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1 03790002278 19737911459846681 মাঃ এবাদুল হাওলাদার মাসাঃ সুিফয়া বগম মাঃ মিতউর রহমান হাওলাদার 1 1608565919 ইকির
2 03790002287 19777911459845816 পা ল আ ার জীবন নছা আক র আলী 1 1934207293 ইকির
3 03790002563 19607911459846161 মাঃ আলতাপ হােসন জিরনা খাতন আকা র আলী হাওলাদার 1 1766961839 ইকির
4 03790002572 19877911459845385 মাঃ ছােয়দুল আকন পা ল বগম মাঃ মাহাতাব আকন 1 1758486681 ইকির
5 03790002575 19827911459845325 িমজানুর রহমান জাহানারা বগম মা ার হােসন 1 1812105376 ইকির
6 03790002593 19727911459845368 বদ ল আিমন কুলসুম িবিব শামছল হক আকন 1 1726516865 ইকির
7 03790002594 19777911459845209 মাঃ িছ ক ফরাজী ফুল ব কােছম ফরাজী 1 1884419947 ইকির
8 03790002682 19827911459845318 হেলনা বগম ফিরদা বগম মকবুল হাওলাদার 1 1775402541 ইকির
9 03790002684 19717911459845189 মাঃ নওয়ামত মু জীবন নছা গহর মু ী 1 1884837039 ইকির
10 03790004099 19677911459845832 হািনফ খা ঁ সুরাতন নছা মাসেলম খা 1 1306839340 ইকির
11 03790004268 19897911459000051 মাঃ লাবলু লাইলী বগম মকবুল হাওলাদার 1 1799245885 ইকির
12 03790004269 20087911459202061 হাফসা িব বগম বাবুল খান 1 1745974911 ইকির
13 03790004270 20117911459002525 তােজনুর রােকয়া বগম কালাম খান 1 1754297855 ইকির
14 03790004271 79114591015932587 িরপা আ ার রা জনা মঞ্জু ল 1 1746643215 ইকির
15 03790004272 79114590131126524 জিসম খান জাহানারা আবুল হােসন 1 1305300485 ইকির
16 03790004712 9580937457 হাচান হাওলাদার ফিরদা বগম মাঃ ফজলুল হক 1 1323021999 ইকির
17 03790005500 19762616882799689 হাছানু ামান সুিফয়া বগম মাহবুেবা রহমান 1 1319605817 ইকির
18 03790005655 19627911459845814 নু ল ইসলাম জীবন আক র আলী হাওলাদার 1 1737236457 ইকির
19 03790005656 19627911459845780 তাফাে ল হােসন ফুলভানু এছাহাক িসকদার 1 1740733991 ইকির
20 03790005657 19806715879000396 মাঃ কামাল হােসন মাসাঃ আিম ন নছা মাঃ বজলুর রহমান 1 1722138777 ইকির
21 03790005658 5552414046 জােয়দা খানম মমতাজ বগম আ লু হাই মু ী 1 1701119343 ইকির
22 03790006575 19757911459845810 নাজমা আ ার আেলয়া বগম জ ার হাওলাদার 1 1762449384 ইকির
23 03790006578 19830695115209977 ডািলয়া বগম হািলমা বগম সুলতান িসকদার 1 1761595066 ইকির
24 03790006719 19677911459845516 বকুল বগম মেহরজান আলী হাওলাদার মুনছর আলী হাওলাদার 1 1767085144 ইকির
25 03790006732 20077911459014574 এনামুল শাকুরা জাফর 1 1714660725 ইকির
26 03790006734 19777911459845790 আিতকুর রহমান হােছন বানু আতাহার মৃধা 1 1754974371 ইকির
27 03790006736 20167911459106274 সালায়মান সাইেয়দা এমাদুল হক 1 1755432920 ইকির
28 03790006738 79114591062732584 হল আিমন সাইেয়দা এমাদুল হক 1 1306623221 ইকির
29 03790007011 19777911459845384 মাঃ গালাম রহমান কুলসুম িবিব শামসুল হক আকন 1 1781923316 ইকির
30 03790007441 79114710188641452 সােকর আিমন ময়না এমাদুল 1 1701899565 ইকির
31 03790008198 79114590254832541 হািসব কালাম ডািলয়া 1 1741732093 ইকির
32 03790014775 19827911459845095 ছােহরা খাতন আয়শা বগম আলতাফ আকন 1 1790160046 ইকির
33 03790014791 19841595707680456 মাঃ িমজানুর রহমান বগম আ জমুেনছা মাঃ হমােয়ত উ ন খিলফা 1 1775168329 ইকির
34 03790017110 19577911459845825 হািকম হাওলাদার মৃত কিরমন নছা মৃত হােশম হাওলাদার 1 1814381533 ইকির
35 03790017112 19727911459845849 মাঃ খাকন আকন লাল বানু মৃতঃ খােলক আকন 1 1775279040 ইকির
36 03790017113 19627911459845336 জয়নাল িব াস ব জান বগম মুনসুর আলী িব াস 1 1766066728 ইকির
37 03790017115 6454076198 মাঃ নািছর উ ন ছােহরা বগম মাঃ ম আলী 1 1306623230 ইকির
38 03790018804 19627911459845843 ফিরদা বগম মতৃঃ জয় ন িবিব মাঃ 1 1309918394 ইকির
39 03790002279 5091585256 সািনয়া রা জয়া আ সু সালাম 2 1781937719 ইকির
40 03790002280 19787911459846378 মাঃ মাহাবুব হাওলাদার মাছাঃ জােয়দা বগম মাঃ তােয়ব আলী হাওলাদার 2 1793169664 ইকির
41 03790002421 19607911459846782 মাহা াদ জািকর হােসন রিহমা খাতন আজাহার আলী হাওলাদার 2 1798700380 ইকির
42 03790002427 19607911459847029 ওবায়দুল হক সপাই আেনায়ারা বগম এসাহাক আলী সপাই 2 1735826570 ইকির
43 03790002429 19877911459846074 হেলনা বগম ফিরদা বগম আ লু খােলক িসকদার 2 1790715661 ইকির
44 03790002433 19657911459840436 মাঃ জািকর হােসন ফােতমা বগম মুনসুর আলী বপারী 2 1750456792 ইকির
45 03790002438 7778196001 কুরিছয়া মাসাঃ নািছমা বগম মাঃ জাফর হাওলাদার 2 1307737153 ইকির
46 03790002568 7804117740 নু াহ সপাই হািমদা বগম মাঃ আিমনুর সপাই 2 1776674507 ইকির
47 03790002607 19657911459846098 আিমর হােসন হািলমা খাতন আ লু ম জদ িশকদর 2 1709422696 ইকির
48 03790002614 19707911459847193 মাঃ শিহদ হাওলাদার হােজরা বগম আমেজদ আিল হাওলাদার 2 1742244539 ইকির
49 03790002635 19897911459846381 মাছাঃ সােজদা বগম মাসাঃ মঞ্জ ুরানী মাঃ খিলল মা া 2 1724844763 ইকির
50 03790002677 19577911459846235 মাঃ ফিরদ হােসন জিরনা বগম আকা র আলী 2 1720255209 ইকির
51 03790002683 19827911459846969 মাহা দ ফা ক হােসন ফুলব  বগম আবুল হােসন 2 1783362529 ইকির
52 03790004255 79114590017918547 তামা া জািকয়া ছিগর খান 2 1736236794 ইকির
53 03790004257 79114590205239874 একরাম তাং হনুফা বগম আলী আকবর 2 1741064846 ইকির
54 03790004260 20007911459101630 মাঃ রিবউল ফািতমা বগম সামছল হক হাং 2 1740718273 ইকির
55 03790004262 79114590023439856 রােবয়া বগম রািশদা বগম শাহাদাত 2 1748990870 ইকির
56 03790004265 79114590017928524 জাফর গাজী তাসিলমা নু ল হক হাং 2 1709439150 ইকির
57 03790004713 19717911459847005 মাঃ কিবর হাওলাদার সািকয়া বগম সামছল হক হাওলাদার 2 1779349452 ইকির
58 03790005496 19837911459849924 মাঃ জাফর খা মাসাঃ জয়নব িবিব মাঃ হািনফ খা 2 1765173947 ইকির
59 03790006584 19863012947290729 মাঃ মাসুম মাসুদা বগম মাঃ মািনক 2 1833004144 ইকির
60 03790009312 19737911459846768 মাঃ আয়নাল হক গা জ নয়া ব জিমন গা জ 2 1701119214 ইকির
61 03790009834 19877911459856234 মাসাঃ িলিপ বগম মাসাঃ লাইলী বগম আ রু রব চাপরািশ 2 1873409521 ইকির
62 03790012997 19737911459000015 আবু সাঈদ িফেরাজা বগম মতৃ আঃ বােরক আকন 2 1706133379 ইকির
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63 03790014786 19707911459840433 মাঃ সিলম গাজী শাহামা বগম আঃ ম জদ গাজী 2 1724407502 ইকির
64 03790014792 19647911459000005 মাঃ আবুল কালাম গাজী মাসাঃ হােজরা খাতন মাঃ কােছম আলী গাজী 2 1785667080 ইকির
65 10790000779 20157911459107046 ইয়ািছন হাওলাদার হনুফা বগম জাফর ইকবাল 2 1919644818 ইকির
66 03790017116 20047911459102043 মাঃ তািরকুল ইসলাম মাসাঃ শাহানা বগম মাঃ ছিগর হাওলাদার 2 1772791395 ইকির
67 03790017118 19787911459846371 মাঃ জাহা ীর হােসন বপারী মাসাঃ ফােতমা বগম মৃত মাঃ মুনসুর আলী বপারী 2 1728125122 ইকির
68 03790017119 19627911459845555 মঞ্জু ল হক ছােফদা বগম রা াক আকন 2 1782665404 ইকির
69 03790017121 19727911459846163 মাঃ জাহা ীর হােসন আেনায়ারা বগম মাঃ আলাউ ন 2 1748712675 ইকির
70 03790017122 19787911459846692 মাসাঃ তাসিলমা বগম মাসাঃ সুিফয়া বগম মাঃ ছ ার হাং 2 1787206632 ইকির
71 03790017123 19727911459845829 আহসানুল িকি য়া মৃতঃ জয়নব বগম‘ মতৃঃ তয়বুর রহমান 2 1748477670 ইকির
72 03790017124 19697911459846346 মাঃ আিল আকবর তালুকদার মৃতঃ মাসাঃ নু ে ছা বগম মাঃ লালিময়া তালুকদার 2 1764317630 ইকির
73 03790017242 19627911459857300 ছালাম মাত র িনল ব মৃতঃ হরমুজ মাত র 2 1760904442 ইকির
74 03790018444 19847911459845017 মেজনুর বগম রােবয়া বগম আেনায়ার হােসন হাওলাদার 2 1739559987 ইকির
75 03790018708 19677911459845761 নু বগম মতৃ গালবানু ফুলিময়া িসকদার 2 1748926938 ইকির
76 03790018743 19677911459852464 মাঃ ইউনুচ ফরাজী মাছাঃ ছায়াতন নছা মিমন উ ন ফরাজী 2 1718870223 ইকির
77 03790002282 19677911459848002 সািহদা বগম ছােহরা বগম আ াস আলী মালকার 3 1779592880 ইকির
78 03790002283 19747911459848084 আ লু রিহম মধৃা আিমরন নছা সুলতান মৃধা 3 1751638351 ইকির
79 03790002284 19727911459840468 মাঃ খিললুর রহমান রািবয়া খাতন আঃ গিন হাওলাদার 3 1778922277 ইকির
80 03790002402 6455756616 মাঃ সবুজ গাজী ছতারা বগম মাঃ লাল িময়া 3 1739740442 ইকির
81 03790002431 19442693623785375 আল মামুন শাহ আঞ্জমুান নছা সুজাহার উ ন 3 1724764616 ইকির
82 03790002562 19727911459847236 মাঃ জামাল িসকদার ফ জলাতন নছা চান িময়া িসকদার 3 1317507995 ইকির
83 03790002577 3279533149 মাসাঃ আয়শা আকতার মেনায়ারা বগম আ লু ছ ার তালুকদার 3 1788430606 ইকির
84 03790002596 19477911459848334 বাদশা মৃধা আিকেমান নছা জ ার মৃধা 3 1768162510 ইকির
85 03790002620 19727911459847387 রািশদা বগম আেলয়া বগম মাসেলম আলী সরদার 3 1723423655 ইকির
86 03790002676 19897911459847284 হপী রানী ক না রানী িদিলপ কুমার 3 1748618672 ইকির
87 03790003406 20057911459015996 না ঢ়ালী িমনা পন 3 1319845997 ইকির
88 03790004241 19797911459847325 আ সু সালাম আেমনা খাতন আ লু গিন হাওলাদার 3 1938105753 ইকির
89 03790004243 20117911459026560 মাঃ শাহিরয়ার নািফস সুরমা বগম জািকর হােসন 3 1713962042 ইকির
90 03790004249 79114590206088745 আিরফুল ইসলাম আয়শা আবুল কালাম 3 1323431849 ইকির
91 03790004251 79114590015992145 অ রা লালী ই ািহম 3 1793705303 ইকির
92 03790004788 19677911459840463 হনারা বগম আি য়া বগম আরশাফ আলী হাওলাদার 3 1710654145 ইকির
93 03790005494 20067911459106308 অিভেষক সীমা িবপুল হালদার 3 1771486408 ইকির
94 03790005516 19687911459848214 কিহনুর আিচয়া বগম আ লু আ জদ মা ঝ 3 1796503346 ইকির
95 03790005661 19797911459840314 মাঃ ফারকান মাসাঃ ফিরদা মাঃ আলকাজ হাওলাদার 3 1736884230 ইকির
96 03790005662 19727911459847955 মেনায়ারা ছােলহা খাতন আহ দ হাওলাদার 3 1703612654 ইকির
97 03790006591 5089210388 সবুজ ম ল িশখা রানী িবমল ম ল 3 1786082220 ইকির
98 03790006600 20177911459104347 রাহাত আিমন আছমা বগম রিফকুল ইসলাম 3 1752294167 ইকির
99 03790006607 19907911459000107 কালাম মেনায়ারা মাশােরফ হাওলাদার 3 1750433334 ইকির
100 03790006748 19757911459847252 অ না রানী হালদার িবমলা রানী গাইন অমূল  রতন গাইন 3 1745993371 ইকির
101 03790007402 19877911459847732 সিহদুল মঞ্জ ু বগম নু ল ইসলাম িব াস 3 1784710890 ইকির
102 03790007808 19897911459848035 সাথী আ ার রওশনারা আ ার হািনফ মৃধা 3 1718218119 ইকির
103 03790009815 20007911459024145 নুেরজা নাতী িশিরন নজ ল মৃধা 3 1833685244 ইকির
104 03790012704 19617911459848235 সািফয়া খাতন এরাতন িবিব ফজলুল হক হাওলাদার 3 1751738760 ইকির
105 10790000213 20007911459102505 সাগর িমতালী রানী স য় বালা 3 1791517915 ইকির
106 03790013837 19797911459000004 মাঃ িহ  হাওলাদার রওশনারা বগম মাঃ ম আলী হাওলাদার 3 1969474237 ইকির
107 03790014166 19737911411000001 সিবতা রানী মায়াল ী কুমুদ র ন ঘরামী 3 1781518563 ইকির
108 03790014782 19857911459847710 রানী রায় সুলতা বপারী িধেরন বপারী 3 1310218000 ইকির
109 03790014783 19677911459848040 আেনায়ারা বগম জি লা মাতাহার তালুকদার 3 1740642658 ইকির
110 10790000786 20147911459106038 মু া নুপুর বগম ফা ক গাজী 3 1749053537 ইকির
111 03790017125 19617911459847817 সিলনা হক মতৃঃ নুরজাহান মাঃ নূর মাহা দ 3 1733219686 ইকির
112 03790017126 20007911459106938 সুমা মেনায়ারা বগম মাঃ বাদশা 3 1710671476 ইকির
113 03790017243 6452385898 হাওয়া বগম িপয়ারা বগম হািবব 3 1772343498 ইকির
114 03790018709 20097911459103438 মা ফা সিনয়া বগম ামী পন িসকদার 3 1729796092 ইকির
115 03790002285 19627911459849916 আ লু আ জজ হাওলাদার কুলসুম বিব রহমালী হাওলাদার 4 1741208856 ইকির
116 03790002286 19567911459849881 মাঃ মুজাে ল মাত র আমেজন ব মেছর আলী মাত র 4 1742078160 ইকির
117 03790002423 19497911459849067 মাঃ ম আলী আিছয়া মাসেলম আলী 4 1795128286 ইকির
118 03790002425 19777911459849942 মাঃ বলােয়ত হােসন কদভানু আঃ ম জদ খান 4 1733425228 ইকির
119 03790002585 19807911459849729 মাছাঃ সিলনা বগম শািহদা বগম জয়নাল খান 4 1306839345 ইকির
120 03790002651 19897911459849556 মাহ দ ই াহীম সােজদা বগম হমােয়ত উ ীন হাওলাদার 4 1951902163 ইকির
121 03790002653 19737911459849915 মাঃ হা ন ঘরামী জেবদা বগম হােশম ঘরামী 4 1749755309 ইকির
122 03790003402 19727911459848946 মাঃ দুলাল হােজরা িবিব আে ল আলী হাওলাদার 4 1746308159 ইকির
123 03790004168 19537911459848882 মাঃ ম আলী হাওলাদার নয়াব  বগম হােমজ উ ন হাওলাদার 4 1734872962 ইকির
124 03790004229 20087911459022595 মিনজা আ ার আছমা বগম মিনর খান 4 1786482186 ইকির
125 03790004231 20057911459022591 মাঃ তানভীর তাছিলমা হা ন সরদর 4 1799631135 ইকির
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126 03790004236 19617911459848606 মাসােরফ হােসন ময়মন িবিব আবুল হােসম 4 1706633521 ইকির
127 03790004726 19697911459849395 মাঃ জািকর হােসন মাসাঃ ির জয়া খাতন ছােলক হাওলাদার 4 1779752505 ইকির
128 03790004729 19827911459849104 বাসার আকন চানফুল আ লু হক আকন 4 1956628327 ইকির
129 03790005835 3724608413 মাঃ জালাল িপয়ারা বগম আঃ হািকম হাওলাদার 4 1307475415 ইকির
130 03790006610 20157911459105715 আ ু াহ সািহদা বগম আঃ রব মা া 4 1768440518 ইকির
131 03790006689 20157911459106157 িরসান সািহদা সািহন 4 1741788672 ইকির
132 03790006697 20057911459001574 স জব মা া রািহমা বগম আইউব 4 1730488014 ইকির
133 03790006700 20077911459525443 হাসান সরদার ফািতমা লিতফ 4 1707639156 ইকির
134 03790007352 19927911459023495 আউয়াল আিমনা িসােয়দ 4 1768669219 ইকির
135 03790007376 4175969270 মা ান িশকদার মাঃ চাদঁ বড়ু আছমত আলী িশকদার 4 1701119073 ইকির
136 03790008891 19727911459848590 আ লু জিলল কুলসুম িবিব নুর মহ দ 4 1767023478 ইকির
137 10790000202 20137911459102348 অজনু সম ার কাসনকা রানী র ন সম ার 4 1316319749 ইকির
138 03790013821 19707911459849966 মাঃ হল আিমন রাঢ়ী গালভানু হােতম আলী রাঢ়ী 4 1729731142 ইকির
139 03790013822 19897911459857338 নািছর হাওলাদার আেনায়ারা আ লু হক হাওলাদার 4 1757037022 ইকির
140 03790013824 19727911459849048 মাঃ জামাল হােসন ছফুরা িবিব সকা ার আলী 4 1743143517 ইকির
141 03790013825 19687911459849371 মাছাঃ আিছয়া বগম আিমরন নছা সুলতান তালুকদার 4 1703557021 ইকির
142 03790014763 19777911459848689 মাঃ ইি স আলী হাওলাদার মেনারা বগম হািনফ হাওলাদার 4 1749538457 ইকির
143 03790014787 19567911459000004 মাঃ শাজাহান হাওলাদার মাসাঃ আঞ্জরু বড মাঃ ছািবল উ ীন হাওলাদার 4 1308654012 ইকির
144 03790014788 19681590602618530 মাহা দ ওমর ফা ক আেমনা বগম মুসিলম আলী খানঁ 4 1823030904 ইকির
145 03790014828 19637911459849851 আ লু কু ুস িশকদার জয়নব িবিব তিরকু া মৗলভী 4 1756267560 ইকির
146 03790015395 19747911459858826 উ ম কুমার িসকদার মানদা রানী সুের  নাথ িসকদার 4 1739197072 ইকির
147 03790017127 20087911459200600 আ ু াহ মামুন িমশকাত মােজদা বগম জাহা ীর আকন 4 1721853719 ইকির
148 03790017128 20047911459105949 মাঃ বােয়ত হােসন িসয়াম মাসাঃ ফােতমা বগম মতৃঃ মাঃ িস ক মা া 4 1797027494 ইকির
149 03790017129 19727911459849530 কিবর হাওলাদার হািলমা আ রু গফ্ফার হাওলাদার 4 1729786753 ইকির
150 03790017130 19837911459848538 িলিল লাইিল আলী হােসন 4 1732430858 ইকির
151 03790017131 19547911459849199 ফজলুল হক মতৃঃ জয়েতান িবিব মতৃঃ খারেশদ আলী হাওলাদার 4 1740795906 ইকির
152 03790017132 19757911459849708 মাঃ বাদল িসকদার মাসাঃ সােহরা বগম মৃতঃ আসমান িসকদার 4 1794567173 ইকির
153 03790017133 2352456038 িমেসস নাজমা ফা জলা তাফাে ল 4 1738221361 ইকির
154 03790017135 19757911459848843 মাসাঃ তহিমনা বগম আিকমন নছা লহাজ হাওলাদার 4 1832687427 ইকির
155 03790017244 19957911459017746 মাঃ ছােয়ম মা া লায়লা বগম মাঃ কিবর মা া 4 1751826518 ইকির
156 03790018196 19697911459848610 হািববুর রহমান গালাপ জান িবিব আবুল কােশম হাওলাদার 4 1789461415 ইকির
157 03790018197 19677911459852396 মাঃ নছার মু ী লালমন িবিব আজাহার আলী মু ী 4 1746768190 ইকির
158 03790018198 19727911435835315 আলমগীর সূযবানু আ াব আলী 4 1720698628 ইকির
159 03790018711 20140479450762900 আল হািসব কাকলী বগম হাসান বুলবুল 4 1319620858 ইকির
160 03790018712 19577911459894972 এমাদুল খান আনজমুারা আঃ ম ান খান 4 1722556173 ইকির
161 03790019474 19724795131562237 মাঃ আলমগীর বগম সেক ার আলী 4 1745733214 ইকির
162 03790002398 19837911459850553 তাছিলমা আ ার আেনায়ারা বগম আঃ ছ ার হাওলাদার 5 1946418199 ইকির
163 03790002434 19687911459850867 মাঃ আ রু রহমান তারা বানু তজ ুখা 5 1321688486 ইকির
164 03790002436 2855756561 িমরাজ হাওলাদার এিমিল বগম পা া হাওলাদার 5 1323786465 ইকির
165 03790002569 6902359501 আল আিমন সািফয়া বগম মতেলব হাওলাদার 5 1768450568 ইকির
166 03790002613 19627911459850369 তাছিলমা বগম আেনায়ারা বগম মাঃ হােসন আলী হাওলাদার 5 1980734534 ইকির
167 03790002624 19687911459851451 মাছাঃ রনু বগম মাছাঃ আিছয়া বগম মাফােজল আলী হাওলাদার 5 1947452382 ইকির
168 03790002660 19777911459851339 মাছাঃ িশিরনা বগম কুলসুম িবিব আ লু কােদর গাজী 5 1793422478 ইকির
169 03790002678 19807911459851334 মাঃ এমাদুল হক খান মাছাঃ শামছর নাহার বগম মাঃ গিন খান 5 1745464407 ইকির
170 03790002680 19821592039346031 মাঃ জিলল লাল ব সকা ার আলী 5 1731361655 ইকির
171 03790003796 19927911459000018 মাঃ পলাশ হাসাইন পা ল বগম আঃ রিহম হাওলাদার 5 1713950348 ইকির
172 03790004273 20117911459105418 লািময়া হািছনা আেনায়ার হােসন 5 1788064699 ইকির
173 03790004277 19907911459850909 মাঃ হলাল হাওলাদার িফেরাজা বগম আঃ খােলক হাওলাদার 5 1711219766 ইকির
174 03790004278 5561716662 রােবয়া আ ার মাসাঃ রােকয়া মাঃ দেলায়ার খান 5 1994940008 ইকির
175 03790004279 19727911459851644 কিবর মি ক লাল ব কা ন মি ক 5 1724171958 ইকির
176 03790004280 19737911459850836 মাঃ মিশউর হািলমা খাতন আহ াদ আলী হাওলাদার 5 1733631999 ইকির
177 03790004724 1502387275 সিনয়া জািহমা ইয়ািছন হাওলাদার 5 1726581842 ইকির
178 03790005836 2402424648 সািবনা মানসুরা আিমর হােসন 5 1971759768 ইকির
179 03790005839 6867565696 মাঃ সােহল কািহনুর রব আবদুল রব 5 1733855474 ইকির
180 03790006704 20107911459028792 মা ফ লাকী ইউনুচ 5 1787239822 ইকির
181 03790006911 19657911459850524 হা ন খানঁ ময়না িবিব মাতাহার খানঁ 5 1747690690 ইকির
182 03790007349 19827911459851088 মামুন আকন দেলায়ারা বগম আ লু মােলক আকন 5 1772343152 ইকির
183 03790007358 19697911459851352 মাসাঃ িশ ী বগম মাসাঃ মাসুরা আ লু হক তালুকদার 5 1774954705 ইকির
184 03790007396 20097911459020552 তািমম তািনয়া হা ন 5 1703751381 ইকির
185 03790007409 19887911459851175 মাঃ ফারকান মাসাঃ িপয়ারা বগম মাঃ ছােমদ হাওলাদার 5 1721402842 ইকির
186 03790007414 19707911459000008 মাঃ মা ফা হাওলাদার ফিরদা বগম মাঃ আফজাল হােসন হা  5 1760414443 ইকির
187 03790007459 19627911459851055 আ লু ম ান আকন ছায়তন নছা আ রু রিশদ আকন 5 1725376057 ইকির
188 03790009800 19697911459849678 মাঃ আবুল কালাম মা া রেবজান িবিব নুরমুহা াদ মা া 5 1756072817 ইকির
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189 03790014793 19627911459851590 িস কুর রহমান আি য়া খাতন মতেলব হাওলাদার 5 1787597418 ইকির
190 03790014794 19707911459851403 মাঃ বােরক মাত র মাসাঃ মিত ব মাঃ ম জদ মাত র 5 1731478655 ইকির
191 03790014807 19717911459851266 মাঃ বাদল তালুকদার মাছাঃ জিরনা বগম আমজাদ হােসন তালুকদার 5 1714676926 ইকির
192 03790014820 19597911459850898 মাঃ হািববুর রহমান মিমনা খাতন আ লু কিরম হাওলাদার 5 1707622798 ইকির
193 03790014824 19657911459851299 মাঃ হািলম খানঁ মাছাঃ সুিফয়া আ লু হক খান 5 1796510386 ইকির
194 03790017137 20157911459106686 তামা া লাকী বগম জাহা ীর হােসন 5 1751563387 ইকির
195 03790017139 19597911459851090 মাঃ আলমগীর হােসন লালব  বগম মিমন উ ন আকন 5 1724158634 ইকির
196 03790018201 19567911435834964 কা ন আিল িসকদার সুরাতন নছা আেহজ উ ন িসকদার 5 1735641419 ইকির
197 03790018651 19577911459856220 শ ামা কা  হাওলাদার রমিন হাওলাদার রাজ িবহারী হাং 5 1728810484 ইকির
198 03790018822 19727753296583000 পিব  কুমার ম ল পু  রানী অিনল কুমার 5 1302349769 ইকির
199 03790002399 19677911459852344 মাঃ পা া হাওলাদার আ জমন নছা র ব আলী হাওলাদার 6 1790618668 ইকির
200 03790002400 19437911459852339 মাঃ এছাহাক হাওলাদার হােকমন নছা জেবদ আলী হাওলাদার 6 1749496345 ইকির
201 03790002404 19712692984611189 মাঃ জাফর সুিফয়া খাতন আঃ গিণ হাওলাদার 6 1765183619 ইকির
202 03790002437 19817911459852979 মাঃ মিনর হােসন ছফুরা বগম মাঃ মাজাে ল হক মা া 6 1748951063 ইকির
203 03790002573 19897911459848932 ছেরায়ার হােসন কিহনুর বগম শামসুল হক হাওলাদার 6 1735032133 ইকির
204 03790002587 19757911459852435 মাঃ জািকর হােসন জহরা বগম এজাহার আলী হাওলাদার 6 1721065059 ইকির
205 03790002617 19577911459852498 মাছাঃ শামছ াহার বগম মাসাঃ আয়শা বগম আ রু রিশদ মু ী 6 1311349590 ইকির
206 03790002626 5105770159 মাঃ রিফকুল ইসলাম পািখ বগম আ রু রিহম হাওলাদার 6 1784421916 ইকির
207 03790002629 19887911459850496 িমেসস কিহনুর আকতার মাসাঃ সূযবান বানু মাঃ সাইদুর রহমান 6 1768134594 ইকির
208 03790004105 20047911459102531 মাঃ রা  হােসন রািহমা বগম জাফর হাওলাদার 6 1794674053 ইকির
209 03790004106 19837911459852832 মাঃ কিবর হাওলাদার মাছাঃ আি য়া মাঃ আ স ছাবাহান 6 1310065269 ইকির
210 03790004107 19547911459851816 মাঃ হােরজ হাওলাদার মাছাঃ জহরা আ ার আতাহার আলী হাওলাদার 6 1728280098 ইকির
211 03790004108 19757911459852219 মাঃ মামুন খান মাসা ৎ ফােতমা বগম মাঃ আ রু রহমান খান 6 1773135643 ইকির
212 03790004109 19607911459852450 মাঃ ইমামুল হক মা া মাসাঃ সােলহা বগম মাঃ মাকেলজ মা া 6 1737179197 ইকির
213 03790004110 19677911459852104 মাঃ ইউনুচ হাওলাদার ম  বগম মাবােরক আলী হাওলাদার 6 1766988784 ইকির
214 03790004111 19777911459852834 মাঃ নূর ইসলাম মানব মাতাহার 6 1780008421 ইকির
215 03790004112 19907911459000081 আবুল বাশার মাসাঃ শফািল বগম মাহা দ আলী পহলান 6 1757496456 ইকির
216 03790004172 19727911459851825 মাঃ হািকম হাওলাদার নূরজাহান আ ার খিবরউ ীন হাওলাদার 6 1787501171 ইকির
217 03790004723 19757911459852242 মাঃ আবু তােলব হাওলাদার মাছাঃ মানব মাতাহার আিল হাওলাদার 6 1728609174 ইকির
218 03790005840 19887911459852073 মাসাঃ ফািতমা মাসাঃ ছােলহা আ লু জিলল 6 1734582598 ইকির
219 03790006702 20017911459158904 মাঃ ছা র িফেরাজা সাহরাব 6 1743522690 ইকির
220 03790006705 19707911459852187 মাঃ হা ন িব াস হােজরা বগম আঃ ম জদ িব াস 6 1763354794 ইকির
221 03790006707 20087911459018239 হািমদ হােসন খািদজা বগম হািনফ 6 1790354353 ইকির
222 03790006709 19857911459853021 মাঃ মা াক তালুকদার মাসাঃ জাহানারা বগম মাঃ ম জবর তালুকদার 6 1770498194 ইকির
223 03790006711 19717911459023566 শাহআলম হাং রািহমা ম জদ হাং 6 1735802055 ইকির
224 03790006712 20127911459001670 তান জলা রানী তােজল 6 1737281520 ইকির
225 03790006733 19787911459846714 মাঃ জািকর হােসন মাছাঃ সুিফয়া বগম আ লু ছ ার হাওলাদার 6 1307737158 ইকির
226 03790007005 20147911459106983 কাইউম িশিরন এনােয়ত কাজী 6 1884837049 ইকির
227 03790011228 20057911459022211 একরাম মাত র মাসাঃ বকুল বগম আাবুল বশার মাত র 6 1756734551 ইকির
228 03790011699 19507911459852153 আেমনা বগম তারাবানু সহজ উ ন 6 1759965632 ইকির
229 03790014772 19657911459000007 মাঃ শাহা আলম মাসাঃ জিুমনা খাতন আ সু স ার তালুকদার 6 1748385443 ইকির
230 03790014780 19727911459000005 মাসাঃ িবউ ট বগম উরফুল বগম মাঃ তজ র তালুকদার 6 1728609461 ইকির
231 03790014781 19607911459858048 মাঃ িহেরান হাওলাদার মান ব  িবিব মাগাহার হাওলাদার 6 1767947187 ইকির
232 03790014790 19717911459852952 মাঃ শাহ আলম মাত র আেমনা খাতন মাঃ মােলক মাত র 6 1742623643 ইকির
233 03790017142 20107911459001632 মা ফা জাহানারা কু ুছ 6 1726699648 ইকির
234 03790017143 20037915869107677 মাঃ তিহন ফৗজদার লাভলী বগম মাঃ ম জবুর রহমান 6 1305727502 ইকির
235 03790017146 19577911459858027 মাঃ আিমর হােসন মাসাঃ সুিফয়া খাতন আঃ রশীদ হাওলাদার 6 1738854386 ইকির
236 03790017148 20087911459018310 নাঈম হােসন হািমদা বগম আলম হাং 6 1722153527 ইকির
237 03790017150 19817911459852453 মাসাঃ নু বগম মাসাঃ আেনায়ারা বগম হা ন মাত র 6 1797038364 ইকির
238 03790017152 20187911459105238 মিরয়ম আছমা আ ার হায়দার হাং 6 1758671596 ইকির
239 03790017153 20127911459104587 িমরান হাওলাদার িমনারা বগম কালাম হাওলাদার 6 1775805378 ইকির
240 03790017154 19777911459851930 মাসাঃ মাসুরা আ ার মাসাঃ আেনারা বগম মাঃ আমেজদ আলী আকন 6 1856770278 ইকির
241 03790017157 20107911459101758 ফারজানা কাকুিল বগম ফা ক হাওলাদার 6 1754620516 ইকির
242 03790018202 19687911459852705 মাঃ নু ল ইসলাম মৃতঃ কদবানু মৃতঃ তােহর হাওলাদার 6 1795154571 ইকির
243 03790018203 19697911459852451 মাসাঃ কিহনুর বগম মাসাঃ জেবদা খাতন আঃ হােমদ খান 6 1763498279 ইকির
244 03790018943 19657911459853949 িহেরন সমা ার ি য়বালা জেত  সমা ার 6 1712409960 ইকির
245 03790001327 19587911459855592 ছাবাহান খিলফা সিখনা বগম লহাজ উ ন খিলফা 7 1798110661 ইকির
246 03790002401 19767911459854776 মাছাঃ নু বগম মা রা বগম জ ার হাওলাদার 7 1775080697 ইকির
247 03790002403 19707911459853551 মাঃ বলােয়ত হােসন ফুল ব আয়জ ন মি ক 7 1943614084 ইকির
248 03790002565 19477911459855432 লালব ছরাতন আহ াদ হাওলাদার 7 1950316006 ইকির
249 03790002566 19797911459853946 িশউিল রানী বকুল বালা সুধীর র ন সমা ার 7 1728733873 ইকির
250 03790002567 19727911459853786 রভা রানী পুন  ল ী গাপাল মাওজাল 7 1305741762 ইকির
251 03790002574 4655816314 মাসাঃ খািদজা আ ার ফিরদা বগম আ লু রিশদ 7 1404940202 ইকির
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252 03790002605 19787911459853560 আেলা বগম তারাবানু আ লু নূর ফরাজী 7 1314932122 ইকির
253 03790002628 19727911459853828 স া রানী সািব  রানী অমূল  কুমার সমা ার 7 1763626725 ইকির
254 03790002632 19807911459855374 হেলনা আ ার ছােলহা বগম নু  মাল া 7 1991107154 ইকির
255 03790002636 2855749640 আসমা আ ার মাছাঃ লাইলী বগম মাঃ হািববুর রহমান হাওলাদার 7 1778280268 ইকির
256 03790002638 19427911459847238 িহের  নাথ হালদার জলিক হালদার শ ামা কা  হালদার 7 1792735018 ইকির
257 03790002687 19637911459853840 অমল কৃ  সম ার লাবন  রাণী মেহ  সম ার 7 1720238782 ইকির
258 03790002688 9155804736 মাসাঃ রানী আ ার আেমনা খাতন মৃত তিছল উ ন 7 1985630457 ইকির
259 03790003793 5554115716 মাসাঃ সালমা আ ার আকিলমা বগম মাঃ দুলাল হাওলাদার 7 1711735255 ইকির
260 03790004182 20057911459105279 মাসাঃ সুবনা আ ার রািহমা বগম শাহীন মাত র 7 1935818410 ইকির
261 03790004184 19907911459000120 আবুল কালাম মাসুরা বগম আ রু রিশদ হাওলাদার 7 1772450589 ইকির
262 03790004187 19577911459853804 িবভা রানী সািব  বালা মেহ  নাথ হালদার 7 1969566300 ইকির
263 03790004189 20047911459101437 িবিথ আ ার পা ল বগম দেলায়ার হােসন 7 1945449862 ইকির
264 03790004194 20097911459104297 সািদয়া হািলমা বগম আঃ কােদর হাওলাদার 7 1742782376 ইকির
265 03790004196 19887911459000589 মারেশদা জা াতল ফরেদ স ফা ক তাং 7 1728328428 ইকির
266 03790004199 20127911459105969 আমানু াহ বকুল বগম ফা ক খান 7 1781497007 ইকির
267 03790004201 20037911459022310 তানবীর িতািনয়া বগম িফেরাজ সরদার 7 1923389260 ইকির
268 03790004203 20107911459103925 মুছা লাভলী সুমন হাওলাদার 7 1770053814 ইকির
269 03790004204 19887911459000003 িৃত রানী শফালী রানী যতী  চ  কীতনীয় 7 1753206654 ইকির
270 03790005491 19507911459000008 জ ার মি ক মতৃ ছরাতন নছা মতৃ তােচন উ ন মি ক 7 1300694405 ইকির
271 03790006713 20067911459058202 আিরফুল ইসলাম নুরজাহান শাজাহান 7 1763677721 ইকির
272 03790006716 19727911459853575 ন ল হক হাওলাদার ব জান সয়দ হাওলাদার 7 1789248548 ইকির
273 03790006923 19477911459855839 রতন ঘরামী সেরািদনী কালী চরন ঘরামী 7 1788674206 ইকির
274 03790006996 19786725816673745 মাঃ দেলায়ার হােসন আেনায়ারা বগম আ রু রিশদ মি ক 7 1305300695 ইকির
275 03790006998 19617911459853516 আেনারা বগম সানা বান মিমন মু ী 7 1736001294 ইকির
276 03790007002 20137911459106480 মািরয়া হেলনা িরপন 7 1726652794 ইকির
277 03790007009 19697911459853228 মাঃ ছালাম হাওলাদার আেনায়ারা বগম মকবুল 7 1723465728 ইকির
278 03790007010 19767911459854193 তহিমনা বগম জয়নব িবিব মাদাে র জমা ার 7 1789462078 ইকির
279 03790007012 1027066479 মাঃ হািসব মা া হািমদা বগম মাঃ গহর মা া 7 1880174122 ইকির
280 03790007014 19377911459855469 মেনায়ারা আিম ন তাফা ল 7 1943224554 ইকির
281 03790007444 19857911459053565 শাহাভানু আেমনা তেছল উ ন 7 1799514564 ইকির
282 03790008223 19647911459000006 আ লু জিলল শরীফা বগম সুলতান 7 1701119084 ইকির
283 03790013026 19857911459853426 মাঃ কামাল ফজদার মাছাঃ বকুল বগম আ লু কােদর ফজদার 7 1704515018 ইকির
284 03790013446 19707911459855534 আবুল হােসম সােলহা বগম আহ দ আলী হাওলাদার 7 1787597400 ইকির
285 03790014165 19877911459855479 রওেশানা ফািতমা মাঃ সানা িময়া হাওলাদার 7 1741626424 ইকির
286 03790014762 19637911459855204 ফা ক তালুকদার মাছা শাহাবানু আ লু কােদর তালুকদার 7 1759076327 ইকির
287 03790014764 19607911459855719 আ লু হািকম এেলম ব আলকাজ উ ন 7 1724118993 ইকির
288 03790014765 19917911459000093 নাজমা আ ার িপয়ারা বগম ফজলুল হক হাওলাদার 7 1880174176 ইকির
289 03790014766 19717911459855504 মাঃ ছােলক হাওলাদার ময়ফুল িবিব জয়নাল আেবিদন 7 1776477510 ইকির
290 03790014768 19887911459856396 খািদজা বগম রনু বগম ছাবাহান জামা ার 7 1317692926 ইকির
291 03790014769 19887911471867030 ঝুমুর বগম পারিভন বগম মাঃ চানঁ িময়া মধৃা 7 1816154523 ইকির
292 03790014770 20091592039088953 মাঃ সবুজ খান িমেসস সুরমা বগম মাঃ মিনর হােসন 7 1858529499 ইকির
293 03790014771 19817911459855024 মাঃ মাহমুদুল হাসান না া আয়শা বগম মাঃ আশরাফ আলী হাওলাদার 7 1774164678 ইকির
294 03790014777 19797911459853249 হািমদা বগম হােজরা বগম মাফাে ল তালুকদার 7 1999708758 ইকির
295 03790014778 19797911459855475 লালিময়া খান আেনারা বগম ছ ার খান 7 1794469182 ইকির
296 03790014785 19682696830911297 মাঃ ফিরদ হাওলাদার সানাভান িবিব আ লু গিন হাওলাদার 7 1755944229 ইকির
297 03790014804 19781592038189540 িমনারা বগম জম িবলা খাতন আজাহার আলী ফরা জ 7 1745018521 ইকির
298 03790014815 19727911459853237 মাঃ মাশােরফ খান শফালী বগম আঃ ম ান খান 7 1782111600 ইকির
299 03790014829 19677911459849044 কালাম ছফুরা িবিব সকা ার 7 1729438514 ইকির
300 03790016222 1908378472 মাঃ হল আিমন নুরজাহান বগম মাঃ আ লু জ ার 7 1405955238 ইকির
301 03790016224 19647911483794299 নপাল চ  হালদার কুমুিদনী রা জ  হালদার 7 1913561062 ইকির
302 03790016228 19617911459855394 আিমর গাম া ফুলব সেক ার আলী 7 1772835638 ইকির
303 03790016465 19817911471869761 মাঃ শাহীন হাওলাদার পারভীন বগম মাঃ মু জবুর রহমান হাওলাদার 7 1704029558 ইকির
304 03790017160 19727911459852066 নািছমা বগম মৃতঃ জেবদা বগম মৃতঃ অেথাজ উ ন 7 1742814986 ইকির
305 03790017163 20077911459061680 জািহদুল ইসলাম ফরেদৗিস বগম এমাদুল হক 7 1726599757 ইকির
306 03790018938 20111591604132768 আয়ান হােসন হািফজা আ ার জািকর হােসন 7 1727995710 ইকির
307 03790001328 19807911459840333 শাহা আলম সািফয়া বগম মুতাহার হাওলাদার 8 1770643831 ইকির
308 03790002405 19727911459856592 মাঃ শাহজাহান ফিকর মাছাঃ হােজরা বগম আলী আহমাদ ফিকর 8 1788793514 ইকির
309 03790002407 19697911459856559 মাঃ ফা ক হােসন হাওলাদার মাসাঃ জাহরা বগম মাকেছদ আলী 8 1710871078 ইকির
310 03790002408 19427911459857030 আ ছু ছােমদ হাওলাদার সােমে া বান আবছার আলী 8 1733505666 ইকির
311 03790002409 19857911459856291 খাকন মাত র লাইলী বগম এছাহাক মাত র 8 1759500398 ইকির
312 03790002410 19837911459855830 রতন বপারী শফালী রানী রন জৎ বপারী 8 1781497221 ইকির
313 03790002588 19657911459856898 হািবব মু ময়না অেহদ মু 8 1747013237 ইকির
314 03790002590 19727911459847895 মাঃ দুলাল িমঞা আি য়া খাতন গিন িমঞা 8 1703035453 ইকির
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315 03790002603 19887911459856142 লাভলু হাওলাদার লাইিল বগম এমাদুল হাওলাদার 8 1933404244 ইকির
316 03790002618 19567911459855907 অ লী রাণী সানাল ী িবে র মা ঝ 8 1757642484 ইকির
317 03790002654 19657911459857263 মাঃ ফা খ রাজা শামেছে ছা হাচন রাজা 8 1302062404 ইকির
318 03790002655 19527911435842727 শাভা রানী িবেনািদনী চড়ামিন িসকদার 8 1312148214 ইকির
319 03790004170 19837911459840330 মাঃ আবু হািনফ সািফয়া বগম মাঃ কদম আলী 8 1991264578 ইকির
320 03790004211 20067911459123282 মাঃ িমরাজ হাং পা ল বগম মাঃ ইউনুস 8 1724826196 ইকির
321 03790004212 20057911459102848 আঃ রহমান হাং পারভীন আ ার মাঃ আলমগীর 8 1794310207 ইকির
322 03790004213 20117911459095150 অপনা মাধুরী পন 8 1782513881 ইকির
323 03790004214 20017911459012187 জয় বরাগী িশ ী রানী রতন বরাগী 8 1795483463 ইকির
324 03790004215 19947791145912462 উ ল বালী লাবন  রানী শেল  নাথ 8 1708917345 ইকির
325 03790004716 19607911459855935 িবজয়া রানী সেরািদনী রানী হেরন হাওলাদার 8 1779354490 ইকির
326 03790004717 19590113452122787 ফােতমা বগম প ী বগম আবদুল হক িসকদার 8 1881163810 ইকির
327 03790005756 19707911459857266 মাহা দ ম ান রাজা আইফুিল বগম ছ ার রাজা 8 1743904955 ইকির
328 03790005947 20047911459102892 না মিনরা এমাদুল 8 1929146621 ইকির
329 03790006718 20057911459102026 তিল আ ার লাইলী মহরাজ হাং 8 1989201124 ইকির
330 03790006743 19797911459856587 মাঃ ছিগর হাওলাদার মাছাঃ হািসনা বগম মাঃ জয়নাল হাওলাদার 8 1300254723 ইকির
331 03790007006 19577911459856866 ম ান মা া শামচন নছা হােতম মা া 8 1777926983 ইকির
332 03790007346 20007911459008531 ইয়ািছন সাহানা সুলতান 8 1755702051 ইকির
333 03790007371 19697911459856857 আেনায়ার মা া ির জয়া বগম ইউনুচ মা া 8 1795292800 ইকির
334 03790007393 19887911459856355 কিবর ফিকর শািহনুর বগম আলী আকবার ফিকর 8 1703896502 ইকির
335 03790009313 19897911459857355 শারিমন আ ার িরনা ই াহীম 8 1798883538 ইকির
336 03790013823 19827911459856447 জামাল ফরাজী নূরজাহান বগম ফজলুল হক ফরাজী 8 1749437662 ইকির
337 03790013849 5554100387 হািনফ হাওলাদার রােকয়া খানম আঃ ছকা ার হাওলাদার 8 1880174457 ইকির
338 03790014173 19777911459856189 রন জৎ ব ভ পু  রানী দেব  নাথ ব ভ 8 1770616991 ইকির
339 03790014776 3746330004 মাঃ মঞ্জু ল আিমন িবন হােশম মাসাঃ আয়শা বগম আবুল হােশম 8 1946414369 ইকির
340 03790014779 20157911459102618  ব ভ পিপ রানী রন জৎ ব ভ 8 1777672031 ইকির
341 03790014784 19797911459856687 মাছাঃ রািহমা বগম আ জেমানেনছা আমেজদ আলী মা া 8 1317364375 ইকির
342 03790014800 19577911459857274 আবদুল হক রাজা মােলক জান আ লু হােসম রাজা 8 1763376168 ইকির
343 03790016220 19671592039890771 মাঃ ফা ক হােসন মাছাঃ কু টবেরা আবদুল কােদর 8 1726932150 ইকির
344 03790016223 19707911459856107 মঞ্জ ুরাণী িবপুল বালা অতল হাওলাদার 8 1746395548 ইকির
345 03790016226 19627911459856172 রিশদ মা া ছােলয়া বগম নূ  ম া 8 1743465152 ইকির
346 03790017164 20077911459099480 সাজ ুরানী আশা রানী অিবনাশ হাং 8 1747005138 ইকির
347 03790017165 20097911459103550 আছলাম হাং শািহনুর বগম মাঃ জাফর 8 1786072813 ইকির
348 03790017166 20147911459106122 ইয়ািসন পারভীন সাইদুল হাং 8 1765538407 ইকির
349 03790018730 20077911459012450 িদপা রানী িমনতী রানী শংকর বালী 8 1904435299 ইকির
350 03790001326 19597911459857831 মাঃ হা ন িময়া জেবদা খাতন আফতাব আলী িময়া 9 1720557688 ইকির
351 03790002412 5555880649 মাঃ হমায়ুন কিবর ফািতমা বগম রহমান ফিকর 9 1310478384 ইকির
352 03790002414 19657911459857621 স া রাণী দাস রনুবালা ধীের  নাথ হাওলাদার 9 1712378982 ইকির
353 03790002419 19787911459840032 মাঃ বাবুল হাওলাদার আেনায়ারা বগম মুনছর আলী হাওলাদার 9 1778506999 ইকির
354 03790002435 19857911459848930 শাহাদাত হােসন কিহনুর বগম শামসুল হক হাওলাদার 9 1712944975 ইকির
355 03790002564 19877911459857491 স া রানী িবজলী রানী সত  র ন গাইন 9 1745537984 ইকির
356 03790002570 19877911459858579 পন িম ী কানন বালা জীেতন িম ী 9 1709422687 ইকির
357 03790002571 19577911459859603 হােমদ িসকদার হােজরা বগম হােশম িসকদার 9 1998403059 ইকির
358 03790002610 19577911459840121 মাঃ ছেল জমা ার চান ব  বগম হােমজ জমা ার 9 1758656744 ইকির
359 03790002611 19677911459857711 সয়দ তালুকদার আেনায়ারা বগম বশার তালুকদার 9 1770433350 ইকির
360 03790002622 19677911459859570 আ রু রব আিছয়া বগম কা ন হাওলাদার 9 1731505175 ইকির
361 03790002634 19877911459852827 আল আমীন হাওলাদার হািলমা বগম হািকম হাওলাদার 9 1757680909 ইকির
362 03790004216 3752387286 পী রানী লিলতা রানী অমল কৃ  হাওলাদার 9 1758950157 ইকির
363 03790004218 20007911459002077 তািনয়া আ ার নুপুর বগম জাফর িময়া 9 1316536362 ইকির
364 03790004219 19937911459000053 চ ল িম ী শ ামলী রানী সু জৎ চ  িম ী 9 1703340376 ইকির
365 03790004220 20057911459258821 তৃ া স তা সুভাষ হাওলাদার 9 1703098692 ইকির
366 03790004221 20007911459017282 জািকর হাং ছাে◌ইকা গিন হাং 9 1745464507 ইকির
367 03790004222 20077911459026643 তানভীর ইসলাম শারিমন বগম মাঃ হাসান হাং 9 1742944022 ইকির
368 03790004225 20067911459012952 শা  মজমুদার জয় ী রানী মিন  মজমুদার 9 1745974881 ইকির
369 03790004227 19979145902180555 সাগর িম ী নুপুর রানী সে াষ কুমার 9 1743916786 ইকির
370 03790004721 7352443480 সাবানা আ ার মােজদা বগম মাঃ ইসমাইল িমঞা 9 1323786555 ইকির
371 03790005512 19754214379536888 নািছমা বগম ছােলহা বগম মুনছর িময়া 9 1323783702 ইকির
372 03790005515 19697911459851601 দেলায়ার হাওলাদার আিছয়া বগম মাফাে ল আলী হাওলাদার 9 1770146307 ইকির
373 03790006720 20157911459105661 সাইফা িশবলী মিনর 9 1742577988 ইকির
374 03790007421 20087911459001834 সাইফুল সািফয়া সিহদ 9 1753553606 ইকির
375 03790012996 19821592039836846 মাঃ িনজাম আকিলমা বগম মাঃ সানা িময়া 9 1871137675 ইকির
376 03790013820 20027911459107260 সাইফুল ইসলাম হািফজা বগম মাশােরফ হাওলাদার 9 1747878883 ইকির
377 03790013850 19597911459856907 আনছার আলী আেমনা খাতন মকেছদ আলী হাওলাদার 9 1734293582 ইকির
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378 03790014767 19907911459000155 নিমতা রানী িবরলা রানী কমল চ  হাওলাদার 9 1792280462 ইকির
379 03790014789 19754214347524759 মাসাঃ আিখ মাসাঃ মমতাজ মাঃ ফজলুল হক হাওলাদার 9 1779596791 ইকির
380 03790014797 20157911459104196 রা জনা আ ার িশিরন বগম মঈনুল গাজী 9 1873094175 ইকির
381 03790016111 19707911471873327 মাঃ ইি স আলী জমা ার জািমলা খাতন শাহাদাত আলী জমা ার 9 1730923677 ইকির
382 03790016221 19577911459853799 সুশা  সমা ার য়বালা যিত নাথ সমা ার 9 1748787621 ইকির
383 03790016227 19857911459857335 আকিলমা বগম হায়াতে ছা আ লু হািমদ 9 1762268319 ইকির
384 03790017167 19627911459858623 সুখর ন িম ী কুসুমী রানী সতীশ চ  িম ী 9 1764168898 ইকির
385 03790018421 19607911459858589 কনক রানী সুর বালা বনী মাধব বপারী 9 1791550384 ইকির
386 03790018713 19877911459000047 নাজমা বগম ছােলহা মুনছর িময়া 9 1781945716 ইকির
387 03790019079 9152393618 ই জৎ দাস কুসুম রািন ব ম চ  দাস 9 1745735287 ইকির
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1 03790002598 19887911447770385 মাঃ জিসম খ কার বগম মিফজ উ ন খ কার 1 1759831902 গৗরীপুর
2 03790002665 19827911447769731 সাহাগ হাওলাদার ছােলহা বগম মুনসুর আলী হাওলাদার 1 1867763769 গৗরীপুর
3 03790004044 19577911447770033 আিম ন বগম রাহাতন কােছম হাওলাদার 1 1941489155 গৗরীপুর
4 03790004067 19867911447769735 মহসীন মা া সুিফয়া বগম কােসম মা া 1 1922333740 গৗরীপুর
5 03790005021 19487911447770056 গাল বানু মেনায়ারা আ লু কিরম 1 1320445903 গৗরীপুর
6 03790005277 19697911447773515 মাঃ সিহদুল ইসলাম সওদাগর কুলসুম আলী আহা দ সওদাগর 1 1745236936 গৗরীপুর
7 03790005569 20117911447105230 সানাউ াহ লুৎফা বগম সিলম হাওলাদার 1 1771537461 গৗরীপুর
8 03790005731 19564716911162271 আঃ লিতফ মািনক জান নূর মাহা দ 1 1904171226 গৗরীপুর
9 03790005752 19567911447069592 শামেছল হক হাওলাদার বকফুল িবিব তােফল উ ন 1 1799245794 গৗরীপুর
10 03790006255 19487911447024987 পা ল বগম ছািকরন নছা মা ার আলী 1 1726424880 গৗরীপুর
11 10790000396 20157911447105505 আবদু াহ সিলম হাওলাদার লুৎফা 1 1990713965 গৗরীপুর
12 03790018391 1019576212 মাঃ আঃ বাশার মাসাঃ আি য়া আ ার মাঃ বুরজকু আিল 1 1789337969 গৗরীপুর
13 03790019454 19687911447770648 মাঃ হািববুর রহমান রিহমন নছা মৃতঃ মাঃ সিফজউ ন হাওলাদার 1 1774704437 গৗরীপুর
14 03790002109 19877911447000006 আবদুল আিলম খািদজা বগম নু ল ইসলাম 2 1758714524 গৗরীপুর
15 03790002139 19807911447773300 হািমদা সুিফয়া বগম আঃ বােরক মু ী 2 1716415289 গৗরীপুর
16 03790002178 19707911447771166 মাঃ ইউসুফ হাওলাদার মাছাঃ রিহমন নছা নূর মাহা দ হাওলাদার 2 1760279828 গৗরীপুর
17 03790002179 19817911447771170 মাঃ ফা ক হােসন মাছাঃ রিহমনেনছা নূরেমাহা দ হাওলাদার 2 1792961420 গৗরীপুর
18 03790002180 19877911447771164 মাঃ আ াফু ামান মাছাঃ রিহমন নছা মাঃ নূর মাহা দ 2 1741817618 গৗরীপুর
19 03790002192 19857911447771543 িনলীমা রানী হাওলাদার শীখা রানী নারায়ন চ  কুলু 2 1751736987 গৗরীপুর
20 03790002504 19597911447770861 বাসার ডা ার ছয়দুন নছা আপছার উ ন ডা ার 2 1302249248 গৗরীপুর
21 03790002505 19887911447773301 জসিমন সুিফয়া বগম আঃ বােরক মু ী 2 1980199060 গৗরীপুর
22 03790004005 19847911447771497 ফারজানা আকতার রনু বগম জামাল উ ন সওদাগর 2 1721864759 গৗরীপুর
23 03790004008 19897911447016220 মাসাঃ হােসেনয়ারা বগম শহরবানু বগম নুরেমাহা দ িসকদার 2 1752867115 গৗরীপুর
24 03790004022 19687911447772002 আবদুস ছালাম আকন নূরজাহান বগম আছান উ াহ আকন 2 1300739558 গৗরীপুর
25 03790004042 19877911447770936 শিফকুল ইসলাম সতারা বগম আবদুল ম জদ হাওলাদার 2 1727262433 গৗরীপুর
26 03790004055 19537911447773311 সতারা বগম সরবজান হােমদ সওদাগর 2 1761441123 গৗরীপুর
27 03790006723 9152396835 মাসাঃ আছমা আ ার মাসাঃ হিরয়া বগম মাঃ আিনচর রহমান 2 1753747732 গৗরীপুর
28 03790006730 19957911447024352 আ রু রিহম হািলমা বগম র ন সওদাগর 2 1912232371 গৗরীপুর
29 03790006798 19877911447771264 িব ব চ  হাওলাদার জ বালা িবমল চ  হাওলাদার 2 1745620730 গৗরীপুর
30 03790008407 6892204717 মাঃ জািহদ তালুকদার িনলুফা আ ার মাঃ জসীম তালুকদার 2 1987429450 গৗরীপুর
31 03790008810 19737911447771171 মাঃ শাহ আলম হাওলাদার জয় ন িবিব আ লু আ জজ হাওলাদার 2 1778559276 গৗরীপুর
32 03790008811 1946186374 িদ ী রানী ঝনা রানী ীধাম বপারী 2 1701809054 গৗরীপুর
33 03790009830 19707911447771526 আ লু কু ুস চাকদার রনু বগম আ রু রব চাকদার 2 1780009414 গৗরীপুর
34 03790010443 19587911447770860 মাঃ ম আলী ঘরামী জহরা খাতন িসরাজ ঘরামী 2 1765871788 গৗরীপুর
35 03790010457 20134794509029202 িরফাত হনুফা িমলন 2 1969258104 গৗরীপুর
36 03790014689 19707911447772152 আ রু রহমান আমব  িবিব তিছল উ ন 2 1975456679 গৗরীপুর
37 02790033398 19817911447776813 মাছাঃ রািশদা বগম মাসাঃ ির জয়া বগম আবদুল রহমান িময়া 2 1732775581 গৗরীপুর
38 03790016153 19637911447775889 মাঃ মাফাে ল হােসন মাসাঃ জিরনা খাতন মাঃ মাকেলজ ফরাজী 2 1880198614 গৗরীপুর
39 03790016165 19657911447771055 চা া বগম হািকেমাে ছা রওম আলী 2 1729973304 গৗরীপুর
40 03790016168 3311810844 মাঃ মুজািহদ  েমাসাঃ লাইিল বগম মাঃ হা ন ফরাজী 2 1859962519 গৗরীপুর
