার 4 1790225817 ইকির
337 01790035606 19327911459849697 মাঃ খিলল িশকদার প ী িবিব গফুর িশকদার 4 1610436200 ইকির
338 01790035834 19477911459848579 সতারা জািমলা খাতন আলাল উ ন 4 1906255494 ইকির
339 01790036116 19577911459848833 মাছাঃ রানী বগম আেনায়ারা বগম মাঃ সুরিত মা া 4 1781944113 ইকির
340 01790036124 19537911459851616 িরনা চান ব সকা ার খিলফা 4 1741461451 ইকির
341 01790036129 19577911459851087 মাছাঃ দেলায়ারা বগম রা জয়া বগম মাঃ কা ন আলী মা া 4 1765631910 ইকির
342 01790036132 19577911459849190 মাহামুদা বগম সাহাবানু মাসেলম িসকদার 4 1721553761 ইকির
343 01790036134 19497911459847721 মন্ট গাম া মরতজান বগম আয়জ ন গাম া 4 1771753934 ইকির
344 01790036135 19557911459849443 সতীশ চ  দাস প  বালা দাস দব  নাথ দাস 4 1766961163 ইকির
345 01790036136 19497911459849144 আইউব আলী আেবজান িবিব মাতােলব িসকদার 4 1752065676 ইকির
346 01790036161 19577911459849548 মাসাঃ তােজমুন নছা আয়ফুল িবিব হমােয়ত হাওলাদার 4 1742250554 ইকির
347 01790039562 19277911459849347 মাছাঃ চান বানু ছরাতন হাচন হাওলাদার 4 1747694393 ইকির
348 01790041024 19427911459848857 মাঃ আফজাল জেবদা খাতন আমেজদ আলী 4 1795717633 ইকির
349 01790041054 19517911459849669 আ লু লিতফ হাওলাদার ফুলেমেহর িমনহাজ উ ন হাওলাদার 4 1307760032 ইকির
350 01790041114 19557911459849175 হিরয়া বগম সুিপয়া বগম আঃ কিরম 4 1714235221 ইকির
351 01790041116 19327911459850224 মাঃ কােসম আলী বকফুল িবিব মিফজ উ ন হাওলাদার 4 1918297230 ইকির
352 01790041126 19527911459849105 নূ ল ইসলাম আমজন ব মাতাহার তালুকদার 4 1754981976 ইকির
353 01790041130 19557911459849990 মাঃ ইউছফ আলী খান আেলতে ছা মাতাহার আলী খান 4 1719632018 ইকির
354 01790053318 19427911459851366 মাছাঃ কিহনুর বগম ফুল ব জ ার হাওলাদার 4 1964608933 ইকির
355 01790053324 19427911459849699 মাছাঃ মেনায়ারা বগম কিহনুর নছা মেসর আলী হাওলাদার 4 1795118928 ইকির
356 01790053333 19577911459849386 মাসাঃ মমতাজ বগম আয়শা বগম মাঃ রহমান কিবরাজ 4 1744233612 ইকির
357 01790053336 19577911459849858 মাসাঃ আয়শা বগম সানা বান সেক ার মা া 4 1319605866 ইকির
358 01790053441 19407911459849439 িবজয় ল ী দাস চপলা রানী দাস জবাশী দাস 4 1717146138 ইকির
359 01790053442 19367911459849952 মাছাঃ জেবদা খাতন আমবুলা খাতন মাবারক হাওলাদার 4 1725680848 ইকির
360 01790053444 19477911459849334 মাছাঃ আেনায়ারা বগম দুধ মেহর িবিব খারেসদ আলী িসকদার 4 1726699318 ইকির
361 01790053445 19577911459849098 আেনায়ারা বগম শািফয়া বগম ছােমদ গাজী 4 1753932397 ইকির
362 01790053446 19577911459849051 শািপয়া নুরজাহান সয়দ আলী 4 1883988794 ইকির
363 01790053447 19377911459849598 হািলমা বগম আিমনা খাতন মনতাজ উ ীন কািরগর 4 1741798703 ইকির
364 01790053448 19567911459848825 চান ব মান ব মুনছর আলী মৃধা 4 1739212146 ইকির
365 01790053567 19497911459849167 আিছয়া জয়নব ব তােছল উ ন হাং 4 1799384255 ইকির
366 01790053568 19534798516220314 রােকয়া বগম রওসানা বগম এছহাক হাওলাদার 4 1767631783 ইকির
367 01790057755 19527911459848601 মাঃ সামসুল আলম সানা ব মুনছর আলী 4 1776551142 ইকির
368 01790064541 19537911459848523 হািলমা ফুল ব আ লু কােদর 4 1722922753 ইকির
369 01790064544 19417911459848616 আলী হােসন হাওলাদার ছায়াতন নছা মাহা দ আিল হাওলাদার 4 1734730639 ইকির
370 01790064690 19577911459856878 সািফয়া বগম এেরম ব গিন তালুকদার 4 1719228386 ইকির
371 01790064691 19557911459856535 এম িড কাজী ছাহরাব হাসাইন ছাটন িবিব হােরজ উ ন কাজী 4 1786147014 ইকির
372 01790064692 19577911459856619 মাছাঃ আেনায়ারা বগম জমুিবলা খাতন হাসান হাওলাদার 4 1731628034 ইকির
373 01790064698 19537911459848969 মাছাঃ শফালী বগম ছেবতন নছা মকবুল আলী হাওলাদার 4 1796661500 ইকির
374 01790064767 19557911459849192 আঃ ম জদ লাল ব আরব আলী 4 1759363980 ইকির
375 01790064768 19587911459850293 মাছাঃ আেনায়ারা বগম ম জেতান নছা মাবারক আলী আকন 4 1916079638 ইকির
376 01790064769 19537911459855100 মাঃ আ লু জ ার হাওলাদার মাসাঃ জিমলা খাতন মাহামমদ আলী হাওলাদার 4 1719638215 ইকির
377 01790064770 19477911459854696 ছরাতন নছা ঝনা িবিব আবেছর হাওলাদার 4 1811832846 ইকির
378 01790064771 19517911459854470 িমেসস রােকয়া বগম আেলতন বগম আ লু আ জজ 4 1404940026 ইকির
379 01790065824 19480695115208124 দেলায়ার হােসন হােজরা খাতন শিফজ উ ন িসকদার 4 1786291783 ইকির
380 01790065825 19587911483786530 মাছাঃ সােহদা বগম ফুল ভানু আজাহার তালুকদার 4 1405848300 ইকির
381 01790065832 19527911459852367 রািহমা বগম সানা ব মাকেছদ আলী হাওলাদার 4 1739109943 ইকির
382 01790065835 19597911459855983 লাবন  রানী সেরািদনী হিরচরন কুলু 4 1779342903 ইকির



383 01790065836 19577911459856018 পা ল রানী সানালি  রানী িবেনাদ িবহাির হাওলাদার 4 1723526927 ইকির
384 01790066005 19527911459856216 অধীর র ন হাওলাদার রাধা রানী যােগশ চ  হাওলাদার 4 1736589792 ইকির
385 01790066006 19467911459856672 মাঃ সুলতান কাজী জিুমনা খাতন মাঃ হােরজ আলী কাজী 4 1719160542 ইকির
386 01790066032 19537911459849992 আ লু রিশদ মা া আেমনা আেশদ মা া 4 1758950864 ইকির
387 02790002211 19407911459851255 মাছাঃ মেনায়ারা বগম সােবেতান নছা হােমজ উ ন 5 1323786547 ইকির
388 01790004735 19417911459851661 কিরেমান নছা আয়নব িবিব মা ার হােসন 5 1782149661 ইকির
389 01790004737 19527911459856609 মাছাঃ িপয়ারা বগম হােজরা খাতন ঈমাম উ ন খান 5 1797348380 ইকির
390 01790004738 19327911459850833 স র কুমার শীল কুিশ রানী নটবর শীল 5 1777528430 ইকির
391 01790005059 19487911459850771 মাঃ শাজাহান হাওলাদার আয়ফুল বগম ফয়জ  হাওলাদার 5 1759710427 ইকির
392 01790005060 19427911459851015 আ সু ছ ার মা া হেরন নছা রিশদ মা া 5 1723263343 ইকির
393 01790005065 19427911459851466 মাছাঃ অ জফা বগম আিছয়া বগম মাঃ ইউছফ হাওলাদার 5 1822359949 ইকির
394 01790005068 19367911459851012 সয়দ আহা দ মা া হেরন নছা খাতন রিশদ মা া 5 1757944494 ইকির
395 01790005072 19457911459851559 ম মীর সেলমান িবিব আঃ রিশদ মীর 5 1933654107 ইকির
396 01790005075 19377911459850358 মাঃ হােসন আলী ছরাতন নছা বগম আয়ুব আলী হাওলাদার 5 1967875032 ইকির
397 01790005077 19377911459850340 মাছাঃ রািবয়া বগম আছমতন নছা বগম তজা র আলী হাওলাদার 5 1925404227 ইকির
398 01790005080 19427911459851059 মাঃ চান িময়া হাওলাদার জেবদা খাতন মহ ত আলী হাওলাদার 5 1734767226 ইকির
399 01790005084 19477911459850587 আ লু মােলক মধৃা খািতমান আজাহার আিল মধৃা 5 1784578775 ইকির
400 01790005085 19427911459858094 মাসাঃ ফুলব হায়াতন িবিব পবন আলী সাপাই 5 1798824901 ইকির
401 01790005086 19487911459851132 আেমনা বগম আিছয়া বগম কদম আলী জামা ার 5 1719716701 ইকির
402 01790005087 19537911459850754 আমেজদ হাওলাদার আেলকজান িবিব আঃ আ জজ হাওলাদার 5 1716475070 ইকির
403 01790005088 19427911459852989 মাঃ ছাহরাব হােসন মাত র মাছাঃ সূযবান িবিব আ লু আ জজ মাত র 5 1757439021 ইকির
404 01790005574 19377911459851446 মাছাঃ হােজরা বগম ময়ফুল বগম আফছার আলী সরদার 5 1766735351 ইকির
405 01790006848 19487911459851699 শাহজাহান মা া সানা ব মহ দ মা া 5 1795031999 ইকির
406 01790006856 19477911459851285 মাঃ নূর মাহা দ খান মাসাঃ হেরে ছা আতাহার খান 5 1861550896 ইকির
407 01790007287 19377911459858097 আেনায়ারা জহরা ওহাব সাইব 5 1712024257 ইকির
408 01790007300 19277911459851689 আ লু ম ান মাতববার খেতজান িবিব জেবদালী মাতববার 5 1795119897 ইকির
409 01790007496 19427911459850644 মাঃ বলােয়ত হােসন তালুকদার ভানু িবিব আফেছর উ ন তালুকদার 5 1780014806 ইকির
410 01790008079 19427911459850375 আেনায়ারা বগম ছােহয়া খাতন রহম আলী ফরজী 5 1798268415 ইকির
411 01790008099 19427911459850581 আ লু খােলক মৃধা খােতমান িবিব আজাহার আিল মধৃা 5 1986590455 ইকির
412 01790008132 19451592039535441 মাঃ আ লু বােরক খা মাছাঃ সবুর জান িবিব মাঃ গগন আলী 5 1747752513 ইকির
413 01790008146 19487911459850792 মাঃ শামেছল হক হাওলাদার ময়মন িবিব আ লু ম জদ হাওলাদার 5 1722076069 ইকির
414 01790008149 19277911459850255 মাঃ মাদাে র হাওলাদার আেমনা খাতন চরাগালী হাওলাদার 5 1407238441 ইকির
415 01790008154 19537911459850765 মাঃ তােজল হক শাহাভানু আঃ আলী িসকদার 5 1729519087 ইকির
416 01790008219 19447911459851537 আ লু জ ার জিমনা খাতন ছােদম আলী হাওলাদার 5 1767021840 ইকির
417 01790008238 19517911459850982 মাজাে ল হক সূয  ভানু হমােয়ত উ ন হাওলাদার 5 1745293977 ইকির
418 01790008240 19177911459851315 আ লু গিন খান খেয় ন নছা তনু খান 5 1323786553 ইকির
419 01790008297 19377911459851624 রিহম খান কদবানু ইসমাইল খান 5 1748721723 ইকির
420 01790008303 19427911459850472 হিবেতান নছা আসেমেতান নছা তজা ার আলী হাওলাদার 5 1729941790 ইকির
421 01790008312 19477911459851247 আ রু রিহম মু ী চান ব  িবিব তজমু উ ন 5 1749168237 ইকির
422 01790008701 19327911459851344 মাছাঃ আেনায়ারা খাতন আেমনা খাতন সু ার আলী খান 5 1738398880 ইকির
423 01790009344 19467911459851597 আিছয়া বগম রেবজান এেচান হাওলাদার 5 1756290243 ইকির
424 01790009496 19477911459850638 আঃ ম ান বপারী ফুল ব আঃ কােদর বপারী 5 1767434287 ইকির
425 01790009499 19457911459000005 আ সু সা ার খানঁ ফুলব  বগম তােফল খা 5 1747366709 ইকির
426 01790009503 19427911459851899 আ লু ছ ার হাওলাদার মাসাঃ গালাপী আ ার আ লু গাহর হাওলাদার 5 1799049187 ইকির
427 01790009569 8702430045 মাঃ আসারফ আরায়তন নছা আঃ রিশদ হাওলাদার 5 1779708686 ইকির
428 01790011202 19477911459850784 মাঃ আিমর হােসন আি য়া বগম রিহম হাওলাদার 5 1408371179 ইকির
429 01790011224 19277911459851327 আ লু হােমদ খান খয় ন নছা তনু খান 5 1719899933 ইকির
430 01790011318 19497911459851127 মাঃ আবদুল হাই আকন ছােহরা খাতন মাঃ অেজদ আলী আকন 5 1720965639 ইকির
431 01790011359 19477911459851603 িছ ক হাওলাদার সূযবান আ াব হাওলাদার 5 1321531247 ইকির
432 01790011362 19477911459850282 জীবন নছা বগম মতজান িবিব দিলল উ ন হাওলাদার 5 1873409568 ইকির
433 01790011363 19507911459850894 সুলতান বপারী লালু বগম এছাহাক বপারী 5 1786687883 ইকির
434 01790011448 19557911459850601 আেনায়ারা বগম মাসাঃ দুধিনহার তজা ার আিল হাওলাদার 5 1774886435 ইকির
435 01790011459 19397911459851470 মাঃ শামছল হক হাওলাদার রিহমন নছা তাফােজল হাওলাদার 5 1721962432 ইকির
436 01790011469 19487911459858021 মাঃ তােজ র মা া চান ব আলফাজ মা া 5 1793705390 ইকির
437 01790011533 19427911459851384 মাছাঃ রািহমা খাতন ছােলহা বগম মাহা াদ কাজী 5 1782971395 ইকির
438 01790011554 19527911459851268 মাঃ আিমর িসকদার মাসাঃ িহরামন নছা এলফাজ উ ন িসকদার 5 1728510135 ইকির
439 01790011744 19477911459851167 মাঃ আিমর কুলসুম বগম শাহােশর আলী হাওলাদার 5 1746184051 ইকির
440 01790011747 19547911459851045 মাহা দ খিললুর রহমান জিমনা খাতন মৗঃ আতাহার আলী তালুকদার 5 1727577607 ইকির
441 01790011755 19527911459845629 মাঃ ছাহরাব হােসন হাওলাদার নগা ব তজ র হাওলাদার 5 1729111159 ইকির
442 01790011776 19507911459850565 আ রু রব হাওলাদার নছা খাতন মাতােলব হাওলাদার 5 1310217717 ইকির
443 01790011784 19527911459851379 মাসাঃ িপয়ারা বগম জয়ফুল িবিব আ লু কােদর হাওলাদার 5 1732199647 ইকির
444 01790011804 19457911459851683 আ লু হক হাওলাদার জহরা খাতন রােশদ হাওলাদার 5 1319612253 ইকির
445 01790011826 19427911459851313 আ লু মাতােলব খান জািরনা বগম লহাজ খান 5 1323786558 ইকির
446 01790013840 19387911459850495 মাছাঃ জয়ফুল জেবদা আরব আিল খান 5 1990194621 ইকির



447 01790018584 19577911435844155 সানাব লালমন িবিব হােতম আলী 5 1304838919 ইকির
448 01790018586 19457911459850817 আি য়া খাতন বানু িবিব মইন উ ন হাওলাদার 5 1728243716 ইকির
449 01790020652 19277911459850508 মাঃ সু র আিল খান জাহরা খাতন তজ ুখান 5 1786163002 ইকির
450 01790024672 19487911459852157 মিরয়ম বগম মাসাঃ নূর বানু আ ল আিল মাত র 5 1740929918 ইকির
451 01790025367 19477911459850363 কিহনুর বগম ফুলব  িবিব মাঃ এছমাইল হাওলাদার 5 1748310911 ইকির
452 01790025394 19577911459851011 লালমিত সামছন নাহার জয়নাল আক 5 1828825296 ইকির
453 01790025635 19307911459851138 আ রু রিহম আকন হােফজান িবিব সাহাবু ন আকন 5 1700540578 ইকির
454 01790028332 19477911459851582 রতন মি ক হািকেমান নছা মাসেলম আলী মি ক 5 1779001985 ইকির
455 01790031070 19487911459850329 মাঃ নূর মাহা দ হাওলাদার মােলকজান িবিব মহবত আলী হাওলাদার 5 1723462668 ইকির
456 01790031888 19507911459858144 অিবনাশ হাওলাদার চ নী রাণী নকুল হাওলাদার 5 1880173998 ইকির
457 01790032034 19557911459851638 হমায়ুন মা া সানাব মহ দ মা া 5 1703886155 ইকির
458 01790032262 19500120803111519 সফালী বগম জীবন নছা আকবার আলী 5 1779725674 ইকির
459 01790032306 19377911459851140 মাছাঃ আেনায়ারা বগম ভানু িবিব আফছার উ ন 5 1716745611 ইকির
460 01790032311 19527911459850381 মাঃ ম আলী হাওলাদার তারা ব আমেজদ আলী হাওলাদার 5 1765787160 ইকির
461 01790032313 19537911459851110 আবদুল মােলক আকন জেবদা খাতন আবদুল আ জজ 5 1750929355 ইকির
462 01790033552 19527911459852078 মাঃ শাহআলম হাওলাদার রােবয়া বগম আঃ রহমান হাওলাদার 5 1734396584 ইকির
463 01790033554 19477911459852970 মাঃ আ রু রব মা া আেমনা বগম আ লু হােশম মা া 5 1726575335 ইকির
464 01790034343 19457911459851199 আ রু রা াক হাওলাদার জীবন নছা নুর মাহা াদ হাওলাদার 5 1756170497 ইকির
465 01790034664 19427911459851672 ছােলক হাওলাদার চান ব  িবিব আমেজদ আলী হাওলাদার 5 1711161462 ইকির
466 01790034919 6437588988 রনু বগম গালবানু বগম কােসম আলী হাওলাদার 5 1913560330 ইকির
467 01790034920 19427911459851547 আলফাজ মা া আিছয়া খাতন লহাজ উ ন মা া 5 1749752604 ইকির
468 01790034921 19527911459851462 আ লু হাই হাওলাদার নুরবানী বগম আেশদ আলী হাওলাদার 5 1795128872 ইকির
469 01790034922 19427911459850749 িচিন বালা সু রী রানী পূনচরন শীল 5 1724539599 ইকির
470 01790034923 19497911459850798 মাঃ ছয়দুর রহমান ময়মন িবিব আঃ ম জদ হাওলাদার 5 1728179961 ইকির
471 01790034924 19507911459851257 আ সু ছােমদ আকন আিছয়া বগম সয়জউ ন আকন 5 1307470767 ইকির
472 01790034932 19477911459850315 মাঃ সােহব আলী জেহারা বগম মাঃ মহা দ আলী হাওলাদার 5 1779891054 ইকির
473 01790034934 19507911459850366 মাঃ সামছল হক হাওলাদার হািছনা বানু র ব আলী হাওলাদার 5 1306022250 ইকির
474 01790034936 19577911459851653 রওশন আ ার নুর বানু আ লু ছা ার হাওলাদার 5 1719014655 ইকির
475 01790034937 19327911459851328 মাছাঃ জেবদা বগম মাছাঃ জহরা খাতন মাঃ খারেশদ আলী হাওলাদার 5 1742051491 ইকির
476 01790034939 19577911459850391 রািন বগম কদ বানু বগম মাঃ মকেমার আলী হাওলাদার 5 1302943720 ইকির
477 01790034940 19427911459850567 মাহা দ হা ন অর রিশদ মাসাঃ নুরজাহান বগম নুর মাহা দ হাওলাদার 5 1753233889 ইকির
478 01790034943 19487911459851424 মাঃ জালাল মাত র জলমান িবিব হােতম 5 1744194473 ইকির
479 01790034944 19377911459851254 মাসাঃ জাহানারা বগম রািবয়া কদম আলী মাত র 5 1778801190 ইকির
480 01790040013 19327911459851489 নুর জাহান তারা ভানু আ লু গিন সােহব 5 1725143272 ইকির
481 01790040812 19427911459851573 মাতােলব হাওলাদার আিছয়া বগম হােসম আলী হাওলাদার 5 1786162897 ইকির
482 01790041101 19527911459850582 হািলমা খাতন হায়তন নছা নূর মাহা দ হাওলাদার 5 1883512620 ইকির
483 01790041102 19507911483788178 মাঃ ফজলুল হক হাওলাদার মাসাঃ আনজনা বগম মহা দ আলী হাওলাদার 5 1716276084 ইকির
484 01790041133 19537911459851526 খান মাশাররফ হাসাইন ছায়াতন নছা আঃ গিন খান 5 1745788786 ইকির
485 01790041134 19547911459851357 আ লু কু ুছ হাওলাদার চ নী িবিব মকবুল হাওলাদার 5 1720047687 ইকির
486 01790041399 19537911459850769 মাঃ আবদুস ছ ার হাওলাদার আয়ফুল বগম ফয়জু ন হাওলাদার 5 1763354875 ইকির
487 01790042388 19527911459851540 সুলতান হাওলাদার আরবজান িবিব সিফজ ন 5 1751608267 ইকির
488 01790042706 19557911459851615 আিছয়া জহরা খাতন মুজাফ্ফার কাজী 5 1787989009 ইকির
489 01790044122 19527911459851287 মাঃ মাজাে ল খান মাছাঃ হেরে ছা আতাহার আলী খান 5 1793225240 ইকির
490 01790053206 19577911459855349 রােবয়া বগম চান ব লহাজ উ ন মা া 5 1999708899 ইকির
491 01790053228 19557911459850322 মাঃ আ জজলু হক রােবয়া বগম তােহর আলী হাওলাদার 5 1732212495 ইকির
492 01790053229 19577911459848549 হােজরা বগম হািকমুন নছা ইয়ািছন হাওলাদার 5 1762338917 ইকির
493 01790053230 19557911459851360 মাঃ খিললুর রহমান সানাবান িবিব আ লু গফুর হাওলাদার 5 1728940451 ইকির
494 01790053231 19527911459850225 শফালী বগম জয়ফুল িবিব করামত আলী 5 1815949497 ইকির
495 01790053232 19527911459851678 চান ব নুরবানু মনাজউ ন হাওলাদার 5 1966711368 ইকির
496 01790053233 19577911459851556 এেলম ব সূয বান আঃ আ জজ মাত র 5 1828824092 ইকির
497 01790053234 19527911459851143 মাসাঃ সতারা লাল ব ছফতার তালুকদার 5 1745464917 ইকির
498 01790053235 19457911459849062 শামসুল হক তালুকদার আনজন ব মাতাহার তালুকদার 5 1714881287 ইকির
499 01790053236 19577911459849060 মািনক জান জহরা সজ ন 5 1724767728 ইকির
500 01790053237 19557911459851263 মাছাঃ শফািল বগম মাছাঃ ফুল বানু মাঃ ম জদ হাওলাদার 5 1741317713 ইকির
501 01790053238 19577911459851571 িপয়ারা বগম পিরবানু আচমত আলী জামা ার 5 1734396585 ইকির
502 01790053239 19557911459850515 মাছাঃ রােহলা বগম িমেসস হােজরা বগম ছাদন আলী দফাদার 5 1729531017 ইকির
503 01790053241 19527911459851671 ফা ক মীর জনু বগম আ লু রিশদ মীর 5 1752286289 ইকির
504 01790053242 19510117719511852 মাঃ জাহা ীর হােসন মাসাঃ জিরনা খাতন আমজাদ হােসন 5 1730201032 ইকির
505 01790053243 19497911459851423 মাছাঃ সাহাবানু আয়াতন িবিব ফয়জ উ ন হাওলাদার 5 1795128806 ইকির
506 01790053245 19377911459851308 মাসাঃ শহর বানু নেবজান িবিব মাহন খান 5 1305300830 ইকির
507 01790053246 19377911459851422 মাঃ ইসমাইল মাত র জয়ফুল িবিব হােচন আলী মাত র 5 1700579176 ইকির
508 01790053247 19537911459852930 মাসাঃ রওশন আরা বগম আেমনা খাতন আইউব আলী হাওলাদার 5 1742210294 ইকির
509 01790053248 19527911459851269 মাসাঃ ছিপয়া বগম মাসাঃ লাল ব আ লু ম জদ খা 5 1795119196 ইকির
510 01790053289 19577911459851286 মাছাঃ ির জয়া বগম রািবয়া খাতন লহাজ উ ন হাওরাদার 5 1738324821 ইকির



511 01790053321 19427911459849634 আ লু সা ার খান শািহদা বগম আ লু গফুর খান 5 1734552248 ইকির
512 01790053327 19557911459851581 িন  বগম চান ব আমেজদ আলী 5 1721791993 ইকির
513 01790053335 19527911459851060 মাছাঃ মােজদা বগম মেহর নছা আ াব আলী সরদার 5 1759563600 ইকির
514 01790053341 19437911459850858 মাঃ সুলতান আহে দ জহুরা খাতন বােছর উ ন আকন 5 1799576723 ইকির
515 01790053373 19377911459850478 আ লু আ জজ মা া জিরনা বগম তিছ ন মা া 5 1720987081 ইকির
516 01790053381 19377911459848914 আ লু বােরক হাওলাদার সবুরজান িবিব মেফজ উ ন হাওলাদার 5 1747430397 ইকির
517 01790053414 19457911459859153 মােলকা বগম জিুমনা বগম নপতার আলী 5 1321915717 ইকির
518 01790053415 19577911459857901 ফািতমা বগম ব জান িবিব ওয়ােজদ আলী হাওলাদার 5 1719622271 ইকির
519 01790053418 19567911459855073 সানা রানী মিহ ী রামলাল দাশ 5 1782388671 ইকির
520 01790053424 19497911459852013 মাঃ িনজাম উ ীন মাসাঃ আিমনা খাতন আবদুল হািমদ 5 1775278790 ইকির
521 01790053425 19557911459851283 মাঃ মাবারক খানঁ হেরে ছা আতাহার খানঁ 5 1308332187 ইকির
522 01790053428 19477911459851620 সফুরা বগম হােজরা খাতন অেজদািল হাং 5 1745425911 ইকির
523 01790053429 19527911459850342 মাছাঃ রােকয়া বগম সানাব  িবিব মাকেছদ আলী হাওলাদার 5 1322457764 ইকির
524 01790053430 19547911459850285 মাঃ জাকািরয়া হাওলাদার সামছর াহার বগম আ লু হািমদ হাওলাদার 5 1727058962 ইকির
525 01790053431 19477911459851316 আ লু মা ান খান মাছাঃ নয়াব মাতাহার আলী খান 5 1781997367 ইকির
526 01790053432 19477911459851688 ছায়ােতান রািবয়া খাতন আ লু আলী 5 1928818842 ইকির
527 01790053435 19577911459851425 মাছাঃ আ জমন নছা সুরােতান নছা কিরম হাওলাদার 5 1311279423 ইকির
528 01790053436 19547911459851079 মাঃ আবু সােলহ মাছাঃ জেবদা বগম আ লু আ জজ আকন 5 1726477321 ইকির
529 01790053437 19527911459851320 মাসাঃ মিহমা বগম জেবদা বগম আেনচ উ ন হাওলাদার 5 1760486383 ইকির
530 01790053438 19477911459851419 নুর মাহা দ মাত ার উরফুল িবিব হােচন আলী 5 1312806881 ইকির
531 01790053439 19477911459851153 মাছাঃ খুিশয়ারা বগম জি লা খাতন আ লু গিন হাওলাদার 5 1725728818 ইকির
532 01790053440 19427911459851122 মাঃ দেলায়ার হােসন তালুকদার ভানু িবিব আফছার উ ীন তালুকদার 5 1777531650 ইকির
533 01790053451 19577911459850236 শািহনুর বগম জিুমনা খাতন খিবর উ ন হাওলাদার 5 1880176030 ইকির
534 01790053455 19577911459850599 হািলমা খাতন হািমতন নছা আ লু কােদর খান 5 1759759773 ইকির
535 01790053456 19477911459851037 মাঃ এনােয়ত হােসন তালুকদার সাহাতনেনছা বগম নুর মাহা দ তালুকদার 5 1711950586 ইকির
536 01790053457 19517911459851121 কাম লয়ারা বগম আেনায়ারা বগম মােজদা আলী িসকাদার 5 1726904256 ইকির
537 01790053479 19547911459851046 বগম হাসেনয়ারা ফােতমা বগম িনজাম উ ন আহে দ 5 1724954471 ইকির
538 01790053569 19477911459850256 রওশনারা বগম হােজরা বগম এরফান উ ন ফরাজী 5 1753398775 ইকির
539 01790053571 19477911459850748 শফালী রানী সুিসলা বালা কাশ চ  শীল 5 1701115998 ইকির
540 01790064722 19587911459848505 হািলমা খাতন ফুল ব  িবিব ওেহজ উ ন হাং 5 1753860573 ইকির
541 01790064723 19527911459849148 জেবদা িহরামন হােসম ফরাজী 5 1774118933 ইকির
542 01790064724 19517911459849142 আি য়া আেবজান মতেলব িসকদার 5 1748791884 ইকির
543 01790065398 19427911459847494 অ লী রানী শীল যািমনী রানী শীল িনিশ কা  শীল 5 1742904324 ইকির
544 01790065740 4176223818 মা: মাসুদ হাওলাদার হােজরা খাতন আঃ ওয়ােহদ হাওলাদার 5 1726601399 ইকির
545 01790065819 19527911459853862 আেনায়ারা বগম আমজু রব চৗিকদার 5 1795128904 ইকির
546 01790065906 19567911459855850 অিনল কৃ  সমা ার সােরাদা রানী রাইচরন সমা ার 5 1782051646 ইকির
547 01790066033 19477911459850237 মাঃ ইয়ািছন হাওলাদার ফুলসন িবিব ওয়ােজদ আিল হাওলাদার 5 1704001327 ইকির
548 01790005089 19477911459853043 আ লু ওহাব তালুকদার মাসাঃ ফুলবানু মাবাে র আলী তালুকদার 6 1719675621 ইকির
549 01790005139 19377911459852200 মাসাঃ সিকনা বগম সেমবান বানু ছােদন আলী 6 1760302289 ইকির
550 01790005141 19477911459852992 মাঃ িছ ক মাত ার ছিকনা খাতন মকবুল মাত র 6 1758466889 ইকির
551 01790005143 19537911459852143 মাছা ৎ আেলয়া বগম সিকনা বগম মকবুল মাত র 6 1771268384 ইকির
552 01790005146 19427911459852382 লাল বানু বগম সাজ ু বগম মাজাে ল 6 1721653839 ইকির
553 01790005147 19467911459852647 মাঃ  আলতাপ হােসন কাজী মাছাঃ আয়ফুল িবিব মাঃ ফরমান কাজী 6 1787597245 ইকির
554 01790005149 19577911459852486 মাছাঃ আেলয়া বগম মাছাঃ শািফয়া বগম আ লু গিন হাওলাদার 6 1789816988 ইকির
555 01790005150 19377911459852152 মাঃ মাদােছর আলী হাওলাদার জয়নব িবিব আেশদ আলী হাওলাদার 6 1701873869 ইকির
556 01790005152 19527911459852397 মাঃ শাহজাহান মু ী লালমন িবিব আজাহার আলী মু ী 6 1786682154 ইকির
557 01790005153 19427911459852400 আ লু হক মু লালমন িবিব আজাহার আলী মু ী 6 1728330199 ইকির
558 01790005154 19337911459852921 আ সু স ার হাওলাদার আকিলমা বগম তজমু ীন হাওলাদার 6 1790762973 ইকির
559 01790005156 19407911459852701 আ ছু ছাবহান আসেমাত িবিব গিন খান 6 1863425256 ইকির
560 01790005157 19527911459852142 মাঃ আ লু আউয়াল সাইব চানঁ বানু আঃ রিশদ সাইব 6 1733706604 ইকির
561 01790005160 19577911459848652 সালমা বগম ময়না বগম মাবােসর আলী হাওলাদার 6 1733421242 ইকির
562 01790005564 19397911459852014 মাঃ ছয়দুল হক হাওলাদার ছরাতন নছা হােচন হাওলাদার 6 1723526982 ইকির
563 01790005567 19457911459851890 মাঃ রব সরদার ময়মন নছা সােদন আলী সরদার 6 1736832896 ইকির
564 01790005572 19477911459852590 মাছাঃ সােহরা বগম জয় ন িবিব আফতার উ ন হাওলাদার 6 1728680865 ইকির
565 01790007294 19477911459858015 মাঃ হমােয়ত উ ন হাওলাদার মাসাঃ ফুলব  িবিব মেছর আলী হাওলাদার 6 1703556895 ইকির
566 01790007313 19477911459852607 মাছাঃ হােজরা বগম আয়তন নছা বগম মাহ দ পাহলান 6 1799445211 ইকির
567 01790008074 19457911459000002 মাসাঃ ছােলহা বগম গাল ব  িবিব জয়নাল উ ন মাত র 6 1781955346 ইকির
568 01790008095 19277911459846701 মাঃ মিতউর রহমান ময়না িবিব আইনজউ ন হাওলাদার 6 1314676844 ইকির
569 01790008210 19494798520290725 আ লু মা ান তালুকদার শাহাবানু আ লু কােদর তালুকদার 6 1756682873 ইকির
570 01790008213 19477911459853048 মাঃ আ লু লিতফ তালুকদার মাছাঃ শাহাবানু কােদর তালুকদার 6 1829918693 ইকির
571 01790008215 19334795121380832 আঃ মােলক মাল া চান বড়ু আলফাজ উ ীন মাল া 6 1739230526 ইকির
572 01790008317 19227911459858001 মাঃ আ লু রিশদ হাওলাদার পিরতন নছা হােচন হাওলাদার 6 1759181325 ইকির
573 01790008319 19527911459851984 মাছাঃ সুিফয়া বগম মতজান বগম মা াজ উ ন হাওলাদার 6 1724902996 ইকির
574 01790008321 19477911459852546 মাছাঃ সুিফয়া বগম নুর ভানু িবিব মকবুল আলী হাওলাদার 6 1980440074 ইকির



575 01790008711 19357911459851273 মাঃ আ লু হাই তালুকদার জহরা বগম মেহরউ ন তালুকদার 6 1883512622 ইকির
576 01790009177 19277911459851906 মাঃ আইনুিদ হাওলাদার সরজান িবিব কিরম উ ন হাওলাদার 6 1764291521 ইকির
577 01790009187 19377911459856729 মাঃ তানেজর আলী হাওলাদার খাতন নছা তারাবালী হাওলাদার 6 1821716401 ইকির
578 01790009189 19477911459852254 মাঃ আঃ ম জদ খান ফুলব জয়নাল খান 6 1739200416 ইকির
579 01790009194 19487911459852385 মাঃ আ রু রব হাওলাদার আি য়া খাতন আতাহার আলী হাওলাদার 6 1799445480 ইকির
580 01790009269 19477911459851830 আবুল ছােমদ হাওলাদার নূরজাহান আ ার খিবর উ ন হাওলাদার 6 1323006700 ইকির
581 01790009278 19524795127475604 আ লু জ ার মা া চাদঁ ব আলফাজ উ ন মা া 6 1777932071 ইকির
582 01790009389 19427911459851982 মাঃ রেফজ হাওলাদার গাল ব  িবিব তারাব আিল হাওলাদার 6 1786083083 ইকির
583 01790009509 19527911459852455 মাঃ শাজাহান মা া মাসাঃ সােলহা বগম মাকেলজ মা া 6 1864028895 ইকির
584 01790009585 19477911459851552 সাহাজ ন মা া আিছয়া খাতন লহাজ উ ন মা া 6 1733421301 ইকির
585 01790011351 19177911459852465 মাসাঃ ছায়তন নছা সানা ব এলাল উ ীন হাওলাদার 6 1745854602 ইকির
586 01790011366 19427911459852456 মাসাঃ সুিফয়া বগম আ জমন নছা মানতাজ উ ীন হাওলাদার 6 1789462000 ইকির
587 01790011411 19407911459000002 মাঃ আঃ হক তালুকদার রয়মান িবিব তজমু ীন তালুকদার 6 1741559449 ইকির
588 01790011544 19477911459851819 মাঃ সুলতান হাওলাদার জয়ফুল িবিব মুজাহার আলী হাওলাদার 6 1727605634 ইকির
589 01790011763 19487911459852766 মাঃ সুলতান মা া কদভানু িবিব মােছর মা া 6 1779889756 ইকির
590 01790011764 19477911459851998 মাঃ এসমাইল মা া জেবদা খাতন মাঃ ওয়ােজদ আলী মা া 6 1742293509 ইকির
591 01790011768 19457911459852084 নু ল ইসলাম হাওলাদার সয়দ ন া সকা ার আিল হাওলাদার 6 1323786564 ইকির
592 01790011770 19207911459852571 আ লু গিন হাওলাদার মন িবিব আেফজউ ন হাওলাদার 6 1764318012 ইকির
593 01790011779 19537911459852771 মাঃ এমাদুল হক মা া মাছাঃ জিুমনা খাতন ইউনুচ মা া 6 1791088915 ইকির
594 01790011781 19527911459852337 মাঃ আিমর হােসন মা া বকুল বগম এেসর মা া 6 1760824817 ইকির
595 01790011797 19527911459852191 মাঃ ফুলিময়া খান রিহমুন নছা মাহা দ আলী খান 6 1323786240 ইকির
596 01790011799 19527911459852324 মাঃ আসরাফ আলী মা া কদবানু আ লু আলী মাল া 6 1301839067 ইকির
597 01790011806 19377911459852599 মাছাঃ ির জয়া বগম সানা ব ম জদ মু 6 1760302034 ইকির
598 01790011814 19527911459852392 মাছাঃ চানঁ ফুল বগম মনু িবিব আ রু আিল হাওলাদার 6 1763713604 ইকির
599 01790011824 19377911459852433 মাসাঃ জেবদা বগম মান ব  িবিব হােচন আলী িব াস 6 1781918907 ইকির
600 01790011841 19557911459852942 মাছাঃ আি য়া বগম মাছাঃ বকফুল িবিব শামছ িম ী 6 1880174185 ইকির
601 01790016878 1952465860 আ রু রহমান মাত র জিুমনা বগম সকা ার আলী মাত র 6 1677000157 ইকির
602 01790024674 19477911459851840 মাছাঃ হােজরা বগম জয়নাফ খাতন মিফজ উ ন হাওলাদার 6 1775536199 ইকির
603 01790024676 19427911459851976 মাসাঃ আেলয়া আ ার এেলম ব লিতফ আকন 6 1720462893 ইকির
604 01790024777 19357911459853005 মাছাঃ রিহমা খানম ব জান করম আলী হাওলাদার 6 1319846000 ইকির
605 01790025633 19457911459851889 মাসাঃ সািপয়া আ ার জয়ফুল িবিব সকা ার হাওলাদার 6 1884848079 ইকির
606 01790028135 19527911459857762 মাঃ আ লু জ ার হাওলাদার ফািতমা সজ উ ন হাওলাদার 6 1752902541 ইকির
607 01790031927 19437911459852658 আবদুল হক তালুকদার এছলম ব আবদুল গিন তালুকদার 6 1778254404 ইকির
608 01790032307 19477911459852214 মাছাঃ আকিলমা বগম ময়না ব মাঃ ইউসুব আিল হাওলাদার 6 1321923094 ইকির
609 01790033104 19435914447657742 মমতাজ লালবানু খাতন আলী মা ার 6 1787597217 ইকির
610 01790033130 19507911459853065 মাঃ চান িময়া তালুকদার (চা )ু মাছাঃ চ বান আ লু রিশদ তালুকদার 6 1735653734 ইকির
611 01790033131 19457911459852564 মাছাঃ আিকমন নছা সিকনা বগম আফছার উ ীর মাজী 6 1778319021 ইকির
612 01790033451 19477911459852226 মাঃ এমাদুল হক খান ফুল িবিব জয়নাল খান 6 1730685545 ইকির
613 01790035612 19327911459851945 আ লু রা াক হাওলাদার ছরাতন নছা হােচন আলী হাওলাদার 6 1778338539 ইকির
614 01790035616 19247911459852368 আ সু ছ ার হাওলাদার নয়া ব আসমত আলী হাওলাদার 6 1742785143 ইকির
615 01790036093 19487911459852445 মাঃ আিমর হােসন খিলফা আেমনা খাতন আবদুল ম জদ খিলফা 6 1758356792 ইকির
616 01790036211 19377911459851815 মাছাঃ বগম আ ার হােচন ভানু নুরমহ দ তালুকদার 6 1745852616 ইকির
617 01790038624 19527911459852868 মাঃ কা ন হাওলাদার মাছাঃ মােলকা বগম মাঃ আ লু ছ ার হাওলাদার 6 1736793174 ইকির
618 01790040011 19577911459852562 মাছাঃ রােকয়া বগম মাছাঃ আিছয়া খাতন আিফজ উ ন খান 6 1795128362 ইকির
619 01790041053 19487911483788311 মাঃ ছাবহান মা ঝ মাসাঃ উ ম ব মাঃ এফাজ উ ন মা ঝ 6 1727234137 ইকির
620 01790041136 19527911459851946 মাসাঃ মিরওম বগম মাসাঃ আ জমন নছা নােজম আলী খান 6 1957230682 ইকির
621 01790041137 19517911459851915 মাঃ সাহরাব হাওলাদার জহরা খাতন খির ই ন হাওলাদার 6 1749310014 ইকির
622 01790041138 19537911459852754 মাঃ সামছল হক মাত র মাসাঃ হােমতন আ লু কােধর মাত র 6 1786555954 ইকির
623 01790041139 19517911459851914 মাঃ হােচন হাওলাদার লাল ব আতাহার হাওলাদার 6 1747705437 ইকির
624 01790044121 19477911459851952 মাঃ রিহম হাওলাদার মাসাঃ সফুরা বগম আবদুল আ জজ হাওলাদার 6 1740929924 ইকির
625 01790053227 19557911459850618 মাহা দ লাল িময়া আিচয়া খাতন মকবুল আলী হাওলাদার 6 1739818469 ইকির
626 01790053249 19437911459852735 মাঃ হািমদ মাত র ির জয়া বগম আিলম ন মাত র 6 1784928529 ইকির
627 01790053250 19527911459853038 মাসাঃ হেলনা বগম মাসাঃ জয়ফুল ম ত আলী হাওলাদার 6 1300255116 ইকির
628 01790053251 19467911459852638 আবদুর রিশদ তালুকদার মায়াজান িবিব মাঃ মিতয়ার রহমান তালুকদার 6 1779720808 ইকির
629 01790053254 19537911459852719 মাঃ এছাহাক আলী মাতববর আয়সা খাতন রহম আলী মাতববর 6 1710276891 ইকির
630 01790053255 19527911459853063 মাছাঃ জাহানারা বগম গালভানু ছাবাহান মৃধা 6 1778159751 ইকির
631 01790053256 19507911459851951 মাসাঃ রানী বগম জা াতন নছা ছােমদ হাওলাদার 6 1983256927 ইকির
632 01790053257 19520125808349072 আবুল কালাম তালুকদার সাহাবানু হািকম তালুকদার 6 1719693342 ইকির
633 01790053258 19547911459853025 মাঃ পা া িময়া তালুকদার মাসাঃ চ বান িবিব আ লু রিশদ তালুকদার 6 1536435291 ইকির
634 01790053259 19574214347528308 মাসাঃ নূরজাহান বগম আনেজন ব মাতাহার তালুকদার 6 1829907100 ইকির
635 01790053260 5545772831 মাঃ হা ন তালুকদার মাছাঃ ফুল বানু মাবােশর আলী তালুকদার 6 1720965028 ইকির
636 01790053261 19377911459852148 মাঃ আ লু ছােমদ সােহব চানব  িবিব মেছল উ ীন হাওলাদার 6 1739240538 ইকির
637 01790053262 19527911459852233 মাছাঃ আেমনা বগম নুরজাহান বগম খিবর উ ন হাওলাদার 6 1738313719 ইকির
638 01790053263 19477911459851841 মাঃ নািসর উ ন তালুকদার মাছাঃ হােজরা বগম মাঃ আবদুল হক তালুকদার 6 1307629974 ইকির



639 01790053264 19577911459852524 মাছাঃ কিহনুর বগম মাছাঃ সুিফয়া বগম মাঃ কদম আলী হাওলাদার 6 1704808216 ইকির
640 01790053265 19587911459852192 মাছাঃ সােলহা বগম বানু বগম মাঃ রহমান আিল হাওলাদার 6 1739549560 ইকির
641 01790053267 19557911459852737 মাঃ চান মা া গালব ইসমাইল মা া 6 1726038101 ইকির
642 01790053268 19427911459852862 আ রু রিশদ মা া ভানু বগম আ লু কােদর মা া 6 1764530253 ইকির
643 01790053269 19477911459852131 মাঃ সুলতান হাওলাদার সাজ ুিবিব মাজাে ল হাওলাদার 6 1321923096 ইকির
644 01790053270 19477911459851919 মাঃ ামৎ আলী হাওলাদার ময়মুন নছা বগম মহ ত আলী হাওলাদার 6 1754892505 ইকির
645 01790053271 19487911459852726 মাঃ সাহরাপ মাত র শািফয়া খাতন রা াক মাত র 6 1745268868 ইকির
646 01790053272 19527911459852578 মাঃ আ লু হাই মা া ফািতমা বগম আ লু কােদর মা া 6 1741359650 ইকির
647 01790053273 19557911459852100 মাঃ শাহজাহান হাওলাদার নয়াব  বগম জানাবালী হাওলাদার 6 1732335208 ইকির
648 01790053274 19557911459852342 মাঃ জাহা ীর হােসন হাওলাদর মাছাঃ হািসনা বগম ফজলুল হক খিলফা 6 1742488597 ইকির
649 01790053275 19527911459851921 মাসাঃ আয়শা বগম রেবজান আ ার মজার আলী হাওলাদার 6 1791703060 ইকির
650 01790053276 19487911459851909 মাছাঃ রােকয়া আ ার মাছাঃ সানা ব লহাজ খান 6 1780150708 ইকির
651 01790053277 19427911459851920 মাঃ আ লু মা ান হাওলাদার সরবজান িবিব বাকঁা আলী হাওলাদার 6 1967348909 ইকির
652 01790053278 19467911459852232 মাঃ আ লু ছােলক হাওলাদার আমেজন ব ছিবল উ ন হাওরাদার 6 1775536719 ইকির
653 01790053325 19577911459852379 িপয়ারা বগম জয়তন িবিব আ লু হািমদ হাওলাদার 6 1786585298 ইকির
654 01790053326 19377911459852160 মাঃ আ লু মা ান সােহব জহরা বগম আ রু গফুর সােহব 6 1775080975 ইকির
655 01790053376 19577911459852425 মাছাঃ ফািতমা বগম রেবতন নছা আ লু রা াক শাজী 6 1323786451 ইকির
656 01790053377 19577911459848013 মমতাজ মিরয়ম নুর মহা দ হাওলাদার  6 1705140803 ইকির
657 01790053378 19350117371639280 আঃ ম জদ মাত ার ফুল বড়ু বগম মিমন উ ন মাত ার 6 1759182426 ইকির
658 01790053379 19534795130532758 কািহনুর বগম নয়াব  বগম জনাব আলী হাওলাদার 6 1708631097 ইকির
659 01790053380 19457911459852746 আ লু বােরক মাত র মািফয়া আ রু রা াক মাত র 6 1779927619 ইকির
660 01790053462 19587911459852141 মাসা ৎ মমতাজ বগম জেবদা বগম ছােমদ জামা ার 6 1400103594 ইকির
661 01790053463 19487911459852744 মাছাঃ রােবয়া বগম মাসাঃ বকফুল আঃ গিন আকন 6 1823963120 ইকির
662 01790053464 19577911459852015 মাছাঃ দুিলয়া আ ার নয়াব  আ ার আছমত আলী 6 1733674377 ইকির
663 01790053465 19477911459852620 মাছাঃ আকিলমা বগম ফ টক ব ছ  কিবরাজ 6 1755711720 ইকির
664 01790053466 19377911459852909 মাঃ ওহাব তালুকদার সূযবান িবিব আজাহার আলী তালুকদার 6 1779720899 ইকির
665 01790053467 19527911411806526 দেলায়ার হােসন মাত ার আিমনা খাতন সেক ার আলী মাত ার 6 1758977417 ইকির
666 01790053468 19477911459852505 আবদুল বােরক খািলফা ভানু িবিব আবদুল সােমদ খিলফা 6 1777363696 ইকির
667 01790053469 19537911459000001 আলমিগর জেবদা বগম আবদুল কােদর তালুকদার 6 1782417759 ইকির
668 01790053470 19507911459840074 আ লু খােলক হাওলাদার আিছয়া বগম আছমত আলী হাওলাদার 6 1725827132 ইকির
669 01790053471 19510117776578582 মাহা দ জালাল আহ দ রািবয়া খাতন আঃ রহমান হাওলাদার 6 1736518719 ইকির
670 01790056729 19457911435842415 আেলয়া বগম মেহ ন নছা আচমত আলী খান 6 1718445036 ইকির
671 01790064525 19477911459852618 মাঃ খিললুর রহমান আেলয়া বগম মাকেছদ আলী হাওলাদার 6 1749346753 ইকির
672 01790064526 19477911459853041 মাছাঃ ছােলহা বগম মাছাঃ চানব আদম আলী িসকদার 6 1721366942 ইকির
673 01790064659 19577911459849605 মাসাঃ জয়নুবী খাতন নূরবানু খাতন আ লু কিরম কািরকর 6 1718561025 ইকির
674 01790064671 19487911471870811 সািফয়া বগম আ জমুন বগম তারাবালী হাওলাদার 6 1740951625 ইকির
675 01790064693 19527911459855879 ি েজ  নাথ হাওলাদার সািব ী রানী জেত  নাথ হাওলাদার 6 1782284325 ইকির
676 01790064713 19507911471873619 আ: খােলক হাং নজীমন নছা মরহম আ: হািকম হাং 6 1749983292 ইকির
677 01790065829 19567911459846401 মাঃ ইি স আহেমদ মাছাঃ নুর জাহান বগম আ লু গফুর মা া 6 1710849218 ইকির
678 01790065834 19577911459852336 মাছাঃ রািহমা বগম মাছাঃ জয়নব িবিব তিরকুল 6 1754702246 ইকির
679 01790065903 5545779448 মাঃ শাজাহান তালুকদার ফেতমা বগম মাঃ শামেছল হক তালুকদার 6 1306019442 ইকির
680 01790065904 19437911459852809 মাঃ সুলতান ফরাজী জহরা বগম মাঃ মিফজ উ ন ফরাজী 6 1727590977 ইকির
681 01790065905 19527911459855413 মাঃ সামসুল হক গাম া ব জান িবিব গিন গাম া 6 1799331536 ইকির
682 01790065907 19377911459856195 উিমলা রানী সুরবালা দবী বাবু চাদঁ সাওজাল 6 1863898430 ইকির
683 01790065908 19407911459000009 আেনায়ারা বগম মৃত নুরজাহান বগম মৃত অেহজ উ ন 6 1768322000 ইকির
684 01790004140 19547911459855680 মাঃ আ লু জ ার খানঁ লাল বড়ু আবদুস সামাদ 7 1729705270 ইকির
685 02790002551 19387911459855041 িমেসস ফুলব  বগম ছিকনা খাতন মানতাজ উ ন হাওলাদার 7 1779448480 ইকির
686 01790005083 19487911459855562 সুলতান খা ঁ রেয়মান িবিব আ লু খা ঁ 7 1738410843 ইকির
687 01790005741 19477911459855229 বগম তারাবানু আ লু নুর ফরাজী 7 1728681443 ইকির
688 01790005743 19467911459854781 সািহদ মাতবর আছমাত ছা মা ার মাতবর 7 1323786238 ইকির
689 01790005744 19377911459855459 আ াব হাওলাদার কদভানু এেলমউ ীন 7 1984582549 ইকির
690 01790005747 19417911459855071 রােজ  মুিচ রা জয়া রািণ মচ  মুিচ 7 1725924055 ইকির
691 01790005750 19327911459855755 মাছাঃ নয়াব  বগম ময়ফুল বগম হােচন উ ন বপারী 7 1786686786 ইকির
692 01790005752 19477911459855080 রসতী কমকার চা বালা কমকার চ কা  কমকার 7 1718566526 ইকির
693 01790005753 19367911459855617 আ লু মতেলব সানা ব নােজম আলী হাওলাদার 7 1798268412 ইকির
694 01790005763 19477911459853902 মাঃ আলী আক র ফিকর সানা বরত মহ ত আলী ফিকর 7 1913013991 ইকির
695 01790005776 19507911459855566 স ার খা ঁ জয়তন িবিব সু র আলী খা 7 1707206579 ইকির
696 01790005780 19267911459855545 জিমনা খাতন আেলফজান িবিব মিফজউ ন হাওলাদার 7 1795128527 ইকির
697 01790005791 19377911459855416 মেফজ মৃধা গালাপ জান এেচন উ ন 7 1914150444 ইকির
698 01790005809 19277911459854617 শামেছল হক মাত র কুর জান আহা াদ মাত র 7 1736994679 ইকির
699 01790006686 19417911459854793 মাসাঃ চান ব সানাব মুজাহার হাওলাদার 7 1880173865 ইকির
700 01790006690 19427911459854806 বকুল বগম নুরবানু মত মেফজ উ ন আকন 7 1766734467 ইকির
701 01790006695 19577911459853802 বকুল বালা মহারানী মেহ  নাথ গাইন 7 1785802092 ইকির
702 01790006696 19437911459854137 ছতারা বগম খাই ন নছা ছালাম 7 1707762986 ইকির



703 01790006707 19357911459854612 মাছাঃ হােজরা বানু িহরামন নছা আসমান মা া 7 1733833822 ইকির
704 01790006713 19377911459853374 মাঃ আলী আকবর মেহর নসা হািমজ উ ন হাওলাদার 7 1727902855 ইকির
705 01790006715 19407911459855608 আ সু ছা ার খিলফা উ ম ব তেফল উ ন খিলফা 7 1758672099 ইকির
706 01790006738 19517911459854539 মাছাঃ তাতা ব সয়দুে ছা আতাহার 7 1746138107 ইকির
707 01790006742 19377911459855283 মাঃ আকা ার গাজী সবুর জান িবিব শােয়দ আলী গাজী 7 1745307478 ইকির
708 01790006744 19357911459853208 মাঃ মাফাে র হাওলাদার খয় ন নছা বগম অেহজ উ ন হাওলাদার 7 1781331812 ইকির
709 01790006746 19477911459855271 সূয বানু বগম মিমনা খাতন আঃ আ জজ খানঁ 7 1727753068 ইকির
710 01790006750 19567911459000002 সূযভান চান বড়ু তসীল উ ন 7 1751975563 ইকির
711 01790006837 19447911459000002 মাঃ এমাদুল হক হাওলাদার জেবদা বগম আবুল হােসম হাওলাদার 7 1817567365 ইকির
712 01790006841 19507911459000001 সুরােতান বগম ফুল ব  বগম মিমন উ ন ফিকর 7 1781919434 ইকির
713 01790006845 19367911459854610 আ লু আ জজ সপাই িদতজান িবিব ন র আলী 7 1748312839 ইকির
714 01790006852 19497911459853665 মাঃ আ লু ছ ার হাওলাদার ময়মন িবিব হােমজ উ ন হাওলাদার 7 1728618181 ইকির
715 01790006854 19457911459854987 মাছাঃ মিরয়ম মাছাঃ হ আকজান মাঃ সকা ার আলী 7 1980641891 ইকির
716 01790007341 19467911459854816 আ লু ওহাব শিরফ মােলকা এেছন উ ন 7 1758354441 ইকির
717 01790007507 19477911459853565 আ লু বােরক হাওলাদার আমেজতন নছা দিলল উ ন হাওলাদার 7 1741001824 ইকির
718 01790007522 19467911459854483 মাছাঃ আেনায়ারা বাগম সােলহা আ লু মৃধা 7 1950543981 ইকির
719 01790007543 19377911459853860 চানঁব  িবিব জিরনা খাতন আঃ আ জজ হাওলাদার 7 1712883526 ইকির
720 01790008061 19227911459855456 গিন হাওলাদার কদবানু এেলম উ ন 7 1770878580 ইকির
721 01790008064 19327911459855707 তাজলু ইসলাম সবুরজান িবিব ফয়জর আলী হাওলাদার 7 1738411686 ইকির
722 01790008066 19417911459854910 আলী আকবর শরীফ রেবজান িবিব সেক ার আলী 7 1725359251 ইকির
723 01790008071 19377911459855407 চান ব ছহরা সর আলী 7 1716139417 ইকির
724 01790008203 19477911459853890 আঃ ম ান হাওলাদার আমজাতে ছা শাহাজ উ ন হাওলাদার 7 1771133451 ইকির
725 01790008224 19457911459853643 হািকম হাওলাদার ছােলহা বগম আ লু গিন হাওলাদার 7 1706632594 ইকির
726 01790008306 19517911459854178 হা ন খান ন জমুন নছা গিন খান 7 1873409413 ইকির
727 01790008698 19487911459854194 উ ম ব সূযবান িবিব গালাপ খান 7 1701871419 ইকির
728 01790009211 19427911459854863 আ সু সাবহান আকন ফুলেসানা আ জজ আকন 7 1746824576 ইকির
729 01790009243 19427911459855424 বকুল লালব বাকা আলী 7 1408386455 ইকির
730 01790009264 19517911459855501 নূর মাহা দ জিুমনা বগম আলাউ ন মু ী 7 1791003115 ইকির
731 01790009276 19347911459855671 আজাহার খানঁ লাল ব হােসম খান 7 1778338236 ইকির
732 01790009285 19437911459850484 মাঃ মাসেলম খান তারা বানু মুত তজ ুখান 7 1705621110 ইকির
733 01790009296 19374795130516518 মাঃ সাবহান মধৃা সানা ভানু হােসন উ ন মধৃা 7 1739395670 ইকির
734 01790009304 19377911459855031 মাঃ আলী হােসন হাওলাদার মান ব আবুল হােশম হাওলাদার 7 1786585315 ইকির
735 01790009354 19527911459853271 কুলছম বগম ির জয়া বগম বরজকু আলী ছপাই 7 1735809226 ইকির
736 01790009364 19527911459853236 নুরবানু বগম এেলম ব  বগম চান মি ক 7 1740365859 ইকির
737 01790009369 19427911459855390 মাঃ সুলতান মৃধা সানাই িবিব ওেচান উ ন মধৃা 7 1710419235 ইকির
738 01790009514 19447911459854761 মাছাঃ শাহাবানু বগম ছেলমান িবিব শাহাজউ ীন ফরাজী 7 1795509237 ইকির
739 01790009520 19547911459853588 আিছয়া খাতন আেমনা বগম গগন তালুকদার 7 1772241472 ইকির
740 01790009523 19447911459855583 সিখনা বগম চান ব মেছল উ ন 7 1748643446 ইকির
741 01790009579 19467911459854442 মাসাঃ আিমরন িবিব িমেরাজান বগম আফেছর হাওলাদার 7 1778578160 ইকির
742 01790009582 19477911459856203 সুভািষনী রানী শরদীিন যে র ত য়া 7 1305461898 ইকির
743 01790009591 19527911459855354 ছােলহা বগম হায়াতন বগম কােশম হাওলাদার 7 1754155969 ইকির
744 01790009599 19367911459854434 মাঃ ম জদ মৃধা ময়মন িবিব আ ার মৃধা 7 1749483257 ইকির
745 01790011229 19497911459853635 মাঃ জয়নাল হাওলাদার জয়মালা িবিব মাকেলজ হাওলাদার 7 1966041008 ইকির
746 01790011248 19567911459854438 মাছাঃ হািলমা বগম হােজরা বগম জয়নাল মৃধা 7 1305744544 ইকির
747 01790011329 19527911459855409 রিহম গাম া সানা ব ইউসুফ আলী 7 1774835714 ইকির
748 01790011331 19377911459855654 হািলমা বগম জয়ফুল বগম কােছম আলী আকন 7 1319605991 ইকির
749 01790011336 19517911459854578 মাছাঃ জয়ফুল মাসাঃ নুরজাহান মুজহার আলী হাওলাদার 7 1738185342 ইকির
750 01790011356 19517911459853327 আ লু হািকম মধৃা জিরনা বগম সরাজ উ ন মৃধা 7 1960457824 ইকির
751 01790011537 19517911459854820 মাঃ শাহজাহান শরীফ রােবয়া বগম আঃ কােদর শরীফ 7 1307237291 ইকির
752 01790011547 19557911459854997 মাঃ আ রু রিশদ মাছাঃ গেহর জান মাঃ মাতাহার আলী 7 1770919957 ইকির
753 01790011740 19327911459853971 সুলতান মা া পালন িবিব জ ার মা া 7 1322384125 ইকির
754 01790011751 19467911459854751 আ লু ম জদ হাওলাদার মাছাঃ বকফুল বগম দাদন আলী হাওলাদার 7 1753523632 ইকির
755 01790011765 19427911459852941 আ লু ছাবাহান হাওলাদার জিন ব আদম আলী হাওলাদার 7 1746824017 ইকির
756 01790011766 19417911459853508 মাঃ ম আলী িময়া ছরাতন নছা ওবায়দুল রহমান 7 1758996445 ইকির
757 01790011819 19527911459853668 সুলতান মাতববর সানা ব  িবিব হােচন আলী মাতববর 7 1304005070 ইকির
758 01790011835 19417911459853224 নু ল ইসলাম খা কুলছম বগম আ রু রহমান খা 7 1747309024 ইকির
759 01790011840 19557911459855899 ঊষা রানী কালু রানী ল ী কা  িম ী 7 1745584292 ইকির
760 01790011858 19557911459853329 মাদাে র হােসন মৃধা আেমনা বগম তােছন উ ন মৃধা 7 1725648897 ইকির
761 01790011859 19427911459853217 মাঃ আ লু লিতফ হাওলাদার আিছয়া বগম লহাজ উ ন হাওলাদার 7 1741592395 ইকির
762 01790016552 19317911459854469 মাঃ ম ান সপাই ব জান বগম কিরম উ ন সপাই 7 1784381223 ইকির
763 01790016638 19477911459855157 মাছাঃ আেনায়ারা বগম লালব রহমান হাওলাদার 7 1736057123 ইকির
764 01790020654 19467911459854841 মাঃ সুলতান আহে দ গালাপ জান সােহব আলী হাওলাদার 7 1873409626 ইকির
765 01790023547 19521595511193588 মাঃ খিললুর রহমান বকুল বগম হােতম আলী হাওলাদার 7 1959074916 ইকির
766 01790024705 19317911459854491 মাঃ রিশদ কাজী ময়ফূল িবিব দাদন আিল কাজী 7 1300530876 ইকির



767 01790025319 19267911459854495 মাঃ আলী খান আয়তন ব মেফজউ ীন খান 7 1834671642 ইকির
768 01790025354 19407911459000008 আ লু গিন খান সানা ব লহাজ খান 7 1726894732 ইকির
769 01790025357 19227911459854150 আবদুল হািকম খান আেলতন নছা র ান খান 7 1310220628 ইকির
770 01790025391 19427911459855410 হােরচ নুরবানু আ লু গাম া 7 1306022255 ইকির
771 01790025601 19407911459853310 মাঃ কদম আলী হাওলাদার ফুলব  বগম হাজী এেলম উ ন হাওলাদার 7 1723024306 ইকির
772 01790025602 19427911459854890 আ লু কু ুস আকন ফুলেশান আ জজ আকন 7 1760421644 ইকির
773 01790025605 19417911459854202 কা ন মি ক কদভানু আ ার মি ক 7 1917112621 ইকির
774 01790025607 19327911459853851 আ লু রহমান মা া ইরােমান আসমান মা া 7 1763932634 ইকির
775 01790025630 19467911459854492 মাছাঃ আয়শা বগম আ জমন বগম আিমন উ ীন সপাই 7 1788339754 ইকির
776 01790025631 19397911459854690 আিচয়া বগম হািলমা বগম আউব আলী 7 1730487634 ইকির
777 01790026628 19327911459853667 মাঃ আমেজদ আলী আিম ন নছা দিলল উ ন হাওলাদার 7 1718019641 ইকির
778 01790026710 19527911459853878 মাঃ আ জজরু রহমান আেমনা বগম মিমন উ ন িসকদার 7 1723193491 ইকির
779 01790028103 19557911459853901 মীর খিললুর রহমান হায়তে ছা মীর মাতাহার আলী 7 1734842520 ইকির
780 01790028132 19477911459850382 মাছাঃ ছােলহা বগম সাহা বানু বগম আ লু ছা ার মু ী 7 1735905448 ইকির
781 01790031074 19457911459000001 রিহমা বগম কুলছম বগম মাহা ত আলী মা া 7 1748314549 ইকির
782 01790032036 19457911459853877 মতজান িবিব জহরা হাচন আলী মাত র 7 1763906916 ইকির
783 01790032083 19427911459855447 হরমুজ আলী ব জান অেফল উ ন 7 1718095129 ইকির
784 01790032116 19527911459853265 আ লু গফ্ফার হাওলাদার মাছাঃ আিছয়া বগম আ লু জ ার হাওলাদার 7 1706632715 ইকির
785 01790032279 19477911459855311 মাছাঃ শািফয়া বগম আেমনা বগম মেফজ উ ন তালুকদার 7 1749466539 ইকির
786 01790032281 19427911459854879 মাঃ হজরত আলী বপারী নয়াব সরাজউ ন 7 1959348733 ইকির
787 01790032283 19487911459855004 মাঃ এছাহাক আলী ফরাজী ময়ফুল বগম মুজাহার আলী ফরাজী 7 1710653931 ইকির
788 01790033555 19527911459855200 মাঃ ফজলুল হক খিলফা মাছাঃ চান ব  বগম সকা ার আলী খিলফা 7 1784103315 ইকির
789 01790033557 19497911459853535 আ লু হািকম মি ক দুরাতন িবিব তােছন উ ন মি ক 7 1749296445 ইকির
790 01790034680 19467911459855060 মাঃ সাহরাব হাওলাদার মিমনা খাতন মাকেলছ 7 1735435829 ইকির
791 01790034925 19477911459853914 রািহমা বগম ফুলব  িবিব আলকাজ উ ন হাওলাদার 7 1777324835 ইকির
792 01790034926 19427911459855399 নু ল হক গাম া ব  জান গিণ গাম া 7 1968228417 ইকির
793 01790035619 19557911459858172 আ লু আ জজ খান নুরজাহান বগম রিশদ খান 7 1786686798 ইকির
794 01790035633 19497911459855522 ছফুরা বগম জয়তন িবিব ফয়জর আলী হাওলাদার 7 1782251491 ইকির
795 01790035634 19507911459856249 মাঃ হযরত আলী নছরা বগম আে ল আলী বপারী 7 1725666663 ইকির
796 01790035636 19557911459854509 মাঃ সামসুল আলম রিহমা িবিব মেছর উ ীন 7 1717588595 ইকির
797 01790035637 19517911459854555 মাঃ নু  সপাই আয়তন নছা পবন আলী সপাই 7 1884837483 ইকির
798 01790035638 19477911459853642 আ লু হািকম হাওলাদার গিলনুর িবিব মহারাজ আলী হাওলাদার 7 1740916057 ইকির
799 01790035639 19457911459854166 আ লু ম ান খান আেলতন িবিব র ান খান 7 1871773259 ইকির
800 01790035642 19477911459854957 লাল ব রেবজান িবিব জলুমত আলী 7 1765631901 ইকির
801 01790035646 19477911459854893 মাছাঃ ফুলব  বগম আেমনা বগম ম জদ আকন 7 1721495871 ইকির
802 01790035648 19527911459853250 মাঃ সাবাহান মা া করফুল বগম মিমন উ ন মা া 7 1307237292 ইকির
803 01790035649 19477911459854953 মাঃ আ লু ম জদ হাওলাদার ময়না িবিব মাঃ মাবাে র আলী হাওলাদার 7 1936156244 ইকির
804 01790038620 19527911459853247 শফালী বগম গালবানু িবিব শামসুল হক হাওলাদার 7 1779623726 ইকির
805 01790039541 19377911459853406 ির জয়া বগম সুরােতান নছা জেহদ আলী মধৃা 7 1713951275 ইকির
806 01790040614 19557911459855660 খািদজা বগম লালব আসমত আলী আকন 7 1763093307 ইকির
807 01790040628 19517911459000001 মাঃ নু ল হক মীর হািলমা বগম আইউব আলী মীর 7 1829909215 ইকির
808 01790040629 19537911459855785 আহ দ মৃধা হােজরা বগম মেফজ উ ন 7 1793706395 ইকির
809 01790041057 19477911459853213 ফািতমা বগম নুর বানু বগম আ লু ম জদ হাওলাদার 7 1772241104 ইকির
810 01790041100 19517911459854894 মাছাঃ লাল মিত হােজরা বগম আমজান হাওলাদার 7 1875111527 ইকির
811 01790041140 19527911459000004 আক র হাওরাদার জয়নাব িবিব হােতম আলী হাওলাদার 7 1732084173 ইকির
812 01790041141 19477911459854395 আনছার আলী জামা ার আিছয়া বগম কদম আলী জমা ার 7 1736924084 ইকির
813 01790042391 19527911459847508 অ লী রানী মালাকর রবালা মালাকর রসরাজ মালাকর 7 1799744859 ইকির
814 01790042404 19377911459854851 মাসাঃ ছােহরা বগম রেবজান আতাবািল শিরফ 7 1318777458 ইকির
815 01790042448 19457911459855687 আেলয়া বগম কুলসুম িবিব শিফজ উ ন হাওলাদার 7 1772804601 ইকির
816 01790042458 19577911459855401 লাইিল বগম করফুল মত নুর মাহ দ 7 1712321769 ইকির
817 01790044167 19497911459853515 রিশদ মি ক সানা ব মনু মি ক 7 1728439568 ইকির
818 01790053279 19557911459853788 নিমতা রানী ি য় বালা িযতী  হাওলাদার 7 1733209301 ইকির
819 01790053280 19467911459853787 স ষ কুমার সম ার ীমিত চা বালা সম ার যােগ  নাথ সম ার 7 1407265202 ইকির
820 01790053313 19377911459853796 লাবন  রানী পরশ মিন িবিপন অিধকারী 7 1742400641 ইকির
821 01790053323 19477911459853386 হােজরা বগম গােলনুর বগম মাহা দ হাওলাদার 7 1739445288 ইকির
822 01790053334 19577911459853926 মাসাঃ কুলসুম বগম রওশনয়ারা শিফজ উ ন হাওলাদার 7 1745205641 ইকির
823 01790053339 19527911459854954 হািলমা বগম রািবয়া খাতন মাঃ হােশম সরদার 7 1729152055 ইকির
824 01790053342 19520110886294286 হাছান আলী হাওলাদার ফুল মেহর আঃ রােহন হাওলাদার 7 1963534144 ইকির
825 01790053343 19527911459853887 শাহাজাহান হাওলাদর সানা বান তােহর উ ন হাওলাদার 7 1873409573 ইকির
826 01790053347 19577911459855455 জহরা হােজরা এরফান গাজী 7 1770878480 ইকির
827 01790053348 19557911459855714 আেলয়া বগম ফুলব  বগম আরবালী জমা ার 7 1747430203 ইকির
828 01790053349 19567911459854706 জাহানারা বগম ধলা ব জ ার মাত র 7 1758052971 ইকির
829 01790053350 19337911459855014 আ লু কিরম হাওলাদাদর জাহরা বগম ওয়ােহজ উ ন মু ী 7 1307516345 ইকির
830 01790053354 19527911459854183 আ রু রিসদ খান নয়া ব তােহর আলী খান 7 1728467094 ইকির



831 01790053355 19557911459855598 ফািতমা বগম জয়নব িবিব জ াত আলী 7 1746840193 ইকির
832 01790053362 19477911459853846 দিবকা রানী সামা ার িশ  বালা হালদার ষ  চরন হালদার 7 1721852161 ইকির
833 01790053363 19467911459853950 অমূল  কুমার সম ার সরিদিন সম ার নীল কা  সম ার 7 1749144202 ইকির
834 01790053364 19577911459855009 মাছাঃ বগম জয়ফুল বগম মেছল উ ীন 7 1749076902 ইকির
835 01790053365 19587911459854148 এিমিল বগম তারা ভানু নয়া িমঞা তালুকদার 7 1726165701 ইকির
836 01790053366 19337911459854163 উ ম ব মনু িবিব জনাব আলী তালুকদার 7 1703136205 ইকির
837 01790053368 19567911459854457 িমেসস সািহনুর বগম নীল ব তজা র আলী িসকদার 7 1404750133 ইকির
838 01790053369 19420125808346948 ফুলবানু বগম সানাবান বগম ই ত আলী িশকদার 7 1722153488 ইকির
839 01790053370 19567911459854219 মাছাঃ ফরেদৗিস বগম সানা ব গগন জামা ার 7 1776732189 ইকির
840 01790053371 19517911459854223 মাছাঃ খািদজা বগম হািমদা বগম আ রু রব হাওলাদার 7 1766431909 ইকির
841 01790053372 19527911459855141 মাছাঃ জছিমন পুিশয়া মাছাঃ সেকলা খাতন মাঃ আমজাদ মাতববর 7 1754170271 ইকির
842 01790053382 19587911459854553 হািলমা বগম কদবানু মধু তালুকদার 7 1743476051 ইকির
843 01790053384 19467911459854496 িমেসস জয়নব বগম ফুলব চানঁ িশকদার 7 1319612829 ইকির
844 01790053385 19527911459854735 মাছাঃ বকুল বগম জি লা খাতন হােচন হাওলাদার 7 1733611379 ইকির
845 01790053386 19517911459855647 আলী হােসন খা ঁ রিহমন নছা আসমান খা 7 1742170766 ইকির
846 01790053387 19467911459854436 মাসাঃ আয়শা বগম ময়না বগম ওয়ােহদ আলী মু ী 7 1704187138 ইকির
847 01790053388 19567911459854439 মাসাঃ তাতা ব চান ব মহ দ মৃধা 7 1310483117 ইকির
848 01790053389 19517911459854494 মাছাঃ রওশন আরা হােজরা িবিব মেফজ উ ন মধৃা 7 1734233780 ইকির
849 01790053390 19467911459854523 মাঃ মুনসুর আলী খিলফা এেলম ব খােশদ আলী খিলফা 7 1406191822 ইকির
850 01790053391 19567911459854525 িমেসস আেনায়ারা বগম তাতাব হােমজ উ ীন খান 7 1986457292 ইকির
851 01790053392 19527911459853972 মাঃ শাহজাহান হাওলাদার জলবানু খারেশদ আলী হাওলাদার 7 1783960573 ইকির
852 01790053393 19497911459853337 তাফাে ল হােসন মধৃা আিছয়া বগম আ লু কােদর মৃধা 7 1302944052 ইকির
853 01790053394 19431592038574633 আঃ রশীদ িশকদার হািফজা বগম মাকেলজ উ ন 7 1742412393 ইকির
854 01790053395 19557911459853502 ছ ার মি ক চ বান িবিব আলকাচন মি ক 7 1773683862 ইকির
855 01790053396 19487911459854833 মাছাঃ সািফয়া বগম আলমিত বগম সজউ ন মাল া 7 1925386401 ইকির
856 01790053397 19577911459854564 মাছাঃ হািলমা বগম আয়ফুল হােচন আলী 7 1728914896 ইকির
857 01790053398 19427911459854803 মাছাঃ বকুল বগম ছিকনা জ াতালী মধৃা 7 1776688523 ইকির
858 01790053403 19577911459853499 শফালী বগম সােহরা বগম রকমান হাওলাদার 7 1795128668 ইকির
859 01790053404 19477911459854404 বাদশাহ হাওলাদার রােকয়া খাতন নুরমহ দ হাওলাদার 7 1741086353 ইকির
860 01790053405 19507911459854167 ছিকনা বগম নয়া ব আবুল হােশম হাওলাদার 7 1703105290 ইকির
861 01790053413 19557911459854627 হািলম আকন ছােহরা বগম দিললউ ন আকন 7 1792437737 ইকির
862 01790053416 19557911459853604 মাঃ খিললুর রহমান লাল মান নছা সকা ার আলী হাওলাদার 7 1774717670 ইকির
863 01790053417 19527911459855306 ছােলয়া বগম আিচয়া বগম আ লু হািকম হাওলাদার 7 1990370934 ইকির
864 01790053419 19577911459853375 আেনায়ারা বগম ফুল ব লাল িময়া 7 1404572687 ইকির
865 01790053427 19407911459853284 আ লু হাই হাওলাদার হািমদা বগম এেছন উ ন হাওলাদার 7 1703218354 ইকির
866 01790053433 19527911459853942 নুরজাহান ফুলব আ লু রহমান হাওলাদার 7 1796077090 ইকির
867 01790053434 19477911459855463 মাঃ মনাজ মা া মাছাঃ উ ম ব রিফজ ন মা া 7 1742754989 ইকির
868 01790053449 19477911459854203 হােজরা বগম লালব ওয়ােজদ মধৃা 7 1777531760 ইকির
869 01790053452 19577911459854685 মাছাঃ রশনা ফুলব  বগম কতাব আলী হাওলাদার 7 1737746328 ইকির
870 01790053453 19507911459853602 আ সু ছালাম হাওলাদার রিহমুনেনছা হােতম আলী হাওলাদার 7 1735674529 ইকির
871 01790053454 19527911459855240 মাঃ মানা র গাজী মাসাঃ সবুরজান িবিব শােয়দ আলী গাজী 7 1742710192 ইকির
872 01790053458 19497911459853640 পা ল বগম হােজরা খাতন আ লু হােমদ হাওলাদার 7 1759239810 ইকির
873 01790053459 19507911459000005 মাঃ িছ কুর রহমান নয়াব দিলল উ ন আকন 7 1748313710 ইকির
874 01790053460 19527911459853864 নুর ইসলাম হাওলাদার ময়মুন িবিব হােমজ উ ন হাওলাদার 7 1762280808 ইকির
875 01790053461 19537911459855709 ফােতমা বগম মােলক জান মিমন মু ী 7 1783972885 ইকির
876 01790053475 19467911459854546 মাছাঃ কদবানু বগম ব জান বগম কিরমউ ন সপাই 7 1753451415 ইকির
877 01790053480 19457911459855559 আসমত আলী িসকদার ফুল ব চান িসকদার 7 1745015642 ইকির
878 01790053481 19567911459854468 মাছাঃ এেলম ব চান ব  িবিব মহামমদ আলী মৃধা 7 1704661354 ইকির
879 01790053482 19527911459855005 রােকয়া বগম ফুলব  বগম সকা ার আলী 7 1739151528 ইকির
880 01790053483 3744866678 মাঃ আ লু খােলক মেহরজান িবিব মাঃ জয়নাল আেবদীন 7 1704327491 ইকির
881 01790053484 19557911459853210 রওেশানা বগম হােজরা বগম কদম আলী ব াপারী 7 1748312680 ইকির
882 01790053485 19447911459855524 সুলতান কাজী মেহর বান হােসম কাজী 7 1778336987 ইকির
883 01790053486 19577911459853507 পুিশয়া বগম ছিকনা িবিব আঃ ম জদ মধৃা 7 1727570284 ইকির
884 01790053487 19397911459853273 আ লু ছ ার মা া খ ােতান িবিব আছান মা া 7 1799513766 ইকির
885 01790053488 19537911459853822 িবজয় সমা ার লাবন  রানী মেহ  সমা ার 7 1938209193 ইকির
886 01790053493 19477911459855446 সুিফয়া বগম ময়মুন িবিব আফতাব মৃধা 7 1787789231 ইকির
887 01790053495 19557911459853513 মকবুল মি ক ভানু িবিব তনু মি ক 7 1734899486 ইকির
888 01790053500 19387911459854766 মাসাঃ কু ট ব ভানু িবিব যু র খিলফা 7 1795390197 ইকির
889 01790053503 19467911459854419 রওশন আরা বগম আরবজান িবিব কােছম 7 1322383953 ইকির
890 01790053504 19547911459855575 তাফাে ল খা ঁ ফুল ব র ান খা ঁ 7 1916156594 ইকির
891 01790053505 19527911459855705 মাঃ হা ন অর রিশদ হাওলাদার জি লা খাতন খিবর উ ন হাওলাদার 7 1724238217 ইকির
892 01790053506 19547911459853611 আ লু ছাবাহান হাওলাদার হােজরা িবিব আ লু হািমদ 7 1725533897 ইকির
893 01790053507 19417911459854569 মাঃ ম জদ মৃধা সবুর জান আ লু মৃধা 7 1792314399 ইকির
894 01790053508 19577911459853280 মমতাজ বগম িহরামন নছা জাননাত আলী আকন 7 1963533109 ইকির



895 01790053509 19447911459853296 আ লু বােরক হাওলাদার হািমদা বগম এেছন উ ন হাওলাদার 7 1947119983 ইকির
896 01790053510 19247911459854923 মাছাঃ খািদজা বগম হােজরা বগম হােচন হাওলাদার 7 1322581087 ইকির
897 01790053511 19537911459855160 মাছাঃ সািফয়া বগম চ বানু বগম হরমুজ তালুকদার 7 1754982129 ইকির
898 01790053548 1497862902 মাঃ নু  উ ন সপাই ির জয়া বগম বুরজকু আলী সপাই 7 1767411285 ইকির
899 01790053549 19507911459854724 মাছাঃ নািছমা বগম সুিপয়া বগম মকবুল হাওলাদার 7 1779051681 ইকির
900 01790053550 19467911459854905 মাছাঃ চানঁব আয়ফুল নছা রউব আকন 7 1736824912 ইকির
901 01790053551 19467911447779317 শােলক িমঞা পিরনা খাতন ইয়ািছন িমঞা 7 1793473498 ইকির
902 01790053558 19577911459854718 মাছাঃ শািহনুর বগম আিচয়া খানম মাতািলসাতজান 7 1705555912 ইকির
903 01790053559 19567911459855560 মােজদা বগম প মী বগম মিমনউ ীন হাওলাদার 7 1921322025 ইকির
904 01790053561 19477911459855341 মাঃ আ জজ মা া লালমুন িবিব জ াত আলী মা া 7 1749188355 ইকির
905 01790053562 19457911459854774 মাঃ শাহজাহান শরীফ ফুলব  বগম বাকা আলী শরীফ 7 1741905109 ইকির
906 01790053563 19477911459854925 মাঃ আিমর শরীফ হািকেমান নছা ইসকা ার শরীফ 7 1785647213 ইকির
907 01790053565 19547911459853678 মাছাঃ রিহমা িবিব আয়শা িছ কা দাদন আলী হাওলাদার 7 1753414532 ইকির
908 01790053570 19577911459855366 ছতারা বগম সানাবান ইউসুফ আলী গাম া 7 1880174810 ইকির
909 01790053573 19517911459855381 মাঃ আিনচ মাল া উ ম ব রিফজ উ ন মাল া 7 1798297227 ইকির
910 01790057743 19507911459853232 আ লু হাই হাওলাদার লুৎফুল নছা আবদুল রব হাওলাদার 7 1936064225 ইকির
911 01790057752 19377911459855345 আিচয়া বগম ময়ফুল িবিব মা ্ মদ আলী ফরাজী 7 1770564205 ইকির
912 01790064530 19474795130516550 আেলয়া বগম জহরা খাতন আ লু কােদর 7 1755213507 ইকির
913 01790064664 19477911459855261 মাঃ ম ান ফরাজী জয়তন িবিব হােতম আলী ফরাজী 7 1715655461 ইকির
914 01790065267 19527911459855640 ছতারা বগম সানা ব িহ ুল উ ীন হাওলাদার 7 1718932974 ইকির
915 01790065817 19517911459855518 খিলল কাজী সানাভান িবিব বাহার আলী কাজী 7 1731009961 ইকির
916 01790065820 19567911459855536 আ লু হাই মাত র সানা ব হমােয়ত আলী মাত র 7 1778005749 ইকির
917 01790065830 19277911459855439 উ ম ব ছরাতন জজ আলী 7 1745464516 ইকির
918 02790002235 19377911459849746 নয়াব  বগম চানব  বগম রােশদ খান 8 1765238689 ইকির
919 02790002351 19327911459856694 মাছাঃ জয়নব িবিব বয়মিন িবিব আ লু খা ঁ 8 1908134254 ইকির
920 02790002356 19327911459856726 মাছাঃ জাহরা বগম সরপ জান িবিব জজালী সরদার 8 1300255179 ইকির
921 02790002359 19377911459859052 আেনায়ারা বগম সানাব  বগম ছবদার মু ী 8 1312302140 ইকির
922 02790002411 19407911459856680 মাছাঃ আেনায়ারা বগম সােম ত বান আেফলউ ীন হাওলাদার 8 1780009442 ইকির
923 01790005022 19497911459849925 মাসাঃ জেবদা বগম মাসাঃ মানাবান িবিব আেফজ উ ন সরদার 8 1710678582 ইকির
924 01790005026 19527911459849755 মাছাঃ সতারা বগম ফুলব  বগম আ লু আ জজ 8 1793705663 ইকির
925 01790005029 19377911459849435 কানন বালা মহারানী িসকদার েজ  িসকদার 8 1978747609 ইকির
926 01790005031 19527911459849751 মাছাঃ আিমনা বগম সুয বান বগম ইসমাইল ফরাজী 8 1735818814 ইকির
927 01790005035 19497911459849707 মাছাঃ ছােহরা বগম হােসন বানু বগম আসমান মীর 8 1782666187 ইকির
928 01790005593 19357911459856134 আমজাদ আলী হাওলাদার সবুর জান িবিব আজাহার আলী হাওলাদার 8 1785795588 ইকির
929 01790005594 19427911459856955 আ রু রিশদ সরদার হায়াতন নছা গিন মৃধা সরদার 8 1919240877 ইকির
930 01790005597 19497911459855937 িকরন বালা সুরবালা কাি  চরন িম ী 8 1876531283 ইকির
931 01790005600 19477911459858149 শফালী রানী সােমে া রানী ীচরন হাওলাদার 8 1795128617 ইকির
932 01790005602 19407911459856103 িনেরাদ গাম া মায়া ল ী দািরকানাথ গাম া 8 1770371409 ইকির
933 01790005624 19377911459856150 দেব  নাথ সামা ার সািব ী রানী পয়ারী মাহন সাম ার 8 1960298091 ইকির
934 01790005626 19477911459855903 সুমতী রানী ন রানী অি  ঘরামী 8 1306623073 ইকির
935 01790005628 19407911459856949 আ লু বােরক সরদার ব জান িবিব তজা ার আলী সরদার 8 1772791455 ইকির
936 01790005629 19477911459856885 আ জজ তহিসলদার তারাব গহর তহিসলদার 8 1776021284 ইকির
937 01790005630 19477911459856572 মাঃ মাশােরফ হােসন হাওলাদার রােহলা বগম মাকেছদ আলী হাওলাদার 8 1749788815 ইকির
938 01790005631 19407911459856316 আ জজ হাওলাদার জহরা বগম বে  আলী হাওলাদার 8 1710898589 ইকির
939 01790005632 19477911459856180 হায়াতন নছা বগম ময়ফুল িবিব জজ আলী গাম া 8 1307955569 ইকির
940 01790005704 19447911459856550 মাঃ আ লু জিলল হাওলাদার জিুমনা খাতন নােদর আলী হাওলাদার 8 1789016155 ইকির
941 01790005705 19527911459857240 িনলব জিুমনা খাতন মৃতনােদর আলী হাওলাদার 8 1786429328 ইকির
942 01790005708 19487911459856127 সুিফয়া বগম তারাবানু হাচান আলী 8 1795126987 ইকির
943 01790005710 19427911459857245 ইউছব রাজা সােমতবান নােজর আলী রাজা 8 1731113118 ইকির
944 01790005713 19427911459857169 মােলকা ভানু জলবুে ছা হােচন আলী হাওলাদার 8 1741930742 ইকির
945 01790005715 19307911459856263 আ জজ মাত র আ জেতান বগম ছাদন মাত র 8 1714234802 ইকির
946 01790005717 19477911459856709 মাছাঃ সফুরা বগম ফুলব মিমন উ ন ফিকর 8 1782012196 ইকির
947 01790005719 19377911459856664 মাছাঃ লাল ব কদবানু ঈং ল হাওলাদার 8 1775611627 ইকির
948 01790005723 19427911459856683 মাঃ আঃ ছাবহান হাওলাদার মাছাঃ সুিফয়া বগম মকেফর আলী হাওলাদার 8 1734973393 ইকির
949 01790005727 19477911459857294 বােরক কা জ অ প জান হােফজ কাজী 8 1770257979 ইকির
950 01790005735 19477911459857188 সুিফয়া বগম জীবেনছা বিছর গাজী 8 1794256954 ইকির
951 01790005739 19527911459855347 মাঃ মাদাে র মা া ছয়ফুল িবিব কােজম মা া 8 1764351394 ইকির
952 01790006823 19527911459857264 আবদুল ম জদ রাজা ফুল ব  িবিব মগবুল আলী রাজা 8 1772132370 ইকির
953 01790006824 19377911459856546 মাঃ আিমর আলী হাওলাদার জিুমনা খাতন নােদর আলী 8 1765517814 ইকির
954 01790006844 19457911459855872 ধীের  নাথ হাওলাদার কুসুম রানী ািরকানাথ হাওলাদার 8 1731221981 ইকির
955 01790006855 19557911459855891 সািব ী রানী িবদ া দবী ী চরন হাওলাদার 8 1746166586 ইকির
956 01790006859 19257911459000001 ময়ফুল বগম চান ব আবু শিরফ 8 1735592646 ইকির
957 01790006860 19507911459856624 কাজী তাফাে ল হােসন জিুমনা খাতন হােরচ কাজী 8 1749557148 ইকির
958 01790006863 19447911459858122 রনু বালা ল ী রানী উেপ  নাথ ঘরামী 8 1754355918 ইকির



959 01790007247 19407911459856357 আ লু হক মৃধা সবুর জান িবিব আেফজ উ ন মধৃা 8 1705326790 ইকির
960 01790007280 19427911459848645 ওয়ােজদ আলী হাওলাদার তােরজান দিলল উ ন হাওলাদার 8 1723731035 ইকির
961 01790007465 19477911459856959 িবলিকছ বগম আয়মন িবিব আেদল উ ন সরদার 8 1726421073 ইকির
962 01790008103 19497911459849043 আফজাল খান করফুল িবিব হেসম আলী খান 8 1745373275 ইকির
963 01790008108 19557911459855971 সাভা রানী মহারানী সতীশ চ  রায় 8 1729569955 ইকির
964 01790008113 19367911459849865 মাঃ তাফাে ল মাল া তারাফ জান িবিব আেশদ আলী মা া 8 1790619476 ইকির
965 01790008190 19557911459856601 মাঃ আ লু হাই ফিকর ছিকনা বগম আজাহার আলী ফিকর 8 1773500993 ইকির
966 01790008195 19497911459856586 মাছাঃ হািছনা বগম ছরাতন নছা হােচন আলী হাওলাদার 8 1776535572 ইকির
967 01790008197 19527911459856728 মাঃ মাসােরফ হােসন হাওলাদার সােমতবান আফেসর আলী হাওলাদার 8 1865244863 ইকির
968 01790008207 19477911459856641 মাঃ আ লু আ জজ চাকদার সূয িবিব আলফাজ চৗিকদার 8 1756482859 ইকির
969 01790009329 19527911459856699 মাঃ মাদাছ্েছর হােসন হাওলাদার আেবজান সয়দ আলী হাওলাদার 8 1701116086 ইকির
970 01790009334 19427911459849982 আবুল কােছম খান আেলেতান নছা মাতাহার আিল খান 8 1726904774 ইকির
971 01790009348 19527911459857256 জয়নব িবিব হািকমন ছােহদ আকন 8 1742785177 ইকির
972 01790009527 19527911459856423 ম ান মু ী ময়না বগম ওয়ােহদ মু ী 8 1771898581 ইকির
973 01790009532 19467911459857174 কদম আলী হাওলাদার তারা ভানু হাচান হাওলাদার 8 1748295825 ইকির
974 01790011244 19357911459856208 সুমতী রানী সুখদা রানী বনমালী হাওলাদার 8 1402665605 ইকির
975 01790011339 19527911459857288 খােলক কাজী অ পজান িবিব হােফজ কাজী 8 1732860789 ইকির
976 01790011340 19507911459856334 আ লু হক ফিকর ফেতমা খাতন হােফজ ফিকর 8 1707519069 ইকির
977 01790011342 19557911459859878 আ লু কােদর হাওলাদার মান ব হােসম হাওলাদার 8 1798828777 ইকির
978 01790011368 19280120808133542 ির জয়া বগম তাকাপজান িবিব হােমজ  মধৃা 8 1797735041 ইকির
979 01790011378 19427911459858102 ভবান বরাগী সৗদামীিন িসতানাথ বরাগী 8 1714350856 ইকির
980 01790011405 19467911459849151 আঃ গফ্ফার হাওলাদার জয়নব িবিব মেছর হাওলাদার 8 1753182727 ইকির
981 01790011528 19377911459856057 লাবান  রানী মু া রানী বস  কুমার মধৃা 8 1723492571 ইকির
982 01790011531 19427911459858135 সুিনতী রানী রবতী রানী অিখল হাওলাদার 8 1876531260 ইকির
983 01790011542 19457911459849694 মাঃ সুলতান িশকদার গালপজান ম আলী িশকদার 8 1780854773 ইকির
984 01790011550 19507911459856436 আলী আকবার ফিকর জেবদা খাতন হােফজ ফিকর 8 1742519433 ইকির
985 01790011742 19477911459856941 মােলক জান বগম ব জান িবিব তজা ার আলী সরদার 8 1837340165 ইকির
986 01790011753 19487911459855962 মেহ  কুমার দবনাথ িবজয় ল ী ল ী কা 8 1701119107 ইকির
987 01790011758 19427911447776375 মিরয়াম বগম হািমদা বগম মাতাহার আলী শরীফ 8 1709095097 ইকির
988 01790011762 19477911459857009 মাঃ শােহব আলী মিমনা খাতন মেহর আলী হাওলাদার 8 1742403016 ইকির
989 01790011772 19527911459849453 মাঃ ছাইদুল হক মা া হািকমন নছা তজা র আলী মা া 8 1701897799 ইকির
990 01790011775 19377911459849141 সাবাহান মা া সানাব সকা ার মা া 8 1752995116 ইকির
991 01790011788 19527911459849079 সাকােয়ত হােসন লাল ব  বগম জয়নাল আেবদীন খান 8 1768161830 ইকির
992 01790011792 19207911459856123 করামত আলী সবুরজান িবিব আজাহার আলী 8 1728667681 ইকির
993 01790011827 19457911459856042 পা ল বালী মিনল ী শ াম িম ী 8 1775974683 ইকির
994 01790011832 19570110869267373 জােবদা বগম সুরাতে ছা মাদাে র হাওলাদার 8 1323786239 ইকির
995 01790011838 19557911459856420 রােবয়া বগম ফেক িবিব ওয়ােজদ হাওলাদার 8 1924676614 ইকির
996 01790011853 19407911459858119 ীমিত শীল কােমনা রানী ল ন শীল 8 1712147653 ইকির
997 01790011857 19587911459856147 কপু লী রানী সািব ী রানী মাহন বাশী চ  ওঝা 8 1715387883 ইকির
998 01790015420 19537911459855888 শল বালা পূন ল ী দীনব ু  িম ী 8 1726603393 ইকির
999 01790016554 19427911459856993 আলতাফ সরদার ফুলব  খাতন কােজম আলী সরদার 8 1730487734 ইকির
1000 01790016564 19527911459857139 পুিলন চ  ম ল ল ী রানী ম ল কািতক চ  ম ল 8 1754667897 ইকির
1001 01790020650 19557911459855956 পিরমল চ  সাওজাল সুেদবী (সুরবালা) অধর চ  সাওজাল 8 1770607315 ইকির
1002 01790024678 19357911459856117 আিমেরান নছা আছমাতন মেহর আলী হাওলাদার 8 1732132467 ইকির
1003 01790024685 19357911459855890 িচ র ন রায় িদনমিন রায় িব র রায় 8 1884837156 ইকির
1004 01790025351 19257911459856719 আেমনা বগম রােকয়া বগম আ লু গফুর মা া 8 1406192279 ইকির
1005 01790025627 19377911459856386 আ লু হক জামা ার সানাব ইয়ািছন জামা ার 8 1788661248 ইকির
1006 01790028116 19257911459855859 সুধাং  হাওলাদার ল ী রানী বস  কুমার হাওলাদার 8 1959998134 ইকির
1007 01790031073 19447911459855852 িনমল চ  সমা ার সািমনী বালা ীচরন সমা ার 8 1727266368 ইকির
1008 01790031083 19477911459856004 আহলাদী রানী িবেনিদনী রাজ কুমার সাধক 8 1924451612 ইকির
1009 01790031891 19477911459858155 আ সু স ার খা ঁ স  বানু আ লু ম জদ খা ঁ 8 1774670387 ইকির
1010 01790032037 19477911459853239 মাঃ মানা ার মা া আেমনা বগম হােতম আলী মা া 8 1755207507 ইকির
1011 01790032038 19557911459856868 মাঃ হা ন জামা ার হাজারা বগম মকেফর জামা ার 8 1738025574 ইকির
1012 01790032040 19547911459855930 িবমল কৃ  হাওলাদার সুভািষণী সজনী হাওলাদার 8 1757358020 ইকির
1013 01790032062 19527911459856689 মাঃ সাহরাফ হােসন হাওলাদার জিুমলা বগম হািফজরু রহমান 8 1759076391 ইকির
1014 01790032285 19407911459856305 মা রা বগম শাহাভানু হািকম তালুকদার 8 1719294021 ইকির
1015 01790032286 19457911459855972 অধীর র ন রায় সৗদামিন রজনী কা  রায় 8 1787183977 ইকির
1016 01790032296 19277911459856603 মাঃ আ লু মাতােলব হাওলাদার লুৎফুে সা বগম হােমজ উ ন মু 8 1302245824 ইকির
1017 01790032304 19357911459856286 আ াব আলী বপারী জয় ন িবিব সবদার বপারী 8 1402570506 ইকির
1018 01790032305 19357911459856035 যাদব রায় িবমলা সু রী শি চরন রায় 8 1732132453 ইকির
1019 01790032310 19377911459858101 তরনী বরাগী সৗদামীিন িসতানাথ বরাগী 8 1735443040 ইকির
1020 01790033107 19557911459856122 ির জয়া বগম নয়া ব  জান পবন মি ক 8 1316693610 ইকির
1021 01790033435 19407911459856444 করফুল বগম আেবজান িবিব রাজম  হাওলাদার 8 1739995508 ইকির
1022 01790033564 19427911459856879 ম জদ তহিসলদার তারা বানু গহর তহিসলদার 8 1790014589 ইকির



1023 01790034345 19257911459857031 ফুল ব  বগম বকুল িবিব আরেশদ আলী হাওলাদার 8 1731991923 ইকির
1024 01790039341 19407911459857255 মাঃ ফজলুল হক রাজা জয়নব িবিব মাঃ আলী রাজা 8 1735725685 ইকির
1025 01790041143 19527911459855425 হািকম হায়াতন িবিব আকবর হাওলাদার 8 1943028474 ইকির
1026 01790041144 19487911459856081 পুিলন িবহারী গাইন িবমলা সু রী উেপ  নাথ গাইন 8 1720983303 ইকির
1027 01790041145 19477911459856714 মাঃ বলােয়ত হােসন হাওলাদার কদবানু মেহর আলী মু ী 8 1858387229 ইকির
1028 01790041146 19487911459856379 ছাবাহান জামা ার জেবদা খাতন এয়াকুব জামা ার 8 1787337555 ইকির
1029 01790041147 19557911459856242 মাঃ আকবার আলী ফুল ব  বগম মত বাহার আলী 8 1721690429 ইকির
1030 01790041148 19527911459856715 মাছাঃ রিহেমান বগম নুরবানু নুরেমাহা দ আকন 8 1309848841 ইকির
1031 01790041149 19507911459856398 ম জামা ার সয়দুে ছা মিফজ জামা ার 8 1741525451 ইকির
1032 01790041150 19537911459856359 মধৃা আলী আশরাফ মাছাঃ সবুরজান বগম জান মাঃ আেফজ উ ন মৃধা 8 1710620608 ইকির
1033 01790041154 19527911459856418 রিফজ জামা ার সয়দুে ছা মেফজ জামা ার 8 1864107012 ইকির
1034 01790041155 19457911459856277 আবুল হােশম মাত র নুর ভানু আ লু ছাবাহান মাত র 8 1787718629 ইকির
1035 01790053281 19507911459856288 মােজদা বগম চানব ছােমদ হাওলাদার 8 1727086899 ইকির
1036 01790053282 19557911459856411 ছয়দ ফিকর জিুমনা খাতন হােচন ফিকর 8 1787620743 ইকির
1037 01790053283 19557911459856295 িপয়ারা বগম হািলমা বগম হােশম তালুকদার 8 1732394742 ইকির
1038 01790053284 19557911459856151 রনু বালা ীমিত িনকু  িম ী 8 1734581455 ইকির
1039 01790053285 19507911459856325 চানঁ ফিকর লালব  বগম আ লু গিন ফিকর 8 1728915009 ইকির
1040 01790053286 19507911459856437 লালব আরবজান িবিব মকবুল হাওলাদার 8 1737406148 ইকির
1041 01790053287 19527911459856346 আলাম গাজী ফুল ব নয়ন গাজী 8 1760257492 ইকির
1042 01790053288 19507911459856599 মাছাঃ ফুলব  বগম নুরবানু হােতম আলী হাওলাদার 8 1736096084 ইকির
1043 01790053290 19507911459856104 হমা ীনী রানী সুখী রানী যে র গাম া 8 1749826608 ইকির
1044 01790053291 19497911459856633 মাঃ আ সু ছালাম চাকদার সূয িবিব মাঃ আলকাজ চাকদার 8 1705619534 ইকির
1045 01790053292 19557911471873559 মাঃ সুলতান জমা ার ছােম ত বান ইনসান জমা ার 8 1757051196 ইকির
1046 01790053293 19577911459857289 দুিলয়া বগম ফািতমা বগম হােসম হাওলাদার 8 1322384126 ইকির
1047 01790053295 19577911459856951 হােজরা বগম ময়না িবিব ছ ার মু ী 8 1782588418 ইকির
1048 01790053296 19510113452122798 হািনফ হাওলাদার লাল বড়ু লাল িময়া হাওলাদার 8 1787188484 ইকির
1049 01790053297 19577911459845396 পু  রানী সানাল ী রানী বে সর মা ঝ 8 1764684898 ইকির
1050 01790053298 19517911459856069 কশব চ  িম ী রাধা ল ী কািশ র িম ী 8 1768454624 ইকির
1051 01790053299 19527911459856323 রেশানা বগম জয়নব িবিব মাহাহার জামা ার 8 1740840294 ইকির
1052 01790053300 19277911459856074 িবেনািদনী িম ী মিনকা রানী জেজ র সমা ার 8 1707188382 ইকির
1053 01790053301 19507911459855832 সত র ন গাইন র মালা সুখ র ন গাইন 8 1867339513 ইকির
1054 01790053302 19507911459855844 সুখর ন হাওলাদার সখী রানী চড়ামিন হাওলাদার 8 1791752482 ইকির
1055 01790053303 19527911459856860 আকা ার মা া শামচন নছা হােতম আলী মা া 8 1941437347 ইকির
1056 01790053304 19477911459855944 ভবন রায় সেরািদনী বস  কুমার রায় 8 1712472767 ইকির
1057 01790053305 19427911459856050 গাপাল চ  বালী সােম া বালী ের  নাথ বালী 8 1762840834 ইকির
1058 01790053306 19427911459856922 মাঃ ম ান হাওলাদার আ জমুন নছা ওয়ােরচ আলী হাওলাদার 8 1720159439 ইকির
1059 01790053307 19507911459856303 ছাহরাব হাজী ভানু িবিব শােহদ হাজী 8 1799247613 ইকির
1060 01790053308 19407911459855942 সতী  নাথ রায় সৗদা রানী হম  রায় 8 1915569414 ইকির
1061 01790053309 19537911459855938 নিলনী র ন রায় িদন মিন রায় িব র রায় 8 1736464850 ইকির
1062 01790053310 19557911471868945 শািফয়া বগম সবুর জান িবিব আজাহার হাওলাদার 8 1796532878 ইকির
1063 01790053311 19557911459856361 িমেসস জহরা বগম লালমিত মকবুল হােসন 8 1760005028 ইকির
1064 01790053315 19577911459855804 আরতী রানী রাধাল ী রিশক িম ী 8 1793422650 ইকির
1065 01790053337 19557911459858180 যাদব চ  বপারী গ ামিন বপারী হিরচরণ বপারী 8 1771484670 ইকির
1066 01790053340 19457911459856313 রা জয়া বগম মফুল নছা কিরম িশকদার 8 1765627871 ইকির
1067 01790053406 19487911459857307 মাঃ শাহাজাহান িমঞা আি য়া বগম হািববুর রহমান িমঞা 8 1755314058 ইকির
1068 01790053408 19587911459855963 উিমলা রানী দবনাথ কমলা রানী দবনাথ রাধা রমন দবনাথ 8 1721097083 ইকির
1069 01790053409 19567911459855941 দুলালী রানী সুভািষনী মৃতন সুখর ন িম ী 8 1794515464 ইকির
1070 01790053410 19407911459855951 ফু  সম ার মায়া ল ী রিতকা  সম ার 8 1791550528 ইকির
1071 01790053411 19427911459855862 িবরাং  হাওলাদার ল ী রানী বস  কুমার হাওলাদার 8 1917296053 ইকির
1072 01790053420 19477911459856621 মাছাঃ রািহলা বগম মাছাঃ লালমিত বগম মাঃ আ রু রিশদ সরদার 8 1711186980 ইকির
1073 01790053421 19377911459856064 ি য়বালা রায় ব ালকা রানী উমাচরন কুলু 8 1701119659 ইকির
1074 01790053422 19377911459856561 অ জেমান নসা তারাবজান হাচন আলী গাজী 8 1704275950 ইকির
1075 01790053423 19507911459856562 মাঃ সামসুল হক হাওলাদার আ জেমান নসা মানফাত আলী হাওলাদার 8 1788648500 ইকির
1076 01790053490 19477911459856923 সািফয়া বগম ফুল ব র ন মি ক 8 1755123738 ইকির
1077 01790053491 19527911459856214 অ লী রাণী শাি  রাণী মুকু  অধীকারী 8 1778801422 ইকির
1078 01790053492 19527911459856883 রািহমা বগম ফুলব মকবুল রাজা 8 1793406641 ইকির
1079 01790053494 19457911459855991 শাভা রানী সুমিত সুেরন খরাতী 8 1768450433 ইকির
1080 01790057745 19527911459856670 মাসাঃ ির জয়া খাতন শামব মাবােরক হাওলাদার 8 1741649819 ইকির
1081 01790057749 19477911459856138 আেলয়া বগম সামেতাবান র ন মাল 8 1779718917 ইকির
1082 01790064534 19420110869267382 আঃ ম জদ মাত র জিরনা বগম আজমত আলী মাত র 8 1721674418 ইকির
1083 01790064665 9146211447 িনর ন রায় মহারানী রায় িনকু  িবহারী রায় 8 1797368821 ইকির
1084 01790064689 19377911459857242 ফিরদা বগম সুিফয়া বগম সকা ার আলী আকন 8 1718983582 ইকির
1085 01790064702 19547911459856626 মাছাঃ হাসেনয়ারা বগম মাছাঃ আেনায়ারা বগম মা ার িমরা 8 1717818531 ইকির
1086 01790065040 19527911459855803 সত  র ন রায় সৗদামিন রজনী কা  রায় 8 1994494307 ইকির



1087 02790002396 19327911459859042 ফুলব  বগম জয়নব বগম সরাজ উ ীন হাওলাদার 9 1701116076 ইকির
1088 02790002513 19377911459859093 পিরেতানেনছা বগম নজেুবানেনছা বগম লহাজ হাওলাদার 9 1727122172 ইকির
1089 01790006754 19557911459000001 শফালী রানী কুসুিদনী রাম চ  িম ী 9 1323786453 ইকির
1090 01790006765 19277911459858664 লাবন িব বাসী লাল মাহন অধীকারী 9 1730488398 ইকির
1091 01790006767 19377911459857984 নেগ  নাথ হালদার মািনক  রানী উমচরন হালাদার 9 1796671062 ইকির
1092 01790006770 19357911459858539 শল বালা ল ী রানী ীনাথ বপারী 9 1770677041 ইকির
1093 01790006779 19547911459857617 ব ম চ  দাস সুখদা সু রী িনশী কা  দাস 9 1880179865 ইকির
1094 01790006780 19347911459857967 হের  নাথ মজমুদার পমালা কৃ  কুমার মজমুদার 9 1779620658 ইকির
1095 01790006781 19227911459858705 ব ালকা রানী িবেনািদনী িনশীকা  হাওলাদার 9 1790905136 ইকির
1096 01790006782 19507911459857713 বকুল বগম কিরেমান সরাজ হাওলাদার 9 1732796376 ইকির
1097 01790006783 19377911459859026 আ াব আলী মাত র ব জান বগম তজার উ ীন মাত র 9 1707639162 ইকির
1098 01790006784 19477911459859074 ছফুরা বগম শােমরেতাবান বগম মেহর আলী মধৃা 9 1764539749 ইকির
1099 01790006786 19277911459857769 আ লু ম জদ খানঁ জয় ন িবিব হাছন খানঁ 9 1302574634 ইকির
1100 01790006787 19327911459859516 ম ান গাজী চান ব মােমন গাজী 9 1749053353 ইকির
1101 01790006789 19477911459859824 সাহরাপ হাওলাদার লালমিত িবিব মকবুল আলী হাওলাদার 9 1873409328 ইকির
1102 01790006790 19477911459857776 মাঃ মিত িময়া প ী িবিব নুর িময়া 9 1755107725 ইকির
1103 01790006795 19497911459858844 মাঃ ইসমাইল িময়া মুত মেনায়ারা বগম ন ার আলী িময়া 9 1785931099 ইকির
1104 01790006802 19577911459859531 সামছনেনছা বগম জয়ফুল বগম আজাহার আিল খা 9 1744194502 ইকির
1105 01790006805 19527911459859436 আয়নাল হক গজী শাজ ুিবিব চরাগ আলী 9 1746839708 ইকির
1106 01790006809 19527911459859041 তহিমনা বগম জরাতনেনছা বগম জয়নাল খান 9 1870491433 ইকির
1107 01790006812 19467911459854790 আি য়া বগম ময়না বগম মাঃ মাবে র হাওলাদার 9 1726164063 ইকির
1108 01790006815 19527911459855433 রােবয়া কিরমন নছা আমত আলী 9 1310217714 ইকির
1109 01790006816 19377911459851185 মাছাঃ বকফুল আয়াতন নছা গিন হাওলাদার 9 1704029378 ইকির
1110 01790006819 19377911459856110 সািব ী রানী অিমও বালা রামচরন হাওলাদার 9 1829907045 ইকির
1111 01790007451 19427911459859851 আ সু সাবাহান হাওলাদার মানব  বগম বিছর উ ন হাওলাদার 9 1724540566 ইকির
1112 01790007462 19397911459857522 সুর বালা শা না রানী চ  কা  তালুকদার 9 1764372766 ইকির
1113 01790007478 19377911459859466 হািলমুন নুেরনেনছা আসমত আিল হাওলাদার 9 1779708191 ইকির
1114 01790007483 19277911459840095 চানঁ ব  বগম সাহা ভানু মাঃ হ াতালী 9 1777246669 ইকির
1115 01790008178 19477911459858794 মাঃ শামসুল হক মু ফুলসন িবিব মাঃ বিশর উ ন মু 9 1791592043 ইকির
1116 01790008279 19477911459859962 মা ান হাওলাদার সবুর জান িবিব মেছল উ ন হাওলাদার 9 1757184236 ইকির
1117 01790008295 19477911459859556 ফজলুল হক হাওলাদার হায়াতনেনছা মুজাহার আিল হাওলাদার 9 1782014234 ইকির
1118 01790008299 19377911459859685 আ লু রব খান আিছমন কােছম খান 9 1781290671 ইকির
1119 01790008302 19427911459859124 সাহ ্জাহান হাওলাদার আেলকসন িবিব হােচন আলী হাওলাদার 9 1918426373 ইকির
1120 01790009209 19397911459859152 ম জদ মা া লালব  বগম আ জজ মা া 9 1749948609 ইকির
1121 01790009300 19457911459857706 মাঃ আঃ ম জদ হাওলাদার চান ব আইজ উ ন হাওলাদার 9 1321542463 ইকির
1122 01790009310 19497911459859749 মিতউর রহমান চান ব আছমত আলী হাওলাদার 9 1715485396 ইকির
1123 01790009324 19477911459857715 সতারা বগম আয়শা বগম মিমন উ ীন হাওলাদার 9 1725350336 ইকির
1124 01790009338 19377911459859733 আ লু আ জজ খােদজান আজাহার হাওলাদার 9 1739212363 ইকির
1125 01790009533 19277911459856849 আেনায়ারা ফুল ব  িবিব মাতাহার জামা ার 9 1751862720 ইকির
1126 01790009536 19487911459856298 সাবাহান তহশীলদার ভানু িবিব আফতার তহশীলদার 9 1776619532 ইকির
1127 01790009538 19477911459857891 আঃ ম ান হাওলাদার আিছেমান বগম সিফজ উ ন হাওলাদার 9 1788791343 ইকির
1128 01790009544 19527911459857807 আ লু ম ান িময়া ফয়েজান নছা চান িময়া 9 1312385405 ইকির
1129 01790009573 19377911459840122 মাঃ জেবদ আলী তালুকদার ফ টক জান বগম এেছন উ ন তালুকদার 9 1783309502 ইকির
1130 01790011211 19307911459857595 ধীের  নাথ হাওলাদার কুমিদনী ভবান  হাওলাদার 9 1746305488 ইকির
1131 01790011216 19527911459859805 মাঃ ম আলী হাওলাদার আ জমুন নছা শামাসলউ ন হাওলাদার 9 1779051246 ইকির
1132 01790011234 19477911459859900 সুলতান হাওলাদার জ াত খাতন শিফজ উ ন হাওলাদার 9 1747031020 ইকির
1133 01790011344 19457911459857542 িনত ান  বপারী শা া রানী ািরকা নাথ বপারী 9 1746448284 ইকির
1134 01790011346 19497911459857767 মাঃ আ লু হক হাওলাদার কা ন ব হােতম আলী হাওলাদার 9 1730618386 ইকির
1135 01790011349 19507911459857548 বকুল রাণী ি েরাদা রাণী বস  মালাকার 9 1789110624 ইকির
1136 01790011774 19457911459857739 মাঃ তাতা িময়া সাহােতান িবিব ইমান আিল িময়া 9 1744734718 ইকির
1137 01790011786 19477911459840017 মাঃ রববান খান বেলায়া বগম গালাপ খান 9 1712711574 ইকির
1138 01790011795 19467911459857796 মাঃ হািলম িময়া নুরজাহান বগম আ লু হািমদ িময়া 9 1719435150 ইকির
1139 01790011796 19427911459859019 পিরেতানেনছা বগম নু ে ছা বগম আ জজ হাওলাদার 9 1754630335 ইকির
1140 01790011821 19477911459859593 না া হাওলাদার জ াত খাতন শিফজ উ ন হাওলাদার 9 1729116485 ইকির
1141 01790011828 19477911459859801 মাঃ আ লু ছালাম হাওলাদার আ জমন নছা শামেছল হক হাওলাদার 9 1736199356 ইকির
1142 01790011833 19507911459858141 হের  নাথ ব ভ সােনকা রানী রিসক চ  ব ভ 9 1728698109 ইকির
1143 01790011855 19477911459859122 কােসম আলী হাওলাদার জিু লা খাতন হাচন আলী হাওলাদার 9 1799332147 ইকির
1144 01790015425 19377911459857692 মাঃ আঃ ম ান খানঁ জয়নব িবিব মহ ত আলী খানঁ 9 1756714341 ইকির
1145 01790016529 19517911459859560 জাহানারা বগম নুরজাহন বগম বাহার আলী িসকদার 9 1316227835 ইকির
1146 01790016898 19527911459857957 িবেনাদ িবহারী দাস সুখদা সু রী িনিশ কা  দাস 9 1742702896 ইকির
1147 01790018564 19457911459858700 অমল চ  িম ী শাি  মিন নেগ  নাথ িম ী 9 1821613815 ইকির
1148 01790018601 19557911459858625 িচ  র ন মালী পূন  ল ী ম ল মালী 9 1743728646 ইকির
1149 01790024690 19477911459859024 ছােলহা বগম গালবানু বগম ফকর উ ীন হাওলাদার 9 1763919394 ইকির
1150 01790024691 19407911459000001 জেবদা বগম রেবজান ধনু হাওলাদার 9 1771325861 ইকির



1151 01790024695 19307911459859568 আিছয়া খাতন ছায়াতে ছা নােজম আলী 9 1309053647 ইকির
1152 01790024696 19247911459858819 িশউিল রাণী রনু বালা কািতক চ  হাওলাদার 9 1742120567 ইকির
1153 01790024713 19377911459857871 হািলমা রিহেমান বগম মাঃ বিশর উ ন হাওলাদার 9 1738430658 ইকির
1154 01790025323 19307911459858640 ধীের  নাত িম ী কলাশ মিন স  কুমার িম ী 9 1786681818 ইকির
1155 01790025326 19377911459859896 আ লু কােদর হাওলাদার ফয়জন নছা মাতাহার উ ন হাওলাদার 9 1732057971 ইকির
1156 01790025330 19407911459840071 আ লু লিতফ হাওলাদার চান ব  বগম আছমত আলী হাওলাদার 9 1774533164 ইকির
1157 01790025333 19407911459858636 শাি  রানী আদর মিন কািলপদ হালদার 9 1936732754 ইকির
1158 01790025337 19527911459848656 আ রু রিশদ হাওলাদার বক ফুল আ াব আলী হাওলাদার 9 1715635691 ইকির
1159 01790025358 19477911459859797 মাছাঃ বকুল বগম হায়েতান িবিব আলকাজ উ ন শরীফ 9 1736012247 ইকির
1160 01790025611 19407911459857988 যতী  নাথ িব াস রিদনী রজনী কা  িব াস 9 1829907461 ইকির
1161 01790025617 19377911459857707 মাঃ দৗলত খানঁ আেমনা খাতন সরজন খানঁ 9 1757439165 ইকির
1162 01790025622 19377911459859058 আ লু ম জদ হাওলাদার আয়তন বগম কাবাত আলী হাওলাদার 9 1717860100 ইকির
1163 01790025623 19427911459857572 পু  রানী রাজল ী অি নী িম ী 9 1774713478 ইকির
1164 01790025626 19377911459859508 বগম িবিব সুিফয়া িবিব প গাজী 9 1779051351 ইকির
1165 01790028119 19537911459858785 মাঃ আবু হািনফ বকফুল িবিব মকেফর আলী 9 1712631511 ইকির
1166 01790028275 19477911459859585 নু  গাজী চ বান িবিব পবন গাজী 9 1323786464 ইকির
1167 01790028279 19527911459859390 রহমান ফিকর লালব হােশম ফিকর 9 1765628421 ইকির
1168 01790028313 19367911459857510 িনমল চ  হাওলাদার িবেরালা রাণী েজ  নাথ হাওলাদার 9 1763716159 ইকির
1169 01790031078 19297911459857587 মনর ন হাওলাদার রাম মিন উমাচরন হাওলাদার 9 1743143328 ইকির
1170 01790032041 19521591906522156 বলােয়ত িময়া জােবদা খাতন আফতাব িময়া 9 1742318424 ইকির
1171 01790032045 19527911459859459 মাঃ পা া হাওলাদার চানব কাওসার আিল 9 1705041596 ইকির
1172 01790032091 19427911459859484 সামছল হক হাওলাদার সূযবান নুর মাহা দ হাওলাদার 9 1758950487 ইকির
1173 01790032100 19507911459858537 পিরমল ম ল শল বালা রাজিবহারী ম ল 9 1726608358 ইকির
1174 01790032123 19487911459857734 মাঃ শাজাহান িময়া হােজরা খাতন মিমন ব  িময়া 9 1782232727 ইকির
1175 01790032129 19537911459858759 পুিলন িবহারী িশকদার পুন  ল ী ী চরন িশকদার 9 1312429521 ইকির
1176 01790032134 19427911459849890 মাঃ মতেলব খা ঁ ফুল ব মুজাহার আলী খা ঁ 9 1779018210 ইকির
1177 01790032287 19417911459858820 রহমান খা আেমনা খাতন ম ত আলী খা 9 1703005036 ইকির
1178 01790032297 19477911459859061 সুিফয়া বগম জিরনা বগম সুলতান মাত র 9 1725617358 ইকির
1179 01790032309 19427911459859090 সয়দ আলী হাওলাদার উ বজান বগম খিবর উ ন হাওলাদার 9 1887634347 ইকির
1180 01790033128 19277911459859842 দিলল উ ন হাওলাদার মান ব বািছর উ ন 9 1880850668 ইকির
1181 01790033129 19507911459840002 ম খানঁ বেলায়া বগম গালাপ খানঁ 9 1779937796 ইকির
1182 01790033133 19377911459856979 আ জমন বগম নুরজাহান বগম করমআলী 9 1935147966 ইকির
1183 01790033134 19437911459852687 আ রু রিশদ মাত র কদভানু িবিব কদম আলী মাত র 9 1720647740 ইকির
1184 01790033135 19377911459857012 নুরেমাহা দ সরদার আইফুিল বগম এচাহাক সরদার 9 1726652607 ইকির
1185 01790034315 19527911459859150 ফজলুল হক হাওলাদার আেবজান বগম হােসম হাওলাদার 9 1971821885 ইকির
1186 01790034352 5105421050 আ লু জ ার মৃত ব মৃত আ লু হােশম ফিকর 9 1747428504 ইকির
1187 01790034354 19477911459858723 হম  িসকদার কািমনী রানী িসকদার রাজিবহারী িসকদার 9 1701119512 ইকির
1188 01790035651 19377911459859355 আ জতন বগম আেমনা এে  আলী খা ঁ 9 1765407891 ইকির
1189 01790038382 19457911459840072 আিমেরান বগম শাহাতন নছা ইমান আলী িময়া 9 1302339702 ইকির
1190 01790038384 19517911459859474 মেনায়ারা বগম বকফুল িবিব খােশদ আলী 9 1829909560 ইকির
1191 01790039350 19577911459859130 নুরজাহান বগম আিমনা বগম হােতম মা া 9 1742120583 ইকির
1192 01790039354 19577911459857742 আেলয়া বগম বকফুল িবিব হােছন আলী িশকদার 9 1779418308 ইকির
1193 01790039355 19577911459859127 হােজরা বগম নয়াব  বগম মহ ত হাওলাদার 9 1754465588 ইকির
1194 01790041099 19577911459840114 রােকয়া বগম ছােলয়া বগম জয়নাল হাওলাদার 9 1704613699 ইকির
1195 01790041162 19527911459857852 মাঃ মিহউ ন িময়া সানা ব নওমান আিল িময়া 9 1718861716 ইকির
1196 01790041163 19527911459859770 মাঃ আলী হােসন হাওলাদার শাহাবানু হােমজ উ ন হাওলাদার 9 1765540851 ইকির
1197 01790041164 19477911459857698 মাঃ সুলতান খানঁ জয়নব িবিব হােচান খানঁ 9 1787240205 ইকির
1198 01790041165 19577911459840018 ছােলহা বগম রােবয়া বগম রিশদ িময়া 9 1305551310 ইকির
1199 01790053322 19427911459840010 রািবয়া বগম নয়া ব  িবিব হােতম আলী হাওলাদার 9 1743065616 ইকির
1200 01790053328 19377911459858714 হিরপদ িশয়ালী িবেনিদিন মনহার িশয়ালী 9 1721170826 ইকির
1201 01790053329 19457911459858799 মাঃ হল আমীন মু ী গালাব জান িবিব মাঃ আ জম উ ন মু ী 9 1642750591 ইকির
1202 01790053330 19527911459858715 মহা রানী িবেনািদনী নারায়ন মাল 9 1791550878 ইকির
1203 01790053331 19477911459857680 মাঃ আ লু বােরক হাওলাদার চান ব সইজ উ ন হাওলাদার 9 1307043831 ইকির
1204 01790053332 19407911459858802 মাঃ আ লু হাই হাওলাদার মু ী গালাব জান িবিব মাঃ আ জম উ ন মু ী 9 1700884969 ইকির
1205 01790053346 19537911459840023 আবদুল ছাবাহান হাওলাদার তাতাব  বগম হােছন হাওলাদার 9 1716587192 ইকির
1206 01790053351 19557911459858706 মাঃ বাদশা হাওলাদার মােলকা বগম আক র হাওলাদার 9 1308332413 ইকির
1207 01790053352 19507911459858679 সরলা রানী রাজল ী হের  নাথ 9 1764458088 ইকির
1208 01790053353 19457911459858596 কালী কা  বড়াল রনুবালা মেহ  নাথ বড়াল 9 1736251226 ইকির
1209 01790053356 19307911459857650 চা  বালা িনিব ী রানী ই  কুমার বড়াল 9 1757118062 ইকির
1210 01790053357 19357911459858597 রাজ িবহারী হাওলাদার সােমতা রাণী ীেরণ হাওলাদার 9 1778159744 ইকির
1211 01790053358 19587911459857573 তলসী রাণী সুমতী রাণী নারায়ন চ  ম ল 9 1714225611 ইকির
1212 01790053359 19477911459857700 রািসদা বগম সেমথবান িবিব নছার উ ন হাওলাদার 9 1305551261 ইকির
1213 01790053360 19477911459840031 জািত  নাথ িম ী সুিশলা রাণী রা জ  িম ী 9 1829906433 ইকির
1214 01790053361 19507911459857602 িবভিত ভূষন হাওলাদার রাজল ী েজ  নাথ হাওলাদার 9 1316580911 ইকির



1215 01790053374 19527911459857835 মাসুরা বগম আেমনা খাতন আঃ ছ ার মালকর 9 1725632135 ইকির
1216 01790053375 19577911459857797 পা ল বগম রােবয়া বগম আ লু হািকম হাওলাদার 9 1728435891 ইকির
1217 01790053399 19507911459857540 শফালী রানী িবেনািদনী মেনার ন হাওলাদার 9 1321916008 ইকির
1218 01790053400 19477911459859397 হােজরা িবিব উ ম ব কতাব আলী হাওলাদার 9 1747010352 ইকির
1219 01790053401 19527911459859356 হমােয়ত গাজী জয়মান িবিব লাল গাজী 9 1876531949 ইকির
1220 01790053402 19557911459858708 অমল বরাগী সরজ ুরানী হিরচরন বরাগী 9 1703205948 ইকির
1221 01790053412 19517911459854911 মাছাঃ রওশনা বগম রােকয়া ছামাদ খান 9 1880174481 ইকির
1222 01790053426 19407911459857968 িবভা রাণী কদমী রাণী যাদব চ  কুলু 9 1767860298 ইকির
1223 01790053476 19407911459856375 হােজরা বগম রিহমা বগম উকুম আলী হাওলাদার 9 1779081333 ইকির
1224 01790053478 19477911459840061 মুনছর আলী হাওলাদার সানা ব  বগম শরাজ আলী হাওলাদার 9 1787502846 ইকির
1225 01790053496 19457911459857985 মিন তারা ীমিত যােগষ চ  বাড়ই 9 1726608344 ইকির
1226 01790053497 19547911459857612 হীের  নাথ দাস ি ওবালা দাস সতীশ চ  দাস 9 1720374238 ইকির
1227 01790053498 5518239420 গাপাল কৃ  হাওলাদার সারদা রানী হাওলাদার সুের  নাথ হাওলাদার 9 1316345537 ইকির
1228 01790053499 19497911459857607 মিনকা  হাওলাদার সারদা দবী সুের নাথ হাওলাদার 9 1786158331 ইকির
1229 01790053501 19427911459859219 মাঃ ফজলুল হক হাওলাদার হািকমুন নছা অেনচ উ ন হাওলাদার 9 1704276044 ইকির
1230 01790053502 19587911459857608 অ না রানী সুিম রানী দেব  নাথ িম ী 9 1786130718 ইকির
1231 01790053512 19567911459858563 িব  ুবািস উষা রানী কৃ  কা  বদ 9 1796670992 ইকির
1232 01790053513 19477911459859888 মােলকা বগম হািকমুন নছা অেনচ উ ন হাওলাদার 9 1780549888 ইকির
1233 01790053514 19557911459859872 এচাহাক হাওলাদার পি  িবিব খিবর উ ন হাওলাদার 9 1798003533 ইকির
1234 01790053515 19556725813000001 মাঃ নূ ল হক নুর জাহান আঃ ম ান 9 1753082126 ইকির
1235 01790053516 19407911459858704 ওহাব হাওলাদার মােলকা বগম আক র হাওলাদার 9 1758401904 ইকির
1236 01790053517 19577911459859555 সািফয়া বগম নুর জাহান বাহার আলী িসকদার 9 1717012053 ইকির
1237 01790053518 19527911459859073 রিশদ মৃধা সেমরেতাবান বগম মেহর আলী মধৃা 9 1729729701 ইকির
1238 01790053519 19527911459859894 রেবজান বগম জয়ফুল িবিব কানু হাওলাদার 9 1741824896 ইকির
1239 01790053520 19507911459857862 মাঃ নূ ল হক জামা ার সানা ব গগন জামা ার 9 1734580951 ইকির
1240 01790053521 19477911459859729 আ লু মােলক খােদজান আজাহার হাওলাদার 9 1876531626 ইকির
1241 01790053522 19527911459858515 নীল কা  শীল কুসুমী রানী ভালানাথ শীল 9 1701119515 ইকির
1242 01790053523 19227911459857837 হােজরা বগম গালব হােসন আলী আকন 9 1768465377 ইকির
1243 01790053524 19557911459858583 শফালী রানী সুমতী রানী দীনব ু  হালদার 9 1608821347 ইকির
1244 01790053526 19577911459857868 তহিমনা বগম জয়নব িবিব মাখেলছ হাওলাদার 9 1777460109 ইকির
1245 01790053527 19477911459859037 কুলসুম বগম মেহর নগার বগম কােসম গাজী 9 1771158802 ইকির
1246 01790053528 19577911459851500 খায় ে ছা মা েল নছা আ লু হািদ সরদার 9 1307038530 ইকির
1247 01790053529 19577911459857814 গােলনুর বগম ছেলমান িবিব মাঃ আলী কাজী 9 1876530864 ইকির
1248 01790053530 19527911459859788 মাঃ নু ল হক হাওলাদার হািকমুন নছা আিনচ উ ন হাওলাদার 9 1718094469 ইকির
1249 01790053531 19557911459859779 আ লু খােলক হাওলাদার রািহমন আ লু লিতফ হাওলাদার 9 1761431373 ইকির
1250 01790053532 19527911459859854 হািববুর রহমান হাওলাদার জয়ফুল িবিব এনছান উ ন হাওলাদার 9 1732589829 ইকির
1251 01790053533 19557911459858749 র ন কুমার গাইন ধনল ী গাইন অতল কৃ  গাইন 9 1739417445 ইকির
1252 01790053534 19557911459858527 িবমল কৃ  ঘরামী ল ী রানী উেপ  নাথ ঘরামী 9 1729604491 ইকির
1253 01790053535 19427911459857780 মাঃ আ সু সাবহান িময়া ব জান িবিব ওয়ােজদ আলী িময়া 9 1768066335 ইকির
1254 01790053536 19557911459857653 কশব চ  সামা ার জয়ল ী কৃ  কা  সামা ার 9 1312352527 ইকির
1255 01790053537 19507911459857511 শাভা রানী সুর বালা হম  কুমার বরাগী 9 1779725820 ইকির
1256 01790053538 19527911459857778 আেমনা বগম কিরেমান নছা মহ ত আলী িসকদার 9 1302633984 ইকির
1257 01790053540 19507911459000004 ফিরদা বগম ফােতমা বগম মনু িসকদার 9 1763627194 ইকির
1258 01790053541 19527911459859843 ডািলম বগম মােজদা বগম আ সু ছােমদ মু 9 1795130665 ইকির
1259 01790053542 19527911459859867 আিমর হােসন হাওলাদার আেনচ উ ন হাওলাদার আেনচ উ ন হাওলাদার 9 1701116077 ইকির
1260 01790053543 19527911459859698 এচমাইল হাওলাদার চান ভ  িবিব তারাব আলী 9 1710908455 ইকির
1261 01790053544 19477911459859182 মাঃ সাবাহান মৃধা শােমরেতাবান বগম মেহর আলী মধৃা 9 1755702361 ইকির
1262 01790053545 19407911459858730 রেমন চ  িসকদার সুখা রানী িসকদার সূযকা  িসকদার 9 1775304548 ইকির
1263 01790053546 19427911459857867 শাম িময়া চ বান িবিব নওয়াব িময়া 9 1316013054 ইকির
1264 01790053547 19547911459857525 মেনােতাষ চ ব তারা মিন চ ব মিতলাল চ ব 9 1741768623 ইকির
1265 01790053552 19487911459858512 বকুল বালা কুসুম বালা পূণ ঘরামী 9 1964338327 ইকির
1266 01790053553 19427911459859816 অ জেতান নছা চানঁব তারাবালী 9 1729893141 ইকির
1267 01790053554 19507911459857800 ফিরদা বগম আেমনা বগম আ রু রহমান হাওলাদার 9 1704290346 ইকির
1268 01790053555 19477911459857580 িবলাস মিন ল ী রানী বস  বপাির 9 1300254819 ইকির
1269 01790053566 19547911459858532 গালাপী রানী সুষমা রানী সুের  নাথ হাওলাদার 9 1729609280 ইকির
1270 01790053572 19527911459857694 মাঃ নু ল ইসলাম খানঁ ময়না িবিব মকবুল খান 9 1772674195 ইকির
1271 01790057744 19557911459857958 শাভা রানী দাস িব  ুবাশী ঘরামী গাপাল চ  ঘরামী 9 1818645640 ইকির
1272 01790057746 19557911459840077 জহরা বগম সানা ব  বগম মাঃ মেহর আলী মধৃা 9 1727739678 ইকির
1273 01790057747 19557911459859744 রােহলা রােবয়া বগম মাঃ শাম ল হক 9 1752302529 ইকির
1274 01790057748 19507911459859686 রােহলা বগম রােবয়া কােছম গাজী 9 1317364366 ইকির
1275 01790057750 19427911459859835 নু  এছলাম মােদজান িবিব আজাহার হাওলাদার 9 1766440959 ইকির
1276 01790057751 19557911459857664 রবী  নাথ িম ী িব  ুরানী মাধব চ  িম ী 9 1721242088 ইকির
1277 01790057753 19477911459859708 আ লু হািমদ আেমনা শাহব উ ন 9 1726034896 ইকির
1278 01790057754 19427911459845083 আেয়শা বগম ময়মুন নছা আহ দ আলী খা ঁ 9 1767678647 ইকির



1279 01790064663 19427911459857632 সুভািষনী সাম ার সািবদ ী রানী বস  কুমার হালদার 9 1703098671 ইকির
1280 01790064747 19557911459857989 চপলা রানী রানী বালা চ  কা  দাস 9 1755193604 ইকির
1281 01790065821 19567911459857793 মাঃ আ লু কু ুস িময়া রােহলা বগম সয়দ আলী িময়া 9 1713950692 ইকির
1282 01790053253 19377911459851856 মাঃ জিলল তালুকদার মাছাঃ জিুমনা বগম হােসম তালুকদার 1758633153 ইকির
1283 01790053319 19574795127475611 শফালী বগম আেমনা খাতন হািববুর খিলফা 1779719328 ইকির
1284 01790053320 19567911459854534 মাছাঃ হািলমা বগম সািফয়া বগম কােদর হাওলাদার 1316022868 ইকির
1285 01790053344 19477911459855365 মাঃ খারেশদ মাল া জেবদা খাতন মবতালী মাল া 1302944054 ইকির
1286 01790053345 19427911459855370 মাঃ মাহাে ল মা া ছয়ফুল িবিব কােছম মা া 1923328512 ইকির



িমক ন র উপকারেভাগীর ID উপকারেভাগীর NID/BRIS উপকারেভাগীর নাম মাতার নাম িপতার নাম ওয়াড ব াংক একাউ  না ার ইউিনয়ন

1 01790004483 19287911447769626 পবান িবিব সিকনা িবিব আ রু রিহম কাজী 1 1828151770 গৗরীপুর

2 01790004524 19522691650153988 খিললুর রহমান িশকদার আলম জাহরা খাতন মিমনউ ন িশকদার 1 1794649697 গৗরীপুর

3 01790004684 19481592038952718 মাঃ আ াব রিহমা বগম মাঃ ব াল 1 1746817209 গৗরীপুর

4 01790004692 19477911447770069 আ লু হািকম মা া আেমনা খাতন আবুল হােশম মা া 1 1748792399 গৗরীপুর

5 01790004732 19487911447773533 মাঃ জ ার সওদাগর মাসাঃ ছবুর খান মাঃ ছাকা ার আলী সওদাগর 1 1933264931 গৗরীপুর

6 01790004861 19537911447769732 মুনসুর আলী হাওলাদার সাবাতন নছা ছেলম ন হাওলাদার 1 1736887021 গৗরীপুর

7 01790004877 19487911447769577 আ লু খােলক হাওলাদার জাহরা খাতন হােশম হাওলাদার 1 1312555997 গৗরীপুর

8 01790004989 19507911447770338 আবদুর রহমান হাওলাদার আেমনা খাতন সকা ার আলী হাওলাদার 1 1409158595 গৗরীপুর

9 01790005247 19437911447769713 মাছাঃ ির জয়া বগম আিলেমান মকুল িসকদার 1 1921030247 গৗরীপুর

10 01790005262 19327911447769862 খােলক হাওলাদার পি  িবিব দিলল উ ন হাওলাদার 1 1798522627 গৗরীপুর

11 01790005331 19557911447770062 আেনায়ারা বগম আয়তন ছা আেপলউ ন হাওলাদার 1 1989570356 গৗরীপুর

12 01790005586 19487911447770274 আ রু রিশদ হাওলাদার রািবয়া খাতন হােছন আলী হাওলাদার 1 1988460313 গৗরীপুর

13 01790005590 19467911447769696 আ সু ছ ার িমঞা রিহমা খাতন আ লু ম জদ িমঞা 1 1788804708 গৗরীপুর

14 01790005674 19337911447769588 আ লু কােদর খান কুলসুম িবিব আসমত আলী খান 1 1739776517 গৗরীপুর

15 01790005788 19387911447770395 হািকমুন নছা জি লা খাতন হােমদ সওদাগর 1 1752868394 গৗরীপুর

16 01790005812 19507911447769701 আঃ রিহম মৃধা রােকয়া িবিব সজ ন মৃধা 1 1767672775 গৗরীপুর

17 01790005817 19387911447769598 সুলতান হাওলাদার নুরজাহান আ লু ম জদ 1 1932829809 গৗরীপুর

18 01790005820 19477911447769816 মিমন উ ন দুধ মেহর আ লু গফুর 1 1925441928 গৗরীপুর

19 01790005834 19537911447769587 আ লু ম ান খান কুলসুম িবিব আসমত আলী খান 1 1715326471 গৗরীপুর

20 01790005900 19427911447769856 মাজাে ল আকন জেবদা খাতন মফেছর আলী আকন 1 1727613532 গৗরীপুর

21 01790006130 19497911447000003 সুিফয়া বগম লাল ব আয়জ ন হাওলাদার 1 1756297569 গৗরীপুর

22 01790006142 19377911447769878 হািমদা বগম আ জমন শরাজ উ ন 1 1772070253 গৗরীপুর

23 01790006161 19387911447769675 মাঃ আলী আকবর রাহাতন নসা কদম আলী হাওলাদার 1 1818639296 গৗরীপুর

24 01790007343 19337911447770284 হােজরা বগম জািমলা খাতন সাহাজ উ ন হাওলাদার 1 1956192881 গৗরীপুর

25 01790007834 19527911447770009 হােজরা বগম চান ব আঃ কােদর হাওলাদার 1 1723370241 গৗরীপুর

26 01790008905 19522699039658594 মাঃ মাকেছদ আলী মাসাঃ রাহাতন িবিব মাঃ আইয়ুব আলী হাওলাদার 1 1743784598 গৗরীপুর

27 01790009000 19487911447769672 মাঃ মাশােরফ হােসন হাওলাদার আিমনা খাতন কদম আলী হাওলাদার 1 1798870444 গৗরীপুর

28 01790009041 19537911447769818 সানা বান রিহমন িবিব মেফজ উ ন 1 1736888390 গৗরীপুর

29 01790009155 19527911447769930 রােহলা বগম সুকুর বগম আকুব আলী হাওলাদার 1 1775279869 গৗরীপুর

30 01790009780 19427911447769917 ছাবাহান ময়ফুল নয়াল উ ন 1 1797400995 গৗরীপুর

31 01790009815 19247911447769926 চান বড়ু বগম আেবজান জৃলমাতাই 1 1729903535 গৗরীপুর

32 01790009872 19487911447769509 জাহানারা বগম জাবায়দা খাতন লহাজ উ ন হাওলাদার 1 1774735467 গৗরীপুর

33 01790009942 19487911447777833 সবুর জান সাহাভানু মাঃ সাহাব উ ীন হাওলাদার 1 1700860995 গৗরীপুর

34 01790014637 19437911447770296 মাঃ ইিলয়াস ইসলাম ফুলমিত বগম ইমান উ ন হাওলাদার 1 1511442299 গৗরীপুর

35 01790021195 19527911447769881 নু ল ইসলাম আ জমন নছা শরাজ উ ন 1 1732761942 গৗরীপুর

36 01790025769 19470120808135914 আিম ন নছা সামছ াহার নু ল হক হাওলাদার 1 1962314280 গৗরীপুর

37 01790026621 19477911447769902 হা ন আর রিশদ হািলমন মিমন উ ন হাওলাদার 1 1310877534 গৗরীপুর

38 01790026630 19315617019092551 আেমনা খাতন সূয ভানু আ লু গিন 1 1710860111 গৗরীপুর

39 01790026645 19537911447770264 আরতী রাণী শীল িশ বালা রাণী রািহনী কুমার শীল 1 1782417787 গৗরীপুর

40 01790028354 19587911447770542 মমতাজ বগম হােমতন নছা আ লু গগন িময়া 1 1733833683 গৗরীপুর

41 01790029409 19577911447769844 মেনায়ারা বগম আ জমুন নছা দিলল উ ন 1 1749561876 গৗরীপুর

42 01790029858 19477911447769869 হেরন নছা ছহরা বগম মাকতার আলী 1 1947640870 গৗরীপুর

43 01790029888 19577911447769846 িপয়ারা বগম বনু বগম আমেজদ হােসন 1 1741132246 গৗরীপুর

44 01790029894 19577911447769892 শািফয়া বগম গালাপজান হােছন আিল 1 1931281142 গৗরীপুর

45 01790029913 19577911447769940 চ বানু বগম লাল বড়ু বগম দিলল উ ন হাং 1 1723733343 গৗরীপুর

46 01790029919 19507911447769503 ছােলহা খাতন ফুলবানু হােসম আলী খান 1 1711361591 গৗরীপুর

47 01790031889 19527911447770044 আেলয়া বগম হােজরা বগম মাতাহার হাওলাদার 1 1779078922 গৗরীপুর

48 01790036630 19587911447770292 নুর াহার আ ার খিব ে ছা বগম আমেজদ আিল হাওলাদার 1 1767672731 গৗরীপুর

49 01790040234 19577911447000002 মাসাঃ পা ল বগম রািহমা বগম আমেজদ আলী 1 1913167595 গৗরীপুর

50 01790040236 19297911447769852 আ লু আ জজ হাওলাদার আ জমন নছা খিবর উ ন হাওলাদার 1 1729362641 গৗরীপুর

51 01790051890 19527911447770512 মাঃ মিতয়ার রহমান জাহরা বগম তােছন উ ন হাওলাদার 1 1843783873 গৗরীপুর

52 01790051892 19587911447769552 আিমেরাে ছা জািমনা খাতন আঃ ম জদ 1 1783316563 গৗরীপুর

53 01790052295 19264214347519795 মাসাঃ খািদজা বগম মাসাঃ রােকয়া বগম হািলম উ ন হাওলাদার 1 1905086846 গৗরীপুর

54 01790054618 19537911447770353 আ সু ছালাম হাওলাদার হােজরা বগম বে  আলী হাওলাদার 1 1308818970 গৗরীপুর

55 01790054619 19387911447769677 আেনায়ারা বগম সাহােতান নসা গহর আলী চৗিকদার 1 1673108065 গৗরীপুর

56 01790054925 19427911447769882 মাসােরফ হােসন ছহরা বগম আছমত আলী আকন 1 1738844565 গৗরীপুর

57 01790054951 19387911411809047 বােরক জমা ার ব জান িবিব জ াত 1 1779396966 গৗরীপুর

58 01790054952 19467911447769845 রিফকুল আলম কপ্পুর নছা নছার উ ন 1 1777529033 গৗরীপুর

59 01790054953 19587911447770290 ফিরদা বগম হােজরা খাতন আ লু হােশম হাওলাদার 1 1985270745 গৗরীপুর

60 01790054955 19427911447769843 আ জজলু হক হেরন নছা আ লু আলী তালুকদার 1 1915101044 গৗরীপুর

61 01790056813 19522611038906492 আ লু মাতােলব গাজী আেমনা খাতন মাঃ চা  ুআলী গাজী 1 1763847310 গৗরীপুর

62 01790056852 19387911447769651 আ লু খােলক খান নূরজাহান বগম আইউব আলী খান 1 1723846947 গৗরীপুর

বয়  ভাতােভাগীেদর তািলকা- গৗিরপুর



63 01790056853 19587911447769652 মাসাঃ সতারা বগম রােকয়া বগম  মাসেলম ডা ার 1 1404747823 গৗরীপুর

64 01790056856 19587911447770346 মাছাঃ ফােতমা খাতন হােজরা খাতন মাঃ রােশম আলী সওদাগর 1 1791667389 গৗরীপুর

65 01790057771 19577911447770021 গালবানু সুযা বান িবিব আছমত আলী হাওলাদার 1 1963307532 গৗরীপুর

66 01790057773 19477911447770014 শফালী বগম আিছয়া বগম মাতাহার আলী মা া 1 1916085970 গৗরীপুর

67 01790064362 19387911447769669 শহর বানু রিহমা িবিব দিলল উ ন হাওলাদার 1 1795091843 গৗরীপুর

68 01790064365 19427911447770005 পা ল বগম ফুলব  নছা আলকাছ উ ীন হাওলাদার 1 1790465126 গৗরীপুর

69 01790065932 19407911447769851 আ লু লিতফ ময়না িবিব লহাজ উ ন 1 1794369604 গৗরীপুর

70 01790004199 19437911447772113 আবদুছ ছােমদ হাওলাদার মােলকা বগম আলকাজ ন হাওলাদার 2 1706030276 গৗরীপুর

71 01790004200 19477911447784160 মাঃ হািববুর রহমান হািফজা সকা ার আলী হাওলাদার 2 1783362185 গৗরীপুর

72 01790004202 19387911447771147 মাঃ আছমত আলী হাওলাদার হােমতন িবিব কদম আলী হাওলাদার 2 1790158287 গৗরীপুর

73 01790004203 19487911447771109 মাছাঃ রওশনা বগম রাহাতন নছা আ লু ম ান শরীফ 2 1724238221 গৗরীপুর

74 01790004205 19377911447771459 হকুম আলী হাওলাদার সােমতবান কদম আলী হাওলাদার 2 1797384698 গৗরীপুর

75 01790004216 19507911447771189 মা আ াব আলী হাওলাদার সানাব তপেছর আলী হাওলাদার 2 1812104699 গৗরীপুর

76 01790004417 19487911447771150 মাছাঃ গালাপজান বগম দুধেমেহর মেফজ উ ন হাওলাদার 2 1791003481 গৗরীপুর

77 01790004441 19467911447771859 রওশনারা বগম ছেয়দুে ছা আনছার উ ন ডা ার 2 1963670413 গৗরীপুর

78 01790004487 19317911447770826 হায়ােতান নছা খাতনী চানঁ মা া 2 1751967437 গৗরীপুর

79 01790004491 19527911447770794 আবদুর রিশদ হাওলাদার বানু িবিব নছার উ ন হাওলাদার 2 1724124067 গৗরীপুর

80 01790004730 19457911447771806 আেসদ মা া জহরা বগম হািকম মা া 2 1889188599 গৗরীপুর

81 01790004867 19477911447771352 শফালী বগম আেনায়ারা বগম নুর মাহা াদ হাওলাদার 2 1736323390 গৗরীপুর

82 01790005144 19487911447771300 মাসেলম সপাই জেবদা খাতন মনাজ সপাই 2 1758464829 গৗরীপুর

83 01790005203 19507911447771218 পু  রানী শীতা ল ী দেব নাথ িসকদার 2 1744128179 গৗরীপুর

84 01790005210 19477911447770902 ির জয়া খাতন জয়নব িবিব মনাজ উ ন হাওলাদার 2 1927652442 গৗরীপুর

85 01790005213 19437911447771244 জেগ  হাওলাদার মু া সু রী রাখাল হাওলাদার 2 1736661767 গৗরীপুর

86 02790003135 19337911447771125 মাছাঃ জয়ফুল িবিব সানাব তফেছর হাওলাদার 2 1309518893 গৗরীপুর

87 01790005253 19487911447771429 মাছাঃ হািছনা বগম লাল ব তজা র আলী িব াস 2 1784642705 গৗরীপুর

88 01790005282 19377911447771424 আবদুর রিশদ হাওলাদার মইফুল িবিব আ লু গফুর হাওলাদার 2 1779470081 গৗরীপুর

89 01790005335 19487911447773707 আ লু খােলক শখ আিমরন নছা শখ আতাহার 2 1311615173 গৗরীপুর

90 01790005340 19377911447771896 জহরা বগম আয়শা বগম আলফাজ জামা ার 2 1783887328 গৗরীপুর

91 01790005355 19427911447770811 আ লু হক খ কার সবুরজান িবিব আফেছর উ ন খ কার 2 1735418401 গৗরীপুর

92 01790005413 19487911447770619 আবদুর রহমান হাওলাদার আি য়া বগম আ লু কিরম হাওলাদার 2 1317296670 গৗরীপুর

93 01790005551 19527911447771369 মালা বগম ময়মুনা খাতন হােমজ উ ন হাওলাদার 2 1797578183 গৗরীপুর

94 01790005565 19457911447771356 মেনায়ারা বগম মু া িবিব পবন ফজদার 2 1937959344 গৗরীপুর

95 01790005569 19497911447770870 ইউছব মা া জহরা বগম আইব মা া 2 1733833798 গৗরীপুর

96 01790005573 19497911447771852 আবদুল ম ান হাওলাদার জেক নেনছা আতাহার হাওলাদার 2 1731623406 গৗরীপুর

97 01790005582 19227911447771221 কাি ক চ  গালদার সারদা সু রী চ  কুমার গালদার 2 1793043655 গৗরীপুর

98 01790005772 19427911447771394 পিরভানু বগম জ ােতান আনছার হাওলাদার 2 1710483392 গৗরীপুর

99 01790005810 19427911447772174 মাছাঃ রািহমা বগম জিুমনা খাতন তােফল উ  হাওলাদার 2 1305861690 গৗরীপুর

100 01790005835 19577911447000001 বলেকচ মতজান িবিব বদন আলী িময়া 2 1735419027 গৗরীপুর

101 01790006158 19407911447771506 আ লু হািকম হাওলাদার মেনায়ারা বগম আ লু ওহাব হাওলাদার 2 1714632647 গৗরীপুর

102 01790006498 19527911447770869 ইউনুছ মা া জেহারা বগম মাহন মা া 2 1757391349 গৗরীপুর

103 01790006502 19477911447772052 আবদুস সাবাহান হাওলাদার রা জয়া বগম ছেবরউ ীন হাওলাদার 2 1853112802 গৗরীপুর

104 01790007357 19537911447772142 মাঃ কা ন হাওলাদার শফালী বগম বে  আলী হাওলাদার 2 1787184040 গৗরীপুর

105 01790007530 19587911447771179 মাছাঃ শােজদা বগম জয়তন িবিব আ লু আ জজ হাওলাদার 2 1749370177 গৗরীপুর

106 01790007564 19437911447771160 আ রু রব হাওলাদার জ াতন নছা ঈমান উ ন হাওলাদার 2 1745425933 গৗরীপুর

107 01790007666 19437911447771908 মাঃ হা ন তালুকদার রিহমা বগম রিশদ তালুকদার 2 1936237869 গৗরীপুর

108 01790007671 19427911447772145 আবদুল খােলক হাওলাদার ছিকনা খাতন আফেছর আলী হাওরাদার 2 1728517519 গৗরীপুর

109 01790007713 19517911447771065 আঃ বােরক ডা ার ছিকনা খাতন নুর মহ দ ডা ার 2 1751736902 গৗরীপুর

110 01790007829 19327911447771368 মকবুল হাওলাদার আেমনা খাতন কদম আলী হাওলাদার 2 1797483622 গৗরীপুর

111 01790007839 19427911447771396 ছাবাহান মা া ছা  িবিব হােতম মা া 2 1729898861 গৗরীপুর

112 01790008904 19457911447770872 শফালী বগম ছিকনা বগম আজাহার মি ক 2 1765799007 গৗরীপুর

113 01790009010 19497911447771400 ইি ছ মা া জহরা িবিব আইউব আলী মা া 2 1771326016 গৗরীপুর

114 01790009031 19377911447772772 সাম  বান সবুর জান বগম আদন আলী িসকদার 2 1707686933 গৗরীপুর

115 01790009336 19577911447775839 মাসাঃ ফুলভানু চ  িবিব আমেজদ বয়াতী 2 1742433552 গৗরীপুর

116 01790009368 19557911447771052 আ জমুন নছা কিষেমান নছা দাদন আলী হাংলাদার 2 1763352727 গৗরীপুর

117 01790009853 19477911447771498 রনু বগম নুরজাহান মাতাহার সরদার 2 1887709442 গৗরীপুর

118 01790009914 19407911447000003 জয়নব শামছননাহার আতাহার 2 1316230123 গৗরীপুর

119 01790009948 19507911447772049 মাছাঃ ফুলবানু আরবজান িবিব খিবর উ ন হাওলাদার 2 1791158903 গৗরীপুর

120 01790011006 19527911447771281 জ াতন নছা সুরা আ লু ওয়ােহদ 2 1310877532 গৗরীপুর

121 01790011043 19527911447771764 হায়াতন নছা হািলমা খাতন ছ ার সওদাগর 2 1782894323 গৗরীপুর

122 01790011060 19457911447771006 মাছাঃ হািমদা বগম বকফূল িবিব আরেজদ আলী হাওলাদার 2 1782521822 গৗরীপুর

123 01790011066 19527911447771201 গৗরং  হালদার িকরন বালা হালদার িবনদ িবহারী হালদার 2 1752302879 গৗরীপুর

124 01790011191 19457911447771298 রমিন র ন হাওলাদার কািমনী বালা হাওলাদার িবে র হাওলাদার 2 1784421790 গৗরীপুর

125 01790016684 19517911447771056 মাঃ ফজলুল হক ডা ার ছফূরা খাতন ওয়ােজদ আলী ডা ার 2 1948927494 গৗরীপুর

126 01790019800 19441213338219827 আঃ সিলম হাওলাদার হাবীবুন নছা মুকবুর হাওলাদার 2 1980166773 গৗরীপুর



127 01790021181 19584214347525563 মাসাঃ আেলয়া বগম ফািতমা বগম আ লু আ জজ িময়া 2 1756167507 গৗরীপুর

128 01790023937 19427911447773014 লাইিল বগম কানন বগম আ সু ছােমদ হাওলাদার 2 1753233295 গৗরীপুর

129 01790024385 19487911447772065 মাছাঃ আি য়া বগম মাছাঃ সােমেতা বান শাহাজু ন হাওলাদার 2 1320445902 গৗরীপুর

130 01790024535 19447911447771983 শািফয়া বগম লাল ব  িবিব আকুব আলী হাওলাদার 2 1323786258 গৗরীপুর

131 01790024540 19527911447770799 আ লু খােলক হাওলাদার তহিমনা বগম আ লু কিরম হাওলাদার 2 1735445930 গৗরীপুর

132 01790024608 19477911447772141 নূর জাহান ফুল বানু আসমত আলী গাজী 2 1701119539 গৗরীপুর

133 01790024621 19527911447771971 আবদুছ ছালাম হাওলাদার আিছয়া বগম এ াজ উ ন হাওলাদার 2 1756490505 গৗরীপুর

134 01790026685 19537911447772829 ছালাম হাওলাদার ছােলহা বগম শামছল হক হাওলাদার 2 1878925177 গৗরীপুর

135 01790026790 2396507028 বকুল বগম আিমরন বগম আ লু ম জদ তালুকদার 2 1315979127 গৗরীপুর

136 01790027348 19487911447771460 এলািচ বগম মনুজান িবিব আ লু কিরম হাওলাদার 2 1750086113 গৗরীপুর

137 01790028322 19507911447771194 মাছাঃ শফালী বগম আি য়া বগম মাঃ মকবুল গাজী 2 1726711063 গৗরীপুর

138 01790028382 19537911447771251 পিরমল জসমিত কৃ  কা  শীল 2 1774785402 গৗরীপুর

139 01790029396 19527911447771481 মাঃ হািববুর রহমান হাওলাদার মাছাঃ রােবয়া খাতন ছাকােয়ত আলী হাওলাদার 2 1765082787 গৗরীপুর

140 01790029496 19517911447771442 আ লু হািকম হাওলাদার শহর বানু জ াত আলী হাওলাদার 2 1305861796 গৗরীপুর

141 01790029500 19397911447771402 মাঃ শরাফউ ীন হাওলাদার শাহাবানু মৃদ মাকেলজ উ ীন হাওলাদার 2 1739211166 গৗরীপুর

142 01790029929 19557911447771381 আনছার উ ন িসকদার রিহমা খাতন তাফাে ল িসকদার 2 1954085736 গৗরীপুর

143 01790030588 19467911447000001 সািফয়া বগম রেবজান িবিব ময়ন ন আকন 2 1916377395 গৗরীপুর

144 01790030747 19527911411816804 মাঃ হািববুর রহমান আিমরন নছা কােছম আলী হাওলাদার 2 1771046165 গৗরীপুর

145 01790031915 19387911447771134 মাছাঃ আেমনা বগম মািনক জান আসমত আলী খান 2 1754238270 গৗরীপুর

146 01790031916 19477911447771970 মাকেছদ আলী হাওলাদার আিছয়া বগম এ াজ উ ন হাওলাদার 2 1989278299 গৗরীপুর

147 01790031988 19527911447771467 রােকয়া বগম শরবানু মহ ত আলী হাওলাদার 2 1795269814 গৗরীপুর

148 01790032523 19437911447771142 আ লু কােদর হাওলাদার ছেলমান িবিব মাঃ সরাজ উ ন 2 1793225063 গৗরীপুর

149 01790032533 19427911447770773 মাছাঃ ছােহরা বগম সানাবান িবিব হািফজ উ ন হাওলাদার 2 1923175683 গৗরীপুর

150 01790036631 19547911447771302 আকিলমা সিনয়া বগম আ লু গহর হাওলাদার 2 1407765650 গৗরীপুর

151 01790037280 19487911447771407 মাছাঃ রােকয়া বগম চান ব  িবিব আবদুল কােদর হাওলাদার 2 1733833363 গৗরীপুর

152 01790037281 19507911447771413 মাছাঃ ছিফয়া বগম হােজরা খাতন সাইেয়দুর রহমান িময়া  2 1980988847 গৗরীপুর

153 01790037283 19557911447781791 মাঃ মাদাে র আলী হাওলাদার মাকেছদা খাতন আজহার উ ন 2 1736003291 গৗরীপুর

154 01790037318 19327911447770672 আবদুল হািমদ খ কার গালাপজান িবিব বে  আলী খ কার 2 1797530971 গৗরীপুর

155 01790039856 19177911447771345 আবদুল ম ান পা ার আরব জান আহ দ আলী পা ার 2 1725377686 গৗরীপুর

156 01790041206 19537911447772129 পা ল বগম কুলসুম বগম মাকেলজ উ ন হাওলাদার 2 1946646561 গৗরীপুর

157 01790052297 19477911447771839 আ লু রব রজবান িবিব হােতম আলী 2 1732086784 গৗরীপুর

158 01790052298 19537911447771386 জাহানারা বগম সািপয়া বগম ময়ন  হাওলাদার 2 1967337246 গৗরীপুর

159 01790052392 19577911447771306 লািখ বগম লাল ব কালু হাওলাদার 2 1928215847 গৗরীপুর

160 01790052393 19577911447771373 রােহলা বগম কািরমন ময়ন ন শরীফ 2 1771766605 গৗরীপুর

161 01790052394 19527911447771750 পা ল বগম আিছয়া খাতন খিবর উ ীন হাওলাদার 2 1738289753 গৗরীপুর

162 01790052396 19587911447771944 হািছনা বগম ছয়দ বানু মহ াদ আলী খ কার 2 1959462763 গৗরীপুর

163 01790052404 19457911447771557 আেমনা বগম ছােফয়ানী মহ দ আলী খা 2 1705386001 গৗরীপুর

164 01790052413 6401977910 আঃ হক মা া ির জয়া বগম নূর ইসলাম কালু মা া 2 1725077636 গৗরীপুর

165 01790052414 19567911447772139 শফািল বগম তারাবজান িবিব আছমত আল ◌ীহাওলাদার 2 1724922270 গৗরীপুর

166 01790052415 19527911447771315 আ লু হািকম হাওলাদার িহরামন িবিব বাহার আলী 2 1305572940 গৗরীপুর

167 01790052570 19427911447771411 মাঃ মিফজরু রহমান হাওলাদার হািছমুন নছা মাছন উ ন হাওলাদার 2 1972206988 গৗরীপুর

168 01790053837 19387911447770875 ম জতন আরতজান মাতালী 2 1766619841 গৗরীপুর

169 01790053838 19507911447772105 মাঃ ইউছফ আলী হাওলাদার লাল ব শরাজ উ ন হাওলাদার 2 1709327645 গৗরীপুর

170 01790053866 19547911447771064 মাঃ শাহজাহান ডা ার আিচয়া খাতন সামেচল হক হাওলাদার 2 1728384541 গৗরীপুর

171 01790053867 19477911447771972 আ লু লিতফ খ কার গালাপ জান িবিব বে  আিল খ কার 2 1709452027 গৗরীপুর

172 01790055249 19577911447770629 হিরয়া বগম নুরজাহান বগম হােফজ মুনিস 2 1706015037 গৗরীপুর

173 01790055250 19537911447771184 মাছাঃ মেনায়ারা বগম জেবদা বগম আলফাজ উ ন হাওলাদার 2 1725680979 গৗরীপুর

174 01790055251 19427911447771421 মাঃ সুলতান মাহমুদ হাওলাদার শাহাভানু মাকেলজ উ ন হাওলাদার 2 1739992367 গৗরীপুর

