
uপ সহকারী কৃিষ কমকতা িনেয়ােগর লেk  2014 সেনর জলাoয়ারী বধ pাথ েদর তািলকা

Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

33193 গাপালগ শািকলা iসলাম ল iসলাম িশিরন আ ার মািনকহার ভােজরগাতী গাপালগ  সদর

31696 গাপালগ িদ  রায় মেনার  রায়  রায় লােট া ভাঙাগারহাট কাটালীপাড়া
23918 গাপালগ হািচ র রহমান িসরা ল হক ফিরদা গালাববাড়ী লাহা ড়া ক দ র
33549 গাপালগ মিনকা সরকার িব িত র ন ভৗিমক নিমতা  সরকার দােসর হাট সািলনা বকসা ক দ র
335৯7 গাপালগ মাঃ iয়ার আলী শখ মাঃ oমর  আলী শখ জাহানারা বগম াস র জানা র কািশয়ানী
22826 গাপালগ সনজয় সরকার শচী  নাথ সরকার মািনক   সরকার ম কাি রাধাগ কাটালীপাড়া
33৯4৯ গাপালগ ভা  ম ল স  ম ল সিবতা  ম ল শা খা শা খা ংগীপাড়া
25315 গাপালগ মাহা দ তৗিসক মা া iয়া ব মা া আেনায়ারা বগম টংরােখালা ক দ র ক দ র
2৯199 গাপালগ ত মার শীল শা  মার শীল জাছনা হিরদাস র সাজাiল কািশয়ানী
27574 গাপালগ গৗতম মার  রায় গৗর চ  রায় সিবতা রানী রায় গা র গা র গাপালগ  সদর

28942 গাপালগ েমন  ব সিমর ব  িবভা ব জিলরপাড় জিলরপাড় ক দ র
32৯53 গাপালগ কংকন  সরকার েপন সরকার বাস ী সরকার ননী ীর ননী ীর ক দ র
32287 গাপালগ মীর মাহা দ লািবব হােসন মীর মাহা দ জােবর  হােসন ন নাহার বাগছাপা মাজড়া কািশয়ানী

25639 গাপালগ জহর  লাল িব াস জগদীশ  চ   িব াস  লিতকা  খ য়া বাশবাড়ীয় ক দ র
31339 গাপালগ পাথ  তীম হীরা খর ন হীরা a লী হীরা বাগান u র পাড়া কাটালীপাড়া কাটালীপাড়া
32188 গাপালগ ভা র বাৈড় যাদব চ   বাৈড়  aিনতা বাৈড় ন য়া কলাবাড়ী কাটালীপাড়া
25183 গাপালগ মাঃ হািচ ল  iসলাম গাজী মাঃ রিবuল  iসলাম ফােতমা  বগম মািনকহার মািনকহার গাপালগ  সদর

31856 গাপালগ হােজরা খানম আছা ামান সরদার মেনায়ারা ামান বায়ালীয়া বায়ালীয়া ক দ র
23873 গাপালগ আিম ল iসলাম ল িময়া  লকজান নছা মহারাজ র লাহা ড়া ক দ র
22378 গাপালগ কণ ম ল ভাষ চ  ম ল কানন বালা ম ল হাজরাগাতী মাচনা ক দ র
27235 গাপালগ মাঃ আতাuর রহমান মাঃ হা নর রিশদ  মাছাঃ ছােলহা  বগম মাহা দপাড়া বাকচীবাড়ী 

রাড
গাপালগ  সদর

29784 গাপালগ ৎফর শখ নজর আলী শখ রােবয়া  বগম নাoরা ভা িলয়া মিদয়া কািশয়ানী
2৯9৯4 গাপালগ রজনী আ ার মাঃ আলমাস সরদার  রিহমা নাছিরন চর সনদী রাঘদী ক দ র
28686 গাপালগ িমিহর মার দাস িনমেল  দাস রমলা  দাস তকা ী রামিদয়া 

কেলজ
কািশয়ানী

27463 গাপালগ oবায় র রহমান হায়দার ী হািচনা বগম বাশবাড়ীয়া বাশবাড়ীয় ক দ র
22369 গাপালগ ৎফর রহমান মাঃ  মাজাফফর আহে দ ফিরদা আ ার পাটেকলবাড়ী ল বত াম ক দ র
32817 গাপালগ স য় পাে কা   পাে লালমিত পাে কািলকাবাড়ী ভাংগারহাট কাটালীপাড়া
21519 গাপালগ iসা র রহমান মাঃ নািসর uি ন শখ  হাসেনয়ারা বগম কতাiল কতাiল গাপালগ  সদর

25385 গাপালগ পেরশ িব াস মাহীনী  িব াস a ভা িব াস oড়াকাি oড়াকাি কািশয়ানী
2৯282 গাপালগ হযরত  আলী আনছার আলী জেবদা বগম নারায়ণ র চাদহাট ক দ র
312৯4 গাপালগ স য়  হালদার রাম মাহন হালদার হািস  হালদার জহেরর কাি রামশীল কাটালীপাড়া
32739 গাপালগ মিহu ন ফিকর জািকর হােসন িফয়া বগম িবলা প িবলা কািশয়ানী
24767 গাপালগ মাঃ জািহ ল iসলাম আিজ র রহমান মেনায়ারা বগম গায়াল াম ঘিলরপাড় ক দ র
263৯2 গাপালগ মাঃ সােহব আলী আঃ রিশদ  মা া মাসাঃ  লজান  খা ন ফিকর হাট খালা ভায়াল াম 

মা াসা
ক দ র

25256 গাপালগ িশ া রানী  রায় নীল চ  রায় শাি  রানী  রায় রাঘদী রাঘদী ক দ র
22212 গাপালগ আকরাম হােসন মাঃ লাল িময়া মi ল  বগম িচ াপাড়া গচাপাড়া কাটালীপাড়া
28৯86 গাপালগ স ীপ সরকার পন সরকার মালতী সরকার নয়ারবাড়ী নয়ারবাড়ী কাটালীপাড়া
25615 গাপালগ কেদব ব ত িনর ন  ব লিক  ব বাঘলবাড়ী নািরেকল বাড়ী কাটালীপাড়া

2৯153 গাপালগ মাঃ রফা ামান মাঃ আসা ামান সয়দা লতানা  বা গাপীনাথ র মরী 
গাপীনাথ র

গাপালগ  সদর

25999 গাপালগ মাঃ মন ল iসলাম মাঃ আফজাল হােসন ত মাসাঃ মিনরা বগম খিলশা খািল ঘানাপাড়া কািশয়ানী
24264 গাপালগ িহে াল ম ল সে াষ ম ল ামলী ম ল িসংগা িসংগা কািশয়ানী
28৯৯1 গাপালগ িবকাশ  িব াস মিত  িব াস মিলনা িব াস ভবরনগর সা খা ংগীপাড়া
27791 গাপালগ প ব বাৈড় শংকর বাৈড় িন পমা বাৈড় হাজরাবাড়ী ভাংগারহাট কাটালীপাড়া
2৯৯62 গাপালগ ত oঝা আন  oঝা কনক লতা oঝা মাদারবাড়ী য়া বাড়ী কাটালীপাড়া
28893 গাপালগ িবেবকা  চৗ রী িবনয়  চৗ রী সীমা রানী চৗ রী বা িড়য়া িনলফা বয়রা ংগীপাড়া
269৯5 গাপালগ আশীষ বল আিদত  বল ম মালা বল মাঝকাি ◌ুঠামা া গাপালগ  সদর

2৯1৯7 গাপালগ বা ল  হালদার মেহ  নাথ হালদার জত রানী হালদার িপড়ার বাড়ী নয়ারবাড়ী কাটালীপাড়া
2443৯ গাপালগ মাঃ আ ল  আলী মাঃ হা ন aর রিশদ রoশানারা বগম কাজীপাড়া কাজীপাড়া গাপালগ  সদর

2৯433 গাপালগ িচ া  রানী পন মার  সম ার ী  রানী রাজা র রামশীল কাটালীপাড়া
27742 গাপালগ িম ন িব াস সমােরশ িব াস গা রানী িব াস য়াধনা িসলনা ংগীপাড়া
29512 গাপালগ াধীন রায় িনেরাদ িবহারী রায় ামা রায় িচংগড়ী পাটগাতী ংগীপাড়া
24677 গাপালগ জল মার  িব াস িবনয় মার িব াস জ াৎ া রানী িব াস িপড়ার বাড়ী নয়ারবাড়ী কাটালীপাড়া
2৯812 গাপালগ তাপস মার িব াস aমেল  িচ া  রানী িব াস িদঘড়া কালীনগর ক দ র
2৯92৯ গাপালগ সতাব মার  ম ল ত িলন  মার ম ল  মিনমালা ব  সড়ক 

পা িড়য়া
গাপালগ গাপালগ  সদর

21221 গাপালগ মাঃ রিফ ল iসলাম সক মােলক  মা ববর হািসনা বগম সাফলী ডা া কেলজ 
রামিদয়া

কািশয়ানী

29755 গাপালগ সািদয়া  আফিরন শখ মােলক হািসনা বগম বা কামারী বা কামারী ক দ র
29344 গাপালগ ব  u ীন আলী আকবর হােজরা ললার পাড়া বাশবাড়ীয় ক দ র
2৯55৯ গাপালগ মাঃ নাজ ল  iসলাম মাঃ আ  দাuদ  মা া মাছাঃ  জাহানারা বগম পানার চর কািশয়ানী কািশয়ানী
21163 গাপালগ মাঃ মাহাতাব আলী ত আ ল  হােরছ মিছয়া বoয়া িনজরা দি ণপাড় uল র গাপালগ  সদর

32734 গাপালগ কমেলশ রায় কালীদাশ রায় িশখা রায কিল াম জিলরপাড় ক দ র
21778 গাপালগ স য় িক নীয়া রনিজৎ িক নীয়  িক নীয়া জিলরপাড় জিলরপাড় ক দ র
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23৯13 গাপালগ মানস রায় ভাষ চ  রায় কিনকা রায় মাছপাড়া কালীবাড়ী কাটালীপাড়া
26763 গাপালগ জয় িব াস মার িব াস শাি  িব াস 33 বশাখী  রাড 

িশ ক প ী
গাপালগ

28৯9৯ গাপালগ মাঃ তৗিসক মা া iয়া ব মা া আেনায়ারা বগম টংরােখালা ক দ র ক দ র
28922 গাপালগ িব িজৎ হালদার িবেনাদ িবহারী  হালদার aিনমা রানী  হালদার িদঘলীয়া রাধাগ কাটালীপাড়া
32543 গাপালগ মাঃ সাi র  রহমান মাঃ হােসন িসকদার সাম াহার গািপনাথ র ক দ র ক দ র
21276 গাপালগ বীর  ঘরামী নের  নাথ ঘরামী শাভা ঘরামী ধমরােয়র বাড়ী uজানী ক দ র
33645 গাপালগ মাঃ iশারত হােসন আ র  রহমান শখ সােহরা বগম নাoরা ভা িলয়া মিদয়া কািশয়ানী
29753 গাপালগ মান নoেশর আলী সােলহা বগম ািদয়া ািদয়া ক দ র
31225 গাপালগ সি ত িব াস মেনার ন িব াস গালাপী  িব াস কািচকাটা রাধাগ কাটালীপাড়া
3132৯ গাপালগ িকেশার মৗিলকা কমল মৗিলকা স া মৗিলকা ননী ীর ননী ীর ক দ র
26৯৯2 গাপালগ িলটন  কাি  সরকার aমল   সরকার ম  রানী  সরকার িদঘড়া কািলনগর ক দ র
3341৯ গাপালগ রািজয়া লতানা মাঃ সােনায়ার হােসন া বগম গািপনাথ র ক দ র ক দ র
2৯354 গাপালগ িশ ী িব াস শীল িব াস িম া িব াস িরয়া রামশীল কাটালীপাড়া
29855 গাপালগ বনিজর রহমান কথা মাঃ  খিল র রহমান ঝণা পারভীন গালাববাড়ী লাহা ড়া ক দ র
34591 গাপালগ িবলাস মার দাস গেনশ  চ  দাস আশা রানী দাস িসংগা িসংগা কািশয়ানী
27738 গাপালগ মাঃ iয়ার আলী শখ  মাঃ  oমর আলী শখ জাহানারা বগম াস র জানা র কািশয়ানী
26৯18 গাপালগ তাপষ মার aিসত মার না রানী  িগমা ডা া িগমাডা ী ংগীপাড়া
283৯4 গাপালগ মাঃ oিহদ শখ খারেশদ আলম রািজনা বাগঝাপা মাজড়া কািশয়ানী
2932৯ গাপালগ মাঃ ন ল iসলাম আ র রহমান রােহলা  বগম মহানাগ সাজাiল কািশয়ানী
24৯24 গাপালগ মাঃ মান  হােসন িময়া আ  বকর িময়া িফয়া বগম িব েদালা জানা র কািশয়ানী
2৯৯34 গাপালগ আি য়া আ ার মাঃ রা   আহে দ খান 

(িব ৎ)
িদপা  বগম মাজড়া মাজড়া কািশয়ানী

31৯88 গাপালগ িনহারর ন  িব াস গাপাল চ  িব াস েবাধনী িব াস পাiেকরবাড়ী ভা ারহাট কাটালীপাড়া
28653 গাপালগ aসীম বােড় বাৈড় ত রসময়  বাৈড় লখ া ভা ারহাট কাটালীপাড়া
32৯36 গাপালগ মাঃ রছািলন মাঃ রিবuল  iসলাম মাসাঃ রােবয়া বগম কািশয়ানী কািশয়ানী কািশয়ানী
32378 গাপালগ ম   মার  রায় ধীর  মার রায় ভারতী রায় িদঘড়া কালীনগর ক দ র
21142 গাপালগ রভী iসলাম মেহদী হাসান সিলনা  বগম চ িদখিলয়া গাপালগ  

সদর
গাপালগ  সদর

22517 গাপালগ সাধন চ  সরকার রােজ   নাথ সরকার ত রাiধনী  সরকার রা নাথ র র নাথ র গাপালগ  সদর

25771 গাপালগ ল কাি  িম িগরীশ  চ   িম িমনতী রানী  িম মািনকহার মািনকহার গাপালগ  সদর

33583 গাপালগ দীপ মার িব াস  রবী   নাথ  িব াস আেলামিত িব াস তকা ী রামিদয়া 
কেলজ

কািশয়ানী

27528 গাপালগ কাশ ব ত ি য়লাল ব  ত uষা ব িহজলাবাড়ী কলাবাড়ী কাটালীপাড়া
28789 গাপালগ aজয় হালদার aিখল  হালদার নিমতা হালদার লবাড়ী কলাবাড়ী কাটালীপাড়া
24158 গাপালগ মাঃ শিহ ল iসলাম শখ মা ফা মাঃ iয়ািছন িফেরাজা বগম চরপ িবলা প িবলা কািশয়ানী
31296 গাপালগ ম ী রানী সে াষ মার  শীল  বালা রাজপাট রাজপা্ট কািশয়ানী
27865 গাপালগ মাঃ রািশ ল হাসান শখ মা ফা মাঃ iয়ািছন িফেরাজা বগম চরপ িবলা প িবলা কািশয়ানী
2৯57৯ গাপালগ মাঃ আিশ র রহমান হা ন আর রিশদ মমতাজ বগম টংরােখালা ক দ র ক দ র
31864 গাপালগ নাজ ল হােসন আ াফ মা া  নাজমা বগম কাoলািদয়া ািদয়া ক দ র
31638 গাপালগ  মাঃ  সালাহ  uি ন িসি র রহমান সােজদা বগম iছাখালী iueখালী গাপালগ  সদর

33397 গাপালগ বিশর আল মাহ দ  জালাল uি ন বপারী িমেসস ল ম বগম ধাপাদী নoহাটা বাজার ক দ র

31881 গাপালগ েষন ব ভাষ ব সিবতা  ব পীড়ারবাড়ী নয়ারবাড়ী কাটালীপাড়া
29922 গাপালগ মাঃ  শির ল iসলাম মাঃ ছািদর িব াস লিতফা বগম বন াম ম বন াম গাপালগ  সদর