41 03790018384 19667911447772155 মাঃ ছােকন িময়া হায়াতন িবিব হােচন আলী িময়া 2 1771133875 গৗরীপুর
42 03790018392 20147911447105071 জবুােয়র হাওলাদার খািদজা বগম মাঃ আল আিমন 2 1736957446 গৗরীপুর
43 03790018396 19702694813888188 মাঃ মু জবর আি য়া খাতন আবুল হােসন 2 1944569722 গৗরীপুর
44 03790002023 2402420034 িরমু আ ার কািহনুর বগম আঃ আ জজ হাওলাদার 3 1907353024 গৗরীপুর
45 03790002111 2827119849 মাঃ আল আিমন মাসাঃ জাহানারা বগম মাঃ আ ছু ছালাম আকন 3 1758660080 গৗরীপুর
46 03790002112 19697911447772218 শ ামল চ  সাধক শ ামবালা সূয  কা  সাধক 3 1748423782 গৗরীপুর
47 03790002150 19787911411806550 িরপন কুমার হালদার শাভা রানী হালদার সুকুমার হালদার 3 1742904433 গৗরীপুর
48 03790002158 19627911447773537 মাঃ মাহাবুব আলম সওদাগর মাহাবুবা আ লু ম জদ সওদাগর 3 1914971631 গৗরীপুর
49 03790002194 19527911447773230 সে াষ কুমার হাওলাদার সুকুমারী হাওলাদার উেপ  নাথ হাওলাদার 3 1772284619 গৗরীপুর
50 03790002370 19687911447773328 ফিরদা বগম লাল বানু মাছেলম উ ন 3 1789662041 গৗরীপুর
51 03790002449 19787911447772403 মাঃ ফিরদ হাওলাদার মাছাঃ আয়শা িস কা মাঃ লহাজ উ ন হাওলাদার 3 1792367505 গৗরীপুর
52 03790002606 20057911447102531 মাঃ হাসান মাসাঃ হািসনা বগম মাঃ আঃ ম ান 3 1741331692 গৗরীপুর
53 03790003783 20027911447001882 মাঃ সিফউল আলম অিপ িসপুল মাঃ হাসানু ামান িব ব 3 1716025562 গৗরীপুর
54 03790004001 19957911447104727 সিনয়া্ আকতার সািপয়া বগম ইয়াকুব আলী 3 1739250152 গৗরীপুর
55 03790004004 19882693014491526 বী বকুল আ লু সাবাহান হাওলাদার 3 1633568899 গৗরীপুর
56 03790005738 19717911447773810 হা ন সরদার মিরয়ম হােমদ 3 1714758769 গৗরীপুর
57 03790005755 19987911440002958 আয়শা আফেরাজা বগম ছাইদুল ইসলাম 3 1763828967 গৗরীপুর
58 03790006123 19887911447018365 শািহনুর বগম ফািতমা বগম দরলায়ার হােসন 3 1764593414 গৗরীপুর
59 03790006220 19707911447773458 এবাদুল সাওদাগর হায়াত বানু আ রু রিশদ সাওদাগর 3 1771103219 গৗরীপুর
60 03790006264 3755746371 মাসাঃ সািপয়া বগম মতৃ মাসাঃ জািমনা মৃত মাঃ এনছান হাওলাদার 3 1945419513 গৗরীপুর
61 03790006286 19827911411805599 তপন কুমার হালদার শাভা রানী হালদার ী সুকুমার হালদার 3 1724770455 গৗরীপুর
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62 03790006724 19537911447772405 মাছাঃ ছিফয়া বগম সরজান িবিব হােসম হাওলাদার 3 1980762107 গৗরীপুর
63 03790006815 20017911447013607 নাছ াহ হাওলাদার তাছিলমা বগম আ লু হাই হাওলাদার 3 1729775068 গৗরীপুর
64 03790007281 19947911447107867 মাছাঃ জাসনা আ ার মাসাঃ কিহনুর বগম+ গালাম মা ফা হাওলাদার 3 1755152468 গৗরীপুর
65 03790007883 20107911447107190 তািমম রািহমা ছাইদুর রহমান 3 1725069426 গৗরীপুর
66 03790009777 19667911447000002 মাসাঃ নুরজাহান বগম আয়ফুল বগম মাদাে র আকন 3 1751885487 গৗরীপুর
67 03790009828 19650695106148206 আিনস সদাগর জিমনা খাতন আ লু হােসম সদাগর 3 1977400630 গৗরীপুর
68 03790010449 19807911447771024 মাছাঃ আসমা বগম ফিরদা বগম আবদুল হািমদ িমঞা 3 1761441167 গৗরীপুর
69 03790010453 20097911447022311 মািহম হাওলাদার িশমু বগম নািছর হাওলাদার 3 1310217694 গৗরীপুর
70 03790010553 20107911447102528 জিনয়া আ ার লা জ আ ার শািহন হাওলাদার 3 1954214414 গৗরীপুর
71 03790010766 19587911447772873 হা ন হাওলাদার হােজরা খাতন আেয়জ উ ন হাওলাদার 3 1725255295 গৗরীপুর
72 03790010770 20117911447108775 তান জলা আ ার শারিমন আ ার মাঃ িমজানুর রহমান 3 1781919011 গৗরীপুর
73 03790014681 19787911447773264 সানালী হাওলাদার সূয রাণী সতী  নাথ হাওলাদার 3 1785427895 গৗরীপুর
74 03790014687 20007911447021227 আিরফ হাওলাদার হনুফা বগম আলমগীর হাওলাদার 3 1797421273 গৗরীপুর
75 03790014688 1954218721 মাঃ ফা ক হাওলাদার নুর বানু আঃ রব হাওলাদার 3 1754700809 গৗরীপুর
76 03790014690 20107911447027445 মাঃ িসয়াম সালমা বগম নু ল হদা 3 1725976589 গৗরীপুর
77 03790014691 19717911447012721 নুরজাহান আফসানা রমজান 3 1759316474 গৗরীপুর
78 03790014868 19767911447772844 মাঃ সাইেয়দুল বাশার মাসা: সুলতানা বগম মা: লুৎফর রহমান 3 1712269735 গৗরীপুর
79 03790014869 19997911447027314 মাঃ আিশকুর রহমান মাসাঃ আয়শা বগম মাঃ গালাম ফা ক খান 3 1746842294 গৗরীপুর
80 03790016148 19657911447780313 মাঃ সােহব আলী বপারী সানাবান নেছর বপারী 3 1740949493 গৗরীপুর
81 03790016151 19577911447779639 আঃ বােরক হাওলাপার শাহাভানু জ াত আলী হাওলাদার 3 1756290643 গৗরীপুর
82 03790016715 4202378081 িহরা আ ার বকুল িবিব নজ ল ইসলাম 3 1721707703 গৗরীপুর
83 03790017652 19687911447111451 িবনা ইয়াসিমন আিছয়া বগম মকবুল হােসন 3 1721807811 গৗরীপুর
84 03790018200 19721592039462160 মাঃ ম হােজরা বগম আ লু কােদর 3 1746187085 গৗরীপুর
85 03790018366 6004129933 মাঃ ই ািহম হাং নুরবানু বগম আঃ রব হাং 3 1913574132 গৗরীপুর
86 03790018378 20107911447105497 হািফজা আ ার ত ী রকেসানা বগম মাঃ সিলম 3 1796661119 গৗরীপুর
87 03790018379 19712692986642430 মাঃ সিলম মতৃঃ মিরয়ম বানু মতৃঃ আ লু হািকম 3 1729822086 গৗরীপুর
88 03790018385 6004119464 অপু ম ল শাভা রানী কৃ  কা  ম ল 3 1757734263 গৗরীপুর
89 03790018393 8232980659 মাঃ আিমনুল মিরয়ম বগম আবুল কােশম 3 1845591494 গৗরীপুর
90 03790018397 20007911447003728 জেুয়ল মােজদা ম জবুর রহমান 3 1301286129 গৗরীপুর
91 03790018732 20027911447021226 মাঃ হাসান হাওলাদার হনুফা বগম মাঃ আলমগীর হাওলাদার 3 1304952734 গৗরীপুর
92 03790018800 19717911447770291 মাঃ বাদশা হাওলাদার হািলমা খাতন আ লু হািমদ হাওলাদার 3 1795486990 গৗরীপুর
93 03790018940 19881988791144705 সুরমা কুলসুম খােদম সওদাগের 3 1961595459 গৗরীপুর
94 03790001906 19777911447775450 মাছাঃ জাহানারা বগম িপয়ারা বগম নােদর ফিকর 4 1789262129 গৗরীপুর
95 03790002021 19677911447774347 ববী রানী িব াস রনুফা িব াস ােন  নাথ িব াস 4 1779051563 গৗরীপুর
96 03790002165 3755743782 পারেভজ সািফয়া বগম মতৃ রিহম গাজী 4 1304372846 গৗরীপুর
97 03790002171 19587911447774686 মেনায়ারা ড়েশােমত বান অেজদ আলী হাওলাদার  4 1735794369 গৗরীপুর
98 03790002197 19607911447774998 আঃ ম ান হাওলাদার মাসাঃ সয়দুন নছা আঃ গফুর হাওলাদার 4 1768386448 গৗরীপুর
99 03790002485 19667911447774535 িবউট  রানী সানা ল ী ধীেরন গাইন 4 1703587267 গৗরীপুর
100 03790002492 20137911447101905 ইয়ািসন আরাফাত িফেরাজা বগম জািকর হােসন 4 1883892422 গৗরীপুর
101 03790002498 19477911447775167 িনকু  সিদয়াল সানা ল ী চ  কা  সিদয়াল 4 1703206342 গৗরীপুর
102 03790002502 5105748742 মাঃ সাইফুল ইসলাম মেনায়ারা বগম মাঃ হমােয়ত উ ন চাপদার 4 1734304752 গৗরীপুর
103 03790002576 20077911447017793 মাঃ জল হােসন মাসাঃ রািহমা বগম মাঃ ই ািহম ফরাজী 4 1795831089 গৗরীপুর
104 03790002623 20017911447005507 মালা রানী ছিব রানী শীল রেমশ শীল 4 1612936615 গৗরীপুর
105 03790002642 19867911447775852 মাঃ জািকর হােসন হাওলাদার মাসাঃ হািসনা বগম মাঃ হািববুর রহমান হাওলাদার 4 1829064772 গৗরীপুর
106 03790004072 19747911447774833 হিপ বগম িপয়ারা বগম মাঃ নু ল ইসলাম সরদার 4 1823368899 গৗরীপুর
107 03790004073 19887911447774831 মাঃ হা ান সরদার িপয়ারা বগম মাঃ নু ল ইসলাম সরদার 4 1727232514 গৗরীপুর
108 03790004076 19717911447774832 মাছাঃ নু াহার িপয়ারা বগম মাঃ নুনুল ইসলাম সরদার 4 1796056872 গৗরীপুর
109 03790004081 19687911447774841 আ লু হাই হাওলাদার মাছাঃ ছহরা বগম চরাগালী 4 1307874550 গৗরীপুর
110 03790004158 19697911447774990 মাসাঃ িশউলী বগম সবুরজান হােমজ উ ন 4 1736726625 গৗরীপুর
111 03790005571 19857911447774366 সুিচ া রাণী লাবাণ  রাণী িবমল চ  হাওলাদার 4 1705853759 গৗরীপুর
112 03790005722 19727911459847232 দুলু রানী কমলা সুখর ন 4 1689342066 গৗরীপুর
113 03790006244 20067911447101442 ইয়ািছন জসিমন দুলাল হাওলাদার 4 1737515862 গৗরীপুর
114 03790006273 19877911447774332 পু  রানী চা বালা কালী চ  শীল 4 1849403579 গৗরীপুর
115 03790006615 19627911447775186 মেনাহর চ  হালদার সুখদা ল ী কা 4 1302339916 গৗরীপুর
116 03790006684 19707911447775433 মাঃ খিলল শরীফ মাসাঃ আেনারা মাকেছদ শরীফ 4 1748787635 গৗরীপুর
117 03790006717 19837911447020709 িফেরাজা আকতার নূর বানু আিমর আলী 4 1710680464 গৗরীপুর
118 03790006800 20167911447105490 রইম মাহমুদ এরফান রশমা এ. ক এম রজাউল কারম 4 1732733401 গৗরীপুর
119 03790007880 19817911447775100 িমলন হাওলাদার রওশনারা বগম মাকেছদ আলী হাওলাদার 4 1987905814 গৗরীপুর
120 03790008093 19627911447774968 মাঃ ম হাওলাদার আি য়া খাতন আ রু রব হাওলাদার 4 1756487779 গৗরীপুর
121 03790010401 20047911447101491 মাঃ িছফাতল রািহমা আ ার এনােয়ত হােসন 4 1793224827 গৗরীপুর
122 03790010412 19677911447774856 িছ ক ফরাজী আেমনা খাতন দাদন ফরাজী 4 1836421801 গৗরীপুর
123 03790010456 20027911447019967 সুমাইয়া অ ার লুৎফা বগম িস কুর রহমান 4 1733421926 গৗরীপুর
124 03790010579 19777911447775184 আরতী রানী পুন  ল ী মুকু  এদবর 4 1313909645 গৗরীপুর
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125 03790010729 20047911447022449 হািফজা নািছমা বগম মাঃ জািকর হােসন 4 1787209355 গৗরীপুর
126 03790014526 19607911447775179 কনা রানী িব াস িশ  বালা িব াস জেত  নাথ িব াস 4 1793473434 গৗরীপুর
127 03790014527 19967911447024851 মা আ ার িচয়া বগম মাঃলুৎফর রহমান 4 1798741833 গৗরীপুর
128 03790014865 19777911447775912 মাঃ িমজানুর রহমান মেনায়ারা বগম আলী আকবর হাওলাদার 4 1712482146 গৗরীপুর
129 03790014874 19757911447774915 িচনু বগম মাসাঃ ফেতমা বগম ম বপারী 4 1723195868 গৗরীপুর
130 03790015038 20037911447018951 মাঃ তািমম খােলদা খানম মাঃ শাহ আলম হাওলাদার 4 1710085901 গৗরীপুর
131 03790016167 19647911447000001 মাঃ ম জবর রহমান মাসাঃ আেনায়ারা বগম মাকেছদ আলী হাং 4 1634136008 গৗরীপুর
132 03790017655 19957911447027814 কিল ফািতমা হা ন 4 1646773277 গৗরীপুর
133 03790018372 20187911447108721 আিল হােসন মাসাঃ নাজমা বগম মাঃ নু ল আলম 4 1750322531 গৗরীপুর
134 03790018381 20097911447106975 সয়দ িশহাব িশিরন বগম সয়দ ওয়ািহদ মুরাদ 4 1722286419 গৗরীপুর
135 03790018388 19637911447775860 আেলয়া বগম মৃতঃ সূযবান িবিব মাঃ 4 1748642433 গৗরীপুর
136 03790018398 20037911447022678 লািময়া ববী রা াক 4 1726313072 গৗরীপুর
137 03790018399 19627911447774861 ির জয়া বগম কিরেমান নছা সিফজ উ ন 4 1798329636 গৗরীপুর
138 03790018400 19887911447000050 মাঃ মিহবুল আলম িরনা বগম মাঃ আিমর আলী খ কার 4 1318481619 গৗরীপুর
139 03790018401 19817911447774328 অন জপ ঘরামী বকুল রানী চ কা  ঘরামী 4 1744194316 গৗরীপুর
140 03790018405 19687911447775568 আ লু সালাম ফিকর ছােলহা বগম মিতয়ার রহমান 4 1734948599 গৗরীপুর
141 03790018656 19757911447774852 শিহদুল খ কার হািলমা আকুর আলী খ কার 4 1761724700 গৗরীপুর
142 03790019558 19787911447775742 িবউ ট জাহানারা বগম আ লু হক ডাকুয়া 4 1774036186 গৗরীপুর
143 03790001895 19377911447776536 মাঃ আ লু হািলম সবুর জান িবিব আলফাজ উ ন হাওলাদার 5 1754188976 গৗরীপুর
144 03790001897 19887911447776702 মাসাঃ ডিল খানম মাসা কিরমন নছা মাঃ মকবুল সওদাগর 5 1765590520 গৗরীপুর
145 03790002110 19867911447776092 মাঃ মাসুম ফািতমা আে ল আলী 5 1765364924 গৗরীপুর
146 03790002159 19887911447776751 গািব  শীল গৗরী রানী শীল ধীের  নাথ শীল 5 1919133936 গৗরীপুর
147 03790002452 20097911447101484 cmf| dnWfm msdbgn িরনা বগম মাঃ এমাদুল মু 5 1763848188 গৗরীপুর
148 03790002491 19857911447776783 মাঃ পলাশ আকন মাসাঃ তাছিলমা বগম মাঃ নু ল হক আকন 5 1709201290 গৗরীপুর
149 03790002493 19687911447773324 মাশােরফ হােসন ডাকুয়া সাহাতন নছা ডাকুয়া মাফাে ল ডাকুয়া 5 1705385800 গৗরীপুর
150 03790002496 19587911447777020 মাঃ শাজাহান চৗধুরী কদবনু বগম মেফজ উ ন চৗধুরী 5 1742563705 গৗরীপুর
151 03790002595 19537911447776969 মাঃ সুলতান খানঁ লাল মন িবিব আ লু হািকম খানঁ 5 1739212397 গৗরীপুর
152 03790002640 19627911447776682 মাঃ বাবুল হাওলাদার মাছাঃ পা ল এচমাইল হাওলাদার 5 1712646511 গৗরীপুর
153 03790002645 19997911447105405 ক্কুর আলী মাঃ আবুল কালাম হাওলাদার ফুিল বগম 5 1821552382 গৗরীপুর
154 03790003731 3311827988 পলাশ ফিকর মাকসুদা বগম হা ন অর রিশদ 5 1779785015 গৗরীপুর
155 03790003784 19967911447023267 তািনয়া খানম থাসিলমা বগম মাঃ কামাল হােসন 5 1861311355 গৗরীপুর
156 03790003997 20067911447018091 মাঃ জিহ ল ইসলাম িফেরাজা বগম মাঃ জািকর হােসন 5 1788792420 গৗরীপুর
157 03790004019 19887911447777297 নািদরা আ ার সালমা মাসাঃ রািহলা বগম মাঃ নূ ল ব স 5 1711901853 গৗরীপুর
158 03790005272 19887911447777322 অিসম চ  সমা ার পু  রানী অংকুশ সমা ার 5 1735826557 গৗরীপুর
159 03790005568 19807911447776487 রখা ফািতমা আহ দ আলী 5 1722433140 গৗরীপুর
160 03790005696 20017911447006245 জসিমন নািরিগস আঃ বােরক 5 1798268296 গৗরীপুর
161 03790005699 20117911447027119 িসপন সম ার সুিম রানী তপন সম ার 5 1718019923 গৗরীপুর
162 03790005726 20087911447019109 িমরাজলু ইসলাম আেমনা বগম শিহদুর রহমান 5 1733833601 গৗরীপুর
163 03790006119 20017911447702839 িরয়াজ হাং রািহমা আঃ রিহম 5 1745332091 গৗরীপুর
164 03790006721 19812695047977953 মাঃ িফেরাজ আলম মেনায়ারা বগম ফজলুল হক বপারী 5 1778748696 গৗরীপুর
165 03790006722 19737911447776810 আ লু বােরক হাওলাদার মাসাঃ চান ব  িবিব হােমজ উ ন হাওলাদার 5 1742038349 গৗরীপুর
166 03790006725 19897911447000006 মাসাঃ আিখ বগম মাসাঃ রােকয়া বগম মাঃ কিবর আলম বপারী 5 1748668738 গৗরীপুর
167 03790006728 19671592039840332 মাঃ জাহা ীর আলম মাসাঃ হািলমা বগম মাঃ আ সু সা ার আকন 5 1729685861 গৗরীপুর
168 03790006754 20037911447107071 আেমনা খাতন হেলনা বগম মাঃ কিবর 5 1765117053 গৗরীপুর
169 03790006802 19867911447776617 নুপুর ফুল বানু মাঃ ই ীস আলী 5 1733477365 গৗরীপুর
170 03790006818 20047911447006380 মাসাঃ সািনয়া মাসাঃ নু বগম আঃ রা াক 5 1788648995 গৗরীপুর
171 03790008496 19607911447778445 ভবান চ  ঘরািম সুরবালা নেগন চ  ঘরামী 5 1758285358 গৗরীপুর
172 03790009816 19821593526190821 মাঃ হলাল ফিকর বগম ফিকর আ লু হািকম ফিকর 5 1827011521 গৗরীপুর
173 03790009819 19707911447776932 মাঃ বজলুল হক তালুকদার ফােমতা মাঃ মাদােছর তালূকদার 5 1733422083 গৗরীপুর
174 03790009832 20167911447107094 মাঃ আ ু াহ শারিমন বগম সিলম গাজী 5 1733833864 গৗরীপুর
175 03790010400 19947911447006088 মাঃ হািদস মেমাতাজ সিলম শরীফ 5 1884872356 গৗরীপুর
176 03790010405 19822696655301187 মাঃ বাদল খান ির জয়া বগম আেফজ উ ন খান 5 1749891923 গৗরীপুর
177 03790010406 19957911447000017 মাঃ উ ল নুরহাসান ছােলক খিলফা 5 1949412571 গৗরীপুর
178 03790010424 19687911447776148 আ লু হক হািকেমান নছা মাসেলম আলী 5 1778613585 গৗরীপুর
179 03790010433 5956920168 আঃ ছালাম হাওলাদার জিরনা খাতন আঃ হািকম হাওলাদার 5 1842871858 গৗরীপুর
180 03790010435 19857911447000008 মাঃ লাকমান রােকয়া বগম মাঃ তফেছর উ ন মি ক 5 1712253962 গৗরীপুর
181 03790010437 19602691651199337 কায়ছার আহ দ সুরাতন নছা মাঃ আবুল হােসম আক 5 1779807918 গৗরীপুর
182 03790010439 19737911447773492 মাঃ বলােয়ত হােসন আকন জাহানারা বগম আ লু রিশদ আকন 5 1733528621 গৗরীপুর
183 03790010447 4661798878 ইসমাইল হািছনা আঃ জিলল হাওলাদার 5 1880198686 গৗরীপুর
184 03790010557 19677911447777021 মাছাঃ ফিরদা বগম শফুরা বগম মাকেছদ আলী হাওলাদার 5 1766620282 গৗরীপুর
185 03790010559 19777911447776365 মাঃ নু ামান (কালু) মাছাঃ শাহাতন নসা মাফাে ল ডাকুয়া 5 1748785017 গৗরীপুর
186 03790010560 19617911447776922 মাছাঃ মাকছদা বগম মাছাঃ ফােতমা বগম আহ দ িমর 5 1724859574 গৗরীপুর
187 03790010563 19677911447777306 হািলমা বগম মেনায়ারা বগম নােজম আলী হাওলাদার 5 1881630002 গৗরীপুর
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188 03790010564 8255775796 মাসাঃ সারিমন বগম মাসাঃ হািলমা বগম মাঃ সােহব আলী 5 1322123439 গৗরীপুর
189 03790010567 19627911447776877 মাঃ আলী হােসন রািহমা বগম সয়দ সুলতান আহা 5 1739417082 গৗরীপুর
190 03790010568 19857911447776916 মাসাঃ তহিমনা বগম মাসাঃ রনু বগম মকবুল হােসন খিলফা 5 1765787675 গৗরীপুর
191 03790010569 20137911447108828 নািফজা পারভীন বগম নুর আলম 5 1946194122 গৗরীপুর
192 03790010576 19811592039862392 মাঃ মিনর হােসন সুিফয়া বগম মুনসুর আলী হাওলাদার 5 1728256250 গৗরীপুর
193 03790010608 19887911447000003 মাসাঃ ফরেদৗিছ ববী কুরিছয়া বগম সয়দ আঃ খােলক 5 1718827944 গৗরীপুর
194 03790011211 20007911447022877 শায়লা জামান সািহদা বগম আলী হােসন আকন 5 1797242870 গৗরীপুর
195 03790014680 19857911411818806 মাঃ ওবাইদুল হক নািছমা বগম মাঃ হমােয়ত উ ন হাওলাদার 5 1754132779 গৗরীপুর
196 03790014871 3305321634 আবুল হােসন মাসাঃ মিরয়ম বগম (আেমনা) আ সু ছালাম (শহীদুর রহমান) 5 1818634920 গৗরীপুর
197 03790016229 19727911447777068 মাঃ জিলল িসকদার আেরাব জান িবিব মহ ত আলী িসকদার 5 1761730484 গৗরীপুর
198 03790016249 20104791144710587 নুহাদ নাজিমন িমজানুর 5 1761871898 গৗরীপুর
199 03790016717 19587911447777200 আ লু হােমদ কুলছম িবিব তােছর উ ন 5 1703556882 গৗরীপুর
200 03790018144 19807911447779464 পন হালদার িকরন বালা সুধাং  হালদার 5 1719214424 গৗরীপুর
201 03790018367 19837911447776809 মাঃ দেলায়ার হােসন মৃতঃ আেলয়া বগম মাঃ মাজাে ল শরীফ 5 1759395472 গৗরীপুর
202 03790018368 19607911447776815 সিলম মৃতঃ সানাবান িবিব মৃতঃ ইমান উ ন ফরাজী 5 1733833604 গৗরীপুর
203 03790018370 19871592039718558 পারভীন মমতাজ বগম শহীদুল ইসলাম 5 1726283704 গৗরীপুর
204 03790018373 19747911447776642 মাসাঃ মেনায়ারা বগম মৃতঃ রােবয়া বগম মাঃ 5 1724221723 গৗরীপুর
205 03790018376 19737911447777188 আ সু ছালাম মতৃঃ জািমনা মতৃঃ আ লু হােসম 5 1775653800 গৗরীপুর
206 03790018377 19837911447000006 আবুল বসার মাসাঃ শািফয়া বগম মাঃ ম আলী খান 5 1737911307 গৗরীপুর
207 03790018380 19767911447776915 মাঃ িনজাম িসকদার মাছাঃ িপয়ারা বগম মাঃ সােবাদ িসকদার 5 1741483025 গৗরীপুর
208 03790018382 19587911447776181 মাঃ ম জবুর মু ী আ জেতান মৃতঃ সয়দ আলী 5 1749656488 গৗরীপুর
209 03790018383 19807911447776511 মাহা দ উ াহ শািহদা বগম আঃ ছালাম ডাকুয়া 5 1795124822 গৗরীপুর
210 03790018387 4152941904 িশপাতল হক হাওলাদার ছােলহা বগম আবদুল মাতােলব হাওলাদার 5 1991560622 গৗরীপুর
211 03790018389 19677911447777289 ফািতমা বগম হায়াতন নছা ইফতার উ ন খিলফা 5 1887713109 গৗরীপুর
212 03790018390 19697911447776931 মাঃ ইমাদুল হক তালুকদার মতৃঃ মাছাঃ ফােতমা মাঃ মাদাে র হােসন তালুকদার 5 1713954482 গৗরীপুর
213 03790018402 19757911447776237 হা ন হাওলাদার ছােহরা খাতন আ লু ম জদ 5 1774735484 গৗরীপুর
214 03790018403 19697911447776094 শাজাহান আি য়া খাতন আ লু আলী 5 1721978313 গৗরীপুর
215 03790018413 19637911447772270 আইউব আলী খান রিহমা িবিব আলকাজ উ ন খান 5 1725646653 গৗরীপুর
216 03790018414 2354112845 আবু তােহর বগম আ লু হক 5 1784892369 গৗরীপুর
217 03790002142 19471592039462639 মাঃ আবদুল হাকীম আকিলমা বগম হাজী িমরাজ উ ন 6 1736383546 গৗরীপুর
218 03790002143 19867911447778134 মিরয়াম বগম এলািচ বগম মাতাে র তালুকদার 6 1735676622 গৗরীপুর
219 03790002145 19897911447778754 রানু বগম রািহমা বগম আ লু মা ান হাওলাদার 6 1750161600 গৗরীপুর
220 03790002149 19537911447777666 জিলল মা া ময়ফুল িবিব ম জদ মা া 6 1736034040 গৗরীপুর
221 03790002457 19787911447777560 মাঃ হমায়ুন কিবর আি য়া মাঃ দাদন আলী ফিকর 6 1743794320 গৗরীপুর
222 03790002460 19977911447020487 মাঃ জেুয়ল হােসন মাসাঃ তাছিলমা বগম মাঃ হািনফ আকন 6 1712640512 গৗরীপুর
223 03790002465 19927911447000086 রােবয়া সাবিরন িলখন িমেসস রা জয়া বগম মাঃ সিলম হাওলাদার 6 1706682558 গৗরীপুর
224 03790002480 19627911447777937 িবলিকজ বগম হািলমা খাতন মাকেছদ হাওলাদার 6 1957729103 গৗরীপুর
225 03790002482 19502613869069371 মিরয়ম সানা ভান নছার উ ন 6 1740928656 গৗরীপুর
226 03790002499 19787911447777507 মাসাঃ কিহনুর বগম মােলকা বানু আঃ রব মা া 6 1711664305 গৗরীপুর
227 03790002602 20127911447104871 মাঃ ই ািহম রািবয়া বগম মাঃ পন মাত র 6 1778788955 গৗরীপুর
228 03790002639 19677911447778776 বাহাদুর হাওলাদার আিছয়া বগম আ রু রহমান হাং 6 1745464512 গৗরীপুর
229 03790002641 19877911447777945 িশিরন বগম আিমেরান নছা আবদুল মাতােলব হাওলাদার 6 1307955697 গৗরীপুর
230 03790002662 19807911447777730 তাসিলমা বগম আিমরন হােচন িব াস 6 1322123338 গৗরীপুর
231 03790002663 19637911447778043 নুর মহ াদ খিলফা চ নী িবিব হােছন খিলফা 6 1765295141 গৗরীপুর
232 03790002667 20017911447028161 সুমাইয়া সাবিরন মুনা সুমাইয়া সাবিরন মুনা রা জয়া বগম 6 1712138545 গৗরীপুর
233 03790003998 20027911447028080 আবুল কালাম ফরাজী হািফজা বগম মাঃ কাওছার ফরাজী 6 1725363104 গৗরীপুর
234 03790004045 19707911447777861 তহিমনা ছিফয়া আলতাফ হােসন িসকদার 6 1779386160 গৗরীপুর
235 03790004050 19637911447777657 মাঃ মিতয়ার রহমান আ জমন নছা আ লু হািমদ আকন 6 1928440609 গৗরীপুর
236 03790004714 20027911447019280 মাঃ হল আিমন সািহনুর কায়ছার ফরাজী 6 1704951960 গৗরীপুর
237 03790005757 20007911447026312 বাইয়া সারিমন িশলা রা জয়া বগম মাঃ সিলম হােসন 6 1756733879 গৗরীপুর
238 03790006130 20097911447024284 মাহামুদা রে ানা দুলাল খান 6 1318470578 গৗরীপুর
239 03790006266 19477911447777994 সািফয়া বগম হায়াতন ছা মাতাহার 6 1758003504 গৗরীপুর
240 03790006269 19607911447778160 মাকেসদ আলী খান রেবজান িবিব মাতাহার খান 6 1779357554 গৗরীপুর
241 03790006686 20150615443110892 আিমনুল ◌্িসলাম িশিরন আ ার আ লু আউয়াল 6 1740567986 গৗরীপুর
242 03790006703 20127911447101976 মিরয়ম আ ার আফেরাজা বগম মইনুল 6 1320882223 গৗরীপুর
243 03790006964 19887911447777992 মির ছােলহা বগম আবুল হােসন আকন 6 1771485400 গৗরীপুর
244 03790009762 19677911447107215 আনছার হাওলাদার নূরবানু নুরেমাহা দ 6 1994353490 গৗরীপুর
245 03790010410 19727911447778110 আলমগীর আকন ফেতমা বগম কােসম আকন 6 1750069017 গৗরীপুর
246 03790010578 19777911447778022 ফজলু মা া কুলসুম খিলল মা া 6 1639593548 গৗরীপুর
247 03790010930 19707911447778200 নুর জাহান বগম রািবয়া বগম আঃ আলী আকন 6 1789922133 গৗরীপুর
248 03790011700 19757911447780331 মাছাঃ মািহনুর আ ার মাছাঃ আেলয়া বগম মাঃ মাছেলম উ ন হাওলাদার 6 1706762234 গৗরীপুর
249 03790014857 19777911447778308 মাঃ িছ ক আকন বকুল মাজাফ্ফার আকন 6 1784875246 গৗরীপুর
250 03790014858 20057911447101704 মাঃ মা ফ আকন মায়া বগম হক আকন 6 1734539604 গৗরীপুর
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251 03790014861 19917911447104613 পাপির আ ার মাসাঃ তহািমনা বগম মাঃ মািনক বপারী 6 1320854651 গৗরীপুর
252 03790014870 20117911447108464 মাঃ হািফজরু রহমান মািহম মাসাঃ তাসিলমা বগম মাঃ নু ল ইসলাম আকন 6 1723194022 গৗরীপুর
253 03790014877 19617911447778334 আবদুর রিশদ বগম িবিব আ লু গিন হাওলাদার 6 1784421720 গৗরীপুর
254 03790015013 20187911447108765 জা াতল মাওয়া জািকয়া ফািতমা আ ার জািকর 6 1788939415 গৗরীপুর
255 03790015018 79114477781832536 আ লু মােলক হাওলাদার মৃতঃ মােজদা বগম মতৃঃ খিবর উ ন হাওলাদার 6 1785931546 গৗরীপুর
256 03790016155 19837911447779295 মাঃ নািছর হাওলাদার মাছাঃ রনু বগম মুজাে ল হক 6 1319604615 গৗরীপুর
257 03790016163 20047911447014241 নাজমুল হাসান সায়ান মাছাঃ সািনয়া বগম আঃ ছালাম হাওলাদার 6 1721657839 গৗরীপুর
258 03790016230 19557911447778877 আ লু মাতােলব বপারী কুলসুম বগম হােছনা বপারী 6 1611047863 গৗরীপুর
259 03790016716 20137911447101100 মিরয়ম সুলতানা মাহমুদা সাইফুল ইসলাম 6 1747213720 গৗরীপুর
260 03790017654 20072692002171125 মাঃ সািফন িসকদার সািনয়া আ ার মাঃ জেুয়ল িসকদার 6 1732040477 গৗরীপুর
261 03790018365 19987911447104627 মাঃ িশপন আকন ছােলহা বগম মাঃ আবুল হাসাইন আকন 6 1743997877 গৗরীপুর
262 03790018375 19782612980821887 মাঃ মাহফুজরু রহমান িমঠ মমতাজ বগম মাঃ আ লু মাতােলব মা া 6 1310953080 গৗরীপুর
263 03790018386 19777911447779299 িমনারা বগম বগম হােফজ হাং 6 1789117892 গৗরীপুর
264 03790018404 2354742500 সাহাগী আ ার ফিরদা বগম মাঃ ইউসুফ আলী হাওলাদার 6 1710700804 গৗরীপুর
265 03790018406 19827911447778095 শিহদুল ইসলাম আেনায়ারা বগম মাতােলব হাওলাদার 6 1744111901 গৗরীপুর
266 03790018733 20097911447021279 মাঃ রিন আকন রােকয়া বগম রিফকুল ইসলাম 6 1756751755 গৗরীপুর
267 03790018927 19747911447781670 মাইদুল ইসলাম খািদজা বগম মাসেলম উ ন হাং 6 1700592190 গৗরীপুর
268 03790018932 19966454086916000 রিহমা পািখ বগম দেলায়ার হােসন 6 1701946880 গৗরীপুর
269 03790019083 19677911447778318 আলাউ ন আকন মাসাঃ আেনায়ারা আঃ হািকম আকন 6 1763847014 গৗরীপুর
270 03790002022 19767911447779324 মাঃ আ লু লিতফ হাওলাদার আি য়া খাতন মাকেছদ আলী 7 1713959208 গৗরীপুর
271 03790002153 19887911447781366 মাহামুদা খানম িনপা মমতাজ বগম একরাম আলী খান 7 1780049848 গৗরীপুর
272 03790002163 19897911447000046 মাঃ সিলম আি য়া বগম মউেজ আলী হাওলাদার 7 1704029432 গৗরীপুর
273 03790002195 19837911447780292 খািদজা বগম মেনায়ারা কগম আ লু ছাবাহান মা া 7 1771046714 গৗরীপুর
274 03790002198 19787911447779348 বকুল বগম আি য়া খাতন আহা দ ফিকর 7 1782886758 গৗরীপুর
275 03790002200 19807911447780645 মাঃ আউয়াল ফরাজী মাছাঃ আেনায়ারা বগম আকা ার ফরাজী 7 1768762343 গৗরীপুর
276 03790002201 19821592039000462 মাঃ এমাদুল মা ফা বগম আবদুল আ জজ হাওলাদার 7 1319605430 গৗরীপুর
277 03790002444 19867911447780293 মাঃ বিশর মা া মেনায়ারা বগম আ ছু ছাবাহান মা া 7 1300406964 গৗরীপুর
278 03790002445 19707911447779439 মাঃ ইউনুছ আকন আেয়শা বগম আ াব আলী 7 1771887517 গৗরীপুর
279 03790002446 4179198496 নু বগম মাছাঃ আেনায়ারা বগম আঃ সােমদ জমা ার 7 1309166984 গৗরীপুর
280 03790002454 19877915843000034 মাসাঃ এিমলী ছতারা বগম মাঃ আ াব আলী সদার 7 1770607751 গৗরীপুর
281 03790002488 19852617695172348 মাঃ হল আমীন আকিলমা বগম মাঃ হমােয়ত উ ন 7 1729461845 গৗরীপুর
282 03790002489 20097911447012021 মাসাঃ সিলনা মাসাঃ িলিপ মাসাঃ িলিপ 7 1747276095 গৗরীপুর
283 03790002497 19687911447780543 মাঃ ওহাব আলী ফরাজী উদয়বানু হােমজ উ ন ফরাজী 7 1763906682 গৗরীপুর
284 03790002503 19727911447779436 আিমেরান নছা নুরভানু আঃ ছ ার ফরাঝী 7 1405130387 গৗরীপুর
285 03790002581 19767911447780528 মাঃ জািকর হােসন হরাতন নছা আইউব আলী হাওলাদার 7 1304276224 গৗরীপুর
286 03790002583 19617911447779988 মকবুল গাজী জেবেতান নছা মাহা দ গাজী 7 1306937080 গৗরীপুর
287 03790002586 19987911447022623 মাসাঃ রািহমা সােলহা বগম মাঃ আইউব আলী 7 1323786339 গৗরীপুর
288 03790002597 4652434251 নারগীছ হািলমা বগম আঃ রিশদ হাং 7 1799331941 গৗরীপুর
289 03790002600 20017911447010539 মাঃ আঃ রিহম গাজী মাসাঃ হািলমা বগম মাঃ মকবুল গাজী 7 1739510245 গৗরীপুর
290 03790002616 7805805780 মাঃ একুব আলী হাং শফািল বগম আঃ হক হাং 7 1300398042 গৗরীপুর
291 03790002637 19587911447780541 মাছাঃ রনু বগম সানাব আমেজদ িসকদার 7 1728208947 গৗরীপুর
292 03790002648 20087911447026363 আিমনুল ইসলাম রিহমা বগম মাঃ িলটন 7 1719152826 গৗরীপুর
293 03790004015 19827911447780448 উ ম হাওলাদার লাবন  রানী গৗরা  হাওলাদার 7 1775930987 গৗরীপুর
294 03790004029 19887911447101482 মাঃ হলাল হাওলাদার রওশনারা বগম আহ দ আলী হাওলাদার 7 1783725127 গৗরীপুর
295 03790004047 19687911447779333 মাঃ আেনায়ার হােসন কুলছম িবিব মাঃ আজাহার 7 1772285139 গৗরীপুর
296 03790004052 19737911447780044 আবুল বাসার মা া কিহনুর বগম নু ল ইসলাম মা া 7 1308604665 গৗরীপুর
297 03790004080 19807911447780529 হাওয়া নহা  বগম আ সু ছ ার হাওলাদার 7 1721387705 গৗরীপুর
298 03790005294 6888588941 মাঃ েবল খান মাসাঃ নুরনাহান বগম মাঃ জািকর খান 7 1725400206 গৗরীপুর
299 03790005563 19637911447780367 মেনায়ারা বগম রেবজান িবিব আ লু ম ান সওদাগার 7 1764914634 গৗরীপুর
300 03790005570 19887911447012841 আবু হািছব নু বগম মাকেছদ আলী 7 1746447024 গৗরীপুর
301 03790006126 20077911447018631 লািময়া খানম নািসমা বগম আবুল কালাম 7 1706864343 গৗরীপুর
302 03790006258 19807911447780105 মাঃ িছ ক হাওলাদার আলমতাজ অেহদ উ ন হাওলাদার 7 1766734476 গৗরীপুর
303 03790006278 19981518647007577 জানািক অ ার নাজমা আ ার আবু হািনফ 7 1780708324 গৗরীপুর
304 03790006803 20027911447107412 মাঃ আলী হােসন মাসাঃ হনা বগম মাসাঃ হনা বগম 7 1742402371 গৗরীপুর
305 03790006820 19687911447780406 তাছিলমা বগম মিরয়ম বগম আবুল কােসম হাওলাদার 7 1775930928 গৗরীপুর
306 03790007283 19787911447780894 মাছাঃ দুলু বগম ছতারা বগম মুনছর আলী দপাদার 7 1316350215 গৗরীপুর
307 03790008095 20007911447018659 ওবায়দুল হক সািহদা বগম মুনসুর আলী 7 1755481973 গৗরীপুর
308 03790008097 20097911447102965 সানালী খািদজা বগম জেুয়ল ফিকর 7 1955748917 গৗরীপুর
309 03790009824 19887911447779634 খাকন হাওলাদার ছােহলা বগম আঃ রব হাওলাদার 7 1782418355 গৗরীপুর
310 03790009827 20177911447108422 মিরয়ম সিনয়া বগম লাল চাদ সরদার 7 1308681261 গৗরীপুর
311 03790010407 19687911447779431 কিরমন নছা র ভানু লহাজ ীন সরদার 7 1763351395 গৗরীপুর
312 03790010408 19457911447781003 আ লু হক হাওলাদার কুরজান বগম হােমজ উ ন হাওলাদার 7 1794568011 গৗরীপুর
313 03790010420 19667911447780807 মাঃ সিলম সরদার মাসাঃ সােলহা বগম আঃ ম জদ সরদার 7 1763847002 গৗরীপুর
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314 03790010445 4654126939 নাজমা জােবদা বগম মাঃ লাল িময়া িসকদার 7 1726731987 গৗরীপুর
315 03790010459 19847911447105332 লাকমান সরদার সােলহা বগম আঃ ম জদ সরদার 7 1756355860 গৗরীপুর
316 03790012698 20147911447108717 শা র সাথী ◌ আ ার সুমন গাজী 7 1820896636 গৗরীপুর
317 03790014677 19707911447779501 ক না বগম আকিলমা বগম আঃ রহমান শখ 7 1754053076 গৗরীপুর
318 03790014678 19597911447779306 আঃ রিশদ শরীফ আি য়া খাতন জয়ন ন শরীফ 7 1777869562 গৗরীপুর
319 03790014682 19837911447780497 মাঃ খিলল শফালী বগম আ রু জ ার হাওলাদার 7 1784103204 গৗরীপুর
320 03790014683 19937911447000003 মাঃ ব াল হাওলাদার মাসাঃ কুলসুম বগম আজাহার হাওলাদার 7 1780466886 গৗরীপুর
321 03790014693 19837911447779302 রানী বগম আেয়শা বগম কা ন আলী 7 1729856360 গৗরীপুর
322 03790014863 19637911447779386 মাঃ জািকর হােসন খান িছ কুন নছা আঃ কােদর খান 7 1746711199 গৗরীপুর
323 03790014878 19577911447779865 মাঃ সিলম হাওলাদার মাসাঃ আি য়া খানম আঃ ছামাদ হাওলাদার 7 1756927428 গৗরীপুর
324 03790016159 1958255588 িমস হািস আ ার মাসাঃ মেনায়ারা বগম মাঃ ছাবাহান মা া 7 1758759645 গৗরীপুর
325 03790016248 19747911447020512 ইউনুস ময়ফুল মদন 7 1749325669 গৗরীপুর
326 03790018371 19707911447779356 মাঃ শিহদুল হক রািবয়া খাতন মৃতঃ িসরাজলু হক 7 1743998910 গৗরীপুর
327 03790018374 20117911447107120 রািকব এিরন বগম মাঃ িরপন সরদার 7 1609550802 গৗরীপুর
328 03790018416 20077911447021993 মাসাঃ সািদয়া আ ার মাসাঃ লাইজ ু বগম মাঃ ফা ক হাওলাদার 7 1720188179 গৗরীপুর
329 03790018417 19717911447776512 মাঃ দেলায়ার মেমাতাজ মাঃ তাফাে ল হােসন ফিকর 7 1725400247 গৗরীপুর
330 03790018941 6902380788 হািববা মমতাজ মাফা ল খান 7 1302694585 গৗরীপুর
331 03790018942 19897911447776584 িলিপ িপয়ারা বগম আ রু রা াক খিলফা 7 1796444905 গৗরীপুর
332 03790002140 19617911447782137 কা ন চৗধুরী ফুলু বগম এজাহার চৗধুরী 8 1609948824 গৗরীপুর
333 03790002144 19834218427473555 মাসাঃ আকিলমা বগম চােমিল বগম করামত আলী সরদার 8 1735983741 গৗরীপুর
334 03790002155 19767911447781495 মাঃ সাহাবু ন নুরজাহান বগম ইয়াকব আলী 8 1716781479 গৗরীপুর
335 03790002161 19597911447781093 িমলন রানী মাত ীিন রানী গেনশ চ  হালদার 8 1854529065 গৗরীপুর
336 03790002162 19887911447000021 আ রু রিহম হাওলাদার কুলসুম বগম নুরেমাহা দ হাওলাদার 8 1724890439 গৗরীপুর
337 03790002199 19817911447781504 আবুল কালাম পাড় জহরা বগম মাঃ মাবােরক আলী পাড় 8 1712674316 গৗরীপুর
338 03790002203 19687911447781799 আ সু ছালাম গাজী মাসাঃ জয়নব িবিব মাছেলম গাজী 8 1734620979 গৗরীপুর
339 03790002205 19657911447781044 ী ল ন চ  ঘরামী সুখী রানী নগর বাসী 8 1713951029 গৗরীপুর
340 03790002483 19877911411806542 খািদজা বগম সুিম পারিভন বগম মাঃ কওছার আলী 8 1780986972 গৗরীপুর
341 03790002494 20057911447105167 মাঃ মািনক িময়া সাহানা বগম মিনর হােসন 8 1721812711 গৗরীপুর
342 03790002495 19637911447781316 মাঃ িফেরাজ সওদাগর িফেরাজা বগম ইয়ািছন সওদাগর 8 1789853859 গৗরীপুর
343 03790002578 19887911447000036 মাসাঃ জসিমন বগম মামাঃ সয়দুে ছা মাঃ আলী আহ দ 8 1728965597 গৗরীপুর
344 03790002592 19887911447781816 মাছাঃ লাইজ ুআকতার মাছাঃ তাছিলমা বগম মাঃ হািবব গাজী 8 1735203385 গৗরীপুর
345 03790002608 19672610413987465 আ সু সালাম সূরজ ুবান মাখেলছ গা জ 8 1311647456 গৗরীপুর
346 03790002619 20047911447101464 মাঃ রা  গাজী ির জয়া বগম বাবুল গাজী 8 1302694207 গৗরীপুর
347 03790002633 19697911447781163 গীতা রাণী কুসুম রাণী মাধব চ  সাধক 8 1733978188 গৗরীপুর
348 03790002647 19777911447781157 া রানী া রানী মেনার ন িসকারী 8 1635697747 গৗরীপুর
349 03790002661 20037911447107246 আকাশ রেহনা বগম মাঃ দেলাযার হােসন 8 1780200587 গৗরীপুর
350 03790002669 20107911447104058 মাঃ নয়ন চৗধুরী মাসাঃ নাজমা বগম মাঃ সিলম চৗধুরী 8 1749543879 গৗরীপুর
351 03790002672 20077911447086394 মাসাঃ তামা া আ ার মাসাঃ িলজা বগম মাঃ সিলম চৗধুরী 8 1843963104 গৗরীপুর
352 03790004011 19773323019554156 মাঃ লাকমান মাসাঃ কুসুম বগম মতলব হাওলাদার 8 1775489356 গৗরীপুর
353 03790004078 19587911447781880 মাঃ মাবারক আলী হাওলাদার হািলেমান বগম মাকেছদ আলী হাওলাদার 8 1741500024 গৗরীপুর
354 03790004208 5066764126 ছাবিরনা ইয়াসমীন মৗ খািদজা পারভীন মালা আলমগীর হােসন 8 1778773494 গৗরীপুর
355 03790005603 20137911447152517 জনুাইদ সািবনা কালাম গাজী 8 1753209571 গৗরীপুর
356 03790005604 19731592039239802 বলােয়ত িবলিকছ বগম গিন খিলফা 8 1747168179 গৗরীপুর
357 03790006236 20077911447101306 িসয়াম রেকেসানা বগম বলােয়ট হােসন 8 1711580625 গৗরীপুর
358 03790006279 20117911447105088 সুমন িশিরন বগম জািম ল ইসলাম 8 1855703076 গৗরীপুর
359 03790006285 19777911447782255 মাঃ নািসর হাওলাদার রােকয়া বগম মনা ফরাজী 8 1310877662 গৗরীপুর
360 03790007884 19977911447027726 মাঃ মুরাদ মাসাঃ লাইলী বগম মাঃ আবদুর রহমান 8 1309389426 গৗরীপুর
361 03790007885 20077911447108657 ইয়াসিমন মাছাঃ রািহমা মাঃ ইসমাইল হােসন পাড় 8 1738953013 গৗরীপুর
362 03790008100 19997911447780529 ই াহীম সতারা বগম আঃ খােলক 8 1777910127 গৗরীপুর
363 03790008498 19737911447781375 মাঃ সােহব আলী স প জান হােফজ হাওলাদার 8 1323786650 গৗরীপুর
364 03790008515 20067911447101600 লািময়া আ ার হাওয়া বগম জাহাংগীর হােসন 8 1701870747 গৗরীপুর
365 03790009399 19951518647100294 নািছমা আ ার তাসিলমা বগম মাঃ আলমগীর হােসন 8 1318470416 গৗরীপুর
366 03790009419 20157911447105687 বুশরা লাইলী আ ার মাঃ খিললুর রহমান 8 1757499967 গৗরীপুর
367 03790009420 20167911447104994 মাঃ আয়াত শািহন সুলতানা মাঃ মাহাবুবুর রহমান 8 1725825756 গৗরীপুর
368 03790009630 19907911447108712 ব াল বপারী ছােরহা বগম জয়নাল বপারী 8 1709411191 গৗরীপুর
369 03790009829 19827911447783403 মাঃ িশমুল মাছাঃ ফািতমা মাঃ ই ািহম খান 8 1750149035 গৗরীপুর
370 03790009831 19797911447781977 গা জ এনােয়ত কিবর আিছয়া বগম আ রু রিশদ গাজী 8 1755233898 গৗরীপুর
371 03790010403 20067911447102500 মাঃ নাস াহ শরীফ নাজমু আ ার মাঃ িমজানুর রহমান 8 1721297651 গৗরীপুর
372 03790010414 19851595512409829 মাঃ আবুল কালাম হািলমা বগম সাহরাব হােসন হাওলাদার 8 1751777403 গৗরীপুর
373 03790010417 19587911447781740 মাঃ মুনসুর আলী খান মােলকা িববী কিরম খান 8 1741500029 গৗরীপুর
374 03790010440 19574717513605626 ছতারা বগম রেহমুন নছা হােতম হাওলাদার 8 1766827843 গৗরীপুর
375 03790010450 19667911447781718 মাছাঃ মমতাজ বগম আিছমন িবিব ওয়ােরছ আলী হাওলাদার 8 1779452482 গৗরীপুর
376 03790010763 19867911447104706 রশমা আ ার সািহদা সুলতান মু ী 8 1724376918 গৗরীপুর
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377 03790010772 19637911447781242 রানী সরকার সুকুমারী ভূবন বপারী 8 1828498585 গৗরীপুর
378 03790014859 19840418535608988 মাসাঃ সুিম বগম মাসাঃ সিলনা মাঃ দেলায়ার হােসন 8 1777947449 গৗরীপুর
379 03790014860 19472695046973504 মাঃ আ লু বারী হাওলাদার মািমনা খাতন মনহাজ উ ীন হাওলাদার 8 1714539188 গৗরীপুর
380 03790014876 19877911447782184 মাঃ ফরহাদ লাভলী বগম আ রু রহমান বপারী 8 1706788584 গৗরীপুর
381 03790016404 19487911447781372 মাঃ আশরাফ আলী হাওলাদার হােজরা বগম হােফজউ ীন হাওলাদার 8 1794606250 গৗরীপুর
382 03790017417 20037911447020796 তান জলা খুরিশদা ব াল 8 1749721519 গৗরীপুর
383 03790018143 19767911447783249 মাঃ বলােয়ত খান সতারা বগম সুলতান খান 8 1309389424 গৗরীপুর
384 03790018394 19687911447781949 হািলমা বগম আেমনা বগম জ াত আলী 8 1720832576 গৗরীপুর
385 03790018395 19847911447111201 মাঃ সািকল রহমান মেনায়ারা বগম মাঃ সাইদুর রহমান 8 1318511553 গৗরীপুর
386 03790018407 19777911447101502 মােলক শহরবানু গফুর হাং 8 1319605217 গৗরীপুর
387 03790018408 19677911447782322 এিমিল বগম রােবয়া হািবব বপারী 8 1784314968 গৗরীপুর
388 03790018768 4652441892 িলজা আ ার িপয়ারা বগম মাঃ নু ল ইসলাম 8 1317294601 গৗরীপুর
389 03790001898 19847911447782841 মাঃ আছাদুল হক মাছাঃ জােমলা বগম মাঃ আ লু হািমদ হাওলাদার 9 1704916104 গৗরীপুর
390 03790001902 19727911447783945 মাঃ িমজানুর রহমান হাওলাদার মাছাঃ িফেরাজ বগম মাঃ ম আলী হাওলাদার 9 1742561632 গৗরীপুর
391 03790001904 19897911447000037 মাঃ ফিরদ মৃধা মাসাঃ রওশনারা বগম মাঃ আঃ বােরক মৃধা 9 1751707153 গৗরীপুর
392 03790002146 19727911447783656 মাঃ আবুল হােসন হাওলাদার মাছাঃ ছিপয়া বগম মাঃ কা ন আলী হাওলাদার 9 1323627002 গৗরীপুর
393 03790002148 19877911447783765 মাছাঃ িশিরন মাছাঃ হােমতন নছা মাঃ সাইদ আলী 9 1740103449 গৗরীপুর
394 03790002157 1504092493 মাঃ সাবু মাসাঃ নাজমা বগম মাঃ শাহ আলম 9 1764908545 গৗরীপুর
395 03790002160 19827911447782787 মাঃ নািছর মাছাঃ মাহমুদা বগম মাঃ মৗজালী হাওলাদার 9 1782028221 গৗরীপুর
396 03790002166 19677911447784183 মাঃ দুলাল হাওলাদার মাছাঃ জিরনা বগম মাঃ নুরমহ াদ হাওলাদার 9 1322122849 গৗরীপুর
397 03790002190 19887911447784207 মাঃ দেলায়ার হােসন হাওলাদার মাছাঃ জাহানারা বগম আ লু কােদর হাওলাদার 9 1778159628 গৗরীপুর
398 03790002191 19927911447000107 িমস লাইজ ুআ ার মাসাঃ সিলনা আকতার িলিল মাঃ সাহরাব হােসন 9 1765101713 গৗরীপুর
399 03790002202 19870414723000054 মাঃ িছ কুর রহমান ফিকর মাসাঃ আি য়া বগম মাঃ গে র আলী ফিকর 9 1770369088 গৗরীপুর
400 03790002490 19607911447783379 মাঃ মািনক ফিকর আি য়া বগম গে র আলী ফিকর 9 1721164516 গৗরীপুর
401 03790002612 19997911447027483 মাঃ সািকব হাওলাদার নাজমা বগম আঃ ছােলক হাওলাদার 9 1725926815 গৗরীপুর
402 03790002658 20107911447102759 মাঃ তানিভর মাহমুদ কাম ন নাহার কিল আবু মুসা 9 1782028874 গৗরীপুর
403 03790004000 20057911447104166 মাসাঃ আসমা আ ার মাসাঃ শািহনুর বগম মাঃ িছ কুর রহমান 9 1789150173 গৗরীপুর
404 03790004025 19787911447782537 মাসাঃ রােহলা বগম মাসাঃ আেলয়া বগম মাঃ ছ  ুতালুকদার 9 1300694276 গৗরীপুর
405 03790004033 20007911447000237 মাঃ আ রু রা াক রােহলা বগম মাঃ আবুল কালাম 9 1823371307 গৗরীপুর
406 03790004048 4602833727 মাঃ জাহা ীর রনু বগম মাঃ খােদম আিল 9 1703148225 গৗরীপুর
407 03790004056 19677911447783595 মাঃ ইউসুফ আলী হাওলাদার মাছাঃ আিমনা খাতন মাঃ মাহা দ আলী হাওলাদার 9 1737994019 গৗরীপুর
408 03790004058 19597911447783951 মাঃ আ রু রহমান হাওলাদার হােচন বানু খােদম হাওলাদার 9 1759077622 গৗরীপুর
409 03790004062 20107911447101524 রিবউল হাওলাদার মাসাঃ িব বগম মাঃ বিশর হাওলাদার 9 1703695458 গৗরীপুর
410 03790004566 19557911447783394 মাঃ ছাহরাপ হােসন শাহাবানু মাকেলজ উ ন হাওলাদার 9 1719968168 গৗরীপুর
411 03790005706 19817911447027491 পা ল বগম জাহানারা বগম আঃ কােদর মা া 9 1738055806 গৗরীপুর
412 03790006141 9161770335 মাঃ ছিগর চা  বগম মাঃ হািমদ নয়া 9 1703144908 গৗরীপুর
413 03790006708 19677911447783660 মাছাঃ িপয়ারা বগম মাছাঃ হােজরা বগম মাঃ আ লু ম জদ হাওলাদার 9 1788276991 গৗরীপুর
414 03790006710 19677911447783762 হেলনা খাতন আেমনা খাতন সােহব আলী 9 1753329022 গৗরীপুর
415 03790006809 19657911447000005 মাসাঃ জাহানারা বগম সরবানু মাঃ তােহর উ ন 9 1726569499 গৗরীপুর
416 03790006812 20067911447101480 এমরান সালমা এমাদুল 9 1302633939 গৗরীপুর
417 03790006825 19847911447782719 মাঃ আ াছ উ ন মাসাঃ িপয়ারা বগম মাঃ মৗেজ আলী হাওলাদার 9 1732086769 গৗরীপুর
418 03790007266 19907911447000267 রওশনা মাসাঃ আয়শা বগম মতৃ মতেলব িসকদার 9 1305741806 গৗরীপুর
419 03790007271 19877911447024488 মাঃ সা াম শিরফ মাসাঃ খািদজা বগম মাঃ সুলতান শিরফ 9 1778159623 গৗরীপুর
420 03790007273 6458059687 মাঃ শামীম হাওলাদার মাসাঃ জাহানারা বগম মাঃ দুলাল হাওলাদার 9 1885218582 গৗরীপুর
421 03790007286 20017911447003456 তাছিনমুল ইসলাম হাসেনয়ারা এে ল ইসলাম 9 1742037524 গৗরীপুর
422 03790009590 19627911447000003 মৗেজ আলী সানা ব কােদর 9 1775278514 গৗরীপুর
423 03790009778 19597911447782677 মাঃ আ লু খােলক ফিকর রােবয়া বগম তানেজর আলী ফিকর 9 1323988807 গৗরীপুর
424 03790010451 19577911447784084 মাঃ সুলতান পাহলান সানাবান মা ার আলী পাহলান 9 1723579627 গৗরীপুর
425 03790011798 20027911447108615 আবুল বশার হায়াতন নছা মৃতঃ র ন শরীফ 9 1756487743 গৗরীপুর
426 03790014467 19597911447783778 মাঃ তাফাে ল হাওলাদার নুরজাহান মিমনউ ন হাওলাদার 9 1763808209 গৗরীপুর
427 03790014684 19997911447025900 জসিমন িনলুফা বগম বাবুল শরীফ 9 1764849026 গৗরীপুর
428 03790014866 19777911447783125 মাঃ পলাশ হাওলাদার মাছাঃ লালমিত বগম মাঃ ইসমাইল হাওলাদার 9 1778738778 গৗরীপুর
429 03790014879 19547911447000004 মাঃ আ লু খােলক হাওলাদার মাসাঃ মিকমুন নছা মাঃ হােমদ হাওলাদার 9 1741308659 গৗরীপুর
430 03790014880 3742386265 মাঃ মিহদুল ইসলাম মাসাঃ নু াহার বগম মাঃ জািকর হােসন 9 1782105630 গৗরীপুর
431 03790016082 4609205374 মাঃ নজ ল ইসলাম শাবাতন নছা মাঃ আবদুল হক 9 1716026122 গৗরীপুর
432 03790016169 19807911447781676 মাঃ শিহদুল ইসলাম মাসাঃ সামসুন নাহার হাওলাদার মনসুর আলী 9 1716221102 গৗরীপুর
433 03790016171 19897911447782229 মাঃ িশমুল রে ানা নুর মাহা দ 9 1742430736 গৗরীপুর
434 03790016468 8686196323 মাসাঃ হািচনা বগম জয়নব িবিব আঃ আ জজ মা া 9 1783702430 গৗরীপুর
435 03790018369 19727911447782540 িফেরাজা বগম বনফুল বগম মাঃ মদন গা জ 9 1793983777 গৗরীপুর
436 03790018409 19577911774836830 জাহানারা বগম আয়শা বগম জালাল উ ন ফরাজী 9 1788648366 গৗরীপুর
437 03790018410 20097911447103877 মাঃ আ ু াহ আল মামুন হেলনা বগম মাঃ আ লু আিলম মু ী 9 1775187069 গৗরীপুর
438 03790018411 19687911447781742 মাসাঃ ফিরদা বগম মাসাঃ আয়শা খাতন মাঃ 9 1741874716 গৗরীপুর
439 03790018412 19687911447783280 ছােমদ ছিপয়া বগম ছনু খান 9 1789245609 গৗরীপুর
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440 03790018415 20037911447024109 সািবনা ইয়াসিমন জাহানারা দুলাল হাওলাদার 9 1310217946 গৗরীপুর
441 03790018767 19587914477825530 মাঃ ইউসুফ আলী আকন মতৃঃ আিছয়া বগম মতৃঃ মাকেলজ উ ন আকন 9 1743721550 গৗরীপুর
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িমক ন র উপকারেভাগীর ID উপকারেভাগীর NID/BRIS উপকারেভাগীর নাম মাতার নাম িপতার নাম ওয়াড ব াংক একাউ  না ার ইউিনয়ন