175 01790055556 19477911447000002 জাহানারা বগম তারাবানু ছিফল উ ন 2 1703802806 গৗরীপুর

176 01790055563 19557911447770678 মেনায়ারা বগম আেবজান আবদুল সােমদ িময়া 2 1918829922 গৗরীপুর

177 01790055564 19487911447771193 মাছাঃ মেনায়ারা বগম কপ্পুর আলী িবিব আিমর আলী গাজী 2 1304022717 গৗরীপুর

178 01790056663 19517911447778737 মাঃ আ সু সা ার হাওলাদার মিকমন নছা আ লু গফুর হাওলাদার 2 1798268279 গৗরীপুর

179 01790056668 19587911447773322 িবজলী রানী হাওলাদার রসতী ল্হাদ িম ী 2 1902126797 গৗরীপুর

180 01790056674 19537911447772111 আেনায়ারা বগম আেবজান িবিব আেফজা ন হাওলাদার 2 1913412721 গৗরীপুর

181 01790056677 19527911447771412 মাছাঃ চািমলী বগম মাছাঃ খাই ন নছা আঃ রিশদ সরদার 2 1798471703 গৗরীপুর

182 01790056678 19357911447770028 তাছিলমা বগম লাল ব ছাবাহান মা া 2 1795832461 গৗরীপুর

183 01790056679 19557911447771886 ফজলুল হক হাওলাদার জ াতন নছা আপছার উ ীন হাওলাদার 2 1708754911 গৗরীপুর

184 01790056680 19477911447771487 রািবয়া খাতন জািমলা খাতন হািফজ উ ন ছপাই 2 1919887467 গৗরীপুর

185 01790056682 19527911447771372 লাল ব  িবিব সােমরত বান িবিব তারাব আলী হাওলাদার 2 1746284256 গৗরীপুর

186 01790056683 19427911447771863 হনা বগম আেনায়ারা বগম হােতম আিল হাওলাদার 2 1786292680 গৗরীপুর

187 01790056690 19437911447771154 মাঃ আিমর হােসন হােমতন িবিব মাঃ আদন আলী হাওলাদার 2 1703945844 গৗরীপুর

188 01790056704 19437911447771177 মাছাঃ বকুল িবিব কদভানু িবিব তারাব খান 2 1818636891 গৗরীপুর

189 01790056705 19471592039812274 আ লু ওহাব ছফাই নুরজাহান বগম হািববুর রহমান 2 1784510028 গৗরীপুর

190 01790056706 19527911447772150 মাঃ িছ কুর রহমান িময়া সবু ন নছা আবদুল হািমদ িময়া 2 1728153269 গৗরীপুর



191 01790056707 19477911447771730 আ লু ম ান জয়নব িবিব মােফজ উ ন সপাই 2 1777910828 গৗরীপুর

192 01790056708 19477911447784082 মাছাঃ সাহাভানু বগম মিরয়ম িবিব মেফজ উ ীন হাওলাদার 2 1793225392 গৗরীপুর

193 01790056844 19487911447770666 রািবয়া বগম মিরমন বগম মিমন উ ন খিলফা 2 1748072754 গৗরীপুর

194 01790057770 19537911447772023 মাছাঃ আেনায়ারা বগম হািছনা বগম মােলক সওদাগর 2 1703269237 গৗরীপুর

195 01790057808 19537911447771180 আ লু ম জদ আকন সাহাবানু আঃ গিন আকন 2 1763891321 গৗরীপুর

196 01790059379 19427911447775209 সাহাদাৎ সােমতবান িবিব খিবর উ ন হাওলাদার 2 1974111765 গৗরীপুর

197 01790064394 19457911447771827 জ াতনেনছা সােম বান লিতফ হাওলাদার 2 1718326575 গৗরীপুর

198 01790064442 19577911471867834 রািহমা বগম ব জান িবিব মাদাে র হাওলাদার 2 1300739560 গৗরীপুর

199 01790064483 19557911447775210 ফােতমা ময়ফুলী কােসম খান 2 1791551060 গৗরীপুর

200 01790064506 19457911447776134 মাঃ আ সু সালাম হািববুে ছা দাদন আলী হাওলাদার 2 1756851443 গৗরীপুর

201 01790064507 19457911447770640 আবুল হািকম হাওলাদার জ াতন নছা ছােদক উ ন হাওলাদার 2 1953076791 গৗরীপুর

202 01790064508 19227911447770692 রােবয়া বগম ফািতমা খাতন সেক ার আলী সাওদাগর 2 1710122080 গৗরীপুর

203 01790064509 19531594130555467 মাঃ হাসান হােজরা বগম মাহা দ আলী 2 1766476277 গৗরীপুর

204 01790064516 19437911447771845 বকুল নছা জয়ফুল নছা আলফাজ উ ন হাওলাদার 2 1939646339 গৗরীপুর

205 01790065649 19550695124271530 মাঃ সাহরাব হাওলাদার িমেসস মােলকা বগম মাঃ এরফান উ ন হাং 2 1794961963 গৗরীপুর

206 01790065773 19567911447771323 আ লু আ জজ হাওলাদার জয়ফূল িবিব মাকেলছ উ ন 2 1932932210 গৗরীপুর

207 01790065776 19457911447774336 িবজয় ল ী রানী কুলবালা ই  কুমার রায় 2 1715485595 গৗরীপুর

208 01790069869 19377911447771454 আি য়া খাতন ফােতমা বগম ছকা ার আলী 2 1717008951 গৗরীপুর

209 01790004198 19327911447773620 শফালী বগম কুলসুম বগম আহ দ আলী আকন 3 1729331212 গৗরীপুর

210 01790004377 19377911447773203 মেহ  হাওলাদার সুখদা রানী বাবু চরন হাওলাদার 3 1766961035 গৗরীপুর

211 01790004412 19437911447773199 ময়না রানী সািব  রানী সৃ  চরন কুলু 3 1704822541 গৗরীপুর

212 01790004481 19387911447770248 পু  রানী দাস ানদা সু রী দাস অি  কুমার দাস 3 1786688587 গৗরীপুর

213 01790004490 19537911447773314 কুলসুম বগম আমেজবান িবিব নুরবকস সরদার 3 1710180514 গৗরীপুর

214 01790004522 19467911447772506 মাঃ তাফাে ল ফরাজী জিরনা খাতন মাঃ মাকেলছ ফরা জ 3 1794095560 গৗরীপুর

215 01790004531 19427911447772404 মাঃ কানচন হাওলাদার কুলসুম িবিব এনতাজ উ ন হাওলাদার 3 1953716744 গৗরীপুর

216 01790004682 19507911447772795 শাজাহান হাওলাদার ফুল ব  বগম মাদাে র আলী হাওলাদার 3 1752902489 গৗরীপুর

217 01790004690 19507911447773504 আবুল কােসম হাওলাদার জেবদা খাতন অেহদজ উ ন হাওলাদার 3 1706213215 গৗরীপুর

218 01790004727 19537911447773522 মাঃ তাজলু ইসলাম প বানী কােছম আলী হাওলাদার 3 1709268003 গৗরীপুর

219 01790004854 19507911447772812 বােরক িসকদার জয়নব িবিব তিসল উ ন িসকদার 3 1770940029 গৗরীপুর

220 01790004879 19437911447772547 মাছাঃ নুরজাহান বগম রেবজান িবিব আচমাত আলী িসকদার 3 1313517211 গৗরীপুর

221 01790004987 19487911447773305 বােরক সওদাগর সবুরা বগম সেক ার আলী সওদাগর 3 1740765411 গৗরীপুর

222 01790005055 19327911447772528 মাঃ মা ার আলী হাওলাদার আেলকশন িবিব ফরমান আলী হাওলাদার 3 1770607758 গৗরীপুর

223 01790005112 19477911447772446 বকুল বগম এয়াতন িবিব আতাব আলী মা া 3 1751296505 গৗরীপুর

224 01790005122 19387911447773293 খােলক হাওলাদার তারাবজান িবিব আসমত আলী হাওলাদার 3 1706399738 গৗরীপুর

225 01790005207 19527911447771787 ল ী িপয়া আয়না রানী জধুনাথ ম ল 3 1983442475 গৗরীপুর

226 01790005215 19447911447773534 মাঃ শামেছল হক সওদাগর সামছল নছা কােছম আলী সওদাগর 3 1746808672 গৗরীপুর

227 01790005265 19427911447772385 মাছাঃ হািলমা বগম জেবদা বগম আ লু ওহাব 3 1323021783 গৗরীপুর

228 01790005323 19337911447773656 ছাহরাব হাওলাদার ছিকনা জ াত আিল হাওলাদার 3 1734274344 গৗরীপুর

229 01790005348 19487911447772534 মাছাঃ সুিফয়া বগম নুর জাহান বগম আেদল উ ন িময়া 3 1793319068 গৗরীপুর

230 01790005433 19507911447772711 আ লু জ ার হাওলাদার আিকমন নছা আঃ ম জদ হাওলাদার 3 1305741871 গৗরীপুর

231 01790005691 19487911447773225 ম জদ সওদাগর ফুল বানু আফেছর আলী সওদাগর 3 1741379021 গৗরীপুর

232 01790005696 19537911447773260 আ রু রব সাওদাগর আেলমন িবিব আসমত আলী সওদাগর 3 1779057004 গৗরীপুর

233 01790005701 19487911447773284 সয়দ আলী সওদাগার হািমদা খাতন সােমত আলী সওদাগার 3 1793379758 গৗরীপুর

234 01790005703 19337911447773338 আ লু আ জজ হাওলাদার মু ুজান আ লু ওহাব হাওলাদার 3 1766734710 গৗরীপুর

235 01790005775 19437911447772390 মাছাঃ রােকয়া বগম জিরনা খাতন আলফাজ উ ন গাজী 3 1916874838 গৗরীপুর

236 01790005796 19432698876810922 হমােয়ত উ ন সওদাগর হায়াতন নছা আ রু রিশদ সওদাগর 3 1738926862 গৗরীপুর

237 01790005832 19457911447772478 নু ল ইসলাম জীবন নছা ছাওন আলী জমা ার 3 1797348165 গৗরীপুর

238 01790005837 19437911447772486 মাঃ আনছার উ ন সােমত বান আকা র আলী 3 1757719785 গৗরীপুর

239 01790005862 19467911447772299 শাহজাহান িশকদার শেবজান িবিব আছমত আলী িশকদার 3 1846320054 গৗরীপুর

240 01790005883 19477911447773891 আ রু রব লালমিত বগম ইয়াবুব আকন 3 1918806846 গৗরীপুর

241 01790005889 19377911447772421 মাঃ শাজাহান হাওলাদার কুলসুম বগম এনজাজউ ন হাওলাদার 3 1302340054 গৗরীপুর

242 01790006030 19427911447772472 মেনায়ারা বগম িবজনুী বগম আ লু হািকম হাওলাদার 3 1306349049 গৗরীপুর

243 01790006039 19507911447772791 বগম কপ্পুেরান নছা গিন তালুকদার 3 1792225520 গৗরীপুর

244 01790006117 19387911447772300 আ লু ছামাদ িশকদার ওছমান িবিব কিরম উ ীন িশকদার 3 1912451857 গৗরীপুর

245 01790006120 19487911447772305 বকুল িবিব লাল ব রেহন মা া 3 1745396759 গৗরীপুর

246 01790006505 19287911447000002 হনুফা বগম ছিকনা িবিব পবন খানঁ 3 1741113552 গৗরীপুর

247 01790006521 19487911447773490 ছরাতন নছা মােলকা হােসম হাওলাদার 3 1712501285 গৗরীপুর

248 01790006530 19297911447000003 হািববুে সা কদবানু রিফজ উ ন হাওলাদার 3 1707688605 গৗরীপুর

249 01790007227 19507911447000003 মাঃ নু ল ইসলাম খান মাসাঃ জ ােতান নছা আরব আলী খান 3 1770607345 গৗরীপুর

250 01790007231 19477911447773083 শাহাবু ন মৃধা সুিফয়া বগম মনাজউ ীন মধৃা 3 1778875210 গৗরীপুর

251 01790007250 19587911447773771 ছিপয়া বগম সানাব  িবিব মুনসুর আিল িব াস 3 1727963714 গৗরীপুর

252 01790007796 19427911447772134 রনু বগম ফািতমা বগম আহ দ শাহ 3 1795880982 গৗরীপুর

253 01790007810 19537911447773758 কিহনুর বগম নুরজাহান বগম ম ান সপাই 3 1727729655 গৗরীপুর

254 01790007848 19487911447772532 মাঃ মাফাে ল হাওলাদার কপ্পুে ছা মকবুল আলী হাওলাদার 3 1786687189 গৗরীপুর



255 01790008831 19427911447772521 মাঃ চাে  আলী হাওলাদার শাহা ভানু এ াজ উ ীন হাওলাদার 3 1754544868 গৗরীপুর

256 01790008842 19537911447772515 মাঃ সিফজ উ ন মৃধা সুিফয়া খাতন মনাজ উ ন মধৃা 3 1307237010 গৗরীপুর

257 01790008870 19537911447773710 নু ল হক হােজরা বগম আ লু কােদর 3 1738326247 গৗরীপুর

258 01790008914 19407911447773103 রমিন বপারী সুরবালা বনী মাধব বপারী 3 1306839043 গৗরীপুর

259 01790009012 19487911447773080 মেনার ন দাস িবমলা রাণী কালী চরন দাস 3 1797347634 গৗরীপুর

260 01790009022 19377911447773336 আ লু হক হাওলাদার ফুরসন িবিব ছকাম হাওলাদার 3 1728470117 গৗরীপুর

261 01790009035 19527911447772697 মাঃ কাওছার হাওলাদার মাছাঃ ির জয়া বগম মুনসুর হাওলাদার 3 1764530025 গৗরীপুর

262 01790009052 19501592039000017 বকুল বগম রােবয়া খানম মাসেলম আলী 3 1928790023 গৗরীপুর

263 01790009146 19517911447773224 অ না হালদার িবজয় ল ী অন  কুমার হাইন 3 1670710865 গৗরীপুর

264 01790009174 19437911447773696 সাইদুর রহমান িশকদার ফরমুন নছা আয় ু ন িশকদার 3 1729637791 গৗরীপুর

265 01790009307 19477911447772750 আ লু হক আকন হািলমা বগম মাফাে ল আলী আকন 3 1763371902 গৗরীপুর

266 01790009352 19387911447772231 জছিমন বগম মেনায়ারা বগম আ লু মা ান হাওলাদার 3 1739259886 গৗরীপুর

267 01790009379 19427911447771068 সািফয়া বগম সানাবান িবিব জ াত আলী ফিকর 3 1997595115 গৗরীপুর

268 01790009430 19401592039809983 মাফা ল হাওলাদার আেমনা বগম মিমন উ ীন হাওলাদার 3 1923856357 গৗরীপুর

269 01790009785 19477911447772621 মাছাঃ িপয়ারা বগম চানঁ ব  বগম মাসেলম আলী হাওলাদার 3 1768162301 গৗরীপুর

270 01790009790 19377911447772229 ছিফয়া বগম আয়মানী খাতন আেফল উ ীন মু ী 3 1323786316 গৗরীপুর

271 01790009811 19477911447772284 লালবানু বগম রিহমা খাতন দিলল উ ন হাওলাদার 3 1760558382 গৗরীপুর

272 01790009828 19437911447772187 চানঁ িময়া তালুকদার আিছয়া িবিব হােসম িময়া তালুকদার 3 1788772770 গৗরীপুর

273 01790009844 19497911447773647 মাঃ জাফর আলী হাওলাদার হােজরা খাতন মিমন উ ীন হাওলাদার 3 1987729972 গৗরীপুর

274 01790009850 19577911447772654 ফিরদা বগম জিরনা খাতন আফসার উ ন গাজী 3 1795153533 গৗরীপুর

275 01790009951 19557911447773803 মাঃ ইউছফ খিলফা আিকমন িবিব কােছম আলী খিলফা 3 1640001120 গৗরীপুর

276 01790009954 19427911447772670 আিচয়া বগম আিকমন নছা কােছম আলী খিলফা 3 1744995234 গৗরীপুর

277 01790009982 19537911447772222 গেনশ ম ল সুর বালা নেগন ম ল 3 1779013131 গৗরীপুর

278 01790009989 19387911447772219 শ ামবালা সাধক াজবালা শিশভূষন সমা ার 3 1742012593 গৗরীপুর

279 01790011018 19477911447773361 আ লু ছালাম হাওলাদার বকফুল বগম আরেজদ আলী 3 1785932218 গৗরীপুর

280 01790011029 19457911447771527 ইউনুছ আলী ফরাজী আ জেতাে ছা আমেজদ আলী ফরাজী 3 1930444360 গৗরীপুর

281 01790011036 19487911447771262 িবমল চ  হাওলাদার সরদীনা িবনদ িবহারী হাওলাদার 3 1635164893 গৗরীপুর

282 01790011070 19507911447772800 রিশদ ফিকর জ াতন িবিব হােচন ফিকর 3 1703604839 গৗরীপুর

283 01790021175 19507911447773547 মাঃ শাহ আলম হাওলাদার পবান কােছম আলী হাওলাদার 3 1750603105 গৗরীপুর

284 01790024006 19397911447000003 উিমলা রানী কুেমািদিন ীকা  হালদার 3 1752386787 গৗরীপুর

285 01790024039 19537911447772915 ময়ফুল বগম জয়ফুল বগম জেয়ন উ ন হাওলাদার 3 1716086092 গৗরীপুর

286 01790024052 19527911447772458 মাঃ সুলতান হাওলাদার শহর ভানু আবুল হােসম হাওলাদার 3 1782030692 গৗরীপুর

287 01790024246 19377911447772742 মাছাঃ সানাব রেবজান িবিব নবালী খা ঁ 3 1650073501 গৗরীপুর

288 01790025681 19437911447773786 আ রু রহমান সানাই িবিব এরফান উ ন হাওলাদার 3 1302943924 গৗরীপুর

289 01790025750 19507911447771510 মাবােরক হােসন জািমনা খাতন বলােয়তদ হােসন ডা ার 3 1716722031 গৗরীপুর

290 01790026631 19474795131542651 মাঃ মাশাররফ হাসাইন মতৃাঃ আয়ফুিল জবান আলী 3 1764311664 গৗরীপুর

291 01790026688 19447911447773201 কুমুদ র ন হালদার কদমী বালা হালদার যাদব চ  হালদার 3 1721977558 গৗরীপুর

292 01790026782 19527911447773012 আ লু রিশদ খান ফােতমা বগম মু াজ উ ন খান 3 1818639596 গৗরীপুর

293 01790027291 9155793921 মাঃ মহারাজ খানঁ মতৃ মাসাঃ লালবানু বগম মৃত মাঃ মিমন উ ন খানঁ 3 1758199349 গৗরীপুর

294 01790027415 19527911447772656 বােরক গাজী জিরনা খাতন আফছার গাজী 3 1706628823 গৗরীপুর

295 01790027422 19547911447773297 আ লু বােরক মু ী মিরয়ম িবিব হািকম মু ী 3 1710180516 গৗরীপুর

296 01790027427 19527911447773362 ফিরদা বগম সুরাতন িবিব সেক ার মৃধা 3 1991601892 গৗরীপুর

297 01790027472 19447911447772276 ম আলী িশকদার রিহমা িবিব মিমন উ ্ন িশকদার 3 1777324949 গৗরীপুর

298 01790028092 19572693014491511 বকুল সানাভান মাজাফ্ফর িব াস 3 1305861887 গৗরীপুর

299 01790028369 19537911447773509 মাছাঃ সফালী বগম মন্জ ুিবিব হােমজ উ ন হাওলাদার 3 1323632907 গৗরীপুর

300 01790028375 4651263875 আ রু রব আক মতৃ জয়তন িবিব আ রু রহমান আক 3 1779947880 গৗরীপুর

301 01790028376 19517911447773776 মামছন নাহার ছরাতন নছা গালাম রহমান সরদার 3 1757538487 গৗরীপুর

302 01790028618 19537911447772503 মাছাঃ হািছনা বগম ম জান িবিব কােছম আলী ফরাজী 3 1744689958 গৗরীপুর

303 01790029334 19477911447772739 মাঃ আশরাফ আলী আকন হায়াতন নছা মনজ উ ন আকন 3 1608822341 গৗরীপুর

304 01790029339 19427911447772779 সফালী বগম ছিকনা বগম নয়াল উ ন 3 1611774662 গৗরীপুর

305 01790029341 19487911447773765 মাশােরফ হােসন আকন দুধ ব  বগম আ লু আ জজ আকন 3 1727651238 গৗরীপুর

306 01790029346 19537911447772914 মিরয়ম বগম সবুর জান বগমস দিলল উ ন হাওলাদার 3 1736957387 গৗরীপুর

307 01790029356 19557911447773251 মাঃ মুনসুর আলী সওদাগর হািমদা খাতন সােমত আলী হাওলাদার 3 1710638249 গৗরীপুর

308 01790029357 19507911447773681 আবদুল সবাহান ফুলমতী মকবুল আলী 3 1731342469 গৗরীপুর

309 01790029400 19537911447772866 ফািতমা বগম আন জরা বগম দিলল উ ন আকন 3 1821554497 গৗরীপুর

310 01790029404 19437911447772864 মাঃ নু ল হক হাওলাদার নুরজাহান হােমজ উ ন হাওলাদার 3 1745598020 গৗরীপুর

311 01790029504 19487911447773539 মাঃ শাহ আলম সওদাগর মাছাঃ ছফাতন নছা মিমন উ ন সওদাগর 3 1732202667 গৗরীপুর

312 01790029507 19557911447772501 মাছাঃ দেলায়ারা বগম সতৃ ফােতমা খাতন মাতােহর হাওলাদার 3 1749390925 গৗরীপুর

313 01790029514 19577911447773403 পা ল বগম আেনায়ারা বগম মা ান িমকদার 3 1736451259 গৗরীপুর

314 01790029518 19457911447773232 সুেবাধ চ  হাওলাদার সুকুমারী হাওলাদার উেপ  নাথ হাওলাদার 3 1727184039 গৗরীপুর

315 01790029524 19557911447773481 মাঃ মিতউর রহমান রিহমন আ লু হািকম সওদাগর 3 1774717765 গৗরীপুর

316 01790029536 19537911447773661 আঃ হািকম হাওলাদার আলফাতন মােমজ উ ীন হাওলাদার 3 1925392940 গৗরীপুর

317 01790029539 19587911447772522 মাছাঃ সতারা বগম আিছয়া খাতন ওয়ােজদ আলী হাওলাদার 3 1795091377 গৗরীপুর

318 01790029543 19587911447773309 নুরভানু বগম হীরামন িবিব বাহার আলী হাওলাদার 3 1736382640 গৗরীপুর



319 01790029548 19477911447773089 হািলমা বগম সেমত আকবর আিল হাওলাদার 3 1723202985 গৗরীপুর

320 01790029601 19477911447773077 ধীেরন চ  দাস চা  বালা মহ  দাস 3 1705551893 গৗরীপুর

321 01790029605 19527911447773074 ঊষা রানী িশ  বালা যােগশ চ  দাস 3 1771133796 গৗরীপুর

322 01790029609 19527911447773058 নারায়ন চ  দাস সুখদা আকুল চ  দাস 3 1731293668 গৗরীপুর

323 01790029613 19577911447773345 িপয়রা বগম রােবয়া বগম নু ল হক ফরাজী 3 1913175233 গৗরীপুর

324 01790029620 19540125806340178 মেহনেনগার সানাব কােমজ উ ন হাওলাদার 3 1700972940 গৗরীপুর

325 01790029626 19477911447773081 মিন  নাথ শীল ভানুমিত শীল মেহ  শীল 3 1714350214 গৗরীপুর

326 01790029630 19257911447772529 মাঃ দাদন আলী হাওলদার আেলকশন িবিব পরমান আলী হাওরদার 3 1764533894 গৗরীপুর

327 01790029638 19487911447772437 ফিরদা বগম আেনায়ারা বগম জ াত আলী মা ঝ 3 1782018612 গৗরীপুর

328 01790029640 19557911447773078 মাখম চ  দাস িশ  বালা গৗরা  চ  দাস 3 1723733124 গৗরীপুর

329 01790029643 19557911447773423 মাঃ মাছেলম উ ন সওদাগর ছােলহা বগম আ লু মা জদ সওদাগর 3 1770092980 গৗরীপুর

330 01790029647 19337911447772895 আে ল আলী হাওলাদার শাফতন নছা মাতাহার হাওলাদার 3 1789170724 গৗরীপুর

331 01790029927 19507911447772293 মাঃ ম আলী (িরফুল) হােজরা বগম ছিলম উ ীন হাওলাদার 3 1756688259 গৗরীপুর

332 01790030612 19427911447772518 মাঃ শাহ আলম হাওলাদার হােজরা বগম আ লু কােদর হাওলাদার 3 1757808028 গৗরীপুর

333 01790030648 19387911447772484 আকিলমা বগম কুলছম বগম আ লু ওহাব তালুকদার 3 1756110323 গৗরীপুর

334 01790030767 19507911447772692 মাঃ ইউনুচ খিলফা আিকমন নছা কােছম খিলফা 3 1723651318 গৗরীপুর

335 01790030773 19481592039012208 রােহমা বগম খািদজা বগম আবদুল মাখেলছ মধৃা 3 1710877985 গৗরীপুর

336 01790031397 19487911447773233 পু  রানী রাজী রানী অভয় চরন হালদার 3 1781468572 গৗরীপুর

337 01790032055 19524798520297779 িলিল বগম তিময়াতন নছা ম জদ হাওলাদার 3 1782275650 গৗরীপুর

338 01790032577 19487911447773675 আবু হািনফ আলকাতন কােমজ উ ন হাওলাদার 3 1736088828 গৗরীপুর

339 01790032582 19527911447772985 আ লু ম জদ হাওলাদার ছােহরা খাতন কােমজ উ ন হাওলাদার 3 1779470590 গৗরীপুর

340 01790032591 19457911447773008 মাহা াদ আলী খান নুরজাহান (নুরভানু) এম াজ উ ন খান 3 1551609045 গৗরীপুর

341 01790032593 19537911447773278 ির জয়া বগম রিহমন নছা আ লু হািকম সওদাগর 3 1984513938 গৗরীপুর

342 01790032595 19527911447772905 মাবারক আলী হাওলাদার জাম ার খাতন মাতাহার আলী হাওলাদার 3 1766789757 গৗরীপুর

343 01790032599 19487911447772497 মাছাঃ রশনা বগম জিরনা খাতন আনছার হাওলাদার 3 1782161208 গৗরীপুর

344 01790032601 19557911447773006 আেনায়ারা বগম রিহমা বগম আ লু লিতফ মুন্ সী 3 1786168158 গৗরীপুর

345 01790032606 19467911447773277 তাফাে ল হােসন সওদাগর মান ব  িবিব হােসন আলী সওদাগর 3 1943274937 গৗরীপুর

346 01790035771 19497911447000001 সামসু াহার জািমনা খাতন ওেহজ উ ন হাওলাদার 3 1701491452 গৗরীপুর

347 01790037262 19547911447772290 আবদুল জিলল হাওলাদার আিকমন িবিব সবাজ উ ন হাওলাদার 3 1724272252 গৗরীপুর

348 01790037270 19547911411814406 মিতউর রহমান িসকদার আ জরন নছা মৗলভী রিহম উ ন িসকদার 3 1724542993 গৗরীপুর

349 01790037320 19417911447771869 আ লু হক হাওলাদার ফুলশন িবব আ লু ম জদ হাওলাদার 3 1712919773 গৗরীপুর

350 01790037321 19497911447771075 আেনায়ারা বগম আিছয়া বগম ওয়ােজদ আলী হাওলাদার 3 1972361998 গৗরীপুর

351 01790037337 19507911447772810 ছােলহা বগম কিরেমান নছা কদম আলী আকন 3 1309166826 গৗরীপুর

352 01790038374 19537911447773657 রবা বগম হািকমুন নছা রহমান মু ী 3 1316352157 গৗরীপুর

353 01790053841 19377911447773859 মাফাে ল কাজী নুর জাহান বগম আজাহার উ ন গাজী 3 1766644204 গৗরীপুর

354 01790053865 19367911435830693 ফােতমা বগম কুলসুম বগম সিফজউ ন হাওলাদার 3 1723196297 গৗরীপুর

355 01790054914 19477911447772389 মাছাঃ তাছিলমা বগম মাছাঃ জয়নব লহাজউ ন জামা ার 3 1932385208 গৗরীপুর

356 01790055552 19577911447772718 মাছাঃ রওসনারা বগম ফািতমা বগম মাঃ মুনসুর আলী হাওলাদার 3 1798700401 গৗরীপুর

357 01790055553 19487911447773869 ছােলহা বগম সানা বান িবিব হােমজ উ ন মু ী 3 1752231409 গৗরীপুর

358 01790055555 19497911447772251 শািপয়া বগম হােজরা খাতন জ ার হাওলাদার 3 1919834608 গৗরীপুর

359 01790056687 19507911447773666 আবদুস সালাম কুলসুম বগম আ লু আলী হাওলাদার 3 1823368922 গৗরীপুর

360 01790056693 19437911447773690 সুরমা বগম আেমনা ওরফান 3 1712492473 গৗরীপুর

361 01790056694 19457911447773691 কুরিছয়া আিছয়া আ লু হােসম 3 1786465690 গৗরীপুর

362 01790056710 19557911447773320 সিলল র ন হালদার সুরবালা হালদার মুক  িবহারী হালদার 3 1716251050 গৗরীপুর

363 01790056714 19467911447782559 মাঃ মৗজ আলী আকন জিরনা খাতন মিমন উ ন আকন 3 1779378713 গৗরীপুর

364 01790064493 19537911447773319 খােলক সওদাগর ফুলবানু আফেছর সওদাগর 3 1735311460 গৗরীপুর

365 01790065775 19497911447774541 পুিলন চ  হাওলাদার সানা মালা হাওলাদার রােজ  নাথ হাওলাদার 3 1864001326 গৗরীপুর

366 01790066802 19514214347516400 মাঃ আনসার হাওলাদার ির জয়া বগম মুনছর হাওলাদার 3 1724228742 গৗরীপুর

367 01790066804 19507911447772787 আেনায়ারা বগম ফুল ব িমনাজ হাওলাদার 3 1757720357 গৗরীপুর

368 01790068683 5546501023 আ ছু ছালাম আকন রিহমন নছা কােছম আলী 3 1736863417 গৗরীপুর

369 01790004365 19477911447774327 বকুল রানী সরিদনী িম ী অি নী িম ী 4 1797182149 গৗরীপুর

370 01790004468 19527911447774926 মাঃ মাতােলব হাওলাদার বকুল নছা এফাজ উ ন হাওলাদার 4 1765533581 গৗরীপুর

371 01790004479 19427911447774370 পুন  ল ী রানী মধু বালা অ নী ম ল 4 1728854645 গৗরীপুর

372 01790004527 19517911447775451 মাঃ চাে  আলী লাল বড়ু আহ দ আলী 4 1833221798 গৗরীপুর

373 01790004725 19377911447775513 মাদাে র আলী মীর ময়ফুল িবিব মাজাফ্ফর আলী মীরা 4 1716862582 গৗরীপুর

374 01790004733 19497911447775479 আ লু রিশদ শরীফ কুলসুম িবিব এসাহাক শরীফ 4 1782250702 গৗরীপুর

375 01790004736 19287911447774602 রাজ িবহারী হাওলাদার িবধু মুলী মাধুরাম হাওলাদার 4 1739211925 গৗরীপুর

376 01790004836 19437911447775755 মাছাঃ আি য়া জহরা খাতন নূর মাহা দ ফরাজী 4 1760102791 গৗরীপুর

377 01790004837 19497911447774873 আ লু বােরক হাওলাদার সুিফয়া বগম তৗমু ন চৗিকদার 4 1706773675 গৗরীপুর

378 01790004838 19527911447774846 আিমর আলী খ কার জয়ফুল বগম এচমাইল খ কার 4 1743118434 গৗরীপুর

379 01790005067 19477911447775074 মাকেছদ হাওলাদার রািবয়া সকা ার আলী 4 1818647393 গৗরীপুর

380 01790005076 19337911447774900 মাঃ মনাজ উ ন শরীফ সূযবান িবিব রিহম উ ন শরীফ 4 1782250090 গৗরীপুর

381 01790005079 19407911447775532 মাঃ হািনফ মীর জয়ফুল মনাজ উ ন মীর 4 1722542355 গৗরীপুর

382 01790005093 19487911447774359 সিবতা রানী অিময় রানী যাদব চ  হালদার 4 1714350633 গৗরীপুর



383 01790005095 19457911447774987 মাছাঃ িপয়ারা বগম আিছয়া বগম মুনসুর হাওলাদার 4 1811903029 গৗরীপুর

384 01790005138 19327911447775185 কদা স রী দবী উদয় ম ল 4 1719815870 গৗরীপুর

385 01790005221 19497911447775054 আ লু ওহাব হাওলাদার গালব  িবিব আ লু গিন হাওলাদার 4 1746096158 গৗরীপুর

386 01790005251 19507911447774341 রেমশ চ  শীল ল ী রানী অি  কুমার শীল 4 1823369047 গৗরীপুর

387 01790005259 19477911447774851 আবু তােলব খ কার জয়ফুল এচমাইল খ কার 4 1714666915 গৗরীপুর

388 01790005268 19327911447774315 আবদুল ছাবাহান মু ী কুলসুম িবিব মাঃ তােছন মু ী 4 1893143245 গৗরীপুর

389 01790005320 19537911447774608 শাভা রানী কুমরী দেব  হাওলাদার 4 1741169359 গৗরীপুর

390 01790005414 19477911447774257 আ লু ম ান হাওলাদার শাহাবানু বগম আ লু গহর হাওলাদার 4 1707704627 গৗরীপুর

391 01790005435 19507911435844118 মাছাঃ সািফয়া বগম মাসাঃ নু নাহার মাঃ নেজর আলী 4 1748990900 গৗরীপুর

392 01790005436 19307911447775840 মাঃ হািববুর রহমান হাওলাদার হ আফজান মেফজ উ ন হাওলাদার 4 1742238378 গৗরীপুর

393 01790005605 19377911447774279 মাঃ মুনসুর আলী সরভানু বগম হােমজ উ ন হাওলাদার 4 1709750127 গৗরীপুর

394 01790005660 19477911447775171 সানারতন হাওলাদার কদা রাণী ল ী কা  হাওলাদার 4 1315456447 গৗরীপুর

395 01790006149 19501592039821229 ম আলী মা ঝ মাছাঃ কুলছম িবিব হােসন আরী 4 1774718770 গৗরীপুর

396 01790006164 19477911447774864 দলু খ কার হািলমা আকুব আলী খ কার 4 1784851086 গৗরীপুর

397 01790006533 19437911447000001 মাসাঃ এলািচ বগম খাতন িবিব আঃ ম ান সওদাগর 4 1779474918 গৗরীপুর

398 01790006541 19537911447774648 িনত ান  হাওলাদার চরামনী হাওলাদার িনশীকা  হাওলাদার 4 1723733269 গৗরীপুর

399 01790006545 19387911447774659 িবেনািদনী পূন ম ী সা  িসকদার 4 1729593763 গৗরীপুর

400 01790006546 19487911447774657 িবেনািদনী ল ীকা  হাওলাদার চ  কা  হাওলাদার 4 1320446241 গৗরীপুর

401 01790007212 19427911447775494 সািফয়া বগম আিছয়া বগম আহাদ আলী হাওলাদার 4 1768422506 গৗরীপুর

402 01790007256 19477911447774295 আবদুল খােলক বপারী ফােতমা বগম হােতম বপারী 4 1793608351 গৗরীপুর

403 01790007301 19527911447775061 ছাবাহান খিলফা শহর ভানু মাহতাব খিলফা 4 1776731123 গৗরীপুর

404 01790007579 19437911447775856 মাসাঃ হািমদা বগম িবিবশন কােমজ উ ন মু ী 4 1722469921 গৗরীপুর

405 01790007728 19537911447775764 আ লু হক হাওলাদার হােজরা খাতন রিফজ উ ীন হাওলাদার 4 1761429514 গৗরীপুর

406 01790007734 19577911447775841 মাছাঃ জােমনা খাতন জাহরা খাতন নুর মাহা দ ফরাজী 4 1848380446 গৗরীপুর

407 01790007771 19477911447774354 িব  রানী পুন  ল ী ীনাথ হাওলাদার 4 1778841653 গৗরীপুর

408 01790007803 5982947771 আেবতন নছা জহরা বগম ইয়ািছন বপারী 4 1309167041 গৗরীপুর

409 01790007814 19477911447775515 আ সু ছাবাহান শরীফ লালেসান িবিব মািমন শরীফ 4 1784494546 গৗরীপুর

410 01790007881 19377911447775540 সয়দ আ লু আ জজ জয়ফূল বগম সয়দ মনাজ উ ন 4 1323786356 গৗরীপুর

411 01790008702 19477911447774394 মাঃ মাকেছদ হাওলাদার সহর বানু বগম হােমজ উ ন হাওলাদার 4 1748290374 গৗরীপুর

412 01790009326 19377911447775157 ছােয়দ আলী সওদাগর রাহাতন িবিব আেফল উ ন সওদাগর 4 1784342393 গৗরীপুর

413 01790009386 19557911447774952 মাসাঃ আেলয়া বগম মত রািবয়া বগম মত সকা ার হাওলাদার 4 1735867611 গৗরীপুর

414 01790009397 19427911447774232 আিছয়া খাতন হােজরা বগম রহমালী িসকদার 4 1775286769 গৗরীপুর

415 01790009819 19537911447774965 মাঃ শাহজাহান হাওলাদার ময়মন িবিব হােমজ উ ন হাওলাদার 4 1708754685 গৗরীপুর

416 01790009835 19527911447774949 মাঃ ছেরায়ার হাওলাদার লাল মান িবিব হােমজ উ ন হাওলাদার 4 1304372994 গৗরীপুর

417 01790009920 19287911447775053 মিতলাল হাওলাদার সারদা দবী বাবু রাম হাওলাদার 4 1312878207 গৗরীপুর

418 01790009925 19547911447775236 আবুল বশার আিচয়া বগম জয়নাল আেবদীন 4 1823368918 গৗরীপুর

419 01790009979 19537911447775849 মাঃ আইউব আলী হাওলাদার জেবদা খাতন আ লু জ ার হাওলাদার 4 1783994718 গৗরীপুর

420 01790017762 19437911447774665 খেগন চ  হাওলাদার ফুল মালা গংগাচরন হাওলাদার 4 1709310832 গৗরীপুর

421 01790021190 19427911447775252 আ লু ম ান হাওলাদার ফুল মিত আ লু ম জদ হাওলাদার 4 1734904003 গৗরীপুর

422 01790023992 19470695114206772 মাহা দ আলী কিরমন নসা মাঃ নু ল হক হাওলাদার 4 1764688720 গৗরীপুর

423 01790024018 19557911447774858 ছােয়দ বপারী হায়তন বপারী কােদর বপারী 4 1761732157 গৗরীপুর

424 01790024033 19427911447775846 মাঃ আ াব আলী হাওলাদার জেবদা খাতন আ লু জ ার হাওলাদার 4 1736719341 গৗরীপুর

425 01790024044 19487911447774829 মুহা দ নূ ল ইসলাম সরদার কিরমনেনছা ইসমাইল সরদার 4 1718192054 গৗরীপুর

426 01790024048 19517911447774838 মাছাঃ আেনায়ারা বগম জহরা বানু সানামু ন মা া 4 1719979480 গৗরীপুর

427 01790025594 19520695119239007 আ লু খােলক হাওলাদার মহরী নছা মাকেছদ আলী হাং 4 1788792314 গৗরীপুর

428 01790026658 19487911447774560 আেলয়া বগম রােবয়া খাতন আঃ রিহম 4 1860973934 গৗরীপুর

429 01790028652 19527911447774973 মাসাঃ লুতফা নছা চান ব আতাহার তালুকদার 4 1716477643 গৗরীপুর

430 01790029300 19537911447775746 মাঃ শাহাজান আকন ফািতমা বগম আদম আলী আকন 4 1728379129 গৗরীপুর

431 01790029344 19527911447774997 মাঃ হােচন হাওলাদার আিছয়া বগম আ লু ছ ার হাওলাদার 4 1706184661 গৗরীপুর

432 01790029388 19487911447775098 তা জয়া বগম মাসাঃ ফােতমা বগম আলী আহ দ সরদার 4 1722055228 গৗরীপুর

433 01790029448 19527911447774319 চানঁব  বগম নয়ব  বগম আবদুল হােসম হাওলাদার 4 1777210107 গৗরীপুর

434 01790029454 19477911447774365 িবমল চ  হাওলাদার লমু সা রী মদৃ দেব  নাথ হাওলাদার 4 1757300854 গৗরীপুর

435 01790029460 19587911447774251 নুেরন নাহার বগম ির জয়া বগম আতাহার মা ার 4 1746470713 গৗরীপুর

436 01790029952 19337911447774554 মাঃ মুনছর আলী সওদাগর জিমনা খাতন গালাম নবী সওদাগর 4 1791306796 গৗরীপুর

437 01790033577 19567911447775187 িনলীমা রানী সুভাসীিন অন  কুমার হাওলাদার 4 1710557969 গৗরীপুর

438 01790033582 19472222404333191 আবদুর রব জয়পুর িবিব িমনহাজ উ ীন মীর 4 1761676711 গৗরীপুর

439 01790036155 19557911447775512 মাঃ শাহ আলম শরীফ সুিফয়া বগম আঃ হািকম শরীফ 4 1752982639 গৗরীপুর

440 01790037086 19527911447775034 মাঃ সােহব আলী অজফুা িবিব হােমজ উ ন 4 1732335542 গৗরীপুর

441 01790037284 19527911447774296 নুরজাহান বগম নয়াবাবু মুত ইউসুফ আলী মু ী 4 1767012500 গৗরীপুর

442 01790037336 19477911447775262 রািবয়া বগম ময়ফুল িবিব ময়নু ন পদা 4 1795071353 গৗরীপুর

443 01790039542 19527911447775174 অিনল চ  িম ী সর তী রানী মুকু  িম ী 4 1745131777 গৗরীপুর

444 01790039807 19527911447775784 আ লু মাতােলব হাওলাদার হািকেমান নছা ইয়াকুব আলী হাওলাদার 4 1787239966 গৗরীপুর

445 01790039808 19567911447775787 মাছাঃ মেনায়ারা বগম জাহানারা বগম আ লু আ জজ সওদাগর 4 1721328535 গৗরীপুর

446 01790052525 19487911447773644 মেহ ন নছা বগম জেবদা খাতন মাতাহার আলী হাওলাদার 4 1741084598 গৗরীপুর



447 01790052532 19507911447774583 সতারা বগম লালব অেজদ আলী বপারী 4 1721434739 গৗরীপুর

448 01790052533 19527911447775175 মাঃ এচাহাক আলী পাড় কিহনুর বগম আ লু জ ার পাড় 4 1314017843 গৗরীপুর

449 01790052534 19527911447775199 ি েরাদ চ  ঘরামী লমু সু রী ীনাথ ঘরামী 4 1314676965 গৗরীপুর

450 01790052552 19567911447775817 মাসাঃ িপয়ারা বগম হােজরা বগম লহাজ উ ন হাওলাদার 4 1721344981 গৗরীপুর

451 01790052565 19527911447774280 হািসনা বগম হােজরা বগম আ জজ হাওলাদার 4 1703411293 গৗরীপুর

452 01790052588 19457911447774905 মাসাঃ হােজরা বগম কুলসুম িবিব এছাহাক শরীফ 4 1746395705 গৗরীপুর

453 01790052590 19487911447774621 মাঃ শাহ আলম হােজরা বগম আমেজদ আলী হাওলাদার 4 1765174483 গৗরীপুর

454 01790052593 19577911447774870 মাসাঃ হািলমা বগম খািদজা বগম কদম আলী আকন 4 1733421601 গৗরীপুর

455 01790053825 19517911447774931 মাঃ র ন আলী খান সূয বানু আ লু কােদর খান 4 1757125310 গৗরীপুর

456 01790053879 19537911447775788 মাঃ মা ািফজরু রহমান কুলসুম িবিব হােসন আলী হাওলাদার 4 1787239915 গৗরীপুর

457 01790054702 19487911447774555 নুরজাহান বগম জিুমনা খাতন মিমন উ ন সপাই 4 1323021597 গৗরীপুর

458 01790054950 19427911447774318 মাঃ মাফাে ল হাওলাদার জয়নব বগম মকবুল হাওলাদার 4 1742078191 গৗরীপুর

459 01790054958 19487911447774577 িনমাই চাদঁ বালী অিমও বালী সুের  নাথ বালী 4 1737379186 গৗরীপুর

460 01790054959 19537911447775828 মাছাঃ নুরজাহান বগম তাকাপজান সকা ার আলী হাওলাদার 4 1734659576 গৗরীপুর

461 01790054961 19537911447775823 মাঃ র ন আলী হাওলাদার জিু লা খাতন আেশদ আলী হাওলাদার 4 1758805618 গৗরীপুর

462 01790054963 19467911447775063 আবদুল ওহাব হাওলাদার দুধ মেহর খিবর উ ন 4 1323632801 গৗরীপুর

463 01790055519 19587911447774576 পু  রানী শীেরাদা সু রী াদ ভ 4 1720479831 গৗরীপুর

464 01790055520 19577911447775067 শািহদা বগম আি য়া খাতন কাজী আফতাব উ ন 4 1757293639 গৗরীপুর

465 01790055521 19537911447775470 সয়দ লুৎফর রহমান ছােহরা খাতন সয়দ মকবুল হােসন 4 1775080306 গৗরীপুর

466 01790055542 19507911447774830 িপয়ারা বগম তহিমনা হােফজ উ ন 4 1723191250 গৗরীপুর

467 01790055543 5996560396 জেত  নাথ হাওলাদার িবমলা হাওলাদার সতীশ চ  হাওলাদার 4 1727069534 গৗরীপুর

468 01790055545 19527911447774548 অবনী ভূষন হাওলাদার অবলা হের  নাথ হাওলাদার 4 1976616190 গৗরীপুর

469 01790055546 19557911447774633 মতৃ নজয় হওলাদার সুরবালা চনা কা  হাওলাদার 4 1403100626 গৗরীপুর

470 01790055547 19527911447774542 আরতী রানী সম ার হলতা অিসত র ন সম ার 4 1835650962 গৗরীপুর

471 01790055565 19587911447775872 মাছাঃ আেনায়ারা বগম িম জান কােচম ফরাজী 4 1795717096 গৗরীপুর

472 01790056697 19537911447774346 কমল কৃ  হাওলাদার িবেনািদনী হালদার িবেনাদ িবহারী হাওলাদার 4 1308029769 গৗরীপুর

473 01790056859 19577911447774847 িরনা বগম মাসাঃ জাহানারা বগম হােতম আলী তালুকদার 4 1728040520 গৗরীপুর

474 01790057807 19537911447781417 আ জমে ছা জিরনা বগম মিমন উ ীন হাওলাদার 4 1323786314 গৗরীপুর

475 01790064490 19577911447774875 জাহানারা বগম জয়নব িবিব মকবুল আলী হাওলাদার 4 1751534504 গৗরীপুর

476 01790065448 19577911447774292 মাসুরা বগম মানব  বগম হােসম আলী বপারী 4 1789317438 গৗরীপুর

477 01790065470 19467911447781671 মাসাঃ খািদজা বগম জয়ফুল িবিব মিফজ উ ন তালুকদার 4 1714634923 গৗরীপুর

478 01790065777 19537911447771192 মাছাঃ হািসনা বগম মাছাঃ আি য়া বগম মাঃ খিললুর রহমান সপাই 4 1761947060 গৗরীপুর

479 01790065936 19567911447783211 মাঃ নু ল ইসলাম পাহলান নূরজাহান বগম এফাজউ ন পাহলান 4 1752249384 গৗরীপুর

480 01790066800 19557911447775885 মাঃ তাফাে ল হােসন চৗিকদার ফূলমিত িবিব মাঃ আলকাজ উ ন চৗিকদার 4 1316349931 গৗরীপুর

481 01790066801 19437911447774939 মাসাঃ ির জয়া বগম সয়দুন নছা মেফজ উ ন হাওলাদার 4 1323786296 গৗরীপুর

482 01790069811 19577911447774918 মাছাঃ রওশনা বগম ফুল ব মনাজ উ ন হাওলাদার 4 1746260592 গৗরীপুর

483 01790004201 19457911447776417 আনেজরা সামসুন নছা মাতাহার আলী গাজী 5 1310877522 গৗরীপুর

484 01790004217 19527911447776966 মাসাঃ িপয়ারা বগম নুরজাহান বগম একরাম আলী খা কার 5 1323738167 গৗরীপুর

485 01790004439 19437911447776820 আ লু কােদর হাওলাদার জিুমনা খাতন কােছম আলী হাওলাদার 5 1770153815 গৗরীপুর

486 01790004488 19487911447777165 আ লু আ জজ লালু িবিব এেলম উ ন 5 1742082689 গৗরীপুর

487 01790004529 19537911447776715 মাঃ নূ ল ইসলাম হাওলাদার হািলমন নছা আলকাজ উ ন হাওলাদার 5 1719534481 গৗরীপুর

488 01790004689 19377911447776389 মাঃ তপেছর মি ক খাতজান িবিব তিছল উ ন মি ক 5 1712793910 গৗরীপুর

489 01790004871 19501592039862248 সািপয়া রােবয়া আলী আহ দ ফিকর 5 1783674829 গৗরীপুর

490 01790004880 19527911447776632 হািববুর রহমান লাল খাতন মাকেলজ বপারী 5 1735292517 গৗরীপুর

491 01790004924 19277911447776424 আ রু রহমান গাজী শামেছর নছা মাতাহার আলী গাজী 5 1756849636 গৗরীপুর

492 01790005064 19427911447776683 মাসাঃ পা ল বগম তাকাবজান িবিব জয়ন ন চৗধুরী 5 1893140597 গৗরীপুর

493 01790005066 19407911447777000 আ লু কু ুছ িসকদার মাছাঃ মােমনা খাতন মাঃ আপছার আলী িসকদার 5 1743212781 গৗরীপুর

494 01790005081 19427911447776385 আেনায়ারা পবান িবিব আঃ কােশম হাওলাদার 5 1780009131 গৗরীপুর

495 01790005094 19317911447776478 মাঃ আ রু রিশদ ডাকুয়া সূযবান িবিব মত আফছার উ ন ডাকুয়া 5 1323430823 গৗরীপুর

496 01790005109 19527911447777303 আ সু ছালাম আকন সােলহা খাতন সামছল হক আকন 5 1710103676 গৗরীপুর

497 01790005110 19447911447776736 ইউনুস আলী ফূলশন িবিব এরফান উ ন 5 1739417347 গৗরীপুর

498 01790005272 19487911447776170 শািফয়া বগম আি য়া বগম সয়দ মুনসুর আলী 5 1766735209 গৗরীপুর

499 01790005274 19557911447776166 রােহলা বগম ফুলবানু মাতাহার আলী 5 1748490692 গৗরীপুর

500 01790005285 19477911447776811 মাছাঃ হােজরা আরবজান িবিব তিছল উ ন ডা ার 5 1738875027 গৗরীপুর

501 01790005309 19427911447777348 িব  ুরাণী পুণ  ল ী সুেজ  নাথ খরাতী 5 1753838118 গৗরীপুর

502 01790005314 19507911447777368 িকরন বালা জানকী সু রী ভূপল চ  হাওলাদার 5 1720580760 গৗরীপুর

503 01790005416 19447911447776494 চান ব জিরনা বগম ছেলম উ ন হাওলাদার 5 1728329050 গৗরীপুর

504 01790005422 19327911447776641 মাঃ ফজলুর রহমান বপারী ময়না বগম আ লু ছ ার বপারী 5 1305300681 গৗরীপুর

505 01790005561 19437911447776758 মাঃ মাজাে ল শরীফ ময়ফুল িবিব মাছেলম শরীফ 5 1736832997 গৗরীপুর

506 01790005689 19527911447776777 মাসাঃ মেনায়ারা বগম আরবজান িবিব হােমজ উ ন 5 1735189544 গৗরীপুর

507 01790005813 19367911447776446 সয়দ আ াফ আলী খাতজান িবিব সয়দ আলী হােসন 5 1735545989 গৗরীপুর

508 01790006008 19347911447780523 মাঃ মৗজালী আকান ফককু িবিব চরাগ আলী আকন 5 1924156433 গৗরীপুর

509 01790006052 19537911447772470 মমতাজ বগম আেনায়ারা খাতন আ লু রিশদ িময়া 5 1930126180 গৗরীপুর

510 01790006078 19487911447776086 ছফুরা িবিব সামসুে হার আঃ ওহাব খান 5 1778062488 গৗরীপুর



511 01790006338 19501596540898812 মাঃ মাকেছদ আলী সবুর জান মাঃ আসমত আলী 5 1749249348 গৗরীপুর

512 01790006509 19387911447000001 হািববুন নছা সানাই বগম আহেমদ আলী কাজী 5 1752215079 গৗরীপুর

513 01790006527 19477911411818805 হমােয়ত উ ন হাওলাদার সবুরজান িবিব আছমত আলী হাওলাদার 5 1707571777 গৗরীপুর

514 01790006561 19527911447776950 মাছাঃ মেনায়ারা বগম সবুর জান িবিব হােসম আলী খান 5 1741659591 গৗরীপুর

515 01790007237 19427911447777326 অমুল  চ  বপারী কিমনী কািতক চ  বপারী 5 1757694360 গৗরীপুর

516 01790007242 19527911447777334 সন কুমার মায়া ল ী লিলত হালদার 5 1323431878 গৗরীপুর

517 01790007329 19537911447776648 জি লা আয়ফুল িবিব হাসমত আলী মীর 5 1724280041 গৗরীপুর

518 01790007393 19427911447776728 মাছাঃ হািচনা বগম হায়াতন িবিব জলুমত আলী িব াস 5 1763846297 গৗরীপুর

519 01790007658 19277911447776387 জেহারা পবান িবিব আ লু কােশম হাওলাদার 5 1737892981 গৗরীপুর

520 01790007820 19587911447776095 মিরয়ম আেমনা িবিব ইমান উ ন 5 1761441141 গৗরীপুর

521 01790007876 19277911447776542 আ লু লিতফ সবুরজান িবিব আলফাজ উ ন হাওলাদার 5 1749885619 গৗরীপুর

522 01790008882 19447911447776428 আ লু ছামাদ গাজী জেবদা িবিব মািমন উ ন গাজী 5 1729838131 গৗরীপুর

523 01790008891 19417911447776447 সয়দ মাশাররফ হােসন খাতজান িবিব সয়দ আলী হােসন 5 1761497522 গৗরীপুর

524 01790009014 19477911447776914 আ লু মােজদ িসকদার মােমনা বগম আফছার উ ন িসকদার 5 1776539361 গৗরীপুর

525 01790009448 19177911447777377 িবজয় ল ী আদর মিন রাম রাজা সমা ার 5 1745105571 গৗরীপুর

526 01790009798 19377911447777061 মাছাঃ বকুল বগম সফুরা বগম হােমদ বপারী 5 1738953083 গৗরীপুর

527 01790009885 19517911447777316 মাঃ নূ ল বকস্ নূর বানু আশরাফ আলী 5 1611522773 গৗরীপুর

528 01790009976 19427911447777035 সুধীর ভ বলকা রানী সুেরন ভ 5 1784269016 গৗরীপুর

529 01790011012 19417911447776499 আ ছু ছালাম ডাকুয়া আেমনা বগম ারী মাতাহার উ ন ডাকুয়া 5 1712956447 গৗরীপুর

530 01790011047 19477911447776971 মাঃ এে  আলী খানঁ মাছাঃ লালমন িবিব আ লু হািকম খানঁ 5 1704028928 গৗরীপুর

531 01790011056 19427911447776406 মাঃ মুনসুর আলী হায়াতন নছা আবুল হােসন ডাকুয়া 5 1760737477 গৗরীপুর

532 01790012799 19497911447000002 মাসাঃ হােজরা বগম আিছয়া বগম আলকাজ উ ন হাওলাদার 5 1752742110 গৗরীপুর

533 01790021212 19567911447777005 িদপালী রানী িবেনাদীনী রানী চ  কা  িম ী 5 1732011093 গৗরীপুর

534 01790021220 19507911447776486 ফািতমা বগম জেহারা বগম নেছর উ ন হাওলাদার 5 1818646790 গৗরীপুর

535 01790024050 19557911447775489 মাঃ মা ফা শরীফ সরবানু বগম রােশদ আলী শরীফ 5 1319605428 গৗরীপুর

536 01790024245 19484214394576935 বকুল িবিব এরাতন িবিব আিমন উ ীন হাওলাদার 5 1751252448 গৗরীপুর

537 01790024378 19457911447776105 ম আলী খান শামসু াহার বগম আ লু ওহাব খান 5 1778069034 গৗরীপুর

538 01790024615 19387911447776738 ধীের নাথ শীল সরলা সু রী অি কুমার শীল 5 1919133934 গৗরীপুর

539 01790025576 19577911447775447 মাছাঃ মমতাজ বগম লালেসান িবিব নূর মাহা দ ফরাজী 5 1733549947 গৗরীপুর

540 01790025580 19517911447775446 মাঃ আ লু হািকম িব াস ফুল সানা বগম আ লু গিন িব াস 5 1316351498 গৗরীপুর

541 01790027294 19497911447776185 মাঃ শামসুল হক তালুকদার ম জদা খাতন সরাজ উ ীন তালুকদার 5 1305741867 গৗরীপুর

542 01790028364 19407911447776200 আ রু রিসদ পাহলান শাহাবানু লহাজ উ ন পাহলান 5 1791155247 গৗরীপুর

543 01790029422 19477911447777296 আ লু ছ ার কদবানু আ রু গিন হাওলাদার 5 1799736198 গৗরীপুর

544 01790030629 19367911447776693 মাঃ তয়ব আলী হাওলাদার সানাবজান িবিব মেহর উ ন হাওলাদার 5 1763403774 গৗরীপুর

545 01790030657 19567911447777915 হািববুে ছা হায়াতন ছা আ াজ উ ন খান 5 1715021497 গৗরীপুর

546 01790031911 8252383503 খািদজা বগম রিহমন মহা াত আলী শরীফ 5 1316350655 গৗরীপুর

547 01790031928 19557911447776205 সয়দ আবুল বশার মহারাজ মিরয়ম িবিব সয়দ ইউসুফ আলী 5 1747611725 গৗরীপুর

548 01790032531 19457911447776157 আয়েশান িবিব ভানু িবিব তরান উ াহ হাওলাদার 5 1316784193 গৗরীপুর

549 01790032555 19537911447777232 মাঃ ফা ক খানঁ রিহমা িবিব আলফাজ উ ন খানঁ 5 1704087364 গৗরীপুর

550 01790036629 19587911447775874 মাছাঃ নুর জাহান বগম মাছাঃ সানা ব আমেজদ আলী িসকদার 5 1797805108 গৗরীপুর

551 01790037261 19407911447776936 মাঃ মিতয়ার রহমান তালুকদার কুলিসম বগম আ লু আ জজ তালুকদার 5 1786292422 গৗরীপুর

552 01790037265 19577911447776748 গৗরী রািন শীল রাধাল ী রাজ িবহারী 5 1764488249 গৗরীপুর

553 01790037267 19487911447776232 সয়দ আ লু বােরক ময়ফুল িবিব সয়দ জ াত আলী 5 1718354965 গৗরীপুর

554 01790037269 19557911447776217 হািসনা বগম বকফুল িবিব আতাহার উ ন জামা ার 5 1723142547 গৗরীপুর

555 01790037272 19527911447776551 জাবায়দা লাল ব মাঃ স ব আলী খান 5 1755218476 গৗরীপুর

556 01790037274 19427911447776699 মাসাঃ কিরমন নছা কু ুস িবিব কােছম আলী হাওলাদার 5 1761366275 গৗরীপুর

557 01790037275 19527911447777333 শাি  রানী সুবাসীিন জােগ  নাথ িম ী 5 1728195283 গৗরীপুর

558 01790037278 19547911447776457 সয়দ হািববুর রহমান লাল ব সয়দ কদম আলী 5 1719979274 গৗরীপুর

559 01790037279 19577911447776111 শািফয়া বগম গালবানু কােমজ উ ন 5 1743563309 গৗরীপুর

560 01790037333 19577911447776116 বকুল বগম আইফুল িবিব আসমত আলী 5 1735465140 গৗরীপুর

561 01790041210 19521592039537165 মাঃ ইি স কুলছম িবিব ইরফান শরীফ 5 1617832927 গৗরীপুর

562 01790052520 19487911447776941 মাঃ তাকাে র হােসন তালুকদার জেবদা বগম আ জজ তালুকদার 5 1781947319 গৗরীপুর

563 01790052521 19487911447776483 কাজী মা ািফজরু রহমান মাসাঃ শামসুন নাহার খিললুর রহমান 5 1765787679 গৗরীপুর

564 01790052531 19577911447778867 আেলয়া বগম ির জয়া বগম ইি স িমনা 5 1715859848 গৗরীপুর

565 01790052553 19527911447775804 মাছাঃ ছােলহা খাতন হােজরা বগম মেছল চৗিকদার 5 1318386612 গৗরীপুর

566 01790052579 19497911447776908 মাঃ আঃ মিতন আি য়া বগম সেক ার আলী খান 5 1754132980 গৗরীপুর

567 01790052581 19557911447777307 নু ল হক হাওলাদার  বে  আলী হাওলাদার বে  আলী হাওলাদার 5 1311359363 গৗরীপুর

568 01790052587 19407911447776903 কদম আলী খানঁ মাছাঃ আয়ফুল বগম ইছপ আলী খানঁ 5 1721098254 গৗরীপুর

569 01790053823 19477911447776930 মাঃ মাদাে র তালুকদার জেবদা খাতন আ লু আ জজ তালুকদার 5 1754488907 গৗরীপুর

570 01790053824 19527911447777074 আ লু লিতফ িসকদার আরব জান িবিব মহ ত আলী িসকদার 5 1733045194 গৗরীপুর

571 01790053827 19477911447777349 সুেরশ চ  দউরী সুশীলা মেহ  নাথ 5 1728772025 গৗরীপুর

572 01790053835 19557911447777357 মধুসুধন িসকদার িবজয় ল ী গৗরা  চ  িসকদার 5 1723733119 গৗরীপুর

573 01790053836 19177911447776692 মাঃ আতাহার আলী আকন ব জান িবিব আফেছর আলী আকন 5 1712221928 গৗরীপুর

574 01790053840 19537911447778528 আিমরন নছা আেবজান িবিব ছােদর হাওলাদার 5 1724385888 গৗরীপুর



575 01790053859 19417911447776907 মাসাঃ আিছয়া বগম মাসাঃ শাহবানু মেছল উ ন হাওলাদার 5 1720819244 গৗরীপুর

576 01790053860 19457911447776525 মাঃ আ লু বােরক ব জান িবিব আ লু কােদর হাওলাদার 5 1861192718 গৗরীপুর

577 01790053868 19380125809352299 সুিফয়া বগম আ জেতান নছা আফসার খা 5 1707762529 গৗরীপুর

578 01790053878 19387911447777893 ফুলবানু সােমেতাবান আিমন উ ন মৃধা 5 1773225346 গৗরীপুর

579 01790053881 19507911447776226 আ লু হক চাপদার হািলেমান বগম মাতাহার আলী চাপদার 5 1731715261 গৗরীপুর

580 01790054620 19557911447777305 মাঃ শােহব আলী ফেকর জান আিমন উ ন শরীফ 5 1751442738 গৗরীপুর

581 01790054697 19537911447777167 মাঃ লুৎফর রহমান আিছয়া বগম আশারাফ আলী 5 1778737090 গৗরীপুর

582 01790054698 19507911447777991 ছােলহা বগম জােমলা হােচন িসকদার 5 1788988089 গৗরীপুর

583 01790055558 19467911447776694 মাছাঃ জািমনা খাতন জয়নব িবিব হােচন আলী চাপরাশী 5 1909086491 গৗরীপুর

584 01790055559 19577911447776561 শািহদা বগম মাছাঃ রািবয়া মাঃ আ লু লিতফ 5 1316351102 গৗরীপুর

585 01790055560 19587911447776482 শািহদা বগম রািহমা ছা র হােসন 5 1712948853 গৗরীপুর

586 01790055561 19387911447776691 মাসাঃ শািফয়া খাতন নুরবানু বগম আকববর আলী চাপরাশী 5 1714929312 গৗরীপুর

587 01790055562 8242240946 মাঃ আ সু সাবাহান  মিরয়ম মাঃ আলকাস উ ীন 5 1777531517 গৗরীপুর

588 01790055685 19457911447776807 মাছাঃ মেহরা খাতন লাল বানু হােমজ উ ন হাওলাদার 5 1748586754 গৗরীপুর

589 01790055812 19577911447776800 মাছাঃ রােবয়া বগম ক জান িবিব আজাহার উ ন হাওলাদার 5 1796671046 গৗরীপুর

590 01790055828 19527911447777329 রেমশ চ  দউরী সুশীলা মেহ  দউরী 5 1818639123 গৗরীপুর

591 01790055887 19437911447776686 মাছাঃ ফুলবানু বগম ল াতন নছা আঃ আলী হাওলাদার 5 1709310851 গৗরীপুর

592 01790056665 19557911447776361 মাসাঃ হাসেনয়ারা হেরন নছা মাঃ হােরস উ ন চৗধুরী 5 1746667816 গৗরীপুর

593 01790056667 9146547501 আ লু জিলল খিলফা হায়াতন নছা এ ার উ ন খিলফা 5 1786153978 গৗরীপুর

594 01790056712 19552696827876069 মাঃ আলতাপ হােসন জােবদা বগম সইজ উ ন হাওলাদার 5 1761326879 গৗরীপুর

595 01790056842 19357911447777070 মাসাঃ আেনায়ারা বগম মেহ ে ছা বগম মাকেলজ বপারী 5 1714828954 গৗরীপুর

596 01790057763 19557911447780817 মাঃ মাকেছদ সরদার আেবজান িবিব আজাহার আলী সরদার 5 1751147930 গৗরীপুর

597 01790057797 19507911447781941 মাঃ শাহাজাহান হাওলাদার চান কু ট হােমজ উ ন হাওলাদার 5 1892547262 গৗরীপুর

598 01790061725 19577911447777319 লাবন চা  বালা রােজ  ঢালী 5 1746395543 গৗরীপুর

599 01790064487 19557911447781542 মাঃ আ লু খােলক জয়নব িবিব নুরমহ দ 5 1730340273 গৗরীপুর

600 01790064488 19587911447778145 মােজদা বগম হেরনেনছা তাফাে াল হাওলাদার 5 1819875698 গৗরীপুর

601 01790064489 19477911447777191 মাঃ হমােয়ত উ ন হািলমা খাতন চাে  আলী আকন 5 1729602326 গৗরীপুর

602 01790065041 19537911447777174 শফািল বগম জেবদা মনাজ উ ন 5 1812543525 গৗরীপুর

603 01790065052 19447911447776356 মাঃ আ লু জিলল জিরনা বগম আ লু কিরম তালুকদার 5 1724542989 গৗরীপুর

604 01790065774 19567911447776550 মাঃ আ লু মাতােলব সবুরজান িবিব আলফাজ উ ন হাওলাদার 5 1781481043 গৗরীপুর

605 01790065933 19577911447780675 রওশনা বগম আকুব জান নবাব আলী হাওলাদার 5 1764277000 গৗরীপুর

606 01790069810 19377911447777034 মাসাঃ ির জয়া বগম আেলয়া আ লু লিতফ আকন 5 1715494619 গৗরীপুর

607 01790070239 19567911423829143 সুনীল চ  বপারী সুবািশনী রানী বপাির নেগ  নাথ বপারী 5 1823368324 গৗরীপুর

608 01790004466 19477911447000001 আঃ জিলল আকন হািলমা খাতন আবুল হােসম আকন 6 1791703317 গৗরীপুর

609 01790004472 19387911447000002 মােলকা বগম কদবানু িরয়াজ উ ন আকন 6 1725285711 গৗরীপুর

610 01790004530 19487911447778189 জিুমনা খাতৃন নুর ভানু মাকেলজউ ন হাং 6 1781987278 গৗরীপুর

611 01790004687 19487911447778285 মাঃ নু ামান খ কার নুরবানু মিমন উ ন খ কার 6 1785886408 গৗরীপুর

612 01790004876 19567911447778186 হািছনা বগম ভানু িবিব নায়ন ন খানঁ 6 1756883492 গৗরীপুর

613 01790004904 19507911447777889 নুর মহা াদ আকন রােকয়া বগম আঃ রহমান আকন 6 1795717116 গৗরীপুর

614 01790004912 19427911447778007 আঃ গিন আকন লাল ব আ লু আলী আকন 6 1752530625 গৗরীপুর

615 01790004916 19507911447777963 আিমর হােসনস সফাতন মিমন উ ন হাওলাদার 6 1725283772 গৗরীপুর

616 01790004984 19437911447777752 আ রু রহমান হাওলাদার হায়মন িবিব আঃ হােমদ হাওলাদার 6 1768995782 গৗরীপুর

617 01790005115 19397911447778239 নােজম িশকদার জি লা খাতন হােমজ উ ন িশকদার 6 1309348647 গৗরীপুর

618 01790005117 19457911447778307 মাঃ হােশম আকন চান ব আঃ ছােমদ আকন 6 1722757097 গৗরীপুর

619 01790005142 19507911447777598 আ লু হািকম ফরাজী হায়াতন িবিব শিফজ উ ন 6 1751664571 গৗরীপুর

620 01790005148 19387911447777862 মাঃ জয়নাল আবিদন হাওলাদার জিরনা িবিব ছেলম উ ন হাওলাদার 6 1732920966 গৗরীপুর

621 01790005151 19487911447777569 আঃ হািকম হাওলাদার জমুিবলা খাতন মেছর উ ন 6 1786130163 গৗরীপুর

622 01790005199 19467911447778021 মনাজ উ ীন পি  িবিব আলফাজ উ ীন হাওলাদার 6 1317824961 গৗরীপুর

623 01790005217 19487911447778522 আিমরন নছা আ জতন িবিব হােমদ তালুকদার 6 1775080594 গৗরীপুর

624 01790005220 19407911447777990 আবুল হােসন আকন নুর বানু আসমত আলী আকন 6 1715579286 গৗরীপুর

625 01790005257 19487911447777670 জ াত আিল মা া লাল ব খিবরর মা া 6 1609949326 গৗরীপুর

626 01790005333 19337911447777791 আ লু আ জজ হাওরাদার আিছয়া বগম হািববউ া মু ী 6 1736042300 গৗরীপুর

627 01790005415 19487911447778919 আ লু খােলক আকন মধু িবিব আচান উ া 6 1742751641 গৗরীপুর

628 01790005563 19487911447777891 রা জয়া বগম জােবদা বগম ফরমান চািকদার 6 1797156028 গৗরীপুর

629 01790005584 19537911447777437 মাহা দ শাহআলম মাসাঃ িপয়ারা বগম ফজলুল হক 6 1300397817 গৗরীপুর

630 01790005592 19287911447777588 মাঃ দলাই িসকদার আয়সন িবিব জেবদ আলী 6 1746839073 গৗরীপুর

631 01790005667 19407911447777566 মাঃ দাদন আলী ফিকর ফুলেমেহর কালাচাদঁ ফিকর 6 1765289408 গৗরীপুর

632 01790005671 19327911447777851 নহা  বগম সানা ব আঃ ম জদ 6 1609949325 গৗরীপুর

633 01790005685 19527911447778385 সােলয়া বগম কািমনা বগম মাহা াদ বপারী 6 1743826706 গৗরীপুর

634 01790005687 19337911447778301 সপুরা আেরাপী করামত আলী আকন 6 1318470493 গৗরীপুর

635 01790005698 19377911447777936 নূর বানু ফুল বানু মাজােফর আলী হাওলাদার 6 1789461479 গৗরীপুর

636 01790005781 19487911447778502 মিরয়ম বগম ম জবুনেনছা লালু বপারী 6 1727758323 গৗরীপুর

637 01790005807 19537911447777698 মাঃ হােচন হাওলাদার সুরাতন নছা আ লু আলী 6 1781391398 গৗরীপুর

638 01790005892 19537911447784433 নুরজাহান বগম রােকয়া বগম হােমদ িব াস 6 1814571095 গৗরীপুর



639 01790006045 19387911447777489 আেনারা বগম সা েমত বানু ময়দু ন হাওলাদার 6 1609949352 গৗরীপুর

640 01790006092 19287911447778508 আ লু খােলক বপারী কুলসুম বগম হােচন বপারী 6 1780447979 গৗরীপুর

641 01790006153 19387911447778062 রিফজ ন হাওলাদার জয়তন িবিব এেছন ন হাওলাদার 6 1892547260 গৗরীপুর

642 01790006351 19477911447777940 বানু িবিব সাহাবানু আকুবালী হাওলাদার 6 1721872111 গৗরীপুর

643 01790006514 19537911447778103 আ ছু ছামাদ হাওলাদার সাবােতান িবিব মিমন উ ন হাওলাদার 6 1609942502 গৗরীপুর

644 01790007320 19487911447778061 আ লু খােলক হাওলাদার এরােতান নছা আ লু রিশদ হাওলাদার 6 1795114992 গৗরীপুর

645 01790007765 19387911447777687 হােজরা বগম জয়ফুল িবিব পবন খানঁ 6 1715024283 গৗরীপুর

646 01790007897 19427911447777966 আ াব আলী হাওলাদার হায়াতে ছা কােছম আলী হাওলাদার 6 1625973411 গৗরীপুর

647 01790007905 19317911447778876 আঃ গিন িসকদার কদবানু আঃ কিরম িসকদার 6 1745049771 গৗরীপুর

648 01790007969 19537911447778132 সুলতান হাওলাদার লাল ব আ লু কােদর হাওলাদার 6 1764960465 গৗরীপুর

649 01790008709 19387911447778740 ইয়াকুব মা া সূযবান িবিব এছাহাক মা া 6 1781838430 গৗরীপুর

650 01790008814 19377911447777841 মাঃ তানেজর আলী হাওলাদার দুধ মাহর নছা মাঃ ইয়ািছন হাওলাদার 6 1814571345 গৗরীপুর

651 01790008910 19387911447778322 মাঃ সুলতান হাওলাদার খােদজা বগম আেদল উ ন হাওলাদার 6 1729607955 গৗরীপুর

652 01790009347 19427911447778588 মাঃ আ াব আলী আকন গালাপজান িবিব ওয়ােহদ আলী আকন 6 1322383965 গৗরীপুর

653 01790011182 19437911447777627 মাঃ মুনসুর আলী খান জয়ফূল পবন খানঁ 6 1706434678 গৗরীপুর

654 01790019833 19587911447777741 মাছাঃ রািবয়া বগম হােজরা খাতন িসরাজ তালুকদার 6 1780170528 গৗরীপুর

655 01790023949 19527911447777894 শািপয়া বগম হািববুর ছা আফেছর উ ন হাওলাদার 6 1780786990 গৗরীপুর

656 01790024381 19527911447777923 হািববুর রহমান হাওলাদার রােবয়া বগম রায়হান উ ন হাওলাদার 6 1756590928 গৗরীপুর

657 01790025641 19427911447778595 মাঃ মাতাে র হাওলাদার মায়াতন বগম আফেছর হাওরলাদার 6 1745662778 গৗরীপুর

658 01790025894 19587911447777537 মাছাঃ আি য়া বগম সাফাতন নছা মেমন উ ন 6 1729983780 গৗরীপুর

659 01790026660 19527911447778341 মাঃ আলতাপ হােসন মেনায়ারা বগম মকবুল আলী হাওলাদার 6 1739959048 গৗরীপুর

660 01790026716 19457911447778265 আ লু ম জদ আকন আিকমন নছা ইসমাইল আকন 6 1710467519 গৗরীপুর

661 01790027351 19537911447778089 সকা ার আলী হাওলাদার নুরবানু আনছার ন হাওলাদার 6 1793332050 গৗরীপুর

662 01790027454 19577911447778565 িসিরন বগম রােকয়া বগম খিললুর রহমান 6 1718847187 গৗরীপুর

663 01790027467 19507911447777704 মমতাজ বগম আ জমন বগম আলফাজ উ ন হাওলাদার 6 1777531489 গৗরীপুর

664 01790027475 19507911447777637 আ লু মাতােলব আকন খাতন িবিব আহছান উ াহ আকন 6 1795115383 গৗরীপুর

665 01790028583 19577911447778240 রনু লাইলী আ লু খােলক হাওলাদার 6 1761471738 গৗরীপুর

666 01790028667 19581592039236618 িবলিকছ বগম হায়াতন ছা মহিসন গাজী 6 1760479894 গৗরীপুর

667 01790028673 19487829509109801 দুলালী বগম আলীমুন নছা ইউনুস মা া 6 1795115245 গৗরীপুর

668 01790029349 19537911447777837 মাঃ আঃ খােলক আকন আকুবজান িবিব হােসন আলী আকন 6 1781702376 গৗরীপুর

669 01790029352 19507911447778066 আ সু ছালাম মা া কপুর নছা মাতােলব মা া 6 1763891705 গৗরীপুর

670 01790029430 19537911447778279 মাসাঃ মেনায়ারা আেমনা বগম মাহা দ হাওলাদার 6 1725325811 গৗরীপুর

671 01790029434 19557911447778260 মাসাঃ নুরজাহান বগম হােজরা খাতন সরাজলু ইসলাম হাওলাদার 6 1727963484 গৗরীপুর

672 01790029440 19527911447778257 মাসাঃ রওশন আরা হােজরা ম আলী আকন 6 1824168214 গৗরীপুর

673 01790029933 19487911447778531 মাঃ কায়ছার আলী আকন জিুমনা খাতন মুজাফ্ফার আলী আকন 6 1322592494 গৗরীপুর

674 01790032039 19587911447777646 রােকয়া বগম কিরমন নছা নুর মহা দ ফরাজী 6 1728810879 গৗরীপুর

675 01790033581 19577911447778597 পভানু বগম হায়াতন নছা ওসমান ফিকর 6 1309389103 গৗরীপুর

676 01790036194 19437911447778356 মাছাঃ সােলহা কুলসুম িবিব আফতার উ ন 6 1767374234 গৗরীপুর

677 01790037319 19527911447778872 মাসাঃ িপয়ারা খানম আন জমন নছা আঃ সা ার আকন 6 1722418697 গৗরীপুর

678 01790037355 19587911447777554 মমতাজ বগম জয়ফুিল হািনফ খিলফা 6 1779655664 গৗরীপুর

679 01790038372 19237911447777595 মাছাঃ আেবজান িবিব সানা ব ইমান উ ন 6 1795227646 গৗরীপুর

680 01790041204 19477911447779503 র ন নছা প জান িবিব নােদর মা া 6 1765521580 গৗরীপুর

681 01790041212 19547911447778338 মাঃ খিললুর রহমান খান আিমনা খাতন হােফজ আ লু হক খান 6 1705618591 গৗরীপুর

682 01790041769 19577911447778281 নুরজাহান ফুল ব তােজম হাওলাদার 6 1786130092 গৗরীপুর

683 01790042417 19387911447777720 নুর মাহা দ ফরাজী কুলসুম বগম তাছন উ ন ফরাজী 6 1752835994 গৗরীপুর

684 01790052400 19474114729258471 মাঃ আ লু কু ুছ ফরাজী মাছাঃ রিহমা বগম মাঃ শাহাবু ীন ফরাজী 6 1708503016 গৗরীপুর

685 01790052410 19527911447777865 পা ল বগম লালু িবিব আঃ ম জদ হাওলাদার 6 1740928678 গৗরীপুর

686 01790052527 19537911447778505 উে  হািন বগম উে  কুলসুম আ লু লিতফ বপারী 6 1738933840 গৗরীপুর

687 01790052528 19557911447777800 আ লু মাতােলব হাওলাদার এরাতন িবিব দিলল উ ন হাওলাদার 6 1795041538 গৗরীপুর

688 01790052537 19487911447777563 নু ল ইসলাম লাল ব  িবিব ময়নু উ ন 6 1775230932 গৗরীপুর

689 01790052591 19487911447777949 মাসেলম আলী হাওলাদার ছিখনা খাতন করামত আলী হাওলাদার 6 1745160263 গৗরীপুর

690 01790052592 19567911447778286 মেনায়ারা বগম আিছয়া খাতন ওয়ােজব আলী 6 1786130274 গৗরীপুর

691 01790053830 19517911447778087 মাঃ রিফজউ ন হাওলদার জিমনা খাতন আেদল উ ীন হাওলাদার 6 1778737151 গৗরীপুর

692 01790053845 19547911447000003 হােজরা বগম সানাবান িবিব আমেজদ তালুকদার 6 1795115230 গৗরীপুর

693 01790053864 19507911447777770 মুনছর িব াস হােচনা বানু ওবায়দুল কিরম িব াস 6 1705194437 গৗরীপুর

694 01790054699 19427911447778540 লাল ব  বগম সিকনা বগম ম ত আলী হাওলাদার 6 1723200507 গৗরীপুর

695 01790055149 19507911447777692 আি য়া বগম জগনু িবিব এি জ উ ীন হাওলাদার 6 1735592583 গৗরীপুর

696 01790055150 19377911447777993 আঃ মা ান আকন চাদ ব  িবিব মাহা দ আনছার উ ন আকন 6 1746809442 গৗরীপুর

697 01790055151 19557911447777849 আ লু লিতফ হাওলাদার নহা  বগম আ লু কিরমা হাওলাদার 6 1796279300 গৗরীপুর

698 01790055152 19587911447777771 মাছাঃ আেমনা বগম ফুলব আলফাজ ফিকর 6 1706217897 গৗরীপুর

699 01790055153 19447911447778155 আ লু ম জদ আকন জাবায়দা খাতন মেসলউ ন আকন 6 1744298847 গৗরীপুর

700 01790055154 19527911447777995 মাহামুদা বগম পিকক িবিব ওয়ােজদ আলী হাওলাদার 6 1784849952 গৗরীপুর

701 01790055155 19577911447777997 সতারা বগম সফুরা বগম মাখেছদ আলী খান 6 1793379696 গৗরীপুর

702 01790055156 19527911447777732 মাজাে ল হাওলাদার মােলকা বগম আ লু হােমদ হাওলাদার 6 1889656313 গৗরীপুর



703 01790055523 19577911447778237 পা ল বগম মত ির জয়া খাতন হােসন আলী হাওলাদার 6 1795115357 গৗরীপুর

704 01790055524 2852369913 মাঃ শাহজাহান ভা ািরয়া জিরনা বগম আঃ আ জজ 6 1778558637 গৗরীপুর

705 01790055525 19537911447778603 মাঃ মাশােরপ হােসন আেমনা বগম দিলল উ ন আকন 6 1742701461 গৗরীপুর

706 01790055526 19529429409137299 মাঃ আ লু মা ান মাছাঃ মকমন নছা আ লু গফুর 6 1728049165 গৗরীপুর

707 01790055527 19527911447778241 মিরয়ম ইরে ছা আ জজ উ ন 6 1816390898 গৗরীপুর

708 01790055528 19527911447778246 আবুল কালাম হাওলাদার মােলকা বগম আতাহার উ ন হাওলাদার 6 1768225126 গৗরীপুর

709 01790055529 19507911447777484 কাজী মাঃ মাজাে ল হক আেমনা খাতন কাজী নুর মহা াদ 6 1713963657 গৗরীপুর

710 01790055530 19587911447777529 মাসাঃ আয়শা বগম ফািতমা বগম এতাজ উ ন 6 1778906514 গৗরীপুর

711 01790055531 19507911447777535 আি য়া বগম জ াতন নছা ইউনুচ মা া 6 1786110857 গৗরীপুর

712 01790055532 19557911447777975 হােজরা আেমনা খাতন মহ ত আলী হাওলাদার 6 1778893571 গৗরীপুর

713 01790055539 19527911447775023 মাসাঃ িপয়ারা বগম ির জয়া মাঃ হােসম হাওলাদার 6 1867803926 গৗরীপুর

714 01790055541 19551590602393087 লাল বানু িমনারা বগম মাঃ জালালা উ ীন 6 1771133624 গৗরীপুর

715 01790055554 19487911447778885 ছােলহা বগম আ জমন নছা আ লু হােমদ বপারী 6 1862943017 গৗরীপুর

716 01790055557 19487911447777644 ময়না মিত ফুলশান িবিব ছেফল মা া 6 1714855395 গৗরীপুর

717 01790055683 19437911447777530 আঃ রিশদ হাওলাদার ছরাতেনছা মাকেলজ উ ন 6 1747972817 গৗরীপুর

718 01790055684 19507911447777854 জাহানারা বগম সিফেমাে ছা আেফজ উ ন িসকদার 6 1759930406 গৗরীপুর

719 01790056673 19337911447777493 মাসাঃ সাহা ভানু ছােমদুন নছা মাকেলজ আলী হাওলাদার 6 1716353065 গৗরীপুর

720 01790056695 19537911447778063 আ লু ম ান খিলফা জিমনা খাতন জজালী খিলফা 6 1778063341 গৗরীপুর

721 01790056715 19527911447778276 মাসাঃ আেনায়ারা ফুল বানু বাকাউ াহ হাওলাদার 6 1799534491 গৗরীপুর

722 01790056716 19527911447778244 িপয়ারা ির জয়া নঈম উ ন িশকদার 6 1721483673 গৗরীপুর

723 01790056717 19587911447777754 িদল আরা বগম আ জমন নছা আঃ হািমদ আকন 6 1818636184 গৗরীপুর

724 01790056811 19587911447777818 মাছাঃ রনু বগম সামছরনাহার শাহাব উ ন হাওলাদার 6 1726267344 গৗরীপুর

725 01790056857 19577911447778363 মেনায়ারা বগম ফািতমা আিমর আলী খ কার 6 1795115402 গৗরীপুর

726 01790057775 19487911447778842 আি য়া খাতন ময়না িবিব মুত হােসম আলী 6 1754515312 গৗরীপুর

727 01790057802 19487911447777922 ছােলহা বগম আেনায়ারা বগম লহাজ উ ন হাওলাদার 6 1323786722 গৗরীপুর

728 01790057809 19537911447778141 মুনছর আকন ময়না িবিব হাসেমাতলী আকন 6 1763627314 গৗরীপুর

729 01790064485 19517911447778203 মাঃ মিফজরু রহমান আ জেমান নছা আঃ হািমদ আকন 6 1778736776 গৗরীপুর

730 01790064700 19527911447779789 আ লু খােলক হাওলাদার মাসাঃ আ জেতান নছা এফাজউ ন 6 1859180858 গৗরীপুর

731 01790065937 19577911447775502 আেনায়ারা বগম জিরনা বগম মাকেলজ ফরাজী 6 1721673851 গৗরীপুর

732 01790004214 19497911447779577 মকবুল আলী আকন আ জতন িবিব হােচন ন আকন 7 1319009551 গৗরীপুর

733 01790004218 19537911447780863 দেলায়ার হােসন আেবজান িবিব মহ ত আলী হাওলাদার 7 1704650893 গৗরীপুর

734 01790004370 19387911447780276 শামছল হক লালবানু িবিব সকা ার আলী আকন 7 1770614627 গৗরীপুর

735 01790004418 19537911447779976 আবুয়াল হােসন হাওলাদার নেহ ন নছা হােফজ উ ন 7 1314834008 গৗরীপুর

736 01790004425 19527911447779965 মুনছর মা া লালব চরাগািল মা া 7 1783828622 গৗরীপুর

737 01790004436 19387911447780296 মাঃ নু ল ইসলাম মা া চান ব অেহদ আলী মা া 7 1706654865 গৗরীপুর

738 01790004449 19471592039718436 আ রু রিশদ রােহলা খাতন আিমন উ ীন 7 1781618230 গৗরীপুর

739 01790004455 19507911447779338 মাঃ আলী হােসন ছিকনা বগম আ রু রহমান ফিকর 7 1645445902 গৗরীপুর

740 01790004458 19537911447780405 আ রু রিহম হাওলাদার মহেরন নছা মােফজ উ ন 7 1821434194 গৗরীপুর

741 01790004832 19357911447779979 মাকেছদ মা া লাল ব চরাগালী মা া 7 1323786352 গৗরীপুর

742 01790004834 19487911447780566 মাঃ সামছল হক হাওলাদার বািরমন নছা এনছান উ ন হাওলাদার 7 1764136049 গৗরীপুর

743 01790004839 19367911447779411 ছিকনা খাতন তারাপ জান িবিব নহাল ন 7 1795113428 গৗরীপুর

744 01790004847 19487911447780624 মাঃ হািনফ বয়াতী আেবতন িবিব মাখেলছ বয়াতী 7 1728453822 গৗরীপুর

745 01790005071 19517911447780409 মাঃ আ লু আ জজ হাওলাদার হািকমন নছা মাকেলজ উ ন 7 1775278934 গৗরীপুর

746 01790005096 19507911447779711 মাঃ হািকম মা ঝ আরব জান িবিব সজ ন মা ঝ 7 1714207908 গৗরীপুর

747 01790005327 19477911447780557 মাঃ শাহজাহান হাওলাদার হায়াতন নছা মাঃ মনাজ উ ন 7 1798424830 গৗরীপুর

748 01790005343 19377911447780991 হািছনা বগম লালব  বগম আঃ ম াফ তালুকদার 7 1783805748 গৗরীপুর

749 01790005439 19477911447779341 মাকেছদ আলী ফিকর ছিকনা িবিব আঃ রহমান ফিকর 7 1732148986 গৗরীপুর

750 01790005577 19287911447779313 জািমনা খাতন পবান বগম হােমজ ী সরদার 7 1757415854 গৗরীপুর

751 01790005655 19387911447780892 মাছাঃ হািলমা বগম িম জান িবিব কােছম ফরাজী 7 1771393213 গৗরীপুর

752 01790005699 19387911447780680 আেলয়া বগম নুর ভানু মকবুল মু ী 7 1735639625 গৗরীপুর

753 01790005707 19437911447780243 মাঃ মাফাে ল হাওলাদার সবুরজান িবিব বে  আলী হাওলাদার 7 1797178671 গৗরীপুর

754 01790005865 19487911447780341 রােকয়া বগম কদভানু কােছম ফিকর 7 1823368896 গৗরীপুর

755 01790005997 19487911447780917 সুলতান খা ঁ আেমনা বগম হােশম খা 7 1703454280 গৗরীপুর

756 01790006000 19487911447780773 মাঃ মা ার আলী খান জািমনা খাতন এেছন আলী খান 7 1307630352 গৗরীপুর

757 01790006003 19377911447782587 হােছন শিরফ হিতজান িবিব চান শরীফ 7 1743709439 গৗরীপুর

758 01790006005 19457911447780780 মাঃ রেফজ খা জেবদা িবিব ছােদন আলী খা 7 1714893650 গৗরীপুর

759 01790006007 19467911447779512 চািদয়া আিমনা বগম মাতাহার আলী খ কার 7 1789316068 গৗরীপুর

760 01790006097 19407911447780827 মাঃ আ ছু ছ ার সরদার মিকমে ছা নছা আছমত আলী সরদার 7 1713503864 গৗরীপুর

761 01790006126 19467911447779364 আঃ ম জদ হাওলাদার সাহাবানু জ াত আলী 7 1733652895 গৗরীপুর

762 01790006135 19527911447778644 আয়শা িছ কা ছরাতন আমেজদ গাজী 7 1795113345 গৗরীপুর

763 01790006334 19487911447780075 চানঁ ব জিরনা বগম ধলু হাওলাদার 7 1728195265 গৗরীপুর

764 01790006341 19387911447780320 মাঃ আ লু রিশদ হাওলাদার চান ব ছােদর উ ন হাওলাদার 7 1723867025 গৗরীপুর

765 01790007288 19517911447779399 মাঃ ইি স আলী হাওলাদার মেহ ে ছা বগম আ লু গিন হাওলাদার 7 1779708059 গৗরীপুর

766 01790007334 19407911447779347 আইয়ুব আলী সরদার শানাবান িবিব আবদুল ম জদ 7 1846287315 গৗরীপুর



767 01790007419 19387911447780801 আবদুল জিলল তালুকদার আেলকশন িবিব খিবর উ ন তালুকদার 7 1793705517 গৗরীপুর

768 01790007589 19407911447779705 মাঃ তানেজর আলী হাওলাদার সােমর তাবান কােছম আলী হাওলাদার 7 1785347350 গৗরীপুর

769 01790007639 19437911447780514 জি লা খাতন সানাবান িবিব মাঃ মাসেলম খান 7 1732057049 গৗরীপুর

770 01790007648 19487911447780492 আ রু রহমান ফিকর আয়ফুল িবিব আসমান ফিকর 7 1799741644 গৗরীপুর

771 01790007889 19447911447000004 আ রু রিহম ফুলু মেফজ খা ঁ 7 1746448376 গৗরীপুর

772 01790007902 19207911447780534 আিমেরান বগম জিরনা বগম হােসম হাওলাদার 7 1723022624 গৗরীপুর

773 01790008839 19377911447780822 মুনছর আলী সরদার আেবজান িবিব আজাহার সরদার 7 1300215810 গৗরীপুর

774 01790008855 19237911411805222 শািপয়া বগম রিহমা খাতন আফছার হাওলাদার 7 1799449691 গৗরীপুর

775 01790009003 19527911447779372 ছকা ার আলী হাওলাদার ফুলব  িবিব তারাপ আলী 7 1796880386 গৗরীপুর

776 01790009160 19457911447779543 মাঃ আনছার আলী আকন আেমনা বগম ছােলম ন আকন 7 1747229582 গৗরীপুর

777 01790009361 19377911447779814 মাসাঃ ছােলহা বগম সিমেরান নছা আ সু ছ ার আকন 7 1734465876 গৗরীপুর

778 01790009858 19377911447779747 মাঃ মাশােরফ হােসন মা া আিলেমান নছা ইউনুচ আলী মা া 7 1792416639 গৗরীপুর

779 01790009867 19537911447780425 মাছাঃ ফািতমা বগম জেবদা বগম রিহম উ ন আকন 7 1734581331 গৗরীপুর

780 01790009893 19467911447779441 বকুল িবিব জিরনা খাতন অেহদ আলী মা া 7 1729456188 গৗরীপুর

781 01790009902 19507911447000004 মাসাঃ আেলয়া বগম লালব চাে  আলী হাওলাদার 7 1720877895 গৗরীপুর

782 01790009905 19487911447780283 ির জয়া বগম সানাবান িবিব মাহন গাজী 7 1786227219 গৗরীপুর

783 01790009910 19587911447780400 জাি লা বগম লাল মান িবিব হােমজ উ ন হাওলাদার 7 1728395316 গৗরীপুর

784 01790009939 19487911447780877 আ লু লিতফ িময়া চ ন িবিব আঃ গফুর িময়া 7 1787246488 গৗরীপুর

785 01790009945 19277911447776410 মাঃ শিফজ উ ীন আকন জিুমনা িবিব মেছল উ ীন আকন 7 1316349427 গৗরীপুর

786 01790009958 19227911447779744 মাছাঃ নুরজাহান বগম খাতনজা সলাজ উ ন মু ী 7 1728415264 গৗরীপুর

787 01790009971 19557911447779567 মাঃ ইউনুচ আলী মা া রেবজান িবিব হােমজ উ ন মা া 7 1857723114 গৗরীপুর

788 01790009984 19457911447779492 আমেজদ আলী হাওলাদার সূযবান িবিব আক র আলী হাওলাদার 7 1705506716 গৗরীপুর

789 01790010526 19367911447783038 মাঃ মািনক হাওলাদার মাছাঃ ফুলব  বগম মাঃ ফজলুল হক হাওলাদার 7 1751653374 গৗরীপুর

790 01790011168 19347911447779528 মাঃ মুনসুর আলী ফরাজী জািমনা খাতন আফসার উ ন ফরাজী 7 1796661409 গৗরীপুর

791 01790015282 19527911447782779 মাছাঃ ফ জলা বগম মাছাঃ ফুলব মাঃ সয়দ আলী ফিকর 7 1788939416 গৗরীপুর

792 01790021202 19377911447779890 আ লু হািমদ আকন হায়াতন নছা আঃ রিশদ আকন 7 1818634433 গৗরীপুর

793 01790024023 19487911447780031 মাঃ মাজাে ল হক সবুরজান তম ন হাওলাদার 7 1738003996 গৗরীপুর

794 01790024459 19487911447780006 ইউসুফ হাওলাদার হিবজান নছা কিরম হাওলাদার 7 1799742947 গৗরীপুর

795 01790025906 19377911447780621 মাখন িবিব ফুকুরন নছা চরাগ আলী আকন 7 1740957780 গৗরীপুর

796 01790026579 19307911447780787 জিুমনা খাতন আেবজান নয়ান হাওলাদার 7 1761724592 গৗরীপুর

797 01790026638 19487911447779810 আ লু ম ান হাওলাদার খেতজান িবিব খিবর উ ন হাওলাদার 7 1304276350 গৗরীপুর

798 01790026642 19377911447779857 মাঃ মাকেছদ আলী িসকদার তা জমুন নছা ই ািহম িসকদার 7 1738563688 গৗরীপুর

799 01790026644 19457911447779808 মাঃ শিহদুল হাওলাদার মাছাঃ শহর ভানু খিবর উ ন হাওলাদার 7 1777935115 গৗরীপুর

800 01790026654 19327911447779856 আ লু রােশদ িসকদার তা জমুন নছা ই ািহম িসকদার 7 1736871680 গৗরীপুর

801 01790027288 19527911447779862 আ লু খােলক িসকদার মাছাঃ কুলসুম বগম এছাহাক িসকদার 7 1752296374 গৗরীপুর

802 01790027300 19497911447780641 মাঃ শামছল হক জমাদার মািনফ  িবিব হােসন আলী জামাদার 7 1752173712 গৗরীপুর

803 01790027302 19457911447780927 মাঃ আ লু লিতফ জমাদার ছরাতন নছা এছাহাক আলী জমাদার 7 1716006876 গৗরীপুর

804 01790027319 19517911447780698 মাঃ মাহাবুব হােসন ছফুরা বগম মা াজ উ ন জমা ার 7 1724465691 গৗরীপুর

805 01790027337 19407911447781006 আ লু রা াক গাজী কপ্পুরজান িবিব আ লু হােমদ গাজী 7 1786169106 গৗরীপুর

806 01790027341 19547911447780967 মাঃ আ লু আলীম ফিকর জহরা িবিব আলী আকবর ফিকর 7 1795451674 গৗরীপুর

807 01790027352 19587911447779342 আিমেরানেনছা নুরভানু িবিব মাছেলম সরদার 7 1305070748 গৗরীপুর

808 01790028330 19537911447780712 মাঃ আকা ার জমাদার মািনক  িবিব হােচন আলী জমাদার 7 1764317358 গৗরীপুর

809 01790028687 19517911447780347 মাদাে র পহলান ফুলবানু বগম মপিছ পহলান 7 1780014894 গৗরীপুর

810 01790029424 19477911447779858 মাছাঃ সািফয়া খাতন নুরজাহান লহাজ উ ন হাওলাদার 7 1858440229 গৗরীপুর

811 01790029487 19437911447779428 হািফজা বগম কদভানু িবিব ইসমাইল সরদার 7 1766441048 গৗরীপুর

812 01790029949 19587911447780042 জাহানারা বগম মানছরা আবদুল আলী হাওলাদার 7 1752789481 গৗরীপুর

813 01790030621 19437911447780376 মাঃ আ াব আলী হাওলাদার জিরনা িবিব কালু হাওলাদার 7 1300254956 গৗরীপুর

814 01790030771 19387911447780394 মাছাঃ শহর বানু বগম মেহ ে ছা মােফজ উ ীন হাওলাদার 7 1752699160 গৗরীপুর

815 01790036147 19487911447779628 সবুর জান সানাব আেফজ উ ন হাওলাদার 7 1754355973 গৗরীপুর

816 01790036632 19507911447780532 আলী আহ দ আিছয়া খাতন নবাব আলী কিবরাজ 7 1760701259 গৗরীপুর

817 01790037256 19347911447780671 মাছাঃ লালব  বগম পাখী বগম হােমজ উ ন 7 1304372925 গৗরীপুর

818 01790037322 19467911447781255 দুলাল বপারী সােব ী সু রী নকুেল র বপারী 7 1747846644 গৗরীপুর

819 01790037335 8690958320 মাঃ আ লু কােদর হাওলাদার সুেমত বান িবিব ফজেল আলী হাওলাদার 7 1796279368 গৗরীপুর

820 01790038370 19507911447779602 গৗরা  রজক দাস সানা রানী িবজয় রজক দাস 7 1749788806 গৗরীপুর

821 01790041089 19587911447780294 কিহনুর বগম কিরেমান নছা ফয়েজার আলী আকন 7 1706652787 গৗরীপুর

822 01790052399 19554794510333320 আঃ খােলক জেবদা বগম খারেশদ হাওলাদার 7 1759206906 গৗরীপুর

823 01790052522 19547911447780997 তয়াবুর রহমান সানাবান িবিব আ লু ম জদ হাওলাদার 7 1765898573 গৗরীপুর

824 01790052526 19527911447779262 ম জবর রহমান ছিফয়া বগম তম ন হাওলাদার 7 1788667273 গৗরীপুর

825 01790052538 19427911447780888 রািবয়া বগম কুলসুম িবিব এছমাইল িময়া 7 1716917083 গৗরীপুর

826 01790052567 19527911447780689 আ লু গিন িসকদার কুলসুম িবিব গগন আলী িসকদার 7 1739930782 গৗরীপুর

827 01790053826 19387911447779982 ছােলহা বগম আলী মুন নছা ইউনুছ আলী মা া 7 1705572865 গৗরীপুর

828 01790053828 19527911447779445 সুভািষনী রাধা রানী রাজ কুমার 7 1727400914 গৗরীপুর

829 01790053831 19521592039921928 মাঃ ছকা র আলী চরাতন নছা মুিমনু ীন হাওলাদার 7 1785851348 গৗরীপুর

830 01790053832 19557911447779712 মাছাঃ তােহরা বগম আেলতন িবিব তিছম উ ন জামা ার 7 1798471667 গৗরীপুর



831 01790053833 19457911447779545 আি য়া খাতন মিরয়ম বগম হােতম ফরাজী 7 1312642970 গৗরীপুর

832 01790053834 19477911447780947 তয়ব আলী হাওলাদার হােমতে ছা মা াজ উ ন হাওলাদার 7 1736450401 গৗরীপুর

833 01790053839 19557911447779354 মাঃ আ াব আলী রািবয়া খাতন শরাজলু হক 7 1749718201 গৗরীপুর

834 01790053842 19547911447779368 মাঃ জয়নাল হাওলাদার সূযবান িবিব আকা ার আলী 7 1783529846 গৗরীপুর

835 01790053857 19537911447771036 আ লু বােরক হাওলাদার ময়ফুল িবিব আইয়ুব আলী হাওলাদার 7 1705621033 গৗরীপুর

836 01790053858 19477911447779444 মিন নাথ হালদার দুধ রখা বালা চ  কুমার বালা 7 1755385853 গৗরীপুর

837 01790053862 19487911447779487 শফালী বগম ফািতমা বগম করামত আিল আকন 7 1706373068 গৗরীপুর

838 01790053863 19537911447780327 মাঃ উ জর আলী জমা ার মাছাঃ ির জয়া বগম আ রু রিশদ জমা ার 7 1749053599 গৗরীপুর

839 01790053869 19517911447779409 আঃ ছ ার হাওলাদার তারাপ জান িবিব নহাল ন হাওলাদার 7 1706052749 গৗরীপুর

840 01790053870 19557911447779505 আ াব আলী মু ভানু িবিব আ লু মু 7 1818636589 গৗরীপুর

841 01790053880 19517911447780635 ছােলহা বগম শাহাভানু মেছল উ ন হাওলাদার 7 1700625761 গৗরীপুর

842 01790054615 19507911447780239 ওহাব আকন মিতজান িবিব ইসমাইল আকন 7 1753965560 গৗরীপুর

843 01790054616 19517911447779613 নুর শাজাহান হাওলাদার আেমনা খাতন নুর মাহা দ হাওলাদার 7 1705620454 গৗরীপুর

844 01790054617 19427911447780783 আঃ হািকম হাওলাদার চান ব  িবিব কােছম আলী হাওলাদার 7 1751232831 গৗরীপুর

845 01790054621 19487911447780357 িপয়ারা বগম ফুল ব  বগম আফেছর আকন 7 1729788681 গৗরীপুর

846 01790054921 19377911447780629 ছিকনা বগম জহরা বগম রিহম উ ন হাওলাদার 7 1301742214 গৗরীপুর

847 01790054922 19377911447779729 মাঃ তয়ব আলী মা ঝ কদভানু সায়জ ন মা ঝ 7 1747827687 গৗরীপুর

848 01790054923 19357911447780512 শফালী বগম হািলমন নছা ওেহজ উ ন হাওলাদার 7 1746768295 গৗরীপুর

849 01790054924 19387911447780381 আহ দ আলী হাওলাদার সয়েদন নছা মেফজ উ ন হাওলাদার 7 1780014990 গৗরীপুর

850 01790054928 19437911447779595 মােলকা বগম সামেমত বান জেবদ আলী জমা ার 7 1323786307 গৗরীপুর

851 01790054930 19437911447780531 আকা ার ফরাজী উদয় ভানু হােমজ উ ন ফরাজী 7 1743648463 গৗরীপুর

852 01790054933 19427911447779739 আ লু ম জদ হাওলাদার সানাব লহাজ উ ন হাওলাদার 7 1727088489 গৗরীপুর

853 01790055614 19513313047067023 মাঃ জাহা ীর হােসন রােবয়া খাতন আইজু ন 7 1726503692 গৗরীপুর

854 01790055615 19574714057515074 জাহানারা বগম আি য়া খাতন হােসম জামা ার 7 1893309067 গৗরীপুর

855 01790055971 19517911447779695 আঃ বােরক হাওলাদার মাসা াৎ নুরজাহান বগম আঃ হােমদ হাওলাদার 7 1781838066 গৗরীপুর

856 01790056686 19432697408868461 মাঃ আ লু কােদর হাওলাদার সুেমত বান িবিব ফজেল আলী হাওলাদার 7 1715123870 গৗরীপুর

857 01790056691 19507911447780820 মাঃ ওচমান গিন সরদার শাহাভানু মাদাে র আলী সরদার 7 1763351262 গৗরীপুর

858 01790056692 19577911447780850 মমতাজ বগম মাসাঃ সয়দুে ছা আঃ জ ার হাওলাদার 7 1721653640 গৗরীপুর

859 01790056696 19457911447780739 মাঃ সিফজ উ ন হাওলাদার আেমনা খাতন এ াজ উ ন হাওলাদার 7 1746840226 গৗরীপুর

860 01790056698 19417911447779408 আ লু জ ার হাওলাদার তারাপজান িবিব নহাল উ ন হাওলাদার 7 1724770458 গৗরীপুর

861 01790057772 19407911447779515 উরফুল িবিব আেমনা বগম ইসমাইল হাওলাদার 7 1731194063 গৗরীপুর

862 01790057776 19507911447779603 সুিম া রানী সািব ী রানী িনিশকা  দাস 7 1741370072 গৗরীপুর

863 01790057777 19487911447781811 মাসাঃ নািছমা খাতন আিকমন িবিব মাহে ল আলী 7 1706682214 গৗরীপুর

864 01790057778 19377911447780898 হকুম আলী খান তারাবজান আফজাল খা 7 1775930927 গৗরীপুর

865 01790057780 19467911447779610 মাঃ লাল িময়া িশকদার ফুল বানু বগম ছ  িশকদার 7 1748345650 গৗরীপুর

866 01790057781 19557911447780935 শাহ আলম ফরাজী মেরজান িবিব কােছম আলী ফরাজী 7 1777911203 গৗরীপুর

867 01790057782 19487911447780561 রিহমন নছা নু ে ছা কােমজ উ ন হাওলাদার 7 1909453844 গৗরীপুর

868 01790057783 19377911447780901 মাছাঃ রািহমা বগম মেহর নছা মােফজ উ ন হাওলাদার 7 1753013952 গৗরীপুর

869 01790057784 19447911447779800 মােমনা খাতন মাছাঃ ফািতমা মাবারক আলী মীর 7 1770485549 গৗরীপুর

870 01790057785 19387911447780372 ময়ন ীন হাওলাদার চান ব হােফজ উ ন হাওলাদার 7 1319612534 গৗরীপুর

871 01790057786 19547911447780871 মাছাঃ মিরয়ম বগম মাছাঃ হািলমন আকুব আলী খা কার 7 1721989544 গৗরীপুর

872 01790057787 19537911447779376 চ িন িবিব রেবজান িবিব ইেফল ী মৃধা 7 1821402364 গৗরীপুর

873 01790057788 19257911447779847 আ ছু ছামাদ হাওলাদার কদভানু বগম আছমত আলী হাওলাদার 7 1852508568 গৗরীপুর

874 01790057789 19447911447780322 মাছাঃ নুরবানু বগম জিরনা িবিব আিমন উ ন হাওলাদর 7 1761430942 গৗরীপুর

875 01790057790 19537911447780281 লিতফন নছা মিরয়ম িবিব আলকাজ উ ন 7 1706911079 গৗরীপুর

876 01790057791 19477911447779818 মাসাঃ সুিফয়া খাতন মাজ ুিবিব তিছম উ ন হাওলাদার 7 1323431312 গৗরীপুর

877 01790057793 19557911447780315 মােশদা বগম হায়তন িবিব মাঃ মাকেছদ তাশলদার 7 1840810226 গৗরীপুর

878 01790057794 19377911447779835 মাঃ মুনছর মা া ময়জান িবিব ওয়ােজদ আলী মা া 7 1711936589 গৗরীপুর

879 01790057795 19517911447779877 মাঃ হােচন তালুকদার মাছাঃ হািলমা নািসর উ ন তালুকদার 7 1745848797 গৗরীপুর

880 01790057796 19557911447780591 মাঃ মা ফা জমাদার ফািতমা বগম মাঃ মকবুল আলী জামা ার 7 1752365690 গৗরীপুর

881 01790057798 19497911447780961 আ সু ছােমদ ফরাজী আিছয়া খাতন মহা দ আলী ফরাজী 7 1765533171 গৗরীপুর

882 01790057799 19537911447780920 মাঃ নািসর উ ন জমা ার মাসাঃ আেমনা বগম আঃ ম জদ জমাদার 7 1919781499 গৗরীপুর

883 01790057800 19487911411809110 খািদজা বগম ফােতমা লালু তালুকদার 7 1728811393 গৗরীপুর

884 01790057801 19517911447780628 মাঃ বলােয়ত হােসন আেমনা বগম পবন আলী িসকদার 7 1772793997 গৗরীপুর

885 01790057803 19557911447777920 মাদাে র আলী হাওলাদার হােজরা বগম আবদুল রিশদ হাওলাদার 7 1707762351 গৗরীপুর

886 01790057804 19427911447780980 মা ফা হাওলাদার জি লা িবিব আিবদ আলী হাওলাদার 7 1736159059 গৗরীপুর

887 01790064368 19477911447780905 আেমনা বগম আিকমন নছা মাকেলজ উ ন 7 1746428607 গৗরীপুর

888 01790064699 19577911447779365 ফািতমা বগম নুরভানু িবিব আ লু আলী মু ী 7 1723760608 গৗরীপুর

889 01790065772 19467911447779571 ির জয়া বগম আয়শা বগম সরাব ন হাওলাদার 7 1771095286 গৗরীপুর

890 01790065935 19587911447780816 মাছাঃ রােকয়া আেমনা বগম মহা াদ আলী হাওলাদার 7 1726664211 গৗরীপুর

891 01790065939 19577911447775229 ফােতমা বগম জিরনা আ লু জ ার আকন 7 1794741762 গৗরীপুর

892 01790066832 19507911447782917 মাছাঃ জাহানারা বগম জিরনা বগম উ ত আলী খা 7 1309588785 গৗরীপুর

893 01790069868 19437911447780364 আ লু লিতফ হাওলাদার মােলকা আঃ গিন হাওলাদার 7 1757594209 গৗরীপুর

894 01790004415 19437911447781889 মাঃ মৗেজ আলী হাওলাদার আিছয়া খাতন নছার উ ন হাওলাদার 8 1788648321 গৗরীপুর



895 01790004446 19437911447781906 মাঃ মাকেছদ আলী খানঁ এরাতন নছা হািফজ উ ন খানঁ 8 1718638637 গৗরীপুর

896 01790004464 19487911447777459 মাছাঃ আেমনা বগম নাজমা বগম হাচান মু 8 1736800046 গৗরীপুর

897 01790004484 19507911447781475 মাছাঃ সফালী হািকেমান ইনুচ মা া 8 1788865152 গৗরীপুর

898 01790004520 19337911447781380 মাঃ সােমদ হাওলাদার হােজরা বগম হােফজ হাওলাদার 8 1772450172 গৗরীপুর

899 01790004523 19547911447781973 মাঃ মিহউ ন হাওলাদার মেহ ন নছা হােসম হাওলাদার 8 1738067489 গৗরীপুর

900 01790004526 19527911447781756 মাছাঃ িপয়ারা বগম রিহমা বগম আজাহার গাজী 8 1768479755 গৗরীপুর

901 01790004813 19487911447781550 মাঃ ফজলুল হক মাছাঃ ফুলেসান িবিব হােচন আিল আকন 8 1309166882 গৗরীপুর

902 01790004858 19427911447781267 ি য়াবালা সরকার সুরবালা সূযকা  হাওলাদার 8 1300217102 গৗরীপুর

903 01790004864 19387911447781384 মাঃ হািনফ আ জমে ছা বগম অেরছ আলী হাওলাদার 8 1322123609 গৗরীপুর

904 01790004907 19437911447781399 নুরেমাহা দ গাজী সাবাতেনছা আ লু কােদর 8 1778738043 গৗরীপুর

905 01790004988 19457911447000001 মাঃ ইউসুফ চৗধুরী ফুলভানু এজাহার চৗিকদার 8 1310877630 গৗরীপুর

906 01790005057 19377911447781162 কুসুম রানী ময়না রানী গাপাল সুতার 8 1791703434 গৗরীপুর

907 01790005061 19327911447781125 অিময় বালা সানা মালা চ  কা  িসকদার 8 1750435395 গৗরীপুর

908 01790005113 19527911447782191 মাশােরফ গাজী জয় িন িবিব আ লু হােমদ গাজী 8 1792502122 গৗরীপুর

909 01790005224 19387911447782242 আ লু ম জদ হাওলাদার সবুরজান িবিব জয়ন উ ন হাওলাদার 8 1880498147 গৗরীপুর

910 01790005250 19537911447781904 মাঃ হািববুর রহমান খান আয়মন িবিব িসকা ার আলী খান 8 1741764333 গৗরীপুর

911 01790005312 19527911447781239 নারায়ান চ ময়না রানী দেব  নাথ বপারী 8 1734266312 গৗরীপুর

912 01790005329 19437911447781241 কিলনী চ সােব ী নকুেল র 8 1723229619 গৗরীপুর

913 01790005346 19487911447781943 মাঃ নু ল ইসলাম রেবজন িবিব হােমজ উ ন হাং 8 1766404138 গৗরীপুর

914 01790005359 19487911447782035 মাছাঃ সুিফয়া বগম আয়নব িবিব নছার উ ন 8 1716521457 গৗরীপুর

915 01790005437 19527911447781593 মাছাঃ রােকয়া বগম আেমনা খাতন তােছন উ ন আকন 8 1701119384 গৗরীপুর

916 01790005580 19437911447781313 আ লু আ জজ আকন আরব জান িবিব করামত আলী আকন 8 1733838758 গৗরীপুর

917 01790005581 19537911447781309 আেলয়া বগম সফুরা খাতন সকা ার আলী খা ঁ 8 1715014708 গৗরীপুর

918 01790005588 19447911447781774 মাঃ আতাহার আলী গাজী আিছয়া বগম আ লু কােছম গাজী 8 1737911314 গৗরীপুর

919 01790005595 19457911447781113 িবভতী ভষন রায় তর ীিন রানী মুকু  িবহারী রায় 8 1795717518 গৗরীপুর

920 01790005681 19337911447781820 মাঃ সিফজউ ন খানঁ সূযবান িবিব ইসমাইল খানঁ 8 1790619437 গৗরীপুর

921 01790005684 19537911447781637 ফজলুল হক মাল া সােমরেতাবান িবিব আেনচ মাল া 8 1738018748 গৗরীপুর

922 01790005693 19537911447781395 মােলকা বগম সািরয়া বগম মেসল কা ানী 8 1323786252 গৗরীপুর

923 01790005697 19387911447781497 নুরজাহান বগম ফািতমা মিমন ন 8 1718198629 গৗরীপুর

924 01790005794 19507911447781457 নুরইসলাম হাওলাদার আেমনা ইমানউ ন 8 1797348225 গৗরীপুর

925 01790005800 19417911447781788 মাঃ ম গাজী ময়ফুল িবিব মদন গাজী 8 1797400938 গৗরীপুর

926 01790005802 19537911447781075 িকরন বালা  বালা শরৎ কুমার বপারী 8 1756589242 গৗরীপুর

927 01790005824 19507911447781631 মাঃ শাহজাহান হাওলাদার রােবয়া বগম মাকেছদ আলী হাওলাদার 8 1823369107 গৗরীপুর

928 01790005830 19387911447781425 আ লু হািকম হাওলাদার লাল ব এফাজ ন হাওলাদার 8 1723733138 গৗরীপুর

929 01790005870 19332695046965879 সাহরাব হােসন চৗধুরী জয়বুন িবিব মাজাফ্ফর আলী চৗধুরী 8 1304486249 গৗরীপুর

930 01790005894 19487911447781618 মাঃ হােতম আলী ব াপরী আেমনা ছইম ন 8 1723121824 গৗরীপুর

931 01790006023 19507911447779385 মাঃ ফজলুর রহমান ছরাতন নছা মাবােরক আলী 8 1799868504 গৗরীপুর

932 01790006089 19537911447779352 িছ ক িসকদার আ জমন বগম হােসম আলী িসকদার 8 1756219658 গৗরীপুর

933 01790006137 19387911447781810 মাঃ মুনছর আলী মু ী জানুিবিব আলী মু ী 8 1788792376 গৗরীপুর

934 01790006146 19487911447779555 মােলকা বগম রািবয়া বগম সাকােয়ত আলী হাওলাদার 8 1731038157 গৗরীপুর

935 01790006357 19387911447781834 মেনারা বগম তহিমনা বগম কদম আলী 8 1743508906 গৗরীপুর

936 01790007262 19407911447781156 কল ানী রানী সািব ী রানী সতীশ চ  মধৃা 8 1731144393 গৗরীপুর

937 01790007295 19507911447781333 মাঃ ফজলুল হক আকন হায়াতে ছা নহাল উ ন আকন 8 1793363602 গৗরীপুর

938 01790007312 19517911447782130 মাঃ শাহজাহান চৗধুরী হািববুন নছা আেকজ উ ন চৗধুরী 8 1310217771 গৗরীপুর

939 01790007780 19487911447781724 মাছাঃ ফিরদা বগম মাছাঃ নুজাহান আ রু রিশদ 8 1892547265 গৗরীপুর

940 01790007790 19337911447781503 মাঃ মাবারক আলী পাড় জিমলা খাতন নবাব আলী পাড় 8 1772064798 গৗরীপুর

941 01790008850 19407911447781556 মাছাঃ হািলমা ময়ফুল ইসাহাক 8 1797347836 গৗরীপুর

942 01790008874 19487911447781650 মাছাঃ আয়মান িবিব আইফুল িবিব শজ উ ন 8 1768184628 গৗরীপুর

943 01790008896 19487911447782045 মাঃ মৗেজ আিল খান সেম  বানু এেলম দার খান 8 1753095494 গৗরীপুর

944 01790009017 19437911447781264 যুিদ  ঘরামী সুখী রানী নগর বাসী ঘরামী 8 1733193649 গৗরীপুর

945 01790009020 19477911447781089 আ লু কােদর হাওলাদার জািমনা খাতন মিমন উ ন হাওলাদার 8 1797193872 গৗরীপুর

946 01790009140 19427911447781053 সানাই রাণী িহমা ীনী কািলদাস কুলু 8 1770019998 গৗরীপুর

947 01790011023 19487911447781342 মাঃ শাহজাহান আকন আিছয়া খাতন িসরাজলু হক আকন 8 1729838083 গৗরীপুর

948 01790011025 19487911447781248 সুভাস সরকার জােমনী বালা অন  কুমার সরকার 8 1729839271 গৗরীপুর

949 01790023942 19557328513168625 মাঃ মাজাে ল হক নূরজাহান বগম ইয়াকুব আলী হাওলাদার 8 1758362150 গৗরীপুর

950 01790024009 19577911447781187 সু মা রানী  বালা হেম  িব াস 8 1795113241 গৗরীপুর

951 01790024452 19287911447781653 আ লু ম জদ মু ী চানভ  িবিব মাঃ কদম আলী মু ী 8 1766596126 গৗরীপুর

952 01790025686 19557911447781749 মাঃ শাহ ্ গাজী ময়না িবিব হােতম আলী গাজী 8 1729598033 গৗরীপুর

953 01790025754 19387911447782074 মাসাঃ কুলসুম বগম রিহমন িবিব মেফজ গাজী 8 1322123604 গৗরীপুর

954 01790026681 19527911447782205 মাহা দ আলী হাওলাদার সানা বান জয়নউ ন হাওলাদার 8 1776049866 গৗরীপুর

955 01790027327 19587911447781343 মাছাঃ আেলয়া বগম হােজরা বগম সয়দ আলী হাওলাদার 8 1747727967 গৗরীপুর

956 01790027478 19507911447773065 িচ  র ন দাস চা  বালা দাস মেহ  চ  দাস 8 1705619605 গৗরীপুর

957 01790028339 19517911447781634 আ রু রহমান চৗধুরী ফােতমা খাতন মহ ত আলী 8 1764517152 গৗরীপুর

958 01790028345 19477911447781516 মাঃ হািববুর রহমান গাজী তাকাব জান িবিব নবাব আলী গাজী 8 1312836662 গৗরীপুর



959 01790028349 19507911447000001 মাসাঃ ির জয়া বগম মাসাঃ অঞ্জ ু বগম ম জদ আকন 8 1714409265 গৗরীপুর

960 01790028371 19487911447781286 সফুরা খাতন আেমনা িবিব তজা র আলী 8 1711708114 গৗরীপুর

961 01790028379 19527911447781038 কুসুম রানী সারধা মিন ই  মিন এদবার 8 1716978658 গৗরীপুর

962 01790028388 19357911447781809 মাছাঃ সােমরেতা বানু কৎবানু মাঃ এলকাছ উ ন মু ী 8 1818636118 গৗরীপুর

963 01790028391 19427911447781169 সরজ ুবালা মািনকা সু রী তরনী মাহন মজমুদার 8 1714906424 গৗরীপুর

964 01790028393 19577911447781660 মাছাঃ িপয়ারা বগম আয়শা বগম নু ল হক 8 1798616570 গৗরীপুর

965 01790028523 19477911447783523 মাছাঃ আিমরন নছা মাছা সুরেজাবান মাঃ মাকেলছ উ ন হাওলাদার 8 1785925564 গৗরীপুর

966 01790028529 19487911447781821 মাছাঃ মুকুেলেনছা বগম সয়েদন নছা িসরাজউ ীন কাজী 8 1712329828 গৗরীপুর

967 01790028534 19437911447781137 িবরালা রানী শা  রানী হালদার চয়ামিন 8 1721188676 গৗরীপুর

968 01790028543 19487911447781693 মাছাঃ মেনায়ারা বগম আে বান আেশদ আলী 8 1756334790 গৗরীপুর

969 01790028545 19527911447781114 িকরন বালা অবলা রাণী অ দা হাওলাদার 8 1760779905 গৗরীপুর

970 01790028550 19527911447781237 অ লী লাবন নীল কা  সম ার 8 1645448418 গৗরীপুর

971 01790028569 19477911447781103 কুসুম রানী  বালা সূয কা 8 1731534390 গৗরীপুর

972 01790028574 19504792102023745 মাঃ আ লু হািলম হাওলাদার মাসাঃ কদবানু িবিব আঃ রিশদ 8 1711359744 গৗরীপুর

973 01790028579 19477911447781072 অবনী ভষন রায় সুিশলা রানী অ দা চরন রায় 8 1728000353 গৗরীপুর

974 01790028605 19557911447781073 বকুল রানী রাধা ল ী ি েরাদ চ  বপারী 8 1731193435 গৗরীপুর

975 01790028627 19487911447782103 মাঃ মুনছর আলী মাকছদা বগম আজাহার উ ন হাওলাদার 8 1323428292 গৗরীপুর

976 01790028641 19497911447781296 মাহা দ জাহা ীর হােসন খায় ে ছা জেবদ আলী হাওলাদার 8 1749656344 গৗরীপুর

977 01790028658 19577911447783644 মাছাঃ নুরবানু বগম মাছাঃ হােজরা বগম মাঃ জ াত আলী আকন 8 1749538479 গৗরীপুর

978 01790028694 19577911447781068 অিমতা রানী সুিশলা রানী পেরশ চ  িম ী 8 1757433478 গৗরীপুর

979 01790029484 19557911447781361 লিতফ জামা ার আিছয়া বগম ম জদ জামা ার 8 1735604884 গৗরীপুর

980 01790030561 19537911447781882 মাঃ সিলম হাওলাদার ছােহরা খাতন মাতাহার হাওলাদার 8 1741506691 গৗরীপুর

981 01790030567 19547911447781621 মাঃ আবুল হাসাইন হাওলাদার হািলমা খাতন জােবদ আলী হাওলাদার 8 1727247771 গৗরীপুর

982 01790030578 19487911447781579 মাছাঃ ির জয়া সুরাতন নছা সুলতান খাজা 8 1786140938 গৗরীপুর

983 01790030580 19487911447781482 মাছাঃ চ বান মাছাঃ জিরনা ছ ার 8 1732037944 গৗরীপুর

984 01790030581 19587911447781359 রােবয়া খাতন সয়দুে ছা মাকেছদ খান 8 1782423355 গৗরীপুর

985 01790030582 19547911447781139 আঃ ওহাব হাওলাদার অজবুান িবিব কােদর 8 1795113553 গৗরীপুর

986 01790030585 19517911447781390 আবদুল লিতফ হাওলাদার ফুলসন িবিব মনহাজ উ ীন হাওলাদার 8 1710159558 গৗরীপুর

987 01790030587 19487911447782209 মাঃ সুলতান হাওলাদার হািকেমান নছা খিললুর রহমান 8 1777532405 গৗরীপুর

988 01790030651 19587911447781969 আকিলমা বগম আেলকজান িবিব িসকা ার আলী হাওলাদার 8 1796670896 গৗরীপুর

989 01790031389 19487911447781967 পা ল বগম দুধ মেহর ওয়ােরজ গাজী 8 1745637158 গৗরীপুর

990 01790031982 19587911447781654 মাছাঃ আিছয়া খাতন এলাচী বগম জ াত আলী হাওলাদার 8 1729598823 গৗরীপুর

991 01790035239 19537911447781468 মাছাঃ জিমলা খানম কিরেমান রিফজউ ন 8 1718149770 গৗরীপুর

992 01790035629 19327911447781958 মাঃ আজাহার হাওলাদার চানব হােমজ উ ন হাওলাদার 8 1321530842 গৗরীপুর

993 01790036653 19587911447781424 আেমনা খাতন হােসন বানু মাতাহার িময়া 8 1772674389 গৗরীপুর

994 01790036655 19577911447781849 সািহরা বগম আেমনা বগম িহ ত আলী আকন 8 1778597928 গৗরীপুর

995 01790036656 19507911447781520 মাঃ তাকাে র আলী মধৃা মাছাঃ জিরনা বগম মাঃ আিনচ উ ন 8 1628095354 গৗরীপুর

996 01790036662 19557911447781611 মাঃ আবু হািনপ গাজী আয়রন িবিব ইয়ািসন গাজী 8 1795592390 গৗরীপুর

997 01790036667 19587911447769679 হাসেনয়ারা বগম আিছয়া বগম আ লু হািকম আকন 8 1721902548 গৗরীপুর

998 01790036671 19587911447781883 চহরা বগম রিহমা বগম হােতম আলী হাওলাদার 8 1749538804 গৗরীপুর

999 01790036674 19487911447781574 মাছাঃ িপয়ারা আকিলমা আমজাদ আলী 8 1715613979 গৗরীপুর

1000 01790036677 19537911447781917 মাছাঃ সাহাবানু বগম আিকেমান নছা মাহতাব উ ন গাজী 8 1715452199 গৗরীপুর

1001 01790036680 19537911447781862 ির জয়া বগম হািলমা বগম মনাজ উ ীন হাওলাদার 8 1750165492 গৗরীপুর

1002 01790036682 19487911447781861 আ সু ছাবাহান হাওলাদার জিমনা খাতন সিফউ ীন হাওলাদার 8 1771937019 গৗরীপুর

1003 01790037334 19477911447782888 মাছাঃ িবলিকস বগম আঞ্জমুান িবিব আঃ হােমদ হাওলাদার 8 1726567756 গৗরীপুর

1004 01790039832 19457911447781916 আ লু মা ান হাওলাদার জয়নব িবিব হািফজ উ ন হাওলাদার 8 1741208595 গৗরীপুর

1005 01790052524 19487911447781506 মাছাঃ জহরা বগম আি য়া জয়নাল খান 8 1735455982 গৗরীপুর

1006 01790052539 19407911447782924 মাছাঃ আি য়া বগম কদবনু িবিব কালাই হাওলাদার 8 1755391419 গৗরীপুর

1007 01790052542 19577911447781063 আ না রানী সািব  রানী লিলত কৃতনীয়া 8 1853281851 গৗরীপুর

1008 01790052589 19557911447781377 মেনায়ারা বগম চান ব র ব আলী আকন 8 1795191897 গৗরীপুর

1009 01790054700 19477911447782862 মাছাঃ গালবানু হােজরা বগম নুর মাহা দ বপারী 8 1706820658 গৗরীপুর

1010 01790054705 19527911447784049 আ রু রহমান হাওলাদার জয়ফুল বগম মহ ত আলী হাওলাদার 8 1742762865 গৗরীপুর

1011 01790056666 19487911447781979 আ লু কােদর হাওলাদার ির জয়া খাতন মাছেলম আলী হাওলাদার 8 1719968157 গৗরীপুর

1012 01790057767 3296498839 আ: ম জদ আকন আরব জান িবিব করামত আলী আকন 8 1705896151 গৗরীপুর

1013 01790058783 19437911447781358 আ লু ম জদ খান রবী জান এনতাজ উ ন খান 8 1741342505 গৗরীপুর

1014 01790004204 19387911447783488 মাছাঃ তাজেনহার বগম সানা ভরত ওয়ােরজ আলী হাওলাদার 9 1711237126 গৗরীপুর

1015 01790004371 19477911447784204 মাঃ চান িমঞা আয়ােতান নছা মনাজ উ ন পাহলান 9 1718425017 গৗরীপুর

1016 01790004376 19307911447782627 মাঃ আবুল হােসম হাওলাদার আয়মন িবিব মেফজউ ীন হাওলাদার 9 1758632340 গৗরীপুর

1017 01790004422 19427911447783574 মাঃ বলােয়ত হােসন হািকমন নছা মুত আনসার উ ন হাওলাদার 9 1756606387 গৗরীপুর

1018 01790004433 19527911447782784 মাঃ চােঁ  আলী হাওলাদার মাছাঃ হােমতন নছা ছােদম আলী হাওলাদার 9 1775279514 গৗরীপুর

1019 01790004470 19477911447782939 মাছাঃ ছােলহা বগম হািকমন িবিব তােছন উ ীন হাওলাদার 9 1788793057 গৗরীপুর

1020 01790004485 19374717513605672 আ লু খােলক আেমনা খাতন ছ  ুতালুকদার 9 1738872668 গৗরীপুর

1021 01790004805 19527911447783539 মাঃ কদম আলী হাওলাদার মাছাঃ হায়াতন নছা মাঃ মাকেছদ আিল হাওলাদার 9 1782417979 গৗরীপুর

1022 01790004808 19557911447782897 মাছাঃ সািফয়া বগম জিরনা মা াজ উ ীন হাওলাদার 9 1725548345 গৗরীপুর



1023 01790004815 19477911447783545 মাছাঃ আয়শা বগম মাছাঃ ল াতে ছা মাছাঃ আ লু কােদর হাওলাদার 9 1323021660 গৗরীপুর

1024 01790004817 19527911447782768 মাঃ মাদাে র মধৃা মাছাঃ চা  বগম আ লু আ জজ মধৃা 9 1783407661 গৗরীপুর

1025 01790004821 19367911447782822 মাছাঃ সািফয়া বগম রিহমা বগম ই ািহম ফরাজী 9 1823371472 গৗরীপুর

1026 01790004841 19467911447782585 আ রু রহমান ফরাজী হােজরা বগম আলফাজ উ ীন ফরাজী 9 1779470486 গৗরীপুর

1027 01790004883 19517911447783836 মাঃ দিলল উ ন হাওলাদার ির জয়া খাতন আেদল উ ন হাওলাদার 9 1778449877 গৗরীপুর

1028 01790005091 19457911447782837 মাছাঃ জােমনা বগম সবুরজান িবিব লাহ তালুকদার 9 1762169638 গৗরীপুর

1029 01790005140 19477911447783076 আ লু হািকম হাওলাদার ময়েমান িবিব বুরজকু আলী হাওলাদার 9 1754430269 গৗরীপুর

1030 01790005278 19327911447782901 মাঃ আ লু হােমদ হাওলাদার জয়েগান িবিব আেয়জ উ ন হাওলাদার 9 1322123526 গৗরীপুর

1031 01790005417 19527911447783807 মাঃ মুনছর আিল হাওলাদার মাসাঃ জিুময়া খাতন সরাজউ ন হাওলাদার 9 1782657778 গৗরীপুর

1032 01790005425 19437911447783939 মাঃ আ লু হক হাওলাদার কা ন িবিব মা াজ উ ন হাওলাদার 9 1735907374 গৗরীপুর

1033 01790005449 19472693622418106 রােবয়া বগম চানঁ বানু আ লু গফার 9 1323021821 গৗরীপুর

1034 01790005454 19477911447783069 মাঃ আনছার উ ন হাওলাদার মাছাঃ এরাতন নছা মাঃ ওেরছ আলী হাওলাদার 9 1715963127 গৗরীপুর

1035 01790005559 19527911447783521 মাঃ ম হাওলাদার মাছাঃ সায়জান িবিব মাঃ মাকেলছ উ ীন হাওলাদার 9 1749770544 গৗরীপুর

1036 01790005779 19447911447783510 মাঃ আয়েন আলী মিরয়ম বগম এেছম আলী হাওলাদার 9 1728791470 গৗরীপুর

1037 01790005786 19547911447783569 মাছাঃ রওশন আরা বগম ফুলব  বগম ওয়ােহজ উ ন হাওলাদার 9 1748371219 গৗরীপুর

1038 01790005792 19527911447782538 মাঃ মাকছদুর রহমান মায়াজান িবিব ময়নউ ীন হাওলাদার 9 1739976338 গৗরীপুর

1039 01790005821 19287911447783912 মাঃ মাকেছদ আলী ফিকর মািনকজান িবিব এজাহার ফিকর 9 1760492610 গৗরীপুর

1040 01790005897 19327911447781947 জািমনা খাতন শামেস ন নছা দিলল উ ীন হাওলাদার 9 1738483797 গৗরীপুর

1041 01790006006 19477911447782643 মাঃ ছাহরাপ মধৃা মিরয়ম িবিব হােচন মৃধা 9 1779474896 গৗরীপুর

1042 01790006011 19467911447783095 মাছাঃ সািফয়া বগম ছায়াতন নছা মাকেছদ খান 9 1776530149 গৗরীপুর

1043 01790006015 19477911447783209 মাঃ নু ল ইসলাম সবাতন বগম আ লু কােদর হাওলাদার 9 1703944009 গৗরীপুর

1044 01790006166 19427911447784030 মাছাঃ নুরজাহান বগম আয়াতন মাতাহার হাওলাদার 9 1756482411 গৗরীপুর

1045 01790006348 19482613660269923 মাঃ ছােয়দুর রহমান মাছা: আেমনা খাতন মা: আশরাফ আলী হাওলাদার 9 1712824275 গৗরীপুর

1046 01790007379 19477911447784200 মাঃ মৗেজ আলী হাওলাদার সুরাতন নছা মাকেলজ উ ন হাওলাদার 9 1749726080 গৗরীপুর

1047 01790008696 19557911447783355 হােচন আকন আকুবজান িবিব সহজ উ ন আকন 9 1741788619 গৗরীপুর

1048 01790008803 19477911447783651 মাছাঃ আ জমন নছা মাছাঃ লাইলী বগম মাঃ কালু খান 9 1790762692 গৗরীপুর

1049 01790008860 19387911447783241 মাছাঃ সুিপয়া বগম সােমতবান িবিব কােমজ মু ী 9 1741679116 গৗরীপুর

1050 01790009059 19477911447783205 মাঃ হা ন রওশনা বগম নুর মাহা দ ফরাজী 9 1777147412 গৗরীপুর

1051 01790009064 19357911447782886 মাঃ আ রু রিশদ হাওলাদার ছােমতারা বগম মেহর আলী হাওলাদার 9 1823371290 গৗরীপুর

1052 01790009167 19427911447782851 মাঃ হকুম আলী হাওলাদার জক াহ নছা সেক ার আলী হাওলাদার 9 1766768102 গৗরীপুর

1053 01790009417 19347911447000001 অি হােজরা নূর মাহা দ 9 1792416411 গৗরীপুর

1054 01790009442 19257911447782599 মাঃ মকবুল আলী হাওলাদার মিরয়ম এেছম আলী 9 1716576299 গৗরীপুর

1055 01790009961 19437911447782536 মাছাঃ আেলয়া বগম মাছাঃ জেবদা মাঃ হােফজ খান 9 1823371260 গৗরীপুর

1056 01790009965 19527911447779785 মাসাঃ ফািতমা বগম মােমতবান আরব আলী হাওলাদার 9 1767672730 গৗরীপুর

1057 01790009968 19577911447783621 মাছাঃ লাইিল বগম ব জান িবিব মাঃ হােফল উ ন 9 1322123008 গৗরীপুর

1058 02790005649 19277911447784098 মাছাঃ হােজরা বগম পহলান মাছাঃ আেলতে ছা মাঃ কােমজ আলী পহলান 9 1323021644 গৗরীপুর

1059 02790005653 19377911447782799 ফুলব সােমতারা মেহর আলী হাওলাদার 9 1305300765 গৗরীপুর

1060 02790005675 19387911447782794 ির জয়া খাতন সবুরজান িবিব ওয়ােজদ আলী িসকদার 9 1749875539 গৗরীপুর

1061 01790013447 19177911447783548 মাঃ হােছন আলী িশকদার মাছাঃ আ জতন নছা মাঃ সজ ন িশকদার 9 1775278961 গৗরীপুর

1062 01790016687 19527911447783647 মাছাঃ আেমনা বগম মাছাঃ আেলতন নছা মাঃ কােমছ আলী পাহলান 9 1747198094 গৗরীপুর

1063 01790018117 19527911447784028 মাঃ লাল িময়া হাওলাদার ময়ফুিল মাহা াত আলী 9 1765866750 গৗরীপুর

1064 01790023955 19457911447782560 মাঃ আ লু খােলক ফরাজী আিছয়া খাতন হােচন আলী ফরাজী 9 1321530928 গৗরীপুর

1065 01790023959 19557911447782561 মাছাঃ ছিপয়া বগম মাছাঃ হােজরা বগম মাঃ আ লু জ ার হাওলাদার 9 1726562065 গৗরীপুর

1066 01790023998 19397911447782883 মাঃ আ সু ছ ার হাওলাদার ছােমতারা িবিব মেহর আলী হাওলাদার 9 1719016935 গৗরীপুর

1067 01790024027 19477911447783642 মাঃ মৗজালী হাওলাদার মাছাঃ আেমনা বগম মাঃ এয়াকুব আলী হাওলাদার 9 1761829625 গৗরীপুর

1068 01790025676 19527911447782860 মাছাঃ রােহলা বগম আয়শা বগম হািকম পাহলান 9 1703587756 গৗরীপুর

1069 01790025693 19557911447783019 মাঃ কু ুছ হাওলাদার মাছাঃ জয়েনাব বগম মনাজ উ ন হাওলাদার 9 1300034205 গৗরীপুর

1070 01790026640 19457911447782640 মাঃ নজ ল আকন জয়তন িবিব সকা ার আলী আকন 9 1714761213 গৗরীপুর

1071 01790026647 19427911447784047 মাঃ এনাজ মা ঝ ছেবয়া িবিব নয়াল উ ন মা ঝ 9 1756290125 গৗরীপুর

1072 01790026649 19487911447783262 মাঃ ইফেতখার হােসন মাছাঃ বদ ে ছা খানম মাশারফ হােসন মুনশী 9 1712854592 গৗরীপুর

1073 01790026652 19327911447783652 মাঃ আ লু মা জদ হাওলাদার মাসাঃ বকফুল িবিব মাঃ ওয়েরজ আলী হাওলাদার 9 1706661594 গৗরীপুর

1074 01790026663 19327911447782821 মাছাঃ আিছয়া খাতন সবুরজান িবিব লাহ তালুকদার 9 1721164220 গৗরীপুর

1075 01790026667 19507911447782697 মাঃ নুরএসলাম হাওলাদার মাছাঃ নুরবানু বগম হােসম আলী হাওলাদার 9 1726571412 গৗরীপুর

1076 01790026668 19547911447783412 মাঃ আ লু বােরক হাওলাদার জেবদা খাতন মাহা ত আলী হাওলাদার 9 1315456718 গৗরীপুর

1077 01790026671 19377911447783123 মাঃ ইসমাইল হাওলাদার আিছয়া বগম একুব আলী হাওলাদার 9 1776501660 গৗরীপুর

1078 01790026720 19577911447783126 মাছাঃ লালমিত বগম মাছাঃ ম জতে ছা মাঃ হােছন মি ক 9 1799740277 গৗরীপুর

1079 01790027286 19377911447783913 মাছাঃ হােচন বানু জািমনা বগম বে  আলী চৗিকদার 9 1761698637 গৗরীপুর

1080 01790027287 19577911447783871 মাছাঃ রােকয়া বগম এলািচ বানু আদম আলী শরীফ 9 1913923379 গৗরীপুর

1081 01790027299 19427911447783791 মাঃ আ াব আিল হাওলাদার ময়ফুল িবিব কােছম আলী চৗধুরী 9 1750161784 গৗরীপুর

1082 01790027324 5056911653 মিতউর রহমান জিমনা খাতন আেদল উ ন হাওলাদার 9 1316661809 গৗরীপুর

1083 01790028318 19307911447783893 মাঃ হােচন হাওলাদার জিুমনা খাতন আনছার উ ন হাওলাদার 9 1756733991 গৗরীপুর

1084 01790028320 19527911447783133 মাঃ শাজাহান হাওলাদার আেমনা বগম আমেজদ আলী হাওলাদার 9 1779452304 গৗরীপুর

1085 01790028329 19527911447783147 আ লু মা ান হাওলাদার মেমলা খাতন মাঃ সেক ার আলী হাওলাদার 9 1787183753 গৗরীপুর

1086 01790028338 19507911447783272 মােজদা বগম আ জেতান নছা আমেজদ আলী পাহলান 9 1302272751 গৗরীপুর



1087 01790028610 19527911447783518 মাসাঃ ছােহরা বগম মাসাঃ জয়নব িবিব মাঃ আ লু ওয়ােহদ হাওলাদার 9 1720675551 গৗরীপুর

1088 01790029392 19507911447783817 মাঃ তজা ার আলী হাওলাদার জিুমনা খাতন আেদলউ ন হাওলাদার 9 1758019557 গৗরীপুর

1089 01790029416 19527911447783648 মাঃ তৗয়ব আলী হাওলাদার মাছাঃ সবুর জান িবিব মাঃ কােমজ উ ন হাওলাদার 9 1323021806 গৗরীপুর

1090 01790029419 19477911447783636 মাছাঃ আি য়া বগম মাছাঃ লাল মিত মাঃ তাফাে ল হােসন তালুকদার 9 1757288115 গৗরীপুর

1091 01790029939 19377911447782827 মাছাঃ নুর জাহান বগম আয়তন িবিব মনাজ উ ীন পহলান 9 1797724663 গৗরীপুর

1092 01790029945 19477911447782814 মাছাঃ আেনায়ারা বগম হায়তন নছা মনাজ উ ীন পাহলান 9 1703901924 গৗরীপুর

1093 01790030583 19477911447783064 মাসাঃ আেলয়া বগম মাসাঃ রািবয়া খাতন হােচন ফিকর 9 1793233864 গৗরীপুর

1094 01790030590 19487911447781306 মেনায়ারা বগম তহিমনা বগম গালাম আলী 9 1710308952 গৗরীপুর

1095 01790030641 19557911447782631 মাছাঃ হায়াতন নছা রিহমন নছা কালু শিরফ 9 1306785741 গৗরীপুর

1096 01790030711 19587911447782584 শািহদা বগম ফুল মিত বগম মাতাহার ারী 9 1757195973 গৗরীপুর

1097 01790031945 19557911447783032 মাঃ নু ল ইসলাম ছবু ন নছা বগম মনাজউ ন হাওলাদার 9 1782236281 গৗরীপুর

1098 01790031950 19497911447782580 মাঃ ম ফরাজী হােজরা বগম আলফাজ উ ন ফরাজী 9 1754717805 গৗরীপুর

1099 01790031955 19557911447783768 মাঃ আ রু রহমান হাওলাদার সূযবানু মনাজ উ ীন হাওলাদার 9 1740651904 গৗরীপুর

1100 01790031962 19577911447783129 মাসাঃ রােহলা বগম মাসাঃ সুযবান িবিব মাঃ আেদল উ ন হাং 9 1317056547 গৗরীপুর

1101 01790031965 19477911447784052 মাঃ আ াব আলী হাওলাদার ছােহরা বগম আমেজদ আলী হাওলাদার 9 1305472727 গৗরীপুর

1102 01790031967 19517911447000001 মাঃ আঃ রব হাওলাদার বকফুল িবিব ওয়ােরচ আলী 9 1765627957 গৗরীপুর

1103 01790031987 19457911447784022 মাঃ আতাহার আলী হাওলাদার লালব ওয়ােরচ আলী হাওলাদার 9 1766989864 গৗরীপুর

1104 01790031990 19547911447784089 মাঃ মুনসুর আলী পাহলান নূরজাহান বগম এফাজ উ ীন পাহলান 9 1729476929 গৗরীপুর

1105 01790032044 2852367875 মাঃ হা ন গাজী মাসাঃ আি য়া খাতন মা ার হােসন গাজী 9 1733321698 গৗরীপুর

1106 01790032524 19537911447783035 মাছাঃ রনু বগম সাহাবানু বগম আ লু কেদর হাওলাদার 9 1785931540 গৗরীপুর

1107 01790032530 19357911447783562 মাঃ আ ার উ ন হাওলাদার শােমতবান িবিব দিলল উ ন হাওলাদার 9 1725745132 গৗরীপুর

1108 01790032616 19477911447783558 মাছাঃ এরাতন নছা তাজনুর বগম ই ািহম িশকদার 9 1762291849 গৗরীপুর

1109 01790032617 19277911447783084 মাঃ নুর মহ দ হাওলাদার মাছাঃ জািমনা খাতন মাঃ বে  আলী হাওলাদার 9 1770571328 গৗরীপুর

1110 01790032621 19427911447782880 মাছাঃ জিুমনা বগম সবুরজান িবিব লাহ তালুকদার 9 1611177832 গৗরীপুর

1111 01790032622 19577911447784132 মাছাঃ নুরজাহান বগম ছােমতারা মেহর আলী হাওলাদার 9 1731194151 গৗরীপুর

1112 01790033044 19527911447783622 মাঃ আ রু রিশদ িশকদার মাছাঃ কুলসুম িবিব এছাহাক িশকদার 9 1758755563 গৗরীপুর

1113 01790033525 19477911447783626 মাছাঃ আকিলমা বগম মাছাঃ জয়ফুল িবিব মাঃ আ লু হােমদ িশকদার 9 1772626603 গৗরীপুর

1114 01790033584 19277911447784011 নুর মাহ দ হাওলাদার জয়তন িবিব মাকেছদ আলী হাওলাদার 9 1710663184 গৗরীপুর

1115 01790034089 19377911447783625 মাঃ মকবুল হােসন হাওলাদার মাছাঃ বকফুল িবিব মাঃ ওয়ােরছ আলী হাওলাদার 9 1705565562 গৗরীপুর

1116 01790034090 19527911447783629 মাঃ আ লু হক হাওলাদার মাছাঃ আেমনা খাতন মাঃ জয়ন উ ন হাওলাদার 9 1725016727 গৗরীপুর

1117 01790034091 19477911447783043 মাছাঃ আেলয়া বগম সাবােতান বগম মাঃ আ লু কেদর হাওলাদার 9 1753668507 গৗরীপুর

1118 01790034094 19527911447783206 মাঃ এনছার আলী ছােহরা খাতন মাতাহার উ ন হাওলাদার 9 1735699154 গৗরীপুর

1119 01790034095 19557911447782625 মাছাঃ রওশনা বগম মাছাঃ শানাব মাঃ আজাহার আলী খান 9 1766268354 গৗরীপুর

1120 01790034097 19420695112192353 মাঃ আঃ ম জদ খান ময়ফুল িবিব ইয়ািছন খান 9 1717867014 গৗরীপুর

1121 01790034100 19507911447783513 মাঃ তাফাে ল হােসন আিছয়া বগম আইন আলী ফিকর 9 1736915058 গৗরীপুর

1122 01790034104 19527911447783249 দেলায়ারা বগম সানা ব  বগম হােছন হাওলাদার 9 1788906885 গৗরীপুর

1123 01790034109 19557911447783850 মাঃ জয়নাল আবিদন চানব হােতম আলী 9 1724039728 গৗরীপুর

1124 01790034112 19557911447783267 জাহানারা বগম তােজেমান নছা ইসাহাক আলী হাওলাদার 9 1715309927 গৗরীপুর

1125 01790034118 19427911447784174 মাঃ এসেক ার আলী হাওলাদার জিুমলা খাতন আেনায়ার হােসন 9 1321531232 গৗরীপুর

1126 01790034120 19457911447782867 মাঃ সাহরাব হােসন হাওলাদার মাছাঃ সরবানু ফজলুল কিরম ফরাজী 9 1729505214 গৗরীপুর

1127 01790034124 19527911447784065 মাঃ মুজাে ল হক হাওলাদার ছােহরা খাতন আমেজদ আলী হাওলাদার 9 1712382300 গৗরীপুর

1128 01790034128 19567911447783928 মাছাঃ আেলয়া বগম মাছাঃ হােছনবানু মাঃ কােছম আলী িসকদার 9 1711492295 গৗরীপুর

1129 01790034131 19487911447783298 মাঃ শাহজাহান হাওলাদার মাজ ুিবিব তিছম উ ন হাওলাদার 9 1750165238 গৗরীপুর

1130 01790034134 19457911447783190 মাঃ বাবুল হাওলাদার নুর জাহান বগম আ রু রিশদ হাওলাদার 9 1300985927 গৗরীপুর

1131 01790034135 19407911447783369 সয়দুন নছা জিুমনা খাতন মাকেলজ উ ন হাওলাদার 9 1790582084 গৗরীপুর

1132 01790034143 19477911447783117 মাঃ আ াব আলী হাওলাদার মাছাঃ ফুলমিত বগম মাহা দ আিল ফরাজী 9 1322122836 গৗরীপুর

1133 01790034146 19527911447782828 মাঃ আকাে র আলী পহলান আয়তন িবিব মনাজ উ ীন পাহলান 9 1717354137 গৗরীপুর

1134 01790035772 19327911447782672 মাঃ আ লু কােদর ফিকর মাছাঃ ত বজান বগম মাঃ আকু র ফিকর 9 1741205645 গৗরীপুর

1135 01790037273 19467911447000002 মাসাঃ লাইিল বগম মাসাঃ ফুলমিত বগম মাঃ আবু তােহর 9 1728291826 গৗরীপুর

1136 01790039543 19577911447784046 মাছাঃ রওশনা বগম মাছাঃ জয়ফুল িবিব মাঃ মিমন মা া 9 1798471218 গৗরীপুর

1137 01790042224 19577911447782846 মাছাঃ ির জয়া বগম রয়মান িবিব মাতাহার হাওলাদার 9 1755057903 গৗরীপুর

1138 01790052523 19527911447782912 মাছাঃ চান বানু খেতজান িবিব এেলম উ ীন ফিকর 9 1779448756 গৗরীপুর

1139 01790052529 19507911447783884 মাঃ আ লু বােরক খা লাল ব কালু খা 9 1719578060 গৗরীপুর

1140 01790052535 19527911447783763 মাঃ সয়দ আলী হাওলাদার সানা জয়নব িবিব অেরচ আলী হাওলাদার 9 1764317381 গৗরীপুর

1141 01790052536 19517911447783943 মাঃ ম আলী হাওলাদার ও পজান িবিব হােতম আলী 9 1781947473 গৗরীপুর

1142 01790052583 19407911447784041 মাঃ সুলতান হাওলাদার জয়নব িবিব মকবুল আলী হাওলাদার 9 1798472015 গৗরীপুর

1143 01790053843 19567911447783809 মাছাঃ লাল ব আরমান িবিব একলাজ উ ন হাওলাদার 9 1724376396 গৗরীপুর

1144 01790053844 19407911447782600 মাছাঃ ছিপয়া বগম রিব বগম হােতম আলী চৗিকদার 9 1302885462 গৗরীপুর

1145 01790053856 19547911447783896 মাছাঃ সাবােতান বগম আিছয়া বগম আতাহার হাওলাদার 9 1772079256 গৗরীপুর

1146 01790054703 19377911447783175 মাছাঃ লাল খাতন সুরাতন িবিব িহং ল উ ন 9 1723169091 গৗরীপুর

1147 01790054935 19287911447783024 মাছাঃ হায়ােতান বগম বানু িবিব রহমান উ ন হাওলাদার 9 1750170743 গৗরীপুর

1148 01790054943 19507911447783803 মাঃ আ সু ছ ার মু ী কদবানু মাঃ এলেকজ মু ী 9 1304310279 গৗরীপুর

1149 01790054944 19457911447782620 মাঃ দেলায়ার হােসন হাওলাদার সিকনা খাতন তাে র আিল হাওলাদার 9 1823369118 গৗরীপুর

1150 01790054945 19477911447782774 মাঃ আবদুল হািমদ হাওলাদার হােমতন নছা ছােদম আলী হাওলাদার 9 1775610150 গৗরীপুর



1151 01790054946 19477911447782834 মাছাঃ ফুলবানু সানাবান িবিব জয়নু ীন হাওলাদার 9 1723832827 গৗরীপুর

1152 01790054947 19357911447782648 মাছাঃ মধু িবিব গােলজান িবিব জয়ন উ ন আকন 9 1323021814 গৗরীপুর

1153 01790054948 19377911447782861 মাঃ ম হাওলাদার মিরয়াম িবিব ইয়াসীন হাওলাদার 9 1758019573 গৗরীপুর

1154 01790055551 19557911447783310 মাছাঃ মেনায়ারা বগম আেয়শা িবিব ম জদ হাওলাদার 9 1823369106 গৗরীপুর

1155 01790055972 19557911447782929 মাঃ মাকেছদ হাওলাদার ির জয়া বগম নাগর আলী হাওলাদার 9 1718407872 গৗরীপুর

1156 01790056669 19527911447783148 মাঃ আইয়ুব আলী হাওলাদার আয়শা বগম ছহর আলী হাওলাদার 9 1725037355 গৗরীপুর

1157 01790056670 19524713061370285 মাঃ আ লু কােদর হাওলাদার সুযবানু বগম আিদল উ ন হাওলাদার 9 1706625226 গৗরীপুর

1158 01790056671 19557911447782653 মাঃ হািববুর রহমান খান সানাই বগম মািনক উ ন খান 9 1737207250 গৗরীপুর

1159 01790056672 19547911447783940 মাঃ মিন ামান হাওলাদার (মিনর) জিুমনা আনছার উ ন 9 1770599188 গৗরীপুর

1160 01790056685 5546618439 মাঃ ই ািহম খান ব জান িবিব জ ার খান 9 1767672772 গৗরীপুর

1161 01790056688 19570695113197210 আেমনা বগম হােজরা িবিব খিবর উ ন শিরফ 9 1794622396 গৗরীপুর

1162 01790056699 19572699040676825 মাসাঃ বকুল আিছয়া হাওলাদার আ লু কিরম হাওলাদার 9 1716612764 গৗরীপুর

1163 01790056711 19557911447782297 মাঃ ম আলী হাওলাদার সােমরেতাবান িবিব তােহর উ ন হাওলাদার 9 1703099008 গৗরীপুর

1164 01790056713 19507911447783402 আ লু মােলক হাওলদার আেমনা বগম আিল আকা ার মু 9 1792217698 গৗরীপুর

1165 01790056845 19537911447783899 মাছাঃ হািলেমান বগম রয়মান িবিব মাতাহার হাওলাদার 9 1787183651 গৗরীপুর

1166 01790056860 19547911447783818 মাছাঃ সিলনা বগম মাছাঃ পিরভানু মাঃ আদম আলী হাওলাদার 9 1736165442 গৗরীপুর

1167 01790056861 19527911447782852 মাছাঃ লাল বানু মাছাঃ ফুল ব সামেছর আলী হাওলাদার 9 1305901585 গৗরীপুর

1168 01790057806 19457911447781608 মাঃ ছাবাহান ব াপারী ছিকনা নওবান ব পারী 9 1729432282 গৗরীপুর

1169 01790063371 19307911447782610 মাঃ এখলাজ উ ন তালুকদার সামেছেরান নছা আনছার উ ন 9 1766734305 গৗরীপুর

1170 01790063389 19527911447783543 মাঃ আ লু জ ার িশকদার মাছাঃ চ বান িবিব মাছেলম িশকদার 9 1791139616 গৗরীপুর

1171 01790064363 19567911447783619 মাছাঃ িপয়ারা বগম মাছাঃ আেনায়ারা বগম মাঃ সুলতান হাওলাদার 9 1715508318 গৗরীপুর

1172 01790064364 19457911447783301 মুনসুর মুনসী আিছয়া খাতন হােশম মুনশী 9 1703944652 গৗরীপুর

1173 01790064492 19557911447783952 আবুল হােশম জয়ফুল িবিব রইচউ ীন হাওলাদার 9 1715544630 গৗরীপুর

1174 01790066803 19477911411812853 মাঃ শাহাআলম হাওলাদার তাকাফ জান িবিব এনতাজ উ ন হাওলাদার 9 1758449989 গৗরীপুর

1175 01790056661 19557911447777807 মাঃ ফা ক ফিকর রিহমন নছা মাঃ কােমজ ফিকর 1781962570 গৗরীপুর

1176 01790056664 19387911447778448 আ লু হক বপারী সানাব আ লু হােসম বপারী 1724017476 গৗরীপুর

1177 01790056684 19397911447775237 মােলকা বগম সকুর নছা মকবুল আলী আকন 1733626743 গৗরীপুর



1 উপকারেভাগীর ID উপকারেভাগীর NID/BRIS উপকারেভাগীর নাম মাতার নাম িপতার নাম ওয়াড ব াংক একাউ  না ার ইউিনয়ন

2 01790007959 19487911483786056 মাঃ আবদুল খােলক খান জিরনা বগম মাঃআবদুল গিন খান 1 1768564390 তিলখািল

3 01790007964 19507911483785853 মাঃ সাইদুর রহমান শখ ভানু িবিব আ লু আলী শখ 1 1731647990 তিলখািল

4 01790007972 19377911483786344 মাঃ ইউছপ হাওলাদার ফুল বানু হােশম হাওলাদার 1 1710289509 তিলখািল

5 01790007982 19387911483784578 আ লু খােলক হাওলাদার মঙৃত আয়ফুল িবিব খেবর উ ন হাওলাদার 1 1783606183 তিলখািল

6 01790007990 19387911483785824 আবদুর রহমান হাওলাদার শাহভানু মা াজ উ ীন হাওলাদার 1 1748590082 তিলখািল

7 01790007996 19487911483784539 মাসাঃ ছােলয়া বগম মাসাঃ আেমনা খাতন মাঃ জ াত আলী হাওলাদার 1 1763905865 তিলখািল

8 01790008003 19417911483785153 মাঃ আ লু বােরক হাওলাদার মাসাঃ সফুরা বগগম মাঃ আছমত আলী হাওলাদার 1 1781929775 তিলখািল

9 01790008006 19387911483785954 মাছাঃ আেমনা খাতন জিরনা খাতন আফেছর ফিকর 1 1748590149 তিলখািল

10 01790008010 19537911483785184 মাসাঃ নূরী বগম ফুলসন বগম খিবরউ ীন হাওলাদার 1 1748589980 তিলখািল

11 01790008016 19487911483785552 মাসাঃ আেলয়া বগম মাসাঃ জ াত খাতন আঃ রহমান হাওলাদার 1 1744384254 তিলখািল

12 01790008021 19497911483785251 মাঃ আ লু হক হাওলাদার মাছাঃ মৃত লালব মাঃ মতৃ কােসম আলী হাওলাদার 1 1782251473 তিলখািল

13 01790008030 19567911483785359 শাভা রানী দাশ ধলী রানী দাশ নারায়ন চ  দাশ 1 1748587405 তিলখািল

14 01790008062 19557911483785076 মাছাঃ রােকয়া বগম ছরাতন নছা আহ দ হাওলাদার 1 1916862275 তিলখািল

15 01790008067 1496265792 সুিফয়া বগম লাল ব  বগম আঃ মােলক িসকদার 1 1787241605 তিলখািল

16 01790008085 19267911483785278 আ লু কােদর হাওলাদার আিছয়া বগম সজ ন হাওলাদার 1 1729618570 তিলখািল

17 01790008094 19487911483786011 বকুলী রানী িবেনাদা রানী বনমালী শীল 1 1322674934 তিলখািল

18 01790008107 19257911483785924 মাঃ আছমত আলী হাওলাদার ফুলব এরফান উ ন 1 1794126038 তিলখািল

19 01790008179 19507911483785275 হািকম হাওলাদার আ জমন নছা মা াজ উ ন হাওলাদার 1 1781934313 তিলখািল

20 01790008187 19387911483785526 মাঃ আইউব আলী খান মাসাঃ শাহানা বগম আঃ রহমান খান 1 1729908756 তিলখািল

21 01790008193 19537911483784858 মাঃ খিলল হাওলাদার জেবদা খাতন সরজন আলী হাওলাদার 1 1741091789 তিলখািল

22 01790008199 19437911483785214 মাছাঃ সানাব ময়না বগম রােশদ তালুকদার 1 1781934821 তিলখািল

23 01790008204 19387911483785538 আঃ হািলম হাওলাদার আয়না মিত িবিব সজ ীন হাওলাদার 1 1780853755 তিলখািল

24 01790008223 19487911483786370 আ লু হািকম হাওলাদার মাসাঃ চানব  িবিব মাকেলচ উ ীন হাওলাদার 1 1937672766 তিলখািল

25 01790008236 19457911483785909 মাঃ খিললুর রহমান খান হােজরা বগম সু র আলী খান 1 1756429132 তিলখািল

26 01790008246 19437911483785903 মাঃ িছ কুর রহমান খান আতর নছা কােছম আলী খান 1 1314546367 তিলখািল

27 01790008255 19537911483784779 আ লু হািকম হাওলাদার ফুল বানু আ লু গফুর হাওলাদার 1 1779604962 তিলখািল

28 01790008259 19457911483000002 মাসাঃ কুলসুম িবিব আেমন বগম মাঃ হাসান গাজী 1 1300016564 তিলখািল