23442 গাপালগ মাঃ মিতয়ার  রহমান আঃ আ ান মা া  মাসাঃ েলখা বগম টংরােখালা ক দ র ক দ র
25553 গাপালগ বীর রায় মনমথ র ন কানন রায় খাগবাড়ী রামশীল কাটালীপাড়া
31182 গাপালগ মাঃ রা  আহে দ মাঃ আছাদ বপারী মাছাঃ লিজফা বগম বায়ালীয়া বায়ালীয়া ক দ র
25৯৯3 গাপালগ মাঃ িকবিরয়া eমe মা াফ কািহ র বগম কমলা র ক দ র ক দ র
25৯54 গাপালগ aসীম সরকার ক লাচাদ সরকার শাি  সরকার ম কাি রাধাগ কাটালীপাড়া
33728 গাপালগ রজা মাঃ হাসান মাঃ লাকমান হােসন মাসাঃ  রশমা বগম চাoচা চাoচা ক দ র
29487 গাপালগ কাশ ম মদার প রাম ম মদার সিবতা ম মদার য়া নািরেকল বাড়ী কাটালীপাড়া

33114 গাপালগ সি ত িব াস মেনার ন িব াস গালাপী  িব াস কািচকাটা রাধাগ কাটালীপাড়া
33985 গাপালগ aসীম মার গালদার ত েমন চ   গালদার ম িলনী সরকার কমলা র ক দ র ক দ র
27761 গাপালগ a পম ম ল aেশাক মার ম ল িনভা ম ল নয়াকাি ল বত াম ক দ র
25689 গাপালগ আিশস মার িব াস নিলনী  র ন িব াস িবশাখা িব াস য়াধানা িশলনা টংগীপাড়া
32911 গাপালগ কণ  ম ল ভাষ চ  ম ল কানন বালা ম ল হাজরাগাতী মাচনা ক দ র
24966 গাপালগ িবনয় ম ল বাসেদব ম ল মমতা ম ল হাজরাগাতী ভা ারহাট কাটালীপাড়া
2৯937 গাপালগ মাঃ সিলম সক তফেসর u ীন সক মিরয়ম বগম চ িদখিলয়া চ িদখিলয়া গাপালগ  সদর

27122 গাপালগ ছালমা জাহান আিম ল হক মেনায়ারা বগম দি ণ করা করা কািশয়ানী
33৯75 গাপালগ সজল িব াস ম  িব াস হমলতা িব াস পা েকলবাড়ী ঠামা া গাপালগ  সদর

22659 গাপালগ িরতা সরকার খ র ন বাৈড় হ সরকার কাি কাি কাটালীপাড়া
34486 গাপালগ জােকর আলী হাসান হািফ র রহমান মািরয়াম টংরােখালা ক দ র ক দ র
3427৯ গাপালগ মাঃ iকবাল হােসন মাঃ কিবর  মা া কিহ র  বগম গা রগাতী খা রপাড়া ক দ র
26৯35 গাপালগ মাঃ রজাuল কিরম মাঃ oহাব ামািনক  মাসাঃ রিজয়া বগম বায়ালীয়া বায়ালীয়া কািশয়ানী
2765৯ গাপালগ তাজরীন আ ার  রাপা রাদ মি াক িবলিকছ বগম ভাকরদী ক দ র ক দ র
24454 গাপালগ িলকা গালদার িনমাi চ   গালদার িমনতী গালাদার দীঘার ল দীঘার ল গাপালগ  সদর

21618 গাপালগ মাঃ আিন র রহমান মাঃ হা ন aর রিশদ িলিল বগম বরা র ভা য়াপাড়া কািশয়ানী

Page 2 of 29



uপ সহকারী কৃিষ কমকতা িনেয়ােগর লেk  2014 সেনর জলাoয়ারী বধ pাথ েদর তািলকা

Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

2৯19৯ গাপালগ আেলাক সরকার দব মার সরকার iিত রানী সরকার uজানী uজানী ক দ র
25৯17 গাপালগ মাঃ আির র রহমান মাঃ আব স ছালাম িমনারা িরয়া মাচনা ক দ র
22992 গাপালগ িরপন পাল িনরা ন পাল সি তা পাল কািশয়ানী কািশয়ানী কািশয়ানী
24752 গাপালগ মাঃ রিফ ল iসলাম মাঃ eরশাদ আলী মাছাঃ মিতজান নছা িনজরা u র পাড়া uল র গাপালগ  সদর

28823 গাপালগ গাপীনাথ বাৈড় গাপাল বাৈড় aিনতা বাৈড় বা র ব াম ক দ র
23886 গাপালগ মা ন বপারী ত আ ল  লিতফ বপারী আেলয়া বগম চাদমারী বাড বাড়ী 

নং 342 /2 oয়াড 8
গাপালগ  সদর

24464 গাপালগ া িম হারান িম ম  িম বাগাট িদগনগর ক দ র
23৯24 গাপালগ ীপ ম ল সত ান  ম ল ম  ম ল শoড়াবাড়ী ট ঠাম া গাপালগ  সদর

32৯15 গাপালগ িশখা ম ল িব ল ভৗিমক শাভা ম ল িব াধর ঘানাপাড়া কািশয়ানী
23275 গাপালগ জন দাস নেদর  চ দ দাস ত চ লা রানী  দাস মাদারবাড়ী ব য়াবাড়ী কাটালীপাড়া
26151 গাপালগ মাঃ আলম শক মাঃ আনছার u ্ ীন শক  রoশনার বগম পা িরয়া মা া 

ত িলয়া
গাপালগ  সদর

24145 গাপালগ  পদ সরকার বস  মার সরকার িদপালী সরকার িসংগা িসংগা কািশয়ানী
279৯8 গাপালগ িশপন মাহ দ নকীব uি ন মাছাঃ  মমতাজ বগম পি ম পাড় ঘাঘর কাটালীপাড়া
31417 গাপালগ আেলয়া আ ারী শখ সানামি ন মিজনা বগম করপাড়া বলাকiড় গাপালগ  সদর

28৯22 গাপালগ েবল সরদার মাঃ নজ ল  iসলাম িফেরাজা iসলাম দি ণচি বরদী ক দ র ক দ র
31772 গাপালগ মা দ সাহািরয়া মাঃ সেরায়ার  সরদার শাহানাজ পারভীন ব ড়ী রামিদয়া 

কেলজ
কািশয়ানী

27196 গাপালগ মেহদী  হাসান মাuন শখ সািফয়া বগম ধানেকাড়া পাথরঘাটা কািশয়ানী
34231 গাপালগ নয়ন বাগচী িবজয় বাগচী জবা রানী বাগচী ব র কলাবাড়ী কাটালীপাড়া
2875৯ গাপালগ iমাম হাসান (রিন) সাহরাব হােসন শখ িনরালা  বগম কািচকাটা রাধাগ কাটালীপাড়া
269৯6 গাপালগ শামীমা লতানা লতা মাঃ িনজাম খিলফা িলিলয়া বগম নারায়ণ র চাদহাট ক দ র
34171 গাপালগ aিজত  মার ম ল িজত  ম ল ববী ম ল কালীনগর ভাবড়া র ক দ র
27৯61 গাপালগ মাঃ oয়াসীম আখতার ত আ ল কােশম তা কদার জাহানারা বগম বাটাiেধাপা মাজড়া কািশয়ানী

26189 গাপালগ রoশান জাহান মাঃ ফির ল iসলাম খােলদা বগম মীেরর ডা ী িদকনগর ক দ র
34157 গাপালগ সমাি  সাহা ফনী  নাথ সাহা ছায়া রানী সাহা সািলনা ব সািলনা বকসা ক দ র
2৯741 গাপালগ া িম হারান িম ম  িম বাগাট িদগনগর ক দ র
26848 গাপালগ আ ু য়ারা আ ার মাঃ iu স আলী িসকদার  কািহ র বগম কা াম কাটালীপাড়া কাটালীপাড়া
29538 গাপালগ মাঃ কাম ল হাসান  সাহাগ মাঃ জাফর শরীফ মাছাঃ  লিতফা বগম ধানজাiল নড়াi কািশয়ানী
27442 গাপালগ uৎপল হালদার জনা ন হালদার aনািমকা হালদার িদঘলীয়া রাধাগ কাটালীপাড়া
23৯82 গাপালগ স য় িব াস শীল িব াস হলতা িব াস িশ লবাড়ী কলাবাড়ী কাটালীপাড়া
22271 গাপালগ জািমল ম ল ত সাম ল ম ল েলখা বগম বরা র ভা য়াপাড়া কািশয়ানী
24445 গাপালগ িহমা ী সরকার দীপ সরকার নীিত সরকার িসংগা িসংগা কািশয়ানী
29৯16 গাপালগ কাশ গাiন মনী  গাiন মালাগাiন ম কাি রাধাগ কাটালীপাড়া
34342 গাপালগ aিসত মার ম ল aমল মার ম ল রখা রানী ম ল গাপাল র গাপাল র টংগীপাড়া
29319 গাপালগ িম  সরকার ষার সরকার ঝণা সরকার কদমবাড়ী কলাবাড়ী কাটালীপাড়া
28486 গাপালগ iমরান হােসন সেরায়ার হােসন মিজনা বগম বাহাড়া বাহাড়া ক দ র
34538 গাপালগ তির ল iসলাম দাu র রহমান লশানারা মেহশ র জানা র কািশয়ানী
34265 গাপালগ eেকeম সাi ল iসলাম eeস eম নজ ল iসলাম মাসাঃ হাসেনয়ারা বগম চাপতা চাপতা কািশয়ানী
2৯৯94 গাপালগ মাহা দ আলী oসমান মাঃ আ ল হােশম ফিকর রািহলা বগম নয়ারবাড়ী নয়ারবাড়ী কাটালীপাড়া
31172 গাপালগ কাম ল iসলাম মাঃ হােরজ শখ শাহানা বগম িসংগা িসংগা কািশয়ানী
2৯651 গাপালগ িনপা িব াস নপাল িব াস গালাপী  িব াস ধারাশাiল কাি কাটালীপাড়া
26৯72 গাপালগ মাহা দ রiচ uি ন মাহা দ আ াব  uি ন শখ রিহমা  বগম ািদয়া ািদয়া ক দ র

32535 গাপালগ আ র রিহম র মাহা াদ হােসন রিহমা  বগম ািদয়া ািদয়া ক দ র
255৯6 গাপালগ সামীম ম মদার মালাধর ম মদার মালতী ম মদার র নাথ র র নাথ র গাপালগ  সদর

27569 গাপালগ িবজন গাiন িনর ন গাiন আশালতা  গাiন দীঘার ল দীঘার ল ক দ র
2৯964 গাপালগ নীরব বাৈড় ত ধীর বাৈড় পিব  বাৈড় কলাবাড়ী কলাবাড়ী কাটালীপাড়া
24171 গাপালগ চ া রায় নীল চ  রায় শাি  রানী  রায় রঘদী রাঘদী ক দ র
211৯৯ গাপালগ মাঃ  কাম ামান মাঃ সালাম মা ববর সােলহা বগম সাফলীডা া রামিদয়া 

কেলজ
কািশয়ানী

2৯৯2৯ গাপালগ িদ  িব াস িব তী  িব াস মিনমালা িব াস িসংগা িসংগা কািশয়ানী
26৯77 গাপালগ শারিমন  িবনেত সা ার মাঃ রাদ হাসাiন নাজমা আ ার গা রগাতী খা রপাড়া ক দ র
29591 গাপালগ ল আিমন আ র রহমান মা া িফয়া খা ন গা রগাতী খা রপাড়া ক দ র
32893 গাপালগ িদিপকা দাস দীপ মার ম ল দশমী দাস i হাটী খা রপাড়া ক দ র
27765 গাপালগ জািমলা খানম মাহ র রহমান হ ন নাহার বগম পাথরাiল ক দ র ক দ র
21472 গাপালগ aসীম িব াস মনমথ নাথ িব াস মিনকা িব াস নায়াপাড়া জানা র কািশয়ানী
22654 গাপালগ কািনজ ফােতমা  মাঃ কামাল হােসন  রােবয়া  বগম আiকিদযা আiকিদয়া ক দ র
32৯91 গাপালগ মাঃ শিফuর রহমান চয়ন মাঃ সিহ র  রহমান সালমা  রহমান রাiরপাড়া মিদয়া কািশয়ানী
32565 গাপালগ  মাঃ eরশাদ আলী ত সােয়ম খান  মাসাঃ দলজান বগম জানা র জানা র কািশয়ানী
24368 গাপালগ মাঃ শিহ ল iসলাম  মাঃ আলী হােসন রািহমা বগম বাগঝাপা মাজড়া কািশয়ানী
247৯4 গাপালগ মাঃ  আিজ র রহমান তঃ  আকমল  মা া রােহলা  বগম আিমরাবাদ বায়ালীয়া ক দ র
2464৯ গাপালগ মনা আ ার মাঃ আিজজর রহমান নাজমা বগম আিমরাবাদ বায়ালীয়া ক দ র
26159 গাপালগ মাহা দ িজয়াuল হক মাহা দ আলী হােসন খান  মা ফা বগম খারহাট ম পাড়া কিশয়ানী কািশয়ানী
23277 গাপালগ আির র রহমান মাঃ বজ র রহমান মাছাঃ জাহানার বগম পাহাট িশলনা টংগীপাড়া
27955 গাপালগ মা রী রানী সাহা রেমন চ  সাহা a না  রানী সাহা কালানগর কালানগর ক দ র
2367৯ গাপালগ ভা র দাস িদপল কাি  দাস মমতা দাস িশবগাতী জানা র কািশয়ানী
27733 গাপালগ মাঃ আিন র রহমান মাঃ মােলক মা া  হািলমা  বগম ধানেকাড়া পাথরঘাটা কািশয়ানী
29782 গাপালগ মেনার ন বাৈড় ত হিরপদ বাৈড় ল ী রানী বাৈড় রামশীল রামশীল কাটালীপাড়া
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

289৯7 গাপালগ মাঃ সাi ল iসলাম  মাঃ আব ল  হািমদ িময়া জাহরা বগম নয়াকাি মাচারতারা কাটালীপাড়া
23৯85 গাপালগ িলটন িব াস িচ র ন িব াস ল ী িব াস i হাটী খা রপাড়া ক দ র
27754 গাপালগ িলমা আ ারী শখ মাকেছদ আলী সােলহা বগম রামশীল রামশীল কাটালীপাড়া
22489 গাপালগ u ম িব াস িনমল িব াস পািণম িব াস  কাগডা া কিডেগাপাল

র
কাটালীপাড়া

31234 গাপালগ মাহা জ আলম আ ল হািকম খান িমনা বগম মাহা দপাড়া গাপালগ  
সদর

গাপালগ  সদর

33৯27 গাপালগ সাদ হালদার ফ া  মার হালদার মা রী  লতা িব াস বদ াম বদ াম গাপালগ  সদর

33494 প য়াখালী মাঃ মা ম িব াহ মাঃ ল iসলাম মাসাঃ রােবয়া বগম বৗলতলী আয়লা বাuফল
28797 প য়াখালী ল ম আ ার মাঃ জািকর হােসন মাসাঃ রজাহান বগম জিলশা মিক মিক
25636 প য়াখালী eস.eম আ া ামান মাঃ শাহাব uি ন মাক দা u র রািদ চরবয়ড়া মিক
2৯943 প য়াখালী মাঃ সাi ল iসলাম মাঃ মা ফা কামাল মাসাঃ সািহদা বগম ব আলী রা আলী রা দশিমনা
33৯76 প য়াখালী রজবী আ ার মাঃ মা ম িব াহ iরানী বগম িমজাগ িমজাগ িমজাগ
2৯499 প য়াখালী মাঃ আিন র রহমান মাঃ iu চ খ ন িনলফা বগম মঠবািড়য়া িলয়া বাuফল
261৯3 প য়াখালী পলাশী মৗয়ালী মার চ  মৗয়ালী কাজলরানী জিলশা জিলশা মিক
24111 প য়াখালী মাঃ মিহ াহ মাঃ িসি র রহমান মাসাঃ মািহ র বগম ধরা ী প য়াখালী প য়াখালী
21266 প য়াখালী মাঃ িজয়াuর রহমান মাঃ খারেশদ আলম মাসাঃ আি য়া বগম বাশবাড়ীয়া কাটখালী গলািচপা
29৯92 প য়াখালী মাঃ আিম ল iসলাম মাঃ নজ ল iসলাম মাসাঃ খােলদা iসলাম গাল িনয়া বড়বা্িশিদয়া রা াবালী
2৯759 প য়াখালী মাঃ শামীম হােসন মাঃ iu স ধা হািলমা বগম রহমতনগর বড়বাiশিদয়া বাuফল
33812 প য়াখালী ন নাহার মাঃ আ ল লিতফ রােবয়া বগম চািলতা িনয়া ভয়াং িমজাগ
34283 প য়াখালী মাঃ আসা ামান আ স ছালাম সিলনা বলiকাঠী সহাকাঠী প য়াখালী
32859 প য়াখালী ফিতমা মাঃ আলী হােসন িরিজয়া খা ন ছানেখালা ছানেখালা গলািচপা
29৯45 প য়াখালী কমল চ  করাতী িসল চ  করাতী সানা মালা লামনা লামনা গলািচপা
22511 প য়াখালী মাঃ iকরা ল হক মাঃ শাহজাহান িময়া নাহার বগম মাঃ iকরা ল হক, 

