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

1 02790002218 19477911459840365 আেলয়া বগম লাল ব তজা র আলী সদার 1 1884447519 ইকির
2 02790002241 19697911459845391 মমতাজ বগম ছািবনা বগম আবুল হােসম গাজী 1 1319605807 ইকির
3 02790002242 19677911459845804 রওশনারা বগম তাছিলমা বগম হােতম আলী হাওলাদার 1 1797195876 ইকির
4 02790002244 19477911459845495 ছােহরা বগম আিমরন নছা লহাজ উ ীন হাওলাদার 1 1772039290 ইকির
5 02790002245 19677911459845299 িপয়ারা বগম লারব  বগম মানফাত উ ন হাওলাদার 1 1319109736 ইকির
6 02790002247 19727911459845795 মাসুরা বগম সুরাতন বগম শাহাদাত জামা ার 1 1733730619 ইকির
7 02790002248 19527911459845192 মাছাঃ আেলয়া বগম সবুর জান হােসন আলী 1 1778737251 ইকির
8 02790002300 19621592039822161 সািহদা বগম সানা বড়ু মাঃ রহমান সরদার 1 1716108413 ইকির
9 02790002397 19577911459845560 সািফয়া বগম মাজ ুিবিব তিছম উ ীন হাওলাদার 1 1772336541 ইকির
10 02790002399 19527911459845569 আিমরন নছা আকিলমা বগম নুর মাহ াদ হাওলাদার 1 1734416659 ইকির
11 02790002416 19677911459845187 মাছাঃ সািহদা বগম জাহানারা বগম হােতম আলী খান 1 1772761271 ইকির
12 02790002486 19597911459846272 মাছাঃ ফিরদা বগম মাছাঃ ফেতমা বগম মাঃ শামসুল হক হাওলাদার 1 1302944285 ইকির
13 02790002516 19527911459845016 ছতারা বগম লাল ব আ লু হািমদ জমা ার 1 1799751709 ইকির
14 02790002526 19637911459000001 মাসাঃ কিহনুর বগম আি য়া বগম হােচন আলী আকন 1 1812105482 ইকির
15 02790002530 19537911459845199 মাছাঃ ছােলহা বগম কিরমন নছা আপছার হাওলাদার 1 1784990176 ইকির
16 02790002531 19624717554663230 মাছাঃ এলািচ বগম হিরে ছা মাসেলম ব াপারী 1 1723068552 ইকির
17 02790002533 19527911459845177 মাসাঃ নয়া ব ফুলব চরাগালী িসকদার 1 1751702957 ইকির
18 02790002552 19847911459845104 রািসদা বগম আ ার ফাইজু ন 1 1792962197 ইকির
19 02790002668 19717911459845838 চানব  বগম শানা ব হােতম আলী হাওলাদার 1 1760422143 ইকির
20 02790002669 19777911459845578 মাসুরা বগম নয়া ব মুনছর আলী 1 1799513760 ইকির
21 02790002671 19687911459845145 মাছাঃ আকিলমা বগম সািফয়া বগম মাছেলম আলী পয়াদা 1 1740688142 ইকির
22 02790002673 19677911459845237 হােচন ভানু ডািলম বগম ফ টক হাওলাদার 1 1772304654 ইকির
23 02790002674 19777911459845149 িমনারা বগম চান ব তপেছর উ ন হাওলাদার 1 1782728281 ইকির
24 02790002676 19677911459845572 কিহনুর বগম নুর বানু হািমদ হাওলাদার 1 1776220071 ইকির
25 02790002677 19562692620635401 ছিফয়া বগম ফুলবরন কদম আলী হাওলাদার 1 1770514889 ইকির
26 02790002680 19627911459848034 রবা বগম আেমনা বগম গিণ হাওলাদার 1 1725890256 ইকির
27 02790002713 19662617294676197 মাসাঃ আিম ন নছা হািলমা বগম করামত আলী 1 1740688148 ইকির
28 02790002741 19547911459845246 িশ  রানী িশখা রানী মুকু  শীল 1 1743023472 ইকির
29 02790005394 19577911459845752 হািলমা বগম আয়শা খাতন ছাদন মাত র 1 1701048409 ইকির
30 02790007253 19527911459845563 রািশদা আ ার শামসুলন নাহার আবদুল হাই হাওলাদার 1 1765821361 ইকির
31 02790009809 19577911459845809 আেলয়া বগম সােজদা রিহম উ ন খানঁ 1 1723193587 ইকির
32 02790012019 19667911459845028 লাইলী খানম আেনায়ারা বগম জয়নাল আেবিদন মাত র 1 1739559984 ইকির
33 02790013183 19527911459845406 সুমিত রানী মনু বালা যােগশ চ  শীল 1 1912496169 ইকির
34 02790013299 7752162060 সিবতা রািন হাওলাদার রনুকা রানী সম ার িখেরাদ িবহারী সম ার 1 1736913965 ইকির
35 02790018854 19727911459845217 িবলিকছ বগম আয়শা বগম আ জজ মু ী 1 1306623237 ইকির
36 02790018857 19577911459845723 খয় ন নছা ভানু িবিব ইসমাইল খান 1 1760337963 ইকির
37 02790019664 19687815252754520 আঞ্জমুানরা জয়নব বগম এ ক এম তাইেয়বুর রহমান 1 1321531260 ইকির
38 02790019666 19574795128487309 শফালী বগম রােকয়া খাতন হািকম হাওলাদার 1 1321531249 ইকির
39 02790028003 19627911459845375 পা ল বগম ফুল বানু বগম শিফজ ন হাওলাদার 1 1754724329 ইকির
40 02790028010 19627911459845371 লাল ব  বগম জয়ফুল িবিব মেহর উ ন জমা ার 1 1737236615 ইকির
41 02790028133 5111843719 সািহদা আকতার মাসুরা বগম মহারাজ হাওলাদার 1 1722992503 ইকির
42 02790033376 19877911459845320 সালমা বগম রােবয়া খাতন আঃ সালাম গালদার 1 1700531367 ইকির
43 02790002217 19517911459000002 মেনায়ারা বগম ফুলব  বগম আইয়ুবালী িসকদার 2 1314545946 ইকির
44 02790002220 19577911459846010 মিরয়ম বগম চানব  বগম কালু জমা ার 2 1733898727 ইকির
45 02790002223 19497911459846006 হনুফা বগম ফুল ব আ লু কিরম আকন 2 1728125002 ইকির
46 02790002249 19487911459846363 মাছাঃ নুরজাহান বগম িপয়ারা বগম সয়দ উ ন 2 1726558881 ইকির
47 02790002250 19407911459848412 নূর ভানু আ জমন নছা সৃজন আিল িশকদার 2 1775279093 ইকির
48 02790002251 19427911459847195 মাছাঃ হােসন বানু কুলসুম বগম আ রু রহমান 2 1749364266 ইকির
49 02790002252 19557911459848395 খািদজা খাতন হািলমা খাতন ফজর আিল আকন 2 1799514615 ইকির
50 02790002258 19457911459846255 গাল বানু রতন নছা আেছন উ ন হাওলাদার 2 1992371445 ইকির
51 02790002259 19677911459846145 লাইিল বগম িপয়ারা বগম আবদুল খােলক িসকদার 2 1709085966 ইকির
52 02790002263 19557911459846031 রােবয়া বগম জহরা খাতন নূ ল হক খান 2 1781955763 ইকির
53 02790002266 19677911459846143 িলিল বগম সিকনা বগম আ লু হািকম 2 1785932206 ইকির
54 02790002267 19657911459846147 মেনায়ারা বগম হায়ােতান নছা এলফাজ উ ীন 2 1747264126 ইকির
55 02790002274 19537911459846246 কিহনুর বগম গাল বানু সজ ন চৗিকদার 2 1323021993 ইকির
56 02790002407 19577911459847069 মাছাঃ পা ল বগম লাল ব  বগম ইউসুফ আিল মা া 2 1701870629 ইকির
57 02790002409 19677911459846086 ফােতমা বগম ছরাতন নছা আেদল উ ন মু 2 1701119123 ইকির
58 02790002528 19537911459840390 মাছাঃ সুিফয়া বগম মনু বগম আছমত আলী হাওলাদার 2 1745992645 ইকির
59 02790002536 19687911459846919 আয়শা বগম মেহ ন নছা আ লু ছ ার হাওলাদার 2 1721602146 ইকির
60 02790002539 19657911459846025 িফেরাজা বগম গালভানু হািবব হাওলাদার 2 1783959435 ইকির
61 02790002540 19557911459846240 রােহলা বগম আয়মন নছা আ লু গফুর হাওলাদার 2 1789343557 ইকির
62 02790002542 19437911459848383 িকেরান বালা িবেনািদনী িবেপন িম ী 2 1708774767 ইকির
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63 02790002563 19427911459846625 শামসু াহার বগম মিরয়ম বগম মাঃ আ লু আ জজ 2 1741011571 ইকির
64 02790002565 19537911459846604 মাছাঃ আি য়া খাতন মাসাঃ হািসনা বগম নছারউ ন হাওলাদার 2 1736175070 ইকির
65 02790002567 19607911459846780 মাছাঃ মাসুরা বগম জয়নব িবিব আছমত আিল খা ঁ 2 1729476069 ইকির
66 02790002573 19677911459846008 জীবনেনছা বগম ফােতমা বগম হমােয়ত চৗিকদার 2 1776535715 ইকির
67 02790002704 19417911459000001 মাসাঃ বগম ছিবরন নছা খিবর উ ন 2 1772241417 ইকির
68 02790002705 19787911459848394 িপয়া বগম শািপয়া খাতন মাবারক হাওলাদার 2 1722743347 ইকির
69 02790002714 19697911459000003 হািছনা বগম হােজরা বগম হােচন আিল হাওলাদার 2 1753369653 ইকির
70 02790002715 19857911459846973 মাসা ৎ িমনু আ ার রািহমা আকতার আঃ রহমান তালুকদার 2 1757497756 ইকির
71 02790002722 19697911459846097 কিহনুর বগম মােলকা বগম ওসমান গিন 2 1771799942 ইকির
72 02790002724 19597911459846785 মাছাঃ পা ল বগম ফািতমা বগম মাসেলম হাওলাদার 2 1789248597 ইকির
73 02790002740 19677911459847175 মাছাঃ মিরয়ম বগম মাসা ৎ রা জয়া বগম এছাহাক আলী িসকদার 2 1303481828 ইকির
74 02790007254 19477911459846201 তহিমনা বগম হািলমা বগম ফয়েজার আলী আকন 2 1926121078 ইকির
75 02790008507 19827911459840418 রা জয়া বগম ফুল ব আ লু মিতন হাওলাদার 2 1767672768 ইকির
76 02790012017 19507911459847072 জাহানারা বগম আেমনা বগম জেবদ আলী খা ঁ 2 1706634457 ইকির
77 02790012021 19607911459846369 মাছাঃ সরবানু মাছাঃ ফুলসন িবিব আ লু জ ার তালুকদার 2 1717245022 ইকির
78 02790013236 19587911459846417 মাছাঃ রােহলা বগম মাসাঃ রািবয়া খাতন আজাহার আলী হাওলাদার 2 1728906407 ইকির
79 02790013383 19647911459846720 মাছাঃ লাকী বগম মাছাঃ রা জয়া বগম মাঃ হা ন অর রশীদ তালুকদার 2 1781939070 ইকির
80 02790016858 19557911459846763 ছােহরা বগম চান ব মাকেলছ শিরফ 2 1957138579 ইকির
81 02790018846 19561593525640469 মাহমুদা বগম ছইয়ুদুর নছা শামসুল হক তালুকদার 2 1744111851 ইকির
82 02790019684 19527911459846004 বকুল বগম ফুল ব আহা াদ 2 1309923229 ইকির
83 02790019685 19737911483784762 মাসাঃ লাভলী মাসুরা বগম মাঃ সকা ার আলী িসকদার 2 1781592559 ইকির
84 02790019689 19707911483796654 মাছাঃ মেনায়ারা বগম হািচনা বগম আ লু রিশদ হাওলাদার 2 1794299056 ইকির
85 02790021930 19621592038036762 মাছাঃ কুলছম বগম ফুল ব হািমজ উ ন হাওঃ 2 1763251847 ইকির
86 02790021931 19620116059815289 মাসাঃ রেবকা বগম মাসাঃ আফেসানা িবিব মাঃ মনুেবয়ার মা া 2 1789853927 ইকির
87 02790027887 19732696830022398 জাহানারা পাপিড় আঞ্জমুানারা বগম আবুল হােশম মা ার 2 1766149901 ইকির
88 02790027889 19387911459846632 মাছাঃ নুর জাহান বগম মাছাঃ ছরাতন িবিব এমদাদ আলী খ কার 2 1727437942 ইকির
89 02790027890 19487911459840402 মাছাঃ রিহমা বগম মাছাঃ লাল মান নছা শরাজ উ ন তালুকদার 2 1712084648 ইকির
90 02790027891 19637911459846627 মাছাঃ ির জয়া বগম মাসাঃ ফািতমা বগম মাঃ আফসার মা া 2 1725827826 ইকির
91 02790027893 19672692619405318 িমনারা মিরয়ম গহ িশকরার 2 1778629992 ইকির
92 02790027894 19777911459846319 মাছাঃ সালমা আ ার মাছাঃ রা জয়া বগম আ সু ছালাম চৗিকদার 2 1773497008 ইকির
93 02790027895 19587911459847061 মাসাঃ মাসুরা বগম মাসাঃ ফুলব মাঃ লাল িময়া 2 1715634382 ইকির
94 02790027896 19737911459847056 মাছাঃ ফািতমা আ ার মাছাঃ মিরয়ম বগম আ লু জ ার মৃধা 2 1704979518 ইকির
95 02790027897 19701592039532720 হািছনা সয়দুে সা মকতব হােসন তালুকদার 2 1715350491 ইকির
96 02790027978 19637911459846756 মাছাঃ শাহাবানু বগম মুনসূর বগম মকবুল হােসন মাত ার 2 1321530973 ইকির
97 02790027979 19687911459846821 মাছাঃ হাসেনয়ারা বগম ফােতমা বগম আফতাপ উ ন শখ 2 1787337173 ইকির
98 02790027981 19857911459846157 সুরমা বগম সািহদা মাঃ হািববুর রহমান 2 1810889745 ইকির
99 02790027982 19732692620647275 মাছাঃ নুর জাহান বগম খায় ন নছা মকবুল সরদার 2 1739931312 ইকির
100 02790028002 19637911459848404 মাছাঃ আেনায়ারা বগম মাসাঃ রািবয়া খাতন অেহদ মৃধা 2 1742041826 ইকির
101 02790028029 19703012947290728 মাসুদা বগম লাল ব আনসার আলী 2 1742322590 ইকির
102 02790033899 19677911459859761 হািছনা বগম চান ব আবদুল ম জদ 2 1778039887 ইকির
103 02790033946 19687911459846688 জাছনা বগম আি য়া আ রু রিহম 2 1772237636 ইকির
104 02790033956 19682697690560456 মমতাজ বগম আয়না বগম আ লু কােদর হাওলাদার 2 1779692127 ইকির
105 02790002228 19507911459847535 িৃত রানী মমতা রানী িম ী মাখন িম ী 3 1765334904 ইকির
106 02790002232 19487911459846350 মাসাঃ হােজরা বগম হােমতন নছা ই ািহম মা ঝ 3 1736075917 ইকির
107 02790002234 19727911459848259 এলািচ বগম রিহমা খাতন আ রু ছা ার গাজী 3 1799513815 ইকির
108 02790002275 19577919051692423 ভা রানী হালদার সানাল ী হালদার পেরশ চ  হালদার 3 1756884244 ইকির
109 02790002277 19627911459847992 আয়শা বগম সানাবান িবিব ছেলমউ ন জমা ার 3 1306707042 ইকির
110 02790002279 19577911459847973 সুিফয়া বগম শাহাবানু আঃ রহমান 3 1724955412 ইকির
111 02790002280 19477911459848099 আিমরন ন া আইফুল িবিব আবদুল মৃধা 3 1723667507 ইকির
112 02790002281 19807911459848323 জাহানারা বগম চানব আচমত আলী হাওলাদার 3 1741452815 ইকির
113 02790002282 19527911459848095 হােজরা তহরা খাতন খােশদ ডা ার 3 1730854292 ইকির
114 02790002283 19577911459848083 চান ব  বগম মােলকা বগম ফজলুল হক হাওলাদার 3 1775902063 ইকির
115 02790002284 19427911459847836 সািফয়া খাতন নূরজাহান আচমত আলী মাত র 3 1728933891 ইকির
116 02790002286 19727911459848310 নু বকফুল িবিব সকা ার মা া 3 1627730335 ইকির
117 02790002400 19747911459847410 পা ল বগম সােহরা বগম মাঃ ইউনুস খ কার 3 1735007983 ইকির
118 02790002489 19597911459848237 রেশানা খাতন আ জমন হািনফর চৗিকদার 3 1781926965 ইকির
119 02790002491 19677911459848109 মােজদা বগম হায়াতন িবিব মুনসুর ফরাজী 3 1711194817 ইকির
120 02790002546 19627911459848033 মমতাজ বগম ছােলহা বগম আঃ ছ ার হাওলাদার 3 1790097355 ইকির
121 02790002568 19527911459847235 সুিফয়া বগম আেমনা বগম আফসার উ ন হাওলাদার 3 1717008717 ইকির
122 02790002682 19677911459847979 িপয়ারা বগম লালব  িবিব আতাহার আলী 3 1778736783 ইকির
123 02790002683 19607911459847328 িমনারা বগম সােহরা খাতন আইয়ুব আলী হাওলাদার 3 1305862152 ইকির
124 02790002684 19677911459848074 মমতাজ শাহা বানু বগম আ লু মৃধা 3 1749180215 ইকির
125 02790002695 19577911459847253 দুিল রানী রাখাল গাইন রাখাল গাইন 3 1771300076 ইকির
126 02790002717 19827911459847349 িনপু রাণী স া রাণী অিবনাস চ  ঢালী 3 1761862322 ইকির



127 02790002718 19577911459847825 জািকয়া বগম জাহানারা বগম আঃ হািমদ হাওলাদার 3 1710847789 ইকির
128 02790002719 19797911459847995 ফািতমা জাহানারা হমােয়ত আকন 3 1311150353 ইকির
129 02790002730 8681409499 সািফয়া বগম হােজরা বগম আহে দ গাজী 3 1750853141 ইকির
130 02790002736 19597911459847261 পা ল অিধকারী আশালতা অতল হালদার 3 1700531722 ইকির
131 02790002743 19627911459848026 তাছিলমা বগম নুর জাহান বগম আ লু গফুর হাওলাদার 3 1720807740 ইকির
132 02790008482 19627911459847476 িদপালী রানী হাওলাদার পা ল রানী বাওয়ালী রাখাল চ  বাওয়ালী 3 1792402813 ইকির
133 02790009817 19597911459847306 অ লী রানী সেবরতী রানী নেরন িসকদার 3 1782377536 ইকির
134 02790009824 19747911459847528 দবী রানী ঘরামী পু  রানী িম ী শেশাধর িম ী 3 1753909369 ইকির
135 02790009828 19657911459847725 মাহামুদা বগম ছরাতন নছা জেহদ আলী মধৃা 3 1737947901 ইকির
136 02790009832 19697911459847768 দুিলয়া বগম আিছয়া খাতন আবুল হােসম হাওলাদার 3 1300254895 ইকির
137 02790009836 19577911459847968 শািহনুর বগম আকিলমা হােসম আলী খান 3 1746447233 ইকির
138 02790009841 19627911459848266 ফািতমা বগম সােম  বান আ লু জ ার তালুকদার 3 1746801937 ইকির
139 02790010168 19677911459847701 বকফুল রেবজান আচমত আলী 3 1790159250 ইকির
140 02790012016 19727911459848249 িলিল বগম আিচয়া বগম এছাহাক আলী খান 3 1785714666 ইকির
141 02790013235 19717911459848269 তাসিলমা বগম সানা ব ছােদক ফরাজী 3 1715383210 ইকির
142 02790013242 19677911459848206 ফেতমা ফুলব ছাবাহান হাওলাদার 3 1768676836 ইকির
143 02790013248 19477911459848014 কিহনুর বগম সানা ব মকবুল হাওঃ 3 1701119115 ইকির
144 02790013249 19537911459847841 নুরভানু বগম ছরাতন নছা কােদর হাওলাদার 3 1731919645 ইকির
145 02790013284 19827911459848082 তাছিলমা আমিবয়া ফুল িময়া 3 1771912789 ইকির
146 02790013344 19637911459846360 মাসাঃ ফােতমা বগম মৃতনছয়া খাতন আফেসর আলী হাওঃ 3 1798268192 ইকির
147 02790013350 19867911459848115 িমেসস সাহানা বগম রািন বগম জ াত আলী মি ক 3 1777119551 ইকির
148 02790017624 19677911459856068 আেলা রানী লাবন  রানী উেপ  নাথ সম ার 3 1944462190 ইকির
149 02790018851 19697911459847818 মাছাঃ সাহানা বগম মাসাঃ মিহমা খাতন সখ রজব আলী 3 1753370035 ইকির
150 02790019688 19597911459848227 নূরজাহান বগম জিমলা খাতন খিবর উ ন হাওলাদার 3 1746001593 ইকির
151 02790021072 19697911459848306 িফেরাজা বগম আেমনা খাতন হােমজ উ ন হাওলাদার 3 1729798102 ইকির
152 02790027967 7352431501 মুকুল বগম আয়সা বগম মাঃ হািনফ মাত র 3 1704029354 ইকির
153 02790027970 19657911459847512 সানাল ী হালদার ােনাদা বালা হাওলদার রিফক চ  হাওলদার 3 1779698878 ইকির
154 02790027971 19627911459847772 হািলমা বগম জয় নী মেফজ উ ন হাওলাদার 3 1517389705 ইকির
155 02790027972 19677911459848044 রা জয়া বগম আিছয়া বগম আ লু অেহদ মধৃা 3 1723193358 ইকির
156 02790027973 19607911459847364 ভাতী রানী হাওলাদার েজ রী জেত  নাথ হাওলাদার 3 1744832892 ইকির
157 02790027974 19627911459847835 আেনায়ারা বগম সেমতবান আপেছর উ ন হাওলাদার 3 1799744689 ইকির
158 02790027975 19927911459000005 হপী বগম ফেরাজা বগম মাঃ কু দুস হাওলাদার 3 1785932334 ইকির
159 02790027976 19657911459847516 ঊষা রানী বপারী কুসুম বালা হম  কুমার হাওলাদার 3 1744296903 ইকির
160 02790027977 19627911459848280 হােজরা বগম ময়ফুল বগম আ লু ওয়ােহদ হাওলাদার 3 1867285170 ইকির
161 02790028014 6911665500 মা ফা বগম আেলয়া বগম মাঃ সিলম 3 1731361295 ইকির
162 02790028015 1495854026 এলািচ বগম আি য়া বগম ইউসুফ আলী 3 1747087560 ইকির
163 02790028037 19777911459847736 মাসাঃ জহরা বগম হািলমা খাতন আঃ জ ার 3 1717408319 ইকির
164 02790028086 19797911459847708 ক না রানী ঊষা রানী সুখর ন রায় 3 1728906409 ইকির
165 02790028087 19627911459847840 উষা রানী ভগবতী উেপ  নাথ সমা ার 3 1715062708 ইকির
166 02790028135 19977911459000443 মা আ ার জািকয়া বগম জয়নাল গাজী 3 1734906676 ইকির
167 02790028136 7811567275 শািহনুর মাহামুদা শিহদুল 3 1779699347 ইকির
168 02790028137 19897911459848096 রািহমা হিরয়া বগম আবুবকর 3 1776527914 ইকির
169 02790028138 19807911459000003 হিরয়া আ ার আিছয়া বগম শাহজাহান হাওলাদার 3 1720477553 ইকির
170 02790028145 19627911459847702 বকুল রেবজান আচমত আলী 3 1741813340 ইকির
171 02790031669 19827911459847536 এিমিল রানী িদপালী রানী ভাষ চ  কীত্তিনয়া 3 1746817315 ইকির
172 02790033474 19727911459852240 মাছাঃ হনুফা বগম ময়ফুল িবিব নফাজ উ ন হাওলাদার 3 1323296856 ইকির
173 02790033477 19727911459848048 হাওয়া বগম সােমরেতা িবিব শরাজ উ ন হাওলাদার 3 1775931465 ইকির
174 02790033901 19837911459858590 অিনতা রানী কনক রানী গৗরা  হাওলাদার 3 1705317615 ইকির
175 02790033909 19567911459847548 মালতী রানী ভানু মিত হাওলাদার অজনু চ  হাওলাদার 3 1727698548 ইকির
176 02790002287 19577911459848905 মাসাঃ হািলমা বগম মানব কদম আলী হাওলাদার 4 1960652291 ইকির
177 02790002288 19477911459849626 মাসাঃ জয়নব িবিব আিমনা খাতন আহমদ হাওলাদার 4 1789204923 ইকির
178 02790002289 19697911459848818 মাছাঃ িরনা বগম জয়নব িবিব জা ু আলী হাওলাদার 4 1765511801 ইকির
179 02790002290 19477911459848823 নািছরা বগম হািকেমান নছা মাসেলম আলী মি ক 4 1731719182 ইকির
180 02790002291 19817911459849639 মাছাঃ িপয়া বগম নূর জাহান বগম আদ্বুল আ জজ কািরকর 4 1709144548 ইকির
181 02790002292 19577911459849066 ছতারা বগম চান িবিব মেছর আলী খিলফা 4 1304003309 ইকির
182 02790002293 19697911459849081 নুরজাহান শািপয়া ম জদ মি ক 4 1321531261 ইকির
183 02790002294 19437911459849747 মাছাঃ িছয়াওন িছরাতন িবিব িরয়াজউ ন হাওলাদার 4 1766073187 ইকির
184 02790002295 19567911459849860 মাসাঃ কিহনুর বগম মাসাঃ হািলমা সাহরব চাকদার 4 1724915194 ইকির
185 02790002297 19707911459849714 মাসাঃ িমনারা বগম মাসাঃ রািবয়া খাতন সােহব আ লু গফুর 4 1775805397 ইকির
186 02790002298 19727911459849976 তাছিলমা বগম মাছাঃ হেরন নছা হােশম িশকদার 4 1779817887 ইকির
187 02790002299 19807911459848667 খািদজা সিকনা খাতন মিমন উ ন হাওলাদার 4 1700531806 ইকির
188 02790002706 19627911459848907 মাসাঃ রিহমা বগম তহিমনা বগম হােকম আলী খিলফা 4 1758687903 ইকির
189 02790002735 19751590603831999 মারেশদা বগম মাছাৎ মেনায়ারা বগম মাঃ খািললুর রহমান িশকদার 4 1746305464 ইকির
190 02790007323 19717911459848883 মাসাঃ তাসিলমা বগম রােবয়া বগম হােচন চৗধুরী 4 1777324837 ইকির



191 02790009843 19617911483785027 মাসাঃ ফিরদা বগম মাসাঃ সােমতবানু আ রু রহমান আকন 4 1786119165 ইকির
192 02790012011 19587911459849449 পা ল দাস ছিবরানী দাস সিতশ চ  দাস 4 1726579829 ইকির
193 02790012013 6452370858 ছিনয়া আ ার তাছিলমা মাঃ মাহিসন 4 1923193276 ইকির
194 02790013371 19811592038582229 জসিমন বগম আিশয়া বগম আনসার উ ন 4 1736383573 ইকির
195 02790017621 3305788980 সানা ব ফােতমা বগম তােসন উ ন 4 1766595103 ইকির
196 02790018828 19317911459849193 রািবয়া এরােতন িবিব মুজাহার মাত র 4 1763846938 ইকির
197 02790018847 19427911459849415 পু  রাণী বপারী সুর ণী ডািমিণ কুমার দউরী 4 1308681269 ইকির
198 02790018848 19627911459848511 মােলকা খাতন সােমত বান ম ত আিল হাওলাদার 4 1767671647 ইকির
199 02790018849 19437911459849201 চানভানু আিছয়া বগম নছার আলী হাওলাদার 4 1300255170 ইকির
200 02790019645 19577911459849642 মাছাঃ হািলমা বগম মাছাঃ ফুলব  বগম মকেফর হাওলাদার 4 1718154877 ইকির
201 02790021775 19727911459848658 পা ল গারজান িবিব মাঃ সাহার আলী মারল 4 1706213561 ইকির
202 02790021776 19797911459849905 মাছাঃ িপয়ারা বগম লাল ভানু ছফার উ ন হাওলাদার 4 1758797474 ইকির
203 02790021777 19831592039532386 মাসুমা বগম ফুলব  বগম মাজাহার আলী খা 4 1765181795 ইকির
204 02790021781 4155863238 িমস হািফজা আ ার নুরজাহান আঃ জ ার খান 4 1745734276 ইকির
205 02790021782 19827911459849378 মাসাঃ ফািতমা আকতার মাসা আেমনা বগম ছালাম পা াইত 4 1759972783 ইকির
206 02790021783 19807911459000027 রানী বগম িপয়ারা আঃ খােলক হাওলাদার 4 1705729085 ইকির
207 02790021784 19803313023998741 দুিলয়া বগম মাসাঃ আিছয়া বগম মুনসুর 4 1871016684 ইকির
208 02790027898 19627911459848553 জীবন নছা হােজরা তজ র খা 4 1762432381 ইকির
209 02790027991 19577911459848991 মাছাঃ রবা আনেজন ব আঃ ম ান খানঁ 4 1729165570 ইকির
210 02790027992 19597911459849899 মাসাঃ িপয়া বগম ইরামন নছা মাঃ হােসম ফরাজী 4 1761429734 ইকির
211 02790027993 19727911459849119 সািহদা বগম ির জয়া মহ দ হাওলাদার 4 1955758698 ইকির
212 02790027994 19637911459849111 নুরজাহান আেমনা খাতন মনু ফিকর 4 1722376271 ইকির
213 02790027995 19477911459849665 মাছাঃ আেনায়ারা বগম মাসাঃ আেমনা বগম আবুল হােসন হাওলাদার 4 1779440242 ইকির
214 02790027996 19577911459848974 মাছাঃ নািছমা বগম জাহানারা বগম আঃ রহমান মধৃা 4 1852295788 ইকির
215 02790028042 19677911459848879 মাছাঃ রওশন আরা আ ার আেনায়ারা বগম আঃ কােদর খান 4 1913560355 ইকির
216 02790028043 19577911459848562 মেনায়ারা চান ব হােমজ উ ন 4 1750105065 ইকির
217 02790028070 19627911459849400 মালতী রানী অিধকারী পা ল বালা বরাগী শিতস চ  বরাগী 4 1765786843 ইকির
218 02790028077 19647911459851522 পা ল জামা ার নুর জাহান এছাহাক জামা ার 4 1789461977 ইকির
219 02790030001 19827911459855968 মাধুরী রানী আরতী রানী িচ  র ন বপারী 4 1880181703 ইকির
220 02790033481 19851592038035034 শািহনুর বগম ফািহমা বগম ইউছপ হাওলাদার 4 1929761277 ইকির
221 02790033484 19857911459850304 ববী বগম ফািতমা বগম মাঃ আ লু ম জদ মৃধা 4 1864286938 ইকির
222 02790033945 19677911459857895 আকিলমা বগম হােজরা বগম মৗজ আলী জামা ার 4 1758401754 ইকির
223 02790002210 19677911459851001 আেলয়া বগম সাহাভানু আবদুল হািকম তালুকদার 5 1930433368 ইকির
224 02790002301 19507911459850266 সিলনা বগম হািলমা বগম চানঁ িময়া িসকদার 5 1739230527 ইকির
225 02790002302 19527911459851309 মাসাঃ নুরজাহান বগম মাসাঃ হায়ােতান নছা আবদুল রহমান খান 5 1735267028 ইকির
226 02790002303 19477911459851057 লালভানু জয়ওন লহাজ উ ীন মু ী 5 1586144765 ইকির
227 02790002306 19477911459850277 িশয়া বগম রািবয়া বগম আ লু রহমান হাওলাদার 5 1797063858 ইকির
228 02790002307 19627911459850535 আ জমন নছা পির ভানু আঃ হািকম মু ী 5 1786163006 ইকির
229 02790002308 19697911459850584 মাসাঃ তহিমনা বগম কুলসুম বগম মাঃ এনছান উ ন হাওলাদার 5 1745731529 ইকির
230 02790002309 19637911459850544 মাসাঃ মানছরা বগম ফািতমা বগম ম ত আলী হাওলাদার 5 1988149967 ইকির
231 02790002310 19737911459850721 এিমিল বগম আেনায়ারা বগম ইসমাইল হাওলাদার 5 1763900735 ইকির
232 02790002311 19427911459851690 ছায়ােতান ফুলব মাতাহার মাত ার 5 1986064206 ইকির
233 02790002312 19517911459850993 মেনায়ারা বগম জেবদা বগম মাহা দ হাওলাদার 5 1781919125 ইকির
234 02790002313 19717911459850275 িমনারা বগম খািদজা বগম মাঃ মাতােলব বপাির 5 1741340126 ইকির
235 02790002314 19527911459857353 হািলমা বগম হায়াতন নছা সুলতান িময়া 5 1795099476 ইকির
236 02790002316 19687911459851146 মাছাঃ মােলকা আয়শন িবিব মা ার আলী হাওলাদার 5 1762569614 ইকির
237 02790002414 19637911459851667 মমতাজ বগম গালব  বগম মানাে র আলী হাং 5 1742400718 ইকির
238 02790002488 19687911459850479 ির জয়া কু ট ব আঃ গিন খান 5 1720588122 ইকির
239 02790002493 19477911459850552 আেনায়ারা বগম জিমনা বগম চরাগলী চৗিকদার 5 1985882693 ইকির
240 02790002518 19677911459850511 নুরজাহান বগম হিবেতান নছা আিল হােসন খান 5 1989162297 ইকির
241 02790002548 19677911459850807 জেবদা বগম জিরনা বগম আ রু গিন ফরাজী 5 1406192097 ইকির
242 02790002688 19727911459851630 দুিলয়া বগম জেবদা ফজর আলী 5 1765118058 ইকির
243 02790002694 19567911459851382 মাছাঃ রািহমা বগম ফােতমা বগম আলী হােসন গরামী 5 1719650438 ইকির
244 02790002708 19777911459850269 জছিমন বগম খািদজা বগম মাঃ সামছ িময়া 5 1779051865 ইকির
245 02790002716 19867911459850394 িমেসস লািক আ ার ফািতমা বগম মাঃ আ াব আিল হাওলাদার 5 1779051650 ইকির
246 02790002744 19737911459850860 পা ল বগম সািফয়া খাতন মাঃ সুলতান আহে দ 5 1731357283 ইকির
247 02790005390 19827911459850608 নুরজাহান বগম মাসাঃ ফািতমা আঃ হািকম হাওলাদার 5 1955015561 ইকির
248 02790008488 19817911459850746 িরতা রানী িচনু রানী িনত  র ন শীল 5 1741037213 ইকির
249 02790008517 19727911459850219 মাছাঃ রািশদা আ ার শািফয়া আ ার মাঃ আলী হােসন হাওলাদার 5 1796328239 ইকির
250 02790009846 19617911459850276 তাহিমনা বগম জেহারা বগম সুলতান হাওলাদার 5 1726576295 ইকির
251 02790012007 19677911459851016 হাসেনয়ারা বগম ছেলহা খাতন আছমত আলী জামা ার 5 1782279936 ইকির
252 02790012009 19717911459850731 লাভলী বগম ফািতমা বগম মাঃ সামছ হাওলাদার 5 1307955827 ইকির
253 02790013219 19687911459850724 হািছনা বগম ফুল ব আরব আলী হাওলাদার 5 1701119118 ইকির
254 02790013240 19657911459851598 জাহানারা বগম ির জয়া ◌ এছাহাক খা 5 1764084754 ইকির



255 02790013390 19797911459000007 মাসাঃ ফােতমা বগম মাসাঃ কুলসুম বগম সুলতান শখ 5 1306766510 ইকির
256 02790016015 19697911459851637 মমতাজ বগম ফােতমা বগম মাতাহার হাওলাদার 5 1748643380 ইকির
257 02790016849 19577911459851329 মাছাঃ আিমেরান নছা সািফয়া বগম আ লু কােদর হাওলাদার 5 1788556176 ইকির
258 02790018829 19577911459850576 মাসাঃ সােলহা বগম জেবদা বগম মহ ত আলী হাওলাদার 5 1763693791 ইকির
259 02790018850 19627911459851663 হািমদা বগম হািসনা বগম তাফাে ল আলী হাওলাদার 5 1764293663 ইকির
260 02790018867 19677911459853342 কাজল বগম সুিফয়া বগম আ াব আিল ফিকর 5 1748314072 ইকির
261 02790018874 19477911459848780 মাছাঃ রািহলা বগম লালেমান িবিব আজাহার আলী মু 5 1722790532 ইকির
262 02790021064 19767911459845620 রা জনা বগম খােদজা বগম মাঃ িব াল শখ 5 1759159506 ইকির
263 02790027899 19601592039567560 মরী বগম মিরয়ম বগম মুনফাদ আলী 5 1321531258 ইকির
264 02790027900 19834798526319188 রওশন আরা মেনায়ারা বগম আঃ গিন মাত র 5 1925296678 ইকির
265 02790027901 2855754400 আেলয়া বগম ম জতন নছা আ রু গহর হাওলাদার 5 1749327549 ইকির
266 02790027902 19687915869304862 আকিলমা বগম বকফুল আ ার উ ন 5 1733106531 ইকির
267 02790027903 19577911459851524 জাহানারা সাহাভানু হােসম আলী চাকদার 5 1721804557 ইকির
268 02790027904 19687911459848423 মাছাঃ িপয়া বগম কিহনুর বগম আঃ গহর হাওলাদার 5 1737777629 ইকির
269 02790027905 19737911459851654 আেলয়া হািলমন আবদুল ম জদ 5 1990273085 ইকির
270 02790027906 19607911459000006 িমেসস মেনায়ারা বগম চানব  বগম মাঃ কালা জামা ার 5 1771615878 ইকির
271 02790027907 19817911459851333 রােকয়া বগম সানা ব মিতয়ার রহমান মাল া 5 1776543290 ইকির
272 02790027908 19777911459851021 রািহমা বগম কুলসুম িবিব হােচন হাওলাদার 5 1772068147 ইকির
273 02790027909 19627911459850288 মাছাঃ শফালী বগম রােবয়া বগম মাঃ মুজাহার আলী হাওলাদার 5 1724376901 ইকির
274 02790027910 19707915869305709 মাছাঃ িফ জা বগম মানব মাঃ আিল হােসন মা া 5 1795717505 ইকির
275 02790027963 19857911459850357 মাছাঃ হাসী বগম িমনারা বগম মাঃ আ জজলু হক হাওলাদার 5 1750914187 ইকির
276 02790027986 19887911459000018 িমেসস নাজমা বগম মাসাঃ সািফয়া বগম সােলক মৃধা 5 1319701829 ইকির
277 02790028004 19627911459851025 িছয়ারা বগম সুিফয়া বগম মকবুল আলী িব াস 5 1772494945 ইকির
278 02790028005 19627911459851529 রােবয়া জলবানু আদম আলী হাওলাদার 5 1735544427 ইকির
279 02790028019 19677911459000004 িপনু বগম লাল ব আসমত আলী 5 1305034790 ইকির
280 02790028060 19707911459851668 িরনা রিহমা বগম আবুল হােসম খান 5 1767866655 ইকির
281 02790028069 19627911459851013 সিলনা খাতন লাল মান হােসম আলী হাওলাদার 5 1725729925 ইকির
282 02790028074 19656715837910277 মাসাঃ হাসেনআরা হায়াতন নছা আিনছ ন তালুকদার 5 1701901408 ইকির
283 02790028075 19622697690755916 নূরজাহান নূরবানু রােশদ আলী হাওলাদার 5 1726647841 ইকির
284 02790028141 19620120805120251 শাহা বানু বগম জয় ে ছা িলয়াজ উ ন মু ী 5 1729000782 ইকির
285 02790030668 19797911459850203 মাসাঃ ফিরদা বগম আ জমন নছা বগম মাঃ ফয়জর আলী মা া 5 1779348982 ইকির
286 02790033476 19627911459856629 মাছাঃ চানঁ ব জয়ফুল আ লু ফরাজী 5 1778595639 ইকির
287 02790002225 19557911459847872 মাছাঃ দুধ মেহর আছমাতন নছা মা ার মাত র 6 1701119326 ইকির
288 02790002304 19577911459852125 সামব  বগম ময়না বগম আ লু ছ ার হাওলাদার 6 1759072192 ইকির
289 02790002315 19757911459852372 মাছাঃ দুিলয়া বগম ময়না বগম আজাহার তালুকদার 6 1923981462 ইকির
290 02790002317 19677911459852206 মাছাঃ শফািল বগম হােজরা বগম মজ ুিব াস 6 1316536665 ইকির
291 02790002318 19677911459853071 মাছাঃ রােকয়া হেরন নছঅ রিশদ মা া 6 1789394772 ইকির
292 02790002321 19577911459852535 মাসাঃ পা ল বগম মানাবান িবিব এনছান জামা ার 6 1755717104 ইকির
293 02790002322 19727911459852739 মাছাঃ ডিল বগম মাছাঃ হািলমা খাতন মাসেলম খান 6 1786687888 ইকির
294 02790002323 19627911459852383 মাছাঃ জেবদা বগম ব জান িবিব এেলমদার খানঁ 6 1714538978 ইকির
295 02790002324 19607911459852642 মাছাঃ শফালী বগম িবিব জান মিমন মাত র 6 1749331336 ইকির
296 02790002325 19537911459852437 মাছাঃ আেমনা বগম বকফুল িবিব আ লু গিন মা া 6 1704225298 ইকির
297 02790002326 19477911459852584 মাছাঃ সানা ব  বগম মাছাঃ গালভানু বগম আলকাজ উ ীন 6 1739196689 ইকির
298 02790002327 19527911459852552 মাছাঃ জহরা বগম কু ট ব উ ল খান 6 1726581049 ইকির
299 02790002328 19557911459852434 মাছাঃ জহরা বগম মাছাঃ জেবদা খাতন আকবর আলী পাহলান 6 1760057683 ইকির
300 02790002329 19757911459852022 হাসেনয়ারা বগম মাসাঃ আয়শা বগম আ লু রিশদ মু ী 6 1754293774 ইকির
301 02790002330 19627911459852804 মাছাঃ রসনারা বগম জেবদা আবদুল মা া 6 1319621887 ইকির
302 02790002331 19757911459852473 মাছাঃ রািশদা বগম মােলকা বগম মাঃ হােচন আলী খান 6 1735152948 ইকির
303 02790002332 19577911459852567 মাছাঃ রা জয়া বগম নুর বানু নােজম আলী হাওলাদার 6 1738952955 ইকির
304 02790002333 19697911459851868 মাছাঃ ছােলয়া আ ার সামব মেছল উ ন ফিকর 6 1794961988 ইকির
305 02790002334 19577911459852509 মাছাঃ জয়নব িবিব মাছাঃ ফুল ব  িবিব ওয়ােজদ আলী আকন 6 1756517456 ইকির
306 02790002494 19587911459852808 মাছাঃ শাহাভানু মাছাঃ আরব জান কদম আলী হাওলাদার 6 1726734969 ইকির
307 02790002495 19637911459852751 মাছাঃ মাসুরা বগম মাসাঃ লালব জয়নাল মা া 6 1753730714 ইকির
308 02790002508 19577911459852322 মাছাঃ আ জতন নছা নেবজান িবিব এে  আলী িসকদার 6 1742681327 ইকির
309 02790002534 19597911459853070 মাছাঃ শফালী বগম আেমনা বগম বাহার আলী বপারী 6 1772285362 ইকির
310 02790002538 19577915843284397 মান ব  বগম আ জেমান খাতন হােসন আলী িশকদার 6 1968587844 ইকির
311 02790002693 19667911459852231 মাছাঃ চান ফুল হােচন ব নবালী গাজী 6 1776550968 ইকির
312 02790002696 19867911459000012 মাসাঃ খািদজা আ ার সােহরা বগম মাঃ হািববুর রহমান 6 1756354317 ইকির
313 02790002697 19677911459852358 কিহনুর বগম আ জমন নছা আ লু গফ্ফার হাওলাদার 6 1739212090 ইকির
314 02790002710 19577911459851833 মাছাঃ খািদজা বগম আেলয়া বগম এফরান উ ন হাওলাদার 6 1747728605 ইকির
315 02790002732 19697911459851873 মাছাঃ রােবয়া আ ার মাছাঃ হােজরা আ ার মাঃ সরাজ উ ন হাওলাদার 6 1300254734 ইকির
316 02790002739 19677911459853033 মাছাঃ মমতাজ বগম মাসাঃ বকুল বগম ইউসুফ আলী খান 6 1323786549 ইকির
317 02790008555 19577911459852471 মাছাঃ তহিমনা বগম লালমন িবিব আজাহার আলী মু ী 6 1301839081 ইকির
318 02790008560 19577911459852313 মাছাঃ জাহানারা বগম মাছাঃ ফােতমা বগম আবদুল রিশদ মাত র 6 1826059910 ইকির



319 02790008564 19667911459851837 মাসাঃ ফিরদা আ ার সুরাতন িবিব মাঃ আছমত আলী খান 6 1787197304 ইকির
320 02790008568 19567911459849893 মাসাঃ শফালী বগম আছমাতন মা ার আলী মাত র 6 1782077122 ইকির
321 02790008573 19647911459852496 মাসাঃ বকুল বগম জেবদা খাতন হােচন খিলফা 6 1723102654 ইকির
322 02790012004 19627911459852547 মাছাঃ শািহনুর বগম মাছাঃ জেবদা বগম আ লু হািমদ খান 6 1753904879 ইকির
323 02790013244 19727915843281986 পাখী বগম ছহরা খাতন আশরাফ তালুকদার 6 1791954134 ইকির
324 02790013253 19527911459852973 মাছাঃ তহিমনা বগম রা জয়া মুজাহার উ ন হাওলাদার 6 1310217995 ইকির
325 02790017747 19627911459850612 মাছাঃ জাহানারা বগম চ ভান িবিব রিশদ তালুকদার 6 1710128333 ইকির
326 02790018548 19667911459851949 মাসাঃ বগম আ ার মাসাঃ জিমনা খাতন ইনুচ মা া 6 1308238608 ইকির
327 02790027911 19477911459851972 মাছাঃ মিরয়ম আ ার আ জমন নছা গালাপ 6 1778034110 ইকির
328 02790027912 19777911459852953 মাছাঃ িশউলী বগম মাছাঃ শািফয়া খাতন ইসমাইল হাওলাদার 6 1913560321 ইকির
329 02790027913 19527911459852863 মাছাঃ রািহমা বগম মাছাঃ বকফুল বগম শামেসল হক হাওলাদার 6 1740941243 ইকির
330 02790027914 19657911459852631 মাসা াৎ জাহানারা বগম মাসা াত নুরজাহান খাতন মাহা াদ হাছান আলী মু ী 6 1733566483 ইকির
331 02790027916 19617911459851606 তহিমনা রেববতন নছা বাকালী হাওলাদার 6 1775931115 ইকির
332 02790027917 19707911459852091 রনু বগম প বান মিমন উ  হাওলাদার 6 1796216023 ইকির
333 02790027918 19607911459000005 মাসাঃ মােজদা বগম ফুল নছা আঃ ম জদ হাওলাদার 6 1314787886 ইকির
334 02790027919 19777911459852668 মাছাঃ নািছমা বগম মাছাঃ ফািতমা মাঃ মিফজরু রহামান আকন 6 1759048115 ইকির
335 02790027920 19697911459852354 সিলনা বগম শাম ব হােতম হাওলাদার 6 1786113987 ইকির
336 02790027921 19570120805122874 তহিমনা বগম শাম বড়ু িমনহাজ উ ন ফারাজী 6 1703687617 ইকির
337 02790027922 19627911459851948 মাছাঃ সাহাভানু আ ার লাল বা তােফল হাওলাদার 6 1789195527 ইকির
338 02790027924 19677911459851925 মাছাঃ হাসেনয়রা আ ার হনুফা বগম হািবব বপারী 6 1750081067 ইকির
339 02790027925 19457911459851860 মাছাঃ িপয়ারা আ ার ফুলব তানেজল আলী 6 1782695553 ইকির
340 02790027926 19577911459852255 মাছাঃ হািলমা বগম মেরজান িবিব হােফজ হাওলাদার 6 1818641191 ইকির
341 02790027927 19757911459851848 মাসাঃ শাহাভানু বগম মাসাঃ জয়ফুল বগম হােমজ খান 6 1790224426 ইকির
342 02790027928 19577911459858034 মাছাঃ মানব জবুে ছা এে  আলী হাওলাদার 6 1961807834 ইকির
343 02790027929 19777911459852949 মাছাঃ ির জয়া বগম মাছাঃ রােকয়া মকবুল হাওলাদার 6 1722007595 ইকির
344 02790027930 19677915869302772 নুরজাহান বগম এেলম ব লাল খান 6 1723579024 ইকির
345 02790027931 19677911459852997 মাছাঃ সােজদা বগম ির জয়া খাতন মাঃ আ লু আলী খাতন 6 1782507577 ইকির
346 02790027932 19557911459853066 মাসাঃ মােজদা খাতন নুর জাহান বগম আ াব আলী মাত র 6 1321531245 ইকির
347 02790027933 19727911459852186 মাসাঃ সুিফয়া বগম মিরয়ম বগম ফুল িময়া 6 1610421528 ইকির
348 02790027934 19697911459851875 মাসাঃ সাবানু বগম ফুলব হােচন হাওলদার 6 1703639883 ইকির
349 02790027935 19627911459853028 মাছাঃ আয়শা বগম ফািতমা বগম মাঃ মকবুল আহ দ িসকদার 6 1772493867 ইকির
350 02790027936 19627911459852686 মাসাঃ নুরজাহান লিতফা খাতন আইউব আিল গাজী 6 1774123915 ইকির
351 02790027937 19857911459853008 মাসাঃ তাছিলমা বগম মাসাঃ আিমনা মাঃ তােজ র আলী মা া 6 1793225249 ইকির
352 02790027939 19727911459852916 মাসা াদ ফিরদা বগম মাসা াদ সুিফয়া বগম আলী আহ দ হাওলাদার 6 1710825008 ইকির
353 02790028000 19727911459849118 জািকয়া বগম হােজরা বগম আসেজদ আলী হাওলাদার 6 1703352207 ইকির
354 02790028006 19677911459852967 মাছাঃ ছপুরা জল ভানু মাঃ দাদন আলী হাওলাদার 6 1795119293 ইকির
355 02790028079 19672611293257911 শািহদা বগম আেয়শা খানম মকেফর আলী তালুকদার 6 1745494147 ইকির
356 02790028080 1490829098 মাসাঃ শারিমন জাহান (মু া) জািকয়া বগম আঃ খােলক ফিকর 6 1729381250 ইকির
357 02790028081 19717911459852821 মাছাঃ মেনায়ারা বগম সাহাবানু হােমদ িসকদার 6 1756201151 ইকির
358 02790028082 19770120805122871 পা ল িবিব শাম বড়ু িমনহাজ উ ন ফরাজী 6 1305862814 ইকির
359 02790028083 19821592038456101 সুমী বগম জাহানারা বগম মাঃ মাছেলম খাতন 6 1820178029 ইকির
360 02790028084 19877911459852095 আয়শা বগম আেলয়া বগম আবু কালাম হাওলাদার 6 1318470869 ইকির
361 02790028085 19687911459852806 মাসাঃ তাহিমনা বগম মাসাঃ উ ম ব এনছান জামা ার 6 1321531256 ইকির
362 02790028134 19827911459852128 িশউিল বগম মাসুরা বগম মাঃ আবদুল হাই হাওলাদার 6 1727221605 ইকির
363 02790028140 19627911459853034 মাছাঃ পা ল বগম ময়ফুল িবিব মাঃ কাবাজ উ ীন হাওলাদার 6 1302634168 ইকির
364 02790030709 9102164481 নািদরা আ ার িশ ী ির জয়া বগম মাঃ ফজলুল হক খিলফা 6 1934865625 ইকির
365 02790031652 19717911459851832 মাছাঃ ফ জলা বগম মাছাঃ রিহমন বগম মাঃ সিফজ উ ন হাওলাদার 6 1799190186 ইকির
366 02790031666 19657911459851950 মাছাঃ রািহলা আ ার মাসাঃ জেবদা খাতন মাঃ আক র আলী পহলান 6 1880174470 ইকির
367 02790031667 7352432434 কুলসুম িবিব এেলম ব আঃ রহমান খান 6 1759363640 ইকির
368 02790033479 19701592039867100 রা জয়া বগম হােজরা বগম লাল িময়া হাওলাদার 6 1720462885 ইকির
369 02790033908 19577911459845387 সািফয়া বগম চানব  বগম শােহজ হাওলাদার 6 1777226948 ইকির
370 02790002320 19727911459854716 মিরয়ম বগম সািফয়া বগম মানতাজ উ ন িসকাদর 7 1734647860 ইকির
371 02790002335 19467911459854787 মাছাঃ সানাব  বগম লাল ব  বগম নওয়াব আলী হাওলাদার 7 1730954121 ইকির
372 02790002337 19617911459853863 বগম সানা বান তােহর আলী হাওলাদার 7 1918690445 ইকির
373 02790002338 19707911459855042 িমেসস রািশদা বগম ফুলব  বগম আ সু ছ ার খান 7 1713963445 ইকির
374 02790002339 19477911459855145 মাসাঃ ফ জলা বগম মাসাঃ আিসয়া ফুলিময়া 7 1305521598 ইকির
375 02790002340 19617911459854549 মাছাঃ সিখনা বগম মাসাঃ আিছয়া বগম আমজাদ হাওলাদার 7 1910153428 ইকির
376 02790002341 19757911459857809 আকিলমা বগম লাইজ ু বগম মাঃ কা ন হাওলাদার 7 1758390263 ইকির
377 02790002342 19667911459855114 মাছাঃ শািহনুর বগম সিখনা আলকাজ শরীফ 7 1704001526 ইকির
378 02790002343 19627911459855284 ছফুরা বগম সূযবানু আজাহার আলী 7 1736330709 ইকির
379 02790002344 19517911459855527 হােছন বানু সানাভান িহমমত আলী মাত র 7 1319605831 ইকির
380 02790002345 19477911459853959 আিচয়া খাতন রেবজান িবিব বেছর উ ন মধৃা 7 1731532297 ইকির
381 02790002346 19627911459853562 আেমনা খাতন ফেতমা বগম লহাজ উ ন হাওলাদার 7 1723730647 ইকির
382 02790002347 19577911459855478 বকুল ছফুরা বগম সর আলী 7 1768353159 ইকির



383 02790002348 19477911459855203 মাছাঃ ফুলব  বগম জয়নব িবিব জ াত আলী হাওলাদার 7 1323786548 ইকির
384 02790002370 19577911459854981 নুরজাহান বগম মাসাঃ আি য়া খাতন মাঃ আজাহার খান 7 1706485749 ইকির
385 02790002389 19457911459854247 শাহাভানু বগম দুধ মেহর িবিব কােছম আলী হাওলাদার 7 1752957935 ইকির
386 02790002496 19617911459855192 িমেসসঃ িপয়ারা বগম আেমন খাতন সাবাহান খান 7 1736639458 ইকির
387 02790002517 19427911459855454 সুিফয়া আেনারা মিত িময়া 7 1990663783 ইকির
388 02790002541 19717911459854828 মাছাঃ হােজরা বগম এেলম ব  বগম মনাজ উ ন ফরাজী 7 1310877417 ইকির
389 02790002543 19677911459856205 রবা রানী মিদ রানী অি কা কীতনীয়া 7 1747516647 ইকির
390 02790002544 19627911459853979 পা ল বগম আেমনা খাতন হােমজ উ ন হাওলাদার 7 1724434259 ইকির
391 02790002687 19737911459855078 পু  রানী অিময় রানী কমকার বাসর দব 7 1763900301 ইকির
392 02790002699 19467911459854433 িমেসস তহিমনা বগম হােচন বানু র ব আলী 7 1989802657 ইকির
393 02790002700 19847911459853595 মাছাঃ রা জনা বগম আেলয়া বগম হািববুর রহমান 7 1710746488 ইকির
394 02790002707 19597911459853669 চ বানু লাল ব সইজউ ীন হাওলাদার 7 1747514398 ইকির
395 02790002727 19677911459853855 িপয়ারা বগম আসমাতন খাতন মেহর আলী হাওলাদার 7 1726752680 ইকির
396 02790002737 19627911459855033 মাছাঃ মা রা বগম মান ব মকবুল জামা ার 7 1305300696 ইকির
397 02790002742 19627911459855418 জেবদা বগম নুর বানু আ লু গাম া 7 1771471269 ইকির
398 02790005392 19707911459853370 মাছাঃ রা জয়া বগম জয়নব িবিব আ াব আলী হাওলাদার 7 1756024966 ইকির
399 02790007257 19577911459853252 রােবয়া বগম মিনজা বগম আ লু অেহদ মু ী 7 1765167040 ইকির
400 02790008510 19567911459853544 আেলয়া বগম শাহা বানু নজর আলী হাওলাদার 7 1735406299 ইকির
401 02790011998 19682692620324149 আেমনা বগম জিুমনা বগম আলা উ ন 7 1726603532 ইকির
402 02790012002 19477911459853307 রািহমা বগম সািফয়া বগম শিফজ উ ন আকন 7 1728618454 ইকির
403 02790016843 19567911459855547 লালব জিুমনা খাতন মাহা দ আলী হাওলাদার 7 1967938122 ইকির
404 02790016850 8236477330 িপয়ারা বগম ছােহরা বগম আঃ রিশদ ফরাজী 7 1744315968 ইকির
405 02790017622 19677911459855408 ফিরদা চানব নুর মাহ দ 7 1934409276 ইকির
406 02790017623 19737911459855464 শািহদা মমতাজ মাতাহার খানঁ 7 1957425146 ইকির
407 02790018759 19547911459855090 মাছাঃ রািবয়া বগম ফূলব  বগম রেহন তহশীলদার 7 1960606682 ইকির
408 02790021253 19657911459855397 মাছাঃ সানাব ফােতমা হােতম হাওলাদার 7 1880176076 ইকির
409 02790021303 19867911459855194 মাছাঃ পারভীন মাসাঃ জেবদা বগম মাঃ ম জদ মাত ার 7 1779440249 ইকির
410 02790021304 19647911459855570 ফিরদা বগম প ী িবিব মাফাে র খা ঁ 7 1749173033 ইকির
411 02790021306 19831592039462818 নাছিরন মিরয়ম বগম আ ৃল ম জদ হাওলাদার 7 1781497009 ইকির
412 02790021307 19832693626892900 মাসাঃ তাসিলমা হােসন লুৎফুে ছা আলী মা ার 7 1777409787 ইকির
413 02790021625 19577911459855103 মাছাঃ জয়নব বগম মাসাঃ ছরাতন নছা মাঃ জ াত আলী খান 7 1797272358 ইকির
414 02790022504 19697911459855593 মাছাঃ মাছমা বগম মাছাঃ মােজদা বগম বাহার আলী মা া 7 1749538412 ইকির
415 02790023530 19627911459855195 ির জয়া বগম রিহমা বগম হােমজ খান 7 1744136228 ইকির
416 02790023531 19587911459854175 রনু বগম চান ব ছােদক হাওলাদার 7 1867367828 ইকির
417 02790023851 19477911459853827 সুধা রানী পংিক রানী সেহ  িম ী 7 1767795704 ইকির
418 02790027938 19817911459855591 িমনারা বগম কিহনুর বগম শামছল হক মহরী 7 1777843210 ইকির
419 02790027959 19627911459854970 মাছাঃ আেলয়া বগম মাছাঃ চান ব মাঃ মেছর আলী 7 1880174731 ইকির
420 02790027960 19637911459853498 রনু বগম সািফয়া বগম মাঃ হােছন খা ঁ 7 1930316558 ইকির
421 02790027961 19627911459000002 সােলহা বগম আেমনা বগম তােছন উ ন মধৃা 7 1319605994 ইকির
422 02790027962 19882693014490107 মাসাঃ পারভীন হায়াতন নছা সােয়দ আলী হাওলাদার 7 1316693586 ইকির
423 02790027965 19527911459855360 ির জয়া বগম আিচয়া বগম ইউসুফ আলী িসকদার 7 1704039525 ইকির
424 02790027966 19577911459855362 সুিফয়া বগম চান ফুল নজর আলী হাওলাদার 7 1580672364 ইকির
425 02790027968 19637911459855335 মাছাঃ রওশনা বগম সুরা বগম আ লু জ ার হাওলাদার 7 1608822335 ইকির
426 02790027969 19677911459853399 হািমদা বগম হায়ােতান নছা জলুমত আলী িব াস 7 1736896268 ইকির
427 02790027984 19437911459855385 মাছাঃ হায়তন নছা পিকক বগম কালাই হাওলাদার 7 1706214241 ইকির
428 02790028001 19617911459855512 রওশনা বগম সােমরত বান সকা ার আলী মাত র 7 1748314410 ইকির
429 02790028011 19624717513617755 মাছাঃ শািহনুর বগম ফেতমা বগম আ লু হািমদ হাওলাদার 7 1726105290 ইকির
430 02790028013 19671592039527480 মাছাঃ িবলিকছ বগম ফুলবানু মাঃ আশরাফ আলী হাওলাদার 7 1323297257 ইকির
431 02790028021 19627911459853295 িমনারা বগম ফুলবানু বগম মুজাহার আলী খ কার 7 1754806854 ইকির
432 02790028022 19607911459855693 নুরজাহান বগম ির জয়া বগম ওসমান সরদার 7 1721643873 ইকির
433 02790028023 19561592038755354 ফুলব  বগম দুধ মেহর মেফজ খানঁ 7 1790132821 ইকির
434 02790028024 19717911459855706 মাছাঃ রা জনা বগম মাছাঃ আয়শা বগম আেনায়ার আলী শখ 7 1775442359 ইকির
435 02790028025 19467911459855540 করফুল নছা ির জয়া বগম হযরত আলী মাত ার 7 1778337740 ইকির
436 02790028026 19577911459854880 মেনায়ারা বগম লাল ব মাতাহার আলী মি ক 7 1991245081 ইকির
437 02790028027 19737911483785632 মাছাঃ িমনারা বগম নূরজাহান বগম আ লু রশীদ িসকদার 7 1746134429 ইকির
438 02790028028 19577911459855155 সােহরা বগম চান ব আ লু জ ার খান 7 1712776851 ইকির
439 02790028030 19567911459855515 রওেশানা বগম সানা ব সকা ার মা া 7 1748314481 ইকির
440 02790028035 19757911459000002 ফােতমা বগম করফুিল বগম আকুব আলী সপাই 7 1779722023 ইকির
441 02790028036 19657911459854149 লািক বগম আি য়া খাতন আেবদ আলী মাত র 7 1747212323 ইকির
442 02790028038 19567911459854460 মাছাঃ বানু বগম কদবানু কােছম মাল া 7 1711305147 ইকির
443 02790028039 19667911459854702 খািদজা বগম সুিফয়া বগম মহ ত আলী 7 1797055903 ইকির
444 02790028040 19657911459854543 মাছাঃ মমতাজ মাসাঃ হােজরা বগম ছ ার আলী ফরাজী 7 1743569268 ইকির
445 02790028041 19737911459854236 িপয়ারা বগম সূয বান িবিব লহাজ উ ন তহশীলদার 7 1990333622 ইকির
446 02790028044 19667911459854514 মাছাঃ হািলমা বগম তারা বানু তজখুান 7 1300615232 ইকির



447 02790028045 19607911459855655 সতারা বগম রিহমন হােমজ খা 7 1795128373 ইকির
448 02790028046 19737911459854695 িবলিকচ বগম ছােহরা খাতন রিশদ ফরাজী 7 1778337293 ইকির
449 02790028047 19717911459854493 িমেসস ফািহমা বগম হােজরা বগম কা ন মি ক 7 1747309011 ইকির
450 02790028048 19487911459855616 নুরজাহান বগম সয়দুে ছা আলমগীর গাজী 7 1718937348 ইকির
451 02790028049 19677911459853930 মাসুরা বগম আি য়া খাতন ফেজল মাল া 7 1786292511 ইকির
452 02790028051 19577911459853888 রওসনারা বগম চানব িসরাজ উ ন হাওলাদার 7 1707024625 ইকির
453 02790028052 19617911459855533 শািহনুর বগম হািছয়া বগম মাতাে র মাত র 7 1986552810 ইকির
454 02790028054 19757911459854140 মাকছদা বগম হােজরা বগম কা ন মি ক 7 1966764275 ইকির
455 02790028055 5105760523 তািনয়া আ ার নািছমা বগম দেলায়ার হাওলাদার 7 1793714589 ইকির
456 02790028058 19877911459853422 পািখ আ ার আলেলয়া বগম হা ন 7 1748061601 ইকির
457 02790028061 19757911459854508 মাছাঃ নুরবানু বগম হােতান নছা রকমান ফরাজী 7 1873409430 ইকির
458 02790028063 19277911459855265 মাছাঃ জয়তন বগম সােমরত বান আিমন ীন হাওলাদার 7 1798024231 ইকির
459 02790028065 19627911459853960 আেলয়া বগম সানা বান হােচন আলী মাত র 7 1770091077 ইকির
460 02790028066 19627911459853520 শািপয়া খাতন হােজরা িবিব কােছম আলী হাওলাদার 7 1999708476 ইকির
461 02790028068 19727911459855193 মাছাঃ জাহানারা বগম মাছাঃ জি লা খাতন মাঃ হযরত আলী হাওলাদার 7 1951059029 ইকির
462 02790028078 19607911459854653 রািহমা গালবানু মহারাজ হাওলাদার 7 1880173969 ইকির
463 02790028089 19467911459855369 রািহমা বগম সামসুন নাহার আলকাজ উ ন 7 1796120806 ইকির
464 02790028090 19617911459855636 আেলয়া বগম লাল ব আমেজদ আলী হাওলাদার 7 1829906569 ইকির
465 02790028091 19667911459854397 মা রা বগম হােজরা বগম আনছার আলী জামা ার 7 1712475955 ইকির
466 02790028092 19667911459854983 আেলয়া বগম মাসাঃ তারা ব মাঃ করামত আলী ফরাজী 7 1985909552 ইকির
467 02790028093 19637911459846292 মাছাঃ সুিফয়া বগম ফােতমা বগম হােমজ উ ন হাওলাদার 7 1747694592 ইকির
468 02790028094 19567911459853227 নুরজাহান বগম লাল ব  নছা মেফজ উ ন হাওলাদার 7 1723545882 ইকির
469 02790028096 4182825432 মাসাঃ তাসিলমা হােসন লুৎফুে ছা আলী মা ার 7 1722617944 ইকির
470 02790028098 19617911459854392 রােহলা বগম হােজরা বগম হােতম হাওলাদার 7 1733926300 ইকির
471 02790028099 19677911459855423 মাছাঃ ফিরদা ফািতমা নুর মাহা দ 7 1966142030 ইকির
472 02790028101 19757911459855148 মুকুল বগম ির জয়া বগম মাঃ ইউনুচ মা া 7 1756212579 ইকির
473 02790028102 19757911459854809 িবউ ট বগম রওশনা বগম হক শরীফ 7 1999708486 ইকির
474 02790028103 19647911459855578 ময়ফুল বগম পিরেতান নছা এলাল উ ন হাওলাদার 7 1706214299 ইকির
475 02790028104 19577911459855482 আেলয়া চানঁব মাসেলম খানঁ 7 1982045662 ইকির
476 02790028105 19647911459854926 মাছাঃ খািদজা বগম এরাতন িবিব মাকেলজ উ ন জামা ার 7 1776927116 ইকির
477 02790028106 19587911483785765 সানা ব গাল ভানু ছ  ুহাওলাদার 7 1771133503 ইকির
478 02790028107 19567911459855118 মাছাঃ হােজরা বগম লালব আ লু গিন খানঁ 7 1729549106 ইকির
479 02790028108 7346181824 মাছাঃ জিরনা বগম মাছাঃ িবিব সানা মাঃ গফুর ব াপাির 7 1925272913 ইকির
480 02790028109 19601593524625056 রওশন আরা নয়াব সফীজ উ ন হাওলাদার 7 1409085679 ইকির
481 02790028110 19677911459854887 আেলয়া বগম করফুল বগম লুচাই হাওলাদার 7 1725563359 ইকির
482 02790028125 19577911459859421 নুর জাহান মােলক জান মকবুল জামা ার 7 1312899239 ইকির
483 02790028139 19797911459855434 রা জয়া সানাব কােদর গাম া 7 1704029066 ইকির
484 02790028143 19697911459853351 িপয়ারা বগম শািফয়া বগম মনাজ উ ন হাওলাদার 7 1784103316 ইকির
485 02790030701 19727911459853292 নাজমা বগম লাল ব  বগম জ াত আলী বয়াতী 7 1792343216 ইকির
486 02790030702 19667911459855590 মেনজা বগম রােকয়া বগম আ লু ছােমদ খা ঁ 7 1790967432 ইকির
487 02790030703 19667911459854951 সফালী বগম তাতা ব  বগম মাঃ কা ন মা া 7 1786585235 ইকির
488 02790030704 19687911459855582 রনু বগম সিখনা বগম লহাজ উ ন খিলফা 7 1763537957 ইকির
489 02790030705 19857911459855653 দুিলয়া বগম হািলমা বগম মহিসন খা ঁ 7 1789208595 ইকির
490 02790030710 19847911459855164 মাছাঃ রািহমা খাতন মাছাঃ ফ জলা বগম রহমান 7 1758355012 ইকির
491 02790030715 19627911435840927 মমতাজ বগম কিরেমান আরব আলী হাওলাদার 7 1771256488 ইকির
492 02790030718 19627911459853384 চান ব  বগম ইরােমান নছা সরাজ উ ন আকন 7 1712982731 ইকির
493 02790030719 19907911459000057 জাসনা বগম রেশানা বগম চান িময়া হাওলাদার 7 1795483357 ইকির
494 02790030721 19617911459854839 মাছাঃ িমমরাজ বগম ফুলব দদান আলী হাওলালাদার 7 1728467065 ইকির
495 02790030722 19717911459855113 মাছাঃ িশিরন আ ার আি য়া মাঃ আলকাজ শরীফ 7 1786585221 ইকির
496 02790030726 19787911459854481 িমেসস িবউ ট বগম এে ন বগম মাঃ হােচন শপাই 7 1792401293 ইকির
497 02790030727 19607911459853347 আেলয়া বগম সানাব  বগম শরীফ মাকেছদ আলী 7 1721770879 ইকির
498 02790030728 19767911459854425 মাছাঃ িবউ ট বগম আমেজন ব আলফাজ উ ন হাওলাদার 7 1913560319 ইকির
499 02790030729 19657911459854574 িমেসস নািসরা বগম আকিলমা বগম আ লু গিন জামা ার 7 1740629232 ইকির
500 02790030731 6856366304 পা ল সূযবান িবিব মিফজ উ ন 7 1703796434 ইকির
501 02790030732 19557911459853531 নুরভানু চান ঁব আঃ গিন গাম া 7 1990021596 ইকির
502 02790031650 19667911459853542 পা ল বগম ফুল বানু মবত আলী খান 7 1739434386 ইকির
503 02790031651 19607911459855002 মাছাঃ মিরয়ম মাছাঃ শহরবানু মাঃ হািকম উ ন 7 1753202911 ইকির
504 02790031656 19627911459855700 চান ব জিুমনা আ জজ 7 1775279364 ইকির
505 02790031657 19827911459854613 মাসাঃ লাভলী বগম বগম আ লু আ জজ 7 1712335672 ইকির
506 02790031661 19737911459853630 মােজদা বগম আিচয়া বগম লহাজ উ ন হাওলাদার 7 1755870779 ইকির
507 02790031663 19677911459855222 মাছাঃ ছরাতন বগম িমনারা খাতন মাঃতােছন হাওলাদার 7 1864028813 ইকির
508 02790031665 19787911459854471 মাসাঃ িদল বা বগম মাসাঃ রােকয়া বগম মাঃ আঃ মা ান সপাই 7 1746643218 ইকির
509 02790031668 19777911459856179 নূরবানু বগম ছিকনা বগম নূর ইসলাম হাওলাদার 7 1747724505 ইকির
510 02790031671 19907911459000083 রেমছা বগম চান িবিব ছােবদ গাজী 7 1310220631 ইকির



511 02790031672 19877911459855376 মােজদা বগম মাছাঃ ছােয়রা বগম আ লু মােলক হাওলাদার 7 1794126551 ইকির
512 02790031673 19847911459854785 মাছাঃ কমলা বগম খােদজা বগম মতাহার জামা ার 7 1710099831 ইকির
513 02790031674 19577911459855350 বকুল বগম চানঁব গিন গাম া 7 1725097572 ইকির
514 02790031675 19527911459855377 ছােলহায়া বগম সানা ব খিবর উ ন দফাদার 7 1755187665 ইকির
515 02790031676 19767911459854441 মাছাঃ তহিমনা আিমেরান িবিব মা ার মৃধা 7 1739886184 ইকির
516 02790031677 19887911459853425 আকিলমা বগম আেলয়া বগম হা ন মৃধা 7 1756568634 ইকির
517 02790031678 19777911459853889 সিলনা বগম চানব হােচন আলী হাওলাদার 7 1753206812 ইকির
518 02790033373 19717911459855412 নািছমা বগম হািববুন নছা মুনসুর আলী 7 1755186997 ইকির
519 02790033374 19707911459853398 শািহদা বগম জেহারা বগম ওয়ােজদ আলী হাওলাদার 7 1725067680 ইকির
520 02790033480 19627911459853627 রেশানারা বগম আেমনা কােদর 7 1933702787 ইকির
521 02790033494 19627911459855353 ছােলহা বগম নু ন নছা সহম  হাজী 7 1862014390 ইকির
522 02790033742 2405295789 মাসাঃ শািহদা আ ার খািদজা বগম মাঃ আবু তােহর 7 1776268932 ইকির
523 02790033944 19592699237468766 পু  রানী সিখ রানী িব  নাথ 7 1323786557 ইকির
524 02790002349 19627911459856983 ফােতমা বগম কা ন ব আমেজদ আলী সরদার 8 1711194738 ইকির
525 02790002350 19627911459856990 ছিকনা বগম হায়াতন নছা গিন সরদার 8 1770622639 ইকির
526 02790002352 19582696405444559 মঞ্জ ুরানী সাওজাল কধা রানী ী িনলকা  গাইন 8 1707762865 ইকির
527 02790002353 19647911459856539 মাছাঃ লাইলী বগম হােজরা বগম লালিমঞা হাওলাদার 8 1771862323 ইকির
528 02790002355 19727911459856545 মাছাঃ আেলয়া বগম মানব  বগম ওয়ােজদ আলী হাওলাদার 8 1723048241 ইকির
529 02790002357 19527911459857172 আেনায়ারা বগম মনছরা বগম আিমর আলী ফিকর 8 1753384730 ইকির
530 02790002358 19677911459857273 মাসুরা বগম মিতব জ াত আলী হাওলাদার 8 1740290107 ইকির
531 02790002360 19477911459857206 আি য়া বগম সােমতবান ওয়ােজদ আলী 8 1779051556 ইকির
532 02790002363 19427911459858138 উষা রানী দুলালী রানী নেগ  নাথ মা ঝ 8 1797348502 ইকির
533 02790002364 19577911459858115 শাভা রানী শনদীিন রানী উেমষ চ  হাওলাদার 8 1404134253 ইকির
534 02790002365 19577911459855986 বলকা আলকমিন সতীশ হাওলাদার 8 1724449252 ইকির
535 02790002366 19507911459855913 িবভারানী মােনাদা ল ী কা  িম ী 8 1747428622 ইকির
536 02790002367 19477911459855838 সেরািদনী সািব ী রানী কালী চরন িম ী 8 1764283397 ইকির
537 02790002369 19477911459853838 ি য়বালা সমা ার িবেনািদনী সে াহার িশয়ালী 8 1934381369 ইকির
538 02790002401 19457911459858167 পূনল ী রানী রপতী রানী অন দা পাইক 8 1722702903 ইকির
539 02790002403 19677911459857203 শামসু াহার বগম মিরয়ম হাওলাদার হািনফা হাওলাদার 8 1757921681 ইকির
540 02790002406 19477911459856184 ছিকনা বগম জিুমনা বগম সেক ার আলী গাম া 8 1705322029 ইকির
541 02790002492 19557911459849339 মাছাঃ আিমেরান ফুল মেহর আয়জ ন মা া 8 1749359836 ইকির
542 02790002510 19727911459856594 মাছাঃ িশউলী বগম তহিমনা বগম জালাল উ ীন 8 1740073097 ইকির
543 02790002511 19657911459856232 মাছাঃ লাইলী বগম মাছাঃ আেমনা খাতন মুজাহার হাওলাদার 8 1765406624 ইকির
544 02790002514 19427911459851676 শািপয়া আনজন ব মাতাহার আলী তাং 8 1778159641 ইকির
545 02790002520 19527911459848835 িপয়ারা বগম মান ব মাঃ সুরাত গালদার 8 1746305512 ইকির
546 02790002522 19557911459849646 মাছাঃ রািহমা খাতন চান ব  বগম আ লু আ জজ আকন 8 1728253387 ইকির
547 02790002523 19757911459848849 মাসাঃ মিরয়ম বগম ফ জলাতন নছা আমেজদ িসকদার 8 1789205230 ইকির
548 02790002524 19677911459848846 মাছাঃ জাহানারা বগম জয়তন ব তয়ম ন হাং 8 1715396417 ইকির
549 02790002537 19827911459856701 মাচাঃ তাছিলমা বগম রিহমা বগম আ লু ছ ার গাজী 8 1797530693 ইকির
550 02790002545 19577911459849791 শফালী বগম সািফয়া বগম মুজাহার আলী হাওলাদর 8 1315321287 ইকির
551 02790002569 19757911459849892 মাছাঃ িপয়ারা বগম হাজের কােছম ঘরামী 8 1777531473 ইকির
552 02790002685 19577911459857189 রনু বগম জীবে ছা ওসমান হাওলাদার 8 1790132507 ইকির
553 02790002691 19627911459857158 হািছনা বগম রােবয়া কােদর হাওলাদার 8 1795553577 ইকির
554 02790002692 19677911459849413 অিমতা গরামী সুকদা হাওলাদার নকৃল চ  হাওলাদার 8 1785919657 ইকির
555 02790002698 19557911459848848 মাছাঃ সুিফয়া বগম ফুলব  িবিব ওমর আলী িসকদার 8 1706213559 ইকির
556 02790002701 19627911459856071 পা ল রানী ীমিত রানী নীিসকা  বপারী 8 1759363583 ইকির
557 02790002712 19647911459849718 মাসাঃ আেলয়া বগম ময়না িবিব শাহাজ উ ন হাওলাদার 8 1795831366 ইকির
558 02790002721 19701596541956428 রা জয়া সুলতান আিছয়া খাতন ফজেল আলী 8 1748644168 ইকির
559 02790002729 19777911459857253 আকিলমা লাল বানু আবদুল জ ার হাওলাদার 8 1785037745 ইকির
560 02790008486 19527911459849032 সােহরা খাতন ফুলমিত িবিব মুনসুর আিল হাওলাদার 8 1950078836 ইকির
561 02790008593 19697911459858105 শফালী রানী ই  ুরানী ধীের  নাথ বরাগী 8 1741788125 ইকির
562 02790009850 19577911459857165 চ  ভানু কতর জান রেফজ হাওলাদার 8 1738197059 ইকির
563 02790009853 19647911459856855 আেলয়া বগম কুলছম িবিব আ জজ হাওলাদার 8 1798168090 ইকির
564 02790009855 19707911459856850 সািহনুর বগম আিমনা বগম আ লু গফুর হাওলাদার 8 1948241647 ইকির
565 02790009881 19577911459856692 মাছাঃ ফিরদা বগম ময়না িবিব ফ টক হাওলাদার 8 1736366792 ইকির
566 02790010167 19477911459856639 মাছাঃ জয়তা িবিব ছরাতনেনছা জ াত খা ঁ 8 1795128552 ইকির
567 02790011379 19777911459856887 তাছিলমা বগম ছিফয়া রিশদ খা ঁ 8 1729455484 ইকির
568 02790017619 19637915834328964 রােকয়া ময়না তােজল 8 1726649885 ইকির
569 02790017626 19697911459857226 রনু বগম হািলমা বগম রােসদ মি ক 8 1789565731 ইকির
570 02790017789 19817911459856616 মাসাঃ রািহমা আ ার মা মাসাঃ ফিরদা বগম মাঃ ফজলুল হক গাজী 8 1752957701 ইকির
571 02790018529 19637911459857517 বকুল রানী ােনাদা সু রী অ দা চরন িম ী 8 1733422022 ইকির
572 02790018532 19547911459857566 অ লী রানী নময়ী হাওলাদার শ াম কা  হাওলাদার 8 1753597819 ইকির
573 02790022503 19891592038000420 হপী বগম চানঁ বরত মাঃ সুরত কাজী 8 1733802552 ইকির
574 02790023532 19767911459856373 তহািমনা বগম হািলমা বগম নবজান সরদার 8 1779051281 ইকির