29 01790008266 19524120409762026 মাঃ আ লু হাই ছােয়রা বগম মািমন উ ীন হাওলাদার 1 1776080421 তিলখািল

30 01790008277 19457911483785120 মাঃ দেলায়ার হােসন মাছাঃ রােকয়া বগম আতাহার আলী হাওলাদার 1 1749792232 তিলখািল

31 01790008292 19357911483785945 মাসাঃ লালভানু ফরেদৗসী আ লু হাওলাদার 1 1712624915 তিলখািল

32 01790008348 19537911483786012 নলীিন চ  শীল কুসুমী রানী িবপীন িবহারী শীল 1 1930488813 তিলখািল

33 01790008353 19437911483786280 আবদুল লিতফ হাওলাদার রওশন আরা আজাহার আলী হাওলাদার 1 1727239430 তিলখািল

34 01790008358 19357911483786016 শ াম কা  শীল ি য়বালা শীল জগব ু  শীল 1 1311150521 তিলখািল

35 01790008379 19527911483785287 ির জয়া খাতন জিরনা খাতন িশরাজ হাওলাদার 1 1775931052 তিলখািল

36 01790008389 19437911483785058 মাসাঃ রািহমুন বগম মায়া ব হােমজ হাওলাদার 1 1741023893 তিলখািল

37 01790008401 19487911483785896 মাঃ ছােলহ িসকদার আেবজান িবিব মতেলব িসকদার 1 1759383762 তিলখািল

38 01790008406 19337911483785763 মাঃ আইউব আলী মাত ার চান ব  খাতন আজাহার আলী মাত ার 1 1740260416 তিলখািল

39 01790008445 19237911483785536 আবদুর রব হাওলাদার আয়না মিত সজ ীন হাওলাদার 1 1781942336 তিলখািল

40 01790008449 19467911483785209 মাঃ এছাহাক মি ক সুরাতনেনছা এরফান উ ন মি ক 1 1724996782 তিলখািল

41 01790008451 19437911483785504 মাঃ মাশােরপ উিকল জেবদা খাতন মাঃ সেক ার আলী উিকল 1 1748587603 তিলখািল

42 01790008456 19537911483785321 এেলম ব সুর জান আঃ হািকম হাওলাদার 1 1318875923 তিলখািল

43 01790008463 19567911483786367 িবদুমিন ািব ী অ দা বপারী 1 1781930872 তিলখািল

44 01790008474 19367911483785232 মাসাঃ জাি লা খাতন মাসঃ আ জমনেনছা তজা র হাওলাদার 1 1794262804 তিলখািল

45 01790008487 19307911483786270 রানী ল ী আি ন খয়রাতী 1 1787243173 তিলখািল

46 01790008494 19237911483785540 মাছাঃ বকফুল সানা ব আবুল হােসম আলী খান 1 1744651720 তিলখািল

47 01790008499 19287911483786070 সনৎ চ  িম ী িবনদা িমি রাইচরণ িমি 1 1739930794 তিলখািল

48 01790008502 19557911483790047 মাসাঃ ফােতমা বগম মাসাঃ তাকােজবান িবিব ইচাহাক আলী কারী 1 1729618565 তিলখািল

49 01790009970 19387911483785092 মাঃ আ লু হািকম হাওলাদার ত মাছাঃ আিমনা বগম আ লু আতাহার হাওলাদার 1 1740047893 তিলখািল

50 01790009972 19437911483785358 সানাই রানী উষা রানী জােগশ চ  শীল 1 1918087736 তিলখািল

51 01790009981 19587911483784830 মাছাঃ হািফজা বগম মােনায়ার বগম আ লু কিরম হাং 1 1710997631 তিলখািল

52 01790010016 19537911483784772 মাঃ খােলক হাওলাদার তইমুনেনছা হােশম হাওলাদার 1 1716789230 তিলখািল

53 01790010027 19547911483785332 মাঃ আ রু রিশদ হাওলাদার মিরয়ম বগম মেহর উ ন হাওলাদার 1 1749205321 তিলখািল

54 01790018907 19487911483784819 মাঃ নু ল হক হাওলাদার জয়ফুল িবিব গহর হাওলাদার 1 1322689063 তিলখািল

55 01790018926 19437911483785145 মাঃ হমােয়ত হাওলাদার গােলনূর বগম মাজাহার আলী হাওলাদার 1 1862474600 তিলখািল

56 01790018938 19587911483785530 মাছাঃ রা জয়া বগম মাছাঃ জহরা বগম শজ ীন হাওলাদার 1 1795119147 তিলখািল

57 01790018939 19547911483784540 মাঃ আমীন হাওলাদার মাছাঃ জেবদা খাতন অেরচ আলী হাওলাদার 1 1760696151 তিলখািল

58 01790018941 19537911483786055 মাছাঃ িপয়ারা বগম বকুল বগম আতাব আিল হাওলাদার 1 1322698072 তিলখািল

59 01790018942 19547911483785952 মাঃ িফেরাজ খান মাসাঃ সয়তন নছা মাঃ গালাপ খান 1 1400854853 তিলখািল

60 01790018943 19467911483785017 মাঃ এমাদুল হক হাওলাদার নুের াহার এছমাইল হাওলাদার 1 1786119486 তিলখািল

61 01790018944 19487911483785753 মাসাঃ ফােতমা খাতন আি য়া খাতন মাতাহার আলী তালুকদার 1 1323021831 তিলখািল

62 01790018947 19407911483786017 সুশীলা রানী মায়াল ী রানী কাি ক চ  শীল 1 1752742122 তিলখািল

63 01790018949 19337911483784854 তাতাব  বগম আেবজান খাতন আেফজউ ীন হাওলাদার 1 1886755411 তিলখািল

বয়  ভাতােভাগীেদর তািলকা- তিলখালী



64 01790018954 19587911483785515 মাসাঃ ছােলহা বগম মাসাঃ ির জয়া বগম আঃ আ জজ হাওলাদার 1 1703902387 তিলখািল

65 01790018960 19537911483785895 আবদুস ছাবাহান গালদার মাছাঃ আিকমন নছা আবদুল গনী গালদার 1 1726600463 তিলখািল

66 01790018965 19507911483786322 মাছাঃ আি য়া বগম ফুলব সানাম ন হাওলাদার 1 1768570335 তিলখািল

67 01790019005 19547911483785078 মাঃ আ লু বােরক হাওলাদার রওশনারা ইসাহাক হাওলাদর 1 1321916039 তিলখািল

68 01790019006 19557911483786031 বািলকা রানী মােনাদা রানী ভালানাথ শীল 1 1314546366 তিলখািল

69 01790019007 19487911483785585 মাঃ িছ ক মা ঝ আেয়শা বগম আ সু ছালাম মা ঝ 1 1301458500 তিলখািল

70 01790019008 19387911483785143 মাসাঃ জাহানারা হক সবুর জান মাহা দ আলী মৃধা 1 1766643952 তিলখািল

71 01790019009 19557911483784775 আ লু জিলল হাওলাদার তইমুন নছা হােশম হাওলাদার 1 1323431189 তিলখািল

72 01790019010 19587911483784860 মাছাঃ নুরজাহান চানঁ ব লহাজ উ ীন হাওলাদার 1 1950281765 তিলখািল

73 01790019012 19587911483784817 মাসাঃ নুরজাহান বগম সবুর জান সরাজ উ ন হাওলাদার 1 1918084361 তিলখািল

74 01790019018 19587911483786084 আি য়া খাতন হায়াতন িবিব হযরত আলী 1 1322696187 তিলখািল

75 01790019020 19587911483784507 মাসাঃ আমিবয়া বগম কুিড় বগম গিন খান 1 1771898766 তিলখািল

76 01790019025 2846266969 মাঃ ফজলুল হক তালুকদার হােজরা খাতন আঃ রব তালুকদার 1 1736833694 তিলখািল

77 01790019028 19437911483786372 মাছাঃ হািসনা বগম মাছাঃ ন জেবাে ছা আ লু কােদর হাওলাদার 1 1923075546 তিলখািল

78 01790019035 19507911483786272 মাছাঃ মিরয়ম বগম েতাে ছা আঃ জ ার হাওলাদার 1 1966271421 তিলখািল

79 01790019040 19387911483785890 মাসাঃ ছরােতান নছা গালভানু মাতাহার আলী হাওলাদার 1 1732517792 তিলখািল

80 01790019044 19567911471864040 আ লু খােলক মা া আেনায়ারা বগম আবুল হােসম মা া 1 1722336197 তিলখািল

81 01790019047 19437911483785154 মাঃ আ লু খােলক হাওলাদার মাসাঃ সফুরা বগম মাঃ আছমত আলী হাওলাদার 1 1743528193 তিলখািল

82 01790019050 19307911483785342 রসিত রানী শািড় রানী কলাশ চ  দাস 1 1787251815 তিলখািল

83 01790019053 19487911483785555 মাছাঃ ফািতমা বগম জয় ফুল িবিব আঃ হােমজ খান 1 1734396620 তিলখািল

84 01790019055 19557911483785783 মাসাঃ জয়নব খাতন ছেফলা খাতন আলফাজ উ ন হাওলাদার 1 1754375741 তিলখািল

85 01790019057 19487911483785534 মাঃ সুলতান আহে দ কতবানু িবিব আঃ হািমদ হাওলাদার 1 1775186353 তিলখািল

86 01790019061 5105762628 মাঃ তাতা ার আলী হাওলাদার মাসাঃ গােলনুর বগম মৃত মুজাহার হাওলাদার 1 1715416170 তিলখািল

87 01790019064 19487911483784827 মাঃ খােলক মা ঝ ছিকনা িবিব আফছার উ ীন মা ঝ 1 1309900188 তিলখািল

88 01790021788 19577911483785041 মাসাঃ রািবয়া বগম মাসাঃ সিখনা িবিব মাঃ গিন কািরকর 1 1722860297 তিলখািল

89 01790027758 19537911483786278 মাসাঃ মাসুরা বগম মাসাঃ রােবয়া বগম মাঃ আেনায়ার হােসন 1 1744622124 তিলখািল

90 01790027769 19527911483785146 আ সু ছাবাহান হাওলাদার মাছাঃ রােকয়া বগম আতাহার আলী হাওলাদার 1 1762155884 তিলখািল

91 01790031795 19427911483786377 মাঃ ইউনুছ আলী হাওলাদার মাসাঃ রােবয়া বগম আেনায়ার হােসন 1 1754015111 তিলখািল

92 01790031797 19487911483784829 মাঃ শাহজাহান গাজী রাক বান আফতাব গাজী 1 1799513048 তিলখািল

93 01790031804 19427911483784562 মাঃ আ জজ মাত র এেতবান িবিব তােফল উ ন মাত র 1 1741526573 তিলখািল

94 01790031806 19487911483785111 মাঃ নািসর উ ন হাওলাদার মাছাঃ আ জমন নছা মা াজ উ ীন হাওলাদার 1 1744194461 তিলখািল

95 01790031810 19557911483785921 মাঃ ম ান হাওলাদার মাসাঃ খয় ন নছা আঃ গিন হাওলাদার 1 1970739727 তিলখািল

96 01790031814 19537911483786304 মাঃ রিফজ উ ন হাওলাদার মাছাঃ আেনায়ারা বগম আ রু রিহম হাওলাদার 1 1786108643 তিলখািল

97 01790037339 19347911483786078 নারায়ণ চ  িম ী িবেনািদনী রাইচরন িম ী 1 1758087864 তিলখািল

98 01790037340 19587911483786082 কিহনুর বগম আেমনা বগম কাবােরক আিল বপারী 1 1797348009 তিলখািল

99 01790037341 19537911483784518 মাছাঃ ফােতমা বগম ফুলব  বগম আবদুল খিলল হাওলাদার 1 1751590260 তিলখািল

100 01790052882 19487911483785764 মাছাঃ বকুল বগম ময়েতান িবিব আঃ রব ফরাজী 1 1323431198 তিলখািল

101 01790052888 19587911483786051 ঊষা রানী কমুিদনী রানী যে র হালদার 1 1726581249 তিলখািল

102 01790053107 19487911483785529 মাঃ নূ ল ইসলাম খান শাহানা বগম আবদুর রহমান খান 1 1753207292 তিলখািল

103 01790053108 7811713796 মাসাঃ সুিফয়া বগম কুলসুম বগম হােসম আলী হাওলাদার 1 1779408842 তিলখািল

104 01790053109 19557911483786044 মাখন চ  অিধকারী মালতী রানী সিতশ চ  অিধকারী 1 1757745704 তিলখািল

105 01790053110 19537911483785521 মাছাঃ রােবয়া বগম নছা খাতন মাতােলব হাওলাদার 1 1799527453 তিলখািল

106 01790053112 19337911483784873 রািহমা বগম আেমজান এজাহার আলী হাওলাদার 1 1743328299 তিলখািল

107 01790053113 19507911483786587 মাঃ আঃ মা ান িসকদার মাছাঃ জেবদা বগম গনী িশকদার 1 1765174559 তিলখািল

108 01790053114 19587911483784844 মাছাঃ দেলায়ারা বগম ফুলেমেহর বগম মনাজ উ ীন হাওলাদার 1 1704822660 তিলখািল

109 01790053115 19587911483785328 বকুিল রানী দাস ঊষা রানী জিগিন চ  দাস 1 1797530719 তিলখািল

110 01790053118 19437911483784778 মাসাঃ ছােলহা বগম জেবদা খাতন ওয়ােজদ আলী মা া 1 1761794076 তিলখািল

111 01790053119 19487911483785528 মাসাঃ পা ল বগম মাসাঃ ময়ফুল িবিব দাদন আলী কাজী 1 1721060420 তিলখািল

112 01790053120 19487911483785567 মাসাঃ ছােহরা বগম আিমনা বগম এফরান উ ন হাওলাদার 1 1749865428 তিলখািল

113 01790053121 19437911483785560 মাঃ মুজাফ্ফার আলী হাওলাদার চানব  িবিব আঃ গফুর হাওলাদার 1 1718454487 তিলখািল

114 01790053122 19537911483786035 দুলািল রানী সুভাশীিন রানী জগবন্জ ু বপারী 1 1322697975 তিলখািল

115 01790053123 19487911483785608 মাসাঃ বকুল বগম ছােহরা বগম আজাহার ঘরামী 1 1721016071 তিলখািল

116 01790053126 19387911483785056 মাঃ হমােয়ত শখ আয়ফুল িবিব জজালী শখ 1 1748589372 তিলখািল

117 01790053128 19567911483785148 মাসাঃ আফছানা বগম মাসাঃ জিরনা বগম মাঃ কােছম আলী হাওলাদার 1 1323431205 তিলখািল

118 01790053129 19587911483784790 মাছাঃ শফালী বগম বকফুল বগম আ াব আলী হাওলাদার 1 1643386132 তিলখািল

119 01790053131 19187911483785175 আ লু ম ান হাওলাদার মাসাঃ জ াতন নছা আরেশদ আলী হাওলাদার 1 1736905926 তিলখািল

120 01790053132 19587911483785308 মাছাঃ আয়সা বগম মাসাঃ সুিফয়া বগম আইউব আলী হাওলাদার 1 1786119154 তিলখািল

121 01790053133 19567911483785362 মাছাঃ সুিফয়া বগম আইফুলী বগম জ াত আলী তালুকদার 1 1311279967 তিলখািল

122 01790053134 19456715831664863 আ লু বােরক ফােতমা মাইন উ ন হাওলাদার 1 1323021986 তিলখািল

123 01790053135 19476715831394390 শািহনুর আ জমন গিন খানঁ 1 1726616603 তিলখািল

124 01790053136 19507911483786284 মাছাঃ সুিফয়া বগম সুরাতন িবিব আইউব আলী হাওলাদার 1 1322679573 তিলখািল

125 01790053137 19437911483785217 মাঃ আ লু জ ার হাওলাদার সবুরজান িবিব মািমন উ ন হাওলাদার 1 1787242003 তিলখািল

126 01790053139 19462617239170738 মাঃ আ লু খােলক গালবানু বগম তিছর উ ন হাওলাদার 1 1738811760 তিলখািল

127 01790053140 19437911483786345 মাছাঃ রােহলা বগম ফুলমিত মনু খা 1 1742263317 তিলখািল



128 01790053143 19437911483785752 আবদুস ছ ার মাত র রিহেমান নছা মুজাহার আলী মাত র 1 1323021832 তিলখািল

129 01790053144 19487911483785596 জতী  নাথ তালুকদার জধু মিন িবিপন তালুকদার 1 1726648847 তিলখািল

130 01790053145 19537911483786537 মাঃ সুলতান কাজী চানব আহ দ কাজী 1 1781930966 তিলখািল

131 01790053146 19587911483785955 মাসাঃ মাসুরা মাসাঃ রােকয়া খাতন আতাহার হাওলাদার 1 1305741700 তিলখািল

132 01790053147 19587911483785595 পু  রানী সু  বালা রামান  হাওলাদার 1 1726648114 তিলখািল

133 01790053148 19557911483785033 মাঃ জাহা ীর খানঁ মাসাঃ সুরাতে ছা আ লু আ জজ খান 1 1706619632 তিলখািল

134 01790053149 19457911483784501 মাসাঃ শািফয়া বগম মাসাঃ আেলেতান নছা মাতার আলী খান 1 1724703186 তিলখািল

135 01790053150 19504120409762726 শিহদুল হক  আেনায়ারা বগম আ রু রিহম 1 1320446174 তিলখািল

136 01790053151 19587911483785539 মাছাঃ রিহমা িবিব ফুলব  িবিব ছবদার আলী মা া 1 1784103329 তিলখািল

137 01790053152 19337911483785336 অিনল চ  দাশ কুিমদীিন দাশ ল ীকা  দাশ 1 1323431200 তিলখািল

138 01790053153 19537911483785930 মাঃ চানঁ িময়া মাসাঃ ফুলব মা াজু ীন হাওলাদার 1 1302261504 তিলখািল

139 01790053154 19517911483786836 মাসাঃ হািলমা খাতন লাল ব  খাতন মাঃ মােলক িশকদার 1 1781933745 তিলখািল

140 01790053163 19497911483785547 মাঃ শাহজাহান হাওলাদার মাছাঃ চানব  িবিব আঃ গফুর হাওলাদার 1 1729388751 তিলখািল

141 01790053172 19367911483785957 মাঃ আঃ রিশদ খান মাসাঃ সয়তে ছা গালাপ খান 1 1766251871 তিলখািল

142 01790053185 19207911483785887 মাছাঃ হািকমন নছা নেবজান িবিব আজাহার গালদার 1 1724166384 তিলখািল

143 01790053194 19437911483785331 মাঃ আ াব আলী হাওলাদার মাসাঃ আিছয়া খাতন মাঃ আে ল আলী হাওলাদার 1 1726057132 তিলখািল

144 01790053200 19417911483785283 আ লু গিন হাওলাদার আিছয়া বগম সজ ন হাওলাদার 1 1741453298 তিলখািল

145 01790053203 19587911483785579 মাছাঃ নুরজাহান আি য়া বগম মুজাহার আলী 1 1712236566 তিলখািল

146 01790057732 19587911483785548 মাছাঃ িফেরাজা বগম হািলমা বগম আচমত আলী খান 1 1784421956 তিলখািল

147 01790065950 19567911483785849 মাঃ আ লু ছালাম হাওলাদার চ নী িবিব মকবুল আহ দ হাওলাদার 1 1714458876 তিলখািল

148 01790065951 19487911483785866 মাঃ ম আলী ফরাজী দুধ মেহর িবিব আ লু রােশদ ফরাজী 1 1932949762 তিলখািল

149 01790065952 19567911483785606 আ লু লিতফ িসকদার লালব  বগম আ লু মতেলব িসকদার 1 1725370998 তিলখািল

150 01790065953 19567911483786507 মাঃ হািববুর রহমান তালুকদার লাল ব ফজলুল হক তালুকদার 1 1720002017 তিলখািল

151 01790065954 19567911483786806 ফজলুল হক িসকদার লালব মােলক িসকদার 1 1749714878 তিলখািল

152 01790065955 19557911483787338 মাঃ না জর উ ীন হাওলাদার পিরতে ছা তজমু ন হাওলাদার 1 1734361119 তিলখািল

153 01790065956 19507911483000009 মাসাঃ কুলসুম িবিব নুরজাহান মানতাজ উ ীন হাওলাদার 1 1738773884 তিলখািল

154 01790065957 19567911483787653 মাঃ এেজ র আলী হাওলাদার রােবয়া খাতন মাছেলম আলী হাওলাদার 1 1790491995 তিলখািল

155 01790065961 19567911483788098 মাঃ আবু হািনফ হাওলাদার মাসাঃ হািমদা বগম মাঃ নু লহক হাওলাদার 1 1753047846 তিলখািল

156 01790065966 19507911483790205 মাছাঃ খােলদা বগম মাছাঃ আেনায়ারা বগম মাঃ আঃ লিতফ সপাই 1 1309910354 তিলখািল

157 01790069739 19587911483785959 মাছাঃ হােজরা বগম ছতারা আঃ রশীদ িশকদার 1 1318470948 তিলখািল

158 01790069741 19537911483785531 মাঃ নু ল হক খান মাসাঃ শাহানা বগম আ রু রহমান খান 1 1748423933 তিলখািল

159 01790009029 19587911483786648 মাছাঃ আি য়া বগম চান ব  বগম তিছল উ ন 2 1773490187 তিলখািল

160 01790009039 19557911483786773 মাছাঃ রািবয়া বগম মাছাঃ জেবদা বগম মাঃ রহমান শরীফ 2 1941569153 তিলখািল

161 01790009055 19487911483786605 মাছাঃ ির জয়া বগম মাছাঃ জু ীলা বগম মাঃ রহমান আকন 2 1771482908 তিলখািল

162 01790009069 19437911483786822 সািফয়া বগম ফােতমা বগম মাইন উ ন মাহত র 2 1319701512 তিলখািল

163 01790009076 19457911483787648 মাঃ আলমগীর হােসন হাওলাদার আখতা েনছা মাপঃ তাতা র আলী হাওলাদার 2 1749381686 তিলখািল

164 01790009085 19477911483787566 মাঃ শামছল হক মাদবার চানব শাহজাহান মাদবার 2 1729475062 তিলখািল

165 01790009092 19457911483787547 মাঃ রিশদ হাওলাদার ফুল ব মাঃ কােছম আলী হাওলাদার 2 1739070527 তিলখািল

166 01790009103 19537911483786656 মাঃ হািনফ হাওলাদার মাসাঃ ফািতমা বগম মাঃ হােমজ উ ন 2 1910662590 তিলখািল

167 01790009113 19407911483787361 মাঃ আবদুর রহমান ফিকর লালব মহ বত আলী ফিকর 2 1323431196 তিলখািল

168 01790009128 19487911483787771 আঃ ছ ার হাওলাদার কিরমুে ছা মাতােহর আলী হাওলাদার 2 1320819444 তিলখািল

169 01790009141 19337911483787364 মাঃ আ লু খােলক ফরাজী সবুর জান িবিব মিতউর রহমান 2 1757361674 তিলখািল

170 01790009150 19567911483787564 মাসাঃ কিহনুর বগম মাসাঃ ফুল মেহর বগম মাঃ তজা র হাং 2 1704526891 তিলখািল

171 01790009158 19516726817591201 মাঃ আঃ রহমান মাসাঃ কিরমুন নছা মাতাহার আলী হাওলাদার 2 1300215713 তিলখািল

172 01790009169 19487911483787885 শামসুলহক খান ছেফলা বগম মকবুল আলী খান 2 1322693518 তিলখািল

173 01790009232 19307911483787642 মাঃ আ লু রশীদ হাওলাদার রয়েমানেনছা বগম মঈন উ ীন হাওলাদার 2 1781931008 তিলখািল

174 01790009246 19487911483787077 মাসাঃ রােবয়া বগম ঘালভানু িবিব লহাজ উ ন হাওলাদার 2 1741296885 তিলখািল

175 01790009263 19287911483787645 মাছাঃ ফােতমা বগম মাছাঃ চানব  বগম হােতম আলী হাওলাদার 2 1322691427 তিলখািল

176 01790009275 19477911483787569 মাঃ আ লু ম জদ জামা ার ছয়ফুল িবিব হাসান আলী জামা ার 2 1737149644 তিলখািল

177 01790009283 19237911483787058 মাছাঃ সাহাবানু িবিব ময়মন নছা সােদন আলী সরদার 2 1321916043 তিলখািল

178 01790009288 19517911483787020 মাঃ লতান আলী হাওলাদার মাসাঃ এেলম ব আে ল আলী হাওলাদার 2 1321916041 তিলখািল

179 01790009293 19437911483787768 মাঃ ম ান হাওলাদার কিরমুে ছা মাতাহার আলী হাওলাদার 2 1715797206 তিলখািল

180 01790009299 19367911483786838 আ রু জ ার খানঁ সবুরজান মেছর খা ঁ 2 1779408594 তিলখািল

181 01790009311 19457911483786694 আঃ বােরক মৃধা মাসাঃ আেমনা খাতন এছাহাক আলী মধৃা 2 1710632710 তিলখািল

182 01790009330 19487911483787132 আঃ জ ার কাজী ময়না িবিব মহ ৎ কাজী 2 1724724066 তিলখািল

183 01790009340 19407911483787068 মাছাঃ ছােলহা বগম ছাদুরা খাতন মিমন উ ীন হাওলাদার 2 1323021839 তিলখািল

184 01790009350 19487911483786847 সূ যবান বগম নয়া বড়ু জয়ন ীন হাওলাদার 2 1322691948 তিলখািল

185 01790009365 19307911483786772 মাঃ হােশম িসকদার তহরা বগম মিমন উ ন 2 1322681998 তিলখািল

186 01790009383 19367911483787139 মাসাঃ মানব  বগম ফািতমা মকবুল আলী হাওলাদার 2 1322677158 তিলখািল

187 01790009400 19487911483786718 মাছাঃ ক না বগম গালবানু বগম আেহল উ ীন 2 1772041407 তিলখািল

188 01790009425 19267911483786716 মাঃ আঃ রহমান কিবরাজ ফুল বানু বগম গালাম নবী কিবরাজ 2 1322384123 তিলখািল

189 01790009440 19437911483786712 মাঃ আ সু ছাবাহান কিবরাজ আিছয়া খাতন গালাফ নবী কিবরাজ 2 1322692132 তিলখািল

190 01790009498 19307911483787605 মাঃ মা ান জামা ার ছয়ফুল বগম হােছন আলী জামা ার 2 1315321139 তিলখািল

191 01790009506 19501592039836268 মাঃ শামসুল হক মাছাঃ আেমনা খাতন মাঃ ই ত আলী হাঃ 2 1720894457 তিলখািল



192 01790009539 19337911483787873 নয়াব  বগম পি রজা ন ম ালকার 2 1322699250 তিলখািল

193 01790009587 19357911483786610 মাঃ আলী আ জম খা ঁ রাবীয়া খাতন ইছমাইল খা ঁ 2 1322691597 তিলখািল

194 01790009607 19487911483787088 মাঃ সামসুল হক খান ছরাতন নছা িবিব মত আঃ আ জজ খান 2 1777833477 তিলখািল

195 01790009616 19437911483787783 মাঃ মানা র আিল হাওলাদার আেলতন নছা মিমন ন হাং 2 1748479769 তিলখািল

196 01790009625 19457911483787556 মাঃ ছালাম শখ মাছাঃ বানু িবিব আ লু শখ 2 1741331567 তিলখািল

197 01790016926 19477911483786563 মাসাঃ আেয়শা িস ীকা জ াতন নছা হাজী আতাহার উ ীন িশকদার 2 1912937568 তিলখািল

198 01790016945 19357911483000002 মাসাঃ হািকেমান বগম আ জেমান বগম ছেফদালী হাওলাদার 2 1715942709 তিলখািল

199 01790019076 19537911483787861 রিহমন বগম এেলম ব আে ল আলী হাওলাদার 2 1794715895 তিলখািল

200 01790019083 19307911483787760 মাছাঃ হােজরা বগম ফুলমিত জমন তালুকদার 2 1762789397 তিলখািল

201 01790019088 2405600350 আঃ মাতােলব হাওলাদার মৃত পিরেতান নছা মৃত. মাবাে র আলী হাওলাদার 2 1917562182 তিলখািল

202 01790019092 19537911483787144 মাঃ হািনফ মুনসী মাসাঃ হািমদা খাতন আঃ জ ার মনসী 2 1781941759 তিলখািল

203 01790019097 19537911483786637 মাঃ মজনু মৃধা মাসাঃ সািফয়া বগম আে ল আলী মৃধা 2 1747695043 তিলখািল

204 01790019099 19387911483786725 মাছাঃ জেবদা খাতন মেহরজান িবিব সরাজ উ ন হাওলাদার 2 1795720118 তিলখািল

205 01790019101 19487911483786857 মাঃ মাহাবুর রহমান সুিফয়া বগম মিহউ ন তালুকদার 2 1731471011 তিলখািল

206 01790019104 19537911483787054 আ সু ছ ার হাওলাদার মাসাঃ সাহাভানু িবিব মিমন উ ীন হাওলাদার 2 1321916053 তিলখািল

207 01790019105 19527911483786585 মাঃ ছাহরাব কা জ মাসাঃ ছফুরা বগম মাঃ রােসদ কাজী 2 1740318114 তিলখািল

208 01790019107 19577911459851513 ফিরদা বগম আেমনা খাতন আ লু আ জজ হাওলাদার 2 1791752283 তিলখািল

209 01790019109 19447911483786731 মাঃ মা ফা মু ী মাছাঃ হািমদা বগম আ রু জ ার মু ী 2 1786109623 তিলখািল

210 01790019111 19307911483787397 মাঃ আ রু রব হাওলাদার ফুলব  িবিব আজাহার আলী হাওলাদার 2 1732122202 তিলখািল

211 01790019950 19561596540398831 রিহমা বগম মােলকা িবিব তােসন হাওলাদার 2 1724422401 তিলখািল

212 01790019989 19537911483787045 মাসাঃ মাসুরা বগম মাসাঃ রােকয়া বগম নুর মাহা াদ হাওলাদার 2 1932769049 তিলখািল

213 01790020007 19237911483786672 মাঃ আইউব আলী মৃধা মাসাঃ দুধেমেহর মাঃ তােফল উ ন মৃধা 2 1712459475 তিলখািল

214 01790020018 19407911483787025 মাছাঃ হােজরা বগম মাসাঃ জরাত নছা মনু গাজী 2 1321916045 তিলখািল

215 01790020029 19487911483787615 মাঃ ছ ার হাওলাদার  মাছাঃ দুধ মেহর তাজা র আলী হাওলাদার 2 1763817386 তিলখািল

216 01790020036 19437911483787115 মাসাঃ লাল ব  বগম গালাবজান আঃ গিন িশকদার 2 1929156173 তিলখািল

217 01790021078 19567911483787565 মাসাঃ মােজদা বগম মাসাঃ হনুফা বগম হা জ মাঃ সরাজ উ ন 2 1749014180 তিলখািল

218 01790027737 19497911483787288 হােজরা খাতন হরমুজ িবিব মিমন উ ন হাওলাদার 2 1714445322 তিলখািল

219 01790031469 19537911483785756 মাছাঃ বকুেলন নছা মাছাঃ করফুল নছা নূর মাহা দ হাওলাদার 2 1794715802 তিলখািল

220 01790031672 19547911483787146 মাঃ শাহাজান হাওলপাদার মাসাঃ রােবয়া খাতন আ রু রব হাওলাদার 2 1760905213 তিলখািল

221 01790031674 19567911483787594 মাছাঃ শফালী বগম মাছাঃ লাল বানু মাঃ আতাহার ফরাজী 2 1715383349 তিলখািল

222 01790031685 19507911483787597 মাঃ তাজলু ইসলাম হাং ম জেতান নছা আঃ গফফুর হাং 2 1323449639 তিলখািল

223 01790031690 19517911483787913 মাঃ নািসর উ ন হাওলাদার পিরেতান বগম তজমু ন হাওলাদার 2 1741473903 তিলখািল

224 01790031693 19387911483786700 মাঃ হমােয়ত উ ন হাওলাদার মাসাঃ ছােবতে ছা মাঃ হােমজ উ ন হাওলাদার 2 1997561854 তিলখািল

225 01790031697 19257911483786566 মাছাঃ ফুলসন িবিব গালবানু আলকাজ ীন িশকদার 2 1780167033 তিলখািল

226 01790031703 19487911483787625 মাঃ এছাহাক হাওলাদার মাসাঃ সিকনা বগম মাঃ ই ত আলী হাওলাদার 2 1781335806 তিলখািল

227 01790031708 19547911483787319 নূ ল হক মানব মকবুল আলী হাওলাদার 2 1734999541 তিলখািল

228 01790037343 19407911483786824 আ লু ছাবাহান িময়া কিরমন িবিব করামত আলী িময়া 2 1742403326 তিলখািল

229 01790037344 19407911483787346 মাঃ ইসমাইল মধৃা ফুলব  বগম মেফজ উ ন 2 1323449656 তিলখািল

230 01790037345 19487911483786904 মাছাঃ বগম ব ফািতমা বগম মেমন ন হাওলাদার 2 1947288323 তিলখািল

231 01790037347 19487911483786747 মাঃ শাহজাহান হাওলাদার মাসাঃ হািকমুে ছা মাঃ ইউছফ হাওলাদার 2 1722134082 তিলখািল

232 01790037348 19537911483787297 আ লু মিতন হাওলাদার ছােলহা বগম মাঃ তােহর আলী হাওলাদার 2 1726956464 তিলখািল

233 01790052671 19537911483786825 কিহনুর বগম সােবতন বগম হােমজ উ ীন হাওলাদার 2 1968228627 তিলখািল

234 01790052677 19387911483786654 মাঃ আ াব আলী তালুকদার মাসাঃ কুলসুম িববী মাঃ নেবরউ ীন তালুকদার 2 1779686952 তিলখািল

235 01790052679 19557911483787563 মাঃ মািনক হাওলাদার মাছাঃ ফুলেমেহর বগম মাঃ মাছেলম হাওলাদার 2 1317056699 তিলখািল

236 01790052681 19587911483786660 মাসাঃ সতারা বগম ছবুর জান িবিব হােতম আলী হাওলাদার 2 1779618193 তিলখািল

237 01790052683 19537911483786717 মাছাঃ িপয়ারা বগম ছফুরা বগম এনছান উ ন হাওলাদার 2 1703333935 তিলখািল

238 01790052778 19577911483787624 মাছাঃ কিহনুর বগম রােবয়া বগম মাঃ দিলল উ ন তালুকদার 2 1753428106 তিলখািল

239 01790052781 19387911483787116 মাঃ আঃ আলী খা আিছমন নছা আছমত আলী খান 2 1746808709 তিলখািল

240 01790052783 19527911483786624 মাঃ আকা ার আলী চাকদার এরাতে ছা করমা আলী চাকদার 2 1786082024 তিলখািল

241 01790052785 19547911483787468 মাঃ হা ন অর রিশদ চানব আ লু আ জজ হাওলাদার 2 1753755805 তিলখািল

242 01790052786 19557911483000001 মাসাঃ ফুলবানু বগম সাহা বানু রকমান খা 2 1320614310 তিলখািল

243 01790052876 19537911483793307 মাসাঃ উে  হািববা মেনায়ারা বগম আ লু হািকম হাওলাদার 2 1309683945 তিলখািল

244 01790052943 19587911483786713 মাছাঃ মােনারা বগম আেমনা বগম সু র আিল খা ঁ 2 1792961589 তিলখািল

245 01790052944 19537911483787106 মাসাঃ আি য়া বগম চানব  বগম আবুল কােশম হাওলাদার 2 1734550075 তিলখািল

246 01790052945 19557911483787121 মাছাঃ বকুল নূরজাহান বগম মনাজ উ ীন হাওলাদার 2 1760422176 তিলখািল

247 01790052946 19407911483787641 মাসাঃ নুরজাহান বগম চান ব  িবিব সকা ার আলী হাওলাদার 2 1725017912 তিলখািল

248 01790052947 19557911483787371 মাঃ আ লু লিতফ হাওলাদার মাসাঃ মিরয়ম বগম মাতাহার আলী 2 1323431207 তিলখািল

249 01790052948 19457911483787611 মাঃ হািনফ হাওলাদার মাসাঃ ফুল মেহর বগম মাঃ মাসেলম হাওলাদার 2 1726247805 তিলখািল

250 01790052949 19547911483787581 মাছাঃ বকুল বগম মাছাঃ খায় ন নছা মাঃ মাতাহার সরদার 2 1779619621 তিলখািল

251 01790052950 19577911483787578 মাসাঃ জাহানারা বগম মাছাঃ রিহমা বগম মাঃ জেবদ আলী হাওলাদার 2 1755096508 তিলখািল

252 01790052951 19557911483787402 মাসাঃ আেয়শা বগম হায়তন নছা আ াব আলী 2 1788254049 তিলখািল

253 01790052952 19477911483787552 মাঃ সুলতান হাওলাদার মাসাঃ আেমনা বগম মাঃ নুর মাহা দ হাওলাদার 2 1712856453 তিলখািল

254 01790052953 19577911483787046 মাসাঃ হােজরা বগম য়াবজান িবিব আেফজ উ ন আকন 2 1775278846 তিলখািল

255 01790052954 19487911483786612 মাঃ ছােমদ খা ঁ মাছাঃ ভানু িবিব মাঃ এছমাইল খা ঁ 2 1781941565 তিলখািল



256 01790052956 19437911483787654 মাছাঃ হােমেতান বগম মাসাঃ হা জেমান নছা মাঃ ময়জু ন মািল 2 1948122139 তিলখািল

257 01790052965 19577911483787638 মাছাঃ আেলয়া বগম মাছাঃ ময়ফুল বগম মাঃ মাকেলছ হাওলাদার 2 1781956104 তিলখািল

258 01790052966 19517911483787395 মাঃ সুলতান হাওলাদার এেলম ব হােচন উ ন 2 1317695674 তিলখািল

259 01790053094 19557911483786655 মাঃ আবজাল হাওলাদার হােজরা বগম আঃ জ ার হাওরাদার 2 1749535146 তিলখািল

260 01790053097 19567911483786796 মাসাঃ হােজরা খাতন এেলম বড়ু আঃ কােদর মাত র 2 1784032714 তিলখািল

261 01790053125 5102360954 মাঃ জউ ন হাওলাদার জেয়ানব িবিব ইউসুফ হাং 2 1321916051 তিলখািল

262 01790053157 19457911483787299 আ লু হক মু ী চান ব  িবিব আ সু সাবাহান মু ী 2 1918082024 তিলখািল

263 01790053162 19537911483786649 মাছাঃ নু ে হার বগম আেমনা বগম ম জবর রহমান 2 1703556974 তিলখািল

264 01790053164 19437911483786872 মাঃ সামছল হক িসকদার গালভানু বগম কালু িসকদার 2 1977839843 তিলখািল

265 01790053165 19487911483786823 মাছাঃ মনুজান বগম জহরা খাতন মাতাহার মৗলবী 2 1717790690 তিলখািল

266 01790053171 19477911483787859 হােজরা বগম লাল ভানু ছােমদ গালদার 2 1779767192 তিলখািল

267 01790053178 19407911483787572 মাঃ হািববুর রহমান মাছাঃ ফুলেমেহর বগম মাঃ মাছেলম হাওলাদার 2 1799331731 তিলখািল

268 01790053186 19517911483787501 মাঃ সাহরাব হাওলাদার মাসাঃ আেমনা খাতন মাঃ নূরেমাহা দ হাওলাদার 2 1703787088 তিলখািল

269 01790053187 19567911483787502 মাছাঃ ফিরদা বগম মাছাঃ নয়াব  বগম আ লু ম জদ আকন 2 1741782886 তিলখািল

270 01790053202 19557911483786869 মাঃ হািনফ খানঁ ভানু িবিব বগম ইসমাইল খানঁ 2 1782250777 তিলখািল

271 01790057731 5546322495 মাসাঃ পা ল বগম মাসাঃ হেরন নছা বগম আ লু হােসম হাওলাদার 2 1720985893 তিলখািল

272 01790057733 19487911483787612 মাসাঃ কিহনুর বগম মাসাঃ চানব  বগম মানফাত আলী হাওলাদার 2 1738565292 তিলখািল

273 01790057738 19477911483787774 মাছাঃ আি য়া বগম আেমনা খাতন হােছন আলী হাওলাদার 2 1760645074 তিলখািল

274 01790065958 19537911483787780 আ রু রিহম মি ক রেবজান িবিব মত সু র আলী মি ক 2 1707850185 তিলখািল

275 01790065964 19567911483789030 আঃ ম জদ হাওলাদার মাসাঃ শাম ব  বগম মাঃ ইমান উ ীন হাওলাদার 2 1756789680 তিলখািল

276 01790065994 19277911447777013 মাছাঃ বকুল বগম হরাতন বগম মাঃ তাফাে ল হাং 2 1731136396 তিলখািল

277 01790066018 19457911483797243 মাঃ আ লু লিতফ হাওলাদার ময়না বগম আবুল হােসম হাওলাদার 2 1794381916 তিলখািল

278 01790069732 19537911483786557 মাছাঃ রািবয়া বগম জািমল খাতন অেহজ ীন মু ী 2 1315320827 তিলখািল

279 01790069740 19447911483787008 মাছাঃ সামছন নছা হায়াতন নছা সজ ন িশকদার 2 1710098080 তিলখািল

280 01790007051 19507911483788685 মাঃ খিললুর রহমান জেবদা বগম এলফাজ উ ন ঘরামী 3 1736321247 তিলখািল

281 01790007052 19537911483788339 মাঃ নািছর উ ীন িব াস হিবেতান নছা হরমুজ িব াস 3 1743340422 তিলখািল

282 01790007053 19487911483788971 মাঃ জালাল ফকীর মাসাঃ রশনা বগম এজাহার ফকীর 3 1745843862 তিলখািল

283 01790007055 19437911483788073 মাসাঃ নুরজাহান চান ব মেহর উ ন 3 1749790038 তিলখািল

284 01790007056 19537911483788209 মাঃ হািববুর রহমান ময়না িবিব মাঃ মাতাহার আলী 3 1797782705 তিলখািল

285 01790007057 19437911483788318 মাঃ এেজ র ফিকর সনাব দিলল উ ন ফিকর 3 1704028373 তিলখািল

286 01790007058 19427911483789036 আ লু খােলক হাওলাদার আমজরু ব আ লু জ ার হাওলাদার 3 1781949146 তিলখািল

287 01790007059 19347911483788645 আবদুর রিশদ মাত র হােচন বানু এনছান উ ন 3 1735547379 তিলখািল

288 01790007061 19437911483788295 মাঃ মানা ার হােসন মাছাঃ এেলম ব মাঃ মাকেলউ ন হাওলাদার 3 1960724594 তিলখািল

289 01790007062 19487911483788902 মাঃ আবুল হােসন সরদার আেবজান িবিব মেহর উ ীন সরদার 3 1781950903 তিলখািল

290 01790007063 19337911483788722 মাঃ ইয়ািছন আকন তাকাবজান িবিব মাহা দ আলী আকন 3 1936546174 তিলখািল

291 01790007064 19287911483788337 মাঃ আজাহার ফিকর জহরা খাতন কালু ফিকর 3 1781949787 তিলখািল

292 01790007065 19487911483788713 ছােমদ মাত র ফুল বানু সিফজ উ ন মাত র 3 1778338109 তিলখািল

293 01790007066 19537911483788977 মাঃ বলােয়ত হাওলাদার মাছাঃ ফুলব  বগম মাঃ কদম আলী হাওলাদার 3 1749934226 তিলখািল

294 01790007067 19367911483788676 সুলতান সাওজাল জহরা খাতন জজআলী সাওজাল 3 1743341716 তিলখািল

295 01790007069 19437911483789105 আঃ হািকম সরদার মাসাঃ লাল ব  বগম মাহন সরদার 3 1735325169 তিলখািল

296 01790007070 19527911483788749 মাঃ চান িময়া হাওলাদার আিছয়া বগম মকবুল আলী হাওলাদার 3 1732038637 তিলখািল

297 01790007071 19337911483789068 আঃ আ জজ হাওলাদার মাসাঃ কিরমন নছা ইমান উ ীন হাওলাদার 3 1741493878 তিলখািল

298 01790007072 19487911483788543 মাঃ রিশদ মা া চানব লহাজ ন 3 1749640954 তিলখািল

299 01790007074 19307911483788635 মাঃ মা ার আলী মাত র আয়াতন নছা নােদর আলী 3 1743143924 তিলখািল

300 01790007075 19387911483788441 মাঃ জয়নাল মা ঝ জয় ণ িবিব মতজান মা ঝ 3 1781936648 তিলখািল

301 01790007076 19437911483788607 মাঃ সুলতান হাওলাদার গাল বানু বগম মাদাে র আলী হাওলাদার 3 1767250069 তিলখািল

302 01790007077 19487911483788666 ইসমাইল সাওজাল ফােতমা বগম আদম আলী সাওজাল 3 1312110621 তিলখািল

303 01790007078 19517911483789326 মাঃ আবু হািনফ আকন মাছাঃ দুধ মেহর মাঃ মাসেলম আলী আকন 3 1771485286 তিলখািল

304 01790007080 19587911483789013 মাছাঃ শাহাবানু বগম মাছাঃ নুরবানু বগম মাঃ হােশম ফরাজী 3 1760779389 তিলখািল

305 01790007082 19537911483788369 মাসাঃ ছরােতাে ছা মাসাঃ সানাব এফাজ উ ন মৃধা 3 1768162248 তিলখািল

306 01790007084 19237911483788227 মাসাঃ কদবানু মাসাঃ ছেলমান িবিব মাহামুদ মা া 3 1715737715 তিলখািল

307 01790007089 19387911483789084 মাছাঃ পা ল বগম মাছাঃ রােকবান বগম আবতার গাজী 3 1984742194 তিলখািল

308 01790007091 19487911483789116 মাছাঃ মানব  বগম জয়নব বগম আ লু হািকম হাওলাদার 3 1781933903 তিলখািল

309 01790007093 19487911483788043 মাছাঃ ির জয়া বগম মুজেুমান নছা হরমুজ আলী 3 1719652365 তিলখািল

310 01790007094 19487911483788980 মাছাঃ নূরজাহান বগম ফুলব  বগম আেদল উ ন হাওলাদার 3 1742382219 তিলখািল

311 01790007095 19524716919758398 শািহদা বগম আেমনা খাতন হােসন আলী হাওলাদার 3 1781837353 তিলখািল

312 01790007097 19557911483788442 মাসাঃ রািহমা বগম মাসাঃ আিছয়া বগম খিলল িশকদার 3 1960724617 তিলখািল

313 01790007100 19287911483788652 আিছয়া খাতন মােলকা লহাজ মা া 3 1731892607 তিলখািল

314 01790007103 19507911483788738 রািহমা বগম আিছয়া বগম নুর মাহা দ হাওলাদার 3 1323431836 তিলখািল

315 01790007108 19487911483788961 মাছাঃ এিমিল বগম কদবানু মাঃ আ াব আলী ফরাজী 3 1304310212 তিলখািল

316 01790007111 19517911483788706 বকুল বগম উওম ব জয়নু ন মধৃা 3 1749400182 তিলখািল

317 01790007114 19527911483788414 মাসাঃ সািপয়া বগম িবিবষন আঃ মা জদ 3 1763850331 তিলখািল

318 01790007116 19523323018428197 মাছাঃ বকুল রানী জবনে ছা আলকাছ ফরা জ 3 1703946000 তিলখািল

319 01790007117 19527911483789338 মাছাঃ মেনায়ারা বগম সবুরজান মাঃ রেহন হাওলাদার 3 1734130500 তিলখািল



320 01790007121 19487911483788260 মাছাঃ হািলমা বগম মাসাঃ জয়ফুল বগম মহা াদ আলী হাওলাদার 3 1779411259 তিলখািল

321 01790007125 19527911483788413 মাছাঃ মেনায়ারা বগম হিবেতাে ছা হরমুজ িব াস 3 1788792062 তিলখািল

322 01790007126 19527911471861701 ইউছফ আলী মি ক মাছাঃ জি লা খাতন রেফজ উ ন মি ক 3 1735600784 তিলখািল

323 01790007128 19587911483788262 মাসাঃ আেলয়া বগম রােবয়া বগম আেনায়ার হােসন হাওলাদার 3 1934455816 তিলখািল

324 01790007131 19487911483789020 মাসাঃ জাহরা খাতন জেবদা খাতন এলফাজ গরামী 3 1781936536 তিলখািল

325 01790007135 19537911483789329 মাছাঃ লুৎফুে ছা মাসাঃ সানাবানু নুরমহ াদ তালুকদার 3 1795106863 তিলখািল

326 01790007137 19537911483789244 মাঃ ইি স আকন মাছাঃ জািমলা বগম মাঃ আ রু রহমান আকন 3 1793407524 তিলখািল

327 01790007139 19487911483788246 আ লু খােলক হাওলাদার ফুল ব সরাজ উ ন 3 1782499064 তিলখািল

328 01790007140 19477911483786264 মাঃ কােসম সরদার ফুলভানু নছার সরদার 3 1781950687 তিলখািল

329 01790007141 19437911483788433 মাঃ সুলতান িব াস ফুলব জজালী িব াস 3 1781949997 তিলখািল

330 01790007142 19327911483789262 মাঃ বলােয়ৎ হােসন মাছাঃ হনুফা বগম মাঃ জাফর আহ দ হাওলাদার 3 1749954984 তিলখািল

331 01790007144 19357911483789265 মাঃ মাহামুদ হােসন মাছাঃ সুরাতে ছা মাঃ জা াত আলী হাওলাদার 3 1758949781 তিলখািল

332 01790020393 19537911483789370 মাঃ আিমর হােসন মাছাঃ চানব নুরমহ দ হাওলাদার 3 1749663552 তিলখািল

333 01790020399 19507911483788678 মাবাে র সাওজাল কদবানু বগম সর আলী সাওজাল 3 1775477947 তিলখািল

334 01790020407 19547911483789250 মাঃ সাইদুর রহমান ফািতমা বগম মাঃ হািববুর রহমান হাওলাদার 3 1731936918 তিলখািল

335 01790020425 19387911483789392 মাছাঃ রািহমা বগম মাছাঃ িফেরাজা বগম মাঃ আবু তােহর হাওলাদার 3 1712028453 তিলখািল

336 01790020438 8658576163 মাঃ সােলহ আহা দ চানবানু িবিব আঃ হািমদ হাওলাদার 3 1773408639 তিলখািল

337 01790020479 19547911483789000 মাছাঃ মেনায়ারা বগম মাসাঃ আিছয়া বগম আহসান আলী 3 1963503850 তিলখািল

338 01790020550 19437911483788995 মাসাঃ রািবয়া বগম মাসাঃ সানাব  বগম মেফজ উ ীন মাত র 3 1321923246 তিলখািল

339 01790020551 19587911483788162 মাছাঃ সােহনুর বগম মাসাঃ ফুলবানু মাঃ আজাহার খান 3 1774113747 তিলখািল

340 01790020552 19567911483788700 মাছাঃ মােজদা বগম সূযবানু আবদুর রিশদ আকন 3 1781950630 তিলখািল

341 01790020553 19587911483788522 মাসাঃ ছেলহা বগম মিতজান জেবদ আলী 3 1738910373 তিলখািল

342 01790020554 19527911483789219 মাঃ িছ ক হাওলাদার মাছাঃ সবুরজান িবিব আতাহার আলী হাওলাদার 3 1722633373 তিলখািল

343 01790020555 19487911483789419 মাঃ দেলায়ার হােসন মাত র মাছাঃ আেমনা বগম আয়লজ উ ন 3 1315320867 তিলখািল

344 01790020557 19487911483789007 মাঃ ম মাত র সানা িবিব মিমন উ ন মাত র 3 1781935501 তিলখািল

345 01790020559 19557911483788300 মাঃ খিললুর রহমান মাসাঃ নয়াব এছাহাক আলী হাওলাদার 3 1739569573 তিলখািল

346 01790020560 19437911483788488 মাঃ নুর মাহা দ হাওলাদার ছােপলা খাতন মিমন উ ন 3 1781950869 তিলখািল

347 01790020561 19537911483788395 মাছাঃ রােকয়া বগম গালভানু মাঃ মাসেলম িব াস 3 1752843859 তিলখািল

348 01790020562 19487911483788996 মাঃ আলী হােসন মাত র আেমনা বগম আয়নাল উ ীন মাত র 3 1749789129 তিলখািল

349 01790020563 19517911483788651 আ লু মােলক সাওজাল আিছয়া খাতন করামত আলী সাওজাল 3 1749160319 তিলখািল

350 01790020564 19537911483788199 মাছাঃ হািলমা বগম মাসাঃ নুরজাহান বগম মাঃ আ লু গিন হাওলাদার 3 1741419938 তিলখািল

351 01790020565 19547911483788955 মাঃ বলােয়ত হােসন মাত ার রােবয়া বগম হােশম আলী মাত র 3 1731743377 তিলখািল

352 01790020566 19477911483788739 মাঃ দুলাল হাওলাদার রেবযা বগম তজা র হাওলাদার 3 1301040256 তিলখািল

353 01790020567 19567911483788717 ছতারা বগম গালবানু বগম কােশম আলী হাওলাদার 3 1725753970 তিলখািল

354 01790020570 19337911483788689 মহা ত আলী ঘরামী চ বানু বগম জেবদ আলী ঘরামী 3 1781935114 তিলখািল

355 01790020574 19407911483788492 মাঃ সরাজলু হক সুরাতন নছা হরমুজ আলী 3 1739243162 তিলখািল

356 01790020775 19387911483788502 মাঃ আ লু হক সজমুনেনছা হরমুজ হাওলাদার 3 1795519092 তিলখািল

357 01790027716 19587911483788355 মাছাঃ ছরাতন নছা শাহাভানু মাসেলম আলী 3 1790621394 তিলখািল

358 01790027822 19577911483789369 মাছাঃ ছােলহা বগম মাছাঃ মিরয়ম বগম মাঃ ইসমাইল গড়ািম 3 1749549718 তিলখািল

359 01790031669 19587911483789057 মাছাঃ ফিরদা বগম মাছাঃ আিবদা খাতন মাঃ আবুল হােসন মা ার 3 1715534740 তিলখািল

360 01790031825 19537911483789234 মাঃ আ লু বােরক হাওলাদার আিকমন নছা মহ ত আলী হাওলাদার 3 1734526179 তিলখািল

361 01790031830 19437911483789299 মাঃ আ রু রিহম আকন সােমরতবান িবিব মাঃ হােছন আলী আকন 3 1727466891 তিলখািল

362 01790031833 19367911483788759 মেনায়ারা বগম জয় ন িবিব আতাহার আলী আকন 3 1717993804 তিলখািল

363 01790031841 19367911483788960 মাঃ দেলায়ার হােসন মাত র রােবয়া খাতন আঃ হােশম মাত র 3 1323431838 তিলখািল

364 01790031847 19545915628287477 হােফজ মাওলানা িনজাম উ ন মাসাঃ হািমদা বগম আলহা  মাওলানা এমদাদ আলী 3 1755168418 তিলখািল

365 01790031854 19557911483789201 মাঃ ফজলুল হক কাজী মাঃ রােবয়া বগম মাঃ আিমর হােসন কাজী 3 1971173949 তিলখািল

366 01790031858 19537911483788141 মাছাঃ আি য়া খাতন সামমুে ছা আবুল হােসন 3 1719397956 তিলখািল

367 01790037350 19437911483788289 মাসাঃ ছফুরা বগম ফুলবানু মাঃ নছার আিল চৗিকদার 3 1707024785 তিলখািল

368 01790052631 19537911483788242 মাঃ দেলায়ার হােসন জাহরা খাতন মাঃ ম জদ হাওলাদার 3 1754260127 তিলখািল

369 01790052632 19537911483789110 মাঃ হািনফ আকন মাসাঃ নুরজান বগম কােছম আলী আকন 3 1930165624 তিলখািল

370 01790052633 19537911483788087 মাঃ ম জবর সরদার মাছাঃ আেবজান খাতন মেহর আলী সরদার 3 1960724602 তিলখািল

371 01790052634 19520125805335887 আ লু লিতফ মা া চানবড়ু িবিব লহাজ মা া 3 1706704052 তিলখািল

372 01790052635 19487911483788500 মাছাঃ মেনায়ারা বগম চান ব মানফাত আলী 3 1729395833 তিলখািল

373 01790052636 19537911483788501 মাসাঃ মিরয়ম বগম মােলকা িবিব আজাহার আলী 3 1744918622 তিলখািল

374 01790052637 19477911483789406 মাঃ আ রু রহমান আকন মাছাঃ কুলসুম মাঃ আরব আলী আকন 3 1735374339 তিলখািল

375 01790052638 19507911483788039 মাঃ মাজাে ল হক ির জয়া বগম ছালাম হাওলাদার 3 1318650619 তিলখািল

376 01790052639 19537911483788390 মাঃ সাহরাব চান ব মিতয়ার রহমান 3 1761431057 তিলখািল

377 01790052659 19587911483788511 মাসাঃ ির জয়া বগম চানব কােছম আলী 3 1305800273 তিলখািল

378 01790052660 19517911483789330 মাঃ সাহরব হােসন আকন মাছঃ চান ব  বগম করামত আলী আকন 3 1794299466 তিলখািল

379 01790052661 19477911483788629 আ লু লিতফ মাত র হােসন ব এনসান উ ীন মাত র 3 1918866900 তিলখািল

380 01790052662 19587911483788509 মাসাঃ পিরতন নছা মাসাঃ নুর ভানু হােসম আলী 3 1731506016 তিলখািল

381 01790052663 19507911483788542 মাঃ আবুল হােসন শ াম ব মাঃ ইমান উ ন হাওলাদার 3 1748057128 তিলখািল

382 01790052664 19317911447776434 সুলতান আহমদ কুলসুম সয়দ চরাগ আলী 3 1757807021 তিলখািল

383 01790052665 19587911483788356 মাছাঃ ির জয়া জহরা খাতন আঃ রিহম 3 1729308141 তিলখািল



384 01790052666 19587911483788934 মাছাঃ সতারা বগম মাসাঃ কুলসুম বগম আ রু রহমান আকন 3 1951504470 তিলখািল

385 01790052667 19557911483788332 মাঃ ব াল কাজী আিমনা খাতন ম জদ কাজী 3 1798947599 তিলখািল

386 01790052669 19437911483789277 মাঃ ম আকন মােলকা বগম কদম আলী 3 1775528037 তিলখািল

387 01790052689 19287911483789286 মাছাঃ জয়নব িবিব মাছাঃ আরবজান মাঃ আবদুল কােদর 3 1731174545 তিলখািল

388 01790052691 19587911483789099 মাসাঃ মিরয়ম বগম দুদ মেহর িবিব নুর ইসলাম আকন 3 1322698419 তিলখািল

389 01790052693 19587911483788993 মাসাঃ বকুল বগম মাসাঃ হােমতন নছা মাবােরক আলী হাং 3 1960054881 তিলখািল

390 01790052697 19587911483789260 মাছাঃ মাফুজা মাছাঃ হােজরা বগম মাঃ সুলতান হাওলাদার 3 1751780148 তিলখািল

391 01790052698 19537911483789334 মাছাঃ কািহনুর বগম ফুমিত বগম আ লু ম জদ হাওলাদার 3 1926214119 তিলখািল

392 01790052700 19467911483788998 মাঃ আ লু আ জজ হারাতন নছা লহাজ উ ীন মাত র 3 1781934979 তিলখািল

393 01790052701 19537911483789012 মাছাঃ ফািতমা বগম মিরওম বগম মাঃ সিফজ ীন 3 1749790427 তিলখািল

394 01790052702 19487911483789107 মাছাঃ আয়শা বগম ময়ফুল িবিব মাঃ আরেছদ সরদার 3 1799574835 তিলখািল

395 01790052704 19587911483788601 মাছাঃ কিহনুর বগম ফুল বানু বগম আলী হােসন হাওলাদার 3 1706659737 তিলখািল

396 01790052716 19537911483789868 মাছাঃ কিহনুর বগম সােমর তাবান এনতাজ আলী হাওলাদার 3 1835442120 তিলখািল

397 01790052763 19537911483789004 মাঃ িছ ক মাত র হায়াতন নছা লহাজ উ ন মাত র 3 1951139910 তিলখািল

398 01790052764 19587911483788550 মাছাঃ রািহমা বগম মাসাঃ আিমনা বগম মাঃ আসমত আলী 3 1724430584 তিলখািল

399 01790052942 8246166329 মাছাঃ আেলয়া বগম মাছাঃ আি য়া খাতন মাঃ আঃ গিন হাওলাদার 3 1748929502 তিলখািল

400 01790052957 19367911483788915 মাঃ ফজলুল হক সরদার লালব  বগম মাহন সরদার 3 1323449652 তিলখািল

401 01790052958 19307911483788619 মাছাঃ জয়নব িবিব জামিবলা খাতন আচমত আিল হাওলাদার 3 1768553392 তিলখািল

402 01790052967 19487911483789029 মাঃ ছািকম আকন মাছাঃ লাল ব মাঃ আছমত আলী আকন 3 1673147638 তিলখািল

403 01790052968 19547911483788926 মাছাঃ আেলয়া বগম মাছাঃ রাকায়া বগম মাঃ ফজলুল করীম হাওলাদার 3 1710552578 তিলখািল

404 01790052969 19287911483788612 মাঃ আজাহার আলী সরদার লালব  বগম মাহন আলী সরদার 3 1764156487 তিলখািল

405 01790052970 1955916059 মাসাঃ ফািতমা খাতন সজেুমাে ছা মতৃ আবুল হােশম হাওলাদার 3 1725232112 তিলখািল

406 01790052971 19537911483789009 আ লু গফফার মাত র মাসাঃ ছিখনা বগম মাঃ ম ত আলী মাতঃ 3 1749789945 তিলখািল

407 01790052972 19287911483789408 মাঃ আ সু স ার আকন ছেলমান িবিব ছবদার আলী আকন 3 1716928701 তিলখািল

408 01790053124 19587911483788277 মাসাঃ িবয়া বগম মাসাঃ রওশন আরা বগম মাঃ এজাহার আলী ফিকর 3 1786584334 তিলখািল

409 01790053159 19532696830919029 মাতাহার আলী আখ সুরাতে সা কােসম আলী আখ 3 1933235870 তিলখািল

410 01790053160 3296461845 মাছাঃ জয়নব বগম মাসাঃ ছিপয়া বগম মাঃ নুরমহা ্দ হাওলঅদার 3 1736238615 তিলখািল

411 01790053180 19537911483788456 মাঃ ইয়াকুব আকন মাসাঃ জহরা বগম মাঃ ইউসুব আকন 3 1744775854 তিলখািল

412 01790053181 19357911483788460 মাছাঃ আি য়া বগম মাছাঃ লাল ব এমদাদ আলী 3 1315372401 তিলখািল

413 01790053182 19487911483788506 মাসাঃ রিহমন নছা জয় নী চরাগ আলী 3 1704951846 তিলখািল

414 01790053183 19477911483789102 মাসাঃ ফািতমা বগম মাসাঃ আিমরন নছা আঃ রিশদ হাওঃ 3 1777196338 তিলখািল

415 01790053184 19487911483788481 মাসাঃ সািপয়া খাতন ছিকনা খাতন মাদাে র হাওলাদার 3 1727631995 তিলখািল

416 01790057735 19587911483788319 মাসাঃ সািপয়া বগম জয়ফুল খাতন মাঃ মেফজ উ ন মা ঝ 3 1706703805 তিলখািল

417 01790057736 19387911483788546 মাঃ মহািসন হাওলাদার ছিকনা খাতন মাদাে র হাওলাদার 3 1762115833 তিলখািল

418 01790065959 1456729332 মাঃ ম জবুল হক হাওলাদার মাছাঃ সুরাতন নছা হরমুজ আলী হাওলাদার 3 1766564083 তিলখািল

419 01790065960 19407911483789101 মাঃ শাহ আলম আকন সানাব  বগম মাতাহার আকন 3 1778238453 তিলখািল

420 01790065965 19527911483789827 মাছাঃ শাহা বানু মাল  িবিব আ লু রিশদ আকন 3 1755087939 তিলখািল

421 01790065968 19567911483789707 মাঃ আবুল কালাম সরদার ফুলব  িবিব ফখ ন সরদার 3 1706132285 তিলখািল

422 01790065970 19567911483791641 আঃ ছালাম মাত র নুর বানু িবিব খারেশদ আলী মাত র 3 1322699584 তিলখািল

423 01790065971 19517911483791918 মাঃ শাহ আলম তালুকদার সানাব  বগম আ রু রহমান তালুকদার 3 1721805580 তিলখািল

424 01790065973 19567911483789501 মাঃ হা ন-অর-রিশদ তালুকদার মাছাঃ লাল ব  বগম মাঃ ফজলুল হক তালুকদার 3 1744491330 তিলখািল

425 01790065974 19387911483791071 মাসাঃ ছতারা বগম মাসাঃ জেবদা বগম মাসেলম 3 1714601852 তিলখািল

426 01790065975 19587911483791288 মাসাঃ সািফয়া বগম আরফী সেফজ হাওলাদার 3 1741217110 তিলখািল

427 01790066020 19567911483797406 মাঃ আ লু হািলম হাওলাদার মাছাঃ বকফুল িবিব এনছান উ ন হাওলাদার 3 1304270344 তিলখািল

428 01790066029 19587911483792536 আ জমন নছা হনুফা বগম আজম আলী 3 1323449711 তিলখািল

429 01790005448 19287911483798758 মাঃ জলুিফকার আিল আকন জয়নব িবিব আকুব আলী আকন 4 1787489614 তিলখািল

430 01790005450 19427911483789774 মাঃ আবু হািনফ হাওলাদার ময়ফুল বগম আ লু আ জজ হাওলাদার 4 1714858900 তিলখািল

431 01790005451 19387911483790413 মাঃ ইউনুচ খানঁ ফুল বানু ইউসুফ খানঁ 4 1749194695 তিলখািল

432 01790005452 19387911483790473 মাঃ আবুল কালাম আকন রেবজান িবিব আ লু আ জজ আকন 4 1793616415 তিলখািল

433 01790005453 19427911483789859 মাঃ আ লু হক হাওলাদার সমতন নছা জয়নাল আেবদীন হাওলাদার 4 1787220965 তিলখািল

434 01790005455 19387911483798769 মাছাঃ রািবয়া খাতন সরবানু বগম আফেত আলী মৃধা 4 1742415857 তিলখািল

435 01790005456 19377911483789708 আ লু ম জদ সরদার তােরাফজান িবিব মাকেছদ আলী সরদার 4 1704028989 তিলখািল

436 01790005457 19557911483790360 মাছাঃ পা ল বগম আিছয়া বগাম আ লু আ জজ হাওলাদার 4 1755812443 তিলখািল

437 01790005645 19437911483798704 মাসাঃ বকুল বগম সানাব হােমজ িসকদার 4 1323431169 তিলখািল

438 01790005877 19487911483789935 মাঃ সু ার খান মাছাঃ সােমরেতা ভানু মাঃ আচমত আলী খান 4 1741014093 তিলখািল

439 01790005886 19397911483790395 মাঃ রিশদ হাওলাদার ফুল ব িহং ল উ ন হাওলাদার 4 1772646490 তিলখািল

440 01790005903 19487911483790278 মাঃ নুর ইসলাম ফরাজী লাল ব  বগম হােচন আলী ফরাজী 4 1749325176 তিলখািল

441 01790005906 19307911483789965 মাঃ আঃ জ ার খিলফা মাছাঃ ইরাতন নছা মাঃ নজমু ন খিলফা 4 1781928377 তিলখািল

442 01790005910 19387911483789790 মাঃ নু ল ইসলাম হাওলাদার মাছাঃ সবুরজান িবিব হািববুর রহমান হাওলাদার 4 1753910053 তিলখািল

443 01790005938 19507911483789932 মাছাঃ পিরতন নছা মাছাঃ নুরজাহান বগম মাঃ আঃ ম ান খান 4 1320935915 তিলখািল

444 01790005956 19337911483798813 মাঃ হজরত আলী আকন জিুমনা খাতন শরজন আলী আকন 4 1307459793 তিলখািল

445 01790005961 19357911483798569 মাঃ আ রু রব িমজা মাছাঃ জেহরা বগম মাঃ আে ল আলী িমজা 4 1323430715 তিলখািল

446 01790006029 19487911483790210 মাছাঃ আেনায়ারা বগম ছােবতন নছা হােফজ উ ন 4 1781944826 তিলখািল

447 01790006038 19487911483798744 মাছাঃ ফািতমা বগম মাছাঃ লালব  িবিব মাঃ আকু ার আলী হাওলাদার 4 1323431168 তিলখািল



448 01790006047 19437911483798515 আঃ ছা ার আকন হােজরা বগম সানাম ন আকন 4 1703640218 তিলখািল

449 01790006062 19407911483790083 মাছাঃ সােলহা বগম রেবজান িবিব মেহর আকন 4 1736073857 তিলখািল

450 01790006069 19477911483789778 মাঃ আ লু জ ার হাওলাদার সুরাতে ছা আরেশদ আলী হাওলাদার 4 1842558210 তিলখািল

451 01790006080 19397911483796358 হােজরা ভানু ছরাতন নছা হােমজ উ ীন আকন 4 1781948970 তিলখািল

452 01790006091 19487911483798619 মাছাঃ ছতারা বগম ফািতমা বগম তজ ার িসকদার 4 1778337466 তিলখািল

453 01790006096 19407911483790079 মাঃ মু জবর আকন ফুলভানু আ রু রব আকন 4 1787213682 তিলখািল

454 01790006101 19537911483790099 মাছাঃ রনু আ ার মাসাঃ ফুলব  িবিব মাঃ রােশদ আলী মাত র 4 1781923717 তিলখািল

455 01790006110 19427911483789882 মাছাঃ তহিমনা বগম মাছাঃ সাহা বানু িমজা আ লু লিতফ 4 1786124509 তিলখািল

456 01790006116 19387911483790113 মাঃ আঃ গফফার সপাই মাছাঃ আেমনা খাতন মাঃ অেহদ উ ন সপাই 4 1323007038 তিলখািল

457 01790006118 19507911483798626 মাঃ আ রু রিশদ আকন লাল ব হােসম আিল আকন 4 1787221345 তিলখািল

458 01790006123 19437911483789601 মাঃ আ রু রা াক হাওলাদার ডািলম বগম আঃ হািকম হাওলাদার 4 1310217647 তিলখািল

459 01790006128 19477911483789826 মাঃ শাহজাহান হাওলাদার জয়ফুল িবিব মাঃ আ লু কােদর হাওলাদার 4 1729394998 তিলখািল

460 01790006134 19557911483789884 মাছাঃ আেনায়ারা বগম মাছাঃ চানবড়ু করামত আলী আকন 4 1724311222 তিলখািল

461 01790006144 19487911483789541 মাছাঃ আেলয়া বগম সানা চানঁ বা আ লু রশীদ হাওলাদার 4 1323431715 তিলখািল

462 01790006150 19527911483789945 আ লু জ ার মাত র মাসাঃ লাল ব  িবিব মাঃ ছইম ন মাত র 4 1704951843 তিলখািল

463 01790006157 19487911483789564 মাঃ এছাহাক হাওলাদার নুরবানু বগম আ লু গিন হাওলাদার 4 1794567603 তিলখািল

464 01790006162 19532619351969032 সানা বড জাহরা খাতন তিছল ীন হাওলাদার 4 1710407225 তিলখািল

465 01790006167 19387911483798560 মাছাঃ আেমনা খাতন মাছাঃ ফুলভানু মাঃ মগরব আলী হাওলাদার 4 1323161152 তিলখািল

466 01790006170 19537911483798707 মাঃ মা ফা হাওলাদার মাছাঃ জিমনা খাতন মাঃ আছমত আলী 4 1323161287 তিলখািল

467 01790006171 19487911483790266 মাঃ আ লু কােদর আকন দুধ মেহর আবুল কােসম আকন 4 1781923896 তিলখািল

468 01790006172 19502692620000019 আি য়া বগম আেনারা মিমন উ ন 4 1323161154 তিলখািল

469 01790006173 19487911483790093 আ লু হােমদ হাওলাদার বকফুল িবিব আমেজদ আলী হাওলাদার 4 1781947012 তিলখািল

470 01790006174 19487911483798637 মাঃ ম সরদার িফেরাজা বগম মাহা দ সরদার 4 1776844668 তিলখািল

471 01790006175 19570117371639245 মাসাঃ সািহদা বগম মইফুল িবিব আদম আলী জমুা ার 4 1786124276 তিলখািল

472 01790006176 19537911483789563 মাঃ আ রু রব হাওলাদার মাছাঃ রেবজান িবিব মাঃ আ রু তানেজর আলী হাওলাদার 4 1763846326 তিলখািল

473 01790006177 19557911483789941 মাছাঃ িফেরাজা বগম মাছা ফুলব মাঃ নজর আলী আকন 4 1746318977 তিলখািল

474 01790006178 19557911483789753 মাছাঃ হািসনা বগম মাছাঃ ছােলহা খাতন আবুল হােসম সরদার 4 1727811847 তিলখািল

475 01790006180 19537911483789562 মাঃ আ লু ম জদ হাওলাদার মিরয়ম বগম আবুল গহর হাং 4 1781836532 তিলখািল

476 01790006181 19537911483798809 আ সু ছাবাহান আকন মাছাঃ কদবানু মাঃ মানা ার আলী আকন 4 1786123706 তিলখািল

477 01790006182 19237911483789664 মাঃ এয়াকুব আলী মাছাঃ জিরনা খাতন আ লু মিতন 4 1316693845 তিলখািল

478 01790006183 19487911483798857 মাঃ আবদুছ ছালাম হাওলাদার মাঃ মেরাজান মাঃ কদম আলী হাওলাদার 4 1742617352 তিলখািল

479 01790006184 19537911483789739 মাছাঃ সতারা বগম মাছাঃ ছােলহা বগম জেবদ আলী হাওলাদার 4 1745761877 তিলখািল

480 01790006185 19427911483789855 আ রু রিহম হাওলাদার জয়নব িবিব আ লু হািকম হাওলাদার 4 1724495331 তিলখািল

481 01790006186 19457911483789955 মাঃ আবদুল ছ ার খিলফা মাছাঃ ইরামন নছা মাঃ নজমু ন খিলফা 4 1710787499 তিলখািল

482 01790006187 19537911483789737 মাঃ নয়া িময়া হাওলাদার জিমনা খাতন আ লু ম জদ হাওলাদার 4 1973704859 তিলখািল

483 01790006188 19527911483789767 মাছাঃ আেলয়া বগম মাছাঃ সবুর জান িবিব হািববুর রহমান 4 1761794449 তিলখািল

484 01790006189 19507911483789969 মাঃ আ রু রব আকন জলভানু বগম মাতাহার আিল আকন 4 1745490284 তিলখািল

485 01790006190 19457911483790349 মাঃ বলােয়ত দফাদার ফেতমা বগম নুর মাহা দ খা 4 1781931954 তিলখািল

486 01790006191 19507911483790068 মাছাঃ কুলসুম বগম মাছাঃ চানব  িম ী আঃ আ জজ হাওলাদার 4 1781947459 তিলখািল

487 01790006192 19487911483790475 মাছাঃ জীবন নছা তারা বানু মাঃ জয়নুল মা ঝ 4 1728083214 তিলখািল

488 01790006193 19487911483790482 মাঃ হািলম হাওলাদার মাছাঃ নুর জাহান বগম তযব আলী হাওলাদার 4 1308020837 তিলখািল

489 01790009962 19387911483798817 মাঃ আ লু বােরক হাওলাদার কুল সুম বগম আকা ার আলী হাং 4 1323431718 তিলখািল

490 01790009966 19387911483789954 মাছাঃ দেলায়ারা খাতন জহরা খাতন আ লু গিন জামা ার 4 1738842604 তিলখািল

491 01790015422 19537911483790479 মাঃ হা ন আকন মাসাঃ জেবদা খাতন হােতম আলী আকন 4 1789341678 তিলখািল

492 01790015434 19387911483790234 মাঃ সুলতান হাওলাদার মাছাঃ ভানু িবিব মাঃ মেহর উ ন হাং 4 1733969028 তিলখািল

493 01790015456 19237911483790051 মাঃ হািনফ িশকদার মাসাঃ জ াতন নছা ইউসুফ আলী িশকদার 4 1309683774 তিলখািল

494 01790015474 19537911483789693 মাঃ হািববুর রহমান িমজা নুরজাহান বগম আসমত আলী িমজা 4 1317824941 তিলখািল

495 01790015479 19387911483789921 মাঃ আবুল হােসম খান মাছাঃ সেমর ভান মা ঝ মাঃ আসমত আলী খান 4 1779423218 তিলখািল

496 01790015495 19387911483790465 মাঃ ফুল িময়া মাঝী লাল বানু বগম তেমজ উ ন  4 1787220963 তিলখািল

497 01790015565 19537911483789603 মাসাঃ মান ব মাসাঃ চানঁ বগম ইসমাইল আকন 4 1767847485 তিলখািল

498 01790015580 19287911483789558 মাঃ তানেজর হাওলাদার সাছাঃ নুরবানু মাঃ আঃ গনী হাং 4 1323431184 তিলখািল

499 01790015597 19507911483790144 মাঃ আ রু রহমান আকন মাছাঃ ছিকনা খাতন মাঃ হােতম আলী আকন 4 1781948204 তিলখািল

500 01790015844 19587911483790229 মাছাঃ জয়নব খাতন মাছাঃ জেবদা মাঃ হােতম আলী আকন 4 1787221611 তিলখািল

501 01790015845 19287911483790168 মাছাঃ জহরা বগম জহরা বগম আপেছর ফরাজী 4 1781927311 তিলখািল

502 01790015846 19467911483789553 মাঃ ফজলুল হক হাওলাদার মাসাঃ নুর বানু মাঃ গনী হাওলাদার 4 1738674315 তিলখািল

503 01790015847 19487911483789610 মাসাঃ রিহমা বগম রািহলা বগম স ার খা ঁ 4 1791217488 তিলখািল

504 01790015848 19477911483790417 মাসাঃ িপয়ারা বগম নুরবানু বগম আেবদ আলী হাওলাদার 4 1322383949 তিলখািল

505 01790015849 19507911483000001 মাসাঃ ফ জলা মাসাঃ আ জমন নছা মাঃ আেনায়ার হােসন 4 1758856600 তিলখািল

506 01790015850 19507911483798501 মাঃ ইউনুস আকন মাসাঃ সূযভান িবিব আ রু রিশদ আকন 4 1751374164 তিলখািল

507 01790015851 19557911483789522 মাছাঃ বকফুল বগম আি য়া বগম শরজন আলী ফরাজী 4 1321916176 তিলখািল

508 01790015852 19427911483790363 মাসাঃ শািফয়া খাতন িচিন ব  বগম মাহ দ ফরাজী 4 1794663890 তিলখািল

509 01790015853 19457911483789740 মাঃ খিলল আকন মাছাঃ নয়াব  বগম আ লু ম জদ আকন 4 1304729399 তিলখািল

510 01790015854 19427911483789875 আ লু আ জজ তালুকদার গােল নূর বগম খিললুর রহমান তালুকদার 4 1740733194 তিলখািল

511 01790020794 19357911483935907 আ লু কােদর মাঃ দলবানু আ লু হােমদ হাওলাদার 4 1705120675 তিলখািল



512 01790020818 19537911483789547 মাঃ শাহজাহান হাওলাদার ছরাতন নছা হািববুর রহমান 4 1758531222 তিলখািল

513 01790020853 19307911483789898 মাঃ আ লু বােরক তালুকদার আিছয়া খাতন আফছার উ ন তালুকদার 4 1772051507 তিলখািল

514 01790020873 19437911483798766 মাছাঃ আেলয়া বগম আেমনা বগম মাঃ হােসম হাওলাদার 4 1323430729 তিলখািল

515 01790020912 19407911483789821 মাঃ িছ কুর রহমান তালুকদার জৈবদা খাতন আ লু আলী তালুকদার 4 1761794448 তিলখািল

516 01790020915 19527911483789658 মাঃ সাহাব ন তাছিলমা বগম মাহা দ আলী হাওলাদার 4 1724719293 তিলখািল

517 01790020921 19407911483790243 মাঃ সুলতান হাওলাদার (বাদশা ) রােবয়া বগম আঃ ওহাব হাওলাদার 4 1911129191 তিলখািল

518 01790020929 19427911483789731 মাছাঃ শাহাভানু বগম জািমনা খাতন হােমজ উ ন হাওলাদার 4 1797225961 তিলখািল

519 01790020940 19587911483798578 মাসাঃ নুর জাহান বগম বকফুল িবিব হােশম আলী খান 4 1323431508 তিলখািল

520 01790021003 19537911483790306 মাসাঃ সফালী বগম জয় ন িবিব আ লু গফুর মাত র 4 1677391041 তিলখািল

521 01790021010 19587911483789936 মাছাঃ আেলয়া খাতন মাছাঃ চানব  িবিব মাকেলস আলী হাওলাদার 4 1758426237 তিলখািল

522 01790021016 19537911483789516 মাঃ জাহা ীর হাওলাদার মাছাঃ কুলসুম িবিব মাঃ মকবুল আহ দ হাওলাদার 4 1781945528 তিলখািল

523 01790021019 19387911483790385 মাছাঃ রা জনা আ ার মাসাঃ হািসনা বগম আ লু রিশদ হাওলাদর 4 1781924378 তিলখািল

524 01790022027 19587911483798630 মাসাঃ পু ট ব মাসাঃ ফুলব  বগম মকবুল সরদার 4 1793244669 তিলখািল

525 01790022028 19557911483790295 মাছাঃ রেশানা বগম মাছাঃ ফ জলা খাতন মাঃ তাতা র আলী 4 1323161179 তিলখািল

526 01790022036 19507911483790184 মাঃ হল আিমন সপাই মাছাঃ লালমন বগম মাঃ আছমত আিল সপাই 4 1323431844 তিলখািল

527 01790022038 19507911483790130 মাঃ জলুিফকার আকন মাছাঃ জরাতন নছা মাঃ খারেশদ আলী আকন 4 1323431845 তিলখািল

528 01790027717 19547911483789617 মাসাঃ শািপয়া বগম জ াতব এনছান উ ন 4 1320445829 তিলখািল

529 01790027838 19537911483790039 মাসাঃ ির জয়া বগম আ জমন নছা জালাল উ ন 4 1323431506 তিলখািল

530 01790030889 19507911483789531 মাঃ ম আলী হাওলাদার বকফুল িবিব আ লু গনী হাওলাদার 4 1714454713 তিলখািল

531 01790030891 19237911483789901 সকা ার আলী ফরাজী মাছাঃ ফুলব  িবিব আজাহার আলী ফরাজী 4 1717461212 তিলখািল

532 01790030894 19457911483790419 মাঃ সাহরাব হাওলাদার ছয়ফুল বগম ছেলমান বগম 4 1781924046 তিলখািল

533 01790030896 19387911483790476 মাঃ হােফজ তালুকদার জিরনা খাতন আ াব আলী তালুকদাগ 4 1714026523 তিলখািল

534 01790030897 19387911483790076 মাঃ হমােয়ত আকন লাল ব এচাহাক আলী আকন 4 1794650067 তিলখািল

535 01790030899 19577911483789775 মাছাঃ মােজদা বগম লাল বড়ু আছমত আলী মা ঝ 4 1323431182 তিলখািল

536 01790030902 19567911483789545 মাছাঃ শািহনুর বগম মাছাঃ ছরাতনেনসা মাঃ হািববুর রহমান 4 1323431188 তিলখািল

537 01790052640 19537911483790041 মাঃ ফজলুল হক জামা ার জহরা খাতন মাঃ আঃ গফ্ফার জামা ার 4 1718222699 তিলখািল

538 01790052668 19487911483789902 দুিলয়া রিহমন নছা মুনসুর আলী হাওলাদার 4 1713950583 তিলখািল

539 01790052676 19587911483790268 মাছাঃ চান ব ছিপয়া খাতন আকা র আলী 4 1323161149 তিলখািল

540 01790052682 19437911483789906 মাসাঃ মানব  খাতন ময়ফুল িবিব আকুব আলী হাওলাদার 4 1795106840 তিলখািল

541 01790052707 19407911483789842 মাছাঃ আেনায়ারা বগম আেবজান িবিব চরাগ আলী হাওলাদার 4 1302770688 তিলখািল

542 01790052708 19527911459852557 মাঃ হািনফ চৗিকদার কদবানু িবিব তােহর আলী 4 1758705674 তিলখািল

543 01790052711 19237911483798574 মাঃ আঃ ছ ার িমজা জহরা খাতন আে ল আিল িমজা 4 1323161148 তিলখািল

544 01790052712 19557911483784803 মহ দ নূ ামান লালব আ লু আ জজ হাওলাদার 4 1709439149 তিলখািল

545 01790052713 19587911483790302 মাছাঃ সুিফয়া বগম মাছাঃ রািহমা বগম আ লু কােদর 4 1323431204 তিলখািল

546 01790052714 2391049810 মাঃ হমায়ুন কিবর উে  কুলসুম মা: মকবুল আহ ্ দ 4 1727288665 তিলখািল

547 01790052715 19517911483790305 মাঃ আলাউ ন হাওলাদার রােবয়া বগম ওহাব হাওলাদার 4 1796501953 তিলখািল

548 01790052717 19437911483790380 মাছাঃ আি য়া খাতন খািদজা হােছন প ান 4 1714396678 তিলখািল

549 01790052718 19437911483790474 মাসাঃ লুৎফুে ছা মােলকা আসমত আলী হাওলাদার 4 1781946043 তিলখািল

550 01790052719 19487911483790308 মাসাঃ আেনায়ারা বগম খেয় ে ছা আমেজদ আলী আকন 4 1715636141 তিলখািল

551 01790052720 19537911483798783 মাঃ জালাল িসকদার হােজরা বগম মরাজ উ ীন িসকদার 4 1735954524 তিলখািল

552 01790052721 19557911483790143 মাছাঃ রিহমা বগম নুর ভানু আঃ ম জদ 4 1322690355 তিলখািল

553 01790052722 19507911483790422 মাঃ হা ন অর রিশদ হাওলাদার মাছাঃ রািবয়া মাঃ নুরেমাহা দ 4 1719777859 তিলখািল

554 01790052723 19547911483789103 আঃ হক সরদার এরাতে ছা আছমত আলী সরদার 4 1933574944 তিলখািল

555 01790052724 19497911483789846 মাঃ মাফাখ্েখর হােসন তালুকদার জেবদা খাতন আ লু আলী তালুকদার 4 1302991228 তিলখািল

556 01790052725 19487911483215129 আঃ খােলক আকন দুদ মেহর িবিব আজাহার আলী আকন 4 1724495409 তিলখািল

557 01790052726 19537911483789742 মাঃ মিন ামান আকন মাছাঃ জহরা খাতন নজর আলী আকন 4 1323431170 তিলখািল

558 01790052727 19477911483798588 মাছাঃ জেবদা বগম মাছাঃ পাখী বগম আঃ আলকাজ 4 1323431176 তিলখািল

559 01790052728 19524798518265204 আ লু হাই মতজান িবিব মনতাজ উ ন হাওলাদার 4 1725171129 তিলখািল

560 01790052729 19557911483789532 মাঃ আেনায়ার হােসন বকফুল িবিব আ লু গিন হাওলাদার 4 1730983530 তিলখািল

561 01790052747 19537911483790301 আ সু ছাবাহান আকন মাছাঃ চানব করামত আলী আকন 4 1778254425 তিলখািল

562 01790052753 19527911483789802 মাঃ আলী আ াফ আকন রেবজান বগম আ লু আ জজ আকন 4 1729678262 তিলখািল

563 01790052756 19537911483798570 মাছাঃ কুলছম বগম মাছাঃ আিছয়া খাতন মাঃ মাতাহার আলী হাওলাদার 4 1323430714 তিলখািল

564 01790052758 19577911483789704 মাছাঃ কুরিছ বগম কদবানু িবিব আ লু আ জজ খান 4 1323431720 তিলখািল

565 01790052759 19470117383669281 মাঃ ফজলুর রহমান সবুরজান বগম আ লু জ ার মু ী 4 1928307010 তিলখািল

566 01790052760 19571592038335287 মাছাঃ সামসু নাহার মাছাঃ বকুল বগম মাঃ আঃ মিতন তালুকদার 4 1718616549 তিলখািল

567 01790052761 19507911483790199 মাছাঃ খািদজা বগম আিছমন আেয়জ ন 4 1712529897 তিলখািল

568 01790052762 19587911483789534 মাসাঃ কিহনুর বগম মাসাঃ জেবদা খাতন আ রু ম ান হাওলাদার 4 1322698444 তিলখািল

569 01790052765 19557911483789782 মাছাঃ িপয়ারা বগম ফ জলা বগম মাঃ খিললুর রহমান আকন 4 1781929266 তিলখািল

570 01790052766 19527911483789783 মাছাঃ সতারা বগম মাছাঃ মােলকা বগম নূর মাহা দ তালুকদার 4 1323431400 তিলখািল

571 01790052768 19537911483790401 মাঃ আঃ হাই হাওলাদার নুর জাহান বগম হােফজ উ ীন হাওলাদার 4 1323161143 তিলখািল

572 01790052769 19437911483789637 মাছাঃ খায় নেনসা মাছাঃ আিছয়া খাতন আলফাজ উ ন সপাই 4 1302698807 তিলখািল

573 01790052770 19387911483789628 মাঃ খিললুর রহমান বাদশা সয়তনেনসা ইউছফ আলী হাওলাদার 4 1322383951 তিলখািল

574 01790052772 19537911483790321 মাছাঃ ফােতমা বগম মাছাঃ আি য়া বগম মাঃ গিন হাওলাদার 4 1323006599 তিলখািল

575 01790052774 19557911483789970 মাছাঃ জলভানু বগম মাছাঃ আিছয়া খাতন ইউমসুফ আলী 4 1762196630 তিলখািল



576 01790052775 19587911483789512 মাসাঃ ছােহেরান বগম মাসাঃ রিহমন বগম আ াব আলী খা ঁ 4 1736452784 তিলখািল

577 01790052776 19567911483798792 মাছাঃ কামলা বগম মাছাঃ ছয়ফুল িবিব মাতাহার আলী 4 1772632145 তিলখািল

578 01790052777 19337911483798564 মাঃ আ লু রিশদ হাওলাদার জলভন িবিব আঃ হােমদ হাওলাদার 4 1762695967 তিলখািল

579 01790052779 19487911483790103 মাঃ আ লু ছ ার সপাই আেমনা খাতন অেহজ উ ন সপাই 4 1756333762 তিলখািল

580 01790052780 19487911483790182 মাছাঃ সতারা বগম মাছাঃ ফুলমান িবিব মাঃ আনাসার উ ন তালুকদার 4 1760450579 তিলখািল

581 01790052782 19427911483790299 মাঃ জামাল হাওলাদার মাছাঃ ির জয়া বগম মাঃ আঃ রিশদ হাওলাদার 4 1779439839 তিলখািল

582 01790052784 19557911483000003 মাসাঃ নুরজাহান মাসাঃ ছতারা বগম মাঃ আঃ ছ ার 4 1323431721 তিলখািল

583 01790052788 19537911483798745 মাঃ ফজলুল হক হাওলাদার রা জয়া মাঃ আঃ রিশদ হাওলাদার 4 1323431173 তিলখািল

584 01790052868 19587911483790279 মাছাঃ আেমনা খাতন জেবদা খাতন ছােমদ খান 4 1323431401 তিলখািল

585 01790052880 19507911483789866 মাঃ আ লু হাই সপাই গালভান ুিবিব আেয়জ ন সপাই 4 1765393704 তিলখািল

586 01790052883 19487911483790390 মাঃ আঃ ছালাম তালুকদার মাছাঃ সানা ব আছমত আলী তালুকদার 4 1786124656 তিলখািল

587 01790052884 19457911483789809 মাঃ আ লু হািলম তালুদার আিছয়া বগম করামত আলী তালুকদার 4 1749670738 তিলখািল

588 01790052885 19477911483790396 মাছাঃ সামসুে ছা চান ব আজাহার মাত ার 4 1323431174 তিলখািল

589 01790052932 19587911483790111 মাছাঃ ফ জলা বগম মাছাঃ সরব জান আ লু গিন হাওলাদার 4 1323431183 তিলখািল

590 01790052933 19522696827876309 মাঃ আ লু আ জজ ফ জলাতন নছা মৗলবী সািফউ ন 4 1733776933 তিলখািল

591 01790052934 19537911483798779 মাঃ ফজলুল হক হাওলাদার ম জান িবিব মাঃ কদম আলী হাং 4 1740797015 তিলখািল

592 01790052935 19437911483798827 আ লু বােরক আকন সানাব  বগম আফছার আকন 4 1734776540 তিলখািল

593 01790052937 19527911483790427 মাসাঃ আ জেমান নছা মাসাঃ আয়ফুল িবিব হমােয়ত হাওলাদার 4 1772137593 তিলখািল

594 01790052938 19507911483790439 মাঃ নু  সরদার তারাফজান মাকেছদ 4 1795107317 তিলখািল

595 01790052940 19587911483790448 মাসাঃ মেনায়ারা খাতন ব জান িবিব তজা র সরদার 4 1323431405 তিলখািল

596 01790052960 19587911483798549 মাছাঃ খািদজা বগম মাছাঃ ছপুরজান বগম মাঃ রেহন উ ন হাওলাদার 4 1728098250 তিলখািল

597 01790052961 19357911483790119 মাঃ আ সু ছালাম সপাই মাছাঃ কদভানু িবিব মাঃ মা াজ উ ন সপাই 4 1303912193 তিলখািল

598 01790052962 19377911483789788 মাঃ আ লু হািমদ হাওলাদার ফুল বানু বুরজকু আলী হাওলাদার 4 1716667646 তিলখািল

599 01790052963 19427911483798628 মাছাঃ হােজরা বগম জিমনা খাতন আ লু ম জদ হাওলাদার 4 1789795324 তিলখািল

600 01790052964 19457911483790118 মাছাঃ আেলয়া বগম সানাব তজা র আলী সহাওলাদার 4 1739085679 তিলখািল

601 01790053091 19547911483796327 মাঃ শাহাজাহান হাওলাদার আমেজরা খাতন মাঃ মিতউর রহমান 4 1757682744 তিলখািল

602 01790053092 19487911483790451 মাছাঃ ছহরা খাতন মাছাঃ আিমনা খাতন ছাহরাব আলী সরদার 4 1323431504 তিলখািল

603 01790053093 19387911483789675 মাঃ আবুল হােসন হাওলাদার ফুলব  িবিব আ লু গিন হাং 4 1730983531 তিলখািল

604 01790053095 19507911483789750 মাঃ বলােয়ত আকন মাছাঃ জহরা খাতন নজর আলী আকন 4 1758672070 তিলখািল

605 01790053096 19487911483790080 মাসাঃ সািহদা বগম সানাবান িবিব কােছম আলী হাং 4 1701871435 তিলখািল

606 01790053111 19537911483789670 িমজা আনছার হােসন জহরা খাতন িমজা আে ল আলী 4 1712969824 তিলখািল

607 01790053156 19544711773443119 িমজা ইউসুফ আেমনা খাতন িমজা মাহা দ আলী 4 1717579960 তিলখািল

608 01790053161 19187911483789625 মাসাঃ কুলসুম িবিব গালাপজান আরব আলী হাওলাদার 4 1748950899 তিলখািল

609 01790053168 19277911483790088 মাসাঃ ছায়াতন নছা ভানু িবিব আতাহার আলী 4 1766973305 তিলখািল

610 01790053195 19527915843286919 মাছাঃ জহরা খাতন জয়ফুিল মানতাজ উ ীন হাওলাদার 4 1787196137 তিলখািল

611 01790053201 19257911483798591 আ লু রহমান হাওলাদার জহরা িবিব তােছর উ ন হাওলাদার 4 1323431505 তিলখািল

612 01790057734 19457911483790045 মাঃ মািনক িসকদার জ াতন নছা মাঃ ইউসুফ আলী িসকদার 4 1757176247 তিলখািল

613 01790057739 6407417358 মাসাঃ নয়া ব জ াতন নছা আ লু হািকম খান 4 1756965139 তিলখািল

614 01790057741 19427911483789808 মাছাঃ হািলমা বগম আ জমুে ছা মেনায়ার হােসন িশকদার 4 1727631568 তিলখািল

615 01790064740 19557911483788030 মাঃ নূ ল আিমন খাদীজা গফুর হাওলাদার 4 1786687708 তিলখািল

616 01790065976 19487911483798737 মাঃ আ লু খােলক হাওরাদার জল বানু হােমজ উ ন হাওলাদার 4 1731099536 তিলখািল

617 01790065977 19527911483790202 মাঃ আঃ হািলম হাওলাদার সানাব আবুল হােসম 4 1710500250 তিলখািল

618 01790065979 19487911483790435 মাছাঃ ফািতমা বগম মাসাঃ তাবর জান মাঃ মাকেছদ আলী 4 1721189775 তিলখািল

619 01790065980 19517911435837432 বকুল বালা বল িকরন বল জলধর চ  িসকদার 4 1757088352 তিলখািল

620 01790065981 19477911435837463 পা ল রানী রসতী রানী গাপাল চ 4 1773564995 তিলখািল

621 01790066017 19587911483796773 শাি  বগম আিছয়া খাতন তারাব আলী ফিকর 4 1710655189 তিলখািল

622 01790066019 19567911483797170 মাঃ র ন িময়া আিছয়া খাতন নােজম আলী আকন 4 1733681303 তিলখািল

623 01790066026 19567911483795913 মাছাঃ ছােলয়া বগম মাছাঃ সানাব মাঃ মুজাহার আলী 4 1739605951 তিলখািল

624 01790069727 19577911483789763 মাছাঃ শােহদা বগম মাসাঃ নববাহার আেফজ ফরাজী 4 1781162556 তিলখািল

625 01790069728 19387911483789505 মাছাঃ লালব  বগম মািনকজান িবিব কােছম তালুকদার 4 1799514319 তিলখািল

626 01790069737 19577911483789697 মাসাঃ তহিমনা বগম মাসাঃ নুরজাহান বগম মাঃ আ লু আ জজ 4 1742394020 তিলখািল

627 01790008510 19477911483790607 ছােমদ মাত র আিচয়া মা াজ উ ন 5 1781927747 তিলখািল

628 01790008514 19497911483791610 ইসমাইল হাওলাদার হােজরা খাতন আফতার উ ন হাওলাদার 5 1715954521 তিলখািল

629 01790008519 19387911483791219 আ রু রিশদ হাওলাদার ছিবেতান হােমজ উ ন হাওলাদার 5 1781948208 তিলখািল

630 01790008523 19507911483791762 আলী হােসন জহরা তােছন উ ন 5 1794664149 তিলখািল

631 01790008526 19487911483790764 মাঃ ছাবাহান খান ির জয়া বগম শামছল হক খান 5 1744294286 তিলখািল

632 01790008529 19487911483791296 মাঃ ম পহলান আি য়া ব র পহলান 5 1787196162 তিলখািল

633 01790008530 19537911483791223 মাঃ খিললুর রহমান হাওলাদার আ জেমানেনছা আবুল হােশম হাওলাদার 5 1793246596 তিলখািল

634 01790008531 19427911483790509 সানা ব নেবজান সেতর ন ফরা জ 5 1774572138 তিলখািল

635 01790008532 19517911483791686 মাসাঃ কিরমন নছা হােজরা বগম অেজদ আলী হাওলাদার 5 1763373696 তিলখািল

636 01790008533 19487911483791153 মাছাঃ সুিফয়া বগম চান ব হােশম হাওলাদার 5 1739827603 তিলখািল

637 01790008534 19407911483791693 রওসনা বগম আেলতন িবিব আ জম ন ফরা জ 5 1725667874 তিলখািল

638 01790008535 19487911483791147 আ রু রিশদ ঘরামী জহুরা িবিব আফেছর গরামী 5 1733714589 তিলখািল

639 01790008537 19437911483791268 মাঃ আঃ হােসম আলী জরাতন গালাপ খানঁ 5 1753233206 তিলখািল



640 01790008538 19427911483790531 মােলকা কুলসুম গয়জ ন মা জ 5 1746824550 তিলখািল

641 01790008539 19437911483791385 মাঃ হয়রত আলী  রেবজান আচমত আলী 5 1746172507 তিলখািল

642 01790008540 19487911483791211 মাঃ এছমাইল হাওলাদার জিরনা খাতন আচমত আলী হাওলাদার 5 1746416727 তিলখািল

643 01790008542 19337911483791934 মাছাঃ শািফয়া খাতন ফুল বানু হােমজ উ ন িশকদার 5 1729688060 তিলখািল

644 01790008543 19277911483790526 রিশদ আকন জহরা িবিব হােসম আলী আকন 5 1929924633 তিলখািল

645 01790008544 19447911483790640 মাঃ আিমর হােসন হাওলাদার রােবয়া বগম ফজলুল হক হাওলাদার 5 1747694798 তিলখািল

646 01790008545 19487911483791776 মাতােলব মা ঝ জিমনা গদাই মা ঝ 5 1746128158 তিলখািল

647 01790008546 19397911483000001 মাঃ আেনায়ার হাওলাদার মাসাঃ শরভানু হায়দুর আলী হাওলাদার 5 1787221372 তিলখািল

648 01790008547 19527911483790564 কালাম হাওলাদার হািলমা গফফার হাওলাদার 5 1764522810 তিলখািল

649 01790008548 19537911483790812 মাসাঃ খািদজা বগম জেহারা বগম আছমত আলী খান 5 1315321252 তিলখািল

650 01790008549 19487911483791389 মাছাঃ আ জমন ফুলব আতাহার আিল খান 5 1738131196 তিলখািল

651 01790008550 19427911483790869 মাঃ আ সু ছ ার আেমনা খাতন মাঃ আজহার আলী 5 1775278828 তিলখািল

652 01790008551 19497911483791720 মাঃ সােয়দ মাত র চান ব  বগম মেহর উ ন মাত র 5 1745197409 তিলখািল

653 01790008552 19507911483791634 কুলছম বগম রািবয়া খাতন আছমত আলী হাওলাদার 5 1745172528 তিলখািল

654 01790008553 19487911483791270 মাঃ শাজাহান হাওলাদার মাছাঃ রািবয়া বগম সইজ ন হাং 5 1742863962 তিলখািল

655 01790008554 19537911483790847 মাসাঃ ময়না বগম আেমনা বগম আইজ ন হাওলাদার 5 1752879211 তিলখািল

656 01790008555 19467911483791678 মাসাঃ রিহেমান িবিব মাসাঃ নুর জাহান হােচন আলী মাত র 5 1741064151 তিলখািল

657 01790008556 19487911483791052 মাছাঃ সুিফয়া বগম ফুলব নছার উ ন 5 1319621696 তিলখািল

658 01790008557 19477911483791809 মাঃ ছাবাহান মাতববর মাছাঃ ফুল ব  খানম মাঃ মেফজ উ ীন 5 1728082499 তিলখািল

659 01790008558 19437911483791053 আ লু আ জজ হাওলাদার তারা বানু মকবুল আলী 5 1787221368 তিলখািল

660 01790008559 19537911483790840 মাঃ শাজাহান মিরয়ম আমেজদ আলী 5 1789829622 তিলখািল

661 01790008560 19507911483791235 মাঃ ম হাওলাদার দুধ মেহর মাসেলম আিল হাওলাদার 5 1754720759 তিলখািল

662 01790008561 19537911483791180 মাছাঃ বকফুল (বকুল) ময়ফুল আকুল আলী হাওলাদার 5 1710009818 তিলখািল

663 01790008563 19487911483791078 মাছাঃ ফুলবানু গদী মানাে রন 5 1787195640 তিলখািল

664 01790008565 19437911483790811 মাঃ ইসমাইল পালান হােজরা বগম ছােদম আলী পহলান 5 1790007001 তিলখািল

665 01790008567 19427911483790554 খািদজা সুিপয়া বগম বােরক হাওলাদার 5 1758118549 তিলখািল

666 01790008569 19477911483791860 আঃ ছ ার হাওলাদার মাছাঃ দুধ মেহর মাঃ মকবুল হােসন 5 1786123845 তিলখািল

667 01790008571 19524794510344076 মাঃ হা ন মেহ নেনছা মাসেলম আলী হাওলাদার 5 1753981915 তিলখািল

668 01790008575 19587911483791321 মাসাঃ জয়তন হািমদা বগম মাঃ আ রু রব হাওলাদার 5 1756362815 তিলখািল

669 01790008578 19437911483791301 মাছাঃ আেনায়ারা লালব মাতােহর গরনী 5 1774572223 তিলখািল

670 01790009791 19557911483791511 আেনারা বগম উরফুিল আ রু রিহম 5 1781929354 তিলখািল

671 01790009805 19487911483791194 মাছাঃ কািহনুর বগম কদবানু মকবুল 5 1986790626 তিলখািল

672 01790009823 19407911483791193 মাহা দ আলী হাওলাদার পি  িবিব মকবুল আলী হাওলাদার 5 1724990517 তিলখািল

673 01790009833 19477911483791549 এেলম ব  বগম ছারতন নছা আছােমাত আলী 5 1774578063 তিলখািল

674 01790009857 19537911483791550 হা ন মাত র জীবনেনছা কােছম আলী 5 1756763647 তিলখািল

675 01790009875 6911941513 মাসাঃ ির জয়া খাতন মাসাঃ আেমনা খাতন মাঃ িহ ুল উ ীন 5 1746462052 তিলখািল

676 01790009884 19327911483791092 মাঃ সুলতান হাওলাদার খাতন আেফজ উ ীন হাওলাদার 5 1740942158 তিলখািল

677 01790009889 19587911483791097 জািমলা কালমন িবিব মাবােরক আলী 5 1745014856 তিলখািল

678 01790017990 19537911483790810 মাঃ ইউসুফ পাহলান হােজরা বগম ছােদম আলী পাহলান 5 1320445834 তিলখািল

679 01790018000 19517911483791699 মাঃ ছােয়দ হাওলাদার মাছাঃ দুত মেহর মকবুল আিল হাওলাদার 5 1323431180 তিলখািল

680 01790018039 19337911483790792 মাঃ সুলতান হাওলাদার মাছাঃ চান ব মাকেলস আলী হাওলাদার 5 1793636386 তিলখািল

681 01790018128 19457911483790867 মাঃ আ লু খােলক সােমতবান িবিব ফুল িময়া 5 1323449569 তিলখািল

682 01790018135 19474798517247729 সুলতান মাতবার জাহরা খাতন মকবুল আিল মাতবার 5 1322670185 তিলখািল

683 01790018139 19537911483791102 মাঃ ছাহরাপ হােসন মাত ার সানাব হােমজ উ ন মত ার 5 1736833453 তিলখািল

684 01790018145 19387911483790760 মাসাঃ জাহানারা বগম আিছয়া বগম হােমদ খান 5 1781927542 তিলখািল

685 01790018173 19487911483791367 মাছাঃ নুরজাহান মাসাঃ অ না মাঃ আঃ হােসম হাওলাদার 5 1774572452 তিলখািল

686 01790018189 19387911483790920 মাঃ আ সু ছালাম গালব মাহা দ আলী মাত র 5 1741641800 তিলখািল

687 01790018201 19427915894274334 মাঃ ম জদ মাত র মাছাঃ ময়না বগম মাঃ মেছর আলী মাত র 5 1787217181 তিলখািল

688 01790018209 19397911483790814 মাঃ আ রু হািমদ হাওলাদার মািনকজান ছেতর উ ন হাওলাদার 5 1787221079 তিলখািল

689 01790018219 19537911483791335 মাঃ আঃ হািকম হাওলাদার মেরজান িবিব মাহন আলী হাওলাদার 5 1787195298 তিলখািল

690 01790018254 5955830350 জীবন নছা গাল বানু মাহা দ মাদবর 5 1724475268 তিলখািল

691 01790018263 19337911483790782 মাসাঃ ইরামন সানা ব মাহা দ আলী 5 1786109989 তিলখািল

692 01790018268 19387911483791900 মাসাঃ ির জয়া বগম জয়েগানী বগম মানতাজ উ ন 5 1778836695 তিলখািল

693 01790018273 19487911483791133 মাঃ হােসন মাত র সানা ব হােমজ মাত র 5 1787196402 তিলখািল

694 01790018277 19587911483798727 মাসাঃ িফেরাজা বগম ছফুরা বগম আজাহার আকন 5 1323449572 তিলখািল

695 01790018283 19257911483791750 মাঃ ম জদ আকন সােম  বান এেছম উ ন 5 1761318757 তিলখািল

696 01790022059 19497911483000001 মাঃ এছাহাক হাওলাদার আেমনা বগম আতাহার হাওলাদার 5 1742892773 তিলখািল

697 01790022063 19387911483791250 মাছঃ রািবয়া খাতন ছফুরা িবিব ইমান উ ন হাওলাদার 5 1725662172 তিলখািল

698 01790022068 19437911483791099 মাসাঃ শািফয়া মাসাঃ জেবদা খাতন হােশম খা ঁ 5 1751653808 তিলখািল

699 01790022070 19317911483791880 সুিফয়া বগম ছায়াব আেবদ আলী তালুকদার 5 1724756910 তিলখািল

700 01790030579 19587911483790882 মাসাঃ আেলয়া বগম ছায়াতন নছা আেবদ আলী তালুকদার 5 1779352902 তিলখািল

701 01790031989 19487911483790930 মাঃ বলােয়ত খান রােবয়া বগম জেবদ আলী খান 5 1733609412 তিলখািল

702 01790031993 19587911483791416 মাছাঃ এলাচী মাছাঃ রােবয়া মাঃ কা ন হাওলাদার 5 1772265099 তিলখািল

703 01790031995 19587911483791297 মাছাঃ মািহনুর বগম মােলকা ফরমান হাওলাদার 5 1322383955 তিলখািল



704 01790032000 19471213312140021 মাঃ ইসহাক িময়া জেুবদা খাতন মাঃ রিফজ উ ন মাতা র 5 1740942299 তিলখািল

705 01790032004 19377911483790775 মাঃ রিশদ খান হােফজান মাঃ কদম আলী খান 5 1706708354 তিলখািল

706 01790032009 19427911483790864 মাসাঃ কুলসুম বগম লাইলী বগম মাঃ আ লু রিশদ হাওলাদার 5 1320460817 তিলখািল

707 01790032012 19537911483790960 মাঃ আবদুল লিতফ তালুকদার আেমনা খাতন মাঃ ছম ন তালুকদার 5 1711133248 তিলখািল

708 01790032016 19527911483790537 মাতাহার আলী জয়নব িবিব লহাজ উ ন আকন 5 1320460826 তিলখািল

709 01790037342 19537911483791057 মাঃ মাশােরফ হাওলাদার তারাব জান িবিব অেজদ আলী 5 1774577948 তিলখািল

710 01790052687 19527911483791694 মাঃ জামাল হাওলাদার লালমিত বগম আমেজদ আলী হাওলাদার 5 1323431510 তিলখািল

711 01790052737 19587911483791218 মাসাঃ হািলমন আিচয়া বগম আঃ কােদর হাওলাদার 5 1323449566 তিলখািল

712 01790052739 19487911483791217 মাছাঃ কুলসুম িনমরাজ বগম মকবুল হাওলাদার 5 1781954378 তিলখািল

713 01790052835 19587911483791164 মাসাঃ খািদজা বগম আিছয়া ব র পাহলান 5 1752871132 তিলখািল

714 01790052836 19487911483791293 মাঃ আ সু ছ ার হাওলাদার ময়ফুল িবিব মুজাহার আলী হাওলাদার 5 1718205811 তিলখািল

715 01790052838 19427911483791658 মাঃ মানা র হােসন তালুকদার ব জান িবিব জেবদ আলী তালুকদার 5 1714514841 তিলখািল

716 01790052839 19427911483791336 মাছাঃ মিরয়ম বগম হােজরা বগম তজমু ন হাওলাদার 5 1710020566 তিলখািল

717 01790052841 19437911483790850 মাঃ খিললুর রহমান মাসাঃ মিরয়ম আমেজদ আলী 5 1781927635 তিলখািল

718 01790052843 19547911483791191 মাঃ জািমর হােসন রােবয়া খাতন ফজলুল হক হাওলাদার 5 1736460579 তিলখািল

719 01790052845 19587911483791163 মাছাঃ রশনা বগম আেমনা খাতন মাতাহার 5 1767117254 তিলখািল

720 01790052847 19377911483790570 গালভানু বকুল আমেজদ আলী 5 1306877960 তিলখািল

721 01790052848 19377911483796082 মাঃ সুলতান খান বানু িবিব আসমান খান 5 1317824948 তিলখািল

722 01790052851 19587911483791196 মাসাঃ আেলয়া মাসাঃ মােজদা আ লু ছােমদ হাওলাদার 5 1736649025 তিলখািল

723 01790052852 19537911483791404 মাঃ হািববুর রহমান তালুকদার হায়াতন নছা আিনচ উ ন তালুকদার 5 1781932495 তিলখািল

724 01790052854 19437911483790791 মাসাঃ ফুলব নুরজাহান আেফজ ন হাওলাদার 5 1727701639 তিলখািল

725 01790052855 19437911483791356 মাসাঃ রােকয়া বগম গালবানু বগম আজাহার আিল হাওলাদার 5 1323007052 তিলখািল

726 01790052856 19507911483791403 মাঃ আ লু কিরম মাসাঃ হােজরা খাতন ওহাজ উ ন তালুকদার 5 1772654720 তিলখািল

727 01790052857 19507911483790917 মাসাঃ সােজদা বগম মাসাঃ সুিফয়া খাতন মাঃ আমজাদ হােসন মা া 5 1772656398 তিলখািল

728 01790052858 19557911483791832 মাছাঃ সানা ব মাসাঃ রিহেমাে ছা মাঃ রিফজ উ ন হাওলাদার 5 1715436662 তিলখািল

729 01790052859 19587911483791323 মাছাঃ জহরা বগম মাছাঃ ির জয়া নুরেমাহা দ 5 1753963017 তিলখািল

730 01790052862 19487911483791734 মাঃ মাকেলম বর মাত র কালাম করফুল িবিব মাঃ মাতােহর আলী মাত র 5 1772804607 তিলখািল

731 01790052863 19457911483791266 মাছাঃ নুরজাহান মিরযম আমেজদ আলী 5 1323449567 তিলখািল

732 01790052872 19497911483791736 মাঃ ইউনুছ জহরা খাতন মুছা 5 1752331843 তিলখািল

733 01790052879 19547911483791861 মাছাঃ পা ল বগম মাসাঃ লাল মিত মাঃ জনাব আলী 5 1323431181 তিলখািল

734 01790052973 19377911483790527 গালভানু শইিদন নছা মাহা াদ ফরাজী 5 1323449573 তিলখািল

735 01790052974 19447911483791703 জলবানু বগম সানাব উেজত আলী হাওলাদার 5 1972197873 তিলখািল

736 01790052975 19587911483791247 মাছাঃ চান ব রািবয়া খাতন আ লু জ ার হাওলাদার 5 1749347784 তিলখািল

737 01790052976 19587911483791232 রশনা বগম ির জয়া খাতন আ রু রিশদ হাওলাদার 5 1761832761 তিলখািল

738 01790052977 19557911483791108 সুলতান মাত র সতৃ করফুল িবিব কােসম আলী মাত র 5 1784359319 তিলখািল

739 01790052978 19587911483791964 মাসাঃ িন  আ ার আেনায়ারা বগম আ লু ম জদ মধৃা 5 1811903096 তিলখািল

740 01790052979 19547911483791972 মাসাঃ হািছনা বগম বানু িবিব মাকেলজ হাওলাদার 5 1712486926 তিলখািল

741 01790052980 19537911483791195 মাঃ শাহজাহান হাওলাদার পািখ িবিব মকবুল আলী হাওলাদার 5 1735043128 তিলখািল

742 01790052981 19577911483790538 রােকয়া সােমত বান ম ত আলী তালুকদার 5 1727858263 তিলখািল

743 01790052982 19487911483791287 মাঃ আঃ খােলক জেবদা বগম মাকেছদ আলী পহলান 5 1323449568 তিলখািল

744 01790052983 19557911483790510 আঃ ম জদ আকন লাল ব হােসম আলী আকন 5 1752022342 তিলখািল

745 01790052984 19487911483791003 মাঃ সাকােয়ত হাওলাদার ম জান িবিব মাঃ কদম আলী হাং 5 1772654457 তিলখািল

746 01790052985 19557911483791761 ছালাম মাত র ফুল ব রেহন উ ীন 5 1320663379 তিলখািল

747 01790052986 19587911483791132 মাসাঃ ফােতমা ময়না মেছর আলী 5 1313129476 তিলখািল

748 01790052987 19472694812078873 আেনায়ারা বগম মােলকা বগম ম জদ তালুকদার 5 1742679441 তিলখািল

749 01790052988 19587911483790668 মাসাঃ শািফয়া বগম এরাতন নছা আতাহার আলী 5 1323162656 তিলখািল

750 01790052989 19477911483791593 আ াবালী তালুকদার মাসাঃ জলবানু আ লু গিন তালুকদার 5 1720179372 তিলখািল

751 01790052990 19517911483791609 হািছনা বগম লাল বানু আতাহার খিলফা 5 1323431503 তিলখািল

752 01790052991 19487911483791376 মাঃ আঃ বােরক তালুকদার জেবদা মকবুল আলী তালুকদার 5 1323430732 তিলখািল

753 01790052992 19507911483791648 মাসাঃ মিরয়াম ব জান িবিব অেজদ হাওলাদার 5 1768422528 তিলখািল

754 01790052993 19487911483791005 মাঃ গালাম মা ফা মা া আেমনা বগম আবুল হােসম মা া 5 1705555953 তিলখািল

755 01790052994 19587911483791006 মাসাঃ জাহানারা বগম হািলেমান আলতাফ হাওলাদার 5 1902036600 তিলখািল

756 01790052995 19557911483791015 মাঃ এমাদুল হক হাওলাদার মাছাঃ শামসু াহার মাঃ শামছল হক হাং 5 1302889005 তিলখািল

757 01790052996 19482693004000004 আবদুল জ ার আকন ছফুরা খাতন হােশম আলী আকন 5 1747442436 তিলখািল

758 01790052997 19524917923318923 মাঃ জামাল উ ন তালুকদার রােবয়া খাতন আলা উ ন তালুকদার 5 1727771757 তিলখািল

759 01790052998 19437911483791888 মাঃ িছ ীকুর রহমান মাত র মাছাঃ জয়নব বগম ওয়ােহজ উ ীন মাত র 5 1723408730 তিলখািল

760 01790052999 19447911483789126 মাঃ নু ল ইসলাম আকন জয় ন িবিব আতাহার আলী আকন 5 1715696958 তিলখািল

761 01790053000 19587911483791214 মাছাঃ মেনায়ারা হািমদা মাসেলম হাওলাদার 5 1743819561 তিলখািল

762 01790053001 19537911483788914 মাছাঃ ির জয়া বগম মাছাঃ জয়তন বগম আঃ হািমদ হাওলাদার 5 1752879653 তিলখািল

763 01790053002 19572692620323677 রা জয়া বগম সােমত বানু আফছার তালুকদার 5 1920081838 তিলখািল

764 01790053003 19487911483791600 সূয বানু ময়না িবিব জানাবালী মাত র 5 1716510748 তিলখািল

765 01790053004 19557911483791210 মাঃ ফজলুল হক হাওলাদার জিরনা খাতন আচমত আলী হাওলাদার 5 1703722745 তিলখািল

766 01790053005 19567911483791154 মাসাঃ রিহমা বগম হালবানু হািকম চািকদার 5 1781931324 তিলখািল

767 01790053006 19487911483789943 মাছাঃ মেনায়ারা বগম সািফয়া বগম রিফজ উ ন হাওলাদার 5 1323431187 তিলখািল



768 01790053077 19587911483790927 মাসাঃ বগম ময়না িবিব ছরাত আলী খান 5 1727824586 তিলখািল

769 01790053078 19547911483791796 আঃ খােলক মাতববার জয়নব বগম ওয়ােহজ 5 1319953989 তিলখািল

770 01790053155 19541592038574393 মাঃ লাল িময়া সরদার ফুলজান বগম মনাজ উ ন 5 1705745830 তিলখািল

771 01790053169 19387911483791621 আঃ ম জদ মাত র আিছয়া খাতন মানতাজ উ ন 5 1766945138 তিলখািল

772 01790053170 19537911483790772 মাছাঃ িপয়ারা বগম মানব মাঃ তজা ার হাওলাদার 5 1799332330 তিলখািল

773 01790053173 19277911483790514 রােবয়া হািচনা পজ ন হাওলাদার 5 1791756003 তিলখািল

774 01790053175 19267911483791639 মাঃ সুলতান মাত র ফুলব িহং ল উ ন 5 1302339721 তিলখািল

775 01790053193 19537911483790880 মাসাঃ হািলমা বগম মাসাঃ সানা ব কােছম আলী পহলান 5 1787221531 তিলখািল

776 01790053199 19482694265749731 মাঃ হা ন সািনয়া বগম মাঃ ইসমাঈল 5 1749538858 তিলখািল

777 01790057742 19462694265765313 জহরা বগম আিতয়ারা খাতন মাফাছ্েছর হাওলাদার 5 1732650612 তিলখািল

778 01790059885 19477911483790776 মাছাঃ পিরতন সানাব মাছা দ আলী হাওলাদার 5 1744626540 তিলখািল

779 01790059888 19457911483795983 মাঃ হািববুর রহমান মাত র মাছাঃ আেমনা খাতন সয়দ মাত র 5 1784895627 তিলখািল

780 01790064735 19547911483788060 মাঃ জিলল হাওলাদার সজেুমাে ছা আবুল হােসম হাওলাদার 5 1739320836 তিলখািল

781 01790065962 19557911483788368 এ, ক,এম, নু ামান নুরজাহান এছাহাক আলী 5 1789208887 তিলখািল

782 01790065967 19597911483789523 মাসাঃ সতারা বগম মাসাঃ আেলকজান িবিব ইসমাইল হাওলাদার 5 1730803900 তিলখািল

783 01790065969 19447911483790642 আঃ খােলক হাওলাদার মজমুনেনছা মিমন উ ন হাওলাদার 5 1323021825 তিলখািল

784 01790066021 19567911483796830 মাঃ সাহারাব হাওলাদার মাছাঃ ফুলসন িবিব মাঃ খিবর উ ন হাওলাদার 5 1924279781 তিলখািল

785 01790066023 19597911483797105 মাছাঃ ফুলভানু মাছাঃ ফুলেসানা মাঃ খিবর উ ন হওলাদার 5 1714933523 তিলখািল

786 01790066024 19557911483798248 মাঃ আ লু কিরম হাওলাদার মাছাঃ শাহাভানু মাঃ আ লু জ ার 5 1794616555 তিলখািল

787 01790066030 19557911483793352 মাঃ আ রু রহমান নুরজাহান খাতন আ লু মিতন 5 1941926610 তিলখািল

788 01790004990 19457911483792082 মাঃ আবঃ সাবাহান লালব আদম আিল 6 1718360359 তিলখািল

789 01790004991 19517911483792400 মাঃ হািববুর রহমান রাজ ফুলব  বগম হােমজ উ ন হাওলাদার 6 1869743368 তিলখািল

790 01790004992 19407911483792057 মাঃ এসাহাক চান ব বুরজকু আলী 6 1755030392 তিলখািল

791 01790004993 19337911483792895 মাঃ আ লু কিরম সানা ব মাঃ আলী হাওলাদার 6 1322689210 তিলখািল

792 01790004995 19357911483792337 মাঃ ওসমান গিন হাওলাদার তারাবজান িবিব হােছন হাওলাদার 6 1322699795 তিলখািল

793 01790004996 19517911483792427 মাঃ ফা ক হাওলাদার মাছাঃ চানঁ ব মাঃ হােছন আলী হাওলাদার 6 1794299141 তিলখািল

794 01790004997 19277911483792508 নুর মাহা াদ গাজী ভানু বগম হাছন গাজী 6 1743485458 তিলখািল

795 01790004998 19457911483793328 মাছাঃ ির জয়া বগম মাঃ নুর জাহান বগম মাঃ মিতন 6 1854112242 তিলখািল

796 01790005000 19427911483792636 রােকয়া বগম ছয়ফুল িবিব হােচান জামা ার 6 1795313718 তিলখািল

797 01790005001 19527911483793351 মাছাঃ মেনায়ারা বগম জয়ফুল িবিব কােশম আলী হাওলাদার 6 1306779009 তিলখািল

798 01790005003 19457911483793340 মাছাঃ আিছয়া খাতন চান ব  বগম হােমজ তালুকদার 6 1732104437 তিলখািল

799 01790005004 19477911483792067 মাছাঃ সািফয়া ছরাতন মকবুল 6 1712449859 তিলখািল

800 01790005006 19477911483792518 রা জয়া বগম চান ব তিছল উ ন হাওলাদার 6 1323007056 তিলখািল

801 01790005008 19507911483792357 মাসাঃ নয়াব  বগম মাসাঃ বানু বগম মাঃ হােছন হাওলাদার 6 1930404875 তিলখািল

802 01790005009 19387911483792492 মাছাঃ জেহারা বগম মাছাঃ আয়শা বগম মাঃ হােতস হাওলাদার 6 1748723743 তিলখািল

803 01790005010 19527911483793371 মাঃ আিমর হােসন মাছাঃ দুধেমেহর বগম নুর মাহা দ ফরাজী 6 1781206615 তিলখািল

804 01790005011 19507911483793375 মাছাঃ মমতাজ বগম জািমনা খাতন কা ন আলী হাওলাদার 6 1724098093 তিলখািল

805 01790005012 19547911483792325 মাছাঃ আয়শা বগম ফােতমা বগম মেছর ফিকর 6 1856240936 তিলখািল

806 01790005014 19427911483792163 মাসাঃ ছরাতন হােজরা অেজদ আলী মু ী 6 1323449681 তিলখািল

807 01790005018 19397911483793208 মাঃ আ লু হাই হাওলাদার আেমনা খাতন ইে  আলী হাওলাদার 6 1742120093 তিলখািল

808 01790005020 19467911483792029 মাছাঃ সািফয়া িবিবজান রােশদ হাওলাদার 6 1774572758 তিলখািল

809 01790005021 19487911483793019 মাছাঃ সুিফয়া বগম মাছাঃ ফুলমিত বগম মাঃ আ লু জ ার ফরাজী 6 1892607472 তিলখািল

810 01790005023 19487911483792266 মাছাঃ মেনায়ারা বগম হািছনা বানু মু জহার হাওলাদার 6 1771273502 তিলখািল

811 01790005028 19247911483792841 মাঃ মাতাহার আলী হাওলাদার রিহমা বগম আ লু গনী হাওলাদার 6 1717724135 তিলখািল

812 01790005032 19467911483792498 মাছাঃ ছােহরা খাতন মাছাঃ আেমনা খাতন আ লু রহমান জমা ার 6 1747113027 তিলখািল

813 01790005040 19507911483793362 মাঃ আবদুর বােরক করানী মাছাঃ নুরজাহান বগম আ লু মিতন করানী 6 1734224939 তিলখািল

814 01790005043 19537911483792496 মাছাঃ মিরয়ম বগম জলবানু মাঃ মিমনু ন 6 1720988043 তিলখািল

815 01790005058 19487911483792842 মাঃ সাহরাব খান সানব  িবিব জয়নাল খা 6 1762182161 তিলখািল

816 01790005062 19507911435843373 সাহবানু আরবজান িবিব খিবর উ িদন মধৃা 6 1998654738 তিলখািল

817 01790005073 19377911483792665 আ লু জ ার হাওলাদার ফুলব লালু হাওলাদার 6 1918208762 তিলখািল

818 01790005363 19477911483793336 মাঃ হমায়ত হাওলাদার আিছয়া খাতন আদম আলী হাওলাদার 6 1875813090 তিলখািল

819 01790005376 19477911483792098 মান  িম সানাল ী গাপাল 6 1322383830 তিলখািল

820 01790005381 19487911483792848 মাঃ নু ল হক আেমনা খাতন মাঃ হাসান গাজী 6 1315649644 তিলখািল

821 01790005383 19367911483792914 মাঃ হািনফ মা া গালবানু ইসমাইল মা া 6 1838695196 তিলখািল

822 01790005385 19527911483792509 আঃ মাতােলব খানঁ আ জজান নছা কদম আলী খানঁ 6 1771273043 তিলখািল

823 01790005388 19437911483792751 আ লু হািকম হাওলাদার ব জান িবিব তােছন উ ন 6 1756544222 তিলখািল

824 01790005391 19527911483792052 মাঃ হল আিমন রােবয়া ইসমাইল 6 1753667172 তিলখািল

825 01790005392 19497911483793316 মাঃ আবদুল সালাম তালুকদার মাসাঃ ছিফয়া বগম আবদুল স ার তালুকদার 6 1747290023 তিলখািল

826 01790005393 19527911483792650 আ লু গিন িসকদার আেমনা খাতন অেহজ উ ন িসকদার 6 1747438078 তিলখািল

827 01790005394 19477911483792776 মাঃ আ লু হািকম এেলম ব লহাজু ীন হাওলাদার 6 1320663214 তিলখািল

828 01790005424 19507911483792342 মাসাঃ আেলয়া বগম চানব জ ার সরদার 6 1323449683 তিলখািল

829 01790005428 19470120801101858 হািলমুন ছেয় িবিব তিফলউ ন হাওলাদার 6 1799176254 তিলখািল

830 01790005431 19497911483792139 মাছাঃ িপয়ারা বগম মুত িনমরাজ মাসেলম 6 1317890613 তিলখািল

831 01790005441 19527911483792159 মাঃ রােশদ ছেপয়ান মনতাজ উ ন 6 1322121887 তিলখািল



832 01790005442 19567911483792423 মাছাঃ রিশদা বগম মাছাঃ ময়না িবিব তাতা ার আলী 6 1764316974 তিলখািল

833 01790005443 19487911483792830 মাঃ নু ল হক ফুলমিত বগম আফছার উ ন হাওলাদার 6 1715529318 তিলখািল

834 01790005444 19527911483792670 সািহদা বগম ফােতমা বগম আনছার উ ন 6 1302118271 তিলখািল

835 01790005445 19557911483792257 মাছাঃ কুলছম বগম মাছাঃ সুিফয়া বগম রিফকুল ইলাম 6 1893026615 তিলখািল

836 01790005446 19507911483792015 মাঃ বলােয়ৎ হােসন আিচয়া বগম আ লু লিতব 6 1725501664 তিলখািল

837 01790009637 19557911483792440 মাছাঃ নুরজাহান বগম মাছাঃ কুলসুম বগম আ লু ম জদ হাওলাদার 6 1781925843 তিলখািল

838 01790009645 19377911483792753 মাঃ সইজ ন সরদার আিছয়া বগম আকুবালী সরদার 6 1307167388 তিলখািল

839 01790010154 1511563304 মাসা ৎ সতারা বগম সানা ব মৃত তাফােয়ল হাওলাদার 6 1722163973 তিলখািল

840 01790010155 19267816623577979 মাঃ ইসাহাক মাসাঃ আেমনা মাঃ মহববত আলী 6 1719903755 তিলখািল

841 01790016989 19567911483792026 মাছাঃ মা রা মাছাঃ মািনক মিমন উ ন 6 1763627181 তিলখািল

842 01790017041 19477911483792777 মাঃ আবু হািনফ হাওলাদার হনুফা িবিব সরজু ন হাওলাদার 6 1862336666 তিলখািল

843 01790017060 19447911483792021 মাঃ আ লু বােরক মাছাঃ লাল ব মািমন উ ীন 6 1317519048 তিলখািল

844 01790017103 19467911483793021 মাঃ মানা র চাপরাশী মাছাঃ ফুলব  বগম মাঃ করামত আলী চাপরাশী 6 1715848695 তিলখািল

845 01790017117 19547911483000001 মাঃ হমােয়ত উ ন হাওলাদার মাসাঃ সানা ব  বগম মাতােহর উ ন হাওলাদার 6 1771959122 তিলখািল

846 01790017125 19427911483792584 হািলমা খাতন আেমনা খাতন তােফল উ ন 6 1726845570 তিলখািল

847 01790017170 19457911483792288 মাসাঃ শািপয়া খাতন মােমনা খাতন খারেশদ আলী 6 1320662952 তিলখািল

848 01790017218 19397911483792474 মাছাঃ শািপয়া খাতন মাছাঃ জিুমনা খাতন মাঃ মিমনু ন হাওলাদার 6 1947530915 তিলখািল

849 01790017233 19357911483792486 মাছাঃ আেনায়ারা বগম রিহমা বগম আসমান খা ঁ 6 1703352374 তিলখািল

850 01790017267 19427911483787655 মাঃ নু ল ইসলাম কুলসুম িবিব আবদুল গিন ফরাজী 6 1764918264 তিলখািল

851 01790017540 19417911483792326 মাঃ সয়দ হাওলাদার কালেমান িবিব ওয়ােজদ আলী হাওলাদার 6 1713989414 তিলখািল

852 01790017544 19537911483792936 মাঃ শাহজাহান সানা বান মহ াদ আলী হাওলাদার 6 1755005138 তিলখািল

853 01790017555 19557911483792802 মাঃ সিলম িশকদার ফুল মিত মাঃ জয়নাল আেবদীন 6 1730470178 তিলখািল

854 01790017574 19457911483793282 মাছাঃ জহরা বগম মাছাঃ হােজরা হােচন আলী হাওলাদার 6 1754942665 তিলখািল

855 01790017579 19557911483792449 মাঃ আ লু আউয়াল চাপরাশী মাছাঃ জিমলা বগম মাঃ হােসম আলী চাপরাশী 6 1755004954 তিলখািল

856 01790022042 19467911483792464  এ ক এম নু ল ইসলাম মাসাঃ কাইয়া বগম মাঃ আলী হাওলাদার 6 1858584040 তিলখািল

857 01790022044 19357911483792309 মাঃ আ লু ম জদ হাওলাদার মাসাঃ জেহরা খাতন আ লু গফুর হাওলাদার 6 1722326315 তিলখািল

858 01790022045 19507911483792083 মাসাঃ স জেমান মাসাঃ চানঁব মাকেলছ 6 1720606157 তিলখািল

859 01790023294 19437911483792542 সািফয়া বগম রােবয়া খাতন লহাজ উ ুি◌ন 6 1322694978 তিলখািল

860 01790023295 19507911483793045 মাঃ ছােলক হাওলাদার নুর জাহান বগম তজা র আলী হাওলাদার 6 1724676838 তিলখািল

861 01790026514 19557911435844577 ইয়াছিমন বগম সতৃ আয়শা খাতন আিমর খান 6 1706909447 তিলখািল

862 01790030609 19537911483792872 মাঃ আঃ খােলক মাছাঃ ফেতমা মাঃ আঃ কিরম হাং 6 1322697513 তিলখািল

863 01790030631 19522696827762748 খিললুর রহমান হাওলাদার আি য়া খাতন আসমত আলী হাওলাদার 6 1302541783 তিলখািল

864 01790030634 19507911483792901 মাঃ আ লু গফ্ফার বকফুল বগম জেবদ আলী হাওলাদার 6 1718456482 তিলখািল

865 01790030639 19467911483792476 মাঃ মাছেলম আলী হাওলাদার মাছাঃ জয়তন িবিব মাঃ আ লু হািমদ হাওলাদার 6 1323449666 তিলখািল

866 01790030643 19427911483792010 মাঃ ফুলিময়া গালদার ফুলেসানা হােসন আলী গালদার 6 1751510182 তিলখািল

867 01790030646 19577911483792664 ফািতমা বগম আয়শা বগম আলকাজ উ ন 6 1306360120 তিলখািল

868 01790030649 19527911483792581 মাছাঃ লাইলী বগম নজেুমান নছা নুরইসলাম হাওলাদার 6 1766961845 তিলখািল

869 01790030662 19427911483792161 মাঃ এসােরফ মাসাঃ হােজরা কােশম আলী 6 1706214439 তিলখািল

870 01790030666 19557911483000004 মাঃ আঃ রিশদ হা ন মাসাঃ আ জজান কদম আলী 6 1714325119 তিলখািল

871 01790052738 19377911483792070 আিম নেনছা রেবজান আ জজ 6 1731248536 তিলখািল

872 01790052742 19477911483792128 মায়া রানী িবেনািদিন শােরাদা হাং 6 1728123696 তিলখািল

873 01790052746 19557911483792771 মাছাঃ কিহনুর বগম কুট  ব লহাজ উ ন হাওলাদার 6 1323162638 তিলখািল

874 01790052748 19587911483792922 সয়দা িপয়ারা বগম সয়দা সােজদা বগম সয়দ মাতাহার হােসন 6 1323021890 তিলখািল

875 01790052752 19457911483793333 মাছাঃ মােশদা বগম সারভানু বগম আ লু কােদর হাওলাদার 6 1953452601 তিলখািল

876 01790052889 19587911483793029 কিহনুর বগম মাছমা বগম মাঃ আলতাফ হােসন হাওলাদার 6 1729410242 তিলখািল

877 01790052893 19557911483793306 মাছাঃ ফ জলা বগম মাছাঃ রােবজা বগম আ লু মুনসুর তালুকদার 6 1322699142 তিলখািল

878 01790052894 19357911483792028 মাছাঃ হািমদা   জয়নব জেবদ আিল 6 1771271802 তিলখািল

879 01790052895 19527911483793393 মাঃ সামছল হক হাওলাদার গালাপ জান িবিব সােমদ হাওলাদার 6 1778042294 তিলখািল

880 01790052896 19467911483792258 মাঃ ফা ক হওলাদার আিছয়া খাতন আ লু গনী হাওলাদার 6 1725784846 তিলখািল

881 01790052897 19577911483792099 মুকুল রানী মধুমালা সাগর 6 1785554995 তিলখািল

882 01790052898 19557911483792285 মাঃ ইয়ািছন হাওলাদার আেমনা খাতন নূর মাহা দ হাওলদার 6 1747611765 তিলখািল

883 01790052899 19520695119232307 িকরন বালা হালদার সরজ ুবাৈড় চ  কা  বাৈড় 6 1797147433 তিলখািল

884 01790052900 19507911483792121 অমুল  চ  হালদার িবধু বালা চ কা  হালদার 6 1737231806 তিলখািল

885 01790052901 19554714085097796 আ লু হািলম আি য়া বগম আবুল হােসন 6 1310478641 তিলখািল

886 01790052902 19527911483792110 হেরকা  িম ী েজ রী বালা হিরদাস িম ী 6 1776003259 তিলখািল

887 01790052903 19457911483792457 মাছাঃ পিরেতান নছা সুরােতান িবিব তমু ন হাওলাদার 6 1773178143 তিলখািল

888 01790052904 19437911483792263 মাছাঃ ফ জলা বগম মাছাঃ হািলম বগম মাঃ আ লু জ ার িসকদার 6 1322121882 তিলখািল

889 01790052905 19467911483793020 মাছাঃ ির জয়া খাতন ছয়ফুল িবিব ফুল ময়া গাজী 6 1786568357 তিলখািল

890 01790052906 19557911483793022 মাছাঃ পা ল বগম মাসাঃ ির জয়া বগম মাঃ আ লু রিশদ খিলফা 6 1771060488 তিলখািল

891 01790052907 19427911483792117 কুমুদ চ  হালদার িবনিদনী ীনথ হালদার 6 1322698404 তিলখািল

892 01790052908 19557911483792432 মাঃ আবদুল খােলক চাপরাশী মাছাঃ রােবয়া বগম আবদুল আ জজ চাপরাশী 6 1736832851 তিলখািল

893 01790052909 19457911483792058 মাছাঃ রােসদা রেবজান দাদন আিল 6 1306019981 তিলখািল

894 01790052910 19497911483792087 মাছাঃ শফালী মাছাঃ মান ব মাঃ আজাহার আলী 6 1815971162 তিলখািল

895 01790052911 19577911483792601 শািহনুর বগম ময়না িবিব মাঃ আসমত আলী 6 1784684550 তিলখািল



896 01790052912 19587911483792826 মাসাঃ সাবানা বগম ফিরদা বগম সুলতান হাওলাদার 6 1716016404 তিলখািল

897 01790052913 19527911483792590 তহিমনা বগম ছিফলা বগম মাঃ আলপন হাওলাদার 6 1322121886 তিলখািল

898 01790052914 19577911483792003 মাছাঃ রিহমন বগম মাছাঃ লিতব মাঃ তজা র আলী িসকদার 6 1748424160 তিলখািল

899 01790052915 19507911483792469 মাছাঃ রওশন আরা বগম মাছাঃ সূযবানু মাঃ চানঁ িময়া মাত র 6 1794647769 তিলখািল

900 01790052916 19457911483793209 মাছাঃ ির জয়া বগম মাছাঃ ভানু িবিব মাঃ আতাহার আলী হাওলাদার 6 1734581284 তিলখািল

901 01790052917 19457911483793238 মাঃ বাদশা িময়া মাছাঃ হােজরা আ লু হােশম 6 1758080534 তিলখািল

902 01790052918 19557911483793237 মাসাঃ পা ল বগম আ জমুন নছা দিলল উ ীন 6 1798471186 তিলখািল

903 01790052919 19517911483793269 মাঃ শাহ আলম তালুকদার গালাপজান িবিব মাঃ সিফজ উ ীন তালুকদার 6 1610423952 তিলখািল

904 01790052920 19357911483793288 মাছাঃ রািহমা বগাম শরভানু হােসন আলী 6 1771272742 তিলখািল

905 01790052921 19577911483792502 কিহনুর বগম ফুলব মুনসুর হাওলাদার 6 1728281084 তিলখািল

906 01790052922 19577911483792506 জহরা বগম নুর ভানু হােসম আলী 6 1955331005 তিলখািল

907 01790052923 19507911483792481 মাছাঃ তাছিলমা বগম মাছাঃ হায়াতন নছা জয়নাল আেবদীন হাওলাদার 6 1709783603 তিলখািল

908 01790052924 19407911483792480 মাঃ আঃ আ জজ ফরাজী মাসাঃ হায়াতে ছা মাঃ মুজাহার আলী ফরাজী 6 1765009784 তিলখািল

909 01790052925 19557911483786532 মাছাঃ ছােলহা বগম ফুলভানু িবিব রিফউ ীন িবিব 6 1323431203 তিলখািল

910 01790052926 19537911483788904 মাসাঃ বগম খাতন কা ন মালা করামত আলী খান 6 1787481610 তিলখািল

911 01790052927 19517911483792168 সুখলাল চ বত িহরন ভা চ বত মধুসুদন চ বত 6 1758681313 তিলখািল

912 01790052928 19577911483792754 সুিফয়া বগম তয়মন নছা আঃ জ ার হাওলাদার 6 1319954359 তিলখািল

913 01790052929 19527911483792641 বকুল বগম নুর জাহান বগম নুর মাহা দ তালুকদার 6 1323162630 তিলখািল

914 01790053098 19447911483792126 যিত  নাথ হালদার সেরািদিন যােগ  হালদার 6 1722799662 তিলখািল

915 01790053099 19437911483793373 মাঃ আ লু হক তালুকদার আয়তন নছা আ লু ম ান তালুকদার 6 1715847811 তিলখািল

916 01790053100 19567911483792436 মাছাঃ আিফফা বগম মাছাঃ জািমলা খাতন আ লু হািকম হািমদী 6 1881383961 তিলখািল

917 01790053102 19557911483793363 মাঃ ইসাহাক হাওলাদার ফােতমা বগম নুরেমাহা দ হাওলাদার 6 1715467155 তিলখািল

918 01790053103 19497911483792253 মাঃ আ সু ছালাম বাদশা কুলসুম বগম জনাব আলী হাওলাদার 6 1729475654 তিলখািল

919 01790053104 19527911483792254 মাছাঃ আেলয়া বগম ছােলহা বগম হাসমত আলী চৗিকদার 6 1729926689 তিলখািল

920 01790053105 19577911483792389 মাসাঃ মমতাজ বগম হািলমা খাতন মাসেলম আলী হাওলাদার 6 1714631179 তিলখািল

921 01790053106 19407911483792338 মাছাঃ ির জয়া খাতন র ন িবিব নজর আলী হাওলাদার 6 1760185887 তিলখািল

922 01790053188 19517911483792809 মাঃ ফজলুল হক সানব আবুল হােশম হাওলাদার 6 1323007053 তিলখািল

923 01790053189 19417911483792419 মাছাঃ আি য়া বগম এেলমব মিমনউ ন 6 1720226078 তিলখািল

924 01790053191 19557911483792667 আ লু হক হাওলাদার জেবদা বগম ইসাহাক আলী হাওলাদার 6 1322693406 তিলখািল

925 01790059875 19577911483792145 আেলা রানী বাগ  মিত অধর চ  হাওলাদার 6 1746841239 তিলখািল

926 01790064739 19587911483000001 িফেরাজা খাতন নুরজাহান বগম আরবালী হাওলাদার 6 1748647712 তিলখািল

927 01790065972 19187911483791794 জয়নব িবিব মাছাঃ কদ বানু মাঃ কদম আলী 6 1771486539 তিলখািল

928 01790065978 19517911483790486 মাঃ খিললুর রহমান ফিকর সামসুর নছা অেহদ ফিকর 6 1793229147 তিলখািল

929 01790066022 19567911483796865 সাবাহান মৃধা রওশন িবিব আতাহার মধৃা 6 1302426956 তিলখািল

930 01790066028 1961829106 মাঃ নািসর উ ন মােলকা ভানু মাঃ মকবুল আলী 6 1315916131 তিলখািল

931 01790069725 19567911483792251 মাঃ জাহা ীর হাসাইন ছরােতান নছা আ লু আলী হাওলাদার 6 1716169338 তিলখািল

932 01790069726 19587911483792593 কিহনুর বগম শামসু াহার বগম মাঃ সামেসল হক হাওলাদার 6 1302720489 তিলখািল

933 01790069731 19547911483793228 মাঃ নু ল হক হাওলাদার জােবদা বগম আ লু আলী হাওলাদার 6 1720530515 তিলখািল

934 01790004578 19427911483794047 মাঃ আিমর হােসন হাওলাদার সর ভানু বগম কােদর হাওলাদার 7 1787218476 তিলখািল

935 01790004586 19537911483793779 মাঃ নুর উ ীন হাওলাদার আেমনা বগম শিফজ উ ীন হাওলাদার 7 1933021795 তিলখািল

936 01790004587 19467911483799037 মাছাঃ সুরােতান নছা ছিখনা বগম মাঃ আনব আলী 7 1321922937 তিলখািল

937 01790004588 19347911483794126 মাছাঃ আেনায়ারা বগম চান ব  বগম বেমার আলী হাওলাদার 7 1319620782 তিলখািল

938 01790004589 19377911483794154 মাছাঃ রােবয়া খাতন মাছাঃ জয়েতান িবিব মকবুল জামা ার 7 1735464602 তিলখািল

939 01790004620 19357911483794018 মাছাঃ মােলকা বগম সূযভানু এনছান উ ন 7 1771272801 তিলখািল

940 01790004623 19527911483794382 মাছাঃ খািদজা বগম মাসাঃ সানাবু আ লু ম জদ হাওলাদার 7 1760185814 তিলখািল

941 01790004628 19337911483794521 মাঃ আ লু কােদর হােছন বানু মুজাহার হাওলাদার 7 1779429142 তিলখািল

942 01790004632 19377911483794377 মাঃ আ রু রিশদ হাওলাদার ফুল ব আমেজদ আলী হাওলাদার 7 1790618061 তিলখািল

943 01790004636 19387911483794884 মাসাঃ আেমনা বগম ময়না বগম এনেত আলী সরদার 7 1751611769 তিলখািল

944 01790004639 19477911483793605 আ লু জ ার হাওলাদার ফুলব  িবিব আজাহার আলী হাওলাদার 7 1836740441 তিলখািল

945 01790004643 19377911483793558 মাছাঃ মান ব হােসন বানু এলফাজ উ ন 7 1323006831 তিলখািল

946 01790004651 19467911483793590 মাঃ আ লু লিতফ ফািতমা বগম নছার উ ন 7 1758671773 তিলখািল

947 01790004657 19357911483793906 মাছাঃ বকুল বগম লাল ব সম ন মাত র 7 1754620870 তিলখািল

948 01790004660 19577911483793613 মাছাঃ আেলয়া আিচয়া বগম আ লু জ ার শখ 7 1749721894 তিলখািল

949 01790004661 19467911483794044 আ সু ছাবাহান জেবদা খাতন মুত আ সু ছােমদ 7 1749878399 তিলখািল

950 01790004663 19457911483793515 মাঃ ছকা ার আলী হাওলাদার ফুল ব শাহজ ন হাওলাদার 7 1321922927 তিলখািল

951 01790004665 19527911483794052 মাঃ খিললুর রহমান সরভানু বগম আ লু কােদর হাওলাদার 7 1710456994 তিলখািল

952 01790004667 19477911483794371 মাঃ ইউসুফ হািলেমান আ লু জববার হাওলাদার 7 1322699107 তিলখািল

953 01790004668 19407911483793923 মাঃ আ লু ম জদ মাছাঃ শােমত বান মাঃ জয়ন ন 7 1728137532 তিলখািল

954 01790004678 19487911483793518 আ সু ছালাম হাওলাদার শােমত বান নবাব আলী 7 1323007085 তিলখািল

955 01790004680 19427911483793679 মাঃ ফজলুল হক জেবদা খাতন জয়নাল আেবদীন 7 1730618357 তিলখািল

956 01790004681 19517911483794040 মাঃ শাহজাহান মাছাঃ জেবদা বগম আ সু ছােমদ হাওলাদার 7 1711219760 তিলখািল

957 01790004683 19467911483799036 মাঃ হমােয়ত হাওলাদার মাসাঃ চানব  বগম মাঃ ভমর আলী হাওলাদার 7 1610423995 তিলখািল

958 01790004685 19487911483794048 মাঃ আ লু গিন হাওলাদার সর ভানু কােদর হাওলাদার 7 1711219078 তিলখািল

959 01790004688 19327911483794145 মাছাঃ ছতারা বগম ছফুরজান িবিব আ লু হােফজ জামা ার 7 1314571609 তিলখািল



960 01790004691 19427911483794429 চা বালা িবদ ারানী উেমশ চ  হালদার 7 1861356156 তিলখািল

961 01790004693 19467911483000003 মাঃ আঃ রিশদ হাওলাদার মাসাঃ জয়নব িবিব মাঃ মুজাহার আলী 7 1323007041 তিলখািল

962 01790004694 19467911483794013 মাঃ আ লু জ ার মাছাঃ ছিকনা বগম মাঃ আ জজ 7 1738004021 তিলখািল

963 01790004695 19397911483794393 মাঃ হািববুর রহমান তালুকদার রািবয়া খাতন মাঃ দিলল উ ীন তালুকদার 7 1718815814 তিলখািল

964 01790004696 19487911483794770 মাছাঃ লাইলী বগম গালবানু বগম আ রু রিহম 7 1751611469 তিলখািল

965 01790004697 19507911483793886 মাছাঃ ছােলহা বগম জিমলা খাতন সুলতান আহেমদ 7 1767738865 তিলখািল

966 01790004698 19527911483793660 মাঃ সুলতান হাওলাদার মাছাঃ চানঁ ফুল নছার উ ন হাওলাদার 7 1323007082 তিলখািল

967 01790004699 19507911483793789 মাঃ আলী হােসন সুরাতন নছা গালাম আলী গাজী 7 1781917866 তিলখািল

968 01790004702 19517911483793711 আবুল আ জজ সবুরজান মাকেছদ আলী হাওলাদার 7 1754981924 তিলখািল

969 01790004704 19467911483794136 মাছাঃ হােজরা খাতন মেনায়ারা বগম মাকেছদ আলী 7 1831497074 তিলখািল

970 01790004705 19527911483793677 মাঃ ম আলী ছয়তনেনছা তােচন উ ন 7 1764942653 তিলখািল

971 01790004706 19467911483793671 মাঃ িছ কুর রহমান জেবদা খাতন জয়নাল আেবিদন হাওলাদার 7 1748792523 তিলখািল

972 01790004707 19477911483793859 আ লু খােলক মাছাঃ ছেবতন নছা মিমন উ ীন হাওলাদার 7 1741403086 তিলখািল

973 01790004708 19417911483794001 মাঃ আ লু ম জদ হাওলাদার মাছাঃ গালাপ জান আঃ ছােমদ হাওলাদার 7 1822694389 তিলখািল

974 01790004710 19530125806339238 মাঃ মাসেলম হাওলাদার আেমনা খাতন শিফ হাওলাদার 7 1729920527 তিলখািল

975 01790004712 19477911483794353 মাঃ আ লু কােদর হাওলাদার ফুল ব আমেজদ আলী হাওলাদার 7 1781946795 তিলখািল

976 01790004715 19527911483793614 মাঃ ইয়ািছন হাওলাদার িবিবজান হােফজ উ ন 7 1321922934 তিলখািল

977 01790004717 19437911483794596 মাছাঃ লাল মিত িবিব মাছাঃ আ জমন মাঃ হােছন মাত ার 7 1790075870 তিলখািল

978 01790004719 19367911483000001 মাঃ নূ ল হক হাওলাদার মাসাঃ জিমনা খাতন মাঃ হাসমত আলী 7 1312955937 তিলখািল

979 01790004722 19417911483793634 মাছাঃ আিমেরান নছা মাছাঃ জেবদা বগম হািমদ উ ন 7 1771273560 তিলখািল

980 01790004724 19387911483794035 মাছাঃ রিহমা বগম জহরা খাতন জজআলী 7 1798460249 তিলখািল

981 01790004726 19372695047000001 মাঃ হল আিমন তালুকদার হােজরা খাতন আ লু মঈন তালুকদার 7 1772137042 তিলখািল

982 01790004729 19407911483793892 মাছাঃ আয়শা ছােহরা বগম মাহেসন হাওলাদার 7 1742727550 তিলখািল

983 01790004749 19427911483794010 মাঃ এশােরক হাওলাদার মান বড়ু মাঃ ইসমাইল হাওলাদার 7 1311146476 তিলখািল

984 01790004753 19567911483793668 মাছাঃ হােজরা খাতন মাছাঃ আি য়া খাতন মাঃ সকা ার খানঁ 7 1765920195 তিলখািল

985 01790004756 19377911483793707 মাঃ স ার জয়নব মুজাহার 7 1705619422 তিলখািল

986 01790004759 19487911483794559 মাঃ খান জাহান হােমদুন নছা এনছান ফরাজী 7 1729408750 তিলখািল

987 01790004764 19487911483794534 মাছাঃ নুরজাহান বগম মাছাঃ িবিবশন তােহর উ ন হাওলাদার 7 1323431765 তিলখািল

988 01790004767 19497911483794342 মাঃ খােলক হাওলাদার কতবানু তজা র আলী হাওলাদার 7 1762073725 তিলখািল

989 01790004769 19467911483793706 মাছাঃ বগম ির জয়া খাতন মেহর আলী খানঁ 7 1765113796 তিলখািল

990 01790004771 19407911483794199 মাছাঃ আেনায়ারা বগম উরফূল িবিব রেফজ উ ন ফরাজী 7 1320460956 তিলখািল

991 01790004780 19367911483794138 মাছাঃ জীবন নছা জিরনা খাতন আ লু কােদর 7 1771272268 তিলখািল

992 01790004789 19377915834324930 জেবদা বগম পুতল বগম আেফজ উ ীন 7 1323162706 তিলখািল

993 01790009759 19477911483793525 মাছাঃ সােলহা বগম কদভানু তজা র আলী 7 1944638413 তিলখািল

994 01790009766 19527911483793839 মাছাঃ সানা ব বকফুল এরফান মাত র 7 1771484853 তিলখািল

995 01790009772 19257911483794015 মাঃ সুলতান জহরা বগম দিলল উ ন 7 1748712672 তিলখািল

996 01790017484 19587911483794957 মাসাঃ ফ জলা বগম মাসাঃ নূরজাহান বগম মাঃ আ লু আ জজ 7 1787485619 তিলখািল

997 01790017487 19407911483794280 ী কাশ চ  শীল জািমনী সু রী রাইচরন শীল 7 1323430730 তিলখািল

998 01790017493 19407911483793932 মাঃ আ লু ম জদ রেবজান িবিব খিবর উ ীন ফিকর 7 1837354172 তিলখািল

999 01790017494 19507911483793985 মাসাঃ শািফয়া বগম লালব ছােকম হাওলাদার 7 1794686493 তিলখািল

1000 01790017495 19437911483793795 মাছাঃ গালাপী বগম িস জান িবিব লহাজ উ ন 7 1831789790 তিলখািল

1001 01790017496 19487911483794868 মাছাঃ রােকয়া বগম মাছাঃ গাল বানু হােসন মৃধা 7 1712878791 তিলখািল

1002 01790017497 19552611293000002 মাঃ আঃ ওদুদু আকন লাল বড় আলী হােসন 7 1781919024 তিলখািল

1003 01790017499 19527911483793701 মাঃ ইউনুচ আলী বকফুল িবিব মাঃ সরাজ উ ন 7 1854606771 তিলখািল

1004 01790017500 19457911483794781 মাঃ এছাহাক গালব  িবিব সজা ন মু 7 1734539161 তিলখািল

1005 01790017502 19527911483794905 আবুল কালাম সানাব জবান আলী জামা ার 7 1321922928 তিলখািল

1006 01790017503 19417911483794025 মাঃ ছয়াদ আহা দ গালাপজান হােতম আলী ডা ার 7 1780266862 তিলখািল

1007 01790017504 19467911483794201 মাছাঃ আকিলমা বগম মাছাঃ রােবয়া বগম মাঃ মকবুল হােসন 7 1734543067 তিলখািল

1008 01790017507 19527911483794252 মাছাঃ শািপয়া ময়তন িবিব আ রু রব ফরাজী 7 1778021197 তিলখািল

1009 01790017508 19547911483793944 মাঃ মানা র মাত র জয়নব িবিব মহবত আলী মাত র 7 1781917700 তিলখািল

1010 01790017509 19587911483794674 মাছাঃ মেনায়ারা বগম ফুলব  বগম হােফজ মাত র 7 1765627766 তিলখািল

1011 01790017510 19407911483793902 মাছাঃ রােকয়া ভানু হােজরা িবিব হােতম আলী আকন 7 1323449554 তিলখািল

1012 01790017512 5955638365 মাঃ ছাহরাপ তালুকদার আেমনা খাতন আঃ কােদর তালুকদার 7 1772961644 তিলখািল

1013 01790017514 19437911483793865 মাছাঃ ির জয়া জাবায়দা বগম মাহা াদ আলী হাওলাদার 7 1729609216 তিলখািল

1014 01790017519 19557911483794966 মাঃ ছােদক না া িময়া সামসুে ছা বগম মাসেলম আলী হাওলাদার 7 1766962050 তিলখািল

1015 01790017520 19407911483793913 মাছাঃ আিমনা বগম হািমদা বগম ছােকম আলী হাওলাদার 7 1818630585 তিলখািল

1016 01790017522 19497911483793814 মাঃ লহজউ ন মাছাঃ গালবানু মিমনউ ন মাত র 7 1706214456 তিলখািল

1017 01790017524 19457911483794642 মাছাঃ নুরজাহান বগম গালব মেফজ আকন 7 1738591855 তিলখািল

1018 01790017528 19507911483793757 মাছাঃ রওসনারা বগম মাছাঃ সূয  বগম মাঃ মগবুল ফরাজী 7 1766431584 তিলখািল

1019 01790026585 19527911483794100 মাঃ আ লু কু ুস তালুকদার মাসাঃ নুরজাহান বগম আঃ মিতন তালুকদার 7 1772817679 তিলখািল

1020 01790030776 19527911483794103 মাছাঃ মাছদা মােশদ সােলয়া বগম আ লু কু ুস হাওলাদার 7 1765563856 তিলখািল

1021 01790030777 19317911483793698 মাছাঃ ফািতমা বগম রিহেমান বগম মহা দ আলী 7 1816492276 তিলখািল

1022 01790030778 19427911483793619 মাছাঃ কদভানু ফুলমিত মা াজ ন হাওলাদার 7 1323162704 তিলখািল

1023 01790030780 19567911483794070 মাছাঃ িফেরাজা বগম সতারা বগম ওয়ােজদ মু ী 7 1720033175 তিলখািল



1024 01790030782 19437911483794813 মাছাঃ জাহানারা বগম আিছয়া বগম আ লু ম জদ হাওলাদার 7 1795267658 তিলখািল

1025 01790030785 19587911483794933 মাছাঃ খািদজা বগম মাছাঃ ছয়ফুল বগম কু ুস হাওলাদার 7 1918994096 তিলখািল

1026 01790030788 19507911483793849 মাছাঃ মিরয়ম ফুলমিত আেদাল উ ীন হাওলাদার 7 1872531216 তিলখািল

1027 01790030792 1023098351 মাঃ মািনক আকন সামসু াহার আমজাদ হােসন 7 1787481752 তিলখািল

1028 01790031679 19477911483786840 মাছাঃ জীবন নছা বগম আকিলমা বগম আছমত আলী আকন 7 1719923455 তিলখািল

1029 01790052754 19507911483794254 ী রাখাল চ  িম ী ী মিত শতীষ িম ী 7 1759363410 তিলখািল

1030 01790052755 19547911483794264 ীকা  িসকদার রাজ ল ী অি নী কুমার িসকদার 7 1720157327 তিলখািল

1031 01790052757 19497911483794296 গাপাল চ  হালদার কুমিদনী রা জ  হালদার 7 1780009459 তিলখািল

1032 01790052767 19577911483794281 আরতী রানী ণা রানী উেপন চ  শীল 7 1323430731 তিলখািল

1033 01790052771 19577911483794372 মাছাঃ খািদজা বগম সােহরা ভানু মাহেসন উ ন মু ী 7 1322697717 তিলখািল

1034 01790052787 19537915843299710 মাছাঃ পা ল বগম মাছাঃ কুলসুম িবিব মাঃ হােছন গাজী 7 1714510714 তিলখািল

1035 01790052789 19377911483794409 মাঃ মাদাছ্েছর আলী জামা ার লাল ব আকবর আলী 7 1883890618 তিলখািল

1036 01790052790 19577911483794391 মাছাঃ কিহনুর বগম মাচাঃ হােজরা খাতন মাঃ সজ ন তালুকদার 7 1781798167 তিলখািল

1037 01790052791 19537911483794525 মাঃ আিমর হাসাইন আিমনা খাতন আবুল হােশম হাওলাদার 7 1865526398 তিলখািল

1038 01790052792 19587911483794523 মাছাঃ শািফয়া বগম ফটকজান িবিব এফরান উ ন হাওলাদার 7 1716045391 তিলখািল

1039 01790052793 19437911483794554 মাঃ আ লু আ জজ হােছন বানু মুজাহর আলী হাওলাদার 7 1323431109 তিলখািল

1040 01790052794 19587911483794590 মাছাঃ ছিকনা বগম মাছাঃ ময়না বগম আছমত আলী 7 1787477835 তিলখািল

1041 01790052795 19387911483794557 মাঃ আ লু হক ফুল ব নজর আলী হাওলাদার 7 1715729256 তিলখািল

1042 01790052796 19487911483794586 মাঃ আিমর হাসাইন মাছাঃ পি  বগম হােশম হাওলাদার 7 1723772256 তিলখািল

1043 01790052797 19337911483794581 মাঃ নু ল ইসলাম লাল ব এনছান উ ন হাওলাদার 7 1776611254 তিলখািল

1044 01790052798 19457911483794606 মাঃ ম আলী মাছাঃ আি য়া খাতন আ লু হািমদ হাওলাদার 7 1312956647 তিলখািল

1045 01790052799 19567911483793509 মাছাঃ রািহমা বগম মাছাঃ আি য়া খাতন মাঃ সকা ার আলী খা 7 1323449665 তিলখািল

1046 01790052800 19577911483793520 মাছাঃ আেলয়া বগম মাছাঃ ছহরা বগম মাঃ কােশম আলী 7 1323007086 তিলখািল

1047 01790052801 19477911483793550 মাছাঃ ছেলহা খাতন ম জেমান নছা গহর হাওলাদার 7 1770219489 তিলখািল

1048 01790052802 19557911483793618 মাছাঃ রািহলা বগম ছয়ফুর মাঃ হােচন 7 1776477820 তিলখািল