িনয়া জনােরল 
ার

সদর রাড মসিজদ মহ া

28678 প য়াখালী মাঃ সাi ন iসলাম স জ মাঃ আ ল বাশার ধা মাসাঃ মমতাজ বগম কারখানা কারখানা বাuফল
21347 প য়াখালী মাঃ শােয় র রহমান সােয়ল মাঃ আ স সালাম িময়া মাসাঃ হেলনা বগম প য়াখালী হাuিজং, 

দি ণ কািলকা র
প য়াখালী প য়াখালী সদর

2৯612 প য়াখালী মাঃ মাশােরফ হােসন মাঃ জ াত আলী খান রাণী বগম ছানেখালা ছানেখালা গলািচপা
22549 প য়াখালী মাঃ মন ল iিসলাম মাঃ আ ল খােলক ধা কিহ র বগম ছাটডািলমা ধানদী বাuফল
22৯17 প য়াখালী মাঃ িমলন িব াস মাঃ iu স িব াস সােহরা িব াস িভলা, সদর রাড ন ন বাজার
23265 প য়াখালী মনা মাঃ ল আমীর িসকদার আফেরাজা বগম আৈখয়া বাড়ীয়া চৗ বািড়য়া প য়াখালী
31291 প য়াখালী মাঃ রািজব হােসন মাঃ র আিমন খান মাসাঃ পা ল বগম i ল i ল বাuফল
24358 প য়াখালী মাঃ গালাম সেরায়ার মাঃ করামত আলী ী ফিরদা বগম নলেদায়ানী নলেদায়ানী মিক
29546 প য়াখালী মাঃ িজয়াuল হক মাঃ আ ল বশার হাoলাদার মাসাঃ ৎ ে ছা আমিলবািড়য়া বােহরচর রা াবালী
26275 প য়াখালী মন িম ত িনমল চ  িম িরনা রানী িম বায় ল আমান 

জােম মসিজদ 
সড়ক 7নং সড়ক

বাuফল বাuফল

23739 প য়াখালী মাঃ শাহা ি ন মাঃ সরা ল হক মাসাঃ ফািহ র বগম চ পাড়া মদন রা বাuফল
22821 প য়াখালী মাঃ আল-আিমন মা া মাঃ হািফজ মা া িমনারা বগম বদর র মৗকরণ প য়াখালী সদর

326৯2 প য়াখালী তির ল iসলাম মাঃ iসমাiল তা কদার রজাহান বগম রাজাখালী চরবয়ড়া মিক
27691 প য়াখালী মাঃ সাi ল iসলাম মাঃ মাকেল র রহমান সিলনা বগম রন গাপালদী রন গাপালদী দশিমনা
26879 প য়াখালী কাজী ফয়সাল কাজী আ র রিশদ ৎ রেনছা র গছানী গছানী দশিমনা
22546 প য়াখালী ছািনয়া বগম আ স ছালাম মি ক রoশনারা বগম পাড় ডা য়া ডা য়া গলািচপা
28645 প য়াখালী মাঃ aিলu াহ মাঃ রিফ ল iমলাম মাছাঃ র-নাহার মদন রা মদন রা বাuফল
22276 প য়াখালী পংকজ বিনক তঃ কালীপদ বিণক িবভা বানী বিনক 5নং oয়াড, 

বাuফল পৗরসভা
বাuফল বাuফল

2299৯ প য়াখালী মাঃ হািব র রহমান আ ল মাতােলব হাoলাদার মাসাঃ পজান বগম রামব াভ দাবাড়ী দশিমনা
21655 প য়াখালী মাঃ মিন ল iসলাম মাঃ সাহরাব হােসন 

হাoলাদার
মাসাঃ আিম ে সা ব ভ র বহালগািছয়া প য়াখালী সদর

33718 প য়াখালী মাঃ মাজাে ল হক মাঃ িসি র রহমান মাছাঃ মােজদা বগম ছাটিবঘাi ছাটিবঘাi প য়াখালী সদর

22625 প য়াখালী মাঃ মিফ ল iসলাম ত জালাল মা া মাসাঃ িপয়ারা বগম মদন রা মদন রা বাuফল
21851 প য়াখালী মাঃ িনয়াজ খান িনজাম u ীন খান  বগম চরচ াiল চরচ াiল গলািচপা
33476 প য়াখালী মাঃ েবল হাoলাদার মাঃ শাহজাহান হাoলাদার মাসাঃ ময়না বগম রামনগর রহমতনগর বাuফল
21479 প য়াখালী মাঃ নাঈম আব াহ শখ আঃ হািলম মাসাঃ রািশদা বগম নারায়নপাশা আয়লা বাuফল
23389 প য়াখালী মাiয়া আকতার ফখ ল আলম িন ফা বগম চরচ াiল চরচ াiল গলািচপা
23423 প য়াখালী মন চ  সরকার নীল চ  সরকার বািশনী সরকার কালাiয়া ল ঘাট 

কাটপাড় ীজ 
সংল

কালাiয়া বাuফল

33942 প য়াখালী মাঃ নছার uি ন মাঃ আিমর হােসন মাসাঃ জয়নব িবিব ি পাশা ি পাশা বাuফল
28৯83 প য়াখালী মাঃ িনজাম uি ন ত  আ ল আিজজ খিলফা ত  মাসাঃ হ ফা িবিব িত া কাড়ািলয়া কাড়ািলয়া রাংগাবালী
243৯6 প য়াখালী মাঃ েবল মাঃ  বা ল ধা িপয়ারা বগম রামনগর রহমতনগর বাuফল
25842 প য়াখালী মাঃ আল-আিমন মাজা ল হক রােহলা বগম বােহরচর বােহরচর রা াবালী
32618 প য়াখালী মাঃ ব াল হােসন সাহরাব হােসন ফয়জর নছা রতন র 7নং 

oয়াড হাজী বাড়ী 
গলািচপা পৗরসভা

গলািচপা গলািচপা

264৯৯ প য়াখালী হা দ আল-আিমন হা াদ iu ফ আলী 
হাoলাদার

সা াৎ ছােহরা বগম রাদনগর গলািচপা গলািচপা

34556 প য়াখালী জিহ ল iসলাম iu চ হাoলাদার লাকী আ ার কাটখালী কাটখালী গলািচপা
29526 প য়াখালী মাঃaিহ ল আলম আ দল খােলক খান মিরয়ম বগম চর হরী ছাটগা য়া গলািচপা
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

22469 প য়াখালী মাঃ আসা র রহমান ত আজাহার uি ন সয়দা সতারা বগম হাসপাতাল রাড 
বাuফল 8 নং oয়াড

বাuফল 
পৗরসভা

বাuফল

29262 প য়াখালী মাঃ শহী ল iসলাম মাঃ শাহজাহান হাoলাদার মাসাঃ রেহনা বগম চ পাড়া মদন রা বাuফল
2681৯ প য়াখালী মাঃ জািহ ল iসলাম মাঃ e াজ হাoলাদার িফয়া বগম মা ভাংগা িরয়া মা াসা গলািচপা
23414 প য়াখালী মাঃ আিরফ হােসন মাঃ iসাহক মাসাঃ রজাহান বগম চ পাড়া ম  মদন রা বাuফল
25৯99 প য়াখালী eস.eম কাম ল িসকদার মাঃ ল হক iসলাম মেহর জান িবিব বা বাড়ীয়া কাটখালী গলািচপা
23834 প য়াখালী মাঃ আ ল বাশার িসি ক আহাে দ বশার মাসাঃ a ফা বগম বটকাজল নগেরর হাট বাuফল
34373 প য়াখালী মাঃ আল-আিমন আ র রিশদ হাoলাদার তঃ সানাভা  বগম রাজা র রাজা র বাuফল
23139 প য়াখালী মাঃ সাi ল iসলাম তঃ লতান আকন মাসাঃ পির বগম ি পাশা ি পাশা বাuফল
21582 প য়াখালী মাঃ জিহ ল iসলাম সাহাগ আ র রিশদ হাoলাদার মাসাঃ হািচনা বগম পাকডাল পাকডাল বাuফল
268৯৯ প য়াখালী মাধব চ  বপারী িদরাম বপারী িবভা রাণী কালাiয়া কালাiয়া বাuফল
23529 প য়াখালী মাসাঃ মােমনা মাঃ সাহরাব হােসন মাসাঃ মাক দা বগম শাি র ব চাকামiয়া কলাপাড়া

24859 প য়াখালী মাসাঃ আসমা বগম মাঃ মা র রহমান মাসাঃ িপয়ারা বগম ছাট ডািলমা, ধানদী বাuফল
23813 প য়াখালী iসরাত জাহান আ ল কােশম বপারী সফালী বগম সমা ারকাঠী কাঠালতলী িমজাগ
27855 প য়াখালী eiচ.eম. খায় ল আলম মাঃ ল আলম হাoলাদার হাসেনয়ারা আলম সে াষদী রািদয়া মিক
2৯58৯ প য়াখালী আল-আিমন আ ল জিলল মেনায়ারা হলিদবাড়ীয়a হাজী র কলাপাড়া
2৯443 প য়াখালী মাঃ তির ল iসলাম মাঃ আল মা ন মাসাঃ তাছিলমা বগম ক য়ঁা কাটখালী গলািচপা
21371 প য়াখালী মাঃ আল-আিমন চ ন িময়া ফািতমা বাuিরয়া চািলতা িনয়া গলািচপা
34534 প য়াখালী iসরাত জাহান িম গাজী মাঃ সালাহ uি ন সািহদা বগম গালখালী গালখালী গলািচপা
25419 প য়াখালী সাহানা আ ার ামী- মাঃ মাহ ব আলম ল বগম মা ভাংগা ছাট িবঘাi প য়াখালী
26598 প য়াখালী খাকন দবনাথ  র ন দবনাথ িন রানী দবনাথ বািড় নং-511 

গাডাuন রাড
গলািচপা গলািচপা

31135 প য়াখালী মাঃ মিন ল iসলাম মাঃ মাজা ফার হােসন হািসনা বগম দuলী দuলী িমজাগ
23243 প য়াখালী মাঃ শামীম হােসন মাঃ আনছার uি ন তা কদার মাসাঃ রােশদা বগম রাiন র রাiন র বাuফল

28137 প য়াখালী মাঃ শিফ ল iসলাম মাঃ সকা ার ি মাসাঃ রািশদা বগম িবলিবলাস িবলিবলাস বাuফল
32585 প য়াখালী মাসাঃ  বগম ত i াহীম হাoলাদার াহার বগম কালী রী কালী রী বাuফল
34535 প য়াখালী মাঃ আল-মা ন আ ল হােসম িময়া মেনায়ারা বগম কাকাঈতবক পানপট গলািচপা
25714 প য়াখালী মাঃ আল আিমন মাঃ কাম ামান মাসাঃ সিলনা বগম নািজর র বাuফল বাuফল
3295৯ প য়াখালী মাঃ েবল হােসন আ ল কালাম আজাদ িমনা বগম রাজাখালী চরবেয়ড়া মিক
25326 প য়াখালী আসমা আ ার মা গাজী মাঃ হািব র রহমান জাহানারা বগম রীকা আমেখালা গলািচপা
28839 প য়াখালী বাদশা িময়া মাঃ ফখ ল iসলাম মাসাঃ সািফয়া বগম রাদনগর গলািচপা গলািচপা
26321 প য়াখালী মাঃ কাoসার মাহ দ আঃ সালাম ধা মাসাঃ সতারা বগম ছাট গা য়া ছাট গা য়া গলািচপা
27৯81 প য়াখালী eস.eম আ  সাঈদ eস. eম. জাহা ীর আলম uে  ল ম কিল ব সংসদ সড়ক 

টাuন কািলকা র
প খয়াখালী 
সদর

প য়াখালী

27417 প য়াখালী মমতা বগম মাঃ মিজবার আকন জাহানারা বগম কলাগািছয়া কলাগািছয়া গলািচপা
22576 প য়াখালী নািসমা বগম মাঃ মঈন হাoলাদার মিরয়ম iে া ল iে া ল বাuফল
21293 প য়াখালী চ া রানী মন চ  িম ী হািস রানী e েশ সড়ক 

ন কানাi টাuন 
কািলকা র

প য়াখালী প য়াখালী

26395 প য়াখালী শাহানাজ পারভীন মাঃ ব র রহমান জসিমন আ ার আ য়া িভকাখালী িমজাগ
271৯4 প য়াখালী রাকসানা আ ার মাঃ সিলম আকন ফােতমা বগম ব হতািলয়া বহালগািছয়া প য়াখালী সদর

27974 প য়াখালী মিন ল iসলাম তঃ iসমাiল হাoলাদার আিজমন বগম আমেখালা আমেখালা গলািচপা
28৯14 প য়াখালী মন খান র মাহা দ রািহমা িলঠা মৗজা মাধব র বাuফল
22484 প য়াখালী িনত  র ন িম ী িনিখল র ন িমি কনক রানী বাuিরয়া চািলতা িনয়া গলািচপা
22664 প য়াখালী মাঃ শামীম হােসন মাঃ মাকেল র রহমান মাসাঃ রািশদা বগম বাuিরয়া চািলতা িনয়া গলািচপা
24238 প য়াখালী মাঃ কাoসার খান মাঃ আ ল রহমান খান সাহা র বগম িলঠা মৗজা মাধব র বাuফল
24961 প য়াখালী িজত মার দাস শাি  র ন দাস কাজলরানী িকসমত হিরেদব র ছাটগা য়া গলািচপা

32৯4৯ প য়াখালী মাঃ েয়ল খ ন মাঃ সকা ার আলী খ ন মাছাঃ রজাহান বগম কনকিদয়া কনকিদয়া বাuফল
32৯48 প য়াখালী ফারজানা আ ার মৗরী মাঃ আ ল হাসাiন ফািতমা বগম u র বা রা বা রা হাট প য়াখালী সদর

32553 প য়াখালী িসফাত জাহান িম ল মাঃ আ ল হাসাiন ফািতমা বগম u র বা রা বা রা হাট প য়াখালী সদর

29647 প য়াখালী মিনকা রানী িনত া  িশকদার মায়া রানী জিলশা জিলশা মিক
33452 প য়াখালী মাঃ হাসান ফা খ আলম জামা ার মাসাঃ হািসনা বগম ঢনঢিনয়া গছানী দশিমনা
21986 প য়াখালী িলমন রহমান মাঃ খিল র রহমান আেনায়ারা বগম দশিমনা দশিমনা দশিমনা
28847 প য়াখালী সরাত জাহান মাঃ মিন ল iসলাম রািশদা বগম গায়ািলয়াবাঘা লবাগ বাuফল
33945 প য়াখালী আ ল হাi ল iসলাম ঝরনা বগম ম  ধরা ী iসলাম র প য়াখালী
26198 প য়াখালী মাঃ সাi ল iসলাম মাঃ সাহা ি ন ল ম বগম u র আদম র রহমত র দশিমনা
32261 প য়াখালী মাঃ শাম ল আেরিফন মাঃ সকা ার আলী খ ন ফিজলা বগম পাংগািশয়া পাংগািশয়া মিক
2384৯ প য়াখালী মাঃ আ  জাফর মাঃ িসরা ল iসলাম িরিজয়া ভাংগা নগেরর হাট বাuফল
23369 প য়াখালী লাকমান হােসন নজ ল iসলাম মমতাজ বগম কািছয়া িনয়া কািছয়া িনয়া রা াবালী
26743 প য়াখালী মাসাঃ িতশা আ ার মাঃ মাতােলব জামা ার মাসাঃ িমনারা বগম পি ম আংগািরয়া ল খালী মিক

2181৯ প য়াখালী মাঃ রােশ ল iসলাম মাঃ খারেশদ আলম iয়াসিমন বগম দশিমনা দশিমনা দশিমনা
21423 প য়াখালী মাঃ সাi ল iসলাম মাঃ গালাম মাoলা মােশদা বগম মি ক বা কশাব র 

কেলজ
বাuফল

22264 প য়াখালী মাঃ িরয়াজ খান আ ল বশার খান শাহানারা বগম পাতা িনয়া ছানেখালা গলািচপা
32887 প য়াখালী মাঃ ৎফর রহমান মাঃ ল iসলাম মাসাঃ ৎ ে ছা বদর র মৗকরণ প য়াখালী
24378 প য়াখালী কা লী আ ার মাঃ িহ  িময়া আেনায়ারা বগম মােঝর দoড় মৗডবী রা াবালী
28734 প য়াখালী মাঃ তির ল iসলাম মাঃ মাসেলম আকন মাসাঃ আেমনা বগম ব শবািড়য়া গছানী দশিমনা
26342 প য়াখালী মাঃ ফারকান হােসন মাঃ iu স ধা সােহলা বগম মদন রা মদন রা বাuফল
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