575 02790027941 19677911459856039 শাভা রানী িবলাসী রানী রিশক বালী 8 1728453804 ইকির
576 02790027942 19497911459856340 হািসয়া বগম বকফুল িবিব মাবােরক িসকদার 8 1791003110 ইকির
577 02790027943 19677911459856652 মাছাঃ শফালী বগম মিরয়ম হােসন ব াপারী 8 1704589531 ইকির
578 02790027944 19327911459855994 রাধাল ী সানাল ী বাবুরাম িম ী 8 1779721444 ইকির
579 02790027945 19607911459856102 বকুল বালা সােনকা রানী গেনশ চ  বরাগী 8 1742256729 ইকির
580 02790027947 19557911459856734 মাছাঃ হােজরা বানু নুর বানু মাঃ হােকম আলী হাওলাদার 8 1799689877 ইকির
581 02790027948 19527911459857212 আেনায়ারা বগম জয়নবুে ছা রজজব আলী হাওলাদার 8 1753233068 ইকির
582 02790027949 19677911459857167 রিহমন জিুমনা খাতন আে ল আলী হাওলাদার 8 1943066159 ইকির
583 02790027950 19557911459855924 রাধা রানী িবেনািদনী রাধা চরন হাওলাদার 8 1791089782 ইকির
584 02790027951 19377911459856844 বকুল বগম আরব জান িবিব দুলাল খা ঁ 8 1776190001 ইকির
585 02790027952 19507911459856371 কিহনুর বগম চান ব তােহর হাওলাদার 8 1312956233 ইকির
586 02790027953 19657911459856536 মাঃ সুিফয়া বগম মান ব আলী আ াব হাওলাদার 8 1314572733 ইকির
587 02790027954 19477911459846230 কিহনুর বগম ধলা ব আবদুল জ ার মাদবর 8 1726581245 ইকির
588 02790027955 19557911459856231 মাছাঃ হািলমা বগম নািসরা বগম িনজাম গাজী 8 1736832902 ইকির
589 02790027956 19607911459856364 িপয়ারা বগম ল ী িবিব ছাদন আলী 8 1783959177 ইকির
590 02790027958 19630113452122133 মঞ্জ ু বগম মান বড়ু বগম অেহদ হাওলাদার 8 1787218977 ইকির
591 02790027964 19627911459855856 অিমও রানী ি য় বালা অতল চ  বালা 8 1763759873 ইকির
592 02790027987 19447911459855989 গীতা রানী সুলতা রানী রােজ  নাধ বপারী 8 1733179783 ইকির
593 02790027999 19857911459840497 পা রানী শল বালা সুেরন হাওলাদার 8 1748312255 ইকির
594 02790028095 19707911459858514 শানা রানী বকুলী রানী নেগ  নাথ িব াস 8 1788064693 ইকির
595 02790028097 19677911459847896 মাছাঃ বিব বগম রিহেমান আঃ লিতফ হাওলাদার 8 1710697058 ইকির
596 02790028100 19527911459856956 ফািতমা বগম আরবজান িবিব আহ াদ আলী সরদার 8 1742484342 ইকির
597 02790030665 19657911459000001 ফািতমা খাতন জিুমনা খাতন হািফজ হাওলাদার 8 1727253094 ইকির
598 02790030666 19777911459856558 মাসাঃ রিহমা বগম সবুরা বগম মাঃ প ম খা ঁ 8 1959403273 ইকির
599 02790030689 19757911459856341 কিহনুর বগম শামসুে সা অেহদ ফিকর 8 1755201923 ইকির
600 02790030692 19707911459856092 সিবতা রানী গাইন কুেলাবালা রানী নারায়ন চ  ঘরামী 8 1756293156 ইকির
601 02790030695 6455743127 নািছমা বগম মৃত ফল ভানু মতৃ কালু হাওলাদার 8 1704915970 ইকির
602 02790030696 19797911459000001 নাজমা বগম জাহানারা বগম আঃ হাই হাওলাদার 8 1780410800 ইকির
603 02790030697 19887911459856712 মাছাঃ মিনরা বগম মাছাঃ হােজরা বগম লালিমঞা হাওলাদার 8 1710483107 ইকির
604 02790030698 19627911459856856 কিহনুর বগম কু ট ব  িবিব ম জদ হাওলাদার 8 1766138422 ইকির
605 02790030699 19747911459857014 মােজদা বগম িবলিকচ বগম নুর মাহা দ সরদার 8 1608775481 ইকির
606 02790030700 19707911459856348 পিরেতান নছা জয়নব িবিব নূর মাহা দ 8 1745268602 ইকির
607 02790030706 19677911459859451 রােকয়া বগম ফােতমা বগম নেরজ আলী িসকদার 8 1783960598 ইকির
608 02790030707 19887911459857339 রাওশনারা বগম মেনায়ারা বগম আ লু হািকম হাওলাদার 8 1777057921 ইকির
609 02790030717 19657911459855833 কানন বালা বকুল রানী সুধীর র ন িম ী 8 1930505159 ইকির
610 02790031658 19677911459856435 শফািল বগম জাহরা বগম কােছম 8 1787499454 ইকির
611 02790033478 19804110463272764 আসমা বগম জাহানারা বগম মাঃ আিতয়ার মা া 8 1916079686 ইকির
612 02790033493 19657911459840490 অ িল রানী িশ  বালা হিরচরন ত য়া 8 1733699159 ইকির
613 02790002372 19507911459858646 দুলালী রানী রাধা ল ী সূয কা  হাওলাদার 9 1323431562 ইকির
614 02790002374 19517911459857552 পা ল বালা মহারানী অি কা খরাতী 9 1723820839 ইকির
615 02790002376 19487911459858657 রনু বালা মানদা সু রী উেমশ চ  হালদার 9 1323786245 ইকির
616 02790002378 19527911459859012 আেলয়া বগম আ জেতান বগম মনাই হাওলাদার 9 1760747865 ইকির
617 02790002380 19427911459858572 সুকুমারী ম ল মেহ রী লিলত বল 9 1719741585 ইকির
618 02790002382 19477911459859096 সািপয়া বগম রাহাতন বগম হােতম আলী আকন 9 1733973848 ইকির
619 02790002385 19727911459859394 রবা বগম সয়দেনছা মিফজ উ ন হাওলাদার 9 1736534698 ইকির
620 02790002386 19597911459859885 পি  বগম ফুলব  বগম ওসমান হাওলাদার 9 1755109140 ইকির
621 02790002388 19477911459859702 কািকলা বগম চানভ তাবার আলী 9 1777532814 ইকির
622 02790002392 19577911459859832 ছােলহা বগম প  জান িবিব মুজাহার হাওলাদার 9 1742931490 ইকির
623 02790002404 19677911459859600 জাহানারা বগম বকফুল িবিব সাইদার রহমান 9 1814599439 ইকির
624 02790002405 19407911459858520 সুমিত রানী সানাল ী উেমশ চ  শীল 9 1746768172 ইকির
625 02790002549 19747911459859131 মেনায়ারা বগম নুরজাহান বগম কােসম হাওলাদার 9 1703340322 ইকির
626 02790002561 19634618038630704 আেনায়ারা বগম চানঁ বগম কালূ িময়া 9 1758381053 ইকির
627 02790002665 19507911459857534 কনক রাণী হাওলাদার সানা ল ী সুের  নাথ অধীকারী 9 1791003428 ইকির
628 02790002686 19707911459857798 চািমলী বগম শািহদা বগম আ লু গফুর খানঁ 9 1763637966 ইকির
629 02790002689 19577911459859445 মেনায়ারা বগম আেরাপজান িবিব মকবুল আলী হাওলাদার 9 1753432599 ইকির
630 02790002690 19657911459858726 িদপালী রানী িবেনািদনী সুখর ন হাওলাদার 9 1310478389 ইকির
631 02790002702 19577911459859104 িমনারা বগম আ ুর নছা বগম গহর আকন 9 1784800368 ইকির
632 02790002720 19627911459858740 শফালী রানী িসকদার রপিত হিরচরন ওজা 9 1726807287 ইকির
633 02790002738 19697911459859470 ফিরদা বগম সুিফয়া বগম মাহা াদ আলী হাওলাদার 9 1937474340 ইকির
634 02790007255 19507911459840069 ির জয়া বগম জয়নব িবিব মে াত আলী খান 9 1763219168 ইকির
635 02790007256 19477911459857851 আি য়া বগম ফুল ব চরাগ আিল িময়া 9 1758950021 ইকির
636 02790008492 19707911459857529 পুতল রানী চ ব তারামিন চ াবত মিতলাল চ াবত 9 1759363532 ইকির
637 02790008503 19477911459859829 আিছয়া বগম করফুল সরাজ 9 1746941121 ইকির
638 02790008596 19627911459858140 পা ল বালা শরদীিন রানী উেমষ চ  হাওলাদার 9 1779343520 ইকির



639 02790009860 19477911459859464 ছােলহা বগম লালেসানা ছবদার হাওলাদার 9 1725627756 ইকির
640 02790009866 19427911459859890 লালবানু বগম সােমরেতা বান মিমন উ ন হাওলাদার 9 1764522014 ইকির
641 02790011375 19487911459857532 পা ল বালা মায়া ল ী হম  কুমার ম ল 9 1779345356 ইকির
642 02790011381 19597911459859062 সিলনা বগম খািদজা বগম মাকেলজ বপারী 9 1771348057 ইকির
643 02790013337 19277911459857751 ব জান িবিব সানাব সরাজ উ ন হাওলাদার 9 1743065444 ইকির
644 02790013357 19627911459840294 হলতা শাি  রানী দগূা চরন িশকদার 9 1757033181 ইকির
645 02790016853 19727911459857533 যুিথকা রানী বকুল রানী রাম কা  হাওলাদার 9 1764690244 ইকির
646 02790017620 19757911459857560 আরতী রানী আয়না রানী িনেরাদ চ  এদবর 9 1783706189 ইকির
647 02790017627 19657911459857728 জেবদা খাতন আেলকশন িবিব হামদু রাজা 9 1736832895 ইকির
648 02790019717 19577911459856674 মাছাঃ সানাবান সবুরজান আজাহার আলী হাওলাদার 9 1302146325 ইকির
649 02790021630 19807911459859767 সুরাইয়া বগম আেনায়ারা হািনফ জামা ার 9 1745128560 ইকির
650 02790021633 19727911459859786 আয়শা বগম রেবজান িবিব বাহার আলী 9 1777512286 ইকির
651 02790021634 19622613869051445 আেলয়া লাল মিত মকবুল হাওলাদার 9 1750399459 ইকির
652 02790021637 4652438583 িরতা রানী পু  রানী ধীেরন িসকদার 9 1322383972 ইকির
653 02790023533 19627911459857719 আেনায়ারা বগম হােজরা বগম আঃ কােদর হাওলাদার 9 1325396270 ইকির
654 02790027997 19627911459859714 ছােয়রা ভানু বগম শাহ আ জজ 9 1741299562 ইকির
655 02790027998 19627911459859901 আকিলমা বগম সানা ব মকেফর আলী জামা ার 9 1795128496 ইকির
656 02790028007 19597911459859169 আেলমব  বগম সানাব  বগম সরাজউ ন হাওলাদার 9 1777220751 ইকির
657 02790028008 19667911459858718 দুলালী রাণী তারা রাণী জগব ু  কিবরাজ 9 1752353298 ইকির
658 02790028009 19637911459857736 ফািতমা ফুল বানু আঃ কিরম আকন 9 1753329078 ইকির
659 02790028016 19477911459840052 সুিপয়া বগম আ জেতান বগম অেজদ আিল খা ার 9 1748422874 ইকির
660 02790028017 19607911459840048 বকুল বগম আেয়সা খাতন ওয়ােজদ আলী হাওলাদার 9 1310516998 ইকির
661 02790028018 19677911459859877 লাইলী বগম হাচন ব চানঁ িমঞা মাত র 9 1919350108 ইকির
662 02790028031 19357911459858683 বলকা সু রী সািব ী রানী িনিশকা  িম ী 9 1741370076 ইকির
663 02790028032 19707911459848711 িবজলী রানী বেজ রী জেগ র বপারী 9 1320613756 ইকির
664 02790028033 19677911459858618 কাজলী রানী সােমতা রানী কালী কা  অিধকারী 9 1704291198 ইকির
665 02790028034 19677911459858791 আকিলমা বগম আরবজান িবিব আতাহার আলী 9 1788320270 ইকির
666 02790028050 19677911459859167 আেলয়া বগম শাহাভানু বগম রমজান খানঁ 9 1313517589 ইকির
667 02790028053 19607911459857538 কানন বালা হাওলাদার অিময় রানী অমুল  িম ী 9 1744721746 ইকির
668 02790028059 19677911459859204 আেলয়া বগম মানব  বগম আনছার আলী হাওলাদার 9 1737002527 ইকির
669 02790028088 19497911459857726 জাহানারা বগম তাতাব খিবর উ ীন হাওলাদার 9 1799207607 ইকির
670 02790028111 19527911459859741 রােকয়া আেলকজান িবিব সরাজউ ন হাওলাদার 9 1738457685 ইকির
671 02790028112 19627911459859128 সুিপয়া বগম তারাব  বগম হােমজ উ ীন 9 1736914076 ইকির
672 02790028113 19627911459859352 বকুল জেবদা খাতন হােশম 9 1794676921 ইকির
673 02790028114 19527911459859592 রা জয়া বগম সানাব তােহর আলী মাত র 9 1718304626 ইকির
674 02790028115 19617911459859781 রািহমা বগম হািচনা আিমন উ ন হাওলাদার 9 1745022112 ইকির
675 02790028116 19607911459858732 দীপালী রানী িসকদার পা ল রানী হাওলাদার যাদব চ  হাওলাদার 9 1723388894 ইকির
676 02790028117 19577911459857813 আয়শা বগম ময়ফুল িবিব তিছলউ ন হাওলাদার 9 1742269801 ইকির
677 02790028118 19577911459859935 গাল বানু জহরা বগম জ াত আলী গাজী 9 1736884293 ইকির
678 02790028119 19607911459858530 সুমতী রানী সুরধনী মেহ  িম ী 9 1701119511 ইকির
679 02790028120 19607911459859408 ছােলহা বগম ফােতমা বগম ছােয়দ হাওলাদার 9 1925865559 ইকির
680 02790028121 19377911459859539 শামব  বগম সবুরজান নছা মেছলউ ন হাওলাদার 9 1720461007 ইকির
681 02790028122 19657911459858748 সুমিত রানী িসকদার মিনকা সু রী বনমািল িসকদার 9 1729608614 ইকির
682 02790028123 19587911459857594 হলতা পু  রাণী দবী  নাথ ঢালী 9 1747308675 ইকির
683 02790028124 19577911459857842 তারাবানু সুরােতান জামালউ ীন হাওলাদার 9 1321876440 ইকির
684 02790028126 19407911459858632 পু  রানী পূণ ল ী রােজ  নাথ দািড়য়া 9 1718054782 ইকির
685 02790028127 19577911459858789 হােজরা বগম লালমিত মকবুল মৃধা 9 1734761382 ইকির
686 02790028129 19607911459857962 বকুল রানী বরাগী কুেমািদনী মাখম চ  হালদার 9 1758883567 ইকির
687 02790028130 19577911459857627 িব  ুবাসী ল ী রানী অন াথ িছপই 9 1742078200 ইকির
688 02790028131 19497911459859716 রােহলা ভানু িবিব মেহন উ ন 9 1762452024 ইকির
689 02790028132 19677911459857509 শফালী রাণী িসিনতী রাণী ািরকা নাথ মধৃা 9 1786635809 ইকির
690 02790030711 19597911459859363 সতারা বগম আিমনা খাতন জালাল উ ন 9 1726817867 ইকির
691 02790030712 19771592038809396 রিহমা বগম হািলমা বগম মাঃ আঃ ম জদ হাওলাদার 9 1715705240 ইকির
692 02790030713 19687911459858757 অ নী রানী ব ালকা সু রী অন  কুমার হালদার 9 1763392881 ইকির
693 02790030714 19697911459859712 মাইরম অ জেতান মকেফর মাত র 9 1792490502 ইকির
694 02790030716 19627911459859381 ময়না হমাতন নছা গালাপ রহমান 9 1782297146 ইকির
695 02790030720 19877911459857876 টলু বগম আেনায়ারা বগম সরাজলু হক হাওলাদার 9 1734269089 ইকির
696 02790030723 19827911459858654 উষা রানী রনু বালা ধীের  নাথ হাওলাদার 9 1757847794 ইকির
697 02790030724 19722696402546125 শফালী রানী অলক মিন হাওলাদার ী শ ামকা  হাওলাদার 9 1722395376 ইকির
698 02790030725 19607911459857951 সুর বালা চা  বালা নীল কা  বালা 9 1873419095 ইকির
699 02790031654 19777911459859534 নু বগম ছহরা বগম সুলতান মৃধা 9 1319821744 ইকির
700 02790033483 19727911459840049 পা ল বগম রিহমুন বগম আ লু আলী তালুকদার 9 1312955524 ইকির
701 02790028142 19937925803000015 িশ ী রানী হাওলাদার িবজলী রানী মহান  িম 1754620278 ইকির
702 02790030694 19617911459854424 হািলমা বগম আিমেরান নছা মিমন মি ক 1717809213 ইকির



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

1 02790003134 19637911447770257 সফালী বগম আি য়া খাতন আ রু রব হাওলাদার 1 1301285909 গৗরীপুর
2 02790003142 19637911447769710 আি য়া বগম আেমনা খাতন মেফজ উ ন হাওলাদার 1 1781962332 গৗরীপুর
3 02790003451 19527911447771304 মাছাঃ আেনায়ারা বগম মাছাঃ হােজরা বগম আ লু হােমদ হাওলাদার 1 1716122712 গৗরীপুর
4 02790003491 19674795127475738 আেলয়া বগম ফােতমা বগম ছয়জু ন হাওলাদার 1 1989442948 গৗরীপুর
5 02790003529 19787911447769563 রা জয়া বগম ছােহরা িবিব আঃ গিন 1 1904170689 গৗরীপুর
6 02790003826 19867911447770281 ফািতমা বগম আেলয়া বগম আবদুল খােলক 1 1748253974 গৗরীপুর
7 02790004390 19687911447770327 ফিরদা বগম ফুলবানু তানেজর আলী হাওলাদার 1 1786258599 গৗরীপুর
8 02790004781 19724717513610495 জাহানারা বগম আি য়া বগম আ লু গিন জমা ার 1 1985629265 গৗরীপুর
9 02790005105 19687911447769673 সতারা িবিব লাল বানু আ াব আলী হাওলাদার 1 1923151801 গৗরীপুর
10 02790005120 19627911447769950 িপয়ারা বগম আমিবয়া বগম বুরজকু হাওলাদার 1 1749539186 গৗরীপুর
11 02790005581 19727911447769889 কিহনুর বগম হািলমা বগম হািমদ িব াস 1 1952669753 গৗরীপুর
12 02790005815 19637911447769547 সািহদা জািমনা মাসেলম তালুকদার 1 1768423074 গৗরীপুর
13 02790005816 19627911447770010 বকুল বগম সানা ব মকবুল হাওলাদার 1 1783959416 গৗরীপুর
14 02790005874 19587911447769694 মাছাঃ খািদজা বগম মােলকা বগম কদম আলী িসকদার 1 1710178445 গৗরীপুর
15 02790005898 19627911447770055 রানী বগম বগম আ লু হােমদ মা া 1 1323786347 গৗরীপুর
16 02790005917 19537911447769979 জহরা বগম িবিবজান এলাল জামা ার 1 1738875847 গৗরীপুর
17 02790006089 19677911447769939 তাছিলমা বগম আেনায়ারা বগম তানেজর আলী হাওলদার 1 1914786643 গৗরীপুর
18 02790006185 19637911447770349 কুসুম রানী িবমলা রাণী মাখন মা ার 1 1942541935 গৗরীপুর
19 02790006194 19627911447770068 জাহানারা বগম আি য়া খাতন রব 1 1772285771 গৗরীপুর
20 02790006201 19587911447770233 আরিত রানী দাস পা ল দাস চ  কুমার দাস 1 1310217760 গৗরীপুর
21 02790006205 19737911447769532 জাহানারা বগম হািলমা বগম আমেজদ শরীফ 1 1779708743 গৗরীপুর
22 02790006210 19637911447769542 কিহনুর বগম আয়শা বগম আ াফ িসকদার 1 1754130162 গৗরীপুর
23 02790006626 19587911447769647 িমনারা বগম সিকমুন নসা ছােদর উ ন আকন 1 1744680001 গৗরীপুর
24 02790008760 19777911447769898 লুতফা বগম ছালমা বগম শজ ন িমরা 1 1704822934 গৗরীপুর
25 02790015402 19787911447769628 লাভলী বগম মাসাঃ িবলিকস বগম আঃ ছ ার হাওলাদার 1 1926980024 গৗরীপুর
26 02790021823 19737911447770348 এিমিল বগম ময়মুন বগম হােমজ উ ন হাওলাদার 1 1311615398 গৗরীপুর
27 02790026047 19822617239875259 মাসাঃ কুরিসয়া বগম আিছয়া বগম আঃ জ ার িসকদার 1 1930976609 গৗরীপুর
28 02790026048 19687911447769550 কিহনুর সিকনা মেফজ সরদার 1 1733656401 গৗরীপুর
29 02790026049 19737911447769610 মাছাঃ জাহানারা বগম মায়াতন্ নছা আ রু রহমান হাওলাদার 1 1728060278 গৗরীপুর
30 02790026050 19717911447770283 আি য়া বগম জ াতন নছা আরব আলী খান 1 1771535629 গৗরীপুর
31 02790026056 19871592039523233 আকিলমা হােজরা বগম আবদুল খােলক মু ী 1 1705746202 গৗরীপুর
32 02790026060 19662694807809933 মেনায়ারা বগম সােলহা বগম ছ  ুসরদার 1 1725581119 গৗরীপুর
33 02790026061 19737911447769689 দুিলয়া বগম িবউ ট বগম মাহা দ মু 1 1742847691 গৗরীপুর
34 02790026071 19687911447769994 কিহনুর বগম ফুল নছা মহ ৎ আিল 1 1783546642 গৗরীপুর
35 02790026078 19637911447770216 হািছনা বগম লাল ব  িবিব মুনসুর তালুকদার 1 1715648980 গৗরীপুর
36 02790026080 5086250270 কুলসুম িফেরাজা কােছম িসকদার 1 1760673326 গৗরীপুর
37 02790028177 19792696655303017 ফােতমা ইসলাম িব আেলয়া বগম মাঃ লাল িময়া 1 1923085183 গৗরীপুর
38 02790028454 19687911447770347 সািপয়া খাতন হােজরা খাতন ময়নু ন হাওলাদার 1 1993632631 গৗরীপুর
39 02790028475 19637911447769625 িপয়ারা পবান িবিব হােসম কাজী 1 1304004762 গৗরীপুর
40 02790028476 19407911447770004 আেলয়া বগম আেনায়ারা বগম আ লু লিতফ িসকদার 1 1402665534 গৗরীপুর
41 02790028477 19637911447769619 পা ল হােজরা খাতন সয়দ উ ন িময়া 1 1918832944 গৗরীপুর
42 02790028478 19787911447769593 সািপয়া বগম হােজরা বগম বে  আলী হাওলাদার 1 1781387989 গৗরীপুর
43 02790028479 19707911447770054 মােজদা বগম ির জয়া বগম আজাহার খা কার 1 1782018439 গৗরীপুর
44 02790028480 19687911447769586 রােকয়া খাতন রিহমা আলী হায়দার 1 1792416037 গৗরীপুর
45 02790028784 19867911447770219 আফেরাজা শাহাবানু তফেসর আলী িসকদার 1 1972734503 গৗরীপুর
46 02790029144 19880120808135919 ইভা বগম পা ল বগম জালাল ডা ার 1 1685876011 গৗরীপুর
47 02790003136 19457911447771351 ছয়দ ভানু জ াতন িবিব আপছার হাওলাদার 2 1954552854 গৗরীপুর
48 02790003138 19577911447771761 রা জয়া বগম আেমনা বগম আলফাজ হাওলাদার 2 1735731577 গৗরীপুর
49 02790003140 19677911447771704 রানী বগম আেলয়া বগম আ লু হক খ াকার 2 1736057430 গৗরীপুর
50 02790003499 19737911447773516 মাছাঃ লাইলী আিছয়া আদাল  খিলফা 2 1789946224 গৗরীপুর
51 02790003539 19737911447771529 আরতী রানী রনু বালা নীল কা  িম ী 2 1776518685 গৗরীপুর
52 02790003796 19507911447771799 পা ল রানী সারদা গালদার িবেজ  গালদার 2 1793722399 গৗরীপুর
53 02790003856 19527911447771377 নুরজাহান বগম ছিকনা িবিব ইমান উ ন িসকদার 2 1311615348 গৗরীপুর
54 02790003857 19637911447771353 খািদজা বগম মিরয়ম িবিব মুনছর আলী হাওলাদার 2 1624853504 গৗরীপুর
55 02790004391 19557911447000001 মিরয়ম বগম সিলনা বগম এেছন আলী হাওলাদার 2 1798575837 গৗরীপুর
56 02790004486 19667911447771259 কিবতা হালদার চা বালা হালদার ভূবান হালদার 2 1758699980 গৗরীপুর
57 02790004489 19637911447771260 মুকুল বগম আেনায়ারা আঃ হািকম সপাই 2 1751987015 গৗরীপুর
58 02790004528 19577911447772287 আেলা বগম ফািতমা িবিব রিফজউ ন আকন 2 1818639289 গৗরীপুর
59 02790004555 19607911447771097 রওশনারা বগম মািনকজান িবিব নূরমহা দ গাম া 2 1714630642 গৗরীপুর
60 02790004613 19607911447771903 শর বানু বগম হায়াতন িবিব আঃ কােদর বপারী 2 1945432188 গৗরীপুর
61 02790005123 19627911447773048 রা জয়া খাতন আি য়া খাতন মিমন উ ন হাওলাদার 2 1747308886 গৗরীপুর
62 02790005796 19887911447770851 মাছাঃ মু া বগম মাচাঃ তাছিলমা বগম মাঃ সিলম হাওরাদার 2 1753185027 গৗরীপুর
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63 02790005804 19577911447771383 নুরজাহান বগম আেমনা বগম মাছেলম িসকদার 2 1754891861 গৗরীপুর
64 02790005838 19767911447772034 মাছাঃ কুলসুম বগম কুিড ব হািনফ 2 1951963402 গৗরীপুর
65 02790005866 19737911447771530 শ ামলী রানী চ বত সুবাসীন চ বত গেনশ চ  চ ত 2 1919782144 গৗরীপুর
66 02790006123 19737911447771726 নািছমা বগম রা জয়া বগম আ াব আলী হাওলাদার 2 1831908970 গৗরীপুর
67 02790006127 19767911447771458 হািফজা খাতন আিছয়া খাতন হােশম পাড় 2 1932092494 গৗরীপুর
68 02790006128 19607911447000002 নুরজাহান সূয বান ছ  ুহাওলাদার 2 1942541415 গৗরীপুর
69 02790006252 19697911447000003 হািমদা বগম আেমনা বগম শাহাদত গাজী 2 1787239911 গৗরীপুর
70 02790006630 19527911447771053 ছতারা বগম ফকু িবিব হােরচ উ ন 2 1797102860 গৗরীপুর
71 02790007171 19587911447772123 মাছাঃ চােমিল বগম আিছয়া বগম আ রু রিশদ িসকদার 2 1757790816 গৗরীপুর
72 02790010870 19587911447771976 আেলয়া বগম রিহেমান িবিব আকুব আলী মধৃা 2 1791239864 গৗরীপুর
73 02790011443 19607911447771902 শফালী খাতন লালব সৗয়দ আলী হাওলাদার 2 1843920220 গৗরীপুর
74 02790015113 19617911447771544 চা  বালা পরশী রানী কালু চরন িকতনীয়া 2 1777910707 গৗরীপুর
75 02790015157 1504812502 রািন বগম ফুল ব ইঈুল হাওলাদার 2 1914456914 গৗরীপুর
76 02790015267 19604214347518057 সতারা বগম জহরা বগম মােহান মা া 2 1743516933 গৗরীপুর
77 02790017561 19627911447771317 িপয়ারা বগম শাবাতন বগম মাহা দ খা ঁ 2 1735158002 গৗরীপুর
78 02790019098 19652694073767542 জাহানারা বগম হােজরা িবিব মাখেলছ খিলফা 2 1923409344 গৗরীপুর
79 02790019099 19647911447771335 তারা ভানু ির জয়া বগম কালু মা া 2 1400443231 গৗরীপুর
80 02790026062 19877911447771795 মাছাঃ সােজদা বগম রওশন আরা বগম আতাহার আলী 2 1782016941 গৗরীপুর
81 02790026065 19627911447771062 শফালী খাতন উরফুল িবিব আ লু কিরম িসকদার 2 1990481459 গৗরীপুর
82 02790026066 19827911447771879 সািহদা বগম সােমরতবান সাজ উ ন হাওলাদার 2 1743565557 গৗরীপুর
83 02790026067 19687911447771397 তহিমনা বগম লালব  িবিব আলফাজ উ ন হাওলাদার 2 1728000358 গৗরীপুর
84 02790026068 19657911447771888 আেলয়া বগম মেহ ন নছা সাজউ ন হাওলাদার 2 1990753493 গৗরীপুর
85 02790026069 19707911447771089 মাছাঃ নু বগম ফািতমা বগম মুনছর আলী 2 1904170700 গৗরীপুর
86 02790026070 19777911411808511 িব বগম শািফয়া বগম মকবুল হােসন 2 1797348031 গৗরীপুর
87 02790026081 19627911447771812 নুরজাহান বগম রভানু বগম আবুল হােসন মীর 2 1717194341 গৗরীপুর
88 02790028166 19607911447772025 মাসাঃ রািহমা বগম নহার বগম সরাজ উ ন ফিকর 2 1939405267 গৗরীপুর
89 02790028179 19637911447771866 শািহনুর বগম চানঁ ব  িবিব মকবুল হােসন গাজী 2 1724348786 গৗরীপুর
90 02790028226 19897911447772045 মাছাঃ এিমিল আ ার মাছাঃ আেনায়ারা বগম মাঃ শাহআলম হাওলাদার 2 1782250757 গৗরীপুর
91 02790028410 19737911447771181 মাছাঃ সিলনা বগম মাছাঃ আেনায়ারা বগম মাঃ ছকা ার হাওলাদার 2 1889656254 গৗরীপুর
92 02790028484 19587911447771701 সতারা বগম কুলছম বগম জামাল উ ীন সওদাগর 2 1316395653 গৗরীপুর
93 02790028488 19777911411000001 মাকছদা বগম সািফয়া খাতন আঃ হািকম হাওলাদার 2 1745981262 গৗরীপুর
94 02790028542 5503705302 রানী ির জয়া খানম আবদুল রহমান 2 1749332531 গৗরীপুর
95 02790033355 19947911447000173 লািক আ ার নুরজাহান বগম মাঃ দুলাল বপারী 2 1720371603 গৗরীপুর
96 02790033391 19727911447771040 হপী বগম জহরা বগম রিফজ উ ন 2 1756734183 গৗরীপুর
97 02790033394 19667911447778173 রিহেমান বগম মােজদা বগম খিবর ন হাওলাদার 2 1316201905 গৗরীপুর
98 02790033397 19697911447776431  সািহদা বগম সবুরজান িবিব আঃ হািমদ কাজী 2 1726164858 গৗরীপুর
99 02790033402 19647911447774403 নীহার কনা হালদার ি য়বালা ীনাথ হালদার 2 1728540382 গৗরীপুর
100 02790033418 6402610429 আছমা আ ার ছতারা বগম মাঃ আশরাফ আলী 2 1753740085 গৗরীপুর
101 02790003100 19587911447773340 হিরয়া বগম বকুল বগম আবুল হােশম হাওলাদার 3 1782228480 গৗরীপুর
102 02790003532 19737911447772447 মাছাঃ হািলমা বগম মাছাঃ বকুল বগম মাঃ হােমদ খা 3 1969775438 গৗরীপুর
103 02790003801 19487911447773197 সিবতা রানী বকুল রানী িনবারন রায় 3 1732088686 গৗরীপুর
104 02790003829 19727911447773079 সিবতা রানী কমলা সুধাং 3 1763370105 গৗরীপুর
105 02790004526 19727911447772257 আেলয়া বগম আেনায়ারা বগম আবুল হােসম হাওলাদার 3 1305542414 গৗরীপুর
106 02790004535 19631592039576941 মাছাঃ আেলয়া বগম শাহানাজ বগম আ লু আ জজ হাওলাদার 3 1795509357 গৗরীপুর
107 02790004541 19677911447772640 মাছাঃ হািছনা বগম মেনায়ারা বগম আ লু কিরম হাওলাদার 3 1776174943 গৗরীপুর
108 02790004609 19582692619581490 মানবড়ু জিরনা আ সু সা ার 3 1794120087 গৗরীপুর
109 02790004611 19537911447772204 িকরন ম ল সরিদনী িবেনাদ িবহারী হাওলাদার 3 1743562573 গৗরীপুর
110 02790004614 19707911447773439 মােজদা বগম ির জয়া হািবব খা 3 1745373272 গৗরীপুর
111 02790005095 19627911447773032 সািফয়া বগম শরবানু বগম সামেসল হক হাওলাদার 3 1710125141 গৗরীপুর
112 02790005103 19617911447773407 মাছাঃ কিহতর বগম ফুলব  িবিব আমেজদ জামা ার 3 1776704297 গৗরীপুর
113 02790005104 19787911447772531 মাছাঃ ির জয়া বগম আয়পুর িবিব মাঃ আিমন উ ান 3 1309166978 গৗরীপুর
114 02790005118 19757911447773611 সাহানা আ ার রািহমা বগম ইিলয়াস ইসলাম 3 1740749010 গৗরীপুর
115 02790005129 19737911447771847 িব বগম হােজরা বগম আ রু রহমান 3 1718295958 গৗরীপুর
116 02790005134 19717911447772230 হিরয়া বগম আি য়া হােসম আবুল হােসম হাওলাদার 3 1686717523 গৗরীপুর
117 02790005137 2854087000 মমতাজ বগম শাহাবানু বগম আঃ ছ ার 3 1988795128 গৗরীপুর
118 02790005143 19537911447772879 মেনায়ার বগম আেনায়ারা বগম হােশম 3 1781919223 গৗরীপুর
119 02790005149 19477911447772585 আেনায়ারা বগম কপুর নছা মািমন িসকদার 3 1740716662 গৗরীপুর
120 02790005157 19867911447772868 সিলনা বগম রািশদা বগম শহ আলম হাওলাদার 3 1725260207 গৗরীপুর
121 02790005551 19677911447772269 ঝণা বগম ির জয়া বগম মহারাজ চাকদার 3 1756217685 গৗরীপুর
122 02790005567 19837911447773198 িশ ী রানী মালতী রানী  িনমল চ  বপারী 3 1744194387 গৗরীপুর
123 02790005613 19737911447773872 হািববা চান ব রিশদ সপাই 3 1996904361 গৗরীপুর
124 02790005618 19607911447772824 হিরয়া বগম মায়াজাল িবিব আহ দ আলী হাওরাদার 3 1757301559 গৗরীপুর
125 02790005670 19617911447773725 ছিফয়া বগম জিুমনা খাতন এেছন উ ন হাওলাদার 3 1733235227 গৗরীপুর
126 02790005684 19897911435833287 মমতাজ বগম ছিকনা খাতন মা াজ উ ন বপারী 3 1959019899 গৗরীপুর



127 02790005829 19707911447773401 মাছাঃ মিলনা বগম সবরজান িবিব মাকেছদ আলী সওদাগর 3 1745658896 গৗরীপুর
128 02790005852 19707911447772797 মেনায়ারা বগম জাবােয়দা খাতন কােশম আলী 3 1763404052 গৗরীপুর
129 02790005855 19607911447772802 রওেশানারা বগম জ াতন নছা হােচন ফিকর 3 1785863268 গৗরীপুর
130 02790006105 19757911447772523 মাছাঃ লুৎফা ছা মাছাঃ লালভানু কােছম আলী জমা ার 3 1777009890 গৗরীপুর
131 02790006135 19687911447773621 হািসনা বগম শফালী বগম আবদুস ছ ার 3 1742037932 গৗরীপুর
132 02790006285 19587911447773753 আেলয়া বগম ফােতমা বগম মুনসুর আলী হাওলাদার 3 1737160023 গৗরীপুর
133 02790006294 19527911447773028 আেনায়ারা বগম ছােলহা ফুল শরীফ 3 1743194766 গৗরীপুর
134 02790006306 19637911447773289 সতারা বগম পবান কােশম হাওলাদার 3 1992788996 গৗরীপুর
135 02790006314 19587911447773406 মাছাঃ কুলছম বগম আেনায়ারা বগম আইন উ ন ফরাজী 3 1735600675 গৗরীপুর
136 02790007159 19687911447773295 এলািচ বগম মইফুল আহাদ আলী চৗিকদার 3 1407759891 গৗরীপুর
137 02790007166 19587911447772232 মেনায়ারা বগম সােমত বান িবিব আয়জ ীন হাওলাদার 3 1301675801 গৗরীপুর
138 02790007184 19737911447772872 সািহদা বগম রওেশানারা বগম কােছম আলী খান 3 1774905853 গৗরীপুর
139 02790008495 19677911447773215 জেবদা খাতন কপুরেনছা আ রু রহমান িসকদার 3 1726174621 গৗরীপুর
140 02790010693 19687911447773463 রােহলা বগম হািকমন আে ল আলী হাওলাদার 3 1712180610 গৗরীপুর
141 02790015205 19657911447000003 কিহনুর রােবয়া বগম মাসেলম আলী হাওলাদার 3 1786984314 গৗরীপুর
142 02790015211 19622617239762769 মাসাঃ হিরয়া বগম মাসাঃ রােবয়া বগম মাসেলম আলী হাওলাদার 3 1704834213 গৗরীপুর
143 02790015220 19677911447772667 নাছিরন বগম আেমনা বগম আঃ কােদর হাওলাদার 3 1729742810 গৗরীপুর
144 02790015224 19507911447773686 ফিরদা বগম জেবদা বগম সরজন আলী 3 1719161672 গৗরীপুর
145 02790015227 19567911447772581 বকুল নছা নুরজাহান ছ  ুহাওলাদার 3 1962319965 গৗরীপুর
146 02790015231 19787911447773748 খািদজা বগম সােহরা বগম মকবুল হাওলাদার 3 1892602432 গৗরীপুর
147 02790015242 19572692858555673 মেনায়ারা জিরনা খাতন হািববুর রহমান 3 1949651440 গৗরীপুর
148 02790015370 19627911447773033 ছতারা বগম নুরজাহান হােমজ উ ন হাওলাদার 3 1774832005 গৗরীপুর
149 02790015386 19767911447773668 িলিল বগম আয়শন আছাত আলী আকন 3 1734959856 গৗরীপুর
150 02790016654 19687911447773399 মাছাঃ রােকয়া বগম চানব  বগম ধিলল উ ন আকন 3 1714332314 গৗরীপুর
151 02790017146 19687911447772918 জাহানারা বগম নূর জাহান আমেজদ আলী হাওলাদার 3 1738196326 গৗরীপুর
152 02790017148 19807911447772801 রানী বগম জ াতন নছা হােসন ফিকর 3 1781195247 গৗরীপুর
153 02790017170 19587911447773307 ছােলহা বগম জিমনা কাতন আ লু গিন িমরা 3 1757183325 গৗরীপুর
154 02790019100 19657911447772288 আকিলমা বগম ফুল ভানু বগম তােছন তালুকদার 3 1978732022 গৗরীপুর
155 02790020559 19837911447783798 মাছাঃ আছমা বগম মাছাঃ রন ু বগম মাঃ আেবদ আলী আকন 3 1709229478 গৗরীপুর
156 02790023180 19837911447772280 িমনারা বগম মাহামুদা বগম পবন িশকদার 3 1818599850 গৗরীপুর
157 02790026077 19657911447773768 মাছাঃ আি য়া বগম উরফুল বগম আ লু কিরম িশকদার 3 1712512830 গৗরীপুর
158 02790026079 19667911447773864 হাসেনয়ারা বগম সামসু াহার আলী হােসন আকন 3 1741317704 গৗরীপুর
159 02790026082 19787911447773629 খািদজা বগম রওশনারা আঃ রব 3 1771334648 গৗরীপুর
160 02790028169 19791592039091360 জা াৎ রনু বগম আেবদ আলী আখন 3 1306785507 গৗরীপুর
161 02790028181 19607911447772516 মাছাঃ খুিশদা আ ার িহরক বগম আ লু ম ান হাওলাদার 3 1721966907 গৗরীপুর
162 02790028411 2388018257 বিব আ ার না বগম মাঃ মাশারফ হােসন 3 1400103405 গৗরীপুর
163 02790028413 19701592039526505 আেলয়া বগম নুর জাহান হািফজ উ ন 3 1703205614 গৗরীপুর
164 02790028414 5558121496 রা জয়া বগম কুলছম বগম মােশদ শখ 3 1720958610 গৗরীপুর
165 02790028431 19777911447772468 রানী বগম হািলমা খাতন মাকেলচর রহমান 3 1913561057 গৗরীপুর
166 02790028468 19677911447772713 মাছাঃ দেলায়ারা বগম কুলসুম বগম মাঃ আ লু হাওলাদার 3 1701800461 গৗরীপুর
167 02790029137 19870126006701732 মিনকা নিমতা পিরমল 3 1723193302 গৗরীপুর
168 02790030005 19678428704121072 রা জয়া বগম ির জয়া বগম আমজাদ আলী হাওলাদার 3 1323431879 গৗরীপুর
169 02790030460 19607911471871685 হািছনা বগম রােকয়া বগম মাহা াদ আলী মি ক 3 1786642176 গৗরীপুর
170 02790033353 19737911447772499 মাছাঃ পারিভন বগম মাচাঃ হােজরা বগম ছাবাহান িসকদার 3 1731194584 গৗরীপুর
171 02790033421 6897659816 লুত আরা বগম ফােতমা বগম মাজার িময়া 3 1728040376 গৗরীপুর
172 02790033951 4602733992 িবউ ট বগম আেলয়া বগম আবদুল খােলক বপারী 3 1843577200 গৗরীপুর
173 02790034196 19687911447772813 শফালী বগম নুর জাহান মা াজ মা া 3 1316399658 গৗরীপুর
174 02790034263 3746545601 মুকুল বগম বকুল বগম মাঃ চাে  আলী 3 1972665936 গৗরীপুর
175 02790002976 19637911447774594 িশয়া বগম উরফুল িবিব আ লু কিরম িশকদার 4 1323431338 গৗরীপুর
176 02790003137 19577911447775222 নুর বানু ছরাতন িবিব রােশদ খা ঁ 4 1767867596 গৗরীপুর
177 02790003583 19547911447775877 মাছাঃ িপয়ারা বগম কুলসুম িবিব এছাহাক শরীফ 4 1305300686 গৗরীপুর
178 02790003809 19837911447775449 বকুল সতারা বগম আ লু হিকম মি ক 4 1785935049 গৗরীপুর
179 02790003821 19597911447775048 মাছাঃ হিরয়া বগম মােলকা হােসম হাওলাদার 4 1868319757 গৗরীপুর
180 02790003835 19537911447774639 কমলা রমনী যেগ র কুলু 4 1797752850 গৗরীপুর
181 02790004384 19587911447774933 ডািলম বগম রােবয়া বগম তাজ ুহাওলাদার 4 1747260681 গৗরীপুর
182 02790004394 19487911447782066 মাছাঃ ির জয়া বগম আেমনা খাতন আবদুল হাওলাদার 4 1304778836 গৗরীপুর
183 02790004465 19377911447775296 জয়ফুল িবিব কদবানু িবিব মেফল উ ন বপারী 4 1323021947 গৗরীপুর
184 02790004482 19707911447774644 ক না রানী রাজল ী বাবু চাদঁ সম ার 4 1724495149 গৗরীপুর
185 02790004493 19367911447774578 হলতা বালী মায়াল ী চ কা  িম ী 4 1789854349 গৗরীপুর
186 02790004519 19587911447775864 মাছাঃ আিমেরান বগম জয়রব িবিব নুর মাহা দ শরীফ 4 1304276352 গৗরীপুর
187 02790004551 19677911447774281 তাছিলমা বগম কুলসুম বগম আ জজ তালুকদার 4 1763967786 গৗরীপুর
188 02790005115 19767911447776700 মাসাঃ হাসেনয়ারা বগম মাসাঃ কিরমন নছা মাঃ মকবুল আলী সওদাগর 4 1818643074 গৗরীপুর
189 02790005142 19627911447775488 িপয়ারা বগম সােমতবান মিফজ উ ন শরীফ 4 1771644310 গৗরীপুর
190 02790005160 19577911447774273 িফেরাজা বগম আেলক জান বগম হরমুজ বগম 4 1767947892 গৗরীপুর



191 02790005509 19527911447774294 হিরয়া বগম জিুমনা বগম মকবুল আলী সওদাগর 4 1719567974 গৗরীপুর
192 02790005517 7796522113 মাছাঃ আকিলমা জিুমনা খাতন কদমত আলী িব াস 4 1792468058 গৗরীপুর
193 02790005555 19627911447774309 নুরজাহান বগম সামস ু বগম নােজম আলী হাওলাদার 4 1400161080 গৗরীপুর
194 02790005609 19657911447774889 মাছাঃ কিহনুর বগম আেমনা বগম দাদন ফরাজী 4 1756487496 গৗরীপুর
195 02790005834 19657911447775815 মছাঃ মেনায়ারা বগম কিরেমান নছা সাকােয়ত আলী িসকদার 4 1755739369 গৗরীপুর
196 02790005906 19477911447774371 সািফয়া বগম হােজরা বগম গিন হাওলাদার 4 1743833020 গৗরীপুর
197 02790006100 19527911447771716 মালিত িপয়া বালা রাম চ  হাওলাদার 4 1786168446 গৗরীপুর
198 02790006180 19627911447774349 িকেরান বালা গালাপী রানী সুের নাথ হাওলাদার 4 1745018162 গৗরীপুর
199 02790006257 19677911447774913 মাছাঃ কািহনুর বগম মাসাঃ আেমনা িবিব লহাজ উ ন শরীফ 4 1309900140 গৗরীপুর
200 02790006272 19687911447775056 রওশনা বগম অজফুা িবিব হােমজ উ ন 4 1740639301 গৗরীপুর
201 02790007175 19617911447775221 ছােলহা খাতন জান বগম হােচন আলী হাওলাদার 4 1788791642 গৗরীপুর
202 02790007183 19787911447774855 দলবানু বগম বলকা চান খা 4 1323786308 গৗরীপুর
203 02790007791 19557911447774984 মাছাঃ হােজরা বগম সালমা বগম মেফজ উ ন হাওলাদার 4 1748723660 গৗরীপুর
204 02790015336 19907911447000240 মাসাঃ হািস বগম আেলয়া বগম আ াব আলী 4 1723262081 গৗরীপুর
205 02790015340 19687911447774574 গীতা রানী বালী সানাই অিধকারী মেহ  চ  অিধকারী 4 1749788819 গৗরীপুর
206 02790015357 19847918025197811 কিহনুর বগম সািবনা বগম আঃ কু ুছ মি ক 4 1726271553 গৗরীপুর
207 02790016651 19607911447774331 ক না রানী ময়না রানী শীল শশী ভষন শীল 4 1791007380 গৗরীপুর
208 02790016656 19627911447777341 সুিনিত শােকাদা নেগন চ  ম ল 4 1725373342 গৗরীপুর
209 02790016685 7346553287 রািহমা আমেজবান নুর ব  সরদার 4 1723194549 গৗরীপুর
210 02790019390 19804214394578239 মাসাঃ নািছমা বগম সতারা িবিব মাঃ মাতােলব হাওলাদার 4 1705072752 গৗরীপুর
211 02790026083 19737911447775897 মাছাঃ ছােলহা বগম মাছাঃ মিরয়ম বগম নুর মাহা দ 4 1612318714 গৗরীপুর
212 02790026084 19821592039841900 মাছাঃ ফােতমা বগম আি য়া বগম আ  ুস ার কাজী 4 1752485024 গৗরীপুর
213 02790026085 19707911447781015 মাছাঃ সািফয়া বগম আেমনা বগম লহাজ উ ন শরীফ 4 1323021949 গৗরীপুর
214 02790026086 19767911447774563 তহিমনা বগম রােকয়া বগম সিফউ ন হাওলাদার 4 1728061719 গৗরীপুর
215 02790026087 19637911447774691 মমতাজ বগম এরাতনেনছা আ লু হােশম হাওলাদার 4 1913205337 গৗরীপুর
216 02790026188 19722692986586083 দুলালী রানী লবু সু রী ীনাথ ধরামী 4 1318470164 গৗরীপুর
217 02790026189 19607911447775245 শফালী বগম আেমনা বগম আ লু হােমদ হাওলাদার 4 1718527053 গৗরীপুর
218 02790028185 19837911447775745 মাসাঃ পা ল বগম নুর ভানু মাঃ হা ন আকন 4 1782162538 গৗরীপুর
219 02790028187 19777911447775018 মাসাঃ মিনরা বগম ির জয়া মাঃ হােসম হাওলাদার 4 1849181946 গৗরীপুর
220 02790028472 5111807573 খািদজা তাসিলমা দেলায়ার হােসন টলু খা 4 1323431465 গৗরীপুর
221 02790028473 19537911447774556 ফিরদা বগম নুরজাহান মুনছর সওদাগর 4 1736168167 গৗরীপুর
222 02790028474 19627911447774399 তাছিলমা বগম চানব  বগম আসমত আলী 4 1862087823 গৗরীপুর
223 02790028481 19827911447000003 মাসাঃ নাজমা বগম রওশনারা বগম আফছার উ ন তালুকদার 4 1316348260 গৗরীপুর
224 02790028482 19777911447775431 মােজদা সােমত মিফজ উ ন শরীফ 4 1723143902 গৗরীপুর
225 02790028483 19437911447774533 আেলারানী র বালা িনশীকা  এদবার 4 1760428051 গৗরীপুর
226 02790028489 19907911447000193 িবথীকা রানী অ নী রানী িম ী সুখর ন িম ী 4 1922013201 গৗরীপুর
227 02790028593 19637911447774685 হািলমা খাতন হােজরা বগম আঃ গিন হাওলাদার 4 1799532274 গৗরীপুর
228 02790028594 19627911447775511 রািন বগম সরবানু রােশদ শরীফ 4 1798060375 গৗরীপুর
229 02790028780 19757911447775444 মাসাঃ হািচনা বগম সােমত মাঃ মিফজ উ ীন শিরফ 4 1726978315 গৗরীপুর
230 02790028840 1505810018 পুতল রানী ভািষনী িবভা মেনার ন হাওলাদার 4 1849562306 গৗরীপুর
231 02790028841 4636159362 চ া বগম জয় ন বগম সু ার খান 4 1706267218 গৗরীপুর
232 02790028844 19584218427471895 মাসাঃ জািমলা খাতন কিরমুে ছা ইছমাইল িসকদার 4 1742473740 গৗরীপুর
233 02790028846 19637911435834779 ববী বগম ির জয়া বগম জিলল হাওলাদার 4 1705385845 গৗরীপুর
234 02790028847 19677911447780854 ম জরন বগম আেমনা বগম আঃ ছােমদ সরদার 4 1722595125 গৗরীপুর
235 02790028848 19587911447775021 মাছাঃ বকুল বগম শাহাবানু আজাহার 4 1771803669 গৗরীপুর
236 02790028849 19624717554657534 ছােলহা বগম কিরমুন নছা অেরজ আলী ফরাজী 4 1302633994 গৗরীপুর
237 02790028855 19587911447775845 মাছাঃ ডািলম বগম গালাপী বগম নছার আিল আকন 4 1738184390 গৗরীপুর
238 02790029221 19687911447774330 ছিব রানী িবজয় ল ী নারায়ন চ  শীল 4 1303485191 গৗরীপুর
239 02790029997 6437585356 িলিপ বগম মাসাঃ হািলমা বগম শাহাদাৎ খ কার 4 1727598930 গৗরীপুর
240 02790033405 19537911447782581 আেমনা বগম জেতান িবিব ছেক ার আলী আকন 4 1735504903 গৗরীপুর
241 02790033433 19887911411811322 রনু বগম আিম ে ছা আকবার আকন 4 1742966084 গৗরীপুর
242 02790033520 19747911447783204 মাছাঃ খািদজা বগম সরবানু বগম ফজলুল কিরম ফরাজী 4 1754938712 গৗরীপুর
243 02790033524 4196472171 মাছাঃ িফ জা বগম আিম ে ছা মাঃ কা ন আলী হাওলাদার 4 1795339932 গৗরীপুর
244 02790033731 19864218427474187 িসপু রানী শাভা রানী সিত  নাথ মজমুদার 4 1740402171 গৗরীপুর
245 02790033918 4661779886 ফিরদা বগম গালাপী বগম কােছম হাওলাদার 4 1318904532 গৗরীপুর
246 02790003535 19627911447776680 মাসাঃ আেলয়া বগম জরাতন িবিব হােচন আলী 5 1703184008 গৗরীপুর
247 02790003798 19627911447770628 রােকয়া বগম শাহাভানু হােফজ উ ন িসকদার 5 1945109135 গৗরীপুর
248 02790003803 19627911447776450 িশউলী হািববুন নছা মাঃ িছ ক মীর 5 1719958829 গৗরীপুর
249 02790003815 19607911447776761 মাছাঃ তাছিলমা বগম নুরজাহান বগম কা ন আলী িসকদার 5 1775930924 গৗরীপুর
250 02790004539 19577911447777030 নহার বালা বলকা রানী সুেরন ভ 5 1723193098 গৗরীপুর
251 02790004548 19927911411000043 মা ফা বগম কািহনুর বগম এমাদুল হাওলাদার 5 1760724012 গৗরীপুর
252 02790004558 19827911447000004 মাসাঃ নহার বগম মাসাঃ পা ল বগম আঃ ওহাব িসপািহ 5 1703204191 গৗরীপুর
253 02790005107 19637911447776635 মাসাঃ রা জয়া বগম নুরজাহান বগম ইউছক আলী মাত ার 5 1727991262 গৗরীপুর
254 02790005112 19467911447776400 মাছাঃ শফািল হািকমন নছা নুর মাহা দ 5 1761413410 গৗরীপুর



255 02790005121 19727911447776771 মাছাঃ নািছমা মাসাঃ শািফয়া বগম মা ার আলী হাওলাদার 5 1785612219 গৗরীপুর
256 02790005133 19627911447776763 মাছাঃ ফিরদা জি লা খাতন মাসেলম উ ীন আকন 5 1741317600 গৗরীপুর
257 02790005140 19717911447776803 মাছাঃ কুলসুম বগম জেবদা বগম মাতাহার আলী হাওলাদার 5 1785081795 গৗরীপুর
258 02790005144 19857911447776479 খািদজা বগম রানী বগম মাঃ আ রু রব তালুকদার 5 1746768301 গৗরীপুর
259 02790005524 19777911447775430 তাছিলমা খাতন বলেকস আঃ জিলল হাওলাদার 5 1767783099 গৗরীপুর
260 02790005529 19527911447777064 মাসাঃ আিম ে ছা জয়ফুল িবিব রিফজ উ ন হাওলাদার 5 1728711153 গৗরীপুর
261 02790005531 19597911447777032 গালাপী রানী শীলা রানী গেনশ 5 1722617658 গৗরীপুর
262 02790005559 19747911447776742 অ  রানী শীল বাস ী রানী শীল অন  কুমার শীল 5 1725528518 গৗরীপুর
263 02790005599 19757911447776729 মাছাঃ বুলু বগম চানব র ব আলী আকন 5 1727142054 গৗরীপুর
264 02790005646 19757911447776793 মাছাঃ িফ জা বগম আয়ফুল িবিব আ লু জ ার সপাই 5 1309900144 গৗরীপুর
265 02790005798 19537911447776367 মেনায়ারা শামসুন নছা মািনক শরীফ 5 1749548545 গৗরীপুর
266 02790005848 19737911447777204 আেলয়া বগম লালেমান হােসন হাওলাদার 5 1701119553 গৗরীপুর
267 02790005851 19687911447000006 মাসাঃ ছােলহা বগম উরফুল িবিব মকবুল আলী হাওলাদার 5 1787239950 গৗরীপুর
268 02790005895 19667911447776726 মাসাঃ ির জয়া বগম রাহাতন নছা মনাজ উ ন চৗধুরী 5 1724115085 গৗরীপুর
269 02790006133 19637911447777224 ির জয়া মােলকা আ লু কােদর হাওলাদার 5 1799514213 গৗরীপুর
270 02790006140 19747911447776165 নািছমা বগম ির জয়া খাতন আ াব আলী হাওলাদার 5 1963170848 গৗরীপুর
271 02790006150 19677911447776980 মাছাঃ জেহারা বগম আেমনা বগম মাতাহার আলী খ কার 5 1768422830 গৗরীপুর
272 02790006276 19574795129507079 নুরজাহান বগম জেবদা কাতন সাকােয়ত হােসন 5 1825133376 গৗরীপুর
273 02790006753 19557911447776376 ছতারা বগম সানাবান ব জয়ন ন শরীফ 5 1778005833 গৗরীপুর
274 02790007191 19637911447776681 মাছাঃ রা জয়া বগম ছিখনা িবিব জনাব আলী ফিকর 5 1725172411 গৗরীপুর
275 02790007764 19617911447776379 ফুিল কুলসুম মিফজ উ ন িসকদার 5 1771802497 গৗরীপুর
276 02790007768 19831592039841567 রিহমা আ ার নািহদা আেমনা বগম ন জর আহ দ 5 1799068117 গৗরীপুর
277 02790008244 19887911447777983 িনলুফা বগম ির জয়া আিমর আলী 5 1629711940 গৗরীপুর
278 02790008649 19782610413951843 জসিমন ফািহমা বগম সয়দ সুলতান আহেমদ 5 1766092553 গৗরীপুর
279 02790008756 19657911447777014 শাভা রানী শল বালা রানী রােজ  নাথ িম ী 5 1814570897 গৗরীপুর
280 02790011243 19757911447776520 তাছিলমা জেবদা বগম রিফজ উ ন হাওলাদার 5 1732610536 গৗরীপুর
281 02790011328 19477911447776756 মাছঃ নুরজাহান বগম হােজরা বগম আঃ হািমদ আকন 5 1758531077 গৗরীপুর
282 02790011440 19737911447777209 তাছিলমা মাখন মত হকুম আলী বয়াতী 5 1818639032 গৗরীপুর
283 02790012651 19757911447776175 হাওয়া বগম বুলূ বগম আঃ গিন তালুকদার 5 1792293959 গৗরীপুর
284 02790012768 19537911447777186 শািহনুর বগম রাহাতন মাসেলম হাওলাদার 5 1733000870 গৗরীপুর
285 02790015273 19687911447778294 মাছাঃ সলীনা নুরজাহান মেফজ উ ন হাওলাদার 5 1838748768 গৗরীপুর
286 02790015294 19607911447777972 মমতাজ আেনায়ারা মাকেলজ মা া 5 1715586480 গৗরীপুর
287 02790015377 19577911447777942 আিমেরান নছা রিবয়া খাতন শাহাদৎ আলী িসকদার 5 1727852411 গৗরীপুর
288 02790015382 19577911447776571 মাছাঃ ফািতমা বগম সুিফয়া িমনাজ উ ন মধৃা 5 1323633166 গৗরীপুর
289 02790016571 19657911447776178 রিহেমান িবিব হািববুে ছা কােসম হাওলাদার 5 1791007268 গৗরীপুর
290 02790017145 19627911447776633 মাছাঃ ছােলহা বগম জেবদা বগম মফেছর আলী আকন 5 1771046913 গৗরীপুর
291 02790017153 19777911447776687 নাজমু াহার হপী মাসাঃ ফুলবানু বগম আবু তােহর হাওলাদার 5 1772156628 গৗরীপুর
292 02790026217 19757911447776475 সতারা বগম ছােলহা বগম মাঃ সামেছল হক আকন 5 1868332051 গৗরীপুর
293 02790026532 19767911447777217 জাহানারা আিছয়া বগম গিন তালুকদার 5 1758656245 গৗরীপুর
294 02790026533 19637911447776091 ফািতমা বগম জািবদা বগম আ লু জ ার হাং 5 1823368945 গৗরীপুর
295 02790026535 19787911447776789 মাছাঃ আিমেরান বগম বানু িবিব রেবব আলী জামা ার 5 1764588399 গৗরীপুর
296 02790026536 19737911447777238 হনা শবুর জান আেফজ উ ন 5 1818639087 গৗরীপুর
297 02790026537 19787911447777197 হেলনা বগম জয়নব িবিব হােসাম জামা ার 5 1310875924 গৗরীপুর
298 02790028167 19657911447777313 রনু বালা ভবন অন  কুমার গাইন 5 1746666732 গৗরীপুর
299 02790028415 19877911447776377 খুিশ সতারা আঃ হািকম 5 1755217969 গৗরীপুর
300 02790028417 19692693626700396 মাসাঃ ফােতমা আেমনা বজলু 5 1315320920 গৗরীপুর
301 02790028420 8654548620 ফিরদা বগম জািমনা খাতন আয়ুব আলী হাওলাদার 5 1670500745 গৗরীপুর
302 02790028798 19707911447777017 মাছাঃ মািহনুর বগম মাছাঃ রিহমুন বগম মাকেছদ আলী িসকদার 5 1718594284 গৗরীপুর
303 02790028807 19627911447778288 মাসাঃ রনু আিমনা খাতন গয়জু ন 5 1739306689 গৗরীপুর
304 02790029152 19721592039887971 মাছাঃ ফিরদা বগম ছােয়রা বগম আ লু কােমজ হাওলাদার 5 1772975234 গৗরীপুর
305 02790029222 19677911447776714 হিরয়া বগম মাসাঃ হােজরা বগম আছমত আলী সওদাগর 5 1764617161 গৗরীপুর
306 02790029238 19607911447776096 আিমেরান বগম কিরেমাে ছা আলফাজ উ ন 5 1818643457 গৗরীপুর
307 02790029965 19627911447777816 মাছাঃ জায়দা খাতন মাছাঃ নুর জাহান বগম হাজী মিমন উ ন হাওলাদার 5 1717286409 গৗরীপুর
308 02790033738 19877911411806186 লািক বগম রবা বগম আ সু সা ার হাওলদার 5 1725087503 গৗরীপুর
309 02790033915 19607911447779309 কুলছম বগম ফুলব  খাতন আকুবালী হাওলাদার 5 1737390391 গৗরীপুর
310 02790033920 19747911447781112 িমনু রানী মায়াল ী েজ  নাথ রায় 5 1320446217 গৗরীপুর
311 02790002969 19587911447777460 আিমরন বগম মাসাঃ ময়ফুল িবিব তিছমু ুন হাং 6 1322384213 গৗরীপুর
312 02790003099 19637911447777829 মাসাঃ পা ল বগম লাল ব আহছান উ াহ আকন 6 1735565735 গৗরীপুর
313 02790003496 19627911447777880 ফােতমা সােমতবান জ াত আলী হাওলাদার 6 1559630076 গৗরীপুর
314 02790003540 19557911447778133 এলািচ বগম ডিল বগম চরাগালী হাওলাদার 6 1735974111 গৗরীপুর
315 02790003542 19407911447777784 আকিলমা বগম ফুল ব আলফাজ হাওলাদার 6 1309088833 গৗরীপুর
316 02790003543 19577911447778561 মুকুল বগম সুরাতন নছা মকবুল আলী হাওলাদার 6 1794369367 গৗরীপুর
317 02790003547 19767911447777726 মাসাঃ সালমা সােনেরেতা বান করামত আলী হাওলাদার 6 1758671672 গৗরীপুর
318 02790003553 19487911447777961 হিরয়া বগম রােবয়া খাতন রহন উ ন হাওলাদার 6 1732933345 গৗরীপুর



319 02790003555 19687911447777568 মাছাঃ রানী বগম আি য়া দাদন আিল ফিকর 6 1320408653 গৗরীপুর
320 02790003557 19487911447777612 পা ল বগম ফুলবানু ছয়দ আলী 6 1709144406 গৗরীপুর
321 02790003840 19377911447778870 আেনারা কুরসুম িবিব হােসম িসখদার 6 1964064763 গৗরীপুর
322 02790004383 19677911447777898 রািহমা রােবয়া বগম আকন উ ন হাওলাদার 6 1746839562 গৗরীপুর
323 02790004478 19757911447777475 মাছাঃ সানু বগম রািবয়া আনসার উ ন 6 1764942621 গৗরীপুর
324 02790004497 19667911447777609 মাসাঃ আেলয়া বগম জিরনা খাতন মেছল উ ন 6 1753886813 গৗরীপুর
325 02790004500 19777911447778583 ফািতমা বগম হািকেমান নছা ইউনুস মা া 6 1320908005 গৗরীপুর
326 02790005111 19737911447777686 আছমা জয়নব িবিব মনাজ হাওলাদার 6 1782417412 গৗরীপুর
327 02790005113 19712694813837180 মাহমুদা বগম হাপুবুন নসা িনয়াল উ ীন শরীফ 6 1786146287 গৗরীপুর
328 02790005116 19697911447778542 জািকনুর বগম আিছয়া খাতন মুনসুর আলী মধৃা 6 1770807371 গৗরীপুর
329 02790005128 19637911447778196 আেলয়া বগম মােলকা বগম ম জদ জামা ার 6 1790464793 গৗরীপুর
330 02790005819 19487911447777579 রািহলা বগম কুলছম এরফান উ ন 6 1732914318 গৗরীপুর
331 02790005822 19427911447777914 আেনায়ারা জয়নাব িবিব তােছন মা া 6 1733432763 গৗরীপুর
332 02790005861 19587911447778088 কিরেমান নছা শা না িবিব খবীর মীরা 6 1768411013 গৗরীপুর
333 02790005877 19507911447777958 নুরজাহান মােলকা িবিব মকবুল হাওলাদার 6 1758672344 গৗরীপুর
334 02790005879 19587911447777943 িপয়ারা বগম হ ন নছা হাজী জিমর উ ীন হাওলাদার 6 1715026013 গৗরীপুর
335 02790006113 19737911447778578 লাইলী বগম রয়মন িবিব মেছল উ ীন হাওলাদার 6 1732227196 গৗরীপুর
336 02790006124 19677911447778545 রা জয়া বগম জীবনেনছা আ রু রহমান প ােয়ত 6 1309389096 গৗরীপুর
337 02790006125 19767911447778344 মাসাঃ কুলছম মাসাঃ মিরয়ম আ লু জ ার হাওলাদার 6 1736551711 গৗরীপুর
338 02790006136 19667911447778114 রািহমা বগম জাহানারা বগম মুত আ লু রহমান হাওলাদার 6 1723127094 গৗরীপুর
339 02790006139 19487911447777624 আেমনা বগম ছায়মন িবিব হােমদ হাওলাদার 6 1735353912 গৗরীপুর
340 02790006143 19487911447777714 ির জয়া বকুল ফজলুল হক 6 1736001143 গৗরীপুর
341 02790006148 19607911447777778 আেনায়ারা বগম ছােহরা খাতন ইয়ািসন বয়াতী 6 1717268173 গৗরীপুর
342 02790006220 19687911447778032 সর বানু সাবােতান িবিব আেদল উ ন হাওলাদার 6 1794769591 গৗরীপুর
343 02790006236 19657911447777797 মাসাঃ আনেজরা বগম তাকাব জান আজাহার বপারী 6 1609942513 গৗরীপুর
344 02790006260 19487911447777647 ফুলমিত এরাতন িবিব আয়জ ন হাওলাদার 6 1609942512 গৗরীপুর
345 02790006309 19722610457005336 মাসাঃ লাকী মাসাঃ হায়াতন নছা খিবর উ ন 6 1766441613 গৗরীপুর
346 02790006754 19667911447778096 আেনায়ারা বগম রতন িবিব ইউনুচ িময়া 6 1307737056 গৗরীপুর
347 02790007771 19737911447777544 সািফয়া খাতন মাছাঃ ির জয়া শামসু মা া 6 1733609079 গৗরীপুর
348 02790007775 19637911447777864 আেলয়া বগম জােবদা খাতন খারেশদ আলী িসকদার 6 1322593799 গৗরীপুর
349 02790011433 19637911447777899 সিলনা বগম সাহাবানু আহ দ আলী িময়া 6 1735729066 গৗরীপুর
350 02790015323 19674218427479269 মাসাঃ হােজরা বগম মাসাঃ সামসু াহার মাঃ ছাদু জামা ার 6 1309845861 গৗরীপুর
351 02790015392 19597911447777871 মমতাজ বগম জিপলা খাতন ছেলম ন হাওলাদার 6 1726500568 গৗরীপুর
352 02790015765 19787911447778106 লুৎফা মেনারা বগম আঃ ছামাদ হাওলাদার 6 1726492530 গৗরীপুর
353 02790016632 19727911447777910 রেহনা হািলমন হােসম আকন 6 1797400941 গৗরীপুর
354 02790020549 19707911447778194 শফালী বগম জাহরা খাতন ধাদন আলী 6 1305566830 গৗরীপুর
355 02790026088 19637911447778247 জাহানারা বগম বকুল খিবর উ ন আকন 6 1725219001 গৗরীপুর
356 02790026127 19797911447777796 মসাঃ িমনারা ছােলয়া বগম আঃ মােলক শখ 6 1747694706 গৗরীপুর
357 02790026180 19737911447778100 শািহনুর বগম গালবানু আঃ বােরক হাওলাদার 6 1739211971 গৗরীপুর
358 02790026183 19757911447000008 নাজমা বানু িবিব আঃ কােদর মা া 6 1724050523 গৗরীপুর
359 02790026185 19637911447778573 তাছিলমা বগম আিছয়া বগম আবুল হােসম হাওলাদার 6 1752902332 গৗরীপুর
360 02790026292 19637911447778464 হািচনা বগম ফািতমা বগম মাঃ মুনসুর আলী হাং 6 1795115259 গৗরীপুর
361 02790028161 2854071392 রানু বগম হােজরা বগম মুনসুর খান 6 1733802281 গৗরীপুর
362 02790028162 7322104303 রািহলা বগম আি য়া খাতন মিমনু ন হাওলাদার 6 1967207911 গৗরীপুর
363 02790028183 19687911447778328 মাছাঃ এলািচ মাসাঃ মািনক বগম ছােমদ হাওলাদার 6 1786130263 গৗরীপুর
364 02790028416 19794129009561739 িমেসস রাকসানা আ ার সুিম আেনায়ারা বগম মাখেলছ উ ন মাল া 6 1784198315 গৗরীপুর
365 02790028428 19817911447776817 মাছাঃ খােলদা বগম মাছাঃ উে হািন বগম আ লু মাতােলব বপাির 6 1736547858 গৗরীপুর
366 02790028430 19677911447777636 মাছাঃ হািমদা বগম মিকমন নছা আ লু গফুর হাওলাদার 6 1727268076 গৗরীপুর
367 02790028439 19847911447778572 মািহনুর বগম আিমরন বগম ওহাব আলী হাওলাদার 6 1795113174 গৗরীপুর
368 02790028809 19707911447778357 জাহানারা বগম কিহনুর বগম মুনসুর আলী মা া 6 1780941571 গৗরীপুর
369 02790028810 19607911447778365 মাসাঃ হািফজা রিহমন নছা হমােয়ত িসকদার 6 1795114899 গৗরীপুর
370 02790028816 19607911447777877 ছিফয়া সবুরজান সরাপ উ ন হাওলাদার 6 1300397814 গৗরীপুর
371 02790028827 19587911447777559 নুর জাহান বগম হািমদা বগম আল কাজ ফিকর 6 1759075891 গৗরীপুর
372 02790028828 19672697688493535 মাসাঃ ফােতমা বগম মাসাঃ ময়ফুল বগম মাঃ ময়নু ন হাওলাদার 6 1306785675 গৗরীপুর
373 02790028829 19687911447777764 দুলু বগম সয়দুন নছা মাঃ নােজম হাওলাদার 6 1732132462 গৗরীপুর
374 02790028834 19851592039839515 ফােতমা বগম শামসু াহার কােশম মু ী 6 1990024580 গৗরীপুর
375 02790028835 19807911447778191 রািহলা বগম জিুমনা খাতন আজাহর মা া 6 1704822587 গৗরীপুর
376 02790028837 19841592039534105 লাকী বগম জািকনুর বগম মাঃ মাজাে ল হােসন হাওলাদার 6 1750717603 গৗরীপুর
377 02790028838 19657911447778689 ছােলহা বকুল মহ দ খান 6 1795115021 গৗরীপুর
378 02790028852 19767911447777856 নারিগস আ ার ছােলমা আ ার মিফজলু ইসলাম 6 1737178613 গৗরীপুর
379 02790028853 19727911447777719 হাওয়া বগম লালী বগম আঃ গফুর হাওলাদার 6 1306785924 গৗরীপুর
380 02790028854 19637911447778151 ফিরদা বগম সফালী বগম আ ছু ছ ার হাওলাদার 6 1729476853 গৗরীপুর
381 02790029999 19697911447782893 মাছাঃ লাইলী বগম মাছাঃ রােকয়া নুর মাহা দ হাওলাদার 6 1716600372 গৗরীপুর
382 02790030002 19727911447778571 মাসুমা খানম শামসু াহার মাশাররফ হােসন আকন 6 1734309596 গৗরীপুর



383 02790032382 2803927629 তািনয়া বগম জাহানারা বগম নু ল ইসলাম 6 1767958471 গৗরীপুর
384 02790003128 19827911447780620 রখা বগম ফািতমা বগম নুর মহা দ হাওলাদার 7 1309167060 গৗরীপুর
385 02790003139 19507911447780590 মাছা আেনায়ারা বগম নুর ভানু মকবুল মু 7 1742050653 গৗরীপুর
386 02790003853 19587911447779437 মাছাঃ কিহনুর বগম ফুল ব  িবিব আ লু আ জজ 7 1736648395 গৗরীপুর
387 02790003861 19657911447779377 চন বানু িবিব ময়না বগম র ন সরদার 7 1791003328 গৗরীপুর
388 02790004531 19597911447000006 িপয়ারা বগম ফুলমিত বগম আদম আলী হাওলাদার 7 1771139310 গৗরীপুর
389 02790004545 19607911447780537 তারা বানু লাল বানু আ লু আ জজ হাওলাদার 7 1741435217 গৗরীপুর
390 02790004607 19727911447779783 মাছাঃ িরনা খানম জাহানারা বগম মকবুল আলী হাওলাদার 7 1733609470 গৗরীপুর
391 02790005091 19637911447780048 রােবয়া বগম রা জয়া এ াজ উ ন হাওলাদার 7 1716205861 গৗরীপুর
392 02790005108 19747911447779379 আেলামিত বগম কদবানু িবিব হােতম সরদার 7 1799331969 গৗরীপুর
393 02790005126 19627911447780830 হািছনা বগম মাছাঃ ফািতমা বগম মাঃ নােজম ডাকুয়া 7 1706339222 গৗরীপুর
394 02790005506 19687911447780291 মেনায়ারা বগম হািকমুন নছা ইয়াকুব আলী 7 1786168776 গৗরীপুর
395 02790005603 19547911447780858 ফািতমা বগম চানঁব  িবিব ছােদর উ ন হাওলাদার 7 1621053768 গৗরীপুর
396 02790005611 19787911447000001 মাসাঃ সািহদা বগম মাসাঃ বকুল বগম আঃ ওয়ােহদ সরদার 7 1765199036 গৗরীপুর
397 02790005901 19497911447780267 ছিকনুর বগম জয়ফুল িবিব তজা র হাওলাদার 7 1823369116 গৗরীপুর
398 02790006156 19597911447779753 মাছাঃ সািফয়া বগম মাছাঃ রািবয়া বগম আঃ লিতফ হাওলাদার 7 1725376303 গৗরীপুর
399 02790006223 19487911447779986 রািহমা বগম সানা ব আমেজদ আলী 7 1792411976 গৗরীপুর
400 02790006228 19687911447780399 মাছাঃ জাহানারা বগম ফুল বানু ফয়জর উ ন হাওলাদার 7 1754014957 গৗরীপুর
401 02790006237 19637911447780525 কমলা মিকমন নছা মা ার আলী 7 1865056635 গৗরীপুর
402 02790006246 19537911447776653 মিরয়ম বগম জেবদা বগম মিমন উ ন গাজী 7 1793342812 গৗরীপুর
403 02790006300 19637911447779349 ময়না বগম আিছয়া বগম আইয়ুব আলী 7 1788338345 গৗরীপুর
404 02790006791 19577911447779524 আেলয়া বগম রেবজান িবিব হােসম হাওলাদার 7 1747051654 গৗরীপুর
405 02790007155 19687911447780053 মধু বগম আেমনা বগম হােতম হাওলাদার 7 1779630412 গৗরীপুর
406 02790007157 19657911447780862 কােমালা মাসাঃ আেমনা বগম আঃ গফুর হাওলাদার 7 1724147126 গৗরীপুর
407 02790007161 19637911447780410 নুরজাহান বগম রািবয়া বগম ম জদ আকন 7 1747848004 গৗরীপুর
408 02790007760 19737911447779351 ফিরদা বগম কুলছম বগম আজাহার ীন 7 1798268297 গৗরীপুর
409 02790007778 19717911447780781 মাছাঃ আেলয়া বগম চান ব  িবিব কতাব আলী হাওলাদার 7 1757707426 গৗরীপুর
410 02790007785 19647911447779415 সািফয়া খাতন সামচন িবিব আয়জ ীন সরদার 7 1752485390 গৗরীপুর
411 02790008721 19587911447780668 ছতারা বগম আেনায়ারা বগম আইন উ ন ফরাজী 7 1701932795 গৗরীপুর
412 02790010822 19787911447779533 িপয়ারা বগম হিববুে ছা হােছন আলী ফরাজী 7 1775080307 গৗরীপুর
413 02790010919 19877911447781570 মাছাঃ সালমা বগম মাছাঃ হািসনা মাঃ ফজলুল হক 7 1742120556 গৗরীপুর
414 02790012127 19477911447779598 শফালী রানী সুিশলা রানী িনমাই চ  রজক দাস 7 1779716786 গৗরীপুর
415 02790012653 19627911447773045 সিলনা বগম নুরবানু আতাহার আলী হাওলাদার 7 1776658554 গৗরীপুর
416 02790015244 19587911447780352 হািচনা হািলমন নছা কােছম আিল 7 1743883771 গৗরীপুর
417 02790015245 19881592039537320 মাছাঃ ম জনা বগম মাসাঃ বগম মাঃ ম জবুর হাওলাদার 7 1760274401 গৗরীপুর
418 02790015248 19397911447779759 মাছাঃ রওশনারা বগম রােবয়া বগম রেহন হাওলাদার 7 1732858051 গৗরীপুর
419 02790015260 19687911447780240 হিরয়া বগম কা ন িবিব হািকম মৃধা 7 1705861992 গৗরীপুর
420 02790015362 19497911447782884 মাছাঃ লাল মিত মাছাঃ বানু িবিব কােশম আলী ফরাজী 7 1719337110 গৗরীপুর
421 02790015365 19507911447779612  ছিকনা বগম জািমনা বগম সুলতান হাওলাদার 7 1323021948 গৗরীপুর
422 02790015374 19717911447779518 িবভা রানী রাধা রানী রেম র চ  দাস 7 1874327129 গৗরীপুর
423 02790015412 19657911447780368 গালভানু মােলকা বগম আ লু গিন হাওলাদার 7 1794001206 গৗরীপুর
424 02790015413 19787911447779726 মাছাঃ হনুফা বগম ছািববুন নছা হােচন আলী হাওলাদার 7 1723192230 গৗরীপুর
425 02790015474 19587911447780403 মাসাঃ মমতাজ বগম ফািতমা বগম হাজী আলী আহ াদ সরদার 7 1762526129 গৗরীপুর
426 02790021803 19671592039576656 আেয়শা বগম এেলছ বানু আ লু আ জজ হাওলাদার 7 1786158557 গৗরীপুর
427 02790026505 19647911471866608 তাচিলমা বগম আি য়া খাতন আছমত আলী মৃধা 7 1750153928 গৗরীপুর
428 02790026507 19857911447779889 মাছা খািদজা মাসাঃ কুলসুম আঃ লিতফ আকন 7 1736107219 গৗরীপুর
429 02790026527 19727911447779597 বিব আ ার ছরাতন নছা আমেজদ মু 7 1750877716 গৗরীপুর
430 02790028176 19727911447779507 কিহনুর বগম উরফুল িবিব কলমদার খা 7 1772064737 গৗরীপুর
431 02790028450 19757911447780573 মাছাঃ ফািতমা বগম সাহানারা বগম আঃ ওয়াদুদ মা া 7 1718131297 গৗরীপুর
432 02790028457 19667911447780275 আয়শা বগম সূয িবিব ফুল ন হাওলাদার 7 1707805265 গৗরীপুর
433 02790028459 19347911447780607 মিরয়ম িবিব আিছয়া খাতন নবাব আলী কিবরাজ 7 1707506252 গৗরীপুর
434 02790028461 19817911447780938 শািহনুর মাছাঃ রওশনা এছাহাক তালুকদার 7 1314836622 গৗরীপুর
435 02790028464 1019320553 িফেরাজা বগম কুলছম িবিব কা ন শরীফ 7 1722681996 গৗরীপুর
436 02790028465 19672692985966020 ন্ুরজাহান বগম চ বান বগম আঃ আলী মুনশী 7 1818642435 গৗরীপুর
437 02790028779 19607911447780501 হািছনা বগম কিহনুর বগম মাঃ ইসমাইল িসকদার 7 1789853819 গৗরীপুর
438 02790028781 19891592039465355 পারভীন তাসিলমা বগম আ সু স ার খান 7 1725680717 গৗরীপুর
439 02790028782 19737911447780527 রিহমা হরাতন নছা আইউব আলী হাওলাদার 7 1723144195 গৗরীপুর
440 02790029129 19727911447780661 হািসয়া বগম বকুল বগম এমাদুল জমা ার 7 1765912008 গৗরীপুর
441 02790029133 19727911447778269 মাছাঃ নািছমা মাসাঃ আিমরন মাঃ হােসন িব াস 7 1738003924 গৗরীপুর
442 02790030021 19607911447779401 আেনায়ারা বগম আিছয়া খাতন আজাহার আলী সরদার 7 1768413506 গৗরীপুর
443 01790064484 19727911447772694 মাছাঃ সািহদা বগম আিকমন নছা কােছম আলী খিলফা 7 1731223305 গৗরীপুর
444 02790033417 19747911447780307 িলিল বগম নর বানু মাকেলজ উ ন গাজী 7 1715135346 গৗরীপুর
445 02790033422 19767911447780944 মাছাঃ িরনা বগম আেমনা বগম ছাকােয়ত হােসন হাওলাদার 7 1302694592 গৗরীপুর
446 02790033435 19727911471869538 আকিলমা বগম ছিপয়া বগম আবদুল ছালাম 7 1303367789 গৗরীপুর