1049 01790052803 19527911483793600 মাছাঃ সুিফয়া বগম জয়ফুল িবিব আতাহার আলী 7 1323007039 তিলখািল

1050 01790052804 19357911483793696 মাঃ আনছার আলী বকফুল িবিব মাতাহার আলী 7 1742120513 তিলখািল

1051 01790052805 19517911483793591 মাছাঃ ম জান ফুলব িসরাজলু ইসলাম 7 1838348022 তিলখািল

1052 01790052806 19537911483793564 আ লু মা ান নুরভানু িবিব আেফজ্ উ ন হাওলাদার 7 1710181484 তিলখািল

1053 01790052807 19317911483793615 আ লু খােলক শাহা ভানু মকবুল আলী হাওলাদার 7 1921921991 তিলখািল

1054 01790052808 19577911483793635 মাছাঃ সািফয়া খাতন মােমনা খাতন আিমন ন হাওলাদার 7 1706132136 তিলখািল

1055 01790052810 19577911483793654 মাসাঃ আেলয়া বগম আিছয়া খাতন মাতাহার আলী 7 1323449678 তিলখািল

1056 01790052811 19577911483793675 মাছাঃ ফািতমা বগম আয়শা িবিব ছ ার আকন 7 1323449556 তিলখািল

1057 01790052812 19357911483793773 মাছাঃ শািফয়া বগম মাসাঃ নুরজাহান মাঃ আঃ মিতন তালুকদার 7 1710858368 তিলখািল

1058 01790052813 19537911483793784 মাঃ ইউনুছ আলী হাওলাদার হােজরা বগম রিফজ উ ীন হাওলাদার 7 1323449561 তিলখািল

1059 01790052814 19557911483793761 মাঃ ইউছফ আলী হাওলাদার রিহমন নছা রিফজ উ ীন হাওলাদার 7 1728195061 তিলখািল

1060 01790052815 19457911483793780 মাছাঃ কুলছম বগম এেলম ব হােমজ কিবরাজ 7 1789854539 তিলখািল

1061 01790052816 19531592039862777 মাঃ সাহরাব হােসন শহর বানু আ লু কিরম 7 1319954250 তিলখািল

1062 01790052817 19571592039865536 রনু বগম জয়সুল মাহা ত আলী 7 1766062201 তিলখািল

1063 01790052818 19557911483793958 মাঃ শাহজাহান হাওলাদার নয়া ব  বগম আদম আিল হাওলাদার 7 1784421905 তিলখািল

1064 01790052819 19577911483793860 মাছাঃ এিমিল বগম মাছাঃ ির জয়া আিমর হােসন 7 1323007091 তিলখািল

1065 01790052820 19587911483794627 মাছাঃ পা ল বগম মাছাঃ রােবয়া বগম মাঃ দিলল উ ন 7 1731883586 তিলখািল

1066 01790052821 19557911447783163 মাছাঃ জাহানারা বগম রািহমা বগম আ ছু ছােমদ হাওলাদার 7 1745464801 তিলখািল

1067 01790052822 19527911483793700 আ সু সাবাহান হাওলাদার ময়াব আদম আলী 7 1791943851 তিলখািল

1068 01790052823 19517911483793501 মাঃ ইউসুব হাওলাদার ছয়ফুল হােচম উ ীন হাওলাদার 7 1323431112 তিলখািল

1069 01790052824 19547911483793948 মাঃ নু ল ইসলাম ফুলমিত আেদল উ ীন হাওলাদার 7 1715915146 তিলখািল

1070 01790052825 19527911483793998 মাঃ আ সু স ার জােবদা খাতন হােচন আলী হাওলাদার 7 1304270495 তিলখািল

1071 01790052826 19467911483793887 মাঃ মানাববর হােসন আেলকজান িবিব ওসমান গিন হাওলাদার 7 1731647811 তিলখািল

1072 01790052827 19547911483793878 মাঃ হা ন অর রিশদ আেলকজান িবিব ওসমান গিন 7 1735263190 তিলখািল

1073 01790052828 19567911483793894 মাছাঃ আয়শা বগম মাছাঃ সয়তন নছা আবুল মা া 7 1735322791 তিলখািল

1074 01790052829 19517911483793967 মাছাঃ আি য়া বগম লাল মিত আজাহার তালুকদার 7 1742727488 তিলখািল

1075 01790052832 19557911483794867 মাঃ মাজাে ল সাহারা বানু হােমজ উ ন হাওলাদার 7 1746812068 তিলখািল

1076 01790052833 19557911483794852 মাঃ আবুল কালাম আ জেমান নছা মিমন উ ন 7 1719849154 তিলখািল

1077 01790052834 19587911483794878 মাছাঃ মেনায়ারা বগম ময়না িবিব মাঃ এছাহাক মা া 7 1319954378 তিলখািল

1078 01790052837 19537911483794896 মাঃ ইউছফ আিছয়া বগম আ লু জ ার 7 1741513498 তিলখািল

1079 01790052840 19337911483794956 মাঃ ফজলুল হক আফতার নছা নছার উ ীন 7 1871142286 তিলখািল

1080 01790052842 19407911483794939 মাঃ মাজাে ল আফতার নছা নছার উ ন মু 7 1731136333 তিলখািল

1081 01790052844 19507911483794771 মাঃ ছকা ার আফতার বগম নছার উ ন মু ী 7 1725123897 তিলখািল

1082 01790052846 19457911483794881 মাঃ ইউনুছ আলী গালবানু িবিব সজ ন মু 7 1731120166 তিলখািল

1083 01790052849 19547911483794828 মাছাঃ মিরয়ম বগম নুরবানু আেদল উ ন খান 7 1323449558 তিলখািল

1084 01790052850 19507911483794827 মাঃ আ লু খােলক আকন কদবানু বগম মকবুল আলী আকন 7 1715076932 তিলখািল

1085 01790052853 19457911483794822 মাঃ না া িময়া সানা ব এসমাইল 7 1738551907 তিলখািল

1086 01790052860 19467911483794181 মাঃ আজাহার আলী মাছাঃ কদভানু িবিব তজা র আলী 7 1775537587 তিলখািল

1087 01790052861 19457911483794751 মাঃ হল আিমন মাত ার জয়ফুল বগম জােবদ আলী মাত ার 7 1777555010 তিলখািল



1088 01790052865 19422693626709691 সাম বড়ু জয়ফুল তাসমত আলী কিবরাজ 7 1837852759 তিলখািল

1089 01790052866 19517911483794043 মাছাঃ আেলয়া বগম হািসনা বগম এনচান মাত ার 7 1776299469 তিলখািল

1090 01790052867 19567911483794026 মাছাঃ মিরয়ম বগম লালেমান িবিব আজাহার আলী 7 1780276490 তিলখািল

1091 01790052869 19377911483794079 মাছাঃ লালব  বগম িবিবজান ছ  ু মা া 7 1705244198 তিলখািল

1092 01790052870 19587911483793800 মাছাঃ ফুলভানু মাছাঃ হায়াতনেনছা সকা ার ফরাজী 7 1781480449 তিলখািল

1093 01790052871 19467911483793543 মাঃ ইয়াকুব আলী সানা ব ছেলম ্ উ ীন 7 1780160289 তিলখািল

1094 01790052886 19410125809354240 রািশদা বগম লালবড়ু আসমত আলী 7 1776028702 তিলখািল

1095 01790053051 19477911483794069 মাঃ মাজাে ল হক লাল ব তািসন উ ন 7 1795267623 তিলখািল

1096 01790053055 19477911483794812 মাঃ জয়নুল আেবদীন মাছাঃ সানা বান নামান আলী 7 1795267653 তিলখািল

1097 01790053056 19417911483794068 মাঃ মা ফা হাওলাদার লাল ব তােছন ই ন 7 1748423922 তিলখািল

1098 01790053057 19517911483794071 মাঃ ফা ক হাওলাদার লালব তািসন উ ন 7 1710181563 তিলখািল

1099 01790053058 19417911483793537 আ লু মিতন সরদার সানা ব ছেলমউ ন 7 1304016278 তিলখািল

1100 01790053059 19517911483793993 মাঃ আনছার আলী হাওলাদার মাছাঃ গালব মুজাহার আলী হাওলাদার 7 1746199578 তিলখািল

1101 01790053060 19477911483794036 মাঃ সামসুল হক গালভানু বগম নুর মাহা দ 7 1795267478 তিলখািল

1102 01790053061 19527911483793688 মাঃ ইউসুব আলী হাওলাদার রািবয়া বগম মাহা দ আলী হাওলাদার 7 1723411591 তিলখািল

1103 01790053062 19577911483794329 মাসাঃ িপয়া বগম ইরামন খাতন আতাহার আলী খা ঁ 7 1781924511 তিলখািল

1104 01790053063 19577911483794354 মাছাঃ আেনায়ারা বগম সূযবান আ লু আকন 7 1779429781 তিলখািল

1105 01790053064 19477911483793510 মাছাঃ শাম ব শেমতবান নবাব আলী হাওলাদার 7 1323449667 তিলখািল

1106 01790053065 19517911483793610 মাছাঃ মমতাজ বগম হািচনা বগম আলী হােসন বপারী 7 1757550364 তিলখািল

1107 01790053066 19337911483793929 মাছাঃ কুলসুম িবিব সুয বান আজাহার বপারী 7 1944344807 তিলখািল

1108 01790053067 19327911483794200 মাছাঃ আিছয়া বগম মাছাঃ উ ল িবিব মাঃ এনছান উ ন 7 1781944092 তিলখািল

1109 01790053068 19567911483794176 মাছাঃ রওশনারা বগম আিকেমান নছা লাল িময়া 7 1786635876 তিলখািল

1110 01790053069 19567911483794160 মাছাঃ হািলমা বগম জ াত ব হােচন আলী হাওলাদার 7 1707996261 তিলখািল

1111 01790053070 19547911483793830 মাসাঃ রােবয়া বগম হােজরা িবিব আইনুল মি ক 7 1766440895 তিলখািল

1112 01790053071 19437911483794675 সািফয়া বগম মাছাঃ নয়াব মাঃ জানাব আলী ফিকর 7 1725521288 তিলখািল

1113 01790053072 19267911483793818 মাঃ হমােয়ত হাওলাদার ভানু িবিব হােমজ উ ীন 7 1323007057 তিলখািল

1114 01790053073 19527911483795127 মাছাঃ সানা ব মাছাঃ হােমেতান নসা হােচন আলী মাত ার 7 1738438289 তিলখািল

1115 01790053074 19477911483794332 মাঃ জালাল উ ন হাওলাদার রািবয়া খাতন মহ ত আলী হাওলাদার 7 1720239027 তিলখািল

1116 01790053075 19467911483793643 মাছাঃ মােলকা ভানু চান ফুল িবিব এজহার জামা ার 7 1323449563 তিলখািল

1117 01790053076 19462695432986354 মাঃ মাসেলম উ ন হাওলাদার হািলমা খাতন নুর মাহা দ হাওলাদার 7 1772343581 তিলখািল

1118 01790053141 19497911483795831 মাঃ আবদুল খােলক জয়নব িবিব হােতম আলী 7 1777125577 তিলখািল

1119 01790053142 19502611038789068 মাঃ সাহরাব হাওলাদার ছেবতন নছা মিনন উ ন হাওলাদার 7 1716317446 তিলখািল

1120 01790053176 19557911483793844 মাঃ মাসেলম তালুকদার সুয বান মকবুল তালুকদার 7 1308396322 তিলখািল

1121 01790053177 19527911483794292 মাঃ সামসু ন হাওলাদার ময়না আচমত আলী হাওলাদার 7 1732183688 তিলখািল

1122 01790053192 19480117776581479 মাঃ ইউনুচ মাত র মাসাঃ কুলসুম িবিব তােছন আলী মাতববর 7 1728087367 তিলখািল

1123 01790066027 19512694811040165 মাঃ ইছহাক িময়া মৃত-হােজরা খাতন মৃত- তয়বুর রহমান 7 1729838904 তিলখািল

1124 01790069730 19557911483794191 মাঃ শাহজাহান মাছাঃ কদভানু িবিব মাঃ তজা র জামা ার 7 1758953390 তিলখািল

1125 01790069736 19477911483000001 মাসাঃ ম জেতান নছা মাঃ সুরােতাে ছা মাঃ নােজম আিল ফিকর 7 1300138161 তিলখািল

1126 01790004962 19387911483796818 মেনায়ারা বগম জিরনা বগম আবদুল িসকদার 8 1951198556 তিলখািল

1127 01790006195 19517911483795261 মাঃ মুছা ার ফুলব মাবােরক আলী হাওলাদার 8 1701119453 তিলখািল

1128 01790006197 19427911483795824 মাঃ তােহর আলী হাওলাদার মাছাঃ সানাব এছাহাক আলী হাওলাদার 8 1745628954 তিলখািল

1129 01790006199 19467911483795143 মাঃ ম আলী আকন আয়ফুল বগম জু ার আলী আকন 8 1741641811 তিলখািল

1130 01790006200 19367911483795855 মাঃ হােছন খান মাছাঃ চান ব তারাব আলী খান 8 1749733883 তিলখািল

1131 01790006202 19487911483795851 মাঃ গালাম মা ফা মাত র আয়শা খারেশদ আলী মাত র 8 1738824471 তিলখািল

1132 01790006204 19337911483795155 মাঃ সকা ার আকন আয়ফুল বগম জু ার আকন 8 1749733994 তিলখািল

1133 01790006207 19357911483795949 আ সু ছ ার হাওলাদার ফুলব মাবােরক আলী হাওলাদার 8 1323449703 তিলখািল

1134 01790006209 19427911483795266 মাঃ লাল িময়া সােমতভান বগম করম আলী হাওলাদার 8 1768729674 তিলখািল

1135 01790006212 19447911483795595 মাঃ পনু িমজা মাছাঃ জহরা খাতন মাঃ আে ল আলী িমজা 8 1758406149 তিলখািল

1136 01790006214 19387911483796268 রােশদ খা জয়নব কদম আলী খা 8 1314705058 তিলখািল

1137 01790006215 19457911483795607 মাঃ নুর মাহা দ মাঝী চানব  বগম ইসমাইল মাঝী 8 1795617943 তিলখািল

1138 01790006216 19557911483795958 মাছাঃ রনু বগম মাছাঃ শাহাবানু বগম মাঃ জয়নাল আেবদীন মাঝী 8 1787213196 তিলখািল

1139 01790006220 19277911483795776 মাছাঃ ছােহরা বগম মাছাঃ আেমনা খাতন আেদর তালূকদার 8 1788663598 তিলখািল

1140 01790006221 19487911483795311 মাছাঃ ছফুরা খাতন ফুল ব এনছান উ ীন হাওলাদার 8 1741721636 তিলখািল

1141 01790006222 19557911483796410 মাছাঃ মােসদা বগম মাছাঃ বকুল বগম মাঃ হােতম হাওলাদার 8 1323449545 তিলখািল

1142 01790006223 19427911483795803 মাছাঃ ির জয়া বগম মাছাঃ লাল বানু মাঃ নীল গাজী 8 1790504698 তিলখািল

1143 01790006245 19467911483796274 ছিফয়া আেমনা মাঃ আেনায়া উ ীন আকন 8 1323021827 তিলখািল

1144 01790006699 19527911483795567 মাছাঃ সািফয়া বগম মাছাঃ মায়াজান মাঃ তজ র মাত র 8 1744719721 তিলখািল

1145 01790006705 19377911483796091 মাঃ আ লু লিতফ মাত র নয়াব জয়ন ন মাত র 8 1322694351 তিলখািল

1146 01790006716 19327911483795819 মাঃ আলী আক ার হাওলাদার মাছাঃ আেমনা বগম মাঃ বুরজগু আলী হাওলাদার 8 1737929468 তিলখািল

1147 01790006725 19287911483796034 মাঃ আ লু কিরম ফরাজী শরভানু হােসন ফরাজী 8 1323161181 তিলখািল

1148 01790006741 19527911483795573 মাছাঃ মমতাজ বগম তাতা ব ম জদ মাত র 8 1780130887 তিলখািল

1149 01790006745 19527911483796102 মাঃ জ ার মাত ার ব জান িবিব হােসন আলী মাত ার 8 1732220685 তিলখািল

1150 01790006749 19367911483796009 মাঃ পা া মাত ার রিহমা বগম আ রু রিশদ মাত ার 8 1732248423 তিলখািল

1151 01790006753 19367911483796427 মাঃ সাইদুর রহমান হািকমন নসা ইউনুস আলী আকন 8 1406862949 তিলখািল



1152 01790006756 19537911483796106 মাছাঃ সতারা বগম ময়না বগম হােশম হাওলাদার 8 1823985085 তিলখািল

1153 01790006760 19477911483795104 আ লু হািকম হাওলাদার মাছাঃ আিচয়া বগম আ লু ম জদ হাওলাদার 8 1772450542 তিলখািল

1154 01790006763 19307911483795218 আ লু খােলক হাওলাদার কদ ভানু নজমু ী হাওলাদার 8 1915775731 তিলখািল

1155 01790006766 19537911483795039 মাছাঃ হািলমন বগম মাছাঃ আেমনা বগম মাঃ আচমত আলী ফরাজী 8 1760421841 তিলখািল

1156 01790006769 19477911483000003 মাঃ সয়দ হাওলাদার উরফুল িবিব আ লু মা ান 8 1778159250 তিলখািল

1157 01790006775 19577911483796046 মাছাঃ সুিফয়া বগম সু ার ব তাফাে ল আকন 8 1915785052 তিলখািল

1158 01790006788 19467911483795296 মাছাঃ সুিফয়া বগম মাছাঃ ফুল মিত বগম আজাহার আিল হাওলাদার 8 1740194874 তিলখািল

1159 01790006791 19387911483935943 হািবব ছয়দুে ছা মাঃ ফরাজী 8 1322696841 তিলখািল

1160 01790006792 19487911483796249 মাসেলম হাওলাদার ভানু িবিব আয়জ ন হাওলাদার 8 1742093644 তিলখািল

1161 01790006797 19407911483796377 মাঃ মাকেছদ আকন সু র ব তাফাে ল আকন 8 1322679364 তিলখািল

1162 01790006803 19457911483795789 মাঃ ম জবুর রহমান মাছাঃ জািমনা খাতন মাঃ ওয়ােজদ আলী মাত র 8 1743065670 তিলখািল

1163 01790006807 19477911483795933 মাঃ আলী আকা ার মাত র মাছাঃ সানাব মাঃ লহাজ উ ীন মাত র 8 1718524263 তিলখািল

1164 01790006814 19457911483795092 মাছাঃ কিহনুর বগম জেবদা খাতন আ লু গফুর হাওলাদার 8 1705619764 তিলখািল

1165 01790006827 19437911483796065 মাঃ ম আলী মাজী মাছাঃ শাহাবানু জয়নাল মাজী 8 1749735510 তিলখািল

1166 01790006831 19377911483795325 আ লু গফফার মাত র হােজরা বগম ফজলুল হক মাত র 8 1323431499 তিলখািল

1167 01790006834 19437911483795257 মাছাঃ মােলকা বগম কদভানু নজর আলী হাওলাদার 8 1700944528 তিলখািল

1168 01790006838 19477911483795075 আ লু হক হাওলাদার মাছাঃ আিচয়া খাতন মাঃ মাসেলম আলী হাওলাদার 8 1749339274 তিলখািল

1169 01790006846 19557911483795903 মাছাঃ হােজরা বগম মাছাঃ বকফুল বগম আ রু আইউব আলী আকন 8 1406862945 তিলখািল

1170 01790006851 19537911483796385 মাঃ ফজলু খা ছিকনা মাঃ জলাপ খা 8 1308332186 তিলখািল

1171 01790006864 19557911483795132 মাছাঃ হািসনা বগম মাছাঃ সাহাবানু বগম হােমদ হাওলাদার 8 1799076308 তিলখািল

1172 01790006865 19447911483795801 মাঃ নুর িময়া আকন মাছাঃ লাল ব নবাব আলী আকন 8 1406862961 তিলখািল

1173 01790006867 19517911483795171 মাঃ আমেজরা বগম মাছাঃ ফুল ব  বগম আজাহার আলী হাওলাদার 8 1778903383 তিলখািল

1174 01790006868 19547911483796395 মাঃ নু ল হক হাওলদার রািহলা বগম আ লু হািলম হাওলাদার 8 1320460825 তিলখািল

1175 01790006880 19557911483795587 মাছাঃ হািলমা বগম মাছাঃ জেবদা বগম মাঃ আ ছু ছ ার মু ী 8 1322692648 তিলখািল

1176 01790006881 19507911483935913 আনছার ফরাজী ছয়দুে ছা মাঃ ফরাজী 8 1302318150 তিলখািল

1177 01790006885 19357911483795894 মাঃ খিলল মাত ার মাছাঃ মােলকা বগম কদম আলী মাত ার 8 1701119460 তিলখািল

1178 01790006894 19527911483795328 মাছাঃ তহিমনা বগম মাছাঃ জািমলা বগম মাঃ হােশম হাওলাদার 8 1739401876 তিলখািল

1179 01790006897 19547911483796220 নুর বানু ভানু িবিব আয়জ ীন হাওলাদার 8 1320614189 তিলখািল

1180 01790006900 19397911483796007 মাঃ ইউছফ িশকদার ফািতমা বগম আ রু রহমান িশকদার 8 1786108759 তিলখািল

1181 01790006901 19472617294142383 মাঃ জািকর হাওলাদার খািদজা বগম ত জম উ ন হাওলাদার 8 1786119698 তিলখািল

1182 01790006905 19427911483795902 আ সু ছাবাহান মাত র হািমদা বগম আকুব আলী মাত র 8 1754926416 তিলখািল

1183 01790006908 19477911483795992 মাঃ নুর আলম মাত ার ফুলব  বগম মাঃ রােশদ মাত ার 8 1766734842 তিলখািল

1184 01790006909 19557911483795807 মাছাঃ জািমনা খাতন মাছাঃ সুরাতন নছা আেশদ আলী হাওলাদার 8 1794091425 তিলখািল

1185 01790006952 19537911483796309 মাঃ বাদশা িশকদার ফােতমা বগম আ জজ িশকদার 8 1794091983 তিলখািল

1186 01790006958 19457911483795856 মাঃ শাহজাহান হাওলাদার আেনায়ারা বগম হােচন আলী হাওলাদার 8 1322303703 তিলখািল

1187 01790006966 19507911483795554 মাঃ আ লু ম ান হাওলাদার মােলকা খাতন মাঃ আলকাজ উ ন হাওলাদার 8 1786151200 তিলখািল

1188 01790016629 19307911483795536 মাছাঃ চান ব জিরনা খাতন আচমত আলী হাওলাদার 8 1322407379 তিলখািল

1189 01790016639 19527911483795519 মাছাঃ িপয়ারা বগম মাঃ ির জয়া বগম মাঃ সাহরাব মাত র 8 1741768558 তিলখািল

1190 01790016648 19507911483795613 মাঃ আিমর মা ঝ লাল ব  িবিব হােসন আলী মা ঝ 8 1779448770 তিলখািল

1191 01790016657 19437911483795836 মাঃ কা ন হাওলাদার মাছাঃ ফািতমা বগম আনছার আলী হাওলাদার 8 1781951025 তিলখািল

1192 01790016663 19417911483795283 মাছাঃ আেলয়া বগম মাছাঃ জয়নব িবিব সয়দ আলী 8 1745814151 তিলখািল

1193 01790016669 19567911483795601 মাছাঃ এিমিল বগম সবুরজান িবিব আ লু কােদর মাল 8 1739604031 তিলখািল

1194 01790016691 19547911483795254 মাঃ আেবদ আলী হাওলাদার মাছাঃ মােলকা বগম আইয়ুব আলী হাওলাদার 8 1796670733 তিলখািল

1195 01790016699 19457911483795327 মাঃ কালাম মাত র হােজরা বগম ফজলুল হক মাত র 8 1745707764 তিলখািল

1196 01790016711 19557911483795169 মাছাঃ সফুরা বগম সয়তন নছা মুজাহার আিল মাত র 8 1749790080 তিলখািল

1197 01790017717 19377911483790545 হািবব সবুরজান হােতম আলী হাওলাদার 8 1781918941 তিলখািল

1198 01790017775 19477911483795981 মাঃ হািববুর রহমান মা ঝ মাছাঃ শাহাবানু বগম জয়নাল মা ঝ 8 1308604129 তিলখািল

1199 01790017809 19507911483795815 মাছাঃ জেবদা খাতন মাছাঃ উরফুল বগম হােসন আলী বপারী 8 1315667200 তিলখািল

1200 01790017844 19487911483796204 না জমন সানাব আফেছর হাওলাদার 8 1300215722 তিলখািল

1201 01790017856 19547911483795034 মাছাঃ সফুরা বগম জীবন নছা আ লু আ জজ আকন 8 1741263146 তিলখািল

1202 01790017868 19537911483795156 মাছাঃ রািহমা বগম মাছাঃ মিরয়ম বগম আ লু ম জদ মধৃা 8 1723862212 তিলখািল

1203 01790017880 19467911483795033 মাঃ সুলতান ফিকর জলভানু বগম আ লু কােদর ফিকর 8 1795268436 তিলখািল

1204 01790017914 19477911483796302 সকা ার আলী নয়া ব মাতাহার আলী 8 1678443613 তিলখািল

1205 01790017947 19507911483795010 মাছাঃ সুিফয়া বগম রােকয়া বগম আ রু ওহাব হাওলাদার 8 1996901616 তিলখািল

1206 01790017959 19487911483796058 মাছাঃ রশমা বগম জয়ফুল িবিব কােসম আলী হাওলাদার 8 1787789689 তিলখািল

1207 01790017977 19527911483795504 মাছাঃ সুিফয়া খাতন মাছাঃ নু জাহান বগম মাঃ আছমত আলী 8 1322697714 তিলখািল

1208 01790017982 19577911483795994 মাছাঃ জাহানুর বগম মাছাঃ আেনায়ারা বগম মাঃ আ রু রিহম আকন 8 1776588251 তিলখািল

1209 01790027903 19557911483796093 মাঃ আ লু হািকম ব জান িবিব হােসন আিল মাত ার 8 1772343652 তিলখািল

1210 01790027906 19527911483790637 মাছাঃ আমিবয়া বগম সানা ব আ জজ িসকদার 8 1322693462 তিলখািল

1211 01790030981 19517911483795248 মাছাঃ ির জয়া বগম জয়েগান িবিব কিরম হাওলাদার 8 1766734444 তিলখািল

1212 01790030986 19377911483796460 মাছাঃ রািহমা বগম ফাকুরজান িবিব মেফজ ফরাজী 8 1753653373 তিলখািল

1213 01790030992 19427911483795222 মাছাঃ নয়া ব ছিখনা বগম মাঃ মাতাহার হাওলাদার 8 1323145764 তিলখািল

1214 01790031000 19507911483795590 মাঃ সামসুল হক িমজা জহরা খাতন আে ল আলী িমজা 8 1798471401 তিলখািল

1215 01790031003 19517911483935910 মাঃ নািছর উ ন সােবরা খাতন িসরাজ উ ন 8 1734558151 তিলখািল



1216 01790031666 19357911483795528 মাছাঃ মিরওম বগম বকফুল বগম আইউব আলী আকন 8 1322407384 তিলখািল

1217 01790031668 19457911483795521 মাঃ আ রু রশীদ হাওলাদার আিছয়া খাতন আলকাজ হাওলাদার 8 1730696354 তিলখািল

1218 01790052873 19567911483796223 ফুল ব রািহমা হােতম বপাির 8 1786119930 তিলখািল

1219 01790053007 19367911483795780 মাঃ আলী হােসন হাওলাদার মাছাঃ হায়াতনেনছা বগম মাঃ ই ুল উ ন হাওলাদার 8 1990794668 তিলখািল

1220 01790053008 19327911483795193  েমাছাঃ ফািতমা বগম সরফজান িবিব আ লু গিন হাওলাদার 8 1984567491 তিলখািল

1221 01790053009 19557911483796403 মাঃ ইউসুফ খান মাছাঃ জেবদা খাতন মাঃ আসেমাত আলী খান 8 1323449576 তিলখািল

1222 01790053011 19407911483935944 হােরচ ফরাজী সয়দুে ছা মাঃ ফরাজী 8 1322698653 তিলখািল

1223 01790053012 19587911483795876 মাসাঃ ফুলমিত বগম আেমনা খাতন হােমজু ন মৃধা 8 1791263928 তিলখািল

1224 01790053013 1948825540 আঃ ম জদ ফুলমিত মহ ত আলী 8 1858167201 তিলখািল

1225 01790053014 19577911483795061 মাছাঃ চানঁ ব  বগম মাছাঃ মান ব  বগম মাঃ হােশম হাওলাদার 8 1933773992 তিলখািল

1226 01790053015 19547911483795042 মাঃ বিশর উ ীন মাছাঃ সােবরা খাতন মাঃ িসরাজ উ ীন হাওলাদার 8 1764408767 তিলখািল

1227 01790053016 19537911483795874 মাঃ নুর হােসন হাওলাদার মাছাঃ সূরজা বানু মিফজ উ ীন হাওলাদার 8 1323449547 তিলখািল

1228 01790053017 19427911483796430 মাঃ ছােয়দ মাত র হািমদা বগম আকুব আলী মাত র 8 1999501112 তিলখািল

1229 01790053018 19387911483795226 আ লু হাই মাছাঃ আিচয়া খাতন মাঃ মাসেলম আলী হাওলাদার 8 1757694266 তিলখািল

1230 01790053019 19586725814291705 মাসাঃ সতারা বগম মাসাঃ খােদজা এেলমড়ু মাসেলম আলী হাং 8 1407770386 তিলখািল

1231 01790053023 9135196062 রািহলা বগম ছাট বড়ু কতাব ভূইয়া 8 1755898198 তিলখািল

1232 01790053024 19527911483795898 মাছাঃ জাহানারা বগম কদবানু তােছল উ ন হাওলাদার 8 1741184016 তিলখািল

1233 01790053025 19337911483796418 মাছাঃ জেবদা খাতন এেলম ব ইমান উ ীন হাওলাদার 8 1940400713 তিলখািল

1234 01790053026 19507911483795059 মাছাঃ খািদজা বগম মাছাঃ আ জেমান নসা মাঃ হা ন অর রিশদ 8 1793567088 তিলখািল

1235 01790053027 19507911483796343 আ সু ছাবাহান মাত ার মাছাঃ ছিখনা খাতন আ লু জ ার মাত ার 8 1714235056 তিলখািল

1236 01790053028 19460117757559507 আঃ লিতফ ফিকর রােকয়া আকা র আলী 8 1784969141 তিলখািল

1237 01790053029 19517911483795853 মাছাঃ ফুলবানু বগম মাছাঃ সানা ব এছাহাক হাওলাদার 8 1701119462 তিলখািল

1238 01790053031 19267911483796275 তাসিলমা ফুলভানু হােচন খা ঁ 8 1320614194 তিলখািল

1239 01790053032 19457911483795602 মাঃ আলউ ন িশকদার হােজরা বগম িসরাজ উ ন িশকদার 8 1786152300 তিলখািল

1240 01790053033 19557911483795138 মাঃ নু ল ইসলাম সূযভানু শিফজ উ ীন হাওলাদার 8 1703035275 তিলখািল

1241 01790053034 19427911483795141 নুর মাহা দ সূয বানু শিপজ উ ন হাওলাদার 8 1720889135 তিলখািল

1242 01790053035 19557911483795146 মাছাঃ এেলম ব মাছাঃ সানাব লহাজ উ ীন হাওলাদার 8 1747362544 তিলখািল

1243 01790053036 19557911483795508 মাছাঃ হািলমুন নুরজাহান বগম আলী আক র 8 1323449583 তিলখািল

1244 01790053037 19557911483795184 মাঃ হািনফ মাত র রিহমা িবিব আিল হােসন মাত র 8 1742618655 তিলখািল

1245 01790053038 19527911483795259 মাঃ সাবাহান মাছাঃ ফুলিমত তিছমউ ন হাওলাদার 8 1786083030 তিলখািল

1246 01790053039 19527911483795096 মাছাঃ সতারা বগম লাল ব কােসম সরকার 8 1754620566 তিলখািল

1247 01790053040 19567911483796129 মাছাঃ রােকয়া বগম কদভানু িবিব খােশদ আলী আকন 8 1795100010 তিলখািল

1248 01790053041 19587911483796388 মেনায়ারা জেবদা খাতন মাঃ আচমতািল খা ঁ 8 1706607194 তিলখািল

1249 01790053042 19527911483796402 মাঃ হািকম শিরফ ছয়ফুল িবিব লাল শিরফ 8 1322690581 তিলখািল

1250 01790053043 19527911483795207 মাছাঃ মাকছদা বগম ব জান িবিব হরমুজ আলী হাওলাদার 8 1322698780 তিলখািল

1251 01790053044 19497911483795265 আ লু ম জদ নুর জাহান বগম আকা র আলী হাওলাদার 8 1719382503 তিলখািল

1252 01790053045 19427911483795912 মাঃ হায়দার হােসন হাওলাদার হােচন বানু আ রু রিশদ হাওলাদার 8 1720807634 তিলখািল

1253 01790053046 19507911483935939 ইি স আি য়া বগম আ লু ওহাব হাওলাদার 8 1323431493 তিলখািল

1254 01790053047 19547911483795145 মাছাঃ আিমেরানেনছা হায়াতনেনসা লহাজ উ ন মাত র 8 1787216497 তিলখািল

1255 01790053048 19527911483935941 মাঃ ময়নউ ীন সােমত বান মনাজ উ ন হাওলাদার 8 1933755271 তিলখািল

1256 01790053049 19587911483796352 মেনায়ারা আ জতন আচেমাতািল মা া 8 1323449693 তিলখািল

1257 01790053050 19477911483795948 মাঃ ম িশকদার কদবানু বগম জেবদ আলী িশকদার 8 1786152178 তিলখািল

1258 01790053052 19527911483795144 মাঃ আ লু হাই আকন কুলুসুম িবিব আকা র আলী আকন 8 1725489703 তিলখািল

1259 01790053053 19587911483795027 মাছাঃ ফােতমা বগম মাছাঃ ফুল ভানু সাহাবু ন হাওলাদার 8 1776636222 তিলখািল

1260 01790053054 19527911483795964 আ লু ওহাব মাঝী মাছাঃ শাহাব  বগম জয়নাল উ ন মাঝী 8 1323162644 তিলখািল

1261 01790053079 19457911483795255 মাছাঃ ফািতমা বগম সয়দুে ছা মুজাহার আিল মাত ার 8 1323449685 তিলখািল

1262 01790053080 19557911483935908 আবজাল আিছয়া খাতন মাঃ মাসেলম আলী হাওলাদার 8 1323145767 তিলখািল

1263 01790053081 19527911483795957 মাছাঃ নুরজাহান বগম সুিফয়া বগম হ া আলী হাওলাদার 8 1747988551 তিলখািল

1264 01790053082 19577911483796094 মাছাঃ শািহদা বগম মাছাঃ আেমনা বগম বুরজকু হাওলাদার 8 1736319316 তিলখািল

1265 01790053083 19567911483795017 মাছাঃ বকুল বগম হাকুমন নছা সেলম উ ীন আকন 8 1725485185 তিলখািল

1266 01790053084 19507911483795187 আ লু খােলক খান চ  বান জালাল খান 8 1788794805 তিলখািল

1267 01790053085 19487911483796043 মাঃ সােয়দ ফরাজী সানাব মাঃ মাদাে র ফরাজী 8 1323431497 তিলখািল

1268 01790053086 19536715879326578 মাঃ ওমর আলী লাল ব মাঃ হােসন আলী 8 1767943249 তিলখািল

1269 01790053087 19537911483795963 মাঃ আবু তেলব মা ঝ মাছাঃ শাহাব  বগম জয়নাল উ ন মা ঝ 8 1322695649 তিলখািল

1270 01790053088 19557911483795827 আ লু ম ান আকন মাছাঃ ফুলমিত বগম মাঃ খিবর উ ন আকন 8 1701790467 তিলখািল

1271 01790053089 19487911483796290 আঃ আ জজ হাওলাদার কদভানু বগম কােছম আলী হাওলাদার 8 1323431500 তিলখািল

1272 01790053090 19527911483795759 মাঃ আ লু ম হাওলাদার মাছাঃ পা ল বগম মাঃ ওসমান গিন হাওলাদার 8 1794299463 তিলখািল

1273 01790053158 19517911483795051 মাসাঃ হােজরা বগম মাছাঃ সুিফয়া বগম চান খান 8 1406862948 তিলখািল

1274 01790053166 19387911483795529 মাছাঃ বকফুল বগম জিমলা খাতন আেদল উ ন হাওলাদার 8 1710930073 তিলখািল

1275 01790053167 19427911483796155 মাছাঃ লিতফুল ভানু িবিব মাবােরক মা া 8 1311647211 তিলখািল

1276 01790064708 19437911411815887 সুখ র ন িব াস েজ রী িব াস সীতা নাথ িব াস 8 1887558743 তিলখািল

1277 01790065963 19387911483789458 মাছাঃ নয়াব সয়েদন নছা মাবারক আলী 8 1743065818 তিলখািল

1278 01790066025 19527911483935906 িস ক জিমনা বগম চান িময়া হাওলাদার 8 1309757346 তিলখািল

1279 01790066031 19507911483795281 মাঃ বজলুর রহমান মাছাঃ শাহাভানু আ লু ম জদ মাত র 8 1745813575 তিলখািল



1280 01790069729 19557911483795772 মাঃ হা ন আকন মাছাঃ পা ল বগম মাঃ আ াব আলী আকন 8 1722110431 তিলখািল

1281 01790069733 19527911483795929 মাঃ মাশােরফ খান মাছাঃ বানু িবিব মাঃ আসমান খান 8 1725030174 তিলখািল

1282 01790069738 19277911483795641 মাঃ নুর হােসন ফরাজী মাছাঃ তারতগান িবিব মাঃ আ লু গিন ফরাজী 8 1710181464 তিলখািল

1283 01790004800 19207911483798054 নুর মাহ দ আেমনা খাতন হােতম আলী চৗিকদার 9 1322383845 তিলখািল

1284 01790004803 19517911483798241 ছাবাহান হাওলাদার মাছাঃ কদভানু মাকেলছ হাওলাদার 9 1789208150 তিলখািল

1285 01790004804 19307911483797782 মাঃ শাহজাহান হাওলাদার ফুলবানু বগম রিহম উ ন হাওলাদার 9 1777254936 তিলখািল

1286 01790004810 19217911483935905 মাঃ আিমর হােসন লাল বানু মাকেছদ আলী হাওলাদার 9 1745812231 তিলখািল

1287 01790004818 19457911483797264 মাঃ আবদুর রহমান মৃধা লাল ব  িবিব হােমজ মৃধা 9 1925173534 তিলখািল

1288 01790004822 19387911483796810 সামছ হাওলাদার ফােতমা বগম মকবুল আলী হাওলদার 9 1740370679 তিলখািল

1289 01790004826 19457911483798156 আ লু হক হাওলাদার নুর বানু আ লু আ জজ হাওলাদার 9 1746849424 তিলখািল

1290 01790004840 19507911483797515 মাঃ আ সু ছ ার আকন মাছাঃ ফুল বগম হােশম আলী আকন 9 1712649808 তিলখািল

1291 01790004844 19357911483797904 সকা ার মি ক হায়াতন নছা চান মি ক 9 1741329323 তিলখািল

1292 01790004851 19437911483797763 মাঃ সাহরাপ খান ফুল ব  বগম ছ ার খান 9 1734527110 তিলখািল

1293 01790004855 19427911483797753 আ রু রহমান হাওলাদার বানু িবিব তজা র আলী হাওলাদার 9 1323162646 তিলখািল

1294 01790004865 19327911483797343 মাঃ মহ ত আলী হাওলাদার ময়মন নছা জিরপ উ াহ হাওলাদার 9 1726185175 তিলখািল

1295 01790004869 19507911483797595 মাঃ আ লু লিতফ মৃধা মাছাঃ আেমনা মাঃ মকবুল আলী মধৃা 9 1742464138 তিলখািল

1296 01790004873 19467911483000002 ির জয়া লিতফা বগম হমােয়ত উ ন 9 1741970866 তিলখািল

1297 01790004878 19387911483796749 মিরয়ম িবিব এরাতন িবিব আ লু গিন হাওলাদার 9 1782078562 তিলখািল

1298 01790004881 19470695102113691 পু  রানী সােম া ঘরামী ন  কুমার ঘরামী 9 1323162587 তিলখািল

1299 01790004891 19477911483798019 চ বান সানা ব তাফােজল আকন 9 1746850235 তিলখািল

1300 01790004921 19557911483798007 রিহমা মনুজান িবিব তজমু ন ব াপারী 9 1798089362 তিলখািল

1301 01790004926 19521510419802890 আেনায়ার হােসন হািলমা নছা মাসেলম আলী হাওলাদার 9 1731623577 তিলখািল

1302 01790004941 19537911483797716 মাঃ সানা িময়া সূয  বানু মাঃ রওন হাওলাদার 9 1744200348 তিলখািল

1303 01790004960 19487911483797837 আিচয়া বগম ব জান িবিব আেদল উ ীন প ান 9 1739546919 তিলখািল

1304 01790004961 19487911483797808 রািহলা বগম হােজরা িবিব আিমন মি ক 9 1752091824 তিলখািল

1305 01790004963 19497911483797261 মাঃ আ সু ছ ার মৃধা শাহাভানু শিফজ ন মৃধা 9 1774948351 তিলখািল

1306 01790004964 19487911483797725 মাঃ দুলাল খান রািবয়া খাতন চা  ুখা 9 1781962748 তিলখািল

1307 01790004965 19457911483796973 মাঃ আেনায়ার মাল মাছাঃ জিরনা খাতন ওয়ােজদ আলী মাল 9 1746183969 তিলখািল

1308 01790004966 19507911483797506 মাছাঃ হােজরা বগম লাল ব আ লু ম জদ হাওলাদার 9 1304784415 তিলখািল

1309 01790004967 19507911483797738 মাছাঃ আয়শা বগম মাছাঃ জয়নব িবিব মাঃ ছেতর উ ীন 9 1745792781 তিলখািল

1310 01790004968 19477911483798062 আ রু আ জজ হােজরা খাতন মদৃ দলু হাওলাদার 9 1310218312 তিলখািল

1311 01790004969 19437911483796524 পু  রানী মানদা সু রী সূয  কা 9 1746248241 তিলখািল

1312 01790004970 19437911483796744 আলকাজ উ ন আকন রয়মান িবিব মাহা দ আকন 9 1754925534 তিলখািল

1313 01790004971 19527911483798025 মাঃ হা ন আর রিশদ কুলসুম বগম আ লু ম জদ 9 1746202201 তিলখািল

1314 01790004972 19487911483796871 ছবুরা বগম হায়াতন নছা মিমন উ ন হাওলাদার 9 1782251544 তিলখািল

1315 01790004973 19507911483797430 মাছাঃ লাল ভানু বকফুল িবিব হােতম আলী ফরাজী 9 1741504037 তিলখািল

1316 01790004974 19527911483797075 মাছাঃ জামেবলা আেমনা িবিব িসরাজ উ ন হাওলাদার 9 1755707435 তিলখািল

1317 01790004975 19327911483796964 মাছাঃ মেনায়ারা খাতন আেমনা খাতন হােমজ উ ন 9 1926066341 তিলখািল

1318 01790004976 19537911483798220 খািদজা হােজরা বগম হািকম 9 1321662537 তিলখািল

1319 01790004977 19347911483798144 আ রু রব হাওলাদার ফুলব আ লু আ জজ হাওলাদার 9 1771046237 তিলখািল

1320 01790004978 19557911483796821 আেলয়া খাতন পিরেতান নছা িহং ল শিরফ 9 1785347832 তিলখািল

1321 01790004979 19507911483796921 মাছাঃ শাহা ভানু আেমনা খাতন এেজ ার 9 1708776910 তিলখািল

1322 01790004980 19337911483796952 মাছাঃ আেমনা খাতন ফুলব র ব আলী হাওলাদার 9 1917326024 তিলখািল

1323 01790004981 19477911483797288 মাঃ আ লু আ জজ বয়াতী মাছাঃ গাল ভানু হােতম আলী বয়াতী 9 1788526638 তিলখািল

1324 01790004982 19357911483798204 মাঃ হািনফ হাওলাদার সেরাপ জান িবিব আ লু গিন হাওলাদার 9 1745628575 তিলখািল

1325 01790004983 19437911483796815 হািববুর রহমান মওফুল িবিব িসরাজ উ ীন হাওলাদার 9 1705066941 তিলখািল

1326 01790004985 19407911483797793 মাছাঃ বকুল বগম হািমদুন নছা মাঃ দুলু খা ঁ 9 1742684224 তিলখািল

1327 01790004986 19507911483797448 আ লু মােলক লাল ব  বগম আমেজদ আলী হাওলাদার 9 1754908375 তিলখািল

1328 01790010157 19457911483797025 মাছাঃ সানাব কদভানু কােছম আলী িশকদার 9 1401633760 তিলখািল

1329 01790010158 19527911483796765 আেনায়ারা বগম জিমনা খাতন মাহা দ মাত র 9 1729345763 তিলখািল

1330 01790010159 19497911483797902 িপয়ারা বগম মানাব আিল হােসন বপারী 9 1775525745 তিলখািল

1331 01790010161 19477911483797216 মাঃ আ লু বােরক বয়াতী জিরনা খাতন নােদর আলী বয়াতী 9 1729654595 তিলখািল

1332 01790010163 19487911483796803 মাঃ আনছার বপারী আেনায়ারা খাতন হাছন আলী বপারী 9 1777419289 তিলখািল

1333 01790010165 19457911483797389 মাঃ সুলতান হাওলাদার মাছাঃ হািকমন নছা মাছেলম আলী হাওলাদার 9 1787219476 তিলখািল

1334 01790010167 19377911483797024 মাঃ ম জবুল হক হাওলাদার ভানু িবিব আতাহার আলী হাওলাদার 9 1765838524 তিলখািল

1335 01790010169 19547911483796316 মাঃ ছাকােয়ত বয়ািত রা জয়া খাতন আচেমাতািল বয়ািত 9 1788794597 তিলখািল

1336 01790010170 5546430793 শফালী বগম মিরয়ম মিমন ন হাওলাদার 9 1747430128 তিলখািল

1337 01790010180 19407911483798126 আ লু হাই হাওলাদার নুর বানু আ লু আ জজ হাওলাদার 9 1731069538 তিলখািল

1338 01790015887 19387911483796386 ছিপয়া খাতন রয়চন িবিব আতাহার মধৃা 9 1798030717 তিলখািল

1339 01790015897 19527911483797121 মাছাঃ বগম কদভানু মাসেলম চৗধুরী 9 1749345587 তিলখািল

1340 01790018329 19487911483796583 মাছাঃ নুরজাহান হােজরা খাতন আকা র আলী 9 1789745293 তিলখািল

1341 01790018337 19547911483796903 মাছাঃ ছতারা খাতন চ নী মাঃ দাদন আলী 9 1776611851 তিলখািল

1342 01790018350 19467911483798093 মাঃ ইউনুচ আলী হাওলাদার মাছাঃ ব জান র ব আলী হাওলাদার 9 1728904554 তিলখািল

1343 01790018360 19437911483797901 আ লু হািমদ মি ক অ ন ব আ লু হােসন মি ক 9 1787488647 তিলখািল



1344 01790018387 19557911483798057 খিললুর রহমান সাহাবানু আক র আলী 9 1762668440 তিলখািল

1345 01790018396 19557915894275432 আবুল হােসম আয়ফুল িবিব মেফজ উ ন ফরাজী 9 1787479502 তিলখািল

1346 01790018402 19587911483797709 অয়াশা বগম দুধ মেহর ইউসুব আলী 9 1746155270 তিলখািল

1347 01790018406 19457911483797501 মাঃ আঃ রহমান মৃধা আিমনা খাতন মাঃ হােমজ উ ন মধৃা 9 1314895083 তিলখািল

1348 01790018416 19437911483798075 চানঁ িমঞা মান ব শামেছর হাওলাদার 9 1320755492 তিলখািল

1349 01790018480 19357911483797561 মাঃ নয়া িময়া আকন লালব সজ ীন আকন 9 1792343037 তিলখািল

1350 01790018485 19357911483797067 আ লু ম জদ হাওলাদার সবুর জান ইমান উ ন হাওলাদার 9 1304015925 তিলখািল

1351 01790018490 19557911483798181 আ রু রিশদ ফরাজী আিকমন নছা ইউসুফ আলী 9 1716213677 তিলখািল

1352 01790018504 19407911483797379 মাঃ আ লু রিশদ হাওলাদার ভানু িবিব আতাহার আলী 9 1737177851 তিলখািল

1353 01790018512 19477911483797226 মাঃ আ সু ছালাম বয়াতী জেবদা খাতন এে আলী বয়াতী 9 1771883695 তিলখািল

1354 01790018521 19417911483798160 মাঃ আ লু বােরক ছােলহা বগম আেমজ উ ন হাওলাদার 9 1746354043 তিলখািল

1355 01790018526 19407911483797458 মাঃ আ লু খােলক হাওলাদার বকফুল িবিব এনছান উ ন হাওলাদার 9 1768128644 তিলখািল

1356 01790018532 19507911483797086 মাঃ মাতােলব হাওলাদার বকফুল িবিব মাঃ হােতম আলী হাওলাদার 9 1999501424 তিলখািল

1357 01790018535 19557911483797233 মাঃ নু ল ইসলাম মাছাঃ জয়নব িবিব সজ ন মৃধা 9 1724132526 তিলখািল

1358 01790018541 19507911483797586 মাঃ আ সু ছ ার মাত র জিমনা খাতন মাহা াদ মাত র 9 1790510755 তিলখািল

1359 01790018552 19547911483797104 মাঃ আ রু রা াক রােবয়া বগম হািফজ উ ন হাওলাদার 9 1726641054 তিলখািল

1360 01790018562 19517911483798232 মাঃ মাশােরফ হাওলাদার ফুলব আ লু গিন হাওলাদার 9 1787479991 তিলখািল

1361 01790018573 19477911483797617 মাঃ ওসমান িময়া মাছাঃ ফািতমা বগম মাঃ আ লু ম জদ হাওলাদার 9 1723121549 তিলখািল

1362 01790018646 19527911483798056 মাঃ সুলতান শরীফ ফুলব  বগম মাঃ আলী শরীফ 9 1319621184 তিলখািল

1363 01790018653 19437911483796858 মাঃ আজাহার িময়া আয়ফুল িবিব মাতন শরীফ 9 1919343487 তিলখািল

1364 01790018660 7355841540 মাঃ চান িময়া মৃত িপয়ারা বগম মৃত মনু হােসন 9 1787476638 তিলখািল

1365 01790018667 19557911483796607 মাঃ আ লু লিতফ শিরফ কু ট ব হােসন শরীফ 9 1766445668 তিলখািল

1366 01790018672 19557911483797549 মাঃ নু ল হক আকন মাছাঃ নুর বানু বগম মাঃ সজ ীন আকন 9 1725657498 তিলখািল

1367 01790018689 19587911483797843 কিহনুর বগম জয়ফূল িবিব মবত আলী মাত র 9 1323449543 তিলখািল

1368 01790018717 19487911483797852 রােবয়া খাতন তয়বজান িবিব মজবাউ ন হাওলাদার 9 1730117044 তিলখািল

1369 01790018827 19557911483797374 মাছাঃ শািহদা বগম নু ননাহার বগম মাতাহার আলী হাওলাদার 9 1925263609 তিলখািল

1370 01790018834 19457911483797512 মাছাঃ নুরজাহান কদভানু নােজম আলী হাওলাদার 9 1776743831 তিলখািল

1371 01790018841 19557911483797127 মাছাঃ আেনায়ারা বগম সানা ব িহ ুল উ ন মৃধা 9 1322121939 তিলখািল

1372 01790018848 19587911483798174 আিমেরান নছা িবিবজান ইয়াকুব আলী মা া 9 1787477598 তিলখািল

1373 01790018850 19487911483797736 নুরজাহান বগম মায়াজান িবিব ইউসুব আলী সাতজাল 9 1789010098 তিলখািল

1374 01790018865 19547911483797186 মাছাঃ ফুল ব  িবিব রােবয়া বগম কােছম ফরাজী 9 1721197894 তিলখািল

1375 01790018895 19487911483796623 মাছাঃ মান ব লাল ভানু আতাহার আলী আকন 9 1302421383 তিলখািল

1376 01790023291 19587911483797776 কদবানু িবিব ফােতমা বগম ইউসুব আলী হাওলাদার 9 1753958429 তিলখািল

1377 01790023292 19437911483797864 মাঃ সুলতান হাওলাদার আেমনা খাতন মহ ত আলী হাওলাদার 9 1933774396 তিলখািল

1378 01790023293 19387911483797820 মাঃ ফুল মি ক জয়ফুল িবিব লালূ মি ক 9 1746630766 তিলখািল

1379 01790027179 19547911483797306 এ ক এম আিমনুল ইসলাম মাছাঃ সফুরা বগম মাঃ আ লু আ জজ আকন 9 1719635693 তিলখািল

1380 01790027199 19527911483797021 মাঃ ফজলুল হক হাওলাদার ভানু িবিব আতাহার আলী হাওলাদার 9 1710704364 তিলখািল

1381 01790027213 19297911483797019 মাঃ আইওব আলী হাওলাদার উরফুল মাঃ মাহা দ আলী 9 1754931823 তিলখািল

1382 01790027246 19507911483797629 মাছাঃ কুলছম বগম মাছাঃ জয়নব িবিব সজ ীন মৃধা 9 1797813078 তিলখািল

1383 01790027958 19577911483797239 মাছাঃ বগম ব শাহাবানু মুহাজার হাওলাদার 9 1725474076 তিলখািল

1384 01790030716 19557911483797366 মাছাঃ জাহানারা বগম ফােতমা বগম এসাহাক আলী 9 1320460821 তিলখািল

1385 01790030720 19557911483798088 সুরাইয়া খাতন হােমতে ছা এনচান ফরাজী 9 1323449662 তিলখািল

1386 01790030726 19547911483797920 আ লু মােলক হাওলাদার ছােলহা বগম শিফজ উ ন হাওলাদার 9 1718445258 তিলখািল

1387 01790030742 19327911483796503 মাঃ মকবুল আলী হাওলাদার সােমরত বান আ লু গফুর উ ন হাওলাদার 9 1712805393 তিলখািল

1388 01790030754 19507911483798080 মাশােরফ আকন জিরনা খাতন জয়ন ন আকন 9 1749338931 তিলখািল

1389 01790030759 19557911483797777 আ লু বােরক হাওলাদার রিহমা খাতন আ লু কােদর হাওলাদার 9 1766432800 তিলখািল

1390 01790030774 19537911483796781 মাঃ ইউসুফ আলী আয়ফুল িবিব হাজী হােমজউ ন 9 1765282526 তিলখািল

1391 01790052629 19567911483797022 মাছাঃ তহিমনা সানাব ছকা ার মাল 9 1931988168 তিলখািল

1392 01790052641 19457911483798167 সািফয়া বগম মত আেমনা বগম আজাহার হাওলাদার 9 1744217323 তিলখািল

1393 01790052642 19487911483798270 আেলয়া বগম রিহেমান নছা আ রু রিশদ খিলফা 9 1770822471 তিলখািল

1394 01790052643 19577911483797064 মাছাঃ পা ল সানা ব গফুর িব াস 9 1787478362 তিলখািল

1395 01790052644 19577911483798124 শফালী বগম আিকমন নছা ইয়াকুব আলী আকন 9 1747707253 তিলখািল

1396 01790052645 19457911483000003 মাঃ ইউসুফ হাওলাদার সুরাতন নছা ছেলমান হাওলাদার 9 1745793744 তিলখািল

1397 01790052646 19507911483000007 মাসাঃ মােজদা খানম রিহমা বগম মাঃ নজ ল ইসলাম 9 1967555812 তিলখািল

1398 01790052647 19407911483798047 আিছয়া খাতন ব জান িবিব র ব আলী হাওলাদার 9 1902795183 তিলখািল

1399 01790052648 19557911483797730 মাঃ কালাম হাওলাদার জয়নব িবিব ছেতর উ ীন 9 1756290024 তিলখািল

1400 01790052649 19537911483797819 মাঃ ইউনুচ মি ক ময়ফুল িবিব ই ািহম মি ক 9 1763148187 তিলখািল

1401 01790052650 19537911483797814 কিহনুর বগম হােজরা বগম িসরাজ উ ীন হাওলাদার 9 1751675704 তিলখািল

1402 01790052651 19477911483797198 মাছাঃ দুিলরা বগম ছােলয়া বগম ছাবাহান আকন 9 1704731440 তিলখািল

1403 01790052652 19537911483797627 মাছাঃ রিহমা বগম ফুল ভানু মাঃ মাতাহার 9 1307630064 তিলখািল

1404 01790052653 19577911483797227 মাছাঃ নুরজাহান বগম মুত চান ব সকা ার হাওলাদার 9 1772343655 তিলখািল

1405 01790052654 19476716839844703 লাল িময়া লাল বানু আতাহার 9 1778190200 তিলখািল

1406 01790052655 19462693004754547 পা া িময়া সবুর জান আবদুল কােদর 9 1777548020 তিলখািল

1407 01790052656 19551595511264356 মাঃ সিলম ফরাজী রা জয়া খাতন আসমত আলী 9 1942980207 তিলখািল



1408 01790052657 19547911483797320 মাছাঃ আেমনা বগম ফুলব  িবিব মাহািসন উ ন 9 1721369678 তিলখািল

1409 01790052672 19487911483796627 মাঃ আনছার আলী ফিকর মাছাঃ মােঝদা খাতন মাঃ আমজাদ হােসন 9 1728885033 তিলখািল

1410 01790052673 19482692618501052 আ লু বােরক আরবজান িবিব লাল িময়া হাওলাদার 9 1405822674 তিলখািল

1411 01790052674 19533313067223670 মাঃ আ লু খােলক শাহা ভানু আকা র আলী 9 1736110577 তিলখািল

1412 01790052675 19577911483797125 মাছাঃ আেনায়ারা বগম ভানু িবিব কিরম আকন 9 1739950904 তিলখািল

1413 01790052678 19567911483796291 ছােলহা জয়নিব চান শিরফ 9 1737808396 তিলখািল

1414 01790052680 19507911483797265 মাছাঃ এেলম ব মাছঅঃ গাল ভানু আঃ গিন মধৃা 9 1987080013 তিলখািল

1415 01790052684 19557911483797502 মাছাঃ লাল ব ফুলব মিমন উ ীন আকন 9 1777833136 তিলখািল

1416 01790052685 19537911483796811 নয়া ব  বগম আিকমন নছা মকবুল আলী হাওলাদার 9 1706396633 তিলখািল

1417 01790052688 19437911483797746 আেলয়া বগম আিমনা বগম আ লু কােদর তালূকদার 9 1738662303 তিলখািল

1418 01790052690 19451592824216372 মাঃ কিবর সাইফুন নাহার মাতােহর হােসন 9 1787480196 তিলখািল

1419 01790052692 19524714085133619 মাঃ আ লু হাই জিরনা খাতন আ লু গফফার 9 1791009639 তিলখািল

1420 01790052694 19577911483797783 কিহনুর বগম হািলমা বগম আ লু ম জদ হাওলাদার 9 1787219890 তিলখািল

1421 01790052695 19507911483797728 মাছাঃ রািহমা বগম মাসাঃ রােকয়া মাঃ আতাহার 9 1726173132 তিলখািল

1422 01790052705 19507911483797559 মাছাঃ রািবয়া খাতন সামতবান মাকেছদ আলী আকন 9 1716075161 তিলখািল

1423 01790052706 19377911483798154 লাল মিত বগম জল বানু ছােদম আলী মাতবর 9 1775264668 তিলখািল

1424 01790052731 19537911483796718 শাহাবানু বগম হায়াতন িবিব িসরাজ উ ন হাওলাদার 9 1323449551 তিলখািল

1425 01790052732 19467911483797749 মাঃ আিনচর রহমান ব  জান িবিব র ব আলী হাওলাদার 9 1757359078 তিলখািল

1426 01790052734 19457911483798261 সুিফয়া বগম কুলছম িবিব হােমজ ফরাজী 9 1779666524 তিলখািল

1427 01790052735 19587911483797781 মেনায়ারা বগম হািলমা বগম নুর মাহা দ হাওলাদার 9 1719668334 তিলখািল

1428 01790052741 19437911483798139 সতারা বগম সফুরা বগম আসমত আলী হাওলাদার 9 1786566954 তিলখািল

1429 01790052743 19567911483797544 মাছাঃ হােজরা বগম ইতিন নজমু ীন খালীফা 9 1757748666 তিলখািল

1430 01790052744 19527911483797200 মাঃ আলকাছ উ ন বয়াতী রািবয়া খাতন আবুর কােসম বয়াতী 9 1306935012 তিলখািল

1431 01790052745 19547911483796613 মাঃ হমােয়ত উ ন মৃধা মাছাঃ চ  ভানু মুজাফ্ফর আলী মৃধা 9 1773702235 তিলখািল

1432 01790052749 19507911483796740 মাঃ আবদুর রহমান ময়ফুল িবিব হাজী মিমন উ ন 9 1784619789 তিলখািল

1433 01790052750 19447911483797758 আ লু লিতফ হাওলাদার বানু িবিব তজা র আলী হাওলাদার 9 1323449574 তিলখািল

1434 01790052751 19557911483797411 মাছাঃ সুিফয়া খাতন মাছাঃ হােচন ভানু মাঃ আ লু জ ার 9 1775215633 তিলখািল

1435 01790052874 19582611293241109 আিছয়া বগম আেলয়া আইয়ুব আলী 9 1715987817 তিলখািল

1436 01790052875 19587911483797659 মাছাঃ নুরজাহান বগম মাছাঃ হােজরা বগম আফতার উ ন হাওলাদার 9 1752090329 তিলখািল

1437 01790052877 19577911483797123 মাছাঃ িফেরাজা বগম মাছাঃ আেনায়ারা বগম আচমত আলী হাওলাদার 9 1741385449 তিলখািল

1438 01790052881 19587911483797440 মাছাঃ জয়তন নছা মাছাঃ আি য়া খাতন মাঃ আ লু মা া 9 1742746712 তিলখািল

1439 01790052887 19587911483796513 সাভা রানী িব শাকা সকানাথ শা াল 9 1795273393 তিলখািল

1440 01790052890 19514798517244936 শিহদুল ইসলাম আিকমুনে ছা আলী হােসন হাওলাদার 9 1601671331 তিলখািল

1441 01790052891 19517911483797173 মাছাঃ হািরতন নছা জহরা খাতন খিবর উ ন 9 1773258355 তিলখািল

1442 01790052892 19577911483798157 তহিমনা বগম জহরা খাতন মিমন উ ন হাওলাদার 9 1733978130 তিলখািল

1443 01790052959 19537911483796814 চানঁ ব  বগম জয় ন িবিব তজমাবার 9 1740677062 তিলখািল

1444 01790053020 19567911483797340 মাছাঃ রািবয়া বগম ফেতমা বগম কারী মেছর আলী 9 1726260297 তিলখািল

1445 01790053021 19537911483797769 মাঃ ইছমাইল হাওলাদার আয়শান িবিব ম জদ হাওলাদার 9 1323449579 তিলখািল

1446 01790053022 19517911483000001 হািববুর রহমান আফজান আেফজ উ ন আকন 9 1953058671 তিলখািল

1447 01790053179 19407911483000003 নূরজাহান বগম ফািতমা বগম ফুলমিত আঃ ম জদ হাং 9 1756426423 তিলখািল

1448 01790053190 19587911483796616 সামছ াহার হািলমুন নসা নুর মাহা াদ হাওলাদার 9 1742689314 তিলখািল

1449 01790053196 19527911483797038 মাছাঃ ির জয়া খাতন ফুলব কােছম তালূকদার 9 1746102453 তিলখািল

1450 01790053197 19477911483798096 কুলছম চান ব তজা র হাওলাদার 9 1745510035 তিলখািল

1451 01790053198 19557911483797467 মাঃ আ লু ম ান আকন রািবয়া বগম আ লু ম জদ আকন 9 1402377623 তিলখািল

1452 01790057740 19567911483797954 কপ্পুর নছা লাল মান মাতাহার হােসন 9 1731604290 তিলখািল

1453 01790069734 19557911483797282 মাঃ নুর হােসন মা া মাছাঃ ময়ফুল নছা আবুল হােসম মা া 9 1992435982 তিলখািল

1454 01790069735 19577911483798178 শফালী বগম নুরজাহান বগম এসকা ার আলী খা 9 1703005861 তিলখািল

1455 01790052733 19507911483797911 শাহাবানু আিছমন নছা আছমত আলী মা া 1681766918 তিলখািল

1456 01790052831 19507911483793924 মাছাঃ এলািচ বগম আেমনা খাতন আ লু কােদর 1323007092 তিলখািল

1457 01790052941 19407911483790188 মাছাঃ ফুলব মাছাঃ কুলছম মাঃ সু র খান 1323431509 তিলখািল



িমক ন র উপকারেভাগীর ID উপকারেভাগীর NID/BRIS উপকারেভাগীর নাম মাতার নাম িপতার নাম ওয়াড ব াংক একাউ  না ার ইউিনয়ন

1 01790013082 19517911435831516 সািহদা বগম রােকয়া বগম হােসন আলী সখ 1 1716677003 ধাওয়া
2 01790013086 19537911435832293 জােয়দা বগম জহরা বগম হািফজ িসকদার 1 1748207617 ধাওয়া
3 01790013090 19487911435832496 অিবনাশ চ  হাওলাদার িবমলা রানী শশী ভূষন হাওলাদার 1 1737911331 ধাওয়া
4 01790013094 19487911435832010 িদেনশ চ  ঘরামী িবেনািদিন সখানাথ ঘরামী 1 1846981429 ধাওয়া
5 01790013097 19397911435830748 বলােয়ত হােসন নুরজাহান আবুল হােসন 1 1306021785 ধাওয়া
6 01790013100 19487911435830649 আ লু জিলল হাওলাদার নুরজাহান বগম লহাজ হাওলাদার 1 1757681342 ধাওয়া
7 01790013107 19527911435830641 তয়বুর রহমান চান ঁবড়ু মকবুল আলী হাওলাদার 1 1757682197 ধাওয়া
8 01790013116 19497911435830721 হােজরা বগম সবুরজান সাহাজ ন হাওলাদার 1 1787390387 ধাওয়া
9 01790013119 19487911435831711 ইি ছ খানঁ জি লা খাতন সরজন খানঁ 1 1748580311 ধাওয়া
10 01790013123 19277911435831209 মাঃ মাতােলব কাজী সফুরা িবিব আ লু গিন কাজী 1 1736057433 ধাওয়া
11 01790013128 19377911435832628 শাভা রানী সারদা রানী িনিশ কা  বালা 1 1743940338 ধাওয়া
12 01790013132 19387911435832014 সুধাং  কুমার ঘরামী ময়না রানী সতীশ চ  ঘরামী 1 1757737742 ধাওয়া
13 01790013137 19467911435832111 মনর ন বপারী শিশ বালা মত যােগ  বপারী 1 1757738002 ধাওয়া
14 01790013141 19287911435832821 আ সু ছালাম িশকদার জেবদা খাতন আ সু ম জদ িশকদার 1 1759082143 ধাওয়া
15 01790013146 19387911435832235 জগদীশ ম ল মেনাদা ম ল শরৎ চ  ম ল 1 1757716416 ধাওয়া
16 01790013153 19507911435000003 সয়দুন নছা নুর ভানু বগম একরাম আলী 1 1748578940 ধাওয়া
17 01790013179 19457911435830742 আিমরন নছা সেম বান হ ত আলী হাওলাদার 1 1315987619 ধাওয়া
18 01790013182 19227911435830827 মাঃ ইসমাইল মা া আ জেতান কােশম মা া 1 1747496789 ধাওয়া
19 01790013184 19447911435000005 মাঃ ইসমাইল হাওলাদার জা াতন িবিব চাে  আিল হাওলাদার 1 1306021880 ধাওয়া
20 01790013187 19457911435830792 হােজরা বগম ফুল বানু আলকাজ উ ন 1 1757716027 ধাওয়া
21 01790013189 19477911435831863 আিমর হােসন খা ঁ কিরেমান নছা শরৎ আলী খা ঁ 1 1786585106 ধাওয়া
22 01790013190 19477911435831839 ছয়দ আলী খান খােতমুন নছা িসরজন খান 1 1787406042 ধাওয়া
23 01790013191 19357911435831932 আ লু জ ার বকুল আ লু আলী হাওলাদার 1 1609260089 ধাওয়া
24 01790013193 19467911435831650 আ রু রব সওদাগর সােমতবান খিবর উ ীন সওদাগর 1 1761794034 ধাওয়া
25 01790013194 19527911435832621 মাঃ সাহরাব আলী খানঁ জিরনা বগম নূর মাহা াদ খানঁ 1 1309831801 ধাওয়া
26 01790013195 19427911435832470 আনছার হাওলাদার এজাতন িবিব পবন আলী হাওলাদার 1 1823373493 ধাওয়া
27 01790013197 19427911435831855 আ লু কােদর খানঁ আয়ন িবিব হােফজ খান 1 1823372216 ধাওয়া
28 01790013201 19377911435832546 সতী  ঘরামী সুকদা রানী রা জ  ঘরামী 1 1715617341 ধাওয়া
29 01790013202 19527911435832499 শেলন হাওলাদার সুনতী হাওলাদার শশী ভূষন হাওলাদার 1 1795468694 ধাওয়া
30 01790013204 19527911435830745 আ লু আউয়াল সরদার ফুলেমান আজাহার আলী সরদার 1 1787191637 ধাওয়া
31 01790013208 19537911435832713 ম জদা বগম সােকরন হােফজ উ ন 1 1303222991 ধাওয়া
32 01790013209 19377911435830830 মাঃ আফসার মি ক িবজন িবিব ইয়ািসন 1 1757707822 ধাওয়া
33 01790013212 19497911435831527 আ সু সাব্ হান যমুনা খাতন মিমন উ ীন 1 1731892755 ধাওয়া
34 01790013213 19397911435832319 শরবজান বগম মােমনা বগম ছেদর উ ন তালুকদার 1 1748209344 ধাওয়া
35 01790013216 19437911435832328 হািকম হাওলাদার সবুরজান বগম শাহাজ উ ন হাওলাদার 1 1795456550 ধাওয়া
36 01790013217 19477911435832561 রমনী কা  হালদার মহারানী িনিশ কা  হালদার 1 1757676596 ধাওয়া
37 01790013222 19367911435830675 ছ ার হাওলাদার রােহলা বগম নুর মাহা দ হাওলাদার 1 1748792201 ধাওয়া
38 01790013224 19537911435832419 ফ জলা বগম আেমনা বগম মাকেলজ হাওলাদার 1 1709144142 ধাওয়া
39 01790013227 19497911435831848 আ লু বােরক খান কিরেমান নছা শবৎ আলী খান 1 1733041609 ধাওয়া
40 01790013230 19237911435830658 বজলুর রহমান রিহমা বগম মাকেলজউ ন হাওলাদার 1 1758950889 ধাওয়া
41 01790013232 19487911435831786 ির জয়া বগম সবুর জান নছা আমেজদ খা 1 1778643209 ধাওয়া
42 01790013241 19477911435830583 আবুল হােসম হাওলাদার হািলমা বগম চেহর আলী হাওরাদার 1 1740946321 ধাওয়া
43 01790013268 19377911435832161 সু বালা সরবালা বাবুরাম 1 1608126232 ধাওয়া
44 01790013270 19471592038036108 মাঃ আবদলূ জিলল িসকদার জেবদা বগম আবদুল ম জদ িসকদার 1 1307955647 ধাওয়া
45 01790013271 19497911435830816 আিমেরান নছা আেমনা বগম আ লু আ জজ মু ী 1 1707206611 ধাওয়া
46 01790013272 19437911435831564 বকুল বগম নুর জাহান বগম িহ ুল হাওলাদার 1 1775612411 ধাওয়া
47 01790013274 19377911435831990 সক ার আলী আেনায়ারা খাতন ইমান উ ন হাওলাদার 1 1323428302 ধাওয়া
48 01790013275 19437911435832398 জািমলা খাতন জয় ন িবিব জ ার আকন 1 1728261020 ধাওয়া
49 01790013281 19527911435831885 আ রু ওহাব িসকদার জিরনা বগম চরাগািল িসকদার 1 1727519711 ধাওয়া
50 01790013287 19567911435830604 রােহলা বগম নুরজাহান বগম লহাজ উ ন হাওলাদার 1 1323981959 ধাওয়া
51 01790013434 19497911435832269 বােরক হাওলাদার ছিখনা বগম হািনফ হাওলাদার 1 1740946625 ধাওয়া
52 01790013440 19477911435832055 উষা রানী সুর বালা ইমা  বরাগী 1 1746448126 ধাওয়া
53 01790013451 19557911435831998 আ লু খােলক খান রােবয়া বগম জ াত আলী খান 1 1823373659 ধাওয়া
54 01790013575 19447911435830607 মাশােরফ হাওলাদার জািমলা বগম এেছনউ ন হাওলাদার 1 1746456800 ধাওয়া
55 01790013588 19437911435832678 আবুল হােশম জহরা আইউব আলী 1 1608126252 ধাওয়া
56 01790013595 19467911435830668 শাজাহান খান হািমেতান নছা হােসম খান 1 1823373694 ধাওয়া
57 01790013598 19407911435000004 আেলয়া বগম চান ব হােতম আলী খান 1 1748792259 ধাওয়া
58 01790013610 19467911435830623 আ রু রব খা ঁ নুরজাহান বগম আঃ কােদর খান 1 1770145740 ধাওয়া
59 01790013614 19437911435830691 ইউসুফ আলী হাওলাদার ছরাতন িবিব মিমন উ ন হাওলাদার 1 1608126255 ধাওয়া
60 01790013627 19377911435832451 আ লু হক িব াস সূয়  বান ছফদার িব াস 1 1779861524 ধাওয়া
61 01790013635 19477911435831774 ফািতমা বগম সয়দুে ছা আচান খা 1 1823370221 ধাওয়া
62 01790017084 19577911435831133 মাছাঃ আি য়া বগম লাল বড়ুয়া বগম রায়হান উ ন হাওলাদার 1 1746641923 ধাওয়া
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63 01790017089 19477911435831290 মাঃ িছ ক হাওলাদার ছফুরা খাতন ইউনুচ আলী হাওলাদার 1 1314017680 ধাওয়া
64 01790017096 19537911435830548 মাশােরফ হাওলাদার সাভানু বগম হািফজউ ন হাওলাদার 1 1714593195 ধাওয়া
65 01790017100 19577911435835587 মেনায়ারা বগম সূযবান সুলতান তালুকদার 1 1763473327 ধাওয়া
66 01790017119 19527911435830851 আিমেরান নছা হািকেমান কলম খান 1 1744494942 ধাওয়া
67 01790017129 19544792106069685 মাঃ মাশারাফ হােসন রােবয়া খাতন আ লু জববার 1 1765078282 ধাওয়া
68 01790017424 19577911435831893 আি য়া খাতন আইসুনু িবিব তারাবআলী হাওলাদার 1 1714631193 ধাওয়া
69 01790017427 19481592824938290 আ লু সাবহান খানঁ হািমতন নছা আ লু হােশম খানঁ 1 1748211128 ধাওয়া
70 01790017429 19557911435838113 মাঃ বাচ্চ মৃধা জিরনা খাতন আজাহার আলী মধৃা 1 1746493943 ধাওয়া
71 01790017430 19547911435000007 রােহলা বগম চান ব আতাহার হাওলাদার 1 1323786366 ধাওয়া
72 01790017432 19577911435832910 আেমনা বগম মত হােজরা বেগম মাকতার আলী কাজী 1 1823370082 ধাওয়া
73 01790017433 19287911435831579 আেমনা বগম গালাপজান িবিব আপসার হাওলাদার 1 1323633230 ধাওয়া
74 01790017435 19427911435836181 জয়নাল আেবদীন হাচমাতন খাতন আপতার উ ন হাওলাদার 1 1823375748 ধাওয়া
75 01790018021 19527911435830511 ইউনুছ খান ক না িবিব মহ রৎ আলী খান 1 1740593672 ধাওয়া
76 01790018196 19427911435835586 শাহাদৎ হাওলাদার জহরা খাতন মাকেলচ আলী হাওলাদার 1 1749076390 ধাওয়া
77 01790018298 19457911435830578 মাঃ তাফাে ল হােসন মায়ােতাে ছা হােচন আলী হাওলাদার 1 1711287839 ধাওয়া
78 01790020376 19377911435830805 মা ান হাওলাদার সরলা বগম এেছন উ ন হাওলাদার 1 1726238349 ধাওয়া
79 01790025573 19577911435831860 শফািল বগম ছহরা বগম মাবােরক হাওলাদার 1 1730654909 ধাওয়া
80 01790030821 19457911435835675 সুলতান খানঁ কুলসুম িবিব আইউব আলী খানঁ 1 1304310407 ধাওয়া
81 01790030823 19527911435831978 আ লু লিতফ মা া সূয  বান আ লু কােদর মা া 1 1753233391 ধাওয়া
82 01790030824 19487911435832815 মাঃ মাহসীন ডাকুয়া হােজরা বগম মিমনউ ন ডাকুয়া 1 1755463639 ধাওয়া
83 01790030825 19547911435000006 আ রু রিশদ খানঁ ফােতমা বগম ইয়াকুব আলী খা 1 1746149162 ধাওয়া
84 01790030826 19507911435831141 মাঃ চ ু হাওলাদার মােমনা খাতন আ লু হািমদ হাওলাদার 1 1795113422 ধাওয়া
85 01790030827 19537911435831641 আেনায়া ল আিমন লুৎফুন নছা মাসেলম িসকদার 1 1729478497 ধাওয়া
86 01790030828 19487911435831657 মাফাে ল সপাই আেবদা খাতন আ লু ওয়ািহদ সপাই 1 1790845031 ধাওয়া
87 01790030829 19497911435831148 মাছাঃ সােজদা বগম মেহরজান অেরচ আলী হাওলাদার 1 1721480570 ধাওয়া
88 01790030830 19527911435832777 আ লু জিলল খান হািকমন নছা ছবদার আলী খান 1 1737789196 ধাওয়া
89 01790030831 19457911435830723 আি য়া বগম গালাপজান মুত গিন হাওলাদার 1 1851566160 ধাওয়া
90 01790030832 19427911435831146 মাঃ মাশােরফ হাওলাদার মুত মেহরজান অেরচ আলী হাওলাদার 1 1755463620 ধাওয়া
91 01790030833 19527911435832463 ফজলুল হক হাওলাদার ভানু িবিব নেছর আলী হাওলাদার 1 1703205809 ধাওয়া
92 01790030834 19557911435831643 আ লু খােলক িসকদার আ জতন নছা আ লু আ জজ 1 1766430999 ধাওয়া
93 01790030835 19537911435832441 মাঃ সামসুল হক সানাব  িবিব আচমত আলী সরদার 1 1731178691 ধাওয়া
94 01790030836 19527911435832503 কাজী বলােয়ত হােসন মাছাঃ লতীফুন নছা কাজী মাহা দ আলী 1 1754620972 ধাওয়া
95 01790030837 19437911435832280 সুলতান আহেমদ আয়শা বগম হােমজ উ ন হাওলাদার 1 1775278944 ধাওয়া
96 01790030838 19387911435832745 আ লু হাই জেবদা মাছেলম 1 1777912318 ধাওয়া
97 01790030839 19527911435832105 মিন নাথ ম ল রাজল ী মেহ  কুমার ম ল 1 1777833329 ধাওয়া
98 01790030840 19527911435832086 সুধাং  কুমার িম ী সারদা িম ী ণ কুমার িম ী 1 1743143400 ধাওয়া
99 01790031579 19527911435830806 রােহলা বগম চানব আতহার হাওলাদার 1 1729743954 ধাওয়া
100 01790031919 19477911435831883 হািবব িসকদার জিরনা বগম চরাগ আলী িসকদার 1 1778396043 ধাওয়া
101 01790032107 19527911435832583 কুসুম বালা পুনল ী বুদাই চ  িকওনীয়া 1 1723208346 ধাওয়া
102 01790032109 19287911435831512 মুহ দ আিল হাওলাদার সবুর জান মা াজ উ ীন 1 1703110578 ধাওয়া
103 01790032712 19357911435832089 সতী  নাথ িম িস রী যে র িম 1 1789489554 ধাওয়া
104 01790032715 2373148465 মাঃ দেলায়ার হােসন খান জাহানারা বগম হািনফ খান 1 1754208069 ধাওয়া
105 01790032716 19577911435832186 শাভা রানী আদিরনী গৗিরকা 1 1723021923 ধাওয়া
106 01790032718 19427911435832185 রমনী কা  হাওলাদার ল ী রানী ই  ভষন হাওলাদার 1 1780697962 ধাওয়া
107 01790032719 19537911435832685 মাঃ তয়বুর রহমান জহরা খাতন আইউব আলী 1 1789854212 ধাওয়া
108 01790032720 19527911435831093 আ লু মা ান হাওলাদার আয়শা বগম সাহাজ উ ন হাওলাদার 1 1790254324 ধাওয়া
109 01790032721 19537911435831647 সুলতান িসকদার আ জতন নসা আ লু গিন িসকদার 1 1753450575 ধাওয়া
110 01790032723 19537911435832761 মাঃ সুলতান ফুলব আ লু কােদর 1 1755403332 ধাওয়া
111 01790032726 19427911435831206 মাঃ আ লু রিশদ কাজী হািকমুন নছা আরব আলী কাজী 1 1755421347 ধাওয়া
112 01790032727 19527911435830678 আ সু ছ ার খান নুর জাহান বগম আ লু কােদর খান 1 1737418815 ধাওয়া
113 01790032728 19477911435831137 মাছাঃ জেহারা বগম আিমেরান বগম মাকেসদ আকন 1 1750169636 ধাওয়া
114 01790032729 19484792106082947 মাকেছদ শখ সানা বড়ু িসরাজ শখ 1 1728481225 ধাওয়া
115 01790032730 19557911435836399 ম জবর খান ফািতমা বগম আকুব আলী খান 1 1310952989 ধাওয়া
116 01790032731 19377911435832570 গৗরা  চ  বল সুশীলা রানী সখা নাথ চ  বল 1 1723207237 ধাওয়া
117 01790032733 19547911435832816 মাঃ মা ফুল হক জেবদা খাতন হাজী ইসমাইল 1 1726866529 ধাওয়া
118 01790032736 19521592827380426 মাঃ শাহাদাত হােসন সাহা বানু মকবূল আলী 1 1735464718 ধাওয়া
119 01790053638 19537911435832834 মাঃ আলমগীর কাজী সািফয়া বগম তপেছ আলী কাজী 1 1796661408 ধাওয়া
120 01790053646 19537911435000002 রােকয়া বগম সােলয়া বগম মাবারক আলী 1 1740688291 ধাওয়া
121 01790053647 19477911435831237 আ সু ছােলক কাজী গালাপজান িবিব আ লু অেহদ কাজী 1 1799449935 ধাওয়া
122 01790053648 19477911435831261 কাজী মিতয়ার রহমান জিরনা বগম কাজী ফজলূল হক 1 1756908112 ধাওয়া
123 01790053649 19587911435830517 নুরজাহান বগম আিছয়া খাতন কােসম হাওলাদার 1 1757707850 ধাওয়া
124 01790053650 19517911435832827 ম জবর রহমান খান জিুমনা খাতন হােসন আলী খান 1 1724702065 ধাওয়া
125 01790053651 19487911435832324 হািলমা বগম আেমনা বগম ইউনুছ আলী মা া 1 1789869128 ধাওয়া
126 01790053652 19584792106082777 আি য়া বগম নুর বানু আেকাববর হাওলাদার 1 1728660173 ধাওয়া



127 01790053653 19477911435831838 শািপয়া বগম জি লা খাতন আ ার হাওলাদার 1 1795113175 ধাওয়া
128 01790053654 19577911435831986 বগম সরভানু বগম দাদন আলী হাওলাদার 1 1910036515 ধাওয়া
129 01790053655 19527911435831207 মাছাঃ আেনায়ারা বগম হািলমা বগম মাঃ ফজলুল হক আকন 1 1321531026 ধাওয়া
130 01790053656 19477911435831163 মাছাঃ মিনজা বগম মিরয়ম বগম আসমান খান 1 1735602391 ধাওয়া
131 01790053657 19543313031832751 মাঃ দেলায়ার হােসন মা া মাসাঃ আেমনা বগম আবুল হােশম মা া 1 1775622276 ধাওয়া
132 01790053658 19587911435830505 মেনায়ারা বগম সানা ব হােসম ব াপারী 1 1716326663 ধাওয়া
133 01790053659 19557911435830804 আেলয়া বগম উরফুল নছা আ লু কিরম িসকদার 1 1787057343 ধাওয়া
134 01790053660 19587911435832198 হািস রানী সুিনতী রানী ী কশব চ  হালদার 1 1764908738 ধাওয়া
135 01790053661 19437911435830879 রােবয়া বগম জিরমন িবিব ময়জ ন হাওলাদার 1 1770991053 ধাওয়া
136 01790053662 19527911435830828 আেনায়ারা বগম চানব ইমান উ ন বয়াতী 1 1301693645 ধাওয়া
137 01790053663 19517911435000002 মাসাঃ সুিফয়া বগম জহরা বগম মা ার আলী সরদার 1 1794293159 ধাওয়া
138 01790053664 19477911435831927 মাবােরক হাওলাদার জয় ন িবিব তারাব আলী হাওলাদার 1 1758703382 ধাওয়া
139 01790053665 19507911435832634 মাঃ আবুল হােসন হােজরা খাতন ছােদক আলী হাওলাদার 1 1798471236 ধাওয়া
140 01790053666 19577911435831040 মাছাঃ রােকয়া বগম গালাপ জান িবিব মিমন উ ন হাওলাদার 1 1790712322 ধাওয়া
141 01790053667 19327911435832605 িচ া মিন বপারী সুর বালা গেনশ হাওলাদার 1 1755466196 ধাওয়া
142 01790053668 19547911435832041 পা ল বালা কুমিদনী যািগ নাথ হাওলাদার 1 1789588175 ধাওয়া
143 01790053669 19337911435832680 মাশােরফ শরবজান িবিব আহ দ 1 1710083117 ধাওয়া
144 01790053670 19527911435832501 মাছাঃ রওশনয়ারা বগম আেমনা বগম হাসান মাওলানা 1 1789343535 ধাওয়া
145 01790053671 19457911435831624 মাসাঃ রািহমা বগম আেলয়া বগম মাসেলম আলী কিবরাজ 1 1723208412 ধাওয়া
146 01790053672 19487911435832281 ছােহরা বগম জিমলা বগম আফতাবউ ন মু 1 1925099108 ধাওয়া
147 01790053673 19587911435832838 আ া ন নছা সম বান ওয়ােজব আলী িশকদার 1 1715691997 ধাওয়া
148 01790053682 19407911435831531 সানা ব উিরয়া নসা এে  আলী সপাই 1 1757200213 ধাওয়া
149 01790053684 19467911435832404 আ লু হািলম খানঁ আিচয়া বগম হােচন আলী খানঁ 1 1719309281 ধাওয়া
150 01790053698 19547911435000001 হািলমা বগম ফােতমা বগম মাতাহার হাওলাদার 1 1725038415 ধাওয়া
151 01790053699 19547911435830627 এলািচ বগম জািমলা বগম হােসম খান 1 1759735364 ধাওয়া
152 01790053700 19437911435832139 সুের  নাথ বপারী ভগবতী ভালানাথ বপারী 1 1755466164 ধাওয়া
153 01790053701 19537911435832140  ি য় বালা যেশাদা রানী ঝালু সম ার 1 1756057818 ধাওয়া
154 01790053702 19507911435831529 তহিমনা বগম হাসমাতন নসা মেহর হাওলাদার 1 1787405332 ধাওয়া
155 01790053703 19487911435832750 নূরজাহান বগম সয়দু নছা মা ার আলী 1 1735556737 ধাওয়া
156 01790053704 19567911435831548 িপয়ারা বগম হািলমা খাতন মাতাহার হাওলাদার 1 1323633237 ধাওয়া
157 01790053705 19587911435832299 খািদজা বগম নুর জাহান বগম আজাহার আলী হাওলাদার 1 1721874020 ধাওয়া
158 01790053706 19577911435831106 মাছাঃ ির জয়া বগম মাছাঃ সািফয়া বগম সিফজ উ ন আকন 1 1740116592 ধাওয়া
159 01790053707 19537911435832226 ন  রানী িহমাংগীনী রানী সদান  িমি 1 1757841290 ধাওয়া
160 01790053708 19537911435831591 হিরয়া বগম রিহমা বগম হমােয়ত উ ীন িসকদার 1 1779439152 ধাওয়া
161 01790053709 19437911435831597 সুলতান হাওলাদার হায়াতন বানু মাদাে র হাওলাদার 1 1312501433 ধাওয়া
162 01790053710 19547911435832019 সাি  র ন ঘরামী ময়না রানী সিতশ চ  ঘরামী 1 1876577251 ধাওয়া
163 01790053711 19527911435832011 অ লী ঘরামী সরজ ুবালা রােজ  নাথ হাওলাদার 1 1611446453 ধাওয়া
164 01790053712 19527911435831215 মাছাঃ ছােহরা বগম জয়তন িবিব গফুর িসকদার 1 1736063720 ধাওয়া
165 01790053713 19477911435832119 নিমতা রানী গাইন অচনা রানী যােগন হালদার 1 1789529130 ধাওয়া
166 01790053714 19567911435832016 িমনিত রানী সানাল ী রানী অি িন বরাগী 1 1726393293 ধাওয়া
167 01790053715 19427911435832098 লিতকা রানী শাি দেব  নাথ 1 1789586889 ধাওয়া
168 01790053722 19542696402504072 জােয়দা বগম রিহমা খাতন ম  ঃ ইসহাক আলী মা া 1 1712306565 ধাওয়া
169 01790053723 19557911435831618 আলম হাওলাদার জিুমনা খাতন আয়জ ন হাওলাদার 1 1765174012 ধাওয়া
170 01790053726 19327911435832598 কালু হালদার মহারানী িনিশ কা  হালদার 1 1312227574 ধাওয়া
171 01790053727 19527911435832547 িকরন বালা রাজল ী দেব  িসকদার 1 1749293700 ধাওয়া
172 01790053728 19587911435832236 পুতল রানী ন  রানী জলধর হাওলাদার 1 1719967247 ধাওয়া
173 01790053789 19337911435830894 হািববুর রহমান খান গালাপজান িবিব মাতাহার আলী খান 1 1758681909 ধাওয়া
174 01790053791 19537911435831959 ম আলী চ  ভান আঃ রিশদ তালুকদার 1 1305703227 ধাওয়া
175 01790053792 19537911435831027 আ সু সাবাহান খান হািমদা বগম আবুল হােসম খান 1 1737294099 ধাওয়া
176 01790053795 19577911435831884 খািদজা আ ার হায়াতন িবিব ইমান আলী িময়া 1 1835958730 ধাওয়া
177 01790053798 19547911435830749 সােজদা বগম কুলসুম বগম সকা ার আলী 1 1755399202 ধাওয়া
178 01790053799 19377911435831898 নুরজাহান বগম চানব হােমজ উ ন হাওলাদার 1 1703099073 ধাওয়া
179 01790053801 19387911435830557 তহরা বগম কিরমুন নছা আপেছর মু ী 1 1736832678 ধাওয়া
180 01790056418 19537911435832028 অঞ্জিুল রানী মায়া ল ী ল ী কা  হাওলাদার 1 1728252073 ধাওয়া
181 01790056428 19507911435831020 মাঃ সিফউ া খান হািছনা বগম গালাম রহমান খান 1 1320613980 ধাওয়া
182 01790056429 19477911435832460 আেনায়রা বগম আয়শা খাতন আঃ ম জদ খান 1 1789967317 ধাওয়া
183 01790056430 19367911435831112 নূরেমাহা দ খান গালাপ জান িবিব মাতাহার আলী খান 1 1703371446 ধাওয়া
184 01790056431 19557911435830754 ির জয়া বগম রােকয়া বগম মিনর হােসন হাওলাদার 1 1706769055 ধাওয়া
185 01790056434 19467911435833475 মাছাঃ নুরজাহান বগম জয়তন িবিব রােশদ শিরফ 1 1716518960 ধাওয়া
186 01790056435 19522692620325780 সাহরাব হাওলাদার আেমনা খাতন হােচন আলী হাওলাদার 1 1762428207 ধাওয়া
187 01790056439 19517911435830753 মাঃ ম আলী সরদার জেলতন নছা মাতাহার আলী সরদার 1 1748579795 ধাওয়া
188 01790056443 19537911435834809 িপয়ারা বগম জয়নব বগম তিছল উ ন িসকদার 1 1778337781 ধাওয়া
189 01790056452 19557911435831074 মাছাঃ রওশন আরা বগম ফূলমিত বগম তারাব আলী হাওলাদার 1 1311150482 ধাওয়া
190 01790056453 19427911435831080 আ সু সালাম খান ময়ফুল িবিব ওয়ােরচ আলী খান 1 1755410196 ধাওয়া



191 01790056465 19557911435830988 ছালাম িসকাদার জহরা বগম হােফজ িসকদার 1 1323786747 ধাওয়া
192 01790064299 19477911435832183 অবুনী হাওলাদার ল ী রানী ই  কুমার হাওলাদার 1 1753379158 ধাওয়া
193 01790065856 19487911435833637 হািসনা বগম মানব হােসন ফরাজী 1 1782372517 ধাওয়া
194 01790065857 19527911435834721 নুরজাহান বগম সােমতবান এেছন উ ন িসকদার 1 1715810034 ধাওয়া
195 01790065901 19527911435831103 মাঃ হমােয়ত হাওলাদার আয়শা খাতন আবুল হােসন হাওলাদার 1 1715719654 ধাওয়া
196 01790066776 19537911435832819 আ লু বােরক খান জািকয়া বগম মিতয়ার রহমান খান 1 1724715182 ধাওয়া
197 01790006828 19537911435835053 মাঃ আ লু হক হাওলাদার জেবদা বগম সয়জ ন হাওলাদার 2 1798647629 ধাওয়া
198 01790006840 19517911435834879 ইউনুছ হাওলাদার আেমনা বগম মকবুল হাওলাদার 2 1775278925 ধাওয়া
199 01790006850 19337911435833343 মাঃ মাদাে র মি ক সুিপয়া খাতন হােচন মি ক 2 1711726861 ধাওয়া
200 01790006853 19527911435833494 মাঃ সুলতান হাওলাদার এনচাতন িবিব মা াজ উ ন হাওলাদার 2 1760962806 ধাওয়া
201 01790006858 19477911435833997 আ সু ছ ার গাজী ছরাতন নছা হােসম গাজী 2 1823375580 ধাওয়া
202 01790006869 19387911435835017 মাঃ মাসেলম হাওলাদার জয়নাফ িবিব আ লু গিন হাওলাদার 2 1732672180 ধাওয়া
203 01790006874 19517911435833242 জািমনা খাতন লাল ব এরফান উ ন হাওলাদর 2 1321915604 ধাওয়া
204 01790007441 19487911435833704 কুলসুম বগম ফািতমা বগম লহাজউ ীন মধৃা 2 1795476892 ধাওয়া
205 01790008503 19357911435833315 ফািতমা বগম আেমনা খাতন তােছন উ ন তালুকদার 2 1728747395 ধাওয়া
206 01790008505 19527911435834361 আবদুল লিতফ হাওলাদার মাছাঃ রিবয়া বগম করম আলী হাওলাদার 2 1796256412 ধাওয়া
207 01790008508 19287911435834817 মাঃ আছমত আলী হাওলাদার আেবজান সরাজ হাওলাদার 2 1792767496 ধাওয়া
208 01790008513 19407911435833265 আ সু সা ার সাহা বানু ওয়ােজদ আলী 2 1862540289 ধাওয়া
209 01790008518 19557911435000004 মাঃ ইউনুছ িসকদার খায় ন ন া ফরমান িসকদার 2 1748455406 ধাওয়া
210 01790008522 19587911435834642 ির জয়া বগম পািখ আমেজদ আলী হাওলাদার 2 1322469040 ধাওয়া
211 01790008627 19587911435832724 হািছনা রািবয়া কালু িশকদার 2 1759081271 ধাওয়া
212 01790008633 19397911435000004 আ লু হািমদ ফিকর সানাবান িবিব আনসার আলী ফিকর 2 1755006558 ধাওয়া
213 01790008641 19477911435833981 আ লু হাই হাওলাদার কু ট ব  বগম রােহন উ ন হাওলাদার 2 1705618715 ধাওয়া
214 01790008645 19457911435833303 মিতউর রহমান ফরাজী জেবদা খাতন জেয়ন উ ীন ফরাজী 2 1321915605 ধাওয়া
215 01790008649 19497911435833326 আ রু রিহম মি ক দুলফা িবিব আফেছর আিল মি ক 2 1722243937 ধাওয়া
216 01790008725 19437911435834278 আবদুল খােলক ফরাজী লাল ব ওয়ােজদ উ ন ফরাজী 2 1760387767 ধাওয়া
217 01790008732 19467911435834510 আবদুর রব হাওলাদার ভানু বগম হািববুর রহমান হাওলাদার 2 1789058586 ধাওয়া
218 01790008837 19577911435833361 রখা বগম জিমনা খাতন আবুল হােশম হাওলাদার 2 1752173692 ধাওয়া
219 01790008846 19507911435835167 মাঃ ছ  ুহাওলাদার বানু িবিব আব ল আ জজ হাওলাদার 2 1823373678 ধাওয়া
220 01790008872 19527911435834496 আ ছু ছা ার হওলাদার রেবজান িবিব জেবদ আলী হাওলাদার 2 1777531572 ধাওয়া
221 01790008900 19477911435833968 মাছাঃ কুলসুম বগম নুর জাহান িবিব মরাজ ফরাজী 2 1757676987 ধাওয়া
222 01790008906 19567911435833334 ম জ ন নছা নুর জাহান বগম ময়নু ীন িসকদার 2 1795428752 ধাওয়া
223 01790008933 19527911435834825 মাঃ মা াফা িসকদার মিরয়ম বগম আজাহার আলী িসকদার 2 1795428973 ধাওয়া
224 01790008948 19517911435834909 মাঃ নুর মাহা দ িসকদার ময়মনা বগম ঈমান উ ন িসকদার 2 1748008190 ধাওয়া
225 01790008956 19477911435843622 আ সু ছ ার ময়ফুল িবিব আ লু কাজী 2 1795468009 ধাওয়া
226 01790008965 19377911435833780 মাঃ তফেছর আলী হাওলাদার সানাবান িবিব মাঃ সরাজ উ ন হাওলাদার 2 1703422886 ধাওয়া
227 01790009184 19497911435000002 আ রু রব হাওলাদার লাল ব  িবিব জয়নউ ীন হাওলাদার 2 1735453814 ধাওয়া
228 01790009190 19347911435833201 আঃ আ জজ িসকদার ভানু িবিব এে  আলী িসকদার 2 1714372291 ধাওয়া
229 01790009198 19527911435833423 সকা ার আলী আকন সুরাতন নছা হােচন উ ীন আকন 2 1321531023 ধাওয়া
230 01790009207 19577911435833485 মাসাঃ তহিমনা বগম নুরবানু জয়নু ীন হাওলাদার 2 1989772677 ধাওয়া
231 01790009287 19517911435833404 িপয়ারা বগম আিমনা খাতন জালাল হাওলাদার 2 1323431868 ধাওয়া
232 01790009303 19487911435833517 মাকেছদ মাঝী তাকাব জান নূর মহ দ মাঝী 2 1748423728 ধাওয়া
233 01790009312 19487911435833537 মাকেছদ আকন ফুলব কােদর আকন 2 1775279034 ধাওয়া
234 01790009319 19527911435834078 মাঃ মাজাে ল হাওলাদার মাসাঃ ছােহরা বগম শরাজ উ ন হাওলাদার 2 1794330140 ধাওয়া
235 01790009346 19437911435835040 মাছাঃ হািলমা বগম মাসাঃ বেলায়া িবিব মাঃ আেফজ উ ন হাওলাদার 2 1823375729 ধাওয়া
236 01790009358 19447911435833525 মাশারাফ হাওলাদার সিখনা আয়জ ীন হাওলাদার 2 1323978101 ধাওয়া
237 01790009385 19547911435833314 আ রু রিশদ মৃধা জেবদা খাতন ওয়াজদ আলী মধৃা 2 1823373262 ধাওয়া
238 01790009398 19517911435834628 ছ ার হাওলাদার সিখনা বগম আনছার উ ন হাওলাদার 2 1823373228 ধাওয়া
239 01790009415 19427911435834350 আবুল কােসম হাওলাদার সানা ব মহ দ আলী হাওলাদার 2 1785973046 ধাওয়া
240 01790009426 19477911435834763 মাঃ ফজলুল হক হাওলাদার রােকয়া বগম আলফাজ উ ন হাওলাদার 2 1732573183 ধাওয়া
241 01790009690 19472691650475761 জিলল হাওলাদার জােবদা খাতন মািমন হওলাদার 2 1863301373 ধাওয়া
242 01790009704 19407911435833040 আ লু খােলক মৃধা আমজাতন নছা মেহর উ ন মৃধা 2 1823375719 ধাওয়া
243 01790009715 19367911435834615 ির জয়া বগম খািদজা বগম হােছন মা া 2 1308414404 ধাওয়া
244 01790009718 19487911435833075 জয়নাল হাওলাদার ময়না িবিব মাঃ মানতাজ উ ন 2 1786056649 ধাওয়া
245 01790009726 19507911435833128 শামসুন নাহার বগম শািফয়া বগম হােশম হাওলাদার 2 1608126228 ধাওয়া
246 01790009743 19537911435833521 হা ন অর রিশদ সিখনা আয়জ ী হাওলাদার 2 1752206372 ধাওয়া
247 01790009753 19477911435834304 মাঃ হািবব সপাই প ী িবিব মনাজ সপাই 2 1758401869 ধাওয়া
248 01790009757 19407911435834883 খােলক হাওলাদার লালব এ াজ উ ন হাওলাদার 2 1757680192 ধাওয়া
249 01790009761 19497911435833305 মাহমুদা বগম আি য়া খাতন ফজলুর রহমান 2 1757708812 ধাওয়া
250 01790009767 19347911435834625 নুর জাহান বগম আয়ফুল আহ দ তালুকদার 2 1310953056 ধাওয়া
251 01790009777 19427911435833141 এলাচী বগম রেবজান িবিব সরাজ উ ীন শাহ 2 1712595467 ধাওয়া
252 01790009787 19507911435833280 মাঃ মাসেলম আলী মি ক ফুলেমেহর িবিব আেবদ মি ক 2 1717796069 ধাওয়া
253 01790009796 19527911435844546 আবদুল জিলল জামা ার সুযবান হােমজ 2 1823373753 ধাওয়া
254 01790009808 19447911435834723 মাসােরফ িসকদার নুর ভানু মাইনু ন িসকদার 2 1779199147 ধাওয়া



255 01790009812 19427911435834476 আ লু লিতফ হাওলাদার আয়সা বগম ইউছব আলী হাওলাদার 2 1718073413 ধাওয়া
256 01790010655 19507911435833619 শাহাজাহান হাওলাদার ফুলব সানা ম ী হাওলাদার 2 1759139425 ধাওয়া
257 01790010766 19437911435834792 খােলক িব াস লালব হােমজ িব াস 2 1321915606 ধাওয়া
258 01790010873 19537911435833510 সাবাহান হাওলাদার সানা ব সরাজ উ ীন হাওলাদার 2 1323431047 ধাওয়া
259 01790016079 19527911435834073 মাঃ আ রু রব হাওলাদার হােজরা বগম নুর মাহা াদ হাওলাদার 2 1738800594 ধাওয়া
260 01790017065 19537911435833540 মাঃ চ ু খান কুলসুম বগম সয়দ আলী খান 2 1773431343 ধাওয়া
261 01790018051 19487911435834592 মাঃ আমেজদ আলী িসকদার ছােলহা বগম ওসমান িসকদার 2 1729709972 ধাওয়া
262 01790018341 19277911435835015 মাঃ তফিসর হাওলাদার জিরনা বগম র ব আলী হাওলাদার 2 1823373301 ধাওয়া
263 01790020372 19487911435833541 ধীেরন িসকদার িচ ামিন রামচরন িসকদার 2 1323430717 ধাওয়া
264 01790020381 19387911435834602 আবদুর রিশদ হাওলাদার ওরাফজান আরব আলী হাওলাদার 2 1795717048 ধাওয়া
265 01790020384 19407911435834609 মাঃ ফজলুল হক ফিকর সুরাতনেনছা আইউব আিল ফিকর 2 1923181628 ধাওয়া
266 01790021808 19337911435835135 মাঃ ছাদন আলী হাওলাদার শরজান িবিব রওশন হাওলাদার 2 1823370502 ধাওয়া
267 01790021811 19467911435833432 মাঃ মাদাে র জামা ার কুলসুম িবিব মাসেলম জামা ার 2 1864544853 ধাওয়া
268 01790021816 19377911435000004 হািকম হাওলাদার খিতজান িবিব শয়েজা ন হাওলাদার 2 1707206607 ধাওয়া
269 01790021825 19527911435834311 মাসাঃ হািছনা বগম জহরা খাতন খারেশদ চৗিকদার 2 1733504338 ধাওয়া
270 01790021850 19427911435833064 আিছয়া বগম নুর জাহান বগম জজালী মৃধা 2 1757676762 ধাওয়া
271 01790021859 19487911435833352 আ রু কােদর মি ক জািমলা খাতন আরেজদ মি ক 2 1788648240 ধাওয়া
272 01790021862 19407911435833191 সকা ার হাওলাদার আিছয়া লহাজ উ ন হাওলাদার 2 1823375917 ধাওয়া
273 01790021863 19507911435834972 ইসাহাক আলী িসকদার আেবতন নছা মেফজ উ ন িসকদার 2 1748208057 ধাওয়া
274 01790021868 19357911435834669 মাকেছদ আলী হাওলাদার জিুমনা খাতন মিমন উ ন হাওলাদার 2 1320445998 ধাওয়া
275 01790021871 19477911435835197 মাছাঃ সািফয়া বগম মাসাঃ দুধ মেহর মাঃ মনাজ খা 2 1764967625 ধাওয়া
276 01790021875 19327911435834566 আবদুল কােদর িব াস জনাতন নছা কােশম িব াস 2 1757411338 ধাওয়া
277 01790021878 19397911435833390 মাঃ মাতােলব হাওলাদার সরব বানু দিললউ ীন হাওলাদার 2 1785918248 ধাওয়া
278 01790021879 19487911435834818 আবদুর রব িসকদার কিরমন নছা রেফজ উ ন িসকদার 2 1767386799 ধাওয়া
279 01790021882 19477911435833708 মেনায়ারা বগম এরাতন িবিব আ রু রহমান হাওলাদার 2 1323633037 ধাওয়া
280 01790021884 19377911435834015 আ লু হক মৃধা মায়াতন নছা বগম মাফাে ল হক মধৃা 2 1797530952 ধাওয়া
281 01790021886 19577911435832999 রােকয়া বগম মাছাঃ হািলমা বগম হােফজ উ ন তালুকদার 2 1823370178 ধাওয়া
282 01790021894 19427911435834990 সরবানু বগম জেবদা খাতন ম জদ িসকদার 2 1323633034 ধাওয়া
283 01790021897 19387911435834960 মাঃ সয়দ আলী তালুকদার জয়নব বগম এরফান তালুকদার 2 1753379842 ধাওয়া
284 01790021899 19457911435834184 হািলমা বগম পবান িবিব িসরাজ উ ন হাং 2 1795525337 ধাওয়া
285 01790021901 19577911435833367 হািলমা খাতন হােজরা খাতন আফসার উ ীন 2 1776503460 ধাওয়া
286 01790030791 19507911435833452 আ লু মা ান গাজী জিমনা খাতন মিমন উ ন গাজী 2 1741342426 ধাওয়া
287 01790030796 19497911435833678 আলকাজ উ ীন হাওলাদার লাল ব কদম আলী হাওলাদার 2 1789058599 ধাওয়া
288 01790030798 19547911435844536 ফুলব  বগম আি য়া খাতন মিমন উ ীন হাওলাদার 2 1701742964 ধাওয়া
289 01790030800 19437911435833652 কুলসুম িবিব জিুমনা মিমন গাজী 2 1797243087 ধাওয়া
290 01790030803 19557911435833408 মাঃ মাতােলব জামাদর কুলসুম বগম মাসেলম আলী জামাদার 2 1755963712 ধাওয়া
291 01790030805 19557911435834135 মাঃ শাহজাহান হাওলাদার হােজরা বগম নূর মাহা দ হাওরাদার 2 1723403830 ধাওয়া
292 01790030807 19447911435834690 ছােলহা খাতন চানব মাকেলজ বপারী 2 1716879775 ধাওয়া
293 01790030811 4205771050 মাঃ আঃ লিতফ মধৃা জােবদা খাতন মৃত ওয়ােজদ আলী মৃধা 2 1302158985 ধাওয়া
294 01790030841 19537911435832692 মাহবুব কাজী সরবজান হােমজ উ ন 2 1683395543 ধাওয়া
295 01790031476 19487911435833139 মাঃ শাহাদৎ িসকদার আিমরন বগম ম ান িসকদার 2 1775843540 ধাওয়া
296 01790031505 19577911435834023 মাছাঃ ছিকনা বগম মাছাঃ আেমনা বগম আ জজ হাওলাদার 2 1323786254 ধাওয়া
297 01790031623 5095473012 মা: মাশােরফ ফিকর ফুলবানু বগম মকবুল আলী ফিকর 2 1743896115 ধাওয়া
298 01790031624 19537911435834629 আবদুল জ ার হাওলাদার ছােহরা খাতন আলফাজ উ ন হাওলাদার 2 1994474137 ধাওয়া
299 01790031625 19527911435834454 আ লু বােরক হাওলাদার আেমনা বগম জালাল উ ন হাওলাদার 2 1775805455 ধাওয়া
300 01790031626 19467911435834650 মাঃ মাফাে ল িসকদার ব জান গালাম আলী িসকদার 2 1752167091 ধাওয়া
301 01790031627 19567911435834887 আেলয়া বগম আেমনা খাতন মকবুল আলী হাওলাদার 2 1306937210 ধাওয়া
302 01790031628 19557911435833320 মাছাঃ রওশন আরা সােমত বানু আ লু আ জজ হাওলাদার 2 1791231220 ধাওয়া
303 01790031629 19557911435834646 আলম িসকদার কদভানু মুত পবন আলী িসকদার 2 1739909503 ধাওয়া
304 01790031630 19507911435834874 নূ ল ইসলাম িসকদার সুরাতন নছা দাদন আলী িসকদার 2 1706751747 ধাওয়া
305 01790031632 19557911435834518 মাঃ হা ন সরদার সিখনা বগম মিফজ সরদার 2 1721380890 ধাওয়া
306 01790031633 19487911435844558 হা ন তালুকদার আয়শা বগম আতাহার তালুকদার 2 1744256035 ধাওয়া
307 01790031635 19537911435834678 মিতয়ার রহমান ফিকর সামছন নছা আবদুল ম জদ ফিকর 2 1766441161 ধাওয়া
308 01790031636 19527911435833406 আ রু রহমন মধৃা হাসু িবিব আমেজদ মৃধা 2 1786149907 ধাওয়া
309 01790031639 19557911435834523 আবদুছ ছালাম হাওলাদার আেমনা খাতন আবদুল জ ার হাওলাদার 2 1930410188 ধাওয়া
310 01790031640 19467911435000001 আঃ আ জজ হাওলাদার মেনায়ারা বগম হােমজ উ ীন 2 1734726667 ধাওয়া
311 01790031641 19287911435835089 মাঃ ইউসুফ আলী সািফয়া বগম মইন উ ন 2 1761257154 ধাওয়া
312 01790031644 19457911435833405 আ লু হক হাওলাদার শামসুন নাহার আ লু কােদর হাওলাদার 2 1723312742 ধাওয়া
313 01790031646 19427911435834567 রােহলা বগম রােবয়া বগম এেছন উ ন তালুকদার 2 1767684469 ধাওয়া
314 01790031647 19427911435834765 আ লু আলী খান হায়তন নছা ছাদন আলী খান 2 1707934758 ধাওয়া
315 01790031648 19527911435834607 আ সু ছালাম িসকদার রািহমা বগম নাওবান আলী িসকদার 2 1738324841 ধাওয়া
316 01790031649 19477911435833207 মাশােরফ তালুকদার জি লা খাতন মেছর উ ন তালুকদার 2 1777325340 ধাওয়া
317 01790031650 19557911435833219 আ সু সালাম হাওলাদার ফােতমা বগম আহ দ হাওলাদার 2 1775279613 ধাওয়া
318 01790031652 19407911435834848 মাঃ এছাহাক আলী িসকদার সুরাতন নছা এনােয়ত আলী িসকদার 2 1307237118 ধাওয়া



319 01790031653 19507911435833056 আ সু ছাবাহান মীর ছােহরা খাতন ওয়ােজত মীরা 2 1779051809 ধাওয়া
320 01790031654 19537911435835140 মাঃ শাহ আলম হাওলাদার ছফুরা বগম হােছন আলী হাওলাদার 2 1783316767 ধাওয়া
321 01790031655 19487911435834524 সািফয়া বগম হােজরা বগম লহাজ উ ন হাং 2 1311615207 ধাওয়া
322 01790032104 19487911435835211 মাসাঃ পা ল বগম মাঃ লাল বানু িবিব অেরজ আলী হাওলাদার 2 1726848412 ধাওয়া
323 01790032113 19457911435834671 পা ল বগম ছােলহা বগম তেফল উ ন হাওলাদার 2 1707206384 ধাওয়া
324 01790032114 19477911435844351 সুধীর র ন গাইন সু রী বালা সুের  নাথ গাইন 2 1814569546 ধাওয়া
325 01790032122 19551517469729290 মাঃ আবু বকর িস ক জািমলা খাতন আবদুল গিন 2 1311726952 ধাওয়া
326 01790032126 19387911435834261 নূর মাহা দ মধৃা ফুলব  িবিব মাফাে ল মৃধা 2 1762397050 ধাওয়া
327 01790032131 19507911435833606 পা ল বগম আিছয়া বগম মহ ত আলী 2 1715337556 ধাওয়া
328 01790032132 19567911435833673 মেনায়ারা বগম হােজরা খাতন উ ল খান 2 1933819101 ধাওয়া
329 01790032138 19537911435835024 মাঃ ছাহরাফ হাওলাদার মাছাঃ মােজদা বগম অেজব আলী হাওলাদার 2 1305861886 ধাওয়া
330 01790032141 19537911435835021 মাঃ ছাবাহান হাওলাদার মাছাঃ ম জদা বগম মাঃ অেজবালী হাওলাদার 2 1799747651 ধাওয়া
331 01790032146 19527911435832990 আ সু ছালাম উিকল চানভ  িবিব হােসম উিকল 2 1912818984 ধাওয়া
332 01790032153 19437911435835093 মাছাঃ কদবানু বগম আেমনা খাতন চেহর উ ন হাওলাদার 2 1784412243 ধাওয়া
333 01790032172 19287911435833005 আ লু ওয়ােজদ তালূকদার আেমনা বগম তােছন তালুকদার 2 1735537739 ধাওয়া
334 01790032175 19572610457022558 মাসাঃ শািফয়া আ ার রােকমন মমতাজ উ ন 2 1753534548 ধাওয়া
335 01790043258 19437911435835631 কদভানু আেবজান িবিব আছেমাত আলী হাওলাদার 2 1728682619 ধাওয়া
336 01790053579 19507911435833198 খিলল িসকদার কিরমন নছা ফরমান িসকদার 2 1867285026 ধাওয়া
337 01790053580 19437911435833199 মাসুদা বগম আরপজান িবিব মুজাহার চাপরাশী 2 1728385340 ধাওয়া
338 01790053581 19487911435833571 দুলু বগম অপুল বগম এ াজ উ ীন 2 1782064630 ধাওয়া
339 01790053582 19554794510343004 মাঃ সুলতান আহেমদ সানা বান িবিব শাহাদাত আলী িশকদার 2 1721946446 ধাওয়া
340 01790053608 19577911435833534 জাহানারা বগম মিরয়ম মাতাহার আলী 2 1785932023 ধাওয়া
341 01790053611 19587911435833306 হািচনা বগম মিকণুর নছা ফকর আলী 2 1794444905 ধাওয়া
342 01790053626 19557911435833548 হীেরন িসকদার িচ ামিন রামচরন িসকদার 2 1735864485 ধাওয়া
343 01790053645 19427911435831271 মাছাঃ আিমেরান বগম সানা বড়ু মুজাফ্ফার আলী হাওলাদার 2 1771229919 ধাওয়া
344 01790053765 19417911435833642 সেক ার হাওলাদার জহরা মেহর উ ন হাওলাদার 2 1778855195 ধাওয়া
345 01790053766 19507911435833646 ফিরদা বগম নছরা খাতন এ  আলী 2 1787052819 ধাওয়া
346 01790053768 19407911435835102 মাঃ মাফা ল হাওলাদার ফুলসন িবিব মুজাফ্ফার আলী 2 1731372014 ধাওয়া
347 01790053769 19477911435834459 রািবয়া খাতন এনাতিন বগম সােয়জ উ ন িব াস 2 1763911842 ধাওয়া
348 01790053771 19497911435834716 আশরাপ হাওলাদার জািমনা খাতন মিমন উ ন হাওলাদার 2 1758681893 ধাওয়া
349 01790053772 19447911435833200 আিছয়া বগম রিহমুন নছা এছাক মা া 2 1749712260 ধাওয়া
350 01790053773 19527911435834707 জাহা ীর িসকদার আেনায়ার হােসন হােচন িসকদার 2 1986932567 ধাওয়া
351 01790053774 19557911435834584 বকুল বগম ভানু বগম নেছর আলী হাং 2 1706753013 ধাওয়া
352 01790053775 19397911435833032 আ লু জজীল মি ক হায়াতন নছা সুরাত মি ক 2 1719980756 ধাওয়া
353 01790053776 19577911435833308 ফুলসান িবিব আিচরন িবিব রাজা খান 2 1320445993 ধাওয়া
354 01790053777 19387911435833266 আ লু জিলল হািকমন নছা আমেজদ আলী হাওলাদার 2 1714281020 ধাওয়া
355 01790053781 19517911435833267 ছােলহা বগম জেবদা খাতন ওয়ােজদ আলী মধৃা 2 1755127181 ধাওয়া
356 01790053783 19577911435833380 মাছাঃ সিলনা বগম হািকমন নছা তজা ার আলী হাওলাদার 2 1771191610 ধাওয়া
357 01790053784 19547911435834296 মাসাঃ ছােলহা বগম গাল ভানু শিফজ উ ন হাওলাদার 2 1758681175 ধাওয়া
358 01790053785 19577911435833391 আেমনা খাতন সবুর জান িবিব হােমজ উ ীন হাওলাদার 2 1715646156 ধাওয়া
359 01790053788 19537911435835054 মাছাঃ জয়নব িবিব সানা ব  বগম মাকেলছ হাওলাদার 2 1319612992 ধাওয়া
360 01790053796 19437911435833173 হািলমা বগম জয়ফুল িবিব মেহর জামা ার 2 1715461365 ধাওয়া
361 01790053807 19377911435834751 মাঃ লাল িময়া হওলাদার ছিকনা বগম আইন উ ন হাওলাদার 2 1716188510 ধাওয়া
362 01790053809 19587911435834849 আেলয়া বগম হােজরা বগম আছমত আলী হাওলাদার 2 1742745365 ধাওয়া
363 01790053810 19487911435834664 বাদল িসকদার আেলয়া বগম নওবান িসকদার 2 1985646086 ধাওয়া
364 01790056412 19467911435833263 সুিফয়া বগম আয়শা খাতন হােমজ উ ন 2 1725462965 ধাওয়া
365 01790056416 19567911435831569 হািসনা বগম হািকমন িবিব হােতম কাজী 2 1760780020 ধাওয়া
366 01790056420 19427911435843803 মাঃ আিমর সরদার ময়না িবিব করম আলী সরদার 2 1714209087 ধাওয়া
367 01790056422 19557911435834379 মাছাঃ আেলয়া বগম মাছাঃ সূযবান নুরমহ দ হাওলাদার 2 ধাওয়া
368 01790056426 19357911435831225 মাঃ আকা র আলী কাজী লাল বড়ুয়া িবিব আছমত আলী কাজী 2 1839611574 ধাওয়া
369 01790056427 19527911435832466 হােজরা খাতন জিুমনা খাতন আেলফ খা 2 1788965986 ধাওয়া
370 01790056437 19517911435834502 ফােতমা বগম জেবদা খাতন মাহা ্দ আলী মি ক 2 1314676973 ধাওয়া
371 01790056444 19467911435833345 আেমনা খাতন জেবদা খাতন মাহা দ মি ক 2 1754997318 ধাওয়া
372 01790056841 8686498166 হােজরা বগম রােবয়া কােসম িমঞা 2 1795717783 ধাওয়া
373 01790064300 19387911435834953 আিছয়া খাতন ভানু বগম মাছেলম বপারী 2 1764942622 ধাওয়া
374 01790064307 19467911435832987 মাঃ হমােয়ত হাওলাদার ছাতিন বগম সরাজ উ ন হাওলাদার 2 1323021952 ধাওয়া
375 01790065848 19537911435833942 মাঃ ইউনুস আলী হাওলাদার হািলমা খাতন সিফলউ ন হাওলাদার 2 1703333643 ধাওয়া
376 01790065849 6435847709 মাঃ সেক ার ময়না িবিব মা াজ উ ীন হাওলাদার 2 1918020612 ধাওয়া
377 01790065854 19377911435834168 মাছাঃ মাকসুদা বগম জেবদা বগম আ লু আ  সরদার 2 1729554504 ধাওয়া
378 01790065855 19577911435833963 ফােতমা বগম ছিকনা িবিব জানাবািল ফরাজী 2 1787465201 ধাওয়া
379 01790065859 19567911435834962 খািদজা বগম ছােলহা বগম আবদুল গিন ফরাজী 2 1759739293 ধাওয়া
380 01790065862 19547911435836278 রােকয়া বগম নুরজাহান বগম কদম আলী খা 2 1744281624 ধাওয়া
381 01790065863 19507911435836021 সামসুননাহার তারা বানু মনাজ উ ন সরদার 2 1792473468 ধাওয়া
382 01790065864 19577911435836138 আিছয়া বগম নুর জাহান কােদর হাওলাদার 2 1790026255 ধাওয়া



383 01790065865 19327911435835557 জহরা খাতন লালব হােসম িসকদার 2 1793379636 ধাওয়া
384 01790065866 6850729226 মাঃ আঃ হাই গাজী আিকমুন নছা হােসন আলী 2 1706762863 ধাওয়া
385 01790065868 19527911435837101 মােলক হাওলাদার আিছয়া বগম চরাগ আলী 2 1719865390 ধাওয়া
386 01790065869 19567911435838451 নূর মাহ দ হাওলাদার নূর জাহান হােমদ হাওলাদার 2 1723370547 ধাওয়া
387 01790066011 5095450143 আ রু রব হাওলাদার সানা িবিব নূর মাহা দ হাওলাদার 2 1823370511 ধাওয়া
388 01790066013 19547911435843607 ছ ার নুরজাহান বগম আ জজরু রহমান মু ী 2 1972646301 ধাওয়া
389 01790066777 19377911435834038 মাঃ নু ল ইসলাম ফরাজী মাসাঃ লাল ব  বগম অেহজউ ন ফরাজী 2 1748618683 ধাওয়া
390 01790066778 19567911435833251 মীর নু ল হক ফািতমা িবিব মাবােরক আলী মীর 2 1792221728 ধাওয়া
391 01790066779 19527911435834402 মাঃ সাহাদাৎ ফরাজী রিহেমান নছা এছমাইল ফরাজী 2 1744877447 ধাওয়া
392 01790066780 19567911435833348 আ লু গিন হাওলাদার হােজরা খাতন আ লু হািকম হাওলাদার 2 1784800094 ধাওয়া
393 01790066781 19567911435833277 আ লু লিতফ মি ক সরবানু রেফজ উ ীন মি ক 2 1772943803 ধাওয়া
394 01790066782 19477911435835042 মাঃ জিলল হাওলাদার খেতজান িবিব মাঃ সায়জ  হাওলাদার 2 1798647799 ধাওয়া
395 01790069870 19567911435834651 আ সু ছালাম িসকদার লালমিত আ লু হােমদ িসকদার 2 1720463656 ধাওয়া
396 01790069871 19547911435834640 মাছাঃ ফািতমা বগম মিরয়ম বগম র ব আলী 2 1752902491 ধাওয়া
397 01790006866 19537911435834928 ছপুরা বগম সািফয়া বগম মইনউ ীন হাওলাদার 3 1757680949 ধাওয়া
398 01790007552 19447911435836288 নজ ল ইসলাম মাজ ুিবিব ওহাজ উ ন হাওলাদার 3 1719447559 ধাওয়া
399 01790009839 19407911435836304 আ লু লিতফ হাওলাদার ফািতমা বগম আ সু ছ ার হাওলাদার 3 1308659097 ধাওয়া
400 01790009847 19427911435835479 আ লু কােদর মা া কিরমুে ছা মাহন মা া 3 1312491441 ধাওয়া
401 01790009865 19557911435835572 ম জবর রহমান খান আেমনা খাতন মাতাহার আলী খান 3 1323979515 ধাওয়া
402 01790009877 19427911435835255 ফকরউ ীন হাওলাদার দুধেমেহর িসরাজ উ ীন হাওলাদার 3 1305703424 ধাওয়া
403 01790009882 19477911435836047 আ লু কােদর হাওলাদার ই াতন িবিব মকবুল আলী হাওলাদার 3 1300397658 ধাওয়া
404 01790009895 19557911435835264 রািবয়া বগম নুরজাহান ঈ ল চৗিকদার 3 1784515709 ধাওয়া
405 01790009907 19527911435835382 মেনারা বগম বকুল বগম মািমন উ ন 3 1315321159 ধাওয়া
406 01790009926 19417911435836291 আলী আকবর হাওলাদার মাজ ুিবিব ওহাজ উ ন হাওলাদার 3 1323978982 ধাওয়া
407 01790009938 19477911435836153 হািনফ হাওলাদার সূয  বান রেফজ উ ন হাওলাদার 3 1796357074 ধাওয়া
408 01790009944 19477911435836355 অিলউ াহ জলবানু হােছন আলী হাওলাদার 3 1762429888 ধাওয়া
409 01790009949 19527911435835721 মাঃ ফজলুল হক হাওলাদার মাসাঃ লাল ব হােচন আলী হাওলাদার 3 1748787510 ধাওয়া
410 01790010176 19377911435835728 মাঃ জালাল হাওলাদার আেমনা খাতন হােফজ উ ীন হাওলাদার 3 1788772629 ধাওয়া
411 01790010179 19407911435836014 কাজী বলােয়ত হােসন চান ব কাজী হােছন উ ন 3 1314677034 ধাওয়া
412 01790010183 19227911435835450 মাহা দ আলী হাওলাদর মুত ফুলব  বগম আইজ উ ীন হাওলাদর 3 1823370661 ধাওয়া
413 01790010186 19397911435836100 মাঃ ই ািহম হাওলাদার রেবজান িবিব আহ দ আলী 3 1721630505 ধাওয়া
414 01790010188 19437911435836196 আ লু মা ান হাওলাদার গালাপ জান আ লু গিন হাওলাদার 3 1757681959 ধাওয়া
415 01790010189 19537911435836351 সাহরাব হাওলাদার হােজরা বগম মেফজ হাওলাদার 3 1760495571 ধাওয়া
416 01790010190 19327911435835276 ইসমাইল হাওলাদার ছবুরা হােমদ চৗিকদার 3 1823370241 ধাওয়া
417 01790010192 19527911435835730 মাঃ তয়বুর রহমান আেনায়ারা বগম আ লু লিতফ হাওলাদার 3 1749879040 ধাওয়া
418 01790010194 19527911435836142 আ লু হাই হাওলাদার লাল বানু গিন হাওলাদার 3 1823375762 ধাওয়া
419 01790010200 19477911435836102 আ লু ম ান হাওলাদার আেমনা বগম আবুল হােশম হাওলাদার 3 1993109218 ধাওয়া
420 01790010207 19537911435836314 আবু বকর হাওলাদার উরফুল বগম বে  আলী হাওলাদার 3 1757677691 ধাওয়া
421 01790010212 19337911435836250 মঞ্জ ুরানী হাওলাদার চা বালা ম ল িনেরাধ ম ল 3 1757677433 ধাওয়া
422 01790010213 19527911435835754 মাঃ ইসমাইল হাওলাদার পবান িবিব মাদাে র আলী হাওলাদার 3 1751570439 ধাওয়া
423 01790010216 19507911435835253 ছাবাহান হাওলাদার লালব  বগম মেহর উ ীন হাওলাদার 3 1757682348 ধাওয়া
424 01790010815 19297911435836096 এছাহাক হাওলাদার সানা বান গফুর হাওলাদার 3 1708906648 ধাওয়া
425 01790010821 19507911435836175 সুরমা বগম জেবদা বগম আ লু আলী মা া 3 1728477255 ধাওয়া
426 01790010826 19517911435836320 ইি স হাওলাদার রােকয়া খাতন আ লু হােমদ হাওলাদার 3 1796899910 ধাওয়া
427 01790010841 19467911435836038 আেমনা বগম ব  জান নওয়াব আলী কাজী 3 1757716366 ধাওয়া
428 01790010853 19327911435835526 মাঃ হােসন হাওলাদার জ াতে ছা এেছন উ ন হাওলাদার 3 1757738029 ধাওয়া
429 01790010860 19557911435836002 িহেরাে ছা মাছমা বগম আঃ লিতফ খান 3 1795427307 ধাওয়া
430 01790010920 19567911435834955 রা জয়া বগম মািনকজান বগম হােতম মা া 3 1301775504 ধাওয়া
431 01790011860 19587911435836354 হািলমা বগম সয়দুেনছা বগম রহমান খানঁ 3 1746217653 ধাওয়া
432 01790011861 19477911435835342 মাফাে ল তালুকদার ফুলবানু বগম হােচন তালুকদার 3 1757737112 ধাওয়া
433 01790011862 19577911435835370 রানী বগম হােজরা বগম আহা দ মধৃা 3 1608126236 ধাওয়া
434 01790011863 19527911435835751 আ লু জিলল হাওলাদার হােজরা বগম মাকেলজরু রহমান 3 1795429093 ধাওয়া
435 01790017397 19507911435836049 মাঃ িছ কুর রহমান ই াতন িবিব মকবুল আলী হাওলাদার 3 1823373281 ধাওয়া
436 01790017403 19527911435835731 মাঃ মাছেলম খানঁ সােহরা খাতন ইয়ািছন খানঁ 3 1708796971 ধাওয়া
437 01790017405 19517911435836185 হািলমা খাতন হােজরা খাতন আচমত আলী হাওলাদার 3 1325396623 ধাওয়া
438 01790017407 19537911435836046 মেনায়ারা বগম লাল ব দাদন আলী হাওলাদার 3 1742623716 ধাওয়া
439 01790017408 19577911435836099 আপতা ন বগম সরফুর বগম আমেজদ সরদার 3 1771490300 ধাওয়া
440 01790017409 19487911435836474 মাঃ আমেজদ হােসন ছিকনা খাতন চরাগালী হাং 3 1795831412 ধাওয়া
441 01790017410 19527911435835855 বােরক হাওলাদার সুরােতান নছা সজ ন হাওলাদার 3 1749248855 ধাওয়া
442 01790017412 19527911435835492 হােমদ মা া রিহমা বগম ওসমান মা া 3 1777908258 ধাওয়া
443 01790018315 19527911435836086 জাহানারা বগম লাল ব আ লু কিরম হাওলাদার 3 1763847722 ধাওয়া
444 01790019694 19477911435835820 ছাবাহান খান লালব  বগম জয়নাল খান 3 1726238701 ধাওয়া
445 01790020368 19507911435836024 কাজী আ াফ আলী জেবদা বগম কাজী হািফজ উ ন 3 1754015170 ধাওয়া
446 01790020379 19537911435835938 হিরয়া বগম মহ ন নছা চাে  আলী সরদার 3 1736854395 ধাওয়া



447 01790021672 7787935985 মাঃ ইউনুচ আলী মা া কিরমুে ছা মাহন মা া 3 1726246509 ধাওয়া
448 01790021717 19427911435835368 আ লু জ ার খান সুিফয়া খাতন মহ দ আলী 3 1758681302 ধাওয়া
449 01790021810 19427911435833430 মুজাে ল জামা ার কুলসুম বগম মাসেলম আলী জামা ার 3 1741782015 ধাওয়া
450 01790021874 19427911435834155 মাছাঃ পা ল বগম জনাতনেনছা বগম আফেছর হাওলাদার 3 1731702803 ধাওয়া
451 01790021890 19457911435834358 মাসাঃ ফুলভানু তাকাবজান িবিব লহাজউ ীন িশকদার 3 1795428704 ধাওয়া
452 01790021896 19427911435833153 নুরজাহান বগম আেলকজান িবিব জলুমত খান 3 1738124804 ধাওয়া
453 01790021915 19577911435835373 তয়বা বগম আেমনা বগম আতাহার আলী 3 1723216829 ধাওয়া
454 01790031518 19527911435836044 মাঃ হল আমীন কাজী সবুরজান বগম লহাজ উ ন কাজী 3 1729855501 ধাওয়া
455 01790031521 19527911435835352 আিমেরান নছা সানা বান আতাহার মা া 3 1757133171 ধাওয়া
456 01790031524 19477911435835433 আেলয়া বগম বানু বগম কিরম মু ী 3 1978027798 ধাওয়া
457 01790031527 9145622768 হািচনা বগম রািবয়া খাতন মকবুল হােসন আকন 3 1723275080 ধাওয়া
458 01790031529 19547911435835220 আ লু জ ার তালুকদার লাল ব  বগম কদম আলী তালুকদার 3 1939155787 ধাওয়া
459 01790031531 19527911435835745 মাঃ মাশােরফ হাওলাদার কইতির বগম মাকেছদ আলী হাওলাদার 3 1725439518 ধাওয়া
460 01790031535 19417911435835330 কােদর তালুকদার লালব  বগম মা াজ উ ীন তালুকদার 3 1766049202 ধাওয়া
461 01790031537 19577911435835566 পা ল বগম চান ব  িবিব আহ দ আলী মৃধা 3 1713670682 ধাওয়া
462 01790031539 19437911435836238 ি তীশ চ  তালুকদার িবেনািদনী তালুকদার লিলত কুমার তালুকদার 3 1710622016 ধাওয়া
463 01790031540 19417911435836107 মাঃ তােজল ইসলাম ফুল ব আবুল হােসন হাং 3 1782605255 ধাওয়া
464 01790031541 19437911435836310 মাঃ ম জবুর রহমান জিমনা খাতন মুজাফ্ফর হাওলাদার 3 1300216380 ধাওয়া
465 01790031543 19517911435836197 আেলয়া বগম িপয়া বগম িসরাজ হাওলাদার 3 1755096753 ধাওয়া
466 01790031544 19527911435835584 আেমনা বগম আয়শা বগম ইউসুফ হাওলাদার 3 1323431126 ধাওয়া
467 01790031548 19527911435836308 কাওছার হাওলাদার আি য়া বগম আ রু রিশদ হাওলাদার 3 1739417026 ধাওয়া
468 01790031550 19537911435836303 রিহমা বগম আিছয়া বগম অেহজ উ ন হাওলাদার 3 1641447311 ধাওয়া
469 01790031551 19577911435836172 রািহলা বগম আেমনা বগম আমেজদ হাওলাদার 3 1749785972 ধাওয়া
470 01790031553 19537911435836180 আ লু বােরক হাওলাদার জিুমনা খাতন মুজাফ্ফার হাওলাদার 3 1776535294 ধাওয়া
471 01790031554 19437911435835936 মাঃ মাকেছদ সরদার মেহ নেনছা চাে  আলী সরদার 3 1739890893 ধাওয়া
472 01790031556 19537911435835937 মাছাঃ আেলয়া বগম জয়ফুল বগম মাকদাে র আলী 3 1778041733 ধাওয়া
473 01790043259 19367911435000001 মােলকা জয়নব িবিব আসমত আলী তালুকদার 3 1709800636 ধাওয়া
474 01790043260 19477911435836169 নু ল ইসলাম সূয বান রেফজ উ ন হাওলাদার 3 1787794618 ধাওয়া
475 01790043261 19577911435836137 মনজ ু বগম রা জয়া বগম রাজা আলী জম ার 3 1759735172 ধাওয়া
476 01790053578 19557911435836366 ম আলী হাওলাদার হাসমাতন বগম আফতার উ ন হাওলাদার 3 1732088669 ধাওয়া
477 01790053607 19577911435835485 দুলু বগম চান ব মাফাে ল িসকদার 3 1755410307 ধাওয়া
478 01790053609 19467911435836188 আ লু ওহাব হাওলাদার হাচমাতন খাতন আপতার উ ন হাওলাদার 3 1763816225 ধাওয়া
479 01790053620 19377911435835346 আয়শা খাতন জািমলা খাতন জ াত আলী 3 1780013194 ধাওয়া
480 01790053621 19577911435835288 কুলসুম বগম মেরজান গালাপ খান 3 1930091185 ধাওয়া
481 01790053623 19457911435836316 পা ল বগম রােকয়া বগম তানেজর আলী সরদার 3 1757715987 ধাওয়া
482 01790053624 19577911435836103 কিহনুর বগম আিছয়া বগম মুজাহার আলী তালুকদার 3 1709802400 ধাওয়া
483 01790053625 19527911435835975 মাঃ আিমর মি ক জেবদা খাতন মুজাফ্ফর মি ক 3 1726011304 ধাওয়া
484 01790053632 19557911435836205 মাঃ হািনফ হাওলাদার হাসমাতন বগম আপতাব উ ন হাওলাদার 3 1741211104 ধাওয়া
485 01790053644 19557911435836088 মাসাঃ কােমলা বগম রােবয়া বগম হােছন হাওলাদার 3 1608126244 ধাওয়া
486 01790053721 19337911435835997 মাঃ জিলল হাওলাদার জেবদা বগম আ লু জ ার হাওলাদার 3 1761844160 ধাওয়া
487 01790053725 19577911435836352 িপয়ারা বগম বকুল বগম মাফাে ল ফরা জ 3 1730641675 ধাওয়া
488 01790053757 19577911435836141 মমতাজ বগম হািমদা বগম আ লু মাতােলব আকন 3 1781215743 ধাওয়া
489 01790053758 19477911435836313 ফিরদা বগম জয়নব িবিব আফতার উ ন খান 3 1823375883 ধাওয়া
490 01790053759 19447911459855978 সুধীর র ন রায় সৗদািমিন রজনী কা  রায় 3 1726305542 ধাওয়া
491 01790053760 19577911435836098 মাসাঃ হািছনা বগম ফািতমা বগম হােমজ গাজী 3 1786154008 ধাওয়া
492 01790053761 19557911435835547 মাঃ কা ন আলী হাওলাদার ছাট গদী মাঃ কােসম ফরাজী 3 1748860843 ধাওয়া
493 01790053762 19527911435835272 আয়শা বগম তাকাবজান িবিব মেছল উ ীন হাওলাদার 3 1764333484 ধাওয়া
494 01790053763 19557911435835440 ফা ক তালুকদার দুলু বগম দাদন আলী তালুকদার 3 1755408519 ধাওয়া
495 01790053764 19557911435835706 আ সু ছালাম চান ব নূর মাহা দ হাওলাদার 3 1793379708 ধাওয়া
496 01790053800 19557911435836054 আ লু জিলল হাওলাদার কুলসুম বগম কােছম আলী হাওলাদার 3 1757174967 ধাওয়া
497 01790056394 19527911435835506 আ সু ছালাম হাওলাদার নুরজাহান বগম আ লু কােদর হাওলাদার 3 1935758663 ধাওয়া
498 01790056397 19527911435835278 নূরজাহান বগম আেমনা খাতন কােসম আলী 3 1916768697 ধাওয়া
499 01790056398 19527911435835523 শাহজাহান হাওলাদার আি য়া বগম হােসম হাওলাদার 3 1743589220 ধাওয়া
500 01790056413 19477911435835287 আ রু রিশদ জয়েনাব িবিব মা াজ উ ন 3 1996651815 ধাওয়া
501 01790056419 19497911435000001 আ লু লিতফ মাসাঃ জহরা খাতন আইউব আলী িশকদার 3 1731244534 ধাওয়া
502 01790056440 19507911435836218 িকরন বালা কুসুমী রানী হাওলাদার িনিশ কা  হাওলাদার 3 1771892480 ধাওয়া
503 01790056451 19557911435835949 হািমদা বগম কা ন িবিব আতাহার আলী খান 3 1790040933 ধাওয়া
504 01790064296 19487911435834847 সুিফয়া খাতন ফুলব মাতাহার হাওলাদার 3 1745582002 ধাওয়া
505 01790064297 19537911435835143 মাসাঃ শফালী বগম জয়ফুল িবিব তফেছর আকন 3 1787468896 ধাওয়া
506 01790064301 19507911435835884 মাঃ মাহািসন সরদার মেহ ন নছা চাে  আলী সরদার 3 1710128047 ধাওয়া
507 01790064302 19577911435835222 সুিফয়া বগম আমেজতে ছা হােমজ উ ীন তালুকদার 3 1763377568 ধাওয়া
508 01790064304 19482696654280063 মাঃ খিললুর রহমান হােজরা বগম মুখেলছ হাওলাদার 3 1724746772 ধাওয়া
509 01790064305 19527911435835625 আ লু আ জজ হাওলাদার ফুলব আবুল হােসন হাওলাদার 3 1319613055 ধাওয়া
510 01790064317 19547911435000005 মাসাঃ আেলয়া বগম কদভানু সাবাহান ফরাজী 3 1310873719 ধাওয়া



511 01790065850 19437911435833605 জয়নাল জমা ার জিমলা খাতন জ াত আলী 3 1708774829 ধাওয়া
512 01790065852 19357911435833236 আ লু হািকম গহাওলাদার লালব বােজম উ ীন হাওলাদার 3 1323786729 ধাওয়া
513 01790065853 19437911435834862 আ লু আ জজ িসকদার স পজান আেফজউ ীন িসকদার 3 1716445148 ধাওয়া
514 01790065858 19527911435834398 মাহ াদ আলী হাওলাদার মাসাঃ জাবায়দা বগম আলফাজ উ ন হাওলাদার 3 1754385535 ধাওয়া
515 01790065860 19387911435835962 মাঃ ফজলুল হক হাওলাদার জলবুন িবিব হািমদ হাওলাদার 3 1794591745 ধাওয়া
516 01790065867 6905826977 হমােয়ত উ ন খান মতৃ হা ে ছা বগম মতৃ ফরমান আলী খান 3 1726000141 ধাওয়া
517 01790065870 19567911435838153 আঃ গফ্ফার হাওলাদার শােকেরান হযরত আলী হাওলাদার 3 1705618708 ধাওয়া
518 01790065902 19567911435831551 আ লু হাই তাকাবজান মুজাফ্ফর হাওলাদার 3 1748660181 ধাওয়া
519 01790069872 19477911435835146 মাছাঃ ছতারা বগম ব  জান িবিব গালামালী িসকদার 3 1312625981 ধাওয়া
520 01790015764 19567911435837375 পু  রানী মানদা িনেরাদ িবহারী 4 1741506643 ধাওয়া
521 01790015769 19377911435837064 দেলায়ার হােসন সােহরা বগম গিন শরীফ 4 1704833721 ধাওয়া
522 01790015779 19327911435837113 রহমান খিলফা হািলমন বগম আহ দ খিলফা 4 1703886097 ধাওয়া
523 01790015782 19297911435000002 জােমনা খাতন সূয বান বাবু খান 4 1706212166 ধাওয়া
524 01790015785 19477911435837049 রহীমা নছা সােমরত িবিব মাতাহার হাওলাদার 4 1757717753 ধাওয়া
525 01790015789 19377911435836527 রািহমা সানাব ফয়জ ন 4 1795113122 ধাওয়া
526 01790015792 19427911435836974 আবদুল ম জদ সরদার হােজরা খাতন মুজাহার আলী সরদার 4 1757717402 ধাওয়া
527 01790015796 19327911435836487 আবুল কােশম খান লাল ব নওয়াব আলী খান 4 1319612411 ধাওয়া
528 01790015799 19377911435836502 রােকয়া বগম ফািতমা আ লু কােদর হাওলাদার 4 1792229133 ধাওয়া
529 01790015805 19487911435838563 সুলতান খানঁ জয়নব িবিব মা াজ খান 4 1316460366 ধাওয়া
530 01790015811 19457911435837761 সুধীর র ন বল িচ া দবী িনেরাদ িবহারী 4 1795467934 ধাওয়া
531 01790015813 19427911435837100 আেনায়ারা বগম নুরজাহান গহর আলী 4 1775697347 ধাওয়া
532 01790015814 19427911435836540 সকা ার হাওলাদার জহরা খাতন শরাজউ ন 4 1768224229 ধাওয়া
533 01790015816 19547911435836968 রিহমা বগম ফুলব ময়ন ীন হাওলাদার 4 1757726988 ধাওয়া
534 01790015819 19477911435836939 আ সু ছাবাহান জািমনা বগম িহ ুল উ ন 4 1765575053 ধাওয়া
535 01790015827 19427911435836935 ময়নু ীন হাওলাদার ময়না শরাজ ীন 4 1304004679 ধাওয়া
536 01790015828 19427911435837044 রা জয়া বগম তাকাপজান ওসমান খান 4 1757684438 ধাওয়া
537 01790015830 19567911435837493 িফেরাজা বগম ময়না িবিব গিন িসকদার 4 1761919137 ধাওয়া
538 01790015831 19477911435836570 ছােয়নুর নেহ ন সকা ার 4 1757131269 ধাওয়া
539 01790015833 19457911435836843 হািছনা বগম প ী িবিব লাল িময়া 4 1752879063 ধাওয়া
540 01790015834 19327911435836580 গাল ব মােজদা বগম আকু র হাওলাদার 4 1729439271 ধাওয়া
541 01790015835 19437911435837534 খােলক মু ী জিরনা খাতন সকা ার আলী 4 1823372838 ধাওয়া
542 01790015836 19527911435836792 আ লু হািমদ উরফুল কােসম আলী 4 1789180240 ধাওয়া
543 01790015837 19557911435837176 আ লু গফ্ফার মীর আি য়া খাতন ছাদন আলী মীর 4 1710350395 ধাওয়া
544 01790015839 19567911435833261 আ সু সালাম সাহা বানু ওয়ােজদ আলী 4 1788648266 ধাওয়া
545 01790015843 19532617695139855 মাঃ আ জজলু হক ফুল বানু মকবুল হােসন ফরাজী 4 1735197613 ধাওয়া
546 01790016228 19537911435836817 হািববুর রহমান এরাতন িবিব গফুর হাওলাদার 4 1823369380 ধাওয়া
547 01790016237 19487911435837032 আ লু ম জদ নজীরন নছা মাসেলম শরীফ 4 1743792735 ধাওয়া
548 01790016242 19367911435836803 িরনা বগম সুয বান হােমজ 4 1792765016 ধাওয়া
549 01790016248 19427911435836533 মাঃ সজউ ন মুত আরব জান মেহর উ ন 4 1608126455 ধাওয়া
550 01790016256 19467911435837352 িবেসাকা রানী জািমনী ভালনাথ িম ী 4 1776732180 ধাওয়া
551 01790016940 19547911435837424 িনমল হাওলাদার িবজয়ল ী দেব  হাওলাদার 4 1716852645 ধাওয়া
552 01790016948 19457911435836823 ফুলব  বগম আয়তন িবিব ধলু 4 1763655315 ধাওয়া
553 01790016951 19477911435837447 ম থ র ন বড়াল িবেনাদীিন চ  কা  বড়াল 4 1748132501 ধাওয়া
554 01790016955 19567911435836900 মাসাঃ পা ল বগম সানাবান ম জদ ফরাজী 4 1746768323 ধাওয়া
555 01790016960 19457911435836752 আলী আকবর জিরনা মুজাফ্ফর 4 1716907441 ধাওয়া
556 01790016963 19457911435836903 মাঃ ফজলুল হক সরদার জয়ফুল বগম জানাব আলী 4 1748597761 ধাওয়া
557 01790016970 19377911435837433 মিন নাথ বল মেহ রী রানী লিলত কুমার বল 4 1719741926 ধাওয়া
558 01790016976 19587911435836796 রােবয়া বগম মধু মালা শাকাওয়াত 4 1792505164 ধাওয়া
559 01790016981 19377911435837462 কৃ  কা  িম ী মালতী রানী চ কা  িম ী 4 1782884514 ধাওয়া
560 01790016985 19497911435837098 িফেরাজা বগম খােদজা বগম মুনসুর মু ী 4 1608126286 ধাওয়া
561 01790016986 19487911435836448 ফুল িময়া মহরজান মনাজউ ন 4 1323633047 ধাওয়া
562 01790017003 19527911435836812 ফািতমা বগম হােজরা মিমন উ ীন 4 1709114644 ধাওয়া
563 01790017006 19327911435836568 লালিময়া সবুরজান হােছন উ ন 4 1726693753 ধাওয়া
564 01790017011 19427911435836515 ম জবর আকন আেমনা খাতন আঃ গিন আকন 4 1823369952 ধাওয়া
565 01790017014 19417911435837201 ফজলুল হক হাওলাদার মহারজান িবিব মেছর হাওলাদার 4 1790715145 ধাওয়া
566 01790017017 19557911435837126 মািনক হাওলাদার জয়ফুল িবিব মরাজ উ ীন হাওলাদার 4 1767947467 ধাওয়া
567 01790017019 19507911435837336 শাি  রািন সুকুমারী মেহ  হাওলাদার 4 1776473385 ধাওয়া
568 01790017029 19447911435837415 বকুল বালা সুলবালা িনলকা  বড়াল 4 1742210277 ধাওয়া
569 01790017832 19557911435837504 চ ু হাওলাদার সুিফয়া বগম আমজাদ আলী 4 1758769228 ধাওয়া
570 01790018351 19427911435836547 রহমান ছিফয়া মেছল 4 1778799524 ধাওয়া
571 01790020394 19477911435837157 শািপয়া বগম আিমনা বগম আ জজ হাওলাদার 4 1779415956 ধাওয়া
572 01790027165 19557911435836814 িফেরাজা বগম বকুল নছা সুলতান মাহমুদ 4 1736302371 ধাওয়া
573 01790030842 19577911435837046 ছােলহা বগম শািফয়া আ লু ম জদ 4 1738674426 ধাওয়া
574 01790030843 19547911435836477 মাঃ হমােয়ত উ ন খানঁ সুরাতন নছা অেরচ আলী খানঁ 4 1729872600 ধাওয়া



575 01790030844 19477911435837607 নছরা বগম পি  িবিব আছমত আলী 4 1743203467 ধাওয়া
576 01790030846 19477911435836567 আ লু ম জদ জয়ফুল শরাজ ন 4 1727280337 ধাওয়া
577 01790030847 19377911435837569 মাঃ আমেজদ হােসন মীর জিমলা খাতন মাবারক আলী 4 1726293652 ধাওয়া
578 01790030848 19547911435836940 চানব  বগম জিমনা খাতন লহাজ মৃধা 4 1795468929 ধাওয়া
579 01790030849 19427911435836554 আিচয়া রেবজান আছমত আলী 4 1795455692 ধাওয়া
580 01790030851 19517911435836827 আ লু খােলক আেনায়ারা হািমদ 4 1720690689 ধাওয়া
581 01790031478 19477911435837065 আয়শা মােজদা বগম ফজলুল হক 4 1757045443 ধাওয়া
582 01790031581 19587911435836453 মাহাবুবা যয়নব বগম এমদাদ হােসন 4 1786082363 ধাওয়া
583 01790032763 19482611038825678 সামছর নাহার রিহমা বগম মাঃ আছমত আলী 4 1792819943 ধাওয়া
584 01790053583 19402613451000010 মাঃ না ু হাওলাদার সিকনা বগম এলফাজ উ ন হাওলাদার 4 1750169565 ধাওয়া
585 01790053793 19477911435837149 আবদুল জিলল সরদার রািহমা বগম জ ার সরদার 4 1715324349 ধাওয়া
586 01790053794 19447911435000006 শাহাভানু রিহমন নসা আসমত আিল হাং 4 1764967536 ধাওয়া
587 01790053802 19587911435836809 আিছয়া বগম সফুরা আমেজদ 4 1721021850 ধাওয়া
588 01790053803 19407911435837335 যতী  নাথ হাওলাদার সারদীিন রােজ  নাথ হাওলাদার 4 1756682815 ধাওয়া
589 01790056417 19527911435836852 ছ ার হাওলাদার শািফয়া বগম নুরেমাহা দ 4 1786134676 ধাওয়া
590 01790056462 19577911435836644 ছােলহা বগম ছােবতন মহ দ আলী 4 1723371359 ধাওয়া
591 01790056836 19467911435837405 সুভাষীিন বড়াল অসম ার নেগন সম ার 4 1774996096 ধাওয়া
592 01790056837 19537911435837428 ক না রানী সানাল ী িবেনাদ িবহারী 4 1757325870 ধাওয়া
593 01790064721 19557911459847822 মাছাঃ হািলমা বগম ছরাতন নছা সকা ার খা ঁ 4 1736390248 ধাওয়া
594 01790064725 19477911435839512 পা ল বগম নুরজাহান বগম সু র আলী হাওলাদার 4 1736618834 ধাওয়া
595 01790065851 19587911435833661 সতারা বগম কুলসুম িবিব হােশম খান 4 1767466388 ধাওয়া
596 01790065861 19527911435835400 আ লু কু ুস হাওলাদার ময়না িবিব আ লু জিলল হাওলাদার 4 1716597157 ধাওয়া
597 01790066010 19577911435831147 মাছাঃ রােকয়া বগম মাছাঃ রােবয়া বগম শাহাদৎ হাওলাদার 4 1323431125 ধাওয়া
598 01790066012 19457911435836999 মাছাঃ হািলমা বগম লাল ব  িবিব মাঃ ছিফল উ ীন তালুকদার 4 1761595288 ধাওয়া
599 01790066015 19577911435835319 িপয়ারা বগম ফািতমা বগম মাবারক আলী 4 1309363011 ধাওয়া
600 01790066082 19577911447769977 হািলমা বগম আেনায়ারা হােশম তালুকদার 4 1708333713 ধাওয়া
601 01790004500 19577911435837841 শীলা রাণী চা বালা িনবরন হালদার 5 1710283003 ধাওয়া
602 01790004503 19527911435838227 আ লু কু ুছ আকন আিছয়া খাতন আ লু হািকম আকন 5 1786585391 ধাওয়া
603 01790004505 19277911435837741 ধীের নাথ হাওলাদার কািল তারা কািতক চ 5 1756932090 ধাওয়া
604 01790004508 19377911435837932 মাতালী হামজাতন নছা জানালী খা ঁ 5 1823374766 ধাওয়া
605 01790004512 19437911435838549 আ াফ আলী হাওলাদার নুেরন নছা মাসেলম হাওলাদার 5 1608126453 ধাওয়া
606 01790004672 19477911435837965 আ লু কােদর ফিকর আেমনা খাতন তফেছর আলী ফিকর 5 1709909191 ধাওয়া
607 01790005090 19427911435837809 সািব ী রানী শীল সেরািদনী ন  কুমার শীল 5 1746448348 ধাওয়া
608 01790005873 19507911435837623 মাঃ না া ফিকর নূরবানু খাতন মেছর আলী ফিকর 5 1790371846 ধাওয়া
609 01790005879 19467911435837696 পা ল রানী িবেনািদনী রানী িনত ান  বপারী 5 1709542487 ধাওয়া
610 01790005884 19577911435837815 পুতল রানী জ বালা লিলত কুমার শীল 5 1799922929 ধাওয়া
611 01790006027 19437911435838468 কুলসুম নুরজাহান আ জজরু রহমান 5 1712057722 ধাওয়া
612 01790006036 19527911435838107 হােসম খান জয়নব িবিব ইসমাইল খান 5 1757680715 ধাওয়া
613 01790006048 19547911435837726 নের  নাথ হাওলাদার কািল তারা কািতক চ  হাওলাদার 5 1721368619 ধাওয়া
614 01790006054 19437911435838522 আ রু রিশদ মৃধা ফুলেমেহর সজ ন মধা 5 1723068699 ধাওয়া
615 01790006065 19457911435837643 নিমতা রানী রায় শ ামলী সাধক সূয সাধক 5 1792343751 ধাওয়া
616 01790006077 19527911435837711 পুিলন হাওলাদার মােনাদা রানী কলাশ চ  হাওলাদার 5 1770631991 ধাওয়া
617 01790006082 19437911435838603 হােজরা খাতন রািবয়া খাতন নওয়াব আলী 5 1781838279 ধাওয়া
618 01790006086 19257911435837678 িনেরাদ িবহারী হালদার কুেমািদনী হিরচরণ 5 1758716983 ধাওয়া
619 01790006102 19487911435838538 সাহাজাহান হাওলাদার লাল ব বাকা আলী 5 1786292630 ধাওয়া
620 01790006113 19557911435838318 ির জয়া বগম চানব  বগম মকবুল হাওলাদার 5 1716027750 ধাওয়া
621 01790008420 19477911435838043 মাঃ রিশদ হাওলাদার জিরনা খাতন মিমন উ ন হাওলাদার 5 1731194044 ধাওয়া
622 01790008424 19477911435838131 আলী আহ দ হাওলাদার আয়শা বগম দাদন আলী হাওলাদার 5 1675888044 ধাওয়া
623 01790008429 19377911435838124 নূ ল হক হাওলাদার কিরেমান কােছম আলী হাওলাদার 5 1789879762 ধাওয়া
624 01790010829 19557911435837789 আবজাল মৃধা উরফুল িবিব িহং ল উ ন মধৃা 5 1705618842 ধাওয়া
625 01790010847 19457911435838071 আ লু হাই আকন চানব আতাহার উ ন আকন 5 1761799283 ধাওয়া
626 01790010863 19567911435837725 আভা রানী সানা ল ী পারশ হাওলাদার 5 1731531649 ধাওয়া
627 01790011332 19522693014973374 মাঃ আলতাব হােসন জাহানারা বগম আ লু সামাদ 5 1758535935 ধাওয়া
628 01790012763 19397911435838122 মাঃ হািববুর রহমান জেলমান িবিব বাকাআলী হাওলাদার 5 1724995164 ধাওয়া
629 01790012767 19477911435838256 ইউছবালী হাওলাদার আরব জান িবিব মেফজ উ ন হাওলাদার 5 1776562912 ধাওয়া
630 01790012774 19474795129499487 মানছরা বগম রিহমা বগম হাসান হাওলাদার 5 1797348422 ধাওয়া
631 01790012778 19410695106143987 মাঃ ইসমাইল হাওলাদার আরবজান িবিব মেফজ উ ন হাং 5 1718533187 ধাওয়া
632 01790012783 19387911435837634 আ লু ম ান ফিকর ফুলমিত মাবােরক ফিকর 5 1320445961 ধাওয়া
633 01790012786 19357911435838362 আি য়া বগম গালাপ জান আবদুল ওয়ােহদ কাজী 5 1728998893 ধাওয়া
634 01790012788 19457911435837735 িখেরাদ চ  গাম া মায়া ল ী দািরকা নাথ গাম া 5 1718764325 ধাওয়া
635 01790012795 19427911435838518 আঃ হািমদ মৃধা আেনায়ারা বগম আঃ গিন 5 1757680359 ধাওয়া
636 01790012806 19477911435838395 আিছয়া বগম জরাতন মকবুল হাওলাদার 5 1723708831 ধাওয়া
637 01790013234 19437911435838511 আ লু ম ান মৃধা জয়নব মা াজ ী 5 1726666842 ধাওয়া
638 01790013239 19497911435838183 আ লু জিলল আেলেতান লহাজ উ ন তালুকদার 5 1741211029 ধাওয়া