27443 প য়াখালী িম  চ  মি ক aিনল চ  মি ক িবভা রাণী ব শবািড়য়া কাটখালী গলািচপা
23659 প য়াখালী মাঃ বাদশা িময়া মাঃ জাহা ীর আলম খান আকিলমা বগম ছানেখালা গলািচপা প য়াখালী
28578 প য়াখালী মাঃ শির র iসলাম মাঃ আ ল গ র িশিরন খা ন চরেহাসনাবাদ গছানী দশিমনা
28261 প য়াখালী মাঃ রােসল ত- আ স সালাম জাহানারা বগম রামল ন মদন রা বাuফল
23461 প য়াখালী শিহ ল iসলাম মাঃ ল iসলাম গাজী িরিজয়া বগম ংগী বািড়য়া ংগী বািড়য়া রা াবালী
22843 প য়াখালী মাঃ বােয়জী র রহমান মাঃ শিফuর রহমান মাসাঃ খােলদা বগম দাসপাড়া বাuফল বাuফল
21252 প য়াখালী ত য় কমকার ত- a ন কমকার মীরা রানী কমকার কালীবািড় রাড, 

গলািচপা পৗরসভা
গলািচপা

26436 প য়াখালী আিতকা কানম  ামীঃ মাঃ িমরণ খান মাসাঃ জাৎসানা বগম চাদ রা মৗবািড়িরয়া দশিমনা
2৯477 প য়াখালী রসািহদা তঃ মাতাহার খান আি য়া বগম পাতা িনয়া ছানােখালা গলািচপা
23874 প য়াখালী মাঃ নািহদ হাসান মাঃ মাহ ব হাসান মাসাঃ নািসমা বগম খাসমহল মৗ বী রা াবালী
29642 প য়াখালী বীর সরকার জরাজ সরকার িরনা রানী সরকার চি র iসলাম র প য়াখালী
29856 প য়াখালী গালাম র ানী মাঃ গাজী গালাম মা ফা ৎফা বগম বদর র মৗকরণ প য়াখালী
323৯4 প য়াখালী মাঃ িবয়াজ uি ন  মাঃ হািব র রহমান রহানা বগম মাঝপাড়া মনদ র বাuফল
3242৯ প য়াখালী মা র রহমান মাঃ আঃ মিতন বগম দাি ণ িবঘাi সাiচা িনয়া প য়াখালী সদর

33232 প য়াখালী মাঃ রােসল িসকদার আ ল কােদর িসকাদর নািসমা বগম কািল রী কািল রী বাuফল
23962 প য়াখালী রজাuল কিরম মাজাে ল হক রািশদা বগম হােফজকা া মৗ বী রা াবালী
266৯5 প য়াখালী মাসাঃ ল ম বগম মাঃ র হােসন হাoলাদার মাসাঃ মিজনা বগম বটকাজল নগেরর হাট বাuফল
2৯9৯9 প য়াখালী মাঃ iসিতয়াক আহেমদ তঃ মাঃ আ র রশীদ িময়া মাসাঃ কিহ র বগম খাসমহল মৗ বী রা াবালী

27291 প য়াখালী মাঃ বা ল িময়া iu চ িময়া রানী বগম ব নতা রাংগাবালী রা াবালী
24423 প য়াখালী মাঃ সােহল রানা মাঃ আ াম আলী ী রহানা বগম সাহা দা ফৎ কািছয়া িনয়া রা াবালী
28498 প য়াখালী মাঃ জাবেয়র হােসন মাঃ শাম ল আলম মাছাঃখািদজা বগম মদন রা মদন রা বাuফল
32৯9৯ প য়াখালী মনা তাসিলম মাঃ খায় ামান রািজয়া লতানা বলiকাঠী সহাকাঠী প য়াখালী
31832 প য়াখালী মাঃ মিন ামান মাঃ র হােসন মাসাঃ সতারা বগম ি পাশা ি পাশা বাuফল
23969 প য়াখালী নািজরা আ ার ি বাদশা িময়া িপয়ারা বগম ন ন বাজার 2নং 

রাড
গলািচপা গলািচপা

2৯999 প য়াখালী িনয়াজ মােশদ েয়ল মাঃ বাহা র হাoলাদার মাসাঃ মািহ র বগম মিরচ িনয়া ধানখালী কলাপাড়া
32534 প য়াখালী aেলাকা রানী স য় র ন হাoলাদার শাভা রানী হরী ছাটগা য়া গলািচপা
25879 প য়াখালী মাঃ আশরা ামান মাঃ নজ ল iসলাম মাছাঃ আ মান আরা বগম িবলিবলাস িবলিবলাস বাuফল
31854 প য়াখালী দয় হাoলাদার মঘনাথ হাoলাদার রখা রানী রাজাখালী চরবয়ড়া মিক
23177 প য়াখালী মাসাঃ আিফয়া খানম eস eম কাম ামান রািহমা বগম u র িনশান বািড়য়া ধানখালী কলাপাড়া

24428 প য়াখালী মাঃ িমজা র রহমান আঃ কিরম িময়া আেনায়ারা বগম u র পি য়া বায়ািলয়া গলািচপা
32821 প য়াখালী আ র রিহম মাঃ মাকতার আলী িব াস আেলয়া বগম হক াহ খিলসাখালী প য়াখালী সদর

28551 প য়াখালী মাঃ মিমন খান মাঃ খাে দ আলম খান মাসাঃ জাৎসানা বগম পাতা িনয়া ছানেখালা গলািচপা
21452 প য়াখালী মাঃ মহিসন িময়া মাঃ আ ল  কালাম ল ম বগম রাদনগর গলািচপা গলািচপা
34511 প য়াখালী িসমা স ন সে াষ চ  মালী আেলা স ন িবলিবলাস িবলিবলাস বাuফল
29911 প য়াখালী মাসাঃ আকিলমা আকতার মাঃ oয়ােজদ আলী হাoলাদার মাসাঃ খািদজা বগম টাuন কািলকা র প য়াখালী প য়াখালী

26815 প য়াখালী মাঃ আল-আিমন আঃ মতেলব ধা মাসাঃ খািদজা বগম পি ম আলী রা আলী রা হাট দশিমনা
2646৯ প য়াখালী মাঃ িনয়াজ মােসদ সেক ার আলম কািহ র আলম কাকড়া িনয়া কাকড়া িনয়া িমজাগ
25992 প য়াখালী মাঃ আিম ল হক মাঃ ছালাম খান মাসাঃ িমনারা বগম িবলিবলাস িবলিবলাস বাuফল
33183 প য়াখালী মাসাঃ জািকয়া বগম হা দ িনজাম uি ন মাসাঃ  বগম গা য়া গা য়া িমজাগ
2843৯ প য়াখালী aিনেমষ বালা aিনল চ  বালা ছায়া রানী ল ী র দশিমনা দশিমনা
21৯88 প য়াখালী মাঃ তাi র রমহান মাঃ মাহসীন নািছমা 2693 মায়াকানন 

রাড2/7
আরামবাগ

33৯88 প য়াখালী মাঃ আল-আিমন মাঃ আলতাফ মাহ দ শাম ন নাহার নতা রাংগাবালী রাংগাবালী
27986 প য়াখালী সৗরভ ম মদার গালক চ  ম মদার ল ী রানী দি ণ মাছয়াখালী মা য়াখালী কলাপাড়া
27513 প য়াখালী সাহাগ আ ল গিন রহানা বগম ভায়লা িরয়া প য়াখালী
23418 প য়াখালী i ািহম হাoলাদার মাঃ স হাoলাদার চ নভা িভকাখালী িভকাখালী িমজাগ
29৯47 প য়াখালী মাহ বা আ ার মাঃ খাে দ আলম খান জাৎসনা বগম পাতা িনয়া ছানেখালা গলািচপা
25889 প য়াখালী ি য়েতাষ  বাৈড় মালতী রানী নবাবগ ফিরদগ কলাপাড়া
28৯1৯ প য়াখালী eiচ eম e সা র মাঃ iি স আলী হাসেনয়ারা বগম কাকড়া িনয়া কাকড়া িনয়া িমজাগ
24478 প য়াখালী হপী খানম মাঃ আিন র রহমান শরীফ সিফনা বগম িমঠা িরয়া লবাগ বাuফল
25139 প য়াখালী না  মা া মাঃ সাম ল হক মা া ফািহমা বগম ম  ধরা ী ধরা ী প য়াখালী
237৯6 প য়াখালী রিন চ  শীল রণিজৎ চ  শীল গালাপী রানী ক রকাঠী ক রকাঠী বাuফল
2৯731 প য়াখালী আ ল বাশার মাঃ আজাহার uি ন মাসাঃ রিহমা বগম চ দকাঠী কালী রী বাuফল
321৯2 প য়াখালী মাসাঃ সাম াহার আহসা ল কিবর মাসাঃ মারেশদা বগম চরহিরেদব র ছাটগা য়া গলািচপা
25754 প য়াখালী মাঃ জিহ ল iসলাম মাঃ আ র রিশদ আেলয়া বগম গািসংগা গািসংগা বাuফল
25893 প য়াখালী কাজল চ  িসকদার কালাচাদ িসকদার িমনতী িসকাদার রাজনগর বগা ব র বাuফল
3353৯ প য়াখালী সাথী আ ার তঃ আঃ কােদর হাoলাদার হােজরা খা ন পি ম হতািলয়া বাতল িনয়া প য়াখালী
24598 প য়াখালী শামীমা বগম মাঃ বলােয়ত হােসন িসকদার িবu  বগম আরজেবগী আরজেবগী দশিমনা

2৯91৯ প য়াখালী ি  সরকার িব ব সরকার uষা রানী সরকার পি ম লি র দশিমনা দশিমনা
21931 প য়াখালী িম আ ার মাঃ বিশর হাoলাদার হািস আ ার আ ািরয়া আ ািরয়া মিক
31828 প য়াখালী মাঃ আসা ামান আঃ সালাম িসকদার তাছিলমা বগম কিবরকাঠী কিবরকাঠী বাuফল
27326 প য়াখালী সাi র রহমান হািলম হাoলাদার পা ল মৗলভাতবক ব চাকামাiয়া কলাপাড়া

29867 প য়াখালী মা ম িব াহ মা ফা ফরািজ মাসাঃ ডািলম বগম পাংগািশয়া পাংগািশয়া মিক
2528৯ প য়াখালী সারিমন আ ার মাঃ i াহীম খিলল রাiয়া আ ার পাড় কািতক পাশা রাম র প য়াখালী
25268 প য়াখালী মাঃ আ ল কালাম মাঃ সালাম ফতী হাসেনয়ারা বগম মাঝ নতা রাংগাবালী রাংগাবালী
2৯352 প য়াখালী মাঃ সাi র রহমান মাঃ শাহআলম হাoলাদার ফিরদা বগম কলাগািছয়া াকািলকা র িমজাগ
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

222৯8 প য়াখালী eস. eম িলটন মাঃ সকা ার আলী সরীফ জি লা খা ন ব আলী র আলী র হাট দশিমনা
33181 প য়াখালী পংকজ নাগ হিরপদ নাগ বলা রানী নাগ লাuকাঠী লাuকাঠী প য়াখালী
31461 প য়াখালী সােহল রানা মা ফা বপারী িফেরাজা বগম ভিরপাশা ভিরপাশা বাuফল
25766 প য়াখালী eিলন iসলাম আ র জ ার পয়াদা রােবয়া মিরচ িনয়া মিরচ িনয়া প য়াখালী
3352৯ প য়াখালী রােবয়া বগম মাঃ ব াল হােসন আেলয়া বগম রতন র 7নং 

oয়াড 
হাজীপাড়া,গলািচপা 
পৗরসভা

গলািচপা গলািচপা

28813 প য়াখালী জিসম uি ন মাঃ িনজাম uি ন আকন তঃ চ নবা ষখালী ম ড়ািলয়া প য়াখালী
28৯42 প য়াখালী aিভিজৎ কমকার িদলীপ কমকার শফালী রানী কমকার গলািচপা কািলবাড়ী 

রাড
গলািচপা 
পৗরসভা

গলািচপা

34468 প য়াখালী আফেরাজা আ ার িল মাঃ নােজম িময়া সািফয়া বগম বড়গা য়া ছাটগা য়া গলািচপা
33৯12 প য়াখালী মাঃ জাহা ীর হােসন মাঃ মক ল হােসন মাসাঃ সিলনা বগম 243/ সাগরদী রাড গলািচপা 

পৗরসভা
গলািচপা

28841 প য়াখালী মাঃ িজয়াuর রহমান মাঃ আ  জাফর মাসাঃ রািহমা বগম ধানদী ধানদী বাuফল
28115 প য়াখালী মাঃ সােয়ম ল iসলাম মমতাজ বগম বােহর গজািলয়া গজািলয়া গলািচপা
23916 প য়াখালী রােশদ খান মনন আঃ রিশদ খান মােহ র বগম পি ম আরামবাগ প য়াখালী প য়াখালী
211৯9 প য়াখালী মাঃ রােসল হাoলাদার আঃ খােলক হাoলাদার মাসাঃ রািশদা বগম মাধবখালী কাঠালতলী িমজাগ
2৯158 প য়াখালী সা াদ হােসন আ ল মা ার মা ার মাসাঃ শািহদা বগম গলািচপা পৗরসভা 

4নং oয়াড শাি বাগ
গলািচপা

25946 প য়াখালী মাঃ িরয়া ল iসলাম মাঃ আলমগীর হােসন সােহলা বগম চ পাড়া মদন রা বাuফল
33498 প য়াখালী মাঃ ফরহাদ হােসন ত- iu স মাত র রািশদা বগম বািলর হাoলা রতনদী 

তালতলী
গলািচপা

24877 প য়াখালী aেশাক চ  iয়া কা  iয়া জাৎ া রানী iয়া পি ম পাড় ডা য়া আটখালী গলািচপা

31695 প য়াখালী মাসাঃ মমতাজ বগম আ ল মা ান খান সািফয়া বগম নলেদায়ানী নলেদায়ানী মিক
32469 প য়াখালী ল ম বগম ামী- রাদ শখ uে  মিরয়াম ল ম িমঠা িরয়া লবাগ বাuফল
31295 প য়াখালী সানিজদা নাজনীন মাঃ রােসল ফতী ফািতমা আহে দ মাঝেনতা রাংগাবালী রাংগাবালী
31৯65 প য়াখালী মাঃ রাi ল iসলাম মাঃ ল আিমন সােজদা আিমন চর চ াiল চর চ াiল গলািচপা
29119 প য়াখালী িশিরন আ ার মাঃ ম ফা কামাল হাং মােশদা বগম গায়ালীয়া বাগা লবাগ বাuফল
32881 প য়াখালী সাi ি ন আ ল কােশম মাসাঃ ফািতমা বগম দশিমনা দশিমনা দশিমনা
2599৯ প য়াখালী মা আ ার মাঃ আলম হাoলাদার নারিসন আ ার রামভ ব দাবাড়ী দশিমনা
29294 প য়াখালী iসরাত জাহান মাঃ আ ল হািলম নাজমা বগম চ পাড়া মদন রা বাuফল
22873 প য়াখালী মাসাঃ আকিলমা আ ার লািক মাঃ হািনফ িশকাদার তঃ মােমলা বগম বা বাড়ীয়া কাটখালী গলািচপা

25781 প য়াখালী িবনা মাঃ িসি র রহমান তহিমনা বগম মিরচ িনয়া মিরচ িনয়া প য়াখালী
26587 প য়াখালী মাঃ খািলদ মাহ দ মাঃ আ ল বািরক কাম াহার রামনগর রহমত র বাuফল
2732৯ প য়াখালী চ ন চ  শীল সত  র ন শীল গীতা রানী শীল িকসমত হিরেদব র ছাটগা য়া গলািচপা

33857 প য়াখালী মাঃ আল আিমন মাঃ শাম ল হক ছিকনা বগম রামলশীন মদন রা বাuফল
26622 প য়াখালী মাঃ তিহ ল iসলাম মাঃ ল iসলাম সিকনা বগম দি ন চরখালী বায়ািলয়া গলািচপা
33399 প য়াখালী সালমা আকতার ডিল মাহা দ আ র রা াক 