447 02790033488 19577911447779461 অিমও বালা সুিশনা হাওলাদার সূয কা  হাওলাদার 7 1778069024 গৗরীপুর
448 02790033526 6441148225 মাসাঃ তাসিলমা আ ার নুর জাহান বগম মাঃ জিলল খান 7 1763337997 গৗরীপুর
449 02790033917 19733323209842727 নািছমা আেলয়া আনসার আলী ম ল 7 1763038295 গৗরীপুর
450 02790002983 19737911447781419 নারিগছ বগম ছরাতে ছা আ রু রা াক 8 1797242901 গৗরীপুর
451 02790003132 19677911447783628 মাছাঃ কিহনুর বগম মাছাঃ আেমনা বগম মাঃ জয় ন খাতন 8 1739439807 গৗরীপুর
452 02790003530 19677911447000001 মাসাঃ আিছয়া বগম মাসাঃ রেবজান িবিব মাঃ হােমজ উ ন হাওলাদার 8 1725885590 গৗরীপুর
453 02790003541 19727911447781632 হািফজা আ ার মাছাঃ চ বান িবিব আইউব আলী 8 1770223858 গৗরীপুর
454 02790003849 19547911447781311 ছতারা বগম জেবদা বগম মেছর আলী িময়া 8 1789130389 গৗরীপুর
455 02790003868 19407911447781854 শহর বানু শ  িবিব িহ ুল হাওলাদর 8 1884837908 গৗরীপুর
456 02790004386 19527911447781695 মাছাঃ রােকয়া বগম নুরবানু মকবুল আলী 8 1753909764 গৗরীপুর
457 02790004563 19717911447781129 হপী বগম ম জদা বগম নছার উ ন হাওলাদার 8 1789208420 গৗরীপুর
458 02790004565 19607911447781523 মাছাঃ সাহা বানু আেবতন সজ ন িসকদার 8 1323786353 গৗরীপুর
459 02790005099 19771592039565319 মন্জ ুআ ার পাখী ফােতমা বগম মাঃ আ ফ আলী 8 1798811329 গৗরীপুর
460 02790005520 19437911447781739 মাছাঃ আেনায়ারা বগম হেরন নছা বগম হােরচ উ ন চৗধুরী 8 1892547276 গৗরীপুর
461 02790005546 19587911447781646 মাছাঃ নুরজাহান আয়ফুল িবিব আ ল গািন িসকদার 8 1757775951 গৗরীপুর
462 02790005576 19807911447781522 মাছাঃ খািদজা সাহাভানু মাকেলছর রহমান 8 1739211832 গৗরীপুর
463 02790005606 19707911447781406 শরবানু শাহা বানু আ লু কােদর হাওলাদার 8 1783552096 গৗরীপুর
464 02790005620 19687911447781986 ছতারা বগম ফুলমিত ম জদ গাজী 8 1771046156 গৗরীপুর
465 02790005642 19707911447781488 মাছাঃ সাহানারা জয়ফূল িবিব দাদন আলী 8 1739310448 গৗরীপুর
466 02790005814 19507911447781386 ির জয়া বগম লাল ব িমনহাজ উ ন হাওলাদার 8 1744456201 গৗরীপুর
467 02790005825 19687911447781701 মাসা ৎ লুৎফা জাহান মাসা ত জহরা বগম িশরাজলু হক গাজী 8 1741317782 গৗরীপুর
468 02790005826 19487911447781448 মাছাঃ বগম ফািতমা ধলাই িসকদার 8 1734100097 গৗরীপুর
469 02790005828 19527911447781478 মাছাঃ আয়ফুল িবিব জিরনা খাতন মাছেলম শরীফ 8 1767960755 গৗরীপুর
470 02790005842 19687911447781502 মাছাঃ আেমনা কালেমান িবিব নবাব আলী পাড় 8 1309389417 গৗরীপুর
471 02790005871 19771592039015624 খািদজা বগম মাছা ৎ চিফয়া বগম মাঃ আলী হাওলাদার 8 1740940053 গৗরীপুর
472 02790005883 19587911447781304 সামছে হার পজান িবিব আ লু কিরম 8 1316796030 গৗরীপুর
473 02790006110 19354218427470154 আকিলমা বগম রােকয়া খাতন আঃ আ জজ চৗধুরী 8 1754528766 গৗরীপুর
474 02790006116 19687911447781713 মাছাঃ সািহদা আ ার হিববুে ছা মাঃ নুর মাহা দ 8 1762450643 গৗরীপুর
475 02790006118 19727911447782075 মাছাঃ সিলনা আ ার মাছাঃ কুলসুম বগম মাতাহার গাজী 8 1736053517 গৗরীপুর
476 02790006121 19637911447781243 পু  রানী ি য় বালা মহান 8 1305861834 গৗরীপুর
477 02790006132 19747911447781260 িনিলমা রাধা রানী রাখাল চ 8 1750894179 গৗরীপুর
478 02790006147 19547911447781687 মাছাঃ রওশনআরা জেবদা খাতন মাহেছল উ ন আকন 8 1748647083 গৗরীপুর
479 02790006163 19627911447782858 মাছাঃ রােহলা বগম ব জান িবিব হােছন খিলফা 8 1823371328 গৗরীপুর
480 02790006168 19827911447784184 মাছাঃ ফািতমা বগম মাছাঃ আি য়া খাতন মাসেলম হাওলাদার 8 1316230133 গৗরীপুর
481 02790006174 19647911447781057 িকরন রানী শাি  রানী সুেরন চ  হাওলাদার 8 1735465137 গৗরীপুর
482 02790006216 19887911447777591 রািহমা বগম ফিরদা বগম ম আলী 8 1703532412 গৗরীপুর
483 02790006232 19437911447781769 মাছাঃ বকুল বগম মাসাঃ জিুময়া খাতন আেদল উ ন আকন 8 1736500361 গৗরীপুর
484 02790006264 19677911447781629 মাছাঃ মিরয়ম বগম মাছাঃ খািদজা বগম মাসেলম উ ন হাওলাদার 8 1787239800 গৗরীপুর
485 02790006290 19587911447781450 মাছাঃ কুলসুম আয়শা সরব উ ন 8 1892547266 গৗরীপুর
486 02790006308 19747911447781435 মাছাঃ মেহ ন নসা কইতরী শর আলী 8 1753314897 গৗরীপুর
487 02790006312 19667911447781738 মাছাঃ রনু বগম আয়না িবিব এখলাচ উ ন হাওলাদার 8 1301285924 গৗরীপুর
488 02790006748 19637911447781396 সুিফয়া বগম হােজরা িবিব সরফউ ীন হাওলাদার 8 1724933517 গৗরীপুর
489 02790007176 19784214394578376 মাসাঃ মািহনুর বগম মাসাঃ রওশন আরা বগম মাঃ আ লু খােলক হাওলাদার 8 1777833197 গৗরীপুর
490 02790007781 19757911447781111 আশালতা রানী মালতী রানী িনর ন হালদার 8 1798486222 গৗরীপুর
491 02790008470 19857911447781557 মাছাঃ কাজল মাছাঃ সিফকা মাঃ হা ন হাওলাদার 8 1768568938 গৗরীপুর
492 02790008477 19627911447781856 চহারা বগম হািছনা বগম আঃ হােশম হাওলাদার 8 1703076018 গৗরীপুর
493 02790012103 19527911447782818 মাসাঃ রিহমা বগম সানাবান িবিব তারাব গাজী 8 1855978251 গৗরীপুর
494 02790014036 19787911447781617 মাসাঃ রােবয়া বগম কালেমান িবিব নওয়াব আলী পাড় 8 1720296599 গৗরীপুর
495 02790015116 19557911447781134 কানন রানী  বালা সতীশ চ  িসকদার 8 1726714189 গৗরীপুর
496 02790015150 19597911447781332 মমতাজ বগম সফুরা খাতন রােহন উ ন খান 8 1772336393 গৗরীপুর
497 02790015154 19587911447781050 িবউ ট রানী সরিদনী রানী িবে ষর হাওলাদার 8 1731442775 গৗরীপুর
498 02790015160 6885504289 সুিম িফেরাজা মাঃ মাহবুবুর রহমান 8 1407265154 গৗরীপুর
499 02790015164 19637911447781438 মাছাঃ নুরজাহান জািমনা বগম সেফজ উ ন হাওলাদার 8 1716143795 গৗরীপুর
500 02790015348 19607911447781824 মাছাঃ ফািতমা বগম মাছাঃ লাল ব  বগম ওয়ােরচ আলী হাওলাদার 8 1711006301 গৗরীপুর
501 02790015351 19657911447781691 মাছাঃ িপয়ারা বগম তবুে ছা আ রু রিশদ 8 1779453491 গৗরীপুর
502 02790015395 19787911447781853 িবলিকস বগম শহর বানু আ লু গফুর হাওলাদার 8 1704814640 গৗরীপুর
503 02790015411 19687911447781847 শফালী বগম মানব  বগম নুর মাহা দ হাওলাদার 8 1779430867 গৗরীপুর
504 02790015763 19777911447782819 মাসাঃ ফািতমা বগম মাসাঃ রিহমা বগম মাঃ আ রু রহমান হাওলাদার 8 1766410323 গৗরীপুর
505 02790016566 19587911447781884 রিহমা িবিব হােজরা িবিব আছমত আলী হাওলাদার 8 1892547277 গৗরীপুর
506 02790016568 19607911447782812 মাছাঃ ফিরদা বগম জয়েতান িবিব সজ ীন চৗধুরী 8 1778339061 গৗরীপুর
507 02790016569 19637911447781605 মাসাঃ রােবয়া জেয়নব িবিব ছােদর উ ন 8 1739137571 গৗরীপুর
508 02790016574 19687911447781328 সিলনা বগম জেবদা বগম হােফজ খান 8 1318780925 গৗরীপুর
509 02790016577 19607911447781122 িপয়ারা বগম আয়শা বগম আ াব আলী খ কার 8 1714437700 গৗরীপুর
510 02790016648 19677911447781487 আেনায়ারা জয়ফুল িবিব দাদন আলী 8 1788683178 গৗরীপুর



511 02790016689 19637911447781551 মাছাঃ আেলয়া বগম মাছাঃ সয়দুে ছা হােসম গাজী 8 1765438951 গৗরীপুর
512 02790017152 8702450258 বকুল বগম ময়মনেনছা আেনচ মা া 8 1753749076 গৗরীপুর
513 02790017753 19697911447781035 আরতী রানী ি য় বালা জেতন হাওলাদার 8 1746234857 গৗরীপুর
514 02790026514 19737911447781964 পা ল বগম আ জমন নছা সিফজ উ ন হাওলাদার 8 1712798347 গৗরীপুর
515 02790026517 19707911447779991 ছােহরা বগম মিরয়ম িবিব মনাজ উ ন 8 1721009025 গৗরীপুর
516 02790026518 19637911447781374 মমতাজ বগম নুরজাহান বগম হােমদ হাওলাদার 8 1715112019 গৗরীপুর
517 02790026519 19627911447782212 হািচনা বগম হািলমন নছা আ লু কিরম হাওলাদার 8 1771790478 গৗরীপুর
518 02790026521 19657911447781874 মােজদা বগম জািমলা বগম আ লু মােলক আকন 8 1712852447 গৗরীপুর
519 02790026522 19697911447781026 আরতী রানী পু  রানী হের াথ হালদার 8 1765364795 গৗরীপুর
520 02790026528 19837911447781658 মাছাঃ রবা বগম মাছাঃ লালমিত বগম মাঃ সেক ার বপারী 8 1705337991 গৗরীপুর
521 02790026529 19787911447781783 মাছাঃ পারভীন বগম নুরজাহান বগম আ রু রিশদ খান 8 1753731241 গৗরীপুর
522 02790028412 19887911447781349 মিরনা বগম ছােলহা বজম মাঃ জয়নাল বপারী 8 1311647450 গৗরীপুর
523 02790028432 19697911447781685 মাসাঃ িবউ ট বগম মাসাঃ মাকসুদা বগম মাঃ আলী আজগর হাওলাদার 8 1763336356 গৗরীপুর
524 02790028486 19637911447781370 রওসনা বগম চান ব মাখেলছ উ ন হাওলাদার 8 1736726352 গৗরীপুর
525 02790028725 19877911447783074 মাসাঃ মাহামুদা বগম মাসাঃ সিলনা বগম মাহতাবুর রহমান 8 1747213312 গৗরীপুর
526 02790033356 19677911447781407 নুরজাহান বগম ফািতমা বগম আেফজ উ ন হাওলাদার 8 1772241436 গৗরীপুর
527 02790033492 19727911447783166 মাছাঃ রােবয়া বগম খািদজা বগম মাঃ নু ল ইসলাম হাওলাদার 8 1708740281 গৗরীপুর
528 02790033523 19637911447783036 মাছাঃ মুকুল বগম মাছাঃ মেনায়ারা বগম আ রু রিশদ আকন 8 1767930190 গৗরীপুর
529 02790033942 4172431134 শাহ ্নারা আ ার ফােতমা বগম মা: নূর মাহ দ হাওলাদার 8 1641032239 গৗরীপুর
530 02790003129 19427911447783603 মাছাঃ আমিবয়া বগম মািনকা বগম এজাহার ফিকর 9 1762797320 গৗরীপুর
531 02790003130 19467911447783805 মাছাঃ রিহেমান িবিব চান ব অেহদ আলী মাল া 9 1779593633 গৗরীপুর
532 02790003131 19557911447783242 মাছাঃ িপয়ারা বগম মাছাঃ হােছন বানু মাঃ মাতাহার ফৗজদার 9 1784185275 গৗরীপুর
533 02790003501 19687911447782543 মাছাঃ নািছমা বগম শহরবানু আবদুল গাজী 9 1732080310 গৗরীপুর
534 02790003537 19477911447784075 মাছাঃ ফািতমা বগম ফুলব ম জদ মু 9 1743187553 গৗরীপুর
535 02790004524 19657911447780389 আিমরন নছা সামসু াহার আ লু রিশদ হাওলাদার 9 1720104565 গৗরীপুর
536 02790005100 19687911447782546 মাছাঃ িফেরাজা বগম মাছাঃ সরবানু মাঃ ফজলুল ফরাজী 9 1752812850 গৗরীপুর
537 02790005130 19497911447782533 মাসাঃ শফািল বগম মাসাঃ চানঁবানু মাঃ আ লু কিরম হাওলাদার 9 1751736931 গৗরীপুর
538 02790005138 19477911447782855 মাছাঃ রনু বগম রিহমা আফেছর হাওলাদার 9 1302539021 গৗরীপুর
539 02790005151 19747911447782632 মাছাঃ রকেসানা বগম মাছাঃ ির জয়া বগম মাঃ সামসু ন হাওলাদার 9 1305542529 গৗরীপুর
540 02790005585 19327911447784167 মাছাঃ জিুমনা খাতন জহরা বগম পবন িমড়া 9 1752014110 গৗরীপুর
541 02790005591 19377911447784163 মাছাঃ আেলয়া বগম ব ব জান রিফজ উ ন হাওলাদার 9 1737929453 গৗরীপুর
542 02790005617 19827911447783318 মাছাঃ তয়বা খাতন মাছাঃ কুলছম বগম আ লু গিন 9 1749099981 গৗরীপুর
543 02790005621 19801592039569053 রােবয়া বগম সােজদা বগম মাঃ মুনচ ল হাওলাদার 9 1727605840 গৗরীপুর
544 02790005651 19697911447783390 মেনায়ারা বগম হািলমা বগম হািকম পাহলান 9 1778159205 গৗরীপুর
545 02790005728 19437911447783017 মাছাঃ জয়েনাব বগম মাছাঃ সমতবান মাঃ ময়ন ন হাওলাদার 9 1786688448 গৗরীপুর
546 02790005734 19647911447781098 স া রানী মায়াল ী েজ নাথ রায় 9 1731442943 গৗরীপুর
547 02790006152 19577911447783613 মাছাঃ রােকয়া বগম ফুল বানু ওয়েহজ উ ন হাওলাদার 9 1755992690 গৗরীপুর
548 02790006160 19847911447782530 মাছাঃ জসিমন বগম মাছাঃ রািবয়া বগম মাঃ আ ছু ছ ার হাওলাদার 9 1731178769 গৗরীপুর
549 02790006249 19667911447782898 মাছাঃ সতারা বগম রয়মান িবিব মাতাহার হাওলাদার 9 1876398850 গৗরীপুর
550 02790007179 19527911447782810 মাছাঃ সতারা বগম জেকর নছা সকা ার আলী হাওলাদার 9 1764337742 গৗরীপুর
551 02790007187 19667911447782881 মাছাঃ ফািতমা আয়ফুল মাঃ আিমন উ ীন হাওলাদার 9 1742931437 গৗরীপুর
552 02790007788 19637911447783862 মাছাঃ মমতাজ বগম মাছাঃ হােজরা বগম মাঃ আনসার উ ন 9 1799664583 গৗরীপুর
553 02790007793 19687911447783258 মাছাঃ তাসিলমা বগম রােবয়া বগম মাঃ আ ছু ছ ার 9 1714342137 গৗরীপুর
554 02790012646 19427911447783087 মাছাঃ শামসু াহার বগম মাছাঃ ময়ফুল বগম মাঃ সিফজ ীন মু ী 9 1319730738 গৗরীপুর
555 02790015399 19607911447783302 িপয়ারা বগম মাছাঃ বকফুল িবিব করামত আলী হাওলাদার 9 1760386437 গৗরীপুর
556 02790016567 19557911447783696 ফ জলা বগম ছােয়দুন নছা আেনচ উ ন হাওলাদার 9 1718645202 গৗরীপুর
557 02790016578 19684218427473459 মাসা ৎ জাহনারা বগম নুরজাহান বগম ম ান গাজী 9 1714328210 গৗরীপুর
558 02790016635 19757911447783547 মাসাঃ রেহনা বগম নুরজাহান মাঃ হােছন আলী িশকদার 9 1705551625 গৗরীপুর
559 02790018267 19687911447783618 মাছাঃ সুিফয়া বগম মাছাঃ আেমনা খাতন মাঃ মাখতার আিল হাওলাদার 9 1784069086 গৗরীপুর
560 02790018273 19677911447782835 মাছাঃ িশউলী বগম মাছাঃ লুতফুন নছা মাঃ সুলতান মৃধা 9 1788043848 গৗরীপুর
561 02790018276 19597911447783269 মাহামুদা মেনায়ারা বগম চান িময়া কাজী 9 1783316497 গৗরীপুর
562 02790018288 19777911447782765 মাসাঃ খািদজা বগম মাসাঃ আেনায়ারা বগম মাঃ আজাহার আলী ফরাজী 9 1767646958 গৗরীপুর
563 02790018313 19777911447784193 মাছাঃ ফিরদা বগম মাছাঃ আি য়া বগম মাঃ দাদন আলী হাওলাদার 9 1704022602 গৗরীপুর
564 02790018317 19657911447783372 কুলছম বগম ছইদুন নছা মাঃ মাকেছদ আলী হাওলাদার 9 1753021906 গৗরীপুর
565 02790026524 19677911447783685 মাছাঃ নািছমা বগম মাছাঃ রিহেমানেনছা মাঃ ইসমাইল হােসন 9 1748076868 গৗরীপুর
566 02790026525 19597911447783261 খােলদা বগম লুৎফা ছা ছােলক িসকদার 9 1757285460 গৗরীপুর
567 02790026526 19577911447783056 মাছাঃ বকুল বগম মাছাঃ ফুলবানু বগম মাঃ তােছন উ ন হাওলাদার 9 1721779686 গৗরীপুর
568 02790026530 19857911447782833 মাছাঃ খািদজা বগম মাছাঃ নু বগম কােসম হাওলাদার 9 1727391265 গৗরীপুর
569 02790026531 19707911447782927 তাছিলমা বগম জেবদা বগম এছমাইল হাওলাদার 9 1755386359 গৗরীপুর
570 02790028429 19587911447783303 জেবদা বগম লাল ব হােমজ উ ীন হাওলাদার 9 1704083825 গৗরীপুর
571 02790028438 19627911447784081 মাছাঃ হিরয়া খাতন জয়ফুিল বগম আবু হািনফ খিলফা 9 1779475148 গৗরীপুর
572 02790028445 19757911447784191 মাসাঃ সুরাইয়া বগম মাসাঃ আেলয়া বগম মাঃ আঃ হােমদ হাং 9 1701119314 গৗরীপুর
573 02790028469 19777911447784173 মাছাঃ িফেরাজা বগম মাছাঃ রােবয়া বগম কা ন মা া 9 1310877660 গৗরীপুর
574 02790028470 19487911447783188 সতারা বগম লাল ব  বগম ফালূখান 9 1722651057 গৗরীপুর



575 02790028471 19757911447782816 মাছাঃ লুতফা বগম মাছাঃ আেনায়ারা বগম ইসমাইল হাওলাদার 9 1798471583 গৗরীপুর
576 02790028485 19687911447781499 িমেসস শফালী বগম সুেরনেনছা হােরজ চৗধুরী 9 1714572765 গৗরীপুর
577 02790028783 19757911471864753 হলািল বগম লালব আছমত আলী ফরাজী 9 1752419240 গৗরীপুর
578 02790028803 19557911447783796 মাছাঃ কিহনুর বগম মাছাঃ জবন নছা মাঃ হােসম হাওলাদার 9 1700828211 গৗরীপুর
579 02790033399 19827911447782864 মাছাঃ হাওয়া বগম মাছাঃ হািছনা বগম মাঃ ইউনুছ হাওলাদার 9 1321364312 গৗরীপুর
580 02790033434 19667911447780422 রওশনা বগম ছহরা বগম চরাগািল 9 1706212404 গৗরীপুর
581 02790033916 19677911447784185 মাছাঃ জয়েনাব িবিব মাছাঃ সাহা বানু ফজেল কিরম ফরাজী 9 1731343388 গৗরীপুর
582 02790031382 19587911447775243 মাসা ৎ ফিরদা খানম মােলকা বগম আবুল হােসম হাওলাদার 1795717036 গৗরীপুর



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

1 02790004813 19587911483785616 মাসাঃ বগম মাসাঃ নুরজাহান বগম আঃ রহমান িসকদার 1 1714236145 তিলখািল

2 02790004820 19677911483786271 আরতী রানী মায়া ল ী উদয় চ  হাওলাদার 1 1885208318 তিলখািল

3 02790004823 19717911483785936 মাসাঃ িপয়ারা মােজদা বগম মিমন উ ন মাত ার 1 1743277096 তিলখািল

4 02790004825 19487911483784838 সুিফয়া বগম হাচন বানু অেরচ আলী হাওলাদার 1 1710114213 তিলখািল

5 02790004829 19567911483785288 নূরজাহান বগম ফুলব  বগম শামছল হক 1 1744764528 তিলখািল

6 02790004830 19637911483785310 মাছাঃ সুিফয়া বগম মাছাঃ জেবদা বগম তােফল হাওলাদার 1 1302944126 তিলখািল

7 02790004834 19537911483785373 মাছাঃ ির জয়া বগম মাছাঃ ফুলব  বগম কদম আলী হাওলাদার 1 1781937128 তিলখািল

8 02790004842 19717911483786076 স তা রানী সুিমতা রানী িশ  র ন বপারী 1 1760779060 তিলখািল

9 02790004852 19427911483785021 মাসাঃ নুরজাহান বগম লালভানু আ লু হােসম হাওলাদার 1 1710591100 তিলখািল

10 02790004854 19587911483785771 মাছাঃ হিবয়ন আনবী খাতন মুজাহার জাম ার 1 1743326175 তিলখািল

11 02790004856 19737911483785862 মাসাঃ কিহনুর বগম মাসাঃ হািলমা বগম মাঃ ইয়ািছন িশকদার 1 1785919845 তিলখািল

12 02790004857 19637911483784863 মাসাঃ রােহলা বগম আি য়া খাতন হাচন গাজী 1 1700814516 তিলখািল

13 02790004859 19777911483786297 মাসাঃ িশউলী মাসাঃ মােজদা মিমন ন মাত র 1 1786119583 তিলখািল

14 02790004861 19757911483786294 মাসাঃ জাহানারা বগম পাখী মুনছর আলী িশকদার 1 1749736790 তিলখািল

15 02790004862 19637911483785834 মাছাঃ রািহমা ছিকনা খাতন হাচন গরামী 1 1707205903 তিলখািল

16 02790004863 19687911483785787 মাছাঃ খািদজা মাছাঃ ছফুরা মাঃ ফুলিময়া হাওলাদার 1 1728249946 তিলখািল

17 02790004865 19687911483000004 মাসাঃ ফিরদা বগম নুর বানু বগম হাচান মাত র 1 1772644435 তিলখািল

18 02790004867 19627911483785293 শাহাবানু বগম আেনায়ারা বগম ওসমান মাত র 1 1952183599 তিলখািল

19 02790004868 19747911483784520 মাসাঃ ফিরদা বগম মাসাঃ হনুফা বগম সকা ার আলী হাওলাদার 1 1712885123 তিলখািল

20 02790004869 19647911483784515 মাসাঃ কুলসুম বগম নুরভানু বগম অেজদ আলী হাওলাদার 1 1745646672 তিলখািল

21 02790004871 19587911483784581 মাছাঃ ছতারা বগম মাছাঃ জ াত খাতন রহমান হাওলাদার 1 1701119065 তিলখািল

22 02790004872 19837911483785792 মাসাঃ ছালমা বগম মাসাঃ মা ফা বগম মাঃ নূেরল হক মাত ার 1 1781930491 তিলখািল

23 02790004873 19587911483784787 মাসাঃ লায়লী বরন িবিব আ লু গিন 1 1925910060 তিলখািল

24 02790004875 19687911483785797 মাসাঃ িপয়া সুিপয়া বগম মাবােরক চিকদার 1 1725024704 তিলখািল

25 02790004877 19637911483784583 মাসাঃ মেনায়ারা বগম নূরজাহান বগম তােছন উ ন হাওলাদার 1 1701119068 তিলখািল

26 02790004884 19757911483785929 িবউ ট বগম মাসাঃ আি য়া খাতন ম জদ তালুকদার 1 1797530177 তিলখািল

27 02790008778 19627911483785114 মাছাঃ িপয়ারা বগম মাছাঃ কিরমুনেনছা আ লু বােরক আকন 1 1730619309 তিলখািল

28 02790008779 19637911483784788 মাছাঃ ফিরদা বগম রেবজান খানম চরাগালী বপারী 1 1735777992 তিলখািল

29 02790008783 19827911483784799 মাছাঃ মাকছদা বগম মাছাঃ নেগা বগম মাঃ মুনছর আলী হাওলাদার 1 1980993889 তিলখািল

30 02790008784 19617911483785873 সূয  ভানু ছরাতন নছা আবদুল আ জজ খান 1 1716067529 তিলখািল

31 02790008785 19787911483784856 মাসাঃ ফিরদা বগম সানাব  বগম সেক ার আলী হাওলাদার 1 1318470741 তিলখািল

32 02790008786 19637911483785097 মাসাঃ জাহানার বগম মাসাঃ হািলমা বগম ইউছপ আলী িমনা 1 1749735609 তিলখািল

33 02790008851 19787911483785201 মাছাঃ মাকছদা বগম মাসাঃ রািবয়া বগম মাঃ আ াব আলী হাওলাদার 1 1308681264 তিলখািল

34 02790008854 19667911483785050 মাছাঃ সুিফয়া বগম মাসাঃ হােচন ভানু মাঃ নােজম আলী 1 1787254560 তিলখািল

35 02790008859 19787911483784798 মাসাঃ পারিভন বগম মাসাঃ বগম বােরক িসকদার 1 1771644207 তিলখািল

36 02790008862 19757911483785803 মাসাঃ আেলয়া বগম চান ব  বগম মাজাহার গাজী 1 1775469559 তিলখািল

37 02790008865 19827911483786318 মাছাঃ রিহমা বগম জেবদা বগম তয়ব আলী িশকদার 1 1779467461 তিলখািল

38 02790008872 19771592039891441 সিবতা রাণী হাওলাদার সুশীলা রাণী বীেজ  হাওলাদার 1 1791640448 তিলখািল

39 02790008889 19507911483000004 ির জয়া খাতন সাম ব রেহন হাওলাদার 1 1712473255 তিলখািল

40 02790008895 19717911483785370 অ লী রানী দাশ কমলা রানী দাশ িবমল চ  দাশ 1 1703556977 তিলখািল

41 02790008901 19581596540701983 খােদজা আি য়া খাতন মাতহার খা ঁ 1 1786109668 তিলখািল

42 02790008910 19747911483785892 মাসাঃ রকেছানা বগম হােজরা বগম আঃ আ জজ মাত ার 1 1797175972 তিলখািল

43 02790012822 19677911483786320 মাছাঃ হািলমা বগম আয়জানী মুজাহার হাওলাদার 1 1322699630 তিলখািল

44 02790012946 19377911459848668 জিরনা খাতন চান ব কােসম আলী 1 1781956725 তিলখািল

45 02790012947 19831592039891438 মিনকা রানী ি য় বালা মুকু  ম ল 1 1706895986 তিলখািল

46 02790016102 19507911483785166 মাসাঃ রািহমা খাতন মাসাঃ আিছয়া খাতন মাসেলম আলী হাওলাদার 1 1734495081 তিলখািল

47 02790016324 19627911483786338 মাসাঃ মরী বগম রিহমা বগম আঃ গিন িময়া 1 1715338078 তিলখািল

48 02790016575 19687911483784818 জবুনেনছা বগম ফুলব হািমদ হাওলাদার 1 1716987421 তিলখািল

49 02790016579 19667911483784529 মাসাঃ আয়শা বগম মাসাঃ ফািতমা বগম আঃ ম জদ আকন 1 1316693560 তিলখািল

50 02790016580 19667911483784551 মাছাঃ িমনারা বগম রােকয়া বগম আহা দ আলী খান 1 1701119072 তিলখািল

51 02790027490 19617911483785007 মাছাঃ আেমনা খাতন মাছাঃ লালবানু আ লু জ ার ফরাজী 1 1787247736 তিলখািল

52 02790027491 19637911483785003 মাসাঃ সুিফয়া বগম মাসাঃ জহরা বগম জয়নাল আেবিদন তালুকদার 1 1712989173 তিলখািল

53 02790027492 19757911483785029 মাছাঃ িলমা বগম মাছাঃ কুলসুম বগম মাঃ আ লু ছ ার হাওলাদার 1 1323431197 তিলখািল

54 02790027493 19677911483785182 মাসাঃ িপয়ারা আকতার নূরজাহান বগম শিফউ ীন মাত র 1 1322695434 তিলখািল

55 02790027494 19687911483785775 মাছাঃ হািছনা মাসাঃ জিরনা বগম আঃ আমেজদ তালুকদার 1 1756547012 তিলখািল

56 02790027495 19707911483786032 পূিনমা রানী সুরবালা রানী সুের  নাথ শীল 1 1757176381 তিলখািল

57 02790027496 19687911483785513 মাছাঃ হািচনা বগম মাছাঃ কুলসুম িবিব আঃ কােদর আকন 1 1724915520 তিলখািল

58 02790027503 19627911483786050 শাভা রানী িব  ুরানী িনেরাদ মৃধা 1 1785693223 তিলখািল

59 02790027504 19607911483786030 মঞ্জ ুরানী আওলাল ী রানী দুরগাচরন শীল 1 1742603949 তিলখািল

60 02790027514 19827911483785195 ববী নাজনীন মাসাঃ জাহানারা বগম মাঃ এছাহাক আলী মি ক 1 1712456426 তিলখািল

61 02790033928 19747911435832037 মালতী রানী নবল ী অতল চ  ঘরামী 1 1779439109 তিলখািল

62 02790033929 19857911483785257 মাছাঃ রেসানা বগম মাছাঃ ফুলেমেহর মাঃ কােছম খান 1 1729620556 তিলখািল

িবধবা ভাতােভাগীেদর তািলকা- তিলখালী



63 02790004890 19657911483787117 মাসাঃ ছােলহা বগম মাসাঃ আেমনা খাতন এছাহাক আলী মৃধা 2 1785775695 তিলখািল

64 02790004893 19607911483787531 মাছাঃ রািহমা বগম চান ব  বগম কােছম গরামী 2 1865803507 তিলখািল

65 02790004895 19487911483787156 মাসাঃ রােহলা বগম হােজরা খাতন তজমু ন হাওলাদার 2 1320614301 তিলখািল

66 02790004897 19587911483787848 সািহদা বগম ছােফলা বগম মকবুল আলী খা 2 1794715930 তিলখািল

67 02790004898 19487911483786623 মাছাঃ ফািতমা বগম মাছাঃ আরাইতে ছা মাঃ িসরাজ তালুকদার 2 1320613817 তিলখািল

68 02790004900 19337911483787318 রিহমুে ছা ভানু িবিব তজ ুমাত র 2 1783316798 তিলখািল

69 02790004903 19587911483787770 মাসাঃ কিহনুর বগম জয়তন িবিব ময়ন ন মৃধা 2 1725098712 তিলখািল

70 02790004904 19487911483787765 মাসাঃ জাহানারা বগম ফােতমা বগম ধলু হাওলাদার 2 1733422470 তিলখািল

71 02790004907 19557911483787568 মাছাঃ বগম মাছাঃ গালাপজান িবিব মাতাহার হাওলাদার 2 1790619124 তিলখািল

72 02790004909 19797911483787835 ছতারা বগম রােকয়া বগম মাশােরফ উিকল 2 1763847736 তিলখািল

73 02790004914 19587911483787413 মাছাঃ রােকয়া বগম ফােতমা বগম সরাজলু হক মধৃা 2 1709528198 তিলখািল

74 02790004919 19620125801317759 দুিলয়া বগম কুিড বড়ু লহাউ ন হাওলাদার 2 1723247681 তিলখািল

75 02790004923 19667911483786653 মাছাঃ নারিগছ বগম মাসঃ ছিফয়া বগম মাঃ মিহউ ন তালুকদার 2 1309095767 তিলখািল

76 02790004924 19587911483787105 মাছাঃ ফািতমা বগম মাছাঃ জয়নব িবিব মাঃ ইসমাইল হাওলাদার 2 1322692789 তিলখািল

77 02790004929 19587911483786577 মাসাঃ মর জনা বগম মাসাঃ আেমনা বগম মাঃ মানদার আিল শখ 2 1765174569 তিলখািল

78 02790004932 19607911483787027 মাছাঃ িপয়ারা বগম মাসাঃ হােজরা বগম কদম আলী 2 1771034918 তিলখািল

79 02790004935 19437911483787087 মাসাঃ লালভানু িবিব ফুলব  বগম আজাহার আলী হাওলাদার 2 1786119403 তিলখািল

80 02790004939 19407911483787283 জািমনা বগম সুরাতন িবিব মাজাহার হাওলাদার 2 1786119254 তিলখািল

81 02790004949 19587911483786866 মাসাঃ রিহেমান বগম সুরাতর বগম কিরম হাওলাদার 2 1732403438 তিলখািল

82 02790004954 19657911483787345 মাছাঃ রকেছানা বগম ফািতমা বগম বাদশা জমা ার 2 1720613991 তিলখািল

83 02790007994 19757911483787383 মাসাঃ শাম াহার মাসাঃ কুলসুম সুলতান তালুকদার 2 1749728294 তিলখািল

84 02790007995 19617911483786792 মাসাঃ রািহমা বগম জয়নব িবিব আ লু ছ ার তালুকদার 2 1785595866 তিলখািল

85 02790008311 19537911483786702 মাছাঃ আিযমুে ছা বগম মাসাঃ জয়ফুল মাঃ মেহরউ ন জামা ার 2 1316883527 তিলখািল

86 02790008317 19671518666228000 রওশনা বগম জােমনা বগম আ লু গিন তালুকদার 2 1735056463 তিলখািল

87 02790008321 19637911483786868 মাসাঃ মাকসুদা বগম সানা বান তােহর হাওলাদার 2 1323021990 তিলখািল

88 02790008324 19607911483787864 তহিমনা বগম হােজরা বগম কােসম গাজী 2 1781929441 তিলখািল

89 02790008335 19771592039095738 মাসাঃ িরভা আকতার হাকলম বগম মাহা দ ইসহাক িসকদার 2 1794716319 তিলখািল

90 02790008377 19667911483786818 মাছাঃ হােজরা বগম মাসাঃ রেহনা খাতন ছােমদ আকন 2 1304004526 তিলখািল

91 02790008397 19537911483786599 মাসাঃ ছিকনা বগম মাসাঃ শানা ব মাঃ এলফাজ উ ীন হাওলাদার 2 1323431202 তিলখািল

92 02790008400 19607911483787543 মাছাঃ লাল মিত বগম মাসাঃ ফােতমা িবিব মাঃ আদম আলী হাওলাদার 2 1766432281 তিলখািল

93 02790008730 19852695041757596 মাসাঃ মিহমা বগম মাসাঃ খািদজা বগম মাঃ আিমর হােসন 2 1608566501 তিলখািল

94 02790008861 19587911483787114 মাছাঃ শািহদা বগম মাছাঃ ছিপয়া বাগম আঃ রিশদ সরদার 2 1728667474 তিলখািল

95 02790016316 19841596540991946 রািশদা বগম তাহিমনা বগম আ লু মা ান 2 1758531373 তিলখািল

96 02790016317 19607911483787637 মাসাঃ খািদজা বগম মাসাঃ হনুফা বগম িসরাজলুহক হাওলাদার 2 1323431192 তিলখািল

97 02790016318 19767911483786707 মাসাঃ মমতাজ বগম মাসাঃ চ  বান িবিব মাঃ কােছম হাওলাদার 2 1969053376 তিলখািল

98 02790027371 19737911483786679 মাসাঃ িমনারা বগম মাসাঃ হেরে ছা সকা ার আলী হাওলাদার 2 1760882857 তিলখািল

99 02790027442 19707911483787394 মাছাঃ আ জেতান নছা মাছাঃ চান ফুল সকা ার আলী 2 1724199385 তিলখািল

100 02790027443 19627911483787548 মাসাঃ িবউ ট বগম িবলিকস বগম মাঃ গফফার হাওলাদার 2 1306785684 তিলখািল

101 02790027445 19637911483787034 মাসাঃ ির জয়া বগম মাসাঃ ফেকজান িবিব আলী আকা র হাওলাদার 2 1771055269 তিলখািল

102 02790027471 19687911483787824 মাসাঃ শপািল বগম ফুল ব  বগম আক র আলী হাওলাদার 2 1744687902 তিলখািল

103 02790027472 19851592039867127 কিহনুর বগম দু দুন নছা আ লু ম জদ 2 1759215509 তিলখািল

104 02790027500 19637911483787862 আিমরন বগম মিরয়ম বগম মাঃ আনসার আলী 2 1876126497 তিলখািল

105 02790027502 19687911483787410 মাছাঃ হিরয়া বগম প ী িবিব চান মি ক 2 1311150348 তিলখািল

106 02790027510 2402428896 মােশদা মিরয়ম িছ কুর রহমান 2 1893140603 তিলখািল

107 02790027524 1027065604 রােবয়া তহিমনা বগম মকবুল খা 2 1319344651 তিলখািল

108 02790027525 3754098394 জিম আ ার সতারা বগম জালাল খানঁ 2 1312102178 তিলখািল

109 02790029905 19877911483786526 মাছাঃ সিলনা বগম মাসাঃ আি য়া বগম মাঃ মহ ত আলী হাওলাদার 2 1785693241 তিলখািল

110 02790033955 19687911483796788 হািছনা বগম গালাপজান িবিব মাতাহার হাওলাদার 2 1779464390 তিলখািল

111 02790034190 19607911483787365  েমাছাঃ আেমনা িবিব মাছাঃ সতারা বগম মুজাহার আলী 2 1788791991 তিলখািল

112 02790034191 19687911483786665 মাছাঃ মাহামুদা বগম মাসাঃ সানাব  বগম মাঃ ম জদ হাওলাদার 2 1746924906 তিলখািল

113 02790004975 19587911483789120 মাছাঃ ির জয়া খাতন মাসাঃ লালব  বগম মাঃ ছােকম হাওলাদার 3 1983351124 তিলখািল

114 02790004984 19657911483789360 মাছাঃ সািহদা বগম জয় ন িবিব মাঃ আ লু জ ার আকন 3 1797490964 তিলখািল

115 02790004987 19757911483000001 মাসাঃ রািন মাসাঃ রািবয়া মাঃ গিন হাং 3 1932086304 তিলখািল

116 02790004990 19557911483789401 মাছাঃ ফেতমা বগম জেবদা বগম সরাজ 3 1725683836 তিলখািল

117 02790004995 19587911483789255 মাছাঃ মেনায়ারা বগম মাছাঃ পািরতন নছা মাঃ তজমুু ন 3 1709439135 তিলখািল

118 02790004999 19487911483788531 মাসাঃ কুলসুম বগম মাসাঃ খয়েরানেনছা মাঃ তনু খা ঁ 3 1730126242 তিলখািল

119 02790005043 19807911483789426 মাছাঃ মু ী বগম মাছাঃ বকুল বগম মাঃ আলকাজ উ ীন 3 1758672072 তিলখািল

120 02790005045 19657911483788603 খািদজা বগম সুিফয়া বগম আ লু বােরক হাওলাদার 3 1760051891 তিলখািল

121 02790005049 19727911483789228 মাছাঃ নািছমা বগম নুরজাহান মাঃ ফজলুল হক 3 1741771903 তিলখািল

122 02790005052 19667911483788008 মাছাঃ মেনায়ারা বগম মাছাঃ বগম মাঃ তজা ার মা া 3 1776530875 তিলখািল

123 02790005056 19337911483789156 মাসাঃ জেবদা খাতন মাসাঃ মােলকা মাঃ তােছন উ ন হাওলাদার 3 1798647594 তিলখািল

124 02790005058 19587911483788143 মাছাঃ ছােলহা খাতন মাছাঃ হােজরা মাছেলম আলী 3 1701119591 তিলখািল

125 02790005060 19687911483789400 মাছাঃ নুরজাহান বগম মাছাঃ আেমনা বগম মাঃ আ লু জ ার 3 1795958308 তিলখািল

126 02790005062 19637911483789021 মাসাঃ রািশদা বগম মাসাঃ হািমদা বগম হাজী এমদাদ আলী মা ার 3 1741695506 তিলখািল



127 02790005065 19407911483788431 মাছাঃ সানাব মাছাঃ ফুলব মাঃ জজ আলী 3 1728412304 তিলখািল

128 02790005067 19587911483788970 মাসাঃ মেনায়ারা বগম সূযবান বগম আরব আলী হাওলাদার 3 1781933807 তিলখািল

129 02790005068 19737911483788290 মাছাঃ রা জয়া বগম মাসাঃ ফয়জনু নছা মাঃ মিতয়ার রহমান 3 1739818403 তিলখািল

130 02790005073 19487911483788949 মাছাঃ িফেরাজা বগম মাছাঃ রািবয়া খাতন মাঃ হােশম মাত র 3 1728415861 তিলখািল

131 02790005078 19537911483788083 মাসাঃ রািহমা কু ট ব লহাজ উ ীন হাওলাদার 3 1741684265 তিলখািল

132 02790005081 19587911483788133 মাছাঃ পা ল বগম মাসাঃ রােকয়া খাতন মাঃ মাতাহার আলী হাওলাদার 3 1720377701 তিলখািল

133 02790005084 19377911459851493 মাছাঃ নুরজাহান ছিকনা বগম করামত আলী হাওলাদার 3 1319701754 তিলখািল

134 02790005088 19797911483788929 মাছঃ রাশীদা বগম মাছাঃ সারভানু লাল িময়া মৃধা 3 1721647091 তিলখািল

135 02790005093 19437911483788130 মাছাঃ আেনায়ারা বগম মাছাঃ সানাব মাঃ তােছন উ ীন হাওলাদার 3 1300215725 তিলখািল

136 02790005094 19287911483788954 মাসাঃ মােজদা বগম মাসাঃ জ াত ব মাঃ মাবারক হাওলাদার 3 1763627203 তিলখািল

137 02790005096 19487911483788293 মাছাঃ ফুলভানু বগম মাঃ কা ন বগম মাঃ হােশম হাওলাদার 3 1727004548 তিলখািল

138 02790005098 19587911483788190 মাসাঃ িপয়ারা বগম মাসাঃ হােজরা বগম মাঃ আিল হােসন 3 1745289006 তিলখািল

139 02790005136 19637911483789027 মাসাঃ রােকয়া বগম মাসাঃ আেমনা খাতন মাঃ মজলুল হক কাজী 3 1749789482 তিলখািল

140 02790005148 19727911483789366 মাছাঃ তাছিলমা বগম মাছাঃ সােলহা বগম মাঃ মাসেলহ উ ীন 3 1777225713 তিলখািল

141 02790005152 19637911483788461 মাসাঃ িপয়ারা বগম এরাতন িবিব সানা খা ঁ 3 1310517279 তিলখািল

142 02790005155 19554795131000002 জয়নব িবিব আিছয়া বগম মাঃ ইসমাইল ফিকর 3 1760043437 তিলখািল

143 02790008748 19637911483789014 মাসাঃ মােজদা বগম মাসাঃ মিরওম বগম আছমত আলী ফরাজী 3 1785912189 তিলখািল

144 02790008752 19487911483788969 মাসাঃ মেনায়ারা বগম মাসাঃ জিরনা বগম জয়ন ীন আকন 3 1837883984 তিলখািল

145 02790008753 19787911483788150 মাছাঃ হািচনা বগম মাছাঃ জািমনী বগম হােতম আলী মা ঝ 3 1317507867 তিলখািল

146 02790008754 19587911483788967 মাসাঃ বকুল বগম মাসাঃ আিছয়া খাতন আ াদ আলী মাত র 3 1781935036 তিলখািল

147 02790008755 19437911483788930 মাছাঃ হািছনা বগম হােজরা বগম মনাজ উ ীন ফরাজী 3 1781935168 তিলখািল

148 02790008758 19587911483789032 মাছাঃ রােকয়া বগম শাহাবানু মাঃ আঃ কিরম আকন 3 1781935826 তিলখািল

149 02790008762 19787911483788024 মাসাঃ আয়শা বগম মাসাঃ রািহেমান নছা মাঃ গফফার হাওলাদার 3 1749365371 তিলখািল

150 02790008766 19687911483788903 মাসাঃ আকিলমা খাতন মাসাঃ নুরজাহান মাঃ মহ ত আলী হাওলাদার 3 1749788645 তিলখািল

151 02790016320 19687911483788353 মাছাঃ িব সুিফয়া বগম আলী আহেমদ 3 1731220527 তিলখািল

152 01790037349 19427911483788317 মাছাঃ ছাইফুল বগম হায়াতন নছা মাঃ আবুল খা 3 1781935717 তিলখািল

153 02790027352 19707911483788462 মাছাঃ তাছিলমা বগম মাছাঃ হােজরা বগম মাঃ ম জদ 3 1952492896 তিলখািল

154 02790027353 19667911483788447 মাসাঃ মাসুরা বগম মাসাঃ জিুমনা খাতন সামসুল হক 3 1729307894 তিলখািল

155 02790027356 7805800989 মাসাঃ তাসিলমা িপয়ারা বগম খিলল হাওলাদার 3 1797962392 তিলখািল

156 02790027357 19637911483788405 মাছাঃ নুরজাহান বগম মাসাঃ আরাফাতে ছা মাঃ হােসম হাওলাদার 3 1740734758 তিলখািল

157 02790027446 19607911483000004 িশয়া বগম তাকাব জান মাঃ মিতউর রহমান 3 1323431389 তিলখািল

158 02790027447 19707911483789355 মাছাঃ ফ জলা বগম মাছাঃ এেলমব মাঃ আ লু ম জদ হাওলাদার 3 1785595724 তিলখািল

159 02790027497 19657911483000010 মাসাঃ হািছনা মাসাঃ আরব জান মাঃ জনু হাওলাদার 3 1706678065 তিলখািল

160 02790027521 19637911483789054 মাসাঃ তহিমনা বগম মাসাঃ হােজরা বগম মাঃ মিমন উ ীন 3 1727273526 তিলখািল

161 02790033662 4202373793 িমস িলিপ শফালী বগম মাঃ দেলায়ার 3 1755912219 তিলখািল

162 02790005158 19387911483790012 মাছাঃ রেবজান িবিব মাছাঃ জেবদা বগম মাঃ রিফক উ ন মাতবর 4 1740677061 তিলখািল

163 02790005162 19687911483798509 মাছাঃ ছােলয়া বগম মাছাঃ মান ব  িবিব মাঃ আেহজ উ ন হাওলাদার 4 1798297217 তিলখািল

164 02790005163 19407911483798506 মাছাঃ এেলম ব  িবিব সিকনা িবিব কােস আলী মি ক 4 1708776964 তিলখািল

165 02790005169 19487911483798734 মাছাঃ মিরয়ম িবিব মাছাঃ হােজরা বগম মাঃ কােছম হাওলাদার 4 1323431492 তিলখািল

166 02790005170 19647911483789908 মাছাঃ কুলছম বগম মাছাঃ ফুলব  বগম মাঃ নােজম আিল হাওলাদার 4 1783329658 তিলখািল

167 02790005171 19487911483798767 মাসাঃ জহরা বগম চালব  বগম এসমাইল মা ঝ 4 1781947134 তিলখািল

168 02790005172 19737911483790277 মাছাঃ রওশনা বগম ভানু িবিব আয়জ ীন হাওলাদার 4 1750976287 তিলখািল

169 02790005173 19877911459851192 তাকিলমা শফালী বগম হা ন হাওলাদার 4 1705618868 তিলখািল

170 02790005174 19687911483790400 মাসাঃ মমতাজ বগম মাসাঃ নূরজাহান মাঃ আজাহার ফিকর 4 1726338221 তিলখািল

171 02790005175 19637911483790138 মাসাঃ সামসু াহার মাসাঃ আয়শা খাতন আ লু কিরম 4 1749670937 তিলখািল

172 02790005176 19677911483790429 মাসাঃ গােলনুর বগম ছায়াতন বগম মাসেলম মাল া 4 1756606428 তিলখািল

173 02790005177 19607911483789983 মাসাঃ বকুল খানম মাসাঃ ির জয়া বগম আ লু হাই তালুকদার 4 1781945363 তিলখািল

174 02790005179 19557911483789914  েমাছাঃ সিকনা বগম মাছাঃ কদভানু মাঃ আলকাজ আলী খান 4 1323431511 তিলখািল

175 02790005181 19577911483789701 মাছাঃ লুতফা বগম হািসনা বড়ু ইসমাইল হাওলাদার 4 1729308679 তিলখািল

176 02790005182 19657911483790425 মাছাঃ রিহেমান বগম জবন নছা িবিব আজাহার হাওলাদার 4 1315321057 তিলখািল

177 02790005184 19787911483790000 মাসাঃ জািকয়া বগম মাসাঃ ির জয়া বগম আ লু ম জদ হাওলাদার 4 1724354061 তিলখািল

178 02790005187 19707911483790018 মাসাঃ িলিল বগম িবিব জলাল খানঁ 4 1761644359 তিলখািল

179 02790005241 19707911483789830 মাছাঃ জাসনা বগম মাছাঃ কুলসুম বগম মাঃ হমােয়ত উ ন 4 1795106849 তিলখািল

180 02790005243 19687911483798530 মাছাঃ মাসুরা বগম মাসাঃ আসমা বগম মকবুল আলী হাওলাদার 4 1753678856 তিলখািল

181 02790005246 19687911483789987 মাছাঃ আিকমন নছা মাছাঃ আেনায়ারা বগম ইউসুফ আলী িসকদার 4 1787195413 তিলখািল

182 02790005249 19657911483789530 মাছাঃ মিকমুে ছা বগম আেমনা খাতন আ লু কিরম হাওলাদার 4 1732203421 তিলখািল

183 02790007078 19487911483791328 মাছাঃ সুিফয়া তালন আতাহার 4 1735538060 তিলখািল

184 02790007079 19607911483790467 মাসাঃ লাল ব তানেজন ব আতাহার আলী 4 1737238867 তিলখািল

185 02790007080 19647911483789733 মাছাঃ নািছমা বগম ছিকনা বগম মকবুল জামা ার 4 1749086917 তিলখািল

186 02790007081 19537911483798589 মাছাঃ নুরভানু িবিব চান ব  িবিব মনজ উ ন গরামী 4 1746343857 তিলখািল

187 02790007082 19857915843286924 মাছাঃ রকছনা মাছাঃ জহরা খাতন মাঃ কিরম হাওলাদার 4 1781923682 তিলখািল

188 02790007083 19287911483790319 মাছাঃ জহরা খাতন হািকমুন নছা জেবদাবী হাওলাদার 4 1771046262 তিলখািল

189 02790008963 19627911483798716 মাছাঃ হািলমা বগম হােচনা বানু সয়উ ীন হাওলাদার 4 1752114728 তিলখািল

190 02790008964 19427911483789734 মাছাঃ ফুলব  িবিব সরবানু িবিব আহ দ আিল সরদার 4 1744629866 তিলখািল



191 02790008965 19687911483798705 মাছাঃ িপয়ারা বগম মাছাঃ ির জয়া বগম মাঃ হযরত আলী আকন 4 1323431186 তিলখািল

192 02790008966 9125609645 মাসাঃ িফেরাজা বগম মাসাঃ আিমনা মাঃ আঃ হািমদ 4 1915651960 তিলখািল

193 02790008967 19687911483798723 মাসাঃ মােজদা বগম আয়েশানা হােশম মাল া 4 1323021828 তিলখািল

194 02790008968 19687911483789757 মাছাঃ লাইলী বগম মাছাঃ নুরজাহান বগম আ রু কােদর হাওলাদার 4 1734538676 তিলখািল

195 02790008969 19557911483789578 মাছাঃ মেনায়ারা বগম জহরা খাতন ধলু িম া 4 1786123922 তিলখািল

196 02790008970 19597911483000005 মাসাঃ জবন নছা ছিকনা বগম আতাহার হাওলাদার 4 1781948391 তিলখািল

197 02790008972 19687911483790346 মাছাঃ মানব ফােতমা বগম নুরেমাহা দ খা 4 1760483818 তিলখািল

198 02790008973 19677911483790365 মাসাঃ িমনারা বগম আিছয়া বগম আ লু আ জজ হাওলাদার 4 1302770526 তিলখািল

199 02790008974 19567911483789785 মাছাঃ রওশন আরা বগম মাছাঃ ফুলবড়ু আরব আলী জামা ার 4 1309995642 তিলখািল

200 02790008975 19357911483798825 মাসাঃ আেয়শা খাতন চান ব  িবিব মনু হােসন হাওলাদার 4 1715833126 তিলখািল

201 02790008976 19637911483798903 মাছাঃ রািহমা খাতন মাছাঃ আিছয়া খাতন মাঃ করামত আলী তালুকদার 4 1714258957 তিলখািল

202 02790008977 19847911483000016 মাসাঃ রানী মাসাঃ পুিত ব মাঃ ম সরদার 4 1310220629 তিলখািল

203 02790015551 19647911483790469 মাছাঃ তহরন বগম মাছাঃ আিম ন বগম মাঃ আ রু রিশদ হাওলাদার 4 1741412315 তিলখািল

204 02790027361 19687911483790066 মাঃ সােহদা বগম িবিবজান রােশদ আলী হাওলাদর 4 1716811253 তিলখািল

205 02790027362 19697911483000006 মাসাঃ ছালমা মাসাঃ রােকয়া খাতন মাঃ মাকেছদ হাওলাদার 4 1323161294 তিলখািল

206 02790027363 19687911483790442 মাসাঃ ফােতমা আ ার আেমনা মাঃ লালিমযা সরদার 4 1768162469 তিলখািল

207 02790027364 19860117738523308 মাসাঃ পারভীন বগম ফ জলা বগম মাঃ গফ্ফার িসপাই 4 1727442700 তিলখািল

208 02790027365 19637911483789926 মাছাঃ ছােলহা বগম মাছাঃ ময়ফুল িবিব আইয়ুব আলী 4 1781952908 তিলখািল

209 02790027368 19707915843284231 খািদজা বগম ির জয়া বগম লহাজ উ ন হাওলাদার 4 1759062383 তিলখািল

210 02790027369 19637911483789910 মাছাঃ িপয়া বগম মাছাঃ নুরভানু খাতন মাঃ আঃ ম জদ হাওলাদার 4 1776841543 তিলখািল

211 02790027374 19587911483790219 মাছাঃ মমতাজ বগম মাছাঃ হােজরা খাতন জেবদ আলী ফিকর 4 1748723721 তিলখািল

212 02790027377 19637911483790174 মাছাঃ জাহানারা বগম মাছাঃ অজহুা খাতন মাঃ আলী খান 4 1323431403 তিলখািল

213 02790027421 2861711097 মাসাঃ মালা আ ার মাসাঃ জাহানারা বগম মাঃ শাহজাহান হাওলাদার 4 1323161153 তিলখািল

214 02790027422 19657911483789951 মাছাঃ রনু বগম রােবয়া খাতন আ রু রিশদ হাওলাদার 4 1323161141 তিলখািল

215 02790027438 19737911483789609 মাছাঃ সুিফয়া বগম মাছাঃ রািবয়া বগম মাঃ অেমদ আলী মা া 4 1778952625 তিলখািল

216 02790027439 19787911483790262 মাছাঃ হািলমা বগম আ জমন অেহজ উ ন আকন 4 1322384162 তিলখািল

217 02790027441 19687911483798584 মাছাঃ শািহদা বগম ইরামন নছা মাঃ তজা ার আলী আকন 4 1712980937 তিলখািল

218 02790027513 6452370379 রওশন আরা বগম সূযবান বগম মাঃ আদম আলী হাওলাদার 4 1703333663 তিলখািল

219 02790027520 19687911483789939 মাছাঃ িফেরাজা বগম মাছাঃ হােজরা বগম ইউনুচ আলী হাওলাদার 4 1728643407 তিলখািল

220 02790033663 19757911483784783 মাসাঃ লায়লা বগম মাসাঃ রওশন শামছল হক হাওলাদার 4 1725150056 তিলখািল

221 02790033926 19747911483790460 মাছাঃ মিরয়ম বগম মাসাঃ রিহমা বগম হািকম খান 4 1787196013 তিলখািল

222 02790033927 19672696405627778 মমতাজ সানা বানু মাঃ িব াস 4 1739836110 তিলখািল

223 02790005266 19437911483790963 মাছাঃ আি য়া বগম ছােলহা আফেছর উ ন 5 1787195670 তিলখািল

224 02790005271 19837911483791038 মাছাঃ মিরয়ম সুিফয়া বগম আঃ ম জদ আকন 5 1707206562 তিলখািল

225 02790005273 19637911483790856 মাসাঃ িফেরাজা বগম মাসাঃ রােবয়া বগম নছার উ ন 5 1755090590 তিলখািল

226 02790005275 19677911483790584 রনু বগম রােবয়া বগম ধলু আকন 5 1775836223 তিলখািল

227 02790005277 19727911483790573 নুরভানু সুিপয়া মকবুল আলী 5 1787195824 তিলখািল

228 02790005279 19687911483791221 মাছাঃ লাইলী বগম হািলমা বগম ওহাব হাওলাদার 5 1712699788 তিলখািল

229 02790005280 19647911483791669 মাসাঃ িব বগম মাসাঃ হািমদা বগম আ জজন হাওলাদার 5 1787221069 তিলখািল

230 02790005281 19727911483790615 িমনারা বগম হািচনা আমেজদ সরদার 5 1771486579 তিলখািল

231 02790005288 19667911483791636 হািলমা বগম ফািতমা বগম সু র খা ঁ 5 1725097548 তিলখািল

232 02790005300 19687911483791069 মাছাঃ মানব কু ট ব হােসন শরীফ 5 1775988413 তিলখািল

233 02790005308 19697911483791039 মাছাঃ বগম মাসাঃ ছিমনা আমেজদ 5 1774573542 তিলখািল

234 02790005312 19647911483791778 আেলয়া সানা ব নাজমা 5 1774572213 তিলখািল

235 02790005316 19687911483791118 মাছাঃ চােমলী সােমতবান আফেছর তালুকদার 5 1748566147 তিলখািল

236 02790005321 19817911483000007 মাসাঃ আকিলমা উ ম ব মাঃ লাল িময়া মাত র 5 1704028497 তিলখািল

237 02790005327 19627911483791114 মাসাঃ ফািতমা জেবদা আজাহার 5 1787195912 তিলখািল

238 02790005332 19737911483791040 মাসাঃ মা রা বগম শিফয়া বগম হােশম আলী 5 1774577602 তিলখািল

239 02790005337 19677915843282824 সফালী বগম আিছয়া শিফ গাম া 5 1759735196 তিলখািল

240 02790005342 19667911483791048 মাসাঃ চােমিল বগম দুধ মেহর জ ার ফরাজী 5 1760600492 তিলখািল

241 02790006786 5102359584 মাসাঃ অযুফা বগম মাসাঃ তহিমনা বগম মাঃ আঃ সালাম 5 1304006088 তিলখািল

242 02790006802 19477911483790807 মাছাঃ হািলমা ওয়ােজদ জয়নব িবিব ওেহ উ ন মাত র 5 1786110193 তিলখািল

243 02790006808 19707911483790837 মাছাঃ নািছমা বগম মাছাঃ নয়াব মাঃ লিতফ খান 5 1704028492 তিলখািল

244 02790006816 19607911483791558 ছােহরা বগম জেহারা বগম ম াফ মাত র 5 1791010076 তিলখািল

245 02790006834 19617911483791676 মাসাঃ মমতাজ বগম মাসাঃ জয়নব িবিব মাঃ মাছেলম আলী 5 1787505490 তিলখািল

246 02790006850 19737911483791935 মাসাঃ মাকসুদা বগম রািহমা বগম মাসেলম আকন 5 1787195778 তিলখািল

247 02790006857 19437911483791104 নুর জাহান বগম মাছাঃ আ জেমান মুজাহার আলী 5 1766758263 তিলখািল

248 02790006880 5548933240 রােকয়া বগম এেলম বান জ াত আলী হাওলাদার 5 1779352518 তিলখািল

249 02790007671 19687911411809031 কািহনুর বগম ির জয়া বগম সুলতান বপারী 5 1779395915 তিলখািল

250 02790007675 19687911483791280 মাছাঃ িপয়ারা বগম চানব খিবর তালুকদার 5 1732174175 তিলখািল

251 02790008978 19387911483791112 ছােলহা জয়নব আমীর হােসন 5 1785693751 তিলখািল

252 02790009382 19507911483791562 মেনায়ারা বগম জিমলা খাতন মানতাজ উ ন 5 1319238273 তিলখািল

253 02790009395 19677911483790644 হনুফা বগম মায়াজান িবিব সায়জ ন হাওলাদার 5 1715620216 তিলখািল

254 02790009401 19477911483791480 মাছাঃ আেনায়ারা বগম ব জান িবিব মাঃ হাচান িশকদার 5 1787221365 তিলখািল



255 02790009407 19667911483791766 আিমেরান জহরা তােছন উ ন 5 1787221048 তিলখািল

256 02790009412 19467911483791816 মাসাঃ সিকনা খানম সােলহা বগম তােফল আলী 5 1320882115 তিলখািল

257 02790009438 19477911483791618 রিহমন বগম ময়ফুল িবিব আতাহার হাওলাদার 5 1745870495 তিলখািল

258 02790009451 19757911483790762 মাছাঃ ছতারা বগম মাছাঃ আঞ্জমুান নছা ছা ার হাওলাদার 5 1723327386 তিলখািল

259 02790009456 19387911483791253 মাছাঃ আেনায়ারা বগম জরাতন গালাপ খা 5 1794128542 তিলখািল

260 01790022985 19387911483791261 মাছাঃ রােকয়া জরাতন নছাহার 5 1787220996 তিলখািল

261 02790009471 19537925807230880 শফালী বগম মিত িবিব সুলতান তালুকদার 5 1756956787 তিলখািল

262 02790009482 19487911483790866 মাছাঃ জেবদা বগম আেমনা বগম আ লু কােদর আকন 5 1779630056 তিলখািল

263 02790009500 19287911483791051 মাসাঃ রােকয়া বগম লাল ব মইমু ন মাত ার 5 1744942377 তিলখািল

264 02790009502 19467911483000004 বগম িবিব ময়ফুল িবিব আসমত আলী 5 1763192466 তিলখািল

265 02790009527 19622699237548549 মাসাঃ শফালী বগম জহরা খাতন চানঁ িময়া 5 1916883733 তিলখািল

266 02790009531 19247911483000001 মাসাঃ সফুরা খাতন বকফুল িবিব আেনার আলী আকন 5 1727235782 তিলখািল

267 02790009537 19587911483791080 মাছাঃ সানা ব আেমনা খাতন কালাই 5 1301285971 তিলখািল

268 02790009550 19387911483791043 মাসাঃ উ ম ব জয়ফুল বগম এলাম উ ন 5 1744706417 তিলখািল

269 02790009551 19837911483790849 মাছাঃ খািদজা বগম মাছাঃ মানসুরা বগম মাঃ হািনফ হাওলাদার 5 1319621252 তিলখািল

270 02790009552 19637911483791649 মাসাঃ মিরয়ম বগম শাহাবানু সাফােয়ত 5 1774572619 তিলখািল

271 02790009553 19667911483791725 মাছাঃ পা ল জয়নব িবিব মাছেলম আলী হাওলাদার 5 1720226079 তিলখািল

272 02790009554 19577911483790575 আিছয়া বগম আ জমন নছা হােসন মু 5 1757181138 তিলখািল

273 02790009555 19657911483000017 মাসাঃ তহিমনা বগম মাসাঃ আেমনা িবিব মাঃ কালু খা 5 1774573558 তিলখািল

274 02790015268 19487911483791352 মাছাঃ হােচন ভানু লাল বানু বগম ইয়ািছন মা া 5 1322699523 তিলখািল

275 02790015281 19407911483790778 মাসাঃ আেমনা বগম লাল ব গগন পাহলন 5 1724211712 তিলখািল

276 02790020560 19757911483791824 মাসাঃ কিহনুর বগম মাসাঃ সােলহা বগম মাঃ র ন হাওলাদার 5 1784259745 তিলখািল

277 02790027378 19617911483791845 মাসুরা বগম মাছাঃ আিছয়া বগম গিন মাত র 5 1320460824 তিলখািল

278 02790027379 19787915869302178 তা জনুর ফুলবানু লালিময়া 5 1323431507 তিলখািল

279 02790027380 19657911483791157 মাছাঃ বকুল বগম মাসাঃ সফুরা বগম হােশম আলী 5 1736575063 তিলখািল

280 02790027381 19627911483791843 মাছাঃ আেনায়ারা বগম আয়শা বগম নােজম আলী 5 1323449571 তিলখািল

281 02790027382 19687911483791543 মােলকা বগম আি য়া বগম সয়দ আলী ফরাজী 5 1323162657 তিলখািল

282 02790027384 2411898865 নািসমা বগম মাসাঃ ির জয়া খাতন আঃ রা াক খান 5 1749518130 তিলখািল

283 02790027449 19777911483791991 মাছাঃ শািহদা বগম িমরজান কদম আলী হাওলাদার 5 1323431392 তিলখািল

284 02790027450 19737911483791350 মাছাঃ জাহানারা বগম আিচয়া বগম মতেলব মাত ার 5 1788757081 তিলখািল

285 02790027451 19727911483790594 মাসাঃ ফিরদা বগম সানাব সেরজ আলী হাওলাদার 5 1760483928 তিলখািল

286 02790027452 19694716938774748 দালন বগম সবুরজান িবিব হােতম আলী 5 1749275381 তিলখািল

287 02790027453 4646444556 মাছাঃ িমনারা বগম মাসাঃ আেলয়া বগম গফ্ফার ফরাজী 5 1323007093 তিলখািল

288 02790027454 19597911483791522 রনু বগম ম জ বগম আঃ জ ার তালূকদার 5 1323007042 তিলখািল

289 02790027455 19737911483791151 মাসাঃ আকিলমা বগম কদবানু করামত আলী 5 1322384131 তিলখািল

290 02790027456 19637911483791405 মাসাঃ জহরা চানব আ লু গিন হাওলাদার 5 1323162659 তিলখািল

291 02790027457 19737911483791369 মাসাঃ শাহবানু মাসাঃ হনুফা আ লু গফ্ফার আকন 5 1710450587 তিলখািল

292 02790027458 19637911483791377 মাসাঃ হািছনা বগম চান ব আ লু কােদর তালুকদার 5 1716028020 তিলখািল

293 02790027459 19597911483791557 চানবঁানু বগম করফুল সিফজ উ ন মাতববর 5 1781927165 তিলখািল

294 02790027474 1511726471 মাসাঃ হািলমা বগম মাসাঃ শফালী বগম মাঃ ইউনুচ পহলাম 5 1706833450 তিলখািল

295 02790027498 19627911483790544 মােজদা বগম সানা ব হােসম আলী 5 1763850700 তিলখািল

296 02790027507 19652692620323515 মাসাঃ মােজদা বগম ফুলবানু রহমান ফরা জ 5 1762550761 তিলখািল

297 02790033508 19617911483788686 িপয়ারা বগম চানঁ ব  বগম আতাহার আলী হাওলাদার 5 1724541953 তিলখািল

298 02790034138 19687911471862647 উষা রানী মালাকার পা ল মালাকার সতীষ মালাকার 5 1309272472 তিলখািল

299 02790034192 19622610413976297 ছফুরা খাতন ফুল ব ইউনুছ আলী ফরাজী 5 1776439587 তিলখািল

300 02790005413 19677911435836950 মমতাজ বগম নািছমা বগম নুরেমাহা দ তালুকদার 6 1799331551 তিলখািল

301 02790005414 19517911483793275 মাছাঃ জাহানারা বগম গালাপজান মাঃ শিফজ উ ন 6 1739212204 তিলখািল

302 02790005417 19627911483792269 মাছাঃ খািদজা বগম সানা ব মাঃ আ রু আ জজ হাওলাদার 6 1721067202 তিলখািল

303 02790005418 19427911483793322 মাছাঃ আেনায়ারা বগম হায়াতন িবিব আেনচ তালুকদার 6 1736372843 তিলখািল

304 02790005419 19577911483792274 মাছাঃ খািদজা বগম মাছাঃ মিরয়ম বগম মাঃ আছমত আলী ফরাজী 6 1819093900 তিলখািল

305 02790005420 19477911483792568 ছতারা বগম গালবানু হরমুজ আলী 6 1778836489 তিলখািল

306 02790005421 19457911483793358 মাছাঃ রািশদা সুরাতনেনছা মাঃ কােদর িসকদার 6 1739212320 তিলখািল

307 02790005422 19527911483792453 মাছাঃ ছতারা বগম শািপয়া বগম মাঃ সরাজ উ ন হাওলাদার 6 1733681299 তিলখািল

308 02790005423 19757911483793218 লাইলী বগম আেনায়ারা বগম সয়দ হাওলাদার 6 1748232585 তিলখািল

309 02790005425 19397911483792327 মাছাঃ ির জয়া বগম কদবানু িবিব সরাজ উ ন 6 1754943519 তিলখািল

310 02790005426 19817911483792068 মাছাঃ লুৎফুন নছা মাসা হােমতন নছা মাঃ ফজলুল হক 6 1312449859 তিলখািল

311 02790005427 19687911483792786 রািহমা বগম ফুলমিত নুরমহ দ গাজী 6 1994191342 তিলখািল

312 02790005428 19557911483792524 খািদজা বগম স জেমানেনছা আলী আহ দ িসকদার 6 1798460266 তিলখািল

313 02790005429 19467911483792387 মাছাঃ মােজদা বগম মেহ ে ছা নজর আলী হাওলাদার 6 1726512707 তিলখািল

314 02790005430 19577911483792619 রিহমা বগম হায়াতন নছা মুজাহার ফরাজী 6 1322697063 তিলখািল

315 02790005432 19527911483792758 আিমেরান নছা হািলমা বগম আ লু আলী হাওলাদার 6 1759880096 তিলখািল

316 02790005433 19772611293233027 মাসাঃ নািছমা বগম রােবয়া খাতন নয়া িময়া আকন 6 1323162639 তিলখািল

317 02790005435 19697911483792290 মাসাঃ মােশদা বগম মাসাঃ হােজরা বগম মাঃ আলী হােসন হাওলাদার 6 1799247527 তিলখািল

318 02790005436 19647911483792300 মাছাঃ মাসুরা বগম আিছয়া খাতন আদম আলী 6 1839324954 তিলখািল



319 02790005437 19687911483792825 মাছাঃ জািকয়া মাছাঃ মেনায়ারা বগম মাঃ চানঁ িময়া হক 6 1715101656 তিলখািল

320 02790005438 19607911483792859 আি য়া বগম সানাব মাখেলস 6 1322689581 তিলখািল

321 02790005439 19687911483792779 ির জয়া বগম লাল ব ছফারউ ন হাওলাদার 6 1754721319 তিলখািল

322 02790005440 19437911483792298 মাছাঃ রােকয়া বগম কালেমান িবিব ওয়ােজদ আলী হাওলাদার 6 1739646823 তিলখািল

323 02790005441 19757911483793252 মাসাঃ ফিরদা বগম মাসাঃ রািহমা খাতন আজাহার আলী হাওলাদার 6 1775202003 তিলখািল

324 02790005442 19627911483792005 মাছাঃ বাহা ন নছা মাছাঃ রাতন ইয়াকুব মা া 6 1784875032 তিলখািল

325 02790005444 19687911483793201 মাছাঃ রা জয়া বগম মাছাঃ চান ফুল িবিব মাঃ নছার হাওলাদার 6 1716535423 তিলখািল

326 02790005445 19637911483792815 মাছাঃ ছিকনা আিছয়া খাতন নূরমহ দ হাওলাদার 6 1314787728 তিলখািল

327 02790005446 19587911483792294 মাছাঃ শফালী বগম মাছাঃ আি য়া খাতন মাঃ রহমান জমা ার 6 1319620741 তিলখািল

328 02790005447 19737911483792919 রািশদা বগম নুর জাহান মহ ত আলী হাওলাদার 6 1751894655 তিলখািল

329 02790005448 19787911483792519 শামসু াহার মমতাজ বগম আ লু মাতােলব মাদবর 6 1749121779 তিলখািল

330 02790005449 19647911483792571 কিহনুর বগম কদবানু আ াব আলী 6 1710924716 তিলখািল

331 02790005450 19737911483792525 আিফফা আ ার খািদজা বগম আ লু ম জদ হাওলাদার 6 1735040790 তিলখািল

332 02790005451 19657911483792362 মাছাঃ ফ জলা বগম মাছাঃ ফােতমা িবিব মাঃ হােতম হাওলাদার 6 1764394132 তিলখািল

333 02790007430 19667911483792893 শফালী বগম আিছয়া বগম আছন িসকদার 6 1323007043 তিলখািল

334 02790007432 9102388759 ফিরদা বগম মেনায়ারা বগম চানঁ িময়া 6 1648157927 তিলখািল

335 02790007433 1502403387 মাসাঃ আেনায়ারা বগম মাসাঃ শহর ভানু আঃ কােদর হাওলাদার 6 1839097574 তিলখািল

336 02790007530 19577911483792594 মাছাঃ নুরজাহান বগম সানা ব মাদাে র আলী 6 1714996573 তিলখািল

337 02790012046 19607911483792410 মাছাঃ রওশানা বগম মাছাঃ ছিকনা বগম মাঃ আঃ ম জদ হাওলাদার 6 1322121881 তিলখািল

338 02790015420 19697911483792012 মাছাঃ নু বগম মাছাঃ সানা ব কা ন আলী 6 1720224462 তিলখািল

339 02790015421 8210997139 নুরজাহান বগম িমেসস মেনায়ারা বগম মাঃ চানঁ িময়া 6 1715023609 তিলখািল

340 02790015423 19702694813611747 সািহদা বগম রিহমা বগম আ লু বােরক 6 1305223510 তিলখািল

341 02790015997 19737911483792624 িবউ ট বগম সুিফয়া বগম নু ল হক হাওলাদার 6 1796408342 তিলখািল

342 02790016021 19667911483792785 মাছাঃ দুলু বগম মাছাঃ ফুল ভানু মাঃ মাসেলম 6 1782250286 তিলখািল

343 02790016027 19557911483793212 মাছাঃ মিরয়ম বগম গােলনুর বগম আমেজদ আলী হাওলাদার 6 1764317652 তিলখািল

344 02790016311 19823519128739021 রািশদা বগম সিকনা বগম জিলল ফিকর 6 1850633167 তিলখািল

345 02790027426 19647911483792306 মাছাঃ খািদজা বগম মাছাঃ রােকয়া খাতন মাঃ মিমন উ ন হাওলাদার 6 1740440329 তিলখািল

346 02790027427 19597911483793052 মাছাঃ আেলয়া বগম মাছাঃ বকফুল বগম মাহা দ মি ক 6 1835441054 তিলখািল

347 02790027428 19657911483792452 মাছাঃ িপয়ারা বগম মাছাঃ ছােহরা বগম মাঃ ছােমদ হাওলাদার 6 1745987674 তিলখািল

348 02790027429 19687911483792548 রােহলা বগম জয়নব িবিব তারাব আলী 6 1825167167 তিলখািল

349 02790027430 19737911483792575 মাছাঃ িমনু বগম সামব মতেলব হাওলাদার 6 1771271836 তিলখািল

350 02790027431 19687911483792626 দুিলয়া বগম আেনারা বগম নুর মাহা দ হাওলাদার 6 1738829093 তিলখািল

351 02790027433 19637911483792808 মােছাঃ সিলনা বগম রনু বগম সুলতান খান 6 1798256345 তিলখািল

352 02790027434 19727911483792030 মাছাঃ রানী বগম মাছাঃ আেনারা মাঃ আিমর হােসন 6 1734540951 তিলখািল

353 02790027435 19627911483792089 মাছাঃ ছােলহা কুলসুম করামত আলী 6 1757163695 তিলখািল

354 02790027436 19737911483792090 মাছাঃ নু মাছাঃ রােকয়া মাঃ মকবুল 6 1320663217 তিলখািল

355 02790027437 19627911483792277 মাছাঃ দুিলয়া বগম মাছাঃ আিমনা বগম মাঃ এ াজ উ ন হাওলাদার 6 1322699218 তিলখািল

356 02790027440 19757911483793239 মাছাঃ আকিলমা বগম মাছাঃ ছােলহা বগম আ লু লিতফ হাওলাদার 6 1317364244 তিলখািল

357 02790027484 19607911483793378 মাছাঃ মমতাজ বগম নুর ভানু আ লু ম জদ 6 1782416888 তিলখািল

358 02790027485 19737911483792507 নুরজাহান বগম তারাভানু খিবর উ ন 6 1876286033 তিলখািল

359 02790027486 19657911483792417 মাছাঃ হােজরা বগম মাছাঃ জয়তন িবিব মাঃ হােমজ বপারী 6 1786589808 তিলখািল

360 02790027487 2381698832 লাইিল সেমতবান বাহার আলী 6 1302888192 তিলখািল

361 02790027489 19871592039537536 পিল আ ার তহিমনা বগম আবু কালাম গালদার 6 1763434093 তিলখািল

362 02790033507 19637911483788484 মাসাঃ আেলয়া বগম লাল ভানু মুনসুর আলী 6 1764200561 তিলখািল

363 02790033930 19627911483792115 বকুল রানী র বালা িনেরাধ চ  হালদার 6 1870110373 তিলখািল

364 02790033931 19747911483792113 পুতল রানী িবউ ট রানী ী মেনা র ন 6 1746235367 তিলখািল

365 02790033932 19757911483792147 িদপালী রানী পা লী বালা িনমল চ 6 1748712733 তিলখািল

366 02790005452 19487911483794631 মাছাঃ ছিকনা বগম খােদজা বগম মাতাহার আলী হাওলাদার 7 1971650326 তিলখািল

367 02790005635 19427911483794844 মাছাঃ জয়নব িবিব উ ল িবিব জেবদ আলী 7 1795267511 তিলখািল

368 02790005637 19377911483794269 ী মিত স  বালা ী মিত গাপাল তালুকদার 7 1320663209 তিলখািল

369 02790005639 19697911483793704 মাছাঃ সােহনুর মাছাঃ আইবুন নছা মাঃ ওয়ােজদ হাওলাদার 7 1735718039 তিলখািল

370 02790005643 19357911483794137 মাছাঃ সুিফয়া বগম সুরােতান নছা নােজম আলী 7 1323006820 তিলখািল

371 02790005648 19377911483794208 মাছাঃ রিহেমান নছা মাছাঃ কদভানু মাঃ নাঈম উ ন 7 1725045106 তিলখািল

372 02790005654 19707911483794806 মাছাঃ কপ্পুর বগম মােলকা বগম মকবুল মাত র 7 1310517319 তিলখািল

373 02790005657 19367911483794587 মাছাঃ জহরা বগম চানব সরজন তালুকদার 7 1784679556 তিলখািল

374 02790005664 19287911483794081 মাছাঃ বকুল বগম ফুলব  বগম ছবদার আলী খান 7 1322698655 তিলখািল

375 02790005673 19477911483794322 মাছাঃ মিরয়ম বগম ফুল ভানু আ লু ম জদ হাওলাদার 7 1758397014 তিলখািল

376 02790005685 19707911483793909 মাসাঃ পুতল বগম দুধেমেহর আবদুল ম ান িময়া 7 1739479394 তিলখািল

377 02790005698 19387911483794335 মাছাঃ তহিমনা বগম আিকেমান নছা ইউনুছ মা া 7 1879757834 তিলখািল

378 02790005703 19617911483000009 মাসাঃ তহরা বগম হািকমন নছা ইউনুচ আলী 7 1771469227 তিলখািল

379 02790005736 19517911483794777 মাছাঃ সামব  বগম হায়াতন িবিব তােজর উ ন হাওলাদার 7 1818631102 তিলখািল

380 02790005743 19687911483794095 মাছাঃ জাহানারা বগম মাছাঃ কমলা বগম মাঃ সিফজ উ ন মা া 7 1766961830 তিলখািল

381 02790005752 19887911483793637 মাসাঃ লাভলী মাসাঃ আিমেরান নছা মাঃ তােহর উ ন 7 1307177661 তিলখািল

382 02790005756 19697911483793560 মাছাঃ আেনায়ারা বগম চান ব জ ার হাং 7 1740346527 তিলখািল



383 02790005772 19557911483793963 মাছাঃ জয়নিব বগম এেলম ব হােমজ উ ন মাত র 7 1740598890 তিলখািল

384 02790005777 19717911483794062 মাছাঃ নুর নাহার বগম ির জয়া বগম মাঃ আঃ আলী মাত র 7 1782603800 তিলখািল

385 02790005783 19547911483793576 মাছাঃ ফািতমা বগম জল ভানু মিমন উ ন হাং 7 1781917162 তিলখািল

386 02790005792 19457911483794020 মাছাঃ আেমনা খাতন মাছাঃ ফািতমা বগম মাঃ কােছম আলী িসকদার 7 1320460964 তিলখািল

387 02790005802 19837911483799011 মাছাঃ রবা বগম না জেমান নছা চান িময়া হাওলাদার 7 1706132201 তিলখািল

388 02790005809 19617911483793755 মাছাঃ মিরয়ম বগম মাছাঃ আিমনা বগম মাঃ মিমন উ ন হাওলাদার 7 1798167903 তিলখািল

389 02790005820 19507911483793928 মাছাঃ আেলয়া বগম জেমদা খাতন হােচন আলী মু 7 1704448654 তিলখািল

390 02790005840 19567911483794595 মাছাঃ হািছনা বগম মাছাঃ চানব  বগম মাকেলম হাওলাদার 7 1733552811 তিলখািল

391 02790005844 19717911483794808 মাছাঃ শািহনুর বগম মাছাঃ জিমনা খাতন আমেজদ আলী হাওলাদার 7 1706132202 তিলখািল

392 02790005847 19652617218941842 সালমা সােলহা হােসন আলী 7 1732226703 তিলখািল

393 02790005863 19767911483793834 মাছাঃ মােজদা বগম রিহমা বগম মুত মুনসুর আলী 7 1733421309 তিলখািল

394 02790005869 19657911483793977 মাছাঃ মিরয়ম িবিব দুধ মেহর মেফজ আলী খান 7 1750264068 তিলখািল

395 02790005903 19667911483794148 মাছাঃ মুকুল বগম সাহা ভানু মেফজ উ ন হাওলাদার 7 1792535507 তিলখািল

396 02790005938 19737911483793552 মাসাঃ িনলুফা আ ার মাসাঃ ির জয়া বগম মাতাহার আলী খান 7 1749721893 তিলখািল

397 02790005941 19637911483794609 মাছাঃ িমনারা বগম মাছাঃ নুরজাহান বগম নুর মাহা দ মা জ 7 1759872471 তিলখািল

398 02790006115 19457911483794088 মাসাঃ অ না খাতন মাসাঃ জয়ফুল বগম মাঃ মেছর আলী 7 1322699767 তিলখািল

399 02790007461 19577911483793572 মাছাঃ সািহদা বগম আেমনা বগম হাচান গাজী 7 1754070349 তিলখািল

400 02790007468 19437911483794795 মাছাঃ রািহমা বগম ময়না বগম মামতাজউ ন হাওলাদার 7 1776535953 তিলখািল

401 02790007500 19527911483794193 মাসাঃ জেবদা বগম মাসাঃ লাল ব  বগম মাঃ জয়ন ন হাওলাদার 7 1838763014 তিলখািল

402 02790007501 19707911483793850 মাছাঃ মিনয়ারা বগম মাছাঃ ফিরদা বগম মাঃ লালিময়া আকন 7 1818198485 তিলখািল

403 02790007502 19637911483794954 মাছাঃ সতারা বগম ছিখনা বগম মাবােরক হাওলাদার 7 1717098755 তিলখািল

404 02790007503 19697911483794253 মাছাঃ মাদুরী জেবদা এছাহাক আিল হাওলাদার 7 1751202405 তিলখািল

405 02790007504 19587911483794903 মাছাঃ রােকয়া বগম জিুমনা খাতন সজ ন 7 1781944757 তিলখািল

406 02790007510 19207911483793808 মাছাঃ আেনায়ারা বকফুল এরফান মাত র 7 1320662967 তিলখািল

407 02790012131 19477911483000002 মাসাঃ রওশনারা বগম মাসাঃ আেমনা খাতন মাঃ এ াজ উ ন হাওলাদার 7 1726107158 তিলখািল