1 03790002515 19407911483785769 নূ ল হক িব াস সেরাজান করম আলী িব াস 1 1742443421 তিলখািল
2 03790002516 19657911483000002 মাঃ সােহব আলী মাসাঃ ফুলবানু মাঃ নছার সরদার 1 1715028603 তিলখািল
3 03790002517 19747911483785179 মাঃ ফারকান হাওলাদার মাছাঃ আেমনা খাতন মাঃ শামেসল হক হাওলাদার 1 1749792591 তিলখািল
4 03790002518 20017911483020599 পিপ রানী গালািপ রানী িহের নাথ িমি 1 1781930357 তিলখািল
5 03790002519 19657911483786287 মাঃ চান িমঞা হাওলাদার মাসাঃ সুিফয়া বগম আ লু লিতফ হাওলাদার 1 1740748708 তিলখািল
6 03790002521 19367911483785357 মাঃ ফা ক হােসন হাওলাদার কুলসুম বগম মিমন উ ন হাওলাদার 1 1742993560 তিলখািল
7 03790002522 19887911483786389 মাঃ ই াহীম ফরাজী মাসাঃ সােকরা বগম ম আলী ফরাজী 1 1707762874 তিলখািল
8 03790002525 20067914862040985 মাসা: শািকলা (জসিমন) মমতাজ বগম মা: আ: ছ ার 1 1750111652 তিলখািল
9 03790002527 19487911483786089 মাঃ সুলতান খান জীবন নছা আবুল কােসম আলী 1 1774761220 তিলখািল
10 03790002529 20007914832030489 মা: মাসুম ফিরদা আ: ছ ার 1 1728206272 তিলখািল
11 03790002534 19737911483785063 মাঃ মাশােরফ শখ মাসাঃ জিমলা বগম এলফাজ উ ীন শখ 1 1304134777 তিলখািল
12 03790002537 20047911483022772 মাসা: সুিখ আ ার মাসা: িবথী বগম মা: ফারকান হাং 1 1765763307 তিলখািল
13 03790002541 20037911459102479 মা: নাঈম মাসা: হনুফা বগম মা: কাওছার ফরাজী 1 1734757800 তিলখািল
14 03790002544 19537911483785589 মাঃ সুলতান আকন লাল ব  বগম হােশম আলী আকন 1 1744234788 তিলখািল
15 03790002546 20117911483105952 মা: হাসান সািনয়া খাতন মা: সুমন 1 1969775064 তিলখািল
16 03790003892 19657911483000003 মাঃ এছমাইল হােসন রািহমা আ রু রা াক িসকদার 1 1727389023 তিলখািল
17 03790004264 19737911483785848 মাঃ মা ফা মাত ার মাসাঃ আেমনা বগম আঃ আ জজ মাত র 1 1925299609 তিলখািল
18 03790004266 19617911483785832 আ লু জিলল মাত র মাসাঃ আেমনা বগম আ লু আ জজ মাত র 1 1793363341 তিলখািল
19 03790004267 20077914830224005 িম ান এিমিল বগম আবুল বাসার 1 1308681470 তিলখািল
20 03790004662 20077914830226366 ম জবুল হক জাহানারা ওিহদুল 1 1725067693 তিলখািল
21 03790004664 19947911483000012 মাঃ ছিগর হােসন িমনারা বগম মাঃ আঃ জিলল 1 1759089953 তিলখািল
22 03790004665 19657911483785925 মাঃ হা ন হাওলাদার মাসাঃ খয় নেনছা আ লু গিন হাওলাদার 1 1741963534 তিলখািল
23 03790004666 20127911483102766 মা: সািকল আহে দ মাসা: রানী বগম মা; ইউনুচ হাওলাদার 1 1725026744 তিলখািল
24 03790004667 19657911483785208 আবুল কালাম িসকদার মাসাঃ ফুলব  বগম জ াত আলী িশকদার 1 1782250300 তিলখািল
25 03790004668 19487911483785509 মাঃ রিশদ কাজী ম জেতাে ছা আছমত আিল কাজী 1 1739996685 তিলখািল
26 03790004669 20027914830201128 মা: লাকমান তাসিলমা বগম মা: ই াহীম 1 1304827440 তিলখািল
27 03790004670 7773971838 িমস সািবনা বগম মায়া বগম মাঃ ফিরদ হাওলাদার 1 1781937005 তিলখািল
28 03790005808 19637911483785785 মাঃ বাদশা আকন হায়ােতান নছা নােজম আকন 1 1741679773 তিলখািল
29 03790005809 19997914830206511 মা: রািকব িসকদার রািহমা বগম কিবর হােসন 1 1733422156 তিলখািল
30 03790005810 19857911483024139 পেরশ চ  দাস কৃ  কা  দাস িনবা রানী 1 1322649261 তিলখািল
31 03790005811 19767911483024138 িবনয় চ  দাস িনবা রানী কৃ  কা  দাস 1 1791290892 তিলখািল
32 03790005812 19807914830213511 মাসা: মাহাফুজা বগম লাইলী বগম মা: ফজলুল হক 1 1757323802 তিলখািল
33 03790007091 19617911483785158 মাঃ সতম আলী হাওলাদার ফুলেমেহর িবিব কােছম আলী হাওলাদার 1 1742063676 তিলখািল
34 03790007121 19657911483785884 মাসাঃ লাইলী বগম শাহ ভানু মাঃ আ াব আলী 1 1320446168 তিলখািল
35 03790007122 19607911483785121 মাছাঃ কুলসুম বগম মাছাঃ আেনায়ারা বগম মাঃ আ লু হািকম মা া 1 1713950345 তিলখািল
36 03790007123 19707911483785124 মাসাঃ পিরেতান বগম মাসাঃ রােকয়া বগম মাঃ আতাহার আলী হাওলাদার 1 1321915407 তিলখািল
37 03790010774 3762861122 মাসাঃ রেহনা সােলহা বগম মাহা দ মা ঝ 1 1321934881 তিলখািল
38 03790010775 19841592039496484 মাঃ জাহা ীর হাওলাদার রওশানা বগম আ লু হাই হাওলাদার 1 1759665030 তিলখািল
39 03790014920 19737911483786010 িবপুল চ  শীল বকুলী রানী িবিপন িবহারী শীল 1 1758414113 তিলখািল
40 03790014921 19557911483785778 মাঃ শাহ আলম মাত ার মাছাঃ রািহমা খাতন মাঃ ওয়ােজদ আলী মাত ার 1 1786109790 তিলখািল
41 03790014922 19737911483785830 মাঃ হািবব মাত র মাসাঃ জয়নব িবিব মাঃ আমেজদ মাত র 1 1911031628 তিলখািল
42 03790014923 19877911483785281 মাঃ মামুন কিহনুর বগম আ লু রিশদ হাওলাদার 1 1730126322 তিলখািল
43 03790014924 6452371872 মাঃ সুজন মাছাঃ তাছিলমা বগম মাঃ ম জবুর রহমান 1 1787183869 তিলখািল
44 03790014925 19677911483786353 মাঃ ইি স হাওলাদার মাছাঃ নজবুান নছা মাঃ আঃ কােদর হাওলাদার 1 1736069201 তিলখািল
45 03790016972 19777911483785046 আবদুল হািলম হােজরা বগম আঃ রিহম 1 1313936188 তিলখািল
46 03790016973 19847911483784905 মাঃ আ াস হােসন মাসাঃ দেলায়ারা বগম আঃ হািকম হাওলাদার 1 1797539447 তিলখািল
47 03790016974 19687911483787801 রা জয়া খাতন রিহমা খাতন শিফজ উ ন হাওলাদার 1 1994934922 তিলখািল
48 03790016985 19837911483784814 খািদজা বগম আেলয়া বগম ম জদ কািরকর 1 1733291666 তিলখািল
49 03790017020 19637911483785210 মাঃ আলাউ ীন হাওলাদার মানব  বগম আলকাজ উ ীন হাওলাদার 1 1745060313 তিলখািল
50 03790017021 19587911483785799 মাঃ ইউনুচ িসকদার কুলসুম িবিব আ াব আলী 1 1747328136 তিলখািল
51 03790017090 20067911483107600 মাঃ রিবউল শািহদা মাঃ জািকর 1 1795119896 তিলখািল
52 03790017091 19847911483784576 মাঃ দেলায়ার হােসন রািড় সুিফয়া খাতন মতৃ আহ দ রািড় 1 1706405949 তিলখািল
53 03790017092 19847911483024100 ছালায়মান এেলম ব ছাবাহান ফরাজী 1 1839242063 তিলখািল
54 03790018443 1961828264 মাসাঃ তাছিলমা আ ার মাসাঃ সুিফয়া বগম মাঃ নািসর আকন 1 1306349144 তিলখািল
55 03790002554 19537911483787074 মাসাঃ জি লা খাতন মাসাঃ সহাভানু িবিব মিমন উ ীন হাওলাদার 2 1321916048 তিলখািল
56 03790002555 19607911483000005 মাসাঃ নুরজাহান বগম আয়ফূল িবিব আ জজ খা 2 1775665482 তিলখািল
57 03790002557 20017914831865454 মাসা: ফািতমা আ ার মােজদা বগম মা: সুলতান হাং 2 1322383942 তিলখািল
58 03790002559 6905817406 মেহদী হাসান িদপু মােজদা বগম দেলায়ার হােসন 2 1735933812 তিলখািল
59 03790002561 20177911483103352 রািফ মাসা: রশমা মা: আেনায়ার খান 2 1746529085 তিলখািল
60 03790002584 19637911483784804 মাঃ আ লু হাই ফুল বানু আঃ রিশদ খা 2 1749170118 তিলখািল
61 03790002599 20157911483104914 মা: ওমর মাসা: নাসিরন আ ার শাহাদাৎ 2 1731957487 তিলখািল
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62 03790002604 19687911483786548 মাঃ শিহদুল ইসলাম িসকদার মাসা ফািতমা বগম আঃ আ জজ িসকদার 2 1753232993 তিলখািল
63 03790002609 20120418591107007 জা াতল আছমা বগম আ: রা াক 2 1302694533 তিলখািল
64 03790002615 20137911483102418 মিহমা আ ার মাসা: তা জনুর বগম মা: জামাল হােসন ফরাজী 2 1920458108 তিলখািল
65 03790002621 19907911483000181 মী আ ার জাহানারা বগম আ লু লিতফ হাওলাদার 2 1734550078 তিলখািল
66 03790002625 19576715837392229 মাঃ দেলায়ার হােজরা তজমু ন 2 1786109775 তিলখািল
67 03790002630 19937911483025902 নু বগম লাল মিত মা: হােসম হাং 2 1322691637 তিলখািল
68 03790003928 19887911483000033 মাঃ জিহ ল হাওলাদার মাসাঃ চান ব  বগম মাঃ আ লু হাক হাওলাদার 2 1987484817 তিলখািল
69 03790003930 19557911483787435 মাঃ ইউনুস হাওলাদার মাছাঃ রিহমন নছা কােশম হাওলাদার 2 1955117224 তিলখািল
70 03790003933 20047914830198634 মা: মাসুদ খান রখা বগম মা: সিলম খান 2 1719568071 তিলখািল
71 03790004673 19687911483787269 জাহানারা বগম রােবয়া বগম মাজাহার আলী হাওলাদার 2 1727841891 তিলখািল
72 03790004674 20117911483103066 মা: সাইদুর রহমান হাওয়া বগম মা: রিফকুল ইসলাম 2 1757439072 তিলখািল
73 03790004685 19857911483787573 মাছাঃ িশমু বগম মাসাঃ কিহনুর বগম মাঃ হািববুর রহমান 2 1781930047 তিলখািল
74 03790004687 19687911483786513 মাছাঃ মােজদা বগম ির জয়া বগম সকা ার হাওলাদার 2 1741665394 তিলখািল
75 03790004688 19857911483787001 মাঃ আবদুস ছালাম ফরাজী আেমনা বগম আবদুল আ জজ ফরাজী 2 1719935733 তিলখািল
76 03790004689 4202390219 নজ ল ইসলাম ছােলহা নািসর উ ন 2 1315321152 তিলখািল
77 03790004691 19707911483788610 হািচনা বগম নয়াব  বগম সিফজ উ ন হাওলাদার 2 1781931043 তিলখািল
78 03790005813 20177911483106485 মাসা: িমম সফালী বগম মা; জয়াউল হাসাইন খান 2 1731647894 তিলখািল
79 03790005814 19987914831896888 মাসা: মিন আ ার মাসা: রা জয়া খাতন জাহা ীর 2 1795720109 তিলখািল
80 03790007139 19587911483787855 মাঃ ছয়দ আলী খা ঁ হােজরা বগম ইমাম ন খা ঁ 2 1777572344 তিলখািল
81 03790007140 19807911483787442 মাঃ সােকর কাজী আয়শা বগম মাঃ ছাহরাফ কাজী 2 1723377633 তিলখািল
82 03790010783 19847914831879285 মাসা: রােবয়া আ ার মাসা: মাকসুদা খানম মা: শাহ আলম হাওলাদার 2 1703367866 তিলখািল
83 03790014926 20067911483100873 িব পারিবন িমরাজ িসকদার 2 1786119528 তিলখািল
84 03790014928 19637911483786894 মাতােলব মাত র ফুল ব কােছম আলী 2 1721347495 তিলখািল
85 03790014929 20137911483106443 মাঃ মুিমন মাসাঃ সুিখ আ ার মেহিদ হাসান িদপু 2 1312585507 তিলখািল
86 03790014930 19887911483786888 মাঃ িরপন হাওলাদার মাছাঃ সতারা বগম মাঃ শাহজাহান হাওলাদার 2 1734404924 তিলখািল
87 03790014931 19637911483786535 মাঃ মজবা উ ন হাওলাদার জয়নব িবিব ইউছব আলী হাওলাদার 2 1712354171 তিলখািল
88 03790018706 19907911483000100 মাঃ আল আিমন মাসাঃ িবউ ট বগম মাঃ নােজম আলী হাং 2 1750816591 তিলখািল
89 03790019553 19267928009135247 মাঃ ফজলুর হক িসকদার চান ব মাঃ আদ্বুল ম জদ িসকদার 2 1921841159 তিলখািল
90 03790019556 19657911483786589 মাছাঃ ফিরদা বগম নুভানু বগম হােসম আকন 2 1764318026 তিলখািল
91 03790002649 19657911483788946 মাছাঃ তহিমনা খাতন মাসাঃ শািফয়া খাতন মাঃ ইয়ািছন আকন 3 1311150513 তিলখািল
92 03790002656 19587911483788347 মাঃ জালাল িব াস হিবতন নছা হরমুজ িব াশ 3 1740280842 তিলখািল
93 03790002659 19707911483788164 মাঃ সেরায়ার হােসন ছিপয়া মাকেলজ উ ন ঘরামী 3 1930350075 তিলখািল
94 03790002664 19737911483792833 মাছাঃ লালব  িবিব শাসুে ছা বগম আ লু কােদর আকন 3 1322683675 তিলখািল
95 03790002666 20017911483008501 সািদয়া আ ার মিরয়ম বগম ছিগর হােসন 3 1779617731 তিলখািল
96 03790002668 19567911483788458 মাছাঃ সামছ াহার জহরা বগম ইউসুপ আকন 3 1731526679 তিলখািল
97 03790002670 19587911483788383 মাছাঃ চান ব জয়নব িবিব হািকম হাওলাদার 3 1760883184 তিলখািল
98 03790002674 19787911483100874 মা: মিন ল ইসলাম মাসা: মেনায়ারা বগম মৃত: আ: মিতন আকন 3 1786651919 তিলখািল
99 03790002679 19537911483788160 মাছাঃ আেয়শা বগম মাছাঃ রােকয়া বগম মাঃ আ রু রহমান 3 1710943564 তিলখািল
100 03790002681 19767911483788677 রা জয়া বগম ছােহরা বগম মাসেলম হাওলাদার 3 1708777068 তিলখািল
101 03790002691 19727911483788747 বলােয়ত আকন মানব  বগম হমােয়ত আকন 3 1308681482 তিলখািল
102 03790002692 19927919015000164 মাসাঃ কিহনুর বগম মাসাঃ বগম িবিব তয়ব আলী আকন 3 1707661350 তিলখািল
103 03790002693 19487911483788198 মাঃ কােদর হাওলাদার মাসাঃ সবুর জান নছা মৃদ মাঃ হােতম আলী হাওলাদার 3 1812660896 তিলখািল
104 03790002694 19647911483788367 মাসাঃ নুরে ছা মাসাঃ আ জেমাে ছা রিশদ আকন 3 1309166918 তিলখািল
105 03790002696 20107911483101150 নাঈমা আ ার নাজমা বগম মা: ই ািহম 3 1786292477 তিলখািল
106 03790002697 20047911483026806 মা: হািফজরু রহমান মাসা: চােমলী মা: শিহদুল হাং 3 1709195882 তিলখািল
107 03790002702 19820125809003598 িলিল বগম সতারা বগম মা: নুর ইসলাম 3 1303539480 তিলখািল
108 03790002703 20057914830909016 জিহর উ ন পারভীন শিহদুল ইসলাম 3 1793134236 তিলখািল
109 03790002704 20044791483082628 মা: ডািলম িবলিকস ম জবর রহমান 3 1731354045 তিলখািল
110 03790004153 19607911483789447 মাঃ িছ কুর রহমান জেহারা বগম হািকম 3 1736238400 তিলখািল
111 03790004217 20007911483009440 মা: িরয়াদুল ইসলাম িমেসস িবউ ট বগম মা: সাহরাব হােসন 3 1400031213 তিলখািল
112 03790004223 19687911483789344 মাঃ ইয়ািসন আকন মাছাঃ গালাপজান মাঃ নুর মহ দ আকন 3 1791290895 তিলখািল
113 03790004700 19807911483788514 মাসাঃ তহিমনা মাসাঃ ছােলহা খাতন মাঃ আবু তােহর 3 1323431834 তিলখািল
114 03790004768 20087911483102483 মািরয়া আ ার মাসা: হািসনা বগম মা: জালাল মা ঝ 3 1320927958 তিলখািল
115 03790004769 4661717308 মাঃ ইসা কুলসুম আবু তােহর 3 1316230328 তিলখািল
116 03790004827 19777911483788721 আবদুল ম ান হাওলাদার রেব জান তজ র হাওলাদার 3 1309387460 তিলখািল
117 03790004828 19637911483788223 মাছাঃ খািদজা বগম মাসাঃ মানব  বগম মাঃ মাকেলজ মা া 3 1781949431 তিলখািল
118 03790004829 19727911483788334 মাঃ বাদশা হাওলাদার মাসাঃ আি য়া খাতন মাঃ মাতােলব হাওলাদার 3 1705639987 তিলখািল
119 03790005815 20087911483026039 মা: িরফাত মা বগম মা: শিহদুল হাওলাদার 3 1765694503 তিলখািল
120 03790005816 20027911483026092 মা: ই াহীম খিললু াহ এিমিল বগম মা: আিমর হােসন 3 1795242383 তিলখািল
121 03790005817 20047911483008655 সুিম আ ার ডিল খাতন আ: খােলক মা ঝ 3 1772285301 তিলখািল
122 03790006489 19827911483788191 মাঃ নজরল ইসলাম মাসাঃ িপয়ারা বগম মাঃ সিহদুল ইসলাম 3 1741159844 তিলখািল
123 03790007145 19767911483788111 মাসাঃ কিহনুর বগম মাসাঃ ছােপলা মাঃ হািকম সরদার 3 1783601293 তিলখািল
124 03790010782 19897914830951012 মা: রােসল িব াস মা: নািসর িব াস সােলহা বগম 3 1785904576 তিলখািল
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125 03790014932 19837911483789080 মাঃ ইউসুফ িশকদার মাসাঃ পা ল বগম আ লু রহমত িশকদার 3 1779615321 তিলখািল
126 03790014933 19867911483789412 মাঃ পলাশ মাছাঃ ফিরদা বগম মাঃ মাহাবুবুর রহমান 3 1774761217 তিলখািল
127 03790014934 19737911483788752 হা ন মা ঝ সাইতন নছা জয়নাল 3 1320917109 তিলখািল
128 03790014935 19727911483788406 মাঃ বাদল হাওলাদার মাছাঃ মেনয়ারা আ লু গিন িহওলাদার 3 1755271663 তিলখািল
129 03790014936 79114837886378569 মাঃ নািছর উ ীন সরদার জয়নব বগম মতৃ হােসম আিল সরদার 3 1727077449 তিলখািল
130 03790014993 8712974560 মাঃ েবল মাঃ লুতফুনেনছা মাঃ মা ফা 3 1772343048 তিলখািল
131 03790016975 19787911483788473 মাছাঃ িশউিল বগম মাসাঃ আি য়া লাল িময়া হাওলাদার 3 1729462150 তিলখািল
132 03790016976 19587911483788213 মাঃ শামসুল আলম হাওলাদার মৃতঃ ছয়াদুে ছা মৃতঃ সিফজ উ ন হাওলাদার 3 1718067692 তিলখািল
133 03790017093 20137911483101600 সািময়া আ ার মাসাঃ রেহনা বগম মাঃ আলমগীর হােসন 3 1300255176 তিলখািল
134 03790018668 19767911483788730 মাঃ কামাল হােসন হাং ছেহরা বগম মাসেলম হাং 3 1318471455 তিলখািল
135 03790018707 19837911483788736 মাঃ বাবুল হাওলাদার রােকয়া খাতন আ লু হািকম 3 1732733698 তিলখািল
136 03790002705 19407911483000002 মাঃ হােসম মা ঝ লাল ব  িবিব মাঃ মদন মা ঝ 4 1916513670 তিলখািল
137 03790002706 19897911483798652 মাঃ সােহল হাওলাদার মাসাঃ শফালী বগম মাঃ হা ন অর রিশদ 4 1723482889 তিলখািল
138 03790002707 19857911483789991 মাঃ জামাল হােসন মাছাঃ বকুল খানম মাঃ আমীর হােসন আকন 4 1756339379 তিলখািল
139 03790002708 19567911483789758 মাঃ আ ছু ছালাম আকন মাছাঃ আেনায়ারা বগম আ লু হািকম আকন 4 1323431153 তিলখািল
140 03790002709 19857911483000024 মাঃ আল আমীন মাসাঃ িশউলী মাঃ আঃ মােলক 4 1755014188 তিলখািল
141 03790002710 9576196688 শিহদুল ইসলাম নুরজাহান সয়দুর রহমান 4 1799638193 তিলখািল
142 03790002712 1955909021 মাঃ ছিগর হােসন মাসাঃ মমতাজ মাঃ আঃ হাই হাং 4 1319200657 তিলখািল
143 03790002713 3302395649 মাঃ রােসল মাসাঃ খািদজা মাঃ শিহদ 4 1757602789 তিলখািল
144 03790002714 7361735553 মু ী আকতার মােজদা হমােয়ত মাদবর 4 1754852720 তিলখািল
145 03790002715 19737911483789635 মাঃ ছগীর হাওলাদার মাসাঃ হােজরা খাতন মাঃ নুরেমাহা দ হাং 4 1752849324 তিলখািল
146 03790002716 19787911483798656 মাঃ নািছর উ ীন আকন মাসাঃ মিরয়ম বগম মাঃ আঃ খােলক আকন 4 1722046241 তিলখািল
147 03790002717 19637911483789514 মাসাঃ আেলয়া বগম মাসাঃ এেলম ব ইসমাইল হাওলাদার 4 1745062161 তিলখািল
148 03790002718 19837911483790286 মাঃ বিশর আকন মাছাঃ চান ব মাঃ কােদর আকন 4 1743065816 তিলখািল
149 03790002719 20147911483101807 মা: নািহদ মাসা: আসমা বগম মা; নাজমুল হােসন 4 1323161192 তিলখািল
150 03790002721 19887911483789586 মাছাঃ লাইজ ু বগম মাছাঃ রািশদা বগম মাঃ ফা ক আকন 4 1757157469 তিলখািল
151 03790002723 4194868768 মাঃ হলাল উ ন মাসাঃ সতারা বগম মাঃ আঃ হািলম তালুকদার 4 1757690266 তিলখািল
152 03790002730 19857911483789799 মাঃ শািহন হাওলাদার মাসাঃ সতারা বগম মাঃ আ রু রিহম হাওলাদার 4 1787221401 তিলখািল
153 03790002732 19587911483789949 মাঃ আ সু সালাম হাওলাদার মাছাঃ শািফয়া বগম মাঃ রিফজ উ ন হাওলাদার 4 1306878237 তিলখািল
154 03790002734 19637911483790010 মাঃ আেলা মা ঝ জেবদা বগম লাল িময়া মা ঝ 4 1786123738 তিলখািল
155 03790002739 19827911483790017 মাসাঃ রা জয়া বগম মাসাঃ িপয়ারা বগম মাঃ সয়দ আলম আকন 4 1786123823 তিলখািল
156 03790002741 19617911483790328 মাঃ নািছর উ ীন হাওলাদার রােবয়া খাতন ওহাব হাওলাদার 4 1721399175 তিলখািল
157 03790002742 20117911483102541 মা: মুিবন মাসা: মুি  বগম মা; হাসান খান 4 1920451833 তিলখািল
158 03790002744 20137911483102654 মা: রািফ িসপাই সুমাইয়া বগম মা: জািকর হােসন 4 1786124130 তিলখািল
159 03790002745 19787911483789634 মাছাঃ হেলনা মাছাঃ সািফয়া খাতন আ লু কিরম 4 1312527073 তিলখািল
160 03790002747 19787911483790097 িরয়াজ উ ন গাজী শাহানা বগম ইউনুস আলী গাজী 4 1735406559 তিলখািল
161 03790002750 19737911483790253 মাঃ ছিগর তালুকদার গােলনুর বগম খিলল তালুকদার 4 1781937574 তিলখািল
162 03790003233 19687914830595902 মা: িফেরাজ মাত র মাসা: আেনায়ারা বগম মা; আেবদ আলী মাত র 4 1917852636 তিলখািল
163 03790003234 7802409750 মাসাঃ শাহানাজ আ ার মাসাঃ কুলসুম বগম ফা ক জামা ার 4 1742263836 তিলখািল
164 03790003235 20027911483100555 মাসা: িলমা আ ার মাসা: হািস বগম মা: সিলম আকন 4 1779687941 তিলখািল
165 03790003236 20057911483007326 িশ ী রানী বগম বাবুল খা 4 1302944131 তিলখািল
166 03790003237 20037911483027148 শািহনুর আ ার সােলহা বগম মা: শাহজাহান 4 1732454143 তিলখািল
167 03790003238 20047914830616462 মাসা: খােদজা মাসা: িলিল বগম মা: দেলায়ার খান 4 1788791614 তিলখািল
168 03790003241 20167911483105937 মাসা: লািমশা মাসা: মা ফা মা: বিশর 4 1706653730 তিলখািল
169 03790003242 19877911483793559 মাছাঃ ফািতমা বগম মাছাঃ কুলসুম মাঃ ফা ক খানঁ 4 1725372915 তিলখািল
170 03790003243 19767911483798561 মাঃ এিছন নাইব মাছাঃ আেমন খাতন মাঃ আঃ হােমদ নাইব 4 1322694899 তিলখািল
171 03790004165 19597911483790468 মাঃ নু ল ইসলাম িমর মাছাঃ হািলমা বগম আইউব আলী িমর 4 1794591811 তিলখািল
172 03790004419 20067914830562115 মা: রাহাত মাসা: ফিরদা মা: আ: কু ুস 4 1730642197 তিলখািল
173 03790004831 4655821397 েবল আকন মাসাঃ রেহনা বগম মাঃ হা ন আকন 4 1781944873 তিলখািল
174 03790004833 20107911483105976 মা: সািকব মাছা: দুিলয়া বগম মা: রিফকুল ইসলাম 4 1793337783 তিলখািল
175 03790004835 20137911483102436 মাসা: মিরয়ম আ ার মাসা: কুলসুম বগম মা; আ: খােলক খান 4 1777203703 তিলখািল
176 03790004837 19387911483789540 মাঃ বলােয়ত হােসন মাসাঃ ফুলব  িবিব আ লু গিন হাং 4 1795592268 তিলখািল
177 03790004838 19897911483790296 মাছাঃ িসমা আ ার (মামুনী) বকুল বগম মাঃ আনছার আলী হাওলাদার 4 1742284355 তিলখািল
178 03790004840 19557911483789513 মাঃ ফা ক হােসন হাওলাদার মাছাঃ ছরাতন সা মাঃ হািববুর রহমান 4 1323431177 তিলখািল
179 03790004841 3755755729 শারিমন আ ার ইভা মতৃ আসমা বগম মাঃ ই ািহম 4 1774096769 তিলখািল
180 03790004842 19687911483798721 মাঃ তয়ব হাওলাদার মাছাঃ খােদজা বগম মাঃ আফেছর আলী হাওলাদার 4 1768793297 তিলখািল
181 03790006836 19707911483789655 মাঃ আবুল কালাম মাসাঃ বকফুল নয়ন খা ঁ 4 1323431714 তিলখািল
182 03790006838 19607911483789977 মাঃ ফজলু আকন মাছাঃ জলভানু মাঃ মাতাহার আলী আকন 4 1742203548 তিলখািল
183 03790010785 20007911483025049 মা: জিসম হাং রানী আ ার মা: জামাল হাং 4 1746823589 তিলখািল
184 03790010786 20037914830678716 মাসা: জা াতল মাসা: হািসনা মা: বাদল মা ঝ 4 1322383851 তিলখািল
185 03790010787 20157911483105953 মা: িসয়াম মাছা: কুলসুম আ ার মাহা দ রিন হাওলাদার 4 1315321063 তিলখািল
186 03790013478 19567911483789527 মাঃ ইি স মা ঝ মাঃ আেয়শা খাতন মাঃ ছালাম মা ঝ 4 1781946913 তিলখািল
187 03790014937 19787911483798731 মাঃ সেরায়ার ফরাজী মাসাঃ িফেরাজা বগম মাঃ মাশােরফ ফরাজী 4 1795106991 তিলখািল
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188 03790014938 19857911459000021 নবী হােসন মাসাঃ বকুল বগম মাঃ হািনফ ফরাজী 4 1318403389 তিলখািল
189 03790014939 7361759850 মাসাঃ সালমা আ ার মায়া মাসাঃ নািছমা বগম মাঃ মাহাবুবুর রহমান 4 1732650762 তিলখািল
190 03790014940 19627911483798563 মাঃ শাহ আলম নাইব মাছাঃ আেমনা খাতন আঃ হািমদ নাইব 4 1745580876 তিলখািল
191 03790016977 19887911483798551 মাঃ আঃ রিহম আকন মাসাঃ হােজরা বগম আঃ ছওার আকন 4 1788791568 তিলখািল
192 03790017095 19647911483000000 আ লু জিলল মাসাঃ িপয়ারা বগম মাঃ হােসম 4 1715484618 তিলখািল
193 03790017096 7812909708 নাজমা আ ার আঃ ম ান হাওলাদার আঃ ম ান হাওলাদার 4 1309915243 তিলখািল
194 03790018522 2862907181 মাঃ মাকেছদুল ইসলাম মাসাঃ ম জদা খাতন মাঃ আলমগীর হােসন তালুকদার 4 1749163617 তিলখািল
195 03790018523 19737911483786384 মাঃ বােকর খান মাসাঃ না জফা বগম মহ দ উ াহ খান 4 1728915022 তিলখািল
196 03790018524 19757919015717450 মাছাঃ রািশদা ির জয়া হােকম শখ 4 1753198232 তিলখািল
197 03790018951 19634795122406578 জয়নাব িবিব সবুরজান িবিব হােতম আলী হাওলাদার 4 1741287019 তিলখািল
198 03790002753 19737911483790888 মাঃ ফিরদ তালুকদার ছােলহা খাতন ইছমাইল তালুকদার 5 1787196410 তিলখািল
199 03790002754 19897911483790893  েমাসাঃ িরনা বগম মাসাঃ ময়না বগম মাঃ সাহরাব তালুকদার 5 1744213525 তিলখািল
200 03790002760 19837911483798891 মাসাঃ রানী মাসাঃ লাইিল মাঃ সাহরাব মত ার 5 1728083518 তিলখািল
201 03790002761 19897911483791174 মাঃ সাইদুল হাওলাদার মেনয়ার মাঃ ম হাওলাদার 5 1312754206 তিলখািল
202 03790002768 19917911483000111 রবা বগম ময়না বগম মাঃ সাহরাব তালুকদার 5 1742306087 তিলখািল
203 03790002773 20137911483102130 মাসা: মিরয়ম আ ার মাসা: নু বগম মা: মামুন হাওলাদার 5 1787195542 তিলখািল
204 03790002803 19767911483791881 মাঃ আলম হাওলাদার মাসাঃ সুিপয়া মাঃ আ াব আলী 5 1743765449 তিলখািল
205 03790002823 19487911483791309 মাঃ আঃ হক পহলান এেলম ব তােহর গরামী 5 1774572921 তিলখািল
206 03790002832 19687911483791014 মাঃ না া তালুকদার মাছাঃ রােকয়া আঃ ম জদ তালুকদার 5 1762182176 তিলখািল
207 03790002836 19557911483791544 আ লু হক মাত র জীবন নছা কােছম মাত্ র 5 1774577887 তিলখািল
208 03790002840 19707911483791572 রানী বগম চানব  বগম গিন চিকদার 5 1730234862 তিলখািল
209 03790002841 19907911483000101 সুমন পহলান এিমিল বগম শাহজাহান পহলান 5 1774577693 তিলখািল
210 03790002846 20167911483103800 মৗ সুিময়া মা: কু ুস পহলান 5 1733323901 তিলখািল
211 03790002847 19857911483790800 মাঃ শাহাদাৎ হােসন মাছাঃ এেলম ব ছােদম আলী 5 1752846484 তিলখািল
212 03790003744 19637911483791231 হািচনা বগম িনমরাজ বগম মকবুল হাওলাদার 5 1765082623 তিলখািল
213 03790004420 19637911483791357 মাঃ আলমগীর তালুকদার মাসাঃ রােকয়া বগম মাঃ মাছা ার তালুকদার 5 1323007048 তিলখািল
214 03790004421 2852360888 মন্ট মাত ার মাসাঃ িপয়া বগম মাঃ ফা ক মাত ার 5 1787221436 তিলখািল
215 03790004422 7804111560 মাঃ ই ািহম হাওলাদার কিহনুর সালাম 5 1792575068 তিলখািল
216 03790004423 19927911483000095 মাঃ েবল হাওলাদার মাছাঃ মমতাজ বগম মাঃ হল আিমন হাওলাদার 5 1715367774 তিলখািল
217 03790004427 20037911483023047 মাসা: রেহনা আ ার হেলনা বগম আিমর হােসন 5 1791722165 তিলখািল
218 03790004430 19927911483002250 মা: রিফকুল ইসলাম মাসা: কিহনুর বগম মা: ম জবুল হক 5 1774577679 তিলখািল
219 03790004549 19767911483791470 মাঃ নািছর আকন মাছাঃ ছফুরা বগম আবুল হােশম আকন 5 1983020158 তিলখািল
220 03790004552 19867911483791504 সাহাগ কদবানু তাতা র মাত র 5 1785931196 তিলখািল
221 03790004554 19722692620326760 মাঃ আবুর হােসন রা জয়া বগম মাঃ সেকনদার হােসন 5 1797038539 তিলখািল
222 03790004557 19857911483000595 মাসা: খািদজা বগম মাসা: সতারা বগম মা: আ: মা ান 5 1727312031 তিলখািল
223 03790004843 19737911483791314 মাছাঃ মারেসদা বগম আিমনা আঃ হক আকন 5 1735194748 তিলখািল
224 03790004844 20147911483103795 তামীম সুিম বগম মা: িমজান 5 1799414044 তিলখািল
225 03790004845 20077914830231658 জা ািত তাসিলমা জাহা ীর 5 1759363411 তিলখািল
226 03790004846 20057911483106438 মা: দয় িময়া মাসা; নাজমা মা: জািকর 5 1766563930 তিলখািল
227 03790004847 20147911483106337 জািমলা দুিলয়া আ ার মা: নজ ল 5 1787195206 তিলখািল
228 03790004849 19717911483785941 মাঃ জািকর হােসন ফরাজী মাসাঃ সােফলা খাতন মাঃ আঃ গিন ফরাজী 5 1749979944 তিলখািল
229 03790005818 19937911483106486 মাসা: রবা আ ার িশউলী বগম আ: রা াক শখ 5 1743434518 তিলখািল
230 03790006747 20047911483023143 মাসা: িনিশ আ ার মাসা: নািসমা বগম মা: নািছর হাওলাদার 5 1715182531 তিলখািল
231 03790010777 20137911483102873 আ ু াহ িবন ফাহাদ আয়শা বগম মা: লাকমান হােসন 5 1774577746 তিলখািল
232 03790010778 20077911483106439 লািময়া লাইলী বগম মা: আেনায়ার হােসন 5 1746089553 তিলখািল
233 03790010779 20107911483101884 সুমা আ ার পারভীন বগম মা: সাইফুল ইসলাম 5 1779051476 তিলখািল
234 03790010781 20097911483102023 মা: রািকব মাসা: িবউ ট বগম মা: দুলাল পহলান 5 1735166643 তিলখািল
235 03790014941 19847911483791667 মাঃ দুলাল হাওলাদার মাছাঃ সুয বান বগম আঃ ম জদ আকন 5 1782251520 তিলখািল
236 03790014942 19737911483791738 মাঃ আলমগীর রওসনা বগম মৃতঃ আহ দ আলী হাওলাদার 5 1323431768 তিলখািল
237 03790014943 20007911483000135 মাঃ ব াল ম জনা আঃ হািলম 5 1788589729 তিলখািল
238 03790017094 19897911483000000 মাঃ ই াহীম মাসাঃ মাহামুদা মাঃ হমােয়ত তাং 5 1747323930 তিলখািল
239 03790017097 20017911483001000 মাঃ স জব মাসাঃ খািদজা মাঃ সিগর 5 1707934675 তিলখািল
240 03790018933 19917911471000084 হািফজরু রহমান কিহনুর বগম ইউনুচ আলী 5 1771259017 তিলখািল
241 03790018934 19737911471868082 মাসাঃ শফালী বগম রা জয়া বগম মাজাে ল হক 5 1723420692 তিলখািল
242 03790019554 19687911483791182 মাছাঃ ছােলহা খাতন আেমনা খাতন ইং ল উ ীন হাওলাদার 5 1720974330 তিলখািল
243 03790019555 20197911483107338 মাহনা আ ার মাসাঃ পারিভন মাঃ রিফকুল ইসলাম 5 1715620341 তিলখািল
244 03790002855 20087911483100072 মিন আ ার মা ফা বগম মা: িনজাম হাওলাদার 6 1757694698 তিলখািল
245 03790002864 19657911483792466 মাঃ আ লু ওহাব হাওলাদার মাছাঃ আেনায়ারা বগম আঃ আ জজ হাওলাদার 6 1755030110 তিলখািল
246 03790002868 7756986514 মাঃ আনসার এেলমবরী হােশম আলী হাওলাদার 6 1323006837 তিলখািল
247 03790002869 9152391034 মাঃ জাকািরয়া মাসাঃ নুরজাহান মাঃ আঃ ছালাম 6 1305461437 তিলখািল
248 03790002871 19797911483793194 মাছাঃ রেহনা খাতন মাছাঃ রিহমা খাতন মাঃ সামেসল হক আলম 6 1795263474 তিলখািল
249 03790002874 19727911483792635 রাশনা বগম শাহভানু আকা র িব াস 6 1748424127 তিলখািল
250 03790002875 19587911483792870 মাঃ বাদশা তালুকদার আেবজান আ লু হােমদ তালুকদার 6 1755004647 তিলখািল
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251 03790002877 19847911483792540 মাঃ ডািলম ফিকর সফুরা বগম মাঃ কালাম ফিকর 6 1725268997 তিলখািল
252 03790002879 19647911483792630 মাঃ দেলায়ার খান সবুর চান িবিব আলী আ জম খান 6 1742342739 তিলখািল
253 03790002885 19687911483792827 মাছাঃ ফািতমা বগম ছফুরা আ ু াহ 6 1764690451 তিলখািল
254 03790002887 19577911483792020 মাছাঃ খািদজা মাসাঃ হািমদা বগম এমদাত আিল গালদার 6 1774200152 তিলখািল
255 03790002891 19827911483792279 মাসাঃ িবলিকছ আ ার মাসাঃ দুিলয়া বগম আ লু মােলক হাওলাদার 6 1759920602 তিলখািল
256 03790002894 19987911483013053 ঝুমুর িম ী মুঞ্জ ুরানী হেরকা  িম ী 6 1795110342 তিলখািল
257 03790002895 20097911483100953 মা: রািফ আিমনা বগম মা: ফা ক 6 1719638508 তিলখািল
258 03790003700 19737911483792541 আ রু রিশদ তালুকদার আেবজান আ রু হােমদ তালুকদার 6 1881452480 তিলখািল
259 03790004850 20067911483102110 মা: সালায়মান রািফ মঘলা মা; হমায়ুন কিবর 6 1738730050 তিলখািল
260 03790004851 20067911483102316 সুমাইয়া আ ার জ ািত মাসা: ববী আ ার মা: জামাল হােসন 6 1775402556 তিলখািল
261 03790004852 20187911483104990 জবুােয়র ঝুমুর আ ার আয়শা মা: রজাউল হক 6 1713989424 তিলখািল
262 03790004853 20197911483106361 ফািতমা মাছা: খািদজা বগম মা: আউয়াল 6 1738804765 তিলখািল
263 03790004854 9162904560 মাসাঃ নাসিরন মাসাঃ মােজদা বগম মাঃ হমােয়ত উ ীন 6 1751600731 তিলখািল
264 03790004855 19787911483792302 মাসাঃ িমনারা বগম মাসাঃ আয়শা খাতন মাঃ আক র হাওলাদার 6 1984866087 তিলখািল
265 03790004856 19557911483793374 মাঃ এছাহাক হাওলাদার হােজরা বগম হােসম হাওলাদার 6 1755031058 তিলখািল
266 03790005530 19947911483024550 মা: ইয়ািসন নুর জাহান বগম মা: মাকেসদ চাপরাশী 6 1323021987 তিলখািল
267 03790005819 20007911483013003 ী মিত সুরভী চ বত ী মিত কুমার চ বত ী সীল কুমার চ বত 6 1752902375 তিলখািল
268 03790005821 20077911483106444 মাসা: িমম মাছা: নািছমা বগম মা: মন্ট হাওলাদার 6 1798042583 তিলখািল
269 03790005823 20057911483013783 মিহমা মিরয়ম জামাল 6 1762541839 তিলখািল
270 03790006782 19797911483792049 মাঃ ইউনুস মাসাঃ িপয়ারা মাঃ বােরক 6 1319200340 তিলখািল
271 03790006829 19807911483792937 মাঃ দেলায়ার হাওলাদার িপয়ারা বগম মাদাে র হাওলাদার 6 1323006839 তিলখািল
272 03790007036 20137911483108996 মা: পারেভজ হাওলাদার পািখ বগম মা: ইসমাইল হাওলাদার 6 1741461553 তিলখািল
273 03790014944 19787911483792585 মাঃ বাদল হাওলাদার জেবদা বগম এছাহাক আলী 6 1770497846 তিলখািল
274 03790018520 19437911483786559 মাঃ সকা ার মু ী কদভানু মাকেছদ আলী মু ী 6 1781934925 তিলখািল
275 03790018521 19707911483794786 মাছাঃ রািহমা বগম মাছাঃ আেলয়া বগম ফকর উ ন 6 1309683764 তিলখািল
276 03790002896 19777911483000018 খািদজা হাসমত আলী হাসমত আলী 7 1323431108 তিলখািল
277 03790002897 19637911483794765 মাঃ হািনফ মাছাঃ ফ জলা বগম মাঃ ফজলুল হক মু ী 7 1735651582 তিলখািল
278 03790002898 19667911483794141 মাঃ জয়নাল আেবিদন আেমনা খাতন মাঃ আবুল কােসম 7 1312954914 তিলখািল
279 03790002900 19637911483794614 মাঃ ফা ক হােসন মাছাঃ আ জমন নছা মাঃ নু ল ইসলাম 7 1744152177 তিলখািল
280 03790002901 19657911483793778 মাঃ হািনফ হাওলাদার মাসাঃ শািদয়া বগম জালাল উ ীন 7 1741540094 তিলখািল
281 03790002902 19507911483793896 মাঃ আিমর হােসন জয়নব িবিব তারাবালী মাত র 7 1733298771 তিলখািল