খ কার
সািফয়া বগম গা য়া গা য়া িমজাগ

24853 প য়াখালী মাঃ নািসর uি ন মাঃ মাসেলম ধা মাসাঃ মেনায়ারা বগম াক মহল চৗ িড়য়া প য়াখালী
329৯4 প য়াখালী মাঃ জিসম uি ন মাঃ ম ফা খান মাসাঃ র  বগম য়াবাড়ীয়া লামনা গলািচপা
33737 প য়াখালী মাঃ স জ মাঃ লতান আেনায়ারা বগম মদন রা,মাঝপাড়া মদন রা,মাঝ

পাড়া
বাuফল

27439 প য়াখালী মাঃ আিম ল iসলাম আঃ আলী কাজী সািফয়া বগম চরআলগী দাশপাড়া বাuফল
21884 প য়াখালী মাঃ ল িময়া আ স সাবহান িময়া মাসাঃ িশিরন তাফাল বাড়ীয়া চািলতা িনয়া গলািচপা
24952 প য়াখালী মিন ল iসলাম আঃ বােরক িশকদার সািফয়া বগম নাচনাপাড়া, 

কলাপাড়া
খ পাড়া কলাপাড়া

26519 প য়াখালী মাঃ আ ল হাসান মাঃ গালাম কােদর মাসাঃ আেনায়ারা বগম িমরমারা পািখমারা কলাপাড়া
26652 প য়াখালী মাঃ u ল মাঃ রা াক িশকদার শািহদা বগম ছািতয়ান পাড়া ংগী বািড়য়া রাংগাবালী
313৯7 প য়াখালী বিন আিমন u ল মিজ র রহমান নািসমা পাজাখালী িড়পাiিকা প য়াখালী
34359 প য়াখালী মাঃ বাদল মা া িগয়াস uি ন মা া আেলয়া বগম চরৈমশাদী iসলাম র প য়াখালী
28947 প য়াখালী মাঃ নছার হাং মাঃ আঃ রিমহ হাং মাসাঃ রািহমা বগম ংগী বািড়য়া ংগী বািড়য়া রা াবালী
27315 প য়াখালী মাঃ গালাম িকবিরয়া মাঃ িগয়াস uি ন কিহ র বগম i াক র লাহালীয়া 

বড়বাড়ী
প য়াখালী সদর

2541৯ প য়াখালী মাঃ সাi ল iসলাম আ স সালাম ধা মাসাঃ সতারা বগম ছাটগা য়া ছাটগা য়া গলািচপা
25686 প য়াখালী স জ বরন হাoলাদার রেমশ চ  হাoলাদার শাভা রানী নাচনাপাড়া খ পাড়া কলাপাড়া
2118৯ প য়াখালী মাঃ ফা ক হাসাiন ব াল মাতবর ফািহমা বগম লাuকাঠী তিলমালী প য়াখালী সদর

23894 প য়াখালী শাজা ল iসলাম খিল র রহমান রােবয়া খা ন ঈ ল ঈ ল বাuফল
2621৯ প য়াখালী মাঃ জািহ ল iসলাম মাঃ সাহরাব হােসন রবা বগম টাuন কািলকা র িমজাগ  সড়ক 

৯নং oয়াড
প য়াখারী 
পৗরসভা

22812 প য়াখালী u ল চ  হালদার uেমশ চ  হালদার িচ া রানী নবী র ফিরদগ কলাপাড়া
3393৯ প য়াখালী শাহনাজ পারভীন মাঃ বজ র রহমান জসিমন আ ার আ য়া িভকাখালী িমজাগ
254৯6 প য়াখালী গাজী মাঃ মহিসন আঃ স গাজী মাসাঃ কিহ র বগম জয়েঘাড়া বীরপাশা বাuফল
29381 প য়াখালী িরপন চ  রায় নেরশ চ  রায় আরতী রানী পাতা িনয়া ছানেখালা গলািচপা
31746 প য়াখালী গালাম ম ফা মাঃ দেলায়ার হােসন িলয়া বগম ছয়আনী নদী তালতলী গলািচপা

2955৯ প য়াখালী আফেরাজা আ ার মাঃ আফজাল িশকদার কিহ র বগম আরজেবগী আরজেবগী দশিমনা
24453 প য়াখালী িশuিল আ ার আ ল আিজজ মেনায়ারা ঈ ল ঈ ল বাuফল
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

232৯8 প য়াখালী কািনজ ফািতমা িমজা র রহমান মাছাঃ খািদজা বগম পশারী িনয়া খাটািশয়া 
বাজার

প য়াখালী

21645 প য়াখালী মাঃ আিমর হাসাiন মাঃ শাহজাহান মাসাঃ সািফয়া নািজর র বাuফল বাuফল
265৯3 প য়াখালী মাঃ সাহাগ িময়া মাঃ e াজ চৗিকদার মাসাঃ শািহ র বগম মািনক চ দ রতনদী 

তালতলী
গলািচপা

27424 প য়াখালী মাঃ েয়ল মাঃ লাল িসকদার শফালী বগম িমঠা িরয়া লবাগ বাuফল
34196 প য়াখালী পলাশ চ  িম ী বন চ  িম ী সর তী রানী কালাiয়া কালাiয়া বাuফল
26575 প য়াখালী মাঃ মাহ ব হাসান মাঃ ল iসলাম মাসাঃ সাম াহার ীপাশা ি পাশা বাuফল
293৯8 প য়াখালী সািবনা iয়াসিমন আঃ সাবাহান রাড়ী মােমলা বগম জনকাঠী জনকাঠী প য়াখালী
2৯৯16 প য়াখালী মাঃ oমর ফা ক আ ল বােরক তঃ ফিরদা বগম কাটাখালী দশিমনা দশিমনা
33852 প য়াখালী মা ম িব াহ মাঃ আ ল বােরক খান িফেরাজা eেলম র ফিরদগ কলাপাড়া
28544 প য়াখালী মাঃ নািসম িব াস মাঃ হা ন িব াস রািশদা বগম বােহর গজািলয়া গজািলয়া গলািচপা
27589 প য়াখালী মাঃ মন হােসন মাঃ iu স সরদার মাসাঃ মাক দা বগম মদন রা 

(দরগাবাড়ী)
মদন রা বাuফল

21593 প য়াখালী মাঃ মা ন ধা মাঃ iu স ধা রেহনা বগম আনারিসয়া কািছপাড়া বাuফল
33৯28 প য়াখালী মাঃ মন কিবর মাঃ শাহ আলম হাoলাদার  জাহানারা বগম 443, হাi ল 

রাড, 6 নং oয়াড,
গলািচপা 
পৗরসভা

গলািচপা

26877 প য়াখালী মাঃ সাi ল iসলাম মাঃ মাবারক আলী তােহরা বগম গজািলয়া গজািলয়া গলািচপা
2৯149 প য়াখালী মাঃ মেহদী হাসান ( ) মাঃ সাহরাব হােসন মাসাঃ িবu  বগম রাদ নগর গলািচপা গলািচপা
34377 প য়াখালী িজ. eম. সাখাoয়াত হােসন গাজী মাঃ সাম ল আলম ছিকনা খা ন যে -  িজ. eম. 

ফা ক, oয়াড নং 
8, লশান পাড়া, 
হাসপাতাতােলর 
িপছেন,

বাuফল বাuফল

34273 প য়াখালী জিসম uি ন খান মাঃ আলম খান মাসাঃ আেমনা বগম পি ম আলী রা আলী রা হাট দশিমনা
26231 প য়াখালী মিশuর রহমান ল iসলাম নািসমা বগম সয়দকা ছানেখালা গলািচপা
32237 প য়াখালী মাঃ তির ল iসলাম আঃ হাi আলম মা া সিলনা বগম খিলসা খালী খিলসা খালী প য়াখালী
24494 প য়াখালী মাহা দ মা ন নজ ল iসলাম চ দ ব বািহর দাসপাড়া দাসপাড়া বাuফল
22273 প য়াখালী মাঃ মেহদী হাসান চৗ রী মাঃ মেনায়া ল iসলাম চৗ রী মাসাঃ  বগম oযাড নং9, মিহলা 

কেলজ সড়ক,
বাuফল 
পৗরসভা

বাuফল

26676 প য়াখালী িনপা বগম মাঃ আ ল হােসন জাহা র খািরজােবতাগী দাবাড়ী দশিমনা
24551 প য়াখালী iসরাত জাহান মিরনা মাঃ সা  িময়া রািশদা আ ার হক াহ খািলসাখালী প য়াখালী
31৯92 প য়াখালী মাঃ আির র রহমান আ ল হািকম ধা রােবয়া বগম কাটাখালী দশিমনা দশিমনা
28531 প য়াখালী কাoসার আহে দ মাঃ শাহ আলম ধা মাসাঃ রায়হান বগম দিড়হােহর চর আমেখালা গলািচপা
26813 প য়াখালী মাঃ জািহ ল iসলাম e. ক. eম. ল iসলাম মাসাঃ হাoয়া িবিব দশিমনা (স জবাগ) দশিমনা দশিমনা

31256 প য়াখালী মা ন কিবর ত কােজম আলী ত রােবয়া মাহেসনuি ন মাহেসনuি ন বাuফল

26215 প য়াখালী মাঃ মিশuর রহমান রিফ ল iসলাম শাহানারা বগম পি ম আলী রা আলী রা হাট দশিমনা
24268 প য়াখালী কাজী মািরয়া বগম কাজী শাহা ি ন মাসাঃ মিনরা ( লাকী) গছানী গছানী দশিমনা
29315 প য়াখালী মাঃ আশরাফ আলী মাঃ আঃ জিলল মাছাঃ আফেরাজা বগম ছাট গা য়া o3নং 

গালাখালী
গলািচপা

22123 প য়াখালী ল ম আ ার ত আঃ রা াক খান রােকয়া বগম নলেদায়ানী নলেদায়ানী মিক
21৯67 প য়াখালী মাঃ জা uি ন মাঃ জাহা ীর হােসন আকন মাসাঃ oয়ােলদা বগম বােহরচর বােহরচর রাংগাবালী

22729 প য়াখালী মাঃ eনা ল হক মাঃ খারেশদ আলম মাসাঃ মেনায়ারা বগম ভায়লা িড়য়া প য়াখালী
25৯97 প য়াখালী মাহ ল হাসান মাঃ iu ফ আলী আিমনা বৗলতলী আয়লা বাuফল
31187 প য়াখালী মাঃ হািফ র রহমান মাঃ iি স হাoলাদার রািহমা পারভীন চ দ রা মৗবািড়িরয়া দশিমনা
2৯228 প য়াখালী শািহ র আ ার রহমান তা কদার জািমনা বগম ক ান কলস খাির ামা গলািচপা
29334 প য়াখালী মাঃ সাi র রহমান মাঃ ছ ার হাoলাদার সােহলা বগম u র রণেগাপালদী u র 

রণেগাপালদী
 দশিমনা

29634 প য়াখালী লাবনী iয়াসিমন মাঃ আিন র রহমান মােলকা বগম স জবাগ দশিমনা দশিমনা দশিমনা
25398 প য়াখালী নািহ ল iসলাম ত িগয়াস u ীন তা কদার সতারা বগম কশব র কশব র 

কেলজ
বাuফল

29997 প য়াখালী হািমদা আফিরন মায়াে ম হােসন মাসাঃ স রা খা ন রাজাখালী চরবেয়ড়া মিক
2৯231 প য়াখালী সাগর মার হালদার হীরা লাল হালদার  সাধনা রানী  ধরা ী  ধরা ী প য়াখালী
279৯5 প য়াখালী িম ন চ  শীল মািনক চ  শীল ঊষা রানী শীল u র আদম র বহরম র দশিমনা
31717 প য়াখালী া মাশােরফ হােসন আেমনা বগম u র রণেগাপালদী u র 

রণেগাপালদী
দশিমনা

24516 প য়াখালী লতানা আ ার মাঃ ছেরায়ার হােসন িলিল বগম বদর র মৗকরন প য়াখালী সদর

33162 প য়াখালী সজল চ  শীল সত  র ন শীল সীলা রানী ব আuিলয়া র আরজেবগী দশিমনা
23128 প য়াখালী মাঃ মাi ল হাসান েবল মাঃ িমনহাজ uি ন আহে দ মাসাঃ জয়নব বগম ব বিদখালী িবদখালী িমজাগ

31931 প য়াখালী সমীর দাস সাগর েরন চ  দাস ম বালা সহাকাঠী সহাকাঠী প য়াখালী
25113 প য়াখালী aিল uল iসলাম মাঃ আলাuি ন িব াস মাসাঃ মেনায়ারা বগম চর কাজল চর কাজল গলািচপা
31412 প য়াখালী মাঃ েবল হােসন মাঃ হািব র রহমান মাসাঃ িবলিকস বগম আিমরাবাদ আিমরাবাদ বাuফল
25448 প য়াখালী মন চ  দবনাথ গাপাল চ  দবনাথ শাভা রাণী দবনাথ পাতা িনয়া ছানেখালা গলািচপা
33555 প য়াখালী eস, eম, হাসান মাঃ ফ লল হক মিজনা বগম ক রবাঠী ক রবাঠী বাuফল
34139 প য়াখালী মাঃ রিবuল iসলাম মাঃ ছ ধা কিহ র বগম মা য়াখালী বড়েগাপালদী দশিমনা
32591 প য়াখালী মাঃ শামীম হােসন মাঃ শাহজাহান হাoলাদার ফািতমা কাটাখালী দশিমনা দশিমনা
32322 প য়াখালী মাঃ আ  বকর হাoলাদার বােরক হাoলাদার সিহদা বগম কবীর কা কবীরকা বাuফল
2587৯ প য়াখালী মাছাঃ সািনয়া মাঃ আঃ হািকম খান িবu  তাজনাহার রাম র মিক মিক
31788 ফিরদ র িবি িজৎ মার সরকার নীল মার সরকার নীলা  রানী  সরকার চি র িশবরাম র ফিরদ র সদর
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21৯19 ফিরদ র মাঃ সাiন াপারী ত iসলাম াপারী রিহমা বগম কিবর র তা ুলখানা ফিরদ র সদর
25৯৯1 ফিরদ র মাঃ  সা   সক মাঃ রমজান সক আেনায়ারা বগম শাভারাম র আি কা র ফিরদ র সদর
33৯57 ফিরদ র মাঃ তানজী ল iসলাম মর ম  হািফ ল iসলাম রoশনারা বগম পি ম গায়ালচামট  a ন ফিরদ র সদর

27422 ফিরদ র মাঃ নাজ ল শখ আ ল  মা ান শখ আেলয়া বগম কামর র কামর র ফিরদ র সদর
24112 ফিরদ র মাঃ ল ল  ম মদার মাঃ iি স আলী ম মদার  জাহানারা বগম ল িরয়া বায়ালমারী বায়ালমারী
28323 ফিরদ র হা দ iসলাম মাহন শখ  রােবয়া বগম পি ম খাবাস র ফিরদ র ফিরদ র সদর
31613 ফিরদ র জাহা ীর আলম আঃ খােলক আেনায়ারা বগম ডামরাকাি কামর র ফিরদ র সদর
21795 ফিরদ র মাঃ  রজuল কিরম আ ল  হক সখ রিজয়া  লতানা রামখ রনকাiল ফিরদ র সদর
24672 ফিরদ র পলাশ রাহা মােরশ রাহা হািস রাহা বদর র কামর র ফিরদ র সদর
34554 ফিরদ র সাখাoয়াত হােসন শাজাহান িময়া িফয়া বগম ছিলম uি ন 

ফিকেরর ডা ী
চরিব র সদর র

29394 ফিরদ র মাঃ হায়দার আলী িময়া ত  আফতাব uি ন িময়া মাসাঃ আকিলমা বগম গরদা কা রা ফিরদ র সদর
31563 বর না মাঃ িমজা র রহমান e কােদর  গাজী মাসাঃ জেবদা  খা ন পি ম িচলা পি ম িচলা আমতলী
24835 বর না মাঃ iিলয়াস হােসন আব স  ছ ার িমঞা মাসাঃ  সিলনা  পারভীন কড়iতলা গগণ 