639 01790015829 19577911435837719 িসতাংগীনী হাওলাদার আভারানী িব জ  নাথ 5 1757683383 ধাওয়া
640 01790017078 19387911435837646 সে াষী রানী পূন  ল ী গাম া িনমাই গাম া 5 1729545254 ধাওয়া
641 01790017447 19527911435837754 অমূল  কুমার হাওলাদার সুর বালা নগর বাসী 5 1712875557 ধাওয়া
642 01790017449 19477911435838010 বকফুল বগম জহরা বগম িসরাজ ন হাওলাদার 5 1300216248 ধাওয়া
643 01790017451 19377911435839823 ছােলহা বগম আিমেরান নছা আপছার উ ন মি ক 5 1734169207 ধাওয়া
644 01790017453 19477911435838240 ির জয়া বগম লাল বানু বগম সু র আলী 5 1773568527 ধাওয়া
645 01790017454 19327911435838323 আ লু বােরক কিবরাজ লি  িবিব মাঃ আ জজ কিবরাজ 5 1757680734 ধাওয়া
646 01790017456 19327911435838632 ফুল মি ক আ জেমানেনছা এ াজ উ ন মি ক 5 1778518592 ধাওয়া
647 01790017458 19337911435838594 আ লু ম জদ হাওলাদার কদভানু আেহল ন হাওলাদার 5 1305521819 ধাওয়া
648 01790017460 19337911435838475 আ জজ হাওলাদার জািমলা হােফজ উ ন 5 1758706538 ধাওয়া
649 01790017462 19387911435837847 বনী মাধব মাঝী রাধা ল ী রােজ  মাঝী 5 1757716694 ধাওয়া
650 01790017904 19510110869257797 মাঃ হািফজরু রহমান আকন সািফয়া খাতন সিফজ উ ন আকন 5 1784514882 ধাওয়া
651 01790017949 19527911435838115 মাঃ ফ ক মৃধা সানাব িসরাজ উ ন মৃধা 5 1775611460 ধাওয়া
652 01790017961 19557911435838371 শাহাতৎ আলী মৃধা ফুল ব গালাম আলী মধৃা 5 1790569962 ধাওয়া
653 01790018408 19477911435838631 আ লু হাই আকন চানব  বগম মিকম আলী আকন 5 1721317490 ধাওয়া
654 01790020388 19427911435838171 রািহমা বগম আয়েতান িবিব জেবদ আলী হাওলাদার 5 1753891909 ধাওয়া
655 01790021577 19437911435838532 কুলসুম লালেমান তােফল আহমদ 5 1823375147 ধাওয়া
656 01790021581 19327911435839122 ছিফর হাওলাদার লাইলী বগম হািমজ হাওলাদার 5 1823375376 ধাওয়া
657 01790021794 19527911435838009 আ লু ছ ার হাওলাদার শাখােরান বগম হযরত আলী হাওলাদার 5 1732584286 ধাওয়া
658 01790030852 19547911435837625 মাহা দ নু ল ইসলাম ফিকর ছরাতন নছা বলােয়ত হােসন 5 1710193502 ধাওয়া
659 01790030853 19487911435838258 লিলত কুমার হাওলাদার কুেমািদনী রাজ িবহারী হাওলাদার 5 1728742566 ধাওয়া
660 01790030854 19487911435838483 ছােমদ বপারী সােহরা ওয়ােরচ 5 1714941809 ধাওয়া
661 01790030855 19537911435838523 শফালী বগম কুলসুম িবিব শিফউ ীন হাওলাদার 5 1787186585 ধাওয়া
662 01790030856 19577911435842336 মেনায়ারা বগম কিরমুনেনছা আজাহার মাত র 5 1737552793 ধাওয়া
663 01790031418 19587911435837652 মুকুল রানী িশখা রানী পারশ হাওলাদার 5 1729467703 ধাওয়া
664 01790031510 19377911435836393 আি য়া বগম আ জমুন িবিব তারাব আলী হাওলাদার 5 1729738161 ধাওয়া
665 01790031516 19547911435837742 হের নাথ হাওলাদার কািল তারা কািতক চ 5 1712773007 ধাওয়া
666 01790031584 19542690246438447 মাঃ িস ক খারেশদা বগম তাজলু ইসলাম 5 1705630456 ধাওয়া
667 01790031589 19477911435837739 রনু বালা হাওলাদার চা বালা কৃ  কা  দউরী 5 1723089172 ধাওয়া
668 01790031590 19527911435837931 সুমতী রানী হাওলাদার শশী তারা রিসক চ  হাওলাদার 5 1757152833 ধাওয়া
669 01790031591 19457911435837944 মালতী রানী সুবািসনী রানী কৃ  কা  শীল 5 1316694064 ধাওয়া
670 01790031593 19537911435838297 সুধীর চ  রায় শীতা ল ী যােগশ চ  রায় 5 1707762285 ধাওয়া
671 01790031595 19457911435838233 ছােলক হাওলাদার লালমন িবিব মকবুল হােসন হাওলাদার 5 1727898708 ধাওয়া
672 01790031597 19537911435838452 গালামউ  র রহমান জাবােয়দা মােফল উ ীন 5 1749537598 ধাওয়া
673 01790031599 19327911435838305 যিতন চ  গাম া রাশ মিন যােগশ চ  গাম া 5 1766959518 ধাওয়া
674 01790031602 19587911435838530 আিছয়া খাতন জহরা খাতন দিলল ী 5 1734458634 ধাওয়া
675 01790031603 19527911435838110 আ লু হাই মৃধা জিরনা খাতন আজাহার আলী মধৃা 5 1316867226 ধাওয়া
676 01790031607 19577911435838125 কুলছম জয়ফুল হােফজ খানঁ 5 1795312460 ধাওয়া
677 01790031608 19577911435837933 আিমনা খাতন কুলসুম বগম রেফজ উ ন হাওলাদার 5 1729718119 ধাওয়া
678 01790031609 19577911435838414 মেনায়ারা বগম রােকয়া বগম এছাহাক আলী হাওলাদার 5 1795455778 ধাওয়া
679 01790031612 19527911435838132 মুনছরা বগম হ ে ছা আ লু হািকম মৃধা 5 1729324991 ধাওয়া
680 01790031613 19587911435838492 মেনায়ারা আয়ফুল মাকেলচ হাওলাদার 5 1727372564 ধাওয়া
681 01790031615 19527911435838181 মাঃ হািববুর রহমান আেলেতান িবিব লহাজ উ ন হাওলাদার 5 1772157522 ধাওয়া
682 01790031616 19537911435838515 আঃ খােলক মৃধা আি য়া খাতন আছমত আলী 5 1936991411 ধাওয়া
683 01790031618 19477911435837681 িনমল চ  হাওলাদার মােনাদা রবী নাথ 5 1757717297 ধাওয়া
684 01790031620 19507911435838234 আবুল কালাম হাওলাদার লালমন িবিব মকবুল হােসন হাওলাদার 5 1726413767 ধাওয়া
685 01790033637 19577911435838651 আেলয়া বগম আেমনা খাতন তজা র আলী হাওলাদার 5 1791726959 ধাওয়া
686 01790053678 19577911435838701 রওশনারা বগম সানাবান িবিব মাহা দ আলী খা 5 1719977464 ধাওয়া
687 01790053681 19507911435837651 অিনল চ  দ জ সািব ী রানী িনবারন চ  দ জ 5 1747938364 ধাওয়া
688 01790053716 19417911435837745 পু  রানী দ জ সুকুমরী রানী অন দা চরন কুলু 5 1743517312 ধাওয়া
689 01790053735 19477911435838643 সািফয়া বগম মেহ ন নছা হােমজ উ ন হাওলাদার 5 1729760865 ধাওয়া
690 01790053736 19337911435838438 রােকয়া সবুরজান আয়জ 5 1770146306 ধাওয়া
691 01790053737 19577911435838177 মেনায়ারা বগম উরফুল বগম িহ ুল উ ীন মৃধা 5 1710619873 ধাওয়া
692 01790053738 19507911435838277 অিময় বালা চা  বালা শশদর চ  শীল 5 1723209915 ধাওয়া
693 01790053739 19547911435838278 গৗর  চ  রায় চা  বালা অি নী শীল 5 1723209949 ধাওয়া
694 01790053740 19497911435838161 ইিলয়া বগম কদভানু মেছর আলী হাওলাদার 5 1740781688 ধাওয়া
695 01790053741 19577911435837897 সফালী রানী িকরন বালা েজ  নাথ বড়াল 5 1753099957 ধাওয়া
696 01790053742 19577911435838225 আেলয়া বগম ছরাতন নছা ওয়ােরচ আলী খান 5 1302075882 ধাওয়া
697 01790053743 19527911435837824 গাপাল চ  মাঝী িবরাজ মিন মাঝী াদ চ  মাঝী 5 1746839563 ধাওয়া
698 01790053744 19377911435837679 মহারাণী ি য় বালা আেদ র 5 1884848583 ধাওয়া
699 01790053745 19337911435838557 নুরজাহান ফুল ব মহ দ আলী 5 1755365283 ধাওয়া
700 01790053746 19427911435837896 ফু  কুমার ম ল সাজাই মিন কলাশ চ  ম ল 5 1712355278 ধাওয়া
701 01790053747 19534120409762613 মাঃ আ লু মাতােলব আকন সানাবড়ু মাঃ শওকত আলী আকন 5 1725555316 ধাওয়া
702 01790053748 19477911435838243 হািসনা বগম আয়শা বগম নােজম হাওলাদার 5 1750325744 ধাওয়া



703 01790053749 19477911435837882 িপয়ারা বগম ময়না িবিব ছ ার হাওলাদার 5 1320854595 ধাওয়া
704 01790053750 19427911435837839 িশ  বালা ানী বালা বস  কুমার সরকার 5 1724996742 ধাওয়া
705 01790053751 19377911435837867 আতাহার আলী খানঁ হােমতন জানালী খানঁ 5 1736035390 ধাওয়া
706 01790053752 19527911435838100 মেনাআরা বগম (সান জদা) মায়াজান কােছম আলী জমা ার 5 1783719509 ধাওয়া
707 01790053753 19527911435838298 অিময় বালা দুলু রানী কািতক চ  বড়াল 5 1310952980 ধাওয়া
708 01790053754 19527911435838456 গফ্ফার হাওলাদার ফােতমা আঃ কােদর হাওলাদার 5 1722783484 ধাওয়া
709 01790053755 19527911435837616 আেলয়া বগম ছরাতন নছা বলােয়ত ফিকর 5 1716464295 ধাওয়া
710 01790053756 19577911435838306 সুমতী গাম া গ ােনাদা িম ী িশেরামিন িম ী 5 1312836315 ধাওয়া
711 01790056407 19377911435831185 মাছাঃ সািফয়া বগম গালাপ জান িবিব আফেছর আলী কাজী 5 1758630609 ধাওয়া
712 01790056424 19437911435835061 মাছাঃ জাহানারা বগম সুরাতন ফয়েজা ন 5 1736165490 ধাওয়া
713 01790056441 19587911435837848 আকুল বালা ী মতী রানী যােগশ চ  বড়াল 5 1777555011 ধাওয়া
714 01790056442 19437911435838582 নুরজাহান বগম জাবােয়দা বগম অহাজ ীন জামা ার 5 1779800420 ধাওয়া
715 01790056454 19337911435838553 আ লু গফ্ফার হাওলাদার লাল ব বাকা আলী হাওলাদার 5 1706214052 ধাওয়া
716 01790056466 19577911435838517 ফ জলা বগম সুয বালা মাশােরফ 5 1795112447 ধাওয়া
717 01790056467 19477911435838155 সািফয়া বগম রিহমা রাজন আলী হাওলাদার 5 1320445958 ধাওয়া
718 01790056468 19531594313782814  আ লু ছাবহান আক আ জ জেবন নছা আ লু গফুর আক 5 1300216243 ধাওয়া
719 01790056469 19377911435838101 আ লু হােমদ হাওলাদার ময়ফুল বগম হােফজ উ ন হাওলাদার 5 1786292650 ধাওয়া
720 01790056835 19577911435837682 পা ল রানী না া রানী সতীশ চ 5 1717118333 ধাওয়া
721 01790064727 19527911435833906 নুরজাহান বগম সানাব মাহা দ হাওলাদার 5 1706133526 ধাওয়া
722 01790065871 19567911435838090 আ লু ম ান হাওলাদার জেলমান খাতন বাকা আলী হাওলাদার 5 1733421555 ধাওয়া
723 01790065899 19377911435842124 সুমিত সু রী িসকদার িবেনািদনী হাওলাদার িনশী কা  হাওলাদার 5 1866081003 ধাওয়া
724 01790066016 19527911435844133 আ লু ছ ার রািহমা বগম হােমজ উ ন হাওলাদার 5 1728206301 ধাওয়া
725 01790066783 2395548775 সুখ র ন শীল চা বালা অন  কুমার িম ী 5 1728750450 ধাওয়া
726 01790066784 19387911435838602 কপুর নছা ন জমন আজার 5 1786292693 ধাওয়া
727 01790006394 19477911435840646 নুর জাহান বগম মেহনেনগা িবিব আবেছর হাওলাদার 6 1737465636 ধাওয়া
728 01790008504 19507911435834958 আবদুল কােদর হাওলাদার নুর জাহান বগম করম আলী হাওলাদার 6 1778101822 ধাওয়া
729 01790010793 19547911435838290 কাজল রানী সেরালা শীল কৃ  শীল 6 1725846914 ধাওয়া
730 01790013646 19427911435839068 সুিফয়া বগম হােমতন িবিব দিলল উ ন 6 1745588100 ধাওয়া
731 01790013659 19527911435838958 ছবুরজান িবিব আয়শা িবিব আ লু লিতফ হাওলাদার 6 1608126273 ধাওয়া
732 01790013675 19497911435839266 সাহরাপ মৃধা গালাপজান িবিব মহ ত মৃধা 6 1704053821 ধাওয়া
733 01790013684 19477911435839772 ছামাদ বপারী হািকমুন নছা হােতম আলী বপারী 6 1734580758 ধাওয়া
734 01790013686 19477911435839252 সিলম মৃধা গােলনুর বগম ওয়ােজদ আলী মধৃা 6 1729114599 ধাওয়া
735 01790013696 19277911435839563 জেবদ আলী হাওলাদার কদভানু বগম আেহল হাওলাদার 6 1878336142 ধাওয়া
736 01790013706 19477911435843052 আিমেরান বগম চান ব আে ল আলী হাওলাদার 6 1725784389 ধাওয়া
737 01790013712 19421592824938001 আ লু ম জদ বপারী রােকয়া বগম না জম আিল ব াপারী 6 1781480135 ধাওয়া
738 01790013717 19577911435839030 আেমনা বগম ছােবতন নােজম হাং 6 1756620371 ধাওয়া
739 01790013730 19572612935474655 হাসেনয়ারা আিছয়া খাতন রিশদ খিলফা 6 1725510198 ধাওয়া
740 01790013746 19477911435839315 ননী গাপাল িসংহ পা ল কলাশ চ  িসংহ 6 1757693278 ধাওয়া
741 01790013751 19527911435839559 সিলনা বগম বকুল নছা বগম নুর মাহা দ আকন 6 1757682835 ধাওয়া
742 01790013755 19527911435839667 খাই ে ছা বগম মাসাঃ ছােলহা বগম মাঃ আহ দ তালুকদার 6 1795457530 ধাওয়া
743 01790013758 19427911435839121 রহমান হাওলাদার জেহারা বগম নওেশর আলী হাওলাদার 6 1777551785 ধাওয়া
744 01790014290 19477911435838956 আ াফ বপারী রেবজান িবিব চরাগালী বপারী 6 1774119592 ধাওয়া
745 01790017104 19527911435839113 কা ন আলী হাওলাদার শামব আতাহার হাওলাদার 6 1748134337 ধাওয়া
746 01790017111 19497911435839271 হােসন হাওলাদার লালব  িবিব তািছল উ ন হাওলাদার 6 1787186127 ধাওয়া
747 01790017120 19227911435839783 মমতাজ বগম আিছয়া বগম শিফজ ন হাওলাদার 6 1795467498 ধাওয়া
748 01790017123 19327911435840655 ল ী কা  দাস শর া রানী গংগাচরন দাস 6 1757728182 ধাওয়া
749 01790017130 19507911435839702 মাঃ ফজলুল হক মধৃা মাছাঃ ফািতমা বদম আ সু ছ ার মৃধা 6 1787189117 ধাওয়া
750 01790017138 19527911435839379 লাল ব সিখনা ম জদ হাওলাদার 6 1745974921 ধাওয়া
751 01790017140 19527911435839568 মহারাজ িসকদার জেবদা বগম হািকম িসকদার 6 1787051774 ধাওয়া
752 01790017146 19477911435839284 ছােয়রা বগম ছােলয়া বগম আদম আলী মৃধা 6 1738796921 ধাওয়া
753 01790017151 19527911435839091 কা ন হাওলাদার ফুলব  িবিব চরাগ আলী হাওলাদার 6 1740431337 ধাওয়া
754 01790017157 19477911435839250 পা া মৃধা গােলনুর বগম ওয়ােজদ আলী মধৃা 6 1749721388 ধাওয়া
755 01790017163 19557911435838255 কুলসুম বগম ছােবতন মা ফা আলী 6 1823375610 ধাওয়া
756 01790017167 19571595512030895 সতারা বগম সরবজান িবিব আফসার সদার 6 1608126272 ধাওয়া
757 01790017174 19527911435839395 জেবদা বগম জিমনা বগম লহাজ মৃধা 6 1705152690 ধাওয়া
758 01790017181 19517911435839777 সালাম বপারী হাকুমুন নছা হােতম আলী বপাির 6 1787182704 ধাওয়া
759 01790017187 19537911435840533 সািফয়া খাতন ময়না িবিব লহাজ উ ীন 6 1767867784 ধাওয়া
760 01790017192 19377911435839541 আ াফ আলী িসকদার নুরজাহান বগম একরাম িসকদার 6 1741405053 ধাওয়া
761 01790017197 19477911435839849 সাহরাব হােসন সরবজান িবিব আপছার উ ন সরদার 6 1318470419 ধাওয়া
762 01790017838 19477911435839368 সামছল হক মৃধা মেহর নাগার িবিব সরাজলু ইসলাম মধৃা 6 1781710179 ধাওয়া
763 01790018345 19527911435840551 মােঝদা বগম ফািতমা মাফাে ল হােসন 6 1823369571 ধাওয়া
764 01790018357 19467911435839399 ছােমদ মৃধা ফুলব  বগম সরাজলু ইসলাম 6 1748422450 ধাওয়া
765 01790018366 19477911435840617 ছাবাহান বপারী রােকয়া বগম নােজম বপারী 6 1710818016 ধাওয়া
766 01790018374 19447911435839832 আ লু ম ান হাওলাদার কিরম জান িবিব আলী ম  হাওলাদার 6 1787285047 ধাওয়া



767 01790018397 19427911435839506 চান িময়া হাওলাদার সূয বান বগম আ াফ আলী হাওলাদার 6 1880376741 ধাওয়া
768 01790018401 19537911435840512 অিনল িসংহ রািধকা রােজ  িসংহ 6 1305542585 ধাওয়া
769 01790018403 19317911435840524 সািব  রানী রানী দাস প াত দাস 6 1761205423 ধাওয়া
770 01790018417 19497911435840672 রতন বপারী ময়না িবিব ছালায়মান বপারী 6 1729349318 ধাওয়া
771 01790018427 19377911435839840 হােজরা বগম মািনে া খাতন আপছার হাওলাদার 6 1757683698 ধাওয়া
772 01790018433 19577911435840662 ির জয়া খাতন হােজরা খাতন কিরম 6 1747636083 ধাওয়া
773 01790018441 19427911435839116 আিমর আলী আেমনা খাতন এনছান উ ন হাওলাদার 6 1823375100 ধাওয়া
774 01790019672 19377911435839236 রােকয়া বগম ফুলব ছােমদ হাওলাদার 6 1737980546 ধাওয়া
775 01790020001 19537911435840519 ওহাব িসকদার সািফয়া খাতন স ার িসকদার 6 1757685192 ধাওয়া
776 01790020410 19547911435839249 আলমগীর হােসন মি ক আেনায়ারা বগম আবুল হােশম মি ক 6 1738627811 ধাওয়া
777 01790020414 19527911435838990 এস ্কা ার আকন চানব ফজলু আকন 6 1765376758 ধাওয়া
778 01790020417 19527911435838972 শাহজাহান খানঁ আি য়া বগম জয়নাল খানঁ 6 1823375306 ধাওয়া
779 01790020420 19427911435840723 পা ল রানী চ না রানী গংগা চরন দাস 6 1823375293 ধাওয়া
780 01790021746 19187911435840521 সুিশলা রানী িব ু  িপয়া িনবারন িসংহ 6 1757682787 ধাওয়া
781 01790021789 19457911435839377 ছােলয়া বগম নছাতন লহাজ উ ন হাওলাদার 6 1307237158 ধাওয়া
782 01790021791 19527911435839793 ম আলী হাওলাদার বানু বগম হােতম আলী হাওলাদার 6 1310953474 ধাওয়া
783 01790021798 19377911435839564 আ লু আ জজ হাওলাদার কদভানু বগম আেহল হাওলাদার 6 1793225386 ধাওয়া
784 01790021800 19477911435839797 মাতােলব হাওলাদার চান ব  িবিব মাদাে র আলী হাওলাদার 6 1757708485 ধাওয়া
785 01790021803 19527911435839268 আয়শা বগম আেসয়ান িবিব শরাজ ফরাজী 6 1729370892 ধাওয়া
786 01790021805 19577911435839071 সােমেতা বগম কুলসুম বে  আলী শাহ 6 1758594707 ধাওয়া
787 01790021926 19427911435840615 সানাই ল ী রানী িচ া হরন 6 1739930681 ধাওয়া
788 01790021930 19507911435839490 ম ান হাওলাদার নুরবানু িবিব লহাজ উ ন 6 1756911112 ধাওয়া
789 01790030858 19557911423819360 খািদজা বগম জয়নাব িবিব আিমর মু ী 6 1726242212 ধাওয়া
790 01790030859 19527911435839597 মােলকা বগম আি য়া বগম এছহাক মৃধা 6 1712409815 ধাওয়া
791 01790030860 19417911435839138 ছিলমু াহ শরীয়াতনেনছা নূ াহ 6 1777832683 ধাওয়া
792 01790030861 1502389040 মাঃ সয়দ হাওলাদার সামব  বগম তামেজর হাওলাদার 6 1729465118 ধাওয়া
793 01790030862 19577911435839340 হািমদা বগম মািনক জান িবিব মিনন উ ন হাওলাদার 6 1798700312 ধাওয়া
794 01790031260 19577911435832651 মাছাঃ হািলমা জিমলা জ াত আলী 6 1727868018 ধাওয়া
795 01790031263 19527911435839142 গালাপী রানী জীবন বালা লাল মাহন িসংহ 6 1765257852 ধাওয়া
796 01790031272 19577911435840600 শফালী রাণী ফু  রাণী মেনার ন িসংহ 6 1780878957 ধাওয়া
797 01790031351 19477911435838983 ছালাম হাওলাদার সূযবান িবিব মানতাজ উ ন হাওলাদার 6 1910717974 ধাওয়া
798 01790031367 19557911435839088 বাবুল হাওলাদার গােলনুর বগম মাছেলম উ ন হাওলাদার 6 1715088745 ধাওয়া
799 01790031507 19577911435839515 রানী বগম বােছরা বগম আসমত আলী খা ঁ 6 1757680134 ধাওয়া
800 01790031558 19397911435839779 রহমান বপারী হািকমুন নছা হােতম আলী বপারী 6 1721167105 ধাওয়া
801 01790031560 19477911435839540 হািসনা বগম ফািতমা বগম গিন হাওলাদার 6 1734396644 ধাওয়া
802 01790031561 19477911435839223 কুলছম বগম আি য়া জজ আলী 6 1776637283 ধাওয়া
803 01790031563 19527911435839555 হােজরা বগম গালাপজান বগম রিশদ িসকদার 6 1701729734 ধাওয়া
804 01790031565 19577911435839371 শফালী সানাবান চাে  আলী 6 1754982378 ধাওয়া
805 01790031566 19377911435839703 আিমরন বগম কােলান বগম মা াজ উ ন কাজী 6 1631886588 ধাওয়া
806 01790031567 19577911435840566 জাহরা খানম রািহমা হােচন িমরা 6 1734986370 ধাওয়া
807 01790031568 19577911435839012 ছােলহা বগম গােলবাতন িবিব ছ ার আকন 6 1794593499 ধাওয়া
808 01790031570 19557911435839234 নূরজাহান বগম জিরনা বগম রহমান আকন 6 1610096029 ধাওয়া
809 01790031572 19557911435839217 হািলমা বগম আেবজান িবিব কােসম আলী 6 1749836775 ধাওয়া
810 01790031573 19477911435839821 ফা ক হাওলাদার আিচয়া বগম সিফ উ ন হাওলাদার 6 1764709995 ধাওয়া
811 01790031575 19577911435839333 আেনায়ারা বগম ফুলব র ান খান 6 1731136307 ধাওয়া
812 01790031577 19277911435839645 ম জবর রহমান তালুকদার কালু বগম আসমত আলী তালুকদার 6 1742031449 ধাওয়া
813 01790032758 19577911435840554 মেনায়ারা বগম ক না হােছান আলী খা 6 1784800037 ধাওয়া
814 01790053584 19527911435839294 খািদজা বগম ফুল ব  িবিব চরাগ আলী সরদার 6 1311279597 ধাওয়া
815 01790053585 19537911435839061 পা ল বগম রিহমা বগম তােমজ তালুকদার 6 1761418069 ধাওয়া
816 01790053587 19477911435840640 রশ রানী সুমতী রানী সুযকা  দাস 6 1823372890 ধাওয়া
817 01790053588 19537911435840572 সামাদ িসকদার গালেছ বান মুজাহার আলী িসকদার 6 1727577637 ধাওয়া
818 01790053589 19527911435840732 িফেরাজা বগম ফুলেমেহর িবিব মহ ত আলী িসকদার 6 1716041700 ধাওয়া
819 01790053590 19377911435839516 ইউছব আলী িসকদার ফুলেমােহর বগম মহ ত আলী িসকদার 6 1771781152 ধাওয়া
820 01790053591 19377911435839676 ম িসকদার নুরজাহান বগম মাতাহার আলী িসকদার 6 1719938763 ধাওয়া
821 01790053592 19427911435839498 রায়হান িসকদার লালব  বগম করম আলী িসকদার 6 1764971013 ধাওয়া
822 01790053593 19477911435840643 রওেশানারা বগম কুলসুম বগম হা ন আর রিশদ 6 1716260113 ধাওয়া
823 01790053594 19477911435840633 মিতয়ার রহমান িসকদার জিুমনা বগম রা াক িসকদার 6 1783960655 ধাওয়া
824 01790053595 19447911435839359 মাঃ আশরাফ আলী হাওলাদার রিহমা খাতন কােসম আলী হাওলাদার 6 1788648755 ধাওয়া
825 01790053596 19557911435838957 ছতারা বগম আয়শা িবিব আ লু লিতফ হাওলাদার 6 1325396271 ধাওয়া
826 01790053597 19427911435839262 হােজরা বগম জিরনা খাতন আজাহার মধৃা 6 1310647868 ধাওয়া
827 01790053598 19347911435839218 আ লু কিরম মধৃা জয় ন িবিব আ লু গিন মৃধা 6 1779419090 ধাওয়া
828 01790053599 19497911435839508 লালিময়া িসকদার জেবদা বগম হািকম িসকদার 6 1777331169 ধাওয়া
829 01790053600 19527911435839370 আ লু হািকম গালবানু সামেছল হক 6 1775261645 ধাওয়া
830 01790053601 19427911435840632 হািছনা বগম হািমতন নছা করমাত আলী 6 1707206246 ধাওয়া



831 01790053602 19547911435839830 ছােলহা বগম চান ব মাহা দ আলী হাওলাদার 6 1762894468 ধাওয়া
832 01790053603 19527911435839133 জিলল আকন জয়ফুল িবিব আ জজলু ইসলাম 6 1712726819 ধাওয়া
833 01790053604 19537911435839148 আবদুল ওহাব মৃধা জয় ন িবিব আবদুল গিন মৃধা 6 1721687187 ধাওয়া
834 01790053605 19477911435840668 জাহানারা বগম পা বগম হরমুজ মাত র 6 1764908895 ধাওয়া
835 01790053610 19577911435839507 রওশান আরা বগম রােকমান বগম গালাম মাচন িসকদার 6 1797080617 ধাওয়া
836 01790053675 19537911411807618 নারিগছ আ ার ছােলহা বগম আঃ হািকম জামা ার 6 1766349718 ধাওয়া
837 01790053717 19477911435840618 িবমল চ  িসংহ জীবন বালা লালেমাহন িসংহ 6 1304005171 ধাওয়া
838 01790053724 19577911435839806 রওশনয়ারা বগম গালাপজান িবিব আ রু রশীদ িশকদার 6 1735124904 ধাওয়া
839 01790053797 19527911435839221 হািলমা বগম হািমদুে ছা রিশদ িসকদার 6 1723121729 ধাওয়া
840 01790053804 19527911435839272 পা ল বগম ছরাতন নছা শিফজ ন 6 1705072772 ধাওয়া
841 01790056399 19427911435839084 মেনায়ারা বগম লালমন িবিব আ লু আ জজ হাওলাদার 6 1759578671 ধাওয়া
842 01790056400 19567911435840552 আেনায়ারা বগম রােকয়া আ াব আলী 6 1750166343 ধাওয়া
843 01790056402 19497911435839911 মাজাে ল হক সিখনা িবিব পবন হাওলাদার 6 1725400207 ধাওয়া
844 01790056403 19537911435839009 ফািতমা বগম চান ব মাহাতার হাওলাদার 6 1726851511 ধাওয়া
845 01790056404 19557911435840629 হািলমা খাতন শাহাবানু মাদাে র খ কার 6 1750166372 ধাওয়া
846 01790056406 19577911435839778 মাছরা বগম হািকমুনেন া হােমজউ ন মাত র 6 1782526522 ধাওয়া
847 01790056409 19577911435839566 আেনায়ারা বগম ফািতমা বগম ছ ার মৃধা 6 1783606211 ধাওয়া
848 01790056411 19577911435839661 জাহানারা বগম জা াতে ছা হািববুর রহমান তালুকদার 6 1748580549 ধাওয়া
849 01790056463 19577911435839017 আেলয়া বগম হািকেমান মাবারক খা ঁ 6 1879622745 ধাওয়া
850 01790064311 19537911435839893 মুনছর আলী হাওলাদার চানব আতাহার আলী হাওলাদার 6 1733612833 ধাওয়া
851 01790064312 19527911435840542 তহিমনা বগম জিুমনা খাতন আ লু রা াক িসকদার 6 1731927768 ধাওয়া
852 01790064726 19577911435839632 সানাই রানী জয়ল ী অি বািল 6 1715119941 ধাওয়া
853 01790065251 19517911471867845 মাঃ মাদাে র হােসন হাওলাদার ময়না িবিব মাঃ দাদন আলী হাওলাদার 6 1733042342 ধাওয়া
854 01790065872 19537911435840522 চ ন িসংহ সুশীলা রানী েজ  িসংহ 6 1782418409 ধাওয়া
855 01790065873 19567911435839097 ফজলুল হক হাওলাদার রিহমন মুজাফ্ফার হাওলাদার 6 1787505334 ধাওয়া
856 01790065874 19537911435839534 মাঃ আমজাদ হাসাইন নুরজাহান বগম একরাম আলী িসকদার 6 1778737190 ধাওয়া
857 01790065875 19427911435839492 র ান িসকদার উরফুল িবিব হােমজ উ ন িসকদার 6 1760109643 ধাওয়া
858 01790065876 19547911435839216 আবুল বয়ান আ লু ম ান জয় ন িবিব আ লু গিন মৃধা 6 1764924844 ধাওয়া
859 01790065877 19587911435839707 রািহমা বগম নুরবানু আঃ হািমদ হাওলাদার 6 1715484158 ধাওয়া
860 01790065878 19357911435839644 আলতাফ হােসন ফিকর ফািতমা বগম আজাহার ফিকর 6 1725160422 ধাওয়া
861 01790066223 19477911411804316 সাহাবানু লাল বানু আ লু আ জজ 6 1760780514 ধাওয়া
862 01790066785 19527911435836371 মাঃ আলী বাহাদুর খান আেমনা বগম মাতাহার আলী খান 6 1726452178 ধাওয়া
863 01790066786 19577911435839265 রিহমা বগম নূরজাহান িবিব আ জজরু রহমান 6 1742342939 ধাওয়া
864 01790066787 4645563752 হািববুে ছা সামসু াহার ম জদ হাওলাদার 6 1812762138 ধাওয়া
865 01790015603 19477911435841293 গৗর  ম ল কালীতারা মেনার ন ম ল 7 1823370169 ধাওয়া
866 01790015610 19427911435841202 বীেরন িসকদার সিব ী নেরন িসকদার 7 1308818976 ধাওয়া
867 01790015614 19427911435842065 বাদশা খান জিরনা খাতন আ লু রিহম খান 7 1748186167 ধাওয়া
868 01790015615 19537911435841757 যতীন চ  শীল সুেকাদা রাণী ম ল চ  শীল 7 1788648390 ধাওয়া
869 01790015616 9576188537 আঃ রিশদ খান তাকাফজান বগম মাঃ আফসার উ ন খান 7 1748183124 ধাওয়া
870 01790015626 19427911435841235 মাঃ এছাহাক হাওলাদার  আ জমুন নছা আফসার আলী হাওলাদার 7 1709279970 ধাওয়া
871 01790015627 19417911435841065 মধুসুদন সরকার মনুবালা রােজ  নাথ সরকার 7 1917476145 ধাওয়া
872 01790015635 19377911435841932 আ লু হক আকন মাসাঃ ফািতমা বগম মাঃ আেয়জ উ ীন আকন 7 1770203557 ধাওয়া
873 01790015638 19527911435842161 িচ  র ন হাওলাদার ময়না রানী ল ী কা  হাওলাদার 7 1757684724 ধাওয়া
874 01790015641 19377911435842096 আ লু ম জদ হাওলাদার মােজদা খাতন আকুব আলী হাওলাদার 7 1719502976 ধাওয়া
875 01790015646 19387911435841633 মাছাঃ সুরাতন বগম ব জান িবিব আেশদ আলী হাওলাদার 7 1757692815 ধাওয়া
876 01790015648 19327911435841379 আ লু হক মৃধা আনজমুান আচ র আলী মধৃা 7 1795428016 ধাওয়া
877 01790015656 19527911435841039 চান িময়া মু ী ছরাতন িবিব আ লু কিরম 7 1750907915 ধাওয়া
878 01790015658 19327911435841366 মাঃ হািববুর রহমান হাওলাদার জিমলা খাতন লহাজ উ ন হাওলাদার 7 1725504463 ধাওয়া
879 01790015659 19537911435841402 খিললুর রহমান ছিখনা বগম হাচান খান 7 1728552119 ধাওয়া
880 01790015663 19477911435840908 রওশন আরা বগম ছােলহা হােচন মি ক 7 1775397553 ধাওয়া
881 01790015664 19367911435841041 উরফুল বগম সািকমুন অেহজ উ ন হাওলাদার 7 1733421599 ধাওয়া
882 01790015669 19547911435841043 রওশন আরা বগম জয়তন িবিব ই াহীম িবিব 7 1309970930 ধাওয়া
883 01790015677 19527911435841154 মাঃ সুলতান হাওলাদার ছেবেতান িবিব মাহা দ আলী হাওলাদার 7 1753478752 ধাওয়া
884 01790015683 19287911435840817 আ রু রিশদ হাওলাদার কুলসুম িবিব মা াজ আলী হাওলাদার 7 1718339256 ধাওয়া
885 01790015696 19477911435841660 মাছাঃ চান ব  বগম খেতজান িবিব সজ ন হাওলাদার 7 1745620632 ধাওয়া
886 01790015703 19524795129501226 আঃ মা ান মি ক ফােতমা বগম আঃ আ জজ মি ক 7 1714205432 ধাওয়া
887 01790015705 19377911435841558 মাঃ হািবব হাওলাদার লালব  বগম মাবারক হাওলাদার 7 1763975910 ধাওয়া
888 01790015713 19437816647581088 আবুল হােসন হাং লাল মন িবিব মা ার আিল হাং 7 1823375076 ধাওয়া
889 01790015715 19487911435841269 হািববা বগম গােলনুর মাছেলম উ ন হাওলাদার 7 1746946285 ধাওয়া
890 01790015719 19457911435841337 হা ন হাওলাদার সেমত বগম মাফাে ল হাওলাদার 7 1757694300 ধাওয়া
891 01790015722 19557911435841252 ছিব রানী পূন ল ী িনেরাদ হাওলাদার 7 1739107104 ধাওয়া
892 01790015723 19507911435841193 জয়নব িবিব সবুরজান িবিব মাঃ সেক ার হাওলাদার 7 1745127765 ধাওয়া
893 01790015725 19377911435841074 বীের  নাথ সরকার স যু রানী বালা মুকু  িবহারী সরকার 7 1729696630 ধাওয়া
894 01790015728 19507911435841334 ফািতমা বগম হােমতে ছা মাহা াদ চৗিকদার 7 1319612293 ধাওয়া



895 01790015729 19487911435840972 মেনায়ারা বগম ময়ফুল হােমজ উ ন হাওলাদার 7 1787156583 ধাওয়া
896 01790015734 19487911435840826 ছতারা বগম লালেমান িবিব ওসমান খান 7 1795469060 ধাওয়া
897 01790015736 19487911435841759 মিন  নাথ মজমুদার যািমনী সু রী বস  কুমার মজমুদার 7 1770936532 ধাওয়া
898 01790015740 19487911435841306 ি তীশ ম ল সুভািসনী সত  র ন ম ল 7 1787283106 ধাওয়া
899 01790015742 19347911435841327 আ লু হািকম তালুকদার কদভানু বগম আ লু রিশদ তালুকদার 7 1320446083 ধাওয়া
900 01790015746 19437911435840925 আ লু রিশদ হাওলাদার বকুল বগম আবুল হােশম হাওলাদার 7 1705555784 ধাওয়া
901 01790015750 19527911435841845 আঃ লিতফ হাওলাদার চান ব  বগম হােতম আলী হাওলাদার 7 1799513873 ধাওয়া
902 01790015754 19527911435841195 গালব  িবিব দুধ মেহর মুজাহার জমা ার 7 1823375229 ধাওয়া
903 01790015759 19257911435841880 মাসাঃ ছােহরা বগম সােমতবান উিকল উ ন হাওলাদার 7 1736583038 ধাওয়া
904 01790015761 19487911435841010 িবরলা রানী সুনীিত রানী যাদব চ  সাধক 7 1792402827 ধাওয়া
905 01790015763 19467911435840888 রািহমা বগম ফােতমা বগম মাতাহার আলী হাওলাদার 7 1760336628 ধাওয়া
906 01790015765 19397911435841246 আ লু ছােলক হাওলাদার লাইিল বগম আ লু আফেসর হাওলাদার 7 1799332170 ধাওয়া
907 01790015770 19387911435840990 আ রু রব শরীফ মেনায়ারা মাঃ অনু শরীফ 7 1729467812 ধাওয়া
908 01790015774 19477911435841834 মাঃ খিলল হাওলাদার ফুলব  বগম অেহজ উ ন হাওলাদার 7 1731456576 ধাওয়া
909 01790015776 19447911435841589 মাঃ লিতফ হাওলাদার আিকমুন িবিব লহাজ উ ীন হাওলাদার 7 1748134688 ধাওয়া
910 01790015778 19537911435840938 কপ্পুর জান ফুল ব মাতাহার হাওলাদার 7 1739370831 ধাওয়া
911 01790015781 19357911435841771 সুখর ন মজমুদার যািমনী সু রী িনিশ কা  মজমুদার 7 1748585627 ধাওয়া
912 01790015788 19407911435840780 িপয়ারা বগম বানু িবিব নেছর আলী 7 1787189695 ধাওয়া
913 01790017995 19487911435840782 কােসম হাওলাদার ফুল মেহর তপেছর হাওলাদার 7 1751497148 ধাওয়া
914 01790018005 19477911435841906 মাসাঃ সােম  বান মেরাপজান িবিব ইমান ী হাওলাদার 7 1714740782 ধাওয়া
915 01790019648 19537911435842162 বলকা রানী দ জ বাস ী রানী িমি নশাই িমি 7 1736047193 ধাওয়া
916 01790019704 19457911435841285 আলী হাওলাদার বকফুল মকেফর হক হাওলাদার 7 1756616623 ধাওয়া
917 01790020354 19547911435842102 মুনছর খিলফা রিহমা খাতন আ রু রিশদ খিলফা 7 1703340507 ধাওয়া
918 01790020360 19427911435841520 মাঃ রশীদ হাওলাদার লাল বড়ু বগম মাঃ মাবােরক আলী হাওলাদার 7 1814569579 ধাওয়া
919 01790021752 19407911435840973 আ লু খােলক খান কা ন িবিব মাশােরফ হােসন খান 7 1311150486 ধাওয়া
920 01790021804 19527911435839060 মহারাজ সােমেতা িবিব আ লু আ জজ 7 1823375009 ধাওয়া
921 01790021931 19457911435842030 ছায়া রানী স জ বালা হিরচরন হাওলাদার 7 1751420596 ধাওয়া
922 01790027350 19427911435841981 মাসাঃ ফােতমা বগম রােবয়া খাতন কদম আলী হাওলাদার 7 1719254274 ধাওয়া
923 01790030863 19527911435842046 ভানু িবিব হােমেতান নছা আ লু কােদর খান 7 1706642036 ধাওয়া
924 01790030864 19557911435841605 আঃ রহমান হাওলাদার মাজ ুিবিব রিহম ন 7 1729463509 ধাওয়া
925 01790030865 19537911435841720 মাঃ শিহদুল ইসলাম খান সুিফয়া বগম আ লু হািকম খান 7 1728832746 ধাওয়া
926 01790030866 19527911435841303 িব  রানী ানদা কশব হাওলাদার 7 1726064901 ধাওয়া
927 01790030867 19577911435833245 রােহলা বগম রােবয়া খাতন জ াত আলী খা ঁ 7 1751713056 ধাওয়া
928 01790030868 19477911435841165 মাঃ সাহরাফ হাওলাদার মাছাঃ জাহরা খাতন নােদর আলী হাওলাদার 7 1793240616 ধাওয়া
929 01790030870 19577911435841128 িবলিকচ বগম জািবদা খাতন সেক ার আলী খা ঁ 7 1792215645 ধাওয়া
930 01790030871 19517911435841138 মাঃ আ লু খােলক হাওলাদার সয়াদুনেনছা শাহ আলী হাওলাদার 7 1730468764 ধাওয়া
931 01790030872 19487911435840941 মাঃ ছরাত খানঁ কদবানু আ লু রহমান খানঁ 7 1728790349 ধাওয়া
932 01790030873 19527911435841974 মাসাঃ হািলমা বগম সরবানু মাঃ সাহাজ ন হাওলাদার 7 1735826542 ধাওয়া
933 01790030874 19384794509118639 হমােয়ত উ ন হাওলাদার আরবজান নছার উ ন হাওলাদার 7 1729458717 ধাওয়া
934 01790031511 19477911435841910 মাসাঃ ফােতমা বগম মাসাঃ সানা বান বগম নােজম আলী খান 7 1746946901 ধাওয়া
935 01790032741 19477911435841933 মাছাঃ আেলয়া বগম জিরনা বগম সরাজ উ ন হাওলাদার 7 1748383044 ধাওয়া
936 01790032742 19537911435842145 আ লু ছ ার হাওলাদার জােবদা খাতন আ লু গফুর হাওলাদার 7 1818636587 ধাওয়া
937 01790032744 19377911435841707 মাঃ এছাহাক হাওলাদার ফুলসন িবিব কামর ীন হাওলাদার 7 1771486401 ধাওয়া
938 01790032746 19557911435841392 িবমল চ  ম ল ানদা সু রী দিব  নাথ ম ল 7 1706641231 ধাওয়া
939 01790032747 19527911435842182 মাঃ িস কুর রহমান খান আিমনা বগম তাফাে ল আলী খান 7 1739773508 ধাওয়া
940 01790032748 19527911435000002 মাঃ ফা ক হাওলাদার ফােতমা বগম আ লু জিলল 7 1314545945 ধাওয়া
941 01790032751 19527911435841583 আ লু কােদর চাপরাসী নূরজাহান বগম নােজম আলী চাপরাসী 7 1798471340 ধাওয়া
942 01790032753 19527911435842086 রােকয়া বগম আেমনা খাতন আইনব আলী হাওলাদার 7 1706640233 ধাওয়া
943 01790032754 19527911435841727 মাঃ আঃ রব হাওলাদার লাল ব  বগম মাবারক হাওলাদার 7 1729717637 ধাওয়া
944 01790032757 19477911435841879 মাঃ হািনফ হাওলাদার মাসাঃ ছােহরা বগম হােচন আলী হাওলাদার 7 1706641450 ধাওয়া
945 01790053574 19577911435841319 মহা রানী রাজল ী চ কা  ঘরামী 7 1714230090 ধাওয়া
946 01790053612 19377911435841002 িকরন বালা শূকদা রানী মােহ  নাধ ম ল 7 1739536477 ধাওয়া
947 01790053615 19497911435841081 অ লী সরকার সু বালা নের  নাথ সরকার 7 1733903461 ধাওয়া
948 01790053616 19557911435841077 িনবিৃ  রানী সর তী উেপ  নাথ িম ী 7 1722277151 ধাওয়া
949 01790053617 19537911435841799 অিনল চ  মজমুদার হলতা শরৎ চ  মজমুদার 7 1720966615 ধাওয়া
950 01790053618 19527911435841798 শাভা রানী মজমুদার সুভািষনী িম ী শতীস চ  িম ী 7 1725891242 ধাওয়া
951 01790053619 19537911435840926 ছােহনূর বগম ময়জান িবিব আজাহার মধৃা 7 1733781246 ধাওয়া
952 01790053622 19567911435841066 সুভািষনী সরকার ি য়াবালা মুকু  িবহারী দ জ 7 1726624799 ধাওয়া
953 01790053674 19527911435841790 সুধাং  মজমুদার সুর বালা মজমুদার ভ  কা  মজমুদার 7 1714438525 ধাওয়া
954 01790053683 19377911435842490 কুলসুম িবিব জয় ন িবিব মাঃ আরব আলী হাওলাদার 7 1706677752 ধাওয়া
955 01790053686 19507911435840776 িছ কুর রহমান রােকয়া খাতন নছার আলী হাং 7 1721957873 ধাওয়া
956 01790053687 19537911435842121 ছতারা বগম লাল ব আসমত আলী হাওলাদার 7 1791401937 ধাওয়া
957 01790053688 19477911435841503 মাঃ আমেজদ মা ঝ মাসাঃ জােমনুর িবিব জানাব আলী হাওলাদার 7 1798226442 ধাওয়া
958 01790053689 19527911435841719 মাঃ আমজাদ মি ক আিছয়া খাতন শিফজ উ ন মি ক 7 1760313952 ধাওয়া



959 01790053690 19537911435842095 মাঃ হািনফ মাত র জিুমনা খাতন মুনসুর আলী মাত র 7 1739852261 ধাওয়া
960 01790053691 19567911435840905 মাকসুদা বগম ময়ফুল িবিব করামত আলী হাওলাদার 7 1757717027 ধাওয়া
961 01790053692 19267911435841945 মাঃ মাছেলম খান ছেবজান িবিব হােচন খান 7 1723965228 ধাওয়া
962 01790053694 19527911435841631 মাঃ ফারকান হাওলাদার মাসাঃ রািবয়া বগম আতাহার হাওলাদার 7 1706763809 ধাওয়া
963 01790053695 19577911435841324 আেলা রাণী িবেনািদণী হিরচরণ িকতনীয়া 7 1712950335 ধাওয়া
964 01790053696 19507911435841855 মাঃ হমােয়ত উ ন হাওলাদার মাছাঃ লালু বগম মাঃ আফসার উ ন হাওলাদার 7 1792302690 ধাওয়া
965 01790053697 19467911435841987 আ সু সামাদ মি ক মাছাঃ খাতে ছা িবিব ময়জ ন মি ক 7 1756487585 ধাওয়া
966 01790053719 19437911435840967 ি তীশ চ  রায় সুেকাদা সু রী রায় মেহ  নাথ রায় 7 1765117702 ধাওয়া
967 01790053720 19467911435840966 আরতী রানী রায় ীমিত িমলা রানী িম সত র ন িম 7 1712220393 ধাওয়া
968 01790053786 19477911435841844 মাছাঃ রিহমা বগম তাকাবজান িবিব নুরেমাহা দ মা ঝ 7 1758950613 ধাওয়া
969 01790053805 19520695123270765 মাঃ ম জবুল হক মাসাঃ ফােতমা খাতন মুজাহার আলী হাওলাদার 7 1675990885 ধাওয়া
970 01790053806 19502699039539747 মাঃ আ লু খােলক রােকয়া ব াপারী ইউনুস আলী বপারী 7 1712334723 ধাওয়া
971 01790053808 19427919043676957 মাঃ আলকাজ আ জেমান নছা মেহর উ ন 7 1703440185 ধাওয়া
972 01790056446 19437911435841294 িকরণ বালা জািমিন দগূাচরন হাওলাদার 7 1763695284 ধাওয়া
973 01790056449 19577911435841111 িৃত রানী ঊষা রানী সুখর ন ম ল 7 1314018091 ধাওয়া
974 01790056450 19357911435842064 আবদুল রিশদ মাত র সিফজ উ ন মাত ার সিফজ উ ন মাত ার 7 1763729048 ধাওয়া
975 01790056455 19427911435842682 নারদচ  মা ঝ পরশ মিন শরৎ চ  মা ঝ 7 1748792391 ধাওয়া
976 01790056457 19277911435842136 আ াব হােসন লাল ব আ লু কিরম হাওলাদার 7 1722881103 ধাওয়া
977 01790056458 19527911435840916 মেনায়ারা বগম হািছনা বগম মালফাত আলী 7 1754620198 ধাওয়া
978 01790056459 19487911435840803 আ লু হািলম গাজী হায়ােতান নছা আ লু আ জজ গাজী 7 1888045035 ধাওয়া
979 01790056473 19527911435841590 মাছাঃ আেলয়া বগম হােজরা বগম মাঃ মাকেছদ হাওলাদার 7 1729709528 ধাওয়া
980 01790056474 19507911435841017 রওশন আরা আনেজরা খাতন আ লু ম জদ আকন 7 1705689669 ধাওয়া
981 01790056475 19447911435841016 মাঃ আ রু রশীদ হাওলাদার রিহমা িবিব ছাদন আলী হাওলাদার 7 1787462417 ধাওয়া
982 01790056476 19537911435840805 এলািচ বগম মু াজান বগম আমেজদ ডাকুয়া 7 1311280009 ধাওয়া
983 01790056477 19327911435842067 আ লু ছ ার মাত র ছরাতন নছা সিফজ উ ন মাত র 7 1767390161 ধাওয়া
984 01790056478 19577911435841114 শাভা রাণী পা ল রবীনা  নাথ রায় 7 1748184906 ধাওয়া
985 01790056479 19557911435841364 অিনল িশকদার সুিনতী বালা িবজয় কৃ  িশকদার 7 1724038373 ধাওয়া
986 01790056480 19507911435841110 সুিনল চ  িসকদার কােমািদনী লিলত চ  িসকদার 7 1719963733 ধাওয়া
987 01790056481 19557911459855979 গালাপী রানী িব  ুরানী ীচরন হাওলাদার 7 1725555832 ধাওয়া
988 01790056482 19527911435841696 মাঃ আলকাজ হাওলাদার মছাঃ এলােতান িবিব মা াজ ন হাওলাদার 7 1309845585 ধাওয়া
989 01790056483 19427911435841983 আ লু আ জজ হাওলাদার মাসাঃ এলাতন িবিব মাঃ ম াজ উ ন হাওলাদার 7 1320305972 ধাওয়া
990 01790056484 19587911435840945 দেলায়ারা বগম আিকেমান লহাজ আ ন হাওলাদার 7 1963432399 ধাওয়া
991 01790056485 19377911435841167 মাঃ আ লু খােলক মু ী মাছাঃ আিছয়া খাতন মাকেলচ রহমান মু ী 7 1740799501 ধাওয়া
992 01790056487 19557911435842108 মাঃ আঃ খােলক আ জেমান নছা জ াত আলী 7 1791003044 ধাওয়া
993 01790056488 19407911435841760 অিনল চ  ম ল বেলাকা সু রী মুকু  িবহারী ম ল 7 1768161967 ধাওয়া
994 01790056489 19527911435841524 মাঃ ম জবুর রহমান মাসাঃ কিরমন্  নছা হােমজ উ ন হাওলাদার 7 1742484398 ধাওয়া
995 01790056490 19577911435842179 জােমনা বগম আেমনা বগম মা াজ উ ন খান 7 1881406648 ধাওয়া
996 01790056491 19327911435841909 মাঃ চান িময়া হাওলাদার মাসাঃ জিরনা বগম মানতাজ উ ন হাওলাদার 7 1766344983 ধাওয়া
997 01790056492 19587911435840818 মাছরা শফালী বগম মাকাে ল আিল িসকদার 7 1738953018 ধাওয়া
998 01790056838 19557911435837383 ঊষা রানী অন  রানী যদুনাথ বপারী 7 1757317716 ধাওয়া
999 01790064730 19577911435835260 ফিরদা বগম বকুল বগম মকবুল হাওলাদার 7 1716281547 ধাওয়া
1000 01790064738 19277911435841768 জেত  নাথ িসকদার ই  মালা ল ন িসকদার 7 1319844148 ধাওয়া
1001 01790065879 19547911447000001 িবভা রানী িবেনািদনী সিতশ চ  সাধক 7 1787987789 ধাওয়া
1002 01790065880 19437911435842163 অমুল  কুমার দ জ সু রী দ জ সতী  নাথ দ জ 7 1728480398 ধাওয়া
1003 01790065881 19537911435841571 মাছাঃ রািহমা বগম বানু মিত নেছর ফিকর 7 1738833915 ধাওয়া
1004 01790065882 19437911435840918 মাসাঃ নাজমা খাতন জা ািত বগম এছাহাক হাওলাদার 7 1304134744 ধাওয়া
1005 01790065883 19357911435842129 মাঃ ম জবুর রহমান লাল ভানু আ লু কিরম হাওলাদার 7 1791009919 ধাওয়া
1006 01790066788 19407911435842181 খাতন ব ন নছা মাঃ আলী হাওলাদার 7 1766013952 ধাওয়া
1007 01790066789 19377911435841504 মাঃ শাহজাহান হাওলাদার গােলনুর িবিব জেবদ আলী হাওলাদার 7 1728933809 ধাওয়া
1008 01790066790 19447911435834675 মিরওম বগম রােকয়া বগম আলফাজ উ ীন হাওলাদার 7 1810937913 ধাওয়া
1009 01790066805 19517911435842114 রািহমা খাতন আিমরন খাতন সামেছল হক হাওলাদার 7 1736699063 ধাওয়া
1010 01790017209 19227911435842498 মাঃ ফজলুল হক হাওলাদার ফুিল বগম আ লু আ জজ হাওলাদার 8 1798495724 ধাওয়া
1011 01790017212 19527911435843297 ব ালকা রানী সানা ল ী বস  কুমার িসকদার 8 1823371792 ধাওয়া
1012 01790017219 19347911435842770 রেমশ চ  িম ী সরলতা রানী হিরেমাহন িম ী 8 1760267802 ধাওয়া
1013 01790017290 19327911435842301 ফজলুল হক মাত র আয়সন িবিব ছাদন আলী মাত র 8 1319605804 ধাওয়া
1014 01790017293 19437911435843330 মাঃ ম আলী তালুকদার লাল ব ছ ার আলী 8 1823373171 ধাওয়া
1015 01790017297 19557911435843929 আ াব আলী হােমেতান তােছন হাওলাদার 8 1823375093 ধাওয়া
1016 01790017301 19427911435843237 মাজাে ল হক মৃঃ জয়েনাব িবিব হােচন আলী হাওলাদার 8 1823369352 ধাওয়া
1017 01790017303 19427911435843256 হােমদ খা ফুল ভানু মানতাজ উ ন খা 8 1311359272 ধাওয়া
1018 01790017307 19387911435840832 জি লা জিবনা বগম মুজাফ্ফার আলী হাওলাদার 8 1784875020 ধাওয়া
1019 01790017308 19277911435842585 নের  নাথ অিধকারী শাড়ী অিধকারী সাগর অধীকারী 8 1757717018 ধাওয়া
1020 01790017310 19377911435842875 কদবানু চানব ই ুল হাওলাদার 8 1608126310 ধাওয়া
1021 01790017312 19527911435842280 শািফয়া বগম নূরজাহান বগম গফুর হাওলাদার 8 1608126266 ধাওয়া
1022 01790017314 19527911435839241 আিমরন বগম জয়নুব িবিব আেলফ মু ী 8 1787184567 ধাওয়া



1023 01790017315 19377911435842477 মকবুল হাওলাদার আেনারা বগম বে  আলী হাওলাদার 8 1823375382 ধাওয়া
1024 01790017318 19407911435842904 গফ্ফার মালকার আেমনা বগম ছবদার মালকার 8 1775664583 ধাওয়া
1025 01790017319 19477911435842238 জয়নাল আেবদীন সািপয়া বগম সরাজ উ ন হাওলাদার 8 1823372811 ধাওয়া
1026 01790017323 19477911435843180 ছ ার হাওলাদার আি য়া খাতন আেফল উ ন হাওলাদার 8 1736835331 ধাওয়া
1027 01790017324 19307911435843092 রািবয়া খাতন ন জরা খাতন মাকেছদ তালুকদার 8 1608126279 ধাওয়া
1028 01790017328 19477911435842341 দেলায়ার মাত র হােজরা খাতন হােচন মাত র 8 1799800309 ধাওয়া
1029 01790017329 19427911435842584 রাধা রানী নবল ী শশী হাওলাদার 8 1823373527 ধাওয়া
1030 01790017331 19477911435842866 ফুল ব জাহরা খাতন কােসম আলী তালুকদার 8 1823373513 ধাওয়া
1031 01790017334 19527911435842368 শামছল হক ফরাজী জয়সুন নছা রাজা আলী ফরাজী 8 1823369364 ধাওয়া
1032 01790017337 19497911435842741 মেনায়ারা বগম কদ ভানু বগম আহ দ আলী হাওলাদার 8 1823372936 ধাওয়া
1033 01790017338 19497911435842886 মমতাজ বগম আেলতন িবিব জেবদ আলী হাওলাদার 8 1608126314 ধাওয়া
1034 01790017341 19477911435842442 ম ান হাওলাদার ফােতমা বগম মেফজউ ন হাওলাদার 8 1823375200 ধাওয়া
1035 01790017346 19526725812613730 মাঃ ফজলুল কিরম জমা ার মাসাঃ হােছন বানু মৗলভী ইসমাইল জামা ার 8 1823372745 ধাওয়া
1036 01790017348 19327911435842232 আ লু হাই হাওলাদার হােজরা খাতন কােসম আলী হাওলাদার 8 1734574812 ধাওয়া
1037 01790017350 19477911435842446 মায়াে ল হাওলাদার লালব হােসম হাওলাদার 8 1765197296 ধাওয়া
1038 01790017353 19337911435842337 চানঁ িময়া মাত র আয়সা বগম ছাদন আলী মাত র 8 1757685042 ধাওয়া
1039 01790017355 19427911435842560 িনত ান  রায় কু  বালা কািমনী কুমার রায় 8 1748916192 ধাওয়া
1040 01790017357 19477911435843354 মাঃ নূর মাহ দ হাওলাদার কু ট ব  বগম অেহজা ন হাওলাদার 8 1742990305 ধাওয়া
1041 01790017359 19477911435842766 পু  রানী জািমনী িব র হাওলাদার 8 1823373046 ধাওয়া
1042 01790017360 19427911435842231 মাঃ বলােয়ত হােসন আি য়া বগম আ লু হাই 8 1734502510 ধাওয়া
1043 01790017362 19467911435842607 িচ  র ন পাইক পুন  ল ী হের  নাথ পাইক 8 1608126329 ধাওয়া
1044 01790017363 19527911435842881 আিনচ মৃধা তান জলা বগম তাকাে র আলী মৃধা 8 1779011591 ধাওয়া
1045 01790017367 19427911435842315 আি য়া বগম সানা ব নেবর উ ন হাওলাদার 8 1823375292 ধাওয়া
1046 01790017369 19537911435843058 মাঃ জািকর হােসন মিকমন নছা আছমত আলী 8 1823369617 ধাওয়া
1047 01790017370 19407911435215572 িচ  র ন রায় বািসিন রায় বনমালী রায় 8 1608126280 ধাওয়া
1048 01790017374 19327911435842615 অতল পাইক কুসুমী রাণী অি নী পাইক 8 1706057456 ধাওয়া
1049 01790017375 19387911435843205 জাি লা িবিব আয়মন নছা গহর হাওলাদার 8 1757708466 ধাওয়া
1050 01790017379 19327911435843007 আেরাজ আলী িসকদার জয়ফুল িবিব আ জজ িসকদার 8 1795467379 ধাওয়া
1051 01790017381 19527911435842610 মেনার ন পাইক কুসুমী রানী অি নী পাইক 8 1795456678 ধাওয়া
1052 01790017382 19507911435843375 মাঃ খিললুর রহমান মা া জেবদা খাতন আঃ রা াক মা া 8 1787188040 ধাওয়া
1053 01790017386 19477911435843458 আিমনুর বগম ছরাতন িবিব আ লু কিরম হাওলাদার 8 1319233848 ধাওয়া
1054 01790017389 19427911435842476 মাঃ হািনফ ফরাজী সবুরজান বগম হােতম আলী ফরাজী 8 1312653916 ধাওয়া
1055 01790017390 19557911435843044 সুিচ া রানী ভ েলাকা ওেমশ চ 8 1748133094 ধাওয়া
1056 01790017391 19527911435842912 নীল কা  িম ী উলমািদনী কৃ  কা  িম ী 8 1705970337 ধাওয়া
1057 01790017393 19377911435842629 ফু  িক নীয়া বলকা সু রী লিলত িক ন য়া 8 1764515689 ধাওয়া
1058 01790017399 19337911435843186 জ তআলী হাওলাদার রয়ফুল িবিব হােচন হাওলাদার 8 1758464878 ধাওয়া
1059 01790017401 19527911435842747 যতীন হালদার কুসুম রানী হালদার দেব  নাথ হালদার 8 1735226383 ধাওয়া
1060 01790017406 19527911435834684 জািমলা বগম সানাব জ াত আলী হাওলাদার 8 1741746138 ধাওয়া
1061 01790017975 19527911435843099 মাঃ আ লু হাই লাল মান নছা মাকতার আলী মৃধা 8 1789461971 ধাওয়া
1062 01790021697 19527911435842860 আ জেমান নছা হােমতন নছা কােদর খান 8 1720623145 ধাওয়া
1063 01790030875 19567911435842664 িমলা রানী িবেনািদনী রাই চরন সম ার 8 1763848082 ধাওয়া
1064 01790030876 19277911435842271 নুর মহা দ হাওলাদার নুর জাহান বগম মনতাজ উ ন হাওলাদার 8 1766121508 ধাওয়া
1065 01790030877 19557911435843376 মাঃ ছােদক মা া জেবদা খাতন আ লু রা াক মা া 8 1792520147 ধাওয়া
1066 01790030878 19557911435842911 পু  রাণী িম ী সুকুমারী বািসরাম হালদার 8 1719309484 ধাওয়া
1067 01790031504 19397911435842621 অমুল  মা ঝ পরশ মিন শরৎ চ  মা ঝ 8 1725204559 ধাওয়া
1068 01790031515 19497911435843090 নু ল ইসলাম জমা ার জেবদা খাতন আতাহা ল ইসলাম 8 1726247495 ধাওয়া
1069 01790031523 19577911435842349 িনল ুরানী কুলিদনী নিলত িসকদার 8 1787189265 ধাওয়া
1070 01790031656 19417911435842267 ইয়ািছন হাওলাদার ছরাতন িবিব মাজন আলী 8 1749468056 ধাওয়া
1071 01790031657 19480125802323466 আঃ রব হাওলাদার সূযবান বগম সামছল হক হাওলাদার 8 1768008136 ধাওয়া
1072 01790031658 19547911435842383 ম জদ তালুকদার জীবন নছা কােদর তালুকদার 8 1767457576 ধাওয়া
1073 01790031659 19477911435843261 মাছেলম আলী খা হােমতে ছা কােদর খা 8 1728933834 ধাওয়া
1074 01790031660 19477911435842553 চা  বালা িবেনািদনী যে র বপারী 8 1748916190 ধাওয়া
1075 01790031661 19527911435842631 পু  রানী কুসুমী রানী চ  কা  িম ী 8 1706636274 ধাওয়া
1076 01790031662 19467911435842654 পু  রানী িব  ুবালা শশী সাম ার 8 1752689603 ধাওয়া
1077 01790031663 19547911435842561 ঊষা রানী কুসুম রানী যােগশ চ  হাওলদার 8 1710811148 ধাওয়া
1078 01790031664 19577911435842869 জাহানারা বগম রািবয়া খাতন মুজাহার হাওলাদার 8 1304785925 ধাওয়া
1079 01790031665 19557911435842625 জগদীশ চ  িম ী সুভািসনী িম ী সুখর ন িম ী 8 1731554191 ধাওয়া
1080 01790053613 19497911435842351 মঞ্জ ুরানী কুসুমী রানী চ  কা  িম ী 8 1600234201 ধাওয়া
1081 01790053614 19397911435842352 রাস িবহারী ম ল ােনাদা সু রী িনিশ কা  ম ল 8 1716414093 ধাওয়া
1082 01790053790 19527911435843087 শাজাহান জামা ার রওশন আরা বগম মাদাে র জামা ার 8 1733832746 ধাওয়া
1083 01790056414 19517911435842863 চানব জহরা খাতন কােসম তালুকদার 8 1795477087 ধাওয়া
1084 01790056425 19587911435843181 গালভানু জেবদা বগম হােমজ হাওলাদার 8 1792332848 ধাওয়া
1085 01790056438 19527911435842335 মাহা াদ হািববুর রহমান হােজরা খাতন মিতয়ার রহমান 8 1740639299 ধাওয়া
1086 01790056456 19547911435843176 ফারকান খা ঁ আিচয়া খাতন সজ ণ খা ঁ 8 1725892030 ধাওয়া



1087 01790056464 19487911435842705 মাঃ ফজলুল হক জমা ার গােলআফছ ে ছা আমজাদআলী জমা ার 8 1313988614 ধাওয়া
1088 01790056471 19577911435842230 ফিরদা বগম হািলমা বগম ম জদ হাওলাদার 8 1765399639 ধাওয়া
1089 01790056472 19527911435842622 রনু বালা সানা ল ী ই  ভূষণ হালদার 8 1753451457 ধাওয়া
1090 01790059144 19527911435842255 িকরন বালা বপারী সুরবালা মাধব চ  িম ী 8 1729569696 ধাওয়া
1091 01790059145 19577911435842595 লালমিত আয়শা বগম নুর ইসলাম মাত র 8 1741585363 ধাওয়া
1092 01790059146 19552613869451414 মাঃ আফজাল হােসন মাসাঃ আইফুল িবিব মাঃ এরফান উ ন 8 1754058294 ধাওয়া
1093 01790059147 19507911435843020 িস ক িসকদার ময়না বগম জানাবালী 8 1307955409 ধাওয়া
1094 01790065884 19520126005698479 রেমশ কীতনীয়া মধুমালা কীতনীয়া অি কা চরণ কীতনীয়া 8 1794717712 ধাওয়া
1095 01790065885 19467911435843266 মাঃ আবদুল জিলল মাসাঃ জিরনা বগম মরহম মাঃ আ লু জ ার 8 1721367812 ধাওয়া
1096 01790065886 19477911435844422 হািকম আসেমােতান নছা হােমজ উ ন হাওলাদার 8 1784366237 ধাওয়া
1097 01790065887 19427911435843014 নূরজাহান বগম ফুলব মাকেলস হাওলাদার 8 1745909108 ধাওয়া
1098 01790066791 19547911435842773 সিলম হাওলাদার নুরভানু বগম মাঃ িহ ল উ ন হাওলাদার 8 1737698401 ধাওয়া
1099 01790066792 19397911435842554 আশালতা চা  বালা রাসিবহারী হাওলাদার 8 1637186060 ধাওয়া
1100 01790066793 19557911435843386 রনু বালা মাত ীিন রানী ধাংসু কুমার িম ী 8 1759205751 ধাওয়া
1101 01790006403 19427911435844363 বলা রানী চা  বালা গেনশ দবনাথ 9 1308604237 ধাওয়া
1102 01790006409 19557911435843576 মাঃ আবুয়াল খান জাহরা নূর মাহা দ খান 9 1823374931 ধাওয়া
1103 01790006413 19367911435843829 হােচন সরদার ফুল ব চরাগ আলী সরদার 9 1783277113 ধাওয়া
1104 01790006420 19427911435843892 লিতফ খান আ জমান নছা রমজান খান 9 1323161191 ধাওয়া
1105 01790006425 19347911435843853 অেলপ খান ছাইফুল কালু খান 9 1729537567 ধাওয়া
1106 01790006428 19517911435843858 হমােয়ত মাল সােমত র ন মাল 9 1741788131 ধাওয়া
1107 01790006440 19527911435844206 আ লু হােমদ খােদজা বগম মুনছর আলী হাওলাদার 9 1823373152 ধাওয়া
1108 01790006446 19427911435844152 মুজাহার ছরাতনেনছা জ াত আলী খান 9 1748131753 ধাওয়া
1109 01790006504 19477911435843787 ির জয়া আয়তন ধলু হাওলাদার 9 1787184660 ধাওয়া
1110 01790006548 19497911435843906 মাঃ িছ কুর রহমান হাওলাদার হােমতন নছা তােফল উ ন 9 1314676839 ধাওয়া
1111 01790006554 19527911435843555 নিছপা আয়জাল বগম মুজাহার হাওলাদার 9 1718212450 ধাওয়া
1112 01790006558 19527911435844427 সািফয়া আসেমােতান নছা হােমজ উ ীন 9 1787292101 ধাওয়া
1113 01790006563 19207911435843740 আবদুল হক হায়াতন িবিব দিলল হাওলাদার 9 1787283834 ধাওয়া
1114 01790006567 19377911435842165 নূরজাহান বগম সূযবান বাবু খান 9 1716608415 ধাওয়া
1115 01790006569 19577911435843550 ফুলসন বগম গালজান অেহজ উ ন হাওলাদার 9 1823369686 ধাওয়া
1116 01790006652 19427911435843908 হােমদ আকন শাহাবানু হােতম আলী আকন 9 1823369915 ধাওয়া
1117 01790006676 19427911435843780 আবুল হােসন চানঁ ব মিতন 9 1608126320 ধাওয়া
1118 01790006678 19527911459000003 সাজাহান হাওলাদার চান ব রহমান হাওলাদার 9 1728680678 ধাওয়া
1119 01790006683 19457911435000007 মুকুল বগম লাল ব মকবুল হােসন 9 1823376106 ধাওয়া
1120 01790006689 19327911435844307 আ লু গিন খান আেমনা খাতন মনচাদ উ ন 9 1823370134 ধাওয়া
1121 01790006692 19527911435843606 মাঃ আলতাব নুরজাহান বগম আ জজরু রহমান মু ী 9 1727739943 ধাওয়া
1122 01790006808 19577911435843641 আি য়া বগম হায়াতন কােছম আলী হাওলাদার 9 1778588586 ধাওয়া
1123 01790008754 19537911435843814 নূরজাহান লাল ব সজ  হাওলাদার 9 1608126295 ধাওয়া
1124 01790008763 19527911435843855 ছােলহা উরফুিল মুনছর লাহারী 9 1797891104 ধাওয়া
1125 01790008774 19477911435843636 নুরজাহান তাতা ব রেহনউ ন হাওলাদার 9 1758380497 ধাওয়া
1126 01790008786 19437911435000002 ছাবাহান হাওলাদার উরফুল নছার উ ন হা  9 1823369668 ধাওয়া
1127 01790008791 19477911435843535 মায়াে ম িসকদার আিচয়া বগম মাসেলম িসক্দার 9 1823375140 ধাওয়া
1128 01790008799 19477911435844348 সরলা সুরবালা ব র মাঝী 9 1823374829 ধাওয়া
1129 01790008811 19322613451326327 মাঃ জালাল গালাপজান িবিব আঃ আ জজ আকন 9 1823373074 ধাওয়া
1130 01790008864 19357911435843609 ইউছব আলী ল ী িবিব আয়জ ন হাওলাদার 9 1703205761 ধাওয়া
1131 01790009118 19507911435844379 মুনছর িসকদার গাল বানু মইনু ন িসকদার 9 1797347689 ধাওয়া
1132 01790009129 19527911435843650 চ ু তালুকদার জাহরা বগম মাকেছদ তালুকদার 9 1746655511 ধাওয়া
1133 01790009153 19427911435843561 আ রু রিশদ খােদজা বগম মুনছর আলী 9 1823375364 ধাওয়া
1134 01790009163 19327911435844017 আবদুল ম ান কুলসুম িবিব সােহদ আলী হাওলাদার 9 1787285403 ধাওয়া
1135 01790009175 19477911435843647 আ লু ম জদ ফলসন িবিব ওয়ােরচ আলী 9 1823371750 ধাওয়া
1136 01790009182 19377911435844122 মাহারাজ মৃধা ইরামন বগম মুনছর আলী মৃধা 9 1608126262 ধাওয়া
1137 01790009188 19527911435844148 মাঃ সাইদুর রহমান রােবয়া মনহাজ উ ন হাওলাদার 9 1744775839 ধাওয়া
1138 01790009193 19527911435844241 সুধীর র ন হাওলাদার উ ািদনী চড়ামিন হাওলাদার 9 1784969191 ধাওয়া
1139 01790009205 19427911435844433 িচ র ন কদমিগনী দবনাথ কালী চরন দবনাথ 9 1772450632 ধাওয়া
1140 01790009215 19427911435843599 হািবব মু ী ফুলসম বগম আ লু মু ী 9 1608126293 ধাওয়া
1141 01790009222 19557911435844367 কা ন বালা সানা িশ র ন দবনাথ 9 1757684317 ধাওয়া
1142 01790009262 19527911435844059 আলতাফ ফরাজী সানামন বগম নূ ল হক ফরাজী 9 1741574639 ধাওয়া
1143 01790021572 19427911435844013 নুর ইসলাম মৃধা দুধেমাহর হাচন আলী মধৃা 9 1795475857 ধাওয়া
1144 01790030879 19577911435844302 ি য়া বালা চ াবলী অন  বািরক 9 1703448284 ধাওয়া
1145 01790030880 19527911435844124 হায়দার আলী ছােহরা বগম আ াছ আলী মালকর 9 1723193173 ধাওয়া
1146 01790030881 19427911435844087 মাঃ মায়াে ম হােসন হাওলাদার সূযা বান বগম খিবর উ ন হাওলাদার 9 1791997074 ধাওয়া
1147 01790030882 19397911435843772 আ রু রিহম হাওলাদার লালমিত বগম আফতার হাওলাদার 9 1789101751 ধাওয়া
1148 01790030883 19557911435843845 মাঃ ইসমাইল খান আইনবী ওসমান খান 9 1727793691 ধাওয়া
1149 01790030884 19537911435836449 িপয়ারা আেমনা আরব আলী সরদার 9 1767478940 ধাওয়া
1150 01790031446 19277911435843790 আমেজদ তালুকদার িবিব সান আিলম উ ন দফাদার 9 1764794459 ধাওয়া



1151 01790031449 19377911435843587 মাতাহার আলী হাওলাদার জাহরা বগম দিলল উ ন হাওলাদার 9 1723461799 ধাওয়া
1152 01790031459 19527911435844185 ছাহরাব হাওলাদার গােলজান অেহজ উ ন হাওলাদার 9 1748618704 ধাওয়া
1153 01790031495 3263365748 মাঃ মাশাররফ হােসন িমেসস আেমনা বগম মাঃ আরব আলী সরদার 9 1732988091 ধাওয়া
1154 01790031506 19577911435843568 হােজরা বগম মােজদা বগম আতাহার জামা ার 9 1721269518 ধাওয়া
1155 01790031580 19477911435844456 আ সু ছাবাহান আকন ফুল বানু খিবর উ ীন আকন 9 1761794013 ধাওয়া
1156 01790031583 19477911435843663 ছতারা বগম আেমনা বগম মাঃ আরব আলী সরদার 9 1725309801 ধাওয়া
1157 01790031588 19537816623574596 মাঃ সাবাহান হাওলাদার মানব মাঃ ইসাহাক আলী হাওলাদার 9 1713938538 ধাওয়া
1158 01790031594 19397911435000002 ছােহরা খাতন ছূরাতন রাজন আলী িসকদার 9 1716925883 ধাওয়া
1159 01790031598 19477911435844154 আবদুল হােমদ ফুলসন বগম মাঃ ওয়ােরচ আলী চৗিকদার 9 1757694946 ধাওয়া
1160 01790031600 19557911435843486 দেলায়ার হােসন বলাতন নছা মহ ত আলী হাওলাদার 9 1749379044 ধাওয়া
1161 01790031610 19477911435843944 মাঃ হযরত আলী হােমেতান তােছন হাওলাদার 9 1792202469 ধাওয়া
1162 01790031614 19527911435843690 আ লু ম জদ রাজা আেলকসন িবিব আ লু হািমদ রাজা 9 1731696029 ধাওয়া
1163 01790031619 19497911435844284 িনর ন দাস নয়ন তারা মানরাম দাস 9 1735397583 ধাওয়া
1164 01790053627 19377911435844179 আতাহার ব াতন নছা মহববত আলী হাওলাদার 9 1880198583 ধাওয়া
1165 01790053628 19577911435844095 হনুফা বগম হািলমা বগম ওয়ােজদ আলী খা 9 1745949016 ধাওয়া
1166 01790053629 19517911435843560 জ াতন নছা হািমদা বগম ম জবর রহমান 9 1737330168 ধাওয়া
1167 01790053630 19527911435843805 সতারা বগম মান ব আবুল হােসন িসকদার 9 1739228612 ধাওয়া
1168 01790053631 19427911435844033 মাঃ আিনসুর রহমান হাওলাদার ছরাতন নছা হােমজ উ ন হাওলাদার 9 1309348554 ধাওয়া
1169 01790053633 19577911435843771 জােহারা বগম নূর জাহান মুনছর তালুকদার 9 1784725794 ধাওয়া
1170 01790053634 19537911435844437 মােলকা বগম আিম ন নছা আতাহার মধৃা 9 1766144294 ধাওয়া
1171 01790053635 19577911435843741 আিছয়া বগম সানােমান নু ল হক ফরাজী 9 1757708374 ধাওয়া
1172 01790053636 19387911435844246 ধীেরন চ  হাওলাদার উ ািদনী চড়ামিন হাওলাদার 9 1880197834 ধাওয়া
1173 01790053637 19427911435844247 সুভািষনী রানী মহারানী রাই চরন বালী 9 1752572767 ধাওয়া
1174 01790053639 19457911435844374 সুিনিত সরলা দবী গাপাল দবনাথ 9 1823369457 ধাওয়া
1175 01790053640 19557911435843582 হােসম হাওলাদার সািফয়া বগম আবদুল হািমদ হাওলাদার 9 1765371583 ধাওয়া
1176 01790053641 19337911435844253 অিময় বালা রপতী বনমালী ম ল 9 1880191281 ধাওয়া
1177 01790053642 19527911435843563 ফিরদা বগম লালব কােছম আলী হাওলাদার 9 1706017411 ধাওয়া
1178 01790053643 19537911435844275 অমূল  চ  হাওলাদার বলকা অ ীিন কুমার হাওলাদার 9 1794383570 ধাওয়া
1179 01790053729 19577911435844393 সিলনা সােমরত বানু রওন মাল 9 1763846812 ধাওয়া
1180 01790053730 19527911435844026 আছমা বগম মিরয়ম বগম তজা র হাওলাদার 9 1305300591 ধাওয়া
1181 01790053731 19577911435844079 ছােলহা বগম আয়জািন বগম তােছন হাওলাদার 9 1779701278 ধাওয়া
1182 01790053732 19467911435844408 মািনক মৃধা আিচয়া খাতন আেয়জ উ ন মৃধা 9 1710418241 ধাওয়া
1183 01790053733 19557911435843909 আেনারা বগম রিহমন বগম আ জজ খান 9 1320765753 ধাওয়া
1184 01790053734 19577911435844313 হােজরা ফুল ব শিফ উ ীন 9 1790667950 ধাওয়া
1185 01790053787 19577911435843597 ফেরাজা লাল ব মিমন হাওলাদার 9 1757684744 ধাওয়া
1186 01790056410 19557911435844333 এম,িড, ইয়ািছন মা া শামসু াহার আ সু সামাদ মা া 9 1729839268 ধাওয়া
1187 01790056415 19547911435837315 নূরজাহান বগম ন জ নেনছা মাঃ সানাম ন িব াস 9 1740916068 ধাওয়া
1188 01790056495 19527911435844123 ছায়াতন জহরা সইজ ন 9 1780170444 ধাওয়া
1189 01790056496 19527911435844236 স া রানী দাস স ািবনী দাস মথুরা নাথ দাস 9 1778254311 ধাওয়া
1190 01790056497 19477911435844235 সাধনা রাণী শাভা রাণী দাস রাধা কৃ  দাস 9 1737993658 ধাওয়া
1191 01790065739 19417911435843842 সামছ াহার ফুলবানু গফুর 9 1715970818 ধাওয়া
1192 01790065888 19497911435843707 আ সু ছালাম হাওলাদার রিহমুন নছা আবদুস সা ার হাওলাদার 9 1710145803 ধাওয়া
1193 01790065889 19527911435843934 রােহলা বগম আেরাব জানী চরাগ আলী হাওলাদার 9 1710178831 ধাওয়া
1194 01790065890 19477911435843826 মাবােরক হাওলাদার রিহমা বাহার হাওলাদার 9 1756672134 ধাওয়া
1195 01790065891 19527911435844177 হািলমা বগম আয়নব িবিব ওচমান খা 9 1748912744 ধাওয়া
1196 01790065892 19527911435833076 আেনায়ারা বগম সাহাভানু নু ল হক ফরাজী 9 1736500274 ধাওয়া
1197 01790065893 19547911435832709 মাঃ লিতফ ছিকনা বগম মনাজ উ ন 9 1799331854 ধাওয়া
1198 01790065894 19497911435844414 মিতলাল দবনাথ ি রদা িবেনাধ দবনাথ 9 1735044639 ধাওয়া
1199 01790065895 19557911435834908 জাহানারা বগকম মমতাজ বগম বিশর উ ন 9 1786144995 ধাওয়া
1200 01790065898 19447911435834726 মুন র আলী িসকদার এেলম ব গফুর উ ন িসকদার 9 1749788708 ধাওয়া
1201 01790066014 19427911435843580 আ লু ছােয়দ সািফয়া বগম আ লু রিশদ হাওলাদার 9 1751077365 ধাওয়া
1202 01790066071 19327911435844035 আবুল কােসম মাত র তেফজাম বগম তারাব আলী 9 1756539435 ধাওয়া
1203 01790066794 1495450965 কুলছম বগম মােজদা মাতাহার আলী 9 1725359263 ধাওয়া
1204 01790066795 19377911459847886 আবদুস ছাবাহান গাল বানু ময়ন ন িসকদার 9 1734880762 ধাওয়া
1205 01790066796 1921764161 হািলমা খাতন হােজরা বগম সয়দ আলী আকন 9 1921764161 ধাওয়া
1206 01790066797 19527911435844067 মাঃ হািববুর রহমান হােজরা বগম সজ ন আকন 9 1320446143 ধাওয়া
1207 01790066798 19577911435843774 নছরা ফুল ব হােমজ হাওলাদার 9 1946343465 ধাওয়া
1208 01790066799 19457911435844304 অিময় বালা নিলতা উমাচরন দাস 9 1315320890 ধাওয়া
1209 01790056396 19477911435841056 সূয  কা  বড়াল ীেরাদা অ দা চরন বড়াল 1731240173 ধাওয়া
1210 01790056421 19507911435835334 ছ ার তালুকদার লালব  বগম সিফল উ ীন তালুকদার 1758671812 ধাওয়া
1211 01790056423 19457911435834149 মাঃ ইসাহাক আলী হাওলাদার মেহ  নছা হােমজ উ ন হাওলাদার 1791219998 ধাওয়া



িমক ন র উপকারেভাগীর ID উপকারেভাগীর NID/BRIS উপকারেভাগীর নাম মাতার নাম িপতার নাম ওয়াড ব াংক একাউ  না ার ইউিনয়ন

1 01790004509 19427911471861456 আ লু লিতফ খান নুরজাহান বগম হােসম খান 1 1765135421 নদম া
2 01790004510 19477911471861083 নূ ল ইসলাম হাওলাদার হািলমা বগকম আবদুল গিন হাওলাদার 1 1735280682 নদম া
3 01790004511 19517911471861057 নু ল ইসলাম দুিল বগম আসমত আলী 1 1720333409 নদম া
4 01790004515 19377911471861195 আেনচ মি ক আিছয়া িবিব ছাবন মি ক 1 1710125848 নদম া
5 01790004517 19527911471861478 খােলদা বগম হােজরা বগম ইমাম ফরাজী 1 1758853351 নদম া
6 01790004884 19577911471860802 ছােলহা বগম সবুর ভানু মাতাহার আলী গাজী 1 1920195190 নদম া
7 01790004889 19437911471860511 অিনল বড়াল ল ী রানী িনিশকা  বড়াল 1 1772450848 নদম া
8 01790004893 19547911471000004 আেনায়ারা বগম মােলকা বগম মুিমন উ ন হাওলাদার 1 1768034290 নদম া
9 01790004894 19377911471861559 রেফয উ ন হাওলাদার কৎভানু আ জম ন হাওলাদার 1 1746308107 নদম া
10 01790004899 19427911471861724 মাছাঃ ছােলহা বগম জিরনা বগম কদম আলী িশকদার 1 1727758297 নদম া
11 01790004909 19477911471861743 কিহনুর বগম জেবদা বগম হােচন খা ঁ 1 1701870807 নদম া
12 01790004915 19477911471861469 আেলয়া বগম আেবদন বগম আজাহার মি ক 1 1771658734 নদম া
13 01790004940 19437911471860168 হােজরা বগম জয়নব িবিব ইয়ােছন মা া 1 1976477678 নদম া
14 01790004942 19427911471861734 হািলমা খাতন আেমনা খাতন আবদুল আ জজ জামা ার 1 1827907343 নদম া
15 01790004946 19377911471861377 ম ান মি ক জেবদা বগম মুজাহার মি ক 1 1731225074 নদম া
16 01790004947 19577911471861452 আি য়া খাতন জনােতান নছা জ াত আলী 1 1781471419 নদম া
17 01790004948 19477911471861434 হািনফ হাওলাদার ফুলবানু বােজম  হাওলাদার 1 1784303168 নদম া
18 01790004949 19377911471861417 হা ন মি ক আেমনা বগম আজাহার মি ক 1 1745362710 নদম া
19 01790004950 19477911471861078 মাঃ ইউনুচ হাওলাদার ন জবুন নছা খারেশদ আলী হাওলাদার 1 1792150454 নদম া
20 01790004952 19527911471861679 ইউনুচ হাওলাদার বকুল বগম আেহজউ ীন হাওলাদার 1 1610797739 নদম া
21 01790004953 19527911471861454 ির জয়া বগম ফুলব  িবিব লাল শিরফ 1 1725925728 নদম া
22 01790004954 19427911471861439 শািফয়া বগম কিরমন িবিব তনু খান 1 1730911004 নদম া
23 01790004955 19407911471861312 সািফয়া বগম মায়াতন িবিব আফছার উ ন তালুকদার 1 1932949390 নদম া
24 01790004956 19377911471861722 বকুল বগম সােমত বান আবদুর রিশদ হাওলাদার 1 1705191173 নদম া
25 01790004957 19457911471860760 খর ন মা ঝ র তী রানী মনেমাহন মা ঝ 1 1728328382 নদম া
26 01790004958 19521592038185741 মাঃ কান্ঞান মি ক মাঃ উরকুল বগম মাঃ আনছার মি ক 1 1915390492 নদম া
27 01790004959 19537911471860135 মাহামুদা বগম সুরাতে ছা মইনু ন মৗলভী 1 1818636393 নদম া
28 01790015436 19377911471862540 নুরবানু বগম খাতনী বগম চান ম ন শাহ্ 1 1764317376 নদম া
29 01790015438 19387911471860532 িকরন বালা কুমুিদনী হাওলাদার ই র হাওলাদার 1 1959305434 নদম া
30 01790015440 19567911471860008 পা ল বগম জিরনা বগম নুর মাহা দ কিবরাজ 1 1823366459 নদম া
31 01790015444 19337911471861670 আ লু কােদর মি ক জয় ন িবিব রহমান মি ক 1 1778952221 নদম া
32 01790026852 19577911471861656 রােহলা খাতন মিকমুন নছা কােছম জামা ার 1 1737776127 নদম া
33 01790026856 19577911471861017 শাবানু আরবজান িহ ুল উ ন হাওলাদার 1 1771133807 নদম া
34 01790026861 19537911471860381 মাঃ লতান খিলফা হায়তন নষা আজাহার খিলফা 1 1728044723 নদম া
35 01790026864 19527911471861615 সকা ার মি ক মিরয়ম বগম হািববুর রহমান মি ক 1 1777531798 নদম া
36 01790026867 19527911471860886 মাঃ কা ন আিল খানঁ আিছয়া খাতন জলুমাত খানঁ 1 1718133444 নদম া
37 01790026870 19527911471861558 ম জবর রহমান হিব েনছা কােছম আলী হাওলাদার 1 1321915609 নদম া
38 01790026872 19547911471862697 সুিনল চ  বপারী ভািসনী বপারী সুখর ন বপারী 1 1719571369 নদম া
39 01790026902 19501595511602998 মাঃ আলমগীর আি য়া খাতন নুর মাহা দ হাওলাদার 1 1712460785 নদম া
40 01790026910 19507911471860780 পিরেতাষ চ  মা ঝ ল ী রানী িখরত চ  মা ঝ 1 1706212200 নদম া
41 01790031142 19477911471861429 জয়নাল খান জিুমনা বগম সেক ার খান 1 1312556337 নদম া
42 01790031145 19577911471861618 িফেরাজা বগম মিরয়ম বগম আ লু হািকম হাওলাদার 1 1747728679 নদম া
43 01790031150 19567911471860917 সুিফয়া বগম চাদঁ ব লাল িময়া 1 1796770272 নদম া
44 01790032056 19557911471860329 জাহানারা বগম শামসুরনাহার হােসম মীর 1 1798407325 নদম া
45 01790032065 19477911471861437 নাজমা বগম আেলয়া বগম ফজলু হাওলাদার 1 1703912687 নদম া
46 01790032067 19387911471862560 মাশােরফ হােসন তালুকদার সাহাতন নছা রিহম উ ন তালুকদার 1 1781962753 নদম া
47 01790032074 19577911471867255 মিরয়ম বগম সবুরজান িবিব মিফজ উ ন মা ঝ 1 1721164313 নদম া
48 01790032078 19587911471860282 গালবানু বগম ইরাজান িবিব আরজ আলী হাওলাদার 1 1323786728 নদম া
49 01790032486 19524711271809444 আ লু বােরক হাওলাদার ফেতমা বগম ইয়াকুব আলী হাওলাদার 1 1767313781 নদম া
50 01790032496 19537911471860290 নু ল ইছলাম তহ ন নছা আবুল হােসম 1 1812666001 নদম া
51 01790032640 19577911471861302 িপয়ারা বগম নুরজাহান বগম মহ ত আলী 1 1798647770 নদম া
52 01790032659 19547911471861001 মাঃ আ লু আ জজ তালুকদার ব জান িবিব আফছার উ ন তালুকদার 1 1719567971 নদম া
53 01790032661 19507911471860252 মাঃ আ লু ম ান তালুকদার সফুরা খাতন নুর মাহা দ তালুকদার 1 1727057727 নদম া
54 01790032664 19497911471861339 মাকেছদ আলী মি ক মিকমা বগম আমেজদ আলী 1 1717840507 নদম া
55 01790033527 19507911471860938 জেবদা বগম চ া বগম এেলম উ ন হাওলাদার 1 1912216611 নদম া
56 01790034703 19457911471860275 আেলয়া বগম চান ব মাখেলসুর রহমান 1 1723116691 নদম া
57 01790034704 19527911471861161 চানঁ িসকদার কুটট  ব গালামালী িসকদার 1 1712944346 নদম া
58 01790034705 19557911471860821 মাঃ মাজাে ল িশকারী সয়দােনছা চরাগালী িশকারী 1 1749667094 নদম া
59 01790034706 19527911471861529 ছাবাহান মি ক চ নী বগম লাল মি ক 1 1747361440 নদম া
60 01790034707 19527911471861501 জিলল মি ক সুরাতন নছা লাল চানঁ মি ক 1 1716619410 নদম া
61 01790034708 19517911471862280 নীল রতন অিধকারী মানদা সু রী অিধকারী রাইচরন অধীকারী 1 1796661266 নদম া
62 01790036261 7345721943 মাঃ মাশােরফ হােসন মিকমা বগম আমজাদ আলী মি ক 1 1637870177 নদম া

বয়  ভাতােভাগীেদর তািলকা-নদমূলা



63 01790036288 19507911471861387 মাঃ সাহরাব হােসন লালবানু ওয়ােরছ আলী 1 1931384987 নদম া
64 01790044898 19537911471861260 আ লু রহমান নুরজাহান বগম পবন আলী 1 1723082631 নদম া
65 01790044899 19467911471861105 শাহজাহান হাওলাদার জহরা খাতন সকা ার হাওলাদার 1 1969052912 নদম া
66 01790044900 19587911471861378 মিরয়ম বগম গালবানু কােদর বপারী 1 1608822347 নদম া
67 01790044902 19577911471861029 রােবয়া বগম সবুর জান হােশম আলী হাওলাদার 1 1766827960 নদম া
68 01790056814 19527911471861661 মাঃ সামছল আলম তালুকদার মাসা ৎ জাহরা খাতন আ লু জিলল তালুকদার 1 1767803330 নদম া
69 01790058764 19527911471861867 ঊষা রানী িসকদার আয়না হালদার সূযকা  হালদার 1 1320854243 নদম া
70 01790059304 19537911471861256 মাঃ আেনায়ার হােসন খান রােবয়া খানম হােতম আলী খান 1 1729059776 নদম া
71 01790059305 19527911471874831 মাঃ শাহজাহান হাওলাদার আি য়া খাতন নুর মহা দ হাওলাদার 1 1718223998 নদম া
72 01790065258 19527911411806167 ির জয়া বগম জািমলা খাতন আবদুল ম জদ গাজী 1 1748792396 নদম া
73 01790065991 19527911471861983 িনতীশ চ  শীল সুিনতী রানী শীল নপাল চ  শীল 1 1748950887 নদম া
74 01790066225 19497911471860871 আ লু গিন খান সিকনা বগম মাঃ ছ  ুখান 1 1312279438 নদম া
75 01790004174 19347911471862739 আ লু ম ান হাওলাদার আিছয়া খাতন িমনহাজ উ ন হাওলাদার 2 1795313521 নদম া
76 01790015686 19507911471861926 মাঃ মাকেছদুর রহমান খান রােবয়া বগম আ লু ম জদ খান 2 1797477461 নদম া
77 01790015688 19337911471862689 িনমল মালাকার মাত ীিন মালাকার গাপাল মালাকার 2 1748686828 নদম া
78 01790016968 19537911447771169 মাঃ মািনক ওঝা মাছাঃ খািদজা বগম মাঃ সয়দ আলী হাওলাদার 2 1714999055 নদম া
79 01790016975 19527911471862301 িকরন বালা ম ল ের তী হালদার সতীশ চ  হালদার 2 1778339370 নদম া
80 01790016980 19477911471861821 সত রানী িম ী সােরাদা ম ল রাজ িবহারী ম ল 2 1749437926 নদম া
81 01790016984 19487911471862512 মাঃ হািনফ আকন জয়নব িবিব মাঃ সেক ার আলী আকন 2 1782371364 নদম া
82 01790016988 19487911471862094 পা ল বালা হাওলাদার কুমিদনী ঘরামী ল ী কা  ঘরামী 2 1772343177 নদম া
83 01790017043 19427911471862404 কুসুম হালদার মানদা ঢালী যােগষ ঢালী 2 1788648277 নদম া
84 01790017049 19477911471862267 সতা ীনী বরাগী িবল  বাসী মেহ  সুতার 2 1734580993 নদম া
85 01790017053 19567911471862088 ি য় বালা িম ী মনমহানী রানী ভূবেন র রায় 2 1706213884 নদম া
86 01790017059 19367911471861856 গাপাল সমা ার সানা ল ী সমা ার অি কা সমা ার 2 1719794842 নদম া
87 01790017063 19447911471862435 ফিন ভষন ম ল ল ী ম ল লিলত ম ল 2 1743061572 নদম া
88 01790017069 19477911471861868 মহা রানী মঞ্জরুী ভবন শীল 2 1723526777 নদম া
89 01790017072 19537911471862021 সুিনতী রানী ই  বালা রােজ  নাথ এদবর 2 1756550722 নদম া
90 01790017075 19437911471862032 যতী  নাথ হাওলাদার কুমিদনী যগী  নাথ হাওলাদার 2 1799974505 নদম া
91 01790017079 19397911471861864 মাঃ ওমর আলী খ কার জয়ফুল িবিব ইসমাইল খ কার 2 1763878404 নদম া
92 01790017085 19487911471862028 রেমন চ  হাওলাদার কুমিদনী রানী যােগ  হাওলাদার 2 1722454004 নদম া
93 01790017091 19517911471862485 অধীর চ  ওঝা িবল  রানী ওঝা রাধা চরন ওঝা 2 1764357256 নদম া
94 01790017095 19497911471862306 শফালী রানী িসকদার কামিদনী রায় হেরন রায় 2 1716014520 নদম া
95 01790017099 19447911471862310 িবের  চ  িব াস ল ী িব াস আেদ র িব াস 2 1323021892 নদম া
96 01790017109 19507911471862398 মিন  চ  হালদার কামিদনী হালদার গ াচরন হালদার 2 1728246279 নদম া
97 01790017124 19537911471862466 িব ু  রানী শীল মালতী শীল কালী চরন শীল 2 1777325341 নদম া
98 01790017133 19557911471862264 িকরন চ  বরাগী মন মিহনী বরাগী উেপ  নাথ বরাগী 2 1736957699 নদম া
99 01790017135 19537911471862747 উষা রানী হাওলাদার মােনাদা সু রী মদন মাহন হাওলাদার 2 1757452267 নদম া
100 01790017141 19487911471862721 অমূল  বরাগী িবেনাধীিন বরাগী বস  কুমার বরাগী 2 1320854349 নদম া
101 01790017145 19477911471862584 মাঃ তয়ব আলী জহরা বগম ইয়াকুব আলী 2 1771431801 নদম া
102 01790017153 19487911471862705 আ লু হক বপারী সানাব  িবিব ময়নউ ন বপারী 2 1786150185 নদম া
103 01790017158 19527911471861920 িনত ন  ম ল সারদা ম ল রাজ িবহারী  ম ল 2 1756883337 নদম া
104 01790017165 19457911471862537 িকরন বালা হাওলাদার রদতী রািন বস  কুমার ঘরামী 2 1771167926 নদম া
105 01790017169 19537911471862458 িবজয় কৃ  িম ী শলা বালা িম ী েজ  নাথ িম ী 2 1922350978 নদম া
106 01790017176 19367911471862138 িবপুল চ  বপারী িনরদা সু রী বপারী জগ ব ু  বপারী 2 1713965476 নদম া
107 01790017179 19527911471862126 অধীর র ন ওঝা িনিবত  বালা ীনাথ ওঝা 2 1741788174 নদম া
108 01790017185 19497911471862559 মেনায়ারা বগম আঞ্জমুান আরা আনছার উ ন  আকন 2 1719809393 নদম া
109 01790017196 19537911471862131 সমীর র ন ওঝা কমলা রানী ওঝা িবেনাদ িবহারী ওঝা 2 1786291820 নদম া
110 01790017199 19527911471862487 উ ম চ  মালাকার পা ল রানী মালাকার িনত ান  মালাকার 2 1322578348 নদম া
111 01790017203 19377911471862489 অতল চ  শীল ােনাদা শীল বন মালী শীল 2 1734831431 নদম া
112 01790017211 19487911471862345 পু  রান িম ী রাধা ল ী মা ঝ মেহ  মা ঝ 2 1799332392 নদম া
113 01790017217 19457911471862446 িকরন বালা ম ল সুকদা রানী সম ার লাদ সম ার 2 1709750274 নদম া
114 01790017222 19427911471861757 শাভা রানী রাধা রানী উমাচরন ম ল 2 1736698152 নদম া
115 01790017225 19427911471862198 দয়ান  হাওলাদার কুমিদনী হাওলাদার কৃ  কা  হাওলাদার 2 1848077575 নদম া
116 01790017234 19387911471862068 রমনী র ন মালাকর রিদনী মালাকর আি নী কুমার মালাকর 2 1718247259 নদম া
117 01790017239 19527911471862579 আবদুল লিতফ হাওলাদার মেহ ন নছা আবদুল রহমান হাওলাদার 2 1739921772 নদম া
118 01790017268 19317911471875157 মাফাে ল গাজী মহারজান িবিব মিমন গাজী 2 1748618648 নদম া
119 01790017274 19487911471874067 মাহা দ আিনছর রহমান ছবুরজান বগম আবদুল কিরম খান 2 1726104807 নদম া
120 01790026873 19427911471862160 হরলাল বরাগী ি েরাদা সু রী মুকু  িবহারী বরাগী 2 1762184249 নদম া
121 01790026874 19387911471860246 আেলকজান িবিব বানু িবিব আেরজউ ীন মাত র 2 1718733179 নদম া
122 01790030730 19447911471862416 মেনার ন হালদার মায়া ল ী হালদার মেহ  নাথ হালদার 2 1701119474 নদম া
123 01790030735 19477911435834341 নরা ম িম ী র বালা িবিপন িম ী 2 1754015179 নদম া
124 01790031144 19557911471862472 নের  নাথ শীল িবজয় ল ী শীল নারায়ন চ  শীল 2 1795100726 নদম া
125 01790031148 19487911471862069 পা ল মালাকর মািনক রাধা গিব  মালাকর 2 1795134869 নদম া
126 01790031157 19517911471862156 হীরালাল বরাগী ি েরাদা বরাগী মুকু  িবহারী বরাগী 2 1714933905 নদম া



127 01790031159 19557911471861756 িনমল চ  িম ী িকরন বালা মধু সূদন িম ী 2 1714572740 নদম া
128 01790031161 19507911471862504 স জ ুম ল মােনাদা সু রী ব াপারী দগূাচরন ব াপারী 2 1729349990 নদম া
129 01790031164 19497911471862372 িহমাংিগিন রানী ঘরামী চা বালা হাওলাদার িনিশকা  হাওলাদার 2 1839028628 নদম া
130 01790031170 19507911471862549 দীেনশ চ  ম ল মেহ রী ম ল ধীের  নাথ ম ল 2 1719938145 নদম া
131 01790031437 19407911471862093 চা  বালা িম ী ের তী চ  কুমার িম ী 2 1770569788 নদম া
132 01790032587 19487911471860248 আবদুস ছালাম ফিকর সাহাবানু বগম আ লু কােদর ফিকর 2 1703456854 নদম া
133 01790033528 19477911471861831 শীলা হালদার রাজ ল ী হালদার শশী হালদার 2 1823364597 নদম া
134 01790034709 19557911471862545 িবধান চ  বপারী িনেরাধা বপারী জগব  ু বপারী 2 1912711229 নদম া
135 01790034711 19557911471862050 রিত কা  হাওলাদার সৃভািষনী হাওলাদার সত  র ন হাওলাদার 2 1303744591 নদম া
136 01790034712 19547911471862510 আ লু জিলল ফরাজী জেবদা খাতন জয়ন ীন ফরাজী 2 1714350636 নদম া
137 01790034714 19517911471862491 িহরন বালা শীল মায়া ল ী শীল বস  কুমার শীল 2 1737026229 নদম া
138 01790034716 19527911471861824 হািলমা বগম সেমরেতা বান সেলমু ীন হাওলাদার 2 1722719284 নদম া
139 01790034719 19577911471862596 আেলয়া বগম ময়না বগম ছ  ু মা া 2 1757028964 নদম া
140 01790034721 19447911471861845 স যু বালা ম রসতী হালদার মিন  নাথ হালদার 2 1828501946 নদম া
141 01790034723 19577911471862561 মাছাঃ রােকয়া খানম জাবােয়দা খাতন আবদুল ছ ার িসকদার 2 1795100462 নদম া
142 01790034724 19527911471862547 িবমল কৃ  ভ কুমুিদনী ভ দুঃখীরাম ভ 2 1712949747 নদম া
143 01790034726 19517911471861884 আ লু মা ান হাওলাদার ফািতমা বগম আ লু হািমদ হাওলাদার 2 1789689104 নদম া
144 01790034728 19537911471866693 হািসনা বগম আিকমন িবিব মিমন উ ন খিলফা 2 1761849878 নদম া
145 01790034730 19527915815387193 মহারানী মালাকর শাি  রানী হের  মালাকর 2 1772280240 নদম া
146 01790034731 19587911471862473 আরতী রানী শীল িমলা রানী শীল অন  কুমার শীল 2 1703621412 নদম া
147 01790034733 19507911471862311 আেমািদনী রানী িব াস সুরবালা হালদার িসতানাথ হালদার 2 1726710670 নদম া
148 01790044895 19527911471862251 সুনীল চ  বরাগী িতল মা বরাগী যতীন নাথ বরাগী 2 1714695606 নদম া
149 01790044901 19557911471862189 গৗরা  চ  হাওলাদার িশলা বালা নকুল চ  হাওলাদার 2 1728905944 নদম া
150 01790044903 19587911471862633 মাসাঃ ছােলহা বগম সুরাতন নছা িময়া খান 2 1912964348 নদম া
151 01790046594 19587911471862112 বুকল বালা িমলা  মাহন হাওলাদার 2 1788648105 নদম া
152 01790051896 19527911471871409 ছােলয়া বগম ডািলম জান বগম মাতাহার ফিকর 2 1726958292 নদম া
153 01790052144 19407911471862323 রনু বালা অিধকারী িবেনািদনী ম ল িনিশ কুমার ম ল 2 1725253846 নদম া
154 01790052145 19357911471862318 বকুল রানী অিধকারী িবেনািদনী িসকদার শীভূষন িসকদার 2 1707461263 নদম া
155 01790052148 19497911471861830 পিরমল চ  িব াস কুসুম কুমারী িব াস দেব  নাথ িব াস 2 1305077626 নদম া
156 01790052171 19377911471861994 রাধা রানী মালাকর শফালী রানী মালাকর মনহর মালকর 2 1784800474 নদম া
157 01790056830 19477911471860959 মাঃ হায়দার আলী সয়ফুল িবিব হােচন আলী তালুকদার 2 1732056975 নদম া
158 01790059187 19477911471861840 িব ু  রানী দাস িবেনািদনী দাস িবেনাদ চ  দাস 2 1713962719 নদম া
159 01790059311 19507911411803768 তহিমনা ব জান িবিব ছহর হাওলাদার 2 1725926817 নদম া
160 01790059317 19537911471862632 মুহা দ আ লু ম জদ স ফ জান আিফজ উ ন 2 1775080810 নদম া
161 01790059332 19587911471862153 রনু বালা সুর বালা হেরন িম ী 2 1822101565 নদম া
162 01790064430 19577911471869858  আঞ্জয়ুারা বগম হািমদা খাতন আ লু আ জজ হাওলাদার 2 1783828629 নদম া
163 02790033732 19527911411817528 আকিলমা আি য়া আঃ হােমদ 2 1789208445 নদম া
164 02790033737 19587911471865567 মিনরা বগম মায়াতন মাফাে ল মৃধা 2 1704056635 নদম া
165 01790065686 19490116010713308 মাসাঃ জািমনা বগম মাসাঃ তাি  বগম আতাহার আলী খান 2 1795717201 নদম া
166 01790065691 19567911471862190 িমনু বালা হাওলাদার ি য় বালা বপারী সুের  নাথ বপারী 2 1721059395 নদম া
167 01790065800 19527911471000002 সকা ার হাওলাদার মািনক জান িবিব লহাজ উ ন হাওলাদার 2 1315670638 নদম া
168 01790065802 19557911471861930 িবধান চ  হাওলাদার শফালী রানী হাওলাদার কুমুদ িবহারী হাওলাদার 2 1755096689 নদম া
169 01790065803 19567911471861823 সুখ র ন ম ল সীতা ল ী জগব ু  ম ল 2 1779891501 নদম া
170 01790065805 5095956412 ইউনুছ আলী হাওলাদার রােহলা বগম মহ দ আলী হাওলাদার 2 1714950664 নদম া
171 01790065913 19337911471866807 সুিফয়া বগম ফুলব আকবর আলী খান 2 1781391396 নদম া
172 01790065914 19227911471861486 আতাহার আলী ময়জান িবিব হােচন আলী হাওলাদার 2 1950729020 নদম া
173 01790067372 19577911435838984 মইফুল বগম ময়না িবিব নূর হািকম 2 1886684373 নদম া
174 01790004903 19447911471864448 সানা ব  বগম তারা বানু তােহর খান 3 1885217464 নদম া
175 01790011785 19507911471863353 মেনায়ারা বগম সািফয়া বগম মকবুল হাওলাদার 3 1323021930 নদম া
176 01790015442 19437911471863799 কিরমনেনছা জয় ন িবিব নহাল উ ন মধৃা 3 1300217131 নদম া
177 01790015448 19487911471863558 মাঃ তাফাে ল হােসন গাল বানু আফেছর হাওলাদার 3 1770312552 নদম া
178 01790015451 19337911471862931 আ লু জ ার হাওলাদার রেবজান বগম মিমন উ ীন হাওলাদার 3 1779464743 নদম া
179 01790015453 19287911471863575 লালবানু সানাব সাহাজ উ ন হাওলাদার 3 1744298237 নদম া
180 01790015484 19437911471864085 আ লু রব মা া ময়ফুল িবিব ছ  মা া 3 1774165250 নদম া
181 01790015487 19576826017696662 পা ল বগম আিছয়া খাতন করম আলী খান 3 1311279451 নদম া
182 01790015490 19517911471863113 মাঃ আ লু গিন িশকদার ছিবেতান নাছা উে াত আলী িশকদার 3 1733609595 নদম া
183 01790015491 19437911471864441 মাঃ ই ািহম খান সানাব শা াল খান 3 1712149644 নদম া
184 01790015493 19567911471864379 ছােলয়া বগম শাহাবানু বগম মাদাে র ফিকর 3 1733451707 নদম া
185 01790015494 19337911471864083 জেবদা খাতন ফুিল বগম হরজমুজ হাওলাদার 3 1761611417 নদম া
186 01790015497 19537911471863707 ছােলয়া বগম জিুমনা বগম সাহাজু ন হাওলাদার 3 1771133510 নদম া
187 01790015498 19384794509122553 আঃ হািকম হাওলাদার আেবশন িবিব কােশম আলী হাওলাদার 3 1709439171 নদম া
188 01790015502 19247911471863032 মিমন খান দুধ মেহর ইমান খান 3 1764804920 নদম া
189 01790015504 19537911471863436 রওশনারা বগম আইফুল িবিব তােসন উ ন হাওলাদার 3 1749760549 নদম া
190 01790015505 19514711271831593 মীর জাহা ীর আলম রােকয়া বগম মীর মা ার আলী 3 1763923726 নদম া



191 01790015507 19387911471864080 আিছয়া বগম সাহা বগম সনত খান 3 1913128240 নদম া
192 01790015509 19337911471863892 আেমনা বগম রিহমুন নছা ইয়ািসন মু ী 3 1726790987 নদম া
193 01790015510 19397911471863060 মাছাঃ শামসু বগম ফুলমিত বগম মাঃ আকবর খান 3 1720912781 নদম া
194 01790015516 19487911471863265 িকরন বালা আয়না রানী রিশক ভ্ 3 1749392920 নদম া
195 01790015527 19537911471863771 আ সু সালাম হাওলাদার সানা ব গয়জউ ীন হাওলাদার 3 1781490147 নদম া
196 01790015534 19387911471864010 য়বালা এদবর সানা ল ী পয়ারী বধ 3 1301742312 নদম া
197 01790015540 19337911471863470 আেনায়ারা বগম মত জয়নব িবিব আছান খা ঁ 3 1831622110 নদম া
198 01790015544 19487911471864129 আ রু রিহম খান লাল বড়ু আিনস বয়ািত 3 1300215839 নদম া
199 01790015564 19427911471000002 মাঃ ইউসুব আলী হাওলাদার গালাপজান িবিব ওচমান আলী হাং 3 1726279632 নদম া
200 01790015570 19507911471863128 স ার খান চান ব মাছেলম উ ন খান 3 1756997268 নদম া
201 01790015574 19277911435833392 সািপয়া বগম হািকমন নছা র ব আলী িসকদার 3 1782418391 নদম া
202 01790015586 19487911471863319 আ লু হক মা া হািছনা বগম মানতাজ মা া 3 1885228772 নদম া
203 01790015592 19527911471863202 মাঃ পা া সরদার মাছাঃ খােদজা মাঃ চানিময়া সরদার 3 1765089590 নদম া
204 01790015596 19537911471863761 ছােলহা বগম করামন নছা অেহজ উ ন 3 1718281452 নদম া
205 01790015622 19537911471864034 উিমলা রানী প ী রানী হিরচান মজমুদার 3 1746081880 নদম া
206 01790015629 19587911471863257 চা  বালা িশ  বালা জগী  হাওলাদার 3 1747428718 নদম া
207 01790015685 19457911471863155 মাঃ ফজলুল হক ফুলব আেবর উ ন খান 3 1741218867 নদম া
208 01790015691 19407911471864269 আবদুল গিন হাওলাদার জলী বগম শরালী হাওলাদার 3 1796565419 নদম া
209 01790015700 19507911471863286 মেনার ন এদবর সারদা এদবর ই  মাহন এদবর 3 1726710873 নদম া
210 01790015708 19407911471863283 বকুল বালা সুবাশীিণ রানী কালীচরন িকতনীয়া 3 1763632350 নদম া
211 01790015720 19507911471863357 সুেবাদ কুমার ম ল অিনতা রানী যাগী  নাথ ম ল 3 1756787983 নদম া
212 01790015730 19507911471864071 আ লু খােলক খান সফুরা খাতন মিমন উ ীন খান 3 1736766474 নদম া
213 01790015733 19487911471875432 সুিশলা রানী সরিদনী রানী অ ীনী কুমার 3 1711192395 নদম া
214 01790015743 19487911471863854 আ রু রহমান হাওলাদার সানারতন িবিব সায়জ উ ন হাওলাদার 3 1745017983 নদম া
215 01790015749 19527911471863125 আ লু কােদর খান চানব মাছেলম খান 3 1772382506 নদম া
216 01790015753 19457911471863148 মাঃ মুনছর িশকদার মতজান িবিব আছমত আলী িশকদার 3 1778339176 নদম া
217 01790015758 19527911471863304 মাঃ হা ন হাওলাদার সবুর জান িবিব ছইন উ ীন হাওলাদার 3 1761794487 নদম া
218 01790017849 19437911471863841 আ াফ আলী হাওলাদার এরাতন িবিব জানাবালী হাওলাদার 3 1795831092 নদম া
219 01790017852 19347911471864116 আইউব আলী খান আেরক জান িবিব মেহর খান 3 1795831099 নদম া
220 01790017859 19457911471862865 মাঃ আ লু হক খান সবুর জান মিমন খান 3 1777892826 নদম া
221 01790017866 19527911471863294 নু ল ইসলাম বপারী সানা ব মঈনু ীন বপারী 3 1705621118 নদম া
222 01790017874 19347911471864416 আ লু হক হাওলাদার কয়মুনা িবিব মহা দ আলী হাওলাদার 3 1741211076 নদম া
223 01790017881 19457911471862785 আ লু হক হাওলাদার সুরাতন িবিব মিফজ উ ীন হাওলাদার 3 1737086484 নদম া
224 01790017888 19407911471863167 মাঃ শামসুর রহমান নছা বগম লহাজ উ ন হাওলাদার 3 1721329868 নদম া
225 01790017895 19487911471863512 মাঃ তাফাে ল হােসন আলীমন নছা মাছেলম আলী হাওলাদার 3 1777531527 নদম া
226 01790017900 19437911471863819 আনছার আলী হাওলাদার সােমরেতা বান সায়জ ন হাওলাদার 3 1737021980 নদম া
227 01790017907 19487911471863718 আ ছু ছ ার হাওলাদার মিরয়ম আছমত আলী হাওলাদার 3 1718489249 নদম া
228 01790017911 19467911471863076 ফজলুল হক নছা ব লহাজ উ ন হাওলাদার 3 1303601930 নদম া
229 01790017916 19527911471862858 মাঃ নুর মহা দ রাঢ়ী জিরনা বগম ফজলুর রহমান রাঢ়ী 3 1798647620 নদম া
230 01790017922 19447911471000002 মাঃ আ লু ম ান খা জীবন নছা ইউনুচ খা 3 1729402549 নদম া
231 01790017929 19537911471863611 পা ল বগম হািলমা বগম মঈন উ ন হাওলাদার 3 1789575277 নদম া
232 01790026844 19475714710422748 মাঃ ম জবুর রহমান শামসুর নাহার হােসম আলী মীর 3 1982707690 নদম া
233 01790026878 19487911471863489 জয়নব িবিব মায়াজান িবিব সজ ন হাওলাদার 3 1716919646 নদম া
234 01790026879 19537911471863582 মাছাঃ আেলয়া বগম গালবানু আ লু রিশদ আকন 3 1749696637 নদম া
235 01790026907 19437911471863308 আ লু আলী হাওলাদার জি লা খাতন নওয়াব আলী হাওলাদার 3 1765553082 নদম া
236 01790030424 19557911471863589 মাঃ মাহাতাফ খান সাহাবানু আ রু রিশদ খান 3 1786688124 নদম া
237 01790031152 19387911471863178 মাঃ আনছার বয়াতী জহরা খাতন জজ আলী বয়াতী 3 1760185843 নদম া
238 01790031168 19507911471000003 সুিফয়া বগম জয়নব িবিব সেরজ উ ন িশকদার 3 1796020116 নদম া
239 01790031176 19477911471862887 মাঃ নু ল ইসলাম হাওলাদার ছেবতন নছা মাতাহার হাওলাদার 3 1317824791 নদম া
240 01790031243 19547911471000002 সুিফয়া বগম ছিকনা বগম আফেছর হাওলাদার 3 1796567884 নদম া
241 01790031442 19557911471862787 আ লু গিন হাওলাদার সািহদা বগম সকা ার আলী হাওলাদার 3 1777324922 নদম া
242 01790032053 19487911471863408 মাঃ হািনফ মা া  প ী িবিব হােমজ উ ন মা া 3 1719938773 নদম া
243 01790032497 19407911471864113 আ লু আ জজ খান আেমনা খাতন ম আলী খান 3 1779460268 নদম া
244 01790032520 19487911471862936 মাঃ নু ল ইসলাম হাওলাদার নুরজাহান বগম ছপার উ ন হাওলাদার 3 1714323139 নদম া
245 01790032537 19527911471863843 মাঃ হাচান আলী শাহাবানু আেফজ উ ন হাওলাদার 3 1798696655 নদম া
246 01790032538 19387911471864268 মাহা দ আলী হাওলাদার জনী বগম শরালী হাওলাদার 3 1876658366 নদম া
247 01790034713 19577911471862841 লুৎফার নছা মিরয়ম বগম আজাহার আলী হাওলাদার 3 1734461172 নদম া
248 01790034718 19544795122400732 মাঃ শাহাদাত হাওলাদার মািনক িবিব লহাজ উ ন হাওলাদার 3 1732350012 নদম া
249 01790034720 19537911471863702 মাঃ আশরাফ আলী মা া জেবদা খাতন লহাজ উ ন মা া 3 1720978055 নদম া
250 01790034722 19507911471864066 আ লু রব মা া নূরজাহান বগম নুর মাহা াদ মা া 3 1773359039 নদম া
251 01790034725 19562617239794257 মাসাঃ শপািল বগম সানা ব িমনাজ িব াস 3 1749226862 নদম া
252 01790034727 19537911471863505 মাঃ মাফাে ল হােসন হাওলাদার আিলমন নছা মাসেলম আলী হাওলাদার 3 1740024994 নদম া
253 01790034729 19557911471863517 আ লু বােরক হাওলাদার তাকাপজান িবিব তােমজউ ন হাওলাদার 3 1723733111 নদম া
254 01790034732 19357911471864117 আিম ন নছা বগম নুরজাহান িবিব রিশদ খান 3 1711219815 নদম া



255 01790034734 19487911471863037 হািলমা খাতন কিরমন নছা র ব আলী িসকদার 3 1302633953 নদম া
256 01790034735 19527911471862824 আঃ খােলক হাওলাদার জিরনা বগম মাতাে র আলী হাওলাদার 3 1793705465 নদম া
257 01790034736 19397911471864499 মুনছর আলী খান কিরমন নছা আবদুল খান 3 1872695794 নদম া
258 01790034738 19527911471862880 আিম ন বগম ফুলব  বগম মানতাজ ফিকর হাওলাদার 3 1736775282 নদম া
259 01790034740 19487911471863742 মাঃ শাহজাহান হাওলাদার লাল বানু বগম হােতম আলী হাওলাদার 3 1320446114 নদম া
260 01790036290 19487911471863010 মীর মািনক হােসন ছকা বগম হােসন আলী মীর 3 1721807808 নদম া
261 01790037967 19497911471863080 মাঃ িস কুর রহমান খান ম জান িবিব গালাপ খান 3 1313517265 নদম া
262 01790044893 19567911471863524 িবলিকস বগম জিমনা বগম মাহা দ আলী বপারী 3 1799758336 নদম া
263 01790044896 19507911471864054 কা ন িবিব মিতজান িবিব মানতাস খানঁ 3 1618312342 নদম া
264 01790044897 19527911471863494 রাজফুল িবিব আেবজান িবিব হাসাইন হাওলাদার 3 1797617852 নদম া
265 01790052011 19387911471862884 শািপয়া বগম হােমতন নছা কদম আলী হাওলাদার 3 1763922828 নদম া
266 01790052067 19467911471863794 আ রু রব হাওলাদার আিছয়া বগম সিফজ উ ন হাওলাদার 3 1307737203 নদম া
267 01790052068 19507911471864106 হা নার রিশদ খান আেনায়ারা বগম সকা ার আলী খান 3 1785595885 নদম া
268 01790052069 19487911471864467 লাল বানু বগম রােবয়া খাতন রাজা খান 3 1760731347 নদম া
269 01790052070 19507911471863161 মাছাঃ ছােলহা বগম সুিফয়া বগম মাহা দ খান 3 1727173553 নদম া
270 01790052071 19587911471864314 শােহরা বগম আিকমন বগম শা াল খান 3 1709966175 নদম া
271 01790052073 19577911471862910 ির জয়া বগম নছাতন িবিব হােতম আলী মা া 3 1746839755 নদম া
272 01790052074 19387911471863840 সফাতন নছা কুলসুম বগম জেলম ন হাওলাদার 3 1757274794 নদম া
273 01790052075 19527911471862797 মাঃ হল আমীন আেমনা খাতন মাহা দ আলী হাওলাদার 3 1304393197 নদম া
274 01790052076 19577911471864241 মাছাঃ রািকয়া খাতন সভর জান িবিব শরফ উ ন হাওলাদার 3 1742174642 নদম া
275 01790052077 19527911471879134 মাঃ আঃ সাবহান মায়মুনা খাতন আলকাজ উ ন হাওলাদার 3 1736742213 নদম া
276 01790052078 19447911471864415 সুিপয়া খাতন চান ব  বগম তােহর উ ন হাওলাদার 3 1323431128 নদম া
277 01790052079 19507911471863162 মাঃ ফুলিময়া হাওলাদার িবিবশন বগম আ ার উ ন হাওলাদার 3 1715635036 নদম া
278 01790052080 19587911471864310 হািলমা বগম জহরা বগম আছমত আলী খান 3 1731178704 নদম া
279 01790052081 19427911471864329 রনু বগম বানু িবিব এচাহাক ফরাজী 3 1712360108 নদম া
280 01790052082 19507911471863172 মাঃ নু ল ইসলাম খান শাহ বানু ছ  ুখান 3 1722606166 নদম া
281 01790052084 19467911471864126 আ লু ছ ার পােটায়ারী ময়না খাতন আফতাব পােটায়ারী 3 1745300276 নদম া
282 01790052085 19487911471864120 জাহানারা বগম কুলসুম বগগম আজাহার সপাই 3 1760300780 নদম া
283 01790052086 19487911471863157 আ লু মা ান হাওলাদার ফুল ব হরমুজ হাওলাদার 3 1795313922 নদম া
284 01790052087 19572695047017885 নূ াহার বগম আেমনা খাতন এনতাজ উ ন হাওলাদার 3 1748057295 নদম া
285 01790052088 19537911471864425 আবুল হােসন হাওলাদার চ  বান িবিব জয়নাল আেবদীন হাওলাদার 3 1733244491 নদম া
286 01790052099 19527911471863427 হল আিমন খান লালব  বগম হােফজ উ ীন খান 3 1722617943 নদম া
287 01790052102 19486826017695896 মমতাজ বগম রওশন আরা জয়নাল আেবদীন 3 1704550401 নদম া
288 01790052105 19557911471864014 িনর ন কুমার হালদার চা বালা সুেরন হালদার 3 1718341049 নদম া
289 01790052124 19557911471863133 আ লু আ জজ খান মােলকা বগম আ লু ম জদ খান 3 1845592546 নদম া
290 01790052125 19507911471863119 মাছাঃ মেনায়ারা বগম মিকমন নছা জজ আলী হাওলাদার 3 1765425483 নদম া
291 01790052160 19387911471863870 আেনায়ারা বগম হািকমুন নছা মােমন উ ন ফরাজী 3 1756851836 নদম া
292 01790052170 19587911471863874 নুরজাহান আি য়া বগম আ লু গিন হাওলাদার 3 1771754611 নদম া
293 01790059184 19457911471868150 আ লু ম ান হাওলাদার জয়নব িবিব ওসমান গিন হাওলাদার 3 1783764051 নদম া
294 01790059185 19337911471868122 মাঃ আলী আক র হাওলাদার জহরা খাতন মাঃ হােমজ উ ন 3 1703240712 নদম া
295 01790059277 19437911471864334 মাঃ মাশারাফ খান শাহা বানু বগম আ ছু ছামাদ খান 3 1716937438 নদম া
296 01790059293 19287911471863572 কুলছম বগম সানাব আছমত আলী সরদার 3 1795923263 নদম া
297 01790059297 19537911471863872 আিচরন বগম আিমনা খাতন মিফজ উ ন হাওলাদার 3 1787731673 নদম া
298 01790059298 19487911471862930 সূযবান বগম আেমনা খাতন ইচাহাক সরদার 3 1760731319 নদম া
299 01790059307 19517911435834616 ছােলহা বগম সামতবান সাইজ ন হাওলাদার 3 1776719908 নদম া
300 01790059312 19287911471863047 মাহা াদ আলী খান মাসা াত সানাতন িবিব ফুলতান খান 3 1718974759 নদম া
301 01790059316 19527911471862913 মাঃ আ রু রশীদ খান মাছাঃ দেলায়ারা বগম মাঃ হােতম আলী খান 3 1710874552 নদম া
302 01790059329 19527919043670357 মাছাঃ হেলনা বগম ক রা খাতন আজাহার িসকদার 3 1754355853 নদম া
303 01790059331 19447911471863087 মাছাঃ আেলয়া বগম মাছাঃ সানাব জজ আলী িশকদার 3 1316536765 নদম া
304 01790059870 19567911483794002 মাছাঃ জয়নব খাতন ককফুল বগম জ াত আলী শারীফ 3 1317364257 নদম া
305 01790064309 19577911435832405 মেনায়ারা বগম মেহর বানু গফুর হাওলাদার 3 1739954231 নদম া
306 01790064316 19497911435842596 জিলল হাওলাদার জাহরা বগম মুনসুর আলী হাওলাদার 3 1755403172 নদম া
307 01790064733 19537911471864273 মাঃ মাকেছদ খান নুর জাহান বগম আ রু রিশদ খান 3 1724862203 নদম া
308 01790064736 19587911435841367 সািফয়া বগম নুরজাহান িবিব হােচন আলী িসকদার 3 1722192510 নদম া
309 01790065736 3701839718 মাঃ শাহজাহান হাওলাদার নছাতন িবিব আলকাজ উ ন হাওলাদার 3 1739145309 নদম া
310 01790065799 19377911471861678 অেহজ উ ন হাওলাদার তারাপজান িবিব কদম আলী হাওলাদার 3 1723583761 নদম া
311 01790065804 19557911471862875 ছােলহা বগম লালব  বগম হােফজ খান 3 1885321506 নদম া
312 01790065808 19477911471863307 শাহাবানু বগম গালাপজান হাসন সরদার 3 1718414025 নদম া
313 01790065809 19587911471863285 শফালী রানী সরিদনী রানী ভালানাথ হালদার 3 1744111998 নদম া
314 01790065810 19387911471863331 চ বান িবিব সানাবান িবিব শরীফ খা ঁ 3 1767677566 নদম া
315 01790065811 19557911471863313 মাঃ শাহ আলম ফিকর আিছয়া খাতন আ লু হািমদ ফিকর 3 1737374760 নদম া
316 01790065813 19427911471867366 জাহানারা বগম আনজমুান নছা আবদুস ছ ার আকন 3 1721536273 নদম া
317 01790065814 19434794509318010 মাঃ আঃ রিশদ তালুকদার সানাবড়ু িবিব আহ দ আলী 3 1726184422 নদম া
318 01790065823 7345833995 সাহা বানু গালাপজান আ সু ছ ার হাওলাদার 3 1742172871 নদম া



319 01790065915 19527911471862866 পা ল বগম রােহলা বগম হােচন হাওলাদার 3 1942396772 নদম া
320 01790066774 19584794509122478 কুলসুম খােদজা ওকাল উ ীন শখ 3 188845220 নদম া
321 01790066775 19554624904181687 সয়দ এমদাদুল হক সুিফয়া বগম মীর কােসম আলী 3 1767379247 নদম া
322 01790009516 19537911471865397 আ সু ছ ার হাওলাদার চানঁ ব মাসেলম হাওলাদার 4 1741317624 নদম া
323 01790009522 19557911471865061 জেহারা বগম শাহবানু বগম শায়জ ন হাং 4 1787184391 নদম া
324 01790009526 19387911471864608 সূযবান আেমনা খাতন তফেজর উ ন হাওলাদার 4 1745516708 নদম া
325 01790009530 19487911471865333 তাফাে ল হাওলাদার হােমতন নছা আ লু হক হাওলাদার 4 1736206627 নদম া
326 01790009534 19537911471864581 আ লু আ জজ হাওলাদার জয়নব িবিব মকবুল হাওলাদার 4 1735093806 নদম া
327 01790009537 19507911471865528 সকা ার খা ঁ জয়েনাব িবিব আফতার খা ঁ 4 1857362420 নদম া
328 01790009541 19517911471866538 সািহদা বগম হায়াতন নছা আফতার খা 4 1742125739 নদম া
329 01790009550 19307911471866542 সতারা বগম ফুলমিত িবিব ঈ ুল খান 4 1730488105 নদম া
330 01790009554 19557911471865010 খািদজা বগম শরবানু রেফজ মি ক 4 1725359439 নদম া
331 01790009563 19487911471866060 ছােলহা বগম হােতমন নছা করম আলী খানঁ 4 1796279617 নদম া
332 01790009577 19507911471865557 মাঃ হমােয়ত হাওলাদার লালেমান িবিব মহা ত আলী হাওলাদার 4 1795313603 নদম া
333 01790009583 19487911471866532 আ লু জ ার হাওলাদার সুরাতন নছা এ াজ উ ন হাওলাদার 4 1709425833 নদম া
334 01790009590 19537911471866141 মাঃ ফজলুল হক খানঁ আয়শন িবিব আিমর আলী খানঁ 4 1323431334 নদম া
335 01790009596 19477911471866871 আবদুল বােরক মাত র কদবানু বগম আজাহার আলী মাত র 4 1763649126 নদম া
336 01790009608 19367911471865007 হকুম আলী হাওলাদার শাহাব জয়নু ন হাওলাদার 4 1736832648 নদম া
337 01790009615 19437911471866091 মাছেলম খান জয়মান িবিব হাছান খান 4 1733833361 নদম া
338 01790009617 19337911471866079 আবুল হােশম খানঁ জয়েমান িবিব আছান খানঁ 4 1779575734 নদম া
339 01790009627 19487911471864783 ম জদ হাওলাদার সুিফয়া বগম উ ন হাওলাদার 4 1758113448 নদম া
340 01790009632 19537911471866059 আ রু রব হাওলাদার হােজরা বগম সামচ হাওলাদার 4 1770450567 নদম া
341 01790009635 19507911471865561 মাঃ আ লু ম জদ হাওলাদার হায়াৎ নছা মাকবুল আলী 4 1742078214 নদম া
342 01790009644 19357911471865052 আমেজদ খান ত জান বগম অেরচ আলী খান 4 1736464851 নদম া
343 01790009669 19367911471866037 আ লু ওহাব হাওলাদার আেলকজান িবিব হািববুর রহমান হাওলাদার 4 1703333695 নদম া
344 01790009675 19547911471866845 আবুল কালাম িব াস সানা ব মিমন িব াস 4 1751235234 নদম া
345 01790009725 19537911471866041 আ লু হক হাওলাদার আেলকজান িবিব হািববুর রহমান হাওলাদার 4 1788607878 নদম া
346 01790009731 19387911471865815 আবদুল হক সরদার ফুলজান মনাজ উ ন সরদার 4 1319605732 নদম া
347 01790009774 19467911471866582 সামছন নাহার শাহাবানু পবন সরদার 4 1761675521 নদম া
348 01790009781 19487911471864912 গিন হাওলাদার ল ী বগম উ ত আলী হাওলাদার 4 1765534326 নদম া
349 01790009784 19527911471866847 ফােতমা বগম িপয়ারা বগম মুত ম জদ ফরা জ 4 1704061378 নদম া
350 01790009789 19507911471865204 আেমনা বগম সাজ ুিবিব সানা ম ন হাওলাদার 4 1736952330 নদম া
351 01790009794 19447911471866022 রা জয়া বগম বকফুল বগম আবুল কােশম ফিকর 4 1795592514 নদম া
352 01790009795 19427911471866609 আবুল হােসন হাওলাদার জহরা খাতন সরাজউ ন হাওলাদার 4 1789540667 নদম া
353 01790009801 19487911471875109 আ রু রব হাওলাদার আয়মান িবিব অেহজ উ ীন 4 1741317708 নদম া
354 01790009803 19337911471866085 রেফজ উ ন মাত র আয়েমান িবিব মেফজ উ ন 4 1316694053 নদম া
355 01790009810 19527911471865164 জ াত আলী িব াস লালব  িবিব মৃততজা র আলী িব াস 4 1779486441 নদম া
356 01790009813 19537911471875039 মাসুদা বগম সুরাতন িবিব জয়নাল ফিকর 4 1922912514 নদম া
357 01790009817 19387911471866696 রােহলা বগম সানা ব নবআলী ফিকর 4 1768747084 নদম া
358 01790009820 19487911471864809 বােরক খানঁ ছােলহা মাছেলম খান 4 1725342643 নদম া
359 01790009825 19487911471865169 হনারা বগম সুিফয়া বগম আতাহার হাজী 4 1706339241 নদম া
360 01790009830 19437911471865283 ছ  হাওলাদার নূরজাহান বগম হােমজ উ ন হাওলাদার 4 1647712400 নদম া
361 01790009855 19327911471866291 ইয়ািছন খিলফা আিকেমান নছা মািমন উ ীন খিলফা 4 1733277755 নদম া
362 01790009861 19407911471865786 আবুল হােসম হাওলাদার ল ী িবিব উ ত আলী হাওলাদার 4 1732796308 নদম া
363 01790009863 19407911471865200 সানাব  বগম নুরজাহান বগম শায়জ ন মু 4 1729473164 নদম া
364 01790009866 19537911471866368 মাঃ ইউসুফ আলী খান আিছয়া খাতন দৗলত খান 4 1735685553 নদম া
365 01790009869 19547911471865095 হািলমা বগম জু ীলা খাতন ইসমাইল গাজী 4 1775552699 নদম া
366 01790009873 19587911471874930 রােহলা বগম হােমেতান িবিব আবদুল হােসম খান 4 1789395123 নদম া
367 01790009880 19537911471865285 আেলয়া বগম ময়না বগম ই ুল হাওলাদার 4 1726276828 নদম া
368 01790009887 19507911471864570 ছিকনা বগম আ জেমান নছা মকবুল গাজী 4 1719551941 নদম া
369 01790009892 19502695432982282 মাঃ মায়াে ম হােসন মােলকা খাতন দৗলতখা 4 1727703263 নদম া
370 01790009900 19567911471866941 মাসুদা বগম নিছেমান নছা আ রু রিহম হাওলাদার 4 1742817909 নদম া
371 01790009904 19487911471865098 মমতাজ বগম মুত জােবদা খাতন আক র িব াস 4 1777187644 নদম া
372 01790009913 19487911471864568 মিরয়ম বগম মােলকা খাতন দৗলাত খান 4 1773712430 নদম া
373 01790009924 19287911471864615 জেহারা বগম জয়ফুল িবিব আরেশদ আলী হাওলাদার 4 1611232610 নদম া
374 01790009928 19387911471865293 ফিরদা বগম কিরমন নছা রিশদ খা ঁ 4 1704822470 নদম া
375 01790009934 19557911471865624 হেনারা বগম আেমতনী মািমন উ ন 4 1871585906 নদম া
376 01790009988 19447911471866692 আ লু খােলক হাওলাদার আেমনা বগম ওসমান আলী হাওলাদার 4 1771438373 নদম া
377 01790009991 19507911471865565 মাঃ আ লু ওহাব হাওলাদার হািমতন নছা মিমন উ ন 4 1732557761 নদম া
378 01790009998 19477911471866767 ফািতমা বগম রিহমা বগম চাে  আলী 4 1774898779 নদম া
379 01790010000 19437911471866399 িহরন বগম রািবয়া বগম হােসম খান 4 1725632974 নদম া
380 01790010009 19437911471864531 মাঃ মাশােরফ হাওলাদার বকুল জান িবিব মাদাে র আলী হাওলাদার 4 1796670719 নদম া
381 01790010014 19537911471866658 রমা রানী এদবর লীলা ম ল ই  ভূসণ ম ল 4 1749665082 নদম া
382 01790010017 19457911471866833 এচাহাক িব াস ফুলব  বগম মনাজউ ন িব াস 4 1776511370 নদম া



383 01790010021 19537911471866279 ফিরদা বগম জিরনা খাতন সানা খান 4 1304872184 নদম া
384 01790010025 19427911471866629 আবদুল হক হাওলাদার শাহা বানু আজাহার উ ন হাওলাদার 4 1787016676 নদম া
385 01790010028 19517911471866519 আ ছু ছ ার হাওলাদার সানাব  হাওলাদার হােফজ উ ন হাওলাদার 4 1735342708 নদম া
386 01790010033 19587911471865345 সুরমা বগম ফুলব  িবিব মাদােছর আলী হাওলাদার 4 1765365439 নদম া
387 01790010037 19457911471866191 দেলায়ারা বগম ছেবতন নছা গহর খান 4 1736475279 নদম া
388 01790010040 19507911471865206 সকা ার আলী হাওলাদার শােমরেতাবান িবিব আফেছর আলী হাওলাদার 4 1771967005 নদম া
389 01790010042 19527911471866642 ফেতমা বগম জহরা বগম আছমত আলী খা 4 1772583605 নদম া
390 01790010046 19437911471875042 মাঃ ইউনুচ সরদার হােজরা বগম এিছন সরদার 4 1790150587 নদম া
391 01790010050 19557911471865211 মেনায়ারা বগম আেমনা বগম মাতাহার আলী হাওলাদার 4 1784103307 নদম া
392 01790010052 19507911471865122 মুনছর খান আেমনা গফুর খান 4 1709542259 নদম া
393 01790010056 19187911471866566 তপেছর আলী সরদার আেজমন িবিব নবআলী সরদার 4 1818645316 নদম া
394 01790010061 19487911471865521 মাঃ সুলতান হাওলাদার আেমনা খাতন আবদুল রিশদ হাওলাদার 4 1717955946 নদম া
395 01790010063 19437911471865581 মাঃ বজলুর রহমান হায়াতন নছা তাফােয়ল উ ন 4 1746448062 নদম া
396 01790010065 19487911471865674 মাকেছদ আলী িব াস লাল ব তজা র আলী 4 1703886157 নদম া
397 01790010069 19387911471865589 মাঃ সকা ার ডাকুয়া সিতজান আবদুল আলী 4 1309166789 নদম া
398 01790010096 19287911471873593 ফজলুল হক মি ক সুরাতন নছা সয়দ আলী মি ক 4 1307516372 নদম া
399 03790003171 19457911471865138 ম ফরাজী আেয়শা বগম আকু র ফরাজী 4 1756408414 নদম া
400 03790003172 19587911471865560 জহরা বগম জয়নব িবিব মাসেলম 4 1753379616 নদম া
401 03790003173 19387911471865666 আদম আলী িব াস লাল ব  িবিব তাজা র আলী িব াস 4 1703886099 নদম া
402 03790003174 19537911471866285 বকুল বগম সুরা বগম দাদন আলী হাওলাদার 4 1774389755 নদম া
403 01790026882 19537911471865278 রােকয়া বগম রিহমা বগম মানতাজ জমাদার 4 1725729935 নদম া
404 01790026909 19577911447780796 ছতারা আেমনা কদম আলী িময়া 4 1742887775 নদম া
405 01790026912 19527911471864539 ফজলুল হক খান সবুর জান িবিব শইজ ন খান 4 1787240591 নদম া
406 01790026913 19537911471865752 মমতাজ বগম আেনায়ারা বগম নু ল ইসলাম হাওলাদার 4 1727199392 নদম া
407 01790026915 19487911471865347 আ লু হািকম হাওলাদার চান ব মাছেলম হাওলাদার 4 1774505004 নদম া
408 01790030757 19487911471865678 মাঃ আঃ ছাবাহান জিরনা খাতন সরাজ উ ন খিলফা 4 1760102797 নদম া
409 01790030761 19387911471866412 জয়নাল খান জেবদা বগম আবদুল ম জদ খান 4 1721392121 নদম া
410 01790030765 19387911471866340 মাঃ আ লু ম ান হাওলাদার রিহমা বগম জজ আলী 4 1738619614 নদম া
411 01790031131 19513523207124455 মাঃ হায়দার আলী তালুকদার ফােতমা বগম আ লু ওহাব তালুকদার 4 1777503450 নদম া
412 01790031134 19337911471865385 সকা ার ফরাজী জয় ন িবিব তােমজ উ ীন ফরাজী 4 1760733141 নদম া
413 01790031138 19537911471864873 কিবর হাওলাদার হািচনা বগম ম জদ হাওলাদার 4 1754292319 নদম া
414 01790031141 19537911471864824 জাহানারা বগম পািখ বগম সকা ার আলী িব াস 4 1704613791 নদম া
415 01790031181 1029248232 মু া িময়া মৃত ফােতমা বগম মৃত লহাজ উ ন হাওলাদার 4 1796560442 নদম া
416 01790031185 19557911471865026 তাফাে ল কিবরাজ ান বগম আফেছর উ ন কিবরাজ 4 1703222568 নদম া
417 01790031220 19477911471864891 কৃ  কা  রায় সুিশল বালা ওেমশ চ  রায় 4 1725334977 নদম া
418 01790031222 19487911471864631 সেক ার আলী হাওলাদার গালবানু িবিব মিমন উ ন হাওলাদার 4 1718329841 নদম া
419 01790031224 19497911471864780 ইউসুব হাওলাদার জেহারা বগম মেফজ উ ন হাওলাদার 4 1726204373 নদম া
420 01790031226 19527911471864609 শাহা আলম হাওলাদার শফালী বগম মাহা দ হাওলাদার 4 1320871557 নদম া
421 01790032026 19477911471865185 ফািতমা বগম আেমনা খাতন আসমত আলী হাওলাদার 4 1771046141 নদম া
422 01790032033 19437911471864837 ফজলুল হক মা ঝ নুরজাহান বগম পবন আিল মা ঝ 4 1742623679 নদম া
423 01790032043 19587911471866142 রািহমা বগম আিছয়া খাতন আ লু আ জজ হাং 4 1703378602 নদম া
424 01790032050 19537911471864904 হা ন খান জিুমনা বগম আছমত আলী খান 4 1311280153 নদম া
425 01790032668 19577911471867335 রনু বগম কুলসুম বগম এছাহাক আলী 4 1779798575 নদম া
426 01790032678 19527911471867616 হমােয়ত উ ন হাওলাদার বিহেমান নছা আলী হাওলাদার 4 1798297267 নদম া
427 01790033534 19507911471866958 মাকেছদ খান ফােতমা বগম আ রু ম জদ খান 4 1746235607 নদম া
428 01790034737 19507911471866836 হািলমা বগম চানব  িবিব জলুিফকার খা কার 4 1739966855 নদম া
429 01790034739 19505919431371518 নু ল ইসলাম খান আেবশন িবিব আহা দ আলী খান 4 1879248668 নদম া
430 01790034741 19537911471866565 খিলল সরদার সাহাবানু িবিব মুজাহার সরদার 4 1780008525 নদম া
431 01790034742 19557911471865149 মাতাব হাওলাদার শামসুন নাহার মাসেলম হাওলাদার 4 1706212191 নদম া
432 01790034744 19587911471866147 আেলয়া বগম ছরেমান িবিব মকবুল হাওলাদার 4 1726584053 নদম া
433 01790034745 4646973570 কািলপদ শীল চা বালা শীল িবেনাদ িবহারী শীল 4 1712404793 নদম া
434 01790034748 19537911471866171 বজলুর রহমান আেমনা খাতন চাে  আলী হাওলাদার 4 1719536153 নদম া
435 01790034749 19537911471864903 ফিরদা বগম রােবয়া খাতন মুনছর মৃধা 4 1798375985 নদম া
436 01790034752 19587911471865647 সািহদা বগম ছেলমান িবিব শাহাদাৎ আলী 4 1798152609 নদম া
437 01790034754 19457911471866021 আ সু স ার খানঁ নুরজাহান বগম উ ল খান 4 1714494469 নদম া
438 01790034756 19587911471866346 রওশনা বগম জেবদা বগম বলােয়ত হােসন 4 1741202869 নদম া
439 01790034758 19437911471865392 ইসাহাক হাওলাদার রেবজান িবিব তােছন উ ীন হাওলাদার 4 1736832697 নদম া
440 01790034986 19487911471866515 আ লু রিশদ হাওলাদার ফুলব  বগম ই ুল উ ন হাওলাদার 4 1772706222 নদম া
441 01790035198 19427911471866889 ইউনুছ আলী হাওলাদার নূরজাহান িবিব মুজাহার আলী হাওলাদার 4 1704067666 নদম া
442 01790035719 19477911471867370 রািবয়া খাতন কিরেমােনছা তনু খা 4 1788840291 নদম া
443 01790035956 19387911423820460 আ লু আ জজ িসকদার সবুরন নছা আপছার উ ন িসকদার 4 1718852368 নদম া
444 01790036258 3721420135 আ লু বােরক সরদার তাকাবজান িবিব তজা র আলী সরদার 4 1768533142 নদম া
445 01790036262 19487911471865802 মাজাে ল হক সরদার বলাতে ছা তজা র আলী সরদার 4 1771133866 নদম া
446 01790036263 19337911471866131 আমেজদ আলী হাওলাদার আয়শা বগম হাসান আলী হাওলাদার 4 1314017764 নদম া



447 01790036291 19387911471866128 রােকয়া বগম নূরজাহান বগম রেফজ মি ক 4 1703556915 নদম া
448 01790051897 19487911471865564 রােহলা বগম ব জান িবিব সু ার আলী 4 1706461579 নদম া
449 01790051906 19507911471865590 লুৎফুল নছা জয় ন নছা িমনাজ উ ন 4 1681992917 নদম া
450 01790051907 19587911471865335 মাসুদা বগম ফািতমা বগম হােসন আলী হাওলাদার 4 1323403129 নদম া
451 01790051911 19387911471865295 হিবেরান নছা রিহমন নছা জজালী হাওলাদার 4 1755277814 নদম া
452 01790051915 19347911471866006 মাছাঃ রিহমা বগম ব জান িবিব আফেছর সরকার 4 1303171513 নদম া
453 01790051917 19307911471865593 জােমনা খাতন জিরনা বগম ওয়াদ আলী হাওলাদার 4 1723733202 নদম া
454 01790051918 19417911471865184 আবদুল ওহাব হাওলাদার জারকুনা বগম আিমন উ ন হাওলাদার 4 1739211114 নদম া
455 01790051920 19487911471866341 কপ্পুর বগম বকুল বগম আ লু ম জদ সরদার 4 1320937339 নদম া
456 01790051921 19587911471866316 মেনায়ারা বগম সাহা বানু আদুল ছ  খান 4 1710484335 নদম া
457 01790051922 19417911471866319 আ াফ আলী খান হািকেমান নছা আবুল হােশম খান 4 1733789934 নদম া
458 01790051923 19537911471866263 মিকমন নছা আনজেুমান নছা লহাজ উ ন 4 1734880726 নদম া
459 01790051925 19587911471865816 ফােতমা বগম রিহেমান নছা মহ ত আলী িসকদার 4 1723795977 নদম া
460 01790051926 19557911471000001 মাঃ খিলল সরদার উরফুল বগম আঃ ম জদ সরদার 4 1798867542 নদম া
461 01790051928 19547911471864632 ছিফয়া বগম জেহারা বগম লহাজ উ ন হাওলাদার 4 1728529532 নদম া
462 01790051930 19407911471865084 হােমজ খান সবুরজান বােমার আলী খান 4 1318470274 নদম া
463 01790051931 19557911471865115 ফরেদৗসী বগম ময়না িবিব মকবুলী হাওলাদার 4 1795072742 নদম া
464 01790051945 19527911471866631 মাঃ মালফাত আলী হাওলাদার চান ব  বগম আকু র আলী হাওলাদার 4 1791751583 নদম া
465 01790051963 19507911471865524 মমতাজ বগম জেবদা খাতন রেফজ উ ন 4 1770224240 নদম া
466 01790051981 19377911471866858 আবদুর রহমান মাত র জয়ফুল িবিব হােচন আলী মাত র 4 1747726807 নদম া
467 01790051983 19527911471866109 আিমনা বগম রিহমা খাতন নূরেমাহা দ হাওলাদার 4 1716274472 নদম া
468 01790051984 19507911471866518 মেনায়ারা বগম ফুলসন িবিব ম তালী হাওলাদার 4 1786081685 নদম া
469 01790051986 19507911471000002 মাসাঃ রােবয়া বগম মাসাঃ আিমেরান নছা মাঃ আতাহার হাওলাদার 4 1766035330 নদম া
470 01790052012 19477911471866687 রিহমা বগম ফয়জনু নছা রহমান কাজী 4 1766363163 নদম া
471 01790052014 19377911471866826 আ রু রহমান িব াস সুরাতন নছা সকা ার আলী িব াস 4 1784725783 নদম া
472 01790052061 19537911471866304 সিলনা বগম হায়াতন নছা গালাপ খান 4 1319613168 নদম া
473 01790052062 19507911471865104 রািহমা বগম কদবানু আ জম উ ন 4 1760732271 নদম া
474 01790052063 19577911471865008 ছিফয়া বগম আিসয়া বগম হােরছ হাওলাদার 4 1318577916 নদম া
475 01790052064 19537911471864879 ছেরায়ার খানঁ আিছয়া বগম এছাহাক খানঁ 4 1723329661 নদম া
476 01790052065 19587911471864532 মাছাঃ বকুল জান িবিব ফ জলাতন নছা ধলু উ ন হাওলাদার 4 1707552490 নদম া
477 01790052131 19337911471866657 িনল এদবর সরলা এদবর নেগ  নাথ এদবার 4 1701755016 নদম া
478 01790052132 19457911471865182 খািদজা বগম ময়না িবিব সানামউ ন িসকদার 4 1707934806 নদম া
479 01790052133 19507911471866660 শ র এদবর সরলা এদবর নেগ  নাথ এদবর 4 1716879122 নদম া
480 01790052140 19487911471864816 আমেজদ খানঁ আিছয়া বগম আজাহার খানঁ 4 1796019699 নদম া
481 01790052150 19547911471865637 মাঃ মাশাররফ হােসন মা া পবান িবিব ছােদর আলী মা া 4 1715798455 নদম া
482 01790052151 19457911471864507 এ, ক,এম, আ রু রব তালুকদার গালাপজান িবিব বাকাউ াহ তালুকদার 4 1620280521 নদম া
483 01790052152 19527911471866092 ছতারা বগম রিহেমান নছা জজালী হাওলাদার 4 1778897345 নদম া
484 01790052153 19587911471866063 মেনায়ারা বগম সানা বান বগম হােতম আলী হাওলাদার 4 1309384933 নদম া
485 01790052154 19487911471865846 মাসাঃ আি য়া খানম রিহমা বগম সয়দ আলী খান 4 1720156628 নদম া
486 01790052155 19587911471865603 সািহদা বগম সানাব হােশম হাওলাদার 4 1318533886 নদম া
487 01790052156 19407911471865604 ফােতমা বগম লাল ব মুজাহার উ ন হাওলাদার 4 1748200099 নদম া
488 01790052157 19567911411806568 পিরেতাষ কমকার অিময় বালা লালেমাহন কমকার 4 1918855340 নদম া
489 01790052158 19537911471866120 মাঃ হা ন হাওলাদার কুলসুম বগম সজ ন হাওলাদার 4 1706677637 নদম া
490 01790052159 19437911471866561 নুর মহ দ সরদার নুরজাহান িবিব হােতম সরদার 4 1300990369 নদম া
491 01790052161 5502811671 আেনারা সােমরত বান ইবরািহম 4 1703886102 নদম া
492 01790056869 19487911471865534 মাঃ আবদুল খােলক গাজী ব পজান িবিব মুজাহার উ ন 4 1721807800 নদম া
493 01790056870 19487911471865512 মা জদা বগম নুরজাহান নজ ল ইসলাম 4 1718336006 নদম া
494 01790059214 19377911471872053 ির জয়া বগম আ জেমান নছা সাহাবু ীন 4 1308683840 নদম া
495 01790059287 19537911471865783 হািলমা বগম জহরা বগম বুরজকু ফরাজী 4 1798700418 নদম া
496 01790059295 19457911471865133 ফিরদা বগম িপয়ারা বগম মাবারক আলী 4 1321916234 নদম া
497 01790059296 19577911471873813 লিতফা বগম আেমনা বগম মাঃ সাইদুল হক আসেমাতালী 4 1772859985 নদম া
498 01790059323 19557911471868616 ফােতমা বগম আেমনা খাতন আেবর খা 4 1782806679 নদম া
499 01790059326 19527911471863878 জাহানারা বগম কবুরজান িবিব রেফজ উ ন হাওলাদার 4 1765786799 নদম া
500 01790059330 19587911471867070 হাসেনয়ারা সুিফয়া বগম আঃ কিরম খান 4 1851777193 নদম া
501 01790059997 19337911471866414 লিতফ হাওলাদার সবুর জান িবিব তজা র আলী 4 1765191334 নদম া
502 01790064784 19527911459856094 পু  রানী তর ীিন রানী গাপাল চ  হালদার 4 1306838240 নদম া
503 01790065255 19587911471865569 িপয়ারা বগম সানাব নুর মাহামাদ মি ক 4 1757082764 নদম া
504 01790065256 19457911471865102 ির জয়া বগম আিছয়া বগম দৗলাত খানঁ 4 1315649998 নদম া
505 01790065257 19587911471865673 কুলসুম িবিব ময়ফুল িবিব িনজাম উ ন 4 1928448931 নদম া
506 01790065263 19587911471874660 ির জয়া বগম রিহমা খাতন আঃ আ জজ মু 4 1707532776 নদম া
507 01790065801 19537911471864081 আ াব আলী মা া জেবদা খাতন এ াজ উ ন মা া 4 1739737343 নদম া
508 01790065812 19577911471867867 আেনায়ারা বগম লালব মাদাে র গাজী 4 1742177608 নদম া
509 01790065839 19507911471873363 মাঃ হািনফ জামা ার আম জমন বগম ছােয়দ আলী জামা ার 4 1969360715 নদম া
510 01790066226 19567911471865774 মাঃ হায়দার আলী িশকদার িলিপয়া বগম মুনছর িশকদার 4 1307437630 নদম া



511 01790066770 19507911471868418 সতারা বগম চানব  িবিব আবুল কােসম হাওলাদার 4 1725531802 নদম া
512 01790066771 19507911471865605 ির জয়া বগম সুরাতন নছা নােদর তালুকদার 4 1719733942 নদম া
513 01790066772 19567911435833577 ছাবাহান হাওলাদার আিসয়া বগম আবুল কােসম 4 1746839019 নদম া
514 01790012780 19587911471867597 মাসুদা বগম সনাবান িবিব রিফজউ ন হাওলাদার 5 1728384226 নদম া
515 01790012802 19577911471868016 মাছাঃ বকুল বগম রািবয়া খাতন আবদুল হাওলাদার 5 1798471185 নদম া
516 01790012804 19457911471868040 মাসাঃ আি য়া বগম চান ব  িবিব আে ল আলী হাওলাদার 5 1771022781 নদম া
517 01790012808 19527911471867841 নূর মাহা দ হাওলাদার আেবজনু নসা ময়নু ন হাওলাদার 5 1754132994 নদম া
518 01790012810 19477911471868145 মাঃ মাছেলম আলী হাওলাদার দুতেমেহর কাতন নােজম আলী হাওলাদার 5 1756181498 নদম া
519 01790012812 19527911471868019 মাহা দ ম হাওলাদার কদভানু িবিব আহেমদ আলী হাওলাদার 5 1715889775 নদম া
520 01790013135 19477911471867780 নূর ইসলাম হাওলাদার নািসমা মুজাহার আলী হাওলাদার 5 1708774757 নদম া
521 01790013142 19477911471867401 নু ল ইসলাম নুরজাহান বগম মিমন উ ন হাওলাদার 5 1766017792 নদম া
522 01790013148 19377911471000001 কিহনুর বগম আিছয়া বগম মাসেলম হাওলাদার 5 1764521549 নদম া
523 01790013186 19477911471868131 মাছাঃ ছােহরা বগম চান ব আেশদ আলী হাওলাদার 5 1753051679 নদম া
524 01790014394 19477911471867375 নুরজাহান বগম রিহমা বগম মাতাহার হাওলাদার 5 1770854121 নদম া
525 01790014395 19527911471867343 ছিফয়া বগম নূর জাহান নূর মাহা দ খান 5 1776201584 নদম া
526 01790014397 19327911471867361 আবদুল কােদর মা া সােখেরান িবিব হােফজ উ ন মা া 5 1728000650 নদম া
527 01790014398 19497911471867324 ম আলী খান নয়ব  বগম মুজাহার আলী খান 5 1742484354 নদম া
528 01790014399 19377911471867264 পা ল বগম ছিখনা খাতন আছমত আলী হাওলাদার 5 1748912746 নদম া
529 01790014400 19427911471867871 মাকেলছ কিবরাজ হােজরা বগম আফতার আলী কিবরাজ 5 1771064869 নদম া
530 01790014402 19177911471868155 মাঃ হািনফ হাওলাদার দুধ মেহর বগম নােজম আলী হাওলাদার 5 1310315687 নদম া
531 01790014403 19477911471867869 শাহজাহান কিবরাজ হােজরা খাতন আফতাব আলী কিবরাজ 5 1758420940 নদম া
532 01790014406 19417911471867303 এছাহাক আলী মা ঝ সােবতন নছা দিললউ ন মা ঝ 5 1771047096 নদম া
533 01790014408 19587911471867088 হািলমা বগম ফুলব  িবিব আহ দ হাওলাদার 5 1887999173 নদম া
534 01790014411 19077911471867771 রােকয়া এরাতন শখ জানাব আলী হাওলাদার 5 1867763484 নদম া
535 01790014413 19477911471867795 ম খা ঁ আেবজান িবিব গহর খা 5 1763812496 নদম া
536 01790014417 19247911471868062 মাঃ এচাহাক আলী হাওলাদার সানা ব  বগম আবদুল হাওলাদার 5 1771348943 নদম া
537 01790014418 19524794514183335 মাঃ আ লু হাই হাওলাদার রােকয়া বগম আলফাজ উ ন হাওলাদার 5 1753903779 নদম া
538 01790014421 19527911471867608 জাহানারা বগম আয়নব িবিব কােছম মা া 5 1782041851 নদম া
539 01790014422 19377911471868042 মাঃ সাহরাব মীর হািমদা খাতন ওয়ােজদ আলী মীর 5 1739417516 নদম া
540 01790014423 19427911471867381 মাকুল বগম আকিলমা বগম সকা ার আলী মাত র 5 1749436527 নদম া
541 01790014425 19377911471867259 হািকেমান নছা লাল ব জিহর উ ন ফরাজী 5 1727839934 নদম া
542 01790015537 19437911471867087 ির জয়া বগম গালবানু সু র আলী 5 1727628072 নদম া
543 01790015539 19527911471867848 মাছাঃ নু ন নাহার বগম হািকেমান নছা আ লু কিরম খান 5 1728720689 নদম া
544 01790015542 19527911471868058 মাঃ এচাহাক হাওলাদার আিকমন নছা মেছর আলী হাওলাদার 5 1709806354 নদম া
545 01790015546 19337911471867033 আ লু হািকম আকন লালমন িবিব হােমজ উ ন আকন 5 1787063299 নদম া
546 01790018164 19477911471868029 সয়দ আ লু ম জদ মাছাঃ আেমনা খাতন সয়দ আবুদুল আউয়াল 5 1763813069 নদম া
547 01790018167 19587911471867538 আ জেমান বগম আিছয়া খাতন হােসম আলী হাওলাদার 5 1705618652 নদম া
548 01790018172 19177911471867779 নািসমা বগম ময়ফুল জয়ন ন মা ঝ 5 1734135749 নদম া
549 01790018176 19547911471867261 মাঃ সকা ার আলী মা া মতৃ:আয়ফুল িববী মিফজ উ ন মা া 5 1741296339 নদম া
550 01790018178 19377911471868167 শাহাব উ ন হাওলাদার মাসাঃ ছেলমান িবিব তােছন উ ন হাওলাদার 5 1793379765 নদম া
551 01790018199 19437911471868009 মা ফা হাওলাদার চান ব  বগম মকবুল আলী হাওলাদার 5 1319612985 নদম া
552 01790018208 19507911471867352 রনু বগম আি য়া খাতন হােচন খা ঁ 5 1771074575 নদম া
553 01790018218 19407911471867506 মাতাহার মৃধা ময়জান িবিব হােচন আলী মৃধা 5 1706380023 নদম া
554 01790026885 19427911471868164 মাঃ আ লু বােরক ল ী বগম আয়জ ীন হাওলাদার 5 1611232538 নদম া
555 01790026919 19427911471867751 ম জদ খা ঁ আেমনা বগম জয়নাল খা ঁ 5 1675557215 নদম া
556 01790026922 19527911471867549 িছ ক হাওলাদার সূয বান িবিব সরাজ উ ন হাওলাদার 5 1746139655 নদম া
557 01790032024 19387911471867101 আ রু রিশদ হাওলাদার আমেজতন নছা শাহাবু ন হাওলাদার 5 1313517142 নদম া
558 01790032046 19437911471867076 হােজরা বগম ময়না আ জজ 5 1735037791 নদম া
559 01790032047 19507911471869192 রনু বগম মিন বগম আ লু ফ ার মা া 5 1756733623 নদম া
560 01790032584 19427911471867317 হনুফা বগম শাহাবানু মাঃ আলী হাওলাদার 5 1736234415 নদম া
561 01790032592 19527911471867575 ছাবাহান মি ক ফােতমা বগম আবদুল ম জদ 5 1771368705 নদম া
562 01790032597 19527911471867870 সুলতান কিবরাজ হােজরা বগম আফতাব আলী কিবরাজ 5 1714219517 নদম া
563 01790032631 19527911471868173 মাঃ আ লু জিলল খানঁ মাসাঃ জয়না বগম মাঃ আ লু গিন খানঁ 5 1868917543 নদম া
564 01790032681 19427911471867351 মহিসন হাওলাদার ভানু িবিব শাহাদত হাওলাদার 5 1719358380 নদম া
565 01790032685 19487911471868001 মাহা দ মু াদুর রহমান মা া কুলসুম বগম শাহাদাত আলী মা া 5 1628585165 নদম া
566 01790032688 19437911471867090 আ লু সাবাহান হাওলাদার সিখনা খাতন ইমান উ ীন হাওলাদার 5 1741344238 নদম া
567 01790032691 19517911471867623 ইউনুছ হাওলাদার সানাব  বগম সকা ার আলী হাওলাদার 5 1635548023 নদম া
568 01790032693 19577911471868129 মাছাঃ নূরজাহান বগম জয়নব িবিব ওসমান গিন হাওলাদার 5 1758114621 নদম া
569 01790032697 19487911471867025 মাঃ হািববুর রহামন আকন ব জান িবিব মাঃ আজাহার আলী আকন 5 1718873521 নদম া
570 01790032702 19277911471867763 রািশদা জেবদা খাতন জাহান আলী খান 5 1707984158 নদম া
571 01790032704 19367911471867042 আ লু মাতােলব আকন ব জান িবিব মাঃ আজাহার আলী আকন 5 1718071497 নদম া
572 01790032706 19477911471868130 মাঃ মাশােরফ হােসন ল ী িবিব আয়জ ীন হাওলাদার 5 1311150491 নদম া
573 01790033515 19537911471867803 মাঃ মাহাবুবার রহমান চানব  িবিব আ লু গফুর হাওলাদার 5 1791751525 নদম া
574 01790034743 19527911471867131 মাঃ দেলায়ার হােসন আিমনা খাতন আঃ গিন মধৃা 5 1775461522 নদম া