282 03790002903 19887911483793669 মাঃ আসাদ আলী মাছাঃ হ ন নছা আ সু সালাম 7 1320302993 তিলখািল
283 03790002905 19577911483794384 মাঃ আ লু আ জজ শা মাছাঃ আি য়া হািকম শা 7 1781948869 তিলখািল
284 03790002906 6454090686 মাঃ আ রু রা াক তােজনুর বগম মাঃ মিন ল ইসলাম তালুকদার 7 1753233251 তিলখািল
285 03790002907 9152391281 মাঃ আল আিমন মাসাঃ িরনা বগম মাঃ অিল উ াহ 7 1727758250 তিলখািল
286 03790002908 19767911483793815 মাছাঃ কিহনুর বগম মাছাঃ আয়শা বগম মাসেলম ফরাজী 7 1821504528 তিলখািল
287 03790002909 19707911483794849 মাঃ দেলায়ার হােসন মাছাঃ আি য়া বগম ছােদম আলী 7 1321922929 তিলখািল
288 03790002910 19607915843291836 আ রু রব হাওলাদার জেবদা খাতন হােচন আলী হাওলাদার 7 1708755090 তিলখািল
289 03790002911 20097911483101929 এনামুল হক িমনারা বগম মা: শাহাদাৎ হােসন 7 1718556873 তিলখািল
290 03790002912 19707911483793790 মাছাঃ শািহনুর বগম মাছাঃ হায়াতন নছা আ লু ম জদ চৗিকদার 7 1765787826 তিলখািল
291 03790002913 20127911483104824 মা: আ ু াহ মাছা: হািছনা বগম আ সু সালাম মৃধা 7 1771486576 তিলখািল
292 03790003541 19647911483000006 মাসাঃ তাছিলমা বগম মাসাঃ সািহদা বগম মায়াে ম ফরা জ 7 1747753352 তিলখািল
293 03790003548 19807911483015202 শািমম ফরাজী নবাহার বগম আেফজ ফরাজী 7 1744495056 তিলখািল
294 03790003549 19857911483011627 ডিল খািদজা স ার 7 1707188412 তিলখািল
295 03790003554 20007911483011531 ইয়ািসন কুলসুম আ:খােলক 7 1747885364 তিলখািল
296 03790004857 19857911483793870 মাছাঃ পুতল বগম মাছাঃ রওসনারা মাঃ কাম ল ইসলাম 7 1724634719 তিলখািল
297 03790004858 3744865001 মাঃ চপল মাসাঃ চানব  (জাহানারা) মাঃ িস কুর রহমান 7 1718015755 তিলখািল
298 03790004859 20107911483106136 ত ী আ ার মাসা: খািদজা বগম মা: মা ফা 7 1311146649 তিলখািল
299 03790004860 20147911483104206 মা: ইমাম হাসান সুলতানা আ ার মা: শািহন িময়া 7 1714918387 তিলখািল
300 03790004861 19877911483793970 মাছাঃ জাহানারা বগম মাছাঃ জািকয়া বগম মাঃ হা ন হাওলাদার 7 1323162707 তিলখািল
301 03790004862 19827911483000022 মাঃ মাসুম িব াহ মাসাঃ আয়শা বগম মাঃ ছােদক আলী না া িময়া 7 1323007094 তিলখািল
302 03790004863 20067911483100854 মা: মা ফ খািদজা বগম আ: সালাম হাং 7 1727069525 তিলখািল
303 03790004864 19967911483011335 মাসা: হাফসা আ ার রা জয়া খাতন আ: বােরক 7 1323449679 তিলখািল
304 03790004865 20087911483027479 আবদু াহ দুিলয়া জাহা ীর 7 1789854553 তিলখািল
305 03790004866 19957911483011630 মুি খািদজা স ার 7 1323431110 তিলখািল
306 03790004867 20002791483106118 মা: আকরাম হােসন মাসা: িশউিল বগম মা: সিলম 7 1323431113 তিলখািল
307 03790005566 19497911483794226 মাসাঃ মিরয়ম বগম মাসাঃ স জেমান নছা মাঃ আলী আহ দ িসকদার 7 1748723745 তিলখািল
308 03790005825 20077911483106481 মা: িসয়াম জছিমন আ: মােলক 7 1302336941 তিলখািল
309 03790006749 19817914831241188 মা: িরপন হাওলাদার মাসা: হািসনা বগম হাজী মা: হাসাইন িময়া 7 1714633258 তিলখািল
310 03790006830 19737911483794603 মাঃ শাহ আলম মাছাঃ আি য়া বগম মাঃ আ লু হািমদ হাওলাদার 7 1755003785 তিলখািল
311 03790007246 20087911483100619 নুসরাত জাহান শম মাসা: িলিপ বগম মা: জাকািরয়া 7 1750924343 তিলখািল
312 03790017098 20057911483012100 লাইলী আ ার মাসাঃ রািহমা বগম মাঃ ম জবর রহমান 7 1641828054 তিলখািল
313 03790017099 19617911483794880 মাঃ ফজলুল হক রািহমা বগম সজ ন 7 1762502254 তিলখািল
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314 03790002915 19527911483796119 মাঃ আদম আলী মাছাঃ মােলকা বগম আইউব আলী ফরাজী 8 1740169780 তিলখািল
315 03790002916 19607911483796265 মাঃ ইউনুচ মাত র এেলম ব অেরচ আলী মাত র 8 1305741533 তিলখািল
316 03790002917 2801471885 মাঃ জসীম সিলনা বগম নুর ইসলাম 8 1758856437 তিলখািল
317 03790002918 6012897895 আল আিমন দুিলয়া বগম মাঃ বাবুল মা ঝ 8 1406862940 তিলখািল
318 03790002919 19907911483016221 কাজল আ ার হািলমন বগম আনসার ফরাজী 8 1746601874 তিলখািল
319 03790002920 19417911483796005 মাঃ কু ুছ িশকদার জেবদা বগম তয়ব আলী িশকদার 8 1406862947 তিলখািল
320 03790002921 20107911483101848 মীম আ ার কুলসুম বগম আ: রা াক হাওলাদার 8 1406862942 তিলখািল
321 03790002923 20087911483105726 মা: শািকল হািসনুর বগম মা: শাহাআলী 8 1734058328 তিলখািল
322 03790002924 20137911483103933 মাসা: তামা া মারেশদা বগম মা: ইমাদুল হক 8 1742335250 তিলখািল
323 03790002925 19887911483795006 মাছাঃ হািমদা আ ার মাছাঃ মােজদা বগম মাফাে ল হাওলাদার 8 1728448745 তিলখািল
324 03790002926 19347911483796367 ছাবাহান মি ক হায়াতন চান মি ক 8 1775528714 তিলখািল
325 03790002927 19707911483795160 মাঃ বাদশা আকন মাছাঃ মিরয়ম বগম মাঃ আজাহার আলী আকন 8 1757792743 তিলখািল
326 03790002928 19717911483795181 মাছাঃ মমতাজ বগম মাছাঃ সফুরা বগম মাঃ সুলতান ফিকর 8 1787489524 তিলখািল
327 03790002930 19857911483795872 মাঃ কালাম আকন মাছাঃ ছতারা বগম মাঃ আ লু ম জদ আকন 8 1718377397 তিলখািল
328 03790002931 2412979581 মাঃ আঃ রিহম মাসাঃ এলাচী বগম মাঃ নুর মাহা দ 8 1743954591 তিলখািল
329 03790002932 20097911483105979 মা: হািফজলু মাসা: লাভলী মা: হাসান 8 1774779616 তিলখািল
330 03790002933 20167911483105715 ফািতমা মাসা: কাজল আ ার আ: জিলল হাওলাদার 8 1749735197 তিলখািল
331 03790002934 20067911483102431 মাসা: রিহমা আ ার মাসা: মমতাজ বগম মা; আলমগীর হােসন 8 1406862944 তিলখািল
332 03790003385 19527911483789889 মাঃ আ লু কােদর সরদার কিরমুে ছা বগম ওয়ােজদ আলী সরদার 8 1755001791 তিলখািল
333 03790003397 19742690243844597 মাঃ ইমাদুল হক কুরফুল নসা আইয়ুব আলী 8 1323161180 তিলখািল
334 03790003400 1963033228 মাঃ তাওিহদ মাত র নু ে সা মাঃ কিবর মাত র 8 1310380983 তিলখািল
335 03790003709 20087911483102425 মাসা: লািময়া মাসা: মুকুল বগম মা: শিহদুল হক মাত র 8 1751009391 তিলখািল
336 03790003710 20037914830313255 মা: রাজ ুমাত র মাসা: দুিলয়া বগম মা: বাদশা মাত র 8 1733552959 তিলখািল
337 03790003711 19757911483008026 িমনারা আ ার মাসা: ফুল ব  বগম মা: ফুলিময়া 8 1965136313 তিলখািল
338 03790003712 19979711483027618 মা: রািকব পারভীন আ ার নুর আলম 8 1787530892 তিলখািল
339 03790003714 20067911483100890 মা: আ ু াহ রিহমা বগম মা; সুলতান ফরাজী 8 1322696776 তিলখািল
340 03790003715 19907911483016169 হনুফা আ ার সুিফয়া খাতন সাইদ ফরাজী 8 1910478005 তিলখািল
341 03790003717 19897911483016898 সুমন হােসন শফালী বগম মাকেছদ 8 1320856606 তিলখািল
342 03790004206 19707911483795861 মাঃ শিহদ ফরাজী মাছাঃ রােকয়া বগম আ লু আ জজ ফরাজী 8 1322688796 তিলখািল
343 03790004868 20107911483100566 আিমনা আ ার মাসা: মী বগম মা: জাফর হাওলাদার 8 1726619862 তিলখািল
344 03790004869 19587911483215391 মাঃ শাহ জাহান ফরাজী মেনায়ারা বগম মাঃ আঃ লিতফ ফরাজী 8 1790267805 তিলখািল
345 03790004870 4205747944 মাঃ হাচান আিছয়া বগম মাঃ বাবুল হাওলাদার 8 1706637599 তিলখািল
346 03790004872 20057911483017055 মিরয়ম বগম িমনারা বগম কিবর হােসন 8 1754907530 তিলখািল
347 03790004874 19727911483795794 মাঃ আবুল বাশার ফরাজী মাছাঃ মেনায়ারা বগম মাছাঃ আ লু লিতফ ফরাজী 8 1934248991 তিলখািল
348 03790004875 20057911483016070 ফারজানা আ ার মঞ্জ ু বগম মা ফ হােসন 8 1739877957 তিলখািল
349 03790006883 20117911483105840 ফািতমা আ ার মাসা: হািস আ ার মা; সুমন হােসন 8 1742619932 তিলখািল
350 03790006884 6004127806 মাঃ হািফজলু মাসাঃ বুলু বগম মাঃ মাজাে ল হক 8 1323449564 তিলখািল
351 03790014846 19857911483796033 মাছাঃ নুরজাহান বগম মাছাঃ মমতাজ বগম মাঃ ম আলী িসকদার 8 1883686423 তিলখািল
352 03790014847 19687911483796416 মাঃ আ লু লিতফ মাছাঃ রওশনা বগম আ রু রিশদ হাওলাদার 8 1325396573 তিলখািল
353 03790014848 19827911483796019 মাছাঃ লাইিল বগম মাছাঃ আেলয়া বগম আ লু লিতফ আকন 8 1742617434 তিলখািল
354 03790014849 19707911483000004 মাঃ এনামুল হক মাসাঃ শিরফা খাতন মাঃ সেরায়ার মা া 8 1732379213 তিলখািল
355 03790014850 19807911483796012 মাছাঃ রকেছানা বগম মাছাঃ মমতাজ বগম মাঃ ম িশকদার 8 1304004555 তিলখািল
356 03790014851 20097911483101628 মাঃ রা মাসাঃ রিহমা বগম মাঃ মুনসুর ফরাজী 8 1741098380 তিলখািল
357 03790014945 19637911483796064 মাছাঃ বকুল ময়না িবিব কিরম হাওলাদার 8 1743143903 তিলখািল
358 03790014946 19917911483000102 মাসাঃ ময়না আ ার মাসাঃ আেলয়া বগম মাঃ আঃ ম ান হাওলাদার 8 1306886404 তিলখািল
359 03790014947 19847911483000015 মাঃ ইিলয়াস খা মাসাঃ এিমিল মাঃ ইউসুফ খা 8 1989788462 তিলখািল
360 03790014948 19757911483796059 মাঃ দুলাল ফরাজী মাছাঃ সানাব মাঃ হােরজ ফরাজী 8 1765933563 তিলখািল
361 03790014949 19597911483795205 মাঃ নবী হােসন রািবয়া খাতন হােসম আলী আকন 8 1700961523 তিলখািল
362 03790014950 79114837961215264 নজ ল ইসলাম মাত র জেবদা বগম মাতাহার 8 1308673743 তিলখািল
363 03790014952 9572585447 মাঃ ই াহীম িমেসস হািলমা বগম মাঃ হািববুর রহমান 8 1403889777 তিলখািল
364 03790017100 19457911483795791 মাঃ জাহা ীর মাত র মাছাঃ তাতা  বগম মাঃ মানা র মাত র 8 1701119459 তিলখািল
365 03790017101 20057911483016000 মাঃ ীন ইসলাম রােকয়া বগম বাদশা হাং 8 1739445771 তিলখািল
366 03790018670 19687911483788539 মাঃ শাহাদাৎ হােসন আেমনা খাতন আছমত আিল হাওলাদার 8 1783532762 তিলখািল
367 03790018944 19687911447772465 নািছর উ ীন মা া ির জয়া বগম আ লু জ ার মা া 8 1928809427 তিলখািল
368 03790002935 9141362922 মাঃ িমরাজ হাওলাদার মাসাঃ মিনরা বগম মাঃ িমজানুর হাওলাদার 9 1777325259 তিলখািল
369 03790002936 19867911483796755 মুি  বগম কিহনুর বগম ম হাওলাদার 9 1740234879 তিলখািল
370 03790002937 19847911483798290 ফািহমা বগম মমতাজ বগম ফা ক বয়াতী 9 1743179361 তিলখািল
371 03790002938 19557911483797016 মাঃ বাদশা হাওলাদার ফেকান নছা মাকেছদ আলী হাওলাদার 9 1742727576 তিলখািল
372 03790002939 19627911483797100 মাঃ ফা ক মাছাঃ আেমনা খাতন খােলক হাওলাদার 9 1741825265 তিলখািল
373 03790002940 19897911483798005 নাজমা পা ল আ সু ছ ার 9 1746867140 তিলখািল
374 03790002941 19707911483797397 মাঃ বাচ্চ িময়া মাছাঃ রােকয়া বগম মাঃ সুলতান হাওলাদার 9 1745806428 তিলখািল
375 03790002942 19637911483796576 মাঃ সিলম আকন শািফয়া বগম আ লু বােরক আকন 9 1930036810 তিলখািল
376 03790002943 19717911483796346 মাঃ আ াস হাওলাদার আিছয়া বগম মাঃ বলােয়ত হােসন হাওলাদার 9 1751608342 তিলখািল
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377 03790002944 19947911483000091 সািবনা আ ার মাসাঃ মােশদা বগম আঃ ছােমদ হাওলাদার 9 1941271096 তিলখািল
378 03790002946 19707911483797138 মাঃ আ লু হািলম বয়াতী রা জয়া খাতন আছমত আলী বয়াতী 9 1740973794 তিলখািল
379 03790002948 19737911483796601 মাঃ ফা ক হাওলাদার মাছাঃ চান ফুল িবিব মাঃ মকবুল আলী হাওলাদার 9 1766643971 তিলখািল
380 03790002950 19657911483798032 মাঃ বাবুল ফরাজী আিচয়া খাতন খিবর উ ন ফরাজী 9 1792083630 তিলখািল
381 03790002952 19857911483797129 মাছাঃ রবা আ ার মাছাঃ আেনায়ারা বগম আ লু খােলক বয়াতী 9 1957476711 তিলখািল
382 03790002954 19707911483797607 মাঃ ছাবুক ফরাজী আিছয়া খবীর ীন ফরাজী 9 1842558200 তিলখািল
383 03790002957 19912694810000517 মাঃ সােহল হাওয়া বগম আ লু লিতফ 9 1746962569 তিলখািল
384 03790002959 7752757406 মাঃ মাসুম হাওলাদার মাসাঃ মােজদা বগম মাঃ আইউব আলী 9 1745821129 তিলখািল
385 03790002962 1505819779 মাঃ মুসা হাওলাদার হািসনা বগম মৃত আ লু আ জজ 9 1799513287 তিলখািল
386 03790002964 19877911483797013 মাসাঃ নািছমা মাছাঃসুফীয়া বগম আ লু ম জদ হাওলাদার 9 1757157982 তিলখািল
387 03790002967 19637911483796743 মাঃ বাহাউ ীন আকন নয়া ব  িবিব রিশদ আকন 9 1737179712 তিলখািল
388 03790002969 19837911483797710 িফেরাজা বগম আয়শা আকতার আ লু গিন খান 9 1746061938 তিলখািল
389 03790002972 20037911483004334 নািগস আ ার নািছমা বগম মা: নু ল হক হাং 9 1734451775 তিলখািল
390 03790002973 19837911483797772 মাঃ দুলাল হাওলাদার বকুল বগম মাঃ বলােয়ত 9 1757142382 তিলখািল
391 03790002974 19607911483797596 মাছাঃ শািফয়া বগম মাছাঃ আেমনা মাতাহার 9 1746151998 তিলখািল
392 03790002975 4621819400 মাসাঃ শফালী আ ার রিহমা ফুল গাজী 9 1746049912 তিলখািল
393 03790002976 20057911483100898 মা: সা র আকন জসিমন বগম মা: ফিরদ আকন 9 1746074721 তিলখািল
394 03790002977 19987911483027590 মাহামুদা বগম মানব  বগম ইসমাইল মি ক 9 1743897669 তিলখািল
395 03790002979 20047911483015586 আলী রজা শািহনুর বগম নািসর খিলফা 9 1754931243 তিলখািল
396 03790002980 6905820947 মাঃ আল আিমন আকন মতৃ সূযবান বগম মাঃ নু ল আিমন 9 1949431002 তিলখািল
397 03790002982 20177911483106096 িরয়া মিন মাসা: হািফজা আ ার মা: নুর আলম 9 1317890909 তিলখািল
398 03790002983 20057911483017872 ফািতমা বগম তাসিলমা বগম উ ল হাং 9 1740677060 তিলখািল
399 03790003247 19687911483796824 মাছাঃ মােজদা বগম আিমেরান বগম তােজ র আলী 9 1405848290 তিলখািল
400 03790003764 20087911483100906 মা: নাঈম তাছিলমা বগম মা: কিবর হােসন 9 1752863135 তিলখািল
401 03790003765 20077914830221072 মা: মিনর হােসন মাসা: তহিমনা মা: আ: খােলক 9 1793229134 তিলখািল
402 03790004663 20077911483100904 আ: রিহম তাছিলমা বগম আ: রব হাওলাদার 9 1306360171 তিলখািল
403 03790004876 20077911483100901 মাসা: চাদনী আ ার আকিলমা বগম মা: জামাল খান 9 1743531503 তিলখািল
404 03790004877 19927911483027946 িরয়াজ হাওলাদার রািহলা বগম আ: জালর হাওলাদার 9 1759208768 তিলখািল
405 03790004878 19837911483798135 মাঃ িমরন ির জয়া বগম আলী হােসন হাওলাদার 9 1726739065 তিলখািল
406 03790004879 20157911483105416 মা: শাহাদাৎ হােসন মুকুল বগম মাহা দ আলী 9 1301815348 তিলখািল
407 03790004880 19767911483796701 মাঃ মিনর আকন মেনায়ারা বগম মা ফা আকন 9 1797272233 তিলখািল
408 03790004881 19857911483004426 পা ল বগম সানাব ম জবুল হক হাং 9 1746946217 তিলখািল
409 03790004882 19597911483797144 মাঃ আ লু জিলল হাওলাদার সূয ভানু মাঃ আলী হাওলাদার 9 1746447978 তিলখািল
410 03790004883 19737915894269737 আলম এিমিল আঃ ছ ার 9 1741969980 তিলখািল
411 03790004884 19787911483797418 মাছাঃ িনলুফা বগম মাছাঃ আেমনা বগম মাতাহার আলী 9 1740270112 তিলখািল
412 03790004930 20187911483106800 হাফসা আ ার ফারজানা আ ার মা: আফজাল হােসন 9 1747611776 তিলখািল
413 03790005014 19447911483798191 আ জমন বগম গহর ফিকর 9 1731892875 তিলখািল
414 03790005020 19822693622275441 মাঃ শাহজাহান খািদজা বগম আবছার িময়া 9 1705318673 তিলখািল
415 03790005091 19887911483797473 মাছাঃ পুতল বগম মাছাঃ রনু বগম মাঃ মন্ট আকন 9 1726834087 তিলখািল
416 03790005093 5102360160 মাঃ সুমন হাওলাদার মারেশদা পা া িময়া হাং 9 1742024243 তিলখািল
417 03790005097 20187911483106415 সান জদা আ ার লািময়া আ ার মা: শিহদুল ইসলাম 9 1739417579 তিলখািল
418 03790005101 20097911483027436 মা: মাহফুজ হােসন মাসা: ম জনা মা: ব াল হােসন 9 1763507301 তিলখািল
419 03790005652 19737911483797590 মাছাঃ হািছনা বগম মাছাঃ লাল ভানু মাঃ আশরাব আলী হাওলাদার 9 1842558201 তিলখািল
420 03790005653 20007911483004777 মা: ইসমাইল রােকয়া বগম মা; নু ল হক মা া 9 1749979938 তিলখািল
421 03790005654 19507911483797161 মাঃ আ লু আ জজ মধৃা উ ম ব মাঃ জন ন মৃধা 9 1716112874 তিলখািল
422 03790005827 19937911483000160 মাঃ শিহদুল ইসলাম জাহানুর বগম মাঃ আঃ কু ুস 9 1745495142 তিলখািল
423 03790005828 20057911483100936 মা: শিফকুল ইসলাম মাসা: বকুল বগম মা; শিহদুল ইসলাম 9 1756715647 তিলখািল
424 03790005829 19927911483018007 স তা রানী জগমিত মালতী জগিদশ চ 9 1317007804 তিলখািল
425 03790014853 19627911483797151 মাঃ শাহ আলম হাওলাদার মাছাঃ মানবুর আজাহার হাওলাদার 9 1728243709 তিলখািল
426 03790014953 19887911483796565 মাঃ রা জয়া খাতন খািদজা বগম মাতাে র আলী তালুকদার 9 1319953983 তিলখািল
427 03790016978 19657911483797649 মাঃ আঃ খােলক আকন মাসাঃ চানব মৃতঃ ইসমাইল আকন 9 1788742790 তিলখািল
428 03790016979 19822694803585689 মাঃ জয়াউর রহমান মাসাঃ আেমনা বগম মাঃ সাহরাব মাত র 9 1741405184 তিলখািল
429 03790016980 19527911483797211 শফালী বগম আেনারা বগম কাবাজ 9 1726489198 তিলখািল
430 03790016981 19721592038054543 জামাল হাং জ াতন ইসমাইল 9 1788794800 তিলখািল
431 03790016983 19857911483797964 খািদজা চানফুল জিলল উ ন হাওলাদার 9 1739745388 তিলখািল
432 03790016984 9135907260 মাঃ মুছা হাওলাদার জাহানারা মাঃ চানঁ িময়া 9 1733495910 তিলখািল
433 03790017103 19607911483797636 মাঃ আঃ আ জজ হাওলাদার মাছাঃ ফািতমা বগম তােহর উ ীন হাওলাদার 9 1316416824 তিলখািল
434 03790017104 20197911483106400 সািকব ইসলাম ময়না আ ার মাঃ সুমন 9 1766020533 তিলখািল
435 03790017105 20187911483105400 মাঃ রেদায়ান কাইয়া মাঃ ম হাং 9 1782776143 তিলখািল
436 03790017106 8261699071 মাঃ সােহল মাসাঃ খািদজা বগম মাঃ সিলম 9 1726760630 তিলখািল
437 03790018710 5563061158 মাসাঃ কিবতা আ ার মাসুরা কিবর 9 1778338345 তিলখািল
438 03790019557 19733313067010731 মাঃ সিলম িহরামন তাজা ার 9 1791108900 তিলখািল
439 03790014852 19737911483797146 মাছাঃ সােজদা বগম আিকমন নছা আ লু আ জজ শখ 1792675774 তিলখািল
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1 03790002451 9155811277 হাসান ডাকুয়া খািদজা বগম আবু ডাকুয়া 1 1323987269 ধাওয়া
2 03790002458 19757911435832527 ছগীর কাজী ছােলহা বগম মাহা দ আলী কাজী 1 1787389563 ধাওয়া
3 03790002459 19537911435830684 জােবদা বগম ছরাতন বগম অেজব আলী িব াস 1 1757737336 ধাওয়া
4 03790002461 19417911435831727 ফািতমা বগম ভানু বগম আেশদ আিল হাওলাদার 1 1785595965 ধাওয়া
5 03790002463 19577911435832453 িছ ক হাওলাদার হােজরা বগম নেছর আলী হাওলাদার 1 1786082246 ধাওয়া
6 03790002466 19927911435000072 মা আ ার িব বগম আঃ ছালাম িসকদার 1 1736759579 ধাওয়া
7 03790002468 19807911435831161 মাঃ িমজান খান হনুফা িবিব এ াজ খান 1 1735332323 ধাওয়া
8 03790002470 19457911435831840 আমেজদ খা কিরেমান নছা শরৎ আলী খা ঁ 1 1757717462 ধাওয়া
9 03790002471 19727911435832731 মার জয়া বগম মাছাঃ রােকয়া বগম মাঃ হািববুর রহমান 1 1779199188 ধাওয়া
10 03790002769 19537911435832279 মাঃ ছােলক হাওলাদার হাসমাতন নছা মেহর উ ন হাওলাদার 1 1727543269 ধাওয়া
11 03790002772 19687911435832655 মাঃ আলমগীর মুকুল মাঃ আমেজদ আলী 1 1759363472 ধাওয়া
12 03790002775 19587911435832374 মমতাজ বগম রােবয়া বগম রিফক হাওলাদার 1 1306623143 ধাওয়া
13 03790002779 19597911435836385 মাঃ খিললুর রহমান আকন ির জয়া বগম আজাহার আলী আকন 1 1787407173 ধাওয়া
14 03790002782 19447911435000008 িব  ুবাসী কুেমাদীিন হেব নাথ 1 1787395967 ধাওয়া
15 03790002808 19867911435831979 হাছান িসকদার খািদজা বগম হািবব িসকদার 1 1789886785 ধাওয়া
16 03790002811 20017911435003375 ফািতমা আ ার রােকয়া বগম কাজী শিহদুল ইসলাম 1 1718473418 ধাওয়া
17 03790002820 19627911435831149 মাসাঃ িবউ ট আ ার অিহদা বগম মাতাহার হােসন হাওলাদার 1 1715251078 ধাওয়া
18 03790002822 7352433648 রিফকুল ইসলাম আেলয়া বগম ম াফ হাং 1 1719970130 ধাওয়া
19 03790002826 19727911435831221 মাঃ নজ ল কাজী মহর জান িবিব হমােয়ত কাজী 1 1750169674 ধাওয়া
20 03790002828 19697911435831728 রিফকুল ইসলাম মােলকা বগম আতাহার তালুকদার 1 1739449305 ধাওয়া
21 03790002831 19477911435831877 আ লু জিলল হাওলাদার আেবজান িবিব মিফজ উ ীন হাওলাদার 1 1835910374 ধাওয়া
22 03790002833 19877911435830508 নািছমা বগম হািলমা বগম হািফজ খান 1 1323984168 ধাওয়া
23 03790002835 19917911435000173 মাঃ মাছম হাওলাদার খুকু বগম আবু হাওলাদার 1 1732465918 ধাওয়া
24 03790002838 19897911435000062 মাঃ লাকমান হাওলাদার সূয বানু হািলম হাওলাদার 1 1823370373 ধাওয়া
25 03790002843 20067911435101328 সািকব ডাকুয়া মাসাঃ শফালী বগম মাঃ িফেরাজ আলম ডাকুয়া 1 1307501089 ধাওয়া
26 03790003144 19617911435830836 মাঃ নু ল ইসলাম মি ক িবজন িবিব ইয়ািসন মি ক 1 1312717545 ধাওয়া
27 03790003146 19627911435832944 মাঃ হািলম কাজী নুরজাহান বগম সুলতান আহে দ কাজী 1 1319605522 ধাওয়া
28 03790003147 19687911435832254 মাঃ লাল িময়া বকুল বগম আ জজ হাওলাদার 1 1787596644 ধাওয়া
29 03790003579 19547911435000003 নু ল ইসলাম মাসাঃ সফুরা খাতন হািকম ইসকা ার আিল হাং 1 1735870378 ধাওয়া
30 03790003999 19687911435832354 দুলাল ফিকর আিমেরান খােলক ফিকর 1 1743798894 ধাওয়া
31 03790004302 20077911435102106 জািহদুল ইসলাম নয়ন নুর জাহান বগম মাঃ কালাম িসকদার 1 1787178378 ধাওয়া
32 03790004323 19787911435832426 মাঃ জাহা ীর শািফয়া বগম আবুল হােসম ডাকুয়া 1 1729694003 ধাওয়া
33 03790004599 20087911435003478 তান জলা আ ার িমম মাসাঃ খািদজা বগম মাঃ জিসম কাজী 1 1717192188 ধাওয়া
34 03790008289 20127911435108622 িমম মাসা: সালমা বগম আ: রা াক 1 1730608470 ধাওয়া
35 03790014761 19717911435832193 িরতা রানী কানন বালা নেগন সম ার 1 1746448090 ধাওয়া
36 03790015464 19727911435832936 মাঃ জাহা ীর খান মাসাঃ বকুল বগম আ াব আলী খান 1 1701728649 ধাওয়া
37 03790015466 19707911435831545 িপয়ারা বগম বকুল বগম আবুল হােশম 1 1760525020 ধাওয়া
38 03790016797 19707911435110453 মাসাঃ ফিরদা বগম মৃতঃ মাসেলম আিল খান ফুলবানু 1 1775080446 ধাওয়া
39 03790016798 20147911435104752 িমশকাতল মা জয়া নাজমুন নাহার মাঃ মাছম িব াহ 1 1711230929 ধাওয়া
40 03790016799 19637911435832770 মহারাজ খান হােজরা খাতন মৃতঃ উ ল খান 1 1716675098 ধাওয়া
41 03790016801 19607911435840864 আ লু জিলল হাওলাদার মতৃঃ হােজরা খাতন মৃতঃ ছওার হাওলাদার 1 1724015100 ধাওয়া
42 03790016802 19577911435834303 মাঃ জয়নাল িশকদার মতৃ লাল ভানু মতৃ হােচন আিল িশকদার 1 1827542620 ধাওয়া
43 03790018787 20137911435001600 মাসুদ মাকসুদা বগম আলমগীর 1 1759959598 ধাওয়া
44 03790018795 20027911435157160 সত গরািম অ িল গরািম হ ািনমান গরািম 1 1728374943 ধাওয়া
45 03790019525 20067911435003477 পলক রায় মির রািন অপূব রায় 1 1765627850 ধাওয়া
46 03790002252 19597911435833031 মাঃ মাজাে ল মি ক কদভানু হােশম মি ক 2 1795426946 ধাওয়া
47 03790002253 19597911435833984 মাঃ আবুল কালাম মাছাঃ ির জয়া বগম ওসমান হাওলাদার 2 1970020388 ধাওয়া
48 03790002254 19847911435834153 মাছাঃ খােলদা আ ার মমী মাসাঃ আেলয়া বগম মাঃ ইসাহাক আলী হাওলাদার 2 ধাওয়া
49 03790002256 5982427147 শিহদুল ইসলাম মাকছদা বগম আবদুল হক 2 1321915591 ধাওয়া
50 03790002257 19727911435834288 মাসাঃ মঞ্জ ু বগম মাসাঃ মিরয়ম বগম বজলুর রহমান খান 2 1752878052 ধাওয়া
51 03790002258 19957911435000256 শািহদা বগম হােজরা বগম কােদর হাওলাদার 2 1761260167 ধাওয়া
52 03790002259 19727911435834349 মাঃ না া ফরাজী মাসাঃ গাল ব হােতম আলী ফরাজী 2 1743601318 ধাওয়া
53 03790002260 19667911435834698 মাঃ শাহাদৎ হাওলাদার বকুল বগম সরাজউ ীন হাওলাদার 2 1748010038 ধাওয়া
54 03790002261 19687911435834544 আলী হােসন িসকদার রােবয়া বগম তাফাে ল িসকদার 2 1799793942 ধাওয়া
55 03790002262 19827911435835084 মাঃ বলােয়ত হােসন জাহানারা বগম সরাজলু হক 2 1776652031 ধাওয়া
56 03790002263 19697911435834781 সাহরাব হােসন মৃধা বানু বগম মাহা দ আলী মধৃা 2 1747195551 ধাওয়া
57 03790002264 20077911435003503 আেমনা খাতন র জনা বগম আলম হাওলাদার 2 1748534643 ধাওয়া
58 03790002265 19777911435834360 মাছাঃ িদনা বগম মান ব আবুল হােসম িশকদার 2 1320446140 ধাওয়া
59 03790002266 19797911435000007 মাঃ আউয়াল হাওলাদার মাসাঃ রনু বগম আ লু খােলক হাওলাদার 2 1321531128 ধাওয়া
60 03790002267 19872690243858362 মাঃ কিবর হসাইন মাসাঃ শািফয়া বগম মা: আ: খােলক িব াস 2 1729790706 ধাওয়া
61 03790002268 19827911435834882 কিহনুর বগম রােহলা বগম মাছেলম হাওলাদার 2 1823370602 ধাওয়া
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62 03790002269 19627911435833904 আ লু হক হাওলাদার ফুলবানু বগম দাদন আলী হাওলাদার 2 1823375693 ধাওয়া
63 03790002270 19587911435833081 হােরস হাওলাদার ময়ফুিল িবিব ওহাব হাওলাদার 2 1744912665 ধাওয়া
64 03790002271 19947911435000160 আলাউ ন হাওলাদার হাওয়া বগম মাঃ ছ ার হাওলাদার 2 1323786569 ধাওয়া
65 03790002272 20027911435000083 মাঃ মািহম মা া মাহামুদা বগম মাঃ দেলায়ার মা া 2 1972400285 ধাওয়া
66 03790002273 19567911435833167 মাঃ মাশােরফ হাওলাদার জি লা বগম আমেজদ হাওলাদার 2 1792756614 ধাওয়া
67 03790002274 19777911435834897 ডািলম বগম সািফয়া খাতন মাকেলজ হাওলাদার 2 1757680189 ধাওয়া
68 03790002275 19807911435000020 সুরমা হািলমা রতন সরদার 2 1777835542 ধাওয়া
69 03790002276 19327911435833701 সয়দ আ লু হািকম হােমতন নছা সয়দ িহ ুল 2 1723405119 ধাওয়া
70 03790003324 19707911435833365 মাঃ হা ন হাওলাদার ছােহরা খাতন আবু হােশম হাওলাদার 2 1729384346 ধাওয়া
71 03790004286 6902368882 মাঃ হমায়ুন হাওলাদার  েহিরয়া বগম আঃ লিতফ হাওলাদার 2 1706631423 ধাওয়া
72 03790004324 19517911435833079 কুলসুম বগম নুর জাহান বগম ছেফল উ ন আকন 2 1323633033 ধাওয়া
73 03790004396 19807911435833382 মাহা দ হদােয়তল ইসলাম লুৎফা বগম মাঃ আ লু মা ান ফিকর 2 1315320985 ধাওয়া
74 03790006828 20017911435101636 রশমা আ ার মেনায়ারা বগম সিলম িসকদার 2 1823370057 ধাওয়া
75 03790007111 19607911435000010 মাঃ আঃ রহমান িসকদার মাসাঃ সুরাতন নছা মাঃ এনােয়ত আলী 2 1720666739 ধাওয়া
76 03790007112 19827911435833221 বাচ্চ হাওলাদার রনু বগম আ সু সালাম হাওলাদার 2 1764490332 ধাওয়া
77 03790007116 19737911435834727 মাঃ জািকর িশকদার হািলমা বগম মুনছর আলী িসকদার 2 1752836469 ধাওয়া
78 03790007120 19802696406000148 মাঃ িফেরাজ িশকদার মাসাঃ জেবদা খাতন করম আলী িশকদার 2 1747571881 ধাওয়া
79 03790007221 20167911435107823 মা: মুনাজ হাওলাদার নাজমা বগম মা: ইমরান হাওরাদার 2 1302943705 ধাওয়া
80 03790007223 4211424389 মাঃ পারেভজ আকন পারভীন বগম মন্ট আকন 2 1786133878 ধাওয়া
81 03790007323 20007911435100612 মা ফা আ ার িমেসস তাসিলমা জিলল িব াস 2 1757701246 ধাওয়া
82 03790007325 20117911435108491 তািরকুল ইসলাম আিরফ রকেসানা বগম মাঃ সাইফুল ইসলাম মিনর 2 1710780979 ধাওয়া
83 03790007327 20087911435100422 মাঃ সাইফ হািপ মাঃ সুমন ঘরামী 2 1323980103 ধাওয়া
84 03790007328 19527911435834906 আ সু স ার হাওলাদার জিরনা খাতন লহাজ উ ন হাওলাদার 2 1726241994 ধাওয়া
85 03790007339 20027911435003498 িম আ ার িমেসস ফারজানা বগম আ রু রব হাং 2 1795474272 ধাওয়া
86 03790007394 19587911435835119 মাঃ আবুল হােসন হাওলাদার মাসাঃ রােবয়া বগম আ লু হােসম হাওলাদার 2 1744211140 ধাওয়া
87 03790007939 19727911435833966 রিহমা বগম জেবদা খাতন মাবােরক ফরাজী 2 1733049801 ধাওয়া
88 03790007955 19967911435000318 নাঈম গাজী কুলসুম ছ ার গাজী 2 1323786733 ধাওয়া
89 03790007959 19887911435000010 মাঃ েবল হাওলাদার মাসাঃ মেনায়ারা বগম আ াব আলী হাওলাদার 2 1745724020 ধাওয়া
90 03790016803 19937911435000061 মাঃ শিহদুল ইসলাম হাওলাদার তাসিলমা বগম মাঃ আলী হাং 2 1729433460 ধাওয়া
91 03790016804 7804116320 িমস নুপুর আ ার রািশদা বগম মাঃ না া শাহ 2 1781338624 ধাওয়া
92 03790016805 19927911435104416 আছমা বগম জাহানারা বগম মজনু হাওলাদার 2 1784800298 ধাওয়া
93 03790016829 20157911435108894 উে  নািভলা সািদয়া জাহান মাঃ এনােয়দ হােসন 2 1753099877 ধাওয়া
94 03790017174 3761489156 ইমরান আকন রকছনা বগম মাঃ কিবর আকন 2 1314017770 ধাওয়া
95 03790018789 19966902369971000 মাঃ রােসল সরদার কালাম সািহদা 2 1903755095 ধাওয়া
96 03790018794 19757911435834461 দুলাল হােসন শাহাবানু আশরাফ মু 2 1733421585 ধাওয়া
97 03790019526 19877911435841788 অ িল রানী িকতিনয়া পু  রািন িকতিনয়া িবেনাদ িবহারী িকতিনয়া 2 1710683540 ধাওয়া
98 03790002193 19687911435835194 মাঃ আবুল কালাম হাওলাদার মাছাঃ সািফয়া বগম মাঃ এনাতািল হাওলাদার 3 1731704940 ধাওয়া
99 03790002206 19627911435835500 হািছনা বগম ির জয়া বগম সিফজ উ ন হাওলাদার 3 1757716238 ধাওয়া
100 03790002209 19827911435835781 মাঃ জসীম হাওলাদার রওশনারা বগম মাঃ মাশােরফ হাওলাদার 3 1723592882 ধাওয়া
101 03790002213 19707911435835978 রািহলা বগম জােমনা বগম হােচন আলী িশকদার 3 1719566186 ধাওয়া
102 03790002215 19777911435835399 মিনর হােসন হাওলাদার পা ল বগম ময়ন উ ীন হাওলাদার 3 1723103837 ধাওয়া
103 03790002219 19507911435835340 ছাবাহান তালুকদার জেবদা বগম মেফজ উ ন তালূকদার 3 1727211419 ধাওয়া
104 03790002220 19827911435836110 খুশী বগম তহিমনা বগম আ লু হক হাওলাদার 3 1300397669 ধাওয়া
105 03790002221 20027911435003492 মাঃ িমরাজ হােসন হাওলাদার িমনারা বগম আ সু কু ুছ হাং 3 1836798182 ধাওয়া
106 03790002222 19527911435835574 শাহ ্আলম রািবয়া বগম আনছার হালদার 3 1748309986 ধাওয়া
107 03790002224 19477911435836081 মাঃ সাহরাপ সরদার গালাপ জান মকবুল সরদার 3 1799514556 ধাওয়া
108 03790002251 19881592039184849 আেমনা রােকয়া বগম সাবাহান হাওলাদার 3 1823375969 ধাওয়া
109 03790003477 19827911433019872 নুর আলম নুরজাহান নুর মাহা দ 3 1722110228 ধাওয়া
110 03790004318 20177911435108320 আিনচা আকিলমা আসলাম হাওলাদার 3 1812989820 ধাওয়া
111 03790007106 19687911435000007 মাসাঃ সতারা বগম ঝু ট ব রায়হান উ ন হাওলাদার 3 1753057772 ধাওয়া
112 03790007108 19897911435835537 এনােয়ত হােসন মা া রািহমা বগম আলতাফ মা া 3 1741526425 ধাওয়া
113 03790007109 19757911435836387 মাঃ জািকর হােসন কাজী মেনায়ারা বগম সাহরাব কাজী 3 1757149617 ধাওয়া
114 03790007944 19807911435835458 মনজ ুআ ার চা া পা ল বগম আবু ছােলক হাওলাদার 3 1763283861 ধাওয়া
115 03790015008 19697911435835268 রহমান হাওলাদার রািবয়া বগম ইছাহাক হাওলাদার 3 1715996968 ধাওয়া
116 10790000818 20007914351983841 মীম খািদজা দেলায়ার 3 1323786361 ধাওয়া
117 03790016233 19697911435838507 ছিব বগম ির জয়া খাতন জয়নাল আেবিদন 3 1324356320 ধাওয়া
118 03790016806 19467911435835199 আ ল ছাবাহান লন ব কদম আলী 3 1723227296 ধাওয়া
119 03790016807 19697911435000002 মাসাঃ হেলনা বগম সািফয়া বগম আলকাজ উ ন হাওলাদার 3 1741581405 ধাওয়া
120 03790017170 19861590602688498 মাঃ েবল হাওলাদার িশরীন বগম আ লু খােলক হাওলাদার 3 1821142239 ধাওয়া
121 03790017172 19657911435836272 িবর কুমার হাওলাদার রনু বালা মৃতঃ ি েরাধ চ  হাওলাদার 3 1728446593 ধাওয়া
122 03790003232 4655806091 মাঃ হািনফা ফনাজী িফেরাজা বগম হল আিমন ফরাজী 4 1608126283 ধাওয়া
123 03790003355 20047911435102606 কিল আ ার নাছিরন বগম মাঃ ম জবুল হক 4 1742867243 ধাওয়া
124 03790004292 19757911435101624 মুকুল বগম মাসাঃ মেহ েনছা আ লু আ জজ 4 1758950851 ধাওয়া
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125 03790004297 19557911435837555 ি য় বালা মাত ীিন চ কা  িম ী 4 1733053283 ধাওয়া
126 03790004299 19937914350013692 র জনা কুলসুম আ লু কােদর মীর 4 1319612415 ধাওয়া
127 03790004303 19877911435836988 মাঃ শািহন খানঁ ফিরদা বগম মাঃ ম আলী খান 4 1703340502 ধাওয়া
128 03790004304 19827911435836982 ইউসুফ আলী গাজী মাছাঃ ফুলব  িবিব আ রু রিশদ গাজী 4 1746945179 ধাওয়া
129 03790004305 19727911435836943 মাঃ শিহদুল ইসলাম গদী বগম আ লু কােদর হাওলাদার 4 1814571251 ধাওয়া
130 03790004306 19427911435836875 ছােমদ হাওলাদার উরফুন নছা কােসম আলী 4 1770146348 ধাওয়া