আলী সড়ক
বর না বর না সদর

31783 বর না মাঃ  আলী  আহা দ মাঃ শিহ ল মাসাঃ রািহমা  মৗরভী সাবাহান পাড়া তালতালী

31829 বর না মাঃ সাi ল  iসলাম  আঃ  মা ান হাoলাদার  মাসাঃ   ম য়ারা বগম খা রতালা বর না বর না সদর
28932 বর না তাপস মার মিন  চ  িব াস  িবভা রানী িসকদার রীয়া তালতলী তালতালী
2799৯ বর না মাঃ িমজা র রহমান a ল  কােদর হাoলাদার মাসাঃ  ফিজতন  নসা িড়রচর িড়রচর বর না সদর
29589 বর না মাঃ তৗিফ ল আলম মাঃ আ ল জববার খান িমেসস ফিরদা বগম চরখালী কাiয়ালঘাটা বতাগী
2486৯ বর না মন রায় সতী   নাথ রায় বাস ী  রানী আমরাতলা কালেমঘা পাথরঘাটা
33৯46 বর না পলাশ হালদার aমল হালদার মতী হালদার দঃমনসাতলী ব পতী বর না সদর
29৯29 বর না মাসাঃ ফারজানা আফেরাজ গাজী  মা ন কবীর মাসাঃ  িদলারা আেলা পি সিফ র বামনা বামনা
29259 বর না মাঃ মা ন আর রিশদ আঃ কােদর মা ার জেয়দা বগম বড়iতলা পাথরঘাটা পাথরঘাটা
25591 বর না মাঃ আ  রােসল  মাঃ মায়ােল ম হােসন মাছাঃ  রািশদা খা ন মীরমহল মীরমহল বর না সদর
31587 বর না মাঃ জিসম uি ন মাঃ সাi র রহমান মাসাঃ ফািতমা বগম ব  সিফ র বামনা বামনা
33835 বর না দীপ মার িম তপন চ  িম তপতী  রানী ছাট বদরখালী গৗরীচ া বর না সদর
21৯69 বর না মা ম িব াহ আ র রব সািহদা পরীরখাল পরীর খাল বর না সদর
22615 বর না মাঃ জািহদ হাসান মাঃ aব স  সিহদ নািগস লতানা চচ দ বামনা বামনা
33972 বর না মাঃ হািছ র রহমান মঃ eমলাক হােসন মাসাঃ সাহানারা বগম ছাট মাকািময়া দা ল uলম বতাগী
22631 বর না মাঃ লাল িময়া মাঃ তাফাে ল হাoলাদার িফেরাজা বগম u র চরক গািছয়া পাচােকাড়ািলয়া আমতলী

2261৯ বর না মাঃ তাির ল iসলাম মাঃ মাকেলছ নকীব  ফািতমা বগম হাট মাকািময়া মাকািময়া বতাগী
2৯277 বর না র আ ার আব ল রিহম িমেসস িপয়ারা পি ম নাখালী হাট নাখালী আমতলী
33792 বর না দীপংকর বপারী দীপক চ   বপারী কৗশ া রানী খা রতালা বর না বর না সদর
25৯৯8 বর না সােজদা বগম মাঃ আঃ  হািলম আেলয়া বগম আমড়াগািছয়া য়া আমতলী
28৯75 বর না মিরয়ম িবথী জািকর হাসাiন মেহ নেনছা গজন িনয়া িশয়ািলয়া বর না সদর
27748 বর না মাঃ আল আিমন মাঃ আ ল  মােলক বরা বগম হাট মাকািময়া মাকািময়া বতাগী
296৯7 বর না মাঃ মিনর  মাঃ ছ ার  মাসাঃ  মমতাজ ব িড়র চর িড়রচর বর না সদর
21394 বর না জিসম uি ন  আিল আিজম খান পির বা জাংগািলয়া জাংগািলয়া বর না সদর
24124 বর না নয়ন চ ল ণ  চ লিস রানী য়া শহীদ 

সাহারাoয়াদী 
হাi ল

আমতলী

2৯187 বর না বী আ ার মাঃ হলাল uি ন আেলয়া বগম চাoড়া চ পাতাকাটা আমতলী
21৯11 বর না মাঃ ফরদাuস আঃ রা াক াহার বগম কালী র য়া আমতলী
26396 বর না স য় মার হাoলাদার ধীেরন চ  হাoলাদার ম রানী হির ত য় য়া আমতলী
33129 বর না শা া  বালা িন  বালা uষা রানী শহীদ িত সড়ক বর না বর না সদর
33165 বর না মাঃ জািহ ল iসলাম মাঃ ম  আকন  িমনারা বগম চ া পাতাকাটা আমতলী
25948 বর না মাঃ রিফ ল iসলাম মাঃ চান িময়া নািছমা শহী িত সড়ক বর না বর না সদর
31433 বর না মাঃ  হাসাiন মাঃ eসকা ার আলী 

তা কদার
আকিলমা বগম শহী িত সড়ক 

(থানাপাড়া)
বর না বর না সদর

326৯4 বর না আ ল  তােহর চান িময়া তািনয়া দঃ রাoঘা পাতাকাটা আমতলী
25423 বর না মাঃ oয়ালী u াহ মাঃ আ ল  কািদর মাসাঃ রািহমা ভায়লা িনয়া চলাভা া আমতলী
31389 বর না মাঃবিন আিমন মাঃ আব স  সাবাহান মাসাঃ আেমনা  বগম কoড়া িনয়া আশাখালী বর না সদর
23263 বর না িরপন মার শীল নারায়ণ চ  শীল রানী বালা শীল ছাট ভাiেজাড়া তালতলী তালতালী
29416 বর না মাঃ জাকারীয়া  মাঃ আঃ  রিশদ  আেলয়া বগম মেঠরখাল হােতম র পাথরঘাটা
27161 বর না aিদিত রানী সত  র ন বাগল িবu  রানী বতাগী বতাগী বর না সদর
2৯4৯5 বর না মাঃ তানভীর আহে দ মাঃ হা ন aর রিশদ মাসাঃমাহ দা বগম চরকেলানী বর না বর না সদর
32152 বর না মাঃ মিন ামান মাঃ জিল র রহমান মসাঃ হািসনা  বগম ঢ য়া পাটকাখালী বর না সদর
31334 বর না িরয়াজ ত ফজ ল হক মাসাঃ সােজদা বগম শহীদ িত মাiঠা বর না বর না সদর
26381 বর না মাঃ কাম ল হাসান মাঃ শাহজাহান eেল র আশাখালী আশাখালী বর না সদর
2425৯ বর না িশ  রানী ষ ী কা  হাoলাদার স া রানী হাoলাদার বতগী বতগী বতাগী
23342 বর না মাঃ িমজা র রহমান মাঃ আেনায়ার হােসন মাসাঃ পা ল  বগম চািলতা িনয়া নবােবর হাট বামনা
22698 বর না মাঃ eনােয়ত হােসন রিফজ uি ন ত সািফয়া বগম ব বতাগী বতগী বতাগী
26512 বর না মাঃ গালাম র ল মাঃ  মাখেল র রহমান মাসাঃ  লাiলী বগম চরকেলানী বর না বর না সদর
26129 বর না জন গাiন a  রতন গাiন শাভা রানী গাiন কালীবাড়ী সড়ক বর না বর না সদর
2597৯ বর না iমাম হােসন আলতাফ  হােসন ফােতমা  বগম ল য়া কদমতলা 

বাজার
বর না সদর

33589 বর না মাঃ তাির ামান মাঃ আ র রহমান িমনারা বগম আমতলী বামনা বামনা
31974 বর না মাঃ জািহদ কিবর মাঃ ল হক মাসাঃ রািশদা বগম ম   কালেমঘা কােলমখা পাথরঘাটা
21259 বর না রাজীব মার হাoলাদার রনিজত চ  হাoলাদার িশবানী রানী আমতলী বামনা বামনা
31595 বর না আসমা বগম মাঃ খায় ল iসলাম নািসমা বগম চ া পাতাকাটা আমতলী
25719 বর না মাঃ বী ত আব স সালাম হাoলাদার মাসাঃ  জয় ন িবিব গা মারা বেহলা তালতালী
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

21855 বর না মাঃ কাম ামান মাঃ  আেনায়ার হােসন হািসনা বগম আমতলী  পৗরসভা আমতলী আমতলী

33793 বর না নািজর আহমদ আব ল আিজজ রািহমা বগম নািপতখালী িড়রচর বর না সদর
33444 বর না মাঃ শােয় ল আহসান আ দস ছ ার মমতাজ বগম বতেমার বতেমার পাথরঘাটা
32466 বর না স সাচী  হালদার ত ন কাি  হালদার জ ৎসণা  রানী হালদার বদনীখালী বদনীখালী বতাগী
32726 বর না মাঃ আিন ামান মাঃ ামান হাoলাদার  ফিজলা নেনছা দি ণ বর না বর না বর না সদর
325৯8 বর না িকেশার মার বপারী রেমশ চ   বপারী িনতা রানী বপারী রদীয়া তালতলী তালতালী
25437 বর না মাঃ মাজাে ল হক মাঃ আ  জাফর িময়া সাম ননাহার বগম হলিদয়া হলিদয়া বাজার আমতলী

2929৯ বর না মানা iয়াসিমন মাঃ আঃ মা ান রািশদা বগম দি ণ  হাসনাবাদ রিহমাবাদ বতাগী
22961 বর না মাঃ জামাল  হােসন ত  মাঃ শাহ আলম গাজী  ভা চাoড়া চ পাতাকাটা আমতলী
21961 বর না মাঃ মিন ল iসলাম িরয়াজ মাঃ আব ল  মাতােলব 

হাoলাদার
মাসাঃ  খািদজা আ ার খা রতালা বর না বর না সদর

22623 বর না তাসিলমা  আ ার আঃ কােদর হাoলাদার াহার বগম বা কী আমতলী বর না সদর
24159 বর না মাসাঃ মারিজয়া  মাঃ আব র  রব মাসঃ সািহদা পরীরখাল পরীর খাল বর না সদর
26496 বর না মাঃ মন  িময়া আঃ ছ ার িময়া  মাসাঃ  আয়শা বগম কািল র য়া আমতলী
23664 বর না মাঃ শিহ ল iসলাম মাঃ গয়জি ন সরদার  মাসাঃ  আিমনা বগম চাoড়া চ আমতলী আমতলী
25512 বর না জাবায়দা আ ার মাঃ নব িময়া মাসাঃ  ফিরদা বগম চাoড়া চ পাতাকাটা আমতলী
27322 বর না রােসল আহে দ আব ল  মাতােলব র  বগম রাকাটা ব 

কoড়া িনয়া
বর না সদর

291৯3 বর না আিতকা জাহান মী মাঃ eনা ল  কিবর  মাসাঃ  আসমা আ ার নয়াকাটা সড়ক বর না বর না সদর
285৯8 বর না মাঃ আঃ হািলম  মাঃ আঃ হািকম মাসাঃ  হাসেনয়ারা বগম আমড়াগািছয়া য়া আমতলী
26719 বর না মাঃ iকবাল হােসন ত আঃ আিজজ ধা হািলমা বগম য়া কয়া আমতলী
31574 বর না িশ ী রানী শীল সমীর চ  শীল িশখা রানী  শীল চািলতা িনয়া নবােবর হাট বামনা
21784 বর না সাম াহার মাঃ আসলা ামান মাসাঃ মমতাজ বগম আয়না পাতাকাটা আদাবাড়ীয়া বর না সদর
32642 বর না া িকতনীয়া ধীর র ন িকতনীয় িনয়তী িকতনীয়া কালী র কামােররহাট পাথরঘাটা
22967 বর না শারমীন  আকতার iয়ািসর আরাফাত শাহানা বগম বড়তালে র বড়তােল র বাবনা
32512 বর না মাঃ রিফ ল iসলাম আ স সালাম সােজদা বগম পাটকাখালী পাটকাখালী বর না সদর
25127 বর না মাঃ জামাল u ীন ত হােতম আলী মাদবর শাহা ভা  বগম পাতাকাটা পাতাকাটা আমতলী
31447 বর না মাঃ রিবuল  iসলাম মাঃ আ ল  বােশদ মাছাঃ  লাবনী iয়াসিমন পি ম  িগলাতলী িমরমহল বর না সদর
22915 বর না আিসফ  রানা রাহাত মাঃ  মসবাহ u ীন খান সাম ননাহার কী কoড়া িনয়া হাট লাখালী আমতলী
255৯1 বর না মাঃ আঃ ছ ার আ ল  লিতফ  আকিলমা দঃ পাঃ আমতলী আমতলী আমতলী
27825 বর না নাল কাি  হালদার িবমল চ  হালদার নীিত  রানী ভৗয়াতলা দি ণেভৗয়াত

লা
বামনা

284৯1 বর না খািদজা  আ ার মাঃ আলতাফ ফিকর হািলমা বগম ফিকরবাড়ী 
কািলবাড়ী সড়ক

আমতলী আমতলী

27779 বর না মাঃ শাহীন হাoলাদার মাঃ শাহজাহান হাoলাদার নাজমা  বগম হাড়ীপাড়া পচােকাড়ালীয়া আমতলী

33973 বর না মাঃ বােয়াজীদ আহেমদ আঃ স ার আিসয়া বগম দঃ বা র গাছা ক পা া তালতালী
34271 বর না মাঃ নাজ ল হাসান মাঃ  আ ল  মধার মাসাঃ  র  বগম কoড়া িনয়া আশাখালী বর না সদর
26472 বর না মাঃ শািহন  মাঃ  আ   জাফর ৎ ন নছা চরকেলানী সড়ক 2নং 

oয়াড  বর না 
 পৗরসভা

বর না সদর

33766 বর না সালায়মান হােসন আলী মােলকা বগম খ রতলা কদমতলা 
বাজার

বর না সদর

31756 বর না হা আসা াহ মাঃ লিতফ মেনায়ারা বগম জাংগািলয়া জাংগািলয়া বর না সদর
32132 বর না মাঃ ফারকান িময়া  মাঃ রেফজ  হাং মাসাঃ হােজরা চরমাiঠা খাক িনয়া বর না সদর
2৯447 বর না মাঃ িনজাম uি ন  মাঃ iসহাক ধা  মাসাঃ  ময়না খাকদান হাট লাখালী আমতলী
251৯7 বর না আিজ ল  হক মাঃ জাহা ীর  হাং মাসাঃ  আকিলমা বগম তািরকাটা তািরকাটা আমতলী
24149 বর না মাঃ আ ল বাশার  মাঃ হােসন  আলী আেমনা পি ম লাখালী হাট লাখালী বর না সদর
2৯৯7৯ বর না কমল চ  শীল নীল চ  শীল য  রানী চািলতা িনয়া আমতলী আমতলী
21148 বর না মাঃ িমজা র রহমান মাঃ লাল ধা সােলহা বগম u র রাoগা পাতাকাটা আমতলী
25319 বর না িমজা র রহামন মিজ র রহমান মাসাঃ  শািহ র ব পতী ব পতী বর না সদর
25755 বর না মন িময়া মাঃ আ ল  জববার আকন মাসাঃ  রািবয়া  খা ন ব িচলাঙ পি ম িচলা আমতলী
34475 বর না রিফক আব র  রিশদ ফািতমা চািলতাতলী চািলতাতলী বর না সদর
28862 বর না মাঃ সা াম  হােসন মাঃ আঃ কােদর  হাoলাদার মাসাঃ  সােজদা বগম দি ণ হােসনাবাদ রিহমাবাদ বতাগী
27621 বর না িশিশর চ  িব াস জয় চ   িব াস িভবা  রানী u র কাকিচড়া িদঘাটাকাকিচ

ড়া
বামনা

21713 বর না মিহদী  হাসান আব র রিশদ দফাদার মাসাঃ  রােকয়া  বগম স জবাগ 6নং 
oয়াড

আমতলী বর না সদর

24772 বর না মাঃ  ছিগর হােসন মাঃ আব ল  ছালাম মাসাঃ  মা মা বগম ভাড়া দি ণ ভাড়া বতাগী
225৯4 বর না মনা কনা মেনার ন িম ী চ া রানী চরকেলানী আমতলী আমতলী
25939 বর না মাঃ স র খান মাঃ আিব আ াহ খান মাসাঃ  হাসেনয়ারা বগম বতগী  বতগী বতাগী
23৯4৯ বর না মাঃ সাহাগ িময়া মাঃ  আঃ গিণ হাoলাদার ◌ুিমেসস  রািহমা বগম ছাট নীলগ চলাভা া আমতলী
24237 বর না হা জামাল হাসাiন মাঃ আ ল  কােশম  আলী হাং মাসাঃ  হািকম  জান িবিব বড় ভাiেজাড়া তালতলী তালতালী

2৯128 বর না মাঃ  সিজব হাoলাদার মাঃ মা ন হাoলাদার িমসঃ  নাজমা  বগম চচান বামনা বামনা
31893 বর না aিসত  মার মাতববর ল ী কা   মাতববর  শফালী  রানী কািলবাড়ী আিজজাবাদ পাথরঘাটা
317৯6 বর না মাঃ জািহ ল iসলাম বিশর ত  লতান আহেমদ সােলহা বগম কা িনয়া কাবিনয়া 