408 02790015506 19607911483793960 মাছাঃ রনু বগম ফুল ব  বগম এেজ র আলী হাওলাদার 7 1734581030 তিলখািল

409 02790015508 19617911483000002 মাসাঃ ির জয়া বগম মাসাঃ হােজরা বগম সকা ার আলী 7 1721848912 তিলখািল

410 02790015509 19782692987508874 মািফয়া বগম এলািচ বগম আ লু ম জদ হাওলাদার 7 1705004087 তিলখািল

411 02790016016 19667911483794123 মাছাঃ খািদজা বগম শািফয়া বগম মাঃ নু ল ইসলাম 7 1746631399 তিলখািল

412 02790027383 19677911483794381 মাসাঃ হােছন ভানু অবান খিবর উ ীন হাওলাদার 7 1302633875 তিলখািল

413 02790027385 19777911483794553 মাছাঃ নািছমা বগম মাছাঃ জল বানু মাঃ দােদান আিল হাওলাদার 7 1792084028 তিলখািল

414 02790027386 19687911483794574 মাসাঃ িপয়ারা বগম মাছাঃ আিছয়া বগম সকা ার আলী 7 1794685804 তিলখািল

415 02790027391 19677911483794646 মাছাঃ দুিলয়া বগম হােজরা বগম নুর মাহা দ মধৃা 7 1877434656 তিলখািল

416 02790027392 9116344889 রহানা বগম চাদঁবানু আঃ সাবাহান 7 1774788441 তিলখািল

417 02790027395 19627911483793599 মাসাঃ শফািল বগম সিখনা বগম জলাপ খা ঁ 7 1771273449 তিলখািল

418 02790027396 19617911483793649 মাছাঃ হ নেনছা খােদজা হােসম আলী 7 1737283905 তিলখািল

419 02790027397 19637911483793809 মাছাঃ ছােলয়া বগম বকফুল এরফান মাত র 7 1705144983 তিলখািল

420 02790027398 19627911483793856 মাসাঃ দুিলয়া বগম মাসাঃ সুিফয়া মাহা দ আলী 7 1731892604 তিলখািল

421 02790027399 19707911483793874 মাছাঃ হেলনা বগম মেনায়ারা বগম মাঃ বাকা আলী 7 1309303705 তিলখািল

422 02790027400 19667911483793900 মাছাঃ রওেশানারা বগম মাছাঃ জয়নব িবিব মাঃ আ লু কােদর ফরাজী 7 1753804518 তিলখািল

423 02790027401 19707911483794869 মাছাঃ নািছমা বগম মাসাঃ রােকয়া বগম আঃ কােদর 7 1757149508 তিলখািল

424 02790027403 19757911483794785 মাছাঃ হািছনা বগম মাছাঃ সুিফয়া বগম এরফান উ ন 7 1771890309 তিলখািল

425 02790027404 19637911483794798 মাছাঃ ফুল বানু বগম গারাপজান িবিব হােসম হাওলাদার 7 1781918870 তিলখািল

426 02790027405 19717911483794151 মাছাঃ পা ল বগম মাছাঃ মেনায়ারা বগম র ন 7 1791643572 তিলখািল

427 02790027413 19762611265202224 ফােতমা পা ল বগম মাবারক মি ক 7 1799237721 তিলখািল

428 02790027416 19727911435837576 হাওয়া বগম ফািতমা বগম আনছার উ র হাওলাদার 7 1765766278 তিলখািল

429 02790027417 19877911483794392 মাছাঃ লাভলী বগম মাছাঃ সতারা বগম মাঃ দেলায়ার হােসন 7 1876601837 তিলখািল

430 02790027419 19677911483794394 মাছাঃ তহিমনা বগম মাছাঃ আেনায়ারা বগম মগবুল আলী আকন 7 1726473875 তিলখািল

431 02790027470 19712690243852494 লািখ বগম সােলহা বগম মােলক 7 1742420161 তিলখািল

432 02790027480 19822699040578240 মাসাঃ নাজমা মাসাঃ লাইলী িমসার উ ন মু 7 1751610423 তিলখািল

433 02790027481 19687911483794607 মাছাঃ ফিরদা বগম মাছাঃ ছিকনা খাতন মাঃ আ লু রিশদ হাওলাদার 7 1796330755 তিলখািল

434 02790027482 19667911483793547 মাছাঃ নািছমা বগম মাছাঃ জয়তন নছা মাঃ হািমদ হাওলাদার 7 1771325733 তিলখািল

435 02790027483 19777911483793964 মাছাঃ খািদজা বগম মাছাঃ জয়নবী বগম মাঃ মাসেলম আলী হাং 7 1833709561 তিলখািল

436 02790027505 6896330781 মাছাঃ আয়শা বগম মাছাঃ নুরভানু মাকেসদ হাওলাদার 7 1728039219 তিলখািল

437 02790027506 8251560408 মাসাঃ ফিরদা বগম জাহানারা বগম মরাজ উ ীন মৃধা 7 1781943722 তিলখািল

438 02790030674 19737911483794663 মাছাঃ জাহানারা বগম মাছাঃ রন ু বগম মাঃ আমেজদ আকন 7 1703640469 তিলখািল

439 02790030675 19657911483793653 মাছাঃ জাহানারা বগম ময়না িবিব মাতাহার আলী 7 1883592389 তিলখািল

440 02790030676 19867911483793915 মাছাঃ মাকসুদা বগম নু াহার মাঃ মাতাহার আলী 7 1761431082 তিলখািল

441 02790030680 19637911483794755 মাছাঃ জয়নব বগম চান ব আ লু আ জজ 7 1795267509 তিলখািল

442 02790033902 19627911459845037 জয়নব বগম কদভানু িবিব কােছম আলী হাওলাদার 7 1776296530 তিলখািল

443 02790005946 19487911483796292 রেশানা দুদ মেহর আ লু রিশদ হাওলাদার 8 1323006813 তিলখািল

444 02790005948 19457911483795890 মাছাঃ ছিফয়া খাতন নুর জাহান তয়ব আলী হাং 8 1731316760 তিলখািল

445 02790005949 19477911483795069 মাছাঃ রােবয়া খাতন মাছাঃ লাল ব মাঃ সাজাউ ন হাওলাদার 8 1742321580 তিলখািল

446 02790005950 19487911483796365 পা ল জল ভানু আ লু হােমজ উ ীন হাওলাদার 8 1701119446 তিলখািল



447 02790005951 19657911483795756 মাছাঃ িফেরাজা বগম মাছাঃ সানাব  বগম ওয়ােজদ আলী হাওলাদার 8 1871314754 তিলখািল

448 02790005954 19507911483795544 মাছাঃ ির জয়া খাতন রিহমা খাতন ফজেল আলী খান 8 1751675921 তিলখািল

449 02790005956 19477911483795545 মাছাঃ রােকয়া আেমনা বগম দুলু হাওলাদার 8 1406862943 তিলখািল

450 02790005961 19647911483000002 মাসাঃ পা ল মাসাঃ হািমতন নছা মাঃ গহর হাওলাদার 8 1749792805 তিলখািল

451 02790005964 19597911483796010 মাছাঃ আেমনা বগম কদবানু কিরম আকন 8 1728458699 তিলখািল

452 02790005969 19457911483796248 কুলসুম তার ভানু আ লু গিন ফরাজী 8 1753542726 তিলখািল

453 02790005971 19477911483795129 মাছাঃ আেলয়া বগম রয়েমান িবিব বাবর আিল হাওলাদার 8 1750103075 তিলখািল

454 02790005972 19697911483000009 মাসাঃ নুরজাহান গালভানু সরাজ 8 1321922784 তিলখািল

455 02790005975 19707911483796026 মাছাঃ তারা িবিব শাহাভানু আছমত আলী হাওলাদার 8 1758856202 তিলখািল

456 02790005978 19627911483796088 মাছাঃ আেলয়া বগম মরজান কদম আলী হাওলাদার 8 1746926026 তিলখািল

457 02790005979 19567911483795870 মাছাঃ ছতারা বগম মাছাঃ ফুলবানু বগম আজাহার খা 8 1752730053 তিলখািল

458 02790005980 19837911483796217 িরনা নুরজাহান আ লু ম ান মাত র 8 1858253799 তিলখািল

459 02790005983 19607911483796032 মাছাঃ শানু বগম দুধ মেহর হােতম আলী হাওলাদার 8 1742390845 তিলখািল

460 02790005986 19527911483795769 মাছাঃ ফািতমা বগম মাছাঃ আয়সা বগম আ লু ম জদ হাওলাদার 8 1742615690 তিলখািল

461 02790005991 19697911483796338 মিরয়ম আেনায়ারা আ লু সয়দ হাওলাদার 8 1792415435 তিলখািল

462 02790006000 19627911483795919 মাছাঃ আিছয়া বগম মাছাঃ জেবদা বগম মাঃ ওয়ােজদ আলী হাওলাদার 8 1712658293 তিলখািল

463 02790006003 19577911483795972 মাছাঃ ফুলবানু বগম মাছাঃ উরফুল নছা আইউব আলী মাত র 8 1741614224 তিলখািল

464 02790007264 19357911483795513 মাছাঃ কুলসুম বগম সিখনা বগম আ রু কােদর হাওলাদার 8 1323162650 তিলখািল

465 02790007266 19707911483795323 মাছাঃ বগম ফুল ব সরাজ উ ন হাওলাদার 8 1741155038 তিলখািল

466 02790007267 19721592038119684 খািদজা বগম জােবদা খাতন মাহা দ আবুল হােশম হাওলাদার 8 1774954614 তিলখািল

467 02790007269 19607911483796381 শামছ াহার ফািতমা হরমুজ আলী খান 8 1794091696 তিলখািল

468 02790007270 19791592039185412 হেলনা বগম মাছাঃ বফফুল বগম মাঃ আবদুল জ ার হাওলাদার 8 1757822986 তিলখািল

469 02790007272 19697911483796027 মাছাঃ তাছিলমা বগম মাছাঃ ছফুরা বগম আ লু গিন আকন 8 1786152113 তিলখািল

470 02790007273 19757911483795276 মাছাঃ রািহমা খাতন মাছাঃ এেলম ব এলফাজউ ন হাওলদার 8 1728539817 তিলখািল

471 02790007274 19557911483795941 মাছাঃ রািহমা বগম নুর বানু বগম আমেজদ খান 8 1735953225 তিলখািল

472 02790007278 19627911483796286 মাছাঃ রাহীমা বগম শােমত বান মনাজ ীন ফরাজী 8 1786119746 তিলখািল

473 02790007280 19681592039349272 জাহানারা বগম আেনায়ারা বগম আমীর আলী আওলাদার 8 1786151643 তিলখািল

474 02790007282 19657911483795937 মাছাঃ মােশদা বগম সুরজবান আ লু গিন হাওলাদার 8 1744919558 তিলখািল

475 02790007283 19577911483795153 মাছাঃ কিরমন ছা রািবয়া বগম হােচন আিল আকন 8 1323449544 তিলখািল

476 02790007284 19567911483796123 মাছাঃ িপয়ারা বগম মাছাঃ চান ব শিফজউ ন হাওলাদার 8 1312631291 তিলখািল

477 02790007285 19607911483795189 মাছাঃ আেলয়া বগম রােবয়া বগম ম জদ আকন 8 1742266395 তিলখািল

478 02790007286 19757911483795517 মাছাঃ পুতল বগম মাছাঃ সুিফয়া বগম মাঃ আ লু ম জদ আকন 8 1752212971 তিলখািল

479 02790007541 19757911483796208 নু ে হার মােজদা বগম আ লু খােলক হাওলাদার 8 1794091424 তিলখািল

480 02790012997 19707911483795760 মাছাঃ হনুফা বগম মাছাঃ এেলম ব  বগম মাঃ আ লু কােদর হাওলাদার 8 1322690574 তিলখািল

481 02790013004 19707911483795285 মাছাঃ তহিমনা বগম সিখনা বগম জলাফ খা ঁ 8 1406862939 তিলখািল

482 02790014842 19587911483796040 মাসাঃ হােজরা বগম ফুলব মাসেলম হাওলাদার 8 1776634073 তিলখািল

483 02790015629 19707911483795914 মাছাঃ তহিমনা বগম মাছাঃ শাহবানু বগম হরমুজ আলী মা া 8 1323449694 তিলখািল

484 02790027462 19697915894270291 মাছাঃ মা ফা বগম মাছাঃ রিহমা বগম িমজা মাসেলম আলী 8 1732733639 তিলখািল

485 02790027463 19617911483795260 মাছাঃ জয়নব িবিব সয়দুন নছা মাঃ আিমর হােসন 8 1322698275 তিলখািল

486 02790027465 3755535212 মাসাঃ জাহানুর বগম মাসাঃ কুলসুম বগম মৃত মাঃ আঃ ম জদ হাং 8 1788043482 তিলখািল

487 02790027466 19737911483796281 মমতাজ চ িন িবিব ইচমাইল সরদার 8 1786109401 তিলখািল

488 02790027467 19627911483795168 মাছাঃ সামছ াহার হািবেতান নসা আ রু আলী ফরাজী 8 1706659604 তিলখািল

489 02790027468 19657911483795178 মাছাঃ না জফা বগম মাছাঃ পা ল বগম মাঃ খিলল মাত র 8 1748191430 তিলখািল

490 02790027469 19787911483796366 জািকয়া সানা ব মেফজ উ ীন মাত র 8 1741469048 তিলখািল

491 02790027475 19727911483795095 মাছাঃ ছােলয়া বগম হােচন ভানু আজাহার পহলান 8 1762488994 তিলখািল

492 02790027476 19687911483795309 মাছাঃ আেনায়ারা বগম মাছাঃ গাল ভানু মাঃ মাসেলম মি ক 8 1754696558 তিলখািল

493 02790027477 19837911483796021 মাছাঃ রেহনা বগম মাছাঃ িপয়ারা বগম মাঃ জ ার মাত র 8 1322696825 তিলখািল

494 02790027478 19677911483795015 মাছাঃ জাহানারা বগম মাছাঃ লাল ব  বগম ওেজদ আলী ফরাজী 8 1740253306 তিলখািল

495 02790027479 19607911483796045 মাছাঃ সতারা বগম রিহমা বগম আলী ম ীন হাওলাদার 8 1322683409 তিলখািল

496 02790027501 19627911483795945 মাছাঃ রওেশানারা বগম দুধেমেহর গিন খা ঁ 8 1749172344 তিলখািল

497 02790027508 19841592039462803 লাইলী হািলমা বগম িনছাহার উ ন 8 1764790101 তিলখািল

498 02790027509 19597911483795211 মাছাঃ গালবানু হােমতন নসা এনছান ফরাজী 8 1741672386 তিলখািল

499 02790027511 19897911459850791 মিনজা আকতার নািছমা বগম মাঃ মা ফা হাওলাদার 8 1728683090 তিলখািল

500 02790027516 19677911483795280 মাছাঃ িবউ ট বগম রােবয়া বগম চানঁ িময়া 8 1767117009 তিলখািল

501 02790027517 19728428704119881 লাইলী বগম সােহরা বগম আ লু রহমান ফরাজী 8 1788042725 তিলখািল

502 02790027518 19622716425235055 মাছাঃ সােহরা বগম আেমনা বগম বুরজকু আলী 8 1741286765 তিলখািল

503 02790027519 19737911483796090 মাছাঃ লাইলী বগম মাছাঃ রােবয়া বগম আে ল আলী আকন 8 1786109027 তিলখািল

504 02790030683 19607911483795022 মাছাঃ মেনায়ারা বগম মাছাঃ রািবয়া বগম হােশম আলী ফরাজী 8 1715343664 তিলখািল

505 02790030684 19777911483796226 মেনায়ারা ফুল ব মাঃ রেহন মাত ার 8 1758385354 তিলখািল

506 02790030685 19587911483795041 মাছাঃ সামছ াহার বগম মাছাঃ রািহমা বগম মাঃ রিফকুল ইসলাম 8 1323161187 তিলখািল

507 02790006008 19717911483796928 মাছাঃ তহিমনা মাছাঃ রািহমা খাতন আ লু লিতফ হাওলাদার 9 1734526808 তিলখািল

508 02790006013 19637911483796644 মাঃ আি য়া খাতন ফািতমা খাতন রােশদ মি ক 9 1323449552 তিলখািল

509 02790006014 19557911483797604 মাছাঃ আেলয়া বগম মাছাঃ ফুলব কােছম 9 1792568562 তিলখািল

510 02790006016 19607911483797616 মাছাঃ আিমেরান নছা সানা ব মাঃ হােশম আলী খান 9 1816113222 তিলখািল



511 02790006021 19547911483000005 মাসাঃ িপয়ারা বগম মাসাঃ জিুমন মাঃ আযাহার চৗিকদার 9 1737985938 তিলখািল

512 02790006043 19477911483797122 মাছাঃ জাহানারা বগম জল ভানু আচমত আলী চৗিকদার 9 1780243804 তিলখািল

513 02790006044 19357911483797541 মাছাঃ চান ব মাছাঃ কতর জান মাঃ মুজাহার আলী 9 1745564357 তিলখািল

514 02790006045 19837911483798289 মিরয়ম িবিব সািফয়া বগম মাঃ সয়দ মা া 9 1746312283 তিলখািল

515 02790006046 19737911483796640 মাছাঃ গালাপজান চান ব  বগম সকা ার আলী মধৃা 9 1775880165 তিলখািল

516 02790006047 19637911483798228 দুিলয়া বগম হােজরা ম ান হাওলাদার 9 1759636575 তিলখািল

517 02790006048 19627911483797175 মাছাঃ সােহদা বগম আি য়া খাতন মাঃ এেজ র আলী হাওলাদার 9 1745038973 তিলখািল

518 02790006049 19767911483796726 ছিখনা বগম ছহরা বগম আ লু সা ার শাহ 9 1746472898 তিলখািল

519 02790006050 19357911483000003 কিরমন নছা কােমলা আরব আলী শখ 9 1752771343 তিলখািল

520 02790006051 19637911483796631 মাছাঃ হািছনা বগম কু ট ব হােসন শরীফ 9 1775409704 তিলখািল

521 02790006052 19587911483797841 মাছাঃ কুলসুম হােমতন নছা দিলল উ ন খা 9 1798508312 তিলখািল

522 02790006053 19577911483796564 মাছাঃ রােকয়া খাতন সানা ব মুজাহার আলী হাওলাদার 9 1724415882 তিলখািল

523 02790006055 19557911483797623 মাছাঃ কিহনুর বগম মাছাঃ হািলমা খাতন আলতাফ দফাদার 9 1776658564 তিলখািল

524 02790006056 19737911483796817 হািছনা বগম তিগয়া বগম মাঃ রা াক হাওলাদার 9 1930654786 তিলখািল

525 02790006057 19737911483796621 মাঃ নািছমা খাতন কু ট ব মাঃ হােসন শরীফ 9 1708776909 তিলখািল

526 02790006058 19507911483797960 লিতফুল ফুলব এনছান উ ন 9 1910082268 তিলখািল

527 02790006059 19607911483797258 মাছাঃ শামব  বগম জিমনা খাতন রেহন হাওলাদার 9 1923737773 তিলখািল

528 02790006060 19527911483797426 মাছাঃ লাল বানু রিহমন নছা তােজল 9 1739499596 তিলখািল

529 02790006061 19537911483797764 সুিফয়া বগম উরফুল িবিব হােসম আলী হাওলাদার 9 1743972194 তিলখািল

530 02790006062 19307911483797624 মাছাঃ রােবয়া খাতন সবুরজান িবিব গহর আলী গাম া 9 1788663868 তিলখািল

531 02790006063 19627911483798031 নূরজাহান চ  বান চান খা 9 1746170627 তিলখািল

532 02790006064 19397911483798105 মান ব উরফূল িবব আ লু ম জদ হাওলাদার 9 1742432196 তিলখািল

533 02790006065 19657911483797883 ির জয়া বগম আকিলমা বগম সুলথান হাওলাদার 9 1762494201 তিলখািল

534 02790006066 19887911483796641 মাছাঃ মা বগম মাছাঃ শািফয়া বগম আ লু বােরক আকন 9 1947153112 তিলখািল

535 02790006067 19617911483796868 মেনায়ারা লাল বানু আতাহার খিলফা 9 1712213617 তিলখািল

536 02790006068 19487911483797952 মাছাঃ আেলয়া বগম জিরনা খাতন মাতাহার হাওলাদার 9 1789306864 তিলখািল

537 02790006069 19457911483796917 মাছাঃ ছােহরা খাতন সতারা বগম মা াজ উ ন 9 1842558214 তিলখািল

538 02790006070 19697911483000008 মাসাঃ হনুফা জেবদা হােতম খা 9 1745033442 তিলখািল

539 02790006071 19597911483000003 রােকয়া বগম চান ব নছাহার হাওলাদার 9 1733323892 তিলখািল

540 02790006072 19737911483798008 ফােতমা জেবদা তােহর গাজী 9 1789854549 তিলখািল

541 02790006073 19717911483798229 ফিরদা বগম ম জনা বগম মাকেলছ হাওলাদার 9 1746991889 তিলখািল

542 02790006074 19577911483798207 হােজরা খাতন হািলমন হােমজ হাওলাদার 9 1746175960 তিলখািল

543 02790006075 19627911483797547 মাছাঃ তহিমনা বগম জেহারা বগম কােছম মা া 9 1751531862 তিলখািল

544 02790006077 19707911483796769 মাছাঃ িলিল বগম আিছয়া বগম আ লু রিশদ হাওলাদার 9 1789758899 তিলখািল

545 02790006078 19697911483797807 মাছাঃ হািস বগম নুরজাহান গউসুল হক 9 1311197063 তিলখািল

546 02790006079 19677911483798121 ফিরদা বগম আিছয়া খাতন আ লু ম জদ খান 9 1787477072 তিলখািল

547 02790007113 19587911483797941 শফািল বগম জলবানু হােতম হাওলাদার 9 1729734638 তিলখািল

548 02790007116 19707911483797598 মাছাঃ িপয়ারা বগম জহরা মাঃ মানা র হাওলাদার 9 1321922823 তিলখািল

549 02790007118 19477911483798024 ফুলব জিরনা আফসার জামা ার 9 1715179791 তিলখািল

550 02790007120 19707911483798110 জাহানুর বগম আ জমন নছা মুজাহার আলী হাওলাদার 9 1314895087 তিলখািল

551 02790007121 19527911483796312 পা ল বগম হািলমা খাতন আ লু ম ান হাওলাদার 9 1772768302 তিলখািল

552 02790007122 19837911483796948 মাছাঃ শােহদা মাছাঃ চ  ভান চানঁ খা 9 1798460157 তিলখািল

553 02790012572 19657911483788609 আিম ে ছা বগম সানাব  বগম ম জদ হাওলাদার 9 1725024269 তিলখািল

554 02790012948 19607911483797999 হািছনা বগম হােসন বানু আবুল হােসম 9 1746829378 তিলখািল

555 02790015479 19557911483796967 মাছাঃ ময়না মিত নুর ভানু বগম আিল আকা র খানঁ 9 1778971395 তিলখািল

556 02790015482 19377911483797065 মাছাঃ সুিফয়া খাতন রিহেমান নছা আেফল উ ন 9 1787479306 তিলখািল

557 02790015486 19407911483797055 মাছাঃ হািলেমান ফুলবানু িহ ুর ফরাজী 9 1721369617 তিলখািল

558 02790027345 19852617695129892 মাসাঃ পারভীন আ ার মাছাঃ কুলসুম আ ার মাঃ জ ার 9 1742908187 তিলখািল

559 02790027348 19727911483798179 িবলিকছ বগম হােজরা বগম আ লু ম ান 9 1743060540 তিলখািল

560 02790027349 19787911483798146 নু বগম শফালী বগম সকা ার হাওলাদার 9 1312768673 তিলখািল

561 02790027350 19697911483000004 হািচনা ম জনা বগম মাকেলজ দফাদার 9 1781391320 তিলখািল

562 02790027351 19677911483797848 সামব  বগম ফুলব  িবিব আ লু ম জদ মাত র 9 1783100745 তিলখািল

563 02790027355 19667911483796840 িফেরাজা বগম হায়াতনেনছা নুর ইসলাম ফরাজী 9 1791394421 তিলখািল

564 02790027360 19807911483797969 নািছমা আয়ফুলী হােসন খা 9 1784562130 তিলখািল

565 02790027366 19557911483797391 মাছাঃ রােকয়া বগম জিুমনা বগম নজ ল ইসলাম 9 1763509916 তিলখািল

566 02790027367 19707911483796956 মাছাঃ তহিমনা মাছাঃ রােকয়া আজাহার আলী 9 1302888454 তিলখািল

567 02790027370 19637911483797806 জয়নব িবিব সুরাতন নছা আরেশদ আলী হাওলাদার 9 1716755962 তিলখািল

568 02790027372 19697911483796518 শফালী রানী পু  রানী ী নেগন শাখারী 9 1794649652 তিলখািল

569 02790027373 9151378412 বকুল িবিব িবিব শামব আ লু মাতােলব হাওলাদার 9 1719984086 তিলখািল

570 02790027375 19737911483796828 ববী বগম বগম মমতাজ ছােমদ মৃধা 9 1753677401 তিলখািল

571 02790027376 19757911483796568 মাছাঃ লাল বানু মাছাঃ আেনায়ারা বগম মাঃ ওসামান আলী মাত র 9 1323162588 তিলখািল

572 02790027387 19877911483796988 মাছাঃ আকিলমা মাছাঃ রািহমা খাতন আ লু হক 9 1705557448 তিলখািল

573 02790027389 19847911483798070 খািদজা কুলসুম আ ছু ছালাম ফরাজী 9 1766441573 তিলখািল

574 02790027390 19657911483798195 জেহারা বগম ফুলব হােতম আলী হাওলাদার 9 1764689582 তিলখািল



575 02790027393 19627911483797275 মাছাঃ আিমরন বগম মাছাঃ সামেছর নাহার আ লু কােদর আকন 9 1741435504 তিলখািল

576 02790027394 19607911483797928 মানব জিুমনা খাতন রেহন উ ন হাওলাদার 9 1793223710 তিলখািল

577 02790027402 19717911483796939 মাছাঃ রনু আকতার ফুলব মহ ত আলী 9 1323162640 তিলখািল

578 02790027407 19657911483797950 মােজদা বগম ছােহরা খাতন নওয়াব আলী খা 9 1714416503 তিলখািল

579 02790027408 19727911483797323 মাছাঃ ছােহরা বগম মাছাঃ সুিফয়া বগম আবুল হােসম জমা ার 9 1735032034 তিলখািল

580 02790027409 19637911483797786 মাছাঃ িফেরাজা বগম নু াহার মাতােহর আলী হাওলাদার 9 1744611644 তিলখািল

581 02790027410 19827911483797572 মাছাঃ নু াহার বগম আি য়া খাতন কা ন হাওলাদার 9 1788793257 তিলখািল

582 02790027411 19827915843283115 মাছাঃ রা জয়া বগম মেনায়ারা বগম মাঃ মকবুল হাওলঅদার 9 1740677063 তিলখািল

583 02790027412 19807911483797751 নািছমা বগম হািমদা বগম তজা র আিল হাওলাদার 9 1792812225 তিলখািল

584 02790027414 19837911483796792 িনলুফা বগম রনু বগম মন্ট আকন 9 1761987708 তিলখািল

585 02790027415 19757911483797603 মাছাঃ রিহমা আ ার মাছাঃ এেলমব অেরচ আলী মাত র 9 1304270343 তিলখািল

586 02790027418 19667911483796746 মােজদা বগম মানব  বগম লাল খান 9 1957217437 তিলখািল

587 02790027420 19607911483797093 মাছাঃ হােজরা লাল ভানু কােদর আলী হাওলাদার 9 1703444957 তিলখািল

588 02790027423 19687911483797591 মাছাঃ মমতাছ বগম জয়নব মাঃ আ লু জ ার ফরাজী 9 1766271737 তিলখািল

589 02790027424 19657911483797435 মাছাঃ পা ল বগম আেমনা খাতন আচমত আলী 9 1730618413 তিলখািল

590 02790027425 19737911483797744 ফােতমা বগম নুর জাহান বগম আ লু ম জদ 9 1323162641 তিলখািল

591 02790027444 19627911483796738 মাছাঃ হনা বগম আি য়া খাতন ছালাম আলী িসপাই 9 1738771760 তিলখািল

592 02790027464 19607911483798017 কিহনুর সানা ব তজা র হাওলাদার 9 1796944554 তিলখািল

593 02790027488 9143582188 পারিভন আিমেরান নছা মাফাে ল হােসন 9 1721370661 তিলখািল

594 02790027499 19627915843286040 িপয়ারা বগম চানঁ ব আহ দ আলী হাওলাদার 9 1310274337 তিলখািল

595 02790027512 19657911483796941 মাছাঃ আেলয়া রািবয়া আ লু গিন 9 1793229138 তিলখািল

596 02790027515 19657911483796822 মাছাঃ নুরজাহান বগম মাছাঃ ছােহরা খাতন আ লু গিন 9 1905583290 তিলখািল

597 02790027523 19707911483797469 মাছাঃ কুলসুম বগম গালভানু বগম সরাজ উ ন হাওলাদার 9 1740993241 তিলখািল

598 02790030679 19657911483797370 মাছাঃ হনুফা বগম মাছাঃ জেহারা বগম মাতাহার আলী 9 1956858748 তিলখািল

599 02790033954 19607911483798004 পা ল ির জয়া খাতন সরাজ ন হাওলাদার 9 1787489122 তিলখািল

600 02790034193 19857911483798318 মাছাঃ নাজমা বগম মাছাঃ আয়শা বগম আঃ মােলক শখ 9 1752014730 তিলখািল



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

1 02790004879 19757911435832477 নািছমা বগম আেনায়ারা বগম আ লু কােদর মু 1 1306021884 ধাওয়া
2 02790004881 19587911435831962 বগম সােমরেতা বান আ রু রহমান আকন 1 1787408660 ধাওয়া
3 02790004882 19677911435831988 ির জয়া সূয বান ছবদার িব াস 1 1757683144 ধাওয়া
4 02790004886 19687911435831069 মাছাঃ লাল ভানু জলাতন িবিব মানতাজ উ ন হাওলাদার 1 1798647947 ধাওয়া
5 02790004889 19767911435830818 জাহানারা বগম আেমনা বগম নুর মাহা দ মা া 1 1793093182 ধাওয়া
6 02790004892 19477911435832122 চা বালা পরশ মিন ল ী কা 1 1914426475 ধাওয়া
7 02790004915 19537911435832756 হািছনা বগম রা জয়া বগম আনছার 1 1748310268 ধাওয়া
8 02790004951 19477911435832459 রােকয়া বগম ফুলব কদম আলী প ান 1 1823370351 ধাওয়া
9 02790004964 19417911435830606 আেলয়া বগম হােজরা বগম আছমত আলী হাওলাদার 1 1795429042 ধাওয়া
10 02790005912 19657911435836060 শািহনুর বগম আিছয়া খাতন কােদর মা া 1 1795427567 ধাওয়া
11 02790005914 19627911435835830 জাহানারা বগম আেমনা বগম আফাজ উ ন শখ 1 1734178341 ধাওয়া
12 02790005920 19527911435835560 রািবয়া বগম মেরাজান িবিব রিহম উ ন হাওলাদার 1 1787454955 ধাওয়া
13 02790006197 19547911435000009 সিলনা বগম ময়ফুল বগম ওয়ােরজ আলী খান 1 1305542630 ধাওয়া
14 02790006203 19637911435832191 রখা রানী সানা ল ী ধাং  গাইন 1 1757677324 ধাওয়া
15 02790006208 19777911435832018 ীকৃিত রানী িবভা রানী যিতন হাওলাদার 1 1612101213 ধাওয়া
16 02790006211 19687911435000001 মহারানী গাইন লাবন  সু রী নেগ  নাথ িম ী 1 1748309937 ধাওয়া
17 02790006241 19627911435832552 আয়না মিত আহলাদী সতীশ হালদার 1 1757681295 ধাওয়া
18 02790006244 19787911435831800 আেলয়া বগম সািপয়া বগম এনােয়ত হাওলাদার 1 1766932002 ধাওয়া
19 02790006267 19577911435831037 মাছাঃ কিহনুর বগম মিরয়ম িবিব আজাহার আলী হাওলাদার 1 1757681643 ধাওয়া
20 02790006286 19727911435832582 সুিনতী রানী সািব ী রানী বাসুেদব হালদার 1 1757682038 ধাওয়া
21 02790006322 19737911435831792 জাহানারা বগম কুলসুম বগম আ লু কােদর িসকদার 1 1706677904 ধাওয়া
22 02790006324 19607911435832830 রওশনা ছিখনা খাতন আইজ ন 1 1704029143 ধাওয়া
23 02790006337 19687911435832448 চািদয়া বগম আমিরয়া খাতন আঃ ম জদ হাওলাদার 1 1727793770 ধাওয়া
24 02790006338 19657911471870651 িবলিকচ বগম করফুল হােচন হাওলাদার 1 1751497949 ধাওয়া
25 02790006340 19727911435832066 শফািল সু রী রানী িনত  র ন বপারী 1 1742078151 ধাওয়া
26 02790006358 19697911435830713 কুলছম বগম হােজরা বগম আসমত আলী ফরাজী 1 1757736932 ধাওয়া
27 02790006363 19637911435832259 আকিলমা বগম রিহমা বগম ম জদ ফরা জ 1 1722518529 ধাওয়া
28 02790006364 19477911435831094 মাছাঃ উরফুল বগম জয়নব িবিব মহ ত আলী িব াস 1 1728214033 ধাওয়া
29 02790006366 19687911435832714 তাছলীমা বগম ছােহরা বগম সকা ার আলী 1 1712272500 ধাওয়া
30 02790006367 19587911435832422 সুরাইয়া বগম সানাবান িবিব তােফল বপারী 1 1757679794 ধাওয়া
31 02790006368 19577911435832479 ফিরদা বগম কদভানু ছাবাহান ফরাজী 1 1787403497 ধাওয়া
32 02790006369 19707911435832343 সােজদা বগম ির জয়া বগম আঃ কােদর হাওলাদার 1 1741353558 ধাওয়া
33 02790006371 19697911435830716 আকিলমা বগম সুমাইয়া বগম নু ল ইসলাম হাওলাদার 1 1747690764 ধাওয়া
34 02790006378 19607911435000006 মাসাঃ ফােতমা সােমত বান িবিব আ জমল হক ফরাজী 1 1757103629 ধাওয়া
35 02790006383 19767911435830510 জাহানারা বগম নুরজাহান বগম ম জদ হাওলাদার 1 1314017925 ধাওয়া
36 02790006388 19687911435832219 সিবতা রানী িকরন বালা মনর ন সরকার 1 1823375996 ধাওয়া
37 02790006391 19657911435830574 সফালী বগম হােজরা বগম মকবুল আিল িময়া 1 1790619028 ধাওয়া
38 02790006407 19637911435830689 উদয় ভানু লাল বড়ু দিলল উ ন হাওলাদার 1 1823370425 ধাওয়া
39 02790006413 19457911435830590 মমতাজ বগম মিরয়ম বগম মাকতার কাজী 1 1785494228 ধাওয়া
40 02790006417 19447911435830542 লালব চান বড়ু আ লু খান 1 1725368970 ধাওয়া
41 02790006426 19467911435832646 মেনারা ছফুরা এেলম উ ন 1 1756297548 ধাওয়া
42 02790006433 19687911435830531 রা জয়া বগম জহরা বগম আ রু রিশদ হাওলাদার 1 1743894865 ধাওয়া
43 02790006438 19277911435000001 রওশনা বগম তারাবজান আপতার উ ন িসকদার 1 1703009433 ধাওয়া
44 02790006981 19837911423829505 নাজমা বগম হােজরা বগম মহ দ মৃধা 1 1763352473 ধাওয়া
45 02790007487 19587911435831919 কিহনুর বগম বানু বগম ইসাহাজক ফরাজী 1 1704028354 ধাওয়া
46 02790007614 19767911435830504 তাছিলমা বগম মেনায়ারা বগম আিনছ জামা ার 1 1315649585 ধাওয়া
47 02790008913 19757911435831797 সিলনা বগম করাতনেনছা মকবুল হাওলাদার 1 1311150501 ধাওয়া
48 02790008957 19647911435000005 হািদয়া বগম সুিফয়া বগম আঃ কােদর 1 1735332019 ধাওয়া
49 02790008959 19577911435832476 আি য়া খাতন ছরাতন িবিব তােমজ উ ন ফরাজী 1 1823370578 ধাওয়া
50 02790015512 19737911435832352 শিলনা বগম ফািতমা বগম রা াক কাল 1 1787392930 ধাওয়া
51 02790016135 19707911435832271 সুরাইয়া বগম মিরও বগম ছ ার হাওলাদার 1 1723849353 ধাওয়া
52 02790016265 19787911435832251 ছােহরা বগম আেলকজান বগম হািববুর রহমান 1 1315320975 ধাওয়া
53 02790016266 19677911435831049 মাছাঃ রােবয়া বগম হািকমুন নছা কলমদার আলী কান 1 1797684580 ধাওয়া
54 02790017263 19757911435831799 ফিরদা বগম রােকয়া বগম নােছর আলী হাওলাদার 1 1755465913 ধাওয়া
55 02790027531 19627911435831262 মাছাঃ পা ল বগম হািকমুে ছা বগম হােতম কাজী 1 1793722499 ধাওয়া
56 02790027549 19781590603831919 নাছিরন নাহার খািদজা বগম মাঃ দেলায়ার হােসন 1 1705619004 ধাওয়া
57 02790027558 19727911435831211 মাছাঃ আেলয়া বগম মাসাঃ ছােলহা বগম মুত এছাহাক আলী হাওলাদার 1 1758463668 ধাওয়া
58 02790027559 19707911435831273 মাছাঃ নািছমা বগম মাছাঃ হােজরা বগম মকবুল আলী হাওলাদার 1 1762095357 ধাওয়া
59 02790027560 19607911435831616 শািহনুর বগম নুর জাহান িহ ুল হাওলাদার 1 1790385798 ধাওয়া
60 02790027561 19677911435832721 ফািতমা বগম এলািচ বগম মাঃ হািনফ 1 1744993536 ধাওয়া
61 02790027562 19677911435831198 খািদজা বগম রনু মাসাঃ মান ব  িবিব মাঃ দাদন আলী িসকদার 1 1728022540 ধাওয়া
62 02790027563 19747911411802518 সাধনা রানী দািড়য়া পা ল বালা হের  নাথ দািড়য়া 1 1703556583 ধাওয়া
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63 02790027564 19697911435830576 হািছনা বগম আিছয়া খাতন তপেছর হাওলাদার 1 1761558663 ধাওয়া
64 02790027565 19687911435832707 দেলায়ারা বগম আেমনা খাতন মাছেলম খা 1 1729100339 ধাওয়া
65 02790027566 19627911435831982 ছােহরা বগম হািলমা বগম আজাহার তালুকদার 1 1755414930 ধাওয়া
66 02790027567 19587911435831018 মাছাঃ আেনায়ারা বগম কদভানু বগম আরিফন িসকদার 1 1715007998 ধাওয়া
67 02790027568 19527911435831047 মাছাঃ সতারা বগম মাছাঃ আিছয়া বগম জয়নাল আেবিদন হাওলাদার 1 1703371946 ধাওয়া
68 02790027569 19637911435832753 রােবয়া বগম ছিকনা বগম রহমান 1 1755402814 ধাওয়া
69 02790027570 19757911435832080 রনু রানী মালতী রানী শীতা নাথ 1 1871773990 ধাওয়া
70 02790027571 19637911435832494 কাজল রানী হাওলাদার চা বালা হাওলাদার িনেরাদ হাওলাদার 1 1720064336 ধাওয়া
71 02790027572 19677911435831955 কােমলা জিমলা খাতন শরজন খান 1 1755411984 ধাওয়া
72 02790027573 19567911435830579 কুলছম বগম লাল বড়ু বগম আবুল হােসম হাওলাদার 1 1323633031 ধাওয়া
73 02790027574 19487911435832808 ছতারা বগম জহরা খাতন আ াব খান 1 1718653228 ধাওয়া
74 02790027575 19687911435832738 ফািতমা বগম আেমনা বগম মাকেলজ 1 1312509249 ধাওয়া
75 02790027576 19627911435832148 মালতী রানী ি য় বালা সখানাথ খরাতী 1 1300739605 ধাওয়া
76 02790027577 19857911435841897 িব আ ার মাসাঃ ফিরদা বগম আ লু ওহাব খান 1 1710821912 ধাওয়া
77 02790027579 19717911435832064 িশখা রানী সুিশলা রানী গেনশ চ  রায় 1 1880184202 ধাওয়া
78 02790027580 19737911435830552 নু বগম আেনায়ারা বগম এসমাইল মা া 1 1791003455 ধাওয়া
79 02790027588 19797911435830996 সামসু াহার (িশউলী) মাকছদা বগম সুলতান আহাে দ হাওলাদার 1 1871878118 ধাওয়া
80 02790027589 19627911435831801 খািদজা আি য়া বগম নােজম আলী হাওলাদার 1 1743884227 ধাওয়া
81 02790027591 19722696827810393 সািহনুর হািলমা বগম আবদুল গিন হাওলাদার 1 1323431116 ধাওয়া
82 02790027592 19687911435831577 জয়নব বগম আেমনা খাতন মাসেলম সওদাগর 1 1747195896 ধাওয়া
83 02790027593 19657911435832008 পু  রানী বকুল বালা িবিপন হাওলাদার 1 1763605665 ধাওয়া
84 02790027594 19587911435830666 রশনা বগম রিহমা খাতন মাকেলছ হাওলাদার 1 1790459423 ধাওয়া
85 02790027595 19457911435000001 কাজল রানী হাওলাদার িবরা জনী হাওলাদার িবে সর হাওলাদার 1 1729380727 ধাওয়া
86 02790027596 19537911435832067 িমনতী রানী কুলু বালা িনরদ মজমুদার 1 1755461980 ধাওয়া
87 02790027597 19727911435831051 মােছাঃ ববী বগম মাসাঃ সুিম বগম আ লু কােদর িসকদার 1 1798268172 ধাওয়া
88 02790027598 19687911435832892 মাছাঃ মাকছদা বগম হােমতন নছা মুনছর আলী খান 1 1706760611 ধাওয়া
89 02790027599 19627911435831866 মাছাঃ আেনায়ারা বগম আিছয়া বগম আচমান খান 1 1721172586 ধাওয়া
90 02790027600 19702693624774883 শফালী বগম আিম ন নছা মাতাহার ব াপারী 1 1734935121 ধাওয়া
91 02790027601 19722613869000112 সফুরা বগম হায়াতন নছা মহ ত আলী 1 1315987724 ধাওয়া
92 02790027611 19577911435832543 িবভা রানী িবেনািদনী ভ  কা  হাওলাদার 1 1767478873 ধাওয়া
93 02790027612 19387911435832225 িহমাংগীনী িম ী মািন মিত বখ  হালদার 1 1794957624 ধাওয়া
94 02790027638 19631592039364258 খািদজা বগম সবুর জান নুর মাহা দ হাওলাদার 1 1799449742 ধাওয়া
95 02790029713 19587911435831278 কিহনুর বগম আয়শা খাতন আ লু খােলক উিকল 1 1677920781 ধাওয়া
96 02790029734 19577911435831067 খািদজা বগম জােবদা খাতন সয়দ আ লু আ জজ 1 1762183356 ধাওয়া
97 02790029745 19843313060740910 শাহীনুর ফুলবানু মাশেলম 1 1314018003 ধাওয়া
98 02790004562 19577911435833908 রােহলা বগম নুর ভানু আকুব আলী সরদার 2 1748207439 ধাওয়া
99 02790004770 19727911435834191 মাছাঃ িমনারা বগম মাছাঃ ছােলহা বগম ইসমাইল আকন 2 1927876237 ধাওয়া
100 02790005029 19587911435833008 আেলয়া বগম মাসাঃ আি য়া খাতন মাঃ ওয়ােজত তালুকদার 2 1823370167 ধাওয়া
101 02790005035 19657911435834066 মাসাঃ আছমা বগম তাতা বগম আলী শখ 2 1779051121 ধাওয়া
102 02790005040 19567911435833502 হািছনা বগম আমৃত মাঃ রিহম 2 1757683708 ধাওয়া
103 02790005044 19677911435834061 মাছাঃ সুিপয়া বগম জেবদা খাতন মাবােরক আলী ফরাজী 2 1718359196 ধাওয়া
104 02790005046 19657911435834645 হািছনা বগম ছােলহা বগম ওসমান আলী িসকদার 2 1766788792 ধাওয়া
105 02790005048 19627911435833592 ছােলহা বগম আি য়া আ রু রশীদ 2 1798647611 ধাওয়া
106 02790005050 19717911435833154 িপয়ারা বগম নূর জাহান বগম হােচন মৃধা 2 1775080153 ধাওয়া
107 02790005051 19427911435833643 সােহরা বগম  জিুমনা খাতন আেফজ উ ন হাওলাদার 2 1738842624 ধাওয়া
108 02790005053 19707911435833624 আিমরন বগম হািলমা বগম নেছর িব াস 2 1314546237 ধাওয়া
109 02790005055 19487911435835007 আেমনা বগম মাসাঃ গালাপজান মাঃ বােছর হাওলাদার 2 1309845662 ধাওয়া
110 02790005102 19674717554662676 আিছয়া বগম সিখনা বগম তাজ ুিসকদার 2 1757736720 ধাওয়া
111 02790005109 19667911435000005 মাকসুদা বগম তহরা বগম হােতম আলী মৃধা 2 1795428350 ধাওয়া
112 02790005119 19227911435834559 হািমদা খাতন আিছয়া বগম রিহম উ ন হাওলাদার 2 1790477808 ধাওয়া
113 02790005122 19547911435834942 হািছনা বগম সােমতবান ইউসুফ আলী িসকদার 2 1320445890 ধাওয়া
114 02790005125 19817911471875124 রািশদা ফােতমা বগম মািনক খান 2 1724497956 ধাওয়া
115 02790005127 19577911435834598 আিমরন বগম ফািতমা বগম মকবুল আলী িসকদার 2 1757676510 ধাওয়া
116 02790007029 19487911435833118 শািফয়া সােমরত ভানু আরব আিল হাওলাদার 2 1787457754 ধাওয়া
117 02790007035 19287911435835137 মাসাঃ সােমতবান বগম ফুলব তােহর িশকদার 2 1748183453 ধাওয়া
118 02790007039 19627911435831874 আেলয়া খাতন মুত হািলমা বগম আজাহার তালুকদার 2 1779439118 ধাওয়া
119 02790007040 19727911435834315 মাছাঃ শাহানাজ বগম হািলমা বগম মাকেছদ আলী ফরাজী 2 1742078236 ধাওয়া
120 02790007044 19427911435834121 মাছাঃ পা ল বগম ছিকনা বগম মর আলী হাওলাদার 2 1823370065 ধাওয়া
121 02790007049 19557911435833178 ছিফয়া বগম নুরজাহান বগম মাছেলম উ ন হাওলাদার 2 1929754913 ধাওয়া
122 02790007050 19677911435833799 তহিমনা আ ার ন জরা বগম ইউসুফ আলী গাজী 2 1703808922 ধাওয়া
123 02790007051 19667911435833531 আেয়শা বগম শাহী বগম হােমদ মু ী 2 1317654034 ধাওয়া
124 02790007065 19307911435000004 চ  বানু বকফুল িবিব মাসেলম হাওলাদার 2 1791668999 ধাওয়া
125 02790007066 19547911435833617 িপয়ারা বগম হােমতে ছা হােশম ফরাজী 2 1823376142 ধাওয়া
126 02790007293 19607911435833168 পা ল বগম গালাফজান িবিব লহাজ উ ীন িসকদার 2 1789662116 ধাওয়া



127 02790007381 19627911435834348 মাছাঃ সতারা বগম মাছাঃ ফািতমা বগম জজ আলী বয়াতী 2 1313517629 ধাওয়া
128 02790007384 19457911435834127 মাছাঃ জােম ে ছা বগম জি লা বগম আপতার ফরাজী 2 1741370077 ধাওয়া
129 02790007700 19677911435834604 মাকসুদা বগম নুরজাহান বগম ময়ন ন িসকদার 2 1735920061 ধাওয়া
130 02790008871 19567911435833441 কদবানু বগম সূযবান িবিব তােছন উ ীন গাজী 2 1325396360 ধাওয়া
131 02790008877 19677911435834506 হেলনা বগম আ জমন নছা সামছলহক হাওলাদার 2 1918435373 ধাওয়া
132 02790008907 19607911435833210 িপয়ারা কুলসুম বগম আ লু কােদর িসকদার 2 1734797806 ধাওয়া
133 02790008911 19407911435833084 আিমরন বগম সাহাতন িবিব আেফজ উ ন হাওলাদার 2 1772052020 ধাওয়া
134 02790008912 19767911435834053 মাছাঃ িমনারা বগম সািফয়া বগম আ রু রিশদ হাওলাদার 2 1310877912 ধাওয়া
135 02790008935 19547911435833301 জাহানারা বগম জিরনা িবিব আ লু গিন 2 1782500168 ধাওয়া
136 02790008954 19727911435834760 মাছাঃ মী বগম ফািতমা বগম আ লু জ ার মাত ার 2 1735836011 ধাওয়া
137 02790016153 19487911435833595 শািপয়া বগম ফুলবানু দাফন আলী 2 1323633036 ধাওয়া
138 02790016267 6902370524 সােহরা বগম উরফুল িবিব ওয়ােজত আলী তালুকদার 2 1706752576 ধাওয়া
139 02790016268 19727911435833989 মাসাঃ হািসয়া বগম জিমলা খাতন আঃ হািকম হাওলাদার 2 1795072512 ধাওয়া
140 02790016274 19677911435833907 িমনারা বগম আিমরন বগম জয়নাল গাজী 2 1729430611 ধাওয়া
141 02790016275 19587911435833327 মাছাঃ হািচনা বগম হােজরা বগম মহ ত আলী তালুকদার 2 1788294641 ধাওয়া
142 02790016276 19457911435834872 রািহমা বগম জয়ফুল হােমজ উ ন হাওলাদার 2 1715292862 ধাওয়া
143 02790016277 19587911435834511 ছােলহা বগম ফেতমা বগম হমােয়ত উ ন 2 1837843027 ধাওয়া
144 02790016278 19687911471862609 রবা বগম আিচয়া বগম মনাজ উ ন হাওলাদার 2 1752233301 ধাওয়া
145 02790016280 19637911435833614 রিহমা বগম হািকমুে ছা মকবুল হােসন 2 1751757804 ধাওয়া
146 02790016281 19637911435833135 রা জয়া বগম আেলকজান বগম সয়দ হাওলাদার 2 1927305089 ধাওয়া
147 02790016282 19517911435834780 আেলয়া বগম জয়তন নছা আজাহার আলী হাওলাদার 2 1741029450 ধাওয়া
148 02790016283 19677911435833965 মাসাঃ হািলমা বগম জাবােয়দা খাতন মাবােরক ফরাজী 2 1787179380 ধাওয়া
149 02790016284 19817911435835213 মাসাঃ ফরেদৗসী আ ার মাসাঃ পা ল বগম মাঃ ছাবান হাওলাদার 2 1703334045 ধাওয়া
150 02790016285 19827911435835618 িমনারা বগম মাসাঃ বকুল বগম আবুল হােশম হাওলাদার 2 1757676509 ধাওয়া
151 02790016286 19624616763536761 শফালী বগম সামথ বানু মাতােহর হাওলাদার 2 1747690616 ধাওয়া
152 02790016287 19757911435834841 মাসাঃ সুলতানা রা জয়া রনু বগম আবদুস ছালাম িসকদার 2 1747685898 ধাওয়া
153 02790016288 19777911411814954 িব বগম আিছয়া বগম আ লু ম জদ হাওলাদার 2 1779429086 ধাওয়া
154 02790017316 19667911435835125 মাছাঃ মােজদা বগম রােকয়া বগম মহ দ মি ক 2 1781497331 ধাওয়া
155 02790023496 19807911435834128 মাছাঃ সািহনুর বগম মাছাঃ জােম ে ছা বগম মিমন ফরাজী 2 1786081818 ধাওয়া
156 02790027526 19607911435833302 সািপয়া বগম সরবজান মাতাহার আলী মি ক 2 1726588683 ধাওয়া
157 02790027528 19317911435833195 শািফয়া হােমতন িবিব মনাজ উ ীন হাওলাদার 2 1777532999 ধাওয়া
158 02790027529 19747911435000014 মাসাঃ রনু বগম মাসাঃ সুযবান বগম মাঃ আ াব আলী হাওলাদার 2 1778069310 ধাওয়া
159 02790027530 19667911435834902 মাহামুদা বগম আেমনা খাতন আবদুল হািকম হাওলাদার 2 1306839140 ধাওয়া
160 02790027551 19622692619472689 সুরমা বগম রওশনারা বগম আশরাফ হায়দার 2 1791932240 ধাওয়া
161 02790027556 19587911435833004 মাছাঃ িশউলী বগম ছিকনা খাতন আজাহার মি ক 2 1300977201 ধাওয়া
162 02790027582 19627911435833370 নুরজাহান খানম রীতা বগম খাকন হাওলাদার 2 1729467896 ধাওয়া
163 02790027583 19791592039497982 তাছলীমা বগম ছােহরা বগম আবুল হােশম হাওলাদার 2 1924105546 ধাওয়া
164 02790027602 19897911435833013 মাছাঃ লাবলী বগম মাসাঃ জাহরা বগম মাঃ আেনছ মি ক 2 1707206391 ধাওয়া
165 02790027617 19677911435834480 মাহামুদা বগম আেনায়ারা বগম আবদুল বােরক খান 2 1786150835 ধাওয়া
166 02790027618 19627911435834262 মাছাঃ হািছনা বগম মাছাঃ শামছনাহার আ লু কােদর মৃধা 2 1750172829 ধাওয়া
167 02790027619 19674798518259296 আেমনা বগম নূরজাহান বগম জজ আলী মৃ া 2 1918571407 ধাওয়া
168 02790027621 19657911435833268 ববী বগম জাহানারা বগম হােশম হাওলাদার 2 1795120107 ধাওয়া
169 02790027622 19677911435833801 সফালী বগম সুরাতন নছা অেরছ আলী হাওলাদার 2 1799758314 ধাওয়া
170 02790027623 19627911435834336 মাছাঃ কিহনুর বগম জি লা খাতন আ ার আলী ফরাজী 2 1791703318 ধাওয়া
171 02790027624 19677911435830587 আেনায়রা বগম জেবদা খানম মােছল উ ন হাং 2 1733833889 ধাওয়া
172 02790027625 19627911435834087 মাছাঃ খািদজা বগম মাছাঃ জািমলা বগম আ লু গিন হাওলাদার 2 1749701010 ধাওয়া
173 02790027626 19607911435834786 বকুল বগম লাল ব হােসন আলী হাওলাদার 2 1731892759 ধাওয়া
174 02790027636 19744795129505909 হািসনা বগম নূরজাহান বগম িসকা ার ফরাজী 2 1794571627 ধাওয়া
175 02790029915 19627911435833581 ফিরদা বগম জয়নব মাবারক 2 1792402735 ধাওয়া
176 02790033329 19587911435833532 আেলয়া বগম আয়শা বগম গিন িসকদার 2 1775067448 ধাওয়া
177 02790033331 19687911435836007 পা ল বগম আেমনা বগম মাঃ আমজাদ হাওলাদার 2 1757046831 ধাওয়া
178 02790033661 19747911435834047 মাসাঃ রকছনা পারভীন মাসাঃ মােলকা বগম মাঃ আতাহার আলী তালুকদার 2 1319612126 ধাওয়া
179 02790033886 19737911435833111 মাকুল মিরয়ম িবিব আজাহার হাওলাদার 2 1771996209 ধাওয়া
180 02790034127 19622696406709195 ফরেদৗসী বগম জাহানারা বগম িসরাজলু হক 2 1763406817 ধাওয়া
181 02790005352 19657911435835311 মঞ্জ ু বগম আেনায়ারা বগম মা ান হাওলাদার 3 1740956051 ধাওয়া
182 02790005921 19657911435836061 শািপয়া বগম কােলা িবিব হােশম খান 3 1739959084 ধাওয়া
183 02790005925 19527911435836122 রিহমা বগম হািসনা বগম নুরেমাহা দ 3 1608126321 ধাওয়া
184 02790005929 19802698881430661 আেলয়া বগম হািকমুন নছা মকবুল পােলায়ান 3 1779272179 ধাওয়া
185 02790005931 19677911435836079 পা ল বগম নুরজাহান মত না জম মা া 3 1823370277 ধাওয়া
186 02790005933 19627911435835807 তহিমনা বগম সািফয়া বগম সিফজ উ ীন হাওলাদার 3 1759364348 ধাওয়া
187 02790005934 19497911435836325 কুলসুম বগম তারা বগম মনাজউ ন সরদার 3 1729546570 ধাওয়া
188 02790005937 19697911435835727 মাসাঃ তাছিলমা আিছয়া খাতন আ লু হািকম আকন 3 1734900988 ধাওয়া
189 02790006950 19697911435835700 রােহলা বগম জেবদা বগম করম আলী িসকদার 3 1795717061 ধাওয়া
190 02790006952 19597911435836343 আেমনা বগম সানা বগম আসয়াব আলী িসকদার 3 1748310023 ধাওয়া



191 02790006955 19477911435835709 হােজরা খাতন ছরাতন কিরম হাওলাদার 3 1757676949 ধাওয়া
192 02790006958 19677911435835361 সািহদা বগম আয়শা খাতন ইসমাইল মা া 3 1757676840 ধাওয়া
193 02790006959 19447911435000002 জাহরা বগম সােম বান আেনায়ার আলী হাওলাদার 3 1727793772 ধাওয়া
194 02790006960 19657911435836083 ফিরদা বগম লালমিত এ াজ ফরাজী 3 1315650154 ধাওয়া
195 02790006964 19567911435836123 কিহনুর বগম মেনায়ারা বগম হােতম খান 3 1748579392 ধাওয়া
196 02790006966 19477911435835766 ফািতমা বগম ফুলব মাতাে র হাওলাদার 3 1794347954 ধাওয়া
197 02790006979 19607911435835349 িপয়ারা বগম প ী িবিব ওয়ােজদ আলী 3 1739051003 ধাওয়া
198 02790007455 19777911435835499 জািকয়া বগম সিখনা জানাব আলী ফিকর 3 1756205227 ধাওয়া
199 02790007490 19597911435000004 আ জেতান নছা উরফুল বে  আলী হাওলাদার 3 1823369939 ধাওয়া
200 02790007492 19527911435835461 মেনায়ারা বগম সােম বান িহংসুল চৗিকদার 3 1798209284 ধাওয়া
201 02790007495 19477911435836357 আেলয়া বগম জয়ফুল বগম ঈমান উ ন হাওলাদার 3 1792792621 ধাওয়া
202 02790007497 19527911435836159 বকুল বগম সানা বান নূর মাহা দ হাওলাদার 3 1778966642 ধাওয়া
203 02790007701 19677911435835739 শিলনা বগম সােলহা বগম হােচন আলী সরদার 3 1729544669 ধাওয়া
204 02790008158 19687911435836229 মিলনা হাওলাদার রনু হাওলাদার সুখর ন হাওলাদার 3 1782603040 ধাওয়া
205 02790008168 19677911435835673 িকরন বালা সানাল ী যােগশ চ  িশকদার 3 1757677700 ধাওয়া
206 02790008904 19597911435000002 রােকয়া বগম আেমনা বগম আমীর আলী কাজী 3 1788648740 ধাওয়া
207 02790008908 19577911435836376 জাহানারা বগম আি য়া বগম আ রু রহমান 3 1729583118 ধাওয়া
208 02790008909 19427911435835241 রিহমা বগম ফুলবানু কদম আলী হাওলাদার 3 1771044171 ধাওয়া
209 02790016269 19851592039184934 িলমা বগম মহরজান হমােয়ত গাজী 3 1763902282 ধাওয়া
210 02790016270 19627911435835868 লাইিল বগম পা ল বগম লিতফ ফিকর 3 1792469472 ধাওয়া
211 02790016271 19677911435836056 নূরজাহান সােহরা বগম আলকাজ উ ন 3 1732958857 ধাওয়া
212 02790016272 19557911435836119 মাছাঃ সিলনা বগম খােদজা বগম জয়নাল খান 3 1720182314 ধাওয়া
213 02790016273 19687911435836263 িমনতী রানী হাওলাদার উষা রানী িবরাজ হাওলাদার 3 1300739959 ধাওয়া
214 02790027554 19577911435835501 রিহমা বগম হায়াতন মিমন উ ন হাওলাদার 3 1313517573 ধাওয়া
215 02790027578 19587911435836251 জ টলা রানী তালুকদার সুখী রানী ীনাথ িশকারী 3 1789553062 ধাওয়া
216 02790027603 19577911435835457 কুলছম বগম সােহরা বগম নুর মাহা দ হাওলাদার 3 1732051178 ধাওয়া
217 02790027605 19487911435835322 গালাপ জান ফুলব আহ ্ দ তালুকদার 3 1723218916 ধাওয়া
218 02790027609 19777911435835428 নূরজাহান বগম তাজেনহার বগম আমেজদ হােসন 3 1795797449 ধাওয়া
219 02790027610 19687911459000004 রনু বগম রােবয়া খাতন আঃ রিশদ িব াস 3 1716411031 ধাওয়া
220 02790027613 19777911435835496 দুলু বগম শামসুে ছা আউয়াল মা া 3 1724573070 ধাওয়া
221 02790027614 19627911435835528 রা জয়া বগম আি য়া আবুল হােশম 3 1775805446 ধাওয়া
222 02790027615 19627911435835305 রনু বগম আিছয়া খাতন মাসেলম আলী 3 1786686891 ধাওয়া
223 02790027634 19807911435835498 সিলনা বগম আ া ন বগম ইি স আলী হাওলাদার 3 1735229113 ধাওয়া
224 02790027639 19757911435835424 শফালী বগম ফুল মেহর কােদর হাওলাদার 3 1744651911 ধাওয়া
225 02790029714 19627911435835529 কুলসুম বগম ফুল ব জেবদ আলী পয়াদা 3 1743589733 ধাওয়া
226 02790029731 19497911435000004 নুরজাহান বগম লালব  বগম আইজ উ ন হাওলাদার 3 1781978723 ধাওয়া
227 02790029744 1900615095 শাহানাজ পারভীন আেয়শা িস কা ফখ ন তালুকদার 3 1719275709 ধাওয়া
228 02790033334 19637911435835216 হািমদা বগম হিরয়া বগম আ লু জিলল কাজী 3 1756703895 ধাওয়া
229 02790033467 19767911435836271 মানছরা বগম আিছয়া বগম আমজাদ আলী খান 3 1796279169 ধাওয়া
230 02790033887 19937911435000056 সািদয়া খাতন ফােতমা বগম জসীম হাওলাদার 3 1933773556 ধাওয়া
231 02790033894 19697911435837506 হিরয়া বগম আিমরা বগম আ লু হািকম হাওলাদার 3 1732690079 ধাওয়া
232 02790034194 19677911435835284 সিলনা বগম সরেবাজান বগম হােমজ কাজী 3 1775709873 ধাওয়া
233 02790002484 19690116095902954 খািদজা বগম হােজরা বগম হােতম শখ 4 1786081636 ধাওয়া
234 02790002485 19807911459850597 মাহামুদা বগম হােজরা িবিব নুর মাহা াদ হাওলাদার 4 1741526898 ধাওয়া
235 02790005485 19377911435837174 চ  ভানু আরব জান িবিব করম আলী খান 4 1608126341 ধাওয়া
236 02790005488 19777911435842373 হিপ বগম রােহলা বগম আ জজলু হক জমাদার 4 1767143400 ধাওয়া
237 02790005492 19677911435836556 হনুফা বগম ছেলহা আজাহার 4 1791478049 ধাওয়া
238 02790005671 19537911435837553 আেরাতী রানী উষা রানী নটবর হাওলাদার 4 1737260535 ধাওয়া
239 02790005676 19477911435837538 সািহদা বগম সরব জান িবিব হােমদ সদাগর 4 1766734492 ধাওয়া
240 02790005680 19507911435836831 কুলসুম বগম জািমনা বগম আ লু গিন 4 1741353388 ধাওয়া
241 02790005687 19407911435837487 লালব  বগম সুরাতন িবিব ছাট ডাকুয়া 4 1736874898 ধাওয়া
242 02790005693 19477911435836581 শফািল রাজীয়া আনছার 4 1705621285 ধাওয়া
243 02790005700 19607911435837329 কনক সরদীিন সুখর ন বপারী 4 1761918788 ধাওয়া
244 02790005708 19657911435836975 মাছাঃ ির জয়া বগম লাল ব  বগম আয়জ ন 4 1787189845 ধাওয়া
245 02790005715 19487911435836894 মাছাঃ বকুল নছা জয়ফুল বগম লহাজ উ ীন 4 1745623598 ধাওয়া
246 02790007162 19627911435836593 মােজদা আিছয়া আজাহার 4 1735464622 ধাওয়া
247 02790007352 19527911435837059 ফািতমা বগম নুরজাহান উ ল খানঁ 4 1757683075 ধাওয়া
248 02790007471 19497911435836872 নূরজাহান গালাপজান আয়জ ীন 4 1757717084 ধাওয়া
249 02790007476 19507911435836910 শামছ াহার সানা ব আ াফ িশকদার 4 1736012169 ধাওয়া
250 02790007479 19617911435837392 শাি  রানী পাবতী রানী কালীচরন হাওলাদার 4 1756883514 ধাওয়া
251 02790007483 19667911435000001 রিহমা বগম পিরেতান নসা মাদাে র আিল হাওলাদার 4 1309845630 ধাওয়া
252 02790007484 19527911435836573 আেনায়ারা জেবদা মাদাে র 4 1707186827 ধাওয়া
253 02790007485 19537911435836871 ফ জলা বগম ির জয়া বগম আ াবালী 4 1796279542 ধাওয়া
254 02790007486 19567911435837573 রশনা বগম চ  বানু হােসন আলী হাওলাদার 4 1748129848 ধাওয়া



255 02790007488 19537911435836779 রােকয়া বগম লালব হােমজ 4 1309389276 ধাওয়া
256 02790007489 19697911435836555 আেলা আিছয়া করামত আলী 4 1792226853 ধাওয়া
257 02790007491 19507911435836958 আিমরন নছা জহরা খাতন আচমত আলী হাওলাদার 4 1791390064 ধাওয়া
258 02790007493 19527911435837422 মিনকা রানী সুরবালা হরকুমার 4 1716521559 ধাওয়া
259 02790007494 19467911435836977 মেনায়ারা বগম আয়ফুল িবিব জজালী গাজী 4 1785915489 ধাওয়া
260 02790007496 19667911435837584 জােয়দা বগম হােজরা বগম নুর মাহা দ হাওলাদার 4 1315456670 ধাওয়া
261 02790007498 19617911435837560 তলসী রাণী পূন ল ী ীনাথ হাওলাদার 4 1311647423 ধাওয়া
262 02790007499 19397911435837398 শাভা রানী নবল ী দািরকানাথ গামা া 4 1735464619 ধাওয়া
263 02790007641 19707911435837387 রাধা রানী িবমালা ল ী কা  গাইন 4 1729714951 ধাওয়া
264 02790007644 19637911435836480 রািবয়া বগম ছয়ফুল কালু খা 4 1787550327 ধাওয়া
265 02790008288 19697911435836559 রনু ছােহরা সকা ার 4 1712377323 ধাওয়া
266 02790008863 19787911435836925 মায়া বগম গাল ভানু আনছার আলী 4 1734424889 ধাওয়া
267 02790008903 19597911435836954 মেনায়ার বগম নগাবান িবিব নুর মাহা দ হাওলাদার 4 1748332453 ধাওয়া
268 02790015542 19587911435836791 মাকুল বগম আেমনা আ জজ 4 1755416723 ধাওয়া
269 02790016143 19637911435837390 মালতী রানী বলকা রানী অতল বাওয়ালী 4 1777531999 ধাওয়া
270 02790016695 19627911435837817 ভাতী রাণী নু  রাণী মনহর চ  শীল 4 1744553555 ধাওয়া
271 02790016705 19677911435836592 রনু রািবয়া দিলল উ ন 4 1745075984 ধাওয়া
272 02790016708 19807911435838773 রিহমা বগম বকফুল বগম আ লু ম জদ হাওলাদার 4 1705921745 ধাওয়া
273 02790017285 19607911435836839 রশনা বগম আিছয়া বগম অেহজ ন 4 1773446741 ধাওয়া
274 02790017289 19617911435837484 রািশদা বগম ফুল বানু বগম ম ান জমা ার 4 1734767546 ধাওয়া
275 02790017291 4652437965 রনু বগম আেলয়া বগম সুতলাত হাং 4 1787503593 ধাওয়া
276 02790017294 19607911435837551 রানী বগম বকুল বগম নুরমহ দ মৃধা 4 1731647989 ধাওয়া
277 02790017295 19807911435836740 িহরন বগম আিমরন হযরত আলী 4 1748185854 ধাওয়া
278 02790017297 19617911435836887 রােকয়া বগম আেনায়ারা খাতন আ রু রিশদ িশকদার 4 1866106084 ধাওয়া
279 02790017298 19707911435836602 মেহ ন নছা আিমেরান নছা মাঃ নূ ল ইসলাম মৃধা 4 1777466951 ধাওয়া
280 02790027553 19637911435836460 আিমেরান ময়না মাহাজ উ ন 4 1792323374 ধাওয়া
281 02790027557 19802611280882674 লািখ বগম ফিরদা বগম মা ফা খ কার 4 1776358275 ধাওয়া
282 02790027604 19567911435836509 মােলকা বগম কুলসুম বগম আ লু ম জদ হাওলাদার 4 1628067911 ধাওয়া
283 02790027630 19663313054722162 মাসাঃ সিলনা আ ার ছােলহা খাতন আজাহার আলী 4 1308819054 ধাওয়া
284 02790027632 19617911435836498 ফিরদা হািলমা আঃ ছ ার মৃধা 4 1752305923 ধাওয়া
285 02790027633 19707911435836468 রােকয়া বগম শােমত  বান খিবর উ ন 4 1792321055 ধাওয়া
286 02790027637 19677911435836565 আেলয়া লালমন জালাল উ ন 4 1747728992 ধাওয়া
287 02790029724 8236160050 রািশদা বগম হািমদা খাতন দাদন আলী শাহ 4 1742100651 ধাওয়া
288 02790030003 2395547587 সু িচ রানী পু  রানী জড়ুান হাওলাদার 4 1729431300 ধাওয়া
289 02790030006 19857911435833059 মু ী আ ার রািহমা বগম মাঃ নু ল ইসলাম হাওলাদার 4 1733652649 ধাওয়া
290 02790032560 19837911435833429 মাছাঃ হািমদা বগম আয়শা খাতন আনছার উ ীন 4 1715478509 ধাওয়া
291 03790017168 19777911435836891 সািহনুর বগম আেনায়ারা বগম বােরক ফিকর 4 1706215291 ধাওয়া
292 02790034128 19637911435836960 ছােহরা বগম আিছয়া বগম রিফউ ীন হাওলাদার 4 1778576469 ধাওয়া
293 02790034129 4202386175 আেলয়া বগম জেবদা মাতাহার হাং 4 1710740279 ধাওয়া
294 02790002897 19607911435838355 মাছাঃ ফািতমা বগম হািলমা বগম বাহার উ া হাওলাদার 5 1746308164 ধাওয়া
295 02790006977 19787911435838579 খািদজা বগম মা জদা বগম ওয়ােজদ আলী হাওলাদার 5 1729593852 ধাওয়া
296 02790007067 19727911435838175 সুরমা বগম ির জয়া বগম আলকাজ হাওলাদার 5 1780233075 ধাওয়া
297 02790007068 19627911435838687 ফুলমিত জিুমনা খাতন লহাজ উ ীন মৃধা 5 1742523922 ধাওয়া
298 02790007069 19657911435837775 লাইলী বগম জিুমনা খাতন লহাজ উ ন মৃধা 5 1320445972 ধাওয়া
299 02790007070 19727911435838025 শািহনুর আমিরয়া বগম আ সু সাবাহন হাওলাদার 5 1747428650 ধাওয়া
300 02790007071 19487911435837844 যেশাদা রানী িবে া রানী মেনাহর হাওলাদার 5 1709144378 ধাওয়া
301 02790007072 19427911435837813 সুরবালা িবলািস রানী ী নাথ শীল 5 1757680559 ধাওয়া
302 02790007073 19477911435837666 মাছাঃ মেনায়ারা বগম সুরাতন নছা আিমর আলী কিবর 5 1735504888 ধাওয়া
303 02790007074 19857911435838039 হািসনা বগম সানাব আ াব আলী িশকদার 5 1757726934 ধাওয়া
304 02790007075 19727911435837928 আেলা রানী কেমািদনী রানী সুের  নাথ দ জ 5 1796661307 ধাওয়া
305 02790007076 19687911435838586 দুলু বগম আেমনা খাতন তজ র কিবরাজ 5 1757717589 ধাওয়া
306 02790007077 19657911435837771 িমেসস িফেরাজা বগম মৃধা গােলনুর বগম আমেজদ হাং 5 1748087428 ধাওয়া
307 02790007287 19587911435837758 ঊষা রাণী বল মাত ীনী ম ল ধীেরন ম ল 5 1608126298 ধাওয়া
308 02790007288 19777911435838061 খািদজা বগম লালব আয়জ  আকন 5 1723402585 ধাওয়া
309 02790007289 19577911435838176 সতারা বগম আেবজান সিফজ ন 5 1703184035 ধাওয়া
310 02790007295 19627911435838761 হািলমা খাতন লালমতী আসমত আলী খান 5 1738132374 ধাওয়া
311 02790007297 19797911435837869 জা া বগম িদলারা বগম মাফাে ল হাওলাদার 5 1708379854 ধাওয়া
312 02790007299 19777911435838285 মঞ্জ ুরানী িললা রানী নকুল শীল 5 1745974737 ধাওয়া
313 02790007300 19627911435838377 হিরয়া বগম এজাতন আতাহার আকন 5 1727577606 ধাওয়া
314 02790007301 19577911435838379 হািচনা বগম আেনায়ারা আ লু গিন হাওলাদার 5 1753129831 ধাওয়া
315 02790007303 19607911435838504 তহিমনা বগম নছরা জয়ন ী হাওলাদপার 5 1739223526 ধাওয়া
316 02790007304 19437911435837663 ছরােতান নছা পি  িবিব আসমত আলী 5 1788202733 ধাওয়া
317 02790007334 19177911435838329 আেমনা বগম লালমন িবিব ফয়জ ন হাওলাদার 5 1323633043 ধাওয়া
318 02790007337 19377911435837729 মাতাংগীিন রানী কািমনী রানী ভীম হাওলাদার 5 1712413551 ধাওয়া



319 02790007340 19387911435838548 হািকমন নছা উরফুল হাচন আলী িময়া 5 1823374930 ধাওয়া
320 02790007343 19627911435837668 রােহলা বগম সবুর জান িবিব ফয়জল আলী 5 1775244369 ধাওয়া
321 02790007345 19637911435838359 আকিলমা বগম আিম ন নছা মাঃ আলকাজ ফিকর 5 1790211831 ধাওয়া
322 02790007347 19697911435838076 িপয়া বগম সুিপয়া বগম মুত হযরত আলী হাওলাদার 5 1791530250 ধাওয়া
323 02790007348 19537911435837731 িমলন রানী ময়ন মিত মেহ নাথ হাওলাদার 5 1300215969 ধাওয়া
324 02790007351 19697911435838417 িমেসস ফিরদা বগম সানাব  বগম মাহা দ আলী িব াস 5 1741031355 ধাওয়া
325 02790007618 19677911435838498 আেলয়া শামসুনাহার আইউব আলী 5 1776562480 ধাওয়া
326 02790008960 19567911435837654 িনভা রানী সািব ী িনবারন দ জ 5 1760292442 ধাওয়া
327 02790016692 19672694265775910 রৗশন আরা রােবয়া বগম মািমন উ ন 5 1774936918 ধাওয়া
328 02790016736 19707911435838254 রমা বগম জরাতন িবিব মনাজ আকন 5 1779352290 ধাওয়া
329 02790016738 19677911435838350 িফেরাজা বগম রােহলা বগম আ লু খান 5 1792428259 ধাওয়া
330 02790016740 19637911435837633 এলািচ বগম হােজরা বগম হােমদ ফিকর 5 1724479017 ধাওয়া
331 02790016743 19607911435838526 আেলয়া বগম রােহলা বগম কতাব আলী 5 1799514749 ধাওয়া
332 02790016749 19827911435838383 লাবনী বগম রা জয়া খাতন আ লু আলী 5 1307501102 ধাওয়া
333 02790027555 19597911435838381 মেনায়ারা বগম আিছয়া খাতন রেফজ উ ন 5 1784805318 ধাওয়া
334 02790027581 19804218440504847 গালাপী শীল মালতী শীল ঊেমশ শীল 5 1788872351 ধাওয়া
335 02790027606 19677911435838030 মাছমা বগম ন জেরান নছা খিললুর রহমান হাওলাদার 5 1729625317 ধাওয়া
336 02790027607 19727911435838541 িপয়া আ ার কুলছম সিফজ উ ন 5 1723230376 ধাওয়া
337 02790027608 19777911435838055 পা ল বগম সািপয়া বগম িসকা ার হাওলাদার 5 1729632978 ধাওয়া
338 02790027635 19577911435837655 ফািতমা বগম গাল ব আ লু কােদর হাওলাদার 5 1728747523 ধাওয়া
339 02790031469 19657911435838040 হািসয়া খানম সতারা বগম ম জদ তালুকদার 5 1818688849 ধাওয়া
340 02790004063 19377911435839298 গালাপফুল লাল ব  িবিব আবদুর রহমান মৃধা 6 1795364672 ধাওয়া
341 02790004069 19577911435840648 আকিলমা বগম জমুিবলা মঈনু ন 6 1725646553 ধাওয়া
342 02790004074 19587911411806155 মমতাজ ময়মন নছা মবত আলী হাওলাদার 6 1757677847 ধাওয়া
343 02790004104 19627911435840611 মেনায়ারা খানম লালেমান হােতম হাওলাদার 6 1823371863 ধাওয়া
344 02790004123 19827911435839331 চায়না রানী আভা রানী অমূল  কুমার দ 6 1320445956 ধাওয়া
345 02790004137 19467911435839079 শাহা বানু জ াত খাতন মেফজ উ ীন হাওলাদার 6 1765008182 ধাওয়া
346 02790004143 19377911435839883 জিরনা বগম জহরা খাতন ফজলুল রহমান 6 1776695466 ধাওয়া
347 02790004147 19597911435839277 মেনারা বগম জয়ফুল িবিব ফজলুল হক ফরা জ 6 1838375857 ধাওয়া
348 02790004151 19477911435839344 রািহমা বগম লালবড়ু হাসাইন ফরাজী 6 1755322442 ধাওয়া
349 02790004155 19677911435839896 হাওয়া বগম ছহরা খাতন আ লু গিন হাওলাদার 6 1757727230 ধাওয়া
350 02790004161 19577911435839782 রনু বগম সানা ব বে  আলী হাওলাদার 6 1734580795 ধাওয়া
351 02790004163 19627911435840563 নাজমা বগম শািহনুর বগম ছােমদ খিলফা 6 1756223364 ধাওয়া
352 02790004172 19527911435839639 কুলসুম বগম গালবানু বগম আসমত আলী হাওলাদার 6 1785927463 ধাওয়া
353 02790004182 19627911435840587 গৗির রাণী চা  বালা রােজ  দাস 6 1728386568 ধাওয়া
354 02790004236 19517911435839070 জেবদা বগম গালবানু ছ  ুহাওলাদার 6 1726229261 ধাওয়া
355 02790004237 9145477643 সািফয়া খাতন রািহমা বগম শওকত আলী 6 1823371810 ধাওয়া
356 02790004238 19627911435839798 মাকছদা বগম আিছয়া বগম ছােয়দ িবশ্ব্বাস 6 1746946616 ধাওয়া
357 02790004239 19607911435839226 আিমেরান বগম নুরজাহান বগম মুজাহার মাত র 6 1795458063 ধাওয়া
358 02790004243 19577911435839869 ফিরদা বগম সুিফয়া খাতন লিতফ কিবরাজ 6 1757683385 ধাওয়া
359 02790004246 19677911435838969 তাছিলমা বগম জােমনা খাতন হমােয়ত 6 1764044092 ধাওয়া
360 02790004249 19827911435839034 হপী বগম আেলম ব শাহজাহান সরদার 6 1791279986 ধাওয়া
361 02790004251 19657911435839483 শািপয়া বগম বলা বগম লিতফ িসকদার 6 1747428600 ধাওয়া
362 02790004254 19607911435839316 যুিথকা বালা কমলা রানী কািলপদ হালদার 6 1792295042 ধাওয়া
363 02790004257 19677911435839856 আেলয়া বগম আেনায়ারা বগম আজাহার হাওলাদার 6 1823369820 ধাওয়া
364 02790004261 19527911435839657 মেনায়ারা বগম সানাবান বগম নােজম হাওলাদার 6 1795269492 ধাওয়া
365 02790004263 19377911435839523 আিমনা বগম জিমনা বগম রাজআলী িসকদার 6 1750420276 ধাওয়া
366 02790004266 19727911435840664 হেলনা খাতন আি য়া খাতন আয়নাজ উ ীন 6 1795456127 ধাওয়া
367 02790004269 19647911435839812 ছরাতন নছা সয়দুে ছা আতাহার ফরাজী 6 1757683412 ধাওয়া
368 02790004273 19777911435839117 িপয়া বগম ছােলয়া বগম আলী আকন 6 1823375271 ধাওয়া
369 02790007420 19527911435839626 পা ল বালা সুখী াদ বপারী 6 1744230492 ধাওয়া
370 02790008172 19607911435839036 ফািতমা বগম ফুল মেহর মহ ত আলী িসকদার 6 1718984265 ধাওয়া
371 02790008177 19827911435839047 িমনারা বগম জােমনা বগম হমােয়ত হাওলাদার 6 1777323246 ধাওয়া
372 02790008867 19597911435839381 জােহদা বগম ছােলয়া বগম আবদুল গিন 6 1728667409 ধাওয়া
373 02790008868 19777911435839878 হােজরা বগম সিখনা বগম ওয়ােজদ আলী হাওলাদার 6 1751493993 ধাওয়া
374 02790008881 19697911435840588 িশখা রানী শ ামলা রানী ওেপন দাস 6 1745464896 ধাওয়া
375 02790008902 19627911435838998 রনু বগম ফুলব কদম আলী হাওলাদার 6 1777448914 ধাওয়া
376 02790016149 19657911435839285 দুিলয়া বগম মােলকা বগম খােলক মৃধা 6 1729676800 ধাওয়া
377 02790017149 19627911435838997 হােজরা বগম জয়নব িবিব ম জদ িসকদার 6 1751123804 ধাওয়া
378 02790017151 19677911435839337 িমনারা বগম ছতারা বগম আ লু হািমদ হাওলাদার 6 1729407463 ধাওয়া
379 02790017249 19637911435838964 মােজদা বগম আিছয়া খাতন চরাগ আলী হাওলাদার 6 1705072760 ধাওয়া
380 02790017252 19607911435000003 মাসাঃ মমতাজ বগম মাসাঃ হােজরা বগম জিহ ল ইসলাম 6 1775998787 ধাওয়া
381 02790017254 19727911435839496 হািছনা বগম নয়াব  বগম শামেছল হক মধৃা 6 1764448674 ধাওয়া
382 02790017259 19727911435839021 ফিরদা বগম আেনারা বগম হােসম মি ক 6 1742307235 ধাওয়া