131 03790004309 19847911435836638 মাছাঃ মাহামুদা কিহনুর বগম মাঃ আ াব আলী হাওলাদার 4 1823369928 ধাওয়া
132 03790004311 19727911447771297 িশখা হাওলাদার ঊষা রানী রমিন র ন হাওলাদার 4 1758739327 ধাওয়া
133 03790004313 19807911435836589 রিহম বলিকচ ইি চ 4 1741788685 ধাওয়া
134 03790006827 20107911435106644 মা আ ার নািসমা আ ার জালাল হাওলাদার 4 1314545970 ধাওয়া
135 03790007336 20137911435104579 মাঃ তািমম হাওলাদার খািদজা বগম হায়দার হাওলাদার 4 1758953408 ধাওয়া
136 03790007947 19697911435836997 আলী হায়দার হাওলাদার কদভানু বগম আ লু আ জজ হাওলাদার 4 1799449928 ধাওয়া
137 03790007949 19572613869448796 মাঃ আ লু জ ার গাজী সােহরা বগম ওয়ােরচ আলী গা জ 4 1772303439 ধাওয়া
138 03790015001 20127911435108664 মাঃ আবুজর কুলসুম বগম মাঃ মাছম িব াহ 4 1742815733 ধাওয়া
139 03790015006 19777911435839554 হায়দার হাওলাদার হােজরা বগম মৃতঃ ছােদক হাওলাদার 4 1772853823 ধাওয়া
140 03790015460 6002421292 সািহনা আ ার মাসাঃ লাইলী বগম আ লু গফফার মীর 4 1747690760 ধাওয়া
141 03790016808 19577911435837562 ফারকান খান মৃতঃ সুরাতন িবিব মৃতঃ হােমজ খান 4 1705305912 ধাওয়া
142 03790016809 19857911435837063 মাঃ কিবর হােসন সােলহা বগম মাহা দ বলােয়ত হােসন 4 1750435564 ধাওয়া
143 03790016810 3258592165 পুলটা রািন কনক রািন অিনল কৃ  হাওলাদার 4 1737467978 ধাওয়া
144 03790018141 19807911435833461 মাঃ মিনর খান কদবানু মুনসুর আলী খান 4 1744231684 ধাওয়া
145 03790018661 19677911435844150 জােয়দা বগম পা ল আঃ হািলম িময়া 4 1798088934 ধাওয়া
146 03790018662 19777911435843422 অধীর চ  অিধকাির িশলা রানী মৃতঃ জাদব অধীকাির 4 1754355923 ধাওয়া
147 03790018786 19897911435839675 মা আ ার জাহানারা বগম আ রু রহমান মধৃা 4 1738000100 ধাওয়া
148 03790018791 20157911435110819 িসহাব খান িশলা আ ার মাঃ সাহাগ খান 4 1779059105 ধাওয়া
149 03790018925 19977911435003472 ই ািহম রােকয়া আনছার 4 1718016951 ধাওয়া
150 03790001434 19917911435000210 মাঃ বিশর হাওলাদার ছফুরা বগম আঃ আ জজ হাওলাদার 5 1727409347 ধাওয়া
151 03790001435 19587911435838102 মাসােরফ হাওলাদার শােকরন বগম হযরত আলী হাওলাদার 5 1319612998 ধাওয়া
152 03790001436 19947911435000225 পংকজ চ  বল কনক রািন বল মনর ন বল 5 1712549823 ধাওয়া
153 03790001437 19607911435838390 কুলসুম বগম জােমলা খাতন শাহাজাহান মধৃা 5 1304004600 ধাওয়া
154 03790001438 19887911435000042 রিহমা হািলমা বগম আঃ আ জজ হাওলাদার 5 1320445974 ধাওয়া
155 03790001439 19557911435837942 শাজাহান হাওলাদার নূ ন নছা শামেছল আলী হাং 5 1946507050 ধাওয়া
156 03790001440 19697911435837923 অিমও রানী মাঝী মু া মিন সতীশ চ  বপারী 5 1734704911 ধাওয়া
157 03790001442 19777911435838135 মাঃ তাইজলু ইসলাম মাছাঃ আকিলমা বগম লূৎফর রহমান 5 1724214043 ধাওয়া
158 03790001443 19897911435838194 মাঃ মামুন মৃধা হিরয়া বগম মাঃ আিনছর রহমান মৃধা 5 1786140658 ধাওয়া
159 03790001444 19877911435838276 মাঃ শিহদুল কিবরাজ ির জয়া বগম আঃ বােরক কিবরাজ 5 1792168357 ধাওয়া
160 03790001446 19707911435837924 সিবতা রাণী িমলা রাণী জেত  নাথ 5 1788667576 ধাওয়া
161 03790001447 19797911435837953 মাঃ জাহা ীর খান আেমনা বগম ামত আলী 5 1792172105 ধাওয়া
162 03790001448 19877911435837819 বাসুেদব চ  রায় পু  রানী বাবু িবধান চ  রায় 5 1722154895 ধাওয়া
163 03790003609 19557911435837891 মনর ন বল মেহ রী ললীত কুমার 5 1823369888 ধাওয়া
164 03790004294 19877911435839669 ফারকান িসকদার ছােয়রা বগম মাঃ লাল িময়া িসকদার 5 1823372112 ধাওয়া
165 03790007950 19627911435837966 আ রু রব খান আেবতন নছা আঃ হােসম খান 5 1740731037 ধাওয়া
166 03790007951 19712695042762315 মাঃ মিফজ হাওলাদার সােকেরান বগম হযরত আলী হাওলাদার 5 1731221118 ধাওয়া
167 03790015463 19627911435838568 আ লু ওহাব হাওলাদার চানঁ ব আমেজদ আলী হাওলাদার 5 1729325230 ধাওয়া
168 03790015490 19597911435837768 গৗর  বল সাবী ী রানী সুের  নাথ বল 5 1731194019 ধাওয়া
169 03790016119 19667911435836749 এছাহাক মা া ফািতমা মাহা দ মা া 5 1757073571 ধাওয়া
170 03790016245 19587911435837661 মাঃ সাহরাপ ফিকর ছরাতন নছা মৃতঃ আিমর হােসন ফিকর 5 1754355107 ধাওয়া
171 03790016811 19577911435837694 মেনার ন শীল মতৃঃ সুর বালা মতৃঃ রােজ  শীল 5 1774790847 ধাওয়া
172 03790016812 19757911435837938 গৗতম হাওলাদার রনু বালা হাওলাদার মৃতঃ উেপ নাথ হাওলাদার 5 1728902449 ধাওয়া
173 03790016830 20137911435100542 আদুির আ ার সিলনা বগম আ সু সালাম হাওলাদার 5 1314087637 ধাওয়া
174 03790017171 19877911435000029 রােসদ খান সতারা বগম মাছেলম 5 1792253648 ধাওয়া
175 03790017173 20107911435001981 ফািতমা আ ার মাসাঃ মমতাজ বগম মাঃ নািছর খান 5 1718284762 ধাওয়া
176 03790017657 19987911435000335 ঝুমুর দাস িবশখা দাস ঠাকুর দাস 5 1309428561 ধাওয়া
177 03790018199 19997911435110723 সজল খান মমতাজ বগম মাঃ নািসর 5 1320445957 ধাওয়া
178 03790018703 19797911435839860 আয়শা বগম চানব মাঃ 5 1321531389 ধাওয়া
179 03790018788 19937911443519618 ছাইফু াহ সুরমা আ ার আঃ ছালাম 5 1745616139 ধাওয়া
180 03790003555 19757911435839045 ইয়ািছন ফিকর গালাপ জান িবিব ধলু ফিকর 6 1795474862 ধাওয়া
181 03790003557 19777911435838975 মাহামুদা বগম হােজরা বগম মকবুল খানঁ 6 1742631347 ধাওয়া
182 03790003558 19537911435839809 খিললুর রহমান হাওলাদার আি য়া বগম আ রু রব হাওলাদার 6 1720331034 ধাওয়া
183 03790003561 19707911435838576 মাঃ ইউনুছ হাওলাদার মেনায়ারা বগম আ াফ আলী হাওলাদার 6 1740731410 ধাওয়া
184 03790003562 19577911435839075 িছ কুর হাওলাদার আয়না মিত হযরত আলী হাওলাদার 6 1757697016 ধাওয়া
185 03790003564 19687911435840530 খিলল িসকদার সািফয়া খাতন ছ ার িসকদার 6 1716815372 ধাওয়া
186 03790003566 19817911435839656 জেহারা বগম রািশদা বগম ইসমাইল আলী হাওলাদার 6 1761742778 ধাওয়া
187 03790003568 19477911435839510 গালবানু বগম জেবদা বগম হািকম িসকদার 6 1725389245 ধাওয়া
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188 03790003570 19713014181690007 মাহা দ শহীদুল তালুকদার উরফুল বগম আবদুল গিন তালুকদার 6 1736759321 ধাওয়া
189 03790003571 19820117738541375 মাঃ দিবর িসকদার রািহমা বগম মাঃ আমজাদ িসকদার 6 1737409845 ধাওয়া
190 03790003573 20067911435105849 িশপা কা না রানী জগুল দাস 6 1795477408 ধাওয়া
191 03790003574 20107911435102913 মাঃ জািমল হাসান আদার মৃত: ফারজানা বগম পিপ মাঃ আফজালুর রহমান 6 1608126452 ধাওয়া
192 03790003575 20007911435106752 মাঃ জািহদুল ইসরাম খািদজা বগম মাঃ আবুল হােসন 6 1705263258 ধাওয়া
193 03790003576 20117911435106311 নুসরাত জাহান পিপ খািদজা বগম মা মাঃ নজ ল ইসলাম 6 1608126267 ধাওয়া
194 03790004376 20137911435107028 মা জয়া আ ার খািদজা বগম দেলায়ার হাওলাদার 6 1782249742 ধাওয়া
195 03790004378 20047911435002584 মাঃ মিহদুল ইসলাম বপারী মর জনা মাঃ শাহ-আলম 6 1729405179 ধাওয়া
196 03790007473 19837911435838976 মমতাজ বগম নুরবানু বগম ইয়ািছন খান 6 1771334653 ধাওয়া
197 03790007475 19677911435839323 গাপাল চ  িসংহ ফু  বালা মেনার ন িসংহ 6 1708775020 ধাওয়া
198 03790007480 19667911435840523 বাস ী রানী সুধা রানী তারাপদ বসু 6 1757627224 ধাওয়া
199 03790007484 19807911435839325 িতমা রানী িদপারানী বসু কািলপদ বসু 6 1823373531 ধাওয়া
200 03790007491 20017911435103195 মাঃ আহাদ হাওলাদার মাকুল বগম আ: রিশদ হাওলাদার 6 1739355824 ধাওয়া
201 03790007496 19577911411811698 উষা রানী দাস ভগবতী রানী দাস শীতানাত চ  দাশ 6 1726289171 ধাওয়া
202 03790007507 19797911435839016 মিনর হােসন ফািতমা বগম সিলমু া 6 1735920506 ধাওয়া
203 03790007509 19887911435839156 িমন্ট আকন িমনারা এসকা ার আকন 6 1754145020 ধাওয়া
204 03790007935 7805773327 মাঃ কালাম হাওলাদার মাসাঃ কিহনুর বগম মাঃ জিলল হাওলাদার 6 1706506379 ধাওয়া
205 03790007961 20067911435101768 সৗরভ চ  দাস ক না রানী শ ামল চ  দাস 6 1739212381 ধাওয়া
206 03790007963 20067911435108609 শিরফুল ইসলাম িপয়াস নািদরা পারভীন মাঃ না া হাওলাদার 6 1794292380 ধাওয়া
207 03790015349 19737911435838606 মাহামুদা বগম খুিক বগম ফয়জ ী গাইন 6 1743232588 ধাওয়া
208 03790016813 19657911435839233 এলফাজ হাওলাদার আছমা বগম মতৃঃ মকবুল হাওলাদার 6 1745156609 ধাওয়া
209 03790016814 20127911435106503 ইিত আ ার িশিরন বগম আলমগীর তালুকদার 6 1733833800 ধাওয়া
210 03790016815 19627911435838973 আ লু আিলম খান মৃতঃ হােজরা বগম মতৃঃ মকবুল খান 6 1726975357 ধাওয়া
211 03790018140 20057015676011730 মাঃ রা  মৃধা মাসাঃ ময়না বগম মাঃ খাকন মৃধা 6 1315899642 ধাওয়া
212 03790018792 19812690243852196 মাঃ সগীর হােসন সােয়রা বগম িসরাজলু হক হাং 6 1729406226 ধাওয়া
213 03790018793 19797911435839853 িমজানুর রহমান হািচনা ছাহরাব 6 1775540636 ধাওয়া
214 03790019527 20117911435105588 আিরফুল আেমনা সাইফুল 6 1783661096 ধাওয়া
215 03790019528 4202376762 বােরক হাওলাদার ছেলয়া মাছেলম উ ন 6 1822178431 ধাওয়া
216 03790003191 19821592039537970 বুলু বগম নুর জাহান বগম মাঃ আনছার উ ীন হাওলাদার 7 1757693625 ধাওয়া
217 03790003193 19677911435841836 মাছাঃ ফােতমা বগম ছিকনা বগম মাকেলছ হাওলাদার 7 1787400629 ধাওয়া
218 03790003196 19727911435841153 মাঃ আ লু রা াক মু ী রওশন আরা মাঃ খােলক মু ী 7 1707762899 ধাওয়া
219 03790003197 19765919494362312 আঃ আ জজ হাওলাদার খাত নছা মাঃ ইছাহাক আলী হাওলাদার 7 1721736573 ধাওয়া
220 03790003198 19627911435840786 রা জয়া সূযবান মকবুল হাওলাদার 7 1782482948 ধাওয়া
221 03790003199 19677911435842054 হরলাল হাওলাদার আকুলবালা হিরবর চ  হাওলাদা র 7 1771325885 ধাওয়া
222 03790003200 19667911435840789 খািদজা আেমনা হােসম খান 7 1758715237 ধাওয়া
223 03790003202 19657911435841380 আ লু গিন মৃধা আনজমুান আচা র আলী মধৃা 7 1748579071 ধাওয়া
224 03790003203 19757911435841995 মাছাঃ আেনায়ারা বগম মাসাঃ রািহমা বগম মাঃ লাল িময়া হাওলাদার 7 1823375583 ধাওয়া
225 03790003204 19897911435840865 নািদরা বগম মমতাজ বগম হািববুর রহমান 7 1757680908 ধাওয়া
226 03790003206 4652425341 মাঃ হলাল হাওলাদার আিছয়া বগম আ লু ওহাব 7 1787287236 ধাওয়া
227 03790004395 19927911435000194 িশিরন সিলনা নূ ল ইসলাম 7 1724237866 ধাওয়া
228 03790007385 19847911435000013 মাঃ িলটন খান আেলয়া বগম মাঃ জয়নাল খান 7 1737743037 ধাওয়া
229 03790007386 19627911435841544 আ লু বােরক হাওলাদার মাছাঃ রােবয়া বগম আ লু রিশদ হাওলাদার 7 1723161472 ধাওয়া
230 03790007387 9577963110 সাহাগ খান মমতাজ বগম মাঃ হািববুর রহমান 7 1772364279 ধাওয়া
231 03790007511 19637911435841274 মমতা রানী ভাবতী ি িতশ চ  মজমুদার 7 1772365074 ধাওয়া
232 03790007513 4202376911 ভ িসকদার জাসনা রানী িশল চ  িসকদার 7 1717882186 ধাওয়া
233 03790007515 19467911435842090 জাহানারা বগম ফািতমা বগম হািমদ হাওলাদার 7 1723803816 ধাওয়া
234 03790007517 5561687301 মাঃ মামুন সািহদা আঃ কু ুস 7 1739699958 ধাওয়া
235 03790007519 19877911435841563 মাছাঃ হপী আ ার মাছাঃ রনু বগম মাঃ আ রু রব হাওলাদার 7 1739075829 ধাওয়া
236 03790008282 19897911435841519 মাসাঃ রসমা বগম মাসাঃ সািহদা বগম কু ুস হাওলাদার 7 1757727337 ধাওয়া
237 03790015004 20007911435001606 মাঃ মািহম হাওলাদার খািদজা বগম মাঃ মাহাবুব হাওলাদার 7 1727332041 ধাওয়া
238 03790015009 79114358413055426 ভা র বড়াল শাি  রানী সতীশ বড়াল 7 1734153787 ধাওয়া
239 03790016246 19597911423825471 মাঃ আলফাজ জামা ার ছােহরা বগম মহ দ আলী জামা ার 7 1749700076 ধাওয়া
240 03790016470 20007911435003389 মাসা: কুলসুম জাহানারা মা: মিনর আকন 7 1749697126 ধাওয়া
241 03790016816 20097911435105773 ইসরাত জাহান শা া িরপা আ ার আঃ খােলক মি ক 7 1757180442 ধাওয়া
242 03790016817 19637911435840923 মাকেছদ গা জ মতৃঃ বাকনু িবিব মৃতঃ মা াজ উ ন গা জ 7 1772203503 ধাওয়া
243 03790016818 19737911435840978 মাঃ ফারকান গা জ আয়ফুল িবিব মৃতঃ আঃ হািকম গা জ 7 1746839173 ধাওয়া
244 03790016819 19727911435840859 কা ন খান মাসাঃ আেমনা বগম মাঃ তাফা ল খান 7 1757692656 ধাওয়া
245 03790017696 19827911435836932 মাসাঃ নাছিরন লাইিল বগম মৃতঃ আঃ হািকম হাওলাদার 7 1777208005 ধাওয়া
246 03790018659 19727911435842127 সিবতা রানী িসকদার ি য় বালা হালদার মুকু  িবহারী হালদার 7 1792322873 ধাওয়া
247 03790003217 19747911435843264 মাঃ ছােদকুর রহমান সােলহা বগম আঃ জিলল ফরাজী 8 1725097406 ধাওয়া
248 03790003218 19797911435842252 দীপ কুমার বপারী কানন বালা বপারী মিন  নাথ বপারী 8 1740594202 ধাওয়া
249 03790003219 19677911435843073 মাঃ হমায়ুন কিবর রািশদা বগম মাদাে র আলী জমা ার 8 1774905824 ধাওয়া
250 03790003220 19556816315184059 মাঃ ইসহাক আলী হাওলাদার রােবয়া বগম মকবুল আলী হাওলাদার 8 1823375401 ধাওয়া
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251 03790003221 19827911435843255 রেহনা আ ার তহিমনা বগম মাঃ হা ন উর রশীদ 8 1710615749 ধাওয়া
252 03790003222 19577911435842376 বাচ্চ হাওলাদার সােমত ভানু তােসন হাওলাদার 8 1823373554 ধাওয়া
253 03790003223 19771595707680352 মা:জিলল চান বু  বগম সুবহান মি ক 8 1757685253 ধাওয়া
254 03790003224 19777911435842684 শিহদুল জমা ার হািচনা বগম শাহাজাহান জমা ার 8 1311021343 ধাওয়া
255 03790003225 19857911435843286 জােয়দা বগম মঞ্জ ু বগম মাঃ খিলল মা া 8 1795468836 ধাওয়া
256 03790003226 20087911335003570 এমাদুল ইসলাম িদপু ফািতমা বগম মাঃ দুলাল খান 8 1823369963 ধাওয়া
257 03790003227 8651495353 মা: খিললুর রহমান িমেসস ফােতমান নছা মাঃ কদমআলী হাওলাদার 8 1682606661 ধাওয়া
258 03790003228 19707911435842588 সুিনতী রানী মািনক  সু রী বনমালী হাওলাদার 8 1823369799 ধাওয়া
259 03790003229 19677911435842698 সুশা  ঘরামী মায়াল ী রানী ােন  নাথ ঘরামী 8 1823375068 ধাওয়া
260 03790003230 19907911435000200 িশখা রানী িকরন বালা িচ র ন বালী 8 1823371720 ধাওয়া
261 03790003231 19527911435842372 মাসাঃ িরনা আ ার মাসাঃ আেনায়ারা বগম মাদাে র আলী 8 1706764483 ধাওয়া
262 03790003767 19627911435843004 সাবাহান খান আিমরন ইয়ািছন খান 8 1728811377 ধাওয়া
263 03790007095 19717911435843031 গৗর  লাল ঘরামী পু  রানী উেপ  নাথ ঘরামী 8 1777832942 ধাওয়া
264 03790007926 19797911435842995 খািদজা বগম মিরয়ম বগম মুনসুফ গাজী 8 1740798504 ধাওয়া
265 03790007928 19937911435000167 অপু রানী কনক রানী অিনল চ  ম ল 8 1718658234 ধাওয়া
266 03790007930 19717911435843000 নূরজাহান মমতাজ বগম গালাম মা ফা 8 1778952755 ধাওয়া
267 03790007931 19677911435842891 আউয়াল হাওলাদার মেহর নগার হাওলাদার কুিড আহমদ হাওলাদার 8 1792160831 ধাওয়া
268 03790007933 19577911435843303 িবমল চ  হাওলাদার সু বালা মেহ  চ  হাওলাদার 8 1728328459 ধাওয়া
269 03790007942 19787911435844208 মাঃ শিহদুল ইসলাম বকুল বগম মাঃ িসরাজলু ইসলাম 8 1775611172 ধাওয়া
270 03790007953 7314928826 ঐিশ িসকদার রনু বালা মিন নাথ িসকদার 8 1746395745 ধাওয়া
271 03790015461 19587911435842567 িনর ন িম ী সরলতা হির মাহন িম ী 8 1770643679 ধাওয়া
272 03790015462 20167911435106946 অনব িম ী সীমা রানী পিব  িম ী 8 1740879369 ধাওয়া
273 03790015468 20107911435100252 সাল সািবন আ ার সাঝমী নাসিরন আ ার এ. জট মাঃ সােয়ম 8 1729381550 ধাওয়া
274 03790016820 19737911435842360 বাবুল মা ঝ ন  রাণী মতৃ রাম চ  মা ঝ 8 1771063315 ধাওয়া
275 03790016821 20077911435104179 মাঃ আিসফুর রহমান মাসাঃ আফেরাজা খানম মাঃ সােদকুর রহমান 8 1705555742 ধাওয়া
276 03790016822 19627911435842878 জবন নছা মৃতঃ তান জলা বগম আউয়াল তালুকদার 8 1792525156 ধাওয়া
277 03790016823 19807911435843314 িমলন রািন িদন মিন িনতাহ চ  দওয়াির 8 1728153995 ধাওয়া
278 03790016824 19577911435843227 আ লু বােরক িসকদার মৃত িমছা বগম মতৃ আয়জ ন িসকদার 8 1841314761 ধাওয়া
279 03790016831 20007911435003451 তািনয়া আ ার নাজমা বগম ইউসুফ আলী হাওলাদার 8 1823369555 ধাওয়া
280 03790017169 19927911435000038 মাঃ িমলন হােসন িপয়ারা বগম মাঃ নু ামান হাওলাদার 8 1918005358 ধাওয়া
281 03790018790 19881595707830342 সালমা আ ার হাসেন আরা বগম আবদুল বােরক িশকদার 8 1743771253 ধাওয়া
282 03790002277 19477911435843509 ছােহরা চান ব জ াত আলী ফরাজী 9 1789647000 ধাওয়া
283 03790003208 20047911435102562 জা ািত মঞ্জ ু বগম ইয়াকুব আলী 9 1608126308 ধাওয়া
284 03790003212 4212894408 অমল রায় মধুমালা রানী উমা চরন রায় 9 1757708783 ধাওয়া
285 03790003214 19927911435000143 র না বগম সিলনা বগম মাঃ চ ু হাওলাদার 9 1740190338 ধাওয়া
286 03790003216 19797911435843899 শফালী আ জজান রওশন হাওলাদার 9 1823371875 ধাওয়া
287 03790004316 20057911435104797 মাঃ হািচব খান মুকুল বগম মাঃ হােরচ খান 9 1608126342 ধাওয়া
288 03790004401 19777911435000002 মাঃ মিন ল ইসলাম জয়ফুল বগম মাঃ আ জজলু ইসলাম 9 1712864191 ধাওয়া
289 03790007113 19597911435843578 মাছেলম মেহরেনগা গহর 9 1307516341 ধাওয়া
290 03790007114 19577911435844111 মাঃ মাতােলব হাওলাদার ছিকনা িবিব জ াত আলী হাওলাদার 9 1880197833 ধাওয়া
291 03790007115 19627911435843927 মহ ত হাওলাদার হােমেতান তােছন হাওলাদার 9 1768908324 ধাওয়া
292 03790007117 19597911435844316 ইউসুফ িসকদার গালবানু মেয়ন উ ন 9 1792255605 ধাওয়া
293 03790007208 19837911435000003 ক না রানী মালতী রানী িনমল দাস 9 1645473023 ধাওয়া
294 03790007330 19877911435000007 মাঃ রাজ ু বপারী মুকুল বগম মাঃ হল আমীন 9 1703910284 ধাওয়া
295 03790007341 19947911435000144 জেুয়ল িবউ ট বগম দেলায়ার হােসন 9 1796835080 ধাওয়া
296 03790016825 19667911435843897 হােরচ আকন সিলম হািকমন নছা ছােয়দ আকন 9 1780014963 ধাওয়া
297 03790016827 19827911435844210 আ লু কু ুস লাহাির মৃতঃ আেমনা বগম আ সু ছােমদ লাহাির 9 1759709759 ধাওয়া
298 03790016828 19607911435843818 মাঃ িছ ক লিতফা খাতন মৃত জয়নাল 9 1825278451 ধাওয়া
299 03790017175 19977911435136222 ইসরাত জাহান সালমা বলােয়ত 9 1721674956 ধাওয়া
300 03790019529 20167911435108524 আদুরী আ ার হািলমা খােদজা মাঃ ইদিরছ 9 1305862071 ধাওয়া
301 03790019530 19777911435844040 মাঃ নু ল আলম মৃত হািলমা বগম মতৃ মাছেলম আলী 9 1317205558 ধাওয়া
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1 03790001596 19897911471000028 মাঃ িমলন কিবরাজ রওশনা বগম মাঃ ইসমাইল কিবরাজ 1 1783959418 নদম া
2 03790001999 20037911471001512 জানাতন নছা ইভা শািহনুর আ ার মাঃ ◌ আবুল তালুকদার 1 1768883448 নদম া
3 03790003108 20037911471001523 ওমর খান লাইলী আ ার মাঃ আলতাফ হােসন খান 1 1747496712 নদম া
4 03790003109 6445789255 সািহদা বগম ির জয়া বগম রশীদ মীর 1 1923531410 নদম া
5 03790003747 19727911471861407 কামাল তালুকদার নুরজাহান বগম মাহা ুদ মি 1 1823267622 নদম া
6 03790005615 19917911471000045 মাঃ নজ ল ইসলাম মি ক রবা বগম মাঃ নু ল ইসলাম মি ক 1 1725001010 নদম া
7 03790005621 19717911471860774 িবমল মা ঝ িশ  বালা গৗর  মা ঝ 1 1784246127 নদম া
8 03790007890 19657911471874847 তৗিহদ তালুকদার কিরমন বগম র ন তালুকদার 1 1946352227 নদম া
9 03790008462 20087911471106403 মাঃ নাজমুল হক মিরনা বগম এনাম হাওলাদাার 1 1795953762 নদম া
10 03790009327 19677911471861653 আ লু হােমদ তালূকদার আিম ন বগম কিবর তালূকদার 1 1752248922 নদম া
11 03790014714 19797911471861305 মাঃ শিহদ আেলয়া বগম মাবােরক হাওলাদার 1 1762534085 নদম া
12 03790017176 19917911471108366 সািকলা আ ার রওশনারা বগম শামসুর রহমান 1 1920793615 নদম া
13 03790017580 8261239746 আবু হনা মা ফা কামাল িফেরাজা আ ার মাঃ আঃ লিতফ বপাির 1 1316536601 নদম া
14 03790017581 19757911471000019 মাসাঃ ইয়াসিমন জাহান সােলহা খাতন মাঃ এে ার আিল মি ক 1 1818636549 নদম া
15 03790017587 19867911471861447 জিসম খান শািফয়া বগম মৃতঃ মিমন খান 1 1732568090 নদম া
16 03790017588 19927911471000147 মাঃ আবুল হাসান িফেরাজা বগম মতৃঃ আঃ লিতফ বপাির 1 1749979884 নদম া
17 03790017589 20157911471108368 নু বী খািদজা আ ার সাজ ুিশকারী 1 1723219441 নদম া
18 03790018950 19667911471861825 দুলালী ম ল শাি  রানী রাজিবহারী হালদার 1 1793468719 নদম া
19 03790003502 19677911471861764 শাভা রানী ফুলমালা অিধর বল 2 1793439424 নদম া
20 03790003504 19937911471000067 বশাখী অিধকারী গীতা রানী মজমুদার সমীর র ন অিধকারী 2 1718175572 নদম া
21 03790003505 19707911471862180 রন জত িম ী িকরন বালা সা  িম ী 2 1748656083 নদম া
22 03790003506 20047911471003987 তনু ী হালদার িরতা হালদার ি পক কুমার হালদার 2 1751737083 নদম া
23 03790003507 4652424138 দয় িম ী পলাশী রানী িম ী িদলীপ িম ী 2 1838758622 নদম া
24 03790003508 3261855971 হনা খানম মেনায়ারা বগম মাঃ নু ল হক হাওলাদার 2 1752835986 নদম া
25 03790003509 19877911471861973 আবদুল খিললুর রহমান হািলমা বগম রিহম উ ন তালুকদার 2 1795717040 নদম া
26 03790003510 19917911471000175 সুবল মালাকর মাধুরী রানী কৃ  কা  মালাকর 2 1310877655 নদম া
27 03790003513 20137911471105623 জত সাথী রাণী পিরমল চ  ত য়া 2 1772336556 নদম া
28 03790007805 20067911471027980 শ  ম পনা ম শেলন ম 2 1750509536 নদম া
29 03790014911 20127911471104201 ম জনা বগম মাসুদা বগম বাদল হাওলাদার 2 1758714780 নদম া
30 03790016112 4645814528 সিলনা বগম সূযবান িবিব মুনসুর 2 1779795893 নদম া
31 03790017246 19677911471888008 মাঃ শাহ আলম মা া আয়শা বগম মতৃঃ মকবুল আলী মা া 2 1730488044 নদম া
32 03790017601 19997911471021348 নজ ল হাং িরনা ছালাম 2 1798471187 নদম া
33 03790018653 19857911471868681 মাহা দ ই াহীম তালুকদার সয়দা মিরয়ম আলতাফ হােসন তালুকদার 2 1724808587 নদম া
34 03790018696 20117911471104551 গািব  মালাকার আেলা মালাকার পন মালাকার 2 1793287214 নদম া
35 03790018771 19667911471871565 সারাপ খান জবন নছা মাকতার খান 2 1771863831 নদম া
36 03790018926 19677911471868506 খািদজা বগম ছােহরা বগম নূর মাহা দ হাং 2 1314885379 নদম া
37 03790018929 19957911471016320 জবুােয়র হাসাইন জাহানারা বগম ম আলী 2 1869784217 নদম া
38 03790019524 19697911471864250 সুিনল চ  হাওলাদার মৃতঃ ি য় বালা হাওলাদার মৃতঃ অমূল  চ  হাওলাদার 2 1753483065 নদম া
39 03790003018 20087911471102202 ইিত হিরয়া বগম িফেরাজ মা া 3 1749750558 নদম া
40 03790003023 19887911471862922 মাছাঃ সা  আ ার মাছাঃ সুরাইয়া বগম মাঃ হািনফ খান 3 1764571458 নদম া
41 03790003024 19997911471106888 মাঃ রািকব খিলফা িমনারা বগম শিহদুল খিলফা 3 1848350504 নদম া
42 03790003026 19937911471000151 িমজান মা া নহার বগম আলী মা া 3 1785886683 নদম া
43 03790003028 19427911471014801 মাঃ বােরক হাওলাদার ল াতন বগম রিশদ হাওলাদার 3 1716217475 নদম া
44 03790003032 20107911471020432 শািকরা শারিমন মাসুদা বগম মাঃ আল আিমন তালুকদার 3 1786030980 নদম া
45 03790003039 19727911471864435 সিফকুল ইসলাম গালাপ জান িবিব ডা ার মাসেলম উ ন 3 1319605137 নদম া
46 03790003043 19857911471863817 নূরজাহান আেনারা বগম আহ দ আলী মধৃা 3 1726275534 নদম া
47 03790003044 19667911471863833 মাঃ শাহ ্আলম হাওলাদার আেনায়ারা বগম মাঃ ফজলুর রহমান হাওলাদার 3 1304004690 নদম া
48 03790003046 20037911471005748 মাঃ রমজান মা া মাসঃ মাকুল বগম মাঃ সিলম মা া 3 1770899681 নদম া
49 03790003163 9152405453 রওশনা আ ার ববী বগম মাঃ মা ফা হাওলাদার 3 1302568747 নদম া
50 03790003721 19787911471865038 হািলম হাওলাদার মেনায়ারা বগম আবদুল ছ ার হাওলাদার 3 1323021931 নদম া
51 03790003748 19907911471864105 র না আ ার আেনায়ারা বগম ম ান খান 3 1976150818 নদম া
52 03790005614 19474794513168706 খািদজা হািলমা বগম ছকা ার শরীফ 3 1703045397 নদম া
53 03790005618 19877911471863790 মাঃ অিহদুল ইসলাম কা ন িবিব আ লু মজীদ হাওলাদার 3 1719369290 নদম া
54 03790005619 19877911471864296 মােজদা বগম ফেরাজা বগম মাসেলম সরদার 3 1768966091 নদম া
55 03790005626 19697911471863764 প জ বদ িকরনী বদ নগরবাসী বদ 3 1759807868 নদম া
56 03790007981 19987911471102204 মাসুম মা ঝ রেহনা বগম নািছর মা ঝ 3 1775609665 নদম া
57 03790008518 19927911471009011 মাঃ ফিরদ হােসন হাওলাদার িমনারা বগম আ লু হাই হাওলাদার 3 1788791719 নদম া
58 03790009232 20127911459000580 জহ ল ইসলাম িরমা আবু তােলব 3 1704710526 নদম া
59 03790009237 19637911471863891 নুর ইসলাম শখ ময়না বগম রােশদ শখ 3 1745537985 নদম া
60 03790014715 19797911471875222 মাঃ মিন ামান মাছাঃ রওশন আরা বগম মাঃ মাহাবুবুর রহমান 3 1741872275 নদম া
61 03790016116 19837911471000010 মাঃ জািকর হাওলাদার আেনায়ারা বগম মাঃ হােশম হাং 3 1316389258 নদম া
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62 03790016674 19877911471000030 মাঃ সাইদ খান হািলমা বগম মাঃ ই াহীম খান 3 1771133557 নদম া
63 03790017572 19767911471863804 ইিলয়াস হাওলাদার মতৃঃ আেনায়ারা বগম মতৃঃ আঃ গিন হাওলাদার 3 1752565904 নদম া
64 03790017578 19637911471863853 ছ কুর রহমান মতৃঃ রিহমা বগম মৃতঃ রিফজ উ ন হাওলাদার 3 1776568584 নদম া
65 03790017579 19937911471000066 মাঃ সাইফুল ইসলাম তাছিলমা িহ মাঃ আলমগীর হােসন 3 1304304520 নদম া
66 03790017656 19947911471020565 সায়লা বগম নু বগম মিতন খান 3 1848024394 নদম া
67 03790018364 20137911471105500 ীিত জাসনা রািন সুেশন িম ির 3 1745464982 নদম া
68 03790018931 19587911471863752 মা ফা হাওলাদার মৃতঃ সিকনা খাতন মৃতঃ তফেসর আলী হাওলাদার 3 1764927679 নদম া
69 03790003166 19957911471013316 মাঃ জিহ ল মিরয়ম বগম ছাবাহান হাওলাদার 4 1790603194 নদম া
70 03790003167 19787911471865676 মাঃ হা ন হাওলাদার নুরজাহান আবদুল আ জজ 4 1704999388 নদম া
71 03790003168 19587911471866898 হল আিমন খান মােলকা বগম দৗলত খান 4 1786122487 নদম া
72 03790003169 8711498462 রিবউল ইসলাম আ া ন বগম শিহদুল ইসলাম 4 1777555174 নদম া
73 03790003170 19887911471865028 হাওয়া বগম হািলমা বগম তাফাে ল কিবরাজ 4 1748169545 নদম া
74 03790003178 19587911471865266 রতন হাওলাদার ছরাতন িবিব গয়জ উ ীন হাওলাদার 4 1782417849 নদম া
75 03790003722 19587911471866525 মাফাে ল হাওলাদার জ াতন নছা মকবুল আলী হাওলাদার 4 1860128151 নদম া
76 03790003723 19687911471865306 হািছনা বগম জেবদা বগম দৗলাত খা ঁ 4 1789123792 নদম া
77 03790003724 3720569098 মাঃ িমরাজ হাওলাদার মাঃ রিছমা বগম মাঃ হািববুর রহমান 4 1319612947 নদম া
78 03790003725 4205756291 বৃ  আ ার মতৃ রােকয়া বগম মৃত মুনসুর হাওলাদার 4 1725128095 নদম া
79 03790003726 19627911471866917 আ লু কিরম হাওলাদার শামছন নাহার হােতম আলী হাওলাদার 4 1731891320 নদম া
80 03790003727 19487911471866344 মধু হাওলাদার মেহরজান িবিব আলকাজ উ ন 4 1781497966 নদম া
81 03790003728 20017911471102223 মাঃ রজাউল মা া শারিমন বগম মাঃ কালাম মা া 4 1741103589 নদম া
82 03790003732 19837911471865269 লাকী আ ার মেনায়ারা বগম খিললুর রহমান 4 1787450858 নদম া
83 03790003733 2411493741 মাঃ মিহউ ন ইসলাম শািহদা বগম কাওছার সরদার 4 1740748963 নদম া
84 03790003734 2852377031 নুপুর বগম িহরন বগম মাবারক হাওলাদার 4 1796552996 নদম া
85 03790003735 19617911471000003 মাঃ হা ন হাওলাদার সতারা বগম সাবাহান হাওলাদার 4 1729934504 নদম া
86 03790003736 19817911471866155 জামাল হাওলাদার রনু বগম মুনসুর আলী হাওলাদার 4 1313517559 নদম া
87 03790003737 19807911471864523 মাছাঃ তাসিলমা বগম মাছাঃ রানী বগম মাহা দ মাকেলজ হাওলাদার 4 1308818974 নদম া
88 03790003738 5102370250 মাঃ জেুয়ল খান মাসাঃ িমনারা বগম মাঃ ম জবর খান 4 1764134019 নদম া
89 03790003739 19637911471865372 জাহা ীর ফরাজী হিরেবান নছা সকা ার ফরাজী 4 1749539314 নদম া
90 03790003740 19637911471864540 মাসুরা বগম সানা বান িবিব নুর মাহা দ হাওলাদার 4 1705730943 নদম া
91 03790003741 20027911471017244 িমম আ ার িলিল দুলু বগম িরয়াজ ◌ সরদার 4 1774755397 নদম া
92 03790005616 20047911471105285 মাঃ মা ািকম হাওলাদার মৃত আেমনা বগম মৃত বাহাদুর আিমন হাওলাদার 4 1308211617 নদম া
93 03790005620 19767911471865889 ইমাম হােসন রনু বগম মসনুর আলী হাওলাদার 4 1706748893 নদম া
94 03790005627 19837911471863607 মাঃ ইি স হাওলাদার ববী বগম মা ফা হাওলাদার 4 1777910976 নদম া
95 03790005628 19727911471867353 িমজানুর রহমান রনু বগম মহিসন হাওলাদার 4 1760057428 নদম া
96 03790006824 8702436380 পারভীন আ ার ফিরদা বগম মাশােরফ হাওলাদার 4 1874935680 নদম া
97 03790006988 19877911471000004 মাঃ জািহদুল ইসলাম মাসাঃ কুলসুম বগম মাঃ এছাহাক আলী হাওলাদার 4 1758401889 নদম া
98 03790007800 19987911471000424 শারিমন আ ার হািছনা বগম আ লু হািকম হাওলাদার 4 1753210492 নদম া
99 03790009231 20107911471105157 মািরয়া রা জ বগম জািকর হােসন 4 1799371268 নদম া
100 03790009315 19587911471865540 আ লু হক আেনায়ারা চাে  আলী 4 1752058540 নদম া
101 03790009316 19587911471866558 শামছল হক গাজী আিছয়া বগম আঃ রহমান গাজী 4 1758285207 নদম া
102 03790009317 20077911471014825 মাঃ মািহম গাজী মিরয়ম বগম মাঃ শিহদুল ইসলাম 4 1781951971 নদম া
103 03790009318 19647911471868049 আ লু মতেলব খান মতৃঃ আিছয়া বগম মতৃঃ িহ ুল উ ন খান 4 1768161992 নদম া
104 03790014716 19677911471862611 জাহানারা বগম হােকমন িবিব মিমনউ ন খিলফা 4 1758739194 নদম া
105 03790014720 19847911471871858 নু বগম হােজরা খাতন রিফজ উ ন মৃধা 4 1710963052 নদম া
106 03790014909 79114718690442145 লাইজ ু বগম সািহনুর বগম হািকম িসকদার 4 1818647639 নদম া
107 03790014918 2845826706 না া হাওলাদার রওশনা বগম মধু হাওলাদার 4 1707024733 নদম া
108 03790016115 20137911471106233 জহাত মাসাঃ খািদজা বগম দুলাল মুি 4 1798700237 নদম া
109 03790016459 19697911471000010 না া িময়া আেনায়ারা বগম নুর মাহা াদ হাওলাদার 4 1747789853 নদম া
110 03790017245 19777911471865300 তাছিলমা বগম ির জয়া বগম মাঃ আনছার হাওলাদার 4 1748226568 নদম া
111 03790017598 19572694813470830 জাহানারা আিম ন নছা সামছল হক 4 1713868113 নদম া
112 03790017600 19737911471865043 িমনারা বগম মতৃঃ আঞ্জমুানারা বগম মৃতঃ আঃ ম জদ হাওলাদার 4 1852331950 নদম া
113 03790017602 19787911471000009 মাঃ নািছর উ ীন হাওলাদার িপয়ারা বগম মাঃ ছ  িময়া হাওলা দার 4 1775752282 নদম া
114 03790017603 4185637297 মাঃ মাছম হাওলাদার মাসাঃ মেনায়ারা বগম মাহা দ আলী হাওলাদার 4 1707765191 নদম া
115 03790017604 19877911471866669 কিবর হাওলাদার আেনায়ারা বগম মৃতঃ হল আিমন হাওলাদার 4 1764934024 নদম া
116 03790018654 20167911471108221 িমঠন হালদার ভাতী বাবুল হালদার 4 1746154831 নদম া
117 03790003007 19847911471867130 মাঃ ছিগর খান রওশনারা বগম আঃ কােদর খান 5 1781699915 নদম া
118 03790003008 19717911471867333 দেলায়ার হাওলাদার সুিফয়া বগম আ লু অেহদ হাওলাদার 5 1782041802 নদম া
119 03790003009 19857911471866541 মুি  বগম খািদজা বগম ছালাম হাওলাদার 5 1787240593 নদম া
120 03790003010 19607911471000001 মাঃ ছােলক আেমনা খাতন মুত রেফজউ ন হাওলাদার 5 1775278908 নদম া
121 03790003011 1475146179 সয়দ দেলায়ার হােসন মাছাঃ কিহনুর বগম মাঃ ইউনুচ আলী 5 1771190038 নদম া
122 03790003012 19657911471868046 মাঃ ফা ক হােসন রােকয়া বগম আ জজ মৃধা 5 1704029391 নদম া
123 03790003013 19877911471000041 িফেরাজ মৃধা শিহদা বগম আঃ ছালাম মধৃা 5 1719725508 নদম া
124 03790003014 5104079503 নাছিরন আ ার মাহমুদা বগম আিমর হােসন হাওলাদার 5 1784175627 নদম া