575 01790034990 19507911471867562 সয়দ আলী মৃধা সিখনা খাতন মাহা দ হােচন আলী মৃধা 5 1794645495 নদম া
576 01790037971 19577911471867387 আেলয়া বগম রািবয়া বগম আ লু ম জদ খা ঁ 5 1320446027 নদম া
577 01790051904 19567911471867074 ছিফয়া বগম জ াতন নছা এনতাজ উ ন িসকদার 5 1719567987 নদম া
578 01790051960 19407911471867626 আ রু রিশদ হাওলাদার লাল মান িবিব িরয়াজ উ ন হাওলাদার 5 1779630970 নদম া
579 01790052060 19577911471867759 শাম ছিফনা খাতন জ াত আলী সরদার 5 1770436236 নদম া
580 01790052100 19457911471868106 মাছাঃ বকুল বগম আেবদা খাতন সবুর আলী 5 1834133570 নদম া
581 01790052122 19557911471868095 উ ম ব ছায়াতন িবিব আপেছর হাওলাদার 5 1700537912 নদম া
582 01790052136 19577911411818130 শফালী রানী সন অিময় বালা ল ীকা  সন 5 1309916617 নদম া
583 01790052137 19507911471867831 মাঃ আ াব আলী হাওলাদার আজেমান নছা খিবর উ ন হাওলাদার 5 1736887037 নদম া
584 01790052143 19407911471867103 আ রু রহমান হাওলাদার ময়না বগম আ লু আ জজ হাওলাদার 5 1714465771 নদম া
585 01790059211 19577911471872614 ফিরদা বগম ভানু িবিব আমেজদ আলী 5 1742553433 নদম া
586 01790059282 19587911471867593 হািমদা বগম আিছয়া বগম হােসম মাত র 5 1816154121 নদম া
587 01790059283 19574795131552859 সািফয়া বগম বড়ুজান িবিব আছমত আলী শখ 5 1746085781 নদম া
588 01790059319 19577911471867781 ফিরদা ছরাতন নছা মাদাে র হাওলাদার 5 1770803163 নদম া
589 01790059860 19527911483789206 মাঃ সয়দ আকন মাছাঃ বকফুল নছা শামছল হক আকন 5 1306877962 নদম া
590 01790064461 7336152710 মাঃ কিবর মৃধা গােলনূর বগম আ লু ওয়ােজদ মৃধা 5 1741155055 নদম া
591 01790066767 19377911471868149 সুযবান বগম জিরনা খাতন তরানউ াহ সরকার 5 1771034437 নদম া
592 01790066768 19387911471867558 ম ান মা া আেয়ফুল িবিব সবুর মা া 5 1770776415 নদম া
593 01790007774 19337911471868810 মাঃ মুনছর আলী হাওলাদার সুরাতন িবিব দাদন আলী 6 1748131129 নদম া
594 01790007807 19577911471875265 ফােতমা বগম জি লা খাতন মেছর হাওলাদার 6 1782031055 নদম া
595 01790007817 19377911471868783 মাঃ মাছেলম আেবতে ছা তপেসর আলী হাওলাদার 6 1734059482 নদম া
596 01790007836 19587911471869008 কুলসুম বগম শানাব মাহা দ আলী িব াস 6 1772017211 নদম া
597 01790007842 19447911471868478 ছােমদ হাওলাদার দৃধ মেহর আ লু কিরম হাওলাদার 6 1311280155 নদম া
598 01790007850 19307911471869062 ম আলী হাওলাদার সুরাতন িবিব দাদন আলী 6 1703474156 নদম া
599 01790007864 19407911471868792 িবলিকস বগম সুরাতন িবিব লিতফ িশকদার 6 1758998445 নদম া
600 01790007874 19337911471869022 রােহলা বগম জহরা খাতন রাজা উ া হাওলাদার 6 1736382973 নদম া
601 01790008222 19327911471869069 শাহাদাৎ আলী হাওলাদার চান ব আেনায়ার আলী 6 1710625424 নদম া
602 01790008230 19527911471868622 মাকেছদ প ােয়ত লালু িবিব শাহজ ন 6 1725882126 নদম া
603 01790008239 19557911471868515 চা বালা সমা ার সৗরভী িম ী বরদা িম ী 6 1771884156 নদম া
604 01790008260 19387911471869077 আবদুল ওহাব হাওলাদার লাল ব দিলল উ ন হাওলাদার 6 1790735410 নদম া
605 01790008485 19537911471868376 ফােতমা বগম হােজরা বগম মনহাজ উ ন হাওলাদার 6 1726219791 নদম া
606 01790008512 19457911471864418 রােকয়া বগম সানা ব আঃ আউয়াল হাওলাদার 6 1737231591 নদম া
607 01790009897 19567911471868501 আবদুল বােরক হাওলাদার নূরজাহান বগম মাসেলম আলী হাওলাদার 6 1719967211 নদম া
608 01790010111 19587911471868929 ছােহরা খাতন জয়নব িবিব আছেমতালী হাওলাদার 6 1721510378 নদম া
609 01790010118 19377911471868473 অেরচ আলী হাওলাদার সরবানু অেহজ উ ন হাওলাদার 6 1746940935 নদম া
610 01790010120 19527911471868630 হল আিমন হািকমন নছা তজা ার হাওলাদার 6 1751009262 নদম া
611 01790010124 19227911471869286 জয়নাল খানঁ ব জান িবিব মিহম খানঁ 6 1726277375 নদম া
612 01790010125 19487911471868336 শাহজাহান মাল আ জমুন নছা আ লু অেহদ মাল 6 1723272791 নদম া
613 01790010128 19527911471868655 ছােলহা বগম নুরজাহান তপেছর িসকদার 6 1312166478 নদম া
614 01790010129 19537911471864806 রিশদ খান আিছয়া খাতন আজাহার খান 6 1783909011 নদম া
615 01790010130 19387911471869280 মাকেলছ হাওলাদার দুদ মেহর গহর আলী হাওলাদার 6 1729476915 নদম া
616 01790010132 19467911471868589 মাকেলজ হাওলাদার হােতান ন া মহ দ আলী হাওলাদার 6 1797314086 নদম া
617 01790010133 19477911471869253 মাহা াদ শাহজাহান হাওলাদার জেবদা বগম আজাহার আলী হাওলাদার 6 1757861168 নদম া
618 01790010135 19352690421373841 মাফাজল হােসন আ জমন নছা আবুল কােসম 6 1712301492 নদম া
619 01790010136 19537911471869178 আ লু ছাবাহান হাওলাদার চানব আতাহার আলী 6 1746060240 নদম া
620 01790010137 19267911471868944 ম ান জামা ার লাল ব  িবিব শাহজ ন জামা ার 6 1765896632 নদম া
621 01790010141 19287911471868269 আিকমুন নছা সানা বান িবিব হােসন আলী বয়াতী 6 1728692180 নদম া
622 01790010142 19527911471869356 সুিনল চ ই  রখা নগর বাসী িম ী 6 1791401885 নদম া
623 01790010143 19527911471868287 ছালাম সামছর নাহার বে  আলী 6 1739591724 নদম া
624 01790010144 19417911471869274 ছাবাহান হাওলাদার দুদ মেহর গহর হাওলাদার 6 1749854543 নদম া
625 01790015518 19377911471868951 মশকুর আলী শরীফ কিরেমান নছা গগন আলী 6 1787590661 নদম া
626 01790015520 19427911471868640 ছােলহা বগম নুরজাহান বগম করম আলী 6 1742079518 নদম া
627 01790015524 19227911471868678 মমতাজ বগম আনজমুান নছা মাতাহার হাওলাদার 6 1720226148 নদম া
628 01790015531 19487911471869231 বকুল বালা সানা রানী িবে সর হাওলাদার 6 1609949750 নদম া
629 01790015533 19567911471868645 হনয়ারা বগম রািবয়া খাতন মকবুল হাওলাদার 6 1777385096 নদম া
630 01790026881 19457911471868998 আ লু রােশদ আিছয়া খাতন আদম আলী 6 1787184343 নদম া
631 01790026886 19537911471868520 মাঃ হমােয়ত উ ন হািলমা খাতন আ লু ম জদ িসকদার 6 1763846897 নদম া
632 01790026923 19477911471868514 মািনক লাল সমা ার িবেনাধীনী সম ার রাই চরন সম ার 6 1771409628 নদম া
633 01790026925 19477911471868549 আ লু রব হাওলাদার আেমনা খাতন অেহজ উ ীন হাওলাদার 6 1772553682 নদম া
634 01790026927 19577911471869078 হািসনা বগম সফুরা বগম আবুল হােসম 6 1712428314 নদম া
635 01790030722 19477911471868786 মাঃ মাতােলব হাওলাদার আেবতনেনছা তপেসর হাওলাদার 6 1737086559 নদম া
636 01790030756 19487911471869064 রােবয়া বগম লাল ব সাইজ ন হাওলাদার 6 1319023435 নদম া
637 01790030758 19407911471868875 আ লু আ জজ হাওলাদার ছহরা বগম আজাহার আলী হাওলাদার 6 1716830556 নদম া
638 01790030760 19477911471868874 ইউছব আলী হাওলাদার ছামসুেনছা বগম মকবুল হােসন 6 1721900404 নদম া



639 01790031177 19531595707080702 লাইলী বগম আিবদুর নছা আিনছ মা া 6 1795320135 নদম া
640 01790031179 19417911471874884 মাঃ নু ল ইসলাম হাওলাদার আেলতন নছা মেছর আলী হাওলাদার 6 1732050809 নদম া
641 01790031180 19427911471868542 মাঃ হায়দার আলী আয়শা বগম অেহজ উ ন হাওলাদার 6 1712774898 নদম া
642 01790032042 19557911471868264 আ লু ছ ার গাজী জি লা খাতন মিমন উ ীন গাজী 6 1985929343 নদম া
643 01790032051 19477911471868284 কুলছম বগম নুর জাহান এে  আলী 6 1735082552 নদম া
644 01790033510 19377911471868651 মাশােরফ হােসন হাওলাদার (চ ু) আেমনা খাতন আবদুল আলী হাওলাদার 6 1323431114 নদম া
645 01790033529 19577911471000002 মাসুদা মতজান িবিব নরৃেমাহা দ সপাই 6 1742402597 নদম া
646 01790033531 19477911471869395 মা: মা াজাবুল হক ভানু িবিব আতাহার আলী হাওলাদার 6 1778952860 নদম া
647 01790033535 19527911471868790 সতারা বগম আেমনা খাতন সকা ার হাওলাদার 6 1779377174 নদম া
648 01790033536 19577911471869398 ছিকনা বগম হােজরা বগম খিবর উ ন তালুকদার 6 1856069967 নদম া
649 01790034750 19397911471868271 আ লু বােরক গাজী জেয়নব িবিব ছিফল উ ন গাজী 6 1735105704 নদম া
650 01790034753 19557911471869372 মমতাজ বগম ন জরা খাতন আবদুল গফুর িসকদার 6 1880440230 নদম া
651 01790034755 19497911471869371 মাঃ আশরাফ আলী হাওলাদার মুিকমুন নছা আছমত আলী হাওলাদার 6 1721874558 নদম া
652 01790034757 19437911471864840 িবয়া বগম ফুল ব আেবর খান 6 1714696099 নদম া
653 01790034759 19507911471868328 মাসেলম ফিকর ছিকনা বগম জজ আলী ফিকর 6 1773523129 নদম া
654 01790034760 19387911471874891 আ লু খােলক আেবজান আফছার হাওলাদার 6 1937935203 নদম া
655 01790034762 19437911471868411 কুসুমী রানী ময়না অরকুমার িম ী 6 1729545106 নদম া
656 01790034764 19487911471869104 ির জয়া বগম মেরাজান িবিব গিন হাওলাদার 6 1759004312 নদম া
657 01790034766 19527911471868605 সুলতান হাওলাদার সানাব  িবিব দাদন আলী হাওলাদার 6 1774789782 নদম া
658 01790034768 19387911471868359 এচাহাক আলী হাওলাদার সরবানু অেহজ উ ন হাওলাদার 6 1716141670 নদম া
659 01790034771 19517911471869088 মাঃ ইউনুছ আলী জামা ার রা জয়া বগম ইসমাইল জামা ার 6 1730685617 নদম া
660 01790034773 19487911471868612 ইউছফ হাওলাদার জিুমনা খাতন মাতাহার আলী হাওলাদার 6 1720621403 নদম া
661 01790034775 19377911471866777 বকুল বগম নুরজাহান বগম গহর িমরা 6 1775709491 নদম া
662 01790036289 19512219479835357 এ. িব. এম. িস কুর রহমান জহরা বগম জজ আিল হাওলাদার 6 1720950184 নদম া
663 01790051905 19557911471868821 হিবরন বগম আিকমন নছা সয়দ আলী আকন 6 1745620638 নদম া
664 01790051908 19537911471868895 হািলমা বগম আেনায়ারা বগম আে ল আলী হাওলাদার 6 1724954090 নদম া
665 01790051980 19577911471869260 হািছনা বগম মিতজান িবিব আছমত আলী িসকদার 6 1716797133 নদম া
666 01790052016 19557911471866850 হিরয়া বগম বকুল বগম ইসেক ার খিলফা 6 1797242994 নদম া
667 01790052017 19497911471866849 মাঃ আ লু হাই হাওলাদার সবুরজান িবিব জয়নাল আেবদীন হাওলাদার 6 1725309331 নদম া
668 01790052018 19522699237589313 খানঁ জাহা ীর হােসন যাবায়দা বগম করম আলী খানঁ 6 1720385919 নদম া
669 01790052019 19557911471869125 মাজাে ল গাজী জেবদা বগম হােসম গাজী 6 1765174438 নদম া
670 01790052020 19517911471869143 আবুল হােসন খানঁ আেমনা বগম আ রু রহমান খানঁ 6 1731442907 নদম া
671 01790052021 19517918069162315 মাঃ মাহবুবুর রহমান মাসাঃ সয়দা মাঃ হিববুর রহমান মাত র 6 1716382715 নদম া
672 01790052022 19437911471869191 আবদুল কােদর হাওলাদার মেহন নগার বগম আবদুল রব হাওলাদার 6 1735088303 নদম া
673 01790052023 19537911471868400 িবনয় কৃ  হাওলাদার িকরন বালা নারায়ন চ  হাওলাদার 6 1738953131 নদম া
674 01790052024 19497911471869389 মাজাে ল হক ভানু িবিব আতাহার আলী হাওলাদার 6 1681529668 নদম া
675 01790052025 19427911471869346 খ াকার আ লু জিলল জিুমলা খাতন আ লু হািমদ খ াকার 6 1735016721 নদম া
676 01790052026 19457911471869377 খ কার দেলায়ার হােসন চান ব  িবিব খ কার আবদুল গিন 6 1786081799 নদম া
677 01790052027 19557911471869394 তাফাে ল হােসন ভানু িবিব আতাহার আলী হাওলাদার 6 1779627266 নদম া
678 01790052028 19527911471869393 মাফাে ল হােসন ভানু িবিব আতাহার আলী হাওলাদার 6 1748290040 নদম া
679 01790052029 19437911471868832 আ লু বােরক জামা ার প ম িবিব আ লু কিরম জামা ার 6 1739574530 নদম া
680 01790052030 19557911471868629 িফেরাজ মা া ছােহরা বগম জয়নাল মা া 6 1778891792 নদম া
681 01790052034 19547911471869376 রওশন আরা বগম জি লা খাতন খ কার আ লু হািমদ 6 1714554233 নদম া
682 01790052036 19587911471869193 রােবয়া বগম আিছয়া খাতন লাল িময়া 6 1728617188 নদম া
683 01790052038 19527911471868794 বকুল বগম আয়মুনেনছা আছমত আলী হাওলাদার 6 1787591005 নদম া
684 01790052039 19587911471869017 সুরমা বগম ফুলচান িবিব মাঃ আজাহার ঘরামী 6 1787184104 নদম া
685 01790052041 19547911471869390 মমতাজ বগম ফােতমা বগম আবদুর রিহম িশকদার 6 1742402560 নদম া
686 01790052043 19367911471000001 হােজরা বগম জয়ফুল িবিব দিলল উ ন 6 1710113234 নদম া
687 01790052045 19567911471868329 ফুলবানু বগম জেবদা বগম হামেজদ আলী হাওলাদার 6 1725638731 নদম া
688 01790052047 19557911471869338 িমেসস ্ সুরাইয়া বগম মােজদা বগম খে াকার আ রু রিহম মা ার 6 1304240595 নদম া
689 01790052050 19537911471869223 িবভা রানী সুকুমাবী উেপ নাথ হাওলাদার 6 1325396555 নদম া
690 01790052052 19557911471869238 নুরজাহান বগম জেবদা খাতন মাসেলম 6 1727320529 নদম া
691 01790052053 19507911471868360 ছতারা বগম সুিফয়া খাতন ইউসুফ আলী হাওলাদার 6 1771064238 নদম া
692 01790052054 19567911471864238 সুিফয়া বগম চান ব  বগম মুজাহার আলী হাওলাদার 6 1741193974 নদম া
693 01790052055 19477911471869264 ির জয়া বগম চান ব গালাম আলী খানঁ 6 1721267950 নদম া
694 01790052056 19497911471869283 মেনায়ারা বগম অেমত বান আ লু রিহম হাওলাদার 6 1756032774 নদম া
695 01790052057 19487911471868989 বকুল বগম ফুিল বগম অেহজ উ ন জামা ার 6 1756063575 নদম া
696 01790052089 19577911471869166 মেনায়ারা বগম সুরাতন নছা ওেরছ আলী 6 1749003211 নদম া
697 01790052090 19437911471868858 গালাম মা ফা শিরফ ন জাহান বগম গেগান আলী শিরফ 6 1727297584 নদম া
698 01790052146 19587911471869239 হািলমা খাতন আিছয়া খাতন নুর মাহা দ হাওলাদার 6 1723110093 নদম া
699 01790052149 19267911471868508 ফািতমা িবিব আকিলমা িবিব আরে দ আলী মা ঝ 6 1716983233 নদম া
700 01790056872 19547911471869345 খ কার জাহা ীর হােসন জিমলা খাতন আ লু হািমদ খ কার 6 1303964860 নদম া
701 01790059290 19547911471868395 সুশীল র ন হাওলাদার নমিন হাওলাদার িবিপন িবহারী হাওলাদার 6 1718664461 নদম া
702 01790059303 19407911471865880 কুলসুম বগম আিছয়া খাতন মেফজ উ ন মা া 6 1851937123 নদম া



703 01790064463 19557911435843431 মাঃ ন জর হােসন আকন আিছয়া বগম ছােয়দ আলী আকন 6 1764204545 নদম া
704 01790065259 19567911471869252 মাহা াদ কা ন আলী হাওলাদার জেবদা বগম আজাহার আলী হাওলাদার 6 1723388631 নদম া
705 01790065261 19587911471874103 মাছাঃ হািমদা বগম বকুল বগম আ লু আ জজ আকন 6 1721330621 নদম া
706 01790065690 19527911471869384 ফােতমা বগম ফুলব  িবিব মাহা াদ আলী হাওলাদার 6 1720829854 নদম া
707 01790065815 19477911471869308 রািহমা বগম লালব  বগম আ রু রহমান তালুকদার 6 1742763550 নদম া
708 01790065816 19567911471868591 ছিকনা বগম জয়নব িবিব তপেছর আলী হাওলাদার 6 1759580884 নদম া
709 01790065993 19487911471868839 আ লু জিলল ফিকর রাহাতন বগম আজাহার আলী ফিকর 6 1317297068 নদম া
710 01790008517 19457911471874375 মাহা দ মাতাব তালুকদার সবুর জান বগম মেছর আিল তালুকদার 7 1301309286 নদম া
711 01790009888 19537911471870880 মাঃ হািবব হাওলাদার ফুল িবিব এেলম উ ন হাওলাদার 7 1304785696 নদম া
712 01790009894 19527911471871433 মেনার ন িম ী রসতী িম ী হলাদ চ  িম ী 7 1735311229 নদম া
713 01790009896 19477911471871134 মাজাে ল হাওলাদার নুরজাহান বগম আবুল হােসন মা ার 7 1818636028 নদম া
714 01790009901 19487911471870610 সুিফয়া খাতন ফািতমা িবিব হােমজ উ ন তালুকদার 7 1609549763 নদম া
715 01790009903 19427911471870962 আঃ ম জদ খানঁ ময়মুন িবিব হােতম আলী খান 7 1624836467 নদম া
716 01790009909 19387911471870792 ইসমাইল ফরাজী হািমদা বগম বাবুজান ফরাজী 7 1302494165 নদম া
717 01790009912 19407911471870289 মাঃ আ লু ছালাম হাওলাদার নুরজাহান বগম আবুজান হাওলাদার 7 1818643445 নদম া
718 01790009919 19457911471000001 মাসাঃ হাওয়া িবিব মিরয়ম িবিব আ জজ 7 1794204112 নদম া
719 01790009921 19477911471869792 ির জয়া বগম আয়ফুল বগম এেছন আলী ফিকর 7 1706677875 নদম া
720 01790009929 19487911471869581 মাঃ মাজাে ল মি ক শাহাবানু রিশদ মি ক 7 1791907660 নদম া
721 01790009985 19387911471869568 নূর মাহা দ জমা ার সােমতবান িবিব মেছর জমা ার 7 1704589468 নদম া
722 01790009990 19537911471870317 মাঃ সুলতান হাওলাদার জহরা খাতন আঃ হািমদ হাওলাদার 7 1620894476 নদম া
723 01790009992 19487911471870777 িস কুর রহমান খান মকৃ আিমনা বগম আঃ গিন খান 7 1725052028 নদম া
724 01790009994 19487911471870853 মাছাঃ লিতফা বগম সািফয়া বগম আমেজদ মাতবর 7 1758583080 নদম া
725 01790009996 19477911471869790 লাল বানু ফুলবানু আতাহার উিকল 7 1812104928 নদম া
726 01790009997 19477911471869789 নুরবানু বগম আিছয়া বগম ফরাজ ঘরামী 7 1727453023 নদম া
727 01790010004 19337911471875052 নুর মহা দ হাওলাদার সয়তন নছা দিলল উ ন 7 1305521993 নদম া
728 01790010006 19387911471871222 ছালাম হাওলাদার নুরজাহান রহমান হাওলাদার 7 1743947490 নদম া
729 01790010007 19447911471870324 মাঃ হা ন হাওলাদার জহরা খাতন আ লু হািমদ হাওলাদার 7 1763900373 নদম া
730 01790010010 19427911471871437 মেনায়ারা বগম জিু লা খাতন ইমান আলী 7 1763900702 নদম া
731 01790010012 19437911471870824 আকবার আলী খান হােজরা খাতন আঃ গিন খান 7 1732671912 নদম া
732 01790010015 19457911471871193 ছকা ার আলী আিকমুে ছা নওয়াব আলী 7 1687271464 নদম া
733 01790010019 19287911471869583 মাছাঃ শাহা ভানু সােমত বান রিহম উ ন 7 1741154431 নদম া
734 01790010020 19467911471871261 িছ ক বপারী সতারা বগম মাকেলছ বপারী 7 1726528488 নদম া
735 01790010022 19487911471871252 নুর মাহা দ ফিকর সিখনা িবিব জজআলী ফিকর 7 1792102961 নদম া
736 01790010029 19527911471871346 িছ ক হাওলাদার ইরা খাতন হােতম হাওলাদার 7 1751510549 নদম া
737 01790010032 19527911471869852 নজ ল ইসলাম হাওলাদার মিরয়ম বগম আ লু আ জজ হাওলাদার 7 1743916987 নদম া
738 01790010034 19467911471869617 সুলতান হাওলাদার জয় ন নছা আেফল উ ন 7 1782587947 নদম া
739 01790010036 19417911471870585 মাহা দ আকা র চানঁ ব শাহাজ উ ন হাওলাদার 7 1827916981 নদম া
740 01790010039 19377911471869913 আ লু গিন ফরাজী মেহ ন নছা হােমজ ফরাজী 7 1319612216 নদম া
741 01790010041 19527911471869562 আঃ বােরক হাওলাদার আেনারা বগম মকবুল হাওলাদার 7 1610476954 নদম া
742 01790010048 19417911471870711 আ সু ছ ার চাপরাশী আকলীমা খাতন আমেজদ চাপরাশী 7 1717041309 নদম া
743 01790010051 19377911471869894 আ সু ছ ার মা ঝ সানা ব হােছন আলী মাঝী 7 1300406938 নদম া
744 01790010053 19377911471870899 আ লু ম ান তালুকদার লাল মান িবিব িসরাজ উ ন তালুকদার 7 1629710668 নদম া
745 01790010055 19387911471875300 মাহা দ সজ উ ন মা ঝ লালব রতন মা ঝ 7 1771711553 নদম া
746 01790010057 19337911471871067 দেলায়ার শরীফ  নুর জাহান বগম গগন শরীফ 7 1757882335 নদম া
747 01790010058 19467911471869570 মায়াে ম গা জ জেবদা খাতন হােসম গা জ 7 1735464871 নদম া
748 01790010060 19487911471871009 আবু হািনফ জেবদা বগম আসমত আলী হাওলাদার 7 1940512499 নদম া
749 01790010064 19527911471869835 আ লু মােলক সরদার জয়নব িবিব আকুব আলী সরদার 7 1311726821 নদম া
750 01790010066 19542698874347680 মাসুরা বগম ছােলহা বগম মাজাহার আলী 7 1860975184 নদম া
751 01790010068 19487911471870722 মাঃ হল আমীন আিছয়া বগম মা াজ উ ন হাওলাদার 7 1749664563 নদম া
752 01790010071 19507911471871359 আিছয়া বগম আেমনা খাতন সামছল হক হাওলাদার 7 1768068367 নদম া
753 01790010075 19477911471871381 সাহাবানু বগম চান ব ওসমান গিন হাওলাদার 7 1788792995 নদম া
754 01790010078 19407911471870641 রােহলা বগম আিছয়া কালু িশকদার 7 1750397852 নদম া
755 01790010082 19557911471872645 আ লু আ জজ লাল ব  িবিব আেরাব আলী 7 1723205179 নদম া
756 01790010083 19547911471869764 মু জবর রহমান হাওলাদার লালেমাে ছা হােতম আলী হাওলাদার 7 1793040152 নদম া
757 01790010084 19537911471869566 মাঃ হা ন হাওলাদার লাল ভানু জজালী হাওলাদার 7 1765217003 নদম া
758 01790010087 19287911471869548 লাল ভানু নু াহার খিবর উ ন হাওলাদার 7 1754878329 নদম া
759 01790010088 19427911471871258 আ লু হােমদ হাওলদার জি লা খাতন লহাজ উ ন হাওলাদার 7 1737083103 নদম া
760 01790010091 19477911471869855 রওশনাআরা বগম লালবানু মহা াদ আলী কাজী 7 1710648341 নদম া
761 01790010094 19527911471870717 মাঃ শিহদুল ইসলাম শাহাভানু আবুল হােশম হাওলাদার 7 1614029369 নদম া
762 01790010095 19307911471870575 রােশদ আলী হাওলাদার ব জান িবিব মাহা দ আলী হাওলাদার 7 1317507787 নদম া
763 01790010098 19527911471869610 ােন  দাস সুরবালা ীনাথ দাস 7 1609549764 নদম া
764 01790010102 19537911471869633 আিমেরান নছা কু ট ব আচমত আলী হাওলাদার 7 1307516368 নদম া
765 01790010103 19407911471870053 আ লু বােরক মধৃা সানাবান নছা মেছর আলী মৃধা 7 1784256168 নদম া
766 01790010105 19287911471871037 হমােয়ত উ ীন বপারী হারাতনেনছা িরয়াজ উ ন বপারী 7 1724408580 নদম া



767 01790017279 19457911471871182 নুরজাহান বগম সূযবান ইসমাইল খিলফা 7 1816154128 নদম া
768 01790017281 19507911471870546 জয়নাল আেবিদন মুত আেরাবজান ধলু চািকদার 7 1794267335 নদম া
769 01790026888 19517911471870380 মাঃ সুলতান হাওলাদার জিরনা খাতন মাসেলম আলী হাওলাদার 7 1721569657 নদম া
770 01790026889 19587911471870510 সুিফয়া বগম উরফুল িবিব মুহা দ হাওলাদার 7 1749759988 নদম া
771 01790026931 19507911471871034 জাহানারা বগম ফুল বানু মাহাতাব উ ীন গাজী 7 1728152457 নদম া
772 01790031208 19407911471871028 রােকয়া বগম সুরাতনেনছা জয়নুল খান 7 1818643370 নদম া
773 01790031214 19527911471871322 িহরন বালা সানাল ী জীেতন হাওলাদার 7 1611232501 নদম া
774 01790031217 19407911471871455 আি য়া বগম সানাবান লাল িময়া চাপরাশী 7 1981622134 নদম া
775 01790031227 19577911471870025 হািছনা বগম ভানু িবিব আ রু রহমান 7 1768493122 নদম া
776 01790031228 19537911471869520 সবুরজান বগম রািবয়া খাতন ইউছফ মা া 7 1866082806 নদম া
777 01790031229 19337911471870667 হােতম আলী হাওলাদার চ  ভানু জেবদ আলী হাওলাদার 7 1778840926 নদম া
778 01790031232 19537911471869626 আিমেরাে ছা ফুল ব আচমত আলী 7 1608822375 নদম া
779 01790031238 19577911471000003 রানী বগম রােবয়া খাতন আবুল কােশম মা া 7 1738913890 নদম া
780 01790031444 19547911471870822 মাহামুদা বগম ছরাতন নছা মুজাহার আলী খান 7 1864481052 নদম া
781 01790032521 19507911471870590 মিরওম বগম আয়শা িবিব খিবর উ ন 7 1739818289 নদম া
782 01790032522 19577911471870547 মেনায়ারা বগম নূরজাহান শােমজ উ ন 7 1778881735 নদম া
783 01790032525 19537911471870342 আসলাম িসকদার এরাতন নছা লুৎফর রহমান িসকদার 7 1763435919 নদম া
784 01790032526 19477911471871323 হা ন খিলফা আইফুলী তােমজ খিলফা 7 1788648221 নদম া
785 01790032543 19487911471870292 আবুয়াল হােসন জহরা বগম মাবারক আলী হাওলাদার 7 1621819392 নদম া
786 01790032575 19537911471872427 মাহা াদ শাজাহান হাওলাদার তারাপ জান িবিব মাদােছর হাওলাদার 7 1754803010 নদম া
787 01790032648 19387911471870399 জগদীশ হাওলাদার িবনদীিন হাওলাদার ভবন হাওলাদার 7 1715226048 নদম া
788 01790032708 19507911471870073 হািচনা বগম হােমতন নছা আফেছর ঘরামী 7 1304785687 নদম া
789 01790033520 19477911471869877 মাঃ ম ান হাওলাদার মাসাঃ চ  ভানু বগম জেবদ আলী হাওলাদার 7 1774937791 নদম া
790 01790033522 19277911471871413 বকফুলী বগম চান ব ওসমান খান 7 1311060307 নদম া
791 01790033523 19527911471870108 মাঃ মা ফা জামা ার কুলসুম বগম মালফাত আলী জামা ার 7 1731474491 নদম া
792 01790033533 19457911471869168 মাঃ আবদুল জিলল ছােহরা আবদুল জ ার 7 1703110576 নদম া
793 01790033538 19457911471871190 আিম ে ছা জিমনা খাতন হােসন আলী 7 1308728999 নদম া
794 01790033539 19187911471870361 রািবয়া বগম আেমনা বগম হােমজ উ ন মু ী 7 1733587271 নদম া
795 01790034777 19497911471869778 মাঃ ম আলী হাওলাদার মােলকা বগম মাঃ এসমাইল আলী হাওলাদার 7 1677639673 নদম া
796 01790034779 19587911471870343 ির জয়া বগম সবুর জান িবিব আ লু হািমদ কাজী 7 1306622970 নদম া
797 01790034780 19477911471870934 নুর ইসলাম হাওলাদার সানা ব দিলল উ ন হাওলাদার 7 1785915868 নদম া
798 01790034781 19467911471869515 মাঃ ইউনুচ িসকদার নুরজাহান িসকদার মেহর আলী িসকদার 7 1747851045 নদম া
799 01790034782 19357911471870686 হাচান আলী হাওলাদার চ  ভানু জেবদ আলী 7 1768701575 নদম া
800 01790034783 19507911471870634 ইি স উিকল জেবদা আফসার উিকল 7 1629096888 নদম া
801 01790034785 19557911471870606 আ লু হািকম সুরাতন নছা িহ ুল উিকল 7 1319057219 নদম া
802 01790034787 19587911471869569 জাহানারা বগম জাবায়দা খাতন শমেসর উ ন 7 1779628053 নদম া
803 01790034788 19477911471870617 আ সু ছ ার উিকল ফুলসন িবিব খিবর উ ন উিকল 7 1736251594 নদম া
804 01790034790 19377911471870918 মাহা দ মাহাবুবুর রহমান তফু ন নছা হাসান ফরাজী 7 1798647841 নদম া
805 01790034791 19497911471870259 নুর জাহান বগম সবুরজান বগম মহা দ আলী হাওলাদার 7 1823107980 নদম া
806 01790034793 19487911471870608 মাহা দ সকা ার আলী সুরাতন নসা িহ ুল উ ন উিকল 7 1759109901 নদম া
807 01790034794 19557911471871201 সািফয়া বগম হািকমুন নছা আবুল হাসাইন 7 1724663782 নদম া
808 01790034796 19577911471870609 সােলহা বগম লাল ভানু জ াত আলী 7 1755096257 নদম া
809 01790034797 19387911471870776 আ লু হািকম খান আেমনা বগম আঃ গিন খান 7 1777324672 নদম া
810 01790034798 19547911471873505 মাহা দ হল আমীন হাওলাদার ফ জলাতে ছা আ ছু ছ ার হাওলাদার 7 1778737105 নদম া
811 01790034799 19437911471870287 আ াব আলী হাওলাদার নুরজাহান বগম আবুজান হাওলাদার 7 1787002653 নদম া
812 01790034800 19487911471870367 রািহমা বগম ফুল মেহর লহাজ শিরফ 7 1781918666 নদম া
813 01790034801 19527911471870130 আ লু মিতন হাওলাদার মাসাঃ রােবয়া বগম আ লু জ ার হাওলাদার 7 1740234950 নদম া
814 01790034802 19547911471869768 মাঃ চানঁ িময়া হাওলাদার ফািতমা বগম িহ ল উ ন হাওলাদার 7 1739326264 নদম া
815 01790034803 19557911471873538 আঃ খােলক সরদার জয়নব িবিব ইয়াকুব সরদার 7 1743027613 নদম া
816 01790036257 19527911471869774 হািলমা বগম সবুরজান িবিব নুর মহা দ হাওলাদার 7 1777531782 নদম া
817 01790036260 19467911471871141 আেলয়া বগম হােজরা বগম মািতেহর হাওলাদার 7 1771905831 নদম া
818 01790036277 19587911471871820 ফিরদা বগম রািবয়া বগম ইসাহাক মা ার 7 1746557622 নদম া
819 01790040287 19527911471872573 ছালাম বয়াতী আিছয়া বগম হােসম বয়াতী 7 1783989388 নদম া
820 01790051909 19477911471870529 আ লু হািকম হাওলাদার শামছন নছা বগম আ লু ম জদ হাওলাদার 7 1745174122 নদম া
821 01790051910 19517911471870577 মাছাঃ হািছনা বগম ফুলভানু মানতাজ উ ন হাওলাদার 7 1812104927 নদম া
822 01790051913 19587911471870337 মমতাজ বগম ছােলহা িবিব আদম আলী খান 7 1771753559 নদম া
823 01790051914 19537911471870553 সামছল হক আেনায়ারা বগম আঃ কিরম 7 1786686896 নদম া
824 01790051929 19537911471870375 মাঃ নু ল ইসলাম হাওলাদার কু ট ব আসমত আলী হাওলাদার 7 1729540345 নদম া
825 01790051933 19527911471870089 সুিপয়া বগম িমেরাজান বগম আবদুল গিন হাওলাদার 7 1636063749 নদম া
826 01790051934 19427911471870128 মাঃ আ াব আলী লাল ব কােসম আলী হাওলাদার 7 1796591494 নদম া
827 01790051936 19507911471871073 ইসমাইল িসকদার আতব জান বােকর িসকদার 7 1740783512 নদম া
828 01790051937 19537911471870344 আেয়শা বগম মেরজান িবিব আ লু গিন ফরাজী 7 1300407112 নদম া
829 01790051938 19567911471870372 পুতল রানী হাওলাদার ানদা রানী দেব  নাথ ম ল 7 1727043080 নদম া
830 01790051940 19557911471871304 হােশম খানঁ জহরা বগম হােফজ খান 7 1748638667 নদম া



831 01790051941 2360070706 কিহনুর বগম হািলমা বগম হমােয়ত উ ন বপারী 7 1814414704 নদম া
832 01790051942 19487911471870551 মেনায়ারা বগম গােলনুর মাঃ ইয়ািসন মৃধা 7 1780462397 নদম া
833 01790051946 19537911471870804 কিহনুর বগম আিছয়া বগম হােশম আলী হাওলাদার 7 1716642247 নদম া
834 01790051958 19587911471870897 মাসামৎ সতারা বগম আিকমন বগম নওয়াব আলী হাওলাদার 7 1720363760 নদম া
835 01790051962 19587911471870377 মাসা াৎ মমতাজ বগম হািববুন নছা খা কার সামসুল হক 7 1745335042 নদম া
836 01790051964 19557911471870618 আঃ খােলক চাপরাশী কদভানু তাতা িময়া 7 1864971589 নদম া
837 01790051965 19527911471871325 অমূল  রতন হাওলাদার সুমতী হাওলাদার িশেব র হাওলাদার 7 1612626301 নদম া
838 01790051967 19467911471871109 রােকয়া বগম রয়মন িবিব হািলম উ ন 7 1311359448 নদম া
839 01790051968 19477911471871316 সে াষ কুমার হাওলাদার সুর বালা হাওলাদার কািশ র হাওলাদার 7 1709439174 নদম া
840 01790051969 19387911471870351 আঃ ছ ার জামা ার এরাতন িবিব এ াজ উ ন জামা ার 7 1715802451 নদম া
841 01790051970 19487911471870504 দেলায়ার হােসন হাওলাদার মােলকা বগম ইসমাইল আলী 7 1740957628 নদম া
842 01790051971 19437911471871161 মুনসুর িসকদার রেহমন িবিব মাহা ত িসকদার 7 1788339837 নদম া
843 01790051972 19557911471870965 হািসনা বগম জয়নব িবিব মকবুল হাওলাদার 7 1793279955 নদম া
844 01790051976 19537911471870851 মাছাঃ জাহানারা সবুর জান লাল খান 7 1746638478 নদম া
845 01790051977 19557911471871090 ফােতমা বগম বগম সিফজ উ ন 7 1736387586 নদম া
846 01790051979 19487911471870522 আ রু রহমান ভানু িবিব আ লু খান 7 1812105232 নদম া
847 01790052048 19537911471869541 জাবােয়দা বগম আিকেমাে ছা আচমত আলী 7 1646273168 নদম া
848 01790052116 19557911471870302 শফালী বগম ির জয়া বগম ছ ার হাওলাদার 7 1727579958 নদম া
849 01790052118 19587911471870290 ছােলহা বগম আনজয়ুারা বগম সুরাতন মি ক 7 1315091618 নদম া
850 01790052126 19467911471871280 সিকনা বগম ন জমন নছা আ লু আ জজ উিকল 7 1812104623 নদম া
851 01790052127 19367911471871279 জয়নাল আেবদীন বপারী এেরাজান িবিব এরফান উ ীন বপারী 7 1795118178 নদম া
852 01790052138 19557911471869640 িবপুল চ  গালদার সিব ী রানী রাই চরন গালদার 7 1743678899 নদম া
853 01790052166 19377911471871349 কা ন আলী হাওলাদার আেমনা খাতন তপিছর আলী হাওলাদার 7 1792419133 নদম া
854 01790056766 19507911471870347 মাঃ মহারাজ হাওলাদার সােম  বানু মহ ত আলী হাওলাদার 7 1626466785 নদম া
855 01790058749 19487911471869654 মাঃ হা ন অর রিশদ ছােয়রা খাতন ইয়ািসন আলী িসকদার 7 1746235603 নদম া
856 01790059280 19517911471870393 িবমল কৃ  হাওলাদার কুমুিদনী েজ  নাথ হাওলাদার 7 1743917004 নদম া
857 01790059281 19287911471870794 ময়ফুল িবিব সবুর জান িবিব লাল িময়া খান 7 1722828651 নদম া
858 01790059284 19527911471871338 মাঃ শাহ ্জাহান কুলসুম বগম এ াজ উ ন হাওলাদার 7 1712034848 নদম া
859 01790059313 19537911471871047 কিবতা রানী পাবতী রানী মহান  ম ল 7 1913574941 নদম া
860 01790059314 19367911471870274 কিহনুর বগম ির জয়া বগম আবদুল হািমদ হাওলাদার 7 1731257624 নদম া
861 01790059315 19507911471870976 সুলতান আহ দ মি ক সুেমরতবান হােমজ উ ন মি ক 7 1774418196 নদম া
862 01790059328 19537911471869580 মাঃ এনামুল কিবর জমা ার মাসাঃ কিহনূর বগম মাশারফ হােসন 7 1714664359 নদম া
863 01790065260 19567911471870382 মিতলাল হাওলাদার কুমুিদনী রানী েজ  নাথ হাওলাদার 7 1706644093 নদম া
864 01790065807 19477911471870034 রােকয়া খাতন িমেরাজান আ লু গিন 7 1853470807 নদম া
865 01790065847 19577911471869844 তহিমনা বগম মােলকা বগম ওসমান আলী মা া 7 1728663822 নদম া
866 01790065920 19597911471870728 সুমা বগম মােলকা বগম ওসমান মা া 7 1758500233 নদম া
867 01790065927 19587911471871010 ফােতমা বগম আিছয়া বগম আ জজ হাওলাদার 7 1304750520 নদম া
868 01790066773 19587911471871336 খািদজা বগম ির জয়া বগম নজর আলী জামা ার 7 1735600606 নদম া
869 01790066806 19587911471870860 মাছাঃ সিলনা খাতন আি য়া খাতন আবুল কােশম হাওলাদার 7 1736757632 নদম া
870 01790068865 19567911471866502 মাঃ কু ুছ িশকদার মুত হােজরা বগম আ লু লিতফ িশকদার 7 1796328278 নদম া
871 01790005280 19537911471871789 আ লু খােলক হাওলাদার আিছয়া খাতন আেনায়ার আলী হাওলাদার 8 1743883158 নদম া
872 01790005315 19517911471872957 আ লু ওহাব ফিকর ফুল ব  িবিব হােছন আলী ফিকর 8 1764135337 নদম া
873 01790005319 19467911471871701 ম আলী ফিকর ফূলব  িবিব হােসন আলী ফিকর 8 1753269314 নদম া
874 01790005337 19467911471871532 আি য়া খাতন সােমরেতা বান হােশম তালুকদার 8 1706969573 নদম া
875 01790005339 19487911471872269 আ াফ আলী হাওলাদার সািফয়া খাতন মাসেলম আলী 8 1775295423 নদম া
876 01790005341 19397911471000002 ইসমাইল হাওলাদার কুিড ব তারাব আলী হাওলাদার 8 1313517388 নদম া
877 01790005344 19507911471871806 সাহরাফ হােসন আেবজান িবিব সয়দ আলী হাওলাদার 8 1771064348 নদম া
878 01790005351 19427911471871787 ইউসুফ হাওলাদার শাহাবানু হােতম আলী হাওলাদার 8 1782249822 নদম া
879 01790005352 19447911471872348 মাজাে ল বয়ািত চানব মাছা র আলী 8 1726164879 নদম া
880 01790005357 19527911471872887 মাঃ হা নর রিশদ হাওলাদার লাল ব  বগম জ াআলী হাওলাদার 8 1715167006 নদম া
881 01790005364 19537911471872343 আ লু ম জদ জয়ফুল িবিব এসমাইল বয়াতী 8 1957693095 নদম া
882 01790005367 19487911471879058 মাহা দ ইউনুচ হাওলাদার আ জমন বগম আলকাজ উ ীন হাওলাদার 8 1754724400 নদম া
883 01790005371 19377911471872900 লালব  বগম জিন  বগম গহর আলী খান 8 1796908472 নদম া
884 01790005373 19547911471871554 মাঃ নু ল ইসলাম মা ঝ আেনায়ারা বগম জ াত আলী মা ঝ 8 1736465302 নদম া
885 01790005374 19427911471871740 মিতউর রহমান িসকদার আেনারা বগম রাজা আলী িসকদার 8 1765688813 নদম া
886 01790005377 19537911471872352 না া বয়াতী ফুলব হােসম বয়াতী 8 1706677879 নদম া
887 01790005382 19467911471871651 আ লু কােদর জেবদা খাতন আজাহার উ ীন হাওলাদার 8 1782249819 নদম া
888 01790005384 19477911471872816 আবু সাইদ হাওলাদার মইফুল িবিব শাহাজ উ ন হাওলাদার 8 1724375383 নদম া
889 01790005386 19457911471871704 লাকমান হােসন সানাব  িবিব িহ ুল উ ীন মু ী 8 1307516342 নদম া
890 01790005387 19527911471871834 সয়দ আলী কদবানু িবিব মািমন উ ন 8 1734580907 নদম া
891 01790005389 19407911471871656 মাহা দ ছােদক হাওলাদার আরবজান িবিব কােশম আলী হাওলাদার 8 1763330498 নদম া
892 01790005390 19507911471871597 আেলয়া বগম ময়ফুল িবিব গহর খানঁ 8 1714219259 নদম া
893 01790005395 19527911471872776 আ লু ওহাব কিবরাজ দুধ মেহর বগম আ লু ম ান কিবরাজ 8 1320305975 নদম া
894 01790005397 19477911471872796 আ লু হােসম কিবরাজ দুধ মেহর বগম ম ান কিবরাজ 8 1873409483 নদম া



895 01790005399 19507911471871734 আ লু কােদর হাওলাদার জেহারা খাতন এেসন উ ন হাওলাদার 8 1749217145 নদম া
896 01790005401 19547911471872607 আ াফ আলী মি ক রােকয়া মাহা াদ আলী 8 1756950616 নদম া
897 01790005404 19527911471872857 মােলক হাওলাদার লালব  বগম জ াতালী হাওলাদার 8 1751237467 নদম া
898 01790005406 19537911471871678 আনসার মা ঝ জহরা বগম হমােয়ত মা ঝ 8 1996546572 নদম া
899 01790005410 19527911471875298 দেলায়ার খান আেনায়ারা বগম ধলু খান 8 1793250282 নদম া
900 01790008507 19527911471875061 জাবায়দা বগম আয়শা বগম আছমত আলী 8 1741229906 নদম া
901 01790009337 19567911471871523 শাহানা বগম ছিকনা িবিব আ লু গফুর িসকদার 8 1739147513 নদম া
902 01790009353 19537911471872259 ইয়ািছন হাওলাদার নয়াব আ লু আলী হাওলাদার 8 1812104983 নদম া
903 01790009375 19507911471871872 ইি স মা া আিছয়া বগম মিফজ উ ন মা া 8 1790159222 নদম া
904 01790009387 19277911471872819 ফেতমা বগম আিমনা বগম মিমন মা া 8 1633519577 নদম া
905 01790009396 19477911471872106 এলফাজ উ ন হাওলাদার শক্কুর জান িবিব হরমুজ আলী 8 1637235803 নদম া
906 01790009406 19427911471871775 ম জবুন বগম আয়শা বগম হােশম মা ঝ 8 1776001565 নদম া
907 01790009412 19367911471872172 এছাহাক ফরাজী এরাতন িবিব আকুবালী ফরাজী 8 1705167197 নদম া
908 01790009421 19377911471871755 নুরজাহান বগম আেমনা খাতন হামজাল হাওলাদার 8 1768036033 নদম া
909 01790009429 19407911471871863 আ রু রিশদ মা া আিছয়া বগম মেফজ উ ন মা া 8 1787596564 নদম া
910 01790009468 19577911471871754 জাহানারা বগম আেমনা খাতন হােশম আলী িসকদার 8 1818636262 নদম া
911 01790009470 19527911471872004 হািলমা বগম হােজরা বগম গিন িসকদার 8 1747309002 নদম া
912 01790016966 19477911471872536 হািমদা বগম ছােলহা মাকেছদ গাজী 8 1745987769 নদম া
913 01790026891 19417911471871717 আেনায়ারা বগম রেবেতান নছা রাজা আলী মাঝী 8 1787184387 নদম া
914 01790026892 19537911471871650 আেলয়া বগম কিরমন িবিব তজা ার আলী জমা ার 8 1723114865 নদম া
915 01790026896 19487911471871516 আনছার আলী হাওলাদার কু ট ব মাতাহার আলী হাওলাদার 8 1760090557 নদম া
916 01790026932 19527911471872107 হা ন হাওলাদার সািপয়া খাতন হােশম আলী হাওলাদার 8 1777087082 নদম া
917 01790030442 19577911471872752 মাসুদা খানম জাহরা খাতন কােসম হাওলাদার 8 1839362089 নদম া
918 01790030717 19487911471871710 আ াফ আলী খান চান ব  িবিব গালাম আলী খান 8 1725359334 নদম া
919 01790030718 19507911471871522 ইউনুস আলী গাজী হােমেতান নছা হািববুর রহমান গাজী 8 1730893771 নদম া
920 01790031183 19417911471872552 রািহমা বগম ভানু িবিব তজা ার আলী 8 1323430829 নদম া
921 01790032549 19557911471873381 আবদুর রিহম কদভানু বগম ওহােজদ আলী মাত র 8 1789193453 নদম া
922 01790032560 19567911471873527 অবলা রানী চা বালা অন  হাওলাদার 8 1739504058 নদম া
923 01790032572 19587911471874510 জাহানারা বগম হািমদা বগম জ ার মু 8 1601775570 নদম া
924 01790032653 19417911471871840 জয়নব বগম রােকয়া বগম হমােয়ত হাওলাদার 8 1823937514 নদম া
925 01790033524 19517911471871810 বাদশা িময়া আেমনা বগম সানা আলী হাওলাদার 8 1719554972 নদম া
926 01790034761 19557911471871856 শফালী বগম ফুলব  বগম আজাহার আলী আকন 8 1779620851 নদম া
927 01790034763 19587911471871713 হািছনা বগম শাহাবানু আসমান খান 8 1319605321 নদম া
928 01790034765 19277911471872098 ছােলহা বগম নুেরন নছা মহার আলী িসকদার 8 1712603328 নদম া
929 01790034767 19587911471871725 লুৎফা বকুল িবিব আ লু হািকম হাওলাদার 8 1796732755 নদম া
930 01790034770 19477911471873767 জহরা খাতন চান ব মুছা র আলী বয়াতী 8 1640001091 নদম া
931 01790034772 19527911471872024 আেলয়া বগম দলব  বগম হােমজ মু ী 8 1739843663 নদম া
932 01790034983 19527911471872154 মাসাঃ রােবয়া বগম নুরজাহান বগম একরাম আলী িশকদার 8 1720217334 নদম া
933 01790035723 19517911471871559 আ লু আ জজ খান জেবদা খাতন মিফজ উ ন খান 8 1869120571 নদম া
934 01790035726 19557911471870927 আ লু খােলক জেবদা খাতন কােসম আলী হাওলাদার 8 1883512677 নদম া
935 01790036259 19457911471872113 আি য়া খাতন কুলসুম বগম সকা ার ফিকর 8 1760689859 নদম া
936 01790036264 19527911471873903 ছাহরাব হাওলাদার রেবজান কােছম আলী হাওলাদার 8 1739894600 নদম া
937 01790036265 19567911471871604 কিহনুর বগম আেলয়া বগম আ লু রিশদ 8 1749665816 নদম া
938 01790036268 19467911471871633 মেনায়ারা বগম তারা বগম মুয়া ম মা ার 8 1307501035 নদম া
939 01790036269 19507911471871827 খােলক হাওলাদার আেমনা খাতন আতাহার আলী হাওলাদার 8 1788792953 নদম া
940 01790036270 19527911471872019 হা ন হাওলাদার হােজরা খাতন মািনক হাওলাদার 8 1706213477 নদম া
941 01790036271 19217911471871829 আেমনা বগম সুরাতন নছা সের ালী হাজী 8 1763627291 নদম া
942 01790036272 19587911471872339 মাসুদা বগম জ াতে ছা সইজ ীন জামা ার 8 1677762175 নদম া
943 01790036273 19507911471872931 সুলতান হাওলাদার তারাবজান িবিব মাদাে র আলী হাওলাদার 8 1716313355 নদম া
944 01790036274 19417911471872901 রািহমা বগম সানা ব খিবর উ ন খিলফা 8 1779621534 নদম া
945 01790036276 19537911471872326 মাহা দ কাওছার গাজী ফুলবানু মাহাতাফ গাজী 8 1718172532 নদম া
946 01790036278 19527911471872617 ম আিল হাওলাদার আেমনা বগম জজালী হাওলাদার 8 1705957315 নদম া
947 01790036283 19427911471872188 ছােলহা বগম আিছয়া খাতন খারেশদ আলী সরদার 8 1738185333 নদম া
948 01790036285 19527911471872780 মনব  বগম জাহরা বগম রশীদ কিবরাজ 8 1756447606 নদম া
949 01790036286 19547911471875285 আ রু রিশদ সুরাতন নছা আফসার উ ন 8 1766512048 নদম া
950 01790036287 19537911471872340 মমতাজ আিছয়া বগম আ লু রিহম কাজী 8 1752509379 নদম া
951 01790036293 19517911471873339 মাঃ িছ ক জামা ার আেমনা বগম সকা ার আলী 8 1710339316 নদম া
952 01790051898 19552617227132109 মাঃ তাফা ল হােসন মাসাঃ আইফুল বগম মাঃ রাজা আলী মৃধা 8 1740792219 নদম া
953 01790051899 19507911471872593 রােহলা বগম আয়ফুল বগম আিমর আলী 8 1724168922 নদম া
954 01790051900 19457911471873092 আ রু রব কিবরাজ আেলয়া বগম মাসেলম আলী কিবরাজ 8 1734274337 নদম া
955 01790051901 19527911471873093 মিরয়ম বগম শামব ইমান উ ীন 8 1745848750 নদম া
956 01790051903 19537911471872322 বকুল বগম রােকয়া বগম আইউব আলী মা া 8 1321915812 নদম া
957 01790051912 19537911471872560 জাহানারা বগম ফািতমা বগম ই ুল হাওলাদার 8 1797335546 নদম া
958 01790051916 19557911471872542 ফিরদা বগম ফািতমা খাতন নজর আলী খান 8 1795111243 নদম া



959 01790051919 19407911471872528 শাহাদাৎ হাওলাদার ভানু িবিব আতাহার আলী হাওলাদার 8 1320445877 নদম া
960 01790051952 19577911471874386 শাহানা বগম হাসেনয়ারা বগম মা ার হােসন তালুকদার 8 1705887752 নদম া
961 01790051954 19387911471871519 গাজী তাফাে ল হােসন চাদঁ ব মহা াত আলী গাজী 8 1813581763 নদম া
962 01790051955 19567911471871782 আেলয়া বগম সূযবান বগম সিফল উ ন িশকদার 8 1671277870 নদম া
963 01790051956 19587911471872286 ছােলয়া বগম নুর জাহান িবিব হােসম খান 8 1838902655 নদম া
964 01790051959 19522621405380387 রা ম আলী তালুকদার লাল বুবু মাছেলম আলী তালুকদার 8 1716645874 নদম া
965 01790051975 19555614615000001 আঃ মা জদ খান হােজরা খাতন হসান আলী খান 8 1777674374 নদম া
966 01790052009 19487911471875177 তয়ব আলী হাওলাদার জ াতন নছা হােতম আলী 8 1752835948 নদম া
967 01790052013 19557911471872512 আিমেরান নছা বগম রােকয়া আলী মি ক 8 1720623181 নদম া
968 01790052066 19577911471872070 নুরজাহান বগম শামছন নাহার িসরাজলু হক 8 1918791695 নদম া
969 01790052107 19377911471873800 সতারা বগম হােজরা বগম আসমত আলী হাওলাদার 8 1757030721 নদম া
970 01790052111 19457911471872440 আ লু ম ান উিকল কতভানু িবিব আফেছর উ ীন 8 1775709027 নদম া
971 01790052113 19327911471872134 আ লু কােদর হাওলাদার আজ ুিবিব ছােয়দ আলী হাওলাদার 8 1721367740 নদম া
972 01790052117 19337911471871660 আ লু ম ান খান চান ব  িবিব গালাম আলী খান 8 1761724363 নদম া
973 01790052128 19547911471875281 মাঃ আ লু ম ান হাওলাদার কদভানু িবিব আঃ আ জজ 8 1782888765 নদম া
974 01790052130 19527911471872062 ছােলহা বগম জেহারা বগম হােমদ হাওলাদার 8 1746639030 নদম া
975 01790052135 19477911471875318 মেনায়ারা বগম হািমদা বগম আবদুল কিরম আকন 8 1729656145 নদম া
976 01790052141 19457911471872169 আবদুর রিশদ হাওলাদার আেজমুন নছা আলতাফ হােসন হাওলাদার 8 1771141752 নদম া
977 01790052142 19522617239877444 মাঃ নূ ল ইসলাম চানঁ ব আকবর হাওলাদার 8 1703543442 নদম া
978 01790052165 19587911471872042 মাহমুদা বগম হােজরা বগম এছমাইল আলী হাওলাদার 8 1310483435 নদম া
979 01790056868 19407911471871672 বগম িবিব জেবদা খাতন মাসা ার হাওলাদার 8 1764902635 নদম া
980 01790056871 19547911471873501 মিন নাথ হাওলাদার িশলা বালা হাওলাদার কদার নাথ হাওলাদার 8 1304372936 নদম া
981 01790058753 19557911423827756 রােবয়া নুরজাহার মাসেলম মা ঝ 8 1884698234 নদম া
982 01790059201 19487911471871760 নুর মাহা দ ফািতমা বগম আরজ উ াহ হাওলাদার 8 1609549767 নদম া
983 01790059202 19427911471871776 আ লু মােলক হাওলাদার হােজরা খাতন হােফজ এনােয়ত হােসন 8 1936101151 নদম া
984 01790059203 19457911471871777 আ লু হক হাওলাদার হােজরা খাতন এনােয়ত হােসন 8 1731357073 নদম া
985 01790059206 19587911471872374 রােকয়া বগম লাল ব হাজী এমদাদ আলী 8 1741263189 নদম া
986 01790059207 19527911471872795 ছােলহা বগম রিহমা বগম ম তালী িসকদার 8 1703046074 নদম া
987 01790059209 19587911471872257 িবউ ট বগম আেনায়ারা মাজাে ল 8 1741069609 নদম া
988 01790059217 19577911471872040 তহিমনা বগম গালাবাহার িবিব আশরাফ আলী সপাই 8 1780009313 নদম া
989 01790059224 19477911471872788 মাহা দ সুলতান হাওলাদার উরফুল িবিব মাতাহার আলী হাওলাদার 8 1736912951 নদম া
990 01790059279 19567911471871664 রােহলা বগম মিরয়ম িবিব তােমজ উ ীন জমা ার 8 1777872292 নদম া
991 01790059285 19527911471870091 হাসেনয়ারা বগম নুরজাহান হােসন হাওলাদার 8 1601824992 নদম া
992 01790059288 19477911471872085 আবদুল জ ার হাওলাদার িমিরয়ম বগম মিফজরু রহমান হাওলাদার 8 1795031719 নদম া
993 01790059294 19527911471871517 আেলয়া বগম ছিকনা বগম তফেছর আলী হাওলাদার 8 1746580327 নদম া
994 01790059301 19527911471872785 চানব  বগম নূরজাহান বগম মাসেলম আলী হাওলাদার 8 1735915371 নদম া
995 01790059302 19567911471869337 িগয়াস উ ন বশার মাসা াৎ ির জয়া বগম আ রু রিশদ সপাই 8 1645646006 নদম া
996 01790059309 19527911471871823 রািহলা বগম জয়না বগম নু ল হক 8 1753051728 নদম া
997 01790059310 19227911471871773 হােজরা বগম প ী বগম নেবজান হাওলাদার 8 1305703212 নদম া
998 01790059320 19387911471871841 চ  বানু রিহমা বগম আসমাত আলী 8 1781448904 নদম া
999 01790059322 3295712776 মাঃ আ লু কােদর হাওলাদার উরফুল িবিব মাদাে র আলী হাওলাদার 8 1774099928 নদম া
1000 01790065254 19437911471872256 আ লু মা ান হাওলাদর আেমনা খাতন হােসম আলী হাওলাদার 8 1846395805 নদম া
1001 01790065687 19567911471871726 আ লু আ জজ খান আিছয়া খাতন আ লু ম ান খান 8 1300530943 নদম া
1002 01790065926 19537911471872336 কায়ছার বয়াতী হােজরা খাতন আ লু কােদর বয়াতী 8 1747589696 নদম া
1003 01790065983 19567911471871706 ইয়ািসন খান চান ব  িবিব গালাম আলী খান 8 1705090743 নদম া
1004 01790065984 19427911471872135 ছেবতন নছা ময়না বগম কিচমু ীন হাওলাদার 8 1610403618 নদম া
1005 01790065992 19587911471871648 সািফয়া খাতন আেমনা খাতন এসহাক আলী হাওলাদার 8 1740957114 নদম া
1006 01790005300 19377911471873380 আিছয়া খাতন জা াতন নছা আেমান খান 9 1766596258 নদম া
1007 01790008516 19527911471873973 এমাদুল হক বয়াতী নুরজাহান আনছার আলী বয়াতী 9 1704757227 নদম া
1008 01790010080 19477911471872604 জয়নব িবিব ছােহরা খাতন আইউব আলী 9 1734395935 নদম া
1009 01790010089 19527911471873878 জাহানারা বগম নুর জাহান িবিব আনছার বয়াতী 9 1323786264 নদম া
1010 01790010092 19537911471873436 মাঃ আবদুল কােদর হাওলাদার সবুরজান বগম সকা ার আলী হাওলাদার 9 1726282434 নদম া
1011 01790010100 19274227308000002 মাসাঃ লাইলী বগম সানাবান িবিব হােচন আলী বয়িত 9 1799332050 নদম া
1012 01790010109 19387911471874608 সািহদা বগম তাকাব জান মুজাই হাওলাদার 9 1704029092 নদম া
1013 01790010112 19377911471873958 জাহানারা খাতন লালব দিলল উ ন 9 1768856605 নদম া
1014 01790010115 19437911471874006 মাহা াদ নূ ল ইসলাম িসকদার রাহাতন নছা দিলল উ ন িসকদার 9 1786291811 নদম া
1015 01790010119 19577911471874523 আেয়শা বগম আেমনা বগম মাহা দ আকন 9 1304486583 নদম া
1016 01790010122 19467911471873355 সুিফয়া বগম সরবানু বগম ওয়ােহজ উ ীন হাওলাদার 9 1320780392 নদম া
1017 01790011457 19487911471873439 মাঃ আইউব আলী হাওলাদার ব  জান িবিব জানাব আলী হাওলাদার 9 1772964404 নদম া
1018 01790011464 19497911471874536 মাঃ আইনুল হক ব জান িবিব মৗলভী মাবােরক আলী হাওলাদার 9 1786292626 নদম া
1019 01790011470 19357911471874369 মাহা দ নুরমহ দ জিরনা খাতন ওেহজ ন হাওলাদার 9 1723401422 নদম া
1020 01790011477 19437911471873474 মাঃ এছাহাক আিল হাওলাদার কিরমন নছা বগম মকবুল আলী হাওলাদার 9 1715057367 নদম া
1021 01790011480 19407911471873525 জেবদা খাতন আেকমন খাতন মাহা াদ হাওলাদার 9 1405476327 নদম া
1022 01790011485 19327911471873594 হােচন মি ক সুরাতন নছা সয়দ আলী মি ক 9 1300217061 নদম া



1023 01790011493 19437911471874555 মাহা দ শাহজাহান হাওলাদার রািবয়া খাতন মুজাহার মা ার 9 1725732581 নদম া
1024 01790011501 19427911471873773 ওয়ােরজ িসকদার নুরজাহান িবিব একরামালী িসকদার 9 1768339020 নদম া
1025 01790011504 19557911471873028 ভানু িবিব চান ব জজ আলী ফরাজী 9 1300406855 নদম া
1026 01790011546 19287911471874115 আবদুর রিশদ সূয বান িবিব আছমত আলী হাওলাদার 9 1709439152 নদম া
1027 01790011549 19537911471874531 আ সু ছ ার হাওলাদার আেমনা বগম আেফল উ ন হাওলাদার 9 1768134431 নদম া
1028 01790011553 19527911471874515 আিমর হােসন হাওলাদার ফুল ব ন িবিব আঃ কােদর হাওলাদার 9 1700966009 নদম া
1029 01790011562 19357911471874482 আবদুল ম জদ হাওলাদার জিমনা খাতন মিকম আলী হাওলাদার 9 1739481380 নদম া
1030 01790011567 19437911471874665 মাহা দ আ সু ছা ার কারী ফুল ভানু মুনছর আলী হাওলাদার 9 1704822990 নদম া
1031 01790011575 19377911471873676 আতাহার জামা ার আমজেুবান ছােয়দ জামা ার 9 1768055575 নদম া
1032 01790011580 19477911471873926 ম জবর রহমান লালব কদম আলী হাওলাদার 9 1736908020 নদম া
1033 01790011585 19327911471875133 আবদুল জববার হাওলাদার আয়তন িবিব মেহদ আলী হাওলাদার 9 1779464672 নদম া
1034 01790011587 19537911471874545 আ লু খােলক জমা ার রিহমুন নছা জ াত আলী জমা ার 9 1732851134 নদম া
1035 01790011589 19357911471874554 আ লু কিরম হাওলাদার ফুলব  িবিব তারাব আলী হাওলাদার 9 1797413150 নদম া
1036 01790011595 19487911471873271 মাঃ আ লু হক হাওলাদার রয়মন িবিব সিফজ উ ীন হাওলাদার 9 1711118412 নদম া
1037 01790011621 19487911471873553 রওশনারা ফুলব কিরম খা 9 1753361571 নদম া
1038 01790011628 19327911471873397 আবুল হােমদ ছেলমান িবিব আেছর উ ীন জামা ার 9 1742379966 নদম া
1039 01790011633 19517911471873378 মাঃ আবদুস ছামাদ জামা ার ফুলেমেহর বগম মুহাজার আলী জামা ার 9 1717488225 নদম া
1040 01790011637 19527911471873964 মাশােরফ মা া আেলফ জান বগম ইউছব আলী মা া 9 1747893240 নদম া
1041 01790011643 19507911471873059 মাহা দ ইি ছ হাওলাদার িবিবজান আজাহারন আলী 9 1923141043 নদম া
1042 01790011650 19537911471874625 আ লু বােরক জহরা খাতন ইউসুফ বপারী 9 1786149851 নদম া
1043 01790011653 19587911471863163 মাছাঃ িফেরাজা বগম চ বানু হােচন উ ন হাওলাদার 9 1724954086 নদম া
1044 01790011658 19517911471873106 আলী আকবর হাওলাদার জিরনা বগম সরাজ উ ন 9 1757676983 নদম া
1045 01790011661 19427911471873954 আ লু জ ার হাওলাদার লালব শাহজাহান হাওলাদার 9 1742663374 নদম া
1046 01790011666 19537911471874640 মায়াে ন হাওলাদার আেমনা বগম আ লু গফুর হাওলাদার 9 1308604311 নদম া
1047 01790011670 19437911471874056 আ লু মা ান সরদার নূর বানু বগম আ লু কােদর সরদার 9 1757274604 নদম া
1048 01790011677 19487911471874569 মাহা দ ফা ক কদভানু কােছম আলী হাওলাদার 9 1794369309 নদম া
1049 01790011681 19487911471874684 মাহা দ ছাবাহান হাওলাদার আিমনুর বগম আছমত আলী হাওলাদার 9 1704822999 নদম া
1050 01790011687 19537911471874087 রােকয়া বগম আরবজান িবিব লহাজ উ ীন হাওলাদর 9 1786149588 নদম া
1051 01790011693 19477911471873289 চ  বানু বগম রিহমা বগম খারেশদ আলী হাওলাদার 9 1782391178 নদম া
1052 01790011695 19567911471873295 আিছয়া বগম মিরয়ম মিমন উ ন হাওলাদার 9 1732466257 নদম া
1053 01790011702 19407911471872551 খিবর উ ীন জ াতন খাতন ময়নউ ীন 9 1729606171 নদম া
1054 01790011707 5992182302 মাঃ সামছল হক বপারী মাসা: আেনায়ারা খাতন মাহা ত আলী বপারী 9 1779617841 নদম া
1055 01790011712 19397911471873058 আ লু আ জজ কিবরাজ ময়ফুল িবিব আজাহার আলী 9 1857909390 নদম া
1056 01790017254 19547911471000012 মাসাঃ তহিমনা বগম আেনায়ারা বগম আঃ কােদর িসকাদার 9 1799332401 নদম া
1057 01790017260 19587911471873915 মেনায়ারা বগম ছরাতন িবিব মকবুল হাওলাদার 9 1779445139 নদম া
1058 01790017262 19377911471874364 মাহা দ আনসার তালুকদার সবুর জান বগম মেছর আলী 9 1741378374 নদম া
1059 01790017271 19527911471874403 হািকম মা া ছােহরা বগম সেক ার আলী 9 1704028676 নদম া
1060 01790017277 19477911471873785 ফজলুল হক মু আেমনা বগম জ াত আলী মু 9 1779464563 নদম া
1061 01790018224 19587911471873060 ছতারা বগম ব জান িবিব সরাজ উ ীন কিবরাজ 9 1302497593 নদম া
1062 01790026899 19477911471874473 মািনক মৃধা সিখনা বগম আবদুল ম জদ মধৃা 9 1799239959 নদম া
1063 01790026900 19447911471000004 রািন বগম ছবুর জান মিমন খান 9 1726268605 নদম া
1064 01790026901 19427911471874263 মাহা দ ইউনুছ আলী খান আয়ফুল িবিব কােসম আলী খান 9 1781923531 নদম া
1065 01790026935 19557911471874054 আ সু স ার সরদার কিরমন নছা ফজলুুল হক সরদার 9 1757438920 নদম া
1066 01790026936 19577911471874070 শফালী বগম শামব  িবিব শিফজ উ ন সরদার 9 1784274049 নদম া
1067 01790026940 19557911471873657 আ রু রব হাওলাদার রয়মান িবিব শিফজ উ ন হাওলাদার 9 1727198777 নদম া
1068 01790026943 19577911471873348 িফেরাজা বগম হািচনা বগম কিবর উ ীন হাওলাদার 9 1921185222 নদম া
1069 01790026944 19427911471874872 বােরক কিবরাজ সানা ব  বগম ইউসুব আলী কিবরাজ 9 1789565816 নদম া
1070 01790026948 19577911471873942 আেলয়া বগম ছিকনা বগম ফজলু জামা ার 9 1789661127 নদম া
1071 01790030421 19477911471874491 সূয  বানু সুরাতে ছা সুলতান মি ক 9 1770079564 নদম া
1072 01790030719 19537911471868085 মাছাঃ মেনায়ারা বগম নুরজাহান িবিব গফুর হাওলাদার 9 1758823840 নদম া
1073 01790030721 19587911471874247 আ জমন নছা হােচন বানু জাফর আলী হাওলাদার 9 1726476771 নদম া
1074 01790030723 19527911471874435 মজনু খা কার মেহ েনছা মাকেলসুর খ কার 9 1797483206 নদম া
1075 01790030724 19507911471874044 আেনায়ার বপারী রওশন আরা মহ ত আলী 9 1758500237 নদম া
1076 01790030731 19547911471000003 তয়বুর রহমান রাহাতন নছা ধলু িসকদার 9 1795953821 নদম া
1077 01790030736 19527911471874357 কুলছম হােজরা বানু হােসন আলী 9 1722550129 নদম া
1078 01790030738 19437911471874102 চান িময়া মৃধা গালাপজান িবিব আ সু সাবাহান মৃধা 9 1796638329 নদম া
1079 01790030740 19557911471873520 আ লু খােলক হাওলাদার কুলসুম কিরম হাওলাদার 9 1712090037 নদম া
1080 01790030744 19487911471874108 ছালাম মৃধা গালাপজান িবিব আ সু সাবাহান মৃধা 9 1760358925 নদম া
1081 01790030746 19507911471873685 ছােহরা বগম আিছয়া বগম কােশম খিলফা 9 1780028283 নদম া
1082 01790030750 19427911471874404 মাসা ৎ হািলমা বগম জিরনা খাতন আরবালী শরীফ 9 1740748755 নদম া
1083 01790031184 19477911471874366 মাহা দ মা ফা জিরনা খাতন ওেহজ উ ীন হাওলাদার 9 1787214977 নদম া
1084 01790031188 19557911471873109 আ সু স ার কিবরাজ আেলয়া বগম মাসেলম আলী কিবরাজ 9 1408036346 নদম া
1085 01790031189 19587911471874019 ফািতমা বগম কতরী বগম তােলব আলী হাওলাদার 9 1321915603 নদম া
1086 01790031191 19527911471874032 কুলসুম বগম ময়ফুল িবিব সেরায়ার হােসন মু ী 9 1706386865 নদম া



1087 01790031193 19557911471874479 আেনায়ার হােসন মেনায়ারা বগম খিবরউ ন মৃধা 9 1302634104 নদম া
1088 01790031194 19557911471874025 আবদুল হাই বপারী মেহর নগার সকা ার আলী বপারী 9 1729439097 নদম া
1089 01790032527 9115290711 রনু বগম জগত ভানু আঃ জ ার 9 1846755404 নদম া
1090 01790032529 19547911471873262 মাসাঃ জিরনা বগম আেমনা িবিব সেরজতালী হাওলাদার 9 1793166035 নদম া
1091 01790032654 19482696655332700 মাঃ হল আিমন তালুকদার পবান িবিব নূ ল ইসলাম তালুকদার 9 1911930552 নদম া
1092 01790033613 19577911471873475 আকিলমা বগম রািবয়া বগম মকবুল আলী হাওলাদার 9 1777531253 নদম া
1093 01790033615 19567911471863775 মাঃ নূ ল আমীন হাওলাদার লালব  বগম জালাল উ ন হাওলাদার 9 1721874649 নদম া
1094 01790033618 19527911471875023 পা ল বগম কুলছম বগম আজাহার হাওলাদার 9 1716234369 নদম া
1095 01790034776 19477911471873895 সােনকা রানী হাওলাদার ি য়া বালা উেপ  নাথ িম ী 9 1750218470 নদম া
1096 01790034982 19527928002105821 মাঃ দেলায়ার হােসন ির জয়া বগম মাঃ আমজাদ হােসন হাওঃ 9 1743874971 নদম া
1097 01790036266 19537911471873410 হােজরা বগম আিচয়া বগম মাহা দ জামা ার 9 1758898579 নদম া
1098 01790036267 19497911471874270 জয়নাল আেবদীন খান আয়ফুল িবিব কােসম আলী খান 9 1789262892 নদম া
1099 01790036275 19544795121386239 আ লু মােলক সরদার হায়াতন িবিব আ লু গফুর সরদার 9 1323786321 নদম া
1100 01790036284 19452698882771879 মাঃ আলতাফ হােসন িবিব আেয়শা খাতন আঃ গিন হাওলাদার 9 1641575624 নদম া
1101 01790036292 19577911471874443 ছােলহা বগম হািকমুন নছা আসমত আলী হাওলাদার 9 1737344642 নদম া
1102 01790036294 19577911471873156 আেনায়ারা জাহান আঞ্জমুানারা বগম আবুল হােসম 9 1753051757 নদম া
1103 01790038710 19527911471873955 হািলমা খাতন মিরয়ম বগম তােমজ উ ন জামা ার 9 1799758003 নদম া
1104 01790038711 19557911471873433 মাঃ চ ু হাওলাদার রািহমা বগম আমেজদ আলী হাওলাদার 9 1300530930 নদম া
1105 01790038712 19527911471873978 হায়দার মা া পা ল বগম আ জজ মা া 9 1867759176 নদম া
1106 01790038713 19587911471874544 ছােলহা বগম ছােহরা বগম চরাগ আলী চৗিকদার 9 1715423586 নদম া
1107 01790038714 19527911471874320 হােজরা খাতন ঝােমলা খাতন নুর মহ দ 9 1748624160 নদম া
1108 01790038715 19577911471873360 ির জয়া বগম আ জমন বগম আতাহার হাওলাদার 9 1787597079 নদম া
1109 01790038716 19587911471874571 হািচনা খাতন আেনায়ারা বগম ইয়ািচন খান 9 1781941901 নদম া
1110 01790051902 19557911471872603 কু ুছ খান রািবয়া খাতন মাকতার খান 9 1789337659 নদম া
1111 01790051943 19527911471873613 উষা রানী সুর বালা রখাল চ  শীল 9 1787937487 নদম া
1112 01790051944 7763718900 ফ জলাতন নছা আিছয়া খাতন িমনহাজ উ ন হাওলাদার 9 1962645420 নদম া
1113 01790051947 19537911471873832 মাঃ শাহজাহান হাওলাদার জািমলা বগম মুজাহার আলী হাওলাদার 9 1734266330 নদম া
1114 01790051948 19467911471873826 মাসুদা বগম লুৎফা নছা তাফাে ল হােসন 9 1726394721 নদম া
1115 01790051949 19537911471873917 মাঃ আবদুল হািলম লুৎফুন নছা তাফাে ল হােসন 9 1735919703 নদম া
1116 01790051950 19577911471873919 িলিল বগম ছেফদা বগম আ রু রা াক 9 1722744073 নদম া
1117 01790051951 19327911471873825 হা ন অর-রিশদ রয়মান বগম সিফজ উ ন 9 1726524510 নদম া
1118 01790051957 7760237110 আবদুল খােলক ফুলবান িবিব মতৃ ঃ  জয়নু ন বয়ািত 9 1829115501 নদম া
1119 01790051973 19577911471874490 কিহনুর বগম আেয়শা খাতন আবদুল গিন 9 1729468498 নদম া
1120 01790051987 19527911471873644 আ লু লিতফ হাওলাদার জাহরা খাতন আছমত আলী হাওলাদার 9 1772986557 নদম া
1121 01790051988 19457911471873578 শামছ াহার জয়নব বগম আকতার উ ন গাজী 9 1772450411 নদম া
1122 01790051989 5105767957 মাঃ হা ন জামা ার মৃত মাসাঃ মিরয়ম বগম মৃত মাঃ তােমজ জামা ার 9 1727288312 নদম া
1123 01790051992 19587911471874002 মাসাঃ নু ন নাহার আ জমন নছা ইসমাইল হাওলাদার 9 1706483151 নদম া
1124 01790051993 19537911471874059 আবদুল হাই সরদার দুলু বগম আজাহার সরদার 9 1756496273 নদম া
1125 01790051995 19527911471873366 রওশনা বগম হািকমন নছা বগম তজ র হাওলাদার 9 1756203449 নদম া
1126 01790051997 19557911471873570 ছােলহা বগম মেহ ন নছা আঃ ওয়ােহদ হাওলাদার 9 1302694529 নদম া
1127 01790051999 19557911471873641 কুলছম িবিব রােবয়া খাতন সজন আলী িসকদার 9 1764792436 নদম া
1128 01790052000 19327911471873643 আবদুছ ছ ার হাওলাদার ব জান জানাবালী হাওলাদার 9 1796693833 নদম া
1129 01790052002 19527911471873440 আেলয়া বগম ফােতমা বগম আ লু গনী খান 9 1761794292 নদম া
1130 01790052005 19457911471873574 মাঃ মাহসীন কিবরাজ রয়মান িবিব করম আলী কিবরাজ 9 1871769586 নদম া
1131 01790052007 9122575153 মাঃ ফজলুল হক রােকয়া খাতন নছার উ ন হাওলাদার 9 1731414375 নদম া
1132 01790052092 19377911471873500 মাঃ আবদুল খােলক জামা ার কুলসুম িবিব সকা ার আলী জামা ার 9 1754620157 নদম া
1133 01790052101 19511595707078081 হাওয়া বগম মােজদা বগম মাঃ হােছন মি ক 9 1709179184 নদম া
1134 01790052103 19527911471873927 আকিলমা বগম আি য়া খাতন এনছান হাওলাদার 9 1748659743 নদম া
1135 01790052104 19527911471000004 মাসাঃ মমতাজ বগম মাসাঃ রােকয়া বগম নু ল ইসলাম হাওলাদার 9 1765686909 নদম া
1136 01790052106 19427911471873759 তাফাে ল হােসন হাওলাদার লাল ভানু ওয়ােজদ আলী হাওলাদার 9 1799362971 নদম া
1137 01790052108 19507911471874111 মাঃ কামাল মৃধা মেনায়ারা বগম মাহা দ খিবর উ ন মৃধা 9 1739318923 নদম া
1138 01790052109 19487911471873576 িনলুফা ইয়াছিমন জােমনা খাতন মতৃন ইউনুস মা া 9 1707206155 নদম া
1139 01790052110 19477911471873838 খািদজা খাতন রিহমা খাতন ছাদন আলী হাওলাদার 9 1746383645 নদম া
1140 01790052112 19557911471873005 এ ক এম জহ ল ইসলাম আিছয়া খাতন আতাহার আলী হাওলাদার 9 1703806246 নদম া
1141 01790052114 19227911471873835 নুর মহ দ হাওলাদার সিখনা িবিব আবু তারা হাওলাদার 9 1729460293 নদম া
1142 01790052120 19527911471873664 বগম রিফকা জামান আেমনা বগম হােমজ উ ন 9 1713963019 নদম া
1143 01790052121 19507911471873662 মাঃ আসাদু মান আেলয়া বগম মাঃ মাসেলম কিবরাজ 9 1715646195 নদম া
1144 01790052123 19541590603820810 মাঃ হা নুর রশীদ ফুলব  বগম জ াত আলী 9 1799888493 নদম া
1145 01790052134 19577911471874472 আেলয়া খানম বকুল বগম সুলতান মাত র 9 1866080897 নদম া
1146 01790052162 19557911471874421 খািদজা বগম নুরজাহান বগম আ লু হােমদ গাজী 9 1736669934 নদম া
1147 01790052163 19557911471874451 হনুফা বগম লাল বানু ইছাহাক ফরাজী 9 1317678050 নদম া
1148 01790052164 19422696655318763 মাঃ মাতােলব হাওলাদার আয়াতে ছা জেবদ আলী হাওলাদার 9 1918980560 নদম া
1149 01790056873 19467911471873908 আ লু ম জদ সানাবান িবিব রিফজ উ ন হাওলাদার 9 1869143695 নদম া
1150 01790057363 8236367515 মাঃ কিহনুর বগম গালাপ জান মেমন উ ন 9 1742561212 নদম া



1151 01790058116 19587911471874010 হািলমা বগম আেলতন নছা কা ন আলী মধৃা 9 1799245942 নদম া
1152 01790058751 19477911471872140 রােবয়া খাতন তােরফ জান িবিব মাবােরক হাওলাদার 9 1795509160 নদম া
1153 01790059205 19497911471873880 আ লু জ ার হাওলাদার সানা বান িবিব রিফজ উ ন 9 1746841193 নদম া
1154 01790059275 19487911471872576 নুরজাহান বগম হািমদা খাতন গিন হাওলাদার 9 1779354866 নদম া
1155 01790065250 19567911471874116 মাহা দ িছ কুর রহমান ছফুরা বগম আবদুর রিশদ 9 1736238977 নদম া
1156 01790065262 19537911471874591 দেলায়ারা বগম আিছয়া বগম আলতাফ উ ন মা া 9 1780462399 নদম া
1157 01790065685 19527911471873754 রিহমা বগম হািলমা বগম মাকেছদ আলী তালুকদার 9 1780008296 নদম া
1158 01790065688 19552696352237182 ারী মাঃ আবু তােহর আিমনা খাতন এেলম উ ন ারী 9 1918205029 নদম া
1159 01790065689 19477911471873974 সিলনা বগম আিমরন নছা আকতার উ ন 9 1759690728 নদম া
1160 01790065692 19527911471873472 আবদুল বােরক খান লালব  িবিব মাঃ সরজন আলী খান 9 1742367081 নদম া
1161 01790065693 19507911435841521 মাছাঃ মােলকা বগম নুরজাহান বগম আবুজান হাওরাদার 9 1717894819 নদম া
1162 01790065737 19587911471871843 শফািল বগম বকফুল বগম মাহা দ খান 9 1775197171 নদম া
1163 01790065806 19567911471869244 িছ ক উিকল নয়ন বগম মােলক উিকল 9 1720244456 নদম া
1164 01790065982 19577911471872007 আেলয়া বগম চ নী বগম আছমত আলী হাওলাতদার 9 1318462191 নদম া
1165 01790066769 19507911471871589 আি য়া খাতন জহরা িবিব মৃতর আ রু রিশদ হাওলাদার 9 1763919619 নদম া
1166 01790055631 19572698882771880 ফুলবানু সবুর জান আসমত আরী মীর নদম া 1323786330 নদম া
1167 01790055636 19577911471873103 জােয়দা বগম জহরা বগম আ লু হমােয়ত মা ঝ নদম া 1789095684 নদম া
1168 01790055639 19527911471874781 আবদুল জিলল মু ী করফুল িবিব সরজ উ ন মু নদম া 1321916185 নদম া
1169 01790055650 19477911471873282 আেনায়ারা বগম লার ব  বগম এ াজ উ ন মৃধা নদম া 1728905940 নদম া
1170 01790055653 19477911471874431 মাহা দ মা ফা খ কার মেহ ে ছা মাকেলসুর রহমান নদম া 1728539896 নদম া
1171 01790055657 19507911471873353 আেলয়া বগম আয়সা বগম মাঃ হােসম মাঝী নদম া 1767679157 নদম া
1172 01790055659 19457911471873530 হািলমা ফুলবানু গয়জ ীন িসকদার নদম া 1764158392 নদম া
1173 01790055660 19567911471871778 মােজদা বগম জােবদা খাতন সকা ার আলী হাওলাদার নদম া 1722715261 নদম া
1174 01790055681 19437911471864057 মাঃ ফজলুর রহমান হাওলাদার ফুলব  িবিব মাহা দ আলী হাওলাদার নদম া 1767266393 নদম া
1175 01790055886 19467911471863081 শফালী বগম জয়নব িবিব নুর মাহা দ হাওলাদার নদম া 1731581798 নদম া
1176 01790051894 19477911471872638 জ াতন নছা লালবানু মাসেলম আলী 1316311950 নদম া
1177 01790051961 19437911471868894 নুর মাহা াদ হাওলাদার মিতজান িবিব মানতাজ উ ন হাওলাদার 1732276019 নদম া
1178 01790052059 19467911471873602 ছােহরা বগম সানা ব আফসার হাওলাদার 1673083251 নদম া
1179 01790059286 19552696536327710 মা: হা ন অর রিশদ ফরাজী মাসাঃ ছােহরা বগম মাঃ আিমন উ ন ফরা জ 1718944305 নদম া
1180 01790059289 19527911471869358 িবমল চ  গরামী রাজ ল ী গরামী চ  কা  গরামী 1786686965 নদম া



িমক ন র উপকারেভাগীর ID উপকারেভাগীর NID/BRIS উপকারেভাগীর নাম মাতার নাম িপতার নাম ওয়াড ব াংক একাউ  না ার ইউিনয়ন

1 01790023163 19487911411801854 িদপালী ললীতা রানী কািলচরন রায় Ward No. 01 1977400757 ভা ািরয়া পৗরসভা

2 01790023165 19287911411801084 চান ব ফুলব দনদার খান Ward No. 01 1788792544 ভা ািরয়া পৗরসভা

3 01790023176 19507911411801487 হােজরা খাতন ফুলবানু ইউসুফ বপারী Ward No. 01 1795451556 ভা ািরয়া পৗরসভা

4 01790023177 19487911411801176 পা ল বালা রনু বালা হালদার িবিপন হাওলাদার Ward No. 01 1786153168 ভা ািরয়া পৗরসভা

5 01790023181 19577911411800890 আয়শা বগম জােবদা বগম মাঃ মি ক Ward No. 01 1786137002 ভা ািরয়া পৗরসভা

6 01790023184 19427911411800571 জাহানারা বগম নহা ন নছা ছাদন আলী আকন Ward No. 01 1892440174 ভা ািরয়া পৗরসভা

7 01790023186 19547911411800563 হিবেরান নছা আেমনা বগম ওহাব হাওলাদার Ward No. 01 1823374262 ভা ািরয়া পৗরসভা

8 01790023190 19557911411800523 রােকয়া বগম নুরজাহান বগম রিহম উ ন িশকারী Ward No. 01 1892440195 ভা ািরয়া পৗরসভা

9 01790023192 19527911411800952 সােলহা বগম সুযবান িবিব গফ্ফুর ভইয়া Ward No. 01 1892440175 ভা ািরয়া পৗরসভা

10 01790023194 19437911411801100 মিরয়ম বগম লালবানু িবিব আরব আলী হাওলাদার Ward No. 01 1703233085 ভা ািরয়া পৗরসভা

11 01790023202 19537911411801919 তারা বানু রািবয়া খাতন করামত আলী Ward No. 01 1736219267 ভা ািরয়া পৗরসভা

12 01790023204 19477911411801376 এিমিল আিছয়া খাতন সজু ন আকন Ward No. 01 1323786364 ভা ািরয়া পৗরসভা

13 01790023208 19527911411804534 মেনায়ারা বগম জেবদা বগম হলাল জামা ার Ward No. 01 1786138616 ভা ািরয়া পৗরসভা

14 01790023209 19477911411804331 আেলয়া বগম খয় ন নছা ছবদার আলী খা Ward No. 01 1747174999 ভা ািরয়া পৗরসভা

15 01790023211 19377911411804508 সািফয়া বগম ছেহরা বগম ম জদ বপারী Ward No. 01 1892440194 ভা ািরয়া পৗরসভা

16 01790023213 19577911411804307 জাহানারা বগম কিরমন িবিব আরব আলী হাওলাদার Ward No. 01 1728537585 ভা ািরয়া পৗরসভা

17 01790023222 19377911411801689 রিশদ খান ছিকনা িবিব কালু খান Ward No. 01 1608126204 ভা ািরয়া পৗরসভা

18 02790009888 19497911411800586 আিছয়া খাতন রািহমা খাতন ওয়ােজদ হাওলাদার  Ward No. 01 1751736984 ভা ািরয়া পৗরসভা

19 01790023558 19537911411801381 মাঃ কু ুচ আলী বপারী রােবয়া খাতন আবদুল আলী বপারী Ward No. 01 1739211121 ভা ািরয়া পৗরসভা

20 02790009894 19587911411801694 রািহমা বগম জাহরা খাতন জহর আলী আকন Ward No. 01 1765549034 ভা ািরয়া পৗরসভা

21 01790023569 19487911411801093 ম ান হাওলাদার লাল বানু আরব আলী হাওলাদার Ward No. 01 1913241988 ভা ািরয়া পৗরসভা

22 01790023571 19327911411800926 ছাবাহান হাওলাদার কিরমন নছা ইসমাইল হাওলাদার Ward No. 01 1306623008 ভা ািরয়া পৗরসভা

23 01790023574 19337911411801682 আ লু আ জজ হাওলাদার সােমতবান কােসম আলী হাওলাদার Ward No. 01 1731100179 ভা ািরয়া পৗরসভা

24 01790023577 19537911411801648 সােমদ হাওলাদার হােজরা বগম আফছার হাওলাদার Ward No. 01 1751782626 ভা ািরয়া পৗরসভা

25 01790023579 19477911411801198 শাহাবু ীন হাওলাদার ছােলহা খাতন মাখেলছ উ ন হাওলাদার Ward No. 01 1701396598 ভা ািরয়া পৗরসভা

26 01790023583 19527911411801975 হা ন খিলফা সােলহা বগম মাকেলছ খিলফা Ward No. 01 1873418032 ভা ািরয়া পৗরসভা

27 01790023584 19537911411801180 িবেরন দাস কমলা রানী দাস রাখাল দাস Ward No. 01 1786145972 ভা ািরয়া পৗরসভা

28 01790023585 19437911411801943 গিন বপারী সােমরত বান িবিব মেছল বপারী Ward No. 01 1706684932 ভা ািরয়া পৗরসভা

29 01790023586 19387911411800572 আ লু হািকম হাওলাদার মদু জান িবিব আরব আলী হাওলাদার Ward No. 01 1918545753 ভা ািরয়া পৗরসভা

30 02790009928 19567911411802091 ির জয়া বগম আিকেমান নছা করামত আিল হাওলাদার Ward No. 01 1873418015 ভা ািরয়া পৗরসভা

31 01790023589 19487911411801174 িনমল চ  িকরন বালা কািশ র Ward No. 01 1747428659 ভা ািরয়া পৗরসভা

32 01790023591 19537911411801165 মাখম দাস সুমতী দাস নকুল দাস Ward No. 01 1787342581 ভা ািরয়া পৗরসভা

33 01790023592 19437911411801182 ধীেরন চ  দাস কমলা রানী দাস রাখাল চ  দাস Ward No. 01 1787353090 ভা ািরয়া পৗরসভা

34 01790023594 19487911411801663 মােলক হাওলাদার মাজ ুিবিব হােমজ উ ন হাওলাদার Ward No. 01 1823366368 ভা ািরয়া পৗরসভা

35 01790023595 19477911411801836 মাশােরফ জামা ার বকুল বগম মাতােলব জামা ার Ward No. 01 1786359759 ভা ািরয়া পৗরসভা

36 01790023597 19437911411801959 মা ােসর আলী বপারী কািমলা খাতন মাহা দ আলী বপারী Ward No. 01 1741261726 ভা ািরয়া পৗরসভা

37 01790023599 19327911411800894 আবদুস সাবাহান হাওলাদার জনক িবিব আসমত আলী হাওলাদার Ward No. 01 1748633854 ভা ািরয়া পৗরসভা

38 01790023602 19437911411801139 কালু হাওলাদার চানঁ ব তােছন হাওলাদার Ward No. 01 1729751467 ভা ািরয়া পৗরসভা

39 01790023603 19477911411800860 সাবাহান িসকদার জিমলা খাতন িহ ুল উ ন িসকদার Ward No. 01 1781391297 ভা ািরয়া পৗরসভা

40 01790023604 19487911411801941 আ জজ বপারী আেমন খাতন পাশান উ া বপারী Ward No. 01 1740045882 ভা ািরয়া পৗরসভা

41 01790023607 19377911411800975 কাওছার মু ী চান ব ইসলাম মু ী Ward No. 01 1786139143 ভা ািরয়া পৗরসভা

42 01790023610 19487911411801955 মাশােরফ ফিকর ছপুরা খাতন মাসেলম ফিকর Ward No. 01 1781514008 ভা ািরয়া পৗরসভা

43 01790023611 19507911411801826 মাঃ নু ল ইসলাম হাওলাদার ফােতমা বগম মাতাহার আলী হাওলাদার Ward No. 01 1775930901 ভা ািরয়া পৗরসভা

44 02790009961 19587911411801124 বকুল বগম হািলমা বগম আ লু কােদর খান Ward No. 01 1746238566 ভা ািরয়া পৗরসভা

45 01790023613 19527911411801978 আ লু খােলক িশকদার হােজরা বগম মিমন উ ন িশকদার Ward No. 01 1759710617 ভা ািরয়া পৗরসভা

46 01790023614 19552694262666358 আ লু খােলক জিুমনা বগম আ লু গিন Ward No. 01 1795953725 ভা ািরয়া পৗরসভা

47 01790023616 19477911411804351 মাঃ আ াব বপারী লালমন সুলতান বপারী Ward No. 01 1790619079 ভা ািরয়া পৗরসভা

48 02790009967 19557911411806966 মনু বালা ি েরাদা রানী িবেনাদ িবহারী শীল Ward No. 01 1787340854 ভা ািরয়া পৗরসভা

49 01790023618 19367911411804421 মাঃ হােমজ জামা ার চানব ফয়জর আলী জামা ার Ward No. 01 1786136858 ভা ািরয়া পৗরসভা

50 02790009969 19387911411801490 ির জয়া হায়তন মাকেলজ হাওলাদার Ward No. 01 1795451297 ভা ািরয়া পৗরসভা

51 01790023620 19557911411802193 এমাদুল হক চান বড়ু িবিব তফেসর হাওলাদার Ward No. 01 1781940133 ভা ািরয়া পৗরসভা

52 01790023621 19427911411804378 দিলল উ ন িশকদার নেবাযান িবিব তােফল উ ন িশকদার Ward No. 01 1786152545 ভা ািরয়া পৗরসভা

53 01790023624 19277911411804440 মাসেলম আলী হাওলাদার রিহমা বগম ছােমর উ ন হাওলাদার Ward No. 01 1768700414 ভা ািরয়া পৗরসভা

54 02790009987 19432696402623965 হােজরা হািমতল গিন ফরা জ Ward No. 01 1747206971 ভা ািরয়া পৗরসভা

55 02790010008 19587911411800573 আয়শা বগম শহরবানু হােশম হাওলাদার Ward No. 01 1748205836 ভা ািরয়া পৗরসভা

56 02790010017 19587911411801456 হািসনা বানু িবিব মমনু Ward No. 01 1763632553 ভা ািরয়া পৗরসভা

57 02790010029 19577911411800689 জােবদা বগম জহরা বগম এয়াকুব আলী হাং Ward No. 01 1759200623 ভা ািরয়া পৗরসভা

58 02790010060 19557911411800643 হাসনা বানু গাল চহারা রিমজ খান Ward No. 01 1765108112 ভা ািরয়া পৗরসভা

59 01790023667 19477911411804354 আ লু বােরক আকন কািরমুন নছা আবদুল ম জদ আকন Ward No. 01 1779433442 ভা ািরয়া পৗরসভা

60 01790023865 19427911411812738 মাঃ অেরচ িমঞা হায়তন নছা মাঃ গিন িমঞা Ward No. 01 1737675963 ভা ািরয়া পৗরসভা

61 02790011648 19457911411801746 জাহানারা বগম তাকাবজান িবিব আ লু হােসম হাওলাদার Ward No. 01 1779358291 ভা ািরয়া পৗরসভা

62 01790026012 19487911411801946 রীনা বগম বড়ুজান িবিব নােজমু ন হাওলাদার Ward No. 01 1752753002 ভা ািরয়া পৗরসভা

বয়  ভাতােভাগীেদর তািলকা-ভা ািরয়া পৗরসভা



63 01790026021 19457911411804572 আেমনা খাতন আিছয়া খাতন কািবল হাওলাদার Ward No. 01 1725641162 ভা ািরয়া পৗরসভা

64 01790026076 19472694812090885 সতারা বগম আেমনা বগম আফেছর িসকদার Ward No. 01 1726663831 ভা ািরয়া পৗরসভা

65 01790026083 19537911411801732 ছােলহা বগম ফুল বানু নােজম হাওলাদার Ward No. 01 1703221532 ভা ািরয়া পৗরসভা

66 01790026088 19507911411801704 মাহা দ হাওলাদার ফেতমা বগম মাতাহার আলী হাওলাদার Ward No. 01 1706690228 ভা ািরয়া পৗরসভা

67 01790026820 19377911411801649 ছােমদ জামা ার আিচয়া বগম ম জদ জামা ার Ward No. 01 1725003488 ভা ািরয়া পৗরসভা

68 01790030485 19437911411801156 িচ  র ন দাস সুমতী রানী দাস নকুল চ  দাস Ward No. 01 1787353216 ভা ািরয়া পৗরসভা

69 01790032586 19547911411800576 রািহমা বগম মধু িবিব আ লু কিরম হাওলাদার Ward No. 01 1728506024 ভা ািরয়া পৗরসভা

70 01790032740 19427911411801461 আি য়া িলিল আলফাজ বপাির Ward No. 01 1763694006 ভা ািরয়া পৗরসভা

71 01790032745 8691851029 সুিশলা রাণী হালদার লাবন  বালা যােগষ চ  হালদার Ward No. 01 1714235377 ভা ািরয়া পৗরসভা

72 01790032793 19557911411000010 বােরক ভূইয়া সূযবান বগম গফুর ভইয়া Ward No. 01 1882469696 ভা ািরয়া পৗরসভা

73 02790018352 19587911411801077 রওশন আরা বগম মেহ ে ছা হােসম জামা ার Ward No. 01 1775742893 ভা ািরয়া পৗরসভা

74 01790034168 19527911411802012 আিল আকরাম জামা ার হােজরা বগম হােতম আিল জামা ার Ward No. 01 1748951066 ভা ািরয়া পৗরসভা

75 01790034169 19557911411801495 মাঃ আ লু ছ ার হাওলাদার রােকয়া বগম কােশম আলী হাওলাদার Ward No. 01 1736629524 ভা ািরয়া পৗরসভা

76 01790034170 19587911411801766 ির জয়া বগম হােজরা রহম আলী িশকদার Ward No. 01 1763907051 ভা ািরয়া পৗরসভা

77 01790034171 19587911411802013 হািছনা বগম মেহ ন নছা হােসম জামা ার Ward No. 01 1721657816 ভা ািরয়া পৗরসভা

78 01790034172 19587911411801090 মেনায়ারা বগম তারামন িবিব ম জদ আকন Ward No. 01 1795770717 ভা ািরয়া পৗরসভা

79 01790034414 19557911411800789 আইয়ুব আলী হাওলাদার চানঁ বড়ু মিমন উ ন হাওলাদার Ward No. 01 1779422745 ভা ািরয়া পৗরসভা

80 02790019175 19447911411801814 বুলবুিল বগম জয়নব গিন জামা ার Ward No. 01 1314018306 ভা ািরয়া পৗরসভা

81 01790038326 19577911411800784 ফােতমা বগম আেনায়ারা বগম মাঃ তােফল আকন Ward No. 01 1779422824 ভা ািরয়া পৗরসভা

82 01790038343 19577911411800790 আেলয়া বগম ময়না বগম মনতাজ উ ন িসকদার Ward No. 01 1768747457 ভা ািরয়া পৗরসভা

83 01790038344 19487911411801521 িমলনী বালা রায় দুলালী দাস মুকু  লাল দাস Ward No. 01 1717787565 ভা ািরয়া পৗরসভা

84 01790038346 19577911411801443 ঝনা রানী রায় অিমও বালা ফনীভষন িম Ward No. 01 1760427961 ভা ািরয়া পৗরসভা

85 01790038348 19567911411801705 কুলছম বগম আিমেরাে ছা মিমন উ ীন খান Ward No. 01 1723733123 ভা ািরয়া পৗরসভা

86 01790038349 19537911411801227 মাঃ হা ন িশকদার নুরজাহান বগম কদম আলী িশকদার Ward No. 01 1712933142 ভা ািরয়া পৗরসভা

87 01790038350 19527911411801743 সািহদা বগম কুরফুল নছা হাজী মাহ দ ইসমাইল Ward No. 01 1706617553 ভা ািরয়া পৗরসভা

88 01790038351 19497911411801160 ফু  দাস বকূল বালা দাস মিতলাল দাস Ward No. 01 1706618672 ভা ািরয়া পৗরসভা

89 01790038353 19577911411804356 হািছনা বগম চ বান িবিব সুলতান মি ক Ward No. 01 1765364905 ভা ািরয়া পৗরসভা

90 01790038356 19577911411800531 সািহদা বগম পবান িবিব নূ ল ইসলাম তালুকদার Ward No. 01 1870509552 ভা ািরয়া পৗরসভা

91 01790038357 19537911411801641 মাহা দ সুলতান আহেমদ হাওলাদার আিকমন নছা সামছ ীন হাওলাদার Ward No. 01 1712308797 ভা ািরয়া পৗরসভা

92 01790038359 19587911411801646 আেলয়া বগম সূযবান িবিব মনাজ উ ন হাওলাদার Ward No. 01 1742726870 ভা ািরয়া পৗরসভা

93 01790038363 19557911411801831 হা ন অর রশীদ ছরাতনেনছা সানাম ন হাওলাদার Ward No. 01 1870509528 ভা ািরয়া পৗরসভা

94 01790038364 19557911411800539 মাঃ কা ন মু ী জয়ফুল িবিব মাঃ কািমজ উ ন মু ী Ward No. 01 1324308665 ভা ািরয়া পৗরসভা

95 01790038449 19557911411801534 অমল রায় কমলা রানী রায় মুকু  রায় Ward No. 01 1746839592 ভা ািরয়া পৗরসভা

96 01790038452 19537911411801932 আেনায়ারা বগম রা জয়া বগম হােমজ জামা ার Ward No. 01 1304486523 ভা ািরয়া পৗরসভা

97 01790038453 19547911411801690 জ এম ফা ক কদবানু আঃ গিন বপারী Ward No. 01 1716236916 ভা ািরয়া পৗরসভা

98 01790038556 19527911411801800 জাহানারা বগম চ নী িবিব খারেশদ হাওলাদার Ward No. 01 1780018902 ভা ািরয়া পৗরসভা

99 01790038557 19547911411800726 মমতাজ বগম মােলকা িবিব ফরমান উ ন শাহ Ward No. 01 1712657111 ভা ািরয়া পৗরসভা

100 01790040050 19587911411801138 পা ল বগম হােজরা বগম আ জজ মা া Ward No. 01 1848022809 ভা ািরয়া পৗরসভা

101 01790040052 5545095746 রািন আ ার হােজরা বগম এরফান িসকদার Ward No. 01 1744111881 ভা ািরয়া পৗরসভা

102 01790040055 19587911411801122 রনু বগম জামিবলা খাতন আ লু কােদর িসকদার Ward No. 01 1814571308 ভা ািরয়া পৗরসভা

103 01790040056 19577911411801775 িপয়ারা বগম নুরজাহান বগম মাসেলম উ ীন খান Ward No. 01 1728265285 ভা ািরয়া পৗরসভা

104 01790040057 19547911411801695 সিলম হাওলাদার ছবু ে ছা ছিফল উ ন হাওলাদার Ward No. 01 1710862564 ভা ািরয়া পৗরসভা

105 01790040058 19577911411801979 রােকয়া বগম ময়রম িবিব নুরালী মাড়ল Ward No. 01 1772391662 ভা ািরয়া পৗরসভা

106 01790040059 6416981410 সানা রানী বলা রািন সে াষ কুমাড় Ward No. 01 1756487448 ভা ািরয়া পৗরসভা

107 01790040060 19467911411802043 আবদুল খােলক িসকদার নুরজাহান কদম আলী িসকদার Ward No. 01 1717408125 ভা ািরয়া পৗরসভা

108 01790040061 19577911411800906 হািসনা বগম সািফয়া বগম হািববুর রহমান Ward No. 01 1795450864 ভা ািরয়া পৗরসভা

109 01790040199 19437911411801104 রব হাওলাদার সুরাতেনছা সানাম উ ন হাওলাদার Ward No. 01 1712229092 ভা ািরয়া পৗরসভা

110 01790040200 19557911411801390 নু ল ইসলাম হাওলাদার হােজরা খাতন লহাজ হাওলাদার Ward No. 01 1703183455 ভা ািরয়া পৗরসভা

111 01790042455 19427911411804389 রািবয়া বগম ফুলবানু মাসেলম বপারী Ward No. 01 1786146243 ভা ািরয়া পৗরসভা

112 01790045138 19577911411804545 িপয়ারা বগম ফােতমা বগম তজা ার আলী খিলফা Ward No. 01 1789848971 ভা ািরয়া পৗরসভা

113 01790045265 19477911411800588 রােকয়া বগম কদবানু খিবর চৗিকদার Ward No. 01 1775394245 ভা ািরয়া পৗরসভা

114 01790045266 19587911411801639 সুরমা বগম চ বান িবিব আমজাদ হােসন হাওলাদার Ward No. 01 1719337330 ভা ািরয়া পৗরসভা

115 01790045267 19537911411802131 আেনায়ারা বগম আিচয়া বগম অেয়জ আলী িসকদার Ward No. 01 1778504936 ভা ািরয়া পৗরসভা

116 01790045268 19437911411801665 আ লু বােরক আকন লাল বড়ু িবিব রিশদ আকন Ward No. 01 1774302367 ভা ািরয়া পৗরসভা

117 01790045274 19487911411802085 আ লু খােলক খ কার ময়মন িবিব আ লু গিন খ কার Ward No. 01 1712819753 ভা ািরয়া পৗরসভা

118 01790045277 19577911411802086 মেনায়ারা বগম হেরমুন নছা শামেসর উ ন কাজী Ward No. 01 1776299111 ভা ািরয়া পৗরসভা

119 01790045280 19437911411801474 আ াব আলী খ কার ময়মন িবিব গিন খ কার Ward No. 01 1750170058 ভা ািরয়া পৗরসভা

120 01790045371 19577911411807047 মঞ্জ ুরানী বরাগী সুকুমার রানী ল ন চ  ডাকুয়া Ward No. 01 1777452022 ভা ািরয়া পৗরসভা

121 01790045379 19557911411809575 মাঃ ছেলমান সরদার কা ন িবিব সানা ম ন হাওলাদার Ward No. 01 1743515397 ভা ািরয়া পৗরসভা

122 01790045382 19567911411808737 আেলয়া বগম ফেতমা বগম মুহা াদ বপারী Ward No. 01 1786132308 ভা ািরয়া পৗরসভা

123 02790027780 19577911411800690 সতারা বগম মাইমুন নছা আিনস মা া Ward No. 01 1711664738 ভা ািরয়া পৗরসভা

124 01790056021 19437911411802057 মাশােরফ হােসন মি ক মােলকা িবিব আছমত আলী মি ক Ward No. 01 1712617621 ভা ািরয়া পৗরসভা

125 01790056504 19487911411804068 িনল ু বগম আিছয়া বগম নছার হাওলাদার Ward No. 01 1734507704 ভা ািরয়া পৗরসভা

126 01790056522 19557911411803362 সািহনুর বগম শাহভানু তােহর আলী হাওলাদার Ward No. 01 1737702552 ভা ািরয়া পৗরসভা



127 01790056831 19577911471861430 তহিমনা বগম আিছয়া বগম র ব আলী Ward No. 01 1317057756 ভা ািরয়া পৗরসভা

128 01790057259 19587911411801096 শািহদা বগম দেলায়ারা বগম লিতফ খানঁ Ward No. 01 1719558120 ভা ািরয়া পৗরসভা

129 01790057261 19527911411804523 মেনায়ারা বগম হািমদা বগম ইয়ািছন মা া Ward No. 01 1729325232 ভা ািরয়া পৗরসভা

130 01790057263 19537911411801451 হিরয়া বগম নুরবানু লহাজ উ ন হাওলাদার Ward No. 01 1775656489 ভা ািরয়া পৗরসভা

131 01790057264 19527911411801362 মমতাজ বগম আেনায়ারা বগম ফজেল কিরম জামা ার Ward No. 01 1717035579 ভা ািরয়া পৗরসভা

132 01790057265 6412943422 আরতী রানী হালদার সুরবালা হালদার সুের  নাথ হালদার Ward No. 01 1917513158 ভা ািরয়া পৗরসভা

133 01790057266 19477911411802369 মাঃ হা ন অর রিশদ ির জয়া খাতন আ লু হািমদ জামা ার Ward No. 01 1911195948 ভা ািরয়া পৗরসভা

134 01790057268 19557911411800639 আ সু সালাম মু ী সােলহা বগম আ লু কােদর মু ী Ward No. 01 1712570326 ভা ািরয়া পৗরসভা

135 01790057269 19577911411800836 আয়শা বগম রািবয়া খাতন ব জকু আলী হাওলাদার Ward No. 01 1812104821 ভা ািরয়া পৗরসভা

136 01790057270 19587911411801986 হািলমা খাতন রেবজান হরমুজ হওলাদার Ward No. 01 1760779576 ভা ািরয়া পৗরসভা

137 01790059861 19487911483789293 মাছাঃ মিহমা বগম মাসাঃ কুলসুম বগম মাঃ মিত হােসন Ward No. 01 1771229055 ভা ািরয়া পৗরসভা

138 01790059865 19507911483797140 মাঃ রিফকুল ইসলাম মাছাঃ হােজরা খাতন নহাল উ ন হাওলাদার Ward No. 01 1772485285 ভা ািরয়া পৗরসভা

139 01790059868 8231410948 মাঃ মুনছর আলী আিমেরান নছা কােছম শরীফ Ward No. 01 1314018050 ভা ািরয়া পৗরসভা

140 01790059910 5093204849 মাঃ দেলায়ার হােসন মাসাঃ সুিফয়া বগম মাঃ দাদন আলী িব াস Ward No. 01 1723813464 ভা ািরয়া পৗরসভা

141 01790061939 19557911411800632 শাহ আলম মু ী কুলসুম বগম দিলর উ ন মু ী Ward No. 01 1740954426 ভা ািরয়া পৗরসভা

142 01790062043 19537911411801788 আেনায়ারা বগম ছপুরা বগম ময়নু ন হাওলাদার Ward No. 01 1714695689 ভা ািরয়া পৗরসভা

143 01790062044 19507911471860644 রািহমা বগম লাল বানু সকা ার ফিকর Ward No. 01 1308818739 ভা ািরয়া পৗরসভা

144 01790062242 19587911471860580 হািছনা বগম নেবলা খাতন মা ফা কাজী Ward No. 01 1740638912 ভা ািরয়া পৗরসভা

145 01790062583 19577911471868105 মাছাঃ রােবয়া বগম মাছাঃ আিছমন নছা মাদাে র মা ঝ Ward No. 01 1736475651 ভা ািরয়া পৗরসভা

146 01790064325 1958194381 মাঃ হািনফ মৃত ির জয়া খাতন মৃত আজাহার বপারী Ward No. 01 1746121584 ভা ািরয়া পৗরসভা

147 01790064329 19577911411800849 মাহবুবা খাতন কুমকুম ফ জলাতে ছা িমলন নু ল হক তালুকদার Ward No. 01 1717967599 ভা ািরয়া পৗরসভা

148 01790064443 19577911471861552 সােহদা বগম জেবদা বগম হােসম হাওলাদার Ward No. 01 1704089882 ভা ািরয়া পৗরসভা

149 01790066224 19487911411802048 িফেরাজ আলম মি ক নুরজাহান বগম মাসেলম উ ন মি ক Ward No. 01 1714743670 ভা ািরয়া পৗরসভা

150 01790066815 19337911411802055 আবদুল লিতফ মি ক চান বড়ু আবদুল গিন মি ক Ward No. 01 1712333432 ভা ািরয়া পৗরসভা

151 01790066816 19567911411801540 মাঃ আ লু হাই জািমনা খাতন মেছল আকন Ward No. 01 1717115615 ভা ািরয়া পৗরসভা

152 01790066817 19587911411802019 িবলিকছ বগম লাল বড়ু হােমজ হাওলাদার Ward No. 01 1716699416 ভা ািরয়া পৗরসভা

153 01790018609 19557911411804259 সুিপয়া বগম সূযবান গহর ভূইয়া Ward No. 02 1319612813 ভা ািরয়া পৗরসভা

154 01790018612 19507911411802805 মাঃ র ন আলী হাওলাদার রােবয়া খাতন লহাজ উ ন Ward No. 02 1752116696 ভা ািরয়া পৗরসভা

155 01790018617 19357911411804448 মাঃ উ জর আলী ন জমন নছা খাতন সকা ার আলী বপারী Ward No. 02 1752643572 ভা ািরয়া পৗরসভা

156 01790018622 19457911411804697 আ রু রিশদ হাওলাদার ফুল বানু িবিব হােশম হাওলাদার Ward No. 02 1751033818 ভা ািরয়া পৗরসভা

157 01790018625 19507911411804471 সানা ব ছপুরা বগম ই ািহম আকন Ward No. 02 1823371196 ভা ািরয়া পৗরসভা

158 01790018629 19397911411804677 গালবানু ফুল ব  জান মেফজ তালূকদার Ward No. 02 1750679795 ভা ািরয়া পৗরসভা

159 01790018633 19277911411804385 সুিপয়া বগম রােকয়া বগম হােমজ উ ন িব াস Ward No. 02 1705620878 ভা ািরয়া পৗরসভা

160 01790018643 19487911411802853 ম জবর হাওলাদার পা ল বগম ইউসুফ আলী হাওলাদার Ward No. 02 1707763257 ভা ািরয়া পৗরসভা

161 01790018650 19547911411804089 মাছাঃ হািসনা বগম লেনহার বগম আসমত আলী ফরাজী Ward No. 02 1798268222 ভা ািরয়া পৗরসভা

162 01790018652 19327911411804401 মাঃ আইউব আলী অমৃতজান িবিব রিহম উ ন Ward No. 02 1729768181 ভা ািরয়া পৗরসভা

163 01790018655 19387911411804073 ফােতমা আকুবজান িবিব আফেসর বপারী Ward No. 02 1975772746 ভা ািরয়া পৗরসভা

164 01790018658 19377911411803284 আিছয়া বগম জিরনা খাতন এরফান উ ন Ward No. 02 1712100429 ভা ািরয়া পৗরসভা

165 01790018662 19537911471860614 লাইলী বগম মানব ফজেল কিরম মা ার Ward No. 02 1786156839 ভা ািরয়া পৗরসভা

166 01790018664 19527911411802481 আেলা রানী িকরন রানী িসকদার শতীস চ  িসকদার Ward No. 02 1758689790 ভা ািরয়া পৗরসভা

167 01790018668 19387911411804454 মাসাঃ সাহবানু ছপুরা বগম মাঃ ফরাজী Ward No. 02 1734538458 ভা ািরয়া পৗরসভা

168 01790018671 19337911411804544 হািবব িব াস রােকয়া বগম আ লু হািমদ িব াস Ward No. 02 1786141161 ভা ািরয়া পৗরসভা

169 01790018681 19557911411802485 িবজয়া রানী দাস শাবা রানী সম ার ীরদ চ  সম ার Ward No. 02 1746448053 ভা ািরয়া পৗরসভা

170 01790018762 19357911411802475 তলসী রানী দাস ফুল কুমারী মুকু  িসকদার Ward No. 02 1739211911 ভা ািরয়া পৗরসভা

171 01790018771 19337911411804140 ম আলী শরীফ হােজরা বগম আেফজ উ ন শরীফ Ward No. 02 1814569580 ভা ািরয়া পৗরসভা

172 01790018776 19537911411804052 সিলম বপারী জিরনা বগম আেফজ উ ন বপারী Ward No. 02 1795327404 ভা ািরয়া পৗরসভা

173 01790018778 19577911411804216 হািববা বগম জেবদা খাতন মাকেলছ হাওলাদার Ward No. 02 1779785033 ভা ািরয়া পৗরসভা

174 01790018782 19457911411803312 মাঃ সিলম কাজী আি য়া বগম মাঃ ফজলুল হক কাজী Ward No. 02 1777632256 ভা ািরয়া পৗরসভা

175 01790018785 19427911411803248 মাঃ হািবব মু রতন িবিব মাঃ িসরাজ মু Ward No. 02 1758740354 ভা ািরয়া পৗরসভা

176 01790018787 19377911411803327 আ জমুন নসা পবান িবিব রহম আলী হওলাদার Ward No. 02 1323786365 ভা ািরয়া পৗরসভা

177 01790018791 19377911411804276 মাঃ মকবুল হাওলাদার জিরনা খাতন হােফজ উ ন হাওলাদার Ward No. 02 1750988798 ভা ািরয়া পৗরসভা

178 01790018792 19327911411804067 ফজলুল হক মত আকুব জান মত আফছার উ ন Ward No. 02 1725545534 ভা ািরয়া পৗরসভা

179 01790018794 19527911411803272 আঃ খােলক িসকদার শহর বানু ইমাম হােসন Ward No. 02 1786141350 ভা ািরয়া পৗরসভা

180 01790018796 19537911471860607 ছারাপ হাওলাদার মােলকা বানু মকবুল আলী হাওলাদার Ward No. 02 1757538609 ভা ািরয়া পৗরসভা

181 01790018799 19507911411807183 আনছার উ ন আঞ্জয়ুারা বগম সকা ার আলী তালুকদার Ward No. 02 1706995342 ভা ািরয়া পৗরসভা

182 01790018802 19437911471860203 মাঃ সুলতান হাওলাদার আিছয়া খাতন মত িমনহাজ উ ীন হাওলাদার Ward No. 02 1782050729 ভা ািরয়া পৗরসভা

183 01790018805 19457911411803806 মাঃ আ লু হক আকন জয়নব িবিব মাহফুজলু কিরম Ward No. 02 1760674756 ভা ািরয়া পৗরসভা

184 01790018807 19507911471860007 হািলমা বগম নুরজাহান িবিব মাহা দ আলী হাওলাদার Ward No. 02 1818638634 ভা ািরয়া পৗরসভা

185 01790018810 19577911411802195 মালিত বগম রওশনারা বগম কাজী মিতউর রহমান Ward No. 02 1734386027 ভা ািরয়া পৗরসভা

186 01790018812 19507911411802794 আিছয়া খাতন নুরজাহান বগম আেদল উ ন িময়া Ward No. 02 1777995143 ভা ািরয়া পৗরসভা

187 02790007884 19497911411804689 আেনায়ারা বগম ফুলব মেফজ তালুকদার Ward No. 02 1310877433 ভা ািরয়া পৗরসভা

188 02790007885 19567911411804015 ছােহরা ফুলবানু ইউসুফ বপারী Ward No. 02 1751234362 ভা ািরয়া পৗরসভা

189 02790007903 19547911411804648 মেনায়ারা বগম হিববুন নছা মাহা দ শরীফ Ward No. 02 1786167946 ভা ািরয়া পৗরসভা

190 02790007906 19147911411804296 ির জয়া বগম আয়শা িবিব তােছল উ ন হাওলাদার Ward No. 02 1715368819 ভা ািরয়া পৗরসভা



191 02790007908 19507911411803865 শািফয়া বগম হােমতন নছা কদম আলী িসকদার Ward No. 02 1786146265 ভা ািরয়া পৗরসভা

192 02790007910 19527911411802783 মাকুল বগম আকিলমা বগম লহাজ উ ন হাওলাদার Ward No. 02 1788791634 ভা ািরয়া পৗরসভা

193 02790007913 19457911411803860 শািপয়া বগম রােকয়া বগম ময়ন ন জমা ার Ward No. 02 1779425877 ভা ািরয়া পৗরসভা

194 02790007918 19537911411803894 রােকয়া বগম সরবানু িবিব িহং ল উ ন হাওলাদার Ward No. 02 1786164064 ভা ািরয়া পৗরসভা

195 02790007921 19577911411803893 আেনারা বগম আেরাব জান আ লু কিরম Ward No. 02 1793170352 ভা ািরয়া পৗরসভা

196 02790007924 19587911411803194 শফািল বগম সিকনা খাতন মুজাফ্ফার আলী হাওলাদার Ward No. 02 1711943522 ভা ািরয়া পৗরসভা

197 02790007930 19577911411804215 নু বগম ভানু িবিব কালু মি ক Ward No. 02 1818641131 ভা ািরয়া পৗরসভা

198 02790007931 19387911411804181 ছােলহা বগম হায়াতে ছা লহাজউ ন আকন Ward No. 02 1785694676 ভা ািরয়া পৗরসভা

199 01790020054 19507911411804064 মাঃ ইউনুছ বপারী ছােলহা খাতন মিফজরু রহমান বপারী Ward No. 02 1711309246 ভা ািরয়া পৗরসভা

200 01790020058 19377911411804432 আ সু ছ ার জাহানারা বগম আলম হাওলাদার Ward No. 02 1776865167 ভা ািরয়া পৗরসভা

201 01790020088 19437911411804631 ওয়ােজদ শরীফ ময়মন নছা আছমত আলী Ward No. 02 1873409548 ভা ািরয়া পৗরসভা

202 01790020491 19537911411803199 আলতাফ মু ময়মন বগম দেলায়ার মু Ward No. 02 1765556325 ভা ািরয়া পৗরসভা

203 01790020493 19457911411804680 ছােলহা খাতন লাল ব রেহন মা া Ward No. 02 1754547128 ভা ািরয়া পৗরসভা

204 01790020494 19374717554679950 মেনায়ারা বগম শামসুে ছা নূর হােসন তালুকদার Ward No. 02 1585526958 ভা ািরয়া পৗরসভা

205 01790020496 19477911411804660 আেনায়ারা বগম ছিখনা বগম কালু খান Ward No. 02 1715743875 ভা ািরয়া পৗরসভা

206 01790020497 19317911411803332 ম তালী িময়া সানা ব আ লু গফুর িময়া Ward No. 02 1776077375 ভা ািরয়া পৗরসভা

207 01790020501 19527911411802710 মাহা দ মিমন উ ন আমজমুান নছা আ লু রহমান লােহরী Ward No. 02 1775080591 ভা ািরয়া পৗরসভা

208 01790020502 19552695047008596 মাঃ নু ল ইসলাম িময়া মাসাঃ আেনায়ারা বগম মকবুল িময়া Ward No. 02 1722680041 ভা ািরয়া পৗরসভা

209 02790008433 19377911411804459 িবলিকচ বগম জিরনা বগম নূর মাহা দ িব াস Ward No. 02 1712990209 ভা ািরয়া পৗরসভা

210 01790023144 19587911411801087 ফিরদা নূরজাহান মাসেলম হাওলাদার Ward No. 02 1764871697 ভা ািরয়া পৗরসভা

211 01790023148 19577911411802027 আেনায়ারা বগম কিরেমান িবিব আবদুল আিল হাওলাদার Ward No. 02 1734542401 ভা ািরয়া পৗরসভা

212 01790023151 19537911411802041 হিরয়া বগম আেমনা খাতন মুনসুর ব াপারী Ward No. 02 1787239781 ভা ািরয়া পৗরসভা

213 01790024790 19357911411803215 রেনায়ারা বগম সামসুননাহার হােমজ উ ীন হাওলাদার Ward No. 02 1708966434 ভা ািরয়া পৗরসভা

214 01790025900 19517911411802238 আেমনা বগম নুরজাহান বগম মাহামুদা মি Ward No. 02 1726600459 ভা ািরয়া পৗরসভা

215 01790025904 19587911411804036 রােহলা বগম রিহমা বগম দিলল উ ন হাওলাদার Ward No. 02 1715599293 ভা ািরয়া পৗরসভা

216 01790025917 19287911471860051 হােতম আিল িসকদার মািনক বগম আ লু কিরম িসকদার Ward No. 02 1778591898 ভা ািরয়া পৗরসভা

217 01790025919 19437911471860308 রনু বগম সুিফয়া বগম আতাহার হাওলাদার Ward No. 02 1402570846 ভা ািরয়া পৗরসভা

218 01790025921 19487911471860028 আকিলমা বগম জইয়া বগম ইয়ািছন মা া Ward No. 02 1796402956 ভা ািরয়া পৗরসভা

219 01790025923 19387911471860976 আেনায়ারা বগম জাহরা বগম মেফজউ ীন হাওলাদার Ward No. 02 1781094843 ভা ািরয়া পৗরসভা

220 01790025925 19557911471860326 পা ল বগম জিরনা বগম ফজলুর রহমান Ward No. 02 1722167965 ভা ািরয়া পৗরসভা

221 01790025926 19517911471860123 মাজাে ল হক গাজী নুরজাহান িবিব আ লু হােমদ গাজী Ward No. 02 1760723966 ভা ািরয়া পৗরসভা

222 01790025951 19427911411802301 সতারা বগম হািলমা বগম ওসমান হাওলাদার Ward No. 02 1309348625 ভা ািরয়া পৗরসভা

223 01790025961 19327911411802299 আ লু ম জদ খান কুলসুম িবিব দিলল উ ন খান Ward No. 02 1862625021 ভা ািরয়া পৗরসভা

224 01790026031 19577911411804360 হািলমা বগম লাল ব আেনচ উ ন তালুকদার Ward No. 02 1776584889 ভা ািরয়া পৗরসভা

225 01790026039 19537911411805677 শফালী রানী মালী িকরন বালা মালী িবনত িবহারী মালী Ward No. 02 1734059310 ভা ািরয়া পৗরসভা

226 02790011726 19587911411802756 সািফয়া খাতন চ  বানু মি ক আমেজদ মি ক Ward No. 02 1790109670 ভা ািরয়া পৗরসভা

227 02790011731 19567911411806767 কািহনুর বগম আিমরন নছা আমেজদ আলী হাওলাদার Ward No. 02 1787240236 ভা ািরয়া পৗরসভা

228 02790015361 19487911471860309 মেনায়ারা বগম জহরা বগম মেফজ আলী Ward No. 02 1779456219 ভা ািরয়া পৗরসভা

229 02790015373 19527911411802837 তহিমনা বগম কু ট ব ইসমাইল মা া Ward No. 02 1764530757 ভা ািরয়া পৗরসভা

230 02790015384 19527911411803278 পা ল বগম সুিফয়া খাতন আ লু গনী শরীফ Ward No. 02 1786153545 ভা ািরয়া পৗরসভা

231 02790015394 19527911411802753 কিহনুর বগম মিরয়ম বগম অেহদ শরীফ Ward No. 02 1733256834 ভা ািরয়া পৗরসভা

232 01790032066 19412692984000002 নােজম ফারাজী মেহর নগার বগম নুর মাহা দ ফারাজী Ward No. 02 1845256502 ভা ািরয়া পৗরসভা

233 01790032777 19477911411804286 আ লু বােরক হাওলাদার ময়মন িবিব আসমত আলী হাওলাদার Ward No. 02 1725300677 ভা ািরয়া পৗরসভা

234 01790032779 19537911411803206 আ াব আলী মু ী আয়ফুল িবিব আলফাজ উ ীন মু ী Ward No. 02 1771644699 ভা ািরয়া পৗরসভা

235 01790032781 19557911411802859 আ লু আ জজ খানঁ হিরয়া বগম আসমত আলী খানঁ Ward No. 02 1714235371 ভা ািরয়া পৗরসভা

236 01790032784 19457911411803886 আজাহার জমা ার ময়না িবিব কালাই জমা ার Ward No. 02 1786164090 ভা ািরয়া পৗরসভা

237 01790032801 4605619693 মাঃ মাশাররফ হােসন তয়বুে ছা করামত আলী Ward No. 02 1612535326 ভা ািরয়া পৗরসভা

238 01790032804 19537911411802259 মাঃ আ লু জিলল িময়া আিমনা বগম আনছার উ ন িময়া Ward No. 02 1729349998 ভা ািরয়া পৗরসভা

239 01790032808 19557911411804592 হােরচ িব াস রােকয়া বগম আ লু হােমদ িব াস Ward No. 02 1746456888 ভা ািরয়া পৗরসভা

240 01790032811 19497911411802455 আনসার উ ন হাওলাদার কিরমুনেনছা আবদুল হািকম হাওলাদার Ward No. 02 1748650723 ভা ািরয়া পৗরসভা

241 01790032814 19487911411803202 সােহরা খাতন সয়দুন নছা মেফজ উ ীন হাওলাদার Ward No. 02 1743530493 ভা ািরয়া পৗরসভা

242 01790032817 19567911471860316 আেলয়া বগম আেমনা খাতন আফেসর উ ন আকন Ward No. 02 1783929883 ভা ািরয়া পৗরসভা

243 01790032820 19507911471860355 মাঃ আ লু হক আেলকজান িবিব চাে  আলী হাওলাদার Ward No. 02 1850515459 ভা ািরয়া পৗরসভা

244 01790032822 19407911471860358 বকুল নসা সানাভানু আফেসর হাওলাদার Ward No. 02 1932381561 ভা ািরয়া পৗরসভা

245 01790032825 19557911411804110 রওেশনয়ারা বগম হায়াতন নছা মহ ত আলী মু ী Ward No. 02 1911987555 ভা ািরয়া পৗরসভা

246 02790017387 19537911411811389 আেলয়া বগম হািববুন নছা রওন ডা ার Ward No. 02 1633768856 ভা ািরয়া পৗরসভা

247 01790032843 19557911411811766 হাদী হাওলাদার মু া বগম চাে  আলী হাওলাদার Ward No. 02 1786753834 ভা ািরয়া পৗরসভা

248 01790033148 19527911411804419 জাহানারা বগম সােলহা বগম লাল িময়া Ward No. 02 1742201312 ভা ািরয়া পৗরসভা

249 01790034408 19527911411804469 সুিপয়া বগম আ জমন তারাব আলী Ward No. 02 1323021795 ভা ািরয়া পৗরসভা

250 01790037846 19577911411803205 রােকয়া বগম সুরাতন নছা আবুল হােসম তালুকদার Ward No. 02 1783837029 ভা ািরয়া পৗরসভা

251 01790037859 19387911411803792 মাশােরফ হােসন কাজী দুধ নেহর িবিব মুজাফ্ফার আলী কাজী Ward No. 02 1308808916 ভা ািরয়া পৗরসভা

252 01790037865 19537911411804105 মাহতাব উ ন কাজী হািলমা খাতন আসমত আলী কাজী Ward No. 02 1747213314 ভা ািরয়া পৗরসভা

253 01790037868 19547911411802553 পা ল বগম কুলসুম িবিব নুর মাহা দ হাওলাদার Ward No. 02 1912785710 ভা ািরয়া পৗরসভা

254 01790037875 19587911471860638 ফােতমা বগম আলক জান ইং ল িসকদার Ward No. 02 1786688250 ভা ািরয়া পৗরসভা



255 01790037906 9145909157 শেলন কুমার বপারী চা  বালা বপারী মেহ  নাথ বপারী Ward No. 02 1716501181 ভা ািরয়া পৗরসভা

256 01790037907 19587911411803207 ির জয়া বগম জােবদা খাতন আিমন উ ীন হাওলাদার Ward No. 02 1753465284 ভা ািরয়া পৗরসভা

257 01790037910 19487911471860038 কিহনুর খােলক মিকমুে ছা বগম সেক ার আলী হাওলাদার Ward No. 02 1719778080 ভা ািরয়া পৗরসভা

258 01790037915 19537911411808722 দেলায়ার হাওলাদার লালেমান িবিব মুনছর হাওলাদার Ward No. 02 1875147761 ভা ািরয়া পৗরসভা

259 01790037917 19587911411809932 িমদুলা রানী িসংহ অ ণ বালা িসংহ রাজ ব ব িসংহ Ward No. 02 1717967581 ভা ািরয়া পৗরসভা

260 01790038538 19477911411802560 মাঃ হািনফ হাওলাদার কদবানু আ লু হািমদ হাওলাদার Ward No. 02 1823902093 ভা ািরয়া পৗরসভা

261 01790038659 19467911411802224 মাহা দ আলী শখ দুদেমেহর খাতন কুর আলী শখ Ward No. 02 1758740488 ভা ািরয়া পৗরসভা

262 01790039074 19587911411804079 মমতাজ বগম হািলমা খাতন সয়দ ম জবুল হক Ward No. 02 1892440236 ভা ািরয়া পৗরসভা

263 01790039076 19427911411802758 নুরজাহান বগম হিববুন নছা মমতাজ উ ন তালুকদার Ward No. 02 1718190140 ভা ািরয়া পৗরসভা

264 01790039545 19497911411804037 মাঃ তাফাে ল হােসন কদবানু িবিব লালু বপারী Ward No. 02 1721625359 ভা ািরয়া পৗরসভা

265 01790040197 19512692985967084 মাছাঃ আয়শা বগম মিরয়ম আঃ জ র Ward No. 02 1776090647 ভা ািরয়া পৗরসভা

266 01790052409 19377911411809499 মেনায়ারা বগম ফুলব  িবিব মুজাহার আলী সরদার Ward No. 02 1779431128 ভা ািরয়া পৗরসভা

267 01790054596 19557911411804552 হািছনা বগম ওকুব জান িবিব হােশম জামা ার Ward No. 02 1840766332 ভা ািরয়া পৗরসভা

268 01790054901 19587911471862701 রিহমা খাতন ফািতমা বগম আবদুল আ জজ হাওলাদার Ward No. 02 1946191086 ভা ািরয়া পৗরসভা

269 01790054902 19487911471860998 হািলমা বগম সােমত বান রিফজ উ ন আকন Ward No. 02 1746366171 ভা ািরয়া পৗরসভা

270 01790054903 19547911411000002 মাঃ হা ন অর রিশদ কাজী ফুল ব  নছা মাকেছদ আলী কাজী Ward No. 02 1967170762 ভা ািরয়া পৗরসভা

271 01790054905 19587911411803200 দেলায়ারা বগম রওশানারা বগম জয়ন ন খান Ward No. 02 1648201963 ভা ািরয়া পৗরসভা

272 01790054906 19527911411802868 ইউসুফ খানঁ আেলক জান কাজল খানঁ Ward No. 02 1729362930 ভা ািরয়া পৗরসভা

273 01790054907 19537911471860534 িনমল বপারী রফিত বালা বস  বপারী Ward No. 02 1760668258 ভা ািরয়া পৗরসভা

274 01790054908 19537911471860573 তয়ব আলী হাওলাদার লাল ব সিফজ উ ন হাওলাদার Ward No. 02 1311150311 ভা ািরয়া পৗরসভা

275 01790054909 19306725818330238 মাসাঃ জাহানারা আেয়শা খাতন মাঃ আফছার আলী Ward No. 02 1794641557 ভা ািরয়া পৗরসভা

276 01790054910 19577911411802456 নািছমা বগম রােবয়া বগম আ লু আ জজ সরদার Ward No. 02 1736500247 ভা ািরয়া পৗরসভা

277 01790054911 19467911411802630 রাহাতারা বগম নািসমা বগম তাকাে র আলী িব াস Ward No. 02 1319701516 ভা ািরয়া পৗরসভা

278 01790054912 19287911471860188 ময়না বগম মািনক িবিব আ লু কিরম িবিব Ward No. 02 1995953033 ভা ািরয়া পৗরসভা

279 01790054917 19507911411813694 হােসম খান জয়নব িবিব জলুমত খান Ward No. 02 1757211201 ভা ািরয়া পৗরসভা

280 01790054919 19527911471860524 িশ  বালা ঘরামী মািনক  সু রী বনমালী হালদার Ward No. 02 1757849441 ভা ািরয়া পৗরসভা

281 01790054920 19487911471860667 পা ল বালা সুরবালা যাগ র িম ী Ward No. 02 1782417803 ভা ািরয়া পৗরসভা

282 02790029477 19577911411806607 আেলাকজান িবিব আকুবজান িবিব মেফজ িসকদার Ward No. 02 1781810321 ভা ািরয়া পৗরসভা

283 02790029490 19587911411804138 সিলনা বগম জি লা খাতন মাকেসদ মু া Ward No. 02 1756095056 ভা ািরয়া পৗরসভা

284 01790056025 19557911411804339 আ লু হাই িশকদার (দুলাল) আ জমুনেনছা আ লু গিন িশকদার Ward No. 02 1779397276 ভা ািরয়া পৗরসভা

285 01790056026 19577911411807033 মা বগম কুলসুম বগম আকতার উ ন হাওলাদার Ward No. 02 1772450175 ভা ািরয়া পৗরসভা

286 01790056367 19577911411807241 নুরজাহান বগম কপ্পুরেনছা ছালাম মু ী Ward No. 02 1712849755 ভা ািরয়া পৗরসভা

287 01790056527 4654951641 এম এ মা ান মরহম জিরনা খাতন মরহম আজাহার আলী মা া Ward No. 02 1745409082 ভা ািরয়া পৗরসভা

288 01790056825 19397911411802293 হািলমা খাতন কদবানু হােফজ উ ন খান Ward No. 02 1315650116 ভা ািরয়া পৗরসভা

289 01790057271 19577911411814044 সাহানারা বগম মােলকা বগম হােফজ উ ীন Ward No. 02 1763360581 ভা ািরয়া পৗরসভা

290 01790057275 19537911471860602 ধীেরন চ  বাওয়ালী পু  রানী বাওয়ালী বনমালী বাওয়ালী Ward No. 02 1994138721 ভা ািরয়া পৗরসভা

291 01790057276 19477911471874985 মাঃ ম জবর আকন সুরাতন নছা আসমত আলী আকন Ward No. 02 1310877827 ভা ািরয়া পৗরসভা

292 01790057277 19527911411813696 আইউবুে ছা সফু ে ছা আফছার উ ন িসকদার Ward No. 02 1740793577 ভা ািরয়া পৗরসভা

293 01790057278 19497911411804539 ছতারা খানম বগম বদ ে ছা সয়দদ আ লু হািকম Ward No. 02 1731442637 ভা ািরয়া পৗরসভা

294 01790057279 19567911471860121 সামছন নাহার বগম হািলমা খাতন মাকেছদ আলী মু ী Ward No. 02 1759336915 ভা ািরয়া পৗরসভা

295 01790057280 19437911411802998 মাছাঃ জেবদা বগম জবুনেনছা মাবােরক মা া Ward No. 02 1715398757 ভা ািরয়া পৗরসভা

296 01790057281 19487911471860216 রািশদা বগম সানা ব  িবিব মেফজ িসকদার Ward No. 02 1772051315 ভা ািরয়া পৗরসভা

297 01790057283 19377911411804380 ছাবাহান িশকদার ছালমা বগম জলুমাত আলী িশকদার Ward No. 02 1733915068 ভা ািরয়া পৗরসভা

298 01790057284 19526125205140789 মাঃ হািববুর রহমান চানঁ ব আবদুল হক Ward No. 02 1738350275 ভা ািরয়া পৗরসভা

299 01790057286 19557911471860176 মাঃ হা ন কাজী রেবজান িবিব আ লু কিরম কাজী Ward No. 02 1913480165 ভা ািরয়া পৗরসভা

300 01790057287 19307911471860659 ির জয়া বগম রেবজান িবিব আফেছর মি ক Ward No. 02 1760423131 ভা ািরয়া পৗরসভা

301 02790030276 19567911411802242 দেলায়ারা বগম আেমনা কােদর Ward No. 02 1862625310 ভা ািরয়া পৗরসভা

302 02790030285 19587911411804102 লাল ব মায়াজান কালাই হাওলাদার Ward No. 02 1777531503 ভা ািরয়া পৗরসভা

303 02790030292 19530113431105964 মােজদা বগম কদভানু জয়নাল আেবদীন Ward No. 02 1759499715 ভা ািরয়া পৗরসভা

304 01790059306 19507911411810523 ফজলুল হক আকন আনজমুানারা বগম আনছার উ ীন আকন Ward No. 02 1779364554 ভা ািরয়া পৗরসভা

305 01790059889 19537911411803341 অতল কৃ  হাওলাদার সুভািষনী মত েজ  নাথ হাওলাদার Ward No. 02 1718552884 ভা ািরয়া পৗরসভা

306 01790061996 19387911471860509 নহার বড়াল বেলাকা বপারী কালী চরন বপারী Ward No. 02 1746839583 ভা ািরয়া পৗরসভা

307 01790061997 19357911471860311 ফােতমা বগম সাহা বানু জামাল উ ন Ward No. 02 1644076536 ভা ািরয়া পৗরসভা

308 01790061998 19537911411804023 ফিরদা বগম মকুেবে ছা আ লু আ জজ মু ী Ward No. 02 1737856010 ভা ািরয়া পৗরসভা

309 01790061999 19567911411811504 মাঃ খিললুর রহমান রিহমে ছা আ লু কােদর হাওলাদার Ward No. 02 1622278313 ভা ািরয়া পৗরসভা

310 01790062000 19387911471860637 আমেজদ আলী হাওলাদার আলফাতন নছা কােদর হাওলাদার Ward No. 02 1902393477 ভা ািরয়া পৗরসভা

311 01790064332 19547911411803917 আ লু খােলক শরীফ আয়শা খাতন হা জ মািনক শরীফ Ward No. 02 1725920590 ভা ািরয়া পৗরসভা

312 01790064334 19507911471860300 মাসা ৎ মাকুল বগম ফােতমা বগম ম জবুর রহমান তালুকদার Ward No. 02 1822088590 ভা ািরয়া পৗরসভা

313 01790064335 19437911471860585 রব জামা ার আিছয়া খাতন ম জদ জামা ার Ward No. 02 1737223848 ভা ািরয়া পৗরসভা

314 01790064389 19487911471860643 কালা িময়া আজ ুিবিব হােচন উ ন তালুকদার Ward No. 02 1751543042 ভা ািরয়া পৗরসভা

315 01790064495 19557911435842423 হা ন িসকদার মান ব  বগম হােশম িসকদার Ward No. 02 1774937949 ভা ািরয়া পৗরসভা

316 01790065780 19567911471860520 সুশা  ওঝা চা  বালা ওঝা নগরবাসী ওঝা Ward No. 02 1741679533 ভা ািরয়া পৗরসভা

317 01790065796 19567911411807029 ইউসূফ িময়া সেমেতাবান ফজর আলী িময়া Ward No. 02 1712406303 ভা ািরয়া পৗরসভা

318 02790033923 19457911411803296 মাছাঃ সতারা বগম আিকমুন নছা মাঃ আেলব খা ঁ Ward No. 02 1786153238 ভা ািরয়া পৗরসভা



319 01790066807 4645250145 আ লু কেছম িময়া নুরজাহান বগম আেদল উ ন িময়া Ward No. 02 1876701135 ভা ািরয়া পৗরসভা

320 01790009363 19477911411805470 বগম লাল মান মােফজ মা া Ward No. 03 1743766045 ভা ািরয়া পৗরসভা

321 01790009370 19477911411805863 শফািল ফােতমা হােশম হাওলাদার Ward No. 03 1818641123 ভা ািরয়া পৗরসভা

322 01790009380 19397911411804785 বাদশা আকন লাল ব হােমজ উ ন আকন Ward No. 03 1739959074 ভা ািরয়া পৗরসভা

323 01790009388 19502610413943647 মাঃ িফেরাজ সমথ খাতন কােশম বপারী Ward No. 03 1775691884 ভা ািরয়া পৗরসভা

324 01790009395 19437911411805242 আ লু বােরক মধৃা মেহর জান সাকােয়ত আলী মধৃা Ward No. 03 1784969200 ভা ািরয়া পৗরসভা

325 01790009405 19417911411804851 মাঃ শাহজাহান হাওলাদার ী মিত বগম তােছন উ ন হাওলাদার Ward No. 03 1741870992 ভা ািরয়া পৗরসভা

326 01790009411 19377911411805929 আিম ে সা চান ব  িবিব আ জম  কিবরাজ Ward No. 03 1752753974 ভা ািরয়া পৗরসভা

327 01790009418 19477911411806234  বকুল বগম রিহমন জহর জামা ার Ward No. 03 1714444779 ভা ািরয়া পৗরসভা

328 01790009427 19457911411816036 পু  রানী িব াস সুমতী রানী হাওলাদার অি নী কুমার হাওলাদার Ward No. 03 1714630639 ভা ািরয়া পৗরসভা

329 01790009432 19557911411000002 হািলমন বগম রিহমা খাতন আহ দ হাওলাদার Ward No. 03 1317823277 ভা ািরয়া পৗরসভা

330 01790009507 19327911411805951 নু ল হক ঢালী রােকয়া বগম রনজ ুঢািল Ward No. 03 1405772056 ভা ািরয়া পৗরসভা

331 01790009511 19307911411805198 কিহনুর বগম ফুলী খাতন মাসেলম উ ন Ward No. 03 1754768149 ভা ািরয়া পৗরসভা

332 01790009515 19517911411806273 আবদুল গফুর জামা ার হােজরা বগম আছমত আলী জামা ার Ward No. 03 1774905748 ভা ািরয়া পৗরসভা

333 01790009519 19537911411805320 আ াফ আলী ঘরামী সানাবান িবিব িরয়াজ উ ীন ঘরামী Ward No. 03 1786146593 ভা ািরয়া পৗরসভা

334 01790009549 19487911411805220 বকুল িবিব সানাজান িবিব এরাজ উ ন Ward No. 03 1753898114 ভা ািরয়া পৗরসভা

335 01790009593 19487911411806017 আঃ মা ান খান আেমনা বগম আঃ আ জজ খান Ward No. 03 1716919389 ভা ািরয়া পৗরসভা

336 01790009597 19387911411805184 আেলয়া বগম জিুমনা খাতন িহ ুল উ ন Ward No. 03 1760294266 ভা ািরয়া পৗরসভা

337 01790009600 19427911411807566 আবু কাওসার জয়নুবে ছা সু র আলী িসকদার Ward No. 03 1785931536 ভা ািরয়া পৗরসভা

338 01790009605 19477911411805451 হািছনা বগম বকুল বগম নুরমহ দ মৃধা Ward No. 03 1786146577 ভা ািরয়া পৗরসভা

339 01790009610 19427911411806887 আ লু হািমদ মি ক জিমলা খাতন আরব আলী মি ক Ward No. 03 1778559497 ভা ািরয়া পৗরসভা

340 01790009621 19497911411805698 মিরয়ম বগম শামসুন নাহার জয়নু ন হাওলাদার Ward No. 03 1779363392 ভা ািরয়া পৗরসভা

341 01790009630 19547911411805642 সািফয়া বগম এরাতন িবিব হােতম আলী হাওলাদার Ward No. 03 1786116951 ভা ািরয়া পৗরসভা

342 01790009638 19487911411807663 নুর মাহা দ নূর ভানু তানেজর আলী হাওলাদার Ward No. 03 1786157047 ভা ািরয়া পৗরসভা

343 01790009643 19487911411806038 মমতাজ বগম আেমনা বগম আঃ হােমদ সরদার Ward No. 03 1786152536 ভা ািরয়া পৗরসভা

344 01790009650 19567911411000001 সািফয়া খান বকুল বগম মাঃ হােতম আলী িসকদার Ward No. 03 1761246014 ভা ািরয়া পৗরসভা

345 01790009654 19547911411805811 মাঃ িমলন িসকদার কপ্পু ে সা ইনছান উ ন িসকদার Ward No. 03 1759881275 ভা ািরয়া পৗরসভা

346 01790009660 19547911411805053 সাহরাব িসকদার রওশনারা বগম সামসু উ ন িসকদার Ward No. 03 1797530614 ভা ািরয়া পৗরসভা

347 01790009667 19507911411805296 রািবয়া বগম মািনকজান িবিব গফুর আলী Ward No. 03 1740774471 ভা ািরয়া পৗরসভা

348 01790009668 19527911411805360 সীল দাস রাধা রানী জানকী দাস Ward No. 03 1779429138 ভা ািরয়া পৗরসভা

349 01790009679 19427911411805046 আ লু হক মি ক সরবানু কােদর মি ক Ward No. 03 1785691989 ভা ািরয়া পৗরসভা

350 01790009686 19477911411805044 আয়শা বগম রিহমা িবিব মিফজ উ ন Ward No. 03 1785691993 ভা ািরয়া পৗরসভা

351 01790009688 19577911411805892 মধু বগম মােলকা বাকা তালূকদার Ward No. 03 1779397154 ভা ািরয়া পৗরসভা

352 02790004713 19577911411804982 হেলনা বগম হােজরা বগম আ লু কােদর হাওলাদর Ward No. 03 1786117524 ভা ািরয়া পৗরসভা

353 02790004727 5095220173 নূ ল ইসলাম ফুলী বগম ছােমদ হাওলাদার Ward No. 03 1706595042 ভা ািরয়া পৗরসভা

354 02790004739 19577911411806859 জাহানারা বগম নুের াহার বগম আবুয়াল কােশম কাজী Ward No. 03 1718049321 ভা ািরয়া পৗরসভা

355 02790011616 19567911411804819 সুিফয়া বগম জহরা খাতন আফসার আলী খান Ward No. 03 1312543606 ভা ািরয়া পৗরসভা

356 01790025948 19287911411807167 ছােলহা বগম আিম ন নছা আজীজ মা া Ward No. 03 1915052126 ভা ািরয়া পৗরসভা

357 01790025988 19327911411805921 সুিফয়া বগম লালব এনছার উ ন হাওলাদার Ward No. 03 1703014022 ভা ািরয়া পৗরসভা

358 01790026008 19527911411806250 ছিখনা বগম নুরজাহান বগম আবদুল কাইউম শখ Ward No. 03 1721188536 ভা ািরয়া পৗরসভা

359 01790026048 19587911411805205 িফেরাজা বগম হায়ােতাে ছা কােদর আকন Ward No. 03 1308604450 ভা ািরয়া পৗরসভা

360 01790026085 19547911411805959 মাহা দ ইসমাইল হােসন িনিশর বগম হাসান আলী Ward No. 03 1760248712 ভা ািরয়া পৗরসভা

361 01790026836 19557911411807646 আবদুর রব িশকদার (বাবুল) সতারা বগম মাঃ হাসান িশকদার Ward No. 03 1722243389 ভা ািরয়া পৗরসভা

362 01790032785 19427911411807576 তহিমনা মিরয়ম সু র আলী Ward No. 03 1727043065 ভা ািরয়া পৗরসভা

363 02790017358 19577911411802599 রওশনারা বগম নূর জাহান মাঃ আলী শখ Ward No. 03 1306934479 ভা ািরয়া পৗরসভা

364 01790032791 19487911411806039 হািলমা বগম নুর জাহান বগম মুজাহার আলী হাওলাদার Ward No. 03 1732586868 ভা ািরয়া পৗরসভা

365 01790035401 19557911411802958 মাঃ আঃ কু ুস আকন মুত আিম ন নছা মাতাহার আলী আকন Ward No. 03 1915449225 ভা ািরয়া পৗরসভা

366 01790035402 19527911411805379 ফা ক জামা ার জাবায়দা খাতন চাে  আলী জামা ার Ward No. 03 1750170393 ভা ািরয়া পৗরসভা

367 01790038522 19537911411806005 মাঃ আিনচ খানঁ উলফাতনেনছা আমেজদ আলী খান Ward No. 03 1746034785 ভা ািরয়া পৗরসভা

368 01790038524 19507911411805487 ফা ক হােসন মু ী ফুলী বগম রিহম উ ন মু ী Ward No. 03 1319605092 ভা ািরয়া পৗরসভা

369 01790038525 19527911411806489 মহারাজ হাওলাদার আিছয়া বগম আ লু রহমান হাওলাদার Ward No. 03 1872281198 ভা ািরয়া পৗরসভা

370 01790038527 19527911411806910 সাহরাফ মি ক ভানু িবিব কালু মি ক Ward No. 03 1786114435 ভা ািরয়া পৗরসভা

371 01790038529 19547911411806891 মাঃ ফিরদ মু ী আেনায়ারা বগম আবদুস সামাদ মু ী Ward No. 03 1317339884 ভা ািরয়া পৗরসভা

372 01790038542 19537911411805763 জয়নাল আেবদীন িসকদার রািবয়া খাতন নুর মাহা দ িসকদার Ward No. 03 1749700170 ভা ািরয়া পৗরসভা

373 01790038552 19537911411805253 নূরউল আলম সাহাবানু মাঃ ইউসুফ আলী Ward No. 03 1731194017 ভা ািরয়া পৗরসভা

374 01790038554 19527911411805334 শাহ জাহান মা া জয় ন িবিব নািসর উ ন মা া Ward No. 03 1704589399 ভা ািরয়া পৗরসভা

375 01790052301 19397911411803583 নু ল ইসলাম জিুমনা খাতন নয়াল উ ন Ward No. 03 1761799294 ভা ািরয়া পৗরসভা

376 01790052457 19557911411804763 শাহ আলম হাওলাদার রােবয়া বগম আমজাদ আলী হাওলাদার Ward No. 03 1713962294 ভা ািরয়া পৗরসভা

377 01790054595 19557911411806610 অমল চ  দাস রসতী রানী দাস িশ  চ  দাস Ward No. 03 1757826573 ভা ািরয়া পৗরসভা

378 01790056325 19524716919739220 আঃ লিতফ জামা র হােজরা বগম আসমত আলী জামা ার Ward No. 03 1814381670 ভা ািরয়া পৗরসভা

379 01790056335 19587911411806474 হাসেনয়ারা বগম (লাইলী) ময়মন নছা মিমন উ ন খান Ward No. 03 1741266266 ভা ািরয়া পৗরসভা

380 01790056342 19487911411802940 মাঃ নজ ল ইসলাম জিগেরে ছা নুর মুহা াদ িসকদার Ward No. 03 1736500396 ভা ািরয়া পৗরসভা

381 01790056344 19547911411805764 ছাকােয়ত হােসন মি ক বকুল িবিব সকা ার আলী মি ক Ward No. 03 1716593673 ভা ািরয়া পৗরসভা

382 01790056346 19437911411805620 শ াম লাল ঘাষ মাখন বালা ঘাষ রাখাল চ  ঘাষ Ward No. 03 1717234336 ভা ািরয়া পৗরসভা



383 01790056347 19487911411806267 মাঃ আকাে র আলী হাওলাদার চান ব হােতম আলী হাওলাদার Ward No. 03 1911144466 ভা ািরয়া পৗরসভা

384 01790056349 19474717554682832 মাঃ ছারাফ কিবরাজ আিঁখ মুন খাতন রেফজ কিবরাজ Ward No. 03 1726581421 ভা ািরয়া পৗরসভা

385 01790056350 19497911411805351 হা ন জামা ার হািকমুে ছা আেনায়ার আলী জামা ার Ward No. 03 1774138296 ভা ািরয়া পৗরসভা

386 01790056351 19457911411806892 হাচান আলী খিলফা রািহমা বগম মিমন উ ন খিলফা Ward No. 03 1741112758 ভা ািরয়া পৗরসভা

387 01790056353 19487911411806411 কালী দাস কমকার মা ল ী কমকার হেরন কমকার Ward No. 03 1777222382 ভা ািরয়া পৗরসভা

388 01790056355 19557911411805902 আ সু ছালাম হাওলাদার নুরী বগম জয়নু ীন হাওলাদার Ward No. 03 1323786639 ভা ািরয়া পৗরসভা

389 01790056356 19477911411805833 রা জয়া বগম মধু বগম সুলতান িসকদার Ward No. 03 1888045030 ভা ািরয়া পৗরসভা

390 01790056358 19457911411805257 শাহজাহান হাওলাদার শাহবানু িবিব ইউসুফ আলী হাওলাদর Ward No. 03 1742403062 ভা ািরয়া পৗরসভা

391 01790056361 19467911411805958 িফ জা জিরনা বগম মাহা দ আেরফ মা ার Ward No. 03 1786145456 ভা ািরয়া পৗরসভা

392 01790056363 19537911411805585 িহমাং  কুমার হালদার মায়া ল ী হর কুমার হালদার Ward No. 03 1728396579 ভা ািরয়া পৗরসভা

393 01790056364 19537911411805419 আেলা রানী শীল িশ  রানী শীল বালানাথ শীল Ward No. 03 1765839869 ভা ািরয়া পৗরসভা

394 01790056368 19587911411806268 ছােহরা বগম মেনারা বগম আবদুল হািকম হাওলাদার Ward No. 03 1735464923 ভা ািরয়া পৗরসভা

395 01790056370 19537911411805389 ফিরদা বগম আিমনা খাতন গালাম আলী মধৃা Ward No. 03 1738000090 ভা ািরয়া পৗরসভা

396 01790056372 19537911411805646 আ লু ম জদ জেবদা খাতন মাহা দ জমা ার Ward No. 03 1760376369 ভা ািরয়া পৗরসভা

397 01790056374 19577911411806890 আিমরন নছা ছফুরা বগম আদন আলী হাওলাদার Ward No. 03 1719811064 ভা ািরয়া পৗরসভা

398 01790056387 19477911411806876 তা জয়া বগম িহিববুন নছা নবাব আলী জামা ার Ward No. 03 1766735076 ভা ািরয়া পৗরসভা

399 01790056389 19497911411807678 আ রু রা াক চানব  িবিব মঈনু ীন হাওলাদার Ward No. 03 1323021665 ভা ািরয়া পৗরসভা

400 01790056390 19467911411806452 শাহজাহান িময়া ইয়াতন নছা আবুয়াল খােয়র আবদু াহ Ward No. 03 1731527755 ভা ািরয়া পৗরসভা

401 01790056391 19527911411807564 আেমনা বগম জিরনা বগম তারা গাজী Ward No. 03 1779385264 ভা ািরয়া পৗরসভা

402 01790056392 19577911411807563 মমতাজ বগম সুিফয়া খাতন আ লু খােলক Ward No. 03 1706651070 ভা ািরয়া পৗরসভা

403 01790056393 19557911411807211 আউয়াল হােসন তালুকদার জাহানারা বগম হােতম আলী তালুকদার Ward No. 03 1716354183 ভা ািরয়া পৗরসভা

404 01790056523 19557911411802876 আ লু ম জদ বপারী তাসিলমা বগম ইউসুফ আলী বপারী Ward No. 03 1824679933 ভা ািরয়া পৗরসভা

405 02790029929 19582610413968202 ফিরদা বগম কুলসুম বগম হাসান আলী িসকদার Ward No. 03 1760347180 ভা ািরয়া পৗরসভা

406 02790029976 19487911411806138 মাসুদা জয়ফুল বগম ইমাম উ ন হাওলাদার Ward No. 03 1813813738 ভা ািরয়া পৗরসভা

407 02790029978 19587911411807187 জােহদা খাতন আিমেরান মাছেলম শখ Ward No. 03 1745464859 ভা ািরয়া পৗরসভা

408 01790057288 19577911411806515 মােজদা বগম ফুকী বগম মনু তালুকদার Ward No. 03 1753933109 ভা ািরয়া পৗরসভা

409 01790057291 4195098803 মা: রিফকুল ইসলাম মুত সােমত পাশান উ াহ Ward No. 03 1760908672 ভা ািরয়া পৗরসভা

410 01790057292 19537911411805366 জাহা ীর জামা ার মু া চেহর আলী জামা ার Ward No. 03 1750089560 ভা ািরয়া পৗরসভা

411 01790057293 19537911471863744 বাহা ন নছা জহরা বগম হােশম মা া Ward No. 03 1788791776 ভা ািরয়া পৗরসভা

412 01790058619 19477911423820949 শাহজাহান হাওলাদার চ  বান বগম আকুবর হাওলাদার Ward No. 03 1823371063 ভা ািরয়া পৗরসভা

413 01790059857 19457911435841183 রনু বালা যািমনী বালা অন  হাওলাদার Ward No. 03 1306878006 ভা ািরয়া পৗরসভা

414 01790059869 19547911411806387 এ িব এম িড আ লু হাই রওশনারা বগম আসমত আলী সরদার Ward No. 03 1716952918 ভা ািরয়া পৗরসভা

415 01790059903 7329730779 আঃ লিতফ জামা র হােজরা বগম আসমত আলী জামা ার Ward No. 03 1306756952 ভা ািরয়া পৗরসভা

416 01790059905 19437911411804828 মমতাজ বগম আেমনা বগম মত আরজউ াহ হাওলাদার Ward No. 03 1712165846 ভা ািরয়া পৗরসভা

417 01790059908 19427911411806217 শফালী বগম শাহাবান মগবুল সরদার  Ward No. 03 1718678992 ভা ািরয়া পৗরসভা

418 01790064326 19377911411806900 সুলতান মি ক ভানু মিত কালু মি ক Ward No. 03 1838928150 ভা ািরয়া পৗরসভা

419 01790064336 19487911411803761 আ লু হািকম হাওলাদার সেম  েতা বানু আদম আলী হাওলাদার Ward No. 03 1795831120 ভা ািরয়া পৗরসভা

420 01790064339 19377911411805615 িনত ান  িব াস বকুল বালা যােগশ চ  িব াস Ward No. 03 1967667806 ভা ািরয়া পৗরসভা

421 01790064352 19557911411805648 িনজাম উ ন মা া ফুল ছরাত িবিব আফাজ উ ন মা া Ward No. 03 1948002597 ভা ািরয়া পৗরসভা

422 01790064448 19437911471863386 আি য়া খাতন রিহমা বগম জ ার সরদার Ward No. 03 1710793290 ভা ািরয়া পৗরসভা

423 01790064450 19557911471863015 মাছাঃ সুিফয়া খাতন নুরজাহান বগম নুর মাহা াদ মা া Ward No. 03 1708707183 ভা ািরয়া পৗরসভা

424 01790064466 19547911435843875 বানু গালব কােছম ব পারী Ward No. 03 1755411104 ভা ািরয়া পৗরসভা

425 01790064785 19507911459856082 সূবনা রানী সুকুমারী রানী গশৃচ  হালদার Ward No. 03 1811385978 ভা ািরয়া পৗরসভা

426 01790065779 19477911447771403 মাছাঃ ফােতমা বগম আয়মানা বগম মাঃ কদম আলী তালুকদার Ward No. 03 1859481510 ভা ািরয়া পৗরসভা

427 01790065781 9572559004 খিললুর রহমান ক পুর জান লহাজ উ ন Ward No. 03 1323786306 ভা ািরয়া পৗরসভা

428 01790065787 19477911411817559 ছােলহা বগম মেহর নগার সােফল আকন Ward No. 03 1746090963 ভা ািরয়া পৗরসভা

429 01790065910 19527911411806889 চানঁ মি ক জতন িবিব আসমত আলী মি ক Ward No. 03 1832272816 ভা ািরয়া পৗরসভা

430 01790066814 19567911411802711 সুিফয়া বগম কুলসুম িবিব সই ীন বাগা Ward No. 03 1323786363 ভা ািরয়া পৗরসভা