383 02790022547 19557911435838733 বকুল বগম নুরজাহান িবিব আঃ হােমদ কাজী 6 1921933412 ধাওয়া
384 02790027533 19627911435839386 জাহানারা বগম জহরা বগম খিলল মি ক 6 1783960518 ধাওয়া
385 02790027534 19727911435839108 চা  বালা লিলতা নাথ মুকু  নাথ 6 1771325837 ধাওয়া
386 02790027535 19577911435839824 কুলসুম বগম আেমনা খাতন আ লু হিকম হাওলাদার 6 1723211707 ধাওয়া
387 02790027537 19637911435839357 িবউ ট বগম সামছন নাহার রওন আিল খান 6 1741695312 ধাওয়া
388 02790027538 19707911435839356 মেনায়ারা বগম হািছনা বগম এছাহাক আলী জামা ার 6 1795691082 ধাওয়া
389 02790027539 19627911435838985 ছােহরা বগম পািখ িবিব মিমন মু ী 6 1736231838 ধাওয়া
390 02790027540 19627911435839158 পা ল বগম আিছয়া বগম আ লু রহমান হাওলাদার 6 1721650802 ধাওয়া
391 02790027541 19587911435838970 কিহনুর বগম হােজরা খাতন মকবুল খান 6 1729498095 ধাওয়া
392 02790027543 19757911435839664 িপয়ারা বগম উরফুল বগম হােমজ উ ীন িসকদার 6 1726756355 ধাওয়া
393 02790027544 19727911435840517 মঞ্জ ুরানী সািব ী রানী মুক  চ  দাস 6 1751235267 ধাওয়া
394 02790027545 19607911435000015  ফািতমা বগম রিহমুন নছা হােমজ উ ন খান 6 1790618696 ধাওয়া
395 02790027546 19777911435839892 রােহলা বগম ফািতমা বগম রহমান মা া 6 1738430517 ধাওয়া
396 02790027547 19697911435839382 িপয়ারা বগম রােবয়া বগম সকা ার আলী হাওলাদার 6 1707667531 ধাওয়া
397 02790027548 5995849451 সুখী বগম খািদজা বগম মাফাে ল হােসন 6 1792193311 ধাওয়া
398 02790029715 19597911435839105 খািদজা বগম গােলজান নু ল ইসলাম 6 1729770074 ধাওয়া
399 02790029716 19677911435839078 মিরয়ম বগম কুলসুম বগম আ লু ম জদ 6 1311342611 ধাওয়া
400 02790029717 19717911435839530 িনলুফা বগম হনুফা বগম গফফার তালুকদার 6 1734140279 ধাওয়া
401 02790029718 19597911471869373 রিহেমান আিমনা খাতন আবদুল আ জজ হাওলাদার 6 1309167027 ধাওয়া
402 02790029719 5533210836 শফালী বগম ফুলমন িবিব সানামু ী মৃধা 6 1756321455 ধাওয়া
403 02790029720 19757911435839837 ছােহরা বগম চানব মাহা াদ মুস্সী 6 1714439436 ধাওয়া
404 02790029729 19597911435839838 শফালী বগম লাল ব মাবােরক আলী হাওলাদার 6 1716843533 ধাওয়া
405 02790031595 19657911435834571 হাওয়া বগম নুর ভানু মইন উ ন িসকদার 6 1962475983 ধাওয়া
406 02790032127 19677911435839627 জািকয়া বগম সািফয়া বগম ইসমাইল হাওলাদার 6 1789159715 ধাওয়া
407 02790032556 19527911447772248 তারাবানু বগম তাকাপজান িবিব রিহম উ ন হাওলাদার 6 1323985350 ধাওয়া
408 02790033343 19657911435839290 আফেরাজা হািলম আি য়া বগম মাফােছন উ ন হাওলাদার 6 1739680724 ধাওয়া
409 02790033888 6911659156 মাসাঃ ববী সফালী বগম মাঃ আঃ ম জদ 6 1759209223 ধাওয়া
410 02790033889 19777911435839130 হাওয়া িবিব হািলমা বগম জ ার ব াপারী 6 1755021791 ধাওয়া
411 02790033890 19733022918168889 িমনারা বগম জয়নব িবিব আবদুল ম জদ হাওলাদার 6 1797347887 ধাওয়া
412 02790033895 19437911435832765 ছােহরা বগম উরফুল মাছেলম 6 1784875489 ধাওয়া
413 02790034130 19637911435840527 ক না রাণী পু  রাণী রােজ  দাস 6 1766287108 ধাওয়া
414 02790005379 19337911435840828 রসনা ফােতমা বগম মবতালী হাওলাদার 7 1323633231 ধাওয়া
415 02790005380 19437911435841602 মাসাঃ রােবয়া বগম আ জতন নছা মেহর আলী 7 1757685054 ধাওয়া
416 02790005381 19827911471867307 মাছাঃ লািক বগম চান ব আবদুল আ জজ হাওলাদার 7 1741465259 ধাওয়া
417 02790005382 19467911435840857 রােকয়া কুিডব মাদাে র হাওলাদার 7 1823369860 ধাওয়া
418 02790005383 19577911435841406 আেলয়া বগম মাহরজান িবিব মুজাফ্ফার আলী তালুকদার 7 1608126208 ধাওয়া
419 02790005384 19657911435841397 হািস বগম রােবয়া বগম আেনায়ার হক মা া 7 1746804778 ধাওয়া
420 02790005385 19727911435841682 মাছাঃ নািছমা বগম মাছাঃ আেলয়া বগম মাঃ ইউছব আলী িসকদার 7 1792213567 ধাওয়া
421 02790005386 19387911435841706 রািবয়া বগম জােমনা ইঈল হাওলাদার 7 1787147970 ধাওয়া
422 02790005387 19927911411000030 মা ফা বগম সুরমা বগম মাঃ সিহদ হােসন 7 1816942323 ধাওয়া
423 02790005388 19577911435842028 আকুল বালা মায়া ল ী মনর ন সাধক 7 1608126300 ধাওয়া
424 02790005389 19677911435842864 দুলু বগম রােবয়া খাতন কােশম আলী তালুকদার 7 1785913102 ধাওয়া
425 02790005391 19607911435841201 মাহামুদা বগম নূর নাহার বগম মাকেছদুর রহমান হাওলাদার 7 1748183961 ধাওয়া
426 02790005393 19777911435841767 হমা রানী বপারী আকুল বালা হিরবর হাওলাদার 7 1730487523 ধাওয়া
427 02790005395 19737911435841314 ক না ম ল মিনকা রানী মেনা ন হাওলাদার 7 1746946588 ধাওয়া
428 02790005396 19667911435840958 সািফয়া বগম লাল বু সজদীন হাওলাদার 7 1771485395 ধাওয়া
429 02790005397 19637911435841362 শাি  রানী সীতাল ী দিব নাথ িসকদার 7 1705385862 ধাওয়া
430 02790005398 19692610457009925 হনা বগম কিহনর বগম নূ  ইসলাম সপাহী 7 1741506651 ধাওয়া
431 02790005399 19437911435840891 আেনায়ারা বগম চান বড়ু মা াজ উ ন খান 7 1323633234 ধাওয়া
432 02790005400 19807911435840932 নাজমা বগম আিছয়া বগম গিন হাওলাদার 7 1318898977 ধাওয়া
433 02790005401 19707911435841568 মাসাঃ রনু বগম মাসাঃ আিছয়া বগম মাঃ আঃ আলী হাওলাদার 7 1408235445 ধাওয়া
434 02790005402 19607911435840907 ছতারা বগম ব জান িবিব আ লু গনী হাওলাদার 7 1724430351 ধাওয়া
435 02790005404 19627911435840862 ফািতমা বগম আি য়া বগম হােসম হাওলাদার 7 1763900713 ধাওয়া
436 02790005405 19717911435840831 সািহদা বগম ির জয়া বগম সকা ার আলী হাওলাদার 7 1744358000 ধাওয়া
437 02790005406 19617911435841926 মাছাঃ তাছিলমা বগম মাসাঃ আি য়া খাতন মাঃ আেফল  হাওলাদার 7 1308332068 ধাওয়া
438 02790005407 19607911435841386 সুশীলা রানী চা বালা রােজ  নাথ ঢািল 7 1757679567 ধাওয়া
439 02790005408 19807911435840781 ডািলম ছােলহা বগম আ লু জ ার হাওলাদার 7 1823375679 ধাওয়া
440 02790005409 19477911435841967 মাছাঃ শফালী বগম মাসাঃ ময়না িবিব কােসম উ ন হাওলাদার 7 1757692816 ধাওয়া
441 02790005410 19637911435840821 আেলয়া বগম ছরাত বানু কা ন আলী তালুকদার 7 1761429519 ধাওয়া
442 02790005411 19737911435840917 মাহাফুজা জাহানারা এনােয়ত হােসন 7 1732560499 ধাওয়া
443 02790005412 19767911471867553 সােজদা বগম লুৎফুে ছা মাহাবু জামা ার 7 1761370531 ধাওয়া
444 02790006092 19447911435841365 সুিনতী বালা বলকা সু রী শারদ হাওলাদার 7 1703557051 ধাওয়া
445 02790007158 19597911435841965 মাছাঃ িফেরাজা বগম মাসাঃ রােবজান মাঃ হােসম ফরাজী 7 1726237122 ধাওয়া
446 02790007629 19707911435840778 নাজমা িপয়ারা বগম দাদন আলী শাহ 7 1751012192 ধাওয়া



447 02790007664 19657911435841797 ভাতী রানী বড়াল মঞ্জ ুরানী ঢালী মিত লাল ঢালী 7 1757806188 ধাওয়া
448 02790008176 19637911435841595 মাসাঃ রািশদা বগম মাসাঃ আেনায়ারা বগম এছাহাক হাওলাদার 7 1715334624 ধাওয়া
449 02790008900 19477911435840919 মেনায়ারা খাতন আেমনা খাতন মা ার গাজী 7 1751301705 ধাওয়া
450 02790008906 19697911435843462 লুতফুনেনছা খােদজা বগম মাঃ নু ল ইসলাম খান 7 1316022711 ধাওয়া
451 02790008934 2395642560 িফেরাজা বগম ফািতমা এছাহাক 7 1725921162 ধাওয়া
452 02790008962 19507911435842016 িবভা রানী সােনকা রানী গেনশ চ  বরাগী 7 1751497774 ধাওয়া
453 02790016138 19627911435841518 মাসাঃ সািহদা বগম মাসাঃ ফােতমা বগম আঃ কােদর হাওলাদার 7 1746248979 ধাওয়া
454 02790016254 19777911435841142 মােজদা বগম সািফয়া বগম মাঃ ইসমাইল হাওলাদার 7 1747521799 ধাওয়া
455 02790017271 19627911435841964 মাসাঃ ফিরদা বগম লাল বড়ু মাঃ সইজ  হাওলাদার 7 1792316054 ধাওয়া
456 02790017273 19627911435841619 মাসাঃ আেলয়া বগম মাঃ তাকাবজান িবিব মুজাহার আলী হাওলাদার 7 1706641832 ধাওয়া
457 02790017274 19717911435841527 মাছাঃ মাসুদা বগম হািলমা বগম হােমজ উ ন হাওলাদার 7 1304276242 ধাওয়া
458 02790017275 19597911435841625 মাসাঃ ফ জলা বগম মিরয়ম বগম লহাজ ন হাওলাদার 7 1720229968 ধাওয়া
459 02790017276 19587911435843356 মমতাজ বগম আি য়া খাতন আ লু মিতন হাওলাদার 7 1742414758 ধাওয়া
460 02790017279 19761590603821525 জািরনা বগম হােজরা বগম ছয়দুল শখ 7 1756025164 ধাওয়া
461 02790017281 19831592039147291 িব বগম িপয়ারা বগম দাদন আলী শাহ 7 1319612574 ধাওয়া
462 02790018409 19787911435840954 কিহনুর বগম ছােলহা বগম হােসম হাওলাদার  7 1300694377 ধাওয়া
463 02790027550 19617911435841400 কিনকা রানী বলকা রানী যাদব চ  িম 7 1749543375 ধাওয়া
464 02790027552 19787911435841539 মাসাঃ হাওয়া বগম হােজরা বগম আবুল হােসম হাওলাদার 7 1744207056 ধাওয়া
465 02790027584 19607911435842087 রনু বগম আিছয়া বগম আজাহার খান 7 1747728659 ধাওয়া
466 02790027585 19847911435000021 মাসাঃ খািদজা বগম জাহানারা বগম মাঃ আেমজদ হাওলাদার 7 1741404754 ধাওয়া
467 02790027586 19847911435841512 মাসাঃ ঝরনা বগম মাসাঃ ছরাইয়া বগম মাঃ সােয়দ আলী 7 1733904469 ধাওয়া
468 02790027587 19667911435841108 সািব ী আয়না মেহ  ম ল 7 1795117647 ধাওয়া
469 02790032130 19577911435841915 মাসাঃ ফিরদা বগম মাসাঃ আিচয়া খাতন মাঃ শিফজ ন মি ক 7 1726914984 ধাওয়া
470 02790033333 19627911435843785 ফ জলা বগম সােমরত রওন মাল 7 1780708054 ধাওয়া
471 02790033504 19843012960311217 হাসেন আরা সােবরা বগম আবদুল হািকম 7 1984122398 ধাওয়া
472 02790033506 19657911435841304 ি য় বালা বনুবালা মেহ  বড়াল 7 1712281802 ধাওয়া
473 02790034131 19737911435841037 মাসুদা বগম রােকয়া বগম নছার আলী হাওলাদার 7 1704951800 ধাওয়া
474 02790005709 19777911435842395 জাহানারা বগম সানাব মর আলী ফরাজী 8 1756437686 ধাওয়া
475 02790005712 19497911435842285 িফেরাজা বগম আেমনা খাতন ইসমাইল জামা ার 8 1739146954 ধাওয়া
476 02790005717 19577911435842877 তহিমনা বগম ময়মুন নছা মাহা দ হাওলাদার 8 1823369572 ধাওয়া
477 02790005720 19497911435843348 সুিফয়া বগম ফুল ভানু মুজাহার আলী খান 8 1756869600 ধাওয়া
478 02790005723 19677911435842896 সুিফয়া বগম জবুাইদা খাতন সকা ার মৃধা 8 1823371953 ধাওয়া
479 02790005725 19707911435843187 হােজরা খাতন খািদজা আউব আলী হাওলাদার 8 1742623636 ধাওয়া
480 02790005729 19677911435842566 িকরনী বালা সর তী লাল মাহন হাওলাদার 8 1855772724 ধাওয়া
481 02790005731 19577911435842430 হািছনা বগম জেবদা খাতন ম জদ শরীফ 8 1315320732 ধাওয়া
482 02790005735 19527911435842981 গােলনুর বগম জাহানারা বগম গিন িসকদার 8 1823370472 ধাওয়া
483 02790005739 19427911435843397 সুমিত রানী মালদা সু ারী দয়াল হাওলাদার 8 1823373543 ধাওয়া
484 02790005742 19667911435843106 শািহদা বগম ির জয়া বগম জালাল মৃধা 8 1787289755 ধাওয়া
485 02790005745 19587911435842734 আভা রানী সতাি নী িনেরাদ কিবরাজ 8 1757679556 ধাওয়া
486 02790005750 19677911435842270 মিরয়ম বগম জেবদা বগম আলকাজ িময়া 8 1782507568 ধাওয়া
487 02790005755 19627911435842356 স া রানী মাতাংগীিন মেহ  ম ল 8 1762531790 ধাওয়া
488 02790005760 19677911435843056 তহিমনা বগম সােলহা নছার উ ন 8 1823369943 ধাওয়া
489 02790005764 19827911435000010 নুসুরা বগম লুৎফােন া লিতফ মৃধা 8 1792518691 ধাওয়া
490 02790005766 19697911435842599 অ না রানী সুমতী রানী মাধব ঘরামী 8 1792468633 ধাওয়া
491 02790005769 19827911435843207 মরী বগম কেতার িবিব আঃ কিরম হাওলাদার 8 1771046793 ধাওয়া
492 02790005778 19677911435842303 স া রানী দীন মিন অন  িসকদার 8 1307628991 ধাওয়া
493 02790005781 19507911435842641 লাবান  রানী সুমতী রানী কৃ কা  িম ী 8 1741526417 ধাওয়া
494 02790005784 19757911435842283 হািলমা বগম সুিপয়া বগম রিশদ হাওলাদার 8 1789119655 ধাওয়া
495 02790005787 19617911435842264 জাহানারা বগম সামছন নছা হােসম আলী ফিকর 8 1748133576 ধাওয়া
496 02790005790 19377911435843032 পু  রানী ঘরামী যাগ মায়া িশেরামিন 8 1795477787 ধাওয়া
497 02790005795 19677911435843229 আকিলমা দেলভান ইনুচ বপাির 8 1823372955 ধাওয়া
498 02790005857 19577911435843103 আিমেরান নছা   রােকয়া বগম রিফজ উ ন হাওলাদার 8 1848463737 ধাওয়া
499 02790005862 19627911435842552 হািস রানী ভগবতী রানী মিন  নাথ হাওলাদার 8 1823371825 ধাওয়া
500 02790005867 19347911435843183 রােকয়া বগম মৃহত ফুল বানু তজা ার হাওলাদার 8 1777473827 ধাওয়া
501 02790005870 19667911435843296 গালাপী রানী রনু বালা জেতন িসকদার 8 1748133410 ধাওয়া
502 02790005876 19707911435842418 খািদজা বগম সুয বান িবিব হােশম ফরাজী 8 1757684031 ধাওয়া
503 02790005880 19457911435843406 সুমিত রানী বেরাজা সু রী রাইচরন হাওলাদার 8 1757685336 ধাওয়া
504 02790005889 19577911435843327 হািলমা বগম লালমন নছা মা ার আলী 8 1873118192 ধাওয়া
505 02790007392 19477911435842594 শাি  রানী সুিম া রানী কৃ  কুমার ভ 8 1747229556 ধাওয়া
506 02790007605 19727911435842292 িশউলী বগম রােকয়া বগম মাসেলম জমা ার 8 1743824301 ধাওয়া
507 02790012704 19687911435842592 িবজলী রানী ফু  রানী যিতন সুতার 8 1756487600 ধাওয়া
508 02790016131 19567911435843041 পূিনমা রানী রায় শাি  রানী ভরর ন িম ী 8 1749981171 ধাওয়া
509 02790016261 19677911435843226 জাহানারা বগম সফুরা বগম আজাহার আলী 8 1869125179 ধাওয়া
510 02790016262 19817911435842630 িবথীকা রানী দুলী রানী রেমন বপারী 8 1749902810 ধাওয়া



511 02790016263 19687911435843290 ক না রানী সুমতী রানী মাধব গরামী 8 1307955820 ধাওয়া
512 02790029725 19717911435842652 কাজল রানী আরতী রানী িকরন ম ল 8 1797146069 ধাওয়া
513 02790029726 19677911435842920 রিহমা বগম রােবয়া বগম মিফজরু রহমান 8 1745408108 ধাওয়া
514 02790029728 19627911435843459 জিরনা বগম নূরজাহান বগম হােসম খান 8 1721307560 ধাওয়া
515 02790031926 19707911435842358 অিনমা রানী ম ল দুলু রানী ফু  র ন ম ল 8 1771488416 ধাওয়া
516 02790034132 19547911435843349 খািলদা বগম কুলসুম বগম নূর মাহা দ সরদার 8 1716261403 ধাওয়া
517 02790034133 3745848113 রােহলা খাতন আ জতে ছা আবদুল গিন িসকদার 8 1305862064 ধাওয়া
518 02790034134 19827911435843407 িশ া রানী নবল ী জনাদন হাওলাদার 8 1829344120 ধাওয়া
519 02790005353 19627911435843506 মােমজা বগম নুরজাহান বগম মেহর আলী িসকদার 9 1787289805 ধাওয়া
520 02790005354 19577911435843758 পা ল সেমত র ন মাল 9 1725690139 ধাওয়া
521 02790005355 19627911435843572 ছােলহা বগম মতৃা হােজরা বগম সজ ন আকন 9 1319605862 ধাওয়া
522 02790005356 19677911435844392 হিরয়া খাতন লাল মিত সু র আলী হাওলাদার 9 1726852145 ধাওয়া
523 02790005357 19777911435844349 িশ া রানী উষা রানী যািগ  রায় 9 1784710889 ধাওয়া
524 02790005358 19627911435843530 জাহানারা বগম ফেতমা বগম আ লু কােদর হাওলাদার 9 1763830920 ধাওয়া
525 02790005359 19527911435843507 মিরয়ম বগম চান ব আে ল আলী 9 1823373043 ধাওয়া
526 02790005360 19727911435843504 রািহমা আিমরন বগম মকবুল হাওলাদার 9 1823372931 ধাওয়া
527 02790005361 19577911435844359 সুশীলা রানী ীরদা সু রী িবেনাদ 9 1720481254 ধাওয়া
528 02790005362 19617911435843794 ফিরদা বগম শািদয়া ধলু খান 9 1728509877 ধাওয়া
529 02790005363 19727911435843738 মমতাজ মােলকা বগম আমেজদ হাওলাদার 9 1771534276 ধাওয়া
530 02790005364 19677911435843757 রােহলা ছােহরা বগম রহমান হাওলাদার 9 1729416728 ধাওয়া
531 02790005365 19727911435843881 ফিরদা হােজরা হােসম হাওলা দার 9 1723427895 ধাওয়া
532 02790005366 19597911435843759 সানা ব চানঁ ব গালাম হােসন 9 1795908416 ধাওয়া
533 02790005367 19807911435843670 নু বগম আিছয়া বগম চান িময়া হাওলাদার 9 1823371790 ধাওয়া
534 02790005368 19677911435844280 রনু মনেমাহনী গ াচরন িব াস 9 1757694236 ধাওয়া
535 02790005369 19697911435844144 জািমনুর ফােতমা বগম লহাজ উ ন 9 1786292201 ধাওয়া
536 02790005371 19577911435843621 িফেরাজা বগম ছােহরা বগম আ াছ মালাকর 9 1915867552 ধাওয়া
537 02790005372 19627911435844278 আেলা রানী মধুমালা রাইচরন হালদার 9 1757694080 ধাওয়া
538 02790005373 19377911435844171 ফুল ব আিছয়া খাতন আতাহার জামা ার 9 1823370365 ধাওয়া
539 02790005374 19617911435843490 আেনারা বগম কদবানু মেছর আলী 9 1796454668 ধাওয়া
540 02790005375 19557911435844238 তারামিন দাস াজ রী দস নকুল চ  দাস 9 1882227153 ধাওয়া
541 02790005376 19627911435844336 ছােহনুর গালবানু ময়ন উ ন 9 1994931634 ধাওয়া
542 02790005378 19697911435844254 র তা রানী অ ন বালা িচত  র ন 9 1757693609 ধাওয়া
543 02790008897 19427911435844135 আেনায়ারা লালমিত খিবর চৗিকদার 9 1608126285 ধাওয়া
544 02790008961 19377911435843596 আিছয়া বগম ল ন ব আয়জ ন হাওলাদার 9 1814382004 ধাওয়া
545 02790016141 19841592039867099 মােজদা বগম মমতাজ বগম আবদুর ছ ার 9 1757683934 ধাওয়া
546 02790016255 19697911435843491 মিরয়ম ছরাতনেনছা মুজাহার আকন 9 1673386362 ধাওয়া
547 02790016257 19707911435843630 ফিরদা বগম রা জয়া বগম আবদুল মােলক 9 1737515502 ধাওয়া
548 02790016258 19477911435844075 সািফয়া বগম কদভানু বগম মেছর আলী হাং 9 1756517598 ধাওয়া
549 02790016259 19477911435843962 মেনারা বগম ফুলব ওয়ােরচ হাওলাদার 9 1723211913 ধাওয়া
550 02790016260 19717911435843378 দুিলয়া বগম লুৎফুে ছা বগম আ লু লিতফ মধৃা 9 1752740050 ধাওয়া
551 02790029732 19677911435843708 আেলয়া বগম হায়াতন িবিব মিমন ন হাওলাদার 9 1779799160 ধাওয়া
552 02790029733 19527911435843556 পা ল বগম হােজরা বগম বুরজকু আলী 9 1704932928 ধাওয়া
553 02790029735 19717911435000003 জাহানারা বগম আিছয়া বগম আজাহার মা া 9 1728289507 ধাওয়া
554 02790029736 6012890528 আেলয়া বগম আেমনা খাতন শামসুল হক ফরাজী 9 1720621999 ধাওয়া
555 02790029737 19787911435844252 রীতা রানী হাওলাদার শল বালা কািতক চ  হালদার 9 1816815939 ধাওয়া
556 02790029738 19727911435844196 সুিফয়া এেলমব  িবিব সইজ ন আকন 9 1717901874 ধাওয়া
557 02790029742 19727911435843779 কুলছম ময়না হািকম 9 1306254948 ধাওয়া
558 02790029743 19777911435843752 ডািলম হািলমা হােসম হাওলাদার 9 1786223156 ধাওয়া
559 02790030667 19607911435843812 মিত বগম তারাপজান আেফল হাওলাদার 9 1705446841 ধাওয়া
560 02790033891 19777911435843602 শফািল ফুলবানু আনছার হাওলাদার 9 1758727459 ধাওয়া
561 02790033892 19697911435844345 নহার রানী িব  ি য়া সূয কা  িম ী 9 1766734447 ধাওয়া
562 02790034135 19767911435843936 হিরয়া বগম রােকয়া মুজাে ল হাওলাদার 9 1823373520 ধাওয়া
563 02790029710 19897911435836163 ডািলম বগম রওশনা বগম আ লু মােলক িসকদার 1757695121 ধাওয়া
564 02790029722 19577911435842893 হািলমা বগম ফােতমা বগম হােচন আলী হাওলাদার 1706658683 ধাওয়া
565 02790029723 19727911435832168 ক না রানী সিনতী মাধব হাওলাদার 1770145763 ধাওয়া
566 02790029739 19577911435833369 দেলায়ারা বগম রােকয়া বগম গিন িময়া 1714663038 ধাওয়া



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

1 02790003001 19697911471000003 আেলয়া বগম মেনায়ারা বগম লাল িময়া হাওলাদার 1 1745940817 নদম া
2 02790003002 19707911471861284 সাহানারা বগম ইিলয়া বগম ফূল মি ক 1 1315320960 নদম া
3 02790003004 19577911471861046 জাহানারা বগম আিছয়া বগম জনু হাওলাদার 1 1710936045 নদম া
4 02790003008 19637911471860030 মমতাজ বগম লাল িবিব আ লু গিন িসকদার 1 1739417091 নদম া
5 02790003010 19677911471861304 ফিরদা বগম সুরাতন িবিব লহাজ উ ন হাওলাদার 1 1795119673 নদম া
6 02790003012 19527911471861629 ির জয়া বগম আজীমুন খাতন পা ু  মি ক 1 1705620046 নদম া
7 02790003013 19697911471861319 িমনু বগম মেনায়ারা বগম মুনসুর বপারী 1 1746602589 নদম া
8 02790003019 19867911471860868 িরনা বগম কা ন বগম জালাল হাওলাদার 1 1758712030 নদম া
9 02790003020 19527911471874840 হািছনা বগম নুরজাহান সা াজ মা া 1 1787590668 নদম া
10 02790003021 19477911471874814 রািবয়া বগম মেহরেনগার বগম মেহর উ ন হাওলাদার 1 1758665811 নদম া
11 02790003022 19337911471860394 আেলয়া বগম আিম ন নসা আফেসর মি ক 1 1759532902 নদম া
12 02790003023 19717911471860769 সু রী রানী পশী রানী রাম কুমার মা ঝ 1 1722955980 নদম া
13 02790003024 19787911471860095 িরনা আ ার আিম ে ছা আঃ লিতফ িসকদার 1 1722618524 নদম া
14 02790003027 19827911471860861 শফালী বগম সুয  বান আ লু কােদর হাওলাদার 1 1743438309 নদম া
15 02790003028 19677911471861676 রােকয়া বগম রািবয়া খাতন করমালী মু ী 1 1700881381 নদম া
16 02790003029 19727911471861381 মর জনা বগম তারা বগম ম জদ সদাগর 1 1737087617 নদম া
17 02790003030 19697911471861338 কুলছম বগম লাল বানু মাদাে র আলী 1 1779459989 নদম া
18 02790003031 19537911471860122 ছফুরা বগম আেনায়ারা বগম মাসেলম আলী খা 1 1313517380 নদম া
19 02790003032 19657911471860839 রশনা বগম মােলকা হাওলাদার মকবুল হাওলাদার 1 1706083505 নদম া
20 02790003033 19657911471861588 জীবন নছা সািপয়া বগম আ লু ম জদ হাওলাদার 1 1770498460 নদম া
21 02790003034 19627911471861606 বকুল বগম আেমনা এরফান মি ক 1 1759992631 নদম া
22 02790004051 19727911471861519 আিছয়া বগম শাহাবানু হােছন হাওলাদার 1 1744210272 নদম া
23 02790004053 19637911471860185 সােলহা বগম কদবানু আজাহার হাওলাদার 1 1315320749 নদম া
24 02790004056 19677911471861540 মন্ জ ু বগম আিম ন বগম রােসদ ফিকর 1 1892440115 নদম া
25 02790004058 19527911471861571 ছতারা বগম ফেতমা বগম ম জদ হােসন হাওলাদার 1 1772835632 নদম া
26 02790004066 19657911471860846 শািহনুর বগম আেনায়ারা বগম মািনক জামা ার 1 1873409600 নদম া
27 02790006924 19777911471874845 ফেরাজা বগম রনু বগম আ লু সাবাহান 1 1784421823 নদম া
28 02790012439 19667911471860353 িমনারা বগম মিরয়ম বগম হােমদ হাওলাদার 1 1320854357 নদম া
29 02790012441 19687911471860322 শামসুন নাহার কুলসুম িবিব মা ান হাওলাদার 1 1791219172 নদম া
30 02790012446 19667911471860280 শাভা বগম আরজান বগম মাসেলম শখ 1 1766734207 নদম া
31 02790017134 19857911471862621 আলেপানা বগম জসিমন বগম মাঃ ম জবর হাওলাদার 1 1775402640 নদম া
32 02790017220 19527911471861098 জয়ফুল বগম আকমন নছা দাদন আলী খা ঁ 1 1310218353 নদম া
33 02790018785 19777911471861605 ছােহরা বগম আেমনা বগম এরফান উ ীন মি ক 1 1714263760 নদম া
34 02790018788 19727911471861484 িরনা বগম শািফয়া বগম মিমন খান 1 1770093314 নদম া
35 02790018790 19677911471861698 আি য়া বগম কিহনুর বগম আে ল আলী হাওলাদার 1 1747610630 নদম া
36 02790019367 19757911471861427 তাছিলমা বগম রােবয়া খাতন জজািল হাওলাদার 1 1775432202 নদম া
37 02790019820 19871592039001224 নাজমুন নাহার িব িমেসস ছপাতন নসা ম গাজী 1 1764974074 নদম া
38 02790026633 19717911471861507 ফরেদৗসী আ ার নুরজাহান বগম শাসছল ইসলাম 1 1747973451 নদম া
39 02790026635 19727911471861577 মমতাজ বগম হািমদা বগম আলী সপাই 1 1637832883 নদম া
40 02790026636 19777911471861578 ফিরদা বগম সুিফয়া বগম মাফাে ল আলী 1 1786292645 নদম া
41 02790026761 19627911471861590 সুিফয়া বগম ফািতমা বগম বােরক আলী িব াস 1 1734305424 নদম া
42 02790026793 19757911471861420 ববী বগম মঞ্জয়ুারা বগম হা ন মি ক 1 1770623400 নদম া
43 02790026795 19707911471861028 আেমনা বগম রেবজান িবিব সয়দ আলী খা ঁ 1 1826435989 নদম া
44 02790026796 19707911471860866 কুলছম বগম হািলমা বমগ আ লু গিন হাওলাদার 1 1747968022 নদম া
45 02790026797 19677911471861327 কুরিছয়া বগম সুিফয়া বগম আ লু রব 1 1721331850 নদম া
46 02790026798 19587911471861262 ফােতমা বগম লাল ব  বগম মাদাে র শাহ 1 1760685713 নদম া
47 02790026800 19677911471861321 জাহানারা বগম আেমনা বগম মুজা র মাত র 1 1850000902 নদম া
48 02790026801 19787911471860284 খািদজা খানম রােবয়া তাফাে ল খিলফা 1 1686458299 নদম া
49 02790026802 19717911471860753 আভা রাণী সু রী রানী অিনল মা ঝ 1 1718445037 নদম া
50 02790026803 19797911423822914 মাসাঃ আয়শা িছ কা মেনায়ারা বগম মনছর আলী বপারী 1 1986628566 নদম া
51 02790030044 19657911471860865 মেনারা বগম সিকনা খাতন ভেমার আিল হাওলাদার 1 1751543839 নদম া
52 02790033850 5069290590 িফেরাজা বগম রােকয়া বগম আঃ কিরম হাওলাদার 1 1627260626 নদম া
53 02790004245 19804214028235837 মাসাঃ ছািবনা আ ার জাহানারা বগম তাফা ল হােসন 2 1302694571 নদম া
54 02790007358 19517911471862475 শাভা রানী ত য়া রাধা ল ী ম ল গ াচরন ম ল 2 1779459779 নদম া
55 02790007359 19587911471862500 মালতী রানী ম ল সুরা বালা মজমুদার সুয  কা  মজমুদার 2 1790947868 নদম া
56 02790007361 19647911471862412 লাইিল বগম আিছয়া বগম তজ র আলী হাওলাদার 2 1771334479 নদম া
57 02790007363 19607911471862077 পু  রানী িম ী শূশীলা রানী সখানাথ মাঝী 2 1736832636 নদম া
58 02790007364 19627911471861855 মমতা রানী সমা ার রনু বালা অিধকারী ভূেবশ অিধকারী 2 1722881113 নদম া
59 02790007365 19367911471862415 সানাল ী িব াস সীতাল ী হালদার চ  কুমার হালদার 2 1774772021 নদম া
60 02790007367 19677911471862346 দুলালী রানী হাওলাদার চা  বালা হাওলাদার নেগ  নাথ হাওলাদার 2 1745043972 নদম া
61 02790007377 19537911471862713 মেনায়ারা বগম তয়বুর নছা জ ার কাজী 2 1736132285 নদম া
62 02790007378 19737911471862348 অপনা রানী িম ী অিনকা রানী মৃধা পুিলন িবহারী মধৃা 2 1705385827 নদম া
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63 02790007379 19587911471861874 পু  রানী গাম া পেরশ রানী ল ীকা  িক িনয়া 2 1723176695 নদম া
64 02790007380 19537911471862659 জাৎসনা রানী মালাকার পা লী মালাকার মানহার মালাকার 2 1796671091 নদম া
65 02790007382 19807911471862130 িবজলী রানী ওঝা রনু বালা অিনল চ  এদবর 2 1777523933 নদম া
66 02790007383 19387911471862049 শফালী রানী হাওলাদার সানা ল ী রাই চরন বপাির 2 1703751215 নদম া
67 02790007385 19597911471862449 বাহার রানী ম ল সুর বালা এদবর িনিশ কা  ম ল 2 1724891332 নদম া
68 02790007386 19757911471862457 আেলারানী িম ী িমলা রানী িম ী উেপ নাথ িম ী 2 1316536784 নদম া
69 02790007387 19537911471862468 িকরন বালা শীল মায়া ল ী শীল চ  কা  শীল 2 1746395779 নদম া
70 02790007388 19787911471862362 সিবতা রানী ঘরামী অিময় বালা ম ল মিন  নাথ ম ল 2 1762813923 নদম া
71 02790007390 19607911471862155 অ না হালদার চা  বালা মেহ  নাথ হালদার 2 1751736991 নদম া
72 02790007391 19667911471862026 আ ািদ রানী সুেলখা রানী হেরন িসকদার 2 1760151937 নদম া
73 02790007393 19537911471862717 কুদা মা ঝ রাম মালী সুেরন ম ল 2 1830529697 নদম া
74 02790007394 19517911471861985 রেবজান ভানু িবিব আরজ ন মাত র 2 1933510817 নদম া
75 02790007395 19577911471861911 হািসনা বগম সােলহা বগম কােশম খান 2 1763900974 নদম া
76 02790007397 19607911471862644 ক না রানী মালাকর চা বালা সুখর ন মালাকর 2 1795100724 নদম া
77 02790007398 19537911471861995 আভা রানী হালদার িহমাংগীিন রানী পাইক সতীশ চ  পাইক 2 1795117679 নদম া
78 02790007400 19707911471862099 উষা রানী সতী ল ী জেত  নাথ মজমুদার 2 1761724589 নদম া
79 02790007401 19477911471861900 সুরবালা শীলা নকুল চ  হাওলাদার 2 1780014972 নদম া
80 02790007402 19697911471861897 সুরচী সুরবালা সুের  নাথ িম ী 2 1793169428 নদম া
81 02790007404 19727911471860287 িশউলী বগম হািলমা বগম মাঃ মাকেছদ িসকদার 2 1318785155 নদম া
82 02790007405 19767911471862453 িবজলী রনী হাওলাদার পা ল বালা ম ল িবে শর চ  ম ল 2 1768162033 নদম া
83 02790007406 19517911471862414 কমলা রানী আেমািদনী হালদার দেব নাথ হালদার 2 1704951796 নদম া
84 02790012303 19627911471861860 িশখা রানী হালদার মানদা হালদার ত ন হালদার 2 1703294067 নদম া
85 02790012309 19687911471860654 মাধুবী রানী পুতল রানী নীলকা  মালাকার 2 1787596701 নদম া
86 02790012432 19637911471862645 আশা রানী মালাকার কুসুমী মালাকার নারায়ন মালাকার 2 1770145799 নদম া
87 02790012455 19727911471861348 আেমনা বগম সূযবান িবিব কিরম হাওলাদার 2 1770093619 নদম া
88 02790012458 19737911471862424 নািছমা বগম রািবয়া বগম রহমান গাজী 2 1734402563 নদম া
89 02790012461 19607911471860325 আেমনা বগম রা জয়া বগম কিরম খা 2 1777532072 নদম া
90 02790019785 19687911471862657 িমনতী রািন মালাকার শাি  রানী ল  কা  মালাকার 2 1782477636 নদম া
91 02790019788 19527911471862661 মালতী রানী মালাকার শফালী রানী মাদব মালাকার 2 1786144957 নদম া
92 02790026677 19637911471861852 শভ া রানী হালদার মহা রানী বপারী নেগ  নাথ বপারী 2 1728905942 নদম া
93 02790026678 19757911471862037 সিবতা রানী পা ল রানী গৗরা  সাজাল 2 1704028657 নদম া
94 02790026679 19657911471862748 তহিমনা বগম শামসুনাহার রিহম মৃধা 2 1782417451 নদম া
95 02790026680 19617911471862604 হািছনা বগম নুর জাহান বগম িশরাজ উ ন হাওলাদার 2 1797594383 নদম া
96 02790026681 19647911471862172 িলিল বগম খােদজা বগম চাে  আলী হাওলাদার 2 1826723085 নদম া
97 02790026682 19657911471862354 মঞ্জ ুরানী হাওলাদার কল ানী রানী হাওলাদার মেনার ন হাওলাদার 2 1828498587 নদম া
98 02790026683 19707911471862383 িৃত রানী িম ী িশ  বালা অবনী র ন হালদার 2 1742484356 নদম া
99 02790026686 19791595511220317 সুিচ া রানী সুরবালা দবী গাপাল চ  দাশ 2 1726963668 নদম া
100 02790026691 19787911471862075 অঞ্জ ুরানী বপারী পু  রানী িম ী উেপ  নাথ িম ী 2 1308212225 নদম া
101 02790026692 19804218467420824 সীমা রানী বল িবজয় ল ী যতী  নাথ িম ী 2 1782016233 নদম া
102 02790026693 19737911471862340 ক না রানী বপারী পু  রানী বপারী ভরত চ  বপারী 2 1854183707 নদম া
103 02790026694 19797911471861915 নিমতা রানী হাওলাদার গালাপী রানী িব াস ীকা  িব াস 2 1704835334 নদম া
104 02790026695 19717911471861829 িফেরাজা বগম সূয়  বান মাঃ কােদর হাওলাদার 2 1718946752 নদম া
105 02790026782 19717911471862529 িবউ ট রানী বপারী অ ন বালা গাইন যিতন  নাথ গাইন 2 1773710857 নদম া
106 02790026788 19607911471862527 সানা রানী হাওলাদার চা বালা বপারী কালীচরন বপারী 2 1793332005 নদম া
107 02790029902 19687911471860828 মাছাঃ জীব-উন- নছা মাছাঃ আিছয়া খাতন মাছেলম উ ন জামা ার 2 1318470081 নদম া
108 02790029991 19577911471861642 মেনারা বগম জিুমনা বগম মাকেলজ মু ী 2 1715195251 নদম া
109 02790030040 19677911471873763 মাছাঃ রানু বগম নুরজাহান বগম মধু তালুকদার 2 1719640583 নদম া
110 02790033307 19687911471866289 এলািচ বগম ব জান িবিব সকা ার আলী 2 1741526539 নদম া
111 02790033312 19851592039149805 লাকী বগম আেলয়া বগম আবদুল হািকম হাওলাদার 2 1720065336 নদম া
112 02790033827 19907911471000180 মাসাঃ িফেরাজা বগম সািলনা বগম মাঃ আিনসুর রহমান 2 1798201979 নদম া
113 02790033952 19767911471862031 িবভা রানী চা  বালা েরন চ  হালদার 2 1775930911 নদম া
114 02790034126 19717911435834285 মাছাঃ নাজমুল নাহার মাসাঃ আি য়া বগম মাঃ ইউসুফ আলী মীর 2 1719411013 নদম া
115 02790004292 19327911471864413 লাল ব  বগম ক না িবিব খিবর উ ীন হাওলাদার 3 1743799541 নদম া
116 02790004295 19677911471864414 হিরয়া বগম আেলয়া বগম রেফজ উ ন হাওলাদার 3 1760058202 নদম া
117 02790005278 19687911471864260 খােদজা বগম হািলমা বগম তজামবার আলী হাওলাদার 3 1704909489 নদম া
118 02790005282 19687911471864282 িপয়ারা বগম ছিখনা বগম ছনত খান 3 1768423069 নদম া
119 02790005285 19717911471863327 জাহানারা বগম সরবানু বগম সুলতান ফিকর 3 1739041025 নদম া
120 02790005290 19587911471863349 রিহমা বগম ছরাতন নছা তারাব আলী তালুকদার 3 1320854348 নদম া
121 02790005292 19607911471863309 আেলয়া বগম নুরজাহান বগম ই ুলু ী হাওলাদার 3 1768966090 নদম া
122 02790005294 19887911471864059 িসমা বগম মরীয়া বগম সালাম আকন 3 1788936856 নদম া
123 02790005298 19687911471871472 জািকয়া বগম সানা ব জজ আলী িসকদার 3 1710180493 নদম া
124 02790005302 19577911471862810 মাছাঃ ফিরদা বগম লাল ব মাবারক আলী 3 1756772623 নদম া
125 02790005304 19457911471863297 সবুরজান বপারী গালভানু বগম মিমন ীন হাওলাদার 3 1756973966 নদম া
126 02790005309 19687911471863729 িফেরাজা বগম ময়না বগম ই ুল উ ন হাওলাদার 3 1735929817 নদম া



127 02790005314 19697911471864374 মাছাঃ কািহনুর বগম গালাপজান িবিব মাসেলম মু ী 3 1624890109 নদম া
128 02790005318 19527911471862850 ছােলহা বগম সবুর জান হােচন গাজী 3 1752710984 নদম া
129 02790005323 19527911471863095 মাছাঃ নুরজাহান বগম ন জমুন নছা আ লু ছেদর উ ন ফিকর 3 1892440131 নদম া
130 02790005325 19667911471863528 হািসনা বগম হােজরা মহা দ খা ঁ 3 1739073993 নদম া
131 02790005329 19817911471864253 রীনা বগম রওশন আরা বগম হােশম হাওলাদার 3 1735083571 নদম া
132 02790005333 19827911471000001 রকেছানা বগম িপয়ারা বগম মাঃ হািবব িব াস 3 1731034784 নদম া
133 02790005336 19487911471864259 হািলমা বগম ছিহমুন নছা জয়নাল খান 3 1726277430 নদম া
134 02790005340 19537911471864278 সুরাতন নছা জয়ফুল বগম হােতম আলী খান 3 1842050397 নদম া
135 02790005345 19617911471863818 আেনারা বগম জেবদা খাতন মাবারক আলী 3 1760731888 নদম া
136 02790005348 19777911471864005 শাি  রানী শফালী হেরন হালদার 3 1761434500 নদম া
137 02790005351 19687911471864312 নহা  বগম হািলমা বগম সুলতান খান 3 1911935612 নদম া
138 02790006970 19487911471864142 হািসনা বগম আিছয়া বগম আ লু কােদরেমা া 3 1704822586 নদম া
139 02790006972 19727911471863184 জােয়দা বগম মাসা াৎ হািলমা বগম এস.এম. হািববুর রহমান 3 1728000352 নদম া
140 02790006974 19687911471864091 রিহমা বগম নূরজাহান িবিব আ লু আ জজ 3 1748656471 নদম া
141 02790006976 19557911471863176 মাছাঃ রওশন আরা জাহরা বগম মাঃ ধলু হাওলাদার 3 1750155441 নদম া
142 02790006978 19537911471863779 মাছাঃ হািলমা রািহমা বগম লিতফ ফরাজী 3 1725043912 নদম া
143 02790012465 19667911471863254 সিবতা রানী ি য়বালা ঘরামী নারায়ন ঘরামী 3 1816598803 নদম া
144 02790012467 19617911471864288 রােহলা বগম ফুল শনী বগম কা ন হাওলাদার 3 1753905234 নদম া
145 02790012469 19856826017696507 রখা বগম সানাব ইউসুফ খান 3 1851058333 নদম া
146 02790015446 19687911471863755 মাছাঃ মমতাজ মেহ ন নছা মাহা াদ মাসেলম গাজী 3 1919986232 নদম া
147 02790015783 19657911471863372 খােদজা বগম তাকাবজান িবিব মেছর হাওলাদার 3 1746778342 নদম া
148 02790015811 19647911471863145 মাছাঃ রািশদা বগম সফুরা খাতন িসরাজলু হক 3 1736833111 নদম া
149 02790017226 19627911471862906 ছােলহা বগম জ াতল বগম হােফজ উ ন রাঢ়ী 3 1705837254 নদম া
150 02790017400 19577911471862889 মাছাঃ ির জয়া বগম জ াতন নছা মাঃ তজা র হাওলাদার 3 1877696278 নদম া
151 02790017768 19727911471864445 তাছিলমা বগম আেলয়া বগম সকা ার আলী 3 1608585573 নদম া
152 02790017821 19737911471864323 িপয়ারা বগম সানা ব মা াজ খান 3 1776373495 নদম া
153 02790018787 19857911471864346 নাজনীন আ ার জহরা বগম আ লু রহমান হাওলাদার 3 1797242948 নদম া
154 02790018791 19787911471863334 রািশদা বগম আিছয়া বগম কােদর মা া 3 1789461943 নদম া
155 02790018792 19607911471863383 আনজ ু বগম রািবয়া বগম মকবুল আলী খান 3 1721051547 নদম া
156 02790018793 19637911471863461 মমতাজ বগম রােবয়া খাতন আবুল কােসম মা া 3 1726426024 নদম া
157 02790019798 19637911471863543 আেনায়ারা বগম সখীনা বগম হােশম খানঁ 3 1783855523 নদম া
158 02790026726 19577911471862905 িফেরাজা বগম আিছয়া বগম নুর মাহা দ সরদার 3 1707509619 নদম া
159 02790026727 19597911471863211 মমতাজ বগম মাছাঃ সবুর জান িবিব মীর মুজাহার আলী 3 1601126233 নদম া
160 02790026728 19737911471863099 মাছাঃ িবয়া বগম মাছাঃ শািফয়া বগম মাছাঃ িসরাজ উ ন হাওলাদার 3 1772061664 নদম া
161 02790026729 19707911471863131 মাছাঃ িমনারা বগম আিছয়া বগম ইয়ািছন মা া 3 1744399533 নদম া
162 02790026730 19732696405647923 মাসাঃ হািসনা বগম হািলমা বগম আ লু হািকম খান 3 1730488447 নদম া
163 02790026731 19867911471000014 িরনা বগম ছােলয়া বগম আঃ লিতফ হাওলাদার 3 1703223272 নদম া
164 02790026733 19867911471863883 রািশদা বগম মাহাবানু আ লু আলী হাওলাদার 3 1311021249 নদম া
165 02790026735 19637911471864088 তাসিলমা বগম বকুল িবিব আ লু লিতফ হাওলাদার 3 1715595407 নদম া
166 02790026736 9122499149 মমতাজ বগম মােলকা বগম ইসহাক মৃধা 3 1736547781 নদম া
167 02790026737 19697911471863838 হিরয়া বগম সফাতন নছা মিমন উ ন হাওলাদার 3 1725097570 নদম া
168 02790026738 19737911471864135 আেলয়া বগম হােসন বানু মানতাজ উ ীন মা া 3 1736832651 নদম া
169 02790026739 19707911471864255 লাইলী বগম সবুরজান বগম মুজাহার মীর 3 1758037271 নদম া
170 02790026740 19687911471864325 সতারা বগম রওশনা বগম হােতম আলী িব াস 3 1764459235 নদম া
171 02790026741 19857911471864403 সালমা আ ার হনা বগম মাঃ িস কুর রহমান 3 1728684382 নদম া
172 02790026742 19657911471864364 জােয়দা বগম মেহর নছা হােফজ খান 3 1315649997 নদম া
173 02790026743 19617911471863728 কুলছম বগম ফুলেমেহর দাদন আলী কাজী 3 1312637123 নদম া
174 02790026763 19807911471863028 নাজমা আ ার আেনায়ারা বগম আ লু আ জজ হাওলাদার 3 1735991492 নদম া
175 02790026784 19607911471863472 হনা বগম শামসু াহার বগম আছমত আলী জামা ার 3 1892440117 নদম া
176 02790026794 19787911471864104 আেনায়ারা বগম নুরজাহান বগম আ লু হােসম মা া 3 1706024572 নদম া
177 02790026816 19687911471863726 ছােলহা বগম ল ী িবিব আলকাজ উ ন হাওলাদার 3 1794369388 নদম া
178 02790026817 19707911471864011 অ লী রানী সুরবালা মধূসুধন বপারী 3 1712162524 নদম া
179 02790033319 19687911471864049 রাকয়া বগম লাল বড়ু হােমদ িব াস 3 1793706063 নদম া
180 02790033320 19537911471863538 সােমত বান জিুমনা বগম ছকা ার আিল খান 3 1736920159 নদম া
181 02790033349 1022982670 আেলয়া বগম রিহমা বগম আিমর হােসন হাওলাদার 3 1789418389 নদম া
182 02790033350 19637911435833721 সােজদা বগম রািবয়া খাতন কদম আলী হাঃ 3 1751448792 নদম া
183 02790033500 19827911471872893 তাছিলমা বগম রবানু বগম আ লু কিরম হাওলাদার 3 1309304566 নদম া
184 02790033898 19837911471860369 জসিমন বগম সুিফয়া বগম জয়নাল খা 3 1712447654 নদম া
185 02790034125 19657911471863325 মাকুল বগম খািদজা বগম ম হাওলাদার 3 1308457505 নদম া
186 02790004668 19787911471865859 রািসদা বগম আেনায়ারা বগম কােসম হাওলাদার 4 1875156705 নদম া
187 02790006801 19627911471866666 হািছনা বগম আিছয়া বগম আমেজদ মৃধা 4 1722627453 নদম া
188 02790006805 19637911471866417 ফিরদা বগম সূ যবান বগম মানতাজ উ ীন 4 1747100036 নদম া
189 02790006809 19607911471866029 মােশদা খানম নিছেরান নছা মাহা দ আলী হাওলাদার 4 1714380835 নদম া
190 02790006815 19737911471864793 হািছনা বগম হােজরা বগম মাতাহার হাওলাদার 4 1743126306 নদম া



191 02790006820 19427911471866592 জেবদা বগম ছােহরা বগম আপছার চৗিকদার 4 1784103373 নদম া
192 02790006823 19687911471866385 মিরয়ম বগম আেমনা খাতন মুজাহার আলী িশকদার 4 1775804745 নদম া
193 02790006824 19597911471865869 কিহনুর বগম আেমনা খাতন চাে  আলী হাওলাদার 4 1727199358 নদম া
194 02790006833 19777911411814457 জছিমন বগম রিহমা বগম আফছার আলী হাওলাদার 4 1707206429 নদম া
195 02790006838 19497911471866641 ফুল ব এনছান ব আফতার খা ঁ 4 1754133154 নদম া
196 02790006842 19577911471866794 নািসরন বগম কদ বানু কােছম আলী মধৃা 4 1745464968 নদম া
197 02790006847 9564781483 মাসাঃ রােহলা বগম রেমজান িবিব ফেয়জ উ ন খিলফা 4 1766561125 নদম া
198 02790006851 19477911471864572 হািলমা বগম ছরাতন নছা শাহাবু ন চৗিকদার 4 1726276635 নদম া
199 02790006863 19837911471865622 জসিমন আকতার আিম ল আবদুল খােলক 4 1319701735 নদম া
200 02790006865 19587911471865553 জাহানুর বগম কাজল ব আতাহার আলী 4 1311280188 নদম া
201 02790006870 19587911471869171 সুিফয়া বগম হায়াতন বগম আজাহার খিলফা 4 1746526853 নদম া
202 02790006873 19747911471865005 িফেরাজা বগম ফুলব  বগম আবদুল গিন হাওলাদার 4 1735194433 নদম া
203 02790006878 19587911471864529 মাছাঃ আেলয়া বগম আয়শা বগম লহাজ কিবরাজ 4 1789651457 নদম া
204 02790006881 19507911471866507 হােজরা বগম চান ব  িবিব হােতম আলী হাওলাদার 4 1760779769 নদম া
205 02790006883 19831592039098166 মাকছদা খান আেমনা মাদাে র মি ক 4 1716548430 নদম া
206 02790006885 19787911471865358 এলািচ বগম ির জয়া বগম জয়নাল হাওলাদার 4 1763923770 নদম া
207 02790006886 19867911471866509 নাজমা বগম আেলয়া বগম আ লু হািকম হাওলাদার 4 1770019552 নদম া
208 02790006888 19657911471865194 রওশনারা বগম ময়ফুল বগম িনজাম ন 4 1312518326 নদম া
209 02790006890 19507911471866776 সুিফয়া বগম আইসুন িবিব আমেজদ আলী মৃধা 4 1317508038 নদম া
210 02790006892 19587911471865570 আউিলয়া বগম কদভানু মািমন উ ন ফরাজী 4 1780008917 নদম া
211 02790006896 19587911471866568 জ াতন নছা রিহমন িবিব এসমাইল ফরাজী 4 1784256202 নদম া
212 02790006901 19537911471866134 রনু বগম শহর বানু ইসমাইল জামা ার 4 1746839787 নদম া
213 02790006907 19337911471865799 রােবয়া খাতন আমেজবুে ছা সােয়দ আলী জামা ার 4 1323633386 নদম া
214 02790006983 19607911471865023 আেলকজান চানব  বগম শাহাজ উ ন হাওলাদার 4 1305521440 নদম া
215 02790006985 19587911471866322 জয়নব িবিব ফােতমা িবিব আবদুল ম জদ খান 4 1777395938 নদম া
216 02790007681 19784795122407456 জসিমন বগম রিহমা বগম নূর মাহা দ হাওলাদার 4 1760685704 নদম া
217 02790007683 19557911471865779 আেনায়ারা বগম আেমনা খাতন ওয়ােজদ আলী হাওলাদার 4 1728792841 নদম া
218 02790012320 19587911471866123 রিহমা বগম আিছয়া খাতন ম জদ খান 4 1765364771 নদম া
219 02790012426 19677911471865683 হলান বগম রােকয়া বগম এচাহাক আলী ফরাজী 4 1950244026 নদম া
220 02790012464 19707911471865013 শেকায়া বগম গালব  বগম গয়জ ন হাওলাদার 4 1756487965 নদম া
221 02790012470 19707911471864862 কিহনুর বগম িবলিকচ বানু গিন গাজী 4 1781500235 নদম া
222 02790012473 19607911471864854 নািছমা বগম শাহাবানু গিন খান 4 1736155523 নদম া
223 02790012475 19697911471000002 আেলয়া বগম জেবদা খাতন তােছন গাজী 4 1716061152 নদম া
224 02790012477 19687911471865268 মেনায়ারা বগম জয়নব িবিব তােমজ উ ীন হাওলাদার 4 1757899632 নদম া
225 02790012479 19597911471866758 শািফয়া বগম হািকমুে ছা নুর মাহ দ সপাই 4 1791526343 নদম া
226 02790012480 19657911471865081 আেলয়া বগম ফুলব  িবিব শায়জা ন হাওলাদার 4 1754522381 নদম া
227 02790012481 19737911471866320 িফেরাজা বগম আেনায়ারা বগম নৃ ল ইসলাম হাওলাদার 4 1780009314 নদম া
228 02790015448 19625919494365588 শািফয়া বগম ফুল ভানু সােমজ বপারী 4 1734537820 নদম া
229 02790015451 19487911471866299 কিহনুর বগম আি য়া খাতন গিন গাজী 4 1789208493 নদম া
230 02790015455 19537911471864896 পু  রানী মানদা িনবারন রায় 4 1792689626 নদম া
231 02790015459 19687911471865587 ফিরদা বগম সােয়দা বগম আ লু আজীজ 4 1884837891 নদম া
232 02790015461 19637911471865281 খািদজা বগম হািলমা বগম মকবুল মা া 4 1753876335 নদম া
233 02790015913 19787911435840848 সািহদা মেহর নগার কােশম খান 4 1771229986 নদম া
234 02790017143 19757911471865361 লুৎফা বগম রািবয়া বগম আিমর হােসন হাওলাদার 4 1313517616 নদম া
235 02790017155 19737911471864563 মাছাঃ শািহদা বগম মিরয়ম বগম আসমত আলী হাওলাদার 4 1796682609 নদম া
236 02790017257 19757911471000008 সুরমা ফিরদা বগম সাবাহান খান 4 1745870058 নদম া
237 02790018784 19687911471865636 সিলনা বগম রিহেমান লহাজ উ ন খানঁ 4 1725338407 নদম া
238 02790018795 19847911435834865 মুকতা নািছমা বগম আবদুছ ছালাম বপারী 4 1795831385 নদম া
239 02790018796 19607911471865090 আেলয়া বগম হােমতন বগম মিমন উ ন 4 1765409262 নদম া
240 02790018802 19572692620533200 জয়নব ফিক িবিব িমনাজ সপাই 4 1314018093 নদম া
241 02790018881 19564114710308282 মাসাঃ জসিমন বগম মাসাঃ হািছনা বগম মাঃ আঃ সালাম ব াপারী 4 1705745889 নদম া
242 02790018885 19831592039184860 সািহদা বগম ির জয়া বগম মাঃ মাসেলম গাজী 4 1730488023 নদম া
243 02790019158 19617911471866551 মঞ্জ ু বগম রনু বগম আিমর হাওলাদার 4 1739268854 নদম া
244 02790019782 19687911447769637 ফািতমা বগম আেনায়ারা বগম আবুল কােসম মা া 4 1732088671 নদম া
245 02790026637 19687911471866528 ফ জলা বগম নুরজাহান বগম আ লু হািকম আকন 4 1799514899 নদম া
246 02790026640 19737911471866310 সিলনা বগম চ  বানু আবদুল সাবাহান খান 4 1767672770 নদম া
247 02790026645 19604798516210065 িমেসস িপয়ারা বগম আয়শা িবিব মৃত:আ রু রব হাও: 4 1979660712 নদম া
248 02790026646 19587911471865298 িফেরাজা বগম ির জয়া বগম ছাবাহান সরদার 4 1781919034 নদম া
249 02790026653 19507911471866810 ির জয়া বগম আনাব মিমন িব াস 4 1797483505 নদম া
250 02790026660 19637911471866290 আেলয়া বগম হােজরা বগম চাে  আলী খিলফা 4 1323786261 নদম া
251 02790026661 19657911471865121 এলাচী বগম মােলকা বগম হােফজ উ ন 4 1784257349 নদম া
252 02790026662 19717911471864520 মাছাঃ রাণী বগম আেনারা বগম ফজলুল হক তালুকদার 4 1756441369 নদম া
253 02790026666 19737911471866581 সািহদা বগম সামছন নাহার মনু খা ঁ 4 1798471557 নদম া
254 02790026667 19657911471866598 রেশানা বগম মািন  িবিব জয়নাল খান 4 1757206932 নদম া



255 02790026675 19667911471865291 কমলা বগম নূরজাহান বগম রহম চানঁ হাওলাদার 4 1790974465 নদম া
256 02790026676 19607911471000008 িফেরাজা বগম চানঁ ব  িবিব মাঃ এচাহাক হাওলাদার 4 1704583481 নদম া
257 02790026687 19737911471866552 িপয়ারা বগম হােজরা বগম সরাজ মা া 4 1786466021 নদম া
258 02790026688 19787911471866763 রমা বগম সানাবান নছার মি ক 4 1736952399 নদম া
259 02790026701 1952478772 সুিময়া আ ার সিলনা বগম আ লু ম ান হাওলাদার 4 1880062179 নদম া
260 02790026703 19667911471865796 িমনারা বগম রািবয়া খাতন তফেছর আলী সরদার 4 1777910978 নদম া
261 02790026705 19737911471874944 নািছমা বগম চ  বানু লহাজ উ ন হাওলাদার 4 1751713158 নদম া
262 02790026707 19587911471865818 রািহমা বগম লাল ব চাে  আলী িসকদার 4 1772496638 নদম া
263 02790026710 19837911471865871 খািদজা বগম রািবয়া বগম রেফজ মাত র 4 1316694047 নদম া
264 02790026713 19897918077147206 মাছাঃ তািনয়া আ ার মাছাঃ শফালী বগম মাঃ হা ন সরদার 4 1760685457 নদম া
265 02790026715 19777911471874342 রািসদা বগম সুয বানু লাল িময়া খান 4 1745416846 নদম া
266 02790026716 19774794513167777 শািহনুর বগম নুর জাহান বগম কিরম ম রী 4 1305521812 নদম া
267 02790026758 19578611451910429 হনা বগম জয় ন মািনক গাজী 4 1786144907 নদম া
268 02790026764 19827911471866909 িশমু বগম কিহনুর বগম ইসকা ার িব াস 4 1799368769 নদম া
269 02790026765 19577911471866835 কিহনুর বগম ময়ফুল িবিব মেফজ হাওলাদার 4 1729940859 নদম া
270 02790026774 19687911471865664 মমতাজ বগম কুলসুম বগম মা ােছর হােসন 4 1735496581 নদম া
271 02790026781 19812692618499773 জা াতল ফরেদৗস মাসাঃ বকুল বগম মাঃ মাশােরফ হাওলাদার 4 1760523184 নদম া
272 02790026787 19827911471866928 িফেরাজা বগম কেমলা বগম হল আিমন খানঁ 4 1798146853 নদম া
273 02790026789 19597911471866203 জয়নব বগম আি য়া খাতন আমেজদ আলী হাওলাদার 4 1771229090 নদম া
274 02790026790 19737911471866667 আেনায়ারা বগম ির জয়া বগম মকবুল হাওলাদার 4 1766173935 নদম া
275 02790026805 19847911471866177 লাকী আকতার িফেরাজা বগম মাঃ হা ন-অর-রিশদ সরদার 4 1774433424 নদম া
276 02790026806 19377911471866921 রিহেমান বগম নুরজাহান বগম নুর মাহা াদ মাল া 4 1785903475 নদম া
277 02790026807 19737911471866571 সতারা বগম আেনায়ারা বগম এসকান হাওলাদার 4 1789333382 নদম া
278 02790026810 19657911471866911 রিহমা বগম য়ুলব  বগম আসমত আলী হাওলাদার 4 1704029191 নদম া
279 02790026811 19727911471866517 িরনা বগম ছােহরা বগম সেক ার আলী জামা ার 4 1740955875 নদম া
280 02790026814 19707911471865189 হাসেনয়ারা বগম আি য়া বগম আতাহার ফরাজী 4 1787545601 নদম া
281 02790030037 19797911471000002 মাসাঃ িশমু বগম মাসাঃ শফালী বগম মাঃ মাকাে ল িশকদার 4 1729849402 নদম া
282 02790030038 19771592039567753 শাহানাজ বগম রনু বগম মাঃ সাখায়াত আকন 4 1774423578 নদম া
283 02790031485 19887911471864880 হপী আ ার ফািতমা বগম ম আলী খানঁ 4 1728376271 নদম া
284 02790033308 7776551082 মেনায়ারা বগম িবিব ফােতমা আ লু ওহাব তালুকদার 4 1748841041 নদম া
285 02790033309 19667911471864517 মাসা াৎ জােয়দা বগম মাছাঃ জা াতন নছা মাদাে র হােসন খান 4 1760279456 নদম া
286 02790033386 19637911471875491 মাসুদা বগম হেরন নছা সকা ার আলী হাওলাদার 4 1756290194 নদম া
287 02790006537 19857911471863890 রকেছানা মােজদা বগম ফজলুল হক মধৃা 5 1706212926 নদম া
288 02790006538 19637911471867089 সিলনা বগম ফুল ব  িবিব আহ দ হাওলাদার 5 1770345469 নদম া
289 02790006539 19637911447770270 জাহানারা বগম বগম সয়দ মায়াে ম িময়া 5 1781497225 নদম া
290 02790006540 19577911471867859 খািদজা বগম সিখনা বগম আ লু আ জজ িসকদার 5 1316008602 নদম া
291 02790006541 19587911471867128 ফিরদা বগম আেমনা খাতন আ ূল ম জদ হাওলাদার 5 1770803261 নদম া
292 02790006542 19677911471868157 মাছাঃ ওিহদা বগম মাসাঃ জহরা খাতন মাঃ হািনফ হাওলাদার 5 1797400972 নদম া
293 02790006543 5105573686 মাসাঃ আেনায়ারা বগম মৃত. হােছন বানু মৃত. খিবর উ ন 5 1761379206 নদম া
294 02790006544 19621590602154321 হািসনা বগম আম জতে সা শাহাবু ীন হাওলাদার 5 1788792708 নদম া
295 02790006545 19621592039864380 বকুল বগম রািবয়া বগম রতন মা া 5 1681004868 নদম া
296 02790006546 19527911471867560 বকুল বগম লালব  িবিব আকুবর হাওলাদার 5 1764907168 নদম া
297 02790006548 19477911423822978 সােজদা বগম জােমনা বগম আবুল হােশম খা 5 1306623147 নদম া
298 02790006549 19627911471867858 খািদজা বগম জহরা খাতন জ াত আলী হাওলাদার 5 1309166787 নদম া
299 02790006550 19687911471867118 জাহানারা বগম সািপয়া বগম আঃ রহমান খিলফা 5 1736620424 নদম া
300 02790006551 19627911471874920 নূরভানু বগম আেমনা বগম গফুর বপারী 5 1758712808 নদম া
301 02790006552 19477911471875232 আিমেরান ফুলেমান মনাজ উ ন সরদার 5 1724744047 নদম া
302 02790006553 19527911471867838 রািহমা খাতন আেমনা খাতন জয়নাল খা 5 1749857053 নদম া
303 02790006554 19621595708965430 রহানা বগম কুলসুম বগম হােতম আলী হাওলাদার 5 1752803363 নদম া
304 02790006999 19627911471867350 মেনায়ারা বগম ভানু িবিব ছাদন আলী হাওলাদার 5 1766973042 নদম া
305 02790007001 19457911471867022 রািবয়া বগম ফেকজান িবিব আ লু ম জদ খিলফা 5 1937231509 নদম া
306 02790007005 19727911471867895 িলয়া বগম রােবয়া বগম মাঃ এনােয়ত হাওলাদার 5 1309845721 নদম া
307 02790007007 19477911471874910 মেহ নেনছা আেমনা খাতন চা  ুসরদার 5 1708663702 নদম া
308 02790007010 19607911471867002 পা ল বগম কিহনুর বগম আঃ গিন হাওলাদার 5 1771253407 নদম া
309 02790007670 19377911471867731 সানা ব আয়জিন িবিব দিলর উ ন মা ঝ 5 1797483467 নদম া
310 02790007673 19762693623887988 পারভীন বগম আিছয়া খাতন মাতাহার হাওলাদার 5 1740768895 নদম া
311 02790007674 19477911471867758 ছােলহা সুিফয়া বগম মাছেলম আকন 5 1701737314 নদম া
312 02790007676 19577911471867270 ফিরদা বগম ভানু িবিব শাহাজত হাওলাদার 5 1761360677 নদম া
313 02790007678 19467911471868051 হািলমা বগম সােমত জান িবিব দুলাল খা ঁ 5 1795112915 নদম া
314 02790007692 19627911471867548 মমতাজ বগম সােম  বানু ওয়ােরচ আলী িসকদার 5 1748787633 নদম া
315 02790012411 19577911471867399 রনু বগম আি য়া বগম রা াক িমরা 5 1636287780 নদম া
316 02790012482 19682696655345140 জাহানারা বগম র জয়া বগম আঃ জিলল হাওলাদার 5 1823354554 নদম া
317 02790012483 19787911471867364 লাইলী বগম আেনায়ারা বগম আবদুল হােসম গাজী 5 1787590871 নদম া
318 02790016687 19657911471867620 নাজমুন নাহার বগম মিরয়াম বগম মিফজরু রহমান 5 1828457115 নদম া



319 02790017208 19777911471867337 সিলনা বগম সািফয়া বগম আ াব সরদার 5 1726018852 নদম া
320 02790017264 19557911471868120 ফােতমা বগম রেবজান িবিব হােতম আলী চৗিকদার 5 1745464952 নদম া
321 02790018794 19797911471867784 মিরয়াম বগম আেনায়ারা বগম আ লু কােদর হাওলাদার 5 1739818794 নদম া
322 02790018803 19727911471868112 মাছাঃ রা জয়া খাতন হািলমা বগম মাঃ মাকেছদ িশকদার 5 1706133856 নদম া
323 02790018810 19677911471867394 মাছাঃ হাওয়া বগম শামসুেনছা বগম হােমদ জামা ার 5 1766973047 নদম া
324 02790018879 19707911471865646 রা জয়া বগম ফােতমা আবুয়াল 5 1794445196 নদম া
325 02790018907 19577911471867753 িফেরাজা বগম কুলসুম বগম কােদর হাওলাদার 5 1782041478 নদম া
326 02790026669 19627911471867281 আেলয়া বগম জিমনা খাতন নূর মাহা দ তালুকদার 5 1727963674 নদম া
327 02790026671 19727911471867009 মেনায়ারা বগম সানাব  িবিব মাঃ নূরমহ দ মি ক 5 1744459438 নদম া
328 02790026785 19607911471868118 মাছাঃ কিহনুর বগম মাছাঃ জাহানার বগম মাঃ হািনফ খান 5 1791751564 নদম া
329 02790026786 19627911471868108 মাছাঃ কুলছম বগম আেলকজান িবিব কােমজ উ ীন হাওলাদার 5 1770013140 নদম া
330 02790026792 19817911471867301 হািছনা বগম আিছয়া বগম আরেজদ আলী কিবরাজ 5 1305521439 নদম া
331 02790026804 1511501262 ফােতমা আ ার মিন সামসু াহার ম খা ঁ 5 1770438206 নদম া
332 02790026809 19857911471867020 ময়না বগম মেনায়ারা বগম সকা ার আলী হাওলাদার 5 1741296312 নদম া
333 02790030042 19657911471868073 রনু বগম মাছাঃ সািপয়া খাতন মাঃ গাফ্ফার গাজী 5 1705558349 নদম া
334 02790030441 19607911471868047 মাছাঃ নূরজাহান বগম লালবানু বগম আ লু গফুর হাওলাদার 5 1744763169 নদম া
335 02790033461 19637911471864513 মাছাঃ কিহনুর বগম আিমেরান িবিব আলী আহে দ তালুকদার 5 1775054156 নদম া
336 02790033980 19637911471863467 মাছাঃ হািসনা বগম হায়াতন নছা অেহজ উ ন হাওলাদার 5 1734212933 নদম া
337 02790003589 19727911471870101 তাছিলমা বগম আঞ্জয়ুারা বগম হেসম হাওলাদার 6 1744112013 নদম া
338 02790004242 19617911471869106 আিমেরান বগম ফুল ব জয়নাল খান 6 1703946366 নদম া
339 02790004244 19637911435835110 মাসাঃ মানব  বগম বানু িবিব আ জজ 6 1747081866 নদম া
340 02790004247 19617911471868568 কুলছম বগম হােজরা খাতন আমেজদ ফিকর 6 1743827167 নদম া
341 02790004248 19687911471868253 সুরমা বগম ফােতমা বগম নুর মাহা দ হাওলাদার 6 1774894653 নদম া
342 02790004250 19617911471868536 খািদজা বগম মিকমন নছা মকবুল হােসন 6 1797367592 নদম া
343 02790004252 19567911471868576 মেনারা বগম উরফুল িবিব সকা ার চাপরাশী 6 1756487914 নদম া
344 02790004253 19667911471868528 সািহদা বগম ছােলহা বগম ফজলুল হক তালুকদার 6 1714219400 নদম া
345 02790004255 19557911471869083 আেলয়া বগম ফািতমা বগম ম জদ হাওলাদার 6 1728711172 নদম া
346 02790004258 19487911471868827 ির জয়া বগম রয়মান িবিব হােমজ উ ন হাওলাদার 6 1771881556 নদম া
347 02790004262 19597911471869133 জয়নব িবিব নুরজাহান িবিব গগন শরীফ 6 1746448339 নদম া
348 02790004268 19617911471869018 আেলয়া বগম ল ী িবিব হরমুজ চাপরাশী 6 1751453269 নদম া
349 02790004271 19737911471868823 হািসনা বগম আেলয়া বগম মাঃ রােশদ আকন 6 1773138668 নদম া
350 02790004272 19667911471868389 িমনারা বগম শহর বানু আসমতািল হাওলাদার 6 1747690722 নদম া
351 02790004275 19507911471868439 রওেসানা বগম ভানু িবিব আতাহার উ ন হাওলাদার 6 1742623631 নদম া
352 02790004276 19477911471868290 আয়শা বগম জয় ন িবিব আরফ আলী হাওলাদার 6 1314017664 নদম া
353 02790004278 19737911471870701 খািদজা বগম ির জয়া বগম মকবুল ফিকর 6 1707024750 নদম া
354 02790004280 19437911471868834 আেনায়ারা বগম শাহীনুর ছােলহা খাতন আনছার আলী জামা ার 6 1743227300 নদম া
355 02790004281 19707911471868277 ডিল বগম মমতাজ বগম সািনক সপাই 6 1835357603 নদম া
356 02790004283 19537911471869145 হাসেনয়ারা বগম জয়তন িবিব গফুর সরদার 6 1747131054 নদম া
357 02790004285 19637911471869021 ছতারা বগম জহরা বগম আ াব আলী িশকদার 6 1318470286 নদম া
358 02790004286 19407911471869407 আিছয়া বগম ব জান িবিব মিহম খানঁ 6 1761360197 নদম া
359 02790006989 19587911471875268 মিরয়ম বগম আ জরা খাতন মাঃ সরাজলু ইসলাম 6 1720820437 নদম া
360 02790006990 19627911471868641 িপয়ারা বগম জিুমনা খাতন আবদুল হািকম 6 1726279157 নদম া
361 02790006992 19537911471868404 সুরবালা িম ী বকুলী রানী জেত  নাথ ম ল 6 1774001974 নদম া
362 02790006994 19657911471869316 জাহানারা বগম রািবয়া বগম রহমান মৃধা 6 1771403804 নদম া
363 02790006996 19747911471000006 কাজল বগম মাসাঃ আকিলমা বগম মাঃ এছাহাক আলী 6 1740939754 নদম া
364 02790006997 19637911471869024 নুেরর নাহার ছােহরা বগম মাঃ নানা িময়া 6 1703474023 নদম া
365 02790007415 19457911471869328 রািবয়া বগম হায়াতন নছা চান গাজী 6 1314018087 নদম া
366 02790007687 19587911471869233 জাহানারা বগম লাল ব ফজলুল হক আকন 6 1300530822 নদম া
367 02790017216 19797911471869174 আকিলমা বগম জেবদা বগম কােসম হাওলাদার 6 1720614733 নদম া
368 02790017260 19677911471867285 ফািতমা খানম িশমু ববান িবিব নু ল ইসলাম তালুকদার 6 1704067987 নদম া
369 02790018798 19857911471868335 পারিভন আকতার শফালী বগম শাহাজাহান মাল 6 1722099322 নদম া
370 02790018799 19837911471868809 রাজী আকতার রািছয়া বগম মাঃ জাহা ীর হাওলাদার 6 1789171451 নদম া
371 02790018800 19637911471869129 রেবজান িবিব জেবদা খাতন হােতম আলী 6 1786339337 নদম া
372 02790018801 19627911471869410 হলালী বগম আকিলমা বগম আ লু মা ান হাওলাদার 6 1746489834 নদম া
373 02790019784 19667911471875258 কুলছম বগম হােমতন িবিব হােচন আলী হাওলাদার 6 1792468701 নদম া
374 02790026685 19577911471869428 ির জয়া বগম গালবানু আবদুল লিতফ হাওলাদার 6 1743277703 নদম া
375 02790026690 19607911471866017 হািছনা বগম সুিফয়া বগম আ লু হােশম খান 6 1725253601 নদম া
376 02790026721 19587911471869033 আয়শা বগম রিহমা িবিব মাকেছদ হাওলাদার 6 1320446117 নদম া
377 02790026722 19537911471868385 ফিরদা বগম মােমর  বান সরাজ উ ন 6 1724530296 নদম া
378 02790026746 19707911471869147 লাইিল বগম আয়শা বগম মাঃ হােমচ 6 1743125480 নদম া
379 02790026747 19587911471869249 আেনায়ারা বগম জহরা বগম ছ  ু মা া 6 1790738893 নদম া
380 02790026748 19607911471868780 তহিমনা বগম মিরয়ম বগম মাঃ সাহাদাদ আলী িশকদার 6 1736165582 নদম া
381 02790026749 19787911471868512 কিবতা রানী সমা ার দুলালী রানী হাওলাদার দয়া ন  হাওলাদার 6 1752093015 নদম া
382 02790026750 19677911471868125 হােজরা বগম সূযবান িবিব মাঃ রিফজ উ ীন হাওলাদার 6 1853216822 নদম া



383 02790026751 19627911471869342 ফিরদা বগম আেমনা বগম মাহা াদ আলী 6 1725694152 নদম া
384 02790026752 19724795121389217 জিরনা খাতন ছিকনা খাতন আ াস লসকার 6 1869961609 নদম া
385 02790026753 19587911471869375 ফিরদা ইয়াছিমন হািলমা খাতন আবদুছ ছাবাহান খ কার 6 1709439168 নদম া
386 02790026754 19732613451238580 মাসাঃ আিম ন নছা মাসাঃ জিমনা খাতন মাঃ আলী হাওলাদার 6 1961517678 নদম া
387 02790026755 19737911471869200 নাজমুন নাহার আ ুরী ফিরদা বগম মাশােরফ হাওলাদার 6 1786292373 নদম া
388 02790026756 19697911471868391 ববী রানী নুপুর রানী যাদব চ  হাওলাদার 6 1731291032 নদম া
389 02790026757 1014493405 রাকসানা বগম রােবয়া বগম ম আলী হাওলাদার 6 1873417975 নদম া
390 02790026759 19617911471869320 খােলদা বগম হািববান নছা খা কার সামসুল হক 6 1718871789 নদম া
391 02790026771 19607911471869278 রােহলা বগম জেবদা বগম আজাহার হাওলাদার 6 1734324258 নদম া
392 02790026773 19597911471868474 মাসুদা আ ার ির জয়া বগম জালাল উ ন মধৃা 6 1716643354 নদম া
393 02790026799 19747911471000012 পা ল আিছয়া বগম গিন খান 6 1323431055 নদম া
394 02790026812 19667911471868315 আেলা রানী সুবাসীিন হালদার ধীের  নাথ হালদার 6 1775597900 নদম া
395 02790030054 19697911471869076 কিহনুর বগম হােজরা বগম মাতাহার ফরাজী 6 1766618167 নদম া
396 02790033516 19687911471866419 হেলনা বগম হােজরা বগম চাে  আলী খিলফা 6 1866447302 নদম া
397 02790033743 19657911471874283 খািদজা বগম আ জমুে ছা মাহা দ সেক ার আলী 6 1761431042 নদম া
398 02790033829 19687911471866649 মমতাজ বগম নুরজাহান বগম সাহাদাত িমরা 6 1786339295 নদম া
399 02790033896 19627911459849402 মাছাঃ রন জনা খাতন মাছাঃ হািলমা খাতন নুরমহ দ সপাই 6 1312372292 নদম া
400 02790003588 19897911471869630 লাকী বগম িলিল বগম আমীর আলী 7 1758681634 নদম া
401 02790003591 19527911471869808 জাহানারা বগম খােদজা বগম মাবােরক শখ 7 1786292687 নদম া
402 02790003592 19617911471870756 সােলয়া বগম কদবানু বগম মাঃ নওয়াবালী হাওলাদার 7 1609549762 নদম া
403 02790003594 19637911471869629 িলিল বগম ছরাতে ছা ছাকােয়ত হােসন 7 1818643466 নদম া
404 02790003596 19607911471871186 ম জবু াহার কািহনুর বগম আবুল হােসম 7 1774388217 নদম া
405 02790003598 19587911471870694 িমনারা বগম রােবয়া মা ার আলী খান 7 1796279478 নদম া
406 02790003600 19767911471871022 িমনারা বগম জিমনা বগম রেফজ উ ন 7 1780491676 নদম া
407 02790003601 19627911471871427 আেলয়া বগম সািফয়া বগম আতাহার খা ঁ 7 1715462576 নদম া
408 02790003605 19577911471870746 আেলয়া বগম ডািলম জান মত ফিকর 7 1308415816 নদম া
409 02790003607 19307911471871376 হািছনা বগম সানা ব আসমত আলী হাওলাদার 7 1626885422 নদম া
410 02790003610 19787911471869582 মঞ্জ ু বগম খািদজা বগম মাজাে ল মি ক 7 1304785566 নদম া
411 02790003615 19637911471869534 কুলছম বগম হােমতন নছা সরজন মু ী মতৃ 7 1782533233 নদম া
412 02790003618 19577911471870566 মাছাঃ জাহানারা বগম সােলহা বগম আ লু ম জদ হাওলাদার 7 1739892316 নদম া
413 02790003627 19677911471871105 হােজরা বগম চান ব আে ল আলী 7 1745532839 নদম া
414 02790003630 19621595707679642 িবউ ট বগম ফােতমা বগম সাহাদাৎ মীর 7 1880691157 নদম া
415 02790003631 19537911471869540 ছিপয়া বগম কদভানু আবুল হােসম 7 1789461525 নদম া
416 02790003632 19677911471871418 হািছনা বগম সাহাবানু গিন খানঁ 7 1763927157 নদম া
417 02790003633 19507911471870648 লুৎফুে সা বগম কিরমুন নসা কােসম আলী বপারী 7 1812104957 নদম া
418 02790003634 19437911471870008 মেনায়ারা বগম আিমনুর বগম আসমত আলী হাওলাদার 7 1319605199 নদম া
419 02790003635 19527911471869843 রােকয়া বগম কুলসুম বগম করম আলী জামা ার 7 1701757349 নদম া
420 02790003638 19707911471870868 হািছনা বগম রিহমন নছা আকা র আলী হাওলাদার 7 1816153959 নদম া
421 02790003640 19577911471870597 শািহনুর বগম হািমদা বগম চানিময়া 7 1739866628 নদম া
422 02790003642 19777911471871251 খািদজা বগম িপয়া বগম আ লু রিশদ চৗিকদার 7 1786128571 নদম া
423 02790003644 19307911471870640 হািলমা বগম ছােহরা বগম হােসন আলী 7 1846239019 নদম া
424 02790003647 19737911471870368 নািসমা বগম তাইেয়বুন ইসলাম আ লু ওয়ােহদ হাওলাদার 7 1775805404 নদম া
425 02790003649 19307911471870051 কুলসুম িবিব সানাব খারেশদ বয়াতী 7 1829594714 নদম া
426 02790003652 19657911471870016 কিহনুর বগম চান ব সরজউ ন হাওলাদার 7 1785695682 নদম া
427 02790003654 19607911471870528 হাওয়া িবিব জবুায়দুন নসা আ লু ম জদ খান 7 1300254921 নদম া
428 02790003658 19387911471870273 ির জয়া বগম জয়নব িবিব লহাজ িবিব 7 1688481546 নদম া
429 02790003661 19857911471871432 পিপ রানী ঊষা রানী িদেগ  নাথ পাইক 7 1778736720 নদম া
430 02790003663 19307911471870702 ম জনা বগম রিহমা িমনা খানঁ  7 1869935715 নদম া
431 02790003665 19587911471869527 রািহমা বগম সানা ব জলাপ খা ঁ 7 1610798145 নদম া
432 02790007427 19587911471869549 ছােহরা বগম মেহরজান সেক ার আলী 7 1818641159 নদম া
433 02790007688 19777911471871024 ফােতমা বগম চ  বান একরাম আলী তালুকদার 7 1781735316 নদম া
434 02790012434 19587911471870850 মাসা ৎ বকুলী বগম সািফহা বগম মাছেলম আলী 7 1799974702 নদম া
435 02790012487 19687911471870630 তাসিলমা বগম সােলহা আঃ হাই খানঁ 7 1704029166 নদম া
436 02790012490 19627911471869853 ম জদা বগম কিরমন নছা এছমাইল হাওলাদার 7 1770631519 নদম া
437 02790012492 19547911471869668 কুলসুম বগম জেবদা বগম কােসম হাওলাদার 7 1782587843 নদম া
438 02790015877 19707911471870379 সিলনা বগম সানা ব মাকেলছ মু 7 1785695401 নদম া
439 02790015893 19437911471870835 মাছাঃ রসমা বগম জয়ফুল জান কােছম হাওলাদার 7 1728914851 নদম া
440 02790015907 19417911471869827 ছােহরা খাতন লালব  বগম হােমজ উ ন 7 1727042840 নদম া
441 02790017132 19707911471870329 মাছাঃ ছােহনুর বগম জহরা বগম আবদুল মাবােরক হাওলাদার 7 1732546082 নদম া
442 02790017140 19637911471869632 নুরজাহান বগম রেবজান িবিব আ লু হািমদ 7 1626305774 নদম া
443 02790017229 19607911471870305 দুিলয়া বগম মােমনা খাতন হািবব িসকদার 7 1672930803 নদম া
444 02790018893 19597911471869798 হনুপা বগম আিমেরান নছা গিন মাত র 7 1749816612 নদম া
445 02790020476 19657911471870998 রওশনারা বগম আি য়া বগম হােমজ কিবরাজ 7 1741153230 নদম া
446 02790022197 19637911471870400 জািমনু বগম ফুিল বগম মেছর চৗিকদার 7 1711003375 নদম া