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

125 03790003015 20067911471017073 মাঃ ইয়ািমন আকন মাসাঃ মু ী বগম মাঃ কইয়ুম আকন 5 1707461198 নদম া
126 03790003180 19711595511067261 মাঃ শাহ আলম হাওলাদার রসনা বগম আঃ রহমান হাওলাদার 5 1728180790 নদম া
127 03790003181 19821595511010663 মাহা দ আেনায়ার হােসন কািহনুর বগম মাঃ ইউনুচ আলী 5 1739636313 নদম া
128 03790003750 19637911471867271 ম জবর মা া মাছাঃ ডিল বগম মাঃ কােছম মা া 5 1608585562 নদম া
129 03790003751 19947911471000187 মাঃ আলমগীর হােসন খান শািফয়া খাতন আঃ রহমান খান 5 1710645427 নদম া
130 03790005625 19947911471000214 মা ফা বগম রািহমা বগম শাহজাহান কিবরাজ 5 1728371323 নদম া
131 03790005630 20097911471102927 তান জর খান িশউিল বগম মাঃ মতেলব খান 5 1717955314 নদম া
132 03790009319 19697911471867824 আ লু কু ুস হাওলাদার রশনা বগম হািববুর রহমান 5 1705618658 নদম া
133 03790014910 19777911471869051 মাঃ জালাল হাওলাদার লালমিত বগম মতৃঃ হা ন অর রিশদ হাওলাদার 5 1795101276 নদম া
134 03790014917 19837911471867016 মাঃ জামাল আকন আেলা বগম আঃ ম জদ আকন 5 1743482719 নদম া
135 03790016114 19607911471867015 মাঃ মিতয়ার আকন শামসুননাহার মাঃ মাজাে ল আকন 5 1714442264 নদম া
136 03790017584 19577911471868034 মাহা দ মািনক মৃতঃ কদভানু বগম মতৃঃ কােসম আলী আকন 5 1798647892 নদম া
137 03790017585 19677911471867322 শাহ আলম মৃত জিরনা বগম মৃত মাইেয়দুল হক 5 1631101718 নদম া
138 03790017586 20079791147110223 সান জদা আ ার হনুফা বগম আবুল কালাম হাওলাদার 5 1775080474 নদম া
139 03790017599 2845851951 মাছম মা ঝ হািলমা বগম সাহরাব মা ঝ 5 1778897801 নদম া
140 03790001996 19857911471868920 আছলাম সরদার আেলয়া বগম মাফা ল হােসন সর ার 6 1749624600 নদম া
141 03790001997 19787911471868434 ছিগর হােসন সতারা বগম এচাহাক আলী হাওলাদার 6 1714208086 নদম া
142 03790001998 19817911471869065 মাঃ বাদল হাওলাদার মেনায়ারা বগম আবদুর রহমান হাওলাদার 6 1707206378 নদম া
143 03790002002 19667911471868537 মাঃ তাজে ল চাপরাশী ওরফুন বগম সেক ার চাপরাশী 6 1314676852 নদম া
144 03790002003 19597911471868539 কাওছার চাপরাশী ছরাতন িবিব হােসম চাপরাশী 6 1703886729 নদম া
145 03790002005 19717911471869209 হল আিমন নুর জাহান রিফক হাওলাদার 6 1761568769 নদম া
146 03790003182 19787911471868777 মাঃ আলািমন হাওলাদার তহিমনা বগম আশাব আলী হাওলাদার 6 1714900406 নদম া
147 03790003183 19867911471868778 আবু বকর িছ ক তহিমনা বগম আশাব আলী হাওলাদার 6 1783316513 নদম া
148 03790003184 20057911471021101 মাঃ সাইফুল ইসলাম দালন বগম মাঃ ইউসুফ গাজী 6 1772620092 নদম া
149 03790003753 20107911471102277 সৗরভ অিনতা হালদার িশিশর চ  হাওলাদার 6 1728539953 নদম া
150 03790003757 19977911471102282 জবুােয়র শরীফ জাহানারা বগম মৃত আঃ ম ান শরীফ 6 1747977187 নদম া
151 03790005617 19897911471868901 হািফজা আকতার মাসুদা বগম তয়ব আলী হাওলাদার 6 1761462320 নদম া
152 03790005622 19597911471869362 পন কুমার িব াস ি য় বালা িশ  কুমার িব াস 6 1771229018 নদম া
153 03790006989 19841592039015206 মাঃ মা ফ মাছাঃ কিহনুর বগম আঃ আ জজ হাঃ 6 1676635168 নদম া
154 03790009233 19647911471868279 মাঃ ফজলুল হক সপাই চাদঁ ব নুর মহা দ সপাই 6 1303467373 নদম া
155 03790009332 20087911471102350 মািরয়া ওরেফ মাছমা মমতাজ বগম মিহউ ীপন চাপরাশী 6 1798268239 নদম া
156 03790014916 6902365235 মাঃ নিবন চাপরািশ নাজমা বগম সাইেয়দ চাপরািশ 6 1719572341 নদম া
157 03790016675 9161217576 তাসিলমা আ ার মিরয়ম বগম আবু তােলব বয়ািত 6 1703206439 নদম া
158 03790017590 20067911471102278 আিরফ সুরমা বগম মাঃ সাইফুল মৃধা 6 1316059643 নদম া
159 03790017591 19737911471869184 মাঃ নজ ল জাহানারা বগম মৃতঃ সকা ার আলী 6 1836765481 নদম া
160 03790017592 19757911471869352 দুলাল হাওলাদার হািসনা বগম মাকেলচ হাওলাদার 6 1791964929 নদম া
161 03790017597 19817911471875278 কাম ল খানঁ হাসেনয়ারা বগম আ লু হক খান 6 1731848740 নদম া
162 03790017911 19827911471868943 সামীম জামা ার আেলয়া বগম মৃত জিলল জামা ার 6 1796901654 নদম া
163 03790018345 20157911471103502 এ ক এম িসফাত উ াহ মা ফা আফিরন মাঃ রিমজ উ ীন 6 1617987150 নদম া
164 03790018347 19777911435841033 িফেরাজা বগম চান ব আতাহার হাওলাদার 6 1798268432 নদম া
165 03790018357 20137911471104985 পািল িতভা রািন িবকাশ চ  িমি 6 1720351573 নদম া
166 03790018701 4654134537 মাঃ মেহ উ ন হাওয়া বগম মাঃ আইয়ুব আলী 6 1784637282 নদম া
167 03790018704 19707911471867573 হািছনা বগম রািশদা বগম মেফজ উ ন হাওলাদার 6 1741178729 নদম া
168 03790018772 19587911471864822 আরশাফ খানঁ ছােলহা বগম জয়নাল খানঁ 6 1781057724 নদম া
169 03790001935 3754094351 মাঃ ব াল মাসাঃ িবলিকস বগম মাঃ শিহদ আকন 7 1753800265 নদম া
170 03790001937 20057911471018031 মাঃ স জব উিকল মাসাঃ িশ ী মাঃ মাজাে ল উিকল 7 1740946675 নদম া
171 03790001942 19937911435000047 মাসাঃ লািবন আ ার কিহনুর বগম আঃ ছ ার হাওলাদার 7 1916324361 নদম া
172 03790001945 4623706969 মাঃ হািফজরু রহমান মাসাঃ রা জয়া বগম আঃ জিলল হাওলাদার 7 1730488112 নদম া
173 03790001948 19687911471869151 পারিভন বগম িবউ ট বগম মাঃ শাহাদত হােসন 7 1302501220 নদম া
174 03790001950 19927911471000198 মাঃ মিহদুল ইসলাম িবলিকস বগম মাঃ শিহদুল আকন 7 1709144450 নদম া
175 03790001954 19777911471871076 মিনর িসকদার িফেরাজা বগম ইসমাইল িসকদার 7 1766431779 নদম া
176 03790001955 19727911471871334 মীর মায়াে ম হােসন কুলছম িবিব মীর মিফজ উ ন 7 1782030151 নদম া
177 03790001957 19587911471870325 মাঃ না া িময়া হাওলাদার জহরা খাতন আ লু হািমদ হাওলাদার 7 1721893631 নদম া
178 03790001959 19707911471869643 সুখর ন অিধকারী রসমিত রানী তারা চাদ অিধকারী 7 1740782372 নদম া
179 03790001961 19627911471869849 হল আিমন মৃধা আেনায়ার বগম ম জদ মৃধা 7 1832154813 নদম া
180 03790001962 19607911471870057 ইউনুস হাওলাদার নুরজাহান হাওলাদার হােমজ উ ন হাওলাদার 7 1705042484 নদম া
181 03790001965 19887911471870649 জাহা ীর ির জয়া আ লু বােরক উিকল 7 1704934233 নদম া
182 03790001966 19887911471869791 রিহমা বগম লাল বানু আ লু ম জদ উিকল 7 1914706517 নদম া
183 03790001971 19883323015365660 আিমর হােসন জেবদা বগম আঃ হাই খিলফা 7 1318650701 নদম া
184 03790001973 19927911471000024 মাঃ মাছম খিলফা মাসাঃ জেবদা বগম আ লু হাই খিলফা 7 1719469842 নদম া
185 03790001974 20097911471020543 মাঃ তৗিহদুল ইসলাম মাসাঃ মিনরা আ ার মাঃ মিহদ হাওলাদার 7 1799362177 নদম া
186 03790001975 4202373041 িমেসস হপী বগম িমেসস নািছমা বগম মাঃ হায়দার আলী হাওলাদার 7 1684235659 নদম া
187 03790001976 19897911471870869 রজাউল হােসন খান ফিরদা বগম আঃ ম জদ খান 7 1740770659 নদম া
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188 03790001977 3302395441 সেলমান লুৎফা বগম ম ান 7 1790009450 নদম া
189 03790001978 19987911471015079 মাঃ জািহদ হােসন মাসাঃ সািহদা বগম আঃ হািকম হাওলাদার 7 1751773793 নদম া
190 03790001979 20027911471015080 মাঃ জাকািরয়া মাসাঃ সািহদা বগম আঃ হািকম হাওলাদার 7 1740784473 নদম া
191 03790001980 20027911471102297 মানা আ ার মিরয়ম বগম আঃ রা াক 7 1749819650 নদম া
192 03790001982 19697911471869881 নািছর হােসন হাওলাদার তহিমনা বগম মাঃ হাসান আলী হাওলাদার 7 1779746222 নদম া
193 03790001983 20027911471102199 মাঃ মেহদী হাসান মাসাঃ নাসিরন বগম মাঃ কু ুস হাওলাদার 7 1782249814 নদম া
194 03790003520 19687911471860099 জাছনা আ ার হািলমা বগম মাঃ ইি স গাজী 7 1729594035 নদম া
195 03790003521 19787911471864643 সফালী আ ার নূরজাহান বগম ইয়ািছন জামা ার 7 1601154128 নদম া
196 03790003522 19647911471871285 আয়শন আ ার আরবজান িবিব চরাগ আলী হাওলাদার 7 1780304215 নদম া
197 03790005623 19997911471000353 মাঃ কাম ল হািসনা বগম মা ান ঘরামী 7 1754979446 নদম া
198 03790005629 20107911471103703 মাঃ আ ু াহ িনপা আ ার মাঃ হমায়ুন কিবর 7 1749188285 নদম া
199 03790007739 19957911471108379 নািসর খিলফা রিহেমান হা ন খিলফা 7 1763801205 নদম া
200 03790007789 19777911471870680 শািহদা বগম ির জয়া বােরক উিকল 7 1774418300 নদম া
201 03790007833 19787911471871075 জিসম উ ন িফেরাজা বগম ইসমাইল িসকদার 7 1818643856 নদম া
202 03790008520 20017911471104259 মাসাঃ ◌ সুমাইয়া আ ার নুর াহার বগম মাঃ সিলম িসকদার 7 1637486021 নদম া
203 03790009235 20027911471102316 মাঃ সায়মুন আহে দ সােয়ম শামসুন নাহার জা া মাঃ আ লু মিতন হাওলাদার 7 1749452124 নদম া
204 03790009321 20067911471021241 জা ািত আ ার িলিপ বগম মাঃ রিফক গাজী 7 1771485238 নদম া
205 03790014908 19847911471870402 মেনাজ হাওলাদার দুলালী রানী মিতলাল হাওলাদার 7 1611272254 নদম া
206 03790014919 19687911471870945 মাঃ ফারকান মৃতঃ শাহাভানু মৃতঃ আবুল হােসন 7 1608822370 নদম া
207 03790016036 19817911471870003 মাসুম িব াহ সুিফয়া বগম আ াব আলী হাওলাদার 7 1915342802 নদম া
208 03790016176 79114718690907485 শিলনা বগম হািলমা বগম হােচন আলী 7 1751585823 নদম া
209 03790017582 7352430503 মাঃ আঃ রিহম শখ মােলকা বগম গফুর শখ 7 1734155009 নদম া
210 03790017583 20017911471000226 মাঃ জামাল জাহানারা বগম মাঃ শাহজাহান চাপরািশ 7 1786555758 নদম া
211 03790017593 19607911471870321 মাঃ কু ুস হাওলাদার মতৃঃ তওিবন নছা মৃতঃ ওয়ােহদ হাওলাদার 7 1779286923 নদম া
212 03790017608 19697911471869151 হনুফা বগম মতৃঃ জেহারা খাতন মৃতঃ আমেজদ আিল জামা ার 7 1797476928 নদম া
213 03790018195 19567911471871625 ইয়ািছন সওদাগর মতৃঃ পদান িবিব মতৃঃ মনহাজ উ ন সওদাগর 7 1786150528 নদম া
214 03790018343 19587911471869917 মাঃ বাদশা হাওলাদার মতৃঃ শাবাতন িবিব মৃতঃ আছাহাক আিল হাওলাদার 7 1714867022 নদম া
215 03790018698 20147911447110865 মািহয়া ইসলাম মাছমা আ ার মিন ল ইসলাম 7 1885600678 নদম া
216 03790018699 19727911471871241 কিবর খিলফা মােলকা বগম সাইেয়দুর রহমান খিলফা 7 1785915663 নদম া
217 03790018700 19897911471879028 এনামুল হাসান ছােলহা বগম আ সু সালাম হাওলাদার 7 1307169826 নদম া
218 03790018702 20037911471104372 আয়শা আ ার জইু রািহমা বগম ম আলী 7 1866082509 নদম া
219 03790018930 20077911471012791 হািস হাফছা শািহদা বগম হািকম হাওলাদার 7 1757941861 নদম া
220 03790019080 19847911471870353 মাঃ িমজানুর রহমান মাসাঃ সােলহা বগম আঃ ছালাম হাওলাদার 7 1733978027 নদম া
221 03790001910 1020541106 ই ািহম কািহনুর বগম আঃ আ জজ 8 1764705267 নদম া
222 03790001911 19837911471875032 বুসরাত জাহান জািকয়া বগম আ লু বােরক 8 1749343576 নদম া
223 03790001912 19637911471872350 ফা ক বয়াতী হােজরা খাতন আ লু কােদর বয়াতী 8 1737856447 নদম া
224 03790001913 19677911471872870 আফজাল হাওলাদার লাল ব  বগম জ াত আলী হাওলাদার 8 1778626469 নদম া
225 03790001915 19957911471000001 ঝুমুর আ ার রািবয়া বগম শাহজাহান বপারী 8 1304785437 নদম া
226 03790001918 19737911471872924 সকা ার হাওলাদার মহরম বগম আ লু খােলক হাওলাদার 8 1720468519 নদম া
227 03790001920 19707911471872547 নািছর হাওলাদার মেনারা বগম হযরত আলী হাওলাদার 8 1789208496 নদম া
228 03790001922 19807911471873814 আছমা আ ার লিতফা বগম ছাইেয়দুর রহমান 8 1729114619 নদম া
229 03790001923 19767911471872876 কুলছম বগম রািবয়া বগম শাহজাহান বপারী 8 1620405649 নদম া
230 03790001925 19517911471872933 মাজাে ল হােসন মধৃা ময়ফুল িবিব সেক ার আলী মধৃা 8 1892440123 নদম া
231 03790001927 19627911471873812 মজলু মু ী আেমনা খাতন জ াত আলী মু ী 8 1313186243 নদম া
232 03790001936 3752389241 ফিরদ হােসন ফ জলাতনেনসা কু ুস ফিকর 8 1991052473 নদম া
233 03790001939 4652423874 িরনা আ ার জাহানারা বগম মাঃ বাদশা হাওলাদার 8 1323430922 নদম া
234 03790001946 20054717130586454 মাছাঃ রােবয়া খাতন কুলসুম বগম মাঃ শাহ আলম হাওলাদার 8 1879934316 নদম া
235 03790001956 19987911471017488 মা সালায়মান শািহনুর বগম নু ল আমীন 8 1771133540 নদম া
236 03790001960 20127911471102295 ইসরাত জাহান ফািতমা হেলনা বগম মাঃ কিলম কিবরাজ 8 1791160801 নদম া
237 03790001964 20047911471102308 আছমা আ ার িরপা রািশদা বগম মাঃ আবু কাওছার হাওলাদার 8 1787590886 নদম া
238 03790001967 20007911471018309 মাসাঃ সুমাইয়া আ ার মাসাঃ মািহনুর বগম মাঃ আবুল ফিকর 8 1302770467 নদম া
239 03790002009 19537911471872368 আবদুর রব জামা ার ছােয়রা খাতন নু ল আিমন জামা ার 8 1739673881 নদম া
240 03790003515 19467911471871649 শাহজাহান হাওলাদার জেবদা খাতন আজাহার আলী হাওলাদার 8 1762674973 নদম া
241 03790003517 4655813733 আিরফুল জাহানারা বগম আবুল হােসন খান 8 1758285208 নদম া
242 03790003518 19597911471000008 খিললুর রহমান মেনারা বগম সকা ার আলী হাওলাদার 8 1864976831 নদম া
243 03790006813 19757911471871429 ফারকান হাওলাদার রনু বগম শাহাবু ন হাওলাদার 8 1818636024 নদম া
244 03790009617 19927914731000032 মাসাঃ রা জয়া বগম হািফজা বগম মাঃ আবুল হােসন 8 1795325689 নদম া
245 03790009619 20147911471107544 তানভীর হােসন তািনয়া বগম মাঃ সাহাগ বয়াতী 8 1715598224 নদম া
246 03790014718 19617911471866576 মাঃ হা ন অর রিশদ সরদার আিছয়া বগম হােমজ উ ন সরদার 8 1714664390 নদম া
247 03790014721 19587911471864021 দুলাল খিলফা হােজরা বগম চাে  আলী খিলফা 8 1771045452 নদম া
248 03790014724 20057911471021070 রা  কামল হািছনা কু ুস তালুকদার 8 1771355565 নদম া
249 03790017595 19737911471000006 মাঃ িমজানুর রহমান হাওলাদার সুিপয়া বগম আ লু ওহাব হাওলাদার 8 1764109855 নদম া
250 03790017596 19627911471872164 লুৎফা বগম আি য়া খাতন আবদুর গিন চৗিকদার 8 1787590884 নদম া
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251 03790017606 19667911471871749 ফারকান মি ক মােজদা বগম হাসান আলী মি ক 8 1730893777 নদম া
252 03790017607 19577911471873425 মাঃ আলতাব হােসন হাওলাদার মতৃঃ জিরমন িবিব মৃতঃ রাজা আিল হাওলাদার 8 1742887073 নদম া
253 03790018346 20047911471104045 সুলতানা আ ার আেলয়া বগম মাঃ মাশােরফ হােসন 8 1305542657 নদম া
254 03790018697 20137911471106651 আিবদুল ইসলাম রা জনা আ ার মিনর মি ক 8 1705789546 নদম া
255 03790018705 19767911471871550 বাবুল হাওলাদার আিছয়া খাতন ইউসুব আলী হাওলাদার 8 1786466535 নদম া
256 03790001933 19877911471873374 মাঃ খাকন জামা ার ির জয়া বগম আবদুল লিতফ জামা ার 9 1745464884 নদম া
257 03790001984 4202384881 িফেরাজা নািছমা বগম লাল িময়া 9 1300215816 নদম া
258 03790001985 19387911471874570 মাহা দ মা ফা তালুকদার কুলছস িবিব আজাহার আলী তালুকদার 9 1756062193 নদম া
259 03790001986 19597911471874387 শিহদুল ইসলাম সিখমন িবিব আ লু খােলক হাওলাদার 9 1785530802 নদম া
260 03790001987 19657911471874341 মাঃ বাহাদুর তালুকদার িবলিকস বগম আলী হােসন 9 1747075775 নদম া
261 03790001988 19507911471874613 ছাবাহান হাওলাদার আরব জান িবিব লহাজ উ ন হাওলাদার 9 1784847167 নদম া
262 03790001989 19714798526322400 মাঃ জািকর হােসন তালুকদার কুর জান আঃ হাই তালুকদার 9 1703751438 নদম া
263 03790001990 19587911471874512 হনা মুকুল বগম আ লু লিতফ হাওলাদার 9 1735082478 নদম া
264 03790001991 19577911471873939 মাছম মা া আেলফজান ইউছব মা া 9 1760002104 নদম া
265 03790001992 19727911471873807 আলাউ ন ছিফয়া বগম করম আলী িসকদার 9 1761740909 নদম া
266 03790001993 19737911471874659 ফািতমা আ ার জােবদা কাতন আতাহার জাম ার 9 1761818811 নদম া
267 03790001994 20047911471016234 পিব  কুমার হাওলাদার কল ানী রাণী হাওলাদার বাবু মিন  নাথ হাওলাদার 9 1787255099 নদম া
268 03790002007 9576187257 হপী আ ার রা জয়া বগম মাঃ ফজলুল হক 9 1787318904 নদম া
269 03790002014 20077911471102311 কয়া মাসাঃ মিন বগম কিবর হােসন 9 1783316498 নদম া
270 03790002018 19727911471873865 জাহাংগীর হাওলাদার হােজরা বগম মাকেছদ হাওলাদার 9 1305546016 নদম া
271 03790005624 19687911471874604 মাহা দ আ লু ছবুর ফরাজী রােবয়া বগম আহ দ আলী ফরাজী 9 1728507211 নদম া
272 03790006659 19927911471017511 জবুুইদা ইয়াসমীন সুমাইয়া নাজমু াহার নু ল আিমন 9 1720461537 নদম া
273 03790006661 19627911471874415 আবদুস ছােদক এরাতন িবিব কােসম আলী হাওলাদার 9 1736431146 নদম া
274 03790009228 20077911471115864 দী শা া রাণী দীপক চ  হাওলাদার 9 1316393508 নদম া
275 03790009229 20087911471016246 মুসিফকুর রহমান মুসা খািদজা সির ালপালিস 9 1746173081 নদম া
276 03790009236 4629330962 মাঃ আল-আিমন মাসাঃ খািদজা বগম মাঃ আঃ খােলক হাওলাদার 9 1797111034 নদম া
277 03790014719 19727911471874492 হায়দার আলী সূয বানু মাশােরফ হাওলাদার 9 1749665014 নদম া
278 03790014898 79114718736599685 মাঃ মািনক হাওলদার জয়নব িবিব আ লু মা ান হাওলাদার 9 1322384316 নদম া
279 03790014912 19557911471874333 নািছর তালুকদার মতৃ হায়াতে ছা মৃত আছমত আলী 9 1770068453 নদম া
280 03790014913 20127911471105837 মাঃ রাহাত মাসাঃ পারিভন বগম মাঃ না া হাওলাদার 9 1710574539 নদম া
281 03790014915 19627911471867809 বাবুল হািলমা মাতাহার আলী হাং 9 1761380545 নদম া
282 03790016113 79114718709996524 নজ ল ইসলাম রওশনারা বগম হািনফ িসকদার 9 1873409398 নদম া
283 03790016743 19777911471873967 মাঃ হল আিমন হাওলাদার হািলমা বগম মৃতঃ আঃ লিতফ হাওলাদার 9 1703206392 নদম া
284 03790016744 8234237611 হািনফ মাসাঃ দুলু বগম মাঃ জালাল ফরাজী 9 1728362588 নদম া
285 03790016745 19887911471873039 কুলসুম বগম মেনায়ারা বগম আ লু ছওার হাওলাদার 9 1770145772 নদম া
286 03790016746 19737911471873546 চ ু হাওলাদার মতৃঃ ির জয়া বগম আঃ ম ান হাওলাদার 9 1848021687 নদম া
287 03790017594 20097911471020569 রািফন হােসন মাসাঃ ির জয়া বগম মাঃ আঃ জিলল হাওলাদার 9 1718455653 নদম া
288 03790017609 19837911471000013 মাঃ নািছর জমা ার সামসু াহার রিফজ উ ন 9 1737691845 নদম া
289 03790018355 19677911471875134 রওেসানা বগম সািফয়া মতৃ দিলল উ ন 9 1616634613 নদম া
290 03790018362 20017911471015222 আ লু আহাদ হা্ওলাদার নাজমুন নাহার নাজু মাঃ নু ল আিমন হাওলাদার 9 1797132031 নদম া
291 03790018363 20117911471108359 তান জলা নািছমা বগম কালাম হাওলাদার 9 1742115031 নদম া
292 03790018652 19757911471872904 আ লু ম জদ হাওলাদার লালব  বগম সানা আলী হাওলাদার 9 1752424332 নদম া
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িমক ন র উপকারেভাগীর ID উপকারেভাগীর NID/BRIS উপকারেভাগীর নাম মাতার নাম িপতার নাম ওয়াড ব াংক একাউ  না ার ইউিনয়ন

1 03790004748 19737911411801935 দুলাল মি ক জাহানারা বগম ম আিল মি ক Ward No. 01 1715350081 ভা ািরয়া পৗরসভা

2 03790004749 19917911411000051 মিনর হােসন শফািল বগম মাঃ ম াফ ফরাজী Ward No. 01 1770936623 ভা ািরয়া পৗরসভা

3 03790004751 19717911411804161 মাঃ বাদল িময়া মেনায়ারা বগম মাজাে ল হােসন িময়া Ward No. 01 1747876188 ভা ািরয়া পৗরসভা

4 03790004752 19777911411000011 মাঃ নািদম হােসন সা াল নূরজাহান বগম এ াজ উ ন সা াল Ward No. 01 1774954678 ভা ািরয়া পৗরসভা

5 03790004753 19477911411804514 হা ন বপারী আেমনা বগম মুনছর আলী বপারী Ward No. 01 1892440176 ভা ািরয়া পৗরসভা

6 03790004754 19577911411804410 কিবর আলম বপারী সাহাবানু আ লু গিন বপারী Ward No. 01 1786169891 ভা ািরয়া পৗরসভা

7 03790004755 9577969380 জসান মু ী মাসামাৎ দােলায়ারা বগম মাঃ আঃ জিলল মু ী Ward No. 01 1758733884 ভা ািরয়া পৗরসভা

8 03790004757 19937911411000118 িশ ী আ ার পা ল বগম মাঃ কালু হাওলাদার Ward No. 01 1892440173 ভা ািরয়া পৗরসভা

9 03790004758 6461741693 সত কািনজ ফািতমা মাঃ আবুল কালাম শাহ Ward No. 01 1727378775 ভা ািরয়া পৗরসভা

10 03790004759 19757911411800644 মু া বগম হাসনা বানু আলী হােসন খিলফা Ward No. 01 1726498821 ভা ািরয়া পৗরসভা

11 03790004760 19727911411804363 সতারা বগম হােজরাপ বগম আফেসর ঘরািম Ward No. 01 1758391058 ভা ািরয়া পৗরসভা

12 03790005316 19667911411801997 িপয়ারা বগম হােজরা বগম ফয়জর আলী শাহাড়ী Ward No. 01 1911167124 ভা ািরয়া পৗরসভা

13 03790005336 19897911411800718 ঝুমুর বগম মিরয়ম িবিব আবদুর রিশদ হাওলাদার Ward No. 01 1310877437 ভা ািরয়া পৗরসভা

14 03790006632 20062619038002026 মাঃ িসয়াম হাওলাদার জাসনা বগম মাঃ সােহল হাওলাদার Ward No. 01 1758672485 ভা ািরয়া পৗরসভা

15 03790006688 20127911411027567 ফািতমা বগম তামা া আ ার িশ ী মাঃ হািববুর রহমান Ward No. 01 1742402533 ভা ািরয়া পৗরসভা

16 03790006691 20017911411026450 কিবতা িলনা সািহদা বগম সাবাহান হাওলাদার Ward No. 01 1787337352 ভা ািরয়া পৗরসভা

17 03790006696 20117921410102562 মাঃ ইয়ািসন খান পারভীন আ ার মাঃ জাফর খান Ward No. 01 1741500017 ভা ািরয়া পৗরসভা

18 03790006781 20147921410105261 সুমাইয়া আ ার শাহানাজ বগম মাঃ মািনক হাওলাদার Ward No. 01 1754620584 ভা ািরয়া পৗরসভা

19 03790006785 19867911411800546 রকসনা বগম ির জয়া বগম নূর মাহা দ হাওলাদার Ward No. 01 1712772935 ভা ািরয়া পৗরসভা

20 03790007343 19637911411800602 শাহ খস ল আেলাম (বাহাদুর) মােলকা িবিব ফরমান আলী শাহ Ward No. 01 1788769549 ভা ািরয়া পৗরসভা

21 03790007345 20007911411001503 মাঃ িমরাজ হাওলাদার িরনা বগম মাঃ কালাম হাওলাদার Ward No. 01 1729689933 ভা ািরয়া পৗরসভা

22 03790007814 19897911411801951 রিফকুল বপারী আেলয়া বগম মা াে র বপারী Ward No. 01 1722641206 ভা ািরয়া পৗরসভা

23 03790007923 20087921410102084 জা াতল ফরেদৗস নািগস বগম মৗ মাঃ মিফজলু ইসলাম Ward No. 01 1719848345 ভা ািরয়া পৗরসভা

24 03790008231 19587911411801159 বকুল বালা দাস আেব ীির শরদ দাস Ward No. 01 1700524284 ভা ািরয়া পৗরসভা

25 03790009007 19847911471866924 আলতাফ হােসন সুরাতন নছা সকা ার আলী খিলফা Ward No. 01 1774334469 ভা ািরয়া পৗরসভা

26 03790011209 20137921410106460 মাঃ ইয়ািসন িলজা বগম মাঃ মাছম Ward No. 01 1320855622 ভা ািরয়া পৗরসভা

27 03790011376 20067911411022175 ইসমাইল হােসন িসয়াম িশ ী বগম মাঃ হায়দার মু ী Ward No. 01 1712047886 ভা ািরয়া পৗরসভা

28 03790013464 20097921410102080 আয়শা িছ কা বুশরা সািবনা ইয়াসিমন মাঃ টট িসকদার Ward No. 01 1761918787 ভা ািরয়া পৗরসভা

29 03790014746 19817911411801368 অিলউর রহমান খান মমতাজ বগম আঃ হািলম খান Ward No. 01 1310953212 ভা ািরয়া পৗরসভা

30 03790014837 19757911459855798 আ রু রাজজাক ফরাজী রওশনা বগম রহমান ফরাজী Ward No. 01 1790159131 ভা ািরয়া পৗরসভা

31 03790014966 19712696654288177 মাঃ সিলম রািহমন কােশম আলী Ward No. 01 1317057808 ভা ািরয়া পৗরসভা

32 03790015017 19737911411000013 মাঃ দেলায়ার হােসন খান হািলমা বগম আঃ কােদর খান Ward No. 01 1797348072 ভা ািরয়া পৗরসভা

33 03790015285 19827911411801073 জাহা ীর বপারী আেলা িবিব কােদর বপারী Ward No. 01 1300216331 ভা ািরয়া পৗরসভা

34 03790016197 20037911471020659 আঃ আিলম মাছাঃ িরনা বগম মাঃ মা ফা সরদার Ward No. 01 1716433627 ভা ািরয়া পৗরসভা

35 03790017338 19827911411800971 মাহা াদ আলািমন হােসন ছােলহা বগম ছাবাহান হাওলাদার Ward No. 01 1647761452 ভা ািরয়া পৗরসভা

36 03790018148 19807911459000005 ভংকর হাওলাদার শফালী রানী কশব চ  হাওলাদার Ward No. 01 1790967433 ভা ািরয়া পৗরসভা

37 03790004569 19987911411003742 মাঃ সবুজ আকন মমতাজ বগম মাঃ গফ্ফার আকন Ward No. 02 1781974966 ভা ািরয়া পৗরসভা

38 03790004571 20017911411003425 মাঃ ই ািহম মু ী হপী বগম মাঃ পন মু ী Ward No. 02 1760779903 ভা ািরয়া পৗরসভা

39 03790004572 20067911411028993 মাঃ তাইফ মা াফা নাজমা বগম মুনসুর আলী বপারী Ward No. 02 1782521997 ভা ািরয়া পৗরসভা

40 03790004574 19777911411804607 এনােয়ত শরীফ সািফয়া বগম ওয়ােজদ শরীফ Ward No. 02 1775931430 ভা ািরয়া পৗরসভা

41 03790004576 20007911411018334 মাসাঃ নাজমা আ ার মাসাঃ তহিমনা বগম মাঃ মহারাজ মু ী Ward No. 02 1300254971 ভা ািরয়া পৗরসভা

42 03790004578 20057911411021826 মাঃ মাসুদ তালুকদার মাসুরা বগম মাঃ রিফকুল ইসলাম তালুকদার Ward No. 02 1742013012 ভা ািরয়া পৗরসভা

43 03790004580 19927911411000065 সােহল িব াস িপয়ারা বগম সকা ার িব াস Ward No. 02 1786141156 ভা ািরয়া পৗরসভা

44 03790004582 19717911411802484 ছান্ট দাস িবজয়া রানী দাস মেনার ন দাস Ward No. 02 1726444508 ভা ািরয়া পৗরসভা

45 03790004584 20127911411029249 আ ু াহ মাহামুদা মাঃ লাভলু শরীফ Ward No. 02 1775930909 ভা ািরয়া পৗরসভা

46 03790004586 20007911411002929 মাঃ ইমরান হাওলাদার ফেরাজা বগম আবুল কালাম Ward No. 02 1783766153 ভা ািরয়া পৗরসভা

47 03790004640 19677911411804289 আবুল কালাম ছােলহা বগম মাকেছদ আলী হাওলাদার Ward No. 02 1765364909 ভা ািরয়া পৗরসভা

48 03790004641 3300567371 এিমিল বগম আেনায়ারা বগম আইউব আরী হাওলাদার Ward No. 02 1786735566 ভা ািরয়া পৗরসভা

49 03790004642 19837911411804200 িশউিল আ ার আেলয়া বগম আলতাফ হােসন Ward No. 02 1786280084 ভা ািরয়া পৗরসভা

50 03790004643 19627911411804557 আেলয়া বগম ফুলবানু ওয়ােজদ আলী Ward No. 02 1721163908 ভা ািরয়া পৗরসভা

51 03790004644 19787911411802307 হমায়ুন খান আেনায়ারা বগম ইয়ািছন খান Ward No. 02 1733788049 ভা ািরয়া পৗরসভা

52 03790004645 19907911411000187 মাঃ রােসল িময়া পা ল বগম মাঃ আমেজদ িময়া Ward No. 02 1928047439 ভা ািরয়া পৗরসভা

53 03790004646 20067911411028525 আ ু া আকন কুলসুম বগম মাঃ অিল আকন Ward No. 02 1772450868 ভা ািরয়া পৗরসভা

54 03790004647 19507911411806082 আেলয়া বগম রােহলা বগম আ লু আলী হাওলাদার Ward No. 02 1703021641 ভা ািরয়া পৗরসভা

55 03790004648 19757513619041414 মাঃ জিসম উ ন পা ল বগম আমজাদ হােসন Ward No. 02 1786153380 ভা ািরয়া পৗরসভা

56 03790004649 20037911413018283 আবু রায়হান হাওলাদার মাসাঃ িবউ ট বগম আেনায়ার হােসন Ward No. 02 1308211762 ভা ািরয়া পৗরসভা

57 03790004650 19574795130532637 মাঃ ফিরদ িব াস কিরমুন নসা মাঃ মাদােছর আলী িব াস Ward No. 02 1822944241 ভা ািরয়া পৗরসভা

58 03790004651 20087911411028627 মািরয়া মমতাজ বগম মাঃ জািহদুর রহমান Ward No. 02 1745153822 ভা ািরয়া পৗরসভা

59 03790004652 19707911471860178 মাঃ ইি স গাজী আেলম ব মঈনউ ন গাজী Ward No. 02 1703886163 ভা ািরয়া পৗরসভা

60 03790005318 6002426879 মা ফা আ ার ফেরাজা বগম আবুল কালাম Ward No. 02 1781664081 ভা ািরয়া পৗরসভা

61 03790005321 19917911411000049 সােহল হাওলাদার িফেরাজা বগম কালাম হাওলাদার Ward No. 02 1757642498 ভা ািরয়া পৗরসভা

িতব ী ভাতােভাগীেদর তািলকা-ভা ািরয়া পৗরসভা



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

62 03790005324 19697911411803313 সাবাহান িসকদার বানু িবিব কা  িসকদার Ward No. 02 1916592110 ভা ািরয়া পৗরসভা

63 03790005335 19727911411804686 শিহদুল ইসলাম ছােলহা বগম মাকেছদ হাওলাদার Ward No. 02 1780939126 ভা ািরয়া পৗরসভা

64 03790007972 19867911411000021 আঃ জিলল িসকদার জাহানারা বগম দিলল উ ন িসকদার Ward No. 02 1704932812 ভা ািরয়া পৗরসভা

65 03790008850 20097921410102506 মাসাঃ সুমায়া আ ার জসিমন বগম মাঃ শিহদ হাওলাদার Ward No. 02 1761413327 ভা ািরয়া পৗরসভা

66 03790011161 19757911471879087 মাঃ খােলকু ামান বাবুল ফলসন বগম জয়নাল আেবদীন হাওলাদার Ward No. 02 1753406283 ভা ািরয়া পৗরসভা

67 03790011365 19807911471860542 িমন্ট বপারী সুরবালা বপারী অিনল বপারী Ward No. 02 1759363582 ভা ািরয়া পৗরসভা

68 03790011806 20114214331101670 ি তম হাওলাদার িরতা রানী মেনা জৎ হাওলাদার Ward No. 02 1710625416 ভা ািরয়া পৗরসভা

69 03790012125 19837911471861168 রাজ ুখিলফা শফালী বগম খিলল খলীফা Ward No. 02 1760960132 ভা ািরয়া পৗরসভা

70 03790013450 19747911411803873 মাঃ শািহন শরীফ ছােলহা বগম আবুল হােসম শরীফ Ward No. 02 1730983537 ভা ািরয়া পৗরসভা

71 03790013460 20077921410102072 িমিম তাছিলমা আ ার জািকর হাসাইন Ward No. 02 1712654475 ভা ািরয়া পৗরসভা

72 03790014801 19677911459857340 মাঃ ফা ক হােসন সুিফয়া বগম দিলল উ ন হাওলাদার Ward No. 02 1756481534 ভা ািরয়া পৗরসভা

73 03790014957 19857911411000035 মাসাঃ মিবন আ ার দেলায়ারা বগম আ রু মিতন হাওলাদার Ward No. 02 1778736777 ভা ািরয়া পৗরসভা

74 03790014958 20147921410106015 জমুা ইসলাম রা জনা আ ার জুঁ ই রােসল িময়া Ward No. 02 1729800596 ভা ািরয়া পৗরসভা

75 03790014960 19824218427481246 বাদল মালী ক না রানী সুিনল মালী Ward No. 02 1736022143 ভা ািরয়া পৗরসভা

76 03790015019 19757911411000006 আফেরাজা খানম জাহানারা বগম সুলতান আহেমদ Ward No. 02 1771485291 ভা ািরয়া পৗরসভা

77 03790016749 19787911471860633 আ রু রিশদ জামা ার কদবানু বগম রব জামা ার Ward No. 02 1767478846 ভা ািরয়া পৗরসভা

78 03790016750 20097911471002621 লাভনী আ ার হেলনা বগম মাঃ লাভলু কিবরাজ Ward No. 02 1610798022 ভা ািরয়া পৗরসভা

79 03790017341 19807911411802721 খািদজা বগম সািফয়া বগম মাহা দ আমেজদ িময়া Ward No. 02 1748678605 ভা ািরয়া পৗরসভা

80 03790017342 3746771504 মাঃ আসাদু ামান রািশদা বগম মাঃ আবুবকর িস ক Ward No. 02 1719967228 ভা ািরয়া পৗরসভা

81 03790017343 19857911471860067 জসিমন আ ার পা ল বগম আ সু ছালাম Ward No. 02 1318650944 ভা ািরয়া পৗরসভা

82 03790017347 20057911411029614 ফােতমা নািছর হািস বগম Ward No. 02 1715634732 ভা ািরয়া পৗরসভা

83 03790017540 19777911471861645 হনুফা বগম পা ল বগম আমেজদ হাওলাদার Ward No. 02 1741069533 ভা ািরয়া পৗরসভা

84 02790033906 19837911471875474 মানা বগম আিমেরান নছা এচহাক আলী হাওলাদার Ward No. 02 1799789146 ভা ািরয়া পৗরসভা

85 03790018146 19617911411802244 বাবুল কাজী রািহমা খাতন আবদুল ম জদ কাজী Ward No. 02 1795598349 ভা ািরয়া পৗরসভা

86 03790018150 19867911471864799 ছালমা বগম হািচনা বগম সালাম মীর Ward No. 02 1764251031 ভা ািরয়া পৗরসভা

87 03790018546 20027911411020517 মাঃ শাহজালাল হাওলাদার রািহমা বগম মাঃ মাসুদ হােসন হাওলাদার Ward No. 02 1765629523 ভা ািরয়া পৗরসভা

88 03790018547 1955886583 মাঃ নজ ল ইসলাম নাজমা বগম আঃ ছালাম হাওলাদার Ward No. 02 1744988770 ভা ািরয়া পৗরসভা

89 03790002094 19757911411804822 জিসম উ ীন িময়া বকুল বগম জালাল উ ীন িময়া Ward No. 03 1727038013 ভা ািরয়া পৗরসভা

90 03790002095 6452374678 মাঃ েবল কিবরাজ নাদিরন সিহদুল কিবরাজ Ward No. 03 1752780031 ভা ািরয়া পৗরসভা

91 03790002096 19627911411808046 আিম ন নছা মত ফুল ব সকা ার আলী Ward No. 03 1728932878 ভা ািরয়া পৗরসভা

92 03790002098 20047911411029032 মাঃ মেহদী হাচান মাসাঃ িশিরন বগম মাঃ জািকর হােসন মা া Ward No. 03 1782249710 ভা ািরয়া পৗরসভা

93 03790002099 19727911411806822 ফারকান হাওলাদার রওশনারা বগম চাে  আলী হাওলাদার Ward No. 03 1786167118 ভা ািরয়া পৗরসভা

94 03790002101 19777911411806216 মাঃ িলট জামা ার সফালী মাঃ হািববুর রহমান Ward No. 03 1782417413 ভা ািরয়া পৗরসভা

95 03790002102 20127921410103093 মাঃ নাইম সওদাগর দুিলয়া বগম ইমরান সওদাগর Ward No. 03 1870491455 ভা ািরয়া পৗরসভা

96 03790002103 19627911411807674 আলমগীর িসকদার ছােলহা বগম আে ল আলী Ward No. 03 1779425583 ভা ািরয়া পৗরসভা

97 03790002105 19897918094156663 মালা কমকার রভা রানী কমকার িহরা লাল কমকার Ward No. 03 1799332376 ভা ািরয়া পৗরসভা

98 03790005326 19777911411806611 িদবা রানী দাস দগূা রানী দাস কালাচান দাস Ward No. 03 1782293728 ভা ািরয়া পৗরসভা

99 03790005338 19877911411807198 সকত রহমান ছালমা রহমান খ কার মাহাবুবুর রহমান Ward No. 03 1718851587 ভা ািরয়া পৗরসভা

100 03790005591 20027911411027323 মাসাঃ আসমা আ ার তািনয়া মািহনুর বগম মাঃ হমােয়ত উ ন Ward No. 03 1767452775 ভা ািরয়া পৗরসভা

101 03790005594 20087911411027321 মাঃ মেহদী হাসান মুসা মািহনুর বগম মাঃ হমােয়ত উ ীন Ward No. 03 1585526758 ভা ািরয়া পৗরসভা

102 03790005596 20157921410103162 সালমা আ ার আিছয়া শািহনুর বগম মাঃ হমােয়ত উ ন িসকদার Ward No. 03 1770056452 ভা ািরয়া পৗরসভা

103 03790007832 4202384758 কামাল আকন আেলয়া বগম আ রু রব আকন Ward No. 03 1750832985 ভা ািরয়া পৗরসভা

104 03790007838 19907911411805665 সাথী মি ক ফািতমা বগম আলতাফ হােসন মি ক Ward No. 03 1706620395 ভা ািরয়া পৗরসভা

105 03790007917 19747911411807586 সিহদুল কিবরাজ আিম নে সা কােদর কিবরাজ Ward No. 03 1776535654 ভা ািরয়া পৗরসভা

106 03790007980 20039136298005832 িমস িসলিভয়া মহজাবীন মীম িমেসস খািদজা আ ার মাঃ নািদম হােসন সা াল Ward No. 03 1789565823 ভা ািরয়া পৗরসভা

107 03790008234 1955910326 মাঃ আলী হােসন রেহনা বগম ইসমাইল সরদার Ward No. 03 1715065852 ভা ািরয়া পৗরসভা

108 03790009469 19857911411805439 হাসান মাহমুদ জামা ার মাহমুদা বগম ফা ক জামা ার Ward No. 03 1761880189 ভা ািরয়া পৗরসভা

109 03790011262 20067911411029144 ফািতমা জািহদা খানম আ লু হািলম হাওলাদার Ward No. 03 1715109317 ভা ািরয়া পৗরসভা

110 03790011280 19797911411805034 জািকর সরদার আেলয়া বগম শাহ আলম সরদার Ward No. 03 1784259280 ভা ািরয়া পৗরসভা

111 03790012127 19997911411024924 সারিমন আ ার নাজমা বগম শাহ আলম সওদাগর Ward No. 03 1762144345 ভা ািরয়া পৗরসভা

112 03790013452 19677911411805898 কিবর িসকদার মধু িবিব সুলতান িসকদার Ward No. 03 1736833693 ভা ািরয়া পৗরসভা

113 03790013454 19967911411021256 রােসল িসকদার হিরয়া বগম মাঃ কাওছার হাওলাদার Ward No. 03 1737137462 ভা ািরয়া পৗরসভা

114 03790013458 19777911411807184 মাকসুদা বগম দেলায়ারা বগম ফজলুল হক মাজী Ward No. 03 1796670895 ভা ািরয়া পৗরসভা

115 03790014842 19777911459851098 মাঃ ইউনুচ আলী হাওলাদার শহরভানু মাঃ মাদাে র আলী হাওলাদার Ward No. 03 1731527771 ভা ািরয়া পৗরসভা

116 03790014956 19607911411028918 আঃ রিশদ সানাব শামেশল হক Ward No. 03 1728612166 ভা ািরয়া পৗরসভা

117 03790014959 20067911411027222 মাঃ নাজমুল হাছান হািফজা আ ার মাঃ নু ামান হাওলাদার Ward No. 03 1712562432 ভা ািরয়া পৗরসভা

118 03790016052 19727911411812621 নািছমা বগম ফািতমা বগম কা ন হাওলাদার Ward No. 03 1796255105 ভা ািরয়া পৗরসভা

119 03790016089 19627911411802363 শ ামল সাহা সুিমতা সাহা মিত লাল সাহা Ward No. 03 1718359725 ভা ািরয়া পৗরসভা

120 03790016094 19787911411810040 আেনায়ার হােসন মৃত মেনায়ারা বগম আ লু খােলক সরদার Ward No. 03 1789425519 ভা ািরয়া পৗরসভা

121 03790017336 19782697654000009 মাঃ আলমগীর আেনায়ারা বগম আ লু সােমত হাওলাদার Ward No. 03 1798192039 ভা ািরয়া পৗরসভা

122 03790017351 19867911411808045 মােমনা বগম আিমেরাে ছা আ লু খােলক খান Ward No. 03 1733096808 ভা ািরয়া পৗরসভা

123 03790017509 19847911411806836 ছিব বগম মােজদা বগম মাঃ ওহাব হাওলাদার Ward No. 03 1704001174 ভা ািরয়া পৗরসভা

124 03790018149 19687911411804018 আিল আকবর আকন মৃতঃ হািলমুন মৃতঃ এছাহাক আকন Ward No. 03 1938636046 ভা ািরয়া পৗরসভা
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125 03790018419 19477911411805945 আঃ হা ান হাওলাদার আিছয়া খাতন িমনহাজ উ ন হাওলাদার Ward No. 03 1715251386 ভা ািরয়া পৗরসভা

126 03790018655 19852696654000031 িসপন চ বত হলতা িচ র ন Ward No. 03 1637918770 ভা ািরয়া পৗরসভা

127 03790018750 4661339681 সাথী আ ার পিপ রীনা বগম শাহাদাত হােসন Ward No. 03 1789590927 ভা ািরয়া পৗরসভা

128 03790018928 19871592039013456 কাজল রখা শািহনুর বগম মাঃ Ward No. 03 1318460320 ভা ািরয়া পৗরসভা

129 03790002356 19827911411810241 মেহদী হাসান নয়ন িফেরাজা বগম বলােয়ত হােসন Ward No. 04 1786167079 ভা ািরয়া পৗরসভা

130 03790002357 19677911411808535 মাঃ িম াত হােসন চাপরািশ ফােতমা বগম মাবারক চাপরািশ Ward No. 04 1786145677 ভা ািরয়া পৗরসভা

131 03790002358 19837911411808523 মাছম হাওলাদার মাসাঃ নাজমা আ ার জয়নাল হাওলাদার Ward No. 04 1754046164 ভা ািরয়া পৗরসভা

132 03790002360 19852693626898231 সয়দা মাসাঃ ফারহানা ইসলাম িমিম মাসাঃ মা আ ার মাঃ ফিরদ উ ন খ কার Ward No. 04 1718214789 ভা ািরয়া পৗরসভা

133 03790002362 19717911411809954 মাঃ জািকর রনু বগম আ রু রিশদ Ward No. 04 1756734182 ভা ািরয়া পৗরসভা

134 03790002363 19617911411809583 মাঃ ফিরদ হােসন কা ন িবিব সানা ম ন Ward No. 04 1323786309 ভা ািরয়া পৗরসভা

135 03790002364 19997911411000091 শাহানাজ পারভীন মাছমা বগম আ াব আলী সরদার Ward No. 04 1309166853 ভা ািরয়া পৗরসভা

136 03790002365 19847911411809595 কুলসুম িবিব জয়নব িবিব আবুল হােসম Ward No. 04 1786170077 ভা ািরয়া পৗরসভা

137 03790002366 19557911411809560 মাঃ চান িময়া হাওলাদার জিরনা খাতন এনাজ  হাওলাদার Ward No. 04 1721483045 ভা ািরয়া পৗরসভা

138 03790002367 8255775887 মাসাঃ ময়না বগম নািছমা বগম মতৃ মাঃ ইউনুচ আলী Ward No. 04 1786169280 ভা ািরয়া পৗরসভা

139 03790002368 8707648260 মাসাঃ আসমা আ ার জাহানারা বগম মাঃ ম জবর রহমান Ward No. 04 1638406962 ভা ািরয়া পৗরসভা

140 03790002369 19577911411808229 সিলম আকন মােমনা খাতন আ রু রিশদ আকন Ward No. 04 1779407556 ভা ািরয়া পৗরসভা

141 03790002371 19877911411810094 কবরী মােনায়ারা বগম মাজালাল হাওলাদার Ward No. 04 1762664145 ভা ািরয়া পৗরসভা

142 03790002373 19827911411809577 র না আ ার জা াত রােকয়া বগম ছেলমান সরদার Ward No. 04 1795451791 ভা ািরয়া পৗরসভা

143 03790002374 19897911411000029 হািছনা বগম ির জয়া বগম সুলতান সরদার Ward No. 04 1747985713 ভা ািরয়া পৗরসভা

144 03790002375 19657911411809295 এলািচ বগম রিহমন িবিব কােসম আলী হাওলাদার Ward No. 04 1786170024 ভা ািরয়া পৗরসভা