বাজার
বামনা

29719 বর না ফজ ল হক সাহাগ ফয় ল কিবর লাল শাহনাজ পারভীন সানাখালী আশাখালী বর না সদর
3454৯ বর না জাবায়দা আ ার মাঃ নব িময়া ফিরদা বগম চoড়া চ পাতাকাটা আমতলী
2৯129 বর না মাসu র  রহমান eিকল  আলী পহলান িফেরাজা বগম চরমাiঠা খাক িনয়া বর না সদর
29567 বর না মাঃ সাi ল  iসলাম মাঃ  মা ফা দফাদর মাসাঃ  িপয়ারা বগম স জবাগ আমতলী 

পৗরসভা
আমতলী

Page 10 of 29



uপ সহকারী কৃিষ কমকতা িনেয়ােগর লেk  2014 সেনর জলাoয়ারী বধ pাথ েদর তািলকা

Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

2812৯ বর না জামাল uি ন মেয়ন u ীন খান মাছাঃ মােজদা খা ন মীরমহল মীরমহল বর না সদর
33৯16 বর না মাঃ মাহ ল মািহন মাঃ iu ফ আলী খান হ ফা বগম খা রতালা বর না বর না সদর
28815 বিরশাল aিনক uি ন হলাল uি ন সাবিরনা আ ার দি ণ গা র নিমe বিরশাল সদর
267৯9 বিরশাল মাঃ সাi ল iসলাম ত লতান আকন মাসাঃ পির বগম িসংেহরকাঠী মীরগ বা গ
33414 বিরশাল রাiয়া শারিমন মাঃ জাফর আলী শা শািহনা আ ার বারপাiকা বারপাiকা আৈগলঝাড়া
29139 বিরশাল মাঃ আিম ল aiসলাম মাঃ মাসেলম আলী খান হািসনা বগম কাজলাকা oয়াড নং-9 বােকরগ
32913 বিরশাল পািপয়া লতানা মাঃ কিরম গাজী নািসমা বগম চরগজািলয়া আফালকা বােকরগ
29599 বিরশাল মিরয়ম আ ার মাঃ মাসেলম আলী খান হািসনা বগম কাজলাকা oয়াড নং-9 বােকরগ
2৯৯58 বিরশাল স া রানী দাস ত a ল চ  দাস জাসনা রানী দাস ব রহমত র ক ােডট কেলজ বা গ

2438৯ বিরশাল মাঃ সাi ল iসলাম আিতক মাঃ সাম ল আলম িফেরাজা বগম দেহরগিত রহমত র বা গ
25151 বিরশাল মাঃ eবা ল শিরফ মাঃ হােসন আলী শিরফ িমনারা বগম পাংশা ক ােডট কেলজ বা গ

2392৯ বিরশাল মাঃ আিশ র রহমান মাঃ মাশারফ হােসন 
হাoলাদার

হাশেনয়ারা বগম খ াখালী নিম বিরশাল সদর

23৯46 বিরশাল মাঃ শিফ ল  iসলাম শিফক আঃ রা াক হাoলাদার জাহানারা বগম রায় রা নিম বিরশাল সদর
25782 বিরশাল ামান মাঃ জািকর হােসন হনারা বগম তাপ র ক ােডট কেলজ বা গ

22417 বিরশাল নাসিরন জাহান আঃ সাবহান হাং মেনায়ারা বগম কািচয়ারচর ল র র মেহি গ
2৯৯86 বিরশাল সয়দ হাসান iনাম মীর মাহা দ জাহাংগীর ন নাহার বগম খরকী ঘাট পাতার হাট মেহি গ

3227৯ বিরশাল শা া iসলাম মৗেজ আলী িশকদার লাiলী বগম পি ম রহমত র রহমত র বা গ
25819 বিরশাল সয়দ ফািহম সয়দ আ ল কালাম মাসা ফিরদা পারভীন গা য়া  iuঃ 

চরকােলকান
লাদী

22997 বিরশাল সয়দ iমরান হােসন সয়দ আ ল বশার িমেসস ল আ ার দি ণ সািদয়া দি ণ সািদয়া বােকরগ
23726 বিরশাল মাঃ গালাম মাহ দ মাঃ আিজ র রহমান মাসাঃ তহিমনা বগম িময়ার চর হাসনাবাদ গৗরনদী
2৯547 বিরশাল মাঃ মা ন আকন শা  আলম আকন মাসাঃ চ নী বগম ফিরদ র কাকরধা বােকরগ
33432 বিরশাল হা দ রিফ ল iসলাম হা দ শাহাদাৎ হােসন 

বপারী
কিহ র ততলা ততলা বানারীপাড়া

2899৯ বিরশাল মাঃ িরয়াজ হােসন সরদার মাঃ ফিরদ uি ন সরদার রােকয়া বগম ব বামরাiল বামরাiল uিজর র
22888 বিরশাল আফেরাজা আ ার িসি র রহমান লাiলী বগম ম  ন য়া ম  ন য়া বােকরগ
2375৯ বিরশাল মাসাঃ িজিনয়া iসলাম মাঃ ল আিমন মাসাৎ পারভীন ঠা রমি ক ঠা রমি ক বা গ
22445 বিরশাল িসয়াম মাঃ িজ র রহমান খান জাহানারা বগম মাদারকা খিলসােকাঠা বানারীপাড়া
28৯17 বিরশাল মাঃ সাi র রহমান মাঃ আ র রহমান িশকদার িফয়া বগম চর আiচা চরকাuরা বিরশাল সদর
28126 বিরশাল মাসাঃ আসমা আ ার দoয়ান মাঃ রািজব রজাহান দoয়ান 

িভলা,িবeম ল 
লন

বিরশাল  কােতায়ালী

21759 বিরশাল জা াত আরা লাবনী মাঃ মাকেল র রহমান ল ম বগম নরকা িসংেহরকা সদর
26959 বিরশাল মাঃ মা ন কবীর মাঃ আঃ মজ রিশদা বগম িদিদরহার u র ল বিরশাল সদর
21669 বিরশাল মাঃ িরয়াজ হাoলাদার মাঃ র হাoরাদার মন  বগম লা য়া লা য়া বিরশাল সদর
2258৯ বিরশাল সািকলা আহেমদ লতান আহেমদ ল ম আহেমদ শিরফ ানশন, 5থ 

তলা
বড় র পাড় কেলজ eিভিনu

28335 বিরশাল সা্i ল iসলাম আ র হািকম হাoলাদার িরিজয়া খানম ব ত র কািশ র বিরশাল সদর
21534 বিরশাল মাঃ িমজা র রহমান মাঃ মািনক মা া কমলা বগম গাuিছয়া 

সড়ক, পাতলী
পাতলী 
হাuিজং-9318

বিরশাল সদর

29865 বিরশাল মাঃ আিল র রহমান মাঃ িমজা র রহমান ত আেলয়া বগম দােরাগা বাড়ী ধান গেবষণা 
সড়ক

পাতলী

25533 বিরশাল মাঃ মাহ র রহমান eম. e. িফয়ান খান িরফা ন নসা আমেবৗলা পয়সার হাট আৈগলঝাড়া
25৯76 বিরশাল মাঃ আ ল মােজদ মাঃ আ ছ ছা ার িসি কা বগম ত িলয়া নলেগাড়া মেহি গ
2835৯ বিরশাল আসা ামান মাঃ আ ল হক িময়া রেহনা বগম সাপািনয়া চরবািড়য়া বিরশাল সদর
285৯6 বিরশাল সািদয়া আফিরন মাঃ লতান শিরফ দেলায়ার পারভীন কলস াম ব পাংশা বিরশাল সদর
2৯194 বিরশাল মাঃ মাঈ র রহমান মাঃ মাহ র রহমান রািজয়া বগম বািঘয়া কািশ র,3৯নং 

oয়াড
বিরশাল িস  
কেপাঃ, 
বিরশাল সদর

27453 বিরশাল মাঃ জন iসলাম মাঃ আ ল কালাম মাছাঃ লায়লা বগম পাংশা ক ােডট কেলজ বা গ

2611৯ বিরশাল হাসান আল মা ন মাঃ iu ছ আলী হাoলাদার মাসাঃ জসিমন বগম হািদবাসকা মাধবপাশা, 
িবমানব র

বা গ

22678 বিরশাল সাহারা জাহান সালায়মান বখিতয়ার লতানা পারভীন চ দিশিশরা পয়সাহাট আৈগলঝাড়া
31985 বিরশাল মাঃ মাi ল iসলাম মাঃ হ মা ন কবীর ত জােয়দা বগম মা জা মি ল,, 

িনu কেলজ রাড
ব পাড়া বিরশাল সদর

33369 বিরশাল আকিলমা আখতার আলতাফ মাহ দ মাহ দা বগম বােহরচর াকা বা গ
27997 বিরশাল মাঃ িনলয় হাসান মাঃ জিহ ল iসলাম সালমা আ ার শর-i-বাংলা 

সড়ক,চ ৎ র, 
39নং oয়াড

কািশ র িবমানব র

25266 বিরশাল মাঃ সিহ ল iসলাম মাঃ আঃ লিতফ হাoলাদার ল বগম চ দপাশা িকসমত চ দপাশা বা গ
2883৯ বিরশাল শাহাজাদা a ন শাজাহান জামা ার জাহানারা বগম রাজারচর সােহেবরহাট,i

uঃ চরেমানাi
বিরশাল সদর

31285 বিরশাল শিফ ল iসলাম আ ল সালাম জাসনা খা ন হিরপাশা (মহানগর 
কেলজ রাড)

কািশ র িবমানব র

25346 বিরশাল িদপংকর বপারী aিবনাশ চ  বপারী  বপারী কাজলারহাট সংগীতকা বানারীপাড়া
33৯51 বিরশাল মাঃ স জ মাঃ জাহার আলী রা  বগম দি ণ েতরিদয়া কদার র বা গ
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

22822 বিরশাল মাঃ মা ন কিবর ত আ স সালাম হাoলাদার ম  বগম া নিদয়া া নিদয়া বা গ

33৯62 বিরশাল মাঃ eনা ল হক আঃ রব হাoলাদার রািশদা বগম পাতলী হাuিজং 
eেসে

বিরশাল সদর

32636 বিরশাল মাঃ মন ল iসলাম আব ছ সাবাহান মাসাঃ মমতাজ বগম পাতলী শের-i-
বাংলা 
সড়ক,আছমত আলী 
ধা বাড়ী

পাতলী 
হাuিজং 35 
নং oয়াড

বিরশাল সদর

2৯285 বিরশাল িব ব দাস িদলীপ দাস িদপালী দাস পি ম রহমত র রহমত র বা গ
23112 বিরশাল মাঃ ফয়সাল আহেমদ মাঃ বিশর আহেমদ নাসিরন জাহান চরলি র চরলি র লাদী
31684 বিরশাল মাসাঃ মৗ মী জাহান িম মাঃ মাশারফ হােসন মাসাঃ খায় ন নসা চরকােলখান-9363 চরকােলখান-

9363
লাদী

27898 বিরশাল uে  ফােতমা (তমা) ত জািহদ হােসন খান আ না বগম পি ম জনকা আৈগল ঝড়া আৈগলঝাড়া
31252 বিরশাল মাঃ হমােয়ত হােসন মাঃ iসমাiল হােসন মাসাঃ িমনারা বগম  uঃ রমত র  uঃ রহমত র বা গ

2৯719 বিরশাল িশিশর ম ল মেনাহর ম ল ণলতা ম ল িশিশর ম ল, 
যে -মেনাহর 
ম ল, পা িরতা,

বাকাল আৈগলঝাড়া

2৯484 বিরশাল া িবজয় চ  কিবতা রানী া , রা িদয়া যে -িবজয় বা গ

27755 বিরশাল িম আ ার আ র রহমান আেলয়া বগম য়া uিজর র uিজর র
22262 বিরশাল মাসাঃ তািনয়া মাঃ আ  হািনফ মা া শােহ র বগম যাগীরকা া যাগীরকা া uিজর র
33962 বিরশাল মাঃ মাক র রহমান ত মাঃ সাহরাব আলী শাহানাজ পারভীন কা বা গ িবমানব র
28461 বিরশাল আহসা ল হাসান মাঃ হা ন-aর-রিশদ খািদজা বগম বািড় নং-2392, 

রা া-বািঘয়া 
শাহজালাল সড়ক,

কািশ র, থানা-
িবমানব র

বিরশাল সদর

2৯৯71 বিরশাল ত ন হাoলাদার িনিখেল র হাoলাদার িতকা রাণী লি পাশা লি পাশা বােকরগ
21171 বিরশাল মাঃ আিজ ল হািকম মাঃ জয়নাল আেবদীন মাসাঃ িফয়া খা ন হিরনাথ র হিরনাথ র িহজলা
32799 বিরশাল সািনয়া আ ার জসীম uি ন হ ফা বগম িশবপাশা শালনা uঃ জঃ 

বিরশাল সদর
3144৯ বিরশাল মাঃ মাহ র রহমান সিজব মাঃ আিন র রহমান ফােতমা রহমান বদর র মেহি গ মিহি গ
26374 বিরশাল মাঃ সােহল সরদার মাঃ শা  আলম সরদার মাসাঃ কিহ র চ দপাশা(আiচার 

হাoলা)
চ দপাশা, থানা-
িবমানব র

বা গ

24117 বিরশাল তাপস মার oঝা িব নাথ oঝা a লী রানী oঝা রামনগর মেহশ র বােকরগ
21437 বিরশাল আসমা আ ার ডিল মাঃ আিম ল iসলাম খান মেনায়ারা বগম কণকা কণকা বিরশাল সদর
27৯৯9 বিরশাল মাঃ সােয়ম হােসন মাঃ আ াস আলী মাসাঃ সালমা বগম চ দপাশা চ দপাশা িবমানব র
29586 বিরশাল মাঃ সাi ল iসলাম মাঃ আ ল আলীম হাং মাসাঃ ল ম বগম ভরসাকা ভরসাকা uিজর র
28573 বিরশাল আ  নাঈম মাবারক হােসন পয়ারা uদয় র ােমরহাট, 

থানা, 
কািজরহাট

মেহি গ

27866 বিরশাল মাঃ আেনায়ার হােসন মাঃ হািনফ িময়া িলিল বগম তরচর লাদী, 6 নং 
oয়াড

লাদী পৗরসভা

26614 বিরশাল মাঃ আিন র রহমান মাঃ iu ছ খ ন িন ফা বগম িনu হাuিজং রাড কাজীবািড় 
মসিজদ

বিরশাল সদর

28646 বিরশাল জা া ল ফরদাuস মা ন aর রশীদ শািহ র বগম পি ম iয়ারেবগ ল র র মেহি গ
252৯1 বিরশাল মাসা তািনয়া আ ার ফা ক হাসাiন খান মাক দা বগম শালনা শালনা বিরশাল সদর
2৯475 বিরশাল িনগম aিধকারী িনর ন aিধকারী রীতা aিধকারী কাদালেধায়া কাদালেধায়া আৈগলঝাড়া
2861৯ বিরশাল মাসাঃ আছিমন আ ার মাঃ খিল র রহমান মাসাঃ খািদজা বগম মাঃ খিল র 

রহমান, মিডেকল 
হাuিজং, ধান 
গেবষনা রাড

পাতলী 
হাuিজং

বিরশাল সদর

31261 বিরশাল মাঃ রিফ ল iসলাম আঃ মা ান হাoলাদার সািহদা বগম দেহরগািত রহমত র বা গ
23141 বিরশাল আজাদ মি ক ত মাঃ মাকেসদ মি ক ছােলহা বগম িশকার র িশকার র uিজর র
334৯8 বিরশাল মাঃ রাহাত হাoলাদার মাঃ আ ল কােশম হাoলাদার মেহ ন নছা বা িদয়া বা িদয়া বা গ

212৯7 বিরশাল মাঃ আিক ল iসলাম মাঃ আঃ রহমান শরীফ মাসাঃ িরিজয়া বগম ব নারায়ন র ভা কা  
নারায়ন র

uিজর র

238৯4 বিরশাল মাহা ব মােশদ খান মন র মােশদ খান িশিরন বগম ন র কায়াটার, মজর eম e 
জিলল সড়ক

বিরশাল সদর

28988 বিরশাল মাঃ সািহ ল iসলাম মাঃ আ স ছা ার গাiন মাসাঃ সতারা বগম পি ম রহমত র পি ম 
রহমত র

বা গ

32997 বিরশাল িনয়ংকা বাৈড় ত সদান  বাৈড় সিবতা বাৈড় সে াষ র সে াষ র মেহি গ
23174 বিরশাল শািহ ল iসলাম আঃ রিহম মািনকজান িবিব বাথী বািথ গৗরনদী
23694 বিরশাল মাঃ মা ম িব াহ মাঃ মানােছফ িময়া সািফয়া বগম দি ণ কািজরচর চরকিমশনার লািদ
29325 বিরশাল মাঃ হাসান হাoলাদার মাঃ মক ল হােসন িফেরাজা বগম পি ম রহমত র পি ম 