447 02790026641 19687911471870652 রািশদা বগম আিসয়া িবিব কালু িশকদার 7 1880198589 নদম া
448 02790026644 19687911471870525 হাসেনয়ারা বগম রােবয়া জয়নুল আেবদীন গাজী 7 1610403801 নদম া
449 02790026647 19867911471869529 কাকিল বগম হািলমা বগম মাঃ দেলায়ার হােসন 7 1749919626 নদম া
450 02790026649 19667911471869518 মেনাআরা বগম হােজরা বগম ছাইেয়দ ফরাজী 7 1727987036 নদম া
451 02790026650 19597911471870599 িপয়ারা বগম জাহানারা বগম আবুল কােছম হাং 7 1780178731 নদম া
452 02790026651 3722059353 ফােতমা বগম সািফয়া বগম হােতম হাওলাদার 7 1634202643 নদম া
453 02790026652 19697911471870996 মাসাঃ ফােতমা বগম রােবয়া বগম ম জদ খান 7 1731606291 নদম া
454 02790026654 19667911471871121 ির জয়া বগম কুলসুম িবিব পান্জ ু মলকার 7 1735008852 নদম া
455 02790026655 19527911471871331 সে াষী রানী হাওলাদার আহলাদী খরাতী িনকু  খরাতী 7 1724306405 নদম া
456 02790026656 19477911471870026 সােলহা বগম আেমনা বগম জ ার হাওলাদার 7 1721874141 নদম া
457 02790026657 19487911471870012 আি য়া বগম রেবজান িবিব উ ত আলী হাওলাদার 7 1681223371 নদম া
458 02790026658 19862693016227753 শাহানাজ পারভীন িহ  বগম শাহ ্জাহান তালুকদার 7 1610413575 নদম া
459 02790026659 19820695122259602 রািশদা বগম আঞ্জমুানারা বগম মাঃ আঃ আলী হাওলাদার 7 1735227183 নদম া
460 02790026670 19762697687556992 মিরয়ম বগম আিকমুন নছা িমজা আমজাদ আলী বগ 7 1725838088 নদম া
461 02790026672 19677911471871329 আেলা রানী ি য় বালা যতী  নাথ সমা ার 7 1729164315 নদম া
462 02790026673 19887911471869667 ম জদা বগম মােলকা বগম ম জদ খা ঁ 7 1317297055 নদম া
463 02790026674 19787911471869574 ফািহমা বগম আেলয়া বগম এসমাইল মা া 7 1782974608 নদম া
464 02790026684 19607911471870629 কুলছম বগম কদভানু তাতােময়া চাপরাশী 7 1815240353 নদম া
465 02790026689 19577911471871414 সুিফয়া বগম আিকমুে াছা নওয়াব আলী হাওলাদার 7 1714964775 নদম া
466 02790026760 19737911471871384 লাইলী বগম সাহাবানু কােশম হাওলাদার 7 1732036559 নদম া
467 02790026766 19607911471870993 হেলনা বগম লাল ব জ াত আলী 7 1850799221 নদম া
468 02790026767 19437911471870283 হািলমা বগম কুলসুম বগম িসরাজলু হক 7 1760651467 নদম া
469 02790026768 19637911471869604 আি য়া খাতন আেকেমান িবিব গালাম আলী 7 1754485386 নদম া
470 02790026769 19927911471000245 মিরয়ম আ ার মাসুমা আ ার মায়াে ম গা জ 7 1799746804 নদম া
471 02790026770 19587911471869551 হািসনা বগম ফােতমা বগম ছাকােয়ত হােসন 7 1750436555 নদম া
472 02790026791 19677911471871387 শাহীনুর বগম চহা  বগম শিফজ উ ন মা ঝ 7 1323786731 নদম া
473 02790026815 19657911471871396 রওশনা বগম ফুলব  বগম হােশম আলী শখ 7 1812105091 নদম া
474 02790030041 19711595707078650 মাকুল বগম মাছাঃ ন জমন বগম মাঃ হােশম কাজী 7 1770001913 নদম া
475 02790030834 8674276327 সািনয়া আ ার নািসমা বগম মাঃ রিফকুল আলম 7 1915792134 নদম া
476 02790033322 19727911471870632 িমনারা বগম জেহারা বগম হমােয়ত মা ঝ 7 1319612213 নদম া
477 02790033518 19677911471867287 হািলমা বগম ছােহরা খাতন হােতম আলী বপারী 7 1741027679 নদম া
478 02790033536 19827911471869645 অপনা রানী মঞ্জ ুরানী মিন  নাথ িসকদার 7 1704028368 নদম া
479 02790033905 19647911471869302 নািছমা বগম কুলসুম িবিব মাসেলম আলী জামা ার 7 1312054338 নদম া
480 02790034123 19747911471864754 িপয়ারা বগম সানাব মাকেলজ হাওলাদার 7 1798252226 নদম া
481 02790003192 19587911471872392 পা ল বগম জা াতেনছা মেছর হাওলাদার 8 1745848884 নদম া
482 02790003193 19227911471872764 সািফয়া বগম জয়তন িবিব ভমর আলী জমা ার 8 1310877886 নদম া
483 02790003194 19827911471871875 জাহানারা বগম জািমলা বগম আ লু ছােমদ হাওলাদার 8 1874582903 নদম া
484 02790003195 19557911471872839 জািকয়া বগম ছােলহা বগম ছেলমান কাজী 8 1721410617 নদম া
485 02790003197 19437911471871878 আেনায়ারা বগম উরফুল িবিব মিমন হাওলাদার 8 1725336764 নদম া
486 02790003198 19557911471872611 দুিলয়া বগম আি য়া বগম ইউসুফ গাজী 8 1786536079 নদম া
487 02790003199 19727911471871814 রােহলা বগম বকুল বগম ইউসুফ আলী হাওলাদার 8 1818636248 নদম া
488 02790003201 19567911471872925 মহাররম বগম গােলনুর আ লু হােকম আলী খান 8 1715453021 নদম া
489 02790003202 19577911471000001 নুরজাহান বগম ছূরাতন িবিব কােছম মাত র 8 1737298501 নদম া
490 02790003203 19487911471872420 রােকয়া বগম ভানু িবিব আ লু গিন কিবরাজ 8 1721169411 নদম া
491 02790003204 19677911471872869 ছােলয়া বগম আেনারা বগম জেবদ আলী হাওলাদার 8 1797317353 নদম া
492 02790003205 19667911471871584 জেবদা বগম আিছয়া খাতন আবুল কােদর হাওলাদার 8 1783315626 নদম া
493 02790003206 19827911471872895 আসমা বগম নািছমা বগম আবদুর ম ান খান 8 1797081228 নদম া
494 02790003207 19577911471872825 এলািচ বগম আিমনা বগম মিমন মা া 8 1789109793 নদম া
495 02790003208 19577911471872890 আিমরন নছা বগম জিরমুন নছা মুজাহার আলী হাওলাদার 8 1707465621 নদম া
496 02790003209 19677911471872872 রািবয়া বগম মিরয়ম িবিব মিহমা বগম 8 1782418337 নদম া
497 02790003210 19487911471872005 জািমেরান বগম সামছ াহার বগম জয়নাল হাওলাদার 8 1722848908 নদম া
498 02790003211 19577911471872849 মিরয়ম বগম আিছয়া মােফন উ ন হাওলাদার 8 1785928263 নদম া
499 02790003212 19527911471871867 ময়ফুল বগম সািফয়া বগম আ লু গিন হাওলাদার 8 1791563620 নদম া
500 02790003213 19807911471872859 ছািহনুর বগম চানব  বগম সরাজ উ ন হাওলাদার 8 1756081392 নদম া
501 02790003214 19577911471872897 ফােতমা বগম আি য়া খাতন আবুল কােছম হাওলাদার 8 1322123268 নদম া
502 02790003215 19717911471875324 িফেরাজা বগম আেমনা বগম শামছল হক হাওলাদার 8 1318584279 নদম া
503 02790003216 19767911471871654 নুরজাহান বগম ময়মুন নসা সােদক হাওলাদার 8 1756631622 নদম া
504 02790003217 19737911471872391 রানী বগম ির জয়া খাতন আ লু ম জদ খান 8 1752437316 নদম া
505 02790003218 19687911471871801 জাহানারা বগম রািশদা বগম মুিফজ উ ন হাওলাদার 8 1840790742 নদম া
506 02790003219 19697911471871533 মিরয়ম বগম আিছয়া খাতন সুলতান গাজী 8 1682377531 নদম া
507 02790007417 19607911471872422 কুলুসুম বগম সানাব সিফজ ীন তালুকদার 8 1755259497 নদম া
508 02790012296 19671595707679712 কুলসুম বগম ছিকনা বগম মা: চরাগ আলী হাওলাদার 8 1705447138 নদম া
509 02790012299 19727911471872883 হািমদা বগম আয়শা বগম আছমত আলী হাওলাদার 8 1712944334 নদম া
510 02790017154 19707911471000005 হেলনা বগম জিরনা বগম আঃ ম জদ কিবরাজ 8 1723963906 নদম া



511 02790018782 19637911471872328 ছিফয়া বগম হােজরা ভানু আজাহার আলী 8 1786163102 নদম া
512 02790018804 19397911471872022 হািলমা বগম লাল ব মহ দ হাওলাদার 8 1323786658 নদম া
513 02790018805 19717911471872008 নাজমা বগম নুরজাহান বগম আকা র হাওলাদার 8 1721413787 নদম া
514 02790018806 19677911471872035 রািশদা বগম রােকয়া বগম মাকেলছর রহমান হাওলাদার 8 1736913970 নদম া
515 02790019803 19717911471871797 জােহদা খাতন লাল ব ফজর আলী হাওলাদার 8 1778414741 নদম া
516 02790019811 5555335651 মাসাঃ কিহনুর বগম মাসাঃ আয়সা বগম মাঃ ইয়ািসন হাওলাদার 8 1315456841 নদম া
517 02790019815 19737911471872315 িমনারা বগম জােমনা বগম আ লু হািকম হাওলাদার 8 1730487505 নদম া
518 02790019816 19607911471871681 জাহানারা বগম জেবদা খাতন আসমত আলী হাওলাদার 8 1717303137 নদম া
519 02790019818 19801595707080648 মাছা ৎ খািদজা বগম সানাবান ইউসুফ কিবরাজ 8 1706635270 নদম া
520 02790019819 19637911471872354 লুৎফুে ছা বগম ফােতমা বগম হােচন আলী হাওলাদার 8 1310795078 নদম া
521 02790020789 19791590602000097 ম জনা বগম হািলমা বগম আবদুল কােদর 8 1729534582 নদম া
522 02790026639 19587911471872334 খািদজ বগম ছতারা বগম মাকেলজ বপারী 8 1710647923 নদম া
523 02790026642 19657911471875016 মাছাঃ জাছনা বগম জহরা বগম আলকাজ জমা ার 8 1782513066 নদম া
524 02790026665 19787911471871768 হািলমা বগম জযনব বগম হােছন আলী ফরাজী 8 1740957612 নদম া
525 02790026696 19597911471872400 মেনায়ারা বগম হােজরা খাতন হােমজ হাওলাদার 8 1319605167 নদম া
526 02790026697 19797911471872783 তািনয়া বগম জািকয়া বগম ইউসুফ আলী খান 8 1745396750 নদম া
527 02790026723 19653323013587907 পা ল বগম সুিফয়া বগম ফজলুল হক 8 1781956379 নদম া
528 02790026724 19477911471872150 মাছাঃ ফােতমা বগম ফুল ব  বগম তফেছর হাওলাদার 8 1848472213 নদম া
529 02790026725 19487911471871547 আিছয়া বগম ফুিল িবিব আফতার হাওলাদার 8 1744188623 নদম া
530 02790026762 19727911471871639 শািহদা বগম সােলমান গদী আজাহার হাওলাদার 8 1820654621 নদম া
531 02790026775 19657911471871883 পা ল বগম বকফুল বগম হােশম হাওলাদার 8 1722846841 নদম া
532 02790026776 19897911471871578 সািহদা বগম লাইিল বগম ম আলী 8 1708774680 নদম া
533 02790030459 19657911471872508 মেনায়ারা বগম সানা ব ইউসুফ আলী 8 1724953602 নদম া
534 02790033315 19627911471871558 িপয়ারা বগম জেহারা খাতন হমােয়ত উ ন মা ঝ 8 1675245592 নদম া
535 02790033371 19637911471872367 সিলনা বগম ফুলব  বগম হােচন আলী ফিকর 8 1787035527 নদম া
536 02790033735 19637911471872260 রািবয়া বগম মােলকা আ লু জ ার খিলফা 8 1704998976 নদম া
537 02790003146 19477911471873517 সুনীিত রানী কুমুিদিন রাজ িবহারী ম ল 9 1747403592 নদম া
538 02790003152 19777911471873308 হাসেনয়ারা বগম রােকয়া বগম মিনর উ ীন হাওলাদার 9 1781938668 নদম া
539 02790003155 19697911471873966 হমালা বগম জিুমনা বগম মাকেছদ মা া 9 1768780072 নদম া
540 02790003157 19637911471874075 হািলমা খাতন করফুল িবিব সরাজ মু ী 9 1772674501 নদম া
541 02790003163 19627911471874137 জয়নব িবিব কু  ব  িবিব আবদুল খােলক ল র 9 1306837531 নদম া
542 02790003165 19607911471873002 মাসাঃ লাইলী বগম জহরা বগম আবুল কােশম হাওলাদার 9 1775402526 নদম া
543 02790003168 19727911471873401 িরজীয়া বগম সামছেনহার বগম রিফজ উ ীন জামা ার 9 1318579507 নদম া
544 02790003171 19477911471873449 হােজরা বগম জিমনা বগম মেছল উ ীন হাওলাদার 9 1708005254 নদম া
545 02790003173 19627911471873488 সফালী বগম সুিফয়া বগম মাঃ ইউছব আলী হাওলাদার 9 1724137528 নদম া
546 02790003177 19477911471874358 মিকেমানেনছা কু ট সানা িবিব এহছান উ ন 9 1752835718 নদম া
547 02790003179 19507911471871676 হািলমা বগম নুরজাহান বগম হােচন আলী িসকদার 9 1772370709 নদম া
548 02790003181 19697911471874428 খািদজা আকতার রােবয়া খানম আলতাফ খ কার 9 1789853841 নদম া
549 02790003182 19477911471874327 িবলিকস বগম আ জবুন নছা সাবাহান হাওলাদার  9 1877146034 নদম া
550 02790003183 19777911471874037 কাজল বগম ফািতমা বগম আক র আলী আকন 9 1315456481 নদম া
551 02790003184 19737911471871697 বকুল বগম শামসুন নছা জয়নাল খানঁ 9 1323430918 নদম া
552 02790003185 19727911471872526 খািদজা বগম হায়াতন নছা আ াব আলী খান 9 1788791026 নদম া
553 02790003186 19727911471874128 শািহনুর বগম লালব  িবিব আফাছার উ ন হাওলাদার 9 1779340602 নদম া
554 02790003187 19677911471872578 মাছা াৎ ভানু িবিব সাম ন নছা জয়নাল খান 9 1323430924 নদম া
555 02790003188 19387911471874042 মেনায়ারা বগম জেবদা খাতন অেহজ উ ন হাওলাদার 9 1878693039 নদম া
556 02790003189 19727911471873275 মমতাজ বগম ছােহনুর বগম আবদুল গনী খান 9 1729393725 নদম া
557 02790003190 19597911471000003 জেবদা খাতন সানাব মিমন উ ন িসকদার 9 1746839758 নদম া
558 02790003191 19821592038337449 মাছাঃ মর জনা বগম মাছাঃ মিরয়ম বগম মাঃ মাকবুল হােসন হাং 9 1761598791 নদম া
559 02790004297 19527911471873551 রানী বগম হািলমা বগম মাজাহার িসকদার 9 1311647190 নদম া
560 02790005276 19687911471863847 জাহানারা জয়নব িবিব মাদােসর আলী হাওলাদার 9 1310783440 নদম া
561 02790007409 19557911471873557 সফালী বগম হািলমা বগম হােচন আলী হাওলাদার 9 1729335193 নদম া
562 02790007411 19607911471873114 হািলমা বগম সুিফয়া খাতন মাসেলম আলী হাওলাদার 9 1318777605 নদম া
563 02790007412 19627911471874305 সািহদা বগম আ জমুন নছা আবতাব উ ন মা া 9 1857790013 নদম া
564 02790007413 19477911471873793 আেলয়া বগম রিহমা বগম মাতাহার হাওলাদার 9 1323431827 নদম া
565 02790007416 19627911471874309 মাদসা ৎ রা জয়া বগম তয়বুে ছা অেহদ হাওলা দার 9 1779708953 নদম া
566 02790012331 19677911471873386 হােজরা বগম হািকমন নছা হােতম বপারী 9 1775974997 নদম া
567 02790012416 8696693822 রািবয়া খাতন হােমেতান িবিব আকুব আলী হাওলাদার 9 1788791516 নদম া
568 02790012422 19687911471874016 আেমনা বগম ময়না বগম আ সু সাবাহান হাওলাদার 9 1785776074 নদম া
569 02790012494 19827911471873642 খািদজা বগম ফুলব  বগম আসরাফ আলী আকন 9 1748052582 নদম া
570 02790012495 19572693014994512 আেলয়া বগম আেনায়ারা বগম মবত আলী ব াপারী 9 1751926867 নদম া
571 02790015453 19787911471874488 পারিভন আকতার ফিরদা বগম আনসার হাওলাদার 9 1706644168 নদম া
572 02790015835 19677911471874300 তাসিলমা বগম রিহমুন বগম মাছেলম হাওলাদার 9 1731916189 নদম া
573 02790015837 19617911471874261 আেলয়া বগম িনছা খাতন আ লু কােদর তালুকদার 9 1716667616 নদম া
574 02790017237 19707911471873038 তাছিলমা বগম কদবানু িবিব আ লু আ জজ হাওলাদার 9 1930538626 নদম া



575 02790018786 19657911471873090 জহরা খাতন জীবে ছা ফয়জর আলী 9 1728027435 নদম া
576 02790018809 19407911471874592 কিরমুন নছা সােমত ভানু এেলম উ ন হাওলাদার 9 1798669009 নদম া
577 02790019781 19387911471874577 মােলকা বগম মহর জান িবিব মিমন গা জ 9 1765826648 নদম া
578 02790019795 19707911471874676 হািমদা বগম লাল ব  িবিব মুজাহার আলী হাওলাদার 9 1779340557 নদম া
579 02790019797 19671590603820820 িমনারা বগম মেনায়ারা বগম শামসুল হক হাওলাদার 9 1788363742 নদম া
580 02790019801 19607911471873008 সািফয়া বগম চ  বানু মকবুল আলী জমা ার 9 1740941216 নদম া
581 02790019802 19657911471873011 শাহনাজ পারভীন সবুরজান বগম গিন খান 9 1731055901 নদম া
582 02790019806 19693022901000009 ফােতমা খাতন ছােলহা খাতন মৃত আবদুল মু জব 9 1731998943 নদম া
583 02790019809 19677911471873510 মাসা ৎ খািদজা বগম হািকমুন নছা মাঃ ইসমাইল জ ার 9 1715339397 নদম া
584 02790019810 19732695408000010 িমনারা বগম িমনু আিছয়া খাতন িলয়াজ উ ন চৗিকদার 9 1614131242 নদম া
585 02790019812 19627911471874252 আেলয়া বগম সুরাতন িবিব তােলব আলী তালূকদার 9 1710744671 নদম া
586 02790019814 19697911471874251 মাসুদা বগম নুরজাহান তােলব আলী তালুকদার 9 1704613673 নদম া
587 02790026643 19407911471000003 শাি  রানী চা  বালা মেনাহর গাম া 9 1721695444 নদম া
588 02790026648 19587911471873030 রােকয়া বগম ফািতমা অেহজ উ ীন 9 1315325186 নদম া
589 02790026663 19647911471874520 পা ল বগম হােজরা ভানু হােছন আলী মাত র 9 1741526423 নদম া
590 02790026664 19827911471874508 িরপা বগম ফেরাজা বগম ফুল িময়া 9 1765786405 নদম া
591 02790026698 19874714057259704 আয়শা বগম মােজদা বগম আবুল কােশম 9 1876700192 নদম া
592 02790026699 19587911471873937 আিমরন িবিব আি য়া বগম আতাহার ফরাজী 9 1760650154 নদম া
593 02790026700 19624717554683870 মাছাঃ ফেতমা বগম মাছাঃ আয়শা বগম আঃ রিশদ সখ 9 1743804312 নদম া
594 02790026702 19657911471873580 কিহনূর বগম ফুলভ িসরাজ হাওলাদার 9 1777913293 নদম া
595 02790026704 19527911471873515 মাছাঃ সফািল বগম নূরজাহান মাহা দ ইছাহাক আলী হাওলাদার 9 1721098227 নদম া
596 02790026706 9559831160 মমতাজ বগম লাল িবিব শরজন আলী খান 9 1749665134 নদম া
597 02790026708 19727911471875148 শােহনুর বগম সানা ব  বগম সিফজ উ ীন হাওলাদার 9 1763372314 নদম া
598 02790026709 19427911471874278 রনু বগম সুিফয়া বগম মাশােরফ হােসন মু ী 9 1799437453 নদম া
599 02790026711 3305434957 হািলমন নছা মতৃ ফুল বানু বগম মতৃ সরাজউ ন 9 1759359542 নদম া
600 02790026712 19727911471874077 হািছনা বগম কদভানু বগম মাসেলম জমা ার 9 1316784845 নদম া
601 02790026714 19787911471874547 রওশন আরা বগম কুলসুম বগম ধলু মা া 9 1789492012 নদম া
602 02790026717 19837911471873558 ময়না আকতার জাহানারা বগম আবু সাইদ হাওলাদার 9 1786127961 নদম া
603 02790026718 19827911471873270 মাসা দ পারভীন বগম মাসা দ সুিফয়া বগম মাঃ আ লু লিতফ হাওলাদার 9 1775709432 নদম া
604 02790026719 19557911471873638 বকুল নছা মদৃ চাদঁনী ভ জনাত আলী হাওলাদার 9 1796727633 নদম া
605 02790026720 19837911471873616 শামছ হার নুরজাহান বগম আঃ লিতফ িসকদার 9 1712055966 নদম া
606 02790026744 19677911471873309 আয়শা বগম রােকয়া বগম মিনর উ ীন হাওলাদার 9 1772379238 নদম া
607 02790026745 19727911471874281 খািদজা বগম আেনায়ারা বগম মেছদ আলী হাওলাদার 9 1995473557 নদম া
608 02790026777 19817911471874460 িরনা খানম নািসমা বগম ইি স মৃধা 9 1759203144 নদম া
609 02790026778 6879340450 আসমা বগম িপয়ারা বগম আঃ খােলক হাং 9 1730487932 নদম া
610 02790026780 19787911471874679 এলাচী বগম লাল ভানু বগম চরাগ আলী হাওলাদার 9 1840683990 নদম া
611 02790026808 19627911471874464 ির জয়া বগম আেমনা বগম সেক ার আলী 9 1743633911 নদম া
612 02790030043 19717911459852848 মাছাঃ আেমনা বগম করফুল িবিব িসরাজ মু ী 9 1765552615 নদম া
613 02790033314 19770120809142477 মেনায়ারা বগম আিছয়া বগম আ লু হািমদ হাওলাদার 9 1309900174 নদম া
614 02790033372 19637911471874021 আেলয়া বগম সানা ব  িবিব ময়নাজ উ ন হাওলাদার 9 1312835249 নদম া
615 02790033730 19627911411818396 রিহমন বগম সানাব তারাবািল হাওলাদার 9 1768527875 নদম া
616 02790033741 19607911471870749 ফিরদা বগম কুিড ব সানালী হাওলাদার 9 1779625464 নদম া
617 02790033828 19637911471866260 ফিরদা বগম রিহমা বগম লিতফ ফরাজী 9 1786150601 নদম া
618 02790034124 19637911471874050 ফুলব জয়ফুল িবিব কিরম উ ন 9 1311150358 নদম া
619 02790034187 19892617239247571 মাসাঃ িশউলী আ ার মাসাঃ মঞ্জয়ুারা বগম মাঃ আঃ খােলক হাঃ 9 1792871608 নদম া
620 02790029162 19777911471873490 হিরয়া বগম পা ল বগম আ জজ মা া নদম া 1783315858 নদম া
621 02790029167 9104558243 শাহ ্নাজ বগম : িমেসস আিসয়া খাতন : িলহাজু ন নদম া 1315572155 নদম া
622 02790029169 19677911471874407 জেহারা বগম আেনায়ারা বগম আয়নাল আকন নদম া 1790618970 নদম া
623 02790029176 19627911471873768 শািহনুর বগম চানব কদম আলী হাওলাদার নদম া 1721752192 নদম া
624 02790029178 19687911471873545 ফিরদা বগম লালবানু িবিব জজািল হাওলাদার নদম া 1756022852 নদম া
625 02790029218 19684795124439127 িমেসস কিহনুর বগম রিহমা বগম আ লু ম জদ হাওলাদার নদম া 1768912132 নদম া
626 02790029224 19487911471872317 ছােলহা বগম হায়াতন িবিব মিমন হাওলাদার নদম া 1864975569 নদম া
627 02790029225 19897911471864121 ঝরনা আ ার জাহানারা বগম দেলায়ার হােসন খান নদম া 1797347641 নদম া
628 02790029480 19777911471872156 মাছাঃ রািশদা বগম রয়মন িবিব মুজাহার আলী মৃধা নদম া 1781952713 নদম া



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

1 02790009914 19607911411801737 মা জদা বগম আিচয়া বগম হােসম হাওলাদার Ward No. 01 1722335127 ভা ািরয়া পৗরসভা

2 02790009953 19627911411802211 রােকয়া বগম আয়শা িবিব সিফল উ ন আকন Ward No. 01 1747569064 ভা ািরয়া পৗরসভা

3 02790009956 19887911411801920 মােশদা বগম সােলহা বগম আ রু কিরম হাওলাদার Ward No. 01 1765510992 ভা ািরয়া পৗরসভা

4 02790009964 19787911411802050 লািকয়া বগম আিচয়া বগম জািমর শখ Ward No. 01 1873418043 ভা ািরয়া পৗরসভা

5 02790009971 19832696402622651 রােবয়া রওশানারা ছেলমান মাতা র Ward No. 01 1637635303 ভা ািরয়া পৗরসভা

6 02790009975 19637911411801660 ির জয়া বগম আিচয়া বগম হােচন িশকদার Ward No. 01 1725547507 ভা ািরয়া পৗরসভা

7 02790009979 19637911411801169 িববা রানী রায় সুশীলা সম ার সতীশ সম ার Ward No. 01 1767337007 ভা ািরয়া পৗরসভা

8 02790009981 19637911411801634 জােহারা বগম আেমনা বগম মাবােরক আলী হাওলাদার Ward No. 01 1787175581 ভা ািরয়া পৗরসভা

9 02790009983 19857911411801231 হািমদা বগম মিরয়াম বগম মাঃ মাজাে ল ব াপারী Ward No. 01 1756264227 ভা ািরয়া পৗরসভা

10 02790010010 19657911411806522 রনু বগম আেমনা খাতন তানেজর আলী জামা ার Ward No. 01 1892440163 ভা ািরয়া পৗরসভা

11 02790010020 19677911411800608 ববী আ ার কুরফুল িবিব ইসমাঈল খান Ward No. 01 1781741941 ভা ািরয়া পৗরসভা

12 02790010038 19677911411800881 কাম ন নাহার নুরজাহান বগম মাকেছদুর রহমান হাওলাদার Ward No. 01 1752028205 ভা ািরয়া পৗরসভা

13 02790010054 19707911411801367 ির জয়া আিছয়া বগম র ব আলী হাওলাদার Ward No. 01 1786117513 ভা ািরয়া পৗরসভা

14 02790010065 19717911411800807 মাকুল বগম মিরয়ম বগম আিনছ হাওলাদার Ward No. 01 1887307575 ভা ািরয়া পৗরসভা

15 02790010073 19772617278000012 কুিছয়া আনজ ুমেনায়ারা বগম মাসেলম ফিকর Ward No. 01 1768775022 ভা ািরয়া পৗরসভা

16 02790010089 19617914779756386 রওশনারা বগম নূরজাহান কােছম জামা ার Ward No. 01 1730488139 ভা ািরয়া পৗরসভা

17 02790010093 19708512731813624 মাছাঃ রিহমা বগম মাছাঃ পয়ারা বগম আঃ বােরক িসকদার Ward No. 01 1741491383 ভা ািরয়া পৗরসভা

18 02790010099 19637911411804155 হনা বগম হিব বগম হােমদ খান Ward No. 01 1309348427 ভা ািরয়া পৗরসভা

19 02790010101 19657911411804337 হিরয়া বগম হািলমন বগম সুলতান বপারী Ward No. 01 1756596457 ভা ািরয়া পৗরসভা

20 02790010106 19627911411804300 মমতাজ বগম ির জয়া বগম লহাজ িশকদার Ward No. 01 1751047250 ভা ািরয়া পৗরসভা

21 02790010108 19697911411804663 িপয়ারা বগম মইফুিল ইমান আলী Ward No. 01 1755799988 ভা ািরয়া পৗরসভা

22 02790010114 19727911411801717 রানী বগম রিহমা বগম আেদল ীন হাওলাদার Ward No. 01 1779231131 ভা ািরয়া পৗরসভা

23 02790011638 19797911411800682 িমনারা বগম এলািচ বগম আ লু লিতফ সরদার Ward No. 01 1790619351 ভা ািরয়া পৗরসভা

24 02790011645 19707911411800736 রা জয়া বগম ফ জলা বগম আ রু রিশদ Ward No. 01 1707776972 ভা ািরয়া পৗরসভা

25 02790016693 19607911411801928 জাহানারা বগম শহর বানু মকবুল হাওলাদার Ward No. 01 1706846725 ভা ািরয়া পৗরসভা

26 02790017310 19637911411802053 জাহানারা বগম ছপুরা বগম মাকতােদ আিল শ Ward No. 01 1749393935 ভা ািরয়া পৗরসভা

27 02790017313 8676000352 সাথী বগম কুলসুম বগম আ রু কােদর মীর Ward No. 01 1892440148 ভা ািরয়া পৗরসভা

28 02790017318 19607911411000003 িরনা বগম সুরমা খাতন আসলাম Ward No. 01 1758717249 ভা ািরয়া পৗরসভা

29 02790017331 19627911411800700 মুকুল বগম মিরয়ম বগম ম হাওলাদার Ward No. 01 1307537661 ভা ািরয়া পৗরসভা

30 02790018351 19732696402650287 মাসাঃ িমনারা এনাজ ু বগম রিফজ উ ন হাওলাদার Ward No. 01 1771670772 ভা ািরয়া পৗরসভা

31 02790019188 19734218467421909 িফেরাজা বগম আিমেরান নছা মাকেছদ িশকদার Ward No. 01 1746130125 ভা ািরয়া পৗরসভা

32 02790019436 19617911411801213 পুতল রানী সম ার নিলতা নীেরাদ Ward No. 01 1726428913 ভা ািরয়া পৗরসভা

33 02790022079 19607911411801416 কিহনুর মত চান ব ই ত আলী িসকদার Ward No. 01 1726424860 ভা ািরয়া পৗরসভা

34 02790022080 19607911411800575 সুিফয়া বগম ঝিরনা বগম আ লু কােদর তালুকদার Ward No. 01 1792865560 ভা ািরয়া পৗরসভা

35 02790022081 19667911411801991 তাশিলমা বগম খািদজা বগম সয়দ আলী বপারী Ward No. 01 1726425729 ভা ািরয়া পৗরসভা

36 02790022082 19717911411801782 কাম াহার পির ভানু আ লু ওহাব মি ক Ward No. 01 1773833561 ভা ািরয়া পৗরসভা

37 02790022083 19677911411801372 শািফয়া ফুলমিত বগম চরাগআলী Ward No. 01 1310953186 ভা ািরয়া পৗরসভা

38 02790022084 19867911411801510 রকেছানা িবলিকস বগম ইি স খান Ward No. 01 1723128694 ভা ািরয়া পৗরসভা

39 02790022085 19657911411801679 রীনা বগম মিতজান মাঃ রকমান হাওলাদার Ward No. 01 1774522373 ভা ািরয়া পৗরসভা

40 02790022086 19887911411801398 িলিল ফূল বানু লিতফ হাওলাদার Ward No. 01 1781121471 ভা ািরয়া পৗরসভা

41 02790022087 19737911411801121 রমা বগম সােলহা বগম মাকেলছ উ ন হাওলাদার Ward No. 01 1742389569 ভা ািরয়া পৗরসভা

42 02790022088 19687911411801433 িফেরাজা কদ বানু ছােমদ বপারী Ward No. 01 1740711525 ভা ািরয়া পৗরসভা

43 02790022089 19887911411801509 জলিমন আকতার িবলিকস বগম ইি স খান Ward No. 01 1768415648 ভা ািরয়া পৗরসভা

44 02790022091 19697911411801825 হেলনা হােজরা বগম আ াব আলী িসকদার Ward No. 01 1735735983 ভা ািরয়া পৗরসভা

45 02790022092 19607911411801924 এলািচ বগম হােজরা বগম ওয়ােজদ আলী ম ীক Ward No. 01 1739874523 ভা ািরয়া পৗরসভা

46 02790022093 19707911411800566 মমতাজ বগম হিবরন নছা আ লু ম জদ হাওলাদার Ward No. 01 1816266648 ভা ািরয়া পৗরসভা

47 02790022095 19717911411804280 রা জয়া বগম কুলসুম বগম রিফজউ ন আকন Ward No. 01 1749988784 ভা ািরয়া পৗরসভা

48 02790022096 19897911411801708 আসমা আ ার আেলয়া বগম মা ফা হাওলাদার Ward No. 01 1302943749 ভা ািরয়া পৗরসভা

49 02790022097 19887911411804313 সুরমা হিরয়া বগম আ লু রব চদরী Ward No. 01 1726427793 ভা ািরয়া পৗরসভা

50 02790022161 5515550043 মােশদা আ ার পা ল বগম আঃ ম ান হাওলাদার Ward No. 01 1772065071 ভা ািরয়া পৗরসভা

51 02790022162 19677911411801537 ছােলহা বগম হািলমা বগম ইনুস সরদার Ward No. 01 1743396846 ভা ািরয়া পৗরসভা

52 02790022163 19677911411801994 লাইলী বগম আিচয়া খাতন খাৈলক বপারী Ward No. 01 1738844425 ভা ািরয়া পৗরসভা

53 02790022165 19627911411800802 িপয়ারা বগম লাল বড়ু চাে  আলী মা া Ward No. 01 1776125364 ভা ািরয়া পৗরসভা

54 02790023957 19737911411801638 সাহীন সুলতানা িফেরাজা আহেমদ সােদক আহেমদ Ward No. 01 1718050646 ভা ািরয়া পৗরসভা

55 02790023958 19677911411804267 মেনায়ারা বগম রিহমা খাতন নু ল ইসলাম Ward No. 01 1719659052 ভা ািরয়া পৗরসভা

56 02790023959 6902379947 জিরনা বগম ির জয়া বগম আবু আহ দ খান Ward No. 01 1706630122 ভা ািরয়া পৗরসভা

57 02790023960 19737911411804069 িশউলী সুিফয়া আেকজ উ ন হাওলাদার Ward No. 01 1310217693 ভা ািরয়া পৗরসভা

58 02790023961 19837911411802829 শামীমা আ ার (িশমু) লাইজ ু বগম বাহাদুর কাজী Ward No. 01 1775709594 ভা ািরয়া পৗরসভা

59 02790023962 19737911411804016 পারভীন সুিফয়া বগম আেকজ উ ন হাওলাদার Ward No. 01 1821614826 ভা ািরয়া পৗরসভা

60 02790023963 19777911411804322 মাসুরা বগম শফালী বগম আ লু শূকুর হাওলাদার Ward No. 01 1758407677 ভা ািরয়া পৗরসভা

61 02790023964 19777911411808465 মমতাজ বগম আেমনা িবিব মিমন উ ন হাওলাদার Ward No. 01 1782510941 ভা ািরয়া পৗরসভা

62 02790023965 19727911411800900 মর জনা বগম আেমনা বগম আ লু ছ ার মা া Ward No. 01 1728039439 ভা ািরয়া পৗরসভা

িবধবা ভাতােভাগীেদর তািলকা-ভা ািরয়া পৗরসভা



63 02790023966 19674795121389359 িবমালী বগম আেমনা বগম ইয়াকুব খা Ward No. 01 1761401792 ভা ািরয়া পৗরসভা

64 02790023967 19637911411801939 আেনায়ারা বগম আেমনা খাতন আফছার উ ন Ward No. 01 1762461859 ভা ািরয়া পৗরসভা

65 02790023968 19847911411800812 সয়দা রশমা আ ার শখ িসিরয়া বগম সয়দ বিশর উ ন Ward No. 01 1585528805 ভা ািরয়া পৗরসভা

66 02790023969 19597911411804568 আিমেরান নছা চান ব আবুল হােশম হাওলাদার Ward No. 01 1726414827 ভা ািরয়া পৗরসভা

67 02790023970 19627911411804566 িপয়ারা বগম কদবানু বিছর জামা ার Ward No. 01 1724545989 ভা ািরয়া পৗরসভা

68 02790023971 19827911411804597 িবউ ট বগম কিহনুর বগম ছাবাহান মা া Ward No. 01 1779433398 ভা ািরয়া পৗরসভা

69 02790023972 19677911411800542 নািছমা বগম মিকমন নছা সুলতান হাওলাদার Ward No. 01 1799064246 ভা ািরয়া পৗরসভা

70 02790023973 19877911411804367 রাকেছানা বগম ছিপয়া বগম সাহরাপ শরীফ Ward No. 01 1749718203 ভা ািরয়া পৗরসভা

71 02790023975 19837911411801355 মনজ ু বগম রােকয়া বগম ম জত হাওলাদার Ward No. 01 1792938145 ভা ািরয়া পৗরসভা

72 02790023976 19737911411801352 িনলুফা সবুর জান চাে  আলী হাওলাদার Ward No. 01 1748530780 ভা ািরয়া পৗরসভা

73 02790023977 19657911411800652 সতারা বগম লাল িবিব ইং ল খিলফা Ward No. 01 1724660888 ভা ািরয়া পৗরসভা

74 02790023978 19677911411811054 ববী বগম আি য়া বগম আবুল হােসন Ward No. 01 1748255183 ভা ািরয়া পৗরসভা

75 02790024029 19677911411812470 মাসুরা বগম রেবজান সু র আলী মি ক Ward No. 01 1725776609 ভা ািরয়া পৗরসভা

76 02790024031 4623367457 মালা রানী পু  রানী আ য় সাধক Ward No. 01 1750170098 ভা ািরয়া পৗরসভা

77 02790024035 19627911411812404 সিবতা রানী সাহা গৗির সাহা িখেরাদ চ  সাহা Ward No. 01 1721190049 ভা ািরয়া পৗরসভা

78 02790024037 19707911411812977 হনুফা বগম জয়নব িবিব আেফজ ফরাজী Ward No. 01 1788792511 ভা ািরয়া পৗরসভা

79 02790024041 19697911411814743 িব ু  রানী সাহা অ িল রানী সাহা িচওর ন সাহা Ward No. 01 1779342652 ভা ািরয়া পৗরসভা

80 02790024043 19617911411808768 আেলয়া বগম লালু হাওলাদার আঃ ম জদ হাওলাদার Ward No. 01 1643710286 ভা ািরয়া পৗরসভা

81 02790024051 19757911411809360 মাছাঃ রািশদা বগম আেলয়া বগম আ রু রব আকন Ward No. 01 1741212389 ভা ািরয়া পৗরসভা

82 02790024053 19807911411808536 আকিলমা বগম মিরয়ম বগম মাহা দ সপাই Ward No. 01 1751211554 ভা ািরয়া পৗরসভা

83 02790027775 19657911411800668 িমনা পারভীন জাহানারা বগম আ লু জ ার িসকদার Ward No. 01 1734432385 ভা ািরয়া পৗরসভা

84 02790027776 19894218427474442 মাসাঃ িব বগম মাসাঃ ফ জলা বগম আবদুর রহমান শাহ Ward No. 01 1716938905 ভা ািরয়া পৗরসভা

85 02790030258 19717911411801360 পারিভন বগম পরীবানু কফুর উ ন Ward No. 01 1799647811 ভা ািরয়া পৗরসভা

86 02790030259 19807911411801142 আেয়শা িস কা ফিরদা বগম আ লু লিতফ মা ার Ward No. 01 1768423068 ভা ািরয়া পৗরসভা

87 02790030260 19857911411801812 ছালমা বগম িপয়ারা বগম ম ান হাওলাদার Ward No. 01 1707024867 ভা ািরয়া পৗরসভা

88 02790030261 19657911411800561 িমনু বগম নহা ন নছা ছােদন আলী Ward No. 01 1633519584 ভা ািরয়া পৗরসভা

89 02790030262 19677911411804329 িফেরাজা বগম আিছয়া বগম সজউ ন আকন Ward No. 01 1746289127 ভা ািরয়া পৗরসভা

90 02790030264 19677911411800886 নুরজাহান বগম লাল ব  িবিব নূর মাহা দ মু ী Ward No. 01 1725839193 ভা ািরয়া পৗরসভা

91 02790030265 19737911411801675 শ ামলী বগম কলসুম বগম কু ুস িশকদার Ward No. 01 1643105214 ভা ািরয়া পৗরসভা

92 02790030266 19857911411810230 ময়না বগম মুকুল বগম হা ন বপারী Ward No. 01 1786157400 ভা ািরয়া পৗরসভা

93 02790030267 7361806347 মাসাঃ তাসিলমা খাতন ফিরদা বগম মাঃ ছাটন আকন Ward No. 01 1853267433 ভা ািরয়া পৗরসভা

94 02790030268 19637911411801186 ক না রানী দাস িকরন দাস িনত ান ন দাস Ward No. 01 1743143389 ভা ািরয়া পৗরসভা

95 02790030269 19617911411801127 তারা বগম জিরনা বগম, নুর মাহা দ Ward No. 01 1735544703 ভা ািরয়া পৗরসভা

96 02790030272 19767911411800977 সুলতানা বগম কুলছম বগম মৗেজ আলী হাওলাদার Ward No. 01 1704028586 ভা ািরয়া পৗরসভা

97 02790030273 19777911411800587 রািহমা খাতন মেহর জান িবিব সকা ার খ কার Ward No. 01 1751218961 ভা ািরয়া পৗরসভা

98 02790030274 19717911411801345 হাসেনয়ারা বগম হািলমা বগম কােসম বপাড়ী Ward No. 01 1729476973 ভা ািরয়া পৗরসভা

99 02790030458 19637911471864857 ফািতমা বগম চ বান িবিব জয়নাল উ ন হাওলাদার Ward No. 01 1704822571 ভা ািরয়া পৗরসভা

100 02790032313 19707911411801085 ঝনা বগম কুলসুম বগম নূর মাহা দ হাওলাদার Ward No. 01 1758305116 ভা ািরয়া পৗরসভা

101 02790032680 19627911411800707 মিরয়ম বগম সািফয়া বগম মাসেলম হাওলাদার Ward No. 01 1798492001 ভা ািরয়া পৗরসভা

102 02790032724 19637911471866378 আেমনা বগম সােহরা বগম নুর মহ দ হাওলাদার Ward No. 01 1314017952 ভা ািরয়া পৗরসভা

103 02790032776 19687911471860143 সুিফয়া বগম িশউলী জাহানারা বগম জালাল উ ন হাওলাদার Ward No. 01 1726394717 ভা ািরয়া পৗরসভা

104 02790033286 19677911411801982 রা জয়া বগম হািলমা বগম কােসম বপারী Ward No. 01 1304004211 ভা ািরয়া পৗরসভা

105 02790033503 19674218467422069 হাসেন আরা বগম আমিবয়া বগম এে  আলী হাওলাদার Ward No. 01 1725389647 ভা ািরয়া পৗরসভা

106 02790033880 19737911411801128 আেলয়া বগম আিছয়া খাতন জজািল চৗিকদার Ward No. 01 1778801498 ভা ািরয়া পৗরসভা

107 02790007881 19687911411804055 খািদজা বগম আেমনা খাতন বিশর উ ন হাওলাদার Ward No. 02 1757642496 ভা ািরয়া পৗরসভা

108 02790007882 19597911411804655 হািলমা বগম জয়তন িবিব মাহ াদ মা া Ward No. 02 1731623571 ভা ািরয়া পৗরসভা

109 02790007883 19857911411804136 িসমা বগম সিলনা বগম ম শরীফ Ward No. 02 1795717835 ভা ািরয়া পৗরসভা

110 02790007886 19677911411802830 লাইজ ু বগম মু া বগম মাবােরক আলী িসকদার Ward No. 02 1731718427 ভা ািরয়া পৗরসভা

111 02790007887 19777911411804345 না জরা বগম ছিকনা বগম সজন আলী খা Ward No. 02 1311615296 ভা ািরয়া পৗরসভা

112 02790007888 19722696654364627 তাছিলমা আ ার রবা হােজরা বগম মাছেলম উ ন হাং Ward No. 02 1783916074 ভা ািরয়া পৗরসভা

113 02790007890 19637911411804048 ডািলম বগম আয়শা বগম রব মু ী Ward No. 02 1724336075 ভা ািরয়া পৗরসভা

114 02790007891 19737911411804029 ফিরদা বগম কিরমুে ছা আলফু হাওলাদার Ward No. 02 1758672401 ভা ািরয়া পৗরসভা

115 02790007892 19767911411804054 নাজমা বগম রিহমা খাতন নুর মাহা দ মু ী Ward No. 02 1746448300 ভা ািরয়া পৗরসভা

116 02790007904 19747911411803836 িলিল রাণী রায় গীতা রানী রায় ধাংশ কুমার রায় Ward No. 02 1796670949 ভা ািরয়া পৗরসভা

117 02790007909 19787911411802787 হািছনা বগম মাকুল বগম আ লু ম জদ হাওলাদার Ward No. 02 1580396961 ভা ািরয়া পৗরসভা

118 02790007911 19817911411802779 আেলয়া বগম মাকুল বগম আ লু ম জদ হাওলাদার Ward No. 02 1747237915 ভা ািরয়া পৗরসভা

119 02790007915 19857911411802761 পা রহমান সিলনা বগম মাহা দ মাকেসদ িময়া Ward No. 02 1711705948 ভা ািরয়া পৗরসভা

120 02790007917 19687911411802760 সিলনা বগম সুিফয়া বগম আ লু কিরম হাওলাদার Ward No. 02 1786152364 ভা ািরয়া পৗরসভা

121 02790007919 19732694809945209 খািদজা হােজরা বগম মাকবুল িময়া Ward No. 02 1777932128 ভা ািরয়া পৗরসভা

122 02790007922 19737911411803267 নাজমা বগম মিতজান িবিব শখ রহমান Ward No. 02 1758083399 ভা ািরয়া পৗরসভা

123 02790007923 19627911411803252 হািচনা বগম জােমনা খাতন খারেশদ হাওলাদার Ward No. 02 1758681763 ভা ািরয়া পৗরসভা

124 02790007925 19717911411802714 মােশদা বগম সািফয়া বগম মাহা দ আমেজদ িময়া Ward No. 02 1758740339 ভা ািরয়া পৗরসভা

125 02790007926 19687911411802751 িশউলী বগম এলািচ বগম িনজাম উ ীন হাওলাদার Ward No. 02 1729637390 ভা ািরয়া পৗরসভা

126 02790007927 19687911411804156 হনুফা বগম ভানু িবিব কালু মি ক Ward No. 02 1736296775 ভা ািরয়া পৗরসভা



127 02790007929 19607911411808839 হািসনা বগম মিকেমানেনছা সয়দ আতাহার িময়া Ward No. 02 1781729182 ভা ািরয়া পৗরসভা

128 02790008431 19647911411803225 কিহনুর বগম জিননা বগম আেফজ উ ন বপারী Ward No. 02 1797020831 ভা ািরয়া পৗরসভা

129 02790008434 19737911411804599 িশিরন আ ার আেনায়ারা বগম আ াব আলী খান Ward No. 02 1775370036 ভা ািরয়া পৗরসভা

130 02790011627 19827911411802605 িমনারা বগম রওশনারা মাতােলব মা া Ward No. 02 1791003433 ভা ািরয়া পৗরসভা

131 02790011631 19727911411804341 নািছমা বগম ির জয়া বগম আ লু রব Ward No. 02 1726520181 ভা ািরয়া পৗরসভা

132 02790011635 19877911459853417 মাছাঃ রিহমা বগম নুরজাহান বগম মাঃ সাবাহান শখ Ward No. 02 1757642333 ভা ািরয়া পৗরসভা

133 02790011722 19717911411804699 জাহানারা বগম ছােলহা বগম মাকেছদ আলী হাওলাদার Ward No. 02 1765531322 ভা ািরয়া পৗরসভা

134 02790011724 19677911411803541 রিহমা বগম নুর বানু বগম আ রু রব হাওলাদার Ward No. 02 1302339826 ভা ািরয়া পৗরসভা

135 02790011728 19671592038754839 জাহানারা বগম দুিলয়া বগম নুর ইসলাম তালূকদার Ward No. 02 1751059085 ভা ািরয়া পৗরসভা

136 02790011729 19637911471860042 িফেরাজা বগম মিরয়াম িবিব মকবুল কাজী Ward No. 02 1912677010 ভা ািরয়া পৗরসভা

137 02790015369 19757911411803346 জসিমন আকতার নূর জাহান ম জদ হাওলাদার Ward No. 02 1749543917 ভা ািরয়া পৗরসভা

138 02790017338 19697911411804653 শফািল বগম ফুল বানু কা ন শরীফ Ward No. 02 1760057429 ভা ািরয়া পৗরসভা

139 02790017360 19627911411802289 ছােলহা বগম সুরাতন নছা মত হািমজ উ ন হাওলাদার Ward No. 02 1760738075 ভা ািরয়া পৗরসভা

140 02790017386 19687911411803354 িফেরাজা বগম আি য়া খাতন আ রু রব হাওলাদার Ward No. 02 1768380114 ভা ািরয়া পৗরসভা

141 02790017388 19843323205815899 মাসাঃ হাসেন আরা জয়নব িবিব খিললুর রহমান খান Ward No. 02 1795127734 ভা ািরয়া পৗরসভা

142 02790017390 19757911411808305 সুরমা রােহলা বগম মাদােছর আলী হাওলাদার Ward No. 02 1865296130 ভা ািরয়া পৗরসভা

143 02790017391 19827911411803257 হপী বগম ফিরদা বগম আ লু ম জদ জামা ার Ward No. 02 1316580878 ভা ািরয়া পৗরসভা

144 02790017634 19827911411812650 মাকছদা আ ার ছতারা বগম আঃ মা ান হাওলাদার Ward No. 02 1931394253 ভা ািরয়া পৗরসভা

145 02790017635 19832690421380512 নাজমা আ ার িফেরাজা বগম আ লু মা ান বপারী Ward No. 02 1721631041 ভা ািরয়া পৗরসভা

146 02790017636 19872694814000561 লাইলী হািলমা বগম মাঃ মা ান হাওলাদার Ward No. 02 1795120059 ভা ািরয়া পৗরসভা

147 02790019173 19847911471860814 মাহামুদা বগম িপয়া বগম আ লু রব িশকারী Ward No. 02 1742120695 ভা ািরয়া পৗরসভা

148 02790021276 19687911471860181 ফিরদা বগম হািলমা বগম কােদর হাওলাদার Ward No. 02 1701870800 ভা ািরয়া পৗরসভা

149 02790021778 19747911471860543 আরতী ম ল সুরবালা সুরবালা বপারী Ward No. 02 1720467911 ভা ািরয়া পৗরসভা

150 02790024039 19927911411000269 িদ ী কমকার গীতা রানী কমকার বেলারাম কমকার Ward No. 02 1724547834 ভা ািরয়া পৗরসভা

151 02790024042 5962962626 িমেসস নাদীরা আ ার মাসাঃ ির জয়া বগম মাঃ গালাম কােসম আক Ward No. 02 1760963817 ভা ািরয়া পৗরসভা

152 02790024044 19887911411809944 িমনারা হােজরা জ ার আলী Ward No. 02 1311359420 ভা ািরয়া পৗরসভা

153 02790024047 19737911411808753 মিলনা বগম আি য়া বগম আ লু হািকম Ward No. 02 1763627974 ভা ািরয়া পৗরসভা

154 02790024048 19797911411808743 মিরয়ম বগম সািফয়া বগম জয়নাল ফরাজী Ward No. 02 1760737926 ভা ািরয়া পৗরসভা

155 02790027061 6886294401 পা বগম বকুল বগম মাঃ নজ ল সরদার Ward No. 02 1706850228 ভা ািরয়া পৗরসভা

156 02790027078 8212683885 খািদজা বগম তহিমনা বগম মাঃ ইউনুস সরদার Ward No. 02 1816796494 ভা ািরয়া পৗরসভা

157 02790027774 19781592039393013 হািসনা বগম র জয়া বগম আখতার উ ীন হাওলাদার Ward No. 02 1749607710 ভা ািরয়া পৗরসভা

158 02790027778 8252397289 মাসাঃ ডািলম বগম রশনা ছ ার সরদার Ward No. 02 1779366943 ভা ািরয়া পৗরসভা

159 02790027794 19637911411803843 হািচনা বগম চান িবিব মানতাজ উ ন হাওলাদার Ward No. 02 1729163643 ভা ািরয়া পৗরসভা

160 02790028561 19637911471860595 িমলনী রানী পু  রানী অন  হাওলাদার Ward No. 02 1763916026 ভা ািরয়া পৗরসভা

161 02790028563 19667911471860119 রািশদা বগম জনাত রেহনা সােহব আলী হাওলাদার Ward No. 02 1764921164 ভা ািরয়া পৗরসভা

162 02790028565 19637911471860160 লাইলী বগম জিমনা খাতন আজাহার খান Ward No. 02 1777324550 ভা ািরয়া পৗরসভা

163 02790028567 19637911471860092 এলািচ বগম জাহরা খাতন এমামু ীন ফরাজী Ward No. 02 1767005571 ভা ািরয়া পৗরসভা

164 02790028569 19727911411803883 সুরমা বগম হািলমা খাতন ওসমান হাওলাদার Ward No. 02 1585526978 ভা ািরয়া পৗরসভা

165 02790028571 19847911411803213 মাসাঃ সান জদা আ ার মাছাঃ সািহদা বগম মাঃ আনসার আলী Ward No. 02 1799974517 ভা ািরয়া পৗরসভা

166 02790028573 19807911411802360 খািদজা বগম আেনায়ারা বগম লহাজ উ ন হাওলাদার Ward No. 02 1752546149 ভা ািরয়া পৗরসভা

167 02790028576 19727911411803274 রােবয়া বগম মিকমুন নছা অেজদ আলী Ward No. 02 1300215761 ভা ািরয়া পৗরসভা

168 02790028579 19896816025793098 নাজমা বগম পা ল বগম আমজাদ িমঞা Ward No. 02 1323121980 ভা ািরয়া পৗরসভা

169 02790028582 19667911411804112 এিলনা বগম জাছনা বগম শখ বাহাউ ন Ward No. 02 1719885886 ভা ািরয়া পৗরসভা

170 02790028585 19747911411803001 মাছাঃ নু ন নাহার বগম মাছাঃ হািলমা বগম মাঃ আেনায়ার হােসন হাওলাদার Ward No. 02 1724140132 ভা ািরয়া পৗরসভা

171 02790028588 19747911411000011 অিহদা বগম ির জয়া বগম আলকাজ উ ীন Ward No. 02 1783837028 ভা ািরয়া পৗরসভা

172 02790028590 19717911411803000 মিরয়ম আ ার মাসাঃ শািফয়া বগম আ সু ছ ার হাওলাদার Ward No. 02 1673889075 ভা ািরয়া পৗরসভা

173 02790029478 19617911411806008 তহািমনা বগম জাহরা বগম ই ুল উ ন হাওলাদার Ward No. 02 1717460805 ভা ািরয়া পৗরসভা

174 02790029479 19657911411805589 স া রানী হালদার শাভা রানী িম ী চ  কা  িম ী Ward No. 02 1823364638 ভা ািরয়া পৗরসভা

175 02790029779 19837911411803227 পািখ বগম নুরজাহান বগম মাঃ সকা ার আলী মু ী Ward No. 02 1790110157 ভা ািরয়া পৗরসভা

176 02790030280 19747911411803244 ইয়া ন নছা রেনায়ারা বগম মাফাে ল আলী মু ী Ward No. 02 1792385699 ভা ািরয়া পৗরসভা

177 02790030281 19917911471000122 নূরজাহান আ ার কুরিছয়া বগম আঃ ম জদ খান Ward No. 02 1783682783 ভা ািরয়া পৗরসভা

178 02790030282 19657911411802642 আ া ে ছা পা ল বগম আলফাজ উ ন তালুকদার Ward No. 02 1717690200 ভা ািরয়া পৗরসভা

179 02790030283 19787911411805570 রীতা রানী আরতী রানী ব ম িবহারী সম ার Ward No. 02 1721673730 ভা ািরয়া পৗরসভা

180 02790030284 19677911411804275 জাহানারা বগম চান ব  িবিব আ লু কিরম আকন Ward No. 02 1756398749 ভা ািরয়া পৗরসভা

181 02790030286 19637911471860025 আেলয়া বগম সেমত বগম আ রু রশীদ Ward No. 02 1775988201 ভা ািরয়া পৗরসভা

182 02790030287 19657911471861649 মাসা ৎ িশিরন আ ার ( জাৎ া) ফােতমা বগম মাহা দ মা াজ উ ন Ward No. 02 1977122611 ভা ািরয়া পৗরসভা

183 02790030288 19607911411803817 রানী বগম হািলমা বগম ফজলুল হক মা ার Ward No. 02 1994469588 ভা ািরয়া পৗরসভা

184 02790030289 19687911411804071 আন জরা বগম শখ মিতজান িবিব আ লু গফুর সরদার Ward No. 02 1732097700 ভা ািরয়া পৗরসভা

185 02790030290 8662020471 জা া আিছয়া বগম সাহাবউ ীন Ward No. 02 1979787293 ভা ািরয়া পৗরসভা

186 02790030291 19917911471000015 মা আ ার শফালী বগম মাঃ সুলতান হাওলাদার Ward No. 02 1733421558 ভা ািরয়া পৗরসভা

187 02790030293 19637911411804014 সিলনা ফুলবানু ইউসুফ বপারী Ward No. 02 1775709843 ভা ািরয়া পৗরসভা

188 02790030294 3727307351 মাসাঃ িশউিল আ ার মাসাঃ শািফয়া বগম আবদুল কােদর শিরফ Ward No. 02 1795072848 ভা ািরয়া পৗরসভা

189 02790030295 19667911411802312 খািদজা বগম জাহরা খাতন মািমন উ ন িশকদার Ward No. 02 1752206354 ভা ািরয়া পৗরসভা

190 02790030296 19787911471860100 নিমতা রানী আেলা রানী রমনী চ  হাওলাদার Ward No. 02 1703886283 ভা ািরয়া পৗরসভা



191 02790030297 19627911411804377 হািচনা বগম সািহদা বগম আবুল হােসম আকন Ward No. 02 1791828497 ভা ািরয়া পৗরসভা

192 02790030298 19667911411803868 হােজরা বগম আয়াতন নছা জানাব আলী Ward No. 02 1786164085 ভা ািরয়া পৗরসভা

193 02790030299 19947911471000094 সািবনা ইয়াসিমন লাইলী বগম মিনর সরদার Ward No. 02 1315649975 ভা ািরয়া পৗরসভা

194 02790030300 19871592039265658 িলিখ লাইিল বগম আঃ ওহাব Ward No. 02 1775080791 ভা ািরয়া পৗরসভা

195 02790030301 19987911411000459 সারিমন আ ার জসিমন আ ার মাঃ শহীদুল ইসলাম Ward No. 02 1323161112 ভা ািরয়া পৗরসভা

196 02790030303 19677911411804623 পা ল বগম কপ্পুর বগম আ জজ হাওলাদার Ward No. 02 1955713346 ভা ািরয়া পৗরসভা

197 02790030304 19667911411803896 িবরাজী সুমিত রানী চ  ম ল Ward No. 02 1725323959 ভা ািরয়া পৗরসভা

198 02790030305 19877911411806979 রওশনারা বগম রিহমা বগম চান িময়া Ward No. 02 1709914472 ভা ািরয়া পৗরসভা

199 02790030306 19877911435835590 লািখ বগম তাছিলমা বগম ম জবর হাওলাদার Ward No. 02 1707763260 ভা ািরয়া পৗরসভা

200 02790030307 19917911411000122 সািহদা আ ার স া রািশদা বগম মাঃ শহীদ খান Ward No. 02 1314018140 ভা ািরয়া পৗরসভা

201 02790030311 19847911411802717 কুলসুম বগম সািফয়া বগম আমেজদ িময়া Ward No. 02 1763762226 ভা ািরয়া পৗরসভা

202 02790030312 19817911471860515 আ না ঘরামী সুভািযনী িম ী বনমালী িম ী Ward No. 02 1316693678 ভা ািরয়া পৗরসভা

203 02790030315 19847911411803348 িমস সাহানাজ ( লাইজ ু) িব আ ার মাঃ ছালাম Ward No. 02 1771644356 ভা ািরয়া পৗরসভা

204 02790030316 19817911411804041 রকেসানা আ ার আয়শা বগম নােজম আলী আকন Ward No. 02 1785861514 ভা ািরয়া পৗরসভা

205 02790030317 19797911411803318 মাসাঃ হািস বগম শাহাবানু খাতন আঃ গনী বপারী Ward No. 02 1738997482 ভা ািরয়া পৗরসভা

206 02790030319 19707911411802718 হাসেনয়ারা বগম রওশনা বগম মহবত আলী িময়া Ward No. 02 1725450624 ভা ািরয়া পৗরসভা

207 02790030320 19837911471860320 শফালী বগম িপয়ারা বগম বােরক হাওলাদার Ward No. 02 1758949995 ভা ািরয়া পৗরসভা

208 02790030321 19877911471860393 ফােতমা বগম মােজদা বগম আেনায়ার হাওলাদার Ward No. 02 1917919361 ভা ািরয়া পৗরসভা

209 02790030322 19807911411810076 সিলনা আয়শা বগম ইউসুফ আলী সরদার Ward No. 02 1757484363 ভা ািরয়া পৗরসভা

210 02790030323 4150796185 রেহনা বগম আেনায়ারা বগম আ লু হাওলাদার Ward No. 02 1788396756 ভা ািরয়া পৗরসভা

211 02790030324 19853323021484314 মাসাঃ মিরয়ম আ ার মাসাঃ আেলয়া বগম মাঃ আঃ ম জদ মু Ward No. 02 1782500558 ভা ািরয়া পৗরসভা

212 02790030326 19907911411000025 পারভীন বগম দুলু বগম মাতােলব মু ী Ward No. 02 1776617413 ভা ািরয়া পৗরসভা

213 02790030327 19887911411803220 পিল আ ার মাছাঃ আেমনা বগম আেমানা বগম Ward No. 02 1610826202 ভা ািরয়া পৗরসভা

214 02790030328 19737911411804049 কাজল বগম ফিরদা বগম আঃ ম জদ জামা ার Ward No. 02 1772057422 ভা ািরয়া পৗরসভা

215 02790030330 19807911471860677 সুচিরতা রানী বাওয়ালী সুরবালা হালদার উেপ নাথ হালদার Ward No. 02 1818623861 ভা ািরয়া পৗরসভা

216 02790030332 19697911411804387 মাকছদা বগম ির জয়া বগম আ লু ম ান হাওলাদার Ward No. 02 1779433562 ভা ািরয়া পৗরসভা

217 02790030334 19817911411803237 আছমা বগম রােকয়া বগম মাশােরফ আকন Ward No. 02 1744620852 ভা ািরয়া পৗরসভা

218 02790030335 19837911411803211 তাসিলমা বগম রােবয়া বগম আইয়ুব আলী তালুকদার Ward No. 02 1742474025 ভা ািরয়া পৗরসভা

219 02790030336 19777911471861622 মাসা াৎ রােবয়া বগম ফািতমা বগম ওহাব উ ন হাওলাদার Ward No. 02 1746034711 ভা ািরয়া পৗরসভা

220 02790030339 19680610727348098 রা জয়া বগম বকুল বগম ছােমদ জামা ার Ward No. 02 1721262357 ভা ািরয়া পৗরসভা

221 02790030340 19627911411804446 সািহদা বগম রিহমা বগম আ লু ম ান বপারী Ward No. 02 1761558875 ভা ািরয়া পৗরসভা

222 02790031483 19721596539496926 ফিরদা ইয়াছিমন শািফয়া বগম মাখেলস চাপরািশ Ward No. 02 1782094693 ভা ািরয়া পৗরসভা

223 02790033535 19677911411809743 ফেতমা বগম বকফুল িবিব লহাজ আকন Ward No. 02 1797483538 ভা ািরয়া পৗরসভা

224 02790033866 7324747851 পিল রানী অ লী রানী রায় িবপদ র ন রায় Ward No. 02 1793286802 ভা ািরয়া পৗরসভা

225 02790033870 19727911411808517 শাহানারা বগম শামসু াহার বগম না জম উ ন Ward No. 02 1745569917 ভা ািরয়া পৗরসভা

226 02790033877 19727911411806321 সিলনা বগম আয়শা িস কা এ াজ মু ী Ward No. 02 1706708300 ভা ািরয়া পৗরসভা

227 02790033935 19707911411802880 নািছমা বগম আয়না িবিব আদম আলী হাওলাদার Ward No. 02 1752902274 ভা ািরয়া পৗরসভা

228 02790034019 19687911411802811 নু ননাহার বগম (মু া) আফেসানা বগম আ লু ম ান িময়া Ward No. 02 1736544632 ভা ািরয়া পৗরসভা

229 02790034195 19827911411802240 আয়শা বগম মািফজা বগম শাজাহান আলী হাওলাদার Ward No. 02 1712404910 ভা ািরয়া পৗরসভা

230 02790004705 19677911411805036 খািদজা বগম নুর বানু মাহা দ শখ Ward No. 03 1404572805 ভা ািরয়া পৗরসভা

231 02790004706 19717911411000002 পা ল বগম সািফয়া বগম আ লু হািকম হাওলাদার Ward No. 03 1308785281 ভা ািরয়া পৗরসভা

232 02790004708 19657911411804797 জাহানারা বগম নুরজাহান আ লু কিরম হাওলাদার Ward No. 03 1757694052 ভা ািরয়া পৗরসভা

233 02790004710 19817911411805052 রসমা বগম তারা বগম সুলতান মহামুদ Ward No. 03 1754027947 ভা ািরয়া পৗরসভা

234 02790004714 19597911411805702 নুর জাহান চ ন িবিব সুরাত মি ক Ward No. 03 1748788721 ভা ািরয়া পৗরসভা

235 02790004716 19777911411803592 বকুল বগম জেবতে ছা হােমদ মু ী Ward No. 03 1300254939 ভা ািরয়া পৗরসভা

236 02790004719 19697911411000001 হািলমা বগম জিরনা বগম নছার উ ন হাওলাদার Ward No. 03 1754748536 ভা ািরয়া পৗরসভা

237 02790004720 19687911411805178 িনল ু বগম আেনায়ারা বগম হােমজ উ ীন Ward No. 03 1947748209 ভা ািরয়া পৗরসভা

238 02790004722 19597911447780576 মাছাঃ িলিল বগম আিছয়া বগম আ লু রহমান তালুকদার Ward No. 03 1701869640 ভা ািরয়া পৗরসভা

239 02790004723 19677911411805766 ির জয়া বগম ময়না বগম ওয়ােজদ আলী হাওলাদার Ward No. 03 1726414924 ভা ািরয়া পৗরসভা

240 02790004726 19727911411806823 হ ন নছা কিরমুন নছা ইং ল হাওলাদার Ward No. 03 1779430902 ভা ািরয়া পৗরসভা

241 02790004729 19627911411805030 ফােতমা সেমরেতা গালাম মহা দ Ward No. 03 1799449809 ভা ািরয়া পৗরসভা

242 02790004733 19727911411806788 ফািতমা বগম সুিফয়া বগম আবদুর রিহম হাওলাদার Ward No. 03 1789515169 ভা ািরয়া পৗরসভা

243 02790004736 19697911411806349 সতারা বগম রিহমা বগম হােসম মু ী Ward No. 03 1313151534 ভা ািরয়া পৗরসভা

244 02790011609 19807911411806062 বকুল মেহরজান কানু হার Ward No. 03 1752749268 ভা ািরয়া পৗরসভা

245 02790011612 19677911411808057 নু াহার বগম আি য়া বগম জেয়ন উ ন Ward No. 03 1728540359 ভা ািরয়া পৗরসভা

246 02790011622 19707911411804974 হািলমা বগম ছরাতন নছা ইউছব আলী Ward No. 03 1753702231 ভা ািরয়া পৗরসভা

247 02790012414 19687911411805989 মাছাঃ পা ল বগম শািফয়া বগম আ লু লিতফ মীর Ward No. 03 1706627646 ভা ািরয়া পৗরসভা

248 02790012421 19627911411806884 নুরজাহান বগম রােবয়া বগম নুর মাহা দ িসকদার Ward No. 03 1704613848 ভা ািরয়া পৗরসভা

249 02790020785 19727911411806308 রােহলা বগম শাহাবানু বগম সরাজউ ন হাওলাদার Ward No. 03 1923332525 ভা ািরয়া পৗরসভা

250 02790021156 19677911411804992 নািছমা বগম আয়শা বগম রিফকুল ইসলাম Ward No. 03 1729738697 ভা ািরয়া পৗরসভা

251 02790021158 19627911411805855 দুলু বগম চ  বান আমেজদ মি ক Ward No. 03 1788937549 ভা ািরয়া পৗরসভা

252 02790021159 19647911411804799 িফেরাজা বগম ময়না বগম কােছম আলী গাজী Ward No. 03 1754993164 ভা ািরয়া পৗরসভা

253 02790021160 19697911411806881 শামসুন নাহার বগম মিকমন নছা রিশদ গাজী Ward No. 03 1786145573 ভা ািরয়া পৗরসভা

254 02790021162 19687911411807014 স া রানী শীল আয়না রানী ি েরাদ চ  কিবরাজ Ward No. 03 1923055377 ভা ািরয়া পৗরসভা



255 02790021163 19787911411806096 লািক বগম পা ল বগম মাঃ ছালাম বপারী Ward No. 03 1748424421 ভা ািরয়া পৗরসভা

256 02790022108 19677911411814268 আেলা বকুল মনাজ হাওলাদার Ward No. 03 1727085546 ভা ািরয়া পৗরসভা

257 02790027098 19837911411805384 জােয়দা আ ার জহরা বগম ইসমাইল িসকদার Ward No. 03 1765173747 ভা ািরয়া পৗরসভা

258 02790027116 19787911411805490 তাছিলমা বগম কুলছম বগম আ লু গিন খান Ward No. 03 1787239778 ভা ািরয়া পৗরসভা

259 02790029476 19807911411806239 আিখ বগম আেনায়ারা বগম আ লু খােলক আহেমদ Ward No. 03 1712399373 ভা ািরয়া পৗরসভা

260 02790029790 19937911411000066 পা িম ী মরী রানী িম ী িশব শংকর িম ী Ward No. 03 1621402319 ভা ািরয়া পৗরসভা

261 02790029908 19677911411805862 সািফয়া খাতন ময়ফুল িবিব মঈনু ীন পধা Ward No. 03 1721069634 ভা ািরয়া পৗরসভা

262 02790029909 19737911411805285 রােবয়া ফরেদৗসী রা জয়া বগম মাকেছদ আলী আকন Ward No. 03 1727963471 ভা ািরয়া পৗরসভা

263 02790029910 19727911411807673 ডািলম বগম ির জয়া বগম সয়দ মা া Ward No. 03 1701119422 ভা ািরয়া পৗরসভা

264 02790029911 19777911411807655 নািদরা সামসুে হার জয়নু ীন হাওলাদার Ward No. 03 1739577568 ভা ািরয়া পৗরসভা

265 02790029912 19607911411805311 সািহদা বগম হােজরা বগম আউয়াল িময়া Ward No. 03 1934394100 ভা ািরয়া পৗরসভা

266 02790029913 19597911411807220 সতারা বগম হািলমা বগম সকা ার আলী হাওলাদার Ward No. 03 1710961104 ভা ািরয়া পৗরসভা

267 02790029914 19877911411805882 সুলতানা আ ার িপয়ারা বগম দেলায়ার হােসন িসকদার Ward No. 03 1763243816 ভা ািরয়া পৗরসভা

268 02790029917 19637911411805760 িমনারা বগম সামছ াহার বগম আফছার উ ন জামা ার Ward No. 03 1407264970 ভা ািরয়া পৗরসভা

269 02790029918 19617911411806119 মাছাঃ হাসেন আরা বগম ল াতন নছা মা ার আিল হাং Ward No. 03 1719017482 ভা ািরয়া পৗরসভা

270 02790029919 19657911411805911 আি য়া আেলেতান িবিব লহাজ উ ন হাওলাদার Ward No. 03 1718454485 ভা ািরয়া পৗরসভা

271 02790029920 19687911411805280 িমনু বগম সুিপয়া বগম আ সু ছ ার Ward No. 03 1718610737 ভা ািরয়া পৗরসভা

272 02790029922 19627911411807012 লাকী বগম জাহানারা বগম আ লু ম ান খিলফা Ward No. 03 1716256441 ভা ািরয়া পৗরসভা

273 02790029924 19817911411805639 হািমদা সািফয়া বগম আবদুল হক তালুকদার Ward No. 03 1786339055 ভা ািরয়া পৗরসভা

274 02790029925 19727911411805947 িফেরাজা বগম শামছ াহার বগম জয়নু ন হাওলাদার Ward No. 03 1753379561 ভা ািরয়া পৗরসভা

275 02790029927 19634214347526836 খােদজা বগম সূযবানু বগম চােদ আলী সওদাগর Ward No. 03 1714807572 ভা ািরয়া পৗরসভা

276 02790029930 19637911411805828 িফ জা বগম ভানু িবিব কদম আলী িসকদার Ward No. 03 1750153567 ভা ািরয়া পৗরসভা

277 02790029933 19627911411806463 অিনতা ঘাষ পা ল বালা ঘাষ ভাত ঘাষ Ward No. 03 1818638816 ভা ািরয়া পৗরসভা

278 02790029935 19617911411806397 মেনায়ারা বগম দুলু রওশনা বগম আসমত আলী সরদার Ward No. 03 1719309247 ভা ািরয়া পৗরসভা

279 02790029936 19627911411804969 মমতাজ বগম লাইিল বগম আ লু গিন হাওলাদার Ward No. 03 1308604679 ভা ািরয়া পৗরসভা

280 02790029937 19757911411805988 জািহদা আেনায়ার ফািতমা আলম জিহ ল আলম খান Ward No. 03 1712859491 ভা ািরয়া পৗরসভা

281 02790029963 19657911411806762 শাহনা আ ার আমিবয়া আ ার আবদুর রহমান তালুকদার Ward No. 03 1758740010 ভা ািরয়া পৗরসভা

282 02790029964 19887911411807180 ছালমা আ ার জহরা বগম শাহাবু ন হাওলাদার Ward No. 03 1786153004 ভা ািরয়া পৗরসভা

283 02790029973 19757911411804390 পারভীন বগম জেবদা বগম হােমজ উ ন িশকাদার Ward No. 03 1798496607 ভা ািরয়া পৗরসভা

284 02790029974 19601592039465771 ফিরদা বগম আেনায়ারা বগম জয়নাল পিকর Ward No. 03 1734647172 ভা ািরয়া পৗরসভা

285 02790029975 19757911411806120 শাহানাজ আ ার িচনু মমতাজ বগম মাজাে ল আকন Ward No. 03 1735189530 ভা ািরয়া পৗরসভা

286 02790029977 19672699501912460 রােহলা বগম হািসনা নূর মাহা দ Ward No. 03 1782358832 ভা ািরয়া পৗরসভা

287 02790029979 1461094482 খািদজা আ ার হমালা বগম শাহ আলম হাওলাদার Ward No. 03 1765271072 ভা ািরয়া পৗরসভা

288 02790029981 19727911411817889 নু বগম শািহনুর বগম মাশােরফ জামা ার Ward No. 03 1750145608 ভা ািরয়া পৗরসভা

289 02790029986 19674214315544223 হেলনা বগম কু ট ব  বগম আয়জ ন িসকদার Ward No. 03 1748002070 ভা ািরয়া পৗরসভা

290 02790030341 19607911411805217 জাহানারা বগম হািলমা আজাহার আলী Ward No. 03 1756520851 ভা ািরয়া পৗরসভা

291 02790030346 19827911411809929 আছমা আ ার সািফয়া বগম ছকা ার আলী Ward No. 03 1727739131 ভা ািরয়া পৗরসভা

292 02790030347 19627911411806616 শফালী রানী দ সুমিত রানী দাস িনমল চ  দাস Ward No. 03 1743648555 ভা ািরয়া পৗরসভা

293 02790030348 19947911411000063 রােবয়া আ ার মাজদুা বগম আ রু রা াক Ward No. 03 1317296572 ভা ািরয়া পৗরসভা

294 02790031482 19807911411802453 সািদয়া আফিরন ( িম ) জয়নব িবিব আজাহার আলী সরদার Ward No. 03 1717024508 ভা ািরয়া পৗরসভা

295 02790032161 19777911411808506 সািলনা বগম বানু বগম আমেজদ আলী হাওলাদার Ward No. 03 1779415521 ভা ািরয়া পৗরসভা

296 02790032162 19597911411802197 পা ল বগম কা ন বগম সিফজ উ ন খান Ward No. 03 1731810116 ভা ািরয়া পৗরসভা

297 02790032163 19927911411000153 হনুফা বগম িফেরাজা বগম মাঃ রহল আমীন হাওলাদার Ward No. 03 1741412370 ভা ািরয়া পৗরসভা

298 02790032165 19697911411805200 জাহানারা বগম কিহনুর বগম আজাহার ঘরামী Ward No. 03 1768422505 ভা ািরয়া পৗরসভা

299 02790032171 19627911411806173 মাহামুদা বগম সামছন নাহার আবু নছর আহেমদ Ward No. 03 1760417090 ভা ািরয়া পৗরসভা

300 02790032726 7811725196 মােয়দা সিলনা বগম মাঃ মহারাজ Ward No. 03 1743414437 ভা ািরয়া পৗরসভা

301 02790033263 19717911411816124 সািহদা বগম ির জয়া বগম মিতন িসকদার Ward No. 03 1797598143 ভা ািরয়া পৗরসভা

302 02790033267 19707911411806816 রওশন আ ার রানী মােমনা খাতন মিমন উ ন খান Ward No. 03 1310217800 ভা ািরয়া পৗরসভা

303 02790033269 19837911423824413 রােবয়া জাহান মাসাঃ সতারা খানম এ, িব, এম নাস ল আ জজ Ward No. 03 1789461573 ভা ািরয়া পৗরসভা

304 02790033279 19767911411809302 কাকলী রানী িসংহ আেলা রানী চ বত কািতক চ  চ বত Ward No. 03 1789343422 ভা ািরয়া পৗরসভা

305 02790033299 19707911411803243 রবা বগম হািলমা আ লু হািকম মুনিস Ward No. 03 1798168862 ভা ািরয়া পৗরসভা