145 03790002377 19557911411810019 লাকী মেনারা বগম আ লু খােলক সরদার Ward No. 04 1786170955 ভা ািরয়া পৗরসভা

146 03790002378 19947911411000239 মাঃ রদওয়ান িশকদার রা জয়া বগম জয়নাল িশকদার Ward No. 04 1786167628 ভা ািরয়া পৗরসভা

147 03790002381 19757911411809722 পািপয়া বগম সুিফয়া বগম মাঃ আমেজদ হাং Ward No. 04 1735173918 ভা ািরয়া পৗরসভা

148 03790002386 19687911411809100 আলমগীর ফিকর নুরবানু জলুমাত ফিকর Ward No. 04 1786145693 ভা ািরয়া পৗরসভা

149 03790002387 19627911411810189 মাঃ আেনায়ার হাওলাদার হােজরা বগম আছমত আলী হাওলাদার Ward No. 04 1729379903 ভা ািরয়া পৗরসভা

150 03790002388 19867911411810015 সাহাগ সােলহা বগম শাজাহান সরদার Ward No. 04 1786146228 ভা ািরয়া পৗরসভা

151 03790005327 6011759476 গালাম র ানী মেনায়ারা বগম আ সু ছ ার Ward No. 04 1786157067 ভা ািরয়া পৗরসভা

152 03790005329 19677911411810098 মেনায়ারা গালবানু রিবউ াহ ্ ফিকর Ward No. 04 1786156573 ভা ািরয়া পৗরসভা

153 03790006776 19627911411810116 বাবুল মু ী আিছয়া আঃ হািকম মু ী Ward No. 04 1786141237 ভা ািরয়া পৗরসভা

154 03790006778 20047911411014503 মিরয়ম আ ার লািময়া রািশদা বগম মাঃ হা ন অর রিশদ Ward No. 04 1728039988 ভা ািরয়া পৗরসভা

155 03790006779 20087911411024004 মাসাঃ িমম আ ার মু া বগম মাঃ আবুল হােসন Ward No. 04 1716324363 ভা ািরয়া পৗরসভা

156 03790006784 20057911411025010 মাঃ আ জজলু িমঞা মাসাঃ অজফুা বগম মাঃ জনুু িমঞা Ward No. 04 1788553642 ভা ািরয়া পৗরসভা

157 03790006786 19987911411101119 মাঃ িসরাজলু ইসলাম নািছমা বগম মাঃ কিবর সরদার Ward No. 04 1738829047 ভা ািরয়া পৗরসভা

158 03790006788 19647911411809566 মমতাজ বগম মেনায়ারা বগম বিছর উ ন Ward No. 04 1786169182 ভা ািরয়া পৗরসভা

159 03790006789 1954223200 রিফকুল ইসলাম রািবয়া বগম রহমান সরদার Ward No. 04 1748262485 ভা ািরয়া পৗরসভা

160 03790006790 20087911411021746 জািহদুল ইসলাম িমনারা আলতাব Ward No. 04 1775341854 ভা ািরয়া পৗরসভা

161 03790006791 19537911410293072 হনা বগম মতৃ নগারী বগম মতৃ আঃ হািকম মু ী Ward No. 04 1756282058 ভা ািরয়া পৗরসভা

162 02790017137 3302414812 সুমাইয়া জাহান কিচ রিহমা বগম আ াব আলী Ward No. 04 1722224614 ভা ািরয়া পৗরসভা

163 03790007785 20047914111228519 মাঃ স জব কাজী সুরমা বগম আঃ ছ ার কাজী Ward No. 04 1748871528 ভা ািরয়া পৗরসভা

164 03790007788 19577911411810093 ম জবর রহমান গালবানু রিবউ াহ ফিকর Ward No. 04 1314546539 ভা ািরয়া পৗরসভা

165 03790007793 19877911447000051 মাঃ হািববুর রহমান িনলুফা ইয়াসিমন মাঃ শাহজাহান মু ী Ward No. 04 1610564542 ভা ািরয়া পৗরসভা

166 03790007794 19627911411808312 জিলল ফরাজী নুরজাহান বগম আঃ রব ফরাজী Ward No. 04 1798471745 ভা ািরয়া পৗরসভা

167 03790007801 19627911411811064 না া মুনিস জােমনা খাতন রিশদ মুনিস Ward No. 04 1873418080 ভা ািরয়া পৗরসভা

168 03790007811 19677911411816111 হমাউন কিবর সরদার রািবয়া বগম মনাজউ ন সরদার Ward No. 04 1754620750 ভা ািরয়া পৗরসভা

169 03790007853 19707911411808899 আ লু সালাম বপারী ির জয়া খাতন হােসম বপারী Ward No. 04 1773685668 ভা ািরয়া পৗরসভা

170 03790007970 19897911411809130 জেুয়ল ফােতমা বগম কালু মু ী Ward No. 04 1789110627 ভা ািরয়া পৗরসভা

171 03790007975 19867911411808735 লাল িময়া বপারী আিকমজান বগম মাঃ মুনসুর বপারী Ward No. 04 1759647038 ভা ািরয়া পৗরসভা

172 03790007978 20077911411028930 সাথী আ ার রহানা বগম মাঃ শামীম হাওলাদার Ward No. 04 1706849267 ভা ািরয়া পৗরসভা

173 03790008235 19877911411808338 সাহাগ িনহার তাফাে ল হাওলাদার Ward No. 04 1731029965 ভা ািরয়া পৗরসভা

174 03790009002 20077921410104575 িশিরন আ ার মমতাজ বগম মাবাে র আলী সরদার Ward No. 04 1910713613 ভা ািরয়া পৗরসভা

175 03790009462 19627911411809795 সুিপয়া বগম রিহমা খাতন শামেছল হক Ward No. 04 1748186831 ভা ািরয়া পৗরসভা

176 03790009465 20147921410106351 মাঃ জিহ ল ইসলাম সারিমন আ ার মাঃ জামাল হােসন Ward No. 04 1724157697 ভা ািরয়া পৗরসভা

177 03790009467 19907911411000031 মাঃ ই াহীম ফরাজী ফািতমা বগম আ সু সামাদ ফরাজী Ward No. 04 1739930682 ভা ািরয়া পৗরসভা

178 03790009679 1496259878 কািনজ ফািতমা শা ী শািহনুর আলম মাঃ শিহদুল আলম Ward No. 04 1721810314 ভা ািরয়া পৗরসভা

179 03790011117 19880695119240908 আিনতা িসনহা সীমা রানী িসংহা িব ু  িসংহা Ward No. 04 1304310424 ভা ািরয়া পৗরসভা

180 03790011166 20027921410106451 রেহনা বগম সােলহা বগম শাহজান সরদার Ward No. 04 1782978194 ভা ািরয়া পৗরসভা

181 03790011367 20037911411028939 জাহানারা বগম লাইলী বগম আ লু কােদর সরদার Ward No. 04 1761941155 ভা ািরয়া পৗরসভা

182 03790011371 19797911411808276 ব াল খান হােজরা বগম মুনসুর আলী খান Ward No. 04 1786112808 ভা ািরয়া পৗরসভা

183 03790013455 20147921410105712 টকটিক না বগম আকবর Ward No. 04 1786170717 ভা ািরয়া পৗরসভা

184 03790013456 20147921410104549 মুছা কা আেমনা নাছিরন আ ার মাঃ আল আিমন িময়া Ward No. 04 1714630908 ভা ািরয়া পৗরসভা

185 03790013463 20137921410101978 তামা া রীনা বগম মা ফা ফিকর Ward No. 04 1703805803 ভা ািরয়া পৗরসভা

186 03790014796 19627911459859375 আলমগীর গাজী ছায়াতন নছা লাল গাজী Ward No. 04 1704826744 ভা ািরয়া পৗরসভা

187 03790014798 19727911459849011 মাঃ কালাম হাওলাদার বকফুল বগম ম জদ হাওলাদার Ward No. 04 1710129796 ভা ািরয়া পৗরসভা
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188 03790014843 19627911459851135 মাঃ িছ ক মা া মাসাঃ ির জয়া খাতন খােদম হােসন মা া Ward No. 04 1791954301 ভা ািরয়া পৗরসভা

189 03790016100 20007911411011524 মাঃ আবুল কালাম সরদার কুলসুম মাঃ হকুম আলী Ward No. 04 1786152909 ভা ািরয়া পৗরসভা

190 03790016108 20117911411028917 নাজমু াহার নাজমা ইসমাইল Ward No. 04 1735512161 ভা ািরয়া পৗরসভা

191 03790017510 19807911411810238 মাঃ পলাশ চাপরাশী শফালী বগম আলী আকবর Ward No. 04 1755931400 ভা ািরয়া পৗরসভা

192 03790017511 19677911411805928 মাহা দ আ লু ওহাব হাওলাদার সানাবান িবিব মহা ত আলী হাওলাদার Ward No. 04 1749700174 ভা ািরয়া পৗরসভা

193 03790017512 20037911411024051 মাঃ আলািমন হাং মেনায়ারা বগম আ সু স ার Ward No. 04 1735464921 ভা ািরয়া পৗরসভা

194 03790017513 19667911411809997 আ লু কু ুস হােমদা বগম আঃ খারেসদ সরদার Ward No. 04 1781496939 ভা ািরয়া পৗরসভা

195 03790017514 9161757365 রমজান িসকদার জানু বগম শাহজাহান িসকদার Ward No. 04 1810937843 ভা ািরয়া পৗরসভা

196 03790017515 20067911412024814 উিম রানী দাস পূিনমা রানী দাস অ ন চ  দাস Ward No. 04 1776633325 ভা ািরয়া পৗরসভা

197 03790017516 7355824207 রািশদা বগম মতৃ আিছয়া বগম মতৃ রিফজ উ ন Ward No. 04 1714338575 ভা ািরয়া পৗরসভা

198 03790017517 19777911411808607 জামাল আকন আেলয়া বগম আ রু রব আকন Ward No. 04 1309297785 ভা ািরয়া পৗরসভা

199 03790017535 19627911471874060 কা ন আলী সরদার নূ ল আলী সরদার হােমজ আলী সরদার Ward No. 04 1734910427 ভা ািরয়া পৗরসভা

200 03790017542 8702448310 মাসা াদ িম আ ার মাছাঃ ছিপয়া বগম আকা র সরদার Ward No. 04 1703653991 ভা ািরয়া পৗরসভা

201 03790018770 19677911411804382 মাঃ শাহাদৎ িসকদার সািপয়া বগম হােতম আলী িশকদার Ward No. 04 1768664769 ভা ািরয়া পৗরসভা

202 03790002777 19777911411811806 পারভীন বগম িপয়ারা খাতন ফজলুল হক হাওলাদার Ward No. 05 1306785701 ভা ািরয়া পৗরসভা

203 03790002780 1925357319 মাঃ বাবুল গাজী মািনক বগম আঃ হািকম গাজী Ward No. 05 1756116144 ভা ািরয়া পৗরসভা

204 03790002781 19847911411810963 আছমা আকতার রনু বগম হািকম খানঁ Ward No. 05 1609949364 ভা ািরয়া পৗরসভা

205 03790002787 20087911411007502 িশলা িশউলী বগম শাহজাহান িময়া Ward No. 05 1323786641 ভা ািরয়া পৗরসভা

206 03790002788 19617911411811820 মাহ াদ হািনফ িব াস ফুলশন বগম আ লু গিন িব াস Ward No. 05 1786111830 ভা ািরয়া পৗরসভা

207 03790002794 19727911411811145 মাহািসন মু ী আি য়া বগম জ ার মু ী Ward No. 05 1943704745 ভা ািরয়া পৗরসভা

208 03790002795 19807911411811126 সুরমা বগম আমিবয়া বগম জ ার মু ী Ward No. 05 1942155045 ভা ািরয়া পৗরসভা

209 03790002799 19877911411811034 ফািতমা বগম হািলমা বগম আ লু রব হাওলাদার Ward No. 05 1738960304 ভা ািরয়া পৗরসভা

210 03790006674 19917911411021614 মাসাঃ মাসু মাসাঃ ফািতমা বগম মাঃ মহ ত আলী মু ী Ward No. 05 1609949572 ভা ািরয়া পৗরসভা

211 03790006677 19637911411811269 মরী বগম ছরাতন িবিব আমজাদ আলী আকন Ward No. 05 1786132006 ভা ািরয়া পৗরসভা

212 03790006678 20077921410101574 ইমাম রািবয়া বগম মাঃ লাকমান হাওলাদার Ward No. 05 1613058407 ভা ািরয়া পৗরসভা

213 03790006787 19637911411805382 দুলু বগম রােবয়া রায়হান হাওলাদার Ward No. 05 1781496973 ভা ািরয়া পৗরসভা

214 03790007796 19707911411812926 িমনা বগম ফােতমা বগম আ জজ হাওলাদার Ward No. 05 1961117854 ভা ািরয়া পৗরসভা

215 03790007803 19817911411811709 সুজন দাস আ ািদ রানী দাস চ  কা  দাস Ward No. 05 1748966488 ভা ািরয়া পৗরসভা

216 03790007804 19667911411810444 আ রু রহমান খিলফা রািবয়া বগম আহা দ খিলফা Ward No. 05 1771487151 ভা ািরয়া পৗরসভা

217 03790007807 19827911411811037 নািছম আকন ির জয়া বগম আলফাজ উ ীন আকন Ward No. 05 1747690607 ভা ািরয়া পৗরসভা

218 03790007810 19637911411811336 মাহতাব কা জ মিরয়ম বগম মা ার কা জ Ward No. 05 1323430872 ভা ািরয়া পৗরসভা

219 03790009461 19967911411005467 জা াতল ফরেদৗস হাওয়া বগম মাঃ মনজু ল ইসলাম Ward No. 05 1740460234 ভা ািরয়া পৗরসভা

220 03790011196 19627911411811271 আেনায়ারা বগম জহরা খাতন সু র আলী হাওলাদার Ward No. 05 1760115826 ভা ািরয়া পৗরসভা

221 03790011199 19587911411810402 ছেরায়ার খা কার জীবন নছা আ াব আলী খা কার Ward No. 05 1307630674 ভা ািরয়া পৗরসভা

222 03790013459 19897911411810457 সািহন হাওলাদার নু বগম হা ন হাওলাদার Ward No. 05 1626894389 ভা ািরয়া পৗরসভা

223 03790013462 20167921410106318 সুমাইয়া খািদজা বগম আ রু রব খিলফা Ward No. 05 1779063958 ভা ািরয়া পৗরসভা

224 03790015014 9154458583 মাঃ িরয়াজ মু ী মাছাঃ পা ল আ ার মাঃ কিবর হােসন মু Ward No. 05 1710181404 ভা ািরয়া পৗরসভা

225 03790015021 19707911411811821 মাছাঃ হািছনা বগম ছয়াতন নছা আবদুল ছ ার হাওলাদার Ward No. 05 1893177485 ভা ািরয়া পৗরসভা

226 03790016099 19797911411813282 ছাইফুল বপারী রানু বগম আবদুল খােলক বপারী Ward No. 05 1782047857 ভা ািরয়া পৗরসভা

227 03790016103 19727911411809978 মাঃ আবুল কালাম সূযবানু আবদুল রিশদ সরদার Ward No. 05 1754620428 ভা ািরয়া পৗরসভা

228 03790016157 19617911447780043 ছাবাহান আকন গালািপ নেছর উ ন আকন Ward No. 05 1789461219 ভা ািরয়া পৗরসভা

229 03790016205 19767911411800808 পা া হাওলাদার হিব ে সা এসহাক উ ন হাওলাদার Ward No. 05 1775080098 ভা ািরয়া পৗরসভা

230 03790016232 19884214394577632 সনজয় দাস অ লী রানী সু র চ  দাস Ward No. 05 1778890427 ভা ািরয়া পৗরসভা

231 03790017532 19697911447777077 মাঃ নু ল ইসলাম িসকদার মাসাঃ আেনায়ারা বগম সামসুল হক িসকদার Ward No. 05 1722968471 ভা ািরয়া পৗরসভা

232 03790017533 19667911447779384 মাঃ নািসর হাওলাদার চ ন িবিব আজাহার উ ীন হাওলাদার Ward No. 05 1757239465 ভা ািরয়া পৗরসভা

233 03790017534 4211202355 সাইফুল ইসলাম িপয়ারা বগম মাঃ শাহজাহান হাওলাদার Ward No. 05 1786546187 ভা ািরয়া পৗরসভা

234 03790004796 19897911411813341 মিলনা জাহানারা ওয়ােজদ আলী Ward No. 06 1755207808 ভা ািরয়া পৗরসভা

235 03790004798 19677911411812815 সুরমা বগম আেরাবজান িবিব মাছেলম উ ন Ward No. 06 1741016376 ভা ািরয়া পৗরসভা

236 03790004800 19827911411813058 আলতাফ হােসন সােজদা খাতন আবুল হােসম ব াপারী Ward No. 06 1764975079 ভা ািরয়া পৗরসভা

237 03790004802 19727911411812678 িমিন বগম সািফয়া বগম আমেজদ আলী হাওলাদার Ward No. 06 1902393458 ভা ািরয়া পৗরসভা

238 03790004803 19597911411813245 আ সু স ার হাওলাদার সুিফয়া খাতন মাসেলম হাওলাদার Ward No. 06 1706499189 ভা ািরয়া পৗরসভা

239 03790004805 19747911411812880 মাহা দ হািববুর রহমান জয়নব বগম আ লু কিরম জামা ার Ward No. 06 1775279000 ভা ািরয়া পৗরসভা

240 03790004808 19857911411812508 নারগীস আকিলমা বগম কিবর জামা ার Ward No. 06 1786608409 ভা ািরয়া পৗরসভা

241 03790004810 4635620299 মাঃ রােসল হাওলাদার ফােতমা বগম আেখর আলী Ward No. 06 1406835824 ভা ািরয়া পৗরসভা

242 03790005330 19887911411812432 িবপুল শীল মালতী রানী সিতশ শীল Ward No. 06 1728329064 ভা ািরয়া পৗরসভা

243 03790006770 20117921410102663 ইসরাত জাহান ছািমরা মাসঃ মা ফা আ ার মাঃ কিবর হােসন Ward No. 06 1324312033 ভা ািরয়া পৗরসভা

244 03790006771 19807911411812924 শাহানারা বগম রওশান আরা খিলল মৃধা Ward No. 06 1739226445 ভা ািরয়া পৗরসভা

245 03790006772 20067911411025061 মাঃ ব াল জামা ার হেলনা বগম মাঃ রিফজ উ ন Ward No. 06 1724153957 ভা ািরয়া পৗরসভা

246 03790006773 19777911411812760 হেলনা বগম আমিবয়া বগম নূর মাহা দ Ward No. 06 1316236326 ভা ািরয়া পৗরসভা

247 03790006774 4195418985 মাশােরফ িসকদার হােজরা খাতন মেফজ িসকদার Ward No. 06 1758406106 ভা ািরয়া পৗরসভা

248 03790006775 19927911411925877 মাঃ নািসর বপারী জাহানুর বগম শাহআলম বপারী Ward No. 06 1743709361 ভা ািরয়া পৗরসভা

249 03790006777 20007921410105960 হািফজা বগম মৃতঃ ববী বগম মৃতঃ সিলম হাওলাদার Ward No. 06 1735274390 ভা ািরয়া পৗরসভা

250 03790007778 20027911411022352 িলমা মাসাঃ ফােতমা বগম মাঃ আেনায়ার হােসন Ward No. 06 1782175725 ভা ািরয়া পৗরসভা
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251 03790007797 19927911411000012 মাঃ সুজন সরদার বকুল বগম মাঃ নজ ল সরদার Ward No. 06 1752743296 ভা ািরয়া পৗরসভা

252 03790007813 1026215630 সুিখ আ ার রািবয়া বগম রহমান সরদার Ward No. 06 1726510571 ভা ািরয়া পৗরসভা

253 03790007817 20077911411025708 মাঃ হািছবুল ইসলাম নাছিরন নািছর উ ন Ward No. 06 1725487012 ভা ািরয়া পৗরসভা

254 03790007843 20017911411026168 মালা খাতন খািদজা বগম মাঃ জামাল হাওলাদার Ward No. 06 1310218108 ভা ািরয়া পৗরসভা

255 03790008849 20127921410105871 মাসাঃ ফােতমা আ ার িফেরাজা বগম মাঃ শািহন িসকদার Ward No. 06 1703205596 ভা ািরয়া পৗরসভা

256 03790009475 20077911411020708 মাঃ ব াল জামা ার জসিমন আ ার মাঃ মাসুম জামা ার Ward No. 06 1749539361 ভা ািরয়া পৗরসভা

257 03790011265 20127921410103229 তাইেয়বা আ ার তায়া লািক বগম এনােয়ত িসকদার Ward No. 06 1760779082 ভা ািরয়া পৗরসভা

258 03790011277 20127911411014000 দজূয় কুলু িৃত রানী তারক চ  কুলু Ward No. 06 1996732972 ভা ািরয়া পৗরসভা

259 03790011281 3296079274 মাঃ হািনফ রিহমা বগম নুর মহা াদ িসকদার Ward No. 06 1963764149 ভা ািরয়া পৗরসভা

260 03790013461 20067911411022306 িদপু িম ী িলিপকা রানী িম ী উ ম চ  িম ী Ward No. 06 1704614009 ভা ািরয়া পৗরসভা

261 03790014904 19857911411813185 িলটন দাস সু রী দাস অ◌া েতাষ দাস Ward No. 06 1798040475 ভা ািরয়া পৗরসভা

262 03790014965 19937911411000102 িলিপ আ ার সািহদা বগম খিলল হাওলাদার Ward No. 06 1864477750 ভা ািরয়া পৗরসভা

263 03790015016 19547911471868628 আ লু ছ ার সানাবান িবিব আ লু কােদর হাওলাদার Ward No. 06 1300694389 ভা ািরয়া পৗরসভা

264 03790015070 19897911411811655 িসমু আখতার আেলয়া বগম নূ ল ইসলাম Ward No. 06 1784800505 ভা ািরয়া পৗরসভা

265 02790033271 19887911411813072 িসমা আ ার ববী বগম আইউব আলী হাওলাদার Ward No. 06 1791201678 ভা ািরয়া পৗরসভা

266 03790016095 19817911411812952 দেলায়ার মৃধা জাহানারা বগম বােরক মৃধা Ward No. 06 1814571332 ভা ািরয়া পৗরসভা

267 03790016101 19977911411011523 মাঃ আঃ রব সরদার কুলসুম হকুম আিল Ward No. 06 1767790885 ভা ািরয়া পৗরসভা

268 03790016102 20037911411011525 ছালাম সরদার কুলসুম হকুম আিল Ward No. 06 1765146806 ভা ািরয়া পৗরসভা

269 03790016107 19777911411812293 মিনর হাওলাদার জাহানারা বগম আ লু হক হাওলাদার Ward No. 06 1730900821 ভা ািরয়া পৗরসভা

270 03790017518 19617911411813041 আবদুর রশীদ আিম ন বগম আ সু স ার হাওলাদার Ward No. 06 1627723904 ভা ািরয়া পৗরসভা

271 03790018418 19857928002105737 জয়েদব শীল সর তী শীল অিনল কুমার শীল Ward No. 06 1915107252 ভা ািরয়া পৗরসভা

272 03790003093 19827911411814362 ভবেতাষ দাস িবভা রানী দাস মিতলাল দাস Ward No. 07 1611233204 ভা ািরয়া পৗরসভা

273 03790003095 9154149612 সাথী আ ার রীনা বগম মাঃ ফা ক বপারী Ward No. 07 1929378321 ভা ািরয়া পৗরসভা

274 03790003096 19747911411814042 আজগর আলী মেনায়ারা বগম ম ান িময়া Ward No. 07 1737452405 ভা ািরয়া পৗরসভা

275 03790003097 20027911411026549 শািমম রিহমা মৃত আঃ গফুর বপারী Ward No. 07 1760668762 ভা ািরয়া পৗরসভা

276 03790003098 19627911411813423 রােবয়া বগম হািকমুন নসা তােফর সরদার Ward No. 07 1784290021 ভা ািরয়া পৗরসভা

277 03790003099 19907911411000192 িব মাছম বগম ছােলক বপারী Ward No. 07 1873418048 ভা ািরয়া পৗরসভা

278 03790003100 19777911411814909 নািছমা আেনায়ারা শামছ ন খিলফা Ward No. 07 1920522749 ভা ািরয়া পৗরসভা

279 03790003101 19887911411814172 কাম াহার জাহানারা মাঃ মা ফা Ward No. 07 1736815272 ভা ািরয়া পৗরসভা

280 03790006681 2852375878 মাসাঃ মিনরা আ ার মাসাঃ আেলয়া খাতন মাঃ মােলক মু Ward No. 07 1966331160 ভা ািরয়া পৗরসভা

281 03790006682 1026214054 মাঃ সাইফু াহ মাসাঃ রিহমা বগম মাঃ আঃ সালাম Ward No. 07 1317340078 ভা ািরয়া পৗরসভা

282 03790007781 3311748085 মাসাঃ খািদজা মেনায়ারা বগম আঃ রব হাওলাদার Ward No. 07 1719573821 ভা ািরয়া পৗরসভা

283 03790007830 19697911411813356 নািছর কািরকর হােজরা বগম আ লু ম জদ Ward No. 07 1756881107 ভা ািরয়া পৗরসভা

284 03790008236 20087911411028976 মাঃ ইয়ািছন বপারী আছমা খাতন মতৃ মাঃ সাহাগ বপারী Ward No. 07 1749070484 ভা ািরয়া পৗরসভা

285 03790014905 20054090425331179 মাঃ তাহিমদ হাে◌েসন তািসন মাসাঃ নািদরা আ ার মাঃ বাহাদুর হাে◌েসন Ward No. 07 1819746523 ভা ািরয়া পৗরসভা

286 03790015022 19577911411813422 আবুল কালাম রিহমা খাতন অেহজ ন Ward No. 07 1723719996 ভা ািরয়া পৗরসভা

287 03790015023 19827911411813574 জিহর ফিরদা আ লু জিলল Ward No. 07 1786152809 ভা ািরয়া পৗরসভা

288 03790015026 19687911411813619 মাঃ এনােয়ত হােসন খিলফা আেনায়ারা শামছ ন খিলফা Ward No. 07 1927446828 ভা ািরয়া পৗরসভা

289 03790015027 19757911411809719 জেবদ আলী সরদার জয়নব িবিব মহ ত সরদার Ward No. 07 1714507140 ভা ািরয়া পৗরসভা

290 03790015405 19757911411814278 মাঃ হল আিমন মাসা ৎ ম জ ন নছা বগম আ সু সামাদ হাওলাদার Ward No. 07 1865809358 ভা ািরয়া পৗরসভা

291 02790033502 19657911411808889 মমতাজ লাল ব রিহম উ ন Ward No. 07 1609949817 ভা ািরয়া পৗরসভা

292 03790017519 20127921410106983 মাঃ আ জজলু ইসলাম শািহদা বগম সিলম িময়া Ward No. 07 1930603202 ভা ািরয়া পৗরসভা

293 03790017520 20037911411018836 মা ািবন হােসন জসিমন আ ার আঃ রহমান িসকদার Ward No. 07 1917475544 ভা ািরয়া পৗরসভা

294 03790017521 20007911412025838 নুপুর রানী দাস আেলা রানী অমূল  দাস Ward No. 07 1752326390 ভা ািরয়া পৗরসভা

295 03790017522 20157921410103979 আবু নাঈম িরপা বগম আিমর হােসন Ward No. 07 1867510726 ভা ািরয়া পৗরসভা

296 03790017523 5545399015 িব জীৎ কুমার পলাশ ফুলমালা ণ কুমার হালদার Ward No. 07 1724272262 ভা ািরয়া পৗরসভা

297 03790017524 20047911411029505 আসাদু ামান সুমন আ সু সালাম খানা শািহনুর বগম Ward No. 07 1717126915 ভা ািরয়া পৗরসভা

298 03790017538 6911826987 তষার চ  দাস িমনু রানী তপন চ  দাস Ward No. 07 1749656347 ভা ািরয়া পৗরসভা

299 03790001853 19597911411816376 তপন কুমার ম ল ফুলমালা অিনল চ  ম ল Ward No. 08 1721189388 ভা ািরয়া পৗরসভা

300 03790001854 19857911411815981 বাদল দাস মঞ্জ ুরানী দাস অিনল চ  দাস Ward No. 08 1772817663 ভা ািরয়া পৗরসভা

301 03790001855 19637911411816727 এলািচ বগম রওশনা বগম জ ার হাওলাদার Ward No. 08 1703641512 ভা ািরয়া পৗরসভা

302 03790001856 19777911411816653 জালাল উ ন হাওলাদার রওশনারা বগম জ ার হাওলাদার Ward No. 08 1753523874 ভা ািরয়া পৗরসভা

303 03790001857 19717911411815402 ফজলুল হক িলিল আলী আহ দ Ward No. 08 1789853884 ভা ািরয়া পৗরসভা

304 03790001858 19627911411815429 শাহজাহান আি য়া হােসম হাওলাদার Ward No. 08 1317339938 ভা ািরয়া পৗরসভা

305 03790001884 19877911411000021 আিলম হাওলাদার হািলমা বগম লহাজ উ ন হাওলাদার Ward No. 08 1795452056 ভা ািরয়া পৗরসভা

306 03790001885 19827911411815131 পারভীন আেলয়া ফারকান Ward No. 08 1786131242 ভা ািরয়া পৗরসভা

307 03790001886 19627911411815395 মা ফা মান ব রিফজ উ ন Ward No. 08 1786163190 ভা ািরয়া পৗরসভা

308 03790001887 19627911411815092 শফালী সুরাতন নছা কােদর Ward No. 08 1937732448 ভা ািরয়া পৗরসভা

309 03790001888 19717911411816365 ছিব রানী পালী রানী িনত া  দাস Ward No. 08 1751684945 ভা ািরয়া পৗরসভা

310 03790001889 19927911411000231 পাপড়ী রানী পুতল রানী দাস মেনার ন দাস Ward No. 08 1870509628 ভা ািরয়া পৗরসভা

311 03790001890 19597911411816719 আলমগীর হাওলাদার আেনায়ারা বগম সিফজ  হাওলাদার Ward No. 08 1726528329 ভা ািরয়া পৗরসভা

312 03790004657 19752617239672056 মাঃ আেনায়ার হািববুন নছা মকবুল হাওলাদার Ward No. 08 1763846370 ভা ািরয়া পৗরসভা

313 03790005587 19937911411000194 মাকছদা আ ার সুিফয়া বগম আঃ রহমান Ward No. 08 1779708759 ভা ািরয়া পৗরসভা
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314 03790007836 19967911411028039 মাঃ সােহল খান খািদজা বগম আঃ আিলম খান Ward No. 08 1767491635 ভা ািরয়া পৗরসভা

315 03790007840 9148250823 মমতাজ খানম হািলমা বগম আঃ মা ান বপারী Ward No. 08 1320614108 ভা ািরয়া পৗরসভা

316 03790007850 19727911411816184 জাহা ীর খান হনুফা বগম মেফজ খান Ward No. 08 1757452404 ভা ািরয়া পৗরসভা

317 03790007855 19837911411815517 হলাল ময়ফুল তানেজর আলী Ward No. 08 1768263375 ভা ািরয়া পৗরসভা

318 03790007965 19887911411816221 িশমু আ ার সািহদা বগম ফা ক সরদার Ward No. 08 1726388541 ভা ািরয়া পৗরসভা

319 03790007967 20067911411021083 মাঃ অপু হােসন খান মাসাঃ খািদজা বগম মাঃ বাচ্চ খান Ward No. 08 1306785915 ভা ািরয়া পৗরসভা

320 03790007977 20107921410106026 জহাদ ঝুমুর আ ার মৃতঃ মাঃ মামুন ভইয়া Ward No. 08 1703886856 ভা ািরয়া পৗরসভা

321 03790007979 19977911411019240 তািনয়া আ ার হনা বগম হা ন আর রিশদ Ward No. 08 1788792099 ভা ািরয়া পৗরসভা

322 03790008240 19627911411815800 হরিশত ম ল রাধাল ী ম ল জনা ন ম ল Ward No. 08 1781788842 ভা ািরয়া পৗরসভা

323 03790009477 19867911411816608 কামাল হাওলাদার সতারা বগম নুর মাহা দ হাওলাদার Ward No. 08 1724797572 ভা ািরয়া পৗরসভা

324 03790009681 19697911411812231 িছ ক হাওলাদার বানু িবিব হােশম হাওলাদার Ward No. 08 1703889746 ভা ািরয়া পৗরসভা

325 03790009682 19677911411812222 খিলল হাওলাদার মইফুল িবিব কদম আলী হাওলাদার Ward No. 08 1704005927 ভা ািরয়া পৗরসভা

326 03790009685 19674716919754920 মাঃ ছাইদুর রহমান আিছয়া হােতম আলী খান Ward No. 08 1776295958 ভা ািরয়া পৗরসভা

327 03790009686 19597911411816140 মাঃ আ লু জিলল হাওলাদার জহরা বগম মাসেলম আলী Ward No. 08 1719637530 ভা ািরয়া পৗরসভা

328 03790011173 20087911411023242 আিরফ খান কাকুলী বগম মাঃ মাসুম খান Ward No. 08 1819594427 ভা ািরয়া পৗরসভা

329 01790038366 19577911411816735 রােকয়া বগম কইেতারজান িবিব রেফজ হাওলাদার Ward No. 08 1741463831 ভা ািরয়া পৗরসভা

330 03790013451 7787434096 মাসাঃ ফািতমা আ ার মাকুছদা বগম শাহানাজ খান Ward No. 08 1786214173 ভা ািরয়া পৗরসভা

331 03790014745 20117921410105674 মাঃ সাগর হাওলাদার মাসাঃ নাজমা বগম হাই হাওলাদার Ward No. 08 1712815349 ভা ািরয়া পৗরসভা

332 03790014795 19907911435000172 মাসাঃ রকছনা বগম সুিফয়া বগম মাঃ মাসেলম আলী খান Ward No. 08 1772241394 ভা ািরয়া পৗরসভা

333 03790015028 19627911411814670 মজনু হাওলাদার বকফুল তােফল উ ীন Ward No. 08 1703456657 ভা ািরয়া পৗরসভা

334 03790015071 20144218427105156 মাঃ আ ু াহ মাসাঃ নািছমা আ ার মাঃ ইমন হােসন Ward No. 08 1756964934 ভা ািরয়া পৗরসভা

335 03790015413 19727911411816100 িপয়ারা বগম সািফয়া বগম মাফাে ল সরদার Ward No. 08 1735991504 ভা ািরয়া পৗরসভা

336 03790016199 19747911411815815 িতমা রানী দাস রনু ফিনভূষন দাস Ward No. 08 1716222508 ভা ািরয়া পৗরসভা

337 03790016466 19587911411815835 ফিরদা বগম বকুল বগম মাকেছদ আলী হাওলাদার Ward No. 08 1787445072 ভা ািরয়া পৗরসভা

338 03790017525 19727911411816841 আ াস হাওলাদার ময়ফুল বগম তানেজর আলী হাওলাদার Ward No. 08 1315690829 ভা ািরয়া পৗরসভা

339 03790017526 19727911411815459 কালাম সরদার সুিফয়া নূর মাহা দ Ward No. 08 1729376163 ভা ািরয়া পৗরসভা

340 03790017527 19877911411815364 চ া িপয়ারা ওহাব Ward No. 08 1734143006 ভা ািরয়া পৗরসভা

341 03790017528 19587911411815618 আ লু হািমদ দুধেমেহর মানতাজ উ ন Ward No. 08 1731892745 ভা ািরয়া পৗরসভা

342 03790017529 19577911411815618 অনুপ দাস িলিপ িরপন Ward No. 08 1786151829 ভা ািরয়া পৗরসভা

343 03790017531 19697911411816121 িমনারা বগম হােজরা বগম নজর আলী হাওলাদার Ward No. 08 1928000669 ভা ািরয়া পৗরসভা

344 03790017536 19887911423829687 মা ািফজরু রহমান ি তাছিলমা বগম আ লু লিতফ আকন Ward No. 08 1740549249 ভা ািরয়া পৗরসভা

345 03790017539 19807911411816486 মাহা দ সিলম কিবরাজ বকুল বগম আবদুল গিন কিবরাজ Ward No. 08 1774942336 ভা ািরয়া পৗরসভা

346 03790004654 19677911411816926 তাসিলমা বগম জহরা খাতন সয়দ আলী হাওলাদার Ward No. 09 1754522380 ভা ািরয়া পৗরসভা

347 03790004655 19627911411816931 হািববুর রহমান ির জয়া বগম এছাহাক হাওলাদার Ward No. 09 1767795425 ভা ািরয়া পৗরসভা

348 03790004656 19927911411000252 তামা া আ ার রািশদা বগম মাঃ সিহদুর রহমান খান Ward No. 09 1765010960 ভা ািরয়া পৗরসভা

349 03790004658 20097911411029006 মাঃ ইমন হাওলাদার ইিত বগম মাঃ জয়াইল হক Ward No. 09 1304276263 ভা ািরয়া পৗরসভা

350 03790006432 20057921410106441 রিবউল িব াস িম হল আিমন িব াস Ward No. 09 1770631984 ভা ািরয়া পৗরসভা

351 03790006433 19577911411818602 িলিল বগম হািলেমান নছা চান িময়া তালুকদার Ward No. 09 1786141037 ভা ািরয়া পৗরসভা

352 03790007320 3305783288 িশিরন আকআতর কুরিছয়া বগম আঃ হািনফ িসকদার Ward No. 09 1759049874 ভা ািরয়া পৗরসভা

353 03790007321 19527911411817894 আউব আলী হাওলাদার জীবন নছা বগম আেশদ আলী হাওলাদার Ward No. 09 1726524446 ভা ািরয়া পৗরসভা

354 03790007332 19747911411000010 িবউ ট বগম রিহমা বগম আঃ ছ ার হাওলাদার Ward No. 09 1792869627 ভা ািরয়া পৗরসভা

355 03790008246 19577911411816905 হািসনা বগম নূরবানু তারাবালী হাওলাদার Ward No. 09 1771055821 ভা ািরয়া পৗরসভা

356 03790008247 19734218427480164 মাসা: আেনায়ারা বগম রােশদা বগম অেহজ উ ন Ward No. 09 1787239914 ভা ািরয়া পৗরসভা

357 03790008248 19477911411816934 রওশনারা বগম বকফুল বগম স ার খানঁ Ward No. 09 1884500936 ভা ািরয়া পৗরসভা

358 03790009020 19627911411818115 দীপক কুমার িম ী সনলতা রানী শ াম চরণ িম ী Ward No. 09 1736886211 ভা ািরয়া পৗরসভা

359 03790009021 19697911411818189 হিরপদ সাওজাল িকরন বালা অিমন সাওজাল Ward No. 09 1787534419 ভা ািরয়া পৗরসভা

360 03790009022 19657911411818175 কৃ  কা  মা ঝ কমলা রানী মেহ নাথ মা ঝ Ward No. 09 1719164724 ভা ািরয়া পৗরসভা

361 03790009468 19577911411818109 ছালাম িসকদার মিতজান িবিব কােছম আলী িসকদার Ward No. 09 1726527732 ভা ািরয়া পৗরসভা

362 03790009482 20137921410104597 মুসফীকুর রােকয়া বগম মাঃ বজলুর রহমান Ward No. 09 1726086644 ভা ািরয়া পৗরসভা

363 03790011171 2861739031 সােফায়ান হাসাইন নািহদ মাসাঃ আিফপা বগম মাঃ িফেরাজ হােসন Ward No. 09 1735833006 ভা ািরয়া পৗরসভা

364 03790011260 19787911411818598 শারিমন আেনায়ারা বগম সােহব আলী জমা ার Ward No. 09 1306349046 ভা ািরয়া পৗরসভা

365 03790011261 19897911411818415 শািহনুর আকতার কিহনুর বগম মাঃ নু ল ইসলাম Ward No. 09 1736726214 ভা ািরয়া পৗরসভা

366 03790011362 20057911411022240 মাসঃ জা াতল মাসঃ সিলনা বগম মাঃ হািলম হাওলাদার Ward No. 09 1301742344 ভা ািরয়া পৗরসভা

367 03790012124 19847911411816889 হেলনা বগম মেনায়ারা বগম হািমদ খ কার Ward No. 09 1755302955 ভা ািরয়া পৗরসভা

368 03790012126 20017911411101115 সাইফুল ইসলাম খান িশউলী বগম মাঃ মািনক খান Ward No. 09 1787058578 ভা ািরয়া পৗরসভা

369 03790013453 19787911447783181 মাছাঃ তাছিলমা বগম রওশনা বগম জয়ন ন খানঁ Ward No. 09 1746731753 ভা ািরয়া পৗরসভা

370 02790023996 19877911411000031 রেহনা আ ার  রােহলা বগম রিশদ হাওলাদার Ward No. 09 1782417085 ভা ািরয়া পৗরসভা

371 03790014955 19722617239753678 মাঃ হল আমীন হাওলাদার র জয়া বগম মাহা দ মাকেলছ উ ীন Ward No. 09 1790618679 ভা ািরয়া পৗরসভা

372 03790014962 20057911411122006 অলী হাওলাদার তাছিলমা বগম মতৃ আমেজদ হাং Ward No. 09 1723188183 ভা ািরয়া পৗরসভা

373 03790014963 19584794511145394 মাঃ মিফজ িসকদার হােজরা িবিব আঃ কিরম িসকদার Ward No. 09 1759348227 ভা ািরয়া পৗরসভা

374 03790014964 19627911411818699 নজ ল ইসলাম জয়নব িবিব সয়দ কােছম আলী খ কার Ward No. 09 1786137049 ভা ািরয়া পৗরসভা

375 03790015029 19937911411000134 হাচান িসকদার কুরিছয়া বগম মাঃ হািনফ িসকদার Ward No. 09 1780450598 ভা ািরয়া পৗরসভা

376 03790015033 19577911411818587 জাহা ীর হাওলাদার ির জয়া বগম কােদর হাওলাদার Ward No. 09 1731192477 ভা ািরয়া পৗরসভা



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

377 03790015035 5059531854 মাঃ হােসন িসকদার মাসাঃ উষা বগম সামসুল হক িসকদার Ward No. 09 1608566073 ভা ািরয়া পৗরসভা

378 03790015036 19777911411816906 সিলম হাওলাদার হািসনা বগম ইউসুব আলী হাওলাদার Ward No. 09 1750337503 ভা ািরয়া পৗরসভা

379 03790015037 20137921410104452 সািদয়া মিনজা বগম মৃত: জামাল হাওলাদার Ward No. 09 1731411356 ভা ািরয়া পৗরসভা

380 03790015042 19757911411818419 িছ ক িব াস আি য়া খাতন চান িময়া িব াস Ward No. 09 1746786756 ভা ািরয়া পৗরসভা

381 03790016198 19757911411818110 হািলম িসকদার মতজান িবিব কােছম িসকদার Ward No. 09 1768406045 ভা ািরয়া পৗরসভা

382 05790001082 19577911411818296 সুনীল ভ নিলনী জয় চ  ভ Ward No. 09 1701870593 ভা ািরয়া পৗরসভা

383 03790017530 2802517637 মাঃ শামীম িসকদার মাসাঃ শাহবানু বগম মাঃ তফেসর িসকদার Ward No. 09 1320855619 ভা ািরয়া পৗরসভা

384 03790017537 19877911411818540 ইয়ািছন তালুকদার মােলকা বগম মাবারক তালুকদার Ward No. 09 1301286023 ভা ািরয়া পৗরসভা

385 03790017541 1012913032 িশপন তালুকদার সতারা বগম আবুল কালাম Ward No. 09 1747806726 ভা ািরয়া পৗরসভা

386 03790018145 20107921410106549 আ ু াহ িসকদার িরফাত মাসাঃ আিফফা মাঃ মঞ্জু ল আলম Ward No. 09 1721525604 ভা ািরয়া পৗরসভা

387 03790018731 19792699039000025 মাছা মায়া হািলমা খাতন নািছর Ward No. 09 1778889067 ভা ািরয়া পৗরসভা



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

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

1 03790001658 19787911423819914 মাছমা বগম আিছয়া বগম মেফজ উ ন হাওলাদার 1 1308604259 িভটাবািরয়া

2 03790001659 19477911423819060 চ  বানু জেবদা হাওলাদার তােহর উ ন হাওলাদার 1 1312018788 িভটাবািরয়া

3 03790001660 19407911423820177 আ লু কু ুস ডাকুয়া আেমনা খাতন আঃ কিরম ডাকুয়া 1 1316580885 িভটাবািরয়া

4 03790001661 19887911423820135 মাসাঃ রানু বগম ফিরদা বগম আ রু রব রাড়ী 1 1823367857 িভটাবািরয়া

5 03790001662 19507911423819544 মাসাঃ দুলু বগম জিমনা খাতন আলতাফ হােসন 1 1736331456 িভটাবািরয়া

6 03790001664 19677911423819102 মাঃ বাবুল শখ কিরমুন নছা নছার আলী শখ 1 1771228826 িভটাবািরয়া

7 03790001665 5561386300 মাঃ মা ািকন মাকসুদা বগম িমন্ট গাজী 1 1768178060 িভটাবািরয়া

8 03790002536 20087914023021595 মা:হািসব হাসেনয়ারা তাফাে ল 1 1736885035 িভটাবািরয়া

9 03790002540 20007911423001601 ইিতজান িপয়ারা বগম মকবুল হােসন 1 1750167013 িভটাবািরয়া

10 03790002543 20071791423021467 ফািতমা িরনা বগম মন্ট ডাকুয়া 1 1794238178 িভটাবািরয়া

11 03790002806 20057914230039554 লািময়া রশমা িফেরাজ 1 1704414358 িভটাবািরয়া

12 03790002809 20057914230124098 তােরক িপয়ারা কালাম 1 1770576495 িভটাবািরয়া

13 03790002899 19597911423819097 আ লু খােলক হাওলাদার জিরনা খাতন আবুল হািকম হাওলাদার 1 1787352235 িভটাবািরয়া

14 03790006406 20017911423001442 মাঃ তাতা িময়া ডিল বগম মাঃ িছ কুর রহমান 1 1719638229 িভটাবািরয়া

15 03790006410 19787911423821705 মাছাঃ পারভীন বগম আেনায়ারা বগম মাঃ সামসুল হক মু ী 1 1773359275 িভটাবািরয়া

16 03790006995 19377911423819113 আ সু সাবাহান জােমনা খাতন খারেশদ 1 1776613989 িভটাবািরয়া

17 03790007456 20037911423001859 মাঃ রা  জামা ার সািহদা বগম মাঃ তাবারক হােসন 1 1752286268 িভটাবািরয়া

18 03790007494 19587911423829917 আ লু খােলক আকন আেমনা বগম ম জদ আকন 1 1746301980 িভটাবািরয়া

19 03790007498 20147911423102109 মাঃ জাকািরয়া হাওলাদার ববী বগম মাঃ আঃ জিলল 1 1704613945 িভটাবািরয়া

20 03790007521 19757911423819094 দেলায়ারা ফােতমা আ লু হািমদ 1 1609554590 িভটাবািরয়া

21 03790012149 20067911423802270 জা াতলেফরেদীস জিরন মাসাঃ িশউিল বগম মাঃ বরকত আলী 1 1712352705 িভটাবািরয়া

22 03790012176 7801563250 দীপ িম ী আভা রানী অিনল কুমার িম ী 1 1611121852 িভটাবািরয়া

23 03790012399 1021840226 মাঃ সাইফুল ইসলাম মাসাঃ জাহানারা বগম আঃ বােরক 1 1965498990 িভটাবািরয়া

24 03790014753 20057911423001858 মাঃ েবল জামা ার শািহদা বগম মাঃ তাবারক হাসাইন 1 1795119808 িভটাবািরয়া

25 03790014976 19854798518255784 িমজানুর রহমান সু রী বগম মাঃ মা ফা জামা ার 1 1750612546 িভটাবািরয়া

26 03790017038 19857911423819686 মাসাঃ সািবনা বগম মৃতঃ রােহলা বগম মাঃ 1 1710292704 িভটাবািরয়া

27 03790017039 19817911423820173 সাইফুল ইসলাম সুিফয়া বগম আ লু কু ুস 1 1718356168 িভটাবািরয়া

28 03790017040 19657911423819442 মাঃ কিবর আকন এনাজ ব  বগম মৃতঃ কিরম আকন 1 1713954575 িভটাবািরয়া

29 03790018427 19577911423819038 আ রু রা াক হাওলাদার শহর বানু মানতাজ উ ন হাওলাদার 1 1750297726 িভটাবািরয়া

30 03790018691 20097911423023258 মাঃ সািকল চ া বগম বজলু ফরাজী 1 1321530427 িভটাবািরয়া

31 03790018692 19587911423195695 আঃ হািলম জামা ার হােজরা খাতন মাসেলম আলী জামা ার 1 1844875416 িভটাবািরয়া

32 03790018935 19927911471000240 মাঃ েবল মি ক িফেরাজা বগম মাঃ সকা ার মি ক 1 1741871362 িভটাবািরয়া

33 03790018939 19777911423820040 মাঃ বিশর উ ন হাওলাদার কুলসুম বগম না ু উ ন হাওলাদার 1 1725041832 িভটাবািরয়া

34 03790003207 19307911423820834 গীতা রানী চপলা রানী িবজয় সম ার 2 1749877543 িভটাবািরয়া

35 03790003209 19737911423000009 িদলীপ চ  দ িবিচ  রানী িদিব  নাথ দ 2 1716742579 িভটাবািরয়া

36 03790003211 19637911423820831 িনতাই চ  ি য়বালা রানী ল ী নারায়ন 2 1758177506 িভটাবািরয়া

37 03790003213 19797911423820816 গৗতম বসু পু  রাণী বসু িচ  র ন বসু 2 1306349104 িভটাবািরয়া

38 03790003215 19897911423820936 িশখা রানী সফালী রানী অ জত কুমার িসংহ 2 1601798523 িভটাবািরয়া

39 03790006363 19827911423820428 মাঃ এনােয়ত তালুকদার রােকয়া বগম মাঃ খােলক তালুকদার 2 1729460289 িভটাবািরয়া

40 03790006368 19597911423820320 মাঃ আলাউ ন হাওলাদার আি য়া খাতন তােহর আলী হাওলাদার 2 1760068415 িভটাবািরয়া

41 03790006371 19807911423821109 মাঃ জািহদুর রহমান খান পা ল বগম ক.এম.মাহাবুবুর রহমান 2 1748591439 িভটাবািরয়া

42 03790006373 19857911423820919 খািদজা বগম সবুরা বগম তাকাে র রয়াতী 2 1823366468 িভটাবািরয়া

43 03790006376 1021562598 আঃ ছালাম মৃধা ফুলব  বগম সাকােয়ত মৃধা 2 1795469610 িভটাবািরয়া

44 03790006378 19757911423820609 িদপালী রানী রায় আরতী রানী রায় মিতলাল রায় 2 1712070266 িভটাবািরয়া

45 03790007483 20187911423102533 িমম িসমু বগম সাইদুল মৃধা 2 1719920951 িভটাবািরয়া

46 03790007486 19807911423820750 িলট ব াপারী গােলনুর বগম শাহাজাহান বপারী 2 1310953283 িভটাবািরয়া

47 03790007490 19827911423820953 সুজন শম ার মােনােদবী সম ার আন  সম ার 2 1768931466 িভটাবািরয়া

48 03790008905 19707911423821179 মাঃ আলমগীর হােসন (শা ) মাসাঃ আেলয়া বগম নােজম আলী মধৃা 2 1796064402 িভটাবািরয়া