431 01790066821 19567911411806043 মাঃ সাইদুর রহমান জমা ার ন জবুন নছা মাঃ মাতাহার উ ন জমা ার Ward No. 03 1724038087 ভা ািরয়া পৗরসভা

432 01790066822 3305454211 মা: সামছল আলম জমা ার ছািলমা খাতন আ: ছ ার জামা ার Ward No. 03 1710822112 ভা ািরয়া পৗরসভা

433 01790066823 19567911411804835 আ ছু ছাবাহান আকন হােজরা বগম রিফজ উ ন আকন Ward No. 03 1716820136 ভা ািরয়া পৗরসভা

434 01790066833 3746507577 মাঃ আবদুল ওহাব হাওলাদার ওয়ােজবুে ছা আবদুল গফুর হাওলাদার Ward No. 03 1710287399 ভা ািরয়া পৗরসভা

435 01790069468 19487911411805674 অমূল  কুমার মালী ি য়া বালা মালী রাম চরন মালী Ward No. 03 1739417737 ভা ািরয়া পৗরসভা

436 01790069469 19427911447779845 আ রু রিশদ হাওলাদার কদভানু আছমত আলী হাওলাদার Ward No. 03 1735801423 ভা ািরয়া পৗরসভা

437 01790011420 19477911411810006 শিহদুল ইসলাম সয়দ বানু জয়নাল আেবিদন Ward No. 04 1749810562 ভা ািরয়া পৗরসভা

438 01790011458 19577911411809508 ির জয়া িবিব মইফুল িবিব ইমান উ ন হাওলাদার Ward No. 04 1302339807 ভা ািরয়া পৗরসভা

439 01790011463 19457911411809742 আ াব আলী সরদার মইফুল িবিব ঈমান উ ন সরদার Ward No. 04 1725531849 ভা ািরয়া পৗরসভা

440 01790011468 19577911411810065 চ  বান নুরজাহান িবিব এনছান সরদার Ward No. 04 1730488224 ভা ািরয়া পৗরসভা

441 01790011474 19527911411809641 ছােহরা বগম ছরা িবিব তারাব আলী হাওলাদার Ward No. 04 1759842957 ভা ািরয়া পৗরসভা

442 01790011476 19527911411809481 মাঃ দেলায়ার সরবানু বগম ম আলী সরদার Ward No. 04 1792402876 ভা ািরয়া পৗরসভা

443 01790011484 19387911411809072 রােহলা বগম লালবানু মাকেসন মা া Ward No. 04 1724385944 ভা ািরয়া পৗরসভা

444 01790011488 19507911411810047 রিহম ছালমা বগম তারাব আলী Ward No. 04 1740423755 ভা ািরয়া পৗরসভা

445 01790011490 19474798517244745 মাঃ ইসমাইল আিছয়া খাতন আলফাজ উ ীন হাওলাদার Ward No. 04 1786170744 ভা ািরয়া পৗরসভা

446 01790011492 19587911411809993 ির জয়া বানু িবিব শাহাদাত আিল Ward No. 04 1741152843 ভা ািরয়া পৗরসভা



447 01790011496 19397911411808218 আ লু ম জদ সদার ময়না মেছর আলী সদার Ward No. 04 1701698055 ভা ািরয়া পৗরসভা

448 01790011499 19527911411808243 মাঃ ম জবর আকন আেনায়ারা বগম সকা ার আলী আকন Ward No. 04 1755416924 ভা ািরয়া পৗরসভা

449 01790011502 19557911411809321 মাঃ সাহরাব হােসন ফিকর আেমনা খাতন জয়নাল ফিকর Ward No. 04 1782417464 ভা ািরয়া পৗরসভা

450 01790011508 19477911411809211 নু ল হক আয়ফুল িবিব আবদুল হােসন হাওলাদার Ward No. 04 1786156879 ভা ািরয়া পৗরসভা

451 01790011551 19527911411809691 শামছ াহার বগম ল ী িবিব মুজাহার আলী Ward No. 04 1786170134 ভা ািরয়া পৗরসভা

452 01790011558 19507911411809384 হািলমা বগম ময়ফুল জয়ন ন হাওলাদার Ward No. 04 1750687928 ভা ািরয়া পৗরসভা

453 01790011566 19477911411809310 বাস ী রানী িসংহ রনু বালা রিসক লাল চ বতী Ward No. 04 1786170218 ভা ািরয়া পৗরসভা

454 01790011569 19517911411808902 হা ন বপারী ির জয়া বগম হােসম বপারী Ward No. 04 1729325202 ভা ািরয়া পৗরসভা

455 01790011572 19377911411810084 জয়নাল তালুকদার জয়তন িবিব আরব আলী তালুকদার Ward No. 04 1786170801 ভা ািরয়া পৗরসভা

456 01790011573 19417911411809437 র ন আলী সদার রেবজান িবিব খিবর উ ন সদার Ward No. 04 1786170264 ভা ািরয়া পৗরসভা

457 01790011581 19527911411808901 সুলতান আকন আেনায়ারা বগম শাহবু ন Ward No. 04 1786147500 ভা ািরয়া পৗরসভা

458 01790011584 19527911411808324 আ সু ছালাম মা া হােজরা বগম মুজাফ্ফা আলী মা া Ward No. 04 1743960584 ভা ািরয়া পৗরসভা

459 01790011586 19557911411809974 িশলা রাণী চা  বালা মুক  লাল যরই Ward No. 04 1312323816 ভা ািরয়া পৗরসভা

460 01790011588 19487911411809067 কালু মু ী হােজরা খাতন ইউসুফ মু ী Ward No. 04 1786136206 ভা ািরয়া পৗরসভা

461 01790011591 19377911411808175 মাছাঃ রািবয়া ফুলব আফেছর সরদার Ward No. 04 1786136348 ভা ািরয়া পৗরসভা

462 01790011594 19377911411805917 সামছ াহার ছরাতে ছা মে াতািল হাওলাদার Ward No. 04 1786152946 ভা ািরয়া পৗরসভা

463 01790011597 19477911411808990 খিলল হাওলাদার সানাবান সিফল উ ন হাওলাদার Ward No. 04 1786135911 ভা ািরয়া পৗরসভা

464 01790011598 19287911411809996 আঃ কােদর ফুলব  বগম কােছম আলী Ward No. 04 1786156982 ভা ািরয়া পৗরসভা

465 01790011601 19307911411809489 আনছার উ ন মইফুল িবিব ঈমান উ ন Ward No. 04 1786156823 ভা ািরয়া পৗরসভা

466 01790011605 19557911411809202 আি য়া বগম লাল ব মাছেলম হাওলাদার Ward No. 04 1308332102 ভা ািরয়া পৗরসভা

467 01790011608 19527911411809878 রনু বগম জিুমনা খাতন নজ ল চৗিকদার Ward No. 04 1786157439 ভা ািরয়া পৗরসভা

468 01790011620 19477911411808257 হােজরা বগম শরবজান িবিব ই ুল উ ন হাওলাদার Ward No. 04 1737903487 ভা ািরয়া পৗরসভা

469 01790011623 19387911411808968 রিহমা বগম ম জেমান নছা এফাজু ন হাওলাদার Ward No. 04 1745993027 ভা ািরয়া পৗরসভা

470 01790011627 19477911411809449 সািপয়া বগম জিমনা খাতন নােজম আলী সরদার Ward No. 04 1786167579 ভা ািরয়া পৗরসভা

471 01790011630 19377911411808255 ির জয়া বগম িবয়া বগম তােছন উ ন খিলফা Ward No. 04 1795452643 ভা ািরয়া পৗরসভা

472 01790011631 19577911411806530 ছিপয়া বগম হােজরা বগম আনছার গাজী Ward No. 04 1770460956 ভা ািরয়া পৗরসভা

473 01790011636 19477911411809134 কুলছম িবিব হািকমন নছা রহমান মু ী Ward No. 04 1786167273 ভা ািরয়া পৗরসভা

474 01790011638 19487911411809228 হাওয়া িবিব মােলকা িবিব আছমত আলী খান Ward No. 04 1786167562 ভা ািরয়া পৗরসভা

475 01790011641 19477911411808976 ফােতমা সূয বান তিছল উ ন হাওলাদার Ward No. 04 1786138685 ভা ািরয়া পৗরসভা

476 01790011646 19457911411809239 আঃ বােরক ফরাজী ম জবুন নছা আঃ গিন ফরাজী Ward No. 04 1725296303 ভা ািরয়া পৗরসভা

477 01790011649 19354798517239950 আঃ রিশদ খিলফা সূযবান িবিব মাঃ জয়নু ন খিলফা Ward No. 04 1786156808 ভা ািরয়া পৗরসভা

478 01790011655 19527911411809084 মুনসুর আলী ফিকর আেয়শা বগম হােসন আলী ফিকর Ward No. 04 1318777902 ভা ািরয়া পৗরসভা

479 01790011657 19457911411809645 জয়নব িবিব সােমত  বান মনাজ উ ন সরদার Ward No. 04 1746839535 ভা ািরয়া পৗরসভা

480 01790011659 19467911411803528 আ লু হািলম হাওলাদার মেনায়ারা বগম চাে  আলী হাওলাদার Ward No. 04 1786167867 ভা ািরয়া পৗরসভা

481 01790011664 19487911411809046 আয়শা ফুল ব কুিড় মু ী Ward No. 04 1323632909 ভা ািরয়া পৗরসভা

482 01790011669 19507911411809219 শাহাবু ন ফিকর আেয়শা বগম হােসন ফিকর Ward No. 04 1786167806 ভা ািরয়া পৗরসভা

483 01790011672 19527911411809458 আেনায়ারা বগম রেবজান িবিব আজাহার আলী সরদার Ward No. 04 1786170779 ভা ািরয়া পৗরসভা

484 01790011674 19377911411808809 মাতােলব হাওলাদার আি য়া আকুবালী হাওলাদার Ward No. 04 1786147620 ভা ািরয়া পৗরসভা

485 01790011678 19377911411808730 সুিফয়া বগম হায়াতন িবিব মিমন ফরাজী Ward No. 04 1312221627 ভা ািরয়া পৗরসভা

486 01790011682 19287911411809116 হািকম বপারী গালাপজান িবিব আয়জ ীন বপারী Ward No. 04 1728120574 ভা ািরয়া পৗরসভা

487 01790011683 19427911411808861 সাজাহান মু ী আেমনা িবিব মুজাফ্ফর আলী Ward No. 04 1776535714 ভা ািরয়া পৗরসভা

488 01790011686 19437911411808923 আরেজদ মি ক িবিবসন বগম আফসার মি ক Ward No. 04 1753893203 ভা ািরয়া পৗরসভা

489 01790011688 19387911411808935 আমেজদ মি ক জেবদা খাতন হােসম মি ক Ward No. 04 1753881597 ভা ািরয়া পৗরসভা

490 01790011689 19387911411808955 আবদুল ম ান তালুকদার মিরয়ম িবিব আ লু খােলক তালুকদার Ward No. 04 1786138548 ভা ািরয়া পৗরসভা

491 01790011694 19377911411808716 ট ু িময়া লুৎফুন নছা ইি স িময়া Ward No. 04 1786167792 ভা ািরয়া পৗরসভা

492 01790011698 19377911411808794 মাজাে ল আকন হায়াতন নছা নহাল উ ন Ward No. 04 1757370763 ভা ািরয়া পৗরসভা

493 01790011701 19377911411808187 আবদুর রিশদ সদার গালবানু মেছর সদার Ward No. 04 1726441846 ভা ািরয়া পৗরসভা

494 01790011706 19347911435841152 মাঃ আবদুল ম ান হাওলাদার জয়নব িবিব জানাব আলী হাওলাদার Ward No. 04 1703456839 ভা ািরয়া পৗরসভা

495 01790011708 19517911411809283 মাঃ সাহরাব হােসন হাওলাদার জয়নব িবিব নুর মাহা দ হাওলাদার Ward No. 04 1314018321 ভা ািরয়া পৗরসভা

496 01790011710 19477911411808911 আি য়া বগম মেরাজান লহাজ বপাির Ward No. 04 1759382574 ভা ািরয়া পৗরসভা

497 01790011714 19427911411808216 চমন িবিব আয়শা িবিব এনছান সদার Ward No. 04 1786152819 ভা ািরয়া পৗরসভা

498 01790011716 19387911411809833 জহরা বগম আেয়শা িবিব মিমনউ ন Ward No. 04 1712993131 ভা ািরয়া পৗরসভা

499 01790011717 19427911411808330 আ রু রহমান হাওলাদার মিরয়ম মােমন উ ন হাওলাদার Ward No. 04 1728882949 ভা ািরয়া পৗরসভা

500 01790011718 19327911411808823 ম ান গাজী হােজরা ছ ার গাজী Ward No. 04 1713963695 ভা ািরয়া পৗরসভা

501 01790011721 19427911411809237 সকা ার মি ক আেবজান িবিব তাজ ুমি ক Ward No. 04 1786116726 ভা ািরয়া পৗরসভা

502 01790011725 19427911411803524 রােহলা বগম ন জমুে ছা সেনাম উ ন িব াস Ward No. 04 1703652147 ভা ািরয়া পৗরসভা

503 02790005287 19577911411808504 ছতারা বগম হািলমা বগম ওেহজ উ ন হাওলাদার Ward No. 04 1759075361 ভা ািরয়া পৗরসভা

504 02790005299 19577911411809755 সু রী বগম আেনায়ারা বগম বিছর উ ন সরদার Ward No. 04 1748235265 ভা ািরয়া পৗরসভা

505 02790005311 19287911411808745 নছা বগম ফােতমা নুর মাহা াদ বপারী Ward No. 04 1823370771 ভা ািরয়া পৗরসভা

506 02790005315 19387911411808988 িপয়ারা বগম সানাবান মাসেলম মু ী Ward No. 04 1749948767 ভা ািরয়া পৗরসভা

507 02790005317 19477911411808775 নুর জাহান ল াতন িবিব হােমদ হাওলাদার Ward No. 04 1786147411 ভা ািরয়া পৗরসভা

508 02790005320 19487911411809006 সািহদা সতারা আ াব আলী আকন Ward No. 04 1786138560 ভা ািরয়া পৗরসভা

509 02790005322 19577911411809005 আেলয়া বগম চানব আফতার উ ন আকন Ward No. 04 1610788902 ভা ািরয়া পৗরসভা

510 02790005324 19387911411808943 শািহনুর বগম হািমদুন নছা হােতম আলী িসকদার Ward No. 04 1781515203 ভা ািরয়া পৗরসভা



511 02790005328 19427911411808777 ফািতমা সানা বান মাঃ ইমান উ ন ফরাজী Ward No. 04 1823371040 ভা ািরয়া পৗরসভা

512 02790005331 19577911411809306 মিন িসংহ রনু বালা শাি  র ন িসংহ Ward No. 04 1725279851 ভা ািরয়া পৗরসভা

513 02790005338 19577911411809775 সু ারী বগম কিরেমান বগম ফজলুল হাওলাদার Ward No. 04 1747884792 ভা ািরয়া পৗরসভা

514 02790005350 19427911411808860 আইফুল িবিব এলমান ছেলমু ন Ward No. 04 1818645764 ভা ািরয়া পৗরসভা

515 01790026004 19477911411809087 লিতফ ফিকর ফুলব মাসেলম উ ন ফিকর Ward No. 04 1323431036 ভা ািরয়া পৗরসভা

516 01790030486 19567911411810017 রশনা লাল ব মকবুল সরদার Ward No. 04 1752697617 ভা ািরয়া পৗরসভা

517 01790030489 19337911411803757 আ রু রব আকন আয়শন িবিব সিবল উ ন আকন Ward No. 04 1786170735 ভা ািরয়া পৗরসভা

518 01790030490 19427911411808760 আইউব আলী হাওলাদার রিহমুন িবিব আফেছর হাওলাদার Ward No. 04 1873418034 ভা ািরয়া পৗরসভা

519 01790030493 19387911411808986 আেনায়ারা বগম সানাবান সিফল ন হাওলাদার Ward No. 04 1786138281 ভা ািরয়া পৗরসভা

520 01790030494 19387911411809011 মেনায়ারা বগম সালমা জলুমাত আলী িসকদার Ward No. 04 1786138201 ভা ািরয়া পৗরসভা

521 01790030498 19477911411808461 বগম িবিব গালবানু িবিব আসমত আলী হাওলাদার Ward No. 04 1703098807 ভা ািরয়া পৗরসভা

522 01790030499 19467911411809288 সাহরাব হাওলাদার মু া িবিব হােমজ উ ীন হাওলাদার Ward No. 04 1786167397 ভা ািরয়া পৗরসভা

523 02790015126 19577911411808242 আেলয়া বগম রািবয়া খাতন আহমদ খলীফা Ward No. 04 1719509665 ভা ািরয়া পৗরসভা

524 01790030502 19537911411808695 জয়নাল িসকদার জিমলা বগম রিহম উ ীন িসকদার Ward No. 04 1779431289 ভা ািরয়া পৗরসভা

525 02790015128 19527911411808572 সতারা বগম আ জমুে ছা তারাব আলী মাতবর Ward No. 04 1716262174 ভা ািরয়া পৗরসভা

526 01790030503 19587911411809076 আেলয়া হােজরা বগম কােছম িসকদার Ward No. 04 1323786190 ভা ািরয়া পৗরসভা

527 02790015138 19567911411808558 আেলয়া বগম উরফুন বগম আ লু কিরম হাওরাদার Ward No. 04 1786167450 ভা ািরয়া পৗরসভা

528 01790030507 19537911411935937 মাফাে ল হােসন মেহরেনছা আ লু বপারী Ward No. 04 1791752048 ভা ািরয়া পৗরসভা

529 01790030508 19577911411809796 আেলয়া বগম লালব আজাহার সরদার Ward No. 04 1781974764 ভা ািরয়া পৗরসভা

530 01790030511 19547911411809287 মাঃ মহিসন হাওলাদার হােজরা খাতন আছমত আলী হাওলাদার Ward No. 04 1779415504 ভা ািরয়া পৗরসভা

531 01790030512 19507911411809346 দেলায়ারা বগম ছায়াতন নছা আরিকন হাওলাদার Ward No. 04 1786151346 ভা ািরয়া পৗরসভা

532 01790032773 19587911411000001 রেহনা বগম জহরা বগম নু ল ইসলাম মু ী Ward No. 04 1580523451 ভা ািরয়া পৗরসভা

533 01790032788 19587911411805054 মমতাজ বগম নুরজাহান বগম এয়াকুব আলী Ward No. 04 1407238708 ভা ািরয়া পৗরসভা

534 01790032836 19547911411809454 ছিকনা বগম ছােহরা বগম রায়হান উ ন Ward No. 04 1794448058 ভা ািরয়া পৗরসভা

535 01790032839 19467911411809453 মাঃ তয়বুর রহমান সিখনা বগম আবদুল রহমান ফিকর Ward No. 04 1774131333 ভা ািরয়া পৗরসভা

536 01790032841 19547911411809655 মাঃ ম জবুর রহমান ময়মুে ছা আ লু গিন ফিকর Ward No. 04 1721098226 ভা ািরয়া পৗরসভা

537 01790032849 19567911411808470 ছফুরা বগম আিকেমান নছা ছাদন আলী মু ী Ward No. 04 1779451738 ভা ািরয়া পৗরসভা

538 01790034175 19497911411809399 খ কার আলী আ জম মিনজা খাতন আসমত আলী সরদার Ward No. 04 1736990350 ভা ািরয়া পৗরসভা

539 01790034176 19502696405657848 হািসনা বগম মিরয়ম না জম আলী Ward No. 04 1771487242 ভা ািরয়া পৗরসভা

540 01790034177 19587911411808591 মাহমুদা বগম রশনারা বগম মাতােলব জামা ার Ward No. 04 1793045255 ভা ািরয়া পৗরসভা

541 01790034178 19447911411808582 সয়দ মহ দ ফা ক আিছয়া বগম সয়দ আশরাফ আলী Ward No. 04 1721807191 ভা ািরয়া পৗরসভা

542 01790034179 9136404515 মাঃ সয়দ সাহরাব হােসন মায়াজান িবিব রিফজ উ ন Ward No. 04 1706849147 ভা ািরয়া পৗরসভা

543 01790034181 19577911411808425 ছােহরা বগম কুলসুম িবিব হােমজ উ ীন হাওলাদার Ward No. 04 1779420073 ভা ািরয়া পৗরসভা

544 01790034185 19527911411808864 িনলুফা আকিলমা মািমন মি ক Ward No. 04 1779369660 ভা ািরয়া পৗরসভা

545 01790034186 19477911411808886 জয়নবী জাহরা সাকােয়ত Ward No. 04 1779421842 ভা ািরয়া পৗরসভা

546 01790034187 19577911411803529 শফালী বগম হািলমা বগম তাফাে ল হােসন সরদার Ward No. 04 1779421377 ভা ািরয়া পৗরসভা

547 01790034189 19514798517239947 জােমনা খাতন আেকজান িবিব মেহর উ ন হাওলাদার Ward No. 04 1779367952 ভা ািরয়া পৗরসভা

548 01790034190 19577911411809912 বাহার ভানু রািশদা বগম দিলল উ ন হাওলাদার Ward No. 04 1720220237 ভা ািরয়া পৗরসভা

549 01790034192 19437911411808956 আেনায়ারা বগম হািববুন নছা মাহা দ আলী শরীফ Ward No. 04 1726509930 ভা ািরয়া পৗরসভা

550 01790034193 19457911411000001 আ লু জিলল নূরবানু পবন আলী হাওলাদার Ward No. 04 1706850359 ভা ািরয়া পৗরসভা

551 01790034195 19502693626899900 ফিরদ উ ন খ কার আিছয়া বগম আশরাফ আলী খ কার Ward No. 04 1610134009 ভা ািরয়া পৗরসভা

552 01790035389 19517911411813474 আবুল আসাদ আকন আয়শা খাতন এনছান উ ন আকন Ward No. 04 1311208530 ভা ািরয়া পৗরসভা

553 01790035393 19477911411808787 আেলয়া বগম জ তন নছা ছ  ুহাওলাদার Ward No. 04 1766501235 ভা ািরয়া পৗরসভা

554 01790035394 19587911411808690 রা জয়া বগম ফািতমা বগম আফসার উ ন মি ক Ward No. 04 1779367146 ভা ািরয়া পৗরসভা

555 01790035396 19477911411808790 আ রু রব খান রয়েমান আছমত আলী খান Ward No. 04 1818643837 ভা ািরয়া পৗরসভা

556 01790035413 19587911411809273 জাহানারা বহম চাদ বানু মাখেলছ মা া Ward No. 04 1770833165 ভা ািরয়া পৗরসভা

557 01790037920 19527911411809931 গাপাল চ  িসংহ ই  ুরাণী িসংহ সূয কুমার িসংহ Ward No. 04 1715635044 ভা ািরয়া পৗরসভা

558 01790037922 19457911411809840 উষা রানী দবনাথ র তী রানী ন  কুমার দবনাথ Ward No. 04 1722241996 ভা ািরয়া পৗরসভা

559 01790037925 19587911411809054 ফােতমা বগম মানব  নছা মাকেলস উ ন হাওলাদার Ward No. 04 1799754913 ভা ািরয়া পৗরসভা

560 01790037933 19507911411809262 সেরাজ কুমার বসু িবভা রানী বসু পুিলন িবহারী বসু Ward No. 04 1856071090 ভা ািরয়া পৗরসভা

561 01790037937 19527911411808463 চান বানু িবিব আেমনা বগম হােতম আলী Ward No. 04 1779415192 ভা ািরয়া পৗরসভা

562 01790037940 19547911411809919 মাঃ আ রু রিশদ হাওলাদার ফুল ব  িবিব ইয়াকুব আলী হাওলাদার Ward No. 04 1767684472 ভা ািরয়া পৗরসভা

563 01790037944 19457911411809250 হােজরা বগম মু্ত এনতাজ আলী সরদার এনতাজ আিল সরদার Ward No. 04 1721234336 ভা ািরয়া পৗরসভা

564 01790037948 19547911411809264 শংকর দাশ আভা রানী দাস মেনার ন দাস Ward No. 04 1720666738 ভা ািরয়া পৗরসভা

565 01790037952 19577911411809367 তাহিমনা বগম আিম ন খাতন আঃ রিশদ হাওলাদার Ward No. 04 1740947227 ভা ািরয়া পৗরসভা

566 01790037956 3295228179 ছায়া রানী দ পা ল বালা ি িতশ চ  দ Ward No. 04 1742726981 ভা ািরয়া পৗরসভা

567 01790037961 19477911411809702 জেুলখা বগম ফুলব  িবিব মাতাহার আলী Ward No. 04 1779368391 ভা ািরয়া পৗরসভা

568 01790037986 19577911411809438 বকফুল িবিব ফুলবানু িবিব মাবারক সরদার Ward No. 04 1729545099 ভা ািরয়া পৗরসভা

569 01790037990 19587911411806409 রানী বালা কমকার পা ল রানী কমকার অ জত কমকার Ward No. 04 1779429348 ভা ািরয়া পৗরসভা

570 01790037991 19557911411812453 কালাচান কমকার অিমও বালা কমকার লাল মাহন কমকার Ward No. 04 1728902569 ভা ািরয়া পৗরসভা

571 01790037994 19477911411808546 ফািতমা বগম মােলকা িবিব আ লু কিরম Ward No. 04 1779366827 ভা ািরয়া পৗরসভা

572 01790037995 19527911411808309 ছিকনা বগম গালবানু আঃ রব ফরাজী Ward No. 04 1608565949 ভা ািরয়া পৗরসভা

573 01790038000 19587911411808484 সুিফয়া বগম মাছাঃ কুলসুম বগম তিছমউ ীন হাওলাদার Ward No. 04 1736488119 ভা ািরয়া পৗরসভা

574 01790038002 19537911411808926 আেমনা বগম জেবেতান নছা খিব ন হাওলাদার Ward No. 04 1771181251 ভা ািরয়া পৗরসভা



575 01790038006 19527911411808272 নুর মাহা দ মা া জাহানারা বগম হােমদ মা া Ward No. 04 1779432464 ভা ািরয়া পৗরসভা

576 01790038007 19497911411808328 হািনফ হাওলাদার বকুল বগম সিফজউ ন হাওলাদার Ward No. 04 1777898395 ভা ািরয়া পৗরসভা

577 01790038010 19577911411808329 কিহনুর বগম ির জয়া খাতন মাকেলছ উ ন হাওলাদার Ward No. 04 1719185677 ভা ািরয়া পৗরসভা

578 01790038014 19547911411808774 আেবজান জয়ফুল িবিব সামছল হক Ward No. 04 1779358515 ভা ািরয়া পৗরসভা

579 01790038016 19427911411809491 চান ফুল িবিব রিহেমান িবিব তােফল সরদার Ward No. 04 1779368352 ভা ািরয়া পৗরসভা

580 01790038017 19537911411809055 ফা ক চাপরাশী আেনায়ারা বগম মুনসুর চাপরাশী Ward No. 04 1783805724 ভা ািরয়া পৗরসভা

581 01790038021 19507911411808812 িছ ক হাওলাদার লাল মান িবিব মুনছর হাওলাদার Ward No. 04 1715853246 ভা ািরয়া পৗরসভা

582 01790038028 19177911411809457 মাঃ মািনক ফিকর আিমনা বগম এ াজ আলী চৗিকদার Ward No. 04 1779422033 ভা ািরয়া পৗরসভা

583 01790038031 1955386592 মাসাঃ জােমনা খাতন সূযবান মেহর আলী মধৃা Ward No. 04 1779419542 ভা ািরয়া পৗরসভা

584 01790038200 19537911411810004 শাহজান সরদার ফােতমা বগম আঃ গিন সরদার Ward No. 04 1771490139 ভা ািরয়া পৗরসভা

585 01790038361 7786585476 জয়নব িবিব আ জমুন নছা আয়জ ন হাওলাদার Ward No. 04 1742815549 ভা ািরয়া পৗরসভা

586 01790045376 19557911411808770 রিফকুল ইসলাম (র ন) ছরাতন নছা আরব আলী Ward No. 04 1724702008 ভা ািরয়া পৗরসভা

587 01790052405 19517911411809599 উে  কুলসুম রােবয়া খাতন করামত আলী Ward No. 04 1720821095 ভা ািরয়া পৗরসভা

588 01790052418 19417911411809468 সানাবান িবিব সুরাইয়া িবিব নয়ােময়া Ward No. 04 1780728883 ভা ািরয়া পৗরসভা

589 01790052420 19577911411809526 সূয বান িবিব পি  িবিব আবদুল হােমজ Ward No. 04 1786156958 ভা ািরয়া পৗরসভা

590 01790052421 19497911411809516 হািলমা িবিব মােলকা বগম এফরান সরদার Ward No. 04 1779367434 ভা ািরয়া পৗরসভা

591 01790052423 19487911411809036 হািছনা হােজরা গিন খানঁ Ward No. 04 1779396072 ভা ািরয়া পৗরসভা

592 01790052424 19557911411809750 রনু বগম রিহম জান আ জজ সরদার Ward No. 04 1779421371 ভা ািরয়া পৗরসভা

593 01790052425 19477911411809462 রািহমা খাতন ছােহরা বগম রায়হান উ ন Ward No. 04 1779415594 ভা ািরয়া পৗরসভা

594 01790052426 19477911411809187 মাঃ হা ন চাপরাশী আেনায়ারা বগম মুনছর আলী চাপরাশী Ward No. 04 1795717570 ভা ািরয়া পৗরসভা

595 01790052427 19487911411809344 মাঃ বজলুর রহমান ফরাজী ছােহরা বগম আফছার উ ন ফরাজী Ward No. 04 1754620440 ভা ািরয়া পৗরসভা

596 02790027084 19587911411809038 রওশন আরা খাতন মাকেলছ মধৃা Ward No. 04 1786116418 ভা ািরয়া পৗরসভা

597 01790052456 19367911411805466 কৃ  কা  কমকার সৗদামনী কমকার লালেমাহন কমকার Ward No. 04 1304001056 ভা ািরয়া পৗরসভা

598 01790057267 19567911411809440 মাঃ চাে  আলী হাওলাদার ল ী িবিব মুজাহার আিল Ward No. 04 1722690052 ভা ািরয়া পৗরসভা

599 01790057298 19507911411809209 আি য়া বগম নুেরে ছা বগম আরব আলী খান Ward No. 04 1771183166 ভা ািরয়া পৗরসভা

600 01790057300 19427911411809215 রওশনা বগম কিরমুন নছা ইসমাইল বপারী Ward No. 04 1630793208 ভা ািরয়া পৗরসভা

601 01790057302 19527911411803576 এম এ ম জদ চাদঁ িবিব কদম আলী হাওলাদার Ward No. 04 1710858576 ভা ািরয়া পৗরসভা

602 01790057303 19587911411803778 হািলমা বগম চািদয়া বগম জয়নাল আেবদীন হাওলাদার Ward No. 04 1716530277 ভা ািরয়া পৗরসভা

603 01790057304 19587911411808883 আকিলমা আেমনা মুজাফ্ফর আলী Ward No. 04 1723459192 ভা ািরয়া পৗরসভা

604 01790057305 7795103964 এলািচ বগম সেমেতা বানু আ জজ হাওলাদার Ward No. 04 1960613161 ভা ািরয়া পৗরসভা

605 01790057308 19477911411815447 মাশােরফ িমেরাজান লহাজ উ ন Ward No. 04 1772060230 ভা ািরয়া পৗরসভা

606 01790059873 19527911411809235 বকুল বগম হায়াতন নছা আছমত আলী খান Ward No. 04 1786116356 ভা ািরয়া পৗরসভা

607 01790059874 19507911411809236 মাঃ দেলায়ার হােসন মা া জিরনা খাতন মাহা ত আলী মা া Ward No. 04 1726164060 ভা ািরয়া পৗরসভা

608 01790059876 19507911411809222 হািসয়া বগম হােজরা খাতন কােসম িসকদার Ward No. 04 1786144398 ভা ািরয়া পৗরসভা

609 01790059878 19387911411809985 আ লু হািলম হাওলাদার আেকমন িবিব আজাহার আলী Ward No. 04 1718158757 ভা ািরয়া পৗরসভা

610 01790059884 19377911411809756 জয়নব িবিব সানাব ছেফর সরদার Ward No. 04 1725412195 ভা ািরয়া পৗরসভা

611 01790059892 19547911411809188 মাঃ আ লু জিলল মি ক হােজরা খাতন আ লু ম জদ মি ক Ward No. 04 1771485318 ভা ািরয়া পৗরসভা

612 01790059894 19367911411808891 হািববুর রহমান বপারী ছবুরজান আফছার উ ন Ward No. 04 1765273139 ভা ািরয়া পৗরসভা

613 01790059901 19457911411808704 আমেজদ ফরাজী রিহমা বগম মকবুল ফরাজী Ward No. 04 1725453158 ভা ািরয়া পৗরসভা

614 01790059902 19477911411808188 আিছয়া খাতন হায়াতন িবিব গিন মৃধা Ward No. 04 1827645745 ভা ািরয়া পৗরসভা

615 01790064347 19577911411808462 আকিলমা বগম আমেরলা িবিব আকুব আলী হাওলাদার Ward No. 04 1779419426 ভা ািরয়া পৗরসভা

616 01790064351 19547911411809537 আবু হািনফ হািলমা বগম তিছল ন Ward No. 04 1716262852 ভা ািরয়া পৗরসভা

617 01790064359 19567911411813830 আেলা আেনায়ারা আ জজ Ward No. 04 1729349982 ভা ািরয়া পৗরসভা

618 01790064381 19507911411809176 নুের াহার বগম ছিকনা বগম ার মু ী Ward No. 04 1726414092 ভা ািরয়া পৗরসভা

619 01790064386 19507911411809182 মিরয়ম বগম মেহর নগার বগম নুর মাহা দ ফরাজী Ward No. 04 1786116401 ভা ািরয়া পৗরসভা

620 01790064415 19557911411809097 সাহরাব হােসন হাওলাদার সুিফয়া বগম কােদর হাওলাদার Ward No. 04 1779426237 ভা ািরয়া পৗরসভা

621 01790064416 19587911411812150 হােজরা বগম নুরবানু মৃ্ত আ লু কােদর Ward No. 04 1718008229 ভা ািরয়া পৗরসভা

622 01790064444 19577911471868081 মাসাঃ জাহানারা বগম জিরমন নছা চানেদ আলী খান Ward No. 04 1719764123 ভা ািরয়া পৗরসভা

623 01790064462 19477911435844096 মিন বগম হাত বগম হােতম হাওলাদার Ward No. 04 1705620004 ভা ািরয়া পৗরসভা

624 01790064731 19457911435835377 কােসম পাহ ্লান আিকমন নছা দাদন আলী পাহ ্লান Ward No. 04 1729394831 ভা ািরয়া পৗরসভা

625 01790065762 19427911411808489 ছােহরা বগম সানাবান হােতম িসকদার Ward No. 04 1767840578 ভা ািরয়া পৗরসভা

626 01790065778 19377911411808265 ির জয়া বগম আ জজনু নসা সয়দ মুনসুর আলী Ward No. 04 1304078054 ভা ািরয়া পৗরসভা

627 01790065783 19387911411809092 মাহা দ আলী বপারী গালাপজান িবিব আয়জ ন বপারী Ward No. 04 1758587625 ভা ািরয়া পৗরসভা

628 01790065784 19487911411808962 আেনায়ারা বগম গালাপজান িবিব আয়জু ন বপারী Ward No. 04 1758687948 ভা ািরয়া পৗরসভা

629 01790065788 19467911411810864 মাঃ শাহজাহান হাওলাদার হেরন নছা তাফাে ল আলী হাওলাদার Ward No. 04 1717811990 ভা ািরয়া পৗরসভা

630 01790065909 19222613451210089 মাঃ সকা ার আিল হাওলাদার মাসাঃ জয়নব িবিব মাঃ মেহর আলী Ward No. 04 1711009733 ভা ািরয়া পৗরসভা

631 01790013126 19387911411811570 নুর মাহ দ হাওলাদার ছিকনা বগম আ লু কিরম হাওলাদার Ward No. 05 1763918064 ভা ািরয়া পৗরসভা

632 01790013129 19487911411811651 আ সু ছালাম আকন আ জতে ছা আ লু হািকম আকন Ward No. 05 1715370630 ভা ািরয়া পৗরসভা

633 01790013136 19377911411811068 মাতােলব মু ী খয় ন নছা মাহা দ ইউনুস মু ী Ward No. 05 1873409580 ভা ািরয়া পৗরসভা

634 01790013144 19527911411810902 নুর ইসলাম হািলমা বগম হাসান হাওলাদার Ward No. 05 1782526081 ভা ািরয়া পৗরসভা

635 01790013150 19527911411811817 মাঃ বলােয়ত হােসন হাওলাদার কিরমুন নছা দুলু হাওলাদার Ward No. 05 1760732052 ভা ািরয়া পৗরসভা

636 01790014047 19377911411810881 ইয়াকুব আলী মেহন নগা র ব আলী হাওলাদার Ward No. 05 1814571122 ভা ািরয়া পৗরসভা

637 01790014050 19527911411810943 আ লু রব খিলফা এরােতান নছা কােছম খিলফা Ward No. 05 1742078211 ভা ািরয়া পৗরসভা

638 01790014054 19487911411811361 ইউনুছ িময়া িশ জান িবিব ছেফল উ ীন িময়া Ward No. 05 1609949371 ভা ািরয়া পৗরসভা



639 01790014056 19477911411811732 নূ ল ইসলাম খান রেবজান িবিব নওয়াব আলী খান Ward No. 05 1707763284 ভা ািরয়া পৗরসভা

640 01790014062 19577911411806998 পা ল বালা শীল গৗির রানী শীল কাল পদ শীল Ward No. 05 1973856979 ভা ািরয়া পৗরসভা

641 01790014064 19487911411811418 শিফক উ ন িময়া হােমতন নছা রয়জু ন িময়া Ward No. 05 1323021772 ভা ািরয়া পৗরসভা

642 01790014067 19457911411811809 মাঃ ম ান িব াস আেবতে ছা আ লু হােসম িব াস Ward No. 05 1742040951 ভা ািরয়া পৗরসভা

643 01790014074 19477911411811577 আ লু খােলক ছরাতন নছা আ লু গিন হাওলাদার Ward No. 05 1787597077 ভা ািরয়া পৗরসভা

644 01790014076 19437911411810388 ম আলী িব াস লাল ব হািববুর রহমান িব াস Ward No. 05 1324305766 ভা ািরয়া পৗরসভা

645 01790014078 19377911411810337 কােদর হাওলাদার কু ট ব নহাল উ ন হাওলাদার Ward No. 05 1686496803 ভা ািরয়া পৗরসভা

646 01790014081 19427911411811847 মাহা দ এে  আলী খানঁ ময়না বগম ওসমান খানঁ Ward No. 05 1766734098 ভা ািরয়া পৗরসভা

647 01790014082 19477911411810892 হািকম খান আেমনা খাতন হােসম খান Ward No. 05 1609942504 ভা ািরয়া পৗরসভা

648 01790014083 19407911411811360 মানছরা বগম হািমদা সকা ার বপারী Ward No. 05 1786132079 ভা ািরয়া পৗরসভা

649 01790014087 19477911411811854 হািববুন নছা হােজরা খাতন তােফল আলী িশকদার Ward No. 05 1732435108 ভা ািরয়া পৗরসভা

650 01790014089 19487911411811287 ছােলহা বগম আিকমুনেনছা হােসম কা জ Ward No. 05 1650018598 ভা ািরয়া পৗরসভা

651 01790014094 19402694810990419 সােলহা বগম মােলকা বানু মােসত মা া Ward No. 05 1609942505 ভা ািরয়া পৗরসভা

652 01790014097 19407911411811521 মাঃ আ সু সাবাহান নু াহার আেলক উ ন হাওলাদার Ward No. 05 1786132180 ভা ািরয়া পৗরসভা

653 01790014098 19327911411811640 রিফজ উ ন বপারী খেতজান িবিব মেছল উ ন বপারী Ward No. 05 1786145413 ভা ািরয়া পৗরসভা

654 01790014099 19477911411810888 জিলল হাওলাদার কিরমুন নছা আহসান উ াহ হাওলাদার Ward No. 05 1817902894 ভা ািরয়া পৗরসভা

655 01790014100 19387911411810378 মুনসুর আলী হাওলাদার জয়নব িবিব হােমজ উ ন Ward No. 05 1745848778 ভা ািরয়া পৗরসভা

656 01790014111 19497911411811296 আ লু জ ার গাজী জেবদা খাতন এমদাদ উ ন গাজী Ward No. 05 1609949369 ভা ািরয়া পৗরসভা

657 01790014115 19477911411810333 হােজরা খাতন সাবানু আিমন উ ীন হাওলাদার Ward No. 05 1609949368 ভা ািরয়া পৗরসভা

658 01790014117 19427911411810520 আ লু খােলক আকন জেবদা বগম শামছল হক আকন Ward No. 05 1758748795 ভা ািরয়া পৗরসভা

659 01790014119 19527911411810869 নুর মাহা দ হাওলাদর জি লা খাতন রােশদ হাওলাদার Ward No. 05 1782417012 ভা ািরয়া পৗরসভা

660 01790014120 19437911411811338 আ লু খােলক মু ী হায়াতনেনছা মহ ত আলী মু ী Ward No. 05 1749588753 ভা ািরয়া পৗরসভা

661 01790014122 19477911411811840 মেনায়ারা বগম আেমনা বগম মাঃ হােসম হাওলাদার Ward No. 05 1323632916 ভা ািরয়া পৗরসভা

662 01790014123 19497911411811585 মাঃ শাহজাহান আয়শা বগম আঃ কােদর হাওলাদার Ward No. 05 1725452778 ভা ািরয়া পৗরসভা

663 01790014126 19477911411811121 মেনায়ারা বগম মেহ ে ছা মুজাফ্ফর হাওলাদার Ward No. 05 1798268612 ভা ািরয়া পৗরসভা

664 01790014128 19407911411811357 মিরওম বগম কুলসুম িবিব ময়ন ন হাওলাদার Ward No. 05 1610403521 ভা ািরয়া পৗরসভা

665 01790014131 19467911411811319 সকা ার কাজী শিখনা বগম আ ার উ ন কাজী Ward No. 05 1609949357 ভা ািরয়া পৗরসভা

666 01790014132 19557911411811279 তহিমনা বগম সুিপয়া বগম তাফাে ল সওদাঘর Ward No. 05 1609949367 ভা ািরয়া পৗরসভা

667 01790014134 19327911411811690 আ াদী দাস মিত রানী দাস গ া চ  দাস Ward No. 05 1707446338 ভা ািরয়া পৗরসভা

668 01790014135 19517911411810502 আ রু রিশদ আকন জেবদা বগম সামেছল হক আকন Ward No. 05 1776627605 ভা ািরয়া পৗরসভা

669 01790014139 19467911411810561 মাঃ শাহজাহান িময়া হােজরা খাতন সয়দ উ ন িময়া Ward No. 05 1758531217 ভা ািরয়া পৗরসভা

670 01790014141 19497911411811295 আ লু ম জদ গাজী জ াতন নছা আ লু আলী গাজী Ward No. 05 1784207882 ভা ািরয়া পৗরসভা

671 01790014163 19481592039239934 খারেশদ আলী ফুলব জলুমত আলী Ward No. 05 1755075581 ভা ািরয়া পৗরসভা

672 01790014170 19257911411811664 সকা ার আলী ব  জান িবিব খারেশদ আলী িসকদার Ward No. 05 1746605042 ভা ািরয়া পৗরসভা

673 01790014177 19477911411810936 ছিখনা বগম রািবয়া বগম লহাজ উ ন হাওলাদার Ward No. 05 1884851054 ভা ািরয়া পৗরসভা

674 01790014179 19477911411811779 সিলমা বগম সুিফয়া বগম আবুল হােশম গাজী Ward No. 05 1786117444 ভা ািরয়া পৗরসভা

675 01790014183 19477911411810591 রতন কুমার দাস িবমালা মেনার ন দাস Ward No. 05 1884594568 ভা ািরয়া পৗরসভা

676 01790014187 19427911411811576 মাঃ ফজলুল কিরম ফুলশন িবিব মুত ইউসুফ আলী ফরাজী Ward No. 05 1753872736 ভা ািরয়া পৗরসভা

677 01790014193 19197911411811644 মকবুল আলী জামা ার এরাতন নছা ওছন উ ন জামা ার Ward No. 05 1608565962 ভা ািরয়া পৗরসভা

678 01790014199 19537911411811381 সািমনুর (সুিফয়া) শাহাবানু সাহজু ন হাওলাদার Ward No. 05 1823368986 ভা ািরয়া পৗরসভা

679 01790014207 19437911411810397 মািনক খা কার সুিপয়া বগম মগবুল আলী Ward No. 05 1785595996 ভা ািরয়া পৗরসভা

680 02790006396 19477911411811566 রওশন আরা বগম জয়ফুল িবিব আবুল হােশম হাওলাদার Ward No. 05 1758689873 ভা ািরয়া পৗরসভা

681 02790006404 19577911411810945 হািছনা বগম মিরয়ম বগম আ লু খােলক আকন Ward No. 05 1686497943 ভা ািরয়া পৗরসভা

682 02790006406 19577911411810938 রােবয়া খানম রিহমা খানম নেছর হাওলাদার Ward No. 05 1756095202 ভা ািরয়া পৗরসভা

683 02790006415 19577911411811001 লুৎফু াহার ির জয়া বগম নুর মাহা দ মু ী Ward No. 05 1734546445 ভা ািরয়া পৗরসভা

684 02790006416 19587911411811314 হিরয়া বগম শািফয়া বগম আ লু কােছম মু ী Ward No. 05 1609949370 ভা ািরয়া পৗরসভা

685 02790006419 19437911411811366 মেনারা বগম মিত বগম মােজদ জমা ার Ward No. 05 1609949356 ভা ািরয়া পৗরসভা

686 02790006420 19547911411811273 মিরয়ম বগম আয়শা বগম আছাদ আলী আকন Ward No. 05 1783316815 ভা ািরয়া পৗরসভা

687 02790006450 19577911411810876 লুতফা নছা কদবানু আসমত আলী হাওলাদার Ward No. 05 1827647368 ভা ািরয়া পৗরসভা

688 02790006455 19577911411810537 ছােলহা বগম আয়ফুল িবিব হাসমত আলী মীর Ward No. 05 1782500564 ভা ািরয়া পৗরসভা

689 02790006464 19477911411810563 ফািতমা বগম রেব জ াত শামছল হক মু ী Ward No. 05 1323786342 ভা ািরয়া পৗরসভা

690 02790006477 19577911411811785 তহিমনা বগম আিছয়া খাতন আবুল হােসম গাজী Ward No. 05 1780008867 ভা ািরয়া পৗরসভা

691 02790006480 19537911411810451 সািপয়া বগম সানা বান নেছর উ ন আকন Ward No. 05 1609949327 ভা ািরয়া পৗরসভা

692 01790026824 19527911411813462 আ রু রব হাওলাদার জয় ন িবিব ইয়ািসন হাওলাদার Ward No. 05 1917484136 ভা ািরয়া পৗরসভা

693 02790012420 19577911411805042 ফিরদা বগম হিবেরান নছা আমেজদ ঘরামী Ward No. 05 1323428306 ভা ািরয়া পৗরসভা

694 01790029847 19577911411812684 সানা বান বানু িবিব গনী ফরাজী Ward No. 05 1914169224 ভা ািরয়া পৗরসভা

695 01790030403 19537911411810356 আ লু হািলম িব াস হােজরা খাতন আলফাজ উ ন িব াস Ward No. 05 1620600403 ভা ািরয়া পৗরসভা

696 01790030406 19527911411811769 সিলম হাওলাদার মু া বগম চাে  আলী হাওলাদার Ward No. 05 1758663053 ভা ািরয়া পৗরসভা

697 01790030409 19527911411810355 জ ার হাওলাদার হেরন নছা দাদন আলী হাওলাদার Ward No. 05 1728048018 ভা ািরয়া পৗরসভা

698 01790030415 19557911411811301 রওশনারা বগম সানা বানু কদম আলী মু ী Ward No. 05 1823368912 ভা ািরয়া পৗরসভা

699 01790030422 19527911411811793 রােছয়া বগম হােমদুন নছা নছার উ ন িময়া Ward No. 05 1768695339 ভা ািরয়া পৗরসভা

700 01790030427 19527911411811813 মাহা দ সাহরাফ িব াস রােবয়া বগম আ লু জ ার িব াস Ward No. 05 1703778200 ভা ািরয়া পৗরসভা

701 01790030428 19527911411811857 সয়াদুর নছা হােজরা খাতন তােফল উ ন িশকদার Ward No. 05 1764267233 ভা ািরয়া পৗরসভা

702 01790030435 19557911411811631 আিমর হােসন চ বান বগম আজাহার জামা ার Ward No. 05 1778559388 ভা ািরয়া পৗরসভা



703 01790030470 19517911411818164 সুরবালা মানদা িম ী যােগ র িম ী Ward No. 05 1300255146 ভা ািরয়া পৗরসভা

704 01790032770 19477911411809320 মাঃ ম জবুর রহমান চান ব  িবিব আকুব আলী হাং Ward No. 05 1721234331 ভা ািরয়া পৗরসভা

705 01790032845 19577911411810890 রনু বগম আয়ফুল নছা হােমজ হাওলাদার Ward No. 05 1750072068 ভা ািরয়া পৗরসভা

706 01790034047 19557911411811610 মাহা দ ম জবর রহমান ছফুরা বগম আ লু মা ান মা া Ward No. 05 1765173898 ভা ািরয়া পৗরসভা

707 01790034417 19484214394577004 সু র দাস িবমালা মনর ন দাস Ward No. 05 1741777753 ভা ািরয়া পৗরসভা

708 01790035390 19547911411810557 ল ী দাস চা  বালা নারায়ন দাস Ward No. 05 1323632910 ভা ািরয়া পৗরসভা

709 01790038305 19577911411811720 আিমেরান নছা আিছয়া খাতন মুজাফ্ফার আলী আকন Ward No. 05 1323431008 ভা ািরয়া পৗরসভা

710 01790038306 19527911411811085 মােশদা বগম মাসাঃ হািববুে ছা মরহম আবুল হােসম আকন Ward No. 05 1715724987 ভা ািরয়া পৗরসভা

711 01790038307 19567911411811522 আকিলমা বগম মু া বগম চাে  আলী হাওলাদার Ward No. 05 1786165062 ভা ািরয়া পৗরসভা

712 01790038308 19587911411810398 হািচনা বগম বকুল বগম সুলতান মু ী Ward No. 05 1644623101 ভা ািরয়া পৗরসভা

713 01790038310 19587911411810385 ফুলবানু তারা বানু ম ান তালুকদার Ward No. 05 1609949363 ভা ািরয়া পৗরসভা

714 01790038311 19577911411811067 হিরয়া বগম আিছয়া বগম আ াব আলী মা া Ward No. 05 1704948919 ভা ািরয়া পৗরসভা

715 01790038312 19507911411810576 আ লু মাতােলব হাওলাদার চান ব তােমজ উ ীন হাওলাদার Ward No. 05 1713962080 ভা ািরয়া পৗরসভা

716 01790038313 19537911411810442 গালাম মহসীন খ কার সতারা বগম সাহাদত আলী খ কার Ward No. 05 1712016380 ভা ািরয়া পৗরসভা

717 01790038314 19547911411811268 মাকেছদ আলী বপারী চান ব আ লু গিন বপারী Ward No. 05 1753556071 ভা ািরয়া পৗরসভা

718 01790038315 19397911411811024 মাহা দ সামসু ীন আকন বানু িবিব সফীল উ ীন আকন Ward No. 05 1779488427 ভা ািরয়া পৗরসভা

719 01790038316 19577911411811025 রােকয়া বগম লালেমান িবিব ফজেলল হক আকন Ward No. 05 1609948918 ভা ািরয়া পৗরসভা

720 01790038317 19517911411810345 মাঃ শাহ আলম হাওলাদার ল াতন নছা মা ার আলী হাওলাদার Ward No. 05 1323632914 ভা ািরয়া পৗরসভা

721 01790038319 19467911411810481 মাঃ শাহ আলম হাওলাদার (বাদশা) হেরে ছা তাফাে ল আলী হাওলাদার Ward No. 05 1836776692 ভা ািরয়া পৗরসভা

722 01790038320 19527911411810592 মাঃ আ জজলু হক মু ী চান ব আফছার উ ীন মু ী Ward No. 05 1754300590 ভা ািরয়া পৗরসভা

723 01790039743 19577911423823621 পা ল বগম জােমনা বগম আবুল কােসম হাওলাদ;◌ার Ward No. 05 1316176531 ভা ািরয়া পৗরসভা

724 02790026620 19587911411810540 জাহানারা বগম আিছয়া খাতন ওয়ােরছ আলী িসকদার Ward No. 05 1316601763 ভা ািরয়া পৗরসভা

725 01790056532 19477911411810105 আেমনা ফেতমা বগম একরাম আলী সরদার Ward No. 05 1786156430 ভা ািরয়া পৗরসভা

726 01790056533 19577911411817490 আেনায়ারা ফুল ব ওয়ােজদ আলী Ward No. 05 1779341128 ভা ািরয়া পৗরসভা

727 01790056537 19557911411811136 আ সু সাবহান জামা ার ফািতমা বগম হােতম আলী জামা ার Ward No. 05 1951871062 ভা ািরয়া পৗরসভা

728 01790056543 19477911411810932 হািছনা বগম জেবদা আলকাজ উ ন হাওলাদার Ward No. 05 1608579923 ভা ািরয়া পৗরসভা

729 01790056546 19447911411811327 মিতউর রহমান আিমনা খাতন শাহাদৎ কাজী Ward No. 05 1814570996 ভা ািরয়া পৗরসভা

730 01790056579 19577911411811041 হাওয়া বগম ফুলজান িবিব আবদুর ছ ার হাওলাদার Ward No. 05 1721062413 ভা ািরয়া পৗরসভা

731 01790056583 19576715879343780 শফালী বগম ছফুরা মুনসুর কাজী Ward No. 05 1609949476 ভা ািরয়া পৗরসভা

732 01790056585 19587911411811320 মিরয়ম বগম কুলছম বগম আবদুল লিতফ বপারী Ward No. 05 1827045561 ভা ািরয়া পৗরসভা

733 01790056587 19507911411810556 আ লু লিতফ হাওলাদার কদবানু িবিব হাজী আ লু হািকম হাওলাদার Ward No. 05 1760691654 ভা ািরয়া পৗরসভা

734 01790056590 19537911411811356 হনুফা বগম জয়নব িবিব মিফজ উ ন Ward No. 05 1793430487 ভা ািরয়া পৗরসভা

735 01790056607 19527911411811880 মাহা াদ ইউছব আলী িব াষ রােবয়া খাতন আ লু জ ার িব াস Ward No. 05 1767603154 ভা ািরয়া পৗরসভা

736 01790056609 19377911411810954 সুিফয়া খাতন সানা ব মনাজ উ ন হাওলাদার Ward No. 05 1782067805 ভা ািরয়া পৗরসভা

737 01790056611 19367911411811090 লাইলী বগম মেহ ন ছা মাঃ হােতম আলী জামা ার Ward No. 05 1771440633 ভা ািরয়া পৗরসভা

738 01790056613 19557911411811288 মেনায়ারা বগম রেবজা বগম িশরাজ উ ন হাওলাদার Ward No. 05 1728125406 ভা ািরয়া পৗরসভা

739 01790056615 19477911411811878 মাছাঃ আন জরা বগম আেমনা বগম রহমান ফিকর Ward No. 05 1990834441 ভা ািরয়া পৗরসভা

740 01790056617 19537911411810406 দেলায়ার খ কার শকুরন নছা মাসেলম আলী খ কার Ward No. 05 1786081617 ভা ািরয়া পৗরসভা

741 01790056724 19447911411000001 আ লু হক হাওলাদার আবরজান িবিব এফাজ উ ন হাওলাদার Ward No. 05 1745060565 ভা ািরয়া পৗরসভা

742 01790056725 19437911411810424 ির জয়া বগম ম জদা বগম আ লু আ জজ হাওলাদার Ward No. 05 1748987225 ভা ািরয়া পৗরসভা

743 01790056726 19287911411810382 আবদুল হািকম িব াস মািনক ব জয়ন ন িব াস Ward No. 05 1723408042 ভা ািরয়া পৗরসভা

744 01790056727 19561591905776148 মাঃ আবদুল আ জজ রিহমা খাতন শামসুল হক হাওলাদার Ward No. 05 1734734229 ভা ািরয়া পৗরসভা

745 01790057309 19327911411811018 হািলমা বগম রিহেমাে ছা মাছেলম তালুকদার Ward No. 05 1724911042 ভা ািরয়া পৗরসভা

746 01790057310 19377911411810863 আজাহার আলী হাওলাদার আেবদন নছা ওয়ােজদ আলী হাওলাদার Ward No. 05 1711006536 ভা ািরয়া পৗরসভা

747 01790057313 19527911411815434 ছােলহা রািহমা তারাব আলী Ward No. 05 1788359713 ভা ািরয়া পৗরসভা

748 01790057314 19577911411811789 আেলয়া বগম আেনায়ারা বগম খােলক সওদাগার Ward No. 05 1812576666 ভা ািরয়া পৗরসভা

749 01790057315 19497911411811039 িপয়ারা বগম রােবয়া খাতন হকুম আলী তালুকদার Ward No. 05 1830196869 ভা ািরয়া পৗরসভা

750 01790057316 19577911411810865 আনজমুান আরা মাখম খ কার অেহদ িসকদার Ward No. 05 1640601017 ভা ািরয়া পৗরসভা

751 01790057317 19557911411804213 মাঃ আ লু আউয়াল িব াস লাল বানু বগম জ, আহে দ Ward No. 05 1787837345 ভা ািরয়া পৗরসভা

752 02790030382 19377911459859123 িমনারা বগম আিমনা বগম মকেফর হাওলাদার Ward No. 05 1721031776 ভা ািরয়া পৗরসভা

753 01790059864 19587911483798535 মাছাঃ লাল ব  বগম ইরাতন নছা আতাহার আলী হাওলাদার Ward No. 05 1723643672 ভা ািরয়া পৗরসভা

754 01790059871 19587911483796551 মাছাঃ মেহ ন বগম মত প ী িবিব হােসম আলী হাওলাদার Ward No. 05 1723194914 ভা ািরয়া পৗরসভা

755 01790059907 19547911411802438 হেরকৃ  িব াস চ া বলী িব াস সীতানাথ িব াস Ward No. 05 1713712284 ভা ািরয়া পৗরসভা

756 01790064468 19527911435841931 মাঃ জয়নাল খান মাছাঃ রােকয়া বগম মাঃ হােমজ খান Ward No. 05 1710122064 ভা ািরয়া পৗরসভা

757 01790064546 19567911471868350 মিহমন িবিব হািকমুন নছা ফজলু মু ী Ward No. 05 1870085594 ভা ািরয়া পৗরসভা

758 01790065786 19567911411810570 আলতাফ হাসাইন হাওলাদার নুর বানু ধিলল উ ীন হাওলাদার Ward No. 05 1703334016 ভা ািরয়া পৗরসভা

759 01790065789 19587911411804762 আেলয়া বগম রিহমুন নছা মহ ত আলী হাওলাদার Ward No. 05 1731092720 ভা ািরয়া পৗরসভা

760 01790066808 19577911411808793 বগম জাহানারা রিহমা বগম হােসন আলী Ward No. 05 1766509317 ভা ািরয়া পৗরসভা

761 01790066830 19577911411812628 মাসাঃ খািদজা বগম সবুরজান িবিব আ লু খােলক Ward No. 05 1743143545 ভা ািরয়া পৗরসভা

762 01790069915 19437911423822567 মাফাে ল হােসন আিছমন মুনসুর আলী হাওলাদার Ward No. 05 1892440171 ভা ািরয়া পৗরসভা

763 01790023688 19327911411812208 রহমান তালুকদার নুরজাহান বগম হােসম তালুকদার Ward No. 06 1707676373 ভা ািরয়া পৗরসভা

764 01790023691 19547911411813047 মাঃ মাশােরফ হােসন ম হািকমুন নছা শাহাজু ন হাওলাদার Ward No. 06 1990317101 ভা ািরয়া পৗরসভা

765 01790023693 19357911411812797 মাঃ মাজাে ল হক জিরনা খাতন বে  আলী Ward No. 06 1735948273 ভা ািরয়া পৗরসভা

766 01790023695 19427911411812224 ছ ার হাওলাদার মইফুল িবিব কদম আলী হাওলাদার Ward No. 06 1775647393 ভা ািরয়া পৗরসভা



767 01790023697 19477911411813066 আঃ হািকম হাওলাদার মেহ ন নছা নবাব আলী হাওলাদার Ward No. 06 1318470693 ভা ািরয়া পৗরসভা

768 01790023699 19557911411812613 আ রু রহমান িসকদার আনজমুান নছা আজাহার উ ন িসকদার Ward No. 06 1781838088 ভা ািরয়া পৗরসভা

769 01790023701 19527911411812827 ইউনুছ িসকদার আেমনা খাতন মাছেলম আিল িসকদার Ward No. 06 1799245690 ভা ািরয়া পৗরসভা

770 01790023705 19477911411812388 জ ার ফরাজী ভানু বগম রব Ward No. 06 1793706427 ভা ািরয়া পৗরসভা

771 01790023707 19417911411812825 আ সু ছালাম িসকদার রেবজান িবিব শাহাদাত আিল িসকদার Ward No. 06 1726164870 ভা ািরয়া পৗরসভা

772 01790023711 19507911411813257 রাখাল চ  ম ল সারদা সু রী সারদা ম ল Ward No. 06 1723688093 ভা ািরয়া পৗরসভা

773 01790023714 19477911411812212  আ াব আলী িসকদার আেমনা িবিব রহম আলী িসকদার Ward No. 06 1757225485 ভা ািরয়া পৗরসভা

774 01790023715 19277911411812162 হকুম আলী মা া সানাই িবিব আরেশদ আলী মা া Ward No. 06 1725151252 ভা ািরয়া পৗরসভা

775 01790023718 19477911411812158 চান মা া আেমনা বগম কােছম আলী মা া Ward No. 06 1323431893 ভা ািরয়া পৗরসভা

776 01790023722 19367911411813037 আলতাপ হেসন জাহানারা বগম মকবুল আলী হাওলাদার Ward No. 06 1794292848 ভা ািরয়া পৗরসভা

777 01790023726 19477911411812624 মঃ খারেশদ আলম ফুল বানু আছমত আিল হাওলাদার Ward No. 06 1798606655 ভা ািরয়া পৗরসভা

778 01790023867 19477911411812833 আ লু লিতফ হাওলাদার পা বান িবিব আ ার উ ন হাওলাদার Ward No. 06 1732175912 ভা ািরয়া পৗরসভা

779 01790023868 19527911411812767 ছ ার িসকদার ফুল বানু হােছন আিল িসকদার Ward No. 06 1751271231 ভা ািরয়া পৗরসভা

780 01790023870 19477911411812672 মাঃ সাহাজাহান িসকদার রােবয়া বগম মিফজ উ ন িসকদার Ward No. 06 1795717386 ভা ািরয়া পৗরসভা

781 01790023871 19527911411813278 কা ন বপারী লাইলী বগম হােসম আলী বপরী Ward No. 06 1768984248 ভা ািরয়া পৗরসভা

782 01790023873 19517911411813038 জয়নাল আেবদীন আিছয়া বগম আরেশদ আলী হাওলাদার Ward No. 06 1728296050 ভা ািরয়া পৗরসভা

783 01790023874 19477911411812302 সেক ার মা া হােমতন িবিব মুজাফ্ফর মা া Ward No. 06 1792414095 ভা ািরয়া পৗরসভা

784 01790023875 19377911411812844 মাঃ আলফাজ উ ন ময়না বগম সানাম ন Ward No. 06 1810889643 ভা ািরয়া পৗরসভা

785 01790023876 19537911411812606 মাঃ আলাউ ন হাওলাদার মাছাঃ িবলেকজ বগম মৃত: শিফজউ ন হাওলাদার Ward No. 06 1712603709 ভা ািরয়া পৗরসভা

786 01790023877 19477911411812795 আঃ হাই আকন জিরনা খাতন রহম আিল Ward No. 06 1970441847 ভা ািরয়া পৗরসভা

787 01790023878 19417911411812902 ছালাম হাওলাদার আয়শা বগম চরাগ আলী হাওলাদার Ward No. 06 1323786300 ভা ািরয়া পৗরসভা

788 01790023879 19477911411812627 আ লু কােদর িসকদার সফুরা বগম আদন আলী িসকদার Ward No. 06 1792402872 ভা ািরয়া পৗরসভা

789 02790010280 19577911411812620 মধু িবিব আিছয়া বগম আ লু হক তালুকদার Ward No. 06 1876507160 ভা ািরয়া পৗরসভা

790 01790023882 19477911411813272 আ লু খােলক বপারী জিরনা বগম হােমজ উ ন বপারী Ward No. 06 1741743958 ভা ািরয়া পৗরসভা

791 01790023884 19537911411813152 িশ েতাষ বড়াল সািব ী রানী বড়াল ভারত চ  বড়াল Ward No. 06 1939104503 ভা ািরয়া পৗরসভা

792 01790023887 19437911411812149 আ লু ম ান লাল ব আলফাজ উ ন Ward No. 06 1771133478 ভা ািরয়া পৗরসভা

793 01790023890 19557911411812639 আ লু জিলল িসকদার আনজমুানেনছা আজাহার উ ন িসকদার Ward No. 06 1776614558 ভা ািরয়া পৗরসভা

794 01790023891 19447911411812515 অিনল চ  ঋিষ গালািপ ঋিষ ান কৃ  ঋিষ Ward No. 06 1761997566 ভা ািরয়া পৗরসভা

795 01790023894 19427911411812829 নু ল ইসলাম জামা ার মিত জান বগম আেনায়ার আিল জামা ার Ward No. 06 1735408472 ভা ািরয়া পৗরসভা

796 01790023897 19537911411813252 সুধীর িম ী সুরবালা িম ী যে র িম ী Ward No. 06 1930552026 ভা ািরয়া পৗরসভা

797 01790023901 19527911411812772 ছাহরাফ িসকদার সবুর জান িবিব করম আলী Ward No. 06 1757121403 ভা ািরয়া পৗরসভা

798 01790023903 19427911411813120 সুখর ন চ বত উ িদনী চ বত শারদা কা  চ বত Ward No. 06 1727756070 ভা ািরয়া পৗরসভা

799 01790023905 19527911411812762 আিমর আলী আিমেরানেনছা কাে র আলী হাওলাদার Ward No. 06 1735408562 ভা ািরয়া পৗরসভা

800 02790010313 19487911411812659 সতারা বগম বকুল বগম শাহা হাজী Ward No. 06 1324342062 ভা ািরয়া পৗরসভা

801 01790023935 19367911411813044 চ ন বানু বগম আেমনা খাতন দিলল উ ন আকন Ward No. 06 1770057518 ভা ািরয়া পৗরসভা

802 01790023943 19567911411812971 জয়নব বগম চান ব ফজলু হাওলাদার Ward No. 06 1770749498 ভা ািরয়া পৗরসভা

803 01790023945 19477911411813330 পা ল বালা শাি জগ ব ু Ward No. 06 1857058020 ভা ািরয়া পৗরসভা

804 01790023947 19577911411812699 আেলয়া বগম সাইফুল নাছা বগম ইসমাইল গাজী Ward No. 06 1761896550 ভা ািরয়া পৗরসভা

805 01790023948 19277911411812749 ছােলহা বগম জা াতন নছা আে ল আিল Ward No. 06 1742668894 ভা ািরয়া পৗরসভা

806 01790023951 19397911411812279 হােজরা বগম আেমনা খাতন নছার আলী হাওলাদার Ward No. 06 1874453028 ভা ািরয়া পৗরসভা

807 01790023952 19277911411813337 আেনায়ারা বগম মেহ ে ছা মিমন উ ন Ward No. 06 1931917371 ভা ািরয়া পৗরসভা

808 01790023953 19477911411812329 ফােতমা বগম রিহমন িবিব হকুম আলী হাওলাদার Ward No. 06 1317296987 ভা ািরয়া পৗরসভা

809 01790023957 19477911411813321 সুর বালা কমলা রানী সুেরন িসকদার Ward No. 06 1323428305 ভা ািরয়া পৗরসভা

810 01790023958 19427911411812220 আেনায়ারা বগম লাল ব হােছন হাওলাদার Ward No. 06 1909530627 ভা ািরয়া পৗরসভা

811 01790023962 19427911411812242 সানাব সেমরতবান আয়জু  সরদার Ward No. 06 1721347135 ভা ািরয়া পৗরসভা

812 01790023963 19377911411812332 আেনায়ারা বগম অমেরত িবিব লাল শরীফ হাওলাদার Ward No. 06 1925124321 ভা ািরয়া পৗরসভা

813 01790023967 19357911411813228 উিমলা রাণী জািমনী গরামী িগরী গরামী Ward No. 06 1987590652 ভা ািরয়া পৗরসভা

814 01790023970 19577911411813255 উিমলা রানী ময়না রানী গেনশ চ  িম ী Ward No. 06 1406191985 ভা ািরয়া পৗরসভা

815 01790023972 19427911411812831 ছােলহা বগম বানু বগম মেসল উ ন Ward No. 06 1728120582 ভা ািরয়া পৗরসভা

816 02790010346 19397911411813297 জাহানারা বগম ফুল বানু ইসমাইল হাওলাদার Ward No. 06 1740964117 ভা ািরয়া পৗরসভা

817 01790023989 19277911411812816 আেরাবজান মাজ ুিবিব অেহজ উ ন হাজী Ward No. 06 1725285802 ভা ািরয়া পৗরসভা

818 01790023991 19377911411812532 মিরয়ম িবিব ই জান বগম মেছল উ ন হাওলাদার Ward No. 06 1720376170 ভা ািরয়া পৗরসভা

819 01790023997 19577911411812472 আ ািদ রানী ি য় বালা িবেনাদ ঋিষ Ward No. 06 1531134981 ভা ািরয়া পৗরসভা

820 01790023999 19527911411812867 ফােতমা বগম জয়নব বগম মিফজরু রহমান Ward No. 06 1716956466 ভা ািরয়া পৗরসভা

821 01790024002 19527911411812298 আেনায়ারা বগম আ জমুনেনছা আনছার আকন Ward No. 06 1753556161 ভা ািরয়া পৗরসভা

822 01790024005 19377911411812735 শফালী বগম হায়াতন নছা আজাহার খিলফা Ward No. 06 1959481371 ভা ািরয়া পৗরসভা

823 01790024007 19377911411812401 সফালী সাহা ভাষানী সাহা অমূল  কুমার সাহা Ward No. 06 1723296028 ভা ািরয়া পৗরসভা

824 01790024012 19527911411812690 ছতারা বগম ছােহরা বগম তফেছর আিল মি ক Ward No. 06 1324305439 ভা ািরয়া পৗরসভা

825 01790024014 19527911411812425 বলা রাণী কমকার সুিশলা কমকার জিতন কমকার Ward No. 06 1725448930 ভা ািরয়া পৗরসভা

826 01790024015 19427911411812278 ির জয়া বগম আেমনা বগম নছার উ ীন হাওলাদার Ward No. 06 1323431360 ভা ািরয়া পৗরসভা

827 01790025992 19427911411813048 মাঃ লাল িময়া আকন সােমেতা বান হােতম আলী আকন Ward No. 06 1943549946 ভা ািরয়া পৗরসভা

828 01790026823 19577911411808605 দুলু বগম হােজরা বগম আফেছর হাং Ward No. 06 1919541253 ভা ািরয়া পৗরসভা

829 01790029809 19427911411812826 আইয়ুব আিল ফরাজী সহরা বগম তিফল উ ন Ward No. 06 1728948720 ভা ািরয়া পৗরসভা

830 01790029813 19437911411812536 হা ন ফরাজী নুর ভানু আ লু রব ফরাজী Ward No. 06 1738370883 ভা ািরয়া পৗরসভা



831 01790029818 19527911411812493 মন্ট কুমার কুলু সরজ ুবালা কুলু িনিশকা  কুলু Ward No. 06 1964795660 ভা ািরয়া পৗরসভা

832 01790029821 5050970648 মাঃ হা ন হাওলাদার মাম বান আছমত আলী হাওলাদার Ward No. 06 1715645056 ভা ািরয়া পৗরসভা

833 01790029824 19467911411813336 সুখ র ন রায় বেলাকা সু রী িবেনাদ িবহারী রায় Ward No. 06 1741500186 ভা ািরয়া পৗরসভা

834 01790029825 19527911411812169 আনছার মা া আেমনা বগম কােছম আলী মা া Ward No. 06 1756876667 ভা ািরয়া পৗরসভা

835 01790029828 19397911411812564 আ রু রিশদ ব াপাির কফ্ফুর জান লহাজ উ ন বপারী Ward No. 06 1794292860 ভা ািরয়া পৗরসভা

836 01790029832 19497911411812768 খিলল িসকদার আনজবুুে ছা আজাহার িসকদার Ward No. 06 1314546225 ভা ািরয়া পৗরসভা

837 01790029835 19457911411812732 মাঃ হােসন আলী হাওলাদার আরফূল িবিব জয়নউ ীন হাওলাদার Ward No. 06 1979896356 ভা ািরয়া পৗরসভা

838 01790029838 19537911411812136 আ লু গিন মা া উফুল িবিব বুজকু আলী Ward No. 06 1726121255 ভা ািরয়া পৗরসভা

839 01790029841 19357911411000003 ছিব রানী িতল মা রানী হলাদ চ  দাস Ward No. 06 1728804354 ভা ািরয়া পৗরসভা

840 01790029843 19477911411813316 ফিরদা বগম আিকমজান বগম অেহজউ ন বপারী Ward No. 06 1785929088 ভা ািরয়া পৗরসভা

841 01790029846 19527911411812635 আিছয়া খাতন ফুলব মাছেলম ফিকর Ward No. 06 1854965400 ভা ািরয়া পৗরসভা

842 01790029848 19527911411812740 িপয়ারা বগম আনজমুান বগম আনছার উ ন Ward No. 06 1786476061 ভা ািরয়া পৗরসভা

843 01790029853 19477911411814723 আবদুল গিন ফােতমা খাতন লহাজ উ ন মৃধা Ward No. 06 1714765498 ভা ািরয়া পৗরসভা

844 01790029854 19377911411814453 আ লু জলীল তালুকদার জয়েতান িবিব আ লু হািমদ তালুকদার Ward No. 06 1766506217 ভা ািরয়া পৗরসভা

845 01790029856 5526243984 মাঃ আঃ জিলল হািকম জান লহাজ উ ন বপারী Ward No. 06 1923770008 ভা ািরয়া পৗরসভা

846 01790029860 19577911411814414 কুলছম বগম নুরজাহান বগম মিমন উ ন মৃধা Ward No. 06 1765806346 ভা ািরয়া পৗরসভা

847 01790029862 19527911411814443 নুরজাহান বগম চান ব  বগম মনু হােসন হাওলাদার Ward No. 06 1797348079 ভা ািরয়া পৗরসভা

848 01790029865 19567911411813608 হািছনা ফুল ভানু মাতাহার আলী Ward No. 06 1718951899 ভা ািরয়া পৗরসভা

849 01790029868 19507911411879506 সেরা জনী হাওলাদার ি েরাদা সু রী রজনী হাওলাদার Ward No. 06 1779428796 ভা ািরয়া পৗরসভা

850 01790029872 19557911411814631 িকরন বালা ই মিত কািতক কমকার Ward No. 06 1722421491 ভা ািরয়া পৗরসভা

851 01790030619 19527911411813271 মাঃ লাকমান হােসন সুিফয়া বগম এফাজ উ ন বপারী Ward No. 06 1967546717 ভা ািরয়া পৗরসভা

852 01790030622 19567911411813021 িপয়ারা বগম সুিপয়া বগম তয়ব আলী হাওলাদার Ward No. 06 1791160431 ভা ািরয়া পৗরসভা

853 01790030627 19527911411812161 িপয়ারা বগম সয়তন নছা কাছাম আলী মা া Ward No. 06 1757152253 ভা ািরয়া পৗরসভা

854 01790034406 19477911411812707 হােজরা খাতন মেহ ন নছা নবালী হাওলাদার Ward No. 06 1645473096 ভা ািরয়া পৗরসভা

855 01790034410 19537911411812662 রািন বগম ল াতন নছা চেহর আলী হাওলাদার Ward No. 06 1786082280 ভা ািরয়া পৗরসভা

856 01790034411 19577911411812721 ছােলহা বগম হািলমা বগম হােমজ উ ন িসকদার Ward No. 06 1630575597 ভা ািরয়া পৗরসভা

857 01790034412 19577911411812730 রখা বগম ছােহারা খাতন আমেজদ ডা ার Ward No. 06 1905877593 ভা ািরয়া পৗরসভা

858 01790034413 19577911411812809 ছােলহা বগম আেমনা বগম কদম আলী হাওলাদার Ward No. 06 1934335886 ভা ািরয়া পৗরসভা

859 01790038251 19547931411215573 মাঃ শওকত হােসন জবুায়দা খাতন ইয়াকুব আলী হাওলাদার Ward No. 06 1703556654 ভা ািরয়া পৗরসভা

860 01790038252 19557911411812421 রানী বালা জািমনী রানী লিলত হালদার Ward No. 06 1724297138 ভা ািরয়া পৗরসভা

861 01790038255 19277911411812480 সরলা বালা দাস িবমলা দাস সুের  দাস Ward No. 06 1321489747 ভা ািরয়া পৗরসভা

862 01790038256 19477911411812146 নুরজাহান বগম সােমত িবিব লিতফ হাওলাদার Ward No. 06 1732436903 ভা ািরয়া পৗরসভা

863 01790038258 19557911411812195 আয়শা খানম হােজরা খাতন আতাহার উ ন কাজী Ward No. 06 1792411291 ভা ািরয়া পৗরসভা

864 01790038262 19577911411812742 কুলছম বগম সুক্কুরজান বগম কােছম ফিকর Ward No. 06 1758401244 ভা ািরয়া পৗরসভা

865 01790038265 19557911411812307 আলী হােসন হাওলাদার ফুলসুন িবিব ম ত আলী হাওলাদার Ward No. 06 1793705044 ভা ািরয়া পৗরসভা

866 01790038267 19397911411812406 আ েতাষ দাস রাজল ী দাস বস  কুমার দাস Ward No. 06 1793365938 ভা ািরয়া পৗরসভা

867 01790038271 19527911411812407 সু রী দাস পূিনমা দাস নারায়ন বািরক দাস Ward No. 06 1793423151 ভা ািরয়া পৗরসভা

868 01790038272 19547911411812408 মিন  নাথ দাস রাজ লি ন দাস বস  কুমার দাস Ward No. 06 1792962856 ভা ািরয়া পৗরসভা

869 01790038273 19577911411812609 জাহানারা বগম আ জেমান ফরমান িসকদার Ward No. 06 1715956676 ভা ািরয়া পৗরসভা

870 01790038277 19577911411813338 সািকরা বগম রিহমা খাতন আেফজ উ ীন Ward No. 06 1724542988 ভা ািরয়া পৗরসভা

871 01790038278 19577911411813003 মিরয়ম বগম চ ন ব হােসন মৃধা Ward No. 06 1782873978 ভা ািরয়া পৗরসভা

872 01790038280 19497911411812514 আরতী সাহা সুিমতা সাহা মেনা র ন সাহা Ward No. 06 1747728671 ভা ািরয়া পৗরসভা

873 01790038535 19537911411812967 িপয়ারা বগম আয়শা বগম খারেশদ আলী িসকদার Ward No. 06 1609112818 ভা ািরয়া পৗরসভা

874 01790038540 19514794514181795 মাঃ আ সু ছালাম হাওলাদার ফুলমিত সানাম উ ীন হাওলাদার Ward No. 06 1782150037 ভা ািরয়া পৗরসভা

875 01790045330 19477911411812481 কালাম ফরাজী কিরমুে ছা মিফজ উ ন ফরাজী Ward No. 06 1762040896 ভা ািরয়া পৗরসভা

876 01790045331 19477911411812559 রােকয়া বগম ছাহরা বগম আছমত আলী হাওলাদার Ward No. 06 1744111711 ভা ািরয়া পৗরসভা

877 01790045332 19537911411812757 তহিমনা বগম দেলায়ারা বগম ছােমদ তালুকদার Ward No. 06 1783779621 ভা ািরয়া পৗরসভা

878 01790045333 19577911411812800 শপািল বগম মেহর আরজু ছােদন আলী Ward No. 06 1644988569 ভা ািরয়া পৗরসভা

879 01790045336 19377911411812439 চায়না রানী শীল মলতী রানী শীল সিতশ চ  শীল Ward No. 06 1749147250 ভা ািরয়া পৗরসভা

880 01790057318 19537911411812204 মাঃ আঃ খােলক মা া রিহমন বগম দাদন আলী মা া Ward No. 06 1721654101 ভা ািরয়া পৗরসভা

881 01790057322 19527911411813196 কািলপদ িমি সুর বালা কািতক িমি Ward No. 06 1796974150 ভা ািরয়া পৗরসভা

882 01790057323 19527911411813189 িনমল চ  িম ী উিমলা রানী িম ী িনশী কা  িম ী Ward No. 06 1745974748 ভা ািরয়া পৗরসভা

883 01790057324 19577911411813191 মিলনা রানী সনীিত শ ামলাল িম ী Ward No. 06 1749856145 ভা ািরয়া পৗরসভা

884 01790057325 19577911411813013 জাহানারা বগম আেনারা িবিব খােসদ আলী হাওলাদার Ward No. 06 1731442776 ভা ািরয়া পৗরসভা

885 01790057326 19327911411000002 সােজদা বগম হায়তন িবিব আবুয়াল খােয়র আবদু াহ Ward No. 06 1726869585 ভা ািরয়া পৗরসভা

886 01790059866 19487911483790497 মাঃ ফুলিময়া হাওলাদার জিমনা খাতন আ লু ম জদ হাওলাদার Ward No. 06 1721772188 ভা ািরয়া পৗরসভা

887 01790059895 19487911411808892 হিরয়া লালেমান আছমত Ward No. 06 1878861385 ভা ািরয়া পৗরসভা

888 01790064337 19527911411811676 কািতক চ  দাস েজ রী সারধা চ  দাস Ward No. 06 1726481495 ভা ািরয়া পৗরসভা

889 01790064349 19527911411808560 চ নী বগম ছােলহা বগম মেফজ হাওলাদার Ward No. 06 1779368076 ভা ািরয়া পৗরসভা

890 01790064350 19527911411809553 মাঃ মায়াে ম হােসন আিম ে ছা মাঃ নােজম আলী  Ward No. 06 1715448361 ভা ািরয়া পৗরসভা

891 01790064353 19477911411814358 সাধনা রানী সুরিচ রানী ম ল মন  ম ল Ward No. 06 1827923897 ভা ািরয়া পৗরসভা

892 01790064354 19577911411813541 রােবয়া বগম ফুলজান খারেশদ বপারী Ward No. 06 1781973673 ভা ািরয়া পৗরসভা

893 01790064393 19567911411812438 নিমতা রানী কমকার অ না রানী কমকার জিত  নাথ কমকার Ward No. 06 1724021395 ভা ািরয়া পৗরসভা

894 01790064451 19407911471863013 মাছাঃ আিছয়া খাতন িবনা বগম লহাজ উ ন হাওলাদার Ward No. 06 1732160215 ভা ািরয়া পৗরসভা



895 01790064464 19577911435833077 আকিলমা বগম শামসুর নাহার মাদাে র মা া Ward No. 06 1948173601 ভা ািরয়া পৗরসভা

896 01790064728 19467911435843834 খিলল সরদার নূরজাহান মহ ত সরদার Ward No. 06 1748951252 ভা ািরয়া পৗরসভা

897 01790064737 19377911435841769 মালিত রানী িসকদার পা ল বালা দািড়কা নাথ সম ার Ward No. 06 1863075385 ভা ািরয়া পৗরসভা

898 01790065911 19567911411809334 মাহা দ আিম ল হক মিরয়ম িবিব মাহা দ আলী হাওলাদার Ward No. 06 1311021277 ভা ািরয়া পৗরসভা

899 01790065995 19487911411809998 আবদুল ছােমদ ফুলবানু কােছম আলী Ward No. 06 1759329409 ভা ািরয়া পৗরসভা

900 01790066726 19567911411814141 জাহা ীর ফরাজী সাহাভানু মাসেলম ফরাজী Ward No. 06 1714951028 ভা ািরয়া পৗরসভা

901 01790066727 19557911411814034 জিলল বপারী আিছয়া কাতন আফছার উ ন Ward No. 06 1312902422 ভা ািরয়া পৗরসভা

902 01790066730 19527911411813512 শামসুন নাহার হায়াতে সা সুলতান খিলফা Ward No. 06 1782423457 ভা ািরয়া পৗরসভা

903 01790066824 19587911423824759 িমরা রানী িম যয়া ী রানী কালী পদ তওয়াির Ward No. 06 1708115474 ভা ািরয়া পৗরসভা

904 01790066825 19557911423824758 শ াম সু র িম দগূােদিব দব্ সাদ িম Ward No. 06 1720548086 ভা ািরয়া পৗরসভা

905 01790066826 19597911423825240 স া রানী হমলতা মুত রাস মাহন Ward No. 06 1739959061 ভা ািরয়া পৗরসভা

906 01790066829 19557911411813264 রনু রানী রাধা রানী িনশীকা  সম ার Ward No. 06 1789171176 ভা ািরয়া পৗরসভা

907 01790070334 19527911411812765 নু ল ইসলাম আেরাবজান মাছেলম উ ন Ward No. 06 1766441315 ভা ািরয়া পৗরসভা

908 01790014358 19557911411813584 আেলয়া বগম আ জেতান এনছান উ ন Ward No. 07 1724715064 ভা ািরয়া পৗরসভা

909 01790014360 19397911411813594 সজ ন হাওলাদার জেহারা মহ ত আলী হাওলাদার Ward No. 07 1715361979 ভা ািরয়া পৗরসভা

910 01790014362 19357911411813578 মিরয়ম সােমত বান আসমত আলী বপাির Ward No. 07 1601103100 ভা ািরয়া পৗরসভা

911 01790014366 19507911411813605 সতারা আহমদ মিরয়ম হােতম আলী Ward No. 07 1910742600 ভা ািরয়া পৗরসভা

912 01790014372 19457911411813818 লিতফ ফরা জ কুলসুম বগম মনাজ ফরা জ Ward No. 07 1913629170 ভা ািরয়া পৗরসভা

913 01790014428 19477911411815091 হমােয়ত উ ন আেমনা খাতন মাহা দ িময়া Ward No. 07 1913579698 ভা ািরয়া পৗরসভা

914 01790014430 19377911411813460 শরফজান িবিব ছিকনা তজার উ ন বপারী Ward No. 07 1722065312 ভা ািরয়া পৗরসভা

915 01790014432 19522617239753520 মাঃ শাহ আলম হােজরা খাতন িলহাজ উ ন িব াস Ward No. 07 1316022921 ভা ািরয়া পৗরসভা

916 01790014434 19427911411813695 মাহা দ নােজম আলী জামা ার ফুল চান গগন আলী জামা ার Ward No. 07 1740790277 ভা ািরয়া পৗরসভা

917 01790014435 19537911411814135 মাসেলম উ ন খানঁ লাল ভানু জয়নাল আেবদীন Ward No. 07 1752672268 ভা ািরয়া পৗরসভা

918 01790014437 19427911411814149 কােদর বপারী আিকম জান অেহজ উ ীন Ward No. 07 1749648937 ভা ািরয়া পৗরসভা

919 01790014438 19547911411813791 দেলায়ারা দুধ মেহর িবিব এেলম উ ন Ward No. 07 1795451058 ভা ািরয়া পৗরসভা

920 01790014440 19507911411813776 হািমদা বগম রিহমা বগম হােসন ফরাজী Ward No. 07 1761067998 ভা ািরয়া পৗরসভা

921 01790014441 19377911411814210 সুিফয়া ফুলব মেফজ তালুকদার Ward No. 07 1760668748 ভা ািরয়া পৗরসভা

922 01790014443 19307911411814121 হািববুর রহমান রিহমা খাতন মিমন উ ন Ward No. 07 1873418035 ভা ািরয়া পৗরসভা

923 01790014445 19507911411814107 খােলক হাওলাদার চানব আলকাজ উ ন Ward No. 07 1752841595 ভা ািরয়া পৗরসভা

924 01790014446 19557911411814116 হািসয়া হােসন সমচানঁ িবিব গফুর ফরাজী Ward No. 07 1721807787 ভা ািরয়া পৗরসভা

925 01790014450 19527911411814056 আজীজ হাওলাদার ফােতমা বগম গফুর হাওলাদার Ward No. 07 1742120672 ভা ািরয়া পৗরসভা

926 01790014451 19527911411813511 হায়াতন নসা ছবুরা বগম মাহা দ Ward No. 07 1760948234 ভা ািরয়া পৗরসভা

927 01790014452 19487911411806402 মায়া রানী কমকার সুিশ কমকার িনদু কমকার Ward No. 07 1786573241 ভা ািরয়া পৗরসভা

928 01790014453 19477911411813788 হায়াতে ছা ছিকনা জ ার Ward No. 07 1814382010 ভা ািরয়া পৗরসভা

929 01790014454 19507911411813852 চানঁ িময়া নবী জ খাতন তােমজ উ ন Ward No. 07 1854181041 ভা ািরয়া পৗরসভা

930 01790014455 19477911411814691 মাঃ জয়নাল আেবদীন মিকেমন নছা র ব আলী হাওলাদার Ward No. 07 1786164043 ভা ািরয়া পৗরসভা

931 01790014456 19577911411813365 সিলনা বগম রােবয়া আ লু গফুর Ward No. 07 1786163713 ভা ািরয়া পৗরসভা

932 01790014457 19357911411814148 রিশদ বপারী আিকমজান ওহাজ উ ীন Ward No. 07 1927858937 ভা ািরয়া পৗরসভা

933 01790014459 19477911411813880 শােহবালী ফুলজান িবিব মানেছর আলী Ward No. 07 1918621900 ভা ািরয়া পৗরসভা

934 01790014461 19387911411813828 আবদুল হাই আকন ছিকনা মিফজ উ ন Ward No. 07 1760723435 ভা ািরয়া পৗরসভা

935 01790014469 19547911411814053 খািদজা বগম জােমনা খাতন ইউছপ বপারী Ward No. 07 1786131593 ভা ািরয়া পৗরসভা

936 01790014939 19477911411813740 হািলমা খাতন নছা িবিব নছার খিলফা Ward No. 07 1919439882 ভা ািরয়া পৗরসভা

937 01790014943 19477911411813986 জিলল হাওলাদার জািমনা খাতন হািববুর রহমান Ward No. 07 1703791892 ভা ািরয়া পৗরসভা

938 01790014946 19337911411813758 আ লু রা াক িময়া ছিকনা জ ার িময়া Ward No. 07 1947465415 ভা ািরয়া পৗরসভা

939 01790014949 19527911411814055 হািকম হাওলাদার ফুলভানু রহম হাওলাদার Ward No. 07 1312183464 ভা ািরয়া পৗরসভা

940 01790014952 19577911411818716 হািলমা বগম আছমাতন িবিব এরফান উ ন বপারী Ward No. 07 1795453028 ভা ািরয়া পৗরসভা

941 01790014955 19457911411814644 জগদীশ হালদার নিলতা হালদার জীেত  হালদার Ward No. 07 1311647427 ভা ািরয়া পৗরসভা

942 01790014957 19437911411813809 কিহনুর বগম কুলছম কােছম খিলফা Ward No. 07 1786163911 ভা ািরয়া পৗরসভা

943 01790014962 19557911411814103 সুরাতন নছা রিহমা বগম আসমত আলী Ward No. 07 1724006476 ভা ািরয়া পৗরসভা

944 01790014964 19377911411814437 পু  রানী েজশরী পাল কৃ  কা  পাল Ward No. 07 1752846563 ভা ািরয়া পৗরসভা

945 01790014973 19407911411813570 ছায়াতে ছা ছিকনা মনাজ সরদার Ward No. 07 1818950663 ভা ািরয়া পৗরসভা

946 01790014987 19497911411813621 হােজরা সানাব জয়ন ন শরীফ Ward No. 07 1726410750 ভা ািরয়া পৗরসভা

947 01790014996 19577911411813469 ছােলহা বগম ছিকনা রহম আলী বপারী Ward No. 07 1750359901 ভা ািরয়া পৗরসভা

948 01790015311 19477911411813598 জেবদা সুরতজান িবিব সেক ার আলী Ward No. 07 1985028567 ভা ািরয়া পৗরসভা

949 01790015319 19400125805334862 মাঃ তয়ব আলী খাতিন বগম মেফজ উ ন Ward No. 07 1794518580 ভা ািরয়া পৗরসভা

950 02790006810 19527911411813494 জােয়দা বগম ছিকনা মেফজ উ ন আকন Ward No. 07 1735465649 ভা ািরয়া পৗরসভা

951 02790006826 19527911411814023 মেনায়ারা বগম ময়ফুল বগম তােছন কািরকর Ward No. 07 1924320658 ভা ািরয়া পৗরসভা

952 02790006829 19527911411813543 মমতাজ বগম আিছয়া আলফাজ Ward No. 07 1892440142 ভা ািরয়া পৗরসভা

953 02790006832 19567911411813390 ফিরদা বগম ফুলবানু আ সু স ার ফরাজী Ward No. 07 1746440520 ভা ািরয়া পৗরসভা

954 02790006840 7802410527 সািফয়া বগম িনশা বগম ওয়ােজদ আলী বপারী Ward No. 07 1725573738 ভা ািরয়া পৗরসভা

955 02790006860 19537911411813807 ির জয়া বগম শামেছে ছা গফুর ফরাজী Ward No. 07 1764421988 ভা ািরয়া পৗরসভা

956 02790006864 19517911411813575 ফিরদা হায়ােতা ছা সুলতান খিলফা Ward No. 07 1865809131 ভা ািরয়া পৗরসভা

957 02790006869 19537911411814597 পু  রানী ই েরখা কু  িবহারী ম ল Ward No. 07 1786163635 ভা ািরয়া পৗরসভা

958 02790006875 19577911411814567 নহারা বগম চানব আে ল আলী Ward No. 07 1722288993 ভা ািরয়া পৗরসভা



959 01790030405 19407911411814212 আ লু খােলক ময়না হােমজ উ ন হাওলাদার Ward No. 07 1768378300 ভা ািরয়া পৗরসভা

960 01790030412 19577911411814197 ফিরদা বগম জােমনা বগম তানেজর আলী আকন Ward No. 07 1763966897 ভা ািরয়া পৗরসভা

961 01790030448 19527911411814637 িনমল কমকার হ বালা খাশাল কমকার Ward No. 07 1781972314 ভা ািরয়া পৗরসভা

962 01790030451 19553313067632462 আঃ বােরক বপারী জিরনা িবিব হােমজ আলী বপারী Ward No. 07 1753759140 ভা ািরয়া পৗরসভা

963 01790030453 19552694266781825 মাঃ নু ল ইসলাম আমিবয়া খাতন আবুল হােসম Ward No. 07 1741119603 ভা ািরয়া পৗরসভা

964 02790015100 19537911411814499 রিহমা খাতন নুরজাহান িবিব মকবুল আলী ফরাজী Ward No. 07 1797947444 ভা ািরয়া পৗরসভা

965 01790031230 19497911411813588 আ াব আিল সরদার কিরমজান আ লু সাবাহান সরদার Ward No. 07 1797804494 ভা ািরয়া পৗরসভা

966 01790031231 19492696828672017 মাঃ আ সু ছালাম আেমনা খাতন আ লু আ জজ িময়া Ward No. 07 1784347017 ভা ািরয়া পৗরসভা

967 01790031233 19457911411813593 খাদীজা বগম নুরজাহান আরব আিল খিলফা Ward No. 07 1797530630 ভা ািরয়া পৗরসভা

968 01790031234 19577911411814355 িব ু  ি য়া ল ী রানী দ িবিপন দ Ward No. 07 1724455019 ভা ািরয়া পৗরসভা

969 01790031239 19527911411813376 লুৎফুে সা বগম আেমনা বগম আ লু গফুর িময়া Ward No. 07 1980688802 ভা ািরয়া পৗরসভা

970 01790034415 19497911411813410 মাঃ ইি শ খিলফা রওশন আরা বগম হােমজ উ ন খিলফা Ward No. 07 1936975007 ভা ািরয়া পৗরসভা

971 01790034416 19477911411813878 রা জয়া িবিব কপূর জান লহাজ উ ন বপাির Ward No. 07 1966946487 ভা ািরয়া পৗরসভা

972 01790035405 19457911411814731 ফুল বালা জয় ল ী কািতক চ Ward No. 07 1321530932 ভা ািরয়া পৗরসভা

973 01790038227 19477911411816772 রিশদ মা া ব  জান বগম জবান মা া Ward No. 07 1310217816 ভা ািরয়া পৗরসভা

974 01790038547 19557911411814010 মাকুল বগম আিছয়া বগম জজআলী Ward No. 07 1794450089 ভা ািরয়া পৗরসভা

975 01790050161 19444214347528925 মাঃ ফজলুল হক িময়া মাসাঃ কিরমুন নছা খাতন আ সু সাবাহান িময়া Ward No. 07 1712636250 ভা ািরয়া পৗরসভা

976 01790050162 19557911411814111 সাইদুর রহমান জিমনা খাতন হােসন আলী Ward No. 07 1715836418 ভা ািরয়া পৗরসভা

977 01790050163 19557911411814901 মাঃ আ রু রিহম ির জয়া বগম আবদুল আ জজ হাওলাদার Ward No. 07 1781497204 ভা ািরয়া পৗরসভা

978 01790050164 2801255916 আ লু লিতফ হাওলাদার জয়ফুল িবিব মাদাে র হােসন Ward No. 07 1712165758 ভা ািরয়া পৗরসভা

979 01790050165 19457911411814642 অধীর দাস শাি  রানী নারায়ন দাস Ward No. 07 1953613528 ভা ািরয়া পৗরসভা

980 01790050166 19377911411813599 হােজরা আেমনা খাতন রিহমু ন মুনসী Ward No. 07 1726540889 ভা ািরয়া পৗরসভা

981 01790050167 19567911411813790 লিতফা বগম আিছয়া খাতন ফজরু Ward No. 07 1731506154 ভা ািরয়া পৗরসভা

982 01790050168 19507911411813777 কু ুছ খিলফা কপূর জান লহাজ উ ন Ward No. 07 1763655916 ভা ািরয়া পৗরসভা

983 01790050342 1496380625 পিরমল ম ল শাি অিনল ম ল Ward No. 07 1720850043 ভা ািরয়া পৗরসভা

984 01790050344 19577911411813396 আি য়া বগম গালবানু হােফজ উ ীন হাওলাদার Ward No. 07 1909842128 ভা ািরয়া পৗরসভা

985 01790050345 19527911411814005 কােদর হাওলাদার ফািতমা বগম মৃদ মেফজউ ন Ward No. 07 1717580571 ভা ািরয়া পৗরসভা

986 01790057327 19577911411813644 ফােতমা খাতে ছা মাসেলম শরীফ Ward No. 07 1998941918 ভা ািরয়া পৗরসভা

987 01790057333 19577911411813463 মাকসুদা বগম আিছয়া বগম মামতাজ উ ন কিবরাজ Ward No. 07 1715345839 ভা ািরয়া পৗরসভা

988 01790059858 19487911483786520 মাসাঃ হনুফা বগম চ  ভান িবিব জেরদ আলী ফরাজী Ward No. 07 1782553080 ভা ািরয়া পৗরসভা

989 01790059862 19547911411808061 শিফকুল আলম হাওলাদার কিহনুর বগম আ লু মা ান হাওলাদার Ward No. 07 1768774768 ভা ািরয়া পৗরসভা

990 01790059863 19537911411805316 আলমগীর জামা ার ছােলহা বগম দাদন আলী জামা ার Ward No. 07 1714220068 ভা ািরয়া পৗরসভা

991 01790059867 19567911411802340 হলাদ চ  িব াস হ লতা িব াস শশী ভষন িব াস Ward No. 07 1743432771 ভা ািরয়া পৗরসভা

992 02790032167 4195398237 ফিরদা বগম রােবয়া বগম আহ দ হাওলাদার Ward No. 07 1730284324 ভা ািরয়া পৗরসভা

993 01790064306 19527911435837437 জীেত  নাথ বড়াল িবেনাদীিন বড়াল চ  কা  বড়াল Ward No. 07 1746395569 ভা ািরয়া পৗরসভা

994 01790064308 19577911435843267 মাসাঃ ছােলহা বগম মাসাঃ আ জমুে ছা মেনায়ার হােসন Ward No. 07 1735032134 ভা ািরয়া পৗরসভা

995 01790064355 19577911411815168 রােকয়া আিমেরান নছা মিমন উ ন Ward No. 07 1758204267 ভা ািরয়া পৗরসভা

996 01790064356 19457911411814630 হিরপদ কমকার ি য়বালা উেপন চ Ward No. 07 1814382037 ভা ািরয়া পৗরসভা

997 01790064358 19477911411816455 সেয়াদ হাওলাদার আিমেরান নছা কােছমালী হাওলাদার Ward No. 07 1776533507 ভা ািরয়া পৗরসভা

998 01790065996 19510695111189398 মাঃ আখতা ামান মাসাঃ ন জবন নছা মাঃ আশরাফ আলী চাকদার Ward No. 07 1716940468 ভা ািরয়া পৗরসভা

999 01790066729 19557911411813440 রওেশানারা বগম সুিফয়া খাতন আঃ আ জজ িময়া Ward No. 07 1974350640 ভা ািরয়া পৗরসভা

1000 01790066818 1019626033 আ সু সালাম হাওলাদার জ াতন নছা আ সু ছােমদ হাওলাদার Ward No. 07 1738000054 ভা ািরয়া পৗরসভা

1001 01790066819 19577911411814722 নু ন নাহার বগম আি য়া বগম আ রু রব হাওলাদার Ward No. 07 1748530452 ভা ািরয়া পৗরসভা

1002 01790066820 19547911411813824 মােজদা বগম রিহমা নেছর উ ন Ward No. 07 1760779757 ভা ািরয়া পৗরসভা

1003 01790066828 19527911411812295 সামছ াহার বগম আি য়া খাতন হােচন হাওলাদার Ward No. 07 1705115884 ভা ািরয়া পৗরসভা

1004 01790066831 19524218427474441 মাঃ মাফাে ল আকন ন জরা বগম মাঃ আনছার উ ন আকন Ward No. 07 1818639227 ভা ািরয়া পৗরসভা

1005 01790069752 19570117757552913 তাজনাহার বগম রািবয়া খানম খা কার মাশােরফ হােসন Ward No. 07 1912922477 ভা ািরয়া পৗরসভা

1006 01790006836 19477911411815141 ছালাম রােবয়া গফুর Ward No. 08 1760905680 ভা ািরয়া পৗরসভা

1007 01790006839 19477911411815272 পু  রানী দাস জৗলািশ ঐি নী কুমার ম ল Ward No. 08 1728284642 ভা ািরয়া পৗরসভা

1008 01790006843 19477911411815503 চাে  আলী সােমতবান তারাব আলী Ward No. 08 1798700385 ভা ািরয়া পৗরসভা

1009 01790006870 19477911411815441 আি য়া আেমনা হােমজ উ ন Ward No. 08 1715367131 ভা ািরয়া পৗরসভা

1010 01790006875 19527911411816411 হািববুর রহমান আকন চ বান িবিব মাকেলছ উ ন আকন Ward No. 08 1733421392 ভা ািরয়া পৗরসভা

1011 01790006876 19227911411815113 ম জদ লালু িবিব করামত আিল Ward No. 08 1315987315 ভা ািরয়া পৗরসভা

1012 01790006877 19577911411816433 ছতারা বগম রােবয়া বগম মনাজউ ীন সরদার Ward No. 08 1758706721 ভা ািরয়া পৗরসভা

1013 01790006879 19527911411815185 হােজরা সুিফয়া আহেমদ Ward No. 08 1758731012 ভা ািরয়া পৗরসভা

1014 01790006884 19477911411815604 ছ ার সরদার শােতাবান িবিব আয়জউ ন সদার Ward No. 08 1955265244 ভা ািরয়া পৗরসভা

1015 01790006888 19457911411815209 আ লু মা ান জামা ার আিছয়া িবিব ম জদ জামা ার Ward No. 08 1797242624 ভা ািরয়া পৗরসভা

1016 01790006889 19277911411816357 ছােহরা বগম রেবজান বগম ছেফল উ ন হাওলাদার Ward No. 08 1740791998 ভা ািরয়া পৗরসভা

1017 01790006892 19557911411816690 জিলল হাওলাদার ফুলসন িবিব আয়মাজ ীন হাওলাদার Ward No. 08 1758706507 ভা ািরয়া পৗরসভা

1018 01790006893 19427911411816751 কুলছম বগম আয়শা িবিব শিফজ ী আকন Ward No. 08 1724660890 ভা ািরয়া পৗরসভা

1019 01790006895 19457911411815118 আ াব আলী আঞ্জয়ুারা খাতন হােসন আলী Ward No. 08 1950715862 ভা ািরয়া পৗরসভা

1020 01790006898 19427911411816364 পু  রানী ম ল িসলা রানী ভেপ  নাথ দ Ward No. 08 1793689708 ভা ািরয়া পৗরসভা

1021 01790006899 19327911411815173 শাহাবু ন গালাপজান বাবুজান Ward No. 08 1729770243 ভা ািরয়া পৗরসভা

1022 01790006902 19507911411816338 নুর মহ দ খান সেবজান বগম তােমছ খান Ward No. 08 1919257327 ভা ািরয়া পৗরসভা



1023 01790006903 19427911411816037 ত বালা িব াস সািব ী ন ী অন  কুমার ন ী Ward No. 08 1763364474 ভা ািরয়া পৗরসভা

1024 01790006906 19427911411815810 অমূল  কুমার শীল িহমা ীিন আ রাম শীল Ward No. 08 1794606145 ভা ািরয়া পৗরসভা

1025 01790006917 19577911411815356 পা ল হােমতন নছা মুজাফফর Ward No. 08 1768048899 ভা ািরয়া পৗরসভা

1026 01790006919 19477911411815460 আ জজ খান জাহরা রিহম ন খান Ward No. 08 1731093261 ভা ািরয়া পৗরসভা

1027 01790006921 19497911411815513 মমতাজ বগম ছরাতন নছা মনাজ ন হাওলাদার Ward No. 08 1892440181 ভা ািরয়া পৗরসভা

1028 01790006925 19477911411815595 আ াব আিল সরদার শােমেতাবান িবিব মারেশদ আলী সরদার Ward No. 08 1735170041 ভা ািরয়া পৗরসভা

1029 01790006928 19527911411815718 সািব ী রানী শীল মানু রানী শীল নেগন শীল Ward No. 08 1771484939 ভা ািরয়া পৗরসভা

1030 01790006933 19577911411815710 আেলা রানী দাস িবমলা সু রী নিলত দাস Ward No. 08 1749382159 ভা ািরয়া পৗরসভা

1031 01790006937 19327911411816703 সপুরা খাতন মত সবুরজান মাকেলজ ঘরামী Ward No. 08 1753298673 ভা ািরয়া পৗরসভা

1032 01790006940 19427911411815365 খােলক সরদার মােলকা মহ ত আলী Ward No. 08 1732363615 ভা ািরয়া পৗরসভা

1033 01790006946 19477911411816715 মহারাজ হাওলাদার সয়ফুল বগম সইেয়াদ আলী হাওলাদার Ward No. 08 1786135959 ভা ািরয়া পৗরসভা

1034 01790006950 19477911411816659 নুরজাহান বগম জয়নব বগম ম তালী হাওলাদার Ward No. 08 1728252881 ভা ািরয়া পৗরসভা

1035 01790006954 19527911411816769 আজাহার আলী হাওলাদার জিমনা খাতন হাচন আলী হাওলাদার Ward No. 08 1308604538 ভা ািরয়া পৗরসভা

1036 01790006962 19577911411816540 রােকয়া বগম বককুল িবিব আবদুল আলী হাওলাদার Ward No. 08 1723733472 ভা ািরয়া পৗরসভা

1037 01790006964 19497911411816417 অ ন দাস মায়া ল ী সুেরন দাস Ward No. 08 1786163670 ভা ািরয়া পৗরসভা

1038 01790006968 19537911411816084 শাহজাহান হাওলাদার মতজান বগম মহা াত আলী হাওলাদার Ward No. 08 1733552807 ভা ািরয়া পৗরসভা

1039 01790006970 19427911411816194 মেফজ খান কপপুর নছা বগম জতন খান Ward No. 08 1722043627 ভা ািরয়া পৗরসভা

1040 01790006973 19447911411815611 মাজাে ল সরদার নূর জাহান বগম মাতাহার সরদার Ward No. 08 1316601826 ভা ািরয়া পৗরসভা

1041 01790006977 19477911411815436 িপয়ারা আেনায়ারা তানেজর আলী Ward No. 08 1729738695 ভা ািরয়া পৗরসভা

1042 01790006980 19522693623680084 আ লু খােলক প ী িবিব খিবর উ ীন হাওলাদার Ward No. 08 1704728305 ভা ািরয়া পৗরসভা

1043 01790006983 19577911411815607 জাহানারা বগম আেনায়ারা বগম মাকেছদ আলী সরদার Ward No. 08 1775930820 ভা ািরয়া পৗরসভা

1044 01790006986 19327911411816099 রািবয়া বগম আেমনা খাতন নেছর আলী হাওলাদার Ward No. 08 1721535706 ভা ািরয়া পৗরসভা

1045 01790006990 19477911411815234 নুরজাহান বগম জ াতে ছা আ লু কােদর Ward No. 08 1786136884 ভা ািরয়া পৗরসভা

1046 01790006994 19517911411816095 শাজাহান আলী সরদার আেমনা খাতন ইসমাঈল সরদার Ward No. 08 1892440136 ভা ািরয়া পৗরসভা

1047 01790006998 19377911411816460  আ াব গাজী জিমনা খাতন জেতান গাজী Ward No. 08 1750082575 ভা ািরয়া পৗরসভা

1048 01790007002 19557911411815473 ইউনুচ খান ফুলেমেহর জয়নাল Ward No. 08 1704613778 ভা ািরয়া পৗরসভা

1049 01790007005 19327911411815608 মুনছর সরদার জিমনা খাতন গালাম আলী সরদার Ward No. 08 1747712956 ভা ািরয়া পৗরসভা

1050 01790007007 19307911411000002 মাসাঃ বগম লাল মান িবিব আফতার উ ন বপারী Ward No. 08 1748961145 ভা ািরয়া পৗরসভা

1051 01790007009 19527911411815360 হািদস সরদার বগম জয়নাল সরদার Ward No. 08 1741003947 ভা ািরয়া পৗরসভা

1052 01790007010 19327911411815121 আলতাব িময়া মিতজান লহাজ িময়া Ward No. 08 1720841517 ভা ািরয়া পৗরসভা

1053 01790007016 19127911411815237 সুিফয়া বগম সােম  বানু তিছল উ ন Ward No. 08 1782762375 ভা ািরয়া পৗরসভা

1054 01790007019 19377911411815172 বকুল মােলকা ইসলাম খানঁ Ward No. 08 1706498000 ভা ািরয়া পৗরসভা

1055 01790007029 19427911411815587 মহারাজ চাকদার জিরনা বগম কদম আলী চাকদার Ward No. 08 1734539460 ভা ািরয়া পৗরসভা

1056 01790007034 19577911411815486 ছতারা ছােলহা অেহজ Ward No. 08 1814382013 ভা ািরয়া পৗরসভা

1057 01790007762 19427911411816387 যাদব চ  সম ার সুরবালা সম ার রাধাগিব  সম ার Ward No. 08 1631901950 ভা ািরয়া পৗরসভা

1058 01790007770 19537911411815086 শাহআলম বপারী সুরাতনেনছা আমেজদ হােসন Ward No. 08 1831749357 ভা ািরয়া পৗরসভা

1059 01790007777 19527911411815371 মা াফা সরদার মােলকা মহ ত আলী সরদার Ward No. 08 1703206248 ভা ািরয়া পৗরসভা

1060 01790007788 19527911411815899 ফুল রানী দাস নিলতা রানী রায় অ য় কুমার রায় Ward No. 08 1970400525 ভা ািরয়া পৗরসভা

1061 01790007791 19337911411815910 লাবন  বালা ম ল ননী বালা রায় কৃ  কা  রায় Ward No. 08 1730208115 ভা ািরয়া পৗরসভা

1062 01790007798 19377911411815097 রািহলা জরাতন এরফান বপারী Ward No. 08 1754440467 ভা ািরয়া পৗরসভা

1063 01790007804 19477911411815341 নু ল ইসলাম সরদার জিরনা তওরান উ াহ সরদার Ward No. 08 1786117480 ভা ািরয়া পৗরসভা

1064 01790007808 19427911411815417 সকা ার ময়ফুল মিফজ উ ন Ward No. 08 1745292376 ভা ািরয়া পৗরসভা

1065 01790007818 19547911411816620 জােহদা বগম আ জতন নছা ম ান হাওলাদার Ward No. 08 1763918096 ভা ািরয়া পৗরসভা

1066 01790007822 19377911411815450 রােকয়া জ াতন দিলল উ ন Ward No. 08 1323632917 ভা ািরয়া পৗরসভা

1067 01790007837 19477911411816744 সফালী বগম রােকয়া বগম আইব আলী মা া Ward No. 08 1786147518 ভা ািরয়া পৗরসভা

1068 02790004048 19577911411816439 মেনায়ারা বগম খািদজা বগ আ লু আলী মি ক Ward No. 08 1777324575 ভা ািরয়া পৗরসভা

1069 02790004055 19577911411816591 চানঁ ব ফুলেসান আয়নাজ ী হাওলাদার Ward No. 08 1707762545 ভা ািরয়া পৗরসভা

1070 02790004059 19377911411816750 হািমদা বগম আ জমুন নছা হাচন গাজী Ward No. 08 1641509824 ভা ািরয়া পৗরসভা

1071 02790004060 19557911411816093 সুিফয়া বগম কিরমুে ছা বগম মাসেলম আলী হাওলাদার Ward No. 08 1873418014 ভা ািরয়া পৗরসভা

1072 02790004062 19477911411815151 ির জয়া বগম হােজরা ইমান উ ন Ward No. 08 1756290765 ভা ািরয়া পৗরসভা

1073 02790004070 19577911411815772 িফেরাজা বগম জয়েতান িবিব মৗজািল খে াকার Ward No. 08 1781975553 ভা ািরয়া পৗরসভা

1074 02790004084 19557911411816502 ফিরদা বগম আিমেরান বগম আমেজদ হাওলাদার Ward No. 08 1715369971 ভা ািরয়া পৗরসভা

1075 02790004089 19577911411815354 জাহানারা হােজরা আিমনউ ন িসকদার Ward No. 08 1786131241 ভা ািরয়া পৗরসভা

1076 02790004099 19427911411815449 লাল ব মেরাজান লহাজ উ ন Ward No. 08 1795452746 ভা ািরয়া পৗরসভা

1077 02790004107 19427911411816370 ই মিত রায় সুরবালা দ িনমাই দ Ward No. 08 1756448301 ভা ািরয়া পৗরসভা

1078 02790004110 19527911411815342 ির জয়া জিরনা কদম আলী চাকদার Ward No. 08 1786131413 ভা ািরয়া পৗরসভা

1079 01790023183 19557911411816394 জীবন দাস মায়া ল ী দাস সুেরন দাস Ward No. 08 1784875256 ভা ািরয়া পৗরসভা

1080 01790026058 19527911411816353 আ রু রহমান শখ ছােহরা খাতন হােচন আলী শখ Ward No. 08 1321530929 ভা ািরয়া পৗরসভা

1081 01790026070 19477911411815501 গালাপী ছােলহা তােফল ন Ward No. 08 1731136255 ভা ািরয়া পৗরসভা

1082 02790011725 19577911411802601 িপয়ারা বগম চান ব আ লু গিন সরদার Ward No. 08 1309167108 ভা ািরয়া পৗরসভা

1083 01790029767 19427911411811782 দুলু বগম জিরনা বগম আবদুল গিন খিলফা Ward No. 08 1731093852 ভা ািরয়া পৗরসভা

1084 01790031210 19377911411817323 কােসম মাল া লাল বড়ু রেহন মাল া Ward No. 08 1726447496 ভা ািরয়া পৗরসভা

1085 02790015904 19577911411817380 ল ী রায় আেলা রায় অমূল  রায় Ward No. 08 1733580663 ভা ািরয়া পৗরসভা

1086 02790015914 19427911411816684 লাল ব মায়া জান আবদুল হাওলাদার Ward No. 08 1757694786 ভা ািরয়া পৗরসভা



1087 01790031443 19427911411815487 ছ ার হাওলাদার রিহমা মনাজ উ ীন Ward No. 08 1758949897 ভা ািরয়া পৗরসভা

1088 01790031447 19407911411816058 িচ  র ন িব াস যমুনা বালা িব াস িসতা নাথ িব াস Ward No. 08 1730620011 ভা ািরয়া পৗরসভা

1089 01790031450 19327911411816103 মাফাে ল সরদার কিরমুে ছা বগম আেফজউ ন সরদার Ward No. 08 1704502217 ভা ািরয়া পৗরসভা

1090 01790032027 19547911411816043 মেনার ন িব াস দুলালী িব াস মাধব চ  িব াস Ward No. 08 1779998936 ভা ািরয়া পৗরসভা

1091 01790032028 19527911411815480 শাহাজাহান চ বান সানাম ীন Ward No. 08 1755143258 ভা ািরয়া পৗরসভা

1092 01790032029 19557911411816374 অ ন কুমার ম ল ফুলমালা ম ল অিনল চ  ম ল Ward No. 08 1783392043 ভা ািরয়া পৗরসভা

1093 01790032030 19477911411815254 মাঃ আ সু সালাম হাওলাদার ফািতমা বগম িসকা ার আলী Ward No. 08 1719488908 ভা ািরয়া পৗরসভা

1094 01790032031 19537911411815883 ননী গাপাল িব াস ি য় বালা িব াস হরলাল িব াস Ward No. 08 1721535709 ভা ািরয়া পৗরসভা

1095 01790032805 19497911411816048 িহরা লাল দাস পু  রানী দাস ধীের  নাথ দাস Ward No. 08 1323786643 ভা ািরয়া পৗরসভা

1096 01790032809 19577911411815665 সাভা রানী দাস রাধা রানী জানকী দাস Ward No. 08 1703098734 ভা ািরয়া পৗরসভা

1097 01790032812 19557911411816027 িমরন কুমার িব াস িব ু  ি য়া িব াস মিতলাল িব াস Ward No. 08 1317340081 ভা ািরয়া পৗরসভা

1098 01790032818 19527911411815469 জ ার হাওলাদার রিহেমাে ছা িমনহাজ উ ন Ward No. 08 1706651918 ভা ািরয়া পৗরসভা

1099 01790032828 19557911411816396 রাম কৃ  ম ল িশ  রানী অন  কুমার ম ল Ward No. 08 1786136561 ভা ািরয়া পৗরসভা

1100 01790032847 19577911411815612 ফািতমা বগম রােকয়া বগম আবুল হােসম খান Ward No. 08 1324332215 ভা ািরয়া পৗরসভা

1101 01790033185 19487911411815929 সুলতান হাওলাদার ফুলমন বগম জন উ ীন হাওলাদার Ward No. 08 1755914895 ভা ািরয়া পৗরসভা

1102 01790035386 19477911411815359 মাফাে ল সরদার ছফুরা আয়জ ন সরদার Ward No. 08 1721941709 ভা ািরয়া পৗরসভা

1103 01790035387 19527911411816200 হনুফা বগম মানব  িবিব রিফজ উ ন হাওলাদার Ward No. 08 1760541706 ভা ািরয়া পৗরসভা

1104 01790035417 19577911411816714 পা ল বগম হােমতন হােসম খা ঁ Ward No. 08 1777555474 ভা ািরয়া পৗরসভা

1105 01790036199 19567911471873376 তহিমনা বগম চ  বানু বগম আচমত আলী হাওলাদার Ward No. 08 1610798151 ভা ািরয়া পৗরসভা

1106 01790038213 19277911411816639 সেক ার আলী হাওলাদার ই াতন নছা সাহাজ ন হাওলাদার Ward No. 08 1710482457 ভা ািরয়া পৗরসভা

1107 01790038225 19587911411815943 ছিব রানী ম ল কানন বালা ম ল শ ামলাল ম ল Ward No. 08 1755930242 ভা ািরয়া পৗরসভা

1108 01790038229 19467911411816356 মাহা দ নুর ইসলাম হাওলাদার ফুলব  বগম মনাজ উ ন হাওলাদার Ward No. 08 1939119149 ভা ািরয়া পৗরসভা

1109 01790038230 19427911411816459 মাহা দ এছহাক হাওলাদার মিতজান িবিব মহ ত আলী হাওলাদার Ward No. 08 1756032058 ভা ািরয়া পৗরসভা

1110 01790038233 19517911411816008 জহরলাল িব াস কমলা সু রী িব াস ঠাকুর চাদঁ িব াস Ward No. 08 1567866916 ভা ািরয়া পৗরসভা

1111 01790038235 19527911411815938 সুশা  কুমার ম ল ি রদা সু রী ম ল হিরচরন ম ল Ward No. 08 1706133913 ভা ািরয়া পৗরসভা

1112 01790038236 19577911411816709 ির জয়া বগম শকুর জান িবিব শারাজ উ ন ফরাজী Ward No. 08 1904894857 ভা ািরয়া পৗরসভা

1113 01790038238 19527911411816422 আ াব আলী আকন হােমতন খাতন আকেছর আলী আকন Ward No. 08 1323633112 ভা ািরয়া পৗরসভা

1114 01790038239 19557911411815145 আবুয়াল ফরা জ সামচানঁ ওয়ােজদ আলী ফরা জ Ward No. 08 1741526594 ভা ািরয়া পৗরসভা

1115 01790038240 19517911411816005 পুতল রানী িব াস রনু বালা সমা ার যতী  নাথ সম ার Ward No. 08 1728329038 ভা ািরয়া পৗরসভা

1116 01790038241 19567911411815945 শ াম লতা হাওলাদার রাজ মালা িব াস িশব চ  িব াস Ward No. 08 1758147979 ভা ািরয়া পৗরসভা

1117 01790038242 19477911411815644 শংঙ্কুরী রানী দাস পু  রানী নকুল কুমার দাস Ward No. 08 1732440530 ভা ািরয়া পৗরসভা

1118 01790038365 19527911411816679 ইউনুচ আলী হাওলাদার ফুল ব মাহা দ আলী হাওলাদার Ward No. 08 1776523430 ভা ািরয়া পৗরসভা

1119 01790038549 19507911411815165 সতারা আেমনা মাহা দ বপারী Ward No. 08 1772450902 ভা ািরয়া পৗরসভা

1120 01790038550 19367911411815232 মাহা দ লাকমান হােসন রােবয়া মিমন উ ীন কিবরাজ Ward No. 08 1773094433 ভা ািরয়া পৗরসভা

1121 01790038551 19577911411815117 ির জয়া ছেহরা খাতন কােদর িসকদার Ward No. 08 1731219583 ভা ািরয়া পৗরসভা

1122 01790038660 19527911411816553 বকুল বগম চান ব  বগম আলফাজ উ ন হাওলাদার Ward No. 08 1770231473 ভা ািরয়া পৗরসভা

1123 01790040064 19567911411815939 কিবতা রানী ম ল পুতল রানী দাস ফু  কুমার দাস Ward No. 08 1708607966 ভা ািরয়া পৗরসভা

1124 01790040202 19577911411816480 আেনায়ারা বগম ফুলবািন আজাহার হাওলাদার Ward No. 08 1771469180 ভা ািরয়া পৗরসভা

1125 01790040204 19577911411816555 ভানু িবিব আেলকজান িবিব হােফজ উ ন হাওলাদার Ward No. 08 1300215895 ভা ািরয়া পৗরসভা

1126 01790040205 19527911411815755 রােধশ াম দাস িল বালা দাস শিতস চ  দাস Ward No. 08 1740646453 ভা ািরয়া পৗরসভা

1127 01790040207 19577911411815178 মেনায়ারা আয়শা হামদু তালুকদার Ward No. 08 1950659399 ভা ািরয়া পৗরসভা

1128 01790040208 19577911411816525 জাহানারা বগম কিরমুন নছা মেফজ উ ন হাওলাদার Ward No. 08 1323786338 ভা ািরয়া পৗরসভা

1129 01790040210 19437911411816527 হািলমা বগম আেমনা খাতন চাে  আলী হাওলাদার Ward No. 08 1756297660 ভা ািরয়া পৗরসভা

1130 01790040212 19497911411815742 সুের  নাথ পাল মন মিহনী পাল অভয় চরন পাল Ward No. 08 1736469978 ভা ািরয়া পৗরসভা

1131 01790040213 19587911411815682 স া রানী পাল হিরদাসী সন যাদব চ  সন Ward No. 08 1714420417 ভা ািরয়া পৗরসভা

1132 01790040215 19327911411816017 দুলাল চ  ম ল সানা রানী ম ল অন  কুমার ম ল Ward No. 08 1775709361 ভা ািরয়া পৗরসভা

1133 01790040216 19527911411815174 হািলমা খানম জয়ফুল ইসমাইল Ward No. 08 1799449652 ভা ািরয়া পৗরসভা

1134 01790040219 19537911411815966 মাঃ মিতয়ার রহমান আকন  গাল বানু বগম আেকজ উ ন আকন Ward No. 08 1317296866 ভা ািরয়া পৗরসভা

1135 01790040220 19577911411815171 রািশদা রািহমা নুরেমাহা দ Ward No. 08 1315987321 ভা ািরয়া পৗরসভা

1136 01790040223 19527911411816025 স য় কুমার িব াস ঊষা রািন িব াস অনুকুল চ  িব াস Ward No. 08 1748996932 ভা ািরয়া পৗরসভা

1137 01790040225 19407911411000002 মঞ্জ ুরানী ম ল মাতি িন রানী ম ল গাপাল চ  ম ল Ward No. 08 1311021253 ভা ািরয়া পৗরসভা

1138 01790040226 19477911411815442 আলী হােসন কিরেমাে ছা মিফজ উ ীন Ward No. 08 1795120018 ভা ািরয়া পৗরসভা

1139 01790042456 19577911411816155 তহিমনা বগম ছােলয়া বগম নু ল হক হাওলাদার Ward No. 08 1748954867 ভা ািরয়া পৗরসভা

1140 01790045313 19477911411815779 মাহামুদা বগম কুলছম িবিব কােছম খিলফা Ward No. 08 1761441198 ভা ািরয়া পৗরসভা

1141 01790045323 19527911411815216 রওশনারা লাল বানু তিমজ উ ন Ward No. 08 1724202519 ভা ািরয়া পৗরসভা

1142 01790045327 19527911411815191 হািকেমান নছা সানাব মাহা দ বপারী Ward No. 08 1760726522 ভা ািরয়া পৗরসভা

1143 01790045328 19557911411815122 ির জয়া খাতন আিছয়া খাতন কােছম সরদার Ward No. 08 1747854553 ভা ািরয়া পৗরসভা

1144 01790045349 19477911411816533 আ লু খােলক কাজী জািমনা খাতন খিবর উ ন কাজী Ward No. 08 1766735087 ভা ািরয়া পৗরসভা

1145 01790045352 19427911411816436 জাহা ীর হাওলাদার মদৃ আমজ ুিবিব হকুমালী হাওলাদার Ward No. 08 1741713977 ভা ািরয়া পৗরসভা

1146 02790024013 19577911411816159 সতারা বগম সরজান িবিব তােছন উ ন শরীফ Ward No. 08 1747694727 ভা ািরয়া পৗরসভা

1147 01790045369 19437911411808742 সািফয়া বগম আিকম জান লহাজ উ ন বপারী Ward No. 08 1786132617 ভা ািরয়া পৗরসভা

1148 01790052460 19514795121396615 আেমেরান বগম জয়নবী িবিব নছার হাওলাদার Ward No. 08 1814382024 ভা ািরয়া পৗরসভা

1149 01790056013 19577911411815357 শফালী হােজরা কােদর Ward No. 08 1740945903 ভা ািরয়া পৗরসভা

1150 01790056014 19547911411816079 তপন কুমার সন লাব্ন  বালা সন িবেনাদ িবহারী Ward No. 08 1737911332 ভা ািরয়া পৗরসভা



1151 01790057334 19497911411815871 মিন  নাথ িসকদার কুসুম কুমারী িসকদার উেপ  নাথ িসকদার Ward No. 08 1748423824 ভা ািরয়া পৗরসভা

1152 01790057339 19537911411815274 মাঃ জলুিফকার আলী কুলছম িবিব কােছম আলী খিলফা Ward No. 08 1760427955 ভা ািরয়া পৗরসভা

1153 01790057340 19562699501943558 মাঃ সুলতান হাওলাদার ময়মন িবিব লহাজউ ন হাওলাদার Ward No. 08 1302646484 ভা ািরয়া পৗরসভা

1154 01790057341 19527911411815132 গৗর  চ িদপালী চ কৃ  কুমার চ Ward No. 08 1736102299 ভা ািরয়া পৗরসভা

1155 01790057342 19557911411816382 সুভাষ চ  িব াস কমলা রানী সুেরস চ  িব াস Ward No. 08 1814382087 ভা ািরয়া পৗরসভা

1156 01790064545 19557911471867569 শািহদা বগম রােহলা বগম সয়দ আলী Ward No. 08 1750033568 ভা ািরয়া পৗরসভা

1157 01790065782 19567911411816450 শাজাহান খান শাহাবুন বগম ময়ন ন খান Ward No. 08 1629050412 ভা ািরয়া পৗরসভা

1158 01790066813 7345412808 ধীের  নাথ িব াস পূণ  ল ী িব াস সূযকা  িব াস Ward No. 08 1780505116 ভা ািরয়া পৗরসভা

1159 01790069466 19577911411816118 ছােলহা খাতন হািকমুে ছা বগম সরদার আলী খান Ward No. 08 1712266679 ভা ািরয়া পৗরসভা

1160 01790069467 19327911411816117 কাওসার উ ীন সরদার কদবানু বগম সাহাজউ ন সরদার Ward No. 08 1711166421 ভা ািরয়া পৗরসভা

1161 01790020380 19527911411817757 শাহজাহান হাওলাদার আিছয়া বগম ছ ার হাওলাদার Ward No. 09 1797400906 ভা ািরয়া পৗরসভা

1162 01790020385 19187911411818052 ছাকােয়ত হােসন হাওলাদার কুলছম বগম তােছন উ ন হাওলাদার Ward No. 09 1795509090 ভা ািরয়া পৗরসভা

1163 01790020390 19377911411817878 হােমদ হাওলাদার আেরাবজান বগম মা াজ উ ন হাওলাদার Ward No. 09 1771362206 ভা ািরয়া পৗরসভা

1164 01790020397 19527911411816667 ম জদ হাওলাদার উরফুল িবিব সানাম  হাওলাদার Ward No. 09 1715369857 ভা ািরয়া পৗরসভা

1165 01790020416 19377911411816879 আিমর আলী সরদার লল বড়ু মিমন উ ীন সরদার Ward No. 09 1704569002 ভা ািরয়া পৗরসভা

1166 01790020421 19527911411818023 আলমগীর িসকদার হােজরা বগম হােশম িশকদার Ward No. 09 1763644151 ভা ািরয়া পৗরসভা

1167 01790020426 19427911411817290 লাল িময়া হাওলাদার ফুল বড়ু আেফল উ ীন হাওলাদার Ward No. 09 1982710809 ভা ািরয়া পৗরসভা

1168 01790020429 19427911411816910 ছাবাহান হাওলাদার ছরােতান বানু কদম হাওলাদার Ward No. 09 1756222341 ভা ািরয়া পৗরসভা

1169 01790020434 19507911411818345 আ লু হক িব াস লাল ব কালু িব াস Ward No. 09 1737013559 ভা ািরয়া পৗরসভা

1170 01790020444 19527911411816410 আ লু ম ান হাওলাদার ির জয়া বগম হােশমলী হাওলাদার Ward No. 09 1715312552 ভা ািরয়া পৗরসভা

1171 01790020448 19427911411816626 ম আলী হাওলাদার উরফুল িবিব মাসেলম উ ীন হাওলাদার Ward No. 09 1738827661 ভা ািরয়া পৗরসভা

1172 01790020481 19527911411817374 সালাম হাওলাদার চ বান বগম আইয়ুব হাওলাদার Ward No. 09 1725548693 ভা ািরয়া পৗরসভা

1173 01790020482 19477911411818046 খােলক হওলাদার মােলকা বগম এেছন উ ীন হাওলাদার Ward No. 09 1788946072 ভা ািরয়া পৗরসভা

1174 01790020484 19327911411817184 মাছেলম হাওলাদার জয়ফুল িবিব আেছন উ ীন Ward No. 09 1726447400 ভা ািরয়া পৗরসভা

1175 02790008423 19577911411816967 ফুলবড়ু ময়ফুল িবিব আেফল উ ন Ward No. 09 1766960805 ভা ািরয়া পৗরসভা

1176 02790008426 19477911411818049 ছােহরা ময়মন হােতম গাজী Ward No. 09 1700881140 ভা ািরয়া পৗরসভা

1177 02790008428 19527911411816718 ছতারা বগম দুদ মেহর আচন শিরপ হাওলাদার Ward No. 09 1731513075 ভা ািরয়া পৗরসভা

1178 02790008430 19477911411818711 হািসনা বগম আেবজান িবিব মেছল উ ন খ কার Ward No. 09 1845161585 ভা ািরয়া পৗরসভা

1179 02790008435 19477911411817807 মেনায়ারা আিফয়া বগম এ াজ উ ন Ward No. 09 1771984430 ভা ািরয়া পৗরসভা

1180 02790009421 19577911411817229 পলাশ রানী দ কমলা দাস সুের নাথ Ward No. 09 1753716708 ভা ািরয়া পৗরসভা

1181 02790009425 19477911411818092 পু ু রানী সন িবজলী বালা দ মিন  লাল দ Ward No. 09 1727898629 ভা ািরয়া পৗরসভা

1182 02790009516 19477911411817182 নুরজাহান আি য়া খানতন রিহম খান Ward No. 09 1726447406 ভা ািরয়া পৗরসভা

1183 01790023131 19477911411818190 রব িসকদার রািবয়া বগম নূরেমাহা াদ িসকদার Ward No. 09 1752156378 ভা ািরয়া পৗরসভা

1184 01790023146 19557911411816050 িহরালাল ম ল আ ািদনী ম ল নরিসংহ ম ল Ward No. 09 1970867718 ভা ািরয়া পৗরসভা

1185 01790023169 19497911411817925 রা াক হাওলাদার ছরাতন বগম আবদুল ম জদ হাওলাদার Ward No. 09 1778984394 ভা ািরয়া পৗরসভা

1186 01790023175 19377911411818538 মাঃ আইউব আলী লাল ব কােছম আলী হাওলাদার Ward No. 09 1716319664 ভা ািরয়া পৗরসভা

1187 02790009539 19477911411817808 ির জয়া বগম সানাবান বগম িহ ুল উ ীন হাওলাদার Ward No. 09 1746683314 ভা ািরয়া পৗরসভা

1188 02790009541 19577911411817831 জােমনা বগম আিছয়া বগম কােছম হাওলাদার Ward No. 09 1775974846 ভা ািরয়া পৗরসভা

1189 02790009544 19527911411816575 আি য়া খাতন ময়না িবিব আয়জ ন ঘরামী Ward No. 09 1706685372 ভা ািরয়া পৗরসভা

1190 01790025953 19477911411818433 মাঃ ম সরদার সানা ব করমালী সরদার Ward No. 09 1785596002 ভা ািরয়া পৗরসভা

1191 01790025965 19577911411800651 মিরয়ম িবিব লালব হািমজ মাত র Ward No. 09 1781711387 ভা ািরয়া পৗরসভা

1192 01790026000 19377911411816973 লাল বানু ফুল বড়ু মুনসুর আলী Ward No. 09 1707762362 ভা ািরয়া পৗরসভা

1193 01790026063 19427911411817321 জয়ফুল িবিব আয়শা বগম আেফল ফরাজী Ward No. 09 1786131627 ভা ািরয়া পৗরসভা

1194 01790026809 19457911411818287 কানন বালা তর ীনী রাধা চরন Ward No. 09 1726512550 ভা ািরয়া পৗরসভা

1195 01790026832 19427911411817306 পা ল বগম সানাবান হােসম আলী হাওলাদার Ward No. 09 1739909451 ভা ািরয়া পৗরসভা

1196 01790029763 19557911411817449 শাহ আলম তালুকদার ময়না িবিব ছা ার তালুকদার Ward No. 09 1764210789 ভা ািরয়া পৗরসভা

1197 01790029773 19527911411818629 শাহাজাহান তালুকদার দুরতন নছা কা ন আলী তালুকদার Ward No. 09 1786136167 ভা ািরয়া পৗরসভা

1198 01790029779 19547911411818692 হািসনা বগম জয় ন নছা আফেছর তালুকদার Ward No. 09 1786164250 ভা ািরয়া পৗরসভা

1199 01790029785 19427911411817535 না া িমঞা মেহন বগম মুজাফ্ফার তালুকদার Ward No. 09 1797241849 ভা ািরয়া পৗরসভা

1200 01790029792 19507911411816897 এসকা ার আলী হাওলাদার হায়াতন নছা বিসর উ ন হাওলাদার Ward No. 09 1734617702 ভা ািরয়া পৗরসভা

1201 01790029796 19377911411817552 আেনায়ারা আি য়া খাতন মিমন িময়া Ward No. 09 1796346006 ভা ািরয়া পৗরসভা

1202 01790029801 19557911411818558 মাঃ হা ন অর রিশদ ম জবুন নছা আ লু জিলল মু Ward No. 09 1757730755 ভা ািরয়া পৗরসভা

1203 01790029805 19427911411818339 ছােলহা বগম জ াত বড়ু আফতার উ ন হাওলাদার Ward No. 09 1725125434 ভা ািরয়া পৗরসভা

1204 02790014581 19577911411818552 বগম ( বিব) সানা ব করম আলী সরদার Ward No. 09 1741640661 ভা ািরয়া পৗরসভা

1205 02790014622 19477911411818381 কিরমন নছা নুরজাহান আ জম  মুনসী Ward No. 09 1779387258 ভা ািরয়া পৗরসভা

1206 01790029977 19377911411818606 রসনা বগম জিরনা খাতন অেরচ আলী জমা ার Ward No. 09 1745566637 ভা ািরয়া পৗরসভা

1207 01790030393 19537911411818605 লুৎফর রহমান রসনা বগম হািফজ উ ন খ কার Ward No. 09 1758681623 ভা ািরয়া পৗরসভা

1208 01790030395 19527911411818388 আজাহার আলী হাওলাদার সানা ব তারাবািল হাওলাদার Ward No. 09 1981360183 ভা ািরয়া পৗরসভা

1209 01790030396 19327911411818411 মাহা দ আলী িময়া বানু িবিব কা ন িময়া Ward No. 09 1779387138 ভা ািরয়া পৗরসভা

1210 01790030398 19417911411818634 ছাবহান িসকদার কিরমুন নছা গফুর িসকদার Ward No. 09 1308681094 ভা ািরয়া পৗরসভা

1211 01790030463 19587911411817866 চান ব  বগম নুর বানু বগম কদম আলী আকন Ward No. 09 1758716636 ভা ািরয়া পৗরসভা

1212 01790030467 19227911411810880 হািলমা জিুমনা মুজাই িময়া Ward No. 09 1609949328 ভা ািরয়া পৗরসভা

1213 01790030473 19557911411817903 নেগন চ  হাওলাদার রাজল ী শরৎ চ  হাওলাদার Ward No. 09 1787591146 ভা ািরয়া পৗরসভা

1214 01790030481 19477911411818127 অমূল  হাওলাদার মানছা ািরকানাথ হাওলাদার Ward No. 09 1707024641 ভা ািরয়া পৗরসভা



1215 01790030483 19477911411817843 রিশদ হাওলাদার মইফুল বগম আহা দ হাওলাদার Ward No. 09 1798700334 ভা ািরয়া পৗরসভা

1216 01790031199 19177911411816904 ইউসুফ আলী হাওলাদার জেবদা বগম এ াজ উ ন হাওলাদার Ward No. 09 1923055470 ভা ািরয়া পৗরসভা

1217 01790031201 19507911411000002 কােদর রেবজান িবিব রিহম উ ন হাওলাদার Ward No. 09 1761430938 ভা ািরয়া পৗরসভা

1218 01790031202 19327911411818182 নূর মাহা দ হাওলাদার জেবদা বগম আরব আলী হাওলাদার Ward No. 09 1779422350 ভা ািরয়া পৗরসভা

1219 01790031203 19357911411818119 বলরাম সন লাবন  বালা সন গাপাল সন Ward No. 09 1744242850 ভা ািরয়া পৗরসভা

1220 01790031205 19477911411818103 মাদাে র হাওলাদার লালু িবিব ই ুল উ ীন হাওলাদার Ward No. 09 1308212004 ভা ািরয়া পৗরসভা

1221 01790031207 19427911411818355 মাহা াদ শাহআলম িব াস লাল ব হােসম িব াস Ward No. 09 1731849709 ভা ািরয়া পৗরসভা

1222 01790031209 19497911411817921 মাঃ নু ল হাই জেবদা বগম আেরাব আলী হাওলাদার Ward No. 09 1308212040 ভা ািরয়া পৗরসভা

1223 01790031212 19377911411817256 আ লু জ ার হাওলাদার রেবজান িবিব রিহমউ ীন হাওলাদার Ward No. 09 1738953114 ভা ািরয়া পৗরসভা

1224 02790015894 19577911411817166 ফ জলা বগম ফুলবড়ু মিফজরু রহমান িসকদার Ward No. 09 1741875587 ভা ািরয়া পৗরসভা

1225 02790015895 19477911411817195 মেনায়ারা বগম সবুর জান শাহাজু ন হাওলাদার Ward No. 09 1726452950 ভা ািরয়া পৗরসভা

1226 02790015912 19477911411817298 রােকয়া বগম হায়ােতান বিছর উ ন Ward No. 09 1736500772 ভা ািরয়া পৗরসভা

1227 02790015919 19277911411818107 মতজান বগম ফুলমিত বগম গগন মীরা Ward No. 09 1774263829 ভা ািরয়া পৗরসভা

1228 02790015922 19477911411816984 হাসেনয়ারা বগম হািলমা খাতন আ লু জ ার Ward No. 09 1814569477 ভা ািরয়া পৗরসভা

1229 02790015924 19427911411818518 পুতল রানী দাস সুচা  বালা সরকার সতীশ চ  দাস Ward No. 09 1712527086 ভা ািরয়া পৗরসভা

1230 01790032755 19577911411818074 চায়না রানী লাবন  বালা মেনার ন শীল Ward No. 09 1732796332 ভা ািরয়া পৗরসভা

1231 01790032766 19537911411818044 তয়ব আলী হাওলাদার লাল ব  িবিব কােছম আলী হাওলাদার Ward No. 09 1753308289 ভা ািরয়া পৗরসভা

1232 01790032778 19577911411818089 রানী বগম শফালী বগম এচাহাক আলী হাওলাদার Ward No. 09 1741028981 ভা ািরয়া পৗরসভা

1233 01790033189 19577911411817902 আভারানী হাওলাদার মায়া ল ী জািমনী কা  বরাগী Ward No. 09 1765082688 ভা ািরয়া পৗরসভা

1234 01790033195 19487911411815919 আ লু গিন হাওলাদার মিরয়ম বগম ধলুল উ ীন হাওলাদার Ward No. 09 1782506697 ভা ািরয়া পৗরসভা

1235 01790035403 19507911411000003 ফুল িময়া তালুকদার ছরাতন বগম লাল মাহন তালুকদার Ward No. 09 1764761653 ভা ািরয়া পৗরসভা

1236 01790035408 19397911411816933 সয়দ আলী হাওলাদার রয়মন িবিব বােছর উ ীন হাওলাদার Ward No. 09 1742975846 ভা ািরয়া পৗরসভা

1237 01790035409 19477911411816911 হািছনা বগম সূয বানু আলকাছ হাওলাদার Ward No. 09 1757494448 ভা ািরয়া পৗরসভা

1238 01790035410 19477911411816694 নু বগম তাফাজান িবিব তসার  হাওলাদার Ward No. 09 1756733862 ভা ািরয়া পৗরসভা

1239 01790035416 19577911411818441 জাহানারা বগম আেমনা খাতন মাছেলম খান Ward No. 09 1883934800 ভা ািরয়া পৗরসভা

1240 01790038207 19497911411817900 ফু  কুমার হাওলাদার মায়া ল ী মুকু  িবহারী হাওলাদার Ward No. 09 1323786327 ভা ািরয়া পৗরসভা

1241 01790038209 19477911411818174 অমূল  হাওলাদার মায়া ল ী মুকু  িবহারী হাওলাদার Ward No. 09 1323786337 ভা ািরয়া পৗরসভা

1242 01790038362 19397911411817186 আ জজ হাওলাদার শেফজান িবিব সানামু ন হাওলাদার Ward No. 09 1718199255 ভা ািরয়া পৗরসভা

1243 01790038455 2845111232 ম জদা বগম জিলল িবিব জয়তন িবিব Ward No. 09 1722823489 ভা ািরয়া পৗরসভা

1244 01790038457 19377911411817857 হােতম আলী িসকদার এরাতন িবিব মা াজ উ ীন িসকদার Ward No. 09 1701870860 ভা ািরয়া পৗরসভা

1245 01790038459 19377911411818414 আ লু বােরক হাওলাদার সুিফয়া খাতন আকেছর উ ন হাওলাদার Ward No. 09 1766195935 ভা ািরয়া পৗরসভা

1246 01790038462 19577911411818386 কিরমন নছা সানা ব তারাবািল হাওলাদার Ward No. 09 1721657827 ভা ািরয়া পৗরসভা

1247 01790038466 19477911411818334 মাঃ মহারাজ িব াস আরবজান িবিব আঃ ম জদ িব াস Ward No. 09 1751293269 ভা ািরয়া পৗরসভা

1248 01790038544 19427911411816640 সােহরা বগম লাল ব কদম আলী তালুকদার Ward No. 09 1749186336 ভা ািরয়া পৗরসভা

1249 01790038545 19477911411817530 মহারাজ খানঁ ময়মন িবিব হাসান আলী Ward No. 09 1778159946 ভা ািরয়া পৗরসভা

1250 01790038558 19477911411818306 পশন কিরমন মাহা দ জমা ার Ward No. 09 1782014440 ভা ািরয়া পৗরসভা

1251 01790038651 19577911411818302 জাহানারা আি য়া চানঁ িময়া িব াস Ward No. 09 1782011377 ভা ািরয়া পৗরসভা

1252 01790038652 19327911411818393 লাল ব ময়না আেকজ  আকন Ward No. 09 1752353352 ভা ািরয়া পৗরসভা

1253 01790038653 19487911411818320 আ সু ছ ার িব াস ন জরন সানাম ন িব াস Ward No. 09 1779387735 ভা ািরয়া পৗরসভা

1254 01790038655 19467911411817789 সেক ার আলী হাওলাদার জি লা খাতন মা াজ উ ীন হাওলাদার Ward No. 09 1758950896 ভা ািরয়া পৗরসভা

1255 01790038656 19507911411818572 জবন নছা সিকনা বগম গনী মা া Ward No. 09 1751019218 ভা ািরয়া পৗরসভা

1256 01790038658 19377911411817881 সুলতান হাওলাদার দুধেমেহর বগম গালামিল হাওলাদার Ward No. 09 1710178472 ভা ািরয়া পৗরসভা

1257 01790038662 19457911411817210 আিমর িসকদার উরফুল িবিব কিরম িসকদার Ward No. 09 1776594934 ভা ািরয়া পৗরসভা

1258 01790041237 19527911411818057 লাল ব আেবজান আকুব আলী হাওলাদার Ward No. 09 1778835278 ভা ািরয়া পৗরসভা

1259 01790045262 19557911411804362 দেলায়ার হােসন হাওলাদার রা জয়া বগম সামসু ন হাওলাদার Ward No. 09 1710338399 ভা ািরয়া পৗরসভা

1260 02790023979 19577911411817818 এলািচ বগম হািকমন নছা রিহম িশকদার Ward No. 09 1323776394 ভা ািরয়া পৗরসভা

1261 01790045285 19557911411818577 সুলতান খ কার দেলায়ারা বগম আমজাত খ কার Ward No. 09 1730488161 ভা ািরয়া পৗরসভা

1262 01790045287 19477911411817960 আেনায়ার হােসন কাজী লুৎেফার নছ আবদুল হােসম কাজী Ward No. 09 1318470820 ভা ািরয়া পৗরসভা

1263 01790045291 19557911411817913 নজ ল ইসলাম (মধু) সােমেতাবান বগম তােমজ উ ন হাওলাদার Ward No. 09 1793379746 ভা ািরয়া পৗরসভা

1264 01790045294 19497911411817271 জাফর হাওলাদার সানা ব হােসন আলী হাওলাদার Ward No. 09 1740748915 ভা ািরয়া পৗরসভা

1265 01790045301 19427911411817236 রমা রায় রনু পাল এেমশ পাল Ward No. 09 1712170059 ভা ািরয়া পৗরসভা

1266 01790045302 19507911411817170 হািলমা খাতন হািকেমান নছা তফেছর উ ীন হাওলাদার Ward No. 09 1736500662 ভা ািরয়া পৗরসভা

1267 01790045322 19527911411815775 আেলয়া বগম রিহমা খাতন অেহজ উ ন বপারী Ward No. 09 1716481031 ভা ািরয়া পৗরসভা

1268 01790045346 19527911411818027 সতারা বগম সিখনা বগম মনাজ উ ন িসকদার Ward No. 09 1739211058 ভা ািরয়া পৗরসভা

1269 01790052458 19527911411817865 আয়মন বগম আেমনা বগম অেহজ হাওলাদার Ward No. 09 1909625590 ভা ািরয়া পৗরসভা

1270 01790052459 19457911411818655 কিহনুর বগম জয়ফুল িবিব লাকমান মাওলানা Ward No. 09 1712796774 ভা ািরয়া পৗরসভা

1271 01790056525 19527911411817756 হািলমা বগম জিুমনা খাতন আতাহার তালুকদার Ward No. 09 1736799259 ভা ািরয়া পৗরসভা

1272 01790057343 19527911411818128 িকরন বালা সািব ী রানী রাজিবহারী হাওলাদার Ward No. 09 1736761465 ভা ািরয়া পৗরসভা

1273 01790057350 19527911411818026 নূরজাহান বগম তিক বগম নূর মাহা াদ িসকদার Ward No. 09 1726520212 ভা ািরয়া পৗরসভা

1274 01790057351 19477911411818009 জহরা বগম তাকাবজান নছা নুরমহ াদ িসকদার Ward No. 09 1318656488 ভা ািরয়া পৗরসভা

1275 01790057352 19452692619474330 মাঃ মধু িশকদার গালবানু বগম হযরত আলী িশকদার Ward No. 09 1746872668 ভা ািরয়া পৗরসভা

1276 01790057353 19547911411818446 আ সু সাবাহান িব াস ফুলব আ লু লিতফ িব াস Ward No. 09 1715714828 ভা ািরয়া পৗরসভা

1277 01790057354 19477911411816761 সাবাহান হাওলাদার সািহদা বগম সানাব কােছম আলী হাওলাদার Ward No. 09 1733811838 ভা ািরয়া পৗরসভা

1278 01790057355 19477911411817760 ির জয়া বগম আেবজান বগম হােচন হাওলাদার Ward No. 09 1312835995 ভা ািরয়া পৗরসভা



1279 01790057358 19427911411818290 সকা ার হাওলাদার হায়াতন নছা বিছর উ ন হাওলাদার Ward No. 09 1316602140 ভা ািরয়া পৗরসভা

1280 01790057359 19397911411817880 আজাহার খান আেলকমন িবিব এ াজ খা ঁ Ward No. 09 1781936392 ভা ািরয়া পৗরসভা

1281 01790057360 19477911411816971 হােমেতান িবিব ময়না িবিব মেছর উ াহ Ward No. 09 1755990737 ভা ািরয়া পৗরসভা

1282 01790057361 19387911411811352 হােজরা বগম জতিন আছমত আলী Ward No. 09 1758693623 ভা ািরয়া পৗরসভা

1283 01790059877 19507911411818561 আ লু মােলক িশকদার ছােলহা বগম আ লু ম জদ িশকদার Ward No. 09 1732675280 ভা ািরয়া পৗরসভা

1284 01790059886 19542692984634851 মাঃ আবু বকর িস ক মাছাঃ ম জতন বগম মাঃ আবুল হােসম Ward No. 09 1739610513 ভা ািরয়া পৗরসভা

1285 01790059890 19537911411818218 সয়দ আলী হাওলাদার লাল ব কােছম আলী হাওলাদার Ward No. 09 1307470657 ভা ািরয়া পৗরসভা

1286 01790059898 19577911423829268 ির জয়া বগম মেহ ন নছা মুজাহার মা া Ward No. 09 1718564436 ভা ািরয়া পৗরসভা

1287 01790059904 19507911411817785 মায়াে ম খ কার সাহা ভানু মাতাছ্েছর খ কার Ward No. 09 1707677852 ভা ািরয়া পৗরসভা

1288 01790059906 19527911411818527 ছােহরা বগম মিতজান বগম মহ ত আলী হাওলাদার Ward No. 09 1308211994 ভা ািরয়া পৗরসভা

1289 01790060946 19577911411818054 রা জয়া ছেমনা খাতন ফরমান িসকদার Ward No. 09 1608822291 ভা ািরয়া পৗরসভা

1290 01790061250 19477911411818018 আেলয়া বগম ফুল ব কলম খা ঁ Ward No. 09 1771485180 ভা ািরয়া পৗরসভা

1291 01790062045 19537911411817937 বাবুল কৃ  হাওলাদার কুমুিদনী িনিশকা  হাওলাদার Ward No. 09 1704856755 ভা ািরয়া পৗরসভা

1292 01790064327 19377911411817747 শামেছল হক হাওলাদার ফুল ব মাতাহার হাওলাদার Ward No. 09 1764903752 ভা ািরয়া পৗরসভা

1293 01790064417 19377911411818060 আিছয়া খাতন সুরাতন িবিব ওয়ােজদ আলী হাওলাদার Ward No. 09 1323431726 ভা ািরয়া পৗরসভা

1294 01790064453 19537911471867061 মাঃ আবুল হােসন কুলছম িবিব আঃ কােদর হাওলাদার Ward No. 09 1723393394 ভা ািরয়া পৗরসভা

1295 01790064718 19477911411818193 আিমরন বগম জেহারা বগম অেরচ আলী হাওলাদার Ward No. 09 1320613547 ভা ািরয়া পৗরসভা

1296 01790065785 19327911411817765 মা ান হাওলাদারর সেমতবান িবিব তােমজ উ ীন হাওলাদার Ward No. 09 1705829444 ভা ািরয়া পৗরসভা

1297 01790065912 19577911411817885 হািলমা বগম আ জতন নছা র ন খা ঁ Ward No. 09 1795119678 ভা ািরয়া পৗরসভা

1298 01790066083 19567911411803586 আলমগীর ইসলাম সুরাইয়া বগম আ াব আলী খলীফা Ward No. 09 1728883261 ভা ািরয়া পৗরসভা

1299 01790066809 19577911411817360 শফািল বগম ছরাতন িবিব বলােয়ত ফিকর Ward No. 09 1320305423 ভা ািরয়া পৗরসভা

1300 01790066810 19577911411818012 চাদঁ ভানু ফুল ভানু আলী উ া Ward No. 09 1752070316 ভা ািরয়া পৗরসভা

1301 01790066811 19567911411818211 বলােয়ত হােসন চৗধুরী আি য়া খাতন বজলুর রহমান চৗধুরী Ward No. 09 1976531464 ভা ািরয়া পৗরসভা

1302 01790066812 6856894784 মাঃ সুলতান জিমলা খাতন হােছন হাওলাদার Ward No. 09 1771954419 ভা ািরয়া পৗরসভা

1303 01790066827 19567911411818083 আবুল হােসন হাওলাদার জাহরা খাতন রহমান হাওলাদার Ward No. 09 1756663356 ভা ািরয়া পৗরসভা



িমক ন র উপকারেভাগীর ID উপকারেভাগীর NID/BRIS উপকারেভাগীর নাম মাতার নাম িপতার নাম ওয়াড ব াংক একাউ  না ার ইউিনয়ন

1 02790002733 19487911423819328 রওেশানারা বগম নূরজাহান অিছম উ ন হাওলাদার 1 1823368196 িভটাবািরয়া

2 02790002745 19477911423819345 হােজরা বগম মমতাজ বগম মা াজ উ ন 1 1823365619 িভটাবািরয়া

3 02790002750 19437911423819673 বকুল বগম আেমনা বগম মিমন উ ন হাওলাদার 1 1770361316 িভটাবািরয়া

4 02790003221 19547911423819529 মাসাঃ দােলায়ারা বগম জয়নব িবিব সুলতান জামা ার 1 1309167093 িভটাবািরয়া

5 01790005528 19377911423819359 দাদন আিল খা ঁ ভানু বগম আয়ন আিল খা ঁ 1 1741589832 িভটাবািরয়া

6 01790005529 19437911423820043 না ু উ ন হাওলাদার মধু িবিব মহা দ হাওলাদার 1 1309845589 িভটাবািরয়া

7 01790005530 19457911423819078 ফেতমা বগম ভানু িবিব তজ র আলী হাওলাদার 1 1700923366 িভটাবািরয়া

8 01790005535 19507911423819008 আ লু আ জজ হাওলাদার অমৃতজান িবিব মিমন উ ন হাওলাদার 1 1758671813 িভটাবািরয়া

9 01790005537 19577911423819794 নুর ভানু বগম জয়নব িবিব তােমজ হাওলাদার 1 1402310604 িভটাবািরয়া

10 01790005539 19407911423820136 মাছাঃ ছফুরা বগম আয়নব িবিব তরাব উ ন হাওলাদার 1 1732057969 িভটাবািরয়া

11 01790014462 19457911423819288 আিছয়া বগম জিুমনা খাতন ইউছব আলী 1 1703470561 িভটাবািরয়া

12 01790014465 19497911423819941 রােকয়া খাতন আিছয়া খাতন রেফজ উ ন িসকদার 1 1781000768 িভটাবািরয়া

13 01790014468 19407911423819363 মাছাঃ এনাচ ব ছােহরা খাতন আসমত আলী মা া 1 1761297854 িভটাবািরয়া

14 01790014470 19387911423819923 আ সু সাবাহান হাওলাদার কুলসুম িবিব িহ ুল উ ন হাওলাদার 1 1735243145 িভটাবািরয়া

15 01790014472 19407911423819541 আকা র আলী জ াতন িবিব মহ ত আলী 1 1779326878 িভটাবািরয়া

16 01790014473 19407911423819110 আ লু মােলক ফরাজী লাল বানু এমদাদ হােসন ফরাজী 1 1609554593 িভটাবািরয়া

17 01790014474 19507911423819570 মাঃ মাতােলব হাওলাদার ফুলব আবুল হাওলাদার 1 1766441175 িভটাবািরয়া

18 01790014478 19547911423819533 মাঃ মাখেলচর রহমান ছােলহা বগম আ লু কােদর জামা ার 1 1820195610 িভটাবািরয়া

19 01790014481 19477911423819064 মাঃ মাজাে ল ফিকর জি লা খাতন আ লু আলী হাওলাদার 1 1781947310 িভটাবািরয়া

20 01790014483 19537911423819995 মাঃ মািনক জামা ার হােজরা খাতন ম াপ জামা ার 1 1307955836 িভটাবািরয়া

21 01790014484 19487911423819932 আ লু জিলল জামা ার সিখনা খাতন মুতঃ জ ার জামা ার 1 1308818807 িভটাবািরয়া

22 01790014485 19437911423820336 আঃ হাই হাওলাদার শামসুেনছা বগম নূর মহা দ হাওরাদার 1 1712893551 িভটাবািরয়া

23 01790014486 19407911423819281 আবুল হােসন ডাকুয়া চান ব  িবিব ছােদর ডাকুয়া 1 1823368462 িভটাবািরয়া

24 01790014487 19537911423819671 মাঃ ম জবুর রহমান ছখীনা বগম কােছম আলী জামা ার 1 1704468028 িভটাবািরয়া

25 01790014488 19537911423819877 আ লু হািমদ জামা ার আেমনা খাতন জেবদ আলী জামাদার 1 1729856106 িভটাবািরয়া

26 01790014489 19487911423819847 মাঃ আ রু রহমান হাওলাদার কুলসুম িবিব িহ ুল উ ন হাওলাদার 1 1778680205 িভটাবািরয়া

27 01790014490 19537911423819862 মাঃ আবুল হােসম জামা ার জরােতান নছা ইউসুফ আলী জামা ার 1 1759263181 িভটাবািরয়া

28 01790014491 19477911423819074 আ লু মাতােলব হাওলাদার আিছয়া খাতন িহ ুল উ ন হাওলাদার 1 1746395756 িভটাবািরয়া

29 01790014492 19507911423819818 মাঃ আনসার আলী ফিকর আনজ ুিবিব মাঃ মাসেলম আলী ফিকর 1 1823365021 িভটাবািরয়া

30 01790014493 19407911423819278 আ লু হািলম হাওলাদার ছিকনা খাতন হােচন হাওলাদার 1 1793524164 িভটাবািরয়া

31 01790014494 4182270555 মাঃ আ সু সালাম কুলসুম িবিব িহ ুল উ ন 1 1736670318 িভটাবািরয়া

32 01790014495 19507911423819147 আ রু রিশদ ফরাজী ভানু িবিব তজা র আলী ফরাজী 1 1703333614 িভটাবািরয়া

33 01790014496 19487911423819383 ফুলব  বগম ভানু বগম মিফজ মৃধা 1 1752902490 িভটাবািরয়া

34 01790014497 19537911423819881 ছতারা বগম ম জরন বগম শিফজ ন হাওলাদার 1 1792161962 িভটাবািরয়া

35 01790014498 19557911423819394 রওশনা বগম ভানু বগম হােতম আলী ফিকর 1 1305542522 িভটাবািরয়া

36 01790014499 19557911423819352 মাহামুদা বগম আয়তন নছা দেলয়ার হােসন 1 1748724024 িভটাবািরয়া

37 01790014500 19527911423819058 এনাজ ব সানা ব আ লু সরদার 1 1767728532 িভটাবািরয়া

38 01790014502 19577911423819151 িমনারা বগম রিহেমান নছা মাখেছদ আিল চৗিকদার 1 1784595273 িভটাবািরয়া

39 01790014503 19407911423819274 হািলমা বগম আয়ফুল িবিব মাতাহার আলী জামা ার 1 1723463213 িভটাবািরয়া

40 01790014504 19557911423819181 মাঃ নূ ল ইসলাম জামা ার রােকয়া বগম খারেশদ আলী মু ী 1 1797188305 িভটাবািরয়া

41 01790014505 19507911423820072 আ লু খােলক জামা ার আ জমুন নছা মকবুল আলী জামা ার 1 1762132533 িভটাবািরয়া

42 01790014506 19487911423820166 মাছাঃ কদভানু বগম সাহাভানু বগম মুজাহার মীর 1 1789196885 িভটাবািরয়া

43 01790014507 19367911423819419 হােসম আলী হাওলাদার লিতফুন নছা ময়জ ীন হাওলাদার 1 1725903538 িভটাবািরয়া

44 01790014508 19387911423820047 আলতাব হােসন আকন ক না বগম আহা দ আিল আকন 1 1755010682 িভটাবািরয়া

45 01790014509 19457911423819334 আ লু আ জজ হাওলাদার ফুল ব  িবিব ছেবদ আলী হাওলাদার 1 1710760642 িভটাবািরয়া

46 01790014511 19537911423820144 আ লু খােলক ডাকুয়া ফুলব  িবিব সেকল উ ন 1 1795717119 িভটাবািরয়া