306 02790033764 5994987401 মাসাঃ শারিমন ইয়াসিমন হািলমা বগম মাঃ বলােয়ত হােসন গাজী Ward No. 03 1783555201 ভা ািরয়া পৗরসভা

307 02790033875 19697911435835277 ইয়াসিমন বগম রিহমা বগম মােলক গাজী Ward No. 03 1711951737 ভা ািরয়া পৗরসভা

308 02790033876 19687911411803238 মঞ্জ ু বগম জয়নব িবিব সকা ার আকন Ward No. 03 1710283954 ভা ািরয়া পৗরসভা

309 02790033878 19607911411806025 জাহানারা আেলয়া বগম আ লু হািকম Ward No. 03 1778338868 ভা ািরয়া পৗরসভা

310 02790033943 19777911447770829 হািমদা বগম কিহনুর বগম শাহজাহান িমঞা Ward No. 03 1983460989 ভা ািরয়া পৗরসভা

311 02790033949 19847911411810011 মা ফা আ জেমান বগম আঃ খােলক Ward No. 03 1795485848 ভা ািরয়া পৗরসভা

312 02790034146 19737911411803229 িশউলী বগম হািলমা বগম হািকম মু ী Ward No. 03 1316685775 ভা ািরয়া পৗরসভা

313 02790005283 19727911411808505 লাইলী বগম ফােতমা বগম কােশম আলী সদার Ward No. 04 1823366153 ভা ািরয়া পৗরসভা

314 02790005284 19677911411809828 শাপীয়া বগম চ  বান বগম দনেছর আলী সরদার Ward No. 04 1786167672 ভা ািরয়া পৗরসভা

315 02790005289 19637911411809990 নুরজাহান হােজরা বগম মুনসুর সরদার Ward No. 04 1786169268 ভা ািরয়া পৗরসভা

316 02790005291 19727911411809225 আলম তাজ বগম ফুলবানু মাকেলছ উ ন হাওলাদার Ward No. 04 1729601904 ভা ািরয়া পৗরসভা

317 02790005295 19627911411809434 মেনায়ারা বগম হােমেতান নছা আতাহার আলী Ward No. 04 1725421761 ভা ািরয়া পৗরসভা

318 02790005296 19757911411809582 নািছমা বগম হােজরা বগম রায়হান উ ন Ward No. 04 1735487324 ভা ািরয়া পৗরসভা



319 02790005301 19777911411809628 লাইলী বগম আি য়া বগম আবদুল ছাবাহান Ward No. 04 1749613617 ভা ািরয়া পৗরসভা

320 02790005303 19757911411808543 লাইলী বগম হািলমা বগম আহ দ হােসন Ward No. 04 1752249431 ভা ািরয়া পৗরসভা

321 02790005305 19677911411808253 হািচনা বগম ির জয়া বগম ম ান আকন Ward No. 04 1786147657 ভা ািরয়া পৗরসভা

322 02790005306 19687911411805835 মমতাজ বগম কিহনুর বগম আ লু মােলক সরদার Ward No. 04 1786170168 ভা ািরয়া পৗরসভা

323 02790005310 19597911411809554 কিহনুর বগম আেমনা বগম মকবুল আলী Ward No. 04 1761812400 ভা ািরয়া পৗরসভা

324 02790005313 19787911471862624 নাজমা বগম ফািতমা বগম আবুল হােসন সরদার Ward No. 04 1738705708 ভা ািরয়া পৗরসভা

325 02790005319 19607911411808732 মেনায়ারা বগম হািলমা বগম এলাল উ ন Ward No. 04 1787240596 ভা ািরয়া পৗরসভা

326 02790005326 19687911411809021 মায়া বগম হােজরা বগম কােছম আলী সাকদার Ward No. 04 1786138428 ভা ািরয়া পৗরসভা

327 02790005330 19597911411809327 মায়া রানী িসংহ পা া রাণী মেনার ন িসংহ Ward No. 04 1791407900 ভা ািরয়া পৗরসভা

328 02790005334 19887911411810049 ম জনা সািহদা বগম আ রু রিহম সরদার Ward No. 04 1782249640 ভা ািরয়া পৗরসভা

329 02790005335 19857911411809981 মাহফুজা সুয বানু আঃ রিশদ সরদার Ward No. 04 1304486303 ভা ািরয়া পৗরসভা

330 02790005339 19677911411809866 মমতাজ বগম ফুল ব  িবিব তারাপ আলী সরদার Ward No. 04 1729114629 ভা ািরয়া পৗরসভা

331 02790005343 19877911411809460 রীনা বগম কিহনুর বগম আ লু লিতফ Ward No. 04 1317339932 ভা ািরয়া পৗরসভা

332 02790005344 19737911411809540 রােকয়া বগম চানফুল িবিব আনছার উ ন Ward No. 04 1304276042 ভা ািরয়া পৗরসভা

333 02790005346 19877911411809547 পিপ খানম ছােহরা বগম ফজলুল হক Ward No. 04 1740711050 ভা ািরয়া পৗরসভা

334 02790005347 19627911411809829 রিহমা বগম এেলম ব নােজম আলী Ward No. 04 1779431573 ভা ািরয়া পৗরসভা

335 02790005349 19777911411810069 রােশদা বগম আ জতন নছা আঃ ম জদ সরদার Ward No. 04 1758716858 ভা ািরয়া পৗরসভা

336 02790015124 9145067626 রেহনা িলিল মাদাে র কারী Ward No. 04 1730696107 ভা ািরয়া পৗরসভা

337 02790015130 19627911411809747 হািলেমান বগম ফেতমা বগম তােজল সরদার Ward No. 04 1725529062 ভা ািরয়া পৗরসভা

338 02790015133 19607911411808726 মুকুল বগম আিম ন হােসম খিলফা Ward No. 04 1729325249 ভা ািরয়া পৗরসভা

339 02790015135 19787915886245774 তাছিলমা কমলা বগম গফ্ফার সরদার Ward No. 04 1779368714 ভা ািরয়া পৗরসভা

340 02790015140 19607911423830110 দুলু বগম নু নেনহার বগম আ লু কিরম হাওলাদার Ward No. 04 1786112568 ভা ািরয়া পৗরসভা

341 02790015142 19617911411809544 চা া বগম খেতজান িবিব মকবুল হােসন Ward No. 04 1873418046 ভা ািরয়া পৗরসভা

342 02790015143 19597911411808727 হাওয়া বগম রা জয়া বগম মুনজরু বপারী Ward No. 04 1323786303 ভা ািরয়া পৗরসভা

343 02790015146 4609237294 সািহদা বগম মেনায়ারা বগম আঃ আ জজ খিলফা Ward No. 04 1773655485 ভা ািরয়া পৗরসভা

344 02790017141 19797911411809782 রািবয়া বগম কিরেমান িবিব ফজলু সরদার Ward No. 04 1701784439 ভা ািরয়া পৗরসভা

345 02790017341 19727911411809614 িপয়ারা বগম নুরজাহান হাজী সােহব Ward No. 04 1779432569 ভা ািরয়া পৗরসভা

346 02790017389 19677911411808549 জাহানারা বগম আেনায়ারা বগম শাহাবু ন আকন Ward No. 04 1786167423 ভা ািরয়া পৗরসভা

347 02790017393 19657911411808552 রখা বগম ির জয়া বগম আ লু ম ান সদার Ward No. 04 1323021792 ভা ািরয়া পৗরসভা

348 02790017640 19787911411808980 মাকসুদা হােজরা এেলম উ ন হাওলাদার Ward No. 04 1304331848 ভা ািরয়া পৗরসভা

349 02790017641 19727911411808295 তাছিলমা বগম সগী ন নসা দালু খ কার Ward No. 04 1888045325 ভা ািরয়া পৗরসভা

350 02790021040 19617911411809200 িমেসস সােজদা বগম জয়নব িবিব আঃ কােদর িসকদার Ward No. 04 1706677677 ভা ািরয়া পৗরসভা

351 02790022107 19787911411809962 বকুল রােকয়া আেয়জ উ ন Ward No. 04 1320305799 ভা ািরয়া পৗরসভা

352 02790024009 19837911411802476 িশ া রানী দাস আেলা রানী িব াস ননী গাপাল িব াস Ward No. 04 1611721357 ভা ািরয়া পৗরসভা

353 02790027057 19637911411809594 আেলয়া বগম জয়নব িবিব আবদুল হােসম Ward No. 04 1786170944 ভা ািরয়া পৗরসভা

354 02790027077 19607911411809556 শফালী বগম (নািছমা ) রািবয়া বগম রাজাম নহাওলাদার Ward No. 04 1718777812 ভা ািরয়া পৗরসভা

355 02790027079 19737925803222342 মাছাঃ মাহমুদা বগম মাছাঃ তহিমনা বগম মাঃ আ লু রশীদ Ward No. 04 1779368116 ভা ািরয়া পৗরসভা

356 02790027081 19677911411808228 বলেকছ বগম শফালী বগম সরাজ উ ন হাওলাদার Ward No. 04 1779367181 ভা ািরয়া পৗরসভা

357 02790027082 7752905484 িরনা বগম িবউ ট বগম মিফজ িসকদার Ward No. 04 1300406972 ভা ািরয়া পৗরসভা

358 02790027083 19627911411809580 রওশন আরা রািহমা বগম জ াত আলী Ward No. 04 1759920128 ভা ািরয়া পৗরসভা

359 02790027085 19857911411809111 সুিম খািদজা বাবুল মু ী Ward No. 04 1779425996 ভা ািরয়া পৗরসভা

360 02790027086 19677911411809723 রিহমা বগম মেনায়ারা বগম ম াত আলী সরদার Ward No. 04 1718158910 ভা ািরয়া পৗরসভা

361 02790027087 19627911411808236 রনু বগম সূযবানু ইসমাইল খান Ward No. 04 1308819114 ভা ািরয়া পৗরসভা

362 02790027088 19674218467412336 মাসাঃ সতারা বগম রেবজান িবিব আজাহার সরদার Ward No. 04 1785596008 ভা ািরয়া পৗরসভা

363 02790027089 19657911411809543 পি  িবিব পাই আহ দ আলী Ward No. 04 1753234206 ভা ািরয়া পৗরসভা

364 02790027091 19837911411809271 িশিরন আ ার সািহদা বগম মহিসন হাওলাদার Ward No. 04 1746305042 ভা ািরয়া পৗরসভা

365 02790029916 19817911411802942 মাছাঃ আসমা বগম মাছাঃ িবলিকস বগম মাঃ নজ ল ইসলাম Ward No. 04 1407264968 ভা ািরয়া পৗরসভা

366 02790030350 5523082781 মাসাঃ ববী বগম মাসাঃ চা া বগম মাঃ আনছার হাওলাদার Ward No. 04 1779662548 ভা ািরয়া পৗরসভা

367 02790030355 5996639125 িরনা বগম হােজরা বগম মাসেলম মা া Ward No. 04 1775930904 ভা ািরয়া পৗরসভা

368 02790030356 19627911411808567 লাইলী বগম রনু বগম হােমজ উ ন হাওলাদার Ward No. 04 1796328323 ভা ািরয়া পৗরসভা

369 02790030357 19897911411810185 রজভী বগম মাসাঃ ছফুরা বগম মাঃ শাহজাহান সরদার Ward No. 04 1733830957 ভা ািরয়া পৗরসভা

370 02790030358 19637911411809217 জাহানারা বগম সুিফয়া বগম আঃ ছ ার ফিকর Ward No. 04 1703333598 ভা ািরয়া পৗরসভা

371 02790030359 4655802157 নাজমা আ ার মেনায়ারা বগম আলমগীর হােসন Ward No. 04 1779366592 ভা ািরয়া পৗরসভা

372 02790031472 19827911411809832 পা ল বগম সুখজান মািনক হাওরাদার Ward No. 04 1780487958 ভা ািরয়া পৗরসভা

373 02790032164 19837911411808761 পা ল আেবজান িবিব আইউব আলী হাওলাদার Ward No. 04 1304134741 ভা ািরয়া পৗরসভা

374 02790033272 19887911411809272 আফেরাজা আ ার রাজী জাহানারা বগম আ লু রিশদ হাওলাদার Ward No. 04 1737181440 ভা ািরয়া পৗরসভা

375 02790033281 19627911411809181 িমনারা বগম রিহমা বগম সানাম  িসকদার Ward No. 04 1742679950 ভা ািরয়া পৗরসভা

376 02790033289 19857911411812465 পিল রাণী দাস সািব  রানী দাস মহােদব চ  দাস Ward No. 04 1790293027 ভা ািরয়া পৗরসভা

377 02790033298 19657911411808345 আেলয়া জয়কুল িবিব আবদুল কিরম ফরাজী Ward No. 04 1862624932 ভা ািরয়া পৗরসভা

378 02790033865 19784218467421570 মাসাঃ জসমীন বগম বকুলুন নছা ছ ার মুনসী Ward No. 04 1794875816 ভা ািরয়া পৗরসভা

379 02790033867 19627911411817562 তহিমনা বগম ফুল ব হােতম আলী Ward No. 04 1875545469 ভা ািরয়া পৗরসভা

380 02790033868 19777911411808327 ছিকনা কুলসুম গিন হাওলাদার Ward No. 04 1615053489 ভা ািরয়া পৗরসভা

381 02790033869 19627911411808478 জাহানারা বগম জিুমনা িবিব মিমন উ ীন হাওলাদার Ward No. 04 1779420490 ভা ািরয়া পৗরসভা

382 02790033871 7361836120 িশিরন আ ার িশ ী আ ার মাঃ জাহা ীর হাওলাদার Ward No. 04 1795068873 ভা ািরয়া পৗরসভা



383 02790033872 19727911411808439 তাছিলমা বগম হািকেমান রিফজ উ ীন হাওলাদার Ward No. 04 1783316415 ভা ািরয়া পৗরসভা

384 01790065924 19587911411808882 রােহলা সােমরেতা তােছন বপারী Ward No. 04 1818641183 ভা ািরয়া পৗরসভা

385 02790033934 4651604946 রা জনা আকতার জুঁ ই রিহমা বগম মাঃ হািনফ শখ Ward No. 04 1787202385 ভা ািরয়া পৗরসভা

386 02790033950 19387911411808934 শাহাবানু সুরাতন িবিব আফেসর ব াপারী Ward No. 04 1771897148 ভা ািরয়া পৗরসভা

387 02790034140 6434608730 কুরিসয়া বগম রােকয়া বগম মাঃ নমছার মি ক Ward No. 04 1745469908 ভা ািরয়া পৗরসভা

388 02790006398 19677911411810499 িফেরাজা বগম হািকমন বগম ওমর আলী আকন Ward No. 05 1948266025 ভা ািরয়া পৗরসভা

389 02790006400 19657911411811097 হেলনা বগম রােবয়া বগম গিণ পাড় Ward No. 05 1741202879 ভা ািরয়া পৗরসভা

390 02790006403 19677911411811824 ছােলহা বগম জহরা বগম হােমজ উ ন হাওলাদার Ward No. 05 1735464940 ভা ািরয়া পৗরসভা

391 02790006408 19727911411811828 িমনারা বগম মাসাঃ জহরা বগম হােমজ উ ন হাওলাদার Ward No. 05 1780009197 ভা ািরয়া পৗরসভা

392 02790006409 19727911411811103 ফািতমা বগম নুর জাহান বগম আ লু হািমদ হাওলাদার Ward No. 05 1757581686 ভা ািরয়া পৗরসভা

393 02790006410 19677911411811140 হিরয়া বগম মিরয়ম বগম সিফজ উ ন মু ী Ward No. 05 1742576269 ভা ািরয়া পৗরসভা

394 02790006414 19637911411810366 সাহা ন হায়াতন ন া কদম আলী শরীফ Ward No. 05 1873418013 ভা ািরয়া পৗরসভা

395 02790006422 19687911411811310 হনা বগম বকুল বগম ফজলুল হক Ward No. 05 1756186365 ভা ািরয়া পৗরসভা

396 02790006445 19807911411811684 িশখা রানী দাস ল ী রানী িনমল দাস Ward No. 05 1749638968 ভা ািরয়া পৗরসভা

397 02790006453 19677911411811016 ফািতমা বগম মরম বগম মিকম আলী হাওলাদার Ward No. 05 1729325201 ভা ািরয়া পৗরসভা

398 02790006457 19777911411810562 ফািতমা বগম ছােলহা বগম আ লু হািকম হাওলাদার Ward No. 05 1953483775 ভা ািরয়া পৗরসভা

399 02790006460 19787911411810375 মাছাঃ আকিলমা আরবজান আনতাজ উ ন হাওলাদার Ward No. 05 1758693432 ভা ািরয়া পৗরসভা

400 02790006471 19627911411811055 হািছনা বগম রােবয়া বগম বােরক মুনসী Ward No. 05 1706956169 ভা ািরয়া পৗরসভা

401 02790006473 19737911411810364 মরী বগম ফুলব জলুমাত িব াস Ward No. 05 1733989854 ভা ািরয়া পৗরসভা

402 02790006476 19627911411810933 আলম তাজ আ জেমান নছা অেরচ আলী হাওলাদার Ward No. 05 1873418041 ভা ািরয়া পৗরসভা

403 02790006483 19627911411811885 ছােলহা বগম বকুল নছা আবুল হােসম গাজী Ward No. 05 1302340069 ভা ািরয়া পৗরসভা

404 02790006485 19627911411811515 রানু বগম ছেফলা খাতন নপতার খিলফা Ward No. 05 1704001206 ভা ািরয়া পৗরসভা

405 02790006487 19677911411811399 শফািল বগম আয়শা আঃ ছ ার খ কার Ward No. 05 1873409579 ভা ািরয়া পৗরসভা

406 02790006490 19787911411811045 পারিভন বগম িপয়ারা বগম কা ন মি ক Ward No. 05 1753896861 ভা ািরয়া পৗরসভা

407 02790011735 19862612935471522 মাছাঃ শািহনুর আ ার জাহানারা বগম মাঃ আ সু সাবহান হাওলাদার Ward No. 05 1746296266 ভা ািরয়া পৗরসভা

408 02790012433 19816716863663650 সায়মা আ ার মু ী সিলনা বগম মাঃ িছ ক খিলফা Ward No. 05 1710665311 ভা ািরয়া পৗরসভা

409 02790015073 19757911411000003 হেলনা বগম নুর জাহান বগম মাফাে ল হােসন Ward No. 05 1312177747 ভা ািরয়া পৗরসভা

410 02790015075 19777911411811096 মমতাজ বগম গােলনুর বগম মাতােলব তালুকদার Ward No. 05 1719873805 ভা ািরয়া পৗরসভা

411 02790015079 19737911411810370 খািদজা বগম আি য়া খাতন আকুব আলী হাওলাদার Ward No. 05 1777658769 ভা ািরয়া পৗরসভা

412 02790015081 19717911411811008 সােজদা বগম জাহানারা বগম হািলম মু ী Ward No. 05 1301285883 ভা ািরয়া পৗরসভা

413 02790015084 19827911411810579 নুপুর বগম সতারা বগম ফজলুল হক আকন Ward No. 05 1727493054 ভা ািরয়া পৗরসভা

414 02790015086 6005783854 লাইলী বগম মতৃ মিরয়ম বগম মাশােরফ হােসন আকন Ward No. 05 1316693655 ভা ািরয়া পৗরসভা

415 02790017323 2855776544 পিল আ ার মাসাঃ ইরানী বগম মাহা দ  মন্ট গাজী Ward No. 05 1726499962 ভা ািরয়া পৗরসভা

416 02790017343 19687911411812658 তাছিলমা আ ার িবলিকছ বগম সােহব আলী হাওলাদার Ward No. 05 1986089822 ভা ািরয়া পৗরসভা

417 02790018578 19727911411811773 নু বগম লাল ব  বগম ম ান হাওলাদার Ward No. 05 1782047874 ভা ািরয়া পৗরসভা

418 02790025948 19687911411811308 খািদজা বগম আকিলমা খাতন ছাহাবান হাওলাদার Ward No. 05 1797348482 ভা ািরয়া পৗরসভা

419 02790025955 19807911411811111 শািহনুর আকতার কািহনুর বগম িছ কুর রহমান মুনসী Ward No. 05 1609554507 ভা ািরয়া পৗরসভা

420 02790026608 19777911411811275 মিরয়ম আ ার জাহানারা বগম আ লু মােলক কাজী Ward No. 05 1729765518 ভা ািরয়া পৗরসভা

421 02790026610 19677911411811617 মাহামুদা বগম অেজবুে ছা আঃ হািমদ আকন Ward No. 05 1728572617 ভা ািরয়া পৗরসভা

422 02790026613 19647911411811325 ইরািন বগম জাহানারা বগম নুরমহা াদ কা জ Ward No. 05 1715285836 ভা ািরয়া পৗরসভা

423 02790026614 19657911411811621 কিহনুর বগম রিহমা খাতন আঃ রহমান ফরাজী Ward No. 05 1300217314 ভা ািরয়া পৗরসভা

424 02790026615 19617911411810544 হািছনা বগম নূর বানু মৗজালী হাওলাদার Ward No. 05 1302362963 ভা ািরয়া পৗরসভা

425 02790026616 19707911411811370 রানী বগম ফুল বানু হােমজ হাওলাদার Ward No. 05 1795485383 ভা ািরয়া পৗরসভা

426 02790026617 19887911411811359 রকেসানা বগম মিরয়ম বগম হােসম িময়া Ward No. 05 1300254867 ভা ািরয়া পৗরসভা

427 02790026619 19677911411811600 সািহদা বগম হািলমা বগম ইউনুছ আলী সরদার Ward No. 05 1786145608 ভা ািরয়া পৗরসভা

428 02790026621 19827911411811565 িশ ী আ ার রওশন আরা বগম সােহবালী সরদার Ward No. 05 1761794014 ভা ািরয়া পৗরসভা

429 02790026623 19817911411811572 লাইিল বগম দুলু বগম নূর মাহা দ হাওলাদার Ward No. 05 1313517250 ভা ািরয়া পৗরসভা

430 02790026624 19927911411000094 সামসুন নাহার নুপুর হেলনা বগম মাঃ ম জবুর রহমান Ward No. 05 1739600443 ভা ািরয়া পৗরসভা

431 02790026626 19607911411810496 রওশনা আয়শা মাসেলম Ward No. 05 1814571377 ভা ািরয়া পৗরসভা

432 02790026627 19627911411810549 রশনা বগম পজান িবিব আ লু কিরম ফরাজী Ward No. 05 1723249357 ভা ািরয়া পৗরসভা

433 02790026628 19727911411811550 আকিলমা বগম কুলসুম বগম আলী আহমদ Ward No. 05 1760114349 ভা ািরয়া পৗরসভা

434 02790026629 19841518638281732 সিলনা আ ার হািসনা বগম আ সু ছাবহান Ward No. 05 1609112810 ভা ািরয়া পৗরসভা

435 02790026630 4197236047 দুিল আ ার িব বগম মাঃ দুলাল ফরাজী Ward No. 05 1304373057 ভা ািরয়া পৗরসভা

436 02790027050 19777911411808311 মাহামুদা বগম নুরজাহান বগম ইউনুচ মু Ward No. 05 1754620467 ভা ািরয়া পৗরসভা

437 02790027053 19627911411809677 রািশদা বগম জয়ফুল িবিব সইজ উ ন হাওলাদার Ward No. 05 1745716105 ভা ািরয়া পৗরসভা

438 02790027769 19947911411000003 ইসা মিন রািশদা বগম আঃ জিলল িময়া Ward No. 05 1752741726 ভা ািরয়া পৗরসভা

439 02790027772 19677911411810330 িম ফা বগম িশউলী বগম মাহামুদ সওদাগার Ward No. 05 1874185028 ভা ািরয়া পৗরসভা

440 02790030361 19597911411810914 মানেজয়ারা বগম এেলম ব  বগম মাতােলব মৃধা Ward No. 05 1823364627 ভা ািরয়া পৗরসভা

441 02790030365 19654794509000010 মঞ্জ ুখাতন মেহ ন- নছা কদম আলী ফারাজী Ward No. 05 1792022745 ভা ািরয়া পৗরসভা

442 02790030367 19657911411811630 মিরয়াম (িচনু) মােলকা সকা ার আলী মা া Ward No. 05 1775440329 ভা ািরয়া পৗরসভা

443 02790030368 19687911411810434 িবলিকছ আ ার নূর জাহান বগম কাজী হল আিমন Ward No. 05 1710622035 ভা ািরয়া পৗরসভা

444 02790030369 19777911411810919 সািহদা বগম মােজদা বগম সুলতান হাওলাদার Ward No. 05 1880810657 ভা ািরয়া পৗরসভা

445 02790030370 19737911411811351 িবলিকছ বগম সবুর জান ই ীস িময়া Ward No. 05 1743799610 ভা ািরয়া পৗরসভা

446 02790030371 19857911411811003 রকেছানা বগম সাহাবানু আ লু জ ার হাওলাদার Ward No. 05 1305741623 ভা ািরয়া পৗরসভা



447 02790030372 19877911411807852 মাহফুজা আ ার মমতাজ বগম মাঃ আলতাফ হাসাইন Ward No. 05 1723364168 ভা ািরয়া পৗরসভা

448 02790030373 19877911411000039 ছালমা আ ার আিখ নািছমা বগম আঃ লিতফ িব াস Ward No. 05 1763816805 ভা ািরয়া পৗরসভা

449 02790030375 19721591905730260 সেতরা বগম মাছাঃ সয়দুর নসা হকুম আলী মা া Ward No. 05 1782069224 ভা ািরয়া পৗরসভা

450 02790030376 19603313054715730 পা ল বগম সুিমতবান আঃ কােদর Ward No. 05 1704723092 ভা ািরয়া পৗরসভা

451 02790030378 6888002190 জাহানারা বগম কু টব  বগম কা ন আলী মা া Ward No. 05 1790000218 ভা ািরয়া পৗরসভা

452 02790030379 19627911411811050 ফিরদা বগম বকুল বগম ননী মুনসী Ward No. 05 1880228109 ভা ািরয়া পৗরসভা

453 02790030380 19637911411810436 মিরয়াম নূরজাহান জেহর গাজী Ward No. 05 1879871618 ভা ািরয়া পৗরসভা

454 02790030381 19677911411811815 আেলয়া বগম হািলমা বগম হােমদ িব াস Ward No. 05 1787013556 ভা ািরয়া পৗরসভা

455 02790031471 1961841051 মাসাঃ তান জলা আ ার মাসাঃ ফািতমা আঃ জিলল Ward No. 05 1312956121 ভা ািরয়া পৗরসভা

456 02790032314 19677911411808466  েজসিমন বগম জয়ফুল িবিব মাসেলম উ ীন হাওলাদার Ward No. 05 1725187348 ভা ািরয়া পৗরসভা

457 02790033443 7335935818 তাজেনহার বগম নুরজাহান মুনসুর আলী সদাগর Ward No. 05 1776732482 ভা ািরয়া পৗরসভা

458 02790033936 19677911411808814 িমনারা বগম ম জেরান আ লু আ জজ ফরাজী Ward No. 05 1818643881 ভা ািরয়া পৗরসভা

459 02790033937 7355822094 মাসাঃ নুরজাহান পাভীন বগম মাঃ কিবর মু Ward No. 05 1738347584 ভা ািরয়া পৗরসভা

460 02790010254 19677911411813121 শফািল রানী চ ব িমলা চ ব ি য়নাথ চ ব Ward No. 06 1765511830 ভা ািরয়া পৗরসভা

461 02790010256 19677911411812793 মেনারা বগম ফুলমিত সানা ম  আলাদার Ward No. 06 1828373343 ভা ািরয়া পৗরসভা

462 02790010258 19827911411810057 হােজরা বগম রশনা বগম আলতাফ হােসন Ward No. 06 1726512531 ভা ািরয়া পৗরসভা

463 02790010260 19627911411812859 আেলয়া আেমনা সকা ার আকন Ward No. 06 1307921493 ভা ািরয়া পৗরসভা

464 02790010262 19897911411812861 পািখ আেলয়া বগম ফা ক মুনশী Ward No. 06 1786292410 ভা ািরয়া পৗরসভা

465 02790010265 19477911411812283 লাল ব ফুল মেহর আছমত আলী বপারী Ward No. 06 1727627285 ভা ািরয়া পৗরসভা

466 02790010269 19807911411812731 ফরেদৗসী বগম ির জয়া বগম মন্পাপ িমঞা Ward No. 06 1765060541 ভা ািরয়া পৗরসভা

467 02790010273 19677911411812763 হািছনা বগম রািবয়া বগম মত চাে  আলী Ward No. 06 1952178624 ভা ািরয়া পৗরসভা

468 02790010274 19677911411812782 ফিরদা বগম ছােলয়া খাতন মাজাে ল আলাদার Ward No. 06 1788792434 ভা ািরয়া পৗরসভা

469 02790010277 19817911411812615 িনলুফা বগম নু বগম এস্ হাক হাওলাদার Ward No. 06 1712968961 ভা ািরয়া পৗরসভা

470 02790010279 19727911411813008 নািছমা বগম রািহমা বগম আঃ হােমদ িসকদার Ward No. 06 1714834772 ভা ািরয়া পৗরসভা

471 02790010284 19677911411812316 হেমালা বগম জেবদা বগম গফুর আলী হাওলাদার Ward No. 06 1712462149 ভা ািরয়া পৗরসভা

472 02790010286 19727911411812776 মমতাজ বগম সুিফয়া বগম সকা ার শাহ ্ Ward No. 06 1727898705 ভা ািরয়া পৗরসভা

473 02790010289 19557911411813014 সামসুনেনছা সয়দুে ছা কােছম আলী মা া Ward No. 06 1782251280 ভা ািরয়া পৗরসভা

474 02790010292 19597911411812780 কিহনুর বগম মেহর জান আ লু আ জজ Ward No. 06 1707024855 ভা ািরয়া পৗরসভা

475 02790010294 19677911411813284 রািশদা বগম আিমেরান নছা হােমজ উ ন বপারী Ward No. 06 1323021944 ভা ািরয়া পৗরসভা

476 02790010296 19577911411812649 ছতারা বগম আিছয়া খাতন সিহজ উ ন আকন Ward No. 06 1963854650 ভা ািরয়া পৗরসভা

477 02790010298 19627911411812709 ছতারা বগম হািলমা বগম মুজাহার িসকদার Ward No. 06 1740954945 ভা ািরয়া পৗরসভা

478 02790010300 19877911411812670 িসমু বগম ফুল বড়ু আঃ মা ান িসকদার Ward No. 06 1792396802 ভা ািরয়া পৗরসভা

479 02790010307 19577911411812397 সফালী রানী দাস সরলা রানী দাস সূিধর র ন দাস Ward No. 06 1707206494 ভা ািরয়া পৗরসভা

480 02790010308 19627911411812366 দেলায়ারা বগম সিখনা বগম রহম আলী বপারী Ward No. 06 1733954206 ভা ািরয়া পৗরসভা

481 02790010309 19577911411813234 পু  রানী সাধক িবনু হাওলাদার অন  কুমার হাওলাদার Ward No. 06 1323786629 ভা ািরয়া পৗরসভা

482 02790010325 19697911411812875 মাসা ত হািসনা বগম ছােলহা বগম আ লু গফুর হাওলাদার Ward No. 06 1719716439 ভা ািরয়া পৗরসভা

483 02790010326 19627911411812717 হািচনা বগম চানঁ ব খিবর উ ন সরদার Ward No. 06 1734580955 ভা ািরয়া পৗরসভা

484 02790010330 19627911411812751 হািমদা বগম কিরেমান নছা খিবর উ ন Ward No. 06 1766441600 ভা ািরয়া পৗরসভা

485 02790010331 19577911411812133 আেলয়া বগম কিরমন নছা কদম আলী খান Ward No. 06 1742986115 ভা ািরয়া পৗরসভা

486 02790010333 19777911411813290 হাওয়া বগম রােবয়া বগম আ লু গফুর বপারী Ward No. 06 1704062082 ভা ািরয়া পৗরসভা

487 02790010335 19727911411813307 রেহনা বগম আিছয়া বগম মাহা দ আ জজ মু Ward No. 06 1704613838 ভা ািরয়া পৗরসভা

488 02790010337 19777911411812702 জাহানারা বগম আেলা বগম হািকম তালুকদার Ward No. 06 1731136260 ভা ািরয়া পৗরসভা

489 02790010339 19817911411818794 স া রানী পা ল বালা শশী কুমার হাওলাদার Ward No. 06 1833577372 ভা ািরয়া পৗরসভা

490 02790010341 19677911411812163 িলিল বগম জয়নব িবিব খিবর উ ন হাং Ward No. 06 1970967538 ভা ািরয়া পৗরসভা

491 02790010343 19803323208832338 মাসাঃ রজমীন বগম মাসাঃ ফােতমা বগম মাঃ কা ন আলী খানঁ Ward No. 06 1795831407 ভা ািরয়া পৗরসভা

492 02790010345 19627911411812665 নু বগম ল াতন নছা চেহরালী হাওলাদার Ward No. 06 1781974248 ভা ািরয়া পৗরসভা

493 02790010348 19657911411811888 মাছাঃ ছালমা বগম হােজরা বগম আবদুস ছ ার হাওলাদার Ward No. 06 1322123617 ভা ািরয়া পৗরসভা

494 02790012427 19707911411808219 শািহনুর সুিফয়া আ রু রহমান Ward No. 06 1715431554 ভা ািরয়া পৗরসভা

495 02790015381 19627911411812687 ছরািহয়া বগম হােজরা িবিব হােসন হাওলাদার Ward No. 06 1743899239 ভা ািরয়া পৗরসভা

496 02790015388 19707911411818821 মাসুদা বগম মাসাঃ সুরমা বগম মাঃ বােরক িসকদার Ward No. 06 1760408905 ভা ািরয়া পৗরসভা

497 02790015393 19797911411812267 আসমা বগম তহিমনা বগম জয়নাল খান Ward No. 06 1728539806 ভা ািরয়া পৗরসভা

498 02790015396 19577911411813094 আেমনা বগম মায়া িবিব চাে  আলী হাওলাদার Ward No. 06 1797530998 ভা ািরয়া পৗরসভা

499 02790017138 19877911411000016 আরজ ু বগম িমনারা বগম আলী আক ার Ward No. 06 1323021796 ভা ািরয়া পৗরসভা

500 02790020933 19727911411812526 জাহানারা বগাম সািফয়া বগম জয়নাল ফরাজী Ward No. 06 1771677212 ভা ািরয়া পৗরসভা

501 02790021166 19607911411813010 মমতাজ বগম ির জয়া বগম খােলক িম ী Ward No. 06 1850898906 ভা ািরয়া পৗরসভা

502 02790021167 3745439947 মমতাজ বগম আেমনা খাতন সামসু ন আহােমদ Ward No. 06 1988059054 ভা ািরয়া পৗরসভা

503 02790023993 5952213931 খুকী বগম মেনায়ারা বগম তাফাে র হাওলাদার Ward No. 06 1402824503 ভা ািরয়া পৗরসভা

504 02790023999 19687911411801067 কুলসুম িবিব হােজরা বগম সেলম উ ীন হাওলাদার Ward No. 06 1703751252 ভা ািরয়া পৗরসভা

505 02790024001 19597911411817158 িনলুফা ইয়াসিমন ফুলবড়ু হািমদউ ীন মা া Ward No. 06 1736837445 ভা ািরয়া পৗরসভা

506 02790024025 19627911411813146 নু বগম রােকয়া বগম আবদুল কােদর হাওলাদার Ward No. 06 1761955906 ভা ািরয়া পৗরসভা

507 02790024026 19777911411812686 জাহানারা বগম সানা বান মুনছর িসকদার Ward No. 06 1704059402 ভা ািরয়া পৗরসভা

508 02790024027 19677911411812394 আেলা রানী দাস ঊষা রানী নারায়ন দাস Ward No. 06 1715139742 ভা ািরয়া পৗরসভা

509 02790024028 2402430975 আসমা বগম িমিন বগম আবুল কালাম িসকদার Ward No. 06 1705440434 ভা ািরয়া পৗরসভা

510 02790024030 19777911411812834 আেমনা বগম আয়শন িবিব আলফাজ হাওলাদার Ward No. 06 1707686584 ভা ািরয়া পৗরসভা



511 02790024032 19727911411812245 ফােতমা বগম লাল ব রিফজ ন হাওলাদার Ward No. 06 1946646365 ভা ািরয়া পৗরসভা

512 02790024033 19677911411812654 আেলয়া বগম আয়শা বগম আঃ কােদর হাওলাদার Ward No. 06 1735166786 ভা ািরয়া পৗরসভা

513 02790024034 19627911411812312 রােবয়া খাতন আেমনা খাতন ইয়ািছন খ কার Ward No. 06 1737781116 ভা ািরয়া পৗরসভা

514 02790024036 19677911411813251 িললা রানী লাবন  বালা সু্ ং  িম ী Ward No. 06 1734215563 ভা ািরয়া পৗরসভা

515 02790024038 19607911411813236 অিময় রানী িম ী বকুল িম ী নকুল িম ী Ward No. 06 1757841255 ভা ািরয়া পৗরসভা

516 02790024040 19607911411812755 হািশয়া বগম লাল বড়ু িসরাজদার খান Ward No. 06 1712334733 ভা ািরয়া পৗরসভা

517 02790024046 19677911411812234 ফিরদা বগম সেমত বগম আছমত আলী হাওলাদার Ward No. 06 1759951393 ভা ািরয়া পৗরসভা

518 02790024049 19827911411812426 পুতল রানী কমকার অিমও রানী কমকার আমুল  কমকার Ward No. 06 1723749063 ভা ািরয়া পৗরসভা

519 02790024050 19627911411812255 লাইিল বগম সানাব জয়নাল হাওলাদার Ward No. 06 1944911765 ভা ািরয়া পৗরসভা

520 02790024052 19857911411812306 মা বগম হািসনুর বগম হমােয়ত হাওলাদার Ward No. 06 1910165729 ভা ািরয়া পৗরসভা

521 02790024054 19627911411813148 হািসনা বগম মাছাঃ ফকু ে ছা আলী আহেমদ সরদার Ward No. 06 1732775052 ভা ািরয়া পৗরসভা

522 02790024056 19717911411812400 নিমতা সাহা জয়ােদবী শাহা ফু  শাহা Ward No. 06 1719015210 ভা ািরয়া পৗরসভা

523 02790024057 19657911411813322 সিবতা রানী দ রানী বালা দ িনত ান  দ Ward No. 06 1986938628 ভা ািরয়া পৗরসভা

524 02790030383 19727911411812830 আেনারা বগম নূরজাহান িবিব আঃ মা া Ward No. 06 1935983724 ভা ািরয়া পৗরসভা

525 02790030388 19677911411813340 আ রা বগম রিহমা খাতন আেফজ উ ন বপারী Ward No. 06 1323786499 ভা ািরয়া পৗরসভা

526 02790030389 19617911411813022 হািমদা বগম লুৎফুনেনছা বগম আজাহার উ ন জামা ার Ward No. 06 1736311844 ভা ািরয়া পৗরসভা

527 02790030390 19627911411812248 শােহদা বগম গালবানু শিফজ উ ন হাওলাদার Ward No. 06 1703721834 ভা ািরয়া পৗরসভা

528 02790030391 19657911411812999 কিহনুর বগম ফুল ভানু আ লু হািকম Ward No. 06 1704045111 ভা ািরয়া পৗরসভা

529 02790030393 19677911411813018 খািদজা বগম রনু বগম মুনসুর আলী হাওলাদার Ward No. 06 1799514810 ভা ািরয়া পৗরসভা

530 02790030395 19727911411813144 রািশদা বগম ফািতমা বগম আবদুস স ার মৃধা Ward No. 06 1794966953 ভা ািরয়া পৗরসভা

531 02790030396 2378603449 িপয়ারা বগম লাল ব হােমজ উ ন হাওলাদার Ward No. 06 1962165246 ভা ািরয়া পৗরসভা

532 02790030397 19727911411813098 মাকুল হািলমা বহগম সুলতান আকন Ward No. 06 1848170218 ভা ািরয়া পৗরসভা

533 02790030399 5105762750 িরপা আ ার িবউ ট বগম মাঃ মিফজ িসকদার Ward No. 06 1748241733 ভা ািরয়া পৗরসভা

534 02790030400 19627911411812948 িসেসস শািফয়া বগম হােজরা বগম হােসম মৃধা Ward No. 06 1304785499 ভা ািরয়া পৗরসভা

535 02790030401 19707911411812987 সুিফয়া বগম আেমনা বগম আ লু হািলম আকন Ward No. 06 1764608324 ভা ািরয়া পৗরসভা

536 02790030402 19727911411812919 কিহনুর বগম জাহরা বগম মাতাহার আিল খান Ward No. 06 1913666144 ভা ািরয়া পৗরসভা

537 02790030403 19597911411808689 রওশনা বগম ছােলহা বগম আহসান খান Ward No. 06 1751423426 ভা ািরয়া পৗরসভা

538 02790030404 9155377105 মাহামুদা খানম িশমূল ছােলহা বগম গহর খান Ward No. 06 1320446128 ভা ািরয়া পৗরসভা

539 02790031473 19827911411812802 সুরমা বগম জয়ফুল বগম হােসম হাওলাদার Ward No. 06 1768263012 ভা ািরয়া পৗরসভা

540 02790031474 19627911411812529 এলািচ বগম জয়ফুল বগম মতজান হাওলাদার Ward No. 06 1724154053 ভা ািরয়া পৗরসভা

541 02790032315 19787911411811304 িনল ু বগম সামসুনেনছা রেফজ উ ন শরীফ Ward No. 06 1814571373 ভা ািরয়া পৗরসভা

542 02790032316 3304105517 মানসুরা আ ার শাহ ্নাজ বগম মাঃ সাহাগ তালুকদার Ward No. 06 1739164403 ভা ািরয়া পৗরসভা

543 02790032317 19887911411811721 রেহনা বগম কুলসুম বগম নূর মহ দ Ward No. 06 1765787723 ভা ািরয়া পৗরসভা

544 02790033268 19677911411809603 সিখনা বগম রিহেমান বগম আবদুল কু ুস Ward No. 06 1710249431 ভা ািরয়া পৗরসভা

545 02790033305 19757911411814894 শাহীনুর নুরবানু আ লু আ জজ Ward No. 06 1721183724 ভা ািরয়া পৗরসভা

546 02790033534 19747911411815099 িলমা খািদজা বগম সইজু্ ন হাওলাদার Ward No. 06 1984330062 ভা ািরয়া পৗরসভা

547 02790033948 19727911411812228 বিব বগম বানু িবিব হােসম হাওলাদার Ward No. 06 1752748393 ভা ািরয়া পৗরসভা

548 02790033961 8203292548 গালাপী রানী বদ চা  বালা বষ্নব রােজ  বদ Ward No. 06 1314873073 ভা ািরয়া পৗরসভা

549 02790034144 19657911411809465 কুর জান িবিব খােতজান িবিব মকবুল Ward No. 06 1700951712 ভা ািরয়া পৗরসভা

550 02790006806 19867911411000040 হেলনা আ ার হােজরা বগম মাঃ হােতম আলী হাং Ward No. 07 1757874585 ভা ািরয়া পৗরসভা

551 02790006812 19852617239767142 মাসাঃ কসানা ছােলহা বগম আঃ রিশদ Ward No. 07 1793452695 ভা ািরয়া পৗরসভা

552 02790006814 19707911411813613 শাহানা হািলমা আ লু খােলক খিলফা Ward No. 07 1977403608 ভা ািরয়া পৗরসভা

553 02790006817 19717911411000005 আয়সা বগম আেমনা বগম মাসেলম উ ন ফরাজী Ward No. 07 1839818863 ভা ািরয়া পৗরসভা

554 02790006821 19577911411813529 অিতফুল বগম লাইলী বগম হােশম বপারী Ward No. 07 1764799567 ভা ািরয়া পৗরসভা

555 02790006830 19657911411813772 মঞ্জ ু বগম নুরভানু কােছম Ward No. 07 1707206673 ভা ািরয়া পৗরসভা

556 02790006839 19627911411814066 ফিরদা বগম ব জান মু ার বপারী Ward No. 07 1787625735 ভা ািরয়া পৗরসভা

557 02790006844 19657911411813495 শফালী বগম হািববুন নসা রিশদ সরদার Ward No. 07 1703373337 ভা ািরয়া পৗরসভা

558 02790006846 19667911411813767 হনুফা বগম হায়াতে ছা শাহজাহান বপারী Ward No. 07 1743836146 ভা ািরয়া পৗরসভা

559 02790006849 19667911411813531 শফালী বগম মতৃলাইলী বগম জয়নাল মকার Ward No. 07 1580262431 ভা ািরয়া পৗরসভা

560 02790006859 19577911411814215 সােলহা বগম হােজরা বগম আচমত আলী হাওলাদার Ward No. 07 1758746456 ভা ািরয়া পৗরসভা

561 02790006862 19737911411813844 মালতী বগম বকুল বগম কােদর বপারী Ward No. 07 1916324264 ভা ািরয়া পৗরসভা

562 02790006871 5962157250 মাসা াৎ মােজদা বগম মাসাঃ ফিরদা বগম মাওলানা মহসীন Ward No. 07 1760668572 ভা ািরয়া পৗরসভা

563 02790006872 19627911411814080 সাহাভানু বগম ফােতমা িবিব মহ ত আলী Ward No. 07 1721027156 ভা ািরয়া পৗরসভা

564 02790006876 19777911411814661 সুিচ া রানী চা  বালা সতী  িশয়ালী Ward No. 07 1792402986 ভা ািরয়া পৗরসভা

565 02790015095 19757911411814382 িশখা রানী আেলা রানী িনত ান  ম ল Ward No. 07 1763362525 ভা ািরয়া পৗরসভা

566 02790015097 19852617239763411 মাসাঃ ডিল বগম মাসাঃ সিলনা বগম আঃ কােদর ফিকর Ward No. 07 1763934121 ভা ািরয়া পৗরসভা

567 02790015099 19597911411814273 মাসা ৎ িপয়ারা বগম সানাবান িবিব আ লু কােদর বপারী Ward No. 07 1786163953 ভা ািরয়া পৗরসভা

568 02790018593 19847911411814084 ফািহমা বগম হািচনা বগম ফা ক িসকদার Ward No. 07 1764517285 ভা ািরয়া পৗরসভা

569 02790018594 19757911411814271 হিরয়া বগম রনু বগম হা ন হাওলাদার Ward No. 07 1779341822 ভা ািরয়া পৗরসভা

570 02790018595 19827911411814486 হািছনা বগম মােলকা িবিব মাঃ আ লু কােশম মা া Ward No. 07 1700881214 ভা ািরয়া পৗরসভা

571 02790018596 19677911411814402 িশখা রানী সুমা রানী শরৎ চ  দাস Ward No. 07 1728467914 ভা ািরয়া পৗরসভা

572 02790018597 19607911411813610 িদল বা িশউিল হােজরা বগম আইউব আলী Ward No. 07 1786132236 ভা ািরয়া পৗরসভা

573 02790018598 19757911411814092 হািফজা বগম আি য়া খাতন জ াত আলী Ward No. 07 1323786332 ভা ািরয়া পৗরসভা

574 02790018600 19747911411814082 নািছমা বগম সাহা ভানু নুর ইসলাম Ward No. 07 1741356770 ভা ািরয়া পৗরসভা



575 02790018601 19602617239748089 মাসাঃ নািছমা মাসাঃ আিছতন মাঃ মাজাহার Ward No. 07 1777144649 ভা ািরয়া পৗরসভা

576 02790018602 19677911411813547 রিহমা আ জমন নসা আয়ন ন বপারী Ward No. 07 1307955233 ভা ািরয়া পৗরসভা

577 02790018603 19617911411805643 সােজদা মেহ ন নছা সজু ন হাওলাদার Ward No. 07 1732132460 ভা ািরয়া পৗরসভা

578 02790020926 19727911411814467 কুলছম বগম সরবানু বগম মিমন উ ন হাওলাদার Ward No. 07 1884836379 ভা ািরয়া পৗরসভা

579 02790020936 19807911411813766 পারভীন আকীম জান মুনছর বপারী Ward No. 07 1738292003 ভা ািরয়া পৗরসভা

580 02790025932 19637911411813885 িনলুফা ইয়াসিমন সােবরা খাতন নু ল ইসলাম Ward No. 07 1990471523 ভা ািরয়া পৗরসভা

581 02790025933 19627911411815114 হনা বগম জােমনা খাতন ইউসুফ আলী Ward No. 07 1726929303 ভা ািরয়া পৗরসভা

582 02790025934 19797911411813829 মাছমা বগম রতজান হােশম Ward No. 07 1749351917 ভা ািরয়া পৗরসভা

583 02790025935 19627911411814269 রনু বগম গালবানু সয়দ আলী হাওলাদার Ward No. 07 1724242994 ভা ািরয়া পৗরসভা

584 02790025936 19857911411000060 মাসাঃ দুিলয়া বগম মাসাঃ আেলয়া বগম মাঃ আফছার হাওলাদার Ward No. 07 1954468754 ভা ািরয়া পৗরসভা

585 02790026051 19627911411814706 মমতাজ বগম রােবয়া বগম আমজাদ আলী Ward No. 07 1743648546 ভা ািরয়া পৗরসভা

586 02790026052 19877911411814394 কাকলী সব া ন ী িনতাই ন ী Ward No. 07 1311279844 ভা ািরয়া পৗরসভা

587 02790026053 5989035117 হািসনা বগম মাঃ সরবজান িবিব মাঃ মকবুল হােসন Ward No. 07 1936540084 ভা ািরয়া পৗরসভা

588 02790026054 19677911411813659 রিহমন জািমলা খাতলা আেশদ আলী হাওলাদার Ward No. 07 1778840131 ভা ািরয়া পৗরসভা

589 02790026055 19627911411813406 মাছমা বগম আিমেরান নসা হােশম বপারী Ward No. 07 1799751099 ভা ািরয়া পৗরসভা

590 02790026057 19682693014479590 লিতফা বগম ময়ফুল বগম হােতম আলী আক Ward No. 07 1984106223 ভা ািরয়া পৗরসভা

591 02790026058 19647911411814077 লাইলী বগম রেবজান মহ দ আলী Ward No. 07 1748725469 ভা ািরয়া পৗরসভা

592 02790026059 19752617239876408 মাসাঃ হাসেন আরা কিরম জান মাজাহার আলী Ward No. 07 1725574618 ভা ািরয়া পৗরসভা

593 02790026063 19607911411814363 িবভা রানী দাস েমাদা সু রী িবেনাদ দ Ward No. 07 1870683285 ভা ািরয়া পৗরসভা

594 02790026064 19677911411814272 ডািলম গালবানু সয়দ আলী হাওলাদার Ward No. 07 1304203799 ভা ািরয়া পৗরসভা

595 02790026539 19727911411813870 সািহদা কপূর জান লহাজউ ন বপারী Ward No. 07 1307153302 ভা ািরয়া পৗরসভা

596 02790027114 19597911411814171 জাহানারা বগম শামছন নাহার আ লু অেহদ Ward No. 07 1700881308 ভা ািরয়া পৗরসভা

597 02790029764 19657911411814218 আিছয়া আ জমুন নছা এফরান হাওলাদার Ward No. 07 1725459644 ভা ািরয়া পৗরসভা

598 02790030405 19627911411814666 উষা রায় পু  ঢালী সদান  ঢালী Ward No. 07 1715143512 ভা ািরয়া পৗরসভা

599 02790030408 19727911411813530 নাজমা বগম অিতফুল বগম হািলম বপারী Ward No. 07 1892440141 ভা ািরয়া পৗরসভা

600 02790030409 19947911411000161 িলিপ মাছমা ছােলক বপারী Ward No. 07 1315649594 ভা ািরয়া পৗরসভা

601 02790030410 19597911411814368 জাছনা রানী দাস বকুল বালা সমা ার সৗের  নাথ সমা ার Ward No. 07 1765121414 ভা ািরয়া পৗরসভা

602 02790030411 19757911411814166 ফ জলা বগম সানাব সানাম ন হাওলাদার Ward No. 07 1765930069 ভা ািরয়া পৗরসভা

603 02790030412 19607911411814594 িবজয়া রানী রনু বালা িবেনাদ িবহারী Ward No. 07 1741370071 ভা ািরয়া পৗরসভা

604 02790030413 19717911471871136 রােবয়া বগম জয়নব বগম সেক ার মি ক Ward No. 07 1798445400 ভা ািরয়া পৗরসভা

605 02790030414 19607911411813576 হািচনা চেহর বানু কােসম বপাির Ward No. 07 1911559244 ভা ািরয়া পৗরসভা

606 02790030415 19864218454450635 মাসাঃ লুৎফা বগম রিহমা বগম আ াব আলী বপারী Ward No. 07 1790046439 ভা ািরয়া পৗরসভা

607 02790030416 19627911411814126 হনুফা বগম আেমনা আবদুর রহমান Ward No. 07 1611233078 ভা ািরয়া পৗরসভা

608 02790033265 19797911411815420 হেলনা কািহনুর ওয়ােরচ Ward No. 07 1991651866 ভা ািরয়া পৗরসভা

609 02790033266 19727911411815725 অচনা দাস পু  রানী ননী গাপাল হালদার Ward No. 07 1406191979 ভা ািরয়া পৗরসভা

610 02790033278 19857911411814265 মাহামুদা মািফয়া বগম মাদাে র হাওলাদার Ward No. 07 1739389244 ভা ািরয়া পৗরসভা

611 02790033444 19597911411814749 আলপনা কমকার সুশীলা রানী কমকার সুেরন কমকার Ward No. 07 1729322017 ভা ািরয়া পৗরসভা

612 02790033873 19627911411808169 পা ল সমাথবান সইজ উ ন Ward No. 07 1779440196 ভা ািরয়া পৗরসভা

613 02790034139 19727911411813524 মনজ ু বগম তহিমনা বগম ছাহরাব মু ী Ward No. 07 1962043590 ভা ািরয়া পৗরসভা

614 02790004045 19627911411815115 নু বগম সুিফয়া খাতন অেহদ িব াস Ward No. 08 1795831166 ভা ািরয়া পৗরসভা

615 02790004046 19627911411815471 মমতাজ জাহরা নুরেমাহা দ Ward No. 08 1778837793 ভা ািরয়া পৗরসভা

616 02790004049 19697911411816566 িরনা বগম কিহনুর বগম ছকা ার মি ক Ward No. 08 1764878847 ভা ািরয়া পৗরসভা

617 02790004050 19727911411816495 ববী বগম হােজরা বগম মাছেলমউ ন হাওলাদার Ward No. 08 1796670755 ভা ািরয়া পৗরসভা

618 02790004052 19527911411815888 সানা রানী িসকদার ল ী বালা দাস যােগ  লাল দাস Ward No. 08 1892440137 ভা ািরয়া পৗরসভা

619 02790004054 19677911411816660 ফেরাজা বগম সতারা বগম কােদর হাওলাদার Ward No. 08 1751868715 ভা ািরয়া পৗরসভা

620 02790004064 19727911411815691 আরতী ম ল পা ল রানী ফু  দাস Ward No. 08 1304785500 ভা ািরয়া পৗরসভা

621 02790004065 19627911411815124 জয়নব আিমনা মেহর উ ীন Ward No. 08 1892440182 ভা ািরয়া পৗরসভা

622 02790004067 19597911411816190 রািন বগম ছিখনা খাতন এরফান উ ীন হাওলাদার Ward No. 08 1734540215 ভা ািরয়া পৗরসভা

623 02790004068 19777911411815474 িমনারা মেনায়ারা এছাহাক Ward No. 08 1729762821 ভা ািরয়া পৗরসভা

624 02790004071 19727911411815138 মমতাজ আেমনা খাতন গিন িময়া Ward No. 08 1988059084 ভা ািরয়া পৗরসভা

625 02790004072 19677911411816725 আলমতাজ বগম ির জয়া বগম ম জদ ব াপারী Ward No. 08 1313517404 ভা ািরয়া পৗরসভা

626 02790004073 19627911411815907 শাভা রানী ম ল চা  বালা দাস িনকু  িবহারী দাস Ward No. 08 1892440138 ভা ািরয়া পৗরসভা

627 02790004075 19797911411815798 চ া রানী ম ল স া রানী সামা ার মিন  নাথ সামা ার Ward No. 08 1750335271 ভা ািরয়া পৗরসভা

628 02790004077 19627911411815704 জ াৎসনা রানী রনু বালা হালদার মুক  হালদার Ward No. 08 1786163695 ভা ািরয়া পৗরসভা

629 02790004078 19627911411815126 ময়না আেমনা বগম মাকেছদ আলী Ward No. 08 1728844640 ভা ািরয়া পৗরসভা

630 02790004079 19677911411816146 ির জয়া বগম জাহরা খাতন আমেজদ আলী হাওলাদার Ward No. 08 1786163857 ভা ািরয়া পৗরসভা

631 02790004082 19677911411816350 মেনায়ারা বগম চান ব  িবিব কালু গাম া Ward No. 08 1761441113 ভা ািরয়া পৗরসভা

632 02790004085 19677911411815112 শািহদা আেলয়া বগম এনছান আলী হাওলাদার Ward No. 08 1749753111 ভা ািরয়া পৗরসভা

633 02790004092 19737911411815851 হিরয়া বগম ির জয়া বগম এজাহার সপাই Ward No. 08 1788791852 ভা ািরয়া পৗরসভা

634 02790004095 19677911411815087 আেনায়ারা অকুবজানা মিমন উ ন Ward No. 08 1731092752 ভা ািরয়া পৗরসভা

635 02790004098 19637911411815863 রািহমা বগম আেলতনেনছা মকবুল িশকদার Ward No. 08 1716937734 ভা ািরয়া পৗরসভা

636 02790004101 19677911411816066 ভগবতী রানী সন অবলা রানী দাস কাি ক চ  দাস Ward No. 08 1712959293 ভা ািরয়া পৗরসভা

637 02790004105 19677911411815633 সতারা বগম সানাবান ছকা ার হাওলাদার Ward No. 08 1775711832 ভা ািরয়া পৗরসভা

638 02790011661 19627911411815404 সািফয়া হািলমা গিন গাজীঙ Ward No. 08 1722533393 ভা ািরয়া পৗরসভা



639 02790011669 19577911411815650 ঊষা রানী দাস রাজা রানী জানকী চ  দাস Ward No. 08 1786114487 ভা ািরয়া পৗরসভা

640 02790012431 19627911411816765 সিলনা বগম রিহমা বগম কাকেছদ ব াপারী Ward No. 08 1585333288 ভা ািরয়া পৗরসভা

641 02790017365 19607911411000006 খািদজা বগম জেবদা খাতন ফজর আলী িব াস Ward No. 08 1749882567 ভা ািরয়া পৗরসভা

642 02790017376 19697911411816352 রিহমা বগম সানাব  বগম আ লু মকবুল খা ঁ Ward No. 08 1756734406 ভা ািরয়া পৗরসভা

643 02790017377 19820110835211845 মির বগম মেনায়ারা বগম মাঃ আঃ ম জদ হাওলাদার Ward No. 08 1846902771 ভা ািরয়া পৗরসভা

644 02790017379 19597911411815727 মাসাঃ মমতাজ বগম সািপয়া বগম মাঃ মাফাে ল সরদার Ward No. 08 1715371893 ভা ািরয়া পৗরসভা

645 02790019186 19677911411816855 মাসাঃ জাহানারা বগম রিহমা খাতন ছেলম ীন হাওলাদার Ward No. 08 1864281393 ভা ািরয়া পৗরসভা

646 02790019196 19677911411816416 রােকয়া বগম মিরয়ম বগম লহাজ উ ন হাওলাদার Ward No. 08 1712288116 ভা ািরয়া পৗরসভা

647 02790019197 8261768413 রবা আ ার আেমনা বগম হােমজ উ ন আকন Ward No. 08 1835477777 ভা ািরয়া পৗরসভা

648 02790019437 19697911411815879 আেনারা বগম হােচন ভানু হােশম খানঁ Ward No. 08 1306021878 ভা ািরয়া পৗরসভা

649 02790019723 19677911411816537 রােহলা বগম মােলকা খাতন মেবাতালী সরদার Ward No. 08 1795592354 ভা ািরয়া পৗরসভা

650 02790021044 19817911411815652 অ না রানী দাস মঞ্জ ুরানী দাস সে াশ দাস Ward No. 08 1707446233 ভা ািরয়া পৗরসভা

651 02790021045 19607911411815698 মালতী রানী ম ল রনু বালা কনুল চ  িসকদার Ward No. 08 1739128597 ভা ািরয়া পৗরসভা

652 02790022166 19677911411816408 বগম ছাট গদী কালু তালুকদার Ward No. 08 1705619981 ভা ািরয়া পৗরসভা

653 02790022167 19727911411816505 মাকসুদা বগম ছফুেরে ছা হািকম িব াস Ward No. 08 1742814920 ভা ািরয়া পৗরসভা

654 02790022169 19837911411816014 পুতল রানী দাস বলা রানী দাস সদাই চ  দাস Ward No. 08 1785596060 ভা ািরয়া পৗরসভা

655 02790022170 19777911411816183 মাহফুজা বগম মেহনেনগার বগম মাসেলম আলী িসকদার Ward No. 08 1764517496 ভা ািরয়া পৗরসভা

656 02790022171 19627911411815388 কুলসুম নু বগম হােতম শরীফ Ward No. 08 1704007538 ভা ািরয়া পৗরসভা

657 02790022173 19627911411815195 মঞ্জু ছহরা নবীর উ ীন Ward No. 08 1721925805 ভা ািরয়া পৗরসভা

658 02790022174 19757911411815528 িবউ ট ম ল দুলালী দাস মুকু  লাল দাস Ward No. 08 1712632408 ভা ািরয়া পৗরসভা

659 02790024010 19827911411815510 রা জয়া বগম মমতাজ িছ ক হাওলাদার Ward No. 08 1760667797 ভা ািরয়া পৗরসভা

660 02790024012 19622617239767575 মাসাঃ ফিরদা বগম িমনা বগম আঃ হােমদ Ward No. 08 1720287508 ভা ািরয়া পৗরসভা

661 02790024014 19852694809941234 দুলু আ ার ময়না বগম ম জদ খিলফা Ward No. 08 1709176174 ভা ািরয়া পৗরসভা

662 02790024015 19771592038054107 মাসা ৎ ববী গালবােনা চানঁ মা া Ward No. 08 1735072867 ভা ািরয়া পৗরসভা

663 02790024017 19727911411815717 িনবা রানী লাবন  বালা িনমাই দাস Ward No. 08 1793234036 ভা ািরয়া পৗরসভা

664 02790024018 19927911411000022 কাকলী আ ার হািস বগম কালাম হাওলাদার Ward No. 08 1795091308 ভা ািরয়া পৗরসভা

665 02790024019 19717911411815868 নাজমা বগম আি য়া বগম হােসম Ward No. 08 1772420512 ভা ািরয়া পৗরসভা

666 02790024022 19677911411816945 রনু বগম মােলকা বগম মাকেসদ হাওলাদার Ward No. 08 1700538690 ভা ািরয়া পৗরসভা

667 02790024024 19887911411000046 মা বগম মেহ ে ছা বগম হল আমীন খা ঁ Ward No. 08 1316022809 ভা ািরয়া পৗরসভা

668 02790029485 19607911411815179 মুকুল বগমী চানঁ ডা ার Ward No. 08 1745900409 ভা ািরয়া পৗরসভা

669 02790029486 19777911411816538 ফিরদা বগম আি য়া খাতন ম ান খা Ward No. 08 1791839790 ভা ািরয়া পৗরসভা

670 02790029487 19677911411815703 শফালী রানী সুমিত দ িনর ন দ Ward No. 08 1782067006 ভা ািরয়া পৗরসভা

671 02790030418 19601595511004618 হািসনা বগম সুিফয়া খাতন আরব আিল হাওলাদার Ward No. 08 1725276280 ভা ািরয়া পৗরসভা

672 02790030423 19884218427462326 মাসাঃ সারিমন বগম নুরজাহান বগম দুলাল িসপাই Ward No. 08 1304486310 ভা ািরয়া পৗরসভা

673 02790030424 19684794509130574 হােজরা খাতন আিসয়া খাতন মহব্ত আলী িশকদার Ward No. 08 1315987324 ভা ািরয়া পৗরসভা

674 02790030425 19687911411815853 রােহলা বগম ভানু িবিব হামছ শরীফ Ward No. 08 1718306895 ভা ািরয়া পৗরসভা

675 02790030426 19687911411815852 খািদজা বগম হােজরা বগম সিফ উ ীন সরদার Ward No. 08 1910742720 ভা ািরয়া পৗরসভা

676 02790030427 19797911411816658 িবউ ট বগম ফিরদা বগম মু ার হােসন হাওলাদার Ward No. 08 1308604539 ভা ািরয়া পৗরসভা

677 02790033264 19817911411816552 মিরয়ম বগম নুরজাহান বগম মুনসুর আলী হাওলাদার Ward No. 08 1752030125 ভা ািরয়া পৗরসভা

678 02790033296 19587911411815891 ছিব রানী দাস িকরণ বালা ম ল অনুকুল ম ল Ward No. 08 1757078280 ভা ািরয়া পৗরসভা

679 02790033740 19737911411816172 আছমা বগম ফিরদা বগম সাজাহান হাওলাদার Ward No. 08 1744248513 ভা ািরয়া পৗরসভা

680 02790033879 19777911411815265 আরতী রািন দাস ফুল কুমারী দাস অতল দাস Ward No. 08 1731678092 ভা ািরয়া পৗরসভা

681 02790033933 19587911411815921 আয়না মিত আেমনা খাতন ধলুল উ ীন হাওলাদার Ward No. 08 1778837815 ভা ািরয়া পৗরসভা

682 02790034145 19627911411815125 ছতারা আেমনা খাতন জয়নাল খানঁ Ward No. 08 1774140341 ভা ািরয়া পৗরসভা

683 02790034147 19777911411816342 রনু বগম রােবয়া বগম তাফাে ল খিলফা Ward No. 08 1798701770 ভা ািরয়া পৗরসভা

684 02790008424 19627911411817223 দুলু বগম হািলমা বগম কােছম িব াস Ward No. 09 1789203343 ভা ািরয়া পৗরসভা

685 02790008425 19627911411818016 আেলয়া বগম আিমনুর বগম নূর গালাম খান Ward No. 09 1728222491 ভা ািরয়া পৗরসভা

686 02790008427 19627911411818685 মেনায়ারা বগম আয়শা বগম মুত আছমত আলী হাওলাদার Ward No. 09 1788792636 ভা ািরয়া পৗরসভা

687 02790008429 19677911411818653 সিলনা বগম ছােমনা বগম ফরমান িসকদার Ward No. 09 1726341672 ভা ািরয়া পৗরসভা

688 02790008432 19667911411818034 হািসয়া বগম জহরা বগম রিশদ হাওলাদার Ward No. 09 1764908850 ভা ািরয়া পৗরসভা

689 02790008436 19627911411817362 বলেকচ বগম হায়াত বানু সাবাহান হাওলাদার Ward No. 09 1705621369 ভা ািরয়া পৗরসভা

690 02790009419 19627911411817232 মালা রায় কমলা দাস সেরন দাস Ward No. 09 1777325420 ভা ািরয়া পৗরসভা

691 02790009426 19672694812084295 িশউিল আ ার চান ব হদমজ উ ন হাওলাদার Ward No. 09 1764847713 ভা ািরয়া পৗরসভা

692 02790009430 19727911411818004 আয়শা বগম ছােলহা বগম হােমদ তালুকদার Ward No. 09 1759139458 ভা ািরয়া পৗরসভা

693 02790009432 19937911411000362 ম জনা আ ার মৗসুমী তাসিলমা বগম মাঃ মকবুল হাওলাদার Ward No. 09 1323021781 ভা ািরয়া পৗরসভা

694 02790009509 19627911411816662 রনু বগম ফােতমা বগম আ জম ম ীক Ward No. 09 1750337164 ভা ািরয়া পৗরসভা

695 02790009512 19677911411817790 ভানু বগম কতির বগম আজাহার হাওলাদার Ward No. 09 1726452978 ভা ািরয়া পৗরসভা

696 02790009513 19627911411818686 খািদজা বগম জােমনা খাতন জবান উ াহ মু ী Ward No. 09 1726527365 ভা ািরয়া পৗরসভা

697 02790009514 19627911411816610 সতারা বগম মাইনুল আেফল উ ীন হাওলাদার Ward No. 09 1726445654 ভা ািরয়া পৗরসভা

698 02790009545 19747911411000004 চািঁদয়া বগম হািলমা বগম আঃ রা াক িসকদার Ward No. 09 1760691504 ভা ািরয়া পৗরসভা

699 02790014409 19727911411818466 দুলু বগম হােজরা বগম রােশদ সওদাগার Ward No. 09 1316601444 ভা ািরয়া পৗরসভা

700 02790014419 19727911411817460 এিমিল গালবানু লিতফ তাং Ward No. 09 1701119510 ভা ািরয়া পৗরসভা

701 02790014437 19627911411817471 কুরিছয়া বগম কিরমন নছা আবুল কােছম Ward No. 09 1778159949 ভা ািরয়া পৗরসভা

702 02790014573 19662613869390078 সােলহা বগম রােবয়া বগম মাঃ আলী খা ঁ Ward No. 09 1765547033 ভা ািরয়া পৗরসভা



703 02790014584 19817911435834753 কাজল আ ার ির জয়া বগম মাঃ লাল িময়া হাওলাদার Ward No. 09 1786149446 ভা ািরয়া পৗরসভা

704 02790014586 19727911411817784 আেমনা বগম জ াতন বগম নুর মহা দ ফরাজী Ward No. 09 1754161323 ভা ািরয়া পৗরসভা

705 02790014589 19277911411818392 ফূল মেহর লাল ব্ড়ু সামছ Ward No. 09 1779388015 ভা ািরয়া পৗরসভা

706 02790014623 19777911411817944 জাহানারা বগম হােজরা বগম আ াব মি ক Ward No. 09 1734419196 ভা ািরয়া পৗরসভা

707 02790015104 19827911411817296 কিহনুর বগম হােজরা বগম ছােমদ হাওলাদার Ward No. 09 1739909981 ভা ািরয়া পৗরসভা

708 02790015105 19777911411816994 হােজরা খাতন কুলসুম বগম আ রু রব Ward No. 09 1706813155 ভা ািরয়া পৗরসভা

709 02790015112 19627911411818160 িমনু রানী সাওজাল শীতা রানী বপারী সিতশ চ  বপারী Ward No. 09 1724862857 ভা ািরয়া পৗরসভা

710 02790015114 19727911411818158 ক না রািন সুভািসিন যােগ  নাত গাইন Ward No. 09 1745785224 ভা ািরয়া পৗরসভা

711 02790015892 19627911411817238 মঞ্জ ু সন র ন রায় অন  দাস Ward No. 09 1741024707 ভা ািরয়া পৗরসভা

712 02790015898 19807911411816936 রকেসানা বগম রওশনারা বগম সয়দ আলী হাওলাদার Ward No. 09 1317056731 ভা ািরয়া পৗরসভা

713 02790015901 19627911411816685 সুিফয়া বগম রেবজান িবিব মাসেলম হাওলাদার Ward No. 09 1782249702 ভা ািরয়া পৗরসভা

714 02790015908 19702692984634852 মাছাঃ রানী মাছাঃ এেলম ব মাঃ জ ত আলী হাওলাদার Ward No. 09 1781972019 ভা ািরয়া পৗরসভা

715 02790015927 19627911411817781 রওশনা বগম জীবন নছা বগম আেশদ হাওলাদার Ward No. 09 1726452479 ভা ািরয়া পৗরসভা

716 02790015931 19377911411816903 আেনায়ারা বগম হািকেমান িবিব রেহন মা া Ward No. 09 1742785391 ভা ািরয়া পৗরসভা

717 02790015932 19427911411817388 আিমেরান বগম চানঁ বড়ু মাদাে র হাওলাদার Ward No. 09 1798471238 ভা ািরয়া পৗরসভা

718 02790017327 19657911411817882 লুৎফা বগম জােমনা বগম আ লু গিন হাওলাদার Ward No. 09 1319643730 ভা ািরয়া পৗরসভা

719 02790017328 19697911411818526 লালমিত বগম সানাব আতাহার খান Ward No. 09 1732037951 ভা ািরয়া পৗরসভা

720 02790017347 19677911411818073 তারা ভানু বগম ফুল নছা বগম হােতম হাওলাদার Ward No. 09 1737331614 ভা ািরয়া পৗরসভা

721 02790017396 19737911411818507 হেলনা বগম কপ্পুর বগম মা ান হাওলাদার Ward No. 09 1716031656 ভা ািরয়া পৗরসভা

722 02790017646 19827911411816649 রেহনা বগম আমজ ু বগম রেফজ হাওলাদার Ward No. 09 1725451211 ভা ািরয়া পৗরসভা

723 02790017648 19677911411817197 নািছমা বগম রােকয়া বগম ইউনুছ মা া Ward No. 09 1719752789 ভা ািরয়া পৗরসভা

724 02790018383 19277911411818159 িকরন বালা িবধু রানী িবে সর দিরয়া Ward No. 09 1777922459 ভা ািরয়া পৗরসভা

725 02790018386 8705836768 হািফজা আ ার নািছরন বগম মািনক হাওলাদার Ward No. 09 1734892417 ভা ািরয়া পৗরসভা

726 02790018387 19627911411817387 আেলয়া বগম ছােলহা বগম আলফাজ তালুকদার Ward No. 09 1797504789 ভা ািরয়া পৗরসভা

727 02790018389 19677911411817207 নাছিরন বগম ছােলহা বগম নুর মাহা দ িসকদার Ward No. 09 1778377872 ভা ািরয়া পৗরসভা

728 02790019182 19797911411818134 সিবতা রানী সন মীরা রানী সরকার ভূেপন চ  সরকার Ward No. 09 1743414972 ভা ািরয়া পৗরসভা

729 02790019193 19893323017000447 লাইজ ুআ ার রািশদা বগম মিতউর রহমান Ward No. 09 1737338814 ভা ািরয়া পৗরসভা

730 02790019195 19721592038898480 মাছাঃ পারভীন বগম মাছাঃ জয়নব বগম মাঃ ম জদ হাওলাদার Ward No. 09 1323431727 ভা ািরয়া পৗরসভা

731 02790019198 19627911411816954 রািশদা বগম সামসুন নছা হােশম হাওলাদার Ward No. 09 1704613876 ভা ািরয়া পৗরসভা

732 02790019725 19727911411817905 লহনা রানী জাছনা রানী ভবন চ  বরাগী Ward No. 09 1787513917 ভা ািরয়া পৗরসভা

733 02790020929 19751592039718489 রােশদা রওশনা বগম আ রু রব Ward No. 09 1739826947 ভা ািরয়া পৗরসভা

734 02790021128 19697911411817928 অচনা রানী রাধা রানী যােগশ চ  হাওলাদার Ward No. 09 1751668520 ভা ািরয়া পৗরসভা

735 02790022106 19727911411817487 শানু বগম ির জয়া বগম কােছম আলী Ward No. 09 1942045534 ভা ািরয়া পৗরসভা

736 02790023096 19677911411817511 কিহনুর বগম বকুল বগম আঃ বােরক িসকদার Ward No. 09 1986251037 ভা ািরয়া পৗরসভা

737 02790023097 19817911411817782 িপয়ারা বগম সানা ব  বগম মাহা দ হাওলাদার Ward No. 09 1705385630 ভা ািরয়া পৗরসভা

738 02790023981 19457911411817801 রােহলা বগম জয়নব বগম খিবর উ ীন হাওলাদার Ward No. 09 1768423010 ভা ািরয়া পৗরসভা

739 02790023982 19717911411817379 এিমিল বগম হািলমা বগম জ ার হাওলাদার Ward No. 09 1812283663 ভা ািরয়া পৗরসভা

740 02790023983 19734214347518003 কােমলা বগম কপ্পুির িবিব কদম আলী হাওলাদার Ward No. 09 1735838310 ভা ািরয়া পৗরসভা

741 02790023984 19597911411818281 তহিমনা সািফ ন কােছম হাওলাদার Ward No. 09 1707460168 ভা ািরয়া পৗরসভা

742 02790023985 19727911411818084 হািস রানী রনু বালা বীনয় ভূষন চ বত Ward No. 09 1721112820 ভা ািরয়া পৗরসভা

743 02790023986 19807911411818519 ফিরদা বগম আি য়া খাতন নূ ল হক হাওলাদার Ward No. 09 1705621325 ভা ািরয়া পৗরসভা

744 02790023987 19777911411808510 মিরওম বগম শািফয়া বগম মাঃ কালু হাওলাদার Ward No. 09 1818639773 ভা ািরয়া পৗরসভা

745 02790023988 19727911411815133 বাস ী রানী চ লীলা রানী দ সুখর ন দ Ward No. 09 1760422117 ভা ািরয়া পৗরসভা

746 02790023991 19867911411000016 নািছমা বগম রনু বগম আঃ হাই হাওলাদার Ward No. 09 1734839676 ভা ািরয়া পৗরসভা

747 02790023992 4644977300 ফিরদা বগম আেমনা খাতন কােসম আলী মীর Ward No. 09 1778603407 ভা ািরয়া পৗরসভা

748 02790023995 19627911411817743 রািহমা বগম আি য়া খাতন আঃ ছাবাহান হাওলাদার Ward No. 09 1726527664 ভা ািরয়া পৗরসভা

749 02790023998 19677911411810092 আেনায়ারা লাল ব আজাহার সরদার Ward No. 09 1747504628 ভা ািরয়া পৗরসভা

750 02790024000 19947911411000213  আসমা আ ার মাসাঃ শাহনাজ বগম মাঃ মানা র িসকদার Ward No. 09 1704613797 ভা ািরয়া পৗরসভা

751 02790024005 19817911411817002 হািলমা বগম আসমা বগম হািফজলু খান Ward No. 09 1781974168 ভা ািরয়া পৗরসভা

752 02790024006 19677911411817475 মমতাজ বগম ম জদা বগম আ লু জ জল মু ী Ward No. 09 1902127029 ভা ািরয়া পৗরসভা

753 02790024020 19627911411817242 নিমতা রায় পা ল দাস জীেতন দাস Ward No. 09 1721828203 ভা ািরয়া পৗরসভা

754 02790026822 19677911411818342 আখতা ন নছা মােলকা িবিব আঃ খােলক হাওলাদার Ward No. 09 1791703277 ভা ািরয়া পৗরসভা

755 02790027099 19807911411818289 িদপালী কানন বালা ধীেরন সরকার Ward No. 09 1758681161 ভা ািরয়া পৗরসভা

756 02790027104 19592613869355249 হািলমা বগম আিছয়া বগম আঃ ম জদ Ward No. 09 1741465869 ভা ািরয়া পৗরসভা

757 02790027781 19627911411818600 হািলমা খ কার রওশশন আরা ইউনা িসকদার Ward No. 09 1911960902 ভা ািরয়া পৗরসভা

758 02790030430 19627911411816894 শািহদা বগম কমলা িবিব মকবুল আলী খান Ward No. 09 1751637390 ভা ািরয়া পৗরসভা

759 02790030436 19527911411817735 তহিমনা বগম রােহলা বগম নয়ন খান Ward No. 09 1310812266 ভা ািরয়া পৗরসভা

760 02790030438 19677911459859133 আয়শা বগম িমনারা বগম তােছন হাওলাদার Ward No. 09 1703205942 ভা ািরয়া পৗরসভা

761 02790032159 19877911411817884 আছমা বগম মাহামুদা বগম আ লু আ জজ হাওলাদার Ward No. 09 1759490863 ভা ািরয়া পৗরসভা

762 02790032540 19597911411817333 মমতাজ বগম আেনায়ারা বগম ইয়াকুব আলী Ward No. 09 1712890811 ভা ািরয়া পৗরসভা

763 02790033270 19727911411817737 মমতাজ বগম ছােলহা বগম মাঃ আঃ হােসম হওলাদার Ward No. 09 1747120545 ভা ািরয়া পৗরসভা

764 02790033680 19577911411817788 হািসনা বগম সুরাতন িবিব আ জজ হাওলাদার Ward No. 09 1731442428 ভা ািরয়া পৗরসভা

765 02790034141 19707911411818036 আ জতন নছা আরবজান আমান উ াহ হাওলাদার Ward No. 09
ভা ািরয়া পৗরসভা

766 02790034142 19771592038454024 মানজা বগম আেলয়া খাতন ইউছফ িশকদার Ward No. 09 1705828487 ভা ািরয়া পৗরসভা



767 02790034143 19677911411818390 হািলমা বগম হােজরা খাতন আঃ সােমদ হাওলাদার Ward No. 09 1749188289 ভা ািরয়া পৗরসভা

768 02790031470 19947911423000130 শারিমন আ ার সািহনুর বগম মাঃ ইি স আলী িভটাবািরয়া 1406836072 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 02790002656 19657911423819272 হেনায়ারা বগম চান ব  িবিব নূর মাহা দ হাওলাদার 1 1726807288 িভটাবািরয়া

2 02790002658 19747911423819614 রনু বগম কুলছম বগম মাঃ মুনসুর আলী জামা ার 1 1316345571 িভটাবািরয়া

3 02790002662 19747911423819267 িমনারা বগম সােলহা বগম আলতাব হােসন মধৃা 1 1726173099 িভটাবািরয়া

4 02790002703 19717911423819554 িলিল বগম বকুল বগম সেক ার আলী হাওলাদার 1 1738197087 িভটাবািরয়া

5 02790002709 19717911423819843 শািহনুর বগম কিহনুর বগম ইউনুস মাল া 1 1734880756 িভটাবািরয়া

6 02790002711 19687911423820165 মাছাঃ জছিমন বগম মেনায়ারা বগম নােজমুল হাওলাদার 1 1823365086 িভটাবািরয়া

7 02790002723 19687911423820154 মাছাঃ রােকয়া বগম কিরমন িবিব র ব আলী বয়াতী 1 1757642539 িভটাবািরয়া

8 02790002728 19687911423820054 হাসেনয়ারা কুলসুম নূর মহ াদ 1 1316580892 িভটাবািরয়া

9 02790002731 19687911423819882 তাসিলমা বগম ছােহরা খাতন মাঃ হািবব সরদার 1 1763635403 িভটাবািরয়া

10 02790002734 19677911423819956 কিহনুর বগম জিরনা খাতন জজালী জামা ার 1 1674227173 িভটাবািরয়া

11 02790002748 19802617218958052 মাসাঃ িশউলী মাসাঃ সুিফয়া বগম আঃ হামীদ ফরাজী 1 1778353705 িভটাবািরয়া

12 02790002752 19587911423819090 লাইলী বগম আি য়া খাতন হািববুর রহমান 1 1935820519 িভটাবািরয়া

13 02790002755 19577911423819795 ির জয়া বগম আিছয়া বগম লহাজ ফরাজী 1 1767138647 িভটাবািরয়া

14 02790003220 19707911423819592 রনু বগম ছামছ াহার বগম কািমন উ ন হাওলাদার 1 1757678654 িভটাবািরয়া

15 02790003222 19707911423819445 রশনা বগম লাল ব  বগম আ জজ িসকদার 1 1742321490 িভটাবািরয়া

16 02790003223 19777911423820081 শাহীনুর বগম হােজরা বগম আ জজ মীর 1 1713963683 িভটাবািরয়া

17 02790003224 19777911423819555 জািকয়া জেবদা বগম মাঃ আ জজ হাওলাদার 1 1823365110 িভটাবািরয়া

18 02790003225 19557911423819576 মাছাঃ জিমলা বগম রেব জান আমেজদ ডাকুয়া 1 1823365112 িভটাবািরয়া