49 03790014982 19937911423000081 মিনয়া আ ার িফেরাজা বগম নুর মহ াদ ফরাজী 2 1758056682 িভটাবািরয়া

50 03790016076 19927914230006450 সুমাইয়া আ ার ছিনয়া হািচনা বগম চাে  আলী খ কার 2 1733007668 িভটাবািরয়া

51 03790016202 19771592038222522 মাঃ শাহীন সািফয়া খাতন মাঃ আবুল কালাম সদার 2 1630746555 িভটাবািরয়া

52 03790017041 19637911423819856 মাঃ আইউব আলী ফিকর তানজ ুিবিব মাঃ মাসেলম আলী ফিকর 2 1307630766 িভটাবািরয়া

53 03790017042 19577911423820373 নু ল হক হাওলাদার ফিল িবিব জয়ন ন হাওলাদার 2 1729875172 িভটাবািরয়া

54 03790017043 19917911423000010 পলাশ চ সুিনতী রািন সুধীর চ 2 1778888837 িভটাবািরয়া

55 03790017044 19637911423820480 আনসার আলী আকন মৃতঃ সাজ ুিবিব মৃতঃ রেফজ উ ন আকন 2 1795127295 িভটাবািরয়া

56 03790017045 19807911423820316 িসমা বগম ফেতজান িবিব হািবব কাজী 2 1321531304 িভটাবািরয়া

57 03790017559 20057911423021868 অপনা রািন নাগ জয়া কাজল রানী রায় কািলদাস নাগ 2 1852342504 িভটাবািরয়া

58 03790002172 20127911423100393 সাহাদ িসকদার রােবয়া বগম শাহাদাত িসকদার 3 1719783458 িভটাবািরয়া

59 03790002791 20007911230178152 মাসাঃসািবহা রােকয়া বগম ফা ক হােসন 3 1742900770 িভটাবািরয়া

60 03790002798 20067911423022319 ইসরািফল জামা ার ফােতমা বগম ম ফা 3 1823366877 িভটাবািরয়া

61 03790002802 19727911423001807 এনামুল শাহনাজ বগম মহারাজ 3 1776098444 িভটাবািরয়া

িতব ী ভাতােভাগীেদর তািলকা-িভটাবািড়য়া



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

62 03790002876 19747911423821516 মাসাঃ সাহানাজ বগম কদবানু বগম মাসেলম ফরাজী 3 1873417953 িভটাবািরয়া

63 03790002878 20017911423000981 বািরউ িসকদার পািপয়া বগম বিশর উ ন 3 1747108751 িভটাবািরয়া

64 03790002881 19647911423821487 মাছাঃ হািলমা বগম মাসাঃ এনাজ ব কােশম জামা ার 3 1823370956 িভটাবািরয়া

65 03790002882 19527911423821911 মাঃ সেরায়ার খান িহ জেবদা বগম করামত আলী খান 3 1772922246 িভটাবািরয়া

66 03790002883 20087911423022994 িসমা িফেরাজা বগম লাকমান 3 1778287543 িভটাবািরয়া

67 03790002884 19827911423821851 মাঃ শিহদুল ইসলাম মাসাঃ সিলনা বগম আ লু ছ ার হাওলাদার 3 1823371046 িভটাবািরয়া

68 03790002886 19787911423821846 রািহমা বগম ছােলহা বগম তাজলু ইসলাম 3 1757686589 িভটাবািরয়া

69 03790002888 19907911423000158 মাঃ সুমন গাজী মাসাঃ হািসনা বগম মাঃ সকা ার গাজী 3 1823371038 িভটাবািরয়া

70 03790002889 20077911423023019 িরয়াজ খান িমনার জয়নাল 3 1701790883 িভটাবািরয়া

71 03790002890 20007911423005883 মা ফ খান হাসেনয়ারা বাচ্চ 3 1703023835 িভটাবািরয়া

72 03790002892 19887911423000389 কমলা বগম মর জনা বগম কালাম কিবরাজ 3 1859157340 িভটাবািরয়া

73 03790002893 20087914232102615 সাবিরনা রখেছানা জািকর 3 1823370852 িভটাবািরয়া

74 03790006367 20097911423102526 আয়শা ণাজমা বগম রা াক হাওলাদার 3 1765732811 িভটাবািরয়া

75 03790006374 19887911423821845 কাজল বগম িপয়ারা বগম সুলতান হাওলাদার 3 1768423097 িভটাবািরয়া

76 03790006380 20077911423021432 িসমা আ ার হাওয়া ইয়াসিমন আঃ জিলল খান 3 1736884227 িভটাবািরয়া

77 03790006401 20017911423000954 মাসাঃ লাইলী তহিমনা বগম আমেজদ িব াস 3 1319605524 িভটাবািরয়া

78 03790007462 19757911423821325 হল আিমন িসকদার কা জেমান নছা মাকেছদ িসকদার 3 1747309126 িভটাবািরয়া

79 03790007464 19587911423821214 মাঃ হা ন আর রিশদ ফুলব আঃ ছ ার 3 1747728642 িভটাবািরয়া

80 03790008893 19622617239762761 মাঃ নািসর উ ন জােবদা খাতন আবুল কােশম 3 1758969838 িভটাবািরয়া

81 03790009605 19757911423821710 মঞ্জ ু বগম আেনায়ারা আমজাদ মৃধা 3 1823374146 িভটাবািরয়া

82 03790011984 19967911423000164 মাঃ আলী আ জম মু ী কিহনুর বগম আঃ খােলক মু ী 3 1641386528 িভটাবািরয়া

83 03790012160 6904077275 মাঃ সািহন কাজী শািফয়া বগম বজলু কাজী 3 1833557646 িভটাবািরয়া

84 03790014988 19677911423821444 ম জবর হাওলাদার রােকয়া বগম আমেজদ আলী হাওলাদার 3 1776408303 িভটাবািরয়া

85 03790015348 19657911423821720 আ লু জলীল খা নুরজাহান সয়দ আলী খান 3 1797773665 িভটাবািরয়া

86 03790017046 20127911423102248 জা াতী আ ার মাসাঃ রািশদা সিহদুল জামা ার 3 1823370968 িভটাবািরয়া

87 03790017047 19607911423022996 সািদয়া আ্ ার হাসেনয়ারা আঃ খােলক 3 1725439545 িভটাবািরয়া

88 03790017048 20057911423021881 িম াত হােসন সরদার খািদজা বগম মাঃ সেরায়ার সরদার 3 1726319203 িভটাবািরয়া

89 03790017049 19947911423001334 সালায়মান িসকদার আেলয়া বগম মা্ঃ নু ল হক 3 1750009455 িভটাবািরয়া

90 03790017055 19877911423000036 মাঃ সুমন িব াস মাছাঃ ডািলমা বগম মাঃ নু ল হক িব াস 3 1784875044 িভটাবািরয়া

91 03790018142 19637911423828290 িমনারা বগম আিছয়া খাতন মাঃ আেনায়ার হাং 3 1747084235 িভটাবািরয়া

92 03790018151 19577911423821318 মাঃ খিললুর রহমান িসকদার মতৃঃ হািববন নছা মাঃ ফজলুর রহমান 3 1713958577 িভটাবািরয়া

93 03790018693 19897911423219933 এনােয়ত হােসন রােকয়া রেজায়ান কাজী 3 1739417448 িভটাবািরয়া

94 03790018936 19570117310585924 মিতয়ার রহমান মিতজান িবিব রহাজ উ ন 3 1763900952 িভটাবািরয়া

95 03790001381 19837911423822799 মাছাঃ শািহদা বগম ফােতমা বগম মাঃ শাহজাহান তালুকদার 4 1823372355 িভটাবািরয়া

96 03790001382 19897911423823038 মাঃ কাম ল হাচান ছতারা বগম মাঃ বাবুল মু 4 1749885990 িভটাবািরয়া

97 03790001383 5102381588  েমাঃ েবল আকন মাসাঃ শফালী বগম মাঃ ফা ক আকন 4 1608126421 িভটাবািরয়া

98 03790001384 19947911423000008 মাঃ ইিলয়াছ আকন মাসাঃ শফালী বগম মাঃ ফা ক আকন 4 1306228221 িভটাবািরয়া

99 03790001666 19997911423021748 রশমা কুলসুম বগম নুরেমাহা দ হা্ওলাদার 4 1323786586 িভটাবািরয়া

100 03790001667 19627911423000001 হািছনা বগম ফুলব  িবিব কামাল হাওলাদার 4 1758832992 িভটাবািরয়া

101 03790001668 19807911423822491 মাঃ কিবর তালুকদার িপয়ারা বগম হােফজ তালুকদার 4 1823372357 িভটাবািরয়া

102 03790001670 20037911423023372 মালা আ ার ছালমা বগম মাজাে ল হা্ওলাদার 4 1747165882 িভটাবািরয়া

103 03790001672 20089711423100397 মা: আছাদুল মু ী আসমা বগম মা:শাহজাহান মু ী 4 1719706928 িভটাবািরয়া

104 03790001674 20107911423021999 মাসা:আফসানা মাসা: রেহনা আ ার মা;কাজল তা কদার 4 1789517961 িভটাবািরয়া

105 03790005259 19822696402100440 মাঃ হা নুর রশীদ বী আ ার মাঃ ইসমাইল হাওলাদার 4 1725284168 িভটাবািরয়া

106 03790005263 19677911423823100 আ সু সালাম হাওলাদার ফুলব  িবিব মেফজ হাওলাদার 4 1787591231 িভটাবািরয়া

107 03790005264 19887911423823396 নুপুর রানী মজমুদার ডিল রানী মজমুদার নেরন মজমুদার 4 1795717924 িভটাবািরয়া

108 03790005266 19867911423000013 মাসাঃ মিনরা বগম মাসাঃ শফািল বগম মাঃ ইউসুফ আলী 4 1725325827 িভটাবািরয়া

109 03790005267 19867911423822520 নািসমা বগম আেলয়া বগম সুলতান খান 4 1752249490 িভটাবািরয়া

110 03790005269 19707911423822816 মাছাঃ হািসনা বগম আেনায়ারা বগম সাখােয়ত হােসন হাওলাদার 4 1725101522 িভটাবািরয়া

111 03790005270 20027911423100194 মাঃ মামুন িশকদার িপয়ারা বগম হািনফ িশকদার 4 1706567551 িভটাবািরয়া

112 03790005271 20057911423082892 মা:নাঈম গাজী নুপুর লাকমান গাজী 4 1736500208 িভটাবািরয়া

113 03790006357 19997911423021545 া  কুমার দ রিবতা রানী িব াস িদলীপ দ 4 1758111402 িভটাবািরয়া

114 03790006390 19817911423827772 রে ানা বগম ফুিল বগম আসমত আলী আকন 4 1735996780 িভটাবািরয়া

115 03790006394 20027911423007122 জা াতী আ ার শারিমন ছােলহা বগম আঃ ছালাম হাওলাদার 4 1758833061 িভটাবািরয়া

116 03790006408 19787911423822779 মাঃ িছ ক হাওলাদার মাসাঃ আেলয়া খাতন শাজাহান হাওলাদার 4 1724646989 িভটাবািরয়া

117 03790007460 20117911423100544 মাঃ িরফাত মা া িরয়া বগম মাঃ িরয়াজ মা া 4 1721494386 িভটাবািরয়া

118 03790007516 19887911423823328 জামাল হাওলাদার আি য়া খাতন হােসম হাওলাদার 4 1730973220 িভটাবািরয়া

119 03790007520 20107911423100495 মা ািকন তালুকদার সারিমন বগম মাঃ আলাল তালুকদার 4 1739382366 িভটাবািরয়া

120 03790014750 6461197375 মাসাঃ নািছমা আেনায়ারা বগম মাঃ সুলতান বয়ািত 4 1728559730 িভটাবািরয়া

121 03790014759 19772613869433060 মাঃ শিহদুল ইসলাম র জয়া বগম তজা ার আলী 4 1775835765 িভটাবািরয়া

122 03790014972 19847911423823015 লাকমান মু ী মােলকা বগম আবুল কােশম মু ী 4 1721800365 িভটাবািরয়া

123 03790014973 19707911423823288 পিতত চ  দাস িশলা বালা দাস কৃ  চ  দাস 4 1781497343 িভটাবািরয়া

124 03790014978 19677911423822970 কমলা বগম সয়দা বগম হমােয়ত আকন 4 1706212536 িভটাবািরয়া



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

125 03790015002 3302394907 আেনায়ার হােসন মাসাঃ তাসিলমা বগম হমােয়ত খান 4 1758720436 িভটাবািরয়া

126 03790016069 1906935158 লুলু মানসুরা লাইলী বগম তাফােজল হােসন 4 1749311126 িভটাবািরয়া

127 03790017050 19677911423822988 মাহা দ চ ু মু ী হােজরা খাতন হােসম মু ী 4 1776565934 িভটাবািরয়া

128 03790017051 19877911423823002 সুমন হাওলাদার নািছর হাওলাদার নািছর হাওলাদার 4 1720000018 িভটাবািরয়া

129 03790017052 20087911423101805 মািহম ফিকর িসমা বগম ইয়ািছন ফিকর 4 1777324557 িভটাবািরয়া

130 03790017088 19637911423233900 হািবব হাওলাদার বানু িবিব আলকা্জ উ ন হাওলাদার 4 1321530990 িভটাবািরয়া

131 03790017560 19887911423823254 আজাদ হাসাইন মাহামুদা বগম শাহ আলম হাওলাদার 4 1706646790 িভটাবািরয়া

132 03790003845 19787911423824190 িদেনশ িব াস বকুল রানী িব াস আিদত  িব াস 5 1745464595 িভটাবািরয়া

133 03790003846 19627911423823600 গৗরী রানী শীল সুরবালা শীল জািগ  চ  শীল 5 1744241991 িভটাবািরয়া

134 03790003848 19597911423824607 সয়দ মা ফা কামাল সামছন নাহার সয়দ আ াব আলী 5 1725910209 িভটাবািরয়া

135 03790003850 19667911423824004 মিনষ কুমার বসু িবেদিশনী বসু হর কুমার বসু 5 1715634386 িভটাবািরয়া

136 03790003854 19557911423823594 শ ামল কৃ  দাস িশলা বালা ি তীশ চ  দাস 5 1823365454 িভটাবািরয়া

137 03790003856 19607911423823983 মাছাঃ রােবয়া বগম আেমনা বগম ওয়ােজদ খান 5 1729781757 িভটাবািরয়া

138 03790003858 19757911423824254 িরতা রাণী রায় আলািদ রাণী িম ী মুকু  লাল িম ী 5 1732754554 িভটাবািরয়া

139 03790003862 19727911423823929 মাঃ দেলায়ার হােসন মুন্ শী সতারা বগম মাঃ আ াব আলী মুন্ শী 5 1706024591 িভটাবািরয়া

140 03790003867 19677911423823512 সিহদ হাওলাদার ছােলহা খাতন নু ল হক 5 1720201831 িভটাবািরয়া

141 03790003868 19837911423000009 িবনা আ ার মুি মাসাঃ িমনারা বগম মাঃ মাতােলব গাজী 5 1712471211 িভটাবািরয়া

142 03790003869 1502401613 আিখ আ ার মাকসুদা বগম আঃ হক হাওলাদার 5 1823365774 িভটাবািরয়া

143 03790003870 19807911423824040 মাঃ মিনর ফরাজী সািপয়া বগম আ লু ছ ার ফরাজী 5 1735685843 িভটাবািরয়া

144 03790003871 20127911423001423 মাঃ মািহম হাওলাদার মিন আ ার মাঃ কামাল হাওলাদার 5 1735047934 িভটাবািরয়া

145 03790003872 20047911423002131 মাঃ রসুল তাছিলমা বগম মাঃ খিললুর রহমান 5 1798878032 িভটাবািরয়া

146 03790003873 20017911423010131 িনলয় নমা ার িসমা রানী জয়েদব সমা ার 5 1749791295 িভটাবািরয়া

147 03790004135 19577911423824622 মাঃ সুলতান হাওলাদার অে সা খাতন আ রু রহমান হাওলাদার 5 1720657432 িভটাবািরয়া

148 03790005308 19772696536128308 মাঃ ইি স আলী ির জয়া খাতন আ লু কােদর হাওলাদার 5 1721414598 িভটাবািরয়া

149 03790005322 19697911423001547 সতীশ িসকদার ি য়বালা রাসেমাহন িসকদার 5 1752448545 িভটাবািরয়া

150 03790006023 20147911423102458 আঃ রিহম হাওলাদার খািদজা বগম হযরত আলী 5 1791728392 িভটাবািরয়া

151 03790006289 19947911423001922 মেহদী হাসান মমতাজ বগম হা ন আর রিশদ 5 1735592698 িভটাবািরয়া

152 03790006345 19837911423827572 চােমলী আ ার চাদ নহার বগম মাঃ ছেক ার আলী মা ঝ 5 1706133950 িভটাবািরয়া

153 03790006349 19557911423824571 শফালী রানী িসকাদার মালতী রানী মজমুদার যােগশ মজমুদার 5 1706133597 িভটাবািরয়া

154 03790006360 19917911423000136 মিলনা দাস স া রানী কাপািল ল ন চ  কাপািল 5 1789079893 িভটাবািরয়া

155 03790007007 19707911423002812 বাবুল খান রােকয়া বগম সুলতান খান 5 1766582234 িভটাবািরয়া

156 03790007082 20157911423102292 মারজান কুরিছয়া বগম মাহা দ খ কার 5 1823365579 িভটাবািরয়া

157 03790007424 19747911423823845 মাঃ আলম িশকদার কাজল মাসাঃ আি য়া বগম মাঃ আহ দ আলী িশকদার 5 1879934723 িভটাবািরয়া

158 03790007427 19747911423824137 মাসাঃ সাথী হািসনা বগম নূ ল ইসলাম 5 1750078351 িভটাবািরয়া

159 03790007429 20107911423001438 শাহানাজ আ ার মাসুদা বগম মাঃ শাহ আলম খান 5 1700538742 িভটাবািরয়া

160 03790007448 19807911423824794 মাঃ জালাল হাওলাদার মাসাঃ বগম আনছার হাওলাদার 5 1320613928 িভটাবািরয়া

161 03790007467 4654136870 মাঃ ইউসুফ িব াহ মাসাঃ নািছমা বগম সিহদুল ইসলাম 5 1320854189 িভটাবািরয়া

162 03790007500 19887911423824075 মাঃ েবল হাওলাদার হািপয়া বগম আ াব আলী হাং 5 1742632172 িভটাবািরয়া

163 03790012360 19877911423823893 মাসাঃ শাহানাজ বগম হেলনা বগম মাঃ শাহালম হাওলাদার 5 1777324787 িভটাবািরয়া

164 03790014685 19837911423824173 আিশষ চ  দাস সদািসনী রানী দাস গৗর  চ  দাস 5 1814571267 িভটাবািরয়া

165 03790014703 79114238242961524 মাঃ মা ফা হাওলাদার মৃত িপয়ারা বগম আঃ হািকম হাওলাদার 5 1782787965 িভটাবািরয়া

166 03790014725 19827911423824201 জাসনা আকতার শাহানারা বগম আবদুস ছাবাহান জমা ার 5 1611272687 িভটাবািরয়া

167 03790014726 19807911423824106 মাছাঃ হিরয়া বগম সানাব  িবিব সামেছর উ ন হাওলাদার 5 1761470398 িভটাবািরয়া

168 03790014727 19657911423823631 অেশাক সমা ার চা বালা গািব  সমা ার 5 1889100957 িভটাবািরয়া

169 03790014728 19657911423823624 ছােলক মৃধা আি য়া বগম আতাহার আলী মধৃা 5 1786984317 িভটাবািরয়া

170 03790014729 19677911423824425 মাসাঃ কিহনুর বগম মাসাঃ মিরয়ম বগম আঃ হািকম মু ী 5 1748656780 িভটাবািরয়া

171 03790014730 20197911423102434 মাহা দ কাজী মিরয়ম বগম মাঃ সকা ার আলী কাজী 5 1704613977 িভটাবািরয়া

172 03790014754 20027911423002188 শাহনাজ আ ার মাসুদা বগম মা:শাহ আলম খান 5 1703456861 িভটাবািরয়া

173 03790014975 19727911423824044 মাঃ কালাম হাওলাদার শাহাবানু সিফজ উ ন হাওলাদার 5 1768564787 িভটাবািরয়া

174 03790015105 6002423728 রজাউল কিরম খান পারিভন বগম আঃ হািকম 5 1736014635 িভটাবািরয়া

175 03790015171 7753293583 পিপ রানী পূিনমা রানী অমূল  রানী 5 1716268077 িভটাবািরয়া

176 10790000670 19967911471108316 সােহল হাসেনয়ারা মাতােলব 5 1753658843 িভটাবািরয়া

177 03790016201 20097911423023758 মাঃ সািকল চ া বগম মাঃ বজলু ফরাজী 5 1321530827 িভটাবািরয়া

178 03790017053 19887911423824148 মাঃ নান্ট খ কার মাসাঃ হােজরা বগম মাঃ আলী খ কার 5 1724334570 িভটাবািরয়া

179 03790017054 19877911423823552 মাঃ আসলাম হাওলাদার রােবয়া বগম আ লু হািকম হাওলাদার 5 1783606435 িভটাবািরয়া

180 03790017080 19597911423823838 হািসনা বগম মৃতঃ জয়তন িবিব আপছার আিল কা জ 5 1749844888 িভটাবািরয়া

181 03790017082 19677911423823557 মাঃ হা ন আর রশীদ সবুরজান বগম নু ল ইসলাম হাওলাদার 5 1704589199 িভটাবািরয়া

182 03790017083 19877911423819010 সািহদা খানম আি য়া বগম আ লু আ জজ 5 1750155413 িভটাবািরয়া

183 03790017087 20072679440394555 মাঃআ রু রব রা নািছমা বগম আবুল কালাম 5 1774717673 িভটাবািরয়া

184 03790018937 19707911471871893 বােরক মৃধা মৃতঃ হােজরা বগম রিফজ উ ন মৃধা 5 1715643716 িভটাবািরয়া

185 03790003749 1505797710 পুতল রানী িল রানী রাম দাস 6 1782036529 িভটাবািরয়া

186 03790003752 19557911423825554 আবুল কালাম মধৃা সরভানু বগম মুনসুর মৃধা 6 1795839138 িভটাবািরয়া

187 03790003755 19787911423825181 আ লু বােরক মাসাঃ ছিকনা বগম আ লু হােমদ ফরাজী 6 1792402708 িভটাবািরয়া
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188 03790003758 19727911423825505 িবধান চ  মালাকার আেলা রানী িবেজ  চ  মারাকার 6 1747633420 িভটাবািরয়া

189 03790003761 19747911423825285 িবমল চ  মজমুদার পূণ ল ী মজমুদার মধু সুদন মজমুদার 6 1725561897 িভটাবািরয়া

190 03790003763 19877911423825617 মাঃ শািহন হাওলাদার মাসাঃ মঞ্জ ু বগম আঃ রব হাওলাদার 6 1777368704 িভটাবািরয়া

191 03790003942 19697911423824851 মাঃ কালাম খান মাসাঃ ফুলমন বগম ইসমাইল খান 6 1713963681 িভটাবািরয়া

192 03790003944 19707911423825508 িনমাই চ  মালাকার উষা রানী মালাকার নেগন চ  মালাকার 6 1772284617 িভটাবািরয়া

193 03790003948 19507911423825159 মাসাঃ শরবজান রতন বগম আদম আলী সরদার 6 1608126372 িভটাবািরয়া

194 03790003952 20027911423002101 মাসাঃ এমরান হা্ওলাদার রেহনা বগম মা: মাসারফ হা্ওলাদার 6 1797190541 িভটাবািরয়া

195 03790003955 20007911423023187 তামা া আ ার মঞ্জ ু বগম আঃ রব হাওলাদার 6 1710176967 িভটাবািরয়া

196 03790003956 19767911423825339 জািহদুল ইসলাম হাওয়া বগম আঃ হক আকন 6 1718175597 িভটাবািরয়া

197 03790003958 5085234036 মাঃ খাই ল বাসার বপারী মাসাঃ ফ জলা বগম মাঃ খােলক বপারী 6 1795717925 িভটাবািরয়া

198 03790003961 20037911423005077 মাঃ জহাদ হাওলাদার রেহনা বগম দেলায়ার হাওলাদার 6 1719713442 িভটাবািরয়া

199 03790003963 19627911423825161 মাছাঃ শফালী বগম মাছাঃ পজান বগম হােতম সরদার 6 1757686294 িভটাবািরয়া

200 03790003964 20027911423023196 তান জলা হািলমা বগম আবুল কালাম মৃধা 6 1608126432 িভটাবািরয়া

201 03790003965 19897911423000008 মাসাঃ মিহমা বগম মাসাঃ আেলয়া বগম মাঃ হা ন হাওলাদার 6 1608126417 িভটাবািরয়া

202 03790003967 19807911423824904 মাঃ মাছম সরদার মাছাঃ সুিপয়া বগম মাঃ আকা র সরদার 6 1765576774 িভটাবািরয়া

203 03790003969 20087911423022908 সজল গাজী শফালী বগম শাহআলম গাজী 6 1727088463 িভটাবািরয়া

204 03790003975 19807911423825525 মাঃ বাহাদুর হাওলাদার রািবয়া বগম সাহবান হাওলাদার 6 1765089592 িভটাবািরয়া

205 03790003978 19587911423824769 শ াম িবহারী িম কমশা রানী িম িশবরতন িম 6 1745558077 িভটাবািরয়া

206 03790003983 19847911423824964 মাঃ মামুন সরদার মাসাঃ সুিপয়া বগম মাঃ আক র আলী সরদার 6 1312021118 িভটাবািরয়া

207 03790003988 1502407859 মাসাঃ লাইজ ু বগম সুিফয়া বগম মাঃ আকা ার সরদার 6 1608126404 িভটাবািরয়া

208 03790003989 19897911423825530 িলটন মালাকার পু  রানী মনর ন মালাকার 6 1708754572 িভটাবািরয়া

209 03790003990 19837911423825115 আ ছু ছালাম হাওলাদার মাসাঃ আেলকজান বগম সায়জ ন হাওলাদার 6 1797530625 িভটাবািরয়া

210 03790006170 19567911423825383 ি িতশ িসকদার হাস  বালা বািশরাম িসকদার 6 1743740393 িভটাবািরয়া

211 03790006191 7311712835 মাঃসালাউ ন সরদার মাছা: রােকয়া বগম মা: খিললুর সরদার 6 1866338024 িভটাবািরয়া

212 03790006354 19807911423825255 িনর ন রায় বাস ী রানী রায় িনিশ কা  রায় 6 1748639362 িভটাবািরয়া

213 03790006359 19897911423822311 িমরাজ হাওলাদার মাকুল বগম ইনুচ হাওলাদার 6 1728329035 িভটাবািরয়া

214 03790006369 19857911423825637 মাঃ সবুজ হাওলাদার মাসাঃ রািসদা বগম মাঃ জািকর হােসন হাওলাদার 6 1773678647 িভটাবািরয়া

215 03790006383 19687911423824832 মাছাঃ নািছমা বগম মাছাঃ হােজরা বগম হােকম হাওলাদার 6 1757686361 িভটাবািরয়া

216 03790006411 19627911423823020 মাছাঃ মােলকা বগম কুলসুম বগম মেফজ উ ন মা ার 6 1760103050 িভটাবািরয়া

217 03790006421 19572696402000014 মাঃ ফা ক মধৃা মাছাঃ আেনায়ারা বগম আমজাত আলী 6 1796544905 িভটাবািরয়া

218 03790007420 19877911423825366 সজল কুমার দ অপনা রানী িশিশর কুমার দ 6 1915882011 িভটাবািরয়া

219 03790007502 1505815728 দবািশষ িম বুলু রানী িম জগদীশ িম 6 1762133540 িভটাবািরয়া

220 03790010769 19627911423825106 মাঃ আিমর হােসন ফরাজী মাসাঃ ফােতমা বগম হােসম ফরাজী 6 1313186275 িভটাবািরয়া

221 03790014755 19587911423825043 মাঃ মাসােরফ হােসন হাওলাদার সাজ ুিবিব রিহম উ ন হাওলাদার 6 1608126389 িভটাবািরয়া

222 03790014756 19657911423825469 জাহা ীর মৃধা শর বানু মুনসুর মৃধা 6 1714374822 িভটাবািরয়া

223 03790014760 2402430603 িরয়াজ হাওলাদার মাসাঃ কুলসুম বগম বলােয়ত হাওলাদার 6 1733053272 িভটাবািরয়া

224 03790015242 19887911423823599 মিনকা রানী রায় িরনা রানী রায় শংকর চ  রায় 6 1725744799 িভটাবািরয়া

225 03790017056 19647911423825344 পন কুমার িসকদার মৃতঃ িনঠর বালা িসকদার মৃতঃ কািওক চ  িসকদার 6 1853270527 িভটাবািরয়া

226 03790017057 19887914779751748 িমস, সািবনা আ ার সুলতানা রা জয়া ডাঃ মাঃ লাকমান 6 1779630119 িভটাবািরয়া

227 03790017058 2386510628 শিহদ মৃধা রােবয়া বগম মাঃ ম জদ মৃধা 6 1746305487 িভটাবািরয়া

228 03790017059 19887911423000002 মাঃ সুমন হাওলাদার মাসা সােহদা বগম সয়দ আলী হাওলাদার 6 1777530392 িভটাবািরয়া

229 03790017060 19867911423000007 মাঃ শািহন হাওলাদার মাসাঃ সুিফয়া বগম মাঃ ম ান হাওলাদার 6 1747981142 িভটাবািরয়া

230 03790017061 19847911423825474 সায়মা বগম রিহমা বগম আঃ মােলক গাজী 6 1791965516 িভটাবািরয়া

231 03790017062 1478871203 মাঃ মা াফা কিহনুর বগম আঃ গাফফার হাওলাদার 6 1728009456 িভটাবািরয়া

232 03790017081 19777911423823899 মাঃ ছায়ীদুর রহমান মাছাঃ নূরজাহান বগম মাঃ মুনসুর আলী মু ী 6 1758604660 িভটাবািরয়া

233 03790017084 19867911423000005 িশি  রানী িসকদার রবা রানী িসকদার িচ  র ন মজমুদার 6 1772809606 িভটাবািরয়া

234 03790017085 19807911423824891 মাঃ জািকর সরদার মাসাঃ শািপয়া বগম মাঃ মাবােরক আলী সরদার 6 1864716304 িভটাবািরয়া

235 03790018153 19607911423824910 মাঃ মাশাররফ মা া মৃতঃ সানাব মৃতঃ নছার উ ন মা া 6 1722728428 িভটাবািরয়া

236 03790018657 19757911423825221 না া হাওলাদার আিছয়া বগম জা াত আিল হাওলাদার 6 1786127795 িভটাবািরয়া

237 03790018658 19647911423825363 অেশাক মজমুদার িনদু বালা অতল চ  মজমুদার 6 1814571268 িভটাবািরয়া

238 03790019084 19827911423825631 মাঃ দুলাল হাওলাদার মাসাঃ সুিপয়া বগম মতৃঃ হরমুজ হাওলাদার 6 1770498211 িভটাবািরয়া

239 03790019522 19707911423825450 মাঃ মাশারফ দফাদার মাছাঃ আেলফ জান বগম মৃত সইজ ন দফাদার 6 1708754596 িভটাবািরয়া

240 02790034136 5552419482 নািছমা বগম শফালী বগম হােমদ ফরাজী 6 1723621900 িভটাবািরয়া

241 03790001330 19677911423826896 হিরদাশ বপারী িবমলা সু রী িনিশকা  বপারী 7 1704001163 িভটাবািরয়া

242 03790001331 1909061523 িনপা রানী দুলালী রানী হালদার িনমল চ  হালদার 7 1609948982 িভটাবািরয়া

243 03790001332 19747911423826618 রেমশ চ  ঘরামী সানা রাণী ণ কুমার ঘরামী 7 1609949515 িভটাবািরয়া

244 03790001333 19857911423826882 সুেবাদ চ  হাওলাদার সুরবালা হাওলাদার উেপ  নাথ হাওলাদার 7 1823365771 িভটাবািরয়া

245 03790001334 19847911423826872 মাসুদা খানম কিহনুর বগম মাঃ মা ার হােসন খিলফা 7 1796661234 িভটাবািরয়া

246 03790001335 19707911423826117 িরনা বগম পা ল বগম আ াব আলী মা া 7 1766554977 িভটাবািরয়া

247 03790001336 19787911423826137 মাঃ ফা ক আকন জয়নব িবিব মাসেলম আকন 7 1823366842 িভটাবািরয়া

248 03790001337 19827911423826042 মাঃ কামাল হােসন উে  কুলসুম আ ছু সাবাহান 7 1716953562 িভটাবািরয়া

249 03790006307 20027911423021404 মাইন উ ন লুটফুর নাহার হমায়ন কিবর 7 1714664125 িভটাবািরয়া

250 03790006310 79114230009328524 সুষিমতা িশখা রানী বাবুল 7 1786117881 িভটাবািরয়া
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251 03790006358 19427911423826879 মাঃ আ লু হািকম হাওলাদার ভানু িবিব হােসন উ ন হাওলাদার 7 1764317364 িভটাবািরয়া

252 03790006365 19617911423825750 িহরালাল দাস িকরন বালা গ া চরন দাস 7 1750171620 িভটাবািরয়া

253 03790006366 19527911423826790 কািল কা  িম ী ল ী রানী িনবারন িম ী 7 1729616466 িভটাবািরয়া

254 03790006929 19857911423826556 ফািহমা বগম মেনায়ারা বগম তয়বালী হাওলাদার 7 1726599578 িভটাবািরয়া

255 03790007465 19717911423825823 বাবুল বপারী কমলা রানী অতল বপারী 7 1323632751 িভটাবািরয়া

256 03790007506 19684218467421916 আকিলমা বগম রনু বগম তাফাে ল আলী িশকদার 7 1754037556 িভটাবািরয়া

257 03790007508 19997911423001253 মাঃ ইমরানুল হাসান দীপু িননা আ ার মাঃ মাসুম হাওলাদার 7 1715698789 িভটাবািরয়া

258 03790007510 20047911423001633 মাঃ ফয়সাল হাওলাদার শাহনাজ পরী মাঃ ফা ক হাওলাদার 7 1946761210 িভটাবািরয়া

259 03790007512 19667911423826536 মাঃ হা ন িশকদার জিু লা খাতন কােদর িশকদার 7 1312170035 িভটাবািরয়া

260 03790007514 19827911423826324 আলািমন খিলফা আফেরাজা বগম আ লু ম ান খিলফা 7 1711170035 িভটাবািরয়া

261 03790007518 19814214347530071 মাঃ ইি স আলী মাতববর মাসাঃ খািদজা বগম হমােয়ত মাতববর 7 1703751291 িভটাবািরয়া

262 03790010776 1030792244 আকিলমা সািফয়া বগম তফেসর আলী খ কার 7 1761017902 িভটাবািরয়া

263 03790011880 19867911423826562 মাহফুজা বগম সুিফয়া বগম মাতােলব হাওলাদার 7 1310877719 িভটাবািরয়া

264 03790011887 19532692620489169 শাি  রণ্জন হালদার মায়া ল ী হালদার ান গৗর  হালদার 7 1733978142 িভটাবািরয়া

265 03790011888 20017911423001894 মেহিদ গাজী মর জনা বগম মাহবুবুর রহমান 7 1853145932 িভটাবািরয়া

266 03790011891 20117911423023678 আিতয়া আ ার লাবনী িমঠ 7 1718722152 িভটাবািরয়া

267 03790012402 20157911423101028 তানভীর হাসাইন ফািহমা বগম মাঃজািহদুল ইসলাম 7 1752302229 িভটাবািরয়া

268 03790014731 19757911423826603 আ লু ম ান ফুলব  বগম হােসন আলী মাত র 7 1749983345 িভটাবািরয়া

269 03790017063 19737911423826055 সাধনা রািন বেরােলা ঢালী সুখর ন ঢালী 7 1314018231 িভটাবািরয়া

270 03790017064 19737911423826040 ঝরনা বগম জাহানারা বগম মাঃ 7 1791236708 িভটাবািরয়া

271 03790017065 19807911423826482 মাঃ মউনুল হােসন মৃতঃ সািহদা বগম মাঃ জয়নাল আেবদীন 7 1756861239 িভটাবািরয়া

272 03790017066 19627911423825953 আ রু রিশদ খ কার মতৃঃ রিহমন নছা মতৃঃ একরাম আিল খ কার 7 1740074424 িভটাবািরয়া

273 03790017067 19757911423001468 মাঃ কিবর আকন কমলা বগম মকবুল হােসন 7 1725755390 িভটাবািরয়া

274 03790017068 19487911423826546 আ রু রহমান হাওলাদার মৃতঃ রােহলা বগম মৃতঃ ছােদর হাওলাদার 7 1823365835 িভটাবািরয়া

275 03790017069 19607911423826565 মাঃ ইউসুফ হাওলাদার মৃতঃ আয়শা খাতন মৃতঃ মাতাহার হাওলাদার 7 1323431817 িভটাবািরয়া

276 03790017077 19687911423824872 মাঃ হা ন ফরা জ মৃতঃ হািলমা বগম মৃতঃ িসরাজ ফরা জ 7 1723245115 িভটাবািরয়া

277 03790017078 19787911423826167 মাকছদা বগম নুরজাহান বগম আঃ মােলক 7 1718777530 িভটাবািরয়া

278 03790017086 19607911423826074 মাঃ মজনু হাওলাদার সানাব মাবারক হাওলাদার 7 1749925787 িভটাবািরয়া

279 03790017418 20027911483003128 ওমর মৃধা িরনা বগম ফা ক 7 1716914275 িভটাবািরয়া

280 03790018695 19737911423824587 অতল বপাির মিন বাবুরাম বপাির 7 1705836312 িভটাবািরয়া

281 03790002880 19677911423821343 মাঃ আঃ রা াক সফুরা বগম মাঃ মাদাে র হাওলাদার 8 1811853079 িভটাবািরয়া

282 03790003179 19637911423827117 মাঃ সােহবালী মধৃা সবুর জান আ লু আলী 8 1765186452 িভটাবািরয়া

283 03790003584 8254100350 মাঃ জািহদ হাচান হাওলাদার িনলুফা বগম মাঃ ফা ক হাওলাদার 8 1310877639 িভটাবািরয়া

284 03790003586 19717911423827663 মেনায়ারা বগম জিমনা খাতন নুর মহা দ বপারী 8 1734580699 িভটাবািরয়া

285 03790003587 19837911423828120 সুমন শফালী বগম মুজাে ল হাওলাদার 8 1752902317 িভটাবািরয়া

286 03790003589 19687911423827800 িপয়ারা বগম সরফজান রহম আলী খান 8 1797702724 িভটাবািরয়া

287 03790003591 19637911423827750 জালাল খানঁ আি য়া আফেছর খানঁ 8 1779453684 িভটাবািরয়া

288 03790003593 20137911423101131 ছািন হাং মালা বগম সােহল হাং 8 1700927577 িভটাবািরয়া

289 03790003595 19587911423827283 বাবুল হাওলাদার জয়নব িবিব হােশম হাওলাদার 8 1940743460 িভটাবািরয়া

290 03790003596 19687911423827727 মেনায়ারা আেমনা খাতন আ লু ম জদ আকন 8 1823365837 িভটাবািরয়া

291 03790003598 19667911423827953 মাছাঃ কিহনুর বগম শরভানু বগম কামাল উ ন হাওলাদার 8 1823365524 িভটাবািরয়া

292 03790003600 19917911423000054 মিন ল ইসলাম আেমনা বগম মাঃ নােজম খান 8 1715369064 িভটাবািরয়া

293 03790003601 19577911423828327 মাঃ সাহরাব হােসন মা া ছিকনা খাতন খারেশদ মা া 8 1823365475 িভটাবািরয়া

294 03790003603 19687911423828047 মাঃ সিলম হাওলাদার জািমলা বগম শমেসর হাওলাদার 8 1778145158 িভটাবািরয়া

295 03790003604 19567911423829686 মাঃ সাহরাব হােসন িসকদার রািহমা বগম আ লু হািমদ িশকদার 8 1757781641 িভটাবািরয়া

296 03790003606 79142301230130855 লাইছা আ ার মািহনুর বগম বাদল হাওলাদার 8 1714352690 িভটাবািরয়া

297 03790003610 19637911423827205 আলী হােসন মীর আঞ্জমুন ন া সামেছল হক মীর 8 1736339843 িভটাবািরয়া

298 03790003611 19737911423828555 হািবব মীর নুেরন নছা মহবত আিল মীর 8 1323430861 িভটাবািরয়া

299 03790003612 19667911423827651 মাঃ দেলায়ার শিরফ রােকয়া বগম নােজম আলী শিরফ 8 1706014841 িভটাবািরয়া

300 03790003613 20027911423014939 নছার উ ন কুরিসয়া বগম কিবর হােসন 8 1782417462 িভটাবািরয়া

301 03790003614 20047911423005027 হািছব হািস বগম হািবব 8 1939778110 িভটাবািরয়া

302 03790003615 19587911423827818 হােতম আলী হাওলাদার আি য়া খাতন লহাজউ ীন হাওলাদার 8 1795892306 িভটাবািরয়া

303 03790003616 19337911423827791 মাসেলম আলী হাওলাদার চানব  িবিব তজা র আলী হাওলাদার 8 1759695593 িভটাবািরয়া

304 03790003617 5108135491 মাঃ শািকল হাওলাদার কাকলী বগম লাভলু হাওলাদার 8 1782132059 িভটাবািরয়া

305 03790003618 19787911423828028 মাঃ জিসম উ ীন মাছাঃ িবলিকস বগম আলী হাওলাদার 8 1750509532 িভটাবািরয়া

306 03790003619 19737911423827962 মাঃ এ াজ হাওলাদার মাসাঃ আিছয়া খাতন মহ ত আলী হাওলাদার 8 1729484323 িভটাবািরয়া

307 03790003620 20005791142316501 কিল িবউ ট হািনফ 8 1798471931 িভটাবািরয়া

308 03790003621 19887911423000017 মাঃ িমঠ হাওলাদার মাসাঃ হািলমা বগম আঃ জ র হাওলাদার 8 1319701395 িভটাবািরয়া

309 03790003622 19567911423827546 মাঃ সাইেয়দ খান চান ব  িবিব হােচন আলী খান 8 1725098058 িভটাবািরয়া

310 03790003623 20007911423015556 হািফজরু কাকিল লাভলু 8 1758128036 িভটাবািরয়া

311 03790006030 19707911423828147 মাঃ দুলাল আকন আ জমুনেনছা আনছার আকন 8 1740923507 িভটাবািরয়া

312 03790006318 19517911423100556 িহরামন নছা আেমনা তােফল 8 1738991134 িভটাবািরয়া

313 03790006323 79114238274672415 আ লু হক তাইেয়বা বগম জ ার 8 1792443098 িভটাবািরয়া



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

314 03790007411 19607911423000005 মাঃ বলােয়ত হােসন ফােতমা বগম মকবুল আলী হাওলাদার 8 1718479251 িভটাবািরয়া

315 03790007451 19807911423827073 মাঃ জািকর হােসন জাহানারা বগম মাঃ মাশারফ হােসন 8 1727793731 িভটাবািরয়া

316 03790007471 20057911423015557 মাঃ ফরদাউছ হাওলাদার কাকলী বগম লাভলু হওলাদার 8 1787239727 িভটাবািরয়া

317 03790007505 20137911423102682 মাঃ নাঈম সরদার নাসিরন মাঃ মধু সরদার 8 1712404883 িভটাবািরয়া

318 03790014695 79142312318243857 মাসাঃ মিহমা আ ার মাসাঃ খািদজা বগম মাঃ ছিগর 8 1785878688 িভটাবািরয়া

319 03790014702 79114718280129856 মাঃ িরপন হাওলাদার রওশনারা বগম মাঃ মা ার আলী হাওলাদার 8 1777531887 িভটাবািরয়া

320 03790014974 19817911423828345 মাঃ িমলন হাওলাদার মঞ্জ ু বগম মাঃ বলােয়ত হােসন 8 1756158418 িভটাবািরয়া

321 03790014977 19887911423828174 মাঃ জেুয়ল মাকসুদা বগম কােদর িসকদার 8 1838223489 িভটাবািরয়া

322 03790014979 19577911423828085 আ লু জ ার মা া জিরনা িবিব হািনফ মা া 8 1855662088 িভটাবািরয়া

323 03790014994 19866816029804075 সালমা বগম রােকয়া বগম আবজাল হােসন 8 1304310145 িভটাবািরয়া

324 03790014995 6455766300 েবল হাওলাদার ফােতমা বগম মাঃ দেলায়ার হােসন 8 1300216383 িভটাবািরয়া

325 03790015000 19867911423828004 মাঃ আলািমন মু মাসাঃ মুকুল বগম মাঃ খিলল মু 8 1791752489 িভটাবািরয়া

326 03790016922 19527911423828262 মাছাঃ হােজরা বগম ছরাতন নছা মাঃ মািনক গাজী 8 1715137448 িভটাবািরয়া

327 03790017070 19787911423827566 রািহমা বগম মৃতঃ নুরবানু বগম আ লু হািমদ িময়া 8 1823367551 িভটাবািরয়া

328 03790017071 19637911423827808 ইমাম হােসন হােচন বানু শােহদ আলী 8 1759599607 িভটাবািরয়া

329 03790017072 20057911423019935 মাঃ ইয়ািসন হাওলাদার মাসাঃ িমনারা বগম তাজাে ল হাওলাদার 8 1749790595 িভটাবািরয়া

330 03790017079 19687911423828008 মাঃ বাচ্চ হাওলাদার মাসাঃ চ বান িবিব মৃতঃ মাখেছদ আিল হাওলাদার 8 1823367379 িভটাবািরয়া

331 03790017089 19707911423276640 মাঃ খিলল খিলফা কুলসুম বগম আ রু রব খিলফা 8 1772129097 িভটাবািরয়া

332 03790017565 20117911423024103 মাঃ জিন হাওলাদার মাসাঃ জাসনা বগম মাঃহাসান হাওলাদার 8 1747684421 িভটাবািরয়া

333 03790018154 19697911423827632 মাকছদা বগম মৃত হায়াতন নছা কােছম আলী হাওলাদার 8 1782781276 িভটাবািরয়া

334 03790018194 19687911423827548 মাঃ আলমগীর মা ঝ মৃতঃ ফােতমা বগম মতৃঃ মহ ত আলী মা ঝ 8 1739211908 িভটাবািরয়া

335 10790000945 20147911423102399 ইসরাত জাহান মুি  বগম সিহদুল মা ঝ 8 1744321815 িভটাবািরয়া

336 03790018580 19567911423827821 আ লু হািকম আকন আি য়া খাতন আ লু আ জজ আকন 8 1705157098 িভটাবািরয়া

337 03790018694 19757911442382741 নু বগম আেমনা বগম হােসম মৃধা 8 1715635012 িভটাবািরয়া

338 03790001273 19907911423000176 আলািমন ফরাজী রািহমা বগম ফজলুল হক ফরাজী 9 1823366023 িভটাবািরয়া

339 03790002113 19777911423000004 কু ুস হাওলাদার সুিফয়া বগম ম জবর হাওলাদার 9 1609942491 িভটাবািরয়া

340 03790002114 19897911423830120 আল আিমন শাহানাজ বগম সয়ত মি ক 9 1731744909 িভটাবািরয়া

341 03790002115 19687911423829045 প জ ঘরামী কমলা রানী উেপ  নাথ ঘরামী 9 1775953838 িভটাবািরয়া

342 03790002116 2855780280 মাঃ কিবর খিলফা রওশান আরা বগম মৃত আ লু জিলল খিলফা 9 1320854533 িভটাবািরয়া

343 03790002507 19687911423829203 বাবুল চ  িম ী ময়না রানী িম ী গেনশ চ  িম ী 9 1736393459 িভটাবািরয়া

344 03790002508 19937911423000127 মাসাঃ হািমদা আ ার মাসাঃ হােজরা বগম মাঃ খিললুর রহমান মা া 9 1823366016 িভটাবািরয়া

345 03790002509 19767911423829771 মাঃ শাহাদাৎ হােসন হাওলাদার এলািচ বগম িনজাম উ ন হাওলাদার 9 1724145036 িভটাবািরয়া

346 03790002858 19597911423829467 সুভাষ চ  বপারী নমিন মুত রমনী বপারী 9 1790753751 িভটাবািরয়া

347 03790002861 19567911423829653 আ ছু ছালাম হাওলাদার রা জয়া খাতন বে  আিল হাওলাদার 9 1787217950 িভটাবািরয়া

348 03790002870 20037911423021747 রিহমা খািদজা জািকর 9 1787815334 িভটাবািরয়া

349 03790002872 20027911423002642 ওমর িসকদার খািদজা দেলায়ার 9 1842556007 িভটাবািরয়া

350 03790002873 19907911423006746 িমরাজ কিহনুর মাশােরফ 9 1755199878 িভটাবািরয়া

351 03790006298 19507911423829034 মাজাে ল হাসাইন নুরজাহান বগম মনহাজ উ ন 9 1788792262 িভটাবািরয়া

352 03790006303 20047911423009281 তিরকুল ইসলাম কিহনুর বগম ওহাব খা 9 1811272720 িভটাবািরয়া

353 03790006352 19627911423829277 যিত  নাথ গাইন সুবাশীিন গাইন জােগ  নাথ গাইন 9 1796670944 িভটাবািরয়া

354 03790007469 19837911423830146 মাঃ জাহা ীর হাওলাদার আেলয়া বগম মাঃ হািনফ হাওলাদার 9 1724891326 িভটাবািরয়া

355 03790007478 19687911423829811 না ু িশকদার নুরজাহান বগম ওয়াহাব িশকদার 9 1772144321 িভটাবািরয়া

356 03790009798 19827911423828806 মাঃ কিবর হাসরন আেলয়া বগম আ সু সাবাহান হাওলাদার 9 1788906637 িভটাবািরয়া

357 03790014700 19637911423830059 দুলু বগম মতৃঃ ছােলহা বগম মৃতঃ ওয়ােজদ িসকদার 9 1799745568 িভটাবািরয়া

358 03790014701 7791247336 কাকতী রাণী শাি  রাণী অতল চ  সাহা 9 1320854259 িভটাবািরয়া

359 03790014747 19802617695127008 মাঃ মামুন িসকদার খািদজা বগম আ লু খােলক িসকদার 9 1310953408 িভটাবািরয়া

360 03790014751 19837911423829417 ই জৎ িম ী স া রানী সুনীল িম ী 9 1793438633 িভটাবািরয়া

361 03790014757 19887911423827778 মুি রনু বগম লিতফ আকন 9 1789499330 িভটাবািরয়া

362 03790017073 20167911423102736 আঃ রিহম সারিমন বগম মাঃ রা াক খ কার 9 1797496095 িভটাবািরয়া

363 03790017074 19857911423024107 শািহনুর ফােতমা বগম মাঃ সুলতান খান 9 1706435948 িভটাবািরয়া

364 03790017075 20053090555036556 মাঃ আঃ মাহমুদুর রহমান মাসাঃ কিহনুর বগম মাঃ আঃ জিলল হাওল 9 1757088301 িভটাবািরয়া

365 03790017076 19587911423830046 হািববুর হাওলাদার মৃতঃ ফুলসন িবিব মতৃঃ রা াক হাওলাদার 9 1713647119 িভটাবািরয়া
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