47 01790014512 19577911423820181 মাছাঃ মেনায়ারা বগম ইউনুস ব আবদুল আলী খান 1 1786422563 িভটাবািরয়া

48 01790014513 19587911423819974 মাছাঃ িমনারা বগম সােমত বান স ার হাওলাদার 1 1726485927 িভটাবািরয়া

49 01790014514 19557911423819400 নািছমা বগম কিরেমান নছা আমেজদ হাওলাদার 1 1753234271 িভটাবািরয়া

50 01790014515 19507911423819260 আ লু ম ান হাওলাদার জয়নব িবিব আ ছু ছ ার হাওলাদার 1 1712284320 িভটাবািরয়া

51 01790014516 19537911423820184 মাঃ মাফাে ল হাওলাদার আিছয়া খাতন আবু হািনফ 1 1700612316 িভটাবািরয়া

52 01790014517 19547911423820130 আ রু রব রারী মিরয়ম িবিব তারাবালী রারী 1 1716370974 িভটাবািরয়া

53 01790014518 19437911423819907 আ লু লিতফ হাওলাদার জয় ন িবিব আ রু রহমান হাওলাদার 1 1785841690 িভটাবািরয়া

54 01790014519 19527911423819830 আবদুল হািকম হাওলাদার আিকমন নছা হােমজ উ ন হাওলাদার 1 1735863629 িভটাবািরয়া

55 01790014520 19522694814910317 আঃ হক হাওলাদার আিকমন নসা হােমজ উ ন হাওলাদার 1 1783531020 িভটাবািরয়া

56 01790014521 19527911423819950 ম আলী জামা ার জিরনা বগম জজালী জামা ার 1 1609942480 িভটাবািরয়া

57 01790014522 19577911423820138 মাছাঃ ছােলহা বগম মিরয়ম নছা হােফজ উ ন মা া 1 1781235474 িভটাবািরয়া

58 01790014523 19427911423819103 আ লু হািমদ ফরাজী ভানু িবিব তজা র আলী ফরাজী 1 1746034745 িভটাবািরয়া

59 01790014524 19487911423819457 মাঃ জালাল উ ন হাওলাদার ফুল ব  িবিব ছেবদ আলী হাওলাদার 1 1715646792 িভটাবািরয়া

60 01790014525 19457911423819323 ছােলহা বগম ছরেমানা িবিব হােতম আলী হাওলাদার 1 1823365724 িভটাবািরয়া

61 01790014526 19527911423819203 আ সু সা ার িব াস সামসুে ছা আনসার িব াস 1 1741425612 িভটাবািরয়া

62 01790014527 19507911423819620 সুিনল কুমার িসকদার সািব  রানী তািরনী কা  িসকদার 1 1832111282 িভটাবািরয়া

বয়  ভাতােভাগীেদর তািলকা-িভটাবািড়য়া



63 01790014528 19497911423000002 আ লু বােরক হাওলাদার ফুলব  বগম ছেবদ আলী হাওলাদার 1 1785932121 িভটাবািরয়া

64 01790014529 19557617260503853 মাঃ আ লু হািলম জহরা খাতন আলকাজউ ীন 1 1819386700 িভটাবািরয়া

65 01790014530 19557911423819129 মাছাঃ সুিফয়া বগম শহর বানু আকা র মৃধা 1 1307776356 িভটাবািরয়া

66 01790014531 19537911423819871 িপয়ারা বগম সূয বানু জেবদ আলী বয়াতী 1 1731188838 িভটাবািরয়া

67 01790014532 19457911423819992 মাঃ মাশােরফ িমঞা আিছয়া খাতন মনু িমঞা 1 1778267116 িভটাবািরয়া

68 01790028282 19557911423819373 মাঃ আ রু রিহম সােমরতবান িবিব আ লু আলী হাওলাদার 1 1784609771 িভটাবািরয়া

69 01790028300 19547911423000005 মাঃ বােরক জামা ার রােকয়া বগম খারেশদ আলী 1 1837227279 িভটাবািরয়া

70 01790028316 19557911423819597 মাঃ রিশদ িসকদার ছামছেনছা বগম আিল হােসন িসকদার 1 1792402734 িভটাবািরয়া

71 01790028321 19557911423820172 মাঃ হা ন অর রশীদ জামা ার রিহমুন নছা আতাহার আলী জামা ার 1 1727645019 িভটাবািরয়া

72 01790028331 19527911423820170 মাঃ মা ফা জামা ার রিহমুন নছা আতাহার আিল 1 1719241706 িভটাবািরয়া

73 01790029797 19507911423819279 আয়শা বগম জেবদা খাতন বুরজকু আলী 1 1823366901 িভটাবািরয়া

74 01790032472 19427911423819522 আবদুল আ জজ জমা ার ফুল মেহর ইমান উ ন জমা ার 1 1789511314 িভটাবািরয়া

75 01790037356 19547911423819377 হমােয়ত বয়ািত সূয বান িবিব জেবদ আলী বয়ািত 1 1307470609 িভটাবািরয়া

76 01790037357 19547911423819079 আ লু হািলম আকন জিরনা বগম করামত আলী আকন 1 1729114561 িভটাবািরয়া

77 01790038960 19437911423819639 মাঃ মাকেলচ ফিকর মুধ মেহর তােফল উ ন ফিকর 1 1788793022 িভটাবািরয়া

78 01790038965 19477911423819813 আ াব আলী ফিকর জয়নব িবিব আজাহার আলী ফিকর 1 1786132670 িভটাবািরয়া

79 01790038970 19547911423820073 িপয়ারা বগম জিরমন নছা আছমত আলী 1 1778338141 িভটাবািরয়া

80 01790038975 19527911423820134 মাছাঃ ফিরদা বগম রােবয়া বগম আ লু ম জদ হাওলাদার 1 1759363206 িভটাবািরয়া

81 01790038977 19587911423820056 রােকয়া বগম জয়নব তােহর আলী জামা ার 1 1768539660 িভটাবািরয়া

82 01790038979 19537911423820151 মাঃ তাফাে ল হােসন ডাকুয়া সানা ব ছােদর আলী ডাকুয়া 1 1771044632 িভটাবািরয়া

83 01790039295 19497911423819828 হােজরা খাতন জ াতন নছা রেফজ উ ন িব াস 1 1753857406 িভটাবািরয়া

84 01790039812 19577911423819521 িমেসস শামসুন নাহার নুরজাহান বগম মুত আফেসর উ ন হাং 1 1756277720 িভটাবািরয়া

85 01790039813 19557911423819086 আ লু কিরম আকন জিরনা বগম করামত আলী আকন 1 1709230396 িভটাবািরয়া

86 01790039814 19557911423820341 মাঃ মাতােলব হাওলাদার সকুরা বগম নুর মহা াদ হাওলাদার 1 1724703551 িভটাবািরয়া

87 01790039863 19527911423819029 মাহা ুদ আিরফ হােসন জিরনা বগম আমজাদ হােসন আকন 1 1787591240 িভটাবািরয়া

88 01790048805 19507911423819286 আ জমুন নছা ময়ফুল িবিব মুজাহার তালুকদার 1 1724079477 িভটাবািরয়া

89 01790048807 19587911423820149 মাছাঃ রওশন আরা বগম জয়ফুল িবিব এচাহাক হাওলাদার 1 1723078211 িভটাবািরয়া

90 01790048808 19577911423819331 পা ল বগম মাজ ুিবিব ইয়াকুব আলী 1 1772396819 িভটাবািরয়া

91 01790048809 19477914779753391 রােহলা কিরেমান র ব আলী 1 1768367499 িভটাবািরয়া

92 01790048810 19407911423819617 ছতারা বগম হিবেরান নছা আজাহার আলী িসকদার 1 1795126108 িভটাবািরয়া

93 01790048811 19507911423819282 ছিফয়া বগম কিরেমান বগম ইউনুছ খান 1 1759505192 িভটাবািরয়া

94 01790048812 19537911423819808 ির জয়া খাতন চানব  িবিব সেক ার আলী হাওলাদার 1 1714671828 িভটাবািরয়া

95 01790050341 19557911423820089 আ রু রব হাওলদার লাল ব  িবিব নু ল হক হাওলদার 1 1773483884 িভটাবািরয়া

96 01790050346 19337911423819613 কুলছম বগম ব জান আেহজ উ ন হাওলাদার 1 1704180494 িভটাবািরয়া

97 01790050347 19557911423819261 সতারা বগম জিুমনা িবিব আলকাজ গাজী 1 1735504883 িভটাবািরয়া

98 01790050348 19537911423819878 গালাপজান বগম হােমদুন নছা সাইজ ন খা কার 1 1786126724 িভটাবািরয়া

99 01790050349 19437911423820470 মাছাঃ গালবানু জেুবদা খাতন হরমুজ আলী মাল া 1 1704589344 িভটাবািরয়া

100 01790050350 19557911423820178 মাছাঃ ছিফয়া বগম জােবদা বগম মাঃ জয়নু ন হাওলাদার 1 1772379385 িভটাবািরয়া

101 01790050352 19547911423819922 মাঃ আবু বকর িছ ক সামসুেনছা বগম আ লু আ জজ হাওলাদার 1 1316230223 িভটাবািরয়া

102 01790050353 19557911423819860 আ লু আ জজ জামা ার জিরনা খাতন জজালী জামা ার 1 1729532798 িভটাবািরয়া

103 01790050355 19577911423819075 ছােলহা বগম কিরেমান নছা রজব আলী রয়াতী 1 1756397585 িভটাবািরয়া

104 01790050357 19387911423828075 নুর মাহা দ িসকদার গােলজান আসমত িসকদার 1 1892547293 িভটাবািরয়া

105 01790050358 2802494316 মাঃ মাতােলব হােসন হাওলাদার অজান িবিব মিমন উ ন হাওলাদার 1 1842223670 িভটাবািরয়া

106 01790050359 19507911423819577 মাছাঃ ছতারা বগম রিহমা বগম আরব আলী ডাকুয়া 1 1762476008 িভটাবািরয়া

107 01790050360 19577911423819105 রা জয়া আ ার আেমনা খাতন তােছন উ ন আকন 1 1772393623 িভটাবািরয়া

108 01790050361 19487911423820195 মাছাঃ ফােতমা বগম জিুমনা বগম রােশদ মাল া 1 1707763047 িভটাবািরয়া

109 01790050362 19587911423819116 আেমনা বগম আেয়শা িবিব সেক ার হাওলাদার 1 1788648988 িভটাবািরয়া

110 01790050363 19407911423819111 মাছাঃ িস কুে ছা রােবয়া বগম আ লু হােমদ িসকদার 1 1710555581 িভটাবািরয়া

111 01790050364 19477911423819145 হােজরা িবিব জিরনা খাতন রিহম উ ন হাওলাদার 1 1786118124 িভটাবািরয়া

112 01790050365 19547911423819560 ম জেরান নছা আেলয়া বগম গহর আলী জামা ার 1 1772389710 িভটাবািরয়া

113 01790050366 4607094606 মাঃ আবদুল বােরক জমানদার চ মান কন আবদুল আ জজ জমানদার 1 1794122924 িভটাবািরয়া

114 01790056775 7315033683 মেনার ন দাস জ বালা দাস যে র দাস 1 1832193719 িভটাবািরয়া

115 01790065986 19587911423819162 জাহান আরা রিহমা খাতন মনাজ উ ন আকন 1 1717509729 িভটাবািরয়া

116 01790065987 19557911423820048 হািলমা খাতন আিছয়া খাতন সু র আলী হাওলাদার 1 1793225471 িভটাবািরয়া

117 01790065990 19567911423820046 ম আলী আিছয়া খাতন হািনফ 1 1793225399 িভটাবািরয়া

118 01790066212 19497911423819441 মাঃ িসরাজলু ইসলাম নেবজান িবিব আহা াদ আলী ডাকুয়া 1 1711445856 িভটাবািরয়া

119 01790066731 19477911423819526 আিমেরান বগম ফুলেমেহর বগম হােসন হাওলাদার 1 1747319353 িভটাবািরয়া

120 01790066732 19387911423819180 শহর বানু গােল নুর আরব আলী হাওলাদার 1 1823368206 িভটাবািরয়া

121 01790015735 19577911423820827 শফালী রানী িবিচ  রানী দেব নাথ দ 2 1601239712 িভটাবািরয়া

122 01790015739 19557911423820607 মাঃ হা ন হাওলাদার লুতফা বগম তানেজর আলী হাওলাদার 2 1732170827 িভটাবািরয়া

123 01790015745 19517911423820895 শাহ জাহান হাওলাদার হািলমুন বগম আবুল হােসম হাওলাদার 2 1713955428 িভটাবািরয়া

124 01790015748 19477911423820974 মাঃ ছাবাহান বয়াতী কাজী মুন ন া হােসম বয়াতী 2 1703984934 িভটাবািরয়া

125 01790015752 19477911423820954 বল চ  ভ হিরমিত ভ আিদত  চ  ভ 2 1790850738 িভটাবািরয়া

126 01790015757 19427911423820482 আ লু ছাবাহান তালুকদার গালাপজান িবিব মাবারক তালুকদার 2 1757263686 িভটাবািরয়া



127 01790015768 19487911423821195 আেমনা বগম লি  িবিব কােদম কিবরাজ 2 1782750977 িভটাবািরয়া

128 01790015773 19337911423820388 মাছাঃ আি য়া বগম লাল ব  িবিব ফজলুল রহমান আকন 2 1716048030 িভটাবািরয়া

129 01790015777 19377911423820779 রাম িব ু  ভ শরৎ কািমনী ভ কালী চরন ভ 2 1729548011 িভটাবািরয়া

130 01790015787 19447911423820976 শল বালা বসু ীমিত রানী ভ িবিপন চ  ভ 2 1731526670 িভটাবািরয়া

131 01790015790 19377911423820940 চ কা  সম ার ল ী ি য়া সমা ার মধুরা নাথ সমা ার 2 1721924320 িভটাবািরয়া

132 01790015793 19507911423820466 আ লু ম জদ জামা ার রােহলা খাতন মাদাে র আলী জামা ার 2 1775279871 িভটাবািরয়া

133 01790015795 19447911423000001 কানন বালা দবলা রানী নাগ রাখাল চ  নাগ 2 1795470299 িভটাবািরয়া

134 01790015798 19277911423820955 আে ল আলী বয়ািত হােছন বানু নুর মুহামাদ বয়াতী 2 1302245119 িভটাবািরয়া

135 02790007062 19527911423820986 মাছাঃ সুিফয়া বগম খািদজা বগম মাতাহার মাল 2 1873669462 িভটাবািরয়া

136 01790019711 19437911423821089 মাছাঃ ফুল ব মুত লাল ব জেবদ আলী হাওলাদার 2 1823368173 িভটাবািরয়া

137 01790019719 19427911423820723 খিলল হাওলাদার লাল ব এেছন উ ন হাওলাদার 2 1799888480 িভটাবািরয়া

138 01790019721 19467911423820856 আ লু আ জজ ফরা জ ছিকনা খাতন কােছম আলী ফরা জ 2 1304924699 িভটাবািরয়া

139 01790019724 19427911423820748 গােলনুর বগম নিসবন মাতাহার বপারী 2 1761431138 িভটাবািরয়া

140 01790019728 19437911423820855 নূর মহা দ ফরাজী ছিকনা খাতন কােছম আলী ফরাজী 2 1728540354 িভটাবািরয়া

141 01790019732 19377911423821115 মাঃ নূ ল ইসলাম মৃধা লালেমান মেহর উ ন মৃধা 2 1744363691 িভটাবািরয়া

142 01790019739 19547911423820493 তানেজর আলী হাওলাদার মিরয়ম বগম ফরমান উ াহ হাওলাদার 2 1770498018 িভটাবািরয়া

143 01790019763 19537911423821167 আ লু হািলম হাওলাদার মাসাঃ আমীর জান বগম মাঃ হরমুজ আলী হাওলাদার 2 1873409523 িভটাবািরয়া

144 01790019878 19477911423820686 শাি  র ন চ িতলক তমা রানী দেব  নাথ চ 2 1823366563 িভটাবািরয়া

145 01790019887 19557911423820738 আেনায়ারা বগম মিরয়ম িবিব কােসম বপারী 2 1754355904 িভটাবািরয়া

146 01790019905 19507911423820587 িবেরন চ বত পা ল বালা বনী মাধবতী চ বত 2 1748591673 িভটাবািরয়া

147 01790019912 19537911423820361 মাঃ কােছম মৃধা বানু বগম মেফজ মৃধা 2 1758177989 িভটাবািরয়া

148 01790019927 19557911423820759 িকরন বালা মজমুদার সুরধনী রায় কলাল রায় 2 1325396383 িভটাবািরয়া

149 01790019932 19427911423820717 আেমনা বগম সিখনা খাতন মাঃ আ রু জ ার জামা ার 2 1781962733 িভটাবািরয়া

150 01790019942 19372610413980591 মাঃ নূ ল ইসলাম সিখমুন িবিব কােশম আলী ফরাজী 2 1304632056 িভটাবািরয়া

151 01790019945 19387911423821063 আ রু রিশদ খানঁ মাছাঃ হায়াতন িবিব ওয়ােজদ আলী খান 2 1748591463 িভটাবািরয়া

152 01790019951 19577911423820362 মাছাঃ রওশন আরা বগম মাছাঃ রােবয়া খাতন লহাজ উ ন ফিকর 2 1704860049 িভটাবািরয়া

153 01790019965 19507911423821061 আ সু ছালাম খানঁ মাঃ জায়নব িবিব মাসেলম আলী খানঁ 2 1777324921 িভটাবািরয়া

154 01790019979 19427911423820871 মাঃ এজাহার আলী হাওলাদার চানব  িবিব করম আলী হাওলাদার 2 1915620771 িভটাবািরয়া

155 02790008364 19487911423820912 মাছাঃ সবুরা বগম জেবদা বগম করম আলী িসকদার 2 1873417969 িভটাবািরয়া

156 02790008392 19577911423820902 আেলেমান বগম চান ব হােমজ উ ন বয়ািত 2 1823366543 িভটাবািরয়া

157 01790029488 5995169033 িবরাজ মাহন চ ব পা ল বালা বনী মাধব চ ব 2 1748590957 িভটাবািরয়া

158 01790034333 19427911423820758 রাম নারায়ন মজমুদার সব  সু রী মজমুদার কালী চরন মজমুদার 2 1609949025 িভটাবািরয়া

159 01790034381 19467911423821180 মাঃ নােজম আলী মধৃা আেমনা বগম সুলতান আলী মধৃা 2 1730486128 িভটাবািরয়া

160 01790034383 19377911423820422 আেলয়া বগম ছিকনা িবিব হােশম ডাকুয়া 2 1735673871 িভটাবািরয়া

161 01790037358 19477911423820945 জেুবদা খাতন আিচয়া খাতন আরব আলী িসকদার 2 1823365432 িভটাবািরয়া

162 01790038980 19387911423821301 মাঃ তাফাে ল হােসন হাওলাদার জহরা খাতন মিমন উ ন হাওলাদার 2 1735456335 িভটাবািরয়া

163 01790038981 19477911423820554 গেনশ চ  ধর িগির বালা ধর রাজ িবহারী ধর 2 1321530993 িভটাবািরয়া

164 01790038982 19557911423821071 মাঃ ইছহাক খানঁ গালভানু বলােয়ত খানঁ 2 1323633211 িভটাবািরয়া

165 01790038988 19537911423820562 মাঃ কালাম হাওলাদার ফুকীেমান নছা আফছার উ ন হাওলাদার 2 1323633208 িভটাবািরয়া

166 01790038990 19357911423820669 চপলা রানী সুখ বাসী িনিশ কা  ভ 2 1725005477 িভটাবািরয়া

167 01790038993 19517911423820785 ভবন চ  মজমুদার িশ বালা মজমুদার শরৎ চ  মজমুদার 2 1610436201 িভটাবািরয়া

168 01790038994 19557911423820709 ল ন চ  ভ রজীনী ভ পয়ারী মাহন ভ 2 1712753415 িভটাবািরয়া

169 01790038996 19387911423820565 আ লু ম ান হাওলাদার ফুিকেমান নছা আফছার উ ন হাওলাদার 2 1715032917 িভটাবািরয়া

170 01790038998 19487911423820566 আ জমন নছা মিরয়ম িবিব মিমন উ ন তালুকদার 2 1716974497 িভটাবািরয়া

171 01790039000 19537911423820408 মাছাঃ হািলমা বগম হায়াতন নছা মাঃ মাবাে র িব াস 2 1728838485 িভটাবািরয়া

172 01790039004 19477911423821096 মাঃ সাহজাহান খানঁ অেমত জান আ জজ খানঁ 2 1718072036 িভটাবািরয়া

173 01790039005 19487911423820876 আ লু হািলম হাওলাদার সামসুন নাহার আঃ ছামাদ হাওলাদার 2 1739417390 িভটাবািরয়া

174 01790039815 19527911423820806 রাম লাল ভ সর জনী ভ িপয়ারী মাহন ভ 2 1823371442 িভটাবািরয়া

175 01790039816 19577911423820731 রবা রাণী চ ব শাভা রাণী রািধকা জীবন চ ব 2 1758299854 িভটাবািরয়া

176 01790039817 19587911423820664 আেনায়ারা বগম আিছয়া খাতন মাতাহার জামা ার 2 1314495562 িভটাবািরয়া

177 01790039819 19477911423820881 আকিলমা বগম জয়নুত মেফজ ডাকুয়া 2 1757045634 িভটাবািরয়া

178 01790039820 19547911423820699 মাধবী রানী িপংগলা রানী সতীশ চ  দ 2 1750168256 িভটাবািরয়া

179 01790039844 19527911423820775 িলিলমা ধর সুরৈধনী মজমুদার িবিপন চ  মজমুদার 2 1735505377 িভটাবািরয়া

180 01790039851 19507911423820874 আেনায়ারা বগম জয় ন িবিব আকুব আলী হাওলাদার 2 1762896100 িভটাবািরয়া

181 01790039853 19277911423820780 সুিনতী রানী ভ সুশীলা রানী দ সত  নারায়ন দ 2 1728540395 িভটাবািরয়া

182 01790050367 19548728201150473 মাঃ শাহজালাল খান অেম জান িবিব আ লু আ জজ খান 2 1710027790 িভটাবািরয়া

183 01790050369 19587911423821075 মাছাঃ সিলনা বগম জািমনা খাতন মেছর উ ন আকন 2 1787591470 িভটাবািরয়া

184 01790050370 19547911423820297 মাঃ তাকাে র আলী হাওলাদার আেমনা খাতন মনাজ উ ন হাওলাদার 2 1719635997 িভটাবািরয়া

185 01790050371 19357911423820556 হর কুমারী হমি  রায় নগর বাসী রায় 2 1728540383 িভটাবািরয়া

186 01790050372 19577911423820924 ছােলহা বগম ফুলব  বগম মুত সেক ার ডাকুয়া 2 1608126387 িভটাবািরয়া

187 01790050374 19557911423821294 মাসাঃ ির জয়া বগম ফিলমন নসা মুজাহার িশকদার 2 1717757416 িভটাবািরয়া

188 01790050550 19554795129498196 মাঃ শাহ আলম তালুকদার উে  কুলসুম মাঃ নু ল ইসলাম তালুকদার 2 1718209040 িভটাবািরয়া

189 01790053811 6885102043 মাঃ ম জবুর রহমান তালুকদার সুিফয়া বগম হাজী মানতাজ উ ীন তালুকদার 2 1835807520 িভটাবািরয়া

190 01790053892 19507911423820413 মাছাঃ শফািল হক নুরজাহান বগম মুজাহার খান 2 1763724477 িভটাবািরয়া



191 01790056652 19487911423820570 দাসী ভ সািব ী বসু গাপাল চ  বসু 2 1794568087 িভটাবািরয়া

192 01790056762 19452699237592358 অধীর ন চ বত অ কুন া িবরাজ মেহান চ বত 2 1752184545 িভটাবািরয়া

193 01790056778 19537911423821206 মাছাঃ পা ল বগম আয়ােতান িবিব ওয়ােজদ আলী খানঁ 2 1735630596 িভটাবািরয়া

194 01790058319 19507911423825233 উিমলা রানী সরলা বালা সুয কা  মজমুদার 2 1764329966 িভটাবািরয়া

195 01790059327 19577911471867402 সােজদা বগম মনু বগম তফেছর আলী গাজী 2 1742172689 িভটাবািরয়া

196 01790061660 19527911423820879 মেনায়ারা বগম জি লা খাতন হােছন িশকদার 2 1708641362 িভটাবািরয়া

197 01790064435 19487911471867120 ছােহরা বগম লাল ব এনতাজ উ ীন হাওলাদার 2 1710180488 িভটাবািরয়া

198 01790064440 19487911471865403 কুরজান বগম সানাব  বগম উ জর িশকদার 2 1736843819 িভটাবািরয়া

199 01790064676 19407911423821922 মাসাঃ জাহানারা বগম আিমনা িবিব হলালী উ ন িব াস 2 1720469374 িভটাবািরয়া

200 01790064684 19547911423829306 সুেশন চ  চ ব লাবন  রানী চ ব অতল চ ব 2 1710020383 িভটাবািরয়া

201 01790066735 19527911423820850 বকুল রানী সম ার নধা রী দিব নাথ দ 2 1714906552 িভটাবািরয়া

202 01790066736 19407911423820310 রােহলা বগম দুধ মেহর তিছমউ ন 2 1786506236 িভটাবািরয়া

203 01790066760 19567911423821131 মাঃ আবুল কালাম খানঁ মাছাঃ জয়নব িবিব মাসেলম আলী খানঁ 2 1759004278 িভটাবািরয়া

204 01790066765 19527911423820897 আেনায়ারা বগম আেমনা বগম মিমন কিবরাজ 2 1712079642 িভটাবািরয়া

205 01790004175 19477911423821974 মাছাঃ লাল বড়ু িবিব রেবজান িবিব আফতার উ ীন হাওলাদার 3 1842554362 িভটাবািরয়া

206 02790006018 19487911423821874 ছােহরা বগম ময়ফুল বগম আতাহার আলী বয়ািত 3 1301838702 িভটাবািরয়া

207 02790006041 19487911423821778 ফােতমা বগম রািহমা খাতন জয়নাল চৗিকদার 3 1608126429 িভটাবািরয়া

208 01790013441 19507911423821350 মাকেলজরু রহমান করফুল িবিব হােচন আলী হাং 3 1823370889 িভটাবািরয়া

209 01790013450 19527911423821954 মাঃ খিলল আকন শাহাবানু িবিব আসমত আলী আকন 3 1823370845 িভটাবািরয়া

210 01790013456 19487911423821999 আ লু খােলক মাছাঃ জি লা খাতন সিফউ ন ঢ়ারী 3 1823370841 িভটাবািরয়া

211 01790013469 19427911423000001 মাঃ মাবারক ফরাজী লাল ব  িবিব এেলম উ ন ফরাজী 3 1823371214 িভটাবািরয়া

212 01790014166 19487911423821488 আ লু খােলক জামা ার মাসাঃ এনাছ ব কােসম আলী জামা ার 3 1757678304 িভটাবািরয়া

213 01790014175 19487911423821473 মাঃ সকা ার গাজী মাসাঃ আেয়শা বগম মকবুল গাজী 3 1823371250 িভটাবািরয়া

214 01790014182 19427911423821584 মাঃ আলী আহ দ সিকনা বগম মুজহার আলী 3 1722389048 িভটাবািরয়া

215 01790014190 19487911423822021 মাঃ এনছান মা া জলমন িবিব আরব আলী মা া 3 1823371169 িভটাবািরয়া

216 01790014195 19527911423821322 মাঃ মা ফা িসকদার  আঞ্জমুেনায়ারা বগম মাসেলম আিল িসকদার 3 1719309285 িভটাবািরয়া

217 01790014200 19507911423821425 মাজাে ল হাক মাল া চান ব  িবিব আজাহার আলী মাল া 3 1996937352 িভটাবািরয়া

218 01790014208 19517911423821519 মাঃ আনছার ফরাজী আিমনা বগম হােসন ফরাজী 3 1873417948 িভটাবািরয়া

219 01790014215 19547911423822027 মাছাঃ আেলয়া বগম শাহাবানু মাদাে র আলী 3 1706213515 িভটাবািরয়া

220 01790014224 19337911423821783 আ লু ওহাব গাজী জিুমলা খাতন ছােমদ গাজী 3 1319605395 িভটাবািরয়া

221 01790014228 19327911423821588 মাঃ হােসম হাওলাদার মিরয়ম বগম ফরমান হাওলাদার 3 1608126375 িভটাবািরয়া

222 01790014231 19587911423821910 আিমেরান নছা ফােতমা বগম মকবুল হাওলাদার 3 1608126413 িভটাবািরয়া

223 01790014234 19507911423821712 মাঃ িফেরাজ খান লাইলী বগম কিরম খান 3 1708754592 িভটাবািরয়া

224 01790014237 19377911423821381 মাঃ ম আলী সিখনা খাতন হােচন হাওলাদার 3 1788648020 িভটাবািরয়া

225 01790014238 19427911423821431 আ াব আিল হাওলাদার ময়েমান নছা কােছম আিল 3 1823367847 িভটাবািরয়া

226 01790014243 19387911423821890 ইসমাইল হাওলাদার ময়ফুল িবিব আসর উ ন হাওলাদার 3 1305741829 িভটাবািরয়া

227 01790014245 19487911423821507 মাঃ আকা ার আলী ফরাজী আেমনা বগম হােসন আলী ফরাজী 3 1758831732 িভটাবািরয়া

228 01790014249 19477911423821338 আনছার উ ন িসকদার আিছয়া খাতন আেফজ উ ন িসকদার 3 1823371033 িভটাবািরয়া

229 01790014251 19487911423821881 জেবদা খাতন ছেবতন নছা সরাজ হাওলাদার 3 1823370745 িভটাবািরয়া

230 01790014261 19427911423821314 মাঃ তপসীর বয়াতী আি য়া খাতন আজাহার বয়াতী 3 1770495480 িভটাবািরয়া

231 01790014271 19467911423821725 মাঃ বলােয়ত হােসন গাজী চান বড়ু িবিব ছাদন আলী গাজী 3 1791752509 িভটাবািরয়া

232 01790014282 19527911423821565 মাসাঃ রেশানা বগম সামেছর নছা হােসম খান 3 1748788609 িভটাবািরয়া

233 01790014291 19427911423821533 মাঃ আবদুল রব সরদার হরবানু বগম এনেছর আলী সদার 3 1720841932 িভটাবািরয়া

234 01790014293 19547911423821527 মাঃ নু ল হক িব াস মাসাঃ আি য়া বগম মাতাহার হােসন িব াস 3 1782249726 িভটাবািরয়া

235 01790014297 19387911423821613 মাতাহার িশকদার লাল ব  িবিব শাহাদাৎ আলী িশকদার 3 1608126447 িভটাবািরয়া

236 01790014300 19537911423821768 আেলয়া বগম নুরজাহান বগম নুর মাহা দ আকন 3 1608126364 িভটাবািরয়া

237 01790014303 19557911423821521 মাঃ জাহা ীর গাজী হােমতন নছা হােসম গাজী 3 1748674399 িভটাবািরয়া

238 01790014309 19477911423821987 আয়শা বগম লাল ব রেফজ উ ন িসকদার 3 1716916955 িভটাবািরয়া

239 01790014311 19397911423821947 মাসাঃ ময়ফুল িবিব ফুলমিত বগম মানতাজ উ ন সরদার 3 1747693016 িভটাবািরয়া

240 01790014313 19377911423821434 কিরেমান নছা রােকয়া ইমান উ ন হাওলাদার 3 1823370826 িভটাবািরয়া

241 01790014317 19587911423821483 মাছাঃ শািফয়া বগম রখা বগম হােমজ উ ন হাওলাদার 3 1823371234 িভটাবািরয়া

242 01790014318 19387911423821840 মাঃ মাফাে ল সরদার আেমনা খাতন আমেজদ আলী সরদার 3 1726205854 িভটাবািরয়া

243 02790012073 19357911411813023 সামছন নাহার বগম চানব  বগম ছ ার হাওলাদার 3 1756827388 িভটাবািরয়া

244 01790026547 19487911423821668 আি য়া বগম নুরজাহান মাসেলম উ ন িসকদার 3 1608126445 িভটাবািরয়া

245 01790031090 19397911423000001 আি য়া খানম ফুলব  িবিব হােমজ উ ন মা া 3 1772606748 িভটাবািরয়া

246 01790031211 19577911423821936 মাছাঃ তহিমনা আেমনা িবিব আতাহার হাওলাদার 3 1781555926 িভটাবািরয়া

247 02790016573 19537911423828754 মাছাঃ তাসিলমা বগম হািলমা আ লু কিরম মু ী 3 1750704160 িভটাবািরয়া

248 01790033074 19537911423821917 রােকয়া বগম সানা ব আ লু আ জজ বপারী 3 1727367426 িভটাবািরয়া

249 01790039195 19527911423821534 মাছাঃ জহরা বগম মাছাঃ আেমনা বগম বুরজকু আলী হাওলাদার 3 1779407988 িভটাবািরয়া

250 02790021574 19581592039890294 জাহানারা বগম জা াতন নছা আতাহার মা া 3 1868647099 িভটাবািরয়া

251 01790039199 19327911423821422 আিছয়া খাতন চান ব আজাহার মা া 3 1735381818 িভটাবািরয়া

252 02790021579 19467911423821330 িপয়ার বগম খেতজান িবিব ইউনুচ আলী খান 3 1712261953 িভটাবািরয়া

253 01790039752 19477911423821414 রেজায়ান কা জ ই ােতান নছা হােশম কাজী 3 1609942489 িভটাবািরয়া

254 01790039879 19447911423821361 মাঃ িলয়াকত িসকদার লাল ব আমেজদ আিল িসকদার 3 1712210979 িভটাবািরয়া



255 01790039880 19527911423821353 শফালী বগম ছােমদা খাতন আ লু লিতফ মা া 3 1728792444 িভটাবািরয়া

256 01790050375 19527911423821382 পা ল বগম বানু িবিব হরমুজ হাং 3 1772538946 িভটাবািরয়া

257 01790050377 19577911423821415 রােকয়া খাতন লাল ব সােদরহাওলাদার 3 1772330042 িভটাবািরয়া

258 01790050378 19577911423821351 জািকয়া বগম ছােহরা খাতন মেছর িসকদার 3 1733299460 িভটাবািরয়া

259 01790050379 19587911423821839 হািচনা বগম নুরজাহান বগম রহমান গাজী 3 1772234319 িভটাবািরয়া

260 01790050380 19587911423821918 িহ ন নছা ফােতমা বগম অেজদ আলী িসকদার 3 1772329458 িভটাবািরয়া

261 01790050381 19557911423821627 মাঃ হািনফ হাওলাদার খােতমুন নসা হােমজ উ ন হাং 3 1724587606 িভটাবািরয়া

262 01790050383 19427911423821342 কিরমন নছা আিছয়া বগম নােজশ খান 3 1823370969 িভটাবািরয়া

263 01790050384 19577911423821952 মাসাঃ সতারা বগম ফােতমা বগম আজাহার আলী হাওলাদার 3 1610406719 িভটাবািরয়া

264 01790050385 19377911423821373 অিতফুল বগম সানবান িবিব মুত জ াত আিল বপারী 3 1323633209 িভটাবািরয়া

265 01790050386 19487911423822514 এনাজ ব পবান আেতর উ ন হাওলাদার 3 1609727004 িভটাবািরয়া

266 01790056749 19477911423821417 রওশন আরা বগম রেবজান িবিব লুৎফর গািছ 3 1718451377 িভটাবািরয়া

267 01790056750 19572694812068782 কুলসুম বগম আেমনা বগম আনসার আলী 3 1779708030 িভটাবািরয়া

268 01790056751 19577911423821416 ফ জলা খাতন ফুলব হােমজ মা া 3 1751252893 িভটাবািরয়া

269 01790056753 19327911423821571 মাছাঃ সামসুর নছা মাছাঃ আিছয়া খাতন আলী হাওলাদার 3 1790160012 িভটাবািরয়া

270 01790056754 19537911423821484 মাছাঃ আেনায়ারা বগম ইিতমন নছা তােফল আকন 3 1772766983 িভটাবািরয়া

271 01790056758 19477911423821447 সােজদা বগম সামচন নাহার আকা ার হাওলাদার 3 1741199411 িভটাবািরয়া

272 01790056759 19557911423821508 মাছাঃ বকুল বগম খেতজান বগম শরজান আলী 3 1750167974 িভটাবািরয়া

273 01790056761 19577911423821345 িবলিকস বগম নছা  বগম আজাহার বয়াতী 3 1725939761 িভটাবািরয়া

274 01790056772 19477911423823284 দীপালী রানী রায় উবাশী রানী কর গাপাল চ  কর 3 1736927470 িভটাবািরয়া

275 01790058620 19457911423821704 মাসাঃ সুিফয়া বগম নুরজাহান সয়দ আলী খান 3 1746395558 িভটাবািরয়া

276 01790059321 19497911471869290 মাঃ আ লু জ ার হাওলাদার হেরর নছা খাতন তজা ার আলী হাওলাদার 3 1789690616 িভটাবািরয়া

277 01790061838 19557911423821491 আবদুল মােলম জামা ার মাসাঃ এনাছ ব কােসম আলী জামা ার 3 1722295526 িভটাবািরয়া

278 01790061841 19337911423821708 আ লু হািকম মু ী সুরাতন নসা এেলম উ ন মু ী 3 1823370731 িভটাবািরয়া

279 01790064433 19587911471865530 সামছন নাহার রােবয়া বগম মিফজরু রহমান 3 1792005423 িভটাবািরয়া

280 01790064717 19537911423828745 মাসাঃ শামসুন নাহার বগম জাহরা খাতন সেক ার আলী হাওলাদার 3 1790271528 িভটাবািরয়া

281 01790064720 19465918474814725 ফিরদা বগম চানঁ বরন নছা সুলতান আলম গাজী 3 1611232840 িভটাবািরয়া

282 01790066206 19537911423821614 মাছাঃ হািসনা বগম আিছয়া হােতম আলী িসকদার 3 1750168261 িভটাবািরয়া

283 01790066213 19407911423821663 জােয়দা খাতন জেুমনা খাতন িসরাজলু ইসলাম 3 1724518865 িভটাবািরয়া

284 01790066215 19347911423821618 হাসেনয়ারা পা ল হািলমা খাতন আ লু ম জদ খান 3 1786127475 িভটাবািরয়া

285 01790066221 19567911423821555 মাছাঃ হািলমা বগম চান মেহর করম আলী হাং 3 1703886134 িভটাবািরয়া

286 01790004181 19387911423822524 রািবয়া খাতন নুরজাহান মাজাহার খা 4 1823374497 িভটাবািরয়া

287 01790004184 19517911423822698 মাঃ ম আলী হাওলাদার মাসাঃ কুলসুম বগম আজাহার আলী হাওলাদার 4 1737464339 িভটাবািরয়া

288 01790004185 19527911423822557 মাঃ হা ন মৃধা লালমন িবিব ওেজদ আলী মৃধা 4 1823367138 িভটাবািরয়া

289 01790004187 19437911423823292 বলােয়ত হাওলাদার লাল ব সিফজ উ ন হাওলাদার 4 1795762552 িভটাবািরয়া

290 01790004188 19437911423823287 িশলা বালা দাশ সুখদা বসু সুেরশ চ  বসু 4 1608126367 িভটাবািরয়া

291 01790004189 19477911423822718 অকুলজান আেয়রজান পরমান খা 4 1734581386 িভটাবািরয়া

292 01790004190 19257911423823010 জামিবলা বগম খািদজা বগম ম ত আলী হাওলাদার 4 1789511503 িভটাবািরয়া

293 01790004191 19527911423822666 আ লু খােলক আকন ছােলহা বগম আতাহার আলী আকন 4 1771953071 িভটাবািরয়া

294 01790004192 19427911423822892 মাসা ৎ চাদঁ সুলতানা রেবজান িবিব সজ ন গাজী 4 1823374573 িভটাবািরয়া

295 01790004193 19427911423822675 দেলায়ারা বগম মােলকা িবিব মাতাহার আলী আকন 4 1608126382 িভটাবািরয়া

296 01790004194 19477911423822817 মাসাঃ শািপয়া বগম লিতমন নছা আজাহার আকন 4 1729908775 িভটাবািরয়া

297 01790004195 19382697687541277 মাছাঃ ফােতমা খানুম মাছাঃ জিমলা বগম মাঃ ম জা আমজাদ আলী বগ 4 1864215526 িভটাবািরয়া

298 01790004196 19437911423822512 হা ন ফরাজী নুর বানু সকা ার ফরা জ 4 1727310384 িভটাবািরয়া

299 01790004363 19527911423822295 আ লু ম ান হাওলাদার জিমলা খাতন আলকাছ উ ন হাওলাদার 4 1792377067 িভটাবািরয়া

300 01790004364 19387911423823376 ম জরন বগম নুর বানু মমতাজ উ ন হাওলাদার 4 1823374505 িভটাবািরয়া

301 01790004373 19527911423822852 মাঃ ম আলী হাওলাদার চ  বানু হােসন আলী হাওলাদার 4 1795469594 িভটাবািরয়া

302 01790004375 19537911423822642 জিলল ফিকর ছরাতন িবিব মুজাহার আলী ফিকর 4 1823366561 িভটাবািরয়া

303 01790004401 19524795130528764 মাঃ রতন আলী হাওলাদার সিখনা িবিব ইনতাজ উ ন হাওলাদার 4 1608126381 িভটাবািরয়া

304 01790004404 19487911423822381 মাশােরফ ফিকর সুরাতে ছা মুজাহার ফিকর 4 1712151655 িভটাবািরয়া

305 01790004420 19477911423822836 আ রু রিশদ হাওলাদার আেমনা খাতন হােমজ উ ন হাওলাদার 4 1756205704 িভটাবািরয়া

306 01790004428 19537911423822969 মাশারফ হােসন আকন লতমন নছা বগম আজাহার উ ন আকন 4 1749888014 িভটাবািরয়া

307 01790004432 19387911423823255 ছাবাহান হাওলাদার নুরভানু বগম দিলল উ ন হাওলাদার 4 1795478297 িভটাবািরয়া

308 01790004440 19427911423822938 কানাই মজমুদার তর ীনী মজমুদার সূয কা  মজমুদার 4 1734908746 িভটাবািরয়া

309 01790004443 19277911423822753 মাঃ ম সরদার জািমনা খাতন রিফজ উ ন সরদার 4 1323786668 িভটাবািরয়া

310 01790004445 19477911423823011 জাহানুর বগম সবুরজান িবিব নােজম আলী হাওলাদার 4 1731102689 িভটাবািরয়া

311 01790004448 19357911423823039 মাছাঃ আিছয়া খাতন আয়শন িবিব নূর মহা দ হাওলাদার 4 1726876773 িভটাবািরয়া

312 01790004453 19477911423823458 মাঃ আ লু আ জজ রিহমা িবিব জয়নউ ন সরদার 4 1771484836 িভটাবািরয়া

313 01790004457 19477911423822962 আ লু খােলক হােজরা বগম জয়নাল আেবিদন হাওলাদার 4 1766962217 িভটাবািরয়া

314 01790004461 19537911423823346 শাহ আলম হাওলাদার চানবু  বগম মাতােহর আলী হাওলাদার 4 1759510230 িভটাবািরয়া

315 01790004463 19537911423822401 কােছম ডা ার চান ব  বগম কালু ডা ার 4 1823374594 িভটাবািরয়া

316 01790004465 19567911423822350 িফেরাজা বগম না জমুে ছা নুর ইসলাম জামা ার 4 1741749911 িভটাবািরয়া

317 01790004467 19527911423823952 মাসাঃ সতারা বগম সিখনা বগম মাতাহর হাওলাদার 4 1779343942 িভটাবািরয়া

318 01790004469 19427911423823022 আ লু কােসম মু ী জয়নব িবিব আকম ী মু ী 4 1795478102 িভটাবািরয়া



319 01790004471 19477911423822738 মাছাঃ সুিপয়া বগম মাছাঃ রােকয়া বগম মাঃ মেছর সরদার 4 1775805169 িভটাবািরয়া

320 01790004474 19527911423823414 দুলাল চ  বপাড়ী মনিপয়সী হেরকৃ  বপারী 4 1763850534 িভটাবািরয়া

321 01790004478 19527911423822844 মাছাঃ আেলয়া বগম সানাব আফেছর উ ন হাওলাদার 4 1608126369 িভটাবািরয়া

322 01790017986 19307911423823301 সুলতান হাওলাদার হিবনুর নছা দিলল উ ন হাওলাদার 4 1743794308 িভটাবািরয়া

323 02790010588 19327911423822761 মাছাঃ জিমনা খাতন মেহর জান বগম মানতাজ সরদার 4 1754603559 িভটাবািরয়া

324 02790010716 19487911423822695 আি য়া বগম উদয় বানু মাহা দ 4 1799469388 িভটাবািরয়া

325 02790010725 19517911423822358 কিহনুর বগম আরবজান িবিব সােয়জ উ ন ফিকর 4 1892440168 িভটাবািরয়া

326 01790025492 19537911423823465 মাঃ নুর মহ দ হাওলাদার জয়তন বগম মাঃ আফসার উ ন হাওলাদার 4 1763377203 িভটাবািরয়া

327 01790025495 19327911423822923 আ জজ ঘরামী জয় ন িবিব রিহম উ ন ঘরামী 4 1823374428 িভটাবািরয়া

328 01790025501 19377911423823035 মাঃ আছমত আলী আকন নেবজান িবিব আফছার উ ন আকন 4 1795469127 িভটাবািরয়া

329 01790025506 19527911423822924 িমছা বগম আেমনা খাতন মিমন উ ন ঘরামী 4 1823372468 িভটাবািরয়া

330 01790025512 19547911423822486 িমজা আ লু রব আিকমুে ছা িমজা আমেজদ আলী 4 1733024427 িভটাবািরয়া

331 01790025515 19477911423823031 মাহা দ ফা ক আকন নািছরন িবিব আমেজদ আলী আকন 4 1740649389 িভটাবািরয়া

332 01790025520 19587911423822367 নুরাবানু শাহাবানু আকবার আলী আকন 4 1608126439 িভটাবািরয়া

333 01790025525 19427911423822598 মাছাঃ আেমনা বগম চান ব ছ  ুহাওলাদার 4 1746242172 িভটাবািরয়া

334 01790025544 19527911423822669 বলােয়ত আকন মােলকুন নছা মাতাহার আকন 4 1608126358 িভটাবািরয়া

335 01790025549 19427911423822625 ইছপ মা া মাছাঃ জিমনা বগম রােশদ মা া 4 1732748117 িভটাবািরয়া

336 01790025554 19517911423823037 মাহা াদ পা া মু হিবরন নছা িবিব তােফল আহ দ মু ী 4 1835864126 িভটাবািরয়া

337 01790025560 19557911423822994 সামসুে ছা বগম জহরা খাতন িহং ল উ ন ফরাজী 4 1307237473 িভটাবািরয়া

338 01790025577 19487911423822335 মাশােরফ তালুকদার হািকমুে ছা আ লু লিতফ তালুকদার 4 1320613659 িভটাবািরয়া

339 01790028462 19587911423823263 হনা বগম িবলিকস বগম এনতাজ উ ন খান 4 1765078205 িভটাবািরয়া

340 01790028612 19522693626898195 মাঃ নু ল হক রােকয়া বগম খারেশদ আলী 4 1771133806 িভটাবািরয়া

341 01790031127 19557911423823276 মাসাঃ নািছমা বগম সামছর নাহার আ লু আ জজ িসকদার 4 1750079559 িভটাবািরয়া

342 01790032501 19457911423822847 আ রু রব ফিকর রািবয়া খাতন মাহ াদ হােশম ফিকর 4 1305521805 িভটাবািরয়া

343 01790032502 19557911423822383 মাঃ ফা ক হােসন মুত সুরাতন নছা মুজাহার ফিকর 4 1741674013 িভটাবািরয়া

344 01790032506 19557911423822810 মাঃ আবজাল হাওলাদার আয়মন িবিব নুর মহ দ হাওলাদার 4 1715550460 িভটাবািরয়া

345 01790032509 19527911423822662 শফালী সামছেনহার জলুমত আলী আকন 4 1321530992 িভটাবািরয়া

346 01790032512 19557911423822596 আ লু ছালাম মুনসী কা ন িবিব আ লু ম জত মু ী 4 1745730742 িভটাবািরয়া

347 01790032515 19537911423822634 আঃ ছ ার হাওলাদার চান ব ছ  হাওলাদার 4 1752802569 িভটাবািরয়া

348 01790033041 19524794510345804 মাঃ আ রু রিশদ হািমদা বগম করামত আলী আকন 4 1794533877 িভটাবািরয়া

349 01790033470 19527911423823001 আ সু সালাম আকন সবুর জান িবিব িহং ু্ল উ ীন আকন 4 1320613656 িভটাবািরয়া

350 01790033474 19527911423822676 হা নার রিশদ আকন মােলকন নছা মাতাহার আলী আকন 4 1821551823 িভটাবািরয়া

351 01790035635 19497911423822802 আলী হােসন তালুকদার মাছাঃ আয়মা খাতন রহম আলী তালুকদার 4 1750172106 িভটাবািরয়া

352 01790037331 19427911423822954 হােজরা বগম এনাজব আ লু আ জজ খা ঁ 4 1749041055 িভটাবািরয়া

353 01790039007 19547911423823356 আলতাফ হােসন হাওলাদার হািমদা বগম মহা দ আলী হাওলাদার 4 1726600427 িভটাবািরয়া

354 01790039010 19507911423823248 আভা রানী সরকার রনু বালা দ সিত  নাথ দ 4 1725927424 িভটাবািরয়া

355 01790039013 19537911423823218 ম ল নাথ িব াস চ া বলী সীতা নাথ িব াস 4 1308681345 িভটাবািরয়া

356 01790039016 19557911423822672 আ লু হক আকন ছােলহা বগম আতাহার আকন 4 1749766263 িভটাবািরয়া

357 01790039018 19537911423823389 আবদুল ছ ার হাওলাদার জহরা বগম মেহর উ ন হাওলাদার 4 1848053144 িভটাবািরয়া

358 01790039019 19507911423823238 আবদুস ছাবাহান হাওলাদার জহরা খাতন আিছমউ ন হাওলাদার 4 1323580189 িভটাবািরয়া

359 01790039284 19527911423822501 খািদজা বগম হােজরা বগম মকবুল খা 4 1787050355 িভটাবািরয়া

360 01790039800 19487911423822873 মাঃ মােলক মুনসী গালাপজান িবিব তােফল আহে দ মুনসী 4 1601935321 িভটাবািরয়া

361 01790039841 19387911423822587 সুিফয়া খাতন জেবদা বগম ছ  খান 4 1786688569 িভটাবািরয়া

362 01790039850 19557911423822380 মমতাজ বগম আয়নব িবিব এমতাজউ ন িশকদার 4 1716857038 িভটাবািরয়া

363 01790039858 19527911423823387 নীলক  বসু সািব ী রানী বসু নারায়ন চ  বসু 4 1739228609 িভটাবািরয়া

364 01790050387 19427911423822942 সুখর ন দাস মেনাহরী দাস িসতানাথ দাস 4 1724491722 িভটাবািরয়া

365 01790050389 19442694266794728 মাঃ হমােয়ত উ ন হাওলাদার লিতফুে সা কােশম আলী হাওলাদার 4 1710293817 িভটাবািরয়া

366 01790050390 19427911423822887 মাঃ লুৎফর রহমান হাওলাদার লিতফুন নছা কােছম আলী হাওলাদার 4 1788790922 িভটাবািরয়া

367 01790050391 19457911423822339 মেনায়ারা বগম মােলকাে ছা মাতাহার আলী 4 1787591243 িভটাবািরয়া

368 01790050392 19507911423000001 মাঃ মুনসুর সরদার রািহমা িবিব রেহন সরদার 4 1786196370 িভটাবািরয়া

369 01790050393 19207911423823355 িনর ন মজমুদার অ ন বালা মজমুদার রািধকা র ন মজমুদার 4 1789853918 িভটাবািরয়া

370 01790050394 19377911423823471 মাঃ আনছার আকন সেম বান িবিব আ জম ন আকন 4 1730174931 িভটাবািরয়া

371 01790050395 19377911423822991 মাঃ তফেছর আকন সৗেম  বান আ জমউ ন আকন 4 1794431031 িভটাবািরয়া

372 01790050396 19517911423823206 িশবানী রানী দ শ ামলা রানী মজমুদার িনত ান  মজমুদার 4 1733008636 িভটাবািরয়া

373 01790050397 19537911423822394 মাঃ হল আিমন জয়নব িবিব মাঃ মাদাে র আলী 4 1735600712 িভটাবািরয়া

374 01790050398 19487911423822366 ফিরদা বগম চ  বান িবিব ইউসুব আলী িব াস 4 1762929524 িভটাবািরয়া

375 01790050399 19537911423822398 রােকয়া বগম পজান িবিব ইমান উ ন তালুকদার 4 1739344361 িভটাবািরয়া

376 01790050400 19537911423822345 নুর ইসলাম মা া নুর জাহান বগম সিফজ উ ন মা া 4 1731410980 িভটাবািরয়া

377 01790050401 19527911423822655 আ লু রব হাওলাদার লাল ব আতাহার উ ীন হাওলাদার 4 1796279257 িভটাবািরয়া

378 01790050402 19527911423822696 মাসাঃ ছােহরা বগম পুিনমা বগম মেছর গাজী 4 1795316526 িভটাবািরয়া

379 01790050624 19557911423823053 মাহা দ মা ফা সরদার মাসাঃ শামছ াহার মাঃ হািনফ সরদার 4 1318780910 িভটাবািরয়া

380 01790050637 19471592039149432 সিলনা বগম সুরািতর নছা মাঃ ওেহদ উ ীন ব াপাির 4 1843512927 িভটাবািরয়া

381 01790050639 19587911423822434 রািন বগম সহরা বগম আ লু আ জজ কাজী 4 1610435962 িভটাবািরয়া

382 01790050640 8245296507 মাছাঃ খািদজা িহরামন নছা আ লু কােদর হাং 4 1775015739 িভটাবািরয়া



383 01790050642 19557911423823036 মাঃ ইউছফ আকন লালব  িবিব মাকেলজ আকন 4 1823374392 িভটাবািরয়া

384 01790050643 19587911423823217 নীিলমা রানী দ ি য়বালা দ পূন চ  দ 4 1721481490 িভটাবািরয়া

385 01790050646 19487911423823326 শাসসুর বগম রােবয়া বগম কােদর হাওলাদার 4 1821551808 িভটাবািরয়া

386 01790050647 4618369716 উেমষ বপারী জীবনী বপারী লাদ বপারী 4 1780838834 িভটাবািরয়া

387 01790050649 19477911423822733 আ লু খােলক সরদার আেহর জান িবিব পারমান সরদার 4 1750103009 িভটাবািরয়া

388 01790050654 19477911423824515 িকরন বালা িহমা ী বসু যগী  বসু 4 1716688008 িভটাবািরয়া

389 01790053814 19437911423823371 কুলছম বগম এনাজ ব রিফজ উ ন হাওলাদার 4 1714523367 িভটাবািরয়া

390 01790053883 19577911423822984 শফালী বগম তারা িবিব হােচন আলী হাওলাদার 4 1795124338 িভটাবািরয়া

391 01790053884 19577911423823014 ফিরদা বগম সবুরজান িবিব হািববুর রহমান বপারী 4 1761316060 িভটাবািরয়া

392 01790053888 19457911423823029 মাঃ খিললুর রহমান মু ী গালাপজান িবিব তােফল আহেমদ মু ী 4 1753353689 িভটাবািরয়া

393 01790053889 19487911423822518 রিহমা বগম চানু ব  বগম আ লু গিন হাওলাদার 4 1795072589 িভটাবািরয়া

394 01790056752 19367911423823227 আ লু কােদর হাওলাদার চান ব  বগম মাতাহার আলী 4 1730672685 িভটাবািরয়া

395 01790056756 19587911423822484 মুকুল বগম আিছয়া বগম আ লু ছােমদ হাওলাদার 4 1314017933 িভটাবািরয়া

396 01790056757 19307911423822483 িমজা লিতফ বগ জি লা খাতন িমজা আমেজদ আলী বগ 4 1314017932 িভটাবািরয়া

397 01790056768 3295147296 আ রু রিশদ হাওলাদার ব জান িবিব আ লু ম জদ হাওলাদার 4 1728539830 িভটাবািরয়া

398 01790056770 19497911423822936 িদপালী মজমুদার ি য় বালা হেরন রায় 4 1727024126 িভটাবািরয়া

399 01790056773 19587911423823314 কনক ভা সরকার মাতি িন দ জনাধন দ 4 1710950409 িভটাবািরয়া

400 01790056776 19537911423822771 মাঃ কা ন সরদার জহরা খাতন রহমত আলী সরদার 4 1856016210 িভটাবািরয়া

401 01790056779 19517911423823318 মাঃ আ লু বােরক হাওলাদার আিমনা খাতন মাতাহার আলী হাওলাদার 4 1776558298 িভটাবািরয়া

402 01790056795 19420116071845747 শাভা রানী দাস যািমনী রায় কু  িবহারী রায় 4 1777910281 িভটাবািরয়া

403 01790058385 19437911423822332 ির জয়া খাতন লালব হােসম তালুকদার 4 1715635014 িভটাবািরয়া

404 01790059318 19487911471872036 মাঃ আ লু ম জদ উরফুল িবিব মাদাে র আলী হাওলাদার 4 1792418839 িভটাবািরয়া

405 01790059698 19427911423822874 আ লু হািমদ মুনসী গালাপ জান িবিব তােফল আহ দ মুনসী 4 1736884223 িভটাবািরয়া

406 01790059700 19587911423823302 ছােহরা খাতন ফুলসান এসাহাক আলী হাওলাদার 4 1709113896 িভটাবািরয়া

407 01790064408 19567911423823294 সরবানু বগম কতবানু বগম আ লু গিন হাওলাদার 4 1753063384 িভটাবািরয়া

408 01790064409 19367911423823293 আনছার আলী হাওলাদার রেবজান িবিব আেফজ উ ন হাওলাদার 4 1310264667 িভটাবািরয়া

409 01790064410 9119531797 মাহা দ খিললুর রাহমান লাল  িবিব মাহা দ হােসন 4 1771133445 িভটাবািরয়া

410 01790064411 19477911423822920 শাি  রানী রায় চ া বলী দাস গ া ঁচরন দাস 4 1814569592 িভটাবািরয়া

411 01790064412 19547911423823197 নিমতা রানী মজমুদার শল বালা রেমশ চ  রায় 4 1717580527 িভটাবািরয়া

412 01790064432 19507911471865601 আি য়া বগম হােজরা বগম মাকতার কাজী 4 1758899580 িভটাবািরয়া

413 01790064445 19537911471872433 আ লু কিরম জয়ফুল িবিব এসমাইল ফরাজী 4 1731469624 িভটাবািরয়া

414 01790064681 19487911423822378 শাহাদাৎ হােসন িশকদার রেজান িবিব মুত তােফল উ ন িশকদার 4 1772817655 িভটাবািরয়া

415 01790065766 19587911423822404 িহরামন বগম এনাজ বর রিফজ  হাওলাদার 4 1714668524 িভটাবািরয়া

416 01790066738 19577911423822686 রিহমা বগম সামছ াহার জলুমত আলী 4 1719967235 িভটাবািরয়া

417 01790066739 19597911423822382 রানী বগম শামসু াহার কােছম হাওলাদার 4 1885013030 িভটাবািরয়া

418 01790066766 19587911423822448 ফিরদা বগম রােবয়া আইজু  ফরাজী 4 1787973285 িভটাবািরয়া

419 01790013941 19457911423823973 মাঃ হল আিমন কিবরাজ আিকেমান নছা রেফজ ন কিবরাজ 5 1753539377 িভটাবািরয়া

420 02790006652 19577911423823896 ফুলব  িবিব ভানু িবিব আ লু রহমান খান 5 1757024030 িভটাবািরয়া

421 02790006680 19467911423823946 মাছাঃ তহরা বগম ফােতমা বগম আ জজ চৗিকদার 5 1734900197 িভটাবািরয়া

422 01790014983 19577911423823574 ছােলহা বগম আিমনা বগম লহাজ উ ন িময়া 5 1711265341 িভটাবািরয়া

423 02790006716 19477911423823607 হিবনুর বগম রিহমন নছা আজমত আলী িশকদার 5 1823365807 িভটাবািরয়া

424 02790006736 19517911423824161 মাসাঃ গােলনুর বগম আন জরা খাতন ম াজ ফরাজী 5 1823365798 িভটাবািরয়া

425 01790016218 19477911423823551 মাঃ আতাহার আলী িসকদার মাসাঃ আিচয়া বগম আরব আলী িসকদার 5 1745552113 িভটাবািরয়া

426 01790016250 19467911423824329 মাঃ সিহদুল ইসলাম ফরাজী আ জমুন নছা মাঃ ইমাম উ ন ফরাজী 5 1712901983 িভটাবািরয়া

427 01790016360 19477911423823581 আ লু হক হাওলাদার সানা ব মহ ত আলী হাওলাদার 5 1740916073 িভটাবািরয়া

428 01790016370 19347911423824524 আ লু স ার হাওলাদার জহরা বগম আবদুল কিরম হাওলাদার 5 1775443199 িভটাবািরয়া

429 01790016394 19507911423824501 ধীের  নাথ ভ সুখবািস ভ িনিশকা  ভ 5 1750079548 িভটাবািরয়া

430 01790016407 19527911423823626 নুরমহ দ সরকার মিরয়ম বগম সানাম উ ন সরকার 5 1301742031 িভটাবািরয়া

431 01790016417 19557911423823984 গীতা রানী সমা ার মন্জরুা রানী অনীল কুমার িম 5 1743060675 িভটাবািরয়া

432 01790016431 19477911423823619 মায়াে ল খান রিহমে ছা গফুর আলী খান 5 1724253249 িভটাবািরয়া

433 01790016449 19347911423824456 আতাহার আলী হাওলাদার মেহ ে ছা বগম তােমজ উ ন হাওলাদার 5 1306839170 িভটাবািরয়া

434 01790016459 19447911423824124 মাঃ মাবােরক গাজী মাসাঃ নূর বানু আবদুর রহমান গাজী 5 1735117941 িভটাবািরয়া

435 01790016495 19407911423823872 উেমশ চ বত ি য়বালা তাপ চ বত 5 1723733467 িভটাবািরয়া

436 02790007236 19507911423823867 ঊষা রানী সুরবালা িবপীন হালদার 5 1823367753 িভটাবািরয়া

437 02790007237 19477911423823613 রােকয়া বগম চান ব আবদুল রিহম 5 1748796360 িভটাবািরয়া

438 01790016530 19427911423823649 মাঃ আ াব আলী মু ী সােমতবান িবিব আফছার আলী মু ী 5 1754090038 িভটাবািরয়া

439 01790016536 19527911423823855 আ সু সা ার খান হােজরা বগম নােদর আলী খান 5 1731122390 িভটাবািরয়া

440 01790016545 19477911423823515 ছােমদ হাওলাদার উ জান িবিব এ াজ উ ন হাওলাদার 5 1787265176 িভটাবািরয়া

441 01790016551 19527911423824334 আ লু খােলক খানঁ রিহমা বগম গফুর খানঁ 5 1719938142 িভটাবািরয়া

442 01790016556 19477911423824141 মাঃ ফজলুল রহমান কাজী আেমনা খাতন মাহা াদ কাজী 5 1887431126 িভটাবািরয়া

443 01790016560 19477911423823521 আলী হােসন হাওলাদার উরফুল িবিব সজা ন হাওলাদার 5 1737486854 িভটাবািরয়া

444 01790016575 19427911423823921 মাক েছদ আলী মুন্শী কুলসুম িবিব মাবারক আলী মুন্শী 5 1601853212 িভটাবািরয়া

445 01790016581 19427911423824228 হােজরা বগম সেমেতাবান সরজান ফরাজী 5 1757687637 িভটাবািরয়া

446 01790016591 19557911423823591 আরতী রানী রায় ঊষা রাণী যিতন সরদার 5 1740972461 িভটাবািরয়া



447 01790016596 19497911423824165 হমলতা নাগ সুমিত মজমুদার জগব ু  মজমুদার 5 1772450456 িভটাবািরয়া

448 01790017027 19557911423824129 মাঃ খােলক মৃধা আি য়া বগম আতাহার আলী 5 1736136274 িভটাবািরয়া

449 01790017057 19477911423824510 হায়াতন নছা চানঁ ব গালামত হাওলাদার 5 1302339635 িভটাবািরয়া

450 01790017073 19377911423824491 ির জয়া বগম আ জেমানেনছা কােজম মা া 5 1733422330 িভটাবািরয়া

451 01790017093 19567911423824315 সতারা বগম ভানু িবিব মাছেলম খান 5 1791291520 িভটাবািরয়া

452 01790017102 19427911423823972 আেনায়ারা বগম শােজদা িবিব মাসেলম মুনসী 5 1317825136 িভটাবািরয়া

453 01790017118 19477911423823643 বাবুল চ  চ ব মনখুশী চ ব উেমশ চ  চ ব 5 1823372280 িভটাবািরয়া

454 01790017127 19497911423824540 হিরদাস ভ সুখদা ভ কৃ  কা  ভ 5 1608126436 িভটাবািরয়া

455 01790018144 19507911423824602 মাঃ নু ল ইসলাম ফুলব  খাতন আবদুল গিন শরীফ 5 1749846808 িভটাবািরয়া

456 01790018184 19447911423824029 আবদুল ম ান হাওলাদার আেনায়ারা বগম আঃ আ জজ হাওলাদার 5 1743119364 িভটাবািরয়া

457 01790018203 19477911423824336 আ লু হািকম খানঁ গােলনুর বগম মাঃ চাে  আলী খানঁ 5 1751736962 িভটাবািরয়া

458 01790018217 19527911423823536 জালাল উ ন আকন মাছাঃ কিহনুর বগম আতাহার আলী আকন 5 1706952430 িভটাবািরয়া

459 01790018271 19437911423823837 মাঃ নু ল আমীন হাওলাদার নু জাহান বগম মনাজ ন হাওলাদার 5 1788790789 িভটাবািরয়া

460 01790018280 19427911423824327 আবদুর রহমান শরীফ জয় ন িবিব ইসমাইল শরীফ 5 1759517908 িভটাবািরয়া

461 01790018314 19527911423824250 দুলাল রায় র বালা রায় িদেব  রায় 5 1787142399 িভটাবািরয়া

462 01790018328 19477911423823852 আ লু মােলক হাওলাদার রােবয়া বগম আয়জ ন হাওলাদার 5 1793089788 িভটাবািরয়া

463 01790018597 19397911423824131 আবদুর রব মৃধা মাসাঃ প ী বগম আতাহার আলী মৃধা 5 1788648143 িভটাবািরয়া

464 01790018608 19407911423824589 আিমর হােসন হাওলাদার আেমনা খাতন তফাে ল হােসন হাওলাদার 5 1772064395 িভটাবািরয়া

465 01790018618 19527911423824272 মাঃ এসকা ার আলী জমা ার চান ব  িবিব ছােদন আলী জমা ার 5 1719848346 িভটাবািরয়া

466 01790018642 19552617239168700 মাঃ হািববুর রহমান হিবনুন নছা মাঃ আে ল আলী 5 1706900547 িভটাবািরয়া

467 01790018665 19477911423824619 সাহানারা বগম মমতাজ বগম মাসেলম সরদার 5 1812170943 িভটাবািরয়া

468 01790018786 19527911423824305 আিম ন নছা জয়নব িবিব িসরাজ উ ীন হাওলাদার 5 1322384262 িভটাবািরয়া

469 01790018793 19527911423823908 আিছয়া বগম আয়েসান িবিব ওয়ােজদ আলী খান 5 1305521803 িভটাবািরয়া

470 01790018808 19477911423823605 সািফয়া বগম রিহেমানেনছা আবদুল গফুর খান 5 1799427900 িভটাবািরয়া

471 01790018814 19527911423823849 হািলমা বগম ছাটন িবিব ওয়ােজদ হাওলাদার 5 1794111291 িভটাবািরয়া

472 01790018838 19477911423824294 মাঃ নুরবানু বগম ফুল বানু এেছন উ ন আকন 5 1798297426 িভটাবািরয়া

473 01790018856 19527911423825454 আবদুল জিলল হাওলাদার হায়াতন িবিব ইমান ন হাওলাদার 5 1608126398 িভটাবািরয়া

474 01790018860 19457911423824001 পু  রানী চ ব অিনলা বালা মদন মাহন চ ব 5 1727001645 িভটাবািরয়া

475 01790018864 19527911423824052 হলতা দাস চা  বালা দাস যদুনাথ দাস 5 1703098656 িভটাবািরয়া

476 01790020138 19527911423824464 মাঃ আক র আলী হাওলাদার মাসাঃ মেহর নছা মাঃ তােমদ উ ন হাওলাদার 5 1732776209 িভটাবািরয়া

477 01790020151 19527911423824496 আবদুল লিতফ হাওলাদার লালব  িবিব খিবর হাওলাদার 5 1308212013 িভটাবািরয়া

478 01790020248 19527911423823578 আ লু কােদর খ কার ছেবতন নছা আফতার উ ন খ কার 5 1727379729 িভটাবািরয়া

479 01790020274 19477911423823476 মাঃ আনছার হাওলাদার িহরােমান নছা তজারা ন হাং 5 1777601521 িভটাবািরয়া

480 01790020338 19507911423824544 মমতা চ বত লি  চ বত জেগ র চ বত 5 1637918767 িভটাবািরয়া

481 01790020345 19537911423829002 নীলকা  শীল ফুলমালা পর  রাম শীল 5 1799750127 িভটাবািরয়া

482 01790020355 19527911423823277 মাঃ বজলুর রহমান হািববুর নছা আপছার উ ন 5 1732069474 িভটাবািরয়া

483 01790025975 19557911423823823 মাঃ িগয়াস উ ন আকন মাসাঃ কিহনুর বগম মাঃ আতাহার আলী আকন 5 1720217432 িভটাবািরয়া

484 01790026079 19577911423823853 আেলয়া বগম কদভানু আঃ গিন হাওলাদার 5 1315456953 িভটাবািরয়া

485 01790027620 19577911423824485 ফািতমা বগম িব বগম মহ ত আলী খিলফা 5 1748057283 িভটাবািরয়া

486 01790027625 19327911423824551 তরনী সমা ার মধুমালা সমা ার উেপ  নাথ সমা ার 5 1714767432 িভটাবািরয়া

487 01790027636 19407911423824554 কল ানী বালা সমা ার তরি নী মজমুদার সুয কা  মজমুদার 5 1725400230 িভটাবািরয়া

488 01790028085 19527911423824583 তাসিলমা বগম তান জরন নছা তফেছর আলী সরদার 5 1757678300 িভটাবািরয়া

489 01790028404 19547911423823859 মাঃ দেলায়ার হােসন আেমনা খাতন আ রু রহমান হাওলাদার 5 1714969623 িভটাবািরয়া

490 01790028409 19557911423825173 মাঃ হািনফ ফরাজী ফােতমা বগম আবুল হােসম ফরাজী 5 1724702009 িভটাবািরয়া

491 01790028422 19437911423825322 কমলা রানী মাত ীনী দ জনার ন দ 5 1322065572 িভটাবািরয়া

492 01790028438 19507911423826584 আ সু ছাবাহান হাওলাদার নূরবানু বগম ফয়জু ন হাং 5 1725825745 িভটাবািরয়া

493 01790028495 19377911423823450 মাঃ মুনছর তালুকাদর সুরাতে ছা তারাবালী তালুকদার 5 1732587704 িভটাবািরয়া

494 01790028504 19557911423822797 মাঃ সাহজাহান তালুকদার সয়তন নছা আঃ ছাবাহান তালুকদার 5 1718120163 িভটাবািরয়া

495 01790028522 19327911423822919 িবপদ ভ ন রায় নয়ন তারা ীচরন রায় 5 1608126379 িভটাবািরয়া

496 01790031215 19557911423824249 অিনমা রানী রায় রানী মি ক মাধব চ  মি ক 5 1849346547 িভটাবািরয়া

497 01790032542 19477911423824298 আেনায়ারা বগম আেয়শা বগম মনতাজ উ ীন হাওলাদার 5 1795485534 িভটাবািরয়া

498 02790017139 19577911423823580 রনু বগম জিমনা খাতন মাতাহার হাওলাদার 5 1601135190 িভটাবািরয়া

499 01790032635 19527911423824324 নুরজাহান বগম আিকেমান নছা অেহদ উ ন মা ঝ 5 1782886215 িভটাবািরয়া

500 01790033272 19417911423824218 ছােলহা বগম খায়তন নছা িসরাজলু আকন 5 1775279618 িভটাবািরয়া

501 02790017837 19467911423823977 মাসাঃ হােজরা বগম ময়ফুল িবিব মা াজ ন হাওলাদার 5 1761315715 িভটাবািরয়া

502 01790033710 19577911423824487 ফিরদা বগম আেমনা বগম সজ ন মীরা 5 1715092783 িভটাবািরয়া

503 01790034144 19427911423824596 আবদুল ম ান শরীফ মাছাঃ ফুলমতী বগম আবদুল গিন শরীফ 5 1764317365 িভটাবািরয়া

504 01790034152 19477911423824597 ির জয়া বগম মাছাঃ আেনায়ারা খাতন আ লু ম জদ িশকদার 5 1758406000 িভটাবািরয়া

505 01790034160 19537911423824309 আ লু খােলক আিছয়া খাতন জজ আলী হাওলাদার 5 1788792625 িভটাবািরয়া

506 01790034162 19587911423823998 কানন বালা দ সািবত্◌্ির রানী রভাথী রায় 5 1717503329 িভটাবািরয়া

507 01790034356 19477911423824237 নু ল হক গাজী চান ব সাইজ ন গাজী 5 1720265957 িভটাবািরয়া

508 01790034360 19507911423824212 মাসাঃ আেনায়ারা বগম মাসাঃ ছিকনা বগম মাঃ মক ুল আলী হাওলাদার 5 1735788887 িভটাবািরয়া

509 01790034361 19367911423824112 মাছাঃ হািলমা বগম মাসাঃ নুেরন নছা আরব আলী খান 5 1703847230 িভটাবািরয়া

510 01790034419 19477911423824385 মাকছদা বগম আিছয়া খাতন আ জজলু হক হাওলাদার 5 1712530427 িভটাবািরয়া



511 01790034420 19477911423824162 মাঃ আক র আলী ফরাজী মাসাঃ আিছয়া খাতন তেফজ উ ন ফরাজী 5 1727378588 িভটাবািরয়া

512 01790034422 19477911423824132 মাসাঃ সািফয়া বগম ফুলব মাঃ মুজাহার আলী খিলফা 5 1799745777 িভটাবািরয়া

513 01790034424 19467911423824178 মাছাঃ ফুলব লিতফুন নছা সানা খা ঁ 5 1322406112 িভটাবািরয়া

514 01790034429 19487911423824186 বকুল রানী িব াস সারদা রানী মজমুদার সারৎ মজমুদার 5 1744194495 িভটাবািরয়া

515 01790034431 19557911423824383 আ লু হাই মু ী হািলমা খাতন আঃ কিরম মু ী 5 1772156680 িভটাবািরয়া

516 01790035653 19587911423821693 মাসাঃ নু ছিকনা বগম সুয আিল আকন 5 1758443549 িভটাবািরয়া

517 01790036903 19577911423824435 মাছাঃ আিছয়া খাতন মাছাঃ মিরয়ম বগম মাঃ জজ আলী ফরাজী 5 1720548084 িভটাবািরয়া

518 01790037078 19337911423824211 আ াব আলী খান হােজরা বগম সয়দ আলী খান 5 1305034647 িভটাবািরয়া

519 01790039023 19537911423823842 আদুল মােলক হাওলাদার ফােতমা বগম আ লু কােদর হাওলাদার 5 1783606508 িভটাবািরয়া

520 01790039162 19557911423824006 রতন কুমার বসু িবেদিশনী বসু হর কুমার বসু 5 1747308989 িভটাবািরয়া

521 01790039191 19527911423829797 মাসাঃ তাসিলমা বগম কিরমুে ছা রাসু মি ক 5 1322384272 িভটাবািরয়া

522 01790039325 19527911423823630 জাহানারা বগম জেবদা খাতন সামচল হক আকন 5 1712058930 িভটাবািরয়া

523 01790039576 19457911423823941 আ লু ছ ার খানঁ নু ে ছা আরব আলী খানঁ 5 1730973205 িভটাবািরয়া

524 01790039578 19527911423823903 মাঃ নু ল ইসলাম মু ী মাছাঃ সােম তবান িবিব আফসার আলী মু ী 5 1919235355 িভটাবািরয়া

525 01790039580 19417911423824291 আ লু হািকম হাওলাদার হািমদা বগম আ লু আলী হাং 5 1323633147 িভটাবািরয়া

526 01790039582 19527911423823900 মাসাঃ নুরজাহান বগম মাসাঃ মাজ ুিবিব করামত আলী খানঁ 5 1754559646 িভটাবািরয়া

527 01790039584 19477911423824035 মাছাঃ আিছয়া বগম কােজনুর বগম মকবুল খ কার 5 1703640150 িভটাবািরয়া

528 01790039585 19587911423823870 িবমলা বালা পু  রানী রািধকা মজমুদার 5 1716582335 িভটাবািরয়া

529 01790039586 19547911423824502 িমনা রানী ভ বৃ া রানী রায় সুের  নাথ রায় 5 1734322287 িভটাবািরয়া

530 01790039741 19577911423824208 মাসাঃ সফালী বগম মাসাঃ ছেবতন নছা আতাহার আলী খান 5 1644442725 িভটাবািরয়া

531 01790039742 19577911423823620 আয়শা বগম মািনক  িবিব গালাপ খান 5 1751588902 িভটাবািরয়া

532 01790039744 19567911423823873 মনখুশী চ বত সুনীিত রানী মিন  নাথ 5 1816033871 িভটাবািরয়া

533 01790039745 19487911423824121 মাছাঃ শফালী বগম মাছাঃ শামসুন নছা মাঃ কািমন উ ীন হাওলাদার 5 1747937505 িভটাবািরয়া

534 01790039746 19577911423823517 হনা বগম ফুলসুিন বগম মকবুল মা া 5 1764869945 িভটাবািরয়া

535 01790039748 19517911423824220 সুভাষ চ  ভ কমল কামনী ভ হরলাল ভ 5 1788790946 িভটাবািরয়া

536 01790039750 19477911423823511 ছােলহা বগম জহরা খাতন কােমজ উ ন আকন 5 1787044444 িভটাবািরয়া

537 01790039757 19577911423823579 ফিরদা বগম ফািতমা বগম মাহা দ সু র হাওলাদার 5 1796263022 িভটাবািরয়া

538 01790039761 19477911423824326 নুরজাহান বগম জাহরা বগম সজ ন ফরাজী 5 1706426458 িভটাবািরয়া

539 01790039764 19487911423824458 কদবানু বগম সিকনা বগম আকববর আলী হাওলাদার 5 1311150223 িভটাবািরয়া

540 01790039765 19477911423824523 আেলয়া বগম মেনায়ারা বগম এনছান উ ন হাওলাদার 5 1323632749 িভটাবািরয়া

541 01790039885 19547911423823568 সয়দ আেনায়ার হাসাইন মাসাঃ সােলহা বগম সয়দ দেলায়ার হাসাইন 5 1715298987 িভটাবািরয়া

542 01790039888 19543313047582027 আঃ মাতািলব মু মাসাঃ জেবদা বগম আঃ আ জজ মু 5 1734850010 িভটাবািরয়া

543 01790039891 19537911423823526 মাঃ আলাউ ন আকন কিহনুর বগম আতাহার আলী আকন 5 1751234121 িভটাবািরয়া

544 01790039892 19537911423824207 মাঃ কা ন আলী খান হােজরা বগম সয়দ আলী খান 5 1710020366 িভটাবািরয়া

545 01790039896 19537911423824055 হািপয়া বগম জিরনা খাতন মহ দ আলী খান 5 1745848879 িভটাবািরয়া

546 01790039898 19527911423824049 শফালী রানী দ সর তী দ হিরেমাহন দ 5 1715442719 িভটাবািরয়া

547 01790039900 19487911423824608 মাছাঃ ছালমা আ ার মাছাঃ আকিলমা বগম আ লু স ার িব াস 5 1736755089 িভটাবািরয়া

548 01790050652 19587911423824498 স া রানী ভ চপলা রানী চ নেগ  নাথ চ 5 1323786686 িভটাবািরয়া

549 01790050655 19527911423824422 ি তীশ চ  দ ই  বালা দ ল ন চ  দ 5 1777020394 িভটাবািরয়া

550 01790050657 19482694814916705 হাসেনয়ারা বগম সুিফয়া বগম মকবুল হােসন হাওলাদার 5 1916951864 িভটাবািরয়া

551 01790050661 19497911423824513 পাষানী রানী িগির বালা রাজ িবহারী 5 1718700203 িভটাবািরয়া

552 01790050663 19467911423824079 জগদীশ চ  দ ই  িবলাস দ ল ন চ  দ 5 1300397811 িভটাবািরয়া

553 02790026591 19577911423823561 রনু বগম রািবয়া বগম আ জজ খান 5 1610436220 িভটাবািরয়া

554 01790056653 19397911423823861 িবপুল চ  শীল সুনীিত বালা ীকা  শীল 5 1753523579 িভটাবািরয়া

555 01790056746 19477911423829171 পা ল বালা হালদার মায়া রাণী তালুকদার অিনল তালুকদার 5 1711009572 িভটাবািরয়া

556 01790056777 19577911423824490 ফ জলা বগম মাসাঃ শাহাবানু মাঃ সরজন খান 5 1720623052 িভটাবািরয়া

557 01790065947 19517911423823819 মাছাঃ সুিফয়া বগম ফুলবানু সরাজ ন ফিকর 5 1320854182 িভটাবািরয়া

558 01790066740 19427911423824434 মাঃ ওয়ােরছ আলী মনাতন নছা আেফজ উ ন হাওলাদার 5 1745199258 িভটাবািরয়া

559 01790066743 19547911423824411 রেম  নারায়ন দ সুমতী রানী দ ল ী নারায়ন দ 5 1729874250 িভটাবািরয়া

560 01790066761 19567911423824255 ধীের  নাথ রায় পারলী রানী রায় সুের  নাথ রায় 5 1718087646 িভটাবািরয়া

561 01790005560 19477911423825152 মাঃ তাতা সরদার মাসাঃ খেতজান চান সরদার 6 1729541089 িভটাবািরয়া

562 01790006377 19307911423824866 মাঃ সােহর সরদার জািমনা খাতন রিফজ ন সরদার 6 1760628530 িভটাবািরয়া

563 01790006391 19457911423824972 মাছাঃ হােজরা বানু আয়শা বগম সজন হাওলাদার 6 1757686710 িভটাবািরয়া

564 01790006396 19437911423825349 মধু সুদন রায় িবমলা রানী লালেমাহন রায় 6 1760902738 িভটাবািরয়া

565 01790006501 19487911423825325 িমলিন রানী হািস মজমুদার েজ  নাথ 6 1778840412 িভটাবািরয়া

566 01790006508 19487911423825288 উষা রানী রায় ই  বালা ল ন চ  দ 6 1796657463 িভটাবািরয়া

567 01790006519 19397911423825304 িবে র রায় মানদা সু রী শ ামচরন রায় 6 1703457123 িভটাবািরয়া

568 01790006532 19477911423825461 আফেরাজা বগম জহরা বগম ছবদার আলী খানঁ 6 1608126373 িভটাবািরয়া

569 01790006540 19377911423825548 মাঃ মিমন মৃধা ময়মন নছা জয়নাল মৃধা 6 1701870993 িভটাবািরয়া

570 01790006552 19337911423825226 আিছয়া বগম জি লা খাতন তােছন হাওলাদার 6 1823372430 িভটাবািরয়া

571 01790007391 19487911423825076 মাসাঃ ছফুরা বগম ছায়াতন নছা আ রু রহমান আকন 6 1608126360 িভটাবািরয়া

572 01790007409 19307911423824902 মাছাঃ লাল ভানু না িবিব শরজান হাওলাদার 6 1731414984 িভটাবািরয়া

573 01790007431 19337911423824812 মাসাঃ ছােহরা আয়শা লহাজ মৃধা 6 1766961784 িভটাবািরয়া

574 01790007453 19307911423825023 মাসাঃ আয়শা বগম দুধেমেহর বগম মা াজ ন খিলফা 6 1609942486 িভটাবািরয়া



575 01790007475 19317911423825602 মাঃ আশাব আলী হাওলাদার কা ন িবিব আতাহার হাওলাদার 6 1760259965 িভটাবািরয়া

576 01790007528 19377911423825499 সু  বালা িবমলা জােগ 6 1608126366 িভটাবািরয়া

577 01790007549 19307911423825132 মাছাঃ পজান নূরজাহান আেবদ আলী সরদার 6 1757686181 িভটাবািরয়া

578 01790007566 19457911423825256 ননী ভূষন দ জািমনী দ শ াম চরন দ 6 1782236975 িভটাবািরয়া

579 01790007584 19457911423824901 মাছাঃ ম জদা বগম চান ব  িবিব সিফজ উ ন মা া 6 1300531240 িভটাবািরয়া

580 01790007647 19387911423825297 িবনা রানী রবালা শ  কুমার 6 1734989423 িভটাবািরয়া

581 01790007709 19487911423825353 ফিন ভূষন মজমুদার মালতী রানী যােগশ চ  মজমুদার 6 1748591770 িভটাবািরয়া

582 01790007725 19527911423825148 মাঃ আমেজদ খান মাসাঃ সবুরজান বগম রতন খান 6 1725711851 িভটাবািরয়া

583 01790007778 19487911423825048 আ রু রিশদ হাওলাদার জিরনা িবিব অেহজ উ ন হাওলাদার 6 1724503954 িভটাবািরয়া

584 01790007795 19537911423825303 গফ্ফার হাওলাদার ফুলবানু মা াজ হাওলাদার 6 1742234264 িভটাবািরয়া

585 01790007811 19437911423825046 নুর মাহা দ হাওলাদার সাজ ুিবিব এফাজ ন হাওলাদার 6 1715953904 িভটাবািরয়া

586 01790007823 19327911423825104 মাসাঃ হােজরা বগম কিরমজান জয়নু ন হাওলাদার 6 1789134717 িভটাবািরয়া

587 01790007832 19507911423825089 মাঃ আনছার আলী খান লালব কােছম আলী খান 6 1823372647 িভটাবািরয়া

588 01790007841 19507911423824805 মাঃ নুর মহ দ হাওলাদার মাসাঃ রািহমা খাতন মাঃ উ াতালী হাওলাদার 6 1850943847 িভটাবািরয়া

589 01790007856 19517911423825146 মাঃ আলমগীর গাজী মাছাঃ ফুলচান িবিব আলী হােসন গাজী 6 1789506540 িভটাবািরয়া

590 01790008880 19507911423825371 রােধশ াম দ সুিনিত রানী দ রাইচরন দ 6 1777532220 িভটাবািরয়া

591 01790008892 19497911423824825 মাঃ শ্টম গাজী আেলম ব ময়ন ন গাজী 6 1736169343 িভটাবািরয়া

592 01790010350 19327911423824982 মাঃ মুনছর আলী খান ছরাতন নছা আ লু আলী খান 6 1718987583 িভটাবািরয়া

593 01790010371 19537911423825336 পেরশ িসকদার হাম  বালা বািশরাম িসকদার 6 1794664394 িভটাবািরয়া

594 01790010430 19507911423825020 মাঃ খিললুর রহমান মাল া চানব  িবিব সিফজ ন মাল া 6 1785031095 িভটাবািরয়া

595 01790010458 19587911423825315 রবা বগম হরকুমারী খােগ  রায় 6 1727587684 িভটাবািরয়া

596 01790010475 19527911423825593 মাছাঃ িচয়া বগম সবুর জান িহ ুল উ ন আকন 6 1608126416 িভটাবািরয়া

597 01790010497 19427911423825142 মাছাঃ অেমলা বগম নাই িবিব চান িময়া সরদার 6 1719459345 িভটাবািরয়া

598 01790010522 19527911423825143 মাঃ ফজলু সরদার মাছাঃ পজান িবিব হােতম সরদার 6 1722823169 িভটাবািরয়া

599 01790010534 19517911423825072 মাঃ আ াব খান মায়াজান িবিব ইউনুছ খান 6 1770707593 িভটাবািরয়া

600 01790010570 19537911423825532 ল ন মালাকার উষা রানী নেগ  মালাকার 6 1747846726 িভটাবািরয়া

601 01790010588 19547911423825022 মাঃ আ জজ মা া চানব  িবিব সিফজউ ীন মাল া 6 1608126370 িভটাবািরয়া

602 01790010598 19527911423825511 আ রু রব হাওলাদার গাল বানু বগম সকা ার আলী হাওলাদার 6 1795788362 িভটাবািরয়া

603 01790010609 19537911423825276 শাভা রানী ি য় বালা ল ী নারায়ন 6 1314017756 িভটাবািরয়া

604 01790010621 19427911423825462 সেক ার জামা ার ছানঁ ব ছ ার আলী জামা ার 6 1717956910 িভটাবািরয়া

605 01790010708 19407911423824724 মাঃ হল মা া ফািতমা এফাজ উ ন মা া 6 1717245428 িভটাবািরয়া

606 01790010730 19587911423825286 ভজনী বালা চপলা রায় িনত ন  রায় 6 1316693965 িভটাবািরয়া

607 01790010753 19577911423825558 িপয়ারা বগম আেনায়ারা বগম আ জজ হাওলাদার 6 1789512634 িভটাবািরয়া

608 01790010792 19507911423825004 মাঃ মাদােছর হাওলাদার জহরা বগম রাজাউ াহ হাওলাদার 6 1706214041 িভটাবািরয়া

609 01790014640 19407911423824889 মাঃ মাবােরক আলী সরদার সানা ব আ লু সরদার 6 1608126365 িভটাবািরয়া

610 02790007547 19497911423824871 মাছাঃ রিহমা বগম ব জান জয়নাল হাওলাদার 6 1795477825 িভটাবািরয়া

611 02790007562 19547911423825211 রনুকা রায় চা  বালা সতী  নাথ সাম ার 6 1823370226 িভটাবািরয়া

612 02790007578 19507911423825134 মাসাঃ গালবানু মাসাঃ হােজরা বগম আজাহার খিলফা 6 1867198299 িভটাবািরয়া

613 01790017941 19457911423825218 সােলহা খাতন সরবানু আলকাজ ফরাজী 6 1316693967 িভটাবািরয়া

614 02790007624 19547911423825618 মাছাঃ শািপয়া বগম আয়ফুল বগম ইমান ন আকন 6 1608126426 িভটাবািরয়া

615 01790020701 19307911423825491 মনর ন মালাকর মিনকা ল ী কা  মালাকার 6 1772791386 িভটাবািরয়া

616 02790009995 19474792102025854 িমেসস শাহা বানু আেরানজান িবিব খিবব উ ন হাওলাদার 6 1787159358 িভটাবািরয়া

617 01790025461 19577911423822982 ফুিল বগম চান ব  বগম কােশম খা 6 1719609945 িভটাবািরয়া

618 01790028515 19587911423825646 মাছাঃ শািপয়া বগম মাছাঃ সুিপয়া বগম আ লু কােদর হাওলাদার 6 1323021443 িভটাবািরয়া

619 01790029332 19507914779753177 আি য়া খাতন মেরাজান লহাজ হাওলাদার 6 1733053116 িভটাবািরয়া

620 01790029340 19527911423824747 মাঃ মাবােরক মাল া আেমনা বগম তােছন উ ন মা া 6 1735991501 িভটাবািরয়া

621 01790029370 19522693626700338 নূ াহার বগম মাসাঃ নুরজাহান বগম িসকা ার ফরাজী 6 1823372551 িভটাবািরয়া

622 01790029969 19557911423824773 মাসাঃ িসয়া বগম মুত নুরজাহান নুর মহ দ খান 6 1743229575 িভটাবািরয়া

623 01790031948 19457911423824890 মাছাঃ শািপয়া বগম সুরতী বগম কােছম িশকদার 6 1323786567 িভটাবািরয়া

624 01790039020 19487911423825028 মাঃ হািববুর রহমান িসকদার ছােহরা বগম কােছম আলী িসকদার 6 1755325659 িভটাবািরয়া

625 01790039286 19457911423825068 মাঃ আতাহার আলী খান মায়াজান িবিব ইউনুচ খান 6 1712636308 িভটাবািরয়া

626 01790039312 19517911423825352 পিরমল মজমুদার পুণ ল ী মজমুদার মধুসুদন মজমুদার 6 1723356807 িভটাবািরয়া

627 01790039477 19587911423824790 মাছাঃ পা ল বগম লাল ব আকা র কাজী 6 1839551018 িভটাবািরয়া

628 01790039480 19587911423825049 মাছাঃ িপয়ারা বগম ফুলব নছার উ ন মা া 6 1758832592 িভটাবািরয়া

629 01790039801 19517915817352653 মাঃ জিলল হাওলাদার কদবানু বগম গিণ হাওলাদার 6 1735295650 িভটাবািরয়া

630 01790039846 19587911423824749 মাছাঃ সফালী বগম জ াতন নছা সহাজ মা া 6 1712068586 িভটাবািরয়া

631 01790039847 19577911423825492 িমিন রানী বলকা রানী ফু  মালাকার 6 1708092422 িভটাবািরয়া

632 01790039848 19577914779756465 সুিফয়া বগম জািমলা খাতন মাছেলম আকন 6 1737113525 িভটাবািরয়া

633 01790039852 19577911423822681 মাছাঃ জি লা খাতন সবুরজান নছা িহং ল উ ন হাওলাদার 6 1715616199 িভটাবািরয়া

634 01790039855 19557911423824919 মাঃ মহারাজ সরদার খেতজান িবিব চা  ুসরদার 6 1755444553 িভটাবািরয়া

635 01790039859 19537914779756475 সফালী বগম ছবুরা বগম কালু হাওলাদার 6 1857147925 িভটাবািরয়া

636 01790039881 19537911423825334 হাওয়া বগম ম ুজান বগম সজ ন হাওলাদার 6 1719833912 িভটাবািরয়া

637 01790050668 19407911423825154 মাছাঃ আেলকজান জয়তন িবিব মাকেলছ সরদার 6 1608126376 িভটাবািরয়া

638 01790050670 19507911423824731 শািপয়া বগম ফািতমা বগম মা ান হাওলাদার 6 1780009286 িভটাবািরয়া



639 01790050672 19537911423825642 এনাজ ু বগম লালবানু আলী হােসন হাওলাদার 6 1789520054 িভটাবািরয়া

640 01790050675 19487911423825291 কানন বালা মজমুদার সািব ী সু রী সুেব  নাথ দ 6 1601859635 িভটাবািরয়া

641 01790050680 19387911423824840 মাসাঃ কমলা বগম জেবদা খাতন আলকাজ উ ন খিলফা 6 1727155758 িভটাবািরয়া

642 01790050684 19587911423825307 িমরা রানী িপয় বালা হেরন রায় 6 1770204832 িভটাবািরয়া

643 01790050687 19577911423825478 কানন বালা দাস রনু বালা দাস ফিনভূষন দাস 6 1754964416 িভটাবািরয়া

644 01790050689 19427911423825619 নারায়ন চ  দাস িবেজন বালী দাস যে র দাস 6 1727248125 িভটাবািরয়া

645 01790050692 19407911423825647 মাছাঃ ির জয়া খাতন মেহর জান হােসন আলী মু ী 6 1724646978 িভটাবািরয়া

646 01790050713 19587911423825038 মাসাঃ রােবয়া খাতন মুত আেবজান মনহাজ মীর 6 1793287178 িভটাবািরয়া

647 01790051557 19552613834213300 মেনার ন দাস জ বালা দাস যে র দাস 6 1753162249 িভটাবািরয়া

648 01790051559 19507911423825017 আ লু হািলম হাওলাদার মেনায়ার বগম এনছান উ ন মাল া 6 1750071897 িভটাবািরয়া

649 01790051560 19587911423824883 আরতী রানী িম কমল বািসনী অবিন নাথ 6 1799604947 িভটাবািরয়া

650 02790026581 19587911423823481 মাছাঃ িবলিকছ বগম কুলছম বগম জয়ন ন হাওলাদার 6 1314676981 িভটাবািরয়া

651 01790056743 19457911423825000 মাসাঃ ির জয়া বগম ফুল মেহ ন ভানু ইমান উ ন মৃধা 6 1716655652 িভটাবািরয়া

652 01790056760 19437911423825328 উষা রানী রায় জবনী বালা দ সুিচ  মাহন দ 6 1304134926 িভটাবািরয়া

653 01790056764 19507911423824750 মাঃ শাহজাহান মা া সানা ব নছার উ ন মা া 6 1731260027 িভটাবািরয়া

654 01790056765 9566174166 মাঃ ন জর বয়ািত শফালী বগম রিশদ বয়ািত 6 1759531627 িভটাবািরয়া

655 01790056767 2395313634 আ লু ওহাব হাওলাদার জহরা বগম আ জজ হাওলাদার 6 1765614870 িভটাবািরয়া

656 01790059424 19397911423825232 বীের  নাথ দ শশী কুমাির িনত ান  দ 6 1745925744 িভটাবািরয়া

657 01790064401 19507911423824771 মাসাঃ সুিফয়া বগম মিরয়ম সুলতান হাওলাদার 6 1746176794 িভটাবািরয়া

658 01790064434 19557911471868550 আ লু জ ার হাওলাদার কিরমন ন া মাদাে র হাওলাদার 6 1755143256 িভটাবািরয়া

659 01790064446 19487911471872395 নুরজাহান সািপয়া কােসম মৃধা 6 1735582702 িভটাবািরয়া

660 01790065930 19467911423825614 মাঃ শাহ আলম তালুকদার ম জতে ছা বগম আসমত আলী তালুকদার 6 1750172473 িভটাবািরয়া

661 01790066211 19407911423000001 মাসাঃ আিছয়া বগম মিরয়ম িবিব কােছম আলী মৃধা 6 1988969022 িভটাবািরয়া

662 01790066214 19487911423824875 মাসাঃ ছােলহা বগম কদ বানু কােছম হাওলাদার 6 1704522166 িভটাবািরয়া

663 01790066216 19577911423825599 মাসাঃ আেয়শা বগম ছিকনা বগম আঃ জ ার হাওলাদার 6 1823372644 িভটাবািরয়া

664 01790066217 19587911423825151 মাছাঃ রবা বগম মাছাঃ ছােলহা বগম আবদুল কােদর হাওলাদার 6 1741953270 িভটাবািরয়া

665 01790066218 19537911423825476 কুসুমী রানী দাস চা  বালা মােহ  দাস 6 1749015636 িভটাবািরয়া

666 01790066220 19527911423825459 আবদুস ছালাম জামা ার ছােহরা বগম মহ দ জামা ার 6 1718833047 িভটাবািরয়া

667 01790066222 2837605159 মহান  হাওলাদার মায়া ল ী মুকু  হাওলাদার 6 1304911788 িভটাবািরয়া

668 01790066744 19567911423823311 সুধীর র ন সরকার কশ বালা সরকার যদুনাথ সরকার 6 1748792363 িভটাবািরয়া

669 01790066746 19597911423824786 মাসাঃ িলিল বগম মায়াজান িবিব ইউনুচ খান 6 1740958209 িভটাবািরয়া

670 01790066764 19557911423825710 সুভাষ চ  ঢালী িনেরাদা সু রী শরৎ চ  ঢালী 6 1754938776 িভটাবািরয়া

671 02790002383 19497911423825716 পু  রানী সুভািশনী মেহ  হাওলাদার 7 1823364501 িভটাবািরয়া

672 02790002387 19547911423825975 আেমনা খাতন ঝনু বগম সেক ার আলী হাওলাদার 7 1823366615 িভটাবািরয়া

673 02790002393 19407911423826828 ফািতমা বগম ছিকনা বগম সরাজ সরদার 7 1609949520 িভটাবািরয়া

674 02790002410 19567911423826066 আেনায়ারা বগম ময়ফুলী হেমজ উ ীন হাওলাদার 7 1823367067 িভটাবািরয়া

675 02790002415 19477911423826097 িবলিকছ বগম জেবদা খাতন সাম ল হক আকন 7 1731442402 িভটাবািরয়া

676 02790002417 19427911423826234 মা জদা বগম সুরাতন নছা মানতাজ হাওলাদর 7 1823366613 িভটাবািরয়া

677 02790002420 19577911423826205 আেলয়া সানা বাবু আফেছর হাওলাদার 7 1323786313 িভটাবািরয়া

678 02790002423 19517911423826766 মঞ্জ ুরানী চা  বালা উেপ  নাথ িম ী 7 1609949516 িভটাবািরয়া

679 02790002425 19387911423825973 ির জয়া বগম আেমনা খাতন গনী মু ী 7 1732733733 িভটাবািরয়া

680 02790002434 19587911423826781 ি য়বালা মৃধা চপলা রানী কাশী র হাজরা 7 1310877859 িভটাবািরয়া

681 02790002435 19377911423826533 আিমেরান নছা তাসিলমা বগম আ জজ মু ী 7 1823366670 িভটাবািরয়া

682 01790004142 19487911423826574 আ সু ছা ার হাওলাদার নূরবানু ফেরজ উ ীন হাওলাদার 7 1733422496 িভটাবািরয়া

683 01790004144 19407911423826499 মাঃ আনছার খ কার মেহ ে সা হােফজ খে াকার 7 1601951133 িভটাবািরয়া

684 01790004146 19487911423825835 িবেনািদনী সানা ল ী সানাতন িসকদার 7 1601994952 িভটাবািরয়া

685 01790004147 19387911423826494 মাঃ তফেসর খ কার রিহেমান নসা আসমত আলী খ কার 7 1823365666 িভটাবািরয়া

686 01790004148 19477911423825971 আ লু হািকম হাওলাদার জািমলা খাতন মাহ ত আলী হাওলাদার 7 1799387180 িভটাবািরয়া

687 01790004150 19477911423826833 নুরজাহান বগম হািলমা খাতন আঃ ম জদ আকন 7 1853915661 িভটাবািরয়া

688 01790004151 19507911423825994 হােজরা বগম আেমনা বগম ময়ন ীন মা া 7 1719800650 িভটাবািরয়া

689 01790004153 19417911423826469 মাঃ সুলতান হাওলাদার রােহলা খাতন ছােদর উ ীন হাওলাদার 7 1823367070 িভটাবািরয়া

690 01790004154 19507911423826385 রানু মােলকা আেসদ মা া 7 1823365701 িভটাবািরয়া

691 01790004155 19377911423826792 িশ  কা  হালদার রাজী রানী হালদার অভয় চরন হালদার 7 1628170973 িভটাবািরয়া

692 01790004156 19427911423826799 সানা রাণী েজ রী রাজ িবহারী 7 1317824894 িভটাবািরয়া

693 01790004157 19527911423826295 রািহলা ফিক মকবুল জমা র 7 1838528700 িভটাবািরয়া

694 01790004158 19577911423826008 ফুলবানু আেমনা খাতন তােফলউ ীন হাওলাদার 7 1770146135 িভটাবািরয়া

695 01790004159 19527911423825861 রনু বালা সরলা রানী ঠাকুর চাদ িম ী 7 1735623410 িভটাবািরয়া

696 01790004161 19557911423000002 মাসাঃ হােজরা বগম আেমনা বগম গালাপ মৃধা 7 1301285693 িভটাবািরয়া

697 01790004162 19427911423826275 রােহলা নজবুানু তােছন উ ীন হাওলাদার 7 1854253181 িভটাবািরয়া

698 01790004163 19537911423826092 গােলনুর বগম নুর বানু সজ ীন খ কার 7 1734990543 িভটাবািরয়া

699 01790004164 19487911423826520 মাঃ হমােয়ত মাত র ফুলব হােসন আলী মাত র 7 1319701365 িভটাবািরয়া

700 01790004165 19497911423826230 আ লু রব হাওলাদার কদবানু আঃ জ ার হাওলাদার 7 1312349730 িভটাবািরয়া

701 01790004293 19487911423825698 জেত  নাথ বরাগী ফুল মালা যােগ  নাথ বরাগী 7 1761906723 িভটাবািরয়া

702 01790004294 19377911423826308 রিশক চ  হালদার মধুমালা জে র হালদার 7 1737980457 িভটাবািরয়া



703 01790004295 19467911423826152 আ রু রব খ কার ব  িবিব আ লু গিন খ কার 7 1728196953 িভটাবািরয়া

704 01790004296 19517911423826124 বগম জমিবলা মহ ত আলী হাওলাদার 7 1609949029 িভটাবািরয়া

705 01790004297 19387911423825857 ননী বালা শীলা ষ  িম ী 7 1823365644 িভটাবািরয়া

706 01790004299 19417911423826065 ভেবন হালদার রেশাদীনী অ ীিন হালদার 7 1738184035 িভটাবািরয়া

707 01790004300 19477911423826483 আবদুল ম ান হাওলাদার রােবয়া বগম মাঃ জালাল উ ীন হাওলাদার 7 1735504952 িভটাবািরয়া

708 01790004302 19437911423826571 মাঃ ফজলুল হক ফােতমা বগম এফরান হাওলাদার 7 1823367043 িভটাবািরয়া

709 01790004304 19427911423826349 জশদা কা  িম ী িবনদীিন িম ী কালী নাথ িম ী 7 1892440108 িভটাবািরয়া

710 01790004305 19527911423826411 মাঃ হায়দার আলী হাওলাদার হািববুে ছা মাঃ চাে  আলী হাওলাদার 7 1892440110 িভটাবািরয়া

711 01790004306 19487911423826105 মাঃ শাহাজাহান মা া সামসুনেনছা মুনসুর মা া 7 1793127432 িভটাবািরয়া

712 01790004307 19487911423826719 আ রু রিশদ হাওলাদার আয়শা খাতন আ লু ম জদ হাওলাদার 7 1816365929 িভটাবািরয়া

713 01790004308 19517911423826862 মাঃ আ লু হক হাওলাদার চানব  িবিব মকবুল আলী হাওলাদার 7 1786686669 িভটাবািরয়া

714 01790004309 19577911423825959 সােলহা বগম কদ বানু আঃ জ ার 7 1823365111 িভটাবািরয়া

715 01790004310 19517911423826764 িবমল চ  পা ার ফু  রানী িনবারন চ  পা ার 7 1756487915 িভটাবািরয়া

716 01790004311 19507911423826598 মাঃ মাতােলব হাওলাদার আয়শা খানম মাতােহর হাওলাদার 7 1704001311 িভটাবািরয়া

717 01790004312 19427911423826221 শফালী আ জেমান নছা আফেছন খান 7 1823367629 িভটাবািরয়া

718 01790004313 19497911423000001 আেনায়ারা বগম গাল বানু লাল শরীফ হাওলাদার 7 1786118765 িভটাবািরয়া

719 01790004314 19437911423826480 জয়নাল আেবদীন হাওলাদার যুিমনা খাতন আমীন উ ীন হাওলাদার 7 1735629669 িভটাবািরয়া

720 01790004315 19482696402514738 আ সু সাবহান রিহমা খাতন আ াবাদ হাওলাদার 7 1746453996 িভটাবািরয়া

721 01790004316 19537911423826333 হািছনা রিহমন নছা হািববুর রহমান 7 1823366652 িভটাবািরয়া

722 01790004317 19477911423000002 বেশাকা রানী ল ী রানী কামল চ  হাওলাদার 7 1609949519 িভটাবািরয়া

723 01790004318 19507911423825870 অিনল িম ী বকুল রানী নীেরাদ িম ী 7 1609949521 িভটাবািরয়া

724 01790004319 19527911423825760 িনমল চ  হালদার ন  রানী েজ  নাথ হালদার 7 1771133527 িভটাবািরয়া

725 01790004320 19377911423826286 বলােয়ত হােসন হাওলাদার শাহাবানু মকবুল আলী হাওলাদার 7 1770510799 িভটাবািরয়া

726 01790004321 19547911423825980 হািমদা বগম রিহমন নছা হািবব হাওলাদার 7 1763656677 িভটাবািরয়া

727 01790004322 19537911423826580 মাঃ বলােয়ত মাত র ফুল ব  বগম হােসন আলী মাত র 7 1779231398 িভটাবািরয়া

728 01790028414 19537911423826125 আ াব আলী খ কার মািনক  নসা মুনসুর আলী খ কার 7 1783182411 িভটাবািরয়া

729 01790028432 19527911423826451 আ রু রব হাওলাদার রােবয়া খাতন জালাল উ ীন হাওলাদার 7 1772345411 িভটাবািরয়া

730 01790028442 19427911423826247 আবুল হােসম সাহাবানু মকবুল আলী হাওলাদার 7 1727042454 িভটাবািরয়া

731 01790028468 19377911423826237 কুলসুম বগম লাল মান জয়নাল মা া 7 1759348830 িভটাবািরয়া

732 01790028474 19437911423822450 মুনছর আলী ফিকর কিরমুে ছা হােমজ উ ন ফিকর 7 1748791863 িভটাবািরয়া

733 01790028481 19497911423825734 রােধাশ াম ভ সুভািষমী নকুেল র ভ 7 1862463115 িভটাবািরয়া

734 01790028487 19557911423826452 মাঃ আ সু সালাম আেমনা খাতন আ লু আ জজ হাওলাদার 7 1772343158 িভটাবািরয়া

735 01790028491 19507911423826357 নূরজাহান হািলমা আমেজদ আলী খানঁ 7 1723241844 িভটাবািরয়া

736 01790028499 19527911423825836 অিদর চ  এদবর শাভা রানী এদবর নীেরাদ চ  এদবর 7 1823365787 িভটাবািরয়া

737 01790028507 19537911423826740 অিধর র ন িমি িবেনািদনী অ দা চরন িমি 7 1748725490 িভটাবািরয়া

738 01790028513 19507911423825774 সুভাষ চ  হাওলাদার কুমুিদনী সূয  কা  হাওলাদার 7 1721481561 িভটাবািরয়া

739 01790028518 19287911423826714 ন কুমার িসকদার চা  বালা বনমালী িসকদার 7 1727577653 িভটাবািরয়া

740 01790029723 19527911423825728 উষা রানী সুভািষনী মে  নাথ হাওলাদার 7 1706604208 িভটাবািরয়া

741 02790014406 19537911423826733 সিবতা রানী শাভা রানী িচ র ন িব াস 7 1760057599 িভটাবািরয়া

742 01790029781 19307911423826751 সুমতী সুতার রাজ ল ী ল ী হাওলাদার 7 1323632832 িভটাবািরয়া

743 01790029784 19547911423826151 আিছয়া বগম ফুলব হােসন আলী মাত ার 7 1753699267 িভটাবািরয়া

744 01790029789 19537911423825778 িবভা রানী হাওলাদার সািব ী রানী আিদত  কুমার হাওলাদার 7 1323632833 িভটাবািরয়া

745 01790029827 19387911423826729 শাি  রানী ডাকুয়া সর জনী রাই চরন িসকদার 7 1729475617 িভটাবািরয়া

746 01790029834 19507911423826080 বকুল নছা সেহ ন নছা ই ুলু ীন হাওলাদার 7 1848398728 িভটাবািরয়া

747 02790014520 19407911423826241 আেলয়া রা জয়া হােমজ উ ীন হাওলাদার 7 1874499679 িভটাবািরয়া

748 01790031086 19567911423826808 রংিকনী রানী পূন  ল ী আেদ র 7 1823367068 িভটাবািরয়া

749 02790015697 19487911423826317 বকুল রানী রাজল ী জাে স বরাঘী 7 1320854192 িভটাবািরয়া

750 01790032540 19577911423828805 মাছাঃ িপয়ারা বগম শর বানু আ লু আ জজ খিলফা 7 1757360176 িভটাবািরয়া

751 01790032541 19477911423826761 অিনল চ  হালদার ীমিত হালদার ওেমশ চ  হালদার 7 1715481000 িভটাবািরয়া

752 01790039003 19517911423826218 সূযবান ময়না আেয়জ উ ীন হাওলাদার 7 1712991280 িভটাবািরয়া

753 01790039243 19487911423826260 শামচর নহার হািলমা মা ার আলী হাওলাদার 7 1742707312 িভটাবািরয়া

754 01790039246 19557911423826541 মুহা দ মাশাররফ হসাইন মাছাঃ জিুমনা খাতন মুজাফ্ফর আলী হাওলাদার 7 1760422109 িভটাবািরয়া

755 01790039247 19527911423826771 রমনী কা  মৃধা িশ  বালা মধৃা ীনাথ মৃধা 7 1712592069 িভটাবািরয়া

756 01790039248 19377911423826399 আ লু লিতফ হাওলাদার জ াতন বগম ওমর আলী হাওলাদার 7 1732044057 িভটাবািরয়া

757 01790039250 19287911423826505 মাঃ সুলতান খ কার আরব জান িবিব হােসন খ কার 7 1716466493 িভটাবািরয়া

758 01790039251 19507911423826734 িকরন বালা সরকার বহলা সু রী িনিশ কা  িম 7 1985536320 িভটাবািরয়া

759 01790039253 19527911423826025 ির জয়া বগম মিকমন নছা সয়দ আতাহার উ ীন 7 1720168592 িভটাবািরয়া

760 01790039254 19577911423826351 পু  রানী সািব ী রানী নকুল বপারী 7 1610788835 িভটাবািরয়া

761 01790039255 19537911423825767 পা ল রানী সািব ী রানী নেগন কীতনীয়া 7 1797138772 িভটাবািরয়া

762 01790039256 19527911423826309 অিনমা রানী হালদার সারধা সু রী গেনশ চন  হালদার 7 1728382757 িভটাবািরয়া

763 02790021608 19387911423825821 শীলা রানী কমলা রানী অতল বপারী 7 1320854187 িভটাবািরয়া

764 01790039283 19537911423825875 মুনসুর আলী সরদার লাইলী বগম ওয়াজদ আলী সরদার 7 1818308546 িভটাবািরয়া

765 01790039285 19557911423000005 আঃ ম ান খিলফা ফুলবানু মুজাহার খিলফা 7 1727408530 িভটাবািরয়া

766 02790021616 19477911423826715 িবভা রানী রাধা ল ী সুেরন িসকদার 7 1799513821 িভটাবািরয়া



767 01790039288 19577911423826196 কদবানু ফুলেমাতী আলকাজ উ ীন হাওলাদার 7 1716850704 িভটাবািরয়া

768 01790039291 19497911423825954 মমতাজ বগম সুলতানা বগম মাজাহার আলী 7 1727248236 িভটাবািরয়া

769 01790039292 19537911423826506 ফািতমা বগম নািছেরান বগম আবদুল রহমান খান 7 1316602097 িভটাবািরয়া

770 02790021693 19597911423000002 রনু বালা মাতংগীিন বানী সেব র হালদার 7 1779323592 িভটাবািরয়া

771 02790021699 19487911423825731 শাি  রাণী সমা ার সুরবালা গাপাল চ  ভ 7 1323021961 িভটাবািরয়া

772 01790039573 19577911423826113 ফিরদা বগম কাজী নুর িবিব জয়নাল মা া 7 1323632752 িভটাবািরয়া

773 01790039575 19517911423826814 মা ার হােসন হাওলাদার ছরাতন নছা জজালী হাওলাদার 7 1790307260 িভটাবািরয়া

774 01790039710 19527911423826403 িবমলা রানী সরিদনী রানী সারদা কা  বপারী 7 1779330438 িভটাবািরয়া

775 01790039711 2865045732 মাঃ শাহজাহান ফরাজী মাসাঃ রােকয়া বগম মাঃ জালাল উ ন ফরাজী 7 1772343459 িভটাবািরয়া

776 01790039712 19482699238609283 মাঃ আঃ খােলক হাওলাদার আেমনা খাতন রইজ উ ন হাওলাদার 7 1716192722 িভটাবািরয়া

777 01790039860 19587911423825699 লাবন  রানী সুভািষনী ি য়নাথ হাওলাদার 7 1725106474 িভটাবািরয়া

778 01790039862 19577911423826821 বকুল রানী ফুলমালা অন  কুমার 7 1726259083 িভটাবািরয়া

779 01790039865 19587911423826762 ক না রাণী হালদার সানাল ী শশী ভসন বপারী 7 1799449886 িভটাবািরয়া

780 01790039866 19487911423826824 সিকনা খাতন কদভানু বগম আঃ ছা ার হাওলাদার 7 1715092967 িভটাবািরয়া

781 01790039867 19527911423826809 িনভা রানী শাভা রানী হমা  কুমার 7 1323632746 িভটাবািরয়া

782 01790042230 19487911423825742 বকুল বালা িবেনািদনী িসদাম চ  দ 7 1323633215 িভটাবািরয়া

783 01790051662 19427911423000002 রসতী রানী সুপদা সু রী কালীপদ গরামী 7 1723090419 িভটাবািরয়া

784 01790051663 19587911423826817 আিছয়া বগম নুরজাহান আচম আলী খা 7 1609949504 িভটাবািরয়া

785 01790051676 19511592039921021 কাউছার আলী আিছয়া খাতন দাদন আলী সরকার 7 1783771205 িভটাবািরয়া

786 01790051777 19532696402420124 শাহ আলম আিছয়া খাতন খিবর উ ন বয়াতী 7 1710233907 িভটাবািরয়া

787 01790056739 1944966645 মাঃ হল আিমন তালুকদার চানঁব আঃ কু ুস তালুকদার 7 1718214391 িভটাবািরয়া

788 01790060947 19527911423826111 আবদুল ম ান খান সবুর জান সরজন আলী খান 7 1775709803 িভটাবািরয়া

789 01790064413 19527911423822670 মাঃ আ লু গিন আকন ছিকনা িবিব আছমত আলী আকন 7 1740642683 িভটাবািরয়া

790 01790064414 19477911423826228 আ লু হাই হাওলাদার কদবানু জ ার হাওলাদার 7 1731069489 িভটাবািরয়া

791 01790064677 19427911423826408 আ লু লিতফ খানঁ চ নী ওয়াহাব আলী খানঁ 7 1777920879 িভটাবািরয়া

792 01790065925 19577911423826478 হেলনা বগম চানঁ ব জ ার িশকদার 7 1952732504 িভটাবািরয়া

793 01790065945 19502627203000005 পু  রানী শা  রানী সতীশ চ  বাড়ই 7 1738087216 িভটাবািরয়া

794 01790065946 19537911423826264 মুকুল বগম শামসুরেনছা মুনমুন আলী মা া 7 1728473903 িভটাবািরয়া

795 01790065988 19337911423825761 ন  রানী শৗধা মিন ষ  এদবর 7 1823364498 িভটাবািরয়া

796 01790065989 19367911423000001 রিহমুন নছা আিমেরান হলাল উ ন তালুকদার 7 1823366635 িভটাবািরয়া

797 01790066219 19497911423826373 বকুল বগম হায়াতন তােসর উ ীন হাওলাদার 7 1744471146 িভটাবািরয়া

798 01790066747 19407911423826379 সিকনা খাতন সুরাতেনছা হােসম গাজী 7 1748817495 িভটাবািরয়া

799 01790066752 19557911423826500 কুলছম বগম জহর বানু খারেসদ হাওলাদার 7 1748618260 িভটাবািরয়া

800 01790066763 19407911423825706 পু  রানী িশলা নিলনী হাওলাদার 7 1323632834 িভটাবািরয়া

801 01790004176 19537911423828103 মাছাঃ জেবদা বগম আেমনা খাতন মাদাে র হাওলাদার 8 1784268552 িভটাবািরয়া

802 01790010134 19487911423828050 মাসাঃ কুলছম বগম সবুরা িবিব মাতাহার আলী 8 1729362976 িভটাবািরয়া

803 02790007436 9152408051 ছােহরা বগম জয়ফুল বগম তােফল হাওলাদার 8 1823366526 িভটাবািরয়া

804 02790007444 19357911423827064 আেমনা বগম চান বড়ূ মিফজ উ ন 8 1761787604 িভটাবািরয়া

805 02790007447 19547911423000002 মাসাঃ জহরা বগম চান ব মেফজ ঘরামী 8 1712899099 িভটাবািরয়া

806 02790007454 19567911423827126 মাছাঃ এলািচ বগম চানবড়ু আলকাস হাওলাদার 8 1763827126 িভটাবািরয়া

807 02790007456 19467911423827491 সুিফয়া বগম সানাব মিমন উ ীন গাজী 8 1796670997 িভটাবািরয়া

808 02790007459 19457911423827132 মাসাঃ আেলয়া বগম আিছয়া মুনসুর হাওলাদার 8 1732280573 িভটাবািরয়া

809 02790007462 19457911423828149 শবুর জান মােজদা বগম অেনচ ব াপারী 8 1301742345 িভটাবািরয়া

810 02790007463 19557911423000001 মাসাঃ আেমনা বগম ভানু িবিব িমনাজ উ ন হাওলাদার 8 1797176250 িভটাবািরয়া

811 02790007467 19567911423827804 সুিফয়া বগম কপ্পুর 'জাহান ধলাই িসকদার 8 1735717281 িভটাবািরয়া

812 01790020466 19537911423827269 আবদুল হািলম হাওলাদার সুরাত জান িবিব আ লু গিন হাওলাদার 8 1742958191 িভটাবািরয়া

813 01790020474 19237911423827779 জ ার আকন আেবজান িবিব তিফলউ ীন আকন 8 1743478285 িভটাবািরয়া

814 01790020476 19387911423828157 আ লু ছােমদ হাওলাদার সােমে াবান খারেসদ আলী হাওলাদার 8 1787350161 িভটাবািরয়া

815 01790020478 19457911423827917 সাহরাব হাওলাদার জয়ফুল িবিব সাবাহান হাওলাদার 8 1794200865 িভটাবািরয়া

816 01790020480 19487911423828283 আ লু গিন খান আিছয়া বগম জ াত আলী খান 8 1753383327 িভটাবািরয়া

817 01790020483 19407911423827084 মাঃ ছাবাহান হাওলাদার জিমনা খাতন সনদ ুহাওলাদার 8 1737035953 িভটাবািরয়া

818 01790020486 19487911423827848 সােহরা সানাই িবিব মেফজ হাওলাদার 8 1705621165 িভটাবািরয়া

819 01790020487 19337911423828026 মাঃ মাসেলম উ ন হাওলাদার আিছয়া খাতন কািবলা হাওলাদা 8 1742399916 িভটাবািরয়া

820 01790020489 19507911423828305 মাসাঃ জয়নাব িবিব ময়ফুল িবিব আছান খান 8 1719711867 িভটাবািরয়া

821 01790020692 19457911423829270 মাঃ বােরক হাওলাদার লালেমান বগম নােদর আলী হাওলাদার 8 1308212109 িভটাবািরয়া

822 01790020697 19457911423827575 মাসাঃ আেলকজান ছেবতন িবিব মতজান খিলফা 8 1306022377 িভটাবািরয়া

823 01790020704 19427911423827505 বকুল বগম জহরা খাতন আপেছর খান 8 1823365420 িভটাবািরয়া

824 01790020710 19477911423827479 আ লু জ ার হাওলাদার আ জমন নছা আ লু ম জদ হাওলাদার 8 1780009095 িভটাবািরয়া

825 01790020715 19357911423828324 মাঃ নুর ইসলাম হাওলাদার আিছয়া খাতন কািবল হাওলাদার 8 1823366009 িভটাবািরয়া

826 01790020718 19407911423000005 আশরাফ আিল হাং তাছিরমা বগম শর আলী হাং 8 1823365280 িভটাবািরয়া

827 01790020722 19427911423827483 আ লু জিলল হাওলাদার আ জমন নছা আ লু ম জদ হাওলাদার 8 1312560838 িভটাবািরয়া

828 01790020725 19487911423828236 আ লু বােরক হাওলাদার আিছয়া খাতন বাহাদুর উ ন হাওলাদার 8 1716434506 িভটাবািরয়া

829 01790020730 19477911423827875 আ লু লিতফ হাওলাদার ফুলব রিহমউ ন হাওলাদার 8 1812104783 িভটাবািরয়া

830 01790020732 19337911423828035 মাঃ দিলল উ ন শরীফ নুরজাহান বগম হােছন শরীফ 8 1823367087 িভটাবািরয়া



831 01790020737 19457911423827637 নুর মাহা দ শিরফ আয় ন িবিব মকবুল আলী শিরফ 8 1821428436 িভটাবািরয়া

832 01790020746 19487911423828332 মাঃ মা ান িসকদার মাছাঃ জাি লা খাতন আ লু কােদর িসকদার 8 1943395992 িভটাবািরয়া

833 01790020753 19527911423827056 লহাজ উ ন হাওলাদার হিরয়া বগম সরাজ উ ন হাওলাদার 8 1823365363 িভটাবািরয়া

834 01790020755 19537911423827907 মাদাে র িসকদার হািলমা জয়নু ীন িসকদার 8 1775279484 িভটাবািরয়া

835 01790020768 19477911423827597 ম আলী হাওলাদার সামসুন নাহার মাকেলজ হাওলাদার 8 1753378085 িভটাবািরয়া

836 01790020773 19467911423827212 আ লু আউয়াল মীর আিছয়া খাতন আছমত আলী মীর 8 1736434006 িভটাবািরয়া

837 01790021596 19387911423828021 মাঃ মা ার আলী হাওলাদার লালভানু কদম আলী হাওলাদার 8 1781920882 িভটাবািরয়া

838 01790021608 19537911423828145 মাঃ মুনসুর আলী মৃধা সানাব মেহর আলী মধৃা 8 1312742308 িভটাবািরয়া

839 01790021614 19407911423827516 মাঃ মাকেছদ খিলফা জেবদা খাতন মুনসুর আলী খিলফা 8 1732238348 িভটাবািরয়া

840 01790021642 19527911423827660 শাহজাহান শিরফ রােকয়া বগম নােজম আলী শিরফ 8 1823365300 িভটাবািরয়া

841 01790021649 19487911423827378 মাঃ ইউসুফ হাওলাদার সাহাতন পাষান হাওলাদার 8 1758306851 িভটাবািরয়া

842 01790021665 19427914747727421 আ লু কােদর মা া রিহমা বগম আ লু কিরম মা া 8 1775709908 িভটাবািরয়া

843 01790021676 19437911423827352 মাদাে র ঘরামী ভানু িবিব হােমজ ঘরামী 8 1715520806 িভটাবািরয়া

844 01790021706 19537911423827329 সুলতান খানঁ সুরাতে ছা হােচন খানঁ 8 1740552673 িভটাবািরয়া

845 01790021714 19487911423827764 মাঃ ম আলী হাওলাদার চানবু করামত আলী হাওলাদার 8 1823365290 িভটাবািরয়া

846 01790021721 19387911423828122 মাছাঃ আি য়া বগম ছিকনা িবিব আয়নু ীন হাওলাদার 8 1786686812 িভটাবািরয়া

847 01790021726 19537911423827315 মহারাজ মা া গালজান িবিব আজাহার মা া 8 1710665959 িভটাবািরয়া

848 01790021733 19451596540033369 নু ল ইসলাম জিমনা খাতন ছ  ুহাওলাদার 8 1823366282 িভটাবািরয়া

849 01790021739 19507911423827925 নুর নবী ফুলেমেহর মাতাহার আলী ফরাজী 8 1323633397 িভটাবািরয়া

850 01790021742 19347911423000001 মাঃ আ রু রব হাওলাদার মেহর জান িবিব আঃ কিরম হাওলাদার 8 1812104713 িভটাবািরয়া

851 01790021751 19427911423827706 আ লু মা ান ছহরা খাতন আসমত আলী হাওলাদার 8 1795450888 িভটাবািরয়া

852 01790021761 19517911423827475 মাছাঃ হিরয়া বগম আঞ্জমুন নছা সামেছল হক িময়া 8 1798492090 িভটাবািরয়া

853 01790021769 19577911423827849 লালব সােমতবান মেহরউ ীন হাওলাদার 8 1311647327 িভটাবািরয়া

854 01790021771 19437911423827971 মাছাঃ মায়াজান িবিব হােছন ভানু আেদল উ ন হাওলাদার 8 1823366063 িভটাবািরয়া

855 01790021777 19407911423827009 আ লু হােসম খান মেহর জান আ লু আলী খা 8 1823366773 িভটাবািরয়া

856 01790022498 19517911423827109 আলী আকবর খিলফা সাহাবানু হােসম খিলফা 8 1823367196 িভটাবািরয়া

857 01790022502 19527911423827938 আইউব আলী শরীফ ছিকনা বগম আ রু রহমান শরীফ 8 1714825747 িভটাবািরয়া

858 01790022505 19517911447000003 মাসাঃ সামছ াহার বগম আেমনা বগম হািকম আলী ফিকর 8 1300842205 িভটাবািরয়া

859 01790022508 19387911423827253 জয়নবী জেবদা খাতন রিহম উ ীন 8 1726431232 িভটাবািরয়া

860 01790022511 19557911423827078 মাছাঃ আেলয়া বগম আেমনা খাতন চাে  আলী 8 1306623212 িভটাবািরয়া

861 01790022514 19557911423827119 মাছাঃ ফািতমা বগম আিসয়া বগম তেসন উ ন ফরাজী 8 1749638410 িভটাবািরয়া

862 01790022517 19557911423827050 আ লু রব হাওলাদার চান বড়ু মেফজ উ ন 8 1715362608 িভটাবািরয়া

863 01790022530 19557911423827493 সবুর জান বগম ফুল ব মাতাহার হাওলাদার 8 1823367170 িভটাবািরয়া

864 01790022535 19487911423827302 আয়শা বগম পিরবানু হােচন হাওলাদার 8 1736345753 িভটাবািরয়া

865 01790022538 19487911423827582 মাসাঃ আমিবয়া বগম চান ব  িবিব মেফজ ঘরামী 8 1893798528 িভটাবািরয়া

866 01790022547 19557911423827559 আ লু খােলক হাওলাদার ফুলসুন িবিব আ লু গিন হাওলাদার 8 1758681458 িভটাবািরয়া

867 01790023132 19527911423827045 মমতাজ বগম ময়ফুল আজাহার ফিকর 8 1791964729 িভটাবািরয়া

868 01790023135 19527911423827313 রেসানা আয়মন িবিব হাজী খিবর উ ীন 8 1823366068 িভটাবািরয়া

869 01790023150 19467911423827397 মাঃ ইয়ািছন হাওলাদার ফুল ন িবিব নেছর আলী হাওলাদার 8 1754620397 িভটাবািরয়া

870 01790023160 19437911423830115 আ লু আউয়াল ফরা জ জােবদা খাতন রিহম উ ন 8 1783606453 িভটাবািরয়া

871 01790023170 19532693625661196 মাঃ ফজলুল হক নূর বানু বগম হাসান আলী িসকদার 8 1982988816 িভটাবািরয়া

872 01790023180 19537911423827820 আলতাফ হাওলাদার আমজারা বগম আ লু কিরম হাওলাদার 8 1754317837 িভটাবািরয়া

873 01790023524 19477911423827568 মাঃ আ াব আলী মা ঝ আেমনা খাতন করামত আলী মা ঝ 8 1781962620 িভটাবািরয়া

874 01790023529 19367911423828184 হািবব খান হািফজেু ছা ইং ল উ ন খান 8 1823365520 িভটাবািরয়া

875 01790023543 19557911423827091 মাঃ কু ুস ফরাজী জয়তন িবিব জ ার ফরাজী 8 1823366324 িভটাবািরয়া

876 01790023609 19487911423827965 মাঃ মুজাহার হাওলাদার মাসাঃ আিছয়া খাতন মহতব আলী হাওলাদার 8 1823366043 িভটাবািরয়া

877 01790023612 19537911423828079 মাঃ মাতােলব হাওলাদার ময়ফুল িবিব আ লু আলী হাওলাদার 8 1776762028 িভটাবািরয়া

878 01790023615 19487911423827839 আঃ কােদর হাওলাদার সানাই বগম মেফজ হাওলাদার 8 1789853881 িভটাবািরয়া

879 01790023619 19507911423827967 আ লু কােদর সরদার মিতজান িবিব গগন আলী সরদার 8 1323786250 িভটাবািরয়া

880 01790023622 19387911423827730 মাজাে ল হাওলাদার লাল বানু হােমজ উ ীন হাওলাদার 8 1823367329 িভটাবািরয়া

881 01790023625 19537911423828553 মাঃ শাহজাহান মা া আিছয়া বগম ম ান মা া 8 1779944102 িভটাবািরয়া

882 01790023682 19437911423827734 আ লু জিলল হাওলাদার আনজা িবিব আ লু কিরম হাওলাদার 8 1704964567 িভটাবািরয়া

883 01790023684 19437911423827245 ছকা ার আলী সাহাতন িবিব পামান আলী 8 1823365483 িভটাবািরয়া

884 01790023685 19537911423827793 মৗজালী আকন ছিকনা বগম তিফল উ ন আকন 8 1795495213 িভটাবািরয়া

885 01790023687 19387911423827326 আিমরন সবুরজান রেফজ হাওলাদার 8 1823366076 িভটাবািরয়া

886 01790023690 19407911423827858 আিছয়া বগম সােমতবানু আেফজউ ন হাওলাদার 8 1757694039 িভটাবািরয়া

887 01790028411 19547911423827627 শাহানা বগম ময়ফুল িবিব ওসমান আলী হাওলাদার 8 1759220309 িভটাবািরয়া

888 01790028538 19527911423827157 মাঃ খিললুর রহমান (সুকানী) কিরমুেনছা জালাল উ ন হাওলাদার 8 1759076649 িভটাবািরয়া

889 01790029600 19547911423827695 মাঃ সামছল হক সােহরা বগম এেলম ন হাওলাদার 8 1827502463 িভটাবািরয়া

890 01790029610 8695439078 আবদুল রিশদ খান আেমনা খাতন ইয়াকুব আলী খান 8 1823366305 িভটাবািরয়া

891 01790029614 19507911423827655 ছ ার হাওলাদার লালমন িবিব আ লু হািমদ হাওলাদার 8 1700881501 িভটাবািরয়া

892 01790029619 2377626797 রওশন আরা চান িবিব ইয়াকুব হাওলাদার 8 1749950763 িভটাবািরয়া

893 01790029622 19487911423827587 জাহা ীর মা ঝ ফােতমা বগম মহ ত আলী মা ঝ 8 1708337701 িভটাবািরয়া

894 01790029633 19437911423829685 আ লু আ জজ হাওলাদার হােজরা খাতন মিমন উ ন হাওলাদার 8 1723077644 িভটাবািরয়া



895 01790029637 19487911423828130 আ লু ম ান শরীফ লালমন িবিব মাতাহার আলী শরীফ 8 1733733184 িভটাবািরয়া

896 01790029663 19457911423827857 আলফাতন সােমত আেফজ উ ন হাওলাদার 8 1823367150 িভটাবািরয়া

897 01790029719 19547911423827476 মাছাঃ মাকছদা বগম মাছাঃ সািফয়া বগম আ লু ম জদ হাওলাদার 8 1850931402 িভটাবািরয়া

898 01790029730 19507911423826984 আ লু ছালাম সয়দা বগম আ লু হােসম খান 8 1788648034 িভটাবািরয়া

899 01790029742 19457911423827007 মাছাঃ আিসয়া বগম সরেমান আফেসর হাওলাদার 8 1823371659 িভটাবািরয়া

900 01790029749 19557911423828311 মাসাঃ ছফুরা বগম রােবয়া বগম মেফজ হাওলাদার 8 1706214004 িভটাবািরয়া

901 01790029752 19437911423828190 নুরজাহান বগম উিমদা বগম মাতাহার ভঁইয়া 8 1758664520 িভটাবািরয়া

902 01790032076 19427911423827918 কু ুস আিছয়া বগম রইজ ীন ফিকর 8 1760263506 িভটাবািরয়া

903 01790032081 19527911423827667 মাঃ শাহআলম হাওলাদার ফুলব  বগম মাতাহার আলী হাওলাদার 8 1765007876 িভটাবািরয়া

904 01790032084 19437911423828240 আবুল কােসম খান আয়শা খাতন সেক ার আলী খান 8 1787338741 িভটাবািরয়া

905 01790032085 19547911423827692 মাঃ আবুল হােসন মধৃা আিসয়া খাতন আজাহার আলী মধৃা 8 1759973721 িভটাবািরয়া

906 01790032173 19557911423827495 মাঃ ম জবর খান খািদজা বগম আবুল হােসম খান 8 1873417971 িভটাবািরয়া

907 01790032188 19547911423827356 ওহাব হাওলাদার মিরয়ম িবিব আ লু আ জজ 8 1758137262 িভটাবািরয়া

908 01790032193 19517911423827518 বকুল নছা জািমনা খাতন আঃ ম জদ খান 8 1764208042 িভটাবািরয়া

909 01790036137 19327911423827146 মাঃ চাে  আলী খিলফা গালাপ জান িবিব হােসন আলী খিলফা 8 1715210904 িভটাবািরয়া

910 01790039308 19487911423827244 রওশন আরা গালজান আজাহার মা া 8 1733607409 িভটাবািরয়া

911 01790039313 19387911423827995 মাছাঃ লালব ফুলব আিমন উ ন কাজী 8 1716491384 িভটাবািরয়া

912 01790039314 19587911423827737 গালবানু আ জমুে ছা আ লু গিন িময়া 8 1823365354 িভটাবািরয়া

913 01790039319 19427911423827098 আলী হােসন খিলফা আকিলমা মবতালী খিলফা 8 1745464899 িভটাবািরয়া

914 01790039470 19540111431054493 মাঃ ইি স আলী নুর ভানু দিলল উ ন আকন 8 1765365456 িভটাবািরয়া

915 01790039805 19587911423827795 রনু ছয়ফুল িবিব আবদুল কােছম হাওলাদার 8 1791609856 িভটাবািরয়া

916 01790039806 19537911423827239 চান বানু কদবানু গনী হাং 8 1767579941 িভটাবািরয়া

917 01790039809 19557911423827116 মাঃ সকা ার খিলফা শাহাবানু হােসম খিলফা 8 1319605363 িভটাবািরয়া

918 01790039810 19572694262669276 হােজরা বগম ফুলবানু হােমজ বপারী 8 1777884810 িভটাবািরয়া

919 01790039811 19537911423827226 ছিপয়া ির জয়া খাতন র ব হাং 8 1747899849 িভটাবািরয়া

920 01790039842 19477911423827639 আবদুল ছাবাহান হাওলাদার জািমলা খাতন মিমন উ ন হাওলাদার 8 1752812861 িভটাবািরয়া

921 01790039843 19447911423000002 আেনায়ারা বগম সুরাতন নছা মািনক গাজী 8 1764897816 িভটাবািরয়া

922 01790039849 19587911423828027 মাছাঃ রেহনা বগম জয়নব বগম আছমত আলী হাওলাদার 8 1737174874 িভটাবািরয়া

923 01790039857 19437911423828261 মাঃ মনাজ উ ীন কাজী রেবজান খাতন আ লু হািকম হািকম কাজী 8 1798315642 িভটাবািরয়া

924 01790051795 19487911423828141 মাঃ সাহরাব হােসন মৃধা সানাব মেহর আলী মধৃা 8 1725562456 িভটাবািরয়া

925 01790051796 19497911423827494 কুলসুম বগম ফুলেশান বগম আঃ গিন হাওলাদার 8 1823365316 িভটাবািরয়া

926 01790051797 19537911423000003 আঃ খােলক হাওলাদার কিরেমাে ছা মকবুল হাওলাদার 8 1778254010 িভটাবািরয়া

927 01790051798 19557911423826989 মাঃ চানঁ িময়া হাওলাদার সইয়াতন নছা সরাজ উ ন হাওলাদার 8 1712828296 িভটাবািরয়া

928 01790051799 19587911423828015 মাছাঃ রওশনা বগম ভানু বগম মনাজ হাওলাদার 8 1319701613 িভটাবািরয়া

929 01790051800 19487911423827384 খাই ন নছা সিখনা মাহা দ আলী মা া 8 1609942485 িভটাবািরয়া

930 01790051801 19527911423827409 মাছাঃ রািহমা বগম নুরজাহান বগম আলী আকবর িময়া 8 1781862634 িভটাবািরয়া

931 01790051802 1932170861 বজলুর রহমান রােকয়া খাদুন আ লু হািকম 8 1719829459 িভটাবািরয়া

932 01790051803 19557911423827552 মাঃ তয়বুর রহমান সাম াহার মাকেলজ হাওলাদার 8 1407265064 িভটাবািরয়া

933 01790051804 19487911423827634 মাছাঃ নুরজাহান খানম হািলমা খাতন আছমত আলী আকন 8 1737261590 িভটাবািরয়া

934 01790051813 19477911423827635 শফালী বগম আিকেমান নছা মাঃ কা ন আলী হাওলাদার 8 1796316403 িভটাবািরয়া

935 01790051814 19537911423829093 সািহনুর বগম হায়াতন িবিব ওসমান খান 8 1823368812 িভটাবািরয়া

936 01790051815 19517911423828282 সুিফয়া সামছেনছা মাখেলছ হাওলাদার 8 1723086188 িভটাবািরয়া

937 01790056649 19517911423826986 মাছাঃ হািবনুর মািনকা িবিব মুনসুর আলী 8 1748996936 িভটাবািরয়া

938 01790056728 19557911423827838 শাহাজাহান হাওলাদার আি য়া বগম হােমজ হাওলাদার 8 1724038779 িভটাবািরয়া

939 01790058752 19567911423827902 হািসনা বগম গােলনুর বগম আজাহার মা া 8 1735003298 িভটাবািরয়া

940 01790058755 19477911423827550 মাঃ শাহজাহান মা ঝ আেমনা খাতন মহ ত আলী মা ঝ 8 1786687165 িভটাবািরয়া

941 01790058756 19587911423827361 মাসা: হািছনা বগম আেমনা বগম খিবর উ ন 8 1715391095 িভটাবািরয়া

942 01790058774 19587911423828105 মাছাঃ রােবয়া খাতন তফু ে ছা হািফজ উ ন খান 8 1918377329 িভটাবািরয়া

943 01790058799 19427911423827638 আেয়শা বগম আিছয়া বগম আচমত আলী মীর 8 1911124149 িভটাবািরয়া

944 01790060958 19567911423825238 স া রানী িশ  বালা নকুল চ 8 1722744812 িভটাবািরয়া

945 01790064649 19477911423827939 আ াব আলী ফিকর সিকনা বগম তােফল উ ন 8 1870411658 িভটাবািরয়া

946 01790065764 19387911423828253 রিহেমান নছা সুেমতবান হােমজ উ ন হাওলাদার 8 1783606458 িভটাবািরয়া

947 01790065765 19554218454446011 মাসাঃ হােজরা বগম মাসাঃ রাশেনছা বগম চান ম ন হাওলাদার 8 1793225574 িভটাবািরয়া

948 01790065768 19577911423828271 খািদজা বগম হািববুনেনছা মিমন উ ন গাজী 8 1727758206 িভটাবািরয়া

949 01790065769 19557911423827108 আ াব আলী ঘরামী ময়ফুিল হােমজ ঘরামী 8 1729516271 িভটাবািরয়া

950 01790065770 19507911423828351 মাঃ আ াব আিল িসকদার ইয়ামন িবিব বিছর উ ন িসকদার 8 1818650790 িভটাবািরয়া

951 01790065948 19507911423828232 রািবয়া খাতন সুরাতন গিন হাওলাদার 8 1300033654 িভটাবািরয়া

952 01790065949 19387911423829701 বকুল বগম মিতজা িবিব চাে  আলী খান 8 1823368625 িভটাবািরয়া

953 01790066209 19537911423828124 মাছাঃ আেনায়ারা বগম লালব নওয়াজ উ ন মু 8 1794030302 িভটাবািরয়া

954 01790066210 19547911423827076 খািদজা বগম আিসয়া বগম তােসন উ ীন ফরাজী 8 1775556327 িভটাবািরয়া

955 01790009906 19387911423829983 রােকয়া বগম আ জেতান আফেছর খা ঁ 9 1757374709 িভটাবািরয়া

956 01790009915 19537911423828974 িফেরাজা বগম মিরয়ম বগম আলকাজ বগম 9 1729379943 িভটাবািরয়া

957 01790009931 19237911423830025 আ লু ম জদ হাওলাদার জেবদা বগম জ ার হাওলাদার 9 1738415209 িভটাবািরয়া

958 01790009936 19557911423828713 মাছাঃ কা জনুর মাসাঃ কা জনূর মুনসুর আলী খ কার 9 1761724408 িভটাবািরয়া



959 01790009940 19387911423829587 জােম ন নছা জহরা বগম রজব আলী ডাকুয়া 9 1757687241 িভটাবািরয়া

960 01790009943 19487911423828998 িনেরাদ চ  শীল ফুলমালা পর রাম শীল 9 1823372335 িভটাবািরয়া

961 01790009947 19587911423828894 শাভা রানী এদবর িদনমিন গাইন হিরচরন গাইন 9 1823368336 িভটাবািরয়া

962 01790009952 19537911423829081 িনত ান  এদবর কািল তাড়া এদবর রােজ  এদবর 9 1823368321 িভটাবািরয়া

963 01790009955 19537911423829078 শাহাজাহান শরীফ আিছয়া বগম অেজত শরীফ 9 1823368420 িভটাবািরয়া

964 01790009959 19487911423829410 মনর ন সাধক সানাল ী িস র সাধক 9 1823368378 িভটাবািরয়া

965 01790009964 3752404446 মাঃ সাহরাব হাওলাদার রােবয়া খাতন মাসেলম হাওলাদার 9 1823368326 িভটাবািরয়া

966 01790009969 19497911423828717 আ লু লিতফ হাওলাদার মুকুল বগম আমেজদ আলী হাওলাদার 9 1823368831 িভটাবািরয়া

967 01790009973 19437911423828798 মাঃ আবদুল কােদর হাওলাদার এরাতন নচা ইমান উ ন হাওলাদার 9 1320854186 িভটাবািরয়া

968 01790009977 19537911423829086 পুিলন সম ার সুরবালা সম ার যাদব চ  সম ার 9 1708754617 িভটাবািরয়া

969 01790009980 19507911423828704 মাঃ মাদাে র হাওলাদার জয়তন িবিব তারাবািল হাওলাদার 9 1609942487 িভটাবািরয়া

970 01790009986 19457911423829877 মাঃ কায়ছার হাওলাদার কদবানু বগম ছেলম ন হাওলাদার 9 1823366294 িভটাবািরয়া

971 01790009993 19487911423828769 মাঃ আ জজলু হক আকন খাই ন নচা বগম িসরাজলু হক আকন 9 1756397255 িভটাবািরয়া

972 01790009999 19437911423829094 চাে  আলী মৃধা রিহমা বগম ই ুল মৃধা 9 1823368617 িভটাবািরয়া

973 01790010002 19587911423828669 জয়নব িবিব ির জয়া বগম নুর মাহা দ িসকদার 9 1823368205 িভটাবািরয়া

974 01790010008 19387911423829998 আিছয়া বগম আেমনা বগম মুজাহার হাওলাদার 9 1733542017 িভটাবািরয়া

975 01790010013 19387911423828995 মুনসুর আলী হাওলদার আিকমুে চা খােশদ হাওলাদার 9 1608126359 িভটাবািরয়া

976 01790010023 19537911423829415 পু  রানী চা  বালা উমাচরন ঘরামী 9 1823368362 িভটাবািরয়া

977 01790010031 19437911423829511 আিচয়া বগম শামসুর নাহার বগম মাকতার আলী মৃধা 9 1823368519 িভটাবািরয়া

978 01790010035 19404798520296698 তাফে ল হাওলাদার রােবয়া বগম মেহর উ ন হাওলাদার 9 1823370074 িভটাবািরয়া

979 01790010044 19487911423829476 জীেত  নাথ মজমুদার িবনিদিন বেজ নাথ মজমুদার 9 1741016980 িভটাবািরয়া

980 01790010049 19387911423829085 িকরন বাল কুেমািদনী সুতার ঊমা চরন সুতাব 9 1823368678 িভটাবািরয়া

981 01790010054 19537911423829192 জগিদশ চ  িম ী ময়না রানী িম ী গেনশ চ  িম ী 9 1712621290 িভটাবািরয়া

982 01790010059 19527911423829407 ধীের  নাথ মজমুদার িবনদীিন েজ  নাথ মজমুদার 9 1727543893 িভটাবািরয়া

983 01790010062 19527911423829518 সামছল হক সদার িখিরজান বগম রইজ উ ন সদার 9 1793242007 িভটাবািরয়া

984 01790010067 19487911423829967 রািবয়া বগম জ ু বগম লহাজ খা 9 1823368636 িভটাবািরয়া

985 01790010070 19537911423827368 এসমাইল খান ফেতজান চাে  আলী খান 9 1823367935 িভটাবািরয়া

986 01790010072 19417911423829445 আ লু রিশদ হাওলাদার জহরা বগম ইয়ািছন হাওলাদার 9 1757112215 িভটাবািরয়া

987 01790010073 19437911423828935 সুখর ন ম ল অেলাক মিন ম ল বস  কুমার ম ল 9 1823368430 িভটাবািরয়া

988 01790010074 19437911423829965 আিল হােসন ফিকর তরব জান িবিব আফছার ফিকর 9 1823368427 িভটাবািরয়া

989 01790010076 19387911423828643 আিম ন নছা লিতমুে ছা আতাহার আলী হাওলাদার 9 1823368216 িভটাবািরয়া

990 01790010079 19587911423830094 জাহানারা বগম রিহমা বগম িছ ক মু ী 9 1707984148 িভটাবািরয়া

991 01790010085 19547911423830104 আেনায়ারা বগম জািমনা খাতন অেহজ উ ন হাওলাদার 9 1323786247 িভটাবািরয়া

992 01790010090 19507911423829962 আ লু কিরম ফিকর তােনবজান িবিব আফছার উ ন ফিকর 9 1718462170 িভটাবািরয়া

993 01790010093 19507911423829912 ম আকন লাল ব  বগম সজ ন আকন 9 1740940130 িভটাবািরয়া

994 01790010097 19537911423828644 মাসাঃ হািলমা বগম মাসা: রা জয়া বগম আ ুদ ছােমদ মা া 9 1823368217 িভটাবািরয়া

995 01790010101 19487911423829107 আ লু ছাবাহান হাওলদার আরবজান িবিব মেফজ উ ীন হাং 9 1749758104 িভটাবািরয়া

996 01790010104 19477911423829264 মাছাঃ আি য়া খাতন আেমনা বগম হােচন আলী হাওলাদার 9 1734546720 িভটাবািরয়া

997 01790010106 19557911423829144  মালতী রানী বপারী উিমলা রানী িম ী িনমাই চ  িম ী 9 1728329037 িভটাবািরয়া

998 01790010107 19507911423829936 মাঃ ইনুচ খান হািলমা বগম নােজম আলী খান 9 1756022785 িভটাবািরয়া

999 01790010108 19527911423829531 সাজাহান হাওলাদার চ ন িবিব ইয়াকুব হাওলাদার 9 1823368659 িভটাবািরয়া

1000 01790010113 19437911423829963 আ রু খােলক ফিকর জিরনা িবিব খিবর উ ন ফিকর 9 1731069534 িভটাবািরয়া

1001 01790010114 19487911423828902 ি েরাদ চ  সুতার কুেমািদনী সুতার উমা চরন সুতার 9 1823368376 িভটাবািরয়া

1002 01790010117 19437911423829479 সারাফ হােসন জমা ার জয়নব িবিব রহমান জমা ার 9 1781838061 িভটাবািরয়া

1003 01790010121 19457911423829452 লুৎফর রহমান সরদার পাটলজান িবিব পরশ উ াহ সরদার 9 1773000926 িভটাবািরয়া

1004 01790010126 19537911423829433 জীবনী রানী মানেমািহনী বালা নেগন রায় 9 1712266383 িভটাবািরয়া

1005 01790010131 19487911423828772 মাসাঃ নািসমা বগম খািদজা বগম মাতােহর মাল 9 1609942493 িভটাবািরয়া

1006 01790010138 19537911423829702 সািফয়া বগম মিতজান িবিব চাে  আিল খান 9 1749763325 িভটাবািরয়া

1007 01790010145 19587911423830026 রােকয়া বগম জেবদা বগম জ ার হাওলাদার 9 1759420029 িভটাবািরয়া

1008 02790004784 19587911423830060 বানু বগম জেবদা বগম জ ার হাওলাদার 9 1823365959 িভটাবািরয়া

1009 02790004791 19507911423829471 লাবন  রানী সর জনী বালা কৃ  কা  মা ঝ 9 1823368704 িভটাবািরয়া

1010 02790005970 19437911423829299 রনু বালা শীল ােনাদা শীল মেহ  শীল 9 1823368390 িভটাবািরয়া

1011 02790005976 19287911423829459 আেনায়ারা বগম দুিখনা বগম এনতাজ হাওলাদার 9 1887451661 িভটাবািরয়া

1012 01790013225 19427911423829801 আ লু ছ ার ফরাজী কিরমে ছা আ লু আলী ফরাজী 9 1873409443 িভটাবািরয়া

1013 01790013235 19487911423829175 মিত লাল িম ী মােনাদা িম ী রাইচরন িম ী 9 1823366010 িভটাবািরয়া

1014 02790005993 19477911423829258 বলকা রানী িব াস নয়ন মিন অটল বপারী 9 1734542376 িভটাবািরয়া

1015 02790005997 19487911423829906 হিবেনার বগম কিরমন নছা কােছম খান 9 1823366017 িভটাবািরয়া

1016 01790013244 19537911423829317 আিমেরান নছা হিবেরান নছা আ লু হােসম হাওলাদার 9 1873417951 িভটাবািরয়া

1017 01790013249 19537911423829844 মাঃ আফছার আিল হাওলাদার হািববুে ছা চাে  আলী হাওলাদার 9 1786629151 িভটাবািরয়া

1018 01790013253 19537911423830067 ম জবর ফরাজী হািনয়া বগম মাকেছদ ফরাজী 9 1823366052 িভটাবািরয়া

1019 01790027321 19507911423828755 মাঃ মিতয়ার রহমান হাওলাদার সুরাতন নছা মাতাহার আলী হাওলাদার 9 1784421540 িভটাবািরয়া

1020 01790029625 19537911423829295 মাতি নী শীল কুসমী রানী শীল মধু সুধন শীল 9 1759617179 িভটাবািরয়া

1021 01790029716 19487911423829698 ম হাওলাদার সানা বড়ু আ াবািল হাওলাদার 9 1743562333 িভটাবািরয়া

1022 01790029972 19387911423829589 আ লু লিতফ হাওলাদার মধু িবিব আ লু কিরম হাওলাদার 9 1323428304 িভটাবািরয়া



1023 01790029974 19397911423000003 আি য়া বগম গালাপজান আসমান িশকদার 9 1705382838 িভটাবািরয়া

1024 01790031105 19527911423828808 মাঃ হািববুর রহমান হাওলাদার লাল ব  িবিব মাতাহার আলী হাওলাদার 9 1796661231 িভটাবািরয়া

1025 01790033530 19507911423829202 মাদব চ  বালা সুকদা বালা িনিশকা  বালা 9 1784084543 িভটাবািরয়া

1026 01790036140 19587911423829411 সিবতা রানী ি য় বালা যােলশ বপারী 9 1716255495 িভটাবািরয়া

1027 01790039492 19537911423828667 রািবয়া খাতন ফািতমা বগম আ লু মা ান হাওলাদার 9 1706184232 িভটাবািরয়া

1028 01790039501 19457911423828766 মাহমুদুল হক আকন খায় রন নছা বগম সরাজলু হক আকন 9 1726320805 িভটাবািরয়া

1029 01790039502 19537911423828932 রাধা রানী ম ল সািব ী রানী সতীশ চ  হাওলাদার 9 1791327808 িভটাবািরয়া

1030 01790039514 19537911423828758 মাঃ হািববুর রহমান হাওলাদার মুকুল িবিব আমেজদ আলী হাওলাদার 9 1601421557 িভটাবািরয়া

1031 01790039516 19537911423824595 মাসাঃ মেনায়ারা বগম সবু ন নছা িহং ল উ ন হাং 9 1751153919 িভটাবািরয়া

1032 01790039520 19567911423829400 নুরজাহান বগম আয়নব িবিব এনতাজ উ ীন িসকদার 9 1755211576 িভটাবািরয়া

1033 01790039525 19387911423830092 নুর মাহা দ হাওলাদার চান ব  বগম িহ ুল উ ন হাওলাদার 9 1731185650 িভটাবািরয়া

1034 01790039529 19537911423828791 মাছাঃ আেনায়ারা বগম আিছয়া খাতন মৃতা মিফজ উ ন হাওলাদার 9 1921043835 িভটাবািরয়া

1035 01790039530 19537911423829096 আ রু রিশদ খান মিহফুল বগম আ লু কিরম খান 9 1755165852 িভটাবািরয়া

1036 01790039534 19417911423829183 িনমলা রানী ল ী রানী চ ব নিলনী চ ব 9 1754204345 িভটাবািরয়া

1037 01790039535 19357911423829182 সুধীর র ন চ বত অনপূনা রানী িবরাজ মাহন চ বত 9 1754274783 িভটাবািরয়া

1038 01790039536 19507911423829815 আ রু রব আকন আিছয়া খাতন আ সু ছােমদ আকন 9 1777884724 িভটাবািরয়া

1039 01790039784 19437911423830062 লুৎফুে ছা আিছয়া বগম জয়নাল বগম 9 1779687899 িভটাবািরয়া

1040 01790039845 19587911423828937 িশ া রানী ম ল চা  বালা সরকার সখানাথ সরকার 9 1706729179 িভটাবািরয়া

1041 01790039854 19503313031047475 মাঃ হািনফ মাসাঃ ম জজান িবিব মাঃ চান আলী খান 9 1712504134 িভটাবািরয়া

1042 01790039870 19567911423215394 মাঃ মােলক ফরাজী জহরা বগম আ জজ ফরাজী 9 1787225483 িভটাবািরয়া

1043 01790039873 19537911423830065 ছতারা বগম আন জরা বগম মানতাজ ফরাজী 9 1323786487 িভটাবািরয়া

1044 01790039874 19587911423828657 মাসাঃ নুরজাহান বগম আমজ ু বগম মাঃ হােসম হাওলাদার 9 1774905848 িভটাবািরয়া

1045 01790039875 19587911423829237 পু  রানী এদবর িনধু গাইন সনাতন গাইন 9 1750172371 িভটাবািরয়া

1046 01790039876 19367911423829069 সুধা রানী সরিদনী িম ী অি নী িম ী 9 1794859668 িভটাবািরয়া

1047 01790039877 19387911423829677 আ সু ছালাম খান জাহরা বগম আ লু হােশম খান 9 1823368163 িভটাবািরয়া

1048 01790039878 19537911423830093 সুিফয়া বগম কিরমন নছা বলু খান 9 1872819253 িভটাবািরয়া

1049 01790051817 19437911423829462 শাহাভানু বগম সবুরজান িবিব আ লু আলী মধৃা 9 1860160300 িভটাবািরয়া

1050 01790051820 19577911423829609 দুলা রানী সুখদা রানী সুখ র ন বরাগী 9 1756735560 িভটাবািরয়া

1051 01790051823 19417911423829528 ি য় বালা িবনিদনী রানী গাপাল হাওলাদার 9 1780014965 িভটাবািরয়া

1052 01790051825 19537911423829005 সপুরা বগম জেবদা খাতন সাম ল হক হাওলাদার 9 1790619191 িভটাবািরয়া

1053 01790051827 19507911423829786 হাসেনয়ারা বগম জহরা বগম আ সু আ জজ হাওলাদার 9 1756879884 িভটাবািরয়া

1054 01790051830 19537911423829599 মাঃ শাহজাহান হাওলাদার হােজরা বগম শাহজ ন হাওলাদার 9 1795313844 িভটাবািরয়া

1055 01790051831 19487911423829082 ল ী রানী সুতার কুেমািদনী মধৃা রাজ কুমার মধৃা 9 1766734157 িভটাবািরয়া

1056 01790051833 19587911423830012 হিরয়া বগম হােজরা বগম মকবুল ফরাজী 9 1755361373 িভটাবািরয়া

1057 01790051834 19487911423829047 মিন  নাথ সম ার সুরবালা সম ার যাদব চ  সম ার 9 1750818702 িভটাবািরয়া

1058 01790051836 19457911423828338 মাসাঃ মমতাজ বগম মাসাঃ জিরনা বগম হােমদ গাজী 9 1763364837 িভটাবািরয়া

1059 01790051839 19467911423829714 ছােলহা বগম আিকেমান নছা মাঃ হােমজ খান 9 1799746030 িভটাবািরয়া

1060 01790051840 19537911423828940 সােলহা বগম সাম াহার বগম মাফাে ল হােসন মু ী 9 1703886788 িভটাবািরয়া

1061 01790051841 19547911423829608 সর জৎ কুমার মা ঝ ি য়বালা সতীশ চ  মা ঝ 9 1758404048 িভটাবািরয়া

1062 01790051843 19587911423828690 রওশান আরা বগম মেহর জান ছােদর জামাদ ার 9 1318470721 িভটাবািরয়া

1063 01790051844 19537911423828689 মাসাঃ িবলিকস বগম মাসাঃ জািমলা খাতন মাঃ করামত আলী জামা ার 9 1755359356 িভটাবািরয়া

1064 01790051845 19537911423828922 সুশা  কুমার ম ল িবধূ রানী ম ল িনিশকা  ম ল 9 1706663708 িভটাবািরয়া

1065 01790056650 19527911423829896 আ লু রহমান খান রিহমা বগম মাহা দ মকবুল খান 9 1728036442 িভটাবািরয়া

1066 01790056651 3737977755 মাসাঃ আেনায়ারা বগম মাসাঃ জিরনা বগম মাঃ সকা ার হাওলাদার 9 1783437922 িভটাবািরয়া

1067 01790056658 19567911423829090 স া রানী শীল মীলা বালা শীল অন  কুমার শীল 9 1791703433 িভটাবািরয়া

1068 01790056748 19537911423829846 নুর ইসলাম আকন আেমনা বগম আ লু মা জদ আকন 9 1756111671 িভটাবািরয়া

1069 01790056755 19557911423829159 কমলা রানী িবেনািদিন রানী অি  কুমার 9 1740583304 িভটাবািরয়া

1070 01790056846 19567911423829154 সাধনা রানী িম ী পূণল ী সমা ার গেজ  নাথসমা ার 9 1739930655 িভটাবািরয়া

1071 01790058754 19567911423827589 হািছনা বগম কিরমুে ছা হােফজ উ ন হাওলাদার 9 1315456698 িভটাবািরয়া

1072 01790058775 19511592038228589 মাঃ ছােহারাব হােসন সুরাতল নছা আবদুল স ার হাওলাদার 9 1755116247 িভটাবািরয়া

1073 01790060063 3745356414 হািববুর রহমান আয়নেবন নছা শরাজ উ ন হাওলাদার 9 1712856820 িভটাবািরয়া

1074 01790064406 19257911423830088 আ লু রিশদ হাওলাদার চানব  বগম মিমন উ ন হাওলাদার 9 1785959035 িভটাবািরয়া

1075 01790064407 7345394477 িদপালী রানী িমলা বালা গ চরন মজমুদার 9 1826543994 িভটাবািরয়া

1076 01790064716 19457911423829133 আ জেমান বগম ইরাতন নছা জেবদ আলী হাওলাদার 9 1746123134 িভটাবািরয়া

1077 01790065767 19537911423828973 জহরা বগম আিছয়া বগম মুজাহার আলী হাওলাদার 9 1725261667 িভটাবািরয়া

1078 01790066207 19567911423829525 আ লু খােলক হাওলাদার চানব  বগম হােমদ উ ন হাওলাদার 9 1623536925 িভটাবািরয়া

1079 01790066762 19597911423825987 িমনারা বগম হািলমা বগম তাফাে ল সরদার 9 1779302074 িভটাবািরয়া

1080 01790056740 19487911423829142 িনহার রানী ম ল আমিদিন িসকদার যােগশ চ  িসকদার 1795115443 িভটাবািরয়া
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