19 02790003226 19577911423819538 রেহনা বগম খােদজান িবিব ইউনুস আলী খা ঁ 1 1823364905 িভটাবািরয়া

20 02790003227 19737911423819604 কােমলা বগম আেনায়ারা বগম আবদুল খােলক হাওলাদার 1 1756703786 িভটাবািরয়া

21 02790003228 19697911423819806 দেলায়ারা বগম নুরভানু বগম হােকম ফরাজী 1 1304134934 িভটাবািরয়া

22 02790003229 19597911423819835 জয়নব িবিব চান ব  িবিব মৃতমহ ত আলী 1 1309166945 িভটাবািরয়া

23 02790003230 19697911423819931 সিলনা বগম ফােতমা বগম কােসম হাওলাদার 1 1719979574 িভটাবািরয়া

24 02790003231 19777911423819290 হািফজা বগম রােকয়া বগম ইউছব ফরা জ 1 1757678994 িভটাবািরয়া

25 02790003232 19687911423819807 হেলনা বগম গােলনুর বগম মাঃ জাফর আলী হাওলাদার 1 1775709117 িভটাবািরয়া

26 02790003233 19657911423819581 মাছাঃ রসনা আরা দৃধ মেহর মাঃ মতজান হাওলাদার 1 1829462177 িভটাবািরয়া

27 02790003234 19757911423820100 মাছাঃ পা ল বগম রােকয়া বগম মকবুল সরদার 1 1823368482 িভটাবািরয়া

28 02790003235 19897911423819146 সীমু জাহান মেনায়ারা বগম মাঃ আঃ মােলক ফরাজী 1 1721795856 িভটাবািরয়া

29 02790003236 19687911423819875 জািকয়া সুলতানা িহরামন নছা হােসন আলী ফরাজী 1 1784679529 িভটাবািরয়া

30 02790003237 19607911423819100 মাছাঃ শাভা বগম রিহমা বগম হমােয়ত উ ন 1 1300694268 িভটাবািরয়া

31 02790006555 19627911423820069 সামসুর নাহার আেমনা বগম আ ব আলী আকন 1 1823366906 িভটাবািরয়া

32 02790006556 19597911423819853 রিহমা বগম আয়সা বগম আ লু ম ান হাওলাদার 1 1762644636 িভটাবািরয়া

33 02790006557 19727911423819615 মাছাঃ নু বগম কুলসুম বগম মাঃ মুনসুর আলী জামা ার 1 1764564080 িভটাবািরয়া

34 02790021811 6436015876 মুিশয়ারা সােলহা বগম মাঃ হােতম আলী জমা ার 1 1721055103 িভটাবািরয়া

35 02790026540 19687911423819296 মির বগম আলতা ব ইসাহাক আলী 1 1764908565 িভটাবািরয়া

36 02790026541 19707911423819594 কােমলা বগম জিমলা খাতন মুজাহার জামা ার 1 1306493770 িভটাবািরয়া

37 02790026542 19657911423819007 মাকসুদা বগম জেবদা খাতন ম জদ মা া 1 1823367893 িভটাবািরয়া

38 02790026543 19637911423819660 মাছাঃ রওশনারা বগম ছেবজান বগম মাঃ ইনতাজ উ ন সহজাল 1 1783660639 িভটাবািরয়া

39 02790026544 19707911423819800 জাসনা বগম সুিফয়া বগম আেফজ উ ন হাওলাদার 1 1727886724 িভটাবািরয়া

40 02790026545 19607911423819858 পা ল বগম গালাপজান িবিব আমেজদ আলী খান 1 1786126569 িভটাবািরয়া

41 02790026546 19707911423821079 মাছাঃ দুলু বগম আিমনা বগম আকা র আলী মধৃা 1 1733422349 িভটাবািরয়া

42 02790026547 19667911423819890 মাছাঃ রওশন আরা বগম মাছাঃ ফােতমা খাতন মাঃ ইমান আলী 1 1781983570 িভটাবািরয়া

43 02790026548 19707911423819314 নু বগম ির জয়া বগম শখ আেশদ আিল 1 1725312064 িভটাবািরয়া

44 02790026549 19637911423819005 মাসাঃ তাসিলমা বগম জেবদা খাতন হািমদ মাল া 1 1759386398 িভটাবািরয়া

45 02790026551 19757911423821284 ছােহরা বগম আিমরজান হরমুজ আলী হাওলাদার 1 1301800640 িভটাবািরয়া

46 02790026552 19733523205115691 হেলনা বগম সুরাতন বগম সয়দ আলী হাওলাদার 1 1770809676 িভটাবািরয়া

47 02790026827 1934011535 রা জয়া বগম দেলায়ারা বগম কাজী আ লু আ জজ 1 1323632753 িভটাবািরয়া

48 02790026829 19707911423819629 ভাতী রানী উষা রাণী িবরাজ মাহনী 1 1786165205 িভটাবািরয়া

49 02790026831 19607911423819549 ছতারা বগম আিছয়া বগম মাতাহার জামা ার 1 1772381681 িভটাবািরয়া

50 02790026832 4654138736 জািছয়া িরনা বগম মাঃ জািকর ফিকর 1 1786126592 িভটাবািরয়া

51 02790026835 19837911423000001 িশউলী সুিফয়া বগম মাঃ ম আলী ডাকুয়া 1 1728329210 িভটাবািরয়া

52 02790026859 19597911423819134 লাইলী কগম সানা ব মাহা দ আলী হাওলাদার 1 1799745550 িভটাবািরয়া

53 02790026903 19657911423820071 জাহানারা বগম চ  ভান আ লু আ জজ জামা ার 1 1777327957 িভটাবািরয়া

54 02790026935 6425597090 জাহানারা বগম কদভানু িবিব আ লু আ জজ খা ঁ 1 1912688969 িভটাবািরয়া

55 02790026995 19717911423819903 মা বগম কদভানু বগম আহ দ আলী খা 1 1725312383 িভটাবািরয়া

56 02790027288 19607911423819420 মাসাঃ সািফয়া বগম রা জয়া বগম মধু খান 1 1779245583 িভটাবািরয়া

57 02790031105 4652429608 মাসাঃ িলজা বুলু বগম কালাম হাং 1 1794293137 িভটাবািরয়া

58 02790031248 19637911423821844 রােকয়া বগম মুত. দুদ মেহর নছা হােমজ উ ন হাওলাদার 1 1755966547 িভটাবািরয়া

59 02790031251 19685914463000003 া মি ক হিরমিত িশকদার ােন নাথ িশকদার 1 1765468672 িভটাবািরয়া

60 02790031252 19850613238465868 িলিপ দ ক না দ সত র ন দ 1 1679302131 িভটাবািরয়া

61 02790032147 19697911423819316 এনাজ ব হািচনা বগম মধুবািল 1 1313936009 িভটাবািরয়া

62 02790032150 19867911423819681 সুচ া িসকদার িবভা রাণী সুনীল চ  িসকদার 1 1776638253 িভটাবািরয়া

িবধবা ভাতােভাগীেদর তািলকা-িভটাবািড়য়া



63 02790032152 6005785362 তামা া আ ার রা জ তাছিলমা বগম ফজলুল হাওলাদার 1 1772385647 িভটাবািরয়া

64 02790032153 2830914038 মাসাঃ রা জয়া সুলতানা মাসাঃ সােলহা বগম মাঃ সুলতান বপারী 1 1757255546 িভটাবািরয়া

65 02790032155 19774798518252169 মাকসুদা বগম রােকয়া বগম আ লু আ জজ 1 1323430593 িভটাবািরয়া

66 02790032156 19637911423820327 রােকয়া খানম আনজমুান নছা হািববুর রহমান 1 1753300056 িভটাবািরয়া

67 02790032157 19777911423819306 হেলনা বগম ম জেরান নছা আকরাম আলী িশকদার 1 1776002231 িভটাবািরয়া

68 02790032398 19667911423819836 ছােলহা বগম লালমন িবিব তােছন আকন 1 1755092447 িভটাবািরয়া

69 02790032399 19847911423819934 মিন ইসলাম সতারা বগম মাঃ আইউব আলী ফিকর 1 1735124603 িভটাবািরয়া

70 02790032457 6887875935 রািহমা আ ার শারিমন মির বগম মাঃ ফা ক হােসন ফরাজী 1 1740506818 িভটাবািরয়া

71 02790032496 19777911423819076 রিহমা মাছাঃ হােজরা বগম ইমদাদ হােসন ফরাজী 1 1725498686 িভটাবািরয়া

72 02790032506 19807911423000004 মাসাঃ িশউিল বগম জনব িবিব মাঃ ম জদ তালুকদার 1 1721193430 িভটাবািরয়া

73 02790032554 19487911423820062 ছােলয়া বগম নেবজান বগম আহা দ ডাকুয়া 1 1788052762 িভটাবািরয়া

74 02790033318 19767911471871580 শািহনুর বগম লাল ব এফরান উ ীন হাওলাদার 1 1708774676 িভটাবািরয়া

75 02790007054 19677911423820842 মােনােদবী রানী সামা ার চা বালা গািব  সামা ার 2 1608126380 িভটাবািরয়া

76 02790007055 19677911423820917 ছােলহা বগম রা জনা আসমত আলী আকন 2 1793114440 িভটাবািরয়া

77 02790007057 19877911423820812 সুমা রানী বাশনা রানী িকরন রায় 2 1728077647 িভটাবািরয়া

78 02790007058 19607911423820375 আেলয়া বগম রবানু িবিব আফেছর উ ন হাওরাদার 2 1609948988 িভটাবািরয়া

79 02790007059 19607911423820695 িনভা রানী তরকদার উষা রানী রেমশ চ  রায় 2 1323633214 িভটাবািরয়া

80 02790007060 19657911423820426 মাছাঃ রােকয়া বগম আেমনা বগম হােতম আলী 2 1718049035 িভটাবািরয়া

81 02790007061 19687911423820432 শফালী বগম সানা িবিব আ লু তালুকদার 2 1718051683 িভটাবািরয়া

82 02790007063 19587911423821125 মাছাঃ রােকয়া বগম কা ন িবিব আতাহার আলী হাওলাদার 2 1640204081 িভটাবািরয়া

83 02790008296 19537911423820424 মাছাঃ বগম সােমরত বানু লাল খা ঁ 2 1722286227 িভটাবািরয়া

84 02790008297 19507911423821308 মাছাঃ হািলমা বগম ভানু িবিব হরমুজ আলী 2 1823364971 িভটাবািরয়া

85 02790008301 19537911423821155 মাসাঃ মমতাজ বগম ফিরদা বগম আছমত আলী খান 2 1736299393 িভটাবািরয়া

86 02790008303 19707911423820700 সানা রানী তরফদার অ লী রানী চ  কা 2 1795470632 িভটাবািরয়া

87 02790008307 19677911423820354 মাছাঃ জাহানারা বগম আেনায়ারা বগম মাঃ ছ ার িসকদার 2 1748086232 িভটাবািরয়া

88 02790008313 19837911423820360 মাছাঃ আকিলমা বগম মাছাঃ আেমনা খাতন ইসামইল হাওলাদার 2 1609948984 িভটাবািরয়া

89 02790008315 19787911423820594 নিমতা রানী দ উষা রানী দাস মুকু  িবহারী দাস 2 1823368026 িভটাবািরয়া

90 02790008318 19767911423820551 পু  রাণী তফাদার শা া রানী মাত র সিত  নাথ মাত র 2 1823368035 িভটাবািরয়া

91 02790008368 19657911423820923 সানাব  বগম হািলমা বগম আঃ গহর আকন 2 1764319858 িভটাবািরয়া

92 02790008372 19477911423820922 শােহনুর বগম ভানু বগম আবদুল জ ার মু ী 2 1718052230 িভটাবািরয়া

93 02790008381 19597911423820928 আেলয়া বগম রােহলা িবিব আফতার মাল া 2 1737331510 িভটাবািরয়া

94 02790008383 19887911423820929 নাজমা আ ার আেলয়া বগম ওমর আলী বয়ািত 2 1744111745 িভটাবািরয়া

95 02790008384 19777911423820395 রানী বগম মাছাঃ আ জেমান নছা মাঃ হােমজ খা ঁ 2 1734541555 িভটাবািরয়া

96 02790008386 19757911423821306 ছিফয়া বগম বকুল চরাক আলী জামা ার 2 1823365172 িভটাবািরয়া

97 02790008387 19657911423820312 মাছাঃ জাহানারা বগম জয়নব িবিব আ রু ছ ার হাওলাদার 2 1734543917 িভটাবািরয়া

98 02790008388 19767911423820610 মু া রানী িমরা রানী নেরন িসকদার 2 1863406615 িভটাবািরয়া

99 02790008389 19687911423820389 মাছাঃ খািদজা বগম মাছাঃ সতারা বগম নুর মাহা দ জামা ার 2 1741124336 িভটাবািরয়া

100 02790008390 19677911423820729 শফালী রানী চ ব বকুলী রানী চ ব সতী  চ ব 2 1608126384 িভটাবািরয়া

101 02790008391 19657911423820689 সুিনতী রানী চ শাি  রানী সূযকা  সামা ার 2 1748590730 িভটাবািরয়া

102 02790008393 19627911423820710 অ ন বালা ভ সুরবালা রায় সুকলাল রায় 2 1737064782 িভটাবািরয়া

103 02790008395 19694218427469937 উিমলা রানী মনজরুানী রায় সুকুমার রায় 2 1710180508 িভটাবািরয়া

104 02790008396 19677911423820802 কানন রানী রায় িবদুল ী রানী জানক কুমার শীল 2 1310877647 িভটাবািরয়া

105 02790008398 19727911423820595 গৗরী রানী রায় বকুল রানী রায় িবলাস চ  রায় 2 1779400787 িভটাবািরয়া

106 02790018572 19797911423000002 মাসাঃ রাকসানা বগম শািহনুর বগম মাসেলম মা া 2 1323633210 িভটাবািরয়া

107 02790018573 19507911423820910 মাসাঃ রিহমন বগম ম জরন বগম এেছন উ ন হাওলাদার 2 1748086019 িভটাবািরয়া

108 02790018574 19767911423820396 মমতাজ বগম হােজরা বগম আক ার আলী খান 2 1787184336 িভটাবািরয়া

109 02790018575 19827911423820864 হেলনা বগম জাহানারা বগম আ লু বােরক হাওলাদার 2 1789854356 িভটাবািরয়া

110 02790020565 19757911423820693 দাসী মায়া রানী দ পয়ারী মাহন দ 2 1714932951 িভটাবািরয়া

111 02790021617 19727911423820799 িবউ ট রানী িললাবতী মজমুদার নারায়ন চ  মজমুদার 2 1701119619 িভটাবািরয়া

112 02790026553 19777911423820727 অচনা রানী ভ িকরণ বালা দ দেব  নাথ দ 2 1600016766 িভটাবািরয়া

113 02790026554 19727911423820884 মাছাঃ কুরিসরা বগম দুদ মেহরজান মাঃ মাতাহার হাওলাদার 2 1745526078 িভটাবািরয়া

114 02790026555 19627911423820661 আেলা রানী সম ার সুিচ া তরফদার রমনী তরফদার 2 1723526873 িভটাবািরয়া

115 02790026556 19727911423821094 মাছাঃ লাইলী বগম জহরা বগম রহমান গাজী খা ঁ 2 1790618917 িভটাবািরয়া

116 02790026558 19887911423821485 মাসাঃ মিহমা বগম মাসাঃ ফিরদা বগম মাঃ শাহজাহান ফরাজী 2 1723082432 িভটাবািরয়া

117 02790026559 19742694813890306 মানসুরা আ ার সফািল হক নু ল হক তালুকদার 2 1760440514 িভটাবািরয়া

118 02790027047 19886715837420807 মাসাঃ খািদজা আ ার মাসাঃ িপয়ারা বগম মাঃ মাহাতাব মা া 2 1633563738 িভটাবািরয়া

119 02790027049 19637911423821067 মাছাঃ রওশন আরা বগম আমেজতন নছা নােজম জামা ার 2 1760035845 িভটাবািরয়া

120 02790027090 19727911423820445 নািছমা বগম হািলমা বগম হােমদ আিল িসকদার 2 1738067476 িভটাবািরয়া

121 02790027092 19757911423821121 মাছাঃ নুরজাহান বগম হািমদা বগম সাইজউ ন খ কার 2 1776586774 িভটাবািরয়া

122 02790027093 19677911411804366 নূরজাহান বগম ই জান বগম আরজ আলী 2 1864707882 িভটাবািরয়া

123 02790027094 19707911423820600 মাছাঃ নূ াহার বগম ির জয়া বগম আ াব আলী হাওলাদার 2 1720623048 িভটাবািরয়া

124 02790029843 19607911423821140 মাছাঃ মেনায়ারা বগম হায়াতন িবিব এিছন খান 2 1786139144 িভটাবািরয়া

125 02790029844 19767911423820786 রাজল ী ভ চপলা রাণী িব সা ল ী নারায়ন িব াস 2 1823370806 িভটাবািরয়া

126 02790031279 19657911423000002 তহিমনা বগম রােকয়া বগম ফজলুর রহমান িসকদার 2 1823374134 িভটাবািরয়া



127 02790031286 19727911423822965 ফ জলা বগম সােলহা বগম আ সু সাবাহান হাওলাদার 2 1777324945 িভটাবািরয়া

128 02790032132 19597911423820980 শাভা রানী রায় মিত রানী চ নর নারায়ন চ 2 1739136613 িভটাবািরয়া

129 02790032142 19832698882456583 িলিল বগম আকিলমা বগম হােসম হাওলাদার 2 1789074856 িভটাবািরয়া

130 02790032415 4208203366 িপয়ারা বগম ফুলব  বগম মতৃ সাকােয়ত মধৃা 2 1681820946 িভটাবািরয়া

131 02790032523 19847911423820367 মাছাঃ সািমমা বগম লিতমন িবিব ন জম ন হাওলাদার 2 1778394984 িভটাবািরয়া

132 02790033863 19747911423820339 তাছিলমা বগম হািলমা বগম সােহব আলী 2 1787020963 িভটাবািরয়া

133 02790034119 19807911423821208 মাছাঃ আিছয়া বগম মাছাঃ জেহারা বগম আমেজদ তালুকদার 2 1785521769 িভটাবািরয়া

134 02790006015 19587911423821764 রনু বগম নুরজাহান বগম সয়দ আলী হাওলাদার 3 1608126420 িভটাবািরয়া

135 02790006017 19687911423821882 িপয়ারা বগম কিরেমান িবিব ইসমাইল আকন 3 1736833628 িভটাবািরয়া

136 02790006019 19587911423821657 শফালী বগম সুরাতন িবিব সানামু ন মু ী 3 1797081989 িভটাবািরয়া

137 02790006020 19457911423821376 হািমদা বগম জিরনা িবিব হােমজ উ ন বপাির 3 1778069449 িভটাবািরয়া

138 02790006022 19607911423000006 রােবয়া বগম রতনী বগম ছােমদ মু ী 3 1748085736 িভটাবািরয়া

139 02790006023 19637911423821713 ফেরাজা লাইলী বগম কিরম খান 3 1739528267 িভটাবািরয়া

140 02790006024 19687911423821772 মেনায়ারা বগম ির জয়া বগম কালু জামা ার 3 1732437896 িভটাবািরয়া

141 02790006025 19487911423821788 আি য়া বগম ল ী হরমুচ চাপরািশ 3 1751661965 িভটাবািরয়া

142 02790006026 19527911423821449 আি য়া বগম রেবজান হােকম কাজী 3 1700538988 িভটাবািরয়া

143 02790006027 19687911423821622 মাছাঃ িরনা বগম হািলমা খাতন আ লু ম জদ খান 3 1789191677 িভটাবািরয়া

144 02790006028 19817911423821576 মাসাঃ মুকসুদা বগম মাসাঃ গালবানু মাহা দ আলী খান 3 1764463634 িভটাবািরয়া

145 02790006029 19617911423821541 মাছাঃ শফালী বগম লাল ব আজাহার বয়াতী 3 1823370938 িভটাবািরয়া

146 02790006031 19787911423821875 হাওয়া বগম লাল ব  িবিব আক র আলী কাজী 3 1790679990 িভটাবািরয়া

147 02790006032 19587911423821891 আেনায়ারা বগম শািফয়া বগম আ লু ছােমদ হাওলাদার 3 1742320340 িভটাবািরয়া

148 02790006033 19427911423821440 রােকয়া বগম আ জেমান নছা আনছার আকন 3 1789519697 িভটাবািরয়া

149 02790006034 19707911423821349 বকুল বগম লাল ব আমেজদ আিল িসকদার 3 1823371208 িভটাবািরয়া

150 02790006035 19637911423821870 মেনায়ারা বগম আয়সা বগম আচমত আিল আকন 3 1823371157 িভটাবািরয়া

151 02790006037 19537911423821894 ফুল মেহর কুলসুম িবিব মানতাজ হাওলাদার 3 1823371136 িভটাবািরয়া

152 02790006038 19637911423821466 মাছাঃ শাহীদা বগম আইফুল নছা সিফজ উ ন হাওলাদার 3 1731290094 িভটাবািরয়া

153 02790006039 19637911423821779 আেনায়ারা বগম পরী বানৃ অেজদ আলী হাওলাদার 3 1608126414 িভটাবািরয়া

154 02790006040 19487911423822011 মাছাঃ আেনায়ারা বগম মাছাঃ জহড়া খাতন লহাজ হাওলাদার 3 1823370743 িভটাবািরয়া

155 02790006428 19672613451232173 হািলমা গালাপজান গয়জু ন িসপাহী 3 1823370859 িভটাবািরয়া

156 02790006547 19627911423821719 মাছাঃ দেলায়ারা বগম রিহমা বগম নওবান আলী িসকদার 3 1789508643 িভটাবািরয়া

157 02790012068 19877911423000022 মাসাঃ শাহানাজ পারভীন খািদজা বগম আবুল কালাম মধৃা 3 1743843502 িভটাবািরয়া

158 02790015694 19607911423821682 মাসাঃ জাহানুর বগম মাসাঃ আি য়া বগম মাঃ আমজাদ িসকদার 3 1744966572 িভটাবািরয়া

159 02790016559 19717911423825982 খািদজা বগম হািমদা বগম ইসমাঈল গাজী 3 1725030911 িভটাবািরয়া

160 02790016560 19787911471870288 মিরয়ম বগম গােলনুর বগম শাহাজাহান গাজী 3 1609942481 িভটাবািরয়া

161 02790017595 19637911423821830 তাছিলমা বগম রােবয়া খাতন আ লু কােদর হাওলাদার 3 1823371007 িভটাবািরয়া

162 02790021578 19757911423821559 মাছাঃ পা ল বগম মাছাঃ আন জরা বগম আ রু রিশদ হাওলাদার 3 1704822615 িভটাবািরয়া

163 02790026560 19637911423821803 িলিল বগম আেনায়ারা বগম আ াব আলী খিলফা 3 1723255824 িভটাবািরয়া

164 02790026561 19827911423821758 মাসাঃ আফছানা আ ার মাসাঃ ির জয়া বগম মাঃ আনসার আলী িসকদার 3 1725765095 িভটাবািরয়া

165 02790026562 19837911423821723 সয়দা শািহদা নুরজাহান আ জেমান নসা সয়দ মােজদ আলী 3 1310953387 িভটাবািরয়া

166 02790026563 19857911423821567 মাসাঃ িলিল বগম মাসাঃ রশনা বগম মাঃ হািনফ িব াস 3 1608126400 িভটাবািরয়া

167 02790026564 19817911423821569 মাছাঃ রশমা বগম মাসাঃ রা জয়া বগম আ লু বােরক শখ 3 1301966687 িভটাবািরয়া

168 02790026565 19620615177344169 মাসাঃ লালবানু বগম িবিবমন মাঃ হােতম আলী খিলফা 3 1751845345 িভটাবািরয়া

169 02790026566 19687911423821454 ববী রনু বগম আবদুর রব হাওলাদার 3 1301286093 িভটাবািরয়া

170 02790031574 19657911423000001 মাসাঃ মাকুল বগম  জহরা বগম হােফজ িসকদার 3 1601331662 িভটাবািরয়া

171 02790032270 5552412677 মাসাঃ সাবিরন নাহার সুিম গােলনুর বগম এম এ সালাম গাজী 3 1757117933 িভটাবািরয়া

172 02790032412 19637911423821825 িপয়ারা বগম শাহাবানু আমেজদ ডাকুয়া 3 1799749395 িভটাবািরয়া

173 02790032510 19637911423821814 ফািতমা বগম রােকয়া বগম ওয়ােজদ আলী ব াপারী 3 1729777806 িভটাবািরয়া

174 02790032511 19677911423821957 মাছাঃ নাজমা বগম (খুিশনা) নুরজাহান বগম আ রু রহমান গাজী 3 1722690057 িভটাবািরয়া

175 02790032561 6461197946 মাসাঃ সিলনা আ ার মাসাঃ িশউিল বগম মাঃ হমােয়ত গা জ 3 1323786681 িভটাবািরয়া

176 02790033301 19857911423000002 মুকুল বগম সামসু াহার বগম নজব আলী চৗিকদার 3 1757686215 িভটাবািরয়া

177 02790033302 19847911423821548 মাসাঃ হািছনা বগম মাসাঃ হেলনা বগম হািবব হাওলাদার 3 1746112866 িভটাবািরয়া

178 02790033976 19637911423821886 রানু বগম রেবজান নছা আ রু রা াক কাজী 3 1309337694 িভটাবািরয়া

179 02790033977 19637911423821621 মাছাঃ িফেরাজা বগম কিহনুর বগম আতাহার আলী িশকদার 3 1795102311 িভটাবািরয়া

180 02790033978 19727911423821550 মাসাঃ লাল মিত মাসাঃ আন জরা বগম আ রু রিশদ হাওলাদার 3 1816266724 িভটাবািরয়া

181 02790008562 19677911423822971 ডািলমা আ ার হািমদা বগম করামত আলী আকন 4 1757686806 িভটাবািরয়া

182 02790008578 19717911423822736 রােকয়া বগম জিরনা বগম রে াক সরদার 4 1612791423 িভটাবািরয়া

183 02790008585 19627911423823017 সিলনা বগম হােজরা খাতন হােসম মু ী 4 1942788427 িভটাবািরয়া

184 02790008590 19587911423823237 আ জেমান নছ্ছা ছবুরজান বগম আপতার উ ন কাজী 4 1823374645 িভটাবািরয়া

185 02790008594 19887911423822487 নাসিরন আ ার মায়ােববী িমজা আ লু রব 4 1792350730 িভটাবািরয়া

186 02790008597 5554923770 হাওয়া বগম নাছিরন বগম আমেজদদ আলী আকন 4 1716462779 িভটাবািরয়া

187 02790008602 19727911423823359 সিলনা বগম সািফয়া খাতন মৗলভী নহাল উ ন খান 4 1302943573 িভটাবািরয়া

188 02790008607 19787911423822521 হাসেনয়ারা বগম রািবয়া বগম আলী আকবর 4 1794293131 িভটাবািরয়া

189 02790008610 19587911423822460 আেনায়ারা বগম জািমনা রইজ উ ন 4 1873417955 িভটাবািরয়া

190 02790008622 19727911423822908 সািপয়া বগম হােজরা বগম মাতােলব হাওলাদার 4 1892440183 িভটাবািরয়া



191 02790008628 19517911423821494 মাছাঃ নািছরন বগম সরবজান বগম আনছার আলী িসকদার 4 1712211451 িভটাবািরয়া

192 02790008633 19587911423822390 এিমিল বগম হােজরা বগম আজাহার খিলফা 4 1823374620 িভটাবািরয়া

193 02790010591 19777911423822649 রিহমা বগম আেমনা বগম এচাহার সরদার 4 1823374737 িভটাবািরয়া

194 02790010592 19777911423822303 িবলিকস বগম সুিপয়া বগম হােশম হাওলাদার 4 1762121016 িভটাবািরয়া

195 02790010597 19587911423823347 আেলয়া বগম সামছ াহার মাফাে ল হাওলাদার 4 1823374603 িভটাবািরয়া

196 02790010601 19637911423829427 বকুল বগম জিরনা খাতন মাহা দ হাওলাদার 4 1740957165 িভটাবািরয়া

197 02790010608 19407911423822838 মাছাঃ নূর বানু চ  বানু হােসন আলী হাওলাদার 4 1873417961 িভটাবািরয়া

198 02790010617 19767911423822550 রানী বগম দুলু বগম বলােয়ত হােসন হাওলাদার 4 1823374704 িভটাবািরয়া

199 02790010622 19677911423822880 মাসাঃ নািছেরান বগম মাসা াৎ সুরা ে ছা রহমান 4 1779051887 িভটাবািরয়া

200 02790010628 19707911423822315 জাহানারা বগম জয়তন িবিব আফছার উ ন হাওলাদার 4 17310877363 িভটাবািরয়া

201 02790010632 19487911423823327 আি য়া খাতন জয়েনাক িবিব ইমান উ ন হাওলাদার 4 1812105574 িভটাবািরয়া

202 02790010651 19817911423822526 খািদজা বগম জয়তন িবিব আফেছর উ ন হাওলাদার 4 1790619413 িভটাবািরয়া

203 02790010660 19587911423822464 হােজরা বগম সানাবান হােফজ উ ন হাওলাদার 4 1789507971 িভটাবািরয়া

204 02790010663 19687911423823205 হািলমা বগম কুলছম িবিব জয়নু ন হাওলাদার 4 1795592509 িভটাবািরয়া

205 02790010684 19657911423000008 মাসাঃ ফািতমা বগম মাসাঃ সেমত বগম মাঃ সজ  হাওলাদার 4 1760260151 িভটাবািরয়া

206 02790010723 19677911423822735 মাছাঃ ছিকনা বগম মকুল জান ইমান আলী কলান 4 1601222423 িভটাবািরয়া

207 02790010729 19827911423822436 হেলনা বগম সুিফয়া খাতন লিতফ সরদার 4 1892440167 িভটাবািরয়া

208 02790010737 19723313266000028 মাসাঃ সুিফয়া বগম আয়তন নছা অেহজ উ ন 4 1787591242 িভটাবািরয়া

209 02790026568 5086071734 জািকয়া বগম ির জয়া বগম ইসমাইল হাওলাদার 4 1753528910 িভটাবািরয়া

210 02790026569 19737911423822419 মােজদা বগম ছেলমান বগম আজাহার হাওলাদার 4 1704834351 িভটাবািরয়া

211 02790026570 19667911423822352 আেনায়ারা বগম হািলমা বগম এছাহাক আকন 4 1823374641 িভটাবািরয়া

212 02790026571 19597911423822807 মাছাঃ আকিলমা খাতন মাছাঃ মনুজান সইজ ন হাওলাদার 4 1718765719 িভটাবািরয়া

213 02790026572 9145357365 মাসাঃ িফেরাজা বগম মাসাঃ রােবয়া খাতন সুজা উ ন হাওলাদার 4 1725535071 িভটাবািরয়া

214 02790026573 19707911423822940 মাসাঃ শািহনা বগম মাসাঃ হােসেনয়ারা বগম আ লু হক জামা ার 4 1742723203 িভটাবািরয়া

215 02790026574 19637911423822537 ছােহরা খাতন জয়নব িবিব রহমান জামা ার 4 1748086976 িভটাবািরয়া

216 02790026575 19677911423822344 ির জয়া বগম লাল মিন এহছান কারাম 4 1799750123 িভটাবািরয়া

217 02790026576 19687911423822421 ফেতমা বগম চান ব উমার আলী সরদার 4 1324305924 িভটাবািরয়া

218 02790029939 19767911423826463 সািহনূর বগম রিহমা বগম নূ ল ইসলাম হাওলাদার 4 1302694631 িভটাবািরয়া

219 02790031136 19617911423825603 মাছাঃ জাহানারা বগম ছিকনা বগম আেনচ খানঁ 4 1779955849 িভটাবািরয়া

220 02790031249 19727911423822725 মাসাঃ পা ল বগম সািদয়া বগম জয়নাল আেবিদন হাওলাদার 4 1712225992 িভটাবািরয়া

221 02790031282 8255789169 ছালমা শফালী বগম মাহা দ ফা ক আকন 4 1707434831 িভটাবািরয়া

222 02790031290 3732397090 চােমলী বগম ল ী বগম হােসম হাওলাদার 4 1707206138 িভটাবািরয়া

223 02790032267 19697911423822370 রনু বগম আেমনা বগম আ লু ম জদ আকন 4 1601995712 িভটাবািরয়া

224 02790032268 19867911423824115 রেহনা আ ার মাসাঃ হািলমা বগম আবদুল আলী মৃধা 4 1723086708 িভটাবািরয়া

225 02790032269 19757911423000002 ছতারা বগম আেমনা বগম আ লু ম জদ আকন 4 1794669563 িভটাবািরয়া

226 02790032271 19767911423822611 দুলূ বগম কা ন িবিব আ লু ম জদ মু ী 4 1312611822 িভটাবািরয়া

227 02790033862 6885057262 নাজমীন আ ার রােকয়া বগম মাঃ মাকেছদ আলী হাওলাদার 4 1724002667 িভটাবািরয়া

228 02790034120 19687911423823373 মাছাঃ র না বগম খািদজা বগম তপেছর আলী হাওলাদার 4 1721119986 িভটাবািরয়া

229 02790006336 19687911423823522 দুলুফা সয়দুনেনছা আ াব হাওলাদার 5 1715200408 িভটাবািরয়া

230 02790006440 19377911423824532 চান ব ল ী িবিব নীল গাজী 5 1726186690 িভটাবািরয়া

231 02790006468 19777911423823587 শািহদা বগম হােজরা বগম নু ল ইসলাম হাওলাদার 5 1624435363 িভটাবািরয়া

232 02790006676 19627911423824567 ফুলমালা িসকদার িনমলা বালা ভ মাখন ভ 5 1812170874 িভটাবািরয়া

233 02790006713 19577911423823606 আেনায়ারা বগম রিহমনেনছা আজমত আলী িশকদার 5 1742120542 িভটাবািরয়া

234 02790006723 19507911423824556 সাধনা সমা ার চপলা রায় িনত ান  রায় 5 1777532038 িভটাবািরয়া

235 02790006732 19577911423824653 শাহা বানু জিমনা খাতন জামাল উ ন মা া 5 1771133487 িভটাবািরয়া

236 02790006936 19572699039532503 মিরয়ম বগম রিহমা বগম আবদুল ম জদ কা জ 5 1738087627 িভটাবািরয়া

237 02790006940 19477911423824299 রওশনা বগম মেহর নগা আইজ ীন হাওলাদার 5 1736368275 িভটাবািরয়া

238 02790006942 19507911423823875 হ রানী সুশীলা বালা কৃ  কা 5 1721676814 িভটাবািরয়া

239 02790006948 19577911423823583 রানী বগম ির জয়া বগম আতাহার আলী ফিকর 5 1323633213 িভটাবািরয়া

240 02790007207 19627911423824472 আেলয়া বগম আেবজান নছা ম জদ বপারী 5 1758972991 িভটাবািরয়া

241 02790007831 19577911423823566 নুরজাহান বগম মিরয়ম বগম আজাহার আলী হাওলাদার 5 1775737514 িভটাবািরয়া

242 02790007834 19707911423824034 মাছাঃ িব বগম বকুেলে ছা রেফজ উ ীন হাওলাদার 5 1768162319 িভটাবািরয়া

243 02790007835 19727911423824444 মাসাঃ বুলু বগম লাইলী বগম মািনক খান 5 1706214217 িভটাবািরয়া

244 02790007836 19627911423823598 কমলা রানী কুসুমী গেনশ চ  শীল 5 1712735164 িভটাবািরয়া

245 02790007837 19637911423824166 মিনকা রাণী গৗরী রাণী সুিনল চ  দ 5 1790619450 িভটাবািরয়া

246 02790007838 19627911423824226 মাহমুদা বগম সাহা বগম আ জজ মু 5 1771644000 িভটাবািরয়া

247 02790007843 19757911423824172 জাসনা রানী দাস কানন রানী ভ নারায়ন ভ 5 1752032550 িভটাবািরয়া

248 02790007861 19597911423824654 গীতা রানী সমা ার সুেরা বালা রায় পিরেতাষ রায় 5 1715380039 িভটাবািরয়া

249 02790007899 19437911423824058 ময়ফুল ভানু িবিব এফরান িশকদার 5 1823367808 িভটাবািরয়া

250 02790007901 19507911423823878 শাভা রানী রায় সুেদবী মজমুদার সুেরশ মজমুদার 5 1823372650 িভটাবািরয়া

251 02790007907 19457911423824017 সানাব  িবিব মরাপজান িবিব খারেশদ আলী জামা ার 5 1307237474 িভটাবািরয়া

252 02790008326 19587911423824268 দুলালী রানী দ মাখমী রানী হিরপদ িসকদার 5 1740435470 িভটাবািরয়া

253 02790008833 19717911423823993 মাছাঃ শািহদা বগম কুলসুম িবিব হােমজু ন মা া 5 1763872373 িভটাবািরয়া

254 02790008837 19657911423823892 মাসাঃ ছােলহা বগম আেলয়া বগম আলকাজ ন হাওলাদার 5 1779593105 িভটাবািরয়া



255 02790008845 19637911423824500 কানন রাণী মজমুদার িমনতী দাস শরৎ দাস 5 1726361920 িভটাবািরয়া

256 02790013434 19627911423823570 িপয়ারা বগম হািলমা বগম আ লু হাই হাওলাদার 5 1747846566 িভটাবািরয়া

257 02790013930 6438333806 খািদজা বগম নুর বানু আঃ ওেহদ হাওলাদার 5 1856550243 িভটাবািরয়া

258 02790015886 19627911423824196 আেলয়া বগম সানাব ইমান উ ন হাওলাদার 5 1674495942 িভটাবািরয়া

259 02790015910 19677911423823981 রিহমা বগম সােমেতাবান সইজ ন হাওলাদার 5 1764308542 িভটাবািরয়া

260 02790015920 19677911423824375 িফেরাজা বগম সবুরজান বগম আবদুল হািমদ হাওলাদার 5 1712822366 িভটাবািরয়া

261 02790015926 19657911423824465 মাছাঃ হািসনা বগম সুিফয়া খাতন মািনক খান 5 1643350457 িভটাবািরয়া

262 02790017840 19627911423824015 মাছাঃ মেনায়ারা বগম সানাব  িবিব সামেছর উ ন হাওলাদার 5 1317507767 িভটাবািরয়া

263 02790019426 19657911423823540 মাছাঃ হাসেনয়ারা বগম মাছাঃ জেবদা বগম মাঃ সামেছল হক আকন 5 1755350828 িভটাবািরয়া

264 02790019428 19687911423824108 মাছাঃ আিমেরান্ েনছা রখা হািলমা খাতন আঃ রহমান খান 5 1711142145 িভটাবািরয়া

265 02790019430 19597911423824139 মাছাঃ আেলয়া বগম চানব  িবিব তােহর খানঁ 5 1728309579 িভটাবািরয়া

266 02790021670 19737911423823514 িরনা বগম অজফুা বগম এনােয়ত মা া 5 1306622816 িভটাবািরয়া

267 02790021887 19637911423823881 মায়া রানী দ কশবালা সরকার যদুনাথ সরকার 5 1795867193 িভটাবািরয়া

268 02790021998 19737911423000008 দুলুফা বগম আয়ফুল বগম আয়নু ন 5 1731443198 িভটাবািরয়া

269 02790021999 19607911423823833 মাছাঃ ফিরদা বগম মাছাঃ আি য়া বগম মাঃ আহা দ আলী িশকদার 5 1823365522 িভটাবািরয়া

270 02790022000 19627911423823529 শাহানাজ বগম সানাবানু সয়দ রিশদ মা ার 5 1766441131 িভটাবািরয়া

271 02790026582 19847911423823951 মাসাঃ লাইিল বগম আেলয়া বগম আ লু জিলল হাওলাদার 5 1712259154 িভটাবািরয়া

272 02790026583 19627911423824440 মাছাঃ রওসন আরা বগম মাছাঃ ফািতমা বগম নূর মাহা দ হাওলাদার 5 1320446212 িভটাবািরয়া

273 02790026584 19607911423823948 মাসাঃ মমতাজ বগম িপয়ারা বগম আ লু ম জদ ফরাজী 5 1718235616 িভটাবািরয়া

274 02790026585 19697911423823917 মাসাঃ রা জয়া বগম জাহরা খাতন ওয়ােরছ আলী হাওলাদার 5 1790619042 িভটাবািরয়া

275 02790026586 19707911423823533 রিহমা বগম হায়ােতান নছা সকা ার খান 5 1812105913 িভটাবািরয়া

276 02790026587 19697911423823967 মাছাঃ আেমনা বগম ছবুরা খাতন সমেছর হাং 5 1706168401 িভটাবািরয়া

277 02790026588 4602510127 জািকয়া বগম হােজরা বগম নুর ইসলাম 5 1643879878 িভটাবািরয়া

278 02790026589 19652613451214704 ম জদা বগম জােবদা খাতন মাদাছ্েছর আলী 5 1776402732 িভটাবািরয়া

279 02790026590 19707911423824016 মাছাঃ লুিলয়া বগম সানাব  িবিব সামেছর হাওলাদার 5 1797081478 িভটাবািরয়া

280 02790026592 19597911423824429 মাছাঃ আিছয়া বগম হািমদা বগম ইসমাইল হােসন গাজী 5 1712096672 িভটাবািরয়া

281 02790026593 19947911423000225 সুমনা আ ার মমতাজ মাছাঃ হািছনা বগম মাঃ নু ল আমীন হাওলাদার 5 1816083457 িভটাবািরয়া

282 02790026594 19927911423000118 সুরমা আ ার আেনায়ারা বগম আ াব আলী 5 1717454463 িভটাবািরয়া

283 02790026595 19777911423824216 তাসিলমা বগম হািলমা বগম আ রু রব মীরা 5 1761917796 িভটাবািরয়া

284 02790026596 19777911423823971 মাসাঃ আেলয়া বগম রােবয়া বগম মাতােলপ হাওলাদার 5 1721653844 িভটাবািরয়া

285 02790026821 1931982985 ফিরদা বগম ফেতমা বগম ওেহদ মু ী 5 1920915061 িভটাবািরয়া

286 02790026825 19657911423823962 ফিরদা বগম নু াহার আ লু ম জদ খান 5 1303041778 িভটাবািরয়া

287 02790027109 19717911423824265 িমিনকা রানী দ শফালী রানী দ পেরশ চ  দ 5 1747408560 িভটাবািরয়া

288 02790027110 19787911423824527 হািববা বগম সািপয়া বগম আঃ হাই হাং 5 1753666420 িভটাবািরয়া

289 02790027111 19597911423824473 মাসাঃ মমতাজ বগম ির জয়া বগম আ রু রা াক তালুকদার 5 1736500604 িভটাবািরয়া

290 02790027112 19587911423824531 আিম ন নছা সিকনা িবিব আ লু আ জজ তালুকদার 5 1708754652 িভটাবািরয়া

291 02790027113 19702695047001149 স া রানী চ বতী ভা চ বত সুরেশ চ বত 5 1779384386 িভটাবািরয়া

292 02790029841 19577911423824284 আেনায়ারা বগম সেমরেতা অেফজ উ ন হাওলাদার 5 1778736749 িভটাবািরয়া

293 02790032133 9559536157 সুিফয়া খাতন ছােলহা বগম মাসেলম বয়ািত 5 1723083397 িভটাবািরয়া

294 02790032149 19812696406712057 শাহনাজ আ ার জাহানারা বগম আঃ আ জজ খান 5 1317947267 িভটাবািরয়া

295 02790003457 19627911423825040 মাসাঃ ছােলয়া বগম লাল ব মেছর কিবরাজ 6 1712141186 িভটাবািরয়া

296 02790007545 19407911423825236 উষা রানী সরলা রায় ভাত রায় 6 1735348365 িভটাবািরয়া

297 02790007551 19537911423825047 মাছাঃ দেলায়ারা বগম হািলমা খাতন হােমজ উ ন মু ী 6 1745481233 িভটাবািরয়া

298 02790007560 19517911423825011 মাসাঃ সানা ব আয়শা বগম সরকন হাওলাদার 6 1306623030 িভটাবািরয়া

299 02790007564 19507911423824923 মাছাঃ বকুল বগম সানা ব কােছম খানঁ 6 1608126361 িভটাবািরয়া

300 02790007569 19627911423825293 হিরদািস দ রনু বালা েমাহন সরকার 6 1823372459 িভটাবািরয়া

301 02790007583 7795170120 িশখা রানী ছায়া রানী বসু গেনশ চ  বসু 6 1750008445 িভটাবািরয়া

302 02790007590 19607911423824863 রানী বালা সুরা বালা মেহ  নাথ 6 1798737776 িভটাবািরয়া

303 02790007595 19407911423824831 মাসাঃ নুরজাহান আেনায়ারা বগম হােচন তালুকদার 6 1608126397 িভটাবািরয়া

304 02790007632 19887911423824867 মাছাঃ ডািলম শািপয়া বগম হােমজ মা া 6 1788792844 িভটাবািরয়া

305 02790007638 19737911423825225 নু বগম আিমরন বগম মাছেলম মাত র 6 1749718331 িভটাবািরয়া

306 02790007640 19407911423825176 মাছাঃ শরবজান উ ল িবিব এফাজ উ ন 6 1795478282 িভটাবািরয়া

307 02790007651 19737911423825026 মাসাঃ জাছনা বগম হািলমা বগম হােমজ ন মু ী 6 1789506446 িভটাবািরয়া

308 02790007655 19687911423824963 মাছাঃ িফেরাজা বগম দুলািল বগম নুর ইসলাম িশকদার 6 1748254062 িভটাবািরয়া

309 02790007662 19757911423825648 মাছাঃ হািববা বগম মাছাঃ হায়াতন িবিব মাঃ জ ার হাওলাদার 6 1797347760 িভটাবািরয়া

310 02790007663 19687911423825267 িশখা রানী দ দবলা ভ গ ােন র ভ 6 1789461541 িভটাবািরয়া

311 02790007665 19637911423825419 শািহদা বগম ভানু বগম লহাজ হাওলাদার 6 1304785428 িভটাবািরয়া

312 02790007667 19787911423825235 া রানী রনুকা বালা শেল  নাথ রায় 6 1763370433 িভটাবািরয়া

313 02790007669 19787911423825229 উ লা রানী িসকদার কমলা রািন িবেনাদ িবহারী িসকদার 6 1713963369 িভটাবািরয়া

314 02790007677 19687911423825342 আন্জ ুরানী িসকাদার দুলালী রানী মনর ন মজমুদার 6 1794385370 িভটাবািরয়া

315 02790007680 19787911423824848 চ না রানী িম িদপালী রানী েবিদ জাদব লাল েবিদ 6 1319835400 িভটাবািরয়া

316 02790007685 19677911423825367 অপনা রানী বকুল রানী অিনল চ  রায় 6 1608126362 িভটাবািরয়া

317 02790007686 19577911423825489 আেলা রানী সাভা রানী রােজ  মালাকার 6 1823372361 িভটাবািরয়া

318 02790009970 19747911423823045 মাছাঃ রকছনা বগম নূরজাহান বগম মাদাে র আলী হাওলাদার 6 1700881403 িভটাবািরয়া



319 02790009982 19757911423823382 হাসেনয়ারা বগম মেনায়ারা বগম হােসম ফরাজী 6 1823374458 িভটাবািরয়া

320 02790009988 19627911423823442 িদপালী রানী দ েকাদা বপারী সুেরশ চ  বপারী 6 1823374753 িভটাবািরয়া

321 02790010002 19607911423822603 রােকয়া বগম তা জম খাতন তানেজরা বগম 6 1789516929 িভটাবািরয়া

322 02790010013 19657911423823043 ির জয়া বগম সািফয়া বগম মাসেলম আকন 6 1787713041 িভটাবািরয়া

323 02790010585 19817911423822515 হাসেনয়ারা বগম হিরয়া জিরনা খাতন আলী হাওলাদার 6 1713959698 িভটাবািরয়া

324 02790010733 19717911423825098 মাছাঃ মেনায়ারা বগম সয়দা ির জয়া বগম মাদােছর আলী হাওলাদার 6 1812104850 িভটাবািরয়া

325 02790013883 19647911423824936 মাসাঃ রনু বগম আিসয়া বগম মুনছর হাওলাদার 6 1752855652 িভটাবািরয়া

326 02790013943 7352452291 কুসুম ফািতমা বগম এছকা ার হাওলাদার 6 1608126418 িভটাবািরয়া

327 02790015710 19507911423824736 মেনায়ারা বগম আেলয়া বগম মাতাহার হাওলাদার 6 1981360887 িভটাবািরয়া

328 02790015903 19867911423823482 মাসাঃ নািদরা বগম মাসাঃ চাদঁ সুলতানা আ াফ তালুকদার 6 1707206463 িভটাবািরয়া

329 02790021619 19777911423825515 মাসাঃ িনলুফা বগম রািবয়া বগম সাবহান হাওলাদার 6 1601532689 িভটাবািরয়া

330 02790021927 19677911423825456 মাছাঃ হািচনা বগম হায়াতন িবিব ইমান উ ীন হাওলাদার 6 1786081626 িভটাবািরয়া

331 02790026579 19677911423825037 মাছাঃ হািলমা বগম মাছাঃ মাখন িবিব ইসমাইল হাওলাদার 6 1795120055 িভটাবািরয়া

332 02790026580 19846715837478712 িমনু ির জয়া খাতন আনসার উ ন 6 1760096791 িভটাবািরয়া

333 02790027096 19727911423825095 মাসাঃ জসিমন মাসাঃ ছােলহা বগম মাঃ ফজলুল হক হাওলদার 6 1893759896 িভটাবািরয়া

334 02790027097 19917911423000127 মিনকা রানী দাস অঞ্জ ুরানী দাস তাপ চ  দাস 6 1320613927 িভটাবািরয়া

335 02790027100 19717914779755666 কিহনুর মাসাঃ ফুলব  বগম মাঃ গহর আকন 6 1775553150 িভটাবািরয়া

336 02790027101 19767911423825595 মাসাঃ িশউলী বগম ফািতমা বগম মিহউ ন িসকদার 6 1785826305 িভটাবািরয়া

337 02790027102 19787911423825384 িশলা রানী সমা ার গীতা রানী সমা ার মাখন লাল সমা ার 6 1716511030 িভটাবািরয়া

338 02790027103 19812698874442156 িশ ী রানী বসু হ রানী হাওলাদার মিন  চ  হাওলাদার 6 1992629426 িভটাবািরয়া

339 02790027105 19902697408636084 িপংিক রানী সরকার মালতী রানী সরকার ী মনর ন সরকার 6 1722465454 িভটাবািরয়া

340 02790027106 19607911423825150 মাছাঃ ছিপয়া িবিব সানা িবিব হমােয়ত চৗিকদার 6 1752444262 িভটাবািরয়া

341 01790060953 19527911423827947 র ন িবিব সােমতবান আঃ কােদর হাওলাদার 6 1721020150 িভটাবািরয়া

342 02790033754 19637911423825331 তলসী রায় সর িব  ুসরদার ভ  সরকার 6 1746691244 িভটাবািরয়া

343 02790033924 19737911423825294 আকুলী রানী হালদার িবেরািহনী মজমুদার জােগ  মজমুদার 6 1302944152 িভটাবািরয়া

344 02790034121 19787911423000003 মাসাঃ জাহানুর বগম আেলয়া বগম হােমজ উ ন গাজী 6 1779344356 িভটাবািরয়া

345 02790034137 19612694803579613 আিম ন নছা শামছ ার জলুমত আলী আক 6 1749885592 িভটাবািরয়া

346 02790002373 19637911423826553 রওেশানারা বগম সােহরা বগম হােসন আলী হাওলাদার 7 1823366703 িভটাবািরয়া

347 02790002381 19637911423825849 পু  রাণী সুরবালা মধুসুধন বপারী 7 1609942490 িভটাবািরয়া

348 02790002390 19637911423825828 িরনা রানী উিমলা রানী বস  সুতার 7 1744538887 িভটাবািরয়া

349 02790002412 19627911423826302 ছিকনা জেবদা হােসম 7 1885599939 িভটাবািরয়া

350 02790002418 19667911423825752 শাভা রাণী েমাদা সু রী কুঞ্জ ুদাস 7 1823366603 িভটাবািরয়া

351 02790002419 19587911423826277 ছােহরা বগম মায়াজান িবিব মাসেলম 7 1741171706 িভটাবািরয়া

352 02790002421 19587911423826728 শফালী রানী চা বালা কা  থলপরী 7 1609948987 িভটাবািরয়া

353 02790002422 19577911423826021 ছােলহা বগম জাহরা বগম রজ ীন ফরাজী 7 1710362450 িভটাবািরয়া

354 02790002424 19687911423825981 মােমনা বগম ির জয়া বগম মিমন উ ীন হাওলাদার 7 1727948651 িভটাবািরয়া

355 02790002426 19607911423826090 আেলয়া বগম মিতজান িবিব হােফজ উ ীন মা া 7 1766432574 িভটাবািরয়া

356 02790002427 19637911423826475 আেনায়ারা বগম লাল বানু সু র আলী মা া 7 1823365205 িভটাবািরয়া

357 02790002428 19677911423824351 রওশন আরা আিছয়া বগম ওয়ােজদ আলী হাওলাদার 7 1751924591 িভটাবািরয়া

358 02790002429 19727911423826748 ছতারা বগম আেলয়া বগম তাকাে র আলী খান 7 1727247164 িভটাবািরয়া

359 02790002430 19747911423000004 মাসাঃ এিমিল বগম জেবদা বগম হােমদ হাওলাদার 7 1823367082 িভটাবািরয়া

360 02790002431 19627911423826366 অজফুা রিহেমান নছা মাঃ হািনফ হাওলাদার 7 1754681058 িভটাবািরয়া

361 02790002432 19607911423826786 শাভা রাণী মৃধা সন  রাণী শারদা কা  িম ী 7 1823364890 িভটাবািরয়া

362 02790002433 19717911423826881 িমনতী রািন রমা রানী কাি ক চ  পাল 7 1739007077 িভটাবািরয়া

363 02790014410 19677911423826215 সাহানা জােবদা আিমনু ীন হাওলাদার 7 1791003240 িভটাবািরয়া

364 02790014413 19547911423826908 মঞ্জ ুরানী িসতাি নী রােজ  হাওলাদার 7 1609949010 িভটাবািরয়া

365 02790014489 19877911423825769 সংগীতা অিধকারী পু া রানী সতীস চ  অধীকারী 7 1320306095 িভটাবািরয়া

366 02790014500 19697911423826263 রা জ আ ার হািলমা মাকতার আলী 7 1703333726 িভটাবািরয়া

367 02790014507 19667911423826531 মমতাজ বগম সােলহা খাতন রিশদ মি ক 7 1731993175 িভটাবািরয়া

368 02790021599 19607911423826299 িপয়ারা বগম ির জয়া রহমালী িসকদার 7 1727492845 িভটাবািরয়া

369 02790021602 19737911423826070 রহীমান আেনায়ার বগম আ সু স ার আকন 7 1736965958 িভটাবািরয়া

370 02790021603 19847911423826832 পারিভন আক্ তার িলিল বগম আ লু খােলক হাওলাদার 7 1752604560 িভটাবািরয়া

371 02790021605 19777911423826370 লািক বগম তারা বগম সাইদুর রহমান 7 1751506267 িভটাবািরয়া

372 02790021606 19687911423826053 সুশাি নী সরলা রানী আ  হালদার 7 1743566943 িভটাবািরয়া

373 02790021607 19637911423826485 হেলনা বগম িহরােমান নছা আ লু গিন শরীফ 7 1784705436 িভটাবািরয়া

374 02790021609 19777911423826244 মাছাঃ িশয়া বগম বকুল আ লু জ ার হাওলাদার 7 1721317899 িভটাবািরয়া

375 02790021610 3755730698 আল বলী সুলতানা রােবয়া খাতন আ লু মািমন খানঁ 7 1823368195 িভটাবািরয়া

376 02790021611 19647911423826616 মাছাঃ আেলয়া বগম মাছাঃ নুর জাহান বগম মুজাহার আলী হাওলাদার 7 1718358656 িভটাবািরয়া

377 02790021612 19627911423826007 হােসেনয়ারা বগম হােজরা খাতন দাদন আলী গাজী 7 1709031739 িভটাবািরয়া

378 02790021613 19697911423825858 কাজল রানী ননী বালা জেতন হালদার 7 1788791800 িভটাবািরয়া

379 02790021615 19677911423825718 সুিচ া রানী সুভািষনী মেহ  হাওলাদার 7 1732854246 িভটাবািরয়া

380 02790021694 19607911423826210 আকিলমা রােহলা তােমজ উ ন হাওলাদার 7 1823367638 িভটাবািরয়া

381 02790021695 19677911423826801 সুভািষনী চা  বালা হিরেমাহন হাওলাদার 7 1784800206 িভটাবািরয়া

382 02790021696 19667911423826528 শােজদা বগম সতারা বগম সজু ীন কাজী 7 1323632845 িভটাবািরয়া



383 02790021697 19687911423825952 রািশদা বগম ফিরদা বগম বজলুর রহমান হাওলাদার 7 1731892763 িভটাবািরয়া

384 02790021698 19767911423825815 হািফজা আ ার নূরজাহান আ লু হািমদ জম ার 7 1789461515 িভটাবািরয়া

385 02790021842 19757911423825697 মঞ্জ ুঘরামী উষা রানী নারায়ন রায় 7 1321531141 িভটাবািরয়া

386 02790027107 19672617239753342 মাছাঃ ফােতমা বগম আেলতন বগম আ লু কিরম হাওলাদার 7 1794124082 িভটাবািরয়া

387 02790027108 19767911423826513 জািকয়া বগম রিহেমান বগম হােসন হাওলাদার 7 1749480809 িভটাবািরয়া

388 02790027115 6435206716 হািছনা বগম ফােতমা বগম আ লু কােদর হাওলাদার 7 1768502097 িভটাবািরয়া

389 02790027117 19700695105326363 রাকসানা বগম সািহদা বগম হািববুর রহমান 7 1748947190 িভটাবািরয়া

390 02790027118 9128636280 মাসাঃ আেলয়া বগম জেবদা বগম সেক ার খা ঁ 7 1722230151 িভটাবািরয়া

391 02790027119 19697911423826071 হনা জয়নব িবিব মাসেলম আকন 7 1724778591 িভটাবািরয়া

392 02790027120 19647911423826320 সুলতানা বগম আি য়া বগম কাজী জিহ ল ইসলাম 7 1721367588 িভটাবািরয়া

393 02790030026 19347911423826311 িকরন বালা মধুমালা জােগ র হালাদার 7 1609942494 িভটাবািরয়া

394 02790031280 19627911423823108 মাছাঃ আেলয়া বগম আ জমন নছা আচমত আলী তালুকদার 7 1701870550 িভটাবািরয়া

395 02790032144 1027063971 সািবনা আ ার তাসিলমা বগম মাঃ মাশােরফ হােসন 7 1750061268 িভটাবািরয়া

396 02790033292 19687911423826389 আফেরাজা আ ার (মা জদা) রওশান আরা বগম হািববুর রহমান হাওলাদার 7 1712152160 িভটাবািরয়া

397 02790034122 1485943789 ির জয়া বগম লালেমান নছা কােছম আলী খিলফা 7 1789209770 িভটাবািরয়া

398 02790007434 19687911423828045 মাসাঃ িফেরাজা বগম মাসাঃ নুরজাহান বগম লহাজ উ ন হাওলাদার 8 1746245359 িভটাবািরয়া

399 02790007437 19737911423828053 মাছাঃ ইসমত আরা মাছাঃ সফুরা বগম মাঃ ইসলাম হাওলাদার 8 1873418003 িভটাবািরয়া

400 02790007438 19517911423827544 হািছনা বগম মােলকা খাতন মাঃ মকবুল হাওলাদর 8 1823365999 িভটাবািরয়া

401 02790007440 19747911423827027 মমতাজ বগম সােলহা সাবাহান হাওলাদার 8 1730657157 িভটাবািরয়া

402 02790007441 19587911423827456 রােবয়া বগম মিরয়ম বগম মাহা দ আলী বপারী 8 1823367173 িভটাবািরয়া

403 02790007442 19637911423827763 আিছয়া জ াতল নচা লহাজ খান 8 1823365263 িভটাবািরয়া

404 02790007445 19907911423000074 িশ ী বগম মাসাঃ ফিরদা বগম আলম হাওলাদার 8 1753314152 িভটাবািরয়া

405 02790007446 19707911423827230 রানী বগম সুিফয়া বগম রওন হাং 8 1781501058 িভটাবািরয়া

406 02790007448 19687911423827344 রা জয়া বগম আয়শা আ াব ফিকর 8 1735377503 িভটাবািরয়া

407 02790007449 19637911423828202 মাছাঃ মেনায়ারা বগম এরাতন িবিব মািনক খান 8 1736863402 িভটাবািরয়া

408 02790007450 19657911423828155 তহিমনা বগম মাসাঃ লাল মিত রিহম বপারী 8 1744940127 িভটাবািরয়া

409 02790007451 19407911423826998 মাছাঃ আিসয়া বগম লালেমান িবিব নােদর আলী হাওলাদার 8 1818645259 িভটাবািরয়া

410 02790007452 19687911423828116 মাসাঃ মাকসুদা বগম মাসাঃ জেবদা খাতন জয়নাল উ ন ফরাজী 8 1741280599 িভটাবািরয়া

411 02790007453 19487911423827381 হােজরা লাইলী রইজ  ঘরামী 8 1823365357 িভটাবািরয়া

412 02790007457 19487911423828191 রানী বগম সানাব মেহর আলী মৃধা 8 1823365387 িভটাবািরয়া

413 02790007458 19587911423827803 িপয়ারা বগম হািমদুে ছা মাকেছদ আলী মা া 8 1725217542 িভটাবািরয়া

414 02790007460 19737911423828054 মাছাঃ আকিলমা বগম সােহরা বগম নুর মাহা দ হাওলাদার 8 1763359360 িভটাবািরয়া

415 02790007464 19637911423827987 মাসাঃ রিহমা বগম মাসাঃ সবুরজান বগম সােমদ হাওলাদার 8 1777531885 িভটাবািরয়া

416 02790007465 19587911423827714 আেনায়ারা বগম নুরজাহান বগম মাকেলচ উ ন হাওলাদার 8 1704831475 িভটাবািরয়া

417 02790007466 19647911423827954 মাসাঃ হািছনা বগম রওশনা বগম আজীজ হাওলাদার 8 1320613537 িভটাবািরয়া

418 02790007469 19737911423827345 সুরমা কুলসুম বগম আছমত আলী ফিকর 8 1761412374 িভটাবািরয়া

419 02790007470 19487911423827272 আেনায়ারা সািবনা খাতন মহ ত আলী হাওলাদার 8 1770498043 িভটাবািরয়া

420 02790007472 19637911423827370 হািছনা বগম আেমনা খাতন ইয়াকুব আলী খান 8 1823366460 িভটাবািরয়া

421 02790007473 19587911423828218 শফালী বগম হায়াতন নছা িবিব মাঃ এছলাম শরীফ 8 1793704712 িভটাবািরয়া

422 02790007474 19657911423828231 মাছাঃ রনু বগম সরবজান মাসেলম আলী হাওলাদার 8 1756124555 িভটাবািরয়া

423 02790007475 19617911423827631 মাছাঃ আেলয়া বগম কিরমুে ছা হােসম আলী খান 8 1763369586 িভটাবািরয়া

424 02790007477 19587911423827775 রনু বগম মধু বগম সয়জ ন আকন 8 1318777692 িভটাবািরয়া

425 02790007478 19677914779756215 সিলনা বগম আেমনা খাতন ইয়াকুব খান 8 1794130914 িভটাবািরয়া

426 02790007480 19577911423827814 ির জয়া প ী আ লু আ জজ হাওলাদার 8 1823365525 িভটাবািরয়া

427 02790007482 19527911423827713 ছতারা বগম রািহমা বগম আ লু ওয়ােহদ হাওলাদার 8 1737020311 িভটাবািরয়া

428 02790010123 19637911423827861 হািছনা বগম সামস ু বগম হােচন মা া 8 1710664101 িভটাবািরয়া

429 02790011018 19577911423826997 মাছাঃ ছবুরা বগম ডিল নােজম আলী খান 8 1818645248 িভটাবািরয়া

430 02790013517 19687911423828056 মাছাঃ পা ল বগম আ জমন নছা আমছার আকন 8 1714456977 িভটাবািরয়া

431 02790014169 19637911423827347 রােহলা হােজরা মকবুল আলী আকন 8 1708712313 িভটাবািরয়া

432 02790014171 19657911423827104 জািকয়া বগম জয়তন িবিব জ ার ফরাজী 8 1317296856 িভটাবািরয়া

433 02790014173 19617911423827560 রািবয়া বগম উলফুল নছা আপতাব উ ন হাওলাদার 8 1716845494 িভটাবািরয়া

434 02790014354 19687911423827596 কিহনুর বগম আেমনা খাতন হােসম মৃধা 8 1905590104 িভটাবািরয়া

435 02790014365 19617911423826961 হােজরা বগম ফােতমা হায়াত মু ী 8 1728727784 িভটাবািরয়া

436 02790014368 19607911423827324 শিরনা বগম সয়দুে ছা সকা ার আলী 8 1823365531 িভটাবািরয়া

437 02790014384 19617911423827707 মাহামুদা বগম ফােতমা বগম হােসন হাওলাদার 8 1781920814 িভটাবািরয়া

438 02790015878 19687911423827577 মাসাঃ নািছমা বগম মাসুরা বগম আ লু ম জদ হাওলাদার 8 1736177984 িভটাবািরয়া

439 02790016812 19577911423828220 মাসাঃ রানী আ ার মাসাঃ হাসেনয়ারা বগম লহাজ উ ন হাওলাদার 8 1769929124 িভটাবািরয়া

440 02790020558 19357911423827124 মাছাঃ কুলছম বগম ফােতমা হােসন শরীফ 8 1725636731 িভটাবািরয়া

441 02790021477 19587911423827996 মাছাঃ জােয়দা বগম জেবদা বগম খেজর উ ীন হাওলদার 8 1746276614 িভটাবািরয়া

442 02790021478 19627911423828267 িহমালা বগম আরব জান িবিব সেক ার আলী খান 8 1760185622 িভটাবািরয়া

443 02790021620 19637911423827111 আেলয়া বগম হািলমা মেফজ হাওলাদার 8 1849458171 িভটাবািরয়া

444 02790021621 19707911423827103 মাছাঃ রািশদা বগম ন জমুন নছা নু ল ইসলাম 8 1719736978 িভটাবািরয়া

445 02790021928 19693323016395914 ছালমা সুলতানা রােকয়া বগম আ রু রিশদ হাওলাদার 8 1964372578 িভটাবািরয়া

446 02790027122 19767911423827898 জািকয়া সােলহা আঃ ছাবাহান 8 1320446259 িভটাবািরয়া



447 02790027123 19807911423000033 জাহানারা বগম আেলক জান বােরক হাওলাদার 8 1323633102 িভটাবািরয়া

448 02790027125 19857911423826975 মাছাঃ চ া বগম নুরজাহান বগম মাঃ খিলল হাওলাদার 8 1786687865 িভটাবািরয়া

449 02790027127 19861592039239503 িশউলী বগম আেমনা বগম মকবুল খান 8 1323786718 িভটাবািরয়া

450 02790027128 19637911423827985 মাছাঃ িফেরাজা বগম মাছাঃ আিছয়া খাতন হােমজ উ ন সরদার 8 1786082241 িভটাবািরয়া

451 02790027129 19687911423828469 বগম কিরেমান নছা হােসম খান 8 1323431825 িভটাবািরয়া

452 02790027130 19721592039862176 সািফয়া বগম মুত জােমলা খাতন শামসুল উ ন হাওলাদার 8 1767638233 িভটাবািরয়া

453 02790027131 19687911423828265 জাহানুর বগম ছায়াতন নছা আ রু রহমান আকন 8 1795018006 িভটাবািরয়া

454 02790027132 19777911423828457 মাছাঃ নারিগচ বগম রািহমা বগম মাঃ কালাম তালুকদার 8 1797341746 িভটাবািরয়া

455 02790027133 19697911423828216 িফেরাজা বগম ছােহরা বগম এছাক মা া 8 1736217400 িভটাবািরয়া

456 02790027134 19727911423827580 রেহনা বগম জেবদ বগম আঃ আ জজ ফরাজী 8 1740057615 িভটাবািরয়া

457 02790029940 19737911423827308 িফেরাজা বগম জয়নব বগম মাহা দ হাওলাদার 8 1778837282 িভটাবািরয়া

458 02790030023 19687911423821776 ছােলহা খাতন রােকয়া বগম নােজম শরীফ 8 1300407209 িভটাবািরয়া

459 02790030243 19637911423827579 রনু বগম লালমন িবিব আঃ আ জজ হাওলাদার 8 1799331607 িভটাবািরয়া

460 02790031597 19624717567647837 মািহনুর বগম আিম ন বগম তাজা র ব াপারী 8 1318771244 িভটাবািরয়া

461 02790031606 19607911423827317 কিহনুর জাহরা খারেশদ হাওলাদার 8 1763370259 িভটাবািরয়া

462 02790031608 19597911423827595 রােহলা বগম ফুলজান িবিব গহর হাওলাদার 8 1785886736 িভটাবািরয়া

463 02790031609 4632416600 মিন বগম রােকয়া বগম আ লু হািমদ খা ঁ 8 1797446318 িভটাবািরয়া

464 02790031610 19725624605121471 রিহমা খাতন বিছরতা সােহব আলী 8 1744400133 িভটাবািরয়া

465 02790031611 19701592039565045 শািহনুর বগম মিরয়ম বগম আল ফােজ উ ন হাওলাদার 8 1741478517 িভটাবািরয়া

466 02790031613 19637911423827836 হােজরা সানাই িবিব মেফজ হাওলাদার 8 1799513058 িভটাবািরয়া

467 02790031615 19737911423827565 মাকছদা বগম আেয়শা খাতন ম আলী হাওলাদার 8 1961955788 িভটাবািরয়া

468 02790032145 19771592039809486 িফেরাজা বগম রা জয়া খাতন হােসন হাওলাদার 8 1759382557 িভটাবািরয়া

469 02790032503 19437911423828046 মাছাঃ আেলয়া বগম ফুলসুন িবিব আ লু গিন হাওলাদার 8 1750861063 িভটাবািরয়া

470 02790032504 19617911423827472 মাছাঃ নু বগম আঞ্জমুন নছা সামেছল হক িমরা 8 1747956752 িভটাবািরয়া

471 02790032505 19457911423827567 হািববুর নছা সাম ন নাহার মাকেলজ হাওলাদার 8 1707206496 িভটাবািরয়া

472 02790032514 19787911423828023 মাসাঃ লািক বগম মাসাঃ হােজরা বগম মহ ত আলী হাওলাদার 8 1876576909 িভটাবািরয়া

473 02790032515 19807911423828070 মাছাঃ ফািতমা বগম মাছাঃ মিরয়ম বগম মাঃ আলফাজ হাওলাদার 8 1777833394 িভটাবািরয়া

474 02790033864 8261223690 রািবয়া বগম জািমনা খাতন সায়জ ন হাং 8 1717076394 িভটাবািরয়া

475 02790033925 19607911423823411 হািসনা বগম মুত ছােলহা বগম মাছেলম উ ন বয়াতী 8 1721179913 িভটাবািরয়া

476 02790033975 5537411869 রওশন আরা বগম ছফুরা বগম আ লু আ জজ হাওলাদার 8 1741284930 িভটাবািরয়া

477 02790033979 19627911423828320 মাসাঃ রা জয়া বগম ফােতমা বগম মাহা াদ আলী 8 1746118609 িভটাবািরয়া

478 02790004782 19637911423828748 মাসাঃ হািলমা বগম গাল বানু করম আলী খান 9 1775804709 িভটাবািরয়া

479 02790004783 19667911423829606 মাকসুদা বগম আেমনা খাতন মিমন ন ঘরামী 9 1823368319 িভটাবািরয়া

480 02790004785 19687911423829412 িমনতী রানী সানাল ী িস র সাধক 9 1823368350 িভটাবািরয়া

481 02790004786 19774218467411870 িনল ু বগম ভানু বগম মুনসুর আলী িশকদার 9 1305861782 িভটাবািরয়া

482 02790004787 19607911423829728 মেনায়ারা বগম কুলসুমী বগম মেফজ হাওলাদার 9 1823367870 িভটাবািরয়া

483 02790004788 19727911423829038 আেলা রানী হালদার কল ানী রানী কািতক চ  হালদার 9 1799449884 িভটাবািরয়া

484 02790004789 19687911423829683 হােজরা বগম সফুরা বগম সামেজর হাওলাদার 9 1823368282 িভটাবািরয়া

485 02790004790 19687911423829421 অভা রানী ই  লখা নগরবাসী িম ী 9 1779451984 িভটাবািরয়া

486 02790004792 19627911411802477 অ না ব াপারী িবনিদনী মজমুদার মাখন চ  মজমুদার 9 1794591723 িভটাবািরয়া

487 02790004793 19637911423828991 পু  রানী ম ল ভ ালকা সু রী িনেরাদ চ  িক নীয়া 9 1823368571 িভটাবািরয়া

488 02790004794 19767911423829449 আছমা বগম রওশন আরা বগম আ জজ হাওলাদার 9 1761098541 িভটাবািরয়া

489 02790005955 19657911423829483 িবভা রানী সুখদা রানী েরন বরাগী 9 1823368656 িভটাবািরয়া

490 02790005957 19687911423828996 জয়নব িবিব নূরজাহান বগম আফেছল তালুকদার 9 1608126383 িভটাবািরয়া

491 02790005958 19587911423829043 কমলা রানী সরকার চা  বালা সুেরন বরাগী 9 1783528621 িভটাবািরয়া

492 02790005960 19577911423829272 ফিরদা বগম জেবদা খাতন ম জদ ফরাজী 9 1715678098 িভটাবািরয়া

493 02790005962 19637911423827374 সািফয়া নুরজাহান সয়দ আলী খানঁ 9 1823368298 িভটাবািরয়া

494 02790005963 19807911423829271 কিহনুর বগম খািদজা বগম মাসেলম আলী হাওলাদার 9 1310953462 িভটাবািরয়া

495 02790005965 19737911423829777 িপয়ারা বগম মেনায়ারা বগম মেফজ কাজী 9 1758972647 িভটাবািরয়া

496 02790005966 19687911423828752 মাসাঃ আেলয়া বগম রােবয়া বগম আ লু হািকম হাওলাদার 9 1788792388 িভটাবািরয়া

497 02790005967 19637911423829776 ফিরদা বগম উরফুন নছা নােছর আলী হাওলাদার 9 1823367895 িভটাবািরয়া

498 02790005968 19687911423829430 হািমদা বগম মিরয়ম বগম হােমজ উ ন সরদার 9 1734544737 িভটাবািরয়া

499 02790005973 19637911423829510 মাকুল বগম আিচয়া বগম আহ দ িব াস 9 1823368526 িভটাবািরয়া

500 02790005974 19587911423829051 কদমী রানী ক না হাওলাদার হেরকৃ  হাওলাদার 9 1733299450 িভটাবািরয়া

501 02790005977 19687911423828655 মােমনা বগম সািফয়া বগম ছ র ফরাজী 9 1823365686 িভটাবািরয়া

502 02790005981 19737911423829302 িমনতী রানী শীল পা ল বালা শীল শ ামল চরন শীল 9 1318746006 িভটাবািরয়া

503 02790005982 19707911423828711 মাছাঃ নহা ন বগম মাসাঃ আয়শা বগম আলী হাওলাদার 9 1823367386 িভটাবািরয়া

504 02790005984 19597911423828693 মাছাঃ নুরজাহান বগম কদবানু বগম রওন আলী মা া 9 1726599456 িভটাবািরয়া

505 02790005987 19627911423829821 রানী বগম জয়তন িবিব রহম আিল হাওলাদার 9 1823366022 িভটাবািরয়া

506 02790005988 19587911423829266 মাছাঃ সামছনাহার আিছয়া খাতন তােচন উ ন ফরাজী 9 1701119254 িভটাবািরয়া

507 02790005990 19687911423829914 আছমা বগম লাল ব সজ ন আকন 9 1734024597 িভটাবািরয়া

508 02790005995 19637911423829729 রািবয়া বগম রিহমা বগম মাকেলস উ ন কাজী 9 1823364848 িভটাবািরয়া

509 02790006007 19607911423829280 িদপালী রানী মা ঝ সুরবালা এদবর িনিশকা  এদবর 9 1873417950 িভটাবািরয়া

510 02790006520 19667911423829591 জাহানারা বগম সামছন নাহার কােসম উ ন হাওলাদার 9 1823365199 িভটাবািরয়া



511 02790006524 19737911423829682 সািফয়া বগম বানু িবিব সজন আিল ডাকুয়া 9 1719014922 িভটাবািরয়া

512 02790006529 19587911423829812 নুরজাহান বগম আিছয়া খাতন আ সু ছােমদ আকন 9 1823368786 িভটাবািরয়া

513 02790006533 19627911423829544 মঞ্জ ু বগম সুরাতন িবিব সানাম ন মু ী 9 1892440179 িভটাবািরয়া

514 02790027121 19737911423829014 মাসাঃ কিহনুর বগম নূরজাহান বগম মুনছর আলী হাওলাদার 9 1722909096 িভটাবািরয়া

515 02790027178 19637911423829063 বকুল রানী িসকদার সুশীলা রানী রায় জেতন রায় 9 1717603458 িভটাবািরয়া

516 02790027179 19687911423829238 মরী রানী এদবর িকরন বালা সম ার ােন  নাথ সম ার 9 1709176396 িভটাবািরয়া

517 02790027180 19717911423829671 হিবনুর বগম রািবয়া গহর হাওলাদার 9 1721887115 িভটাবািরয়া

518 02790027181 19877911411806230 লাভনী আ ার িরনা মেনায়ারা বগম মাঃ ইউনুচ আলী খান 9 1791364135 িভটাবািরয়া

519 02790027182 19637911423829472 ডািলয়া বগম ফিরদা বগম আবজাল হােসন তালুকদার 9 1757678744 িভটাবািরয়া

520 02790030009 19607911423829348 অ লী রানী এদবর িবেরা বালা ি য়নাথ হাওলাদার 9 1733903459 িভটাবািরয়া

521 02790030010 19867911423828743 মাসাঃ নাজমা বগম মাসাঃ মিরয়ম বগম মাঃ হােসন মি ক 9 1306023091 িভটাবািরয়া

522 02790030011 19587911423830061 আকিলমা বগম আনজমুান নছা আ লু হািমদ হাওলাদার 9 1823367916 িভটাবািরয়া

523 02790030012 19737911423830010 িমনারা বগম িপয়ার বগম তাফাে ল খান 9 1747365976 িভটাবািরয়া

524 02790030013 19824214379533732 নুপুর বগম আেলয়া বগম ছাবাহান খান 9 1310953429 িভটাবািরয়া

525 02790030014 19737911423829542 অ িল রানী বকুল রানী রাজ িবহারী হাওলাদার 9 1304373198 িভটাবািরয়া

526 02790030016 1505792182 নািমতা রানী সরজ ুবালা িম ী মৃত বরদাকা  িম ী 9 1765632386 িভটাবািরয়া

527 02790030018 19897911423829520 নাজমা বগম কিহনুর বগম সামছল হক সরদার 9 1779502259 িভটাবািরয়া

528 02790030019 19652696402000069 জাহানারা রােবয়া আরেশদ আলী 9 1739734055 িভটাবািরয়া

529 02790030022 19737911423826573 সপালী বগম আেমনা বগম হল আিমন হাওলাদার 9 1700881279 িভটাবািরয়া

530 02790030024 19622617239159179 মাসাঃ আেলয়া মাসাঃ রােকয়া বগম নােজম শিরফ 9 1795072598 িভটাবািরয়া

531 02790031594 8711904204 খােলদা ফরেদৗিস মেনায়ারা বগম আ লু হািলম শরীফ 9 1311647201 িভটাবািরয়া

532 02790031596 19847911423829095 রািশদা বগম সািহনুর বগম চাে  আলী মধৃা 9 1766865026 িভটাবািরয়া

533 02790031599 19607911423828779 মাছাঃ সািহদা বগম সােমত বগম মাঃ রহম আলী হাওলাদার 9 1754441057 িভটাবািরয়া

534 02790031600 19737911423828759 মাসাঃ িনপু বগম নুর জাহান বগম আ লু মা ান িসকদার 9 1791029057 িভটাবািরয়া

535 02790031601 2402431973 লুৎফুন নাহার হািছনা বগম সয়দ মুজাে ল হক 9 1314017926 িভটাবািরয়া

536 02790031602 19717911423828795 রশনা বগম মেহর কন া আ লু ম জদ ব াপারী 9 1951581038 িভটাবািরয়া

537 02790031603 19587911423829033 রনু কনা ম ল িবধু রানী ম ল িনিশকা  ম ল 9 1777324573 িভটাবািরয়া

538 02790031605 19957911423000375 সািনয়া আ ার মাসাঃ পা ল বগম ছাবাহান হােসন 9 1779683850 িভটাবািরয়া

539 02790032134 19627911423829244 স া রানী বপারী লাবান  রানী উমাচরন সমা ার 9 1779503908 িভটাবািরয়া

540 02790032135 19607911423829538 মেনায়ারা বগম সুরতন নছা সানা ম ন মু ী 9 1775495421 িভটাবািরয়া

541 02790032136 19812696402529949 িমেসস কাজল রখা জাহানারা বগম সাবাহান চাপরািশ 9 1852756539 িভটাবািরয়া

542 02790032137 19837911423829981 িসমু বগম ছােলহা বগম মা ান হাওলাদার 9 1400112853 িভটাবািরয়া

543 02790032138 19697911423823196 সুষমা রানী মত শচী রানী রামদাস ঢালী 9 1758795300 িভটাবািরয়া

544 02790032139 19707911423829044 শাভা রানী বরাগী চা  বালা সুেরন বরাগী 9 1823368028 িভটাবািরয়া

545 02790032140 19687911423828893 কানন বালা িম ী শাি  রানী হাওলাদার মকু  হাওলাদার 9 1765089582 িভটাবািরয়া

546 02790032141 19687911423829863 জাহানারা বগম জেবদা খাতন আ লু আ জজ হাওলাদার 9 1754136504 িভটাবািরয়া

547 02790032143 19637911423829018 অ লী রানী সানাল ী িবিপন চ  হাওলাদার 9 1876700730 িভটাবািরয়া

548 02790032146 19827911423824174 িশমুল রানী ভ সদািসনী দাস গৗরা  চ  দাস 9 1722599397 িভটাবািরয়া

549 02790032622 19707911423828747 মাসাঃ নুর জাহান বগম মাসাঃ সুিফয়া বগম মৃজাহার আলী হাওলাদার 9 1796706085 িভটাবািরয়া

550 02790033291 19837911423828977 আকিলমা বগম ফােতমা বগম আ লু গিন িশকদার 9 1677395864 িভটাবািরয়া

551 02790033293 19587911423829970 িবলিকচ বগম সবুরজান রহমান িশকদার 9 1797348027 িভটাবািরয়া

552 02790033294 19707911423828757 মাসাঃ িফেরাজা বগম মাসাঃ সুিফয়া বগম মুজাহার আলী হাওলাদার 9 1737856044 িভটাবািরয়া

553 02790033295 3305775839 মাসুমা বগম মতৃ ফােতমা বগম মাঃ আঃ রব মধৃা 9 1732379025 িভটাবািরয়া
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