রহমত র
eয়ারেপাট

32537 বিরশাল আশরা ল আলম মাঃ শিহ র আলম জসিমন আলম রা ৎকা িশকার র বা গ
3421৯ বিরশাল তাসিলম আরা িনপা মীরবহর র ল আিমন জাহানারা আলম জাবাদ লজ, িস 

e  িব রাড
বিরশাল মেডল কাতয়াল

21৯46 বিরশাল মাঃ শিহ ল iসলাম মাঃ মাi ল ধা রিহমা বগম ব রহমত র ক ােডট কেলজ বা গ

31৯95 বিরশাল মাঃ সালায়মান শিরফ মাঃ আ ল হােসন শিরফ মাক দা বগম পয়ার র হা য়া বােকরগ
27189 বিরশাল মাঃ oমর ফা ক মাঃ িছি র রহমান িমনারা বগম পাতলী হাuিজং 

e াে ড
বিরশাল সদর

Page 12 of 29
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

23792 বিরশাল মাঃেসােহল আহেমদ মাঃ লতান আহেমদ িফয়া খা ন লং য়া লং য়া মেহি গ
319৯4 বিরশাল মাঃ েবল মাঃ আঃ বােরক হাoলাদার মাসাঃ িবu  বগম ব দেহর  গিত রহমত র বা গ
25237 বিরশাল e, ক,eম, মেহদী হাসান মাঃ আেবদ আলী গাজী মাসাঃ খােলদা বগম িডি রচর চ দপাশা বা গ
29328 বিরশাল মাসাঃ মা আ ার মাঃ িমজা র রহমান ফিরদা বগম ব পাংশা ক ােডট কেলজ বা গ

26169 বিরশাল মাঃ বলােয়ত হােসন মাঃ জয়নাল আেবদীন িফয়া বগম মশাং uিজর র বিরশাল
22372 বিরশাল মাঃ ল iসলাম মাঃ আ ল গিন মাসাঃ নাজমা বগম দি ণ কাজলাকা মা ববরহাট বােকরগ

2৯৯97 বিরশাল মাঃ ফরদাuস মাoলানা মাসেল uি ন ৎ রে সা্ চর শফালী u র 
জা ালীয়া

মেহি গ

27592 বিরশাল মাঃ সালাuি ন মাঃ হািব র রহমান দেলায়ারা বগম সাপািনয়া চরবািড়য়া বিরশাল সদর
24339 বিরশাল পলাশ করাতী ি য়লাল করাতী জয় ী করাতী িসংেহরকা মীরগ বা গ
22৯87 বিরশাল মাঃ বিশর uি ন মাঃ মিতন ধা কাজল বগম ব রহমত র ক ােডট কেলজ বা গ

22567 বিরশাল i ািহম খান শাহ আলম খান সালমা  বগম বােহরচর কা বােহরচর 
কা

বা গ

21551 বিরশাল aেশাক কমকার কালাচান কমকার িবভা রানী কমকার ব রহমত র বিরশাল 
ক ােডট কেলজ

বা গ

21157 বিরশাল মাঃ িমজা র রহমান ত ন র আহেমদ ব ল বগম দি ণ চর আiচা সােয় াবাদ বিরশাল সদর
34116 বিরশাল মাঃ i ািহম খিলল মাঃ িলয়াকত আলী হাoলাদার a ফা বগম পি ম পাংশা রহমত র বা গ

32165 বিরশাল মা মা আ ার রােসল আল িফেরাজ নািসমা পারভীন খিলফা বাড়ী u র 
আমানতগ

ভ খানা সড়ক

2৯923 বিরশাল িদদা ল iসলাম iসমাiল হােসন দেলায়ারা বগম বােহরচর ঘাষকা বােহরচর 
কা

বা গ

26৯৯1 বিরশাল আচমা আ ার মাঃ কাম ামান কাম ন নাহার আকনকা া ভাষানচর মেহি গ
27542 বিরশাল  মাঃ মেহদী হাসান মাঃ হমােয়ত uি ন হাoয়া বগম সাগরদী দরগাহবিড় 34নং oয়াড
27433 বিরশাল কনা সরকার ডাঃ কা  সরকার কাজল রানী সরকার য়াকালী জা য়াহাট বিরশাল সদর
33৯18 বিরশাল তানজীর আফেরাজ বী মাঃ আ ল বােরক িময়া িমেসস সািহদা বগম তানজীর আফেরাজ 

বী, যে - মাঃ 
আঃ বােরক িমঞা

বাiশারী বানারীপাড়া

245৯9 বিরশাল eস eম আল িকবিরয়া ত eস eম মাজাে ল হক িসতারা হক তির ল iসলাম 
স জ, নব াম রাড

ঈদগাহ জােম 
মসিজেদর 
িবপরীেত

33৯49 বিরশাল মাঃ রিফ ল iসলাম মাঃ আ ল হােসন খ ন মাসা জসিমন আ ার পা ী িশব র পা ীিশব র বােকরগ
24582 বিরশাল মাঃ iসরািফল আব ল বােরক হাoলাদার মাসাঃ ফিরদা বগম চি র লা য়া বা গ
32293 বিরশাল u ল বিণক বা ল বিণক স া বিণক পি ম রহমত র রহমত র বা গ
232৯1 বিরশাল স া রানী দাস পিরমল চ  দাস রসতী দাস পি ম রহমত র রহমত র বা গ
334৯4 বিরশাল সরদার িদ সরদার আ ল বাসার ম য়ারা বগম দে রাবাদ দে রাবাদ আৈগলঝাড়া
2৯571 বিরশাল মাঃ শিহ ল iসলাম মাঃ গালাম রহমান আেমনা বগম রামপি রহমত র বা গ
32743 বিরশাল বাস ী রানী িব াস শীল বড়াল মালতী রাণী িব াস জামবাড়ী হারতা uিজর র
34193 বিরশাল মাঃ eনােয়ত কিরম মাঃ আ ল কালাম িমেসস িসেরাতাজ বগম iছাকা কাশী র বিরশাল সদর
21644 বিরশাল মাঃ আিম ল iসলাম মাঃ মাজাে ল শরীফ ন নাহার বগম দি ণকড়া র প চগ o বিরশাল সদর
23933 বিরশাল মাঃ মন তা কদার মাঃ আঃ রব তা কদার আিছয়া বগম পাংশা ক ােডট কেলজ বা গ

2৯356 বিরশাল a প দবনাথ ভাষ চ  দবনাথ নীিত রাণী দবনাথ দবনাথ ভবন,কালী 
বাড়ী রাড

বিরশাল সদর কাতয়ালী

23775 বিরশাল জা া ল ফরদাuস হা দ নাজ ল হাসান েলখা বগম কণকা কণকা বিরশাল সদর
33344 বিরশাল জগদীশ ঢালী যতী  নাথ ঢালী গীতা রানী ঢালী দানারকাি বাকাi গৗরনদী
24386 বিরশাল মাঃ কাম ল iসলাম মাঃ আ র রিশদ দoয়ান নাজমা আ ারমািনক আ ারমািনক মেহি গ
22214 বিরশাল তাফােয়ল আহেমদ লতান আহেমদ িফয়া খা ন লং য়া লং য়া মেহি গ
2439৯ বিরশাল ি য়া কাদার শংকর মার সরকার বরতী কাদার ববাকাল বাকাল আৈগলঝাড়া
32935 বিরশাল রিজনা আ ার আ া  আল নামান হািফজা বগম চাখার চাখার বানারীপাড়া
22125 বিরশাল সয়দা সািবনা ত সয়দ ল আিমন িমমেরাজ লতানা নাৈঠ নাৈঠ গৗরনদী
33436 বিরশাল মাঃ শহী ল iসলাম আব র রিশদ িশকদার রােবয়া বগম চর কu য়া সােহেবর হাট বিরশাল সদর
25752 বিরশাল মাঃ তািনন আহেমদ ত মাঃ আঃ জিলল হাoলাদার মাসাঃ মমতাজ বগম বারiকাি য়া uিজর র

32344 বিরশাল আল আিমন আব ল জিলল মেনায়ারা মা াতর রীয়া কাহালীরহাট িহজলা
25874 বিরশাল র আ ার হািব র রহমান আফেরাজা বগম ব পাংশা ব পাংশা িবমানব র
25737 বিরশাল  দব দাস সে াষ মার দাস িশখা রানী দাস i হার i হার বানারীপাড়া
224৯3 বিরশাল নাজ ন নাহার আব ল আuয়াল হাoলাদার ৎ ন নছা লাহািলয়া বা গ বা গ
2৯449 বিরশাল মাঃ ি  হাoরাদার মাঃ রা াক হাoলাদার ল ম বগম কণকা কণকা বিরশাল সদর
26৯11 বিরশাল মাঃ আির ল রহমান মাঃ iu স ফিকর হাসেনয়ারা বগম u র নািজর র দা য়াট বানারীপাড়া
23753 বিরশাল িবকাশ চ  হাoলাদার িবজয়  হালাদার া রাণী হলতা চরাদী বােকরগ
26178 বিরশাল মাঃ iয়ািসর আরাফাত মাঃ মাশারফ হােসন মাছাঃ মিরয়ম বগম দ পাড়া দা য়াট বানারীপাড়া
27561 বিরশাল মা ািফ র রহমান শাoন মাঃ মিজ র রহমান i  বগম কলসকা কলসকা বােকরগ
2৯624 বিরশাল নািজয়া আ ার মাঃ মাহ আলম বাদশা খােলদা বগম খান রা খান রা িবমানব র
22৯3৯ বিরশাল মাঃ রােসল হাoরাদার আঃ খােলক হাoলাদার মাসাঃ রাসদা বগম পি ম রহমত র পি ম 

রহমত র
বা গ

26428 বিরশাল প া বালা বাম বালা uিমলা রানী দ দাসপি গলা আৈগলঝারা
28135 বিরশাল মাঃ সািববর হােসন খান মাঃ আিমর হােসন খান মাসা নািসমা বগম গাজী র বায়লাখালী বা গ
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

27434 বিরশাল মাঃ আিশ ল iসলাম মাঃ আঃ কােদর হাoলাদার ত মাসা মমতাজ বগম হিরণা িলয়া হিরণা িলয়া 
37 নং oয়াড, 
িবিসিস

বিরশাল সদর

265৯1 বিরশাল মঈন কিবর aিমত মাঃ মাi ল কিবর মাসাঃ খােলদা iয়াসিমন দেহরগিত রহমত র বা গ
34215 বিরশাল সনিজব দাস কািতক দাস জ াৎ া রানী দাস পি ম রহমত র রহমত র বা গ
29112 বিরশাল মািহব িম ন ত আঃ গিন মাতাববর মাসাঃ মমতাজ বগম া গািব র বড়জািলয়া িহজলা
21৯42 বিরশাল া মাঃ ৎ র রহমান তা কদার রােকয়া বগম কাuিরয়া কাuিরয়া ব র িহজলা

2543৯ বিরশাল মাঃ হাসান বসরী মাঃ লতান খান (কাজল) িমেসস ল বগম দি ণ আেলকা া চেড়র বািড় শহীদ আিজ র 
রহমান রাড

23284 বিরশাল মাঃ মাহ ব হাসান মাঃ ল iসলাম মাসাঃ সাম াহার িশকদারবািড়, 
হাি ং নং-24৯, 
িনu সা লার রাড

26 নং oয়াড বিরশাল িস  
কেপােরশন

23416 বিরশাল রােশ ল হক মা ম িব াহ মাঃ আঃ মিতন হাoলাদার মাসা ন য়ারা বগম চ দপাশা িকসমত চ দপাশা, 
িবমানব র

বা গ

3436৯ বিরশাল মাঃ েবল িময়া মাঃ মিজ র রহমান রািজনা খা ন কািলহাতা ভরষাকা uিজর র
27777 বিরশাল মাঃ রজাuল কিরম মাঃ iu ছ iয়া িরিজয়া খা ন আিজম র আ ারমািনক-

9372
মেহি গ জ

23774 বিরশাল মাসাঃ র না মাঃ জিহ ল iসলাম মাসা হািলমা বগম হযরত কা শাহ 
সড়ক

মা দ িভলা

2৯679 বিরশাল ের আশরািফ মাঃ ল আলম মাসা খা েন জা াত 361 মিডেকল 
কেলজ লণ,22 নং 
oয়াড

দি ণ 
আেলকা া

বিরশাল িস  
কেপােরশন

2292৯ বিরশাল তপন চ  দাস পিরমল চ  দাস িতভা রানী দাস ব রহমত র ক ােডট কেলজ বা গ

27971 বিরশাল মাঃ মাi ি ন মাঃ হািলম হাoলাদার মাসা মেনায়ারা বগম রামপি রহমত র িবমানব র
31৯48 বিরশাল মাঃ গালাম মােশদ ত মাঃ আব ল কােদর 

হাoলাদার
িমেসস মাহ দা খানম u র ল র র ডা য়াট হাট uিজর র

32391 বিরশাল iমদা ল হক মাঃ হািব র রহমান মারেশদা বগম রািজহার রািজহার 
বাজার

আৈগলঝাড়া

26232 বিরশাল ফারহানা ফরেদাসী আ য়াল হােসন জািমলা বগম কণকা কণকা বিরশাল সদর
33739 বিরশাল মাঃ শখ িমলন মাঃ মাবারক আলী মাছা oয়ােজদা বগম ন ন বাজার ন ন বাজার বিরমাল সদর
25459 বিরশাল মাসাঃ র নাহার আ ল বােরক শরীফ মাসাঃ ছােহরা বগম iছাকা কািশ র eয়ারেপাট
28462 বিরশাল ফােতমা জেজাহরা মাঃ মাi ল iলাম নািসমা বগম আি য়া িভলা, দি ণ 

আেলকা া
কাজীপাড়া রাড

2197৯ বিরশাল কাম াহার মাঃ তয়ব আলী শাহনাজ আলী সানাহার খািলশােকাটা বানারীপাড়া
29823 বিরশাল তািনয়া iসলাম নজ ল iসরাম পা ল বগম িসকদার মি ল, 

হাি  নং-1৯88
শেরi বাংলা 
সড়ক

পাতলী

34366 বিরশাল মাঃ নাi র রহমান মাঃ রা াক িশকদার িমেসস নািসমা বগম কিব নজ ল 
iসলাম সড়ক

পাতলী 
হাuিজং, 36 
নং oয়াড

বিরশাল সদর

25141 বিরশাল মাঃ মা ািফ র রহমান নয়ন আ ল কালাম আজাদ ছােলহা বগম u র রহমত র রহমত র বা গ
2913৯ বিরশাল মাঃ ম র মােশদ aিনক মাঃ আঃ কিরম মাসা রাকসানা জসিমন কিরম িভলা (চ  

হাসপাতােলর 
সামেন) 228নং 
oয়াডা

কালী বািড় 
রাড, বিরশাল 
সদর

কাতয়ালী

27739 বিরশাল সানিজদা আ ার মাঃ ফিরদ হােসন খ ন া বগম u র রহমত র রহমত র িবমানব র
27367 বিরশাল মাঃ হাসান মাহ দ তা কদার মাঃ মিজ র রহমান তা কদার হািলমা বগম িল হাি ং নং-

678, পি ম ব ড়া 
রাড

ি গ বিরশাল সদর

27688 বিরশাল িবনেত জাহান বায়না মাঃ বাদশা আলম মাক দা বগম শলী হক ানশন-618, 
সিলম গার ান 
রাড, ল শা  সড়ক

oয়াড নয়32 বিরশাল

26822 বিরশাল সিহদ হাসাiন মাঃ সাম ি ন মা ার র সােদক র ি মেহি গ
22499 বিরশাল মা ম িব াহ মা ফা ফরািজ মাসাঃ ডািলম বগম খ র ভরপাশা কািলগ  

বাজার
বােকরগ

32981 বিরশাল মাজহা ল iসলাম সরদার তা ল iসলাম সরদার তহিমনা খানম কািলকা র মেহি গ মেহি গ
25361 বিরশাল মাঃ আখতা ামান মাঃ র মাহা দ মাছাঃ হাছেন আহছানা ন ন বাজার ন ন বাজার বিরশাল সদর
25791 বিরশাল মাঃ তসিলম খান মাঃ জাহা ীর খান তহিমনা আ ার হ য়া দােসরহাট uিজর র
33547 বিরশাল িরয়া ল iসলাম মাঃ আদম আলী বগম খান রা খান রা িবমানব র
24881 বিরশাল মাঃ নাজ ল হক মাঃ আব ল হক মাছা কিহ র বগম ন ন বাজার ন ন বাজার বিরশাল সদর
32489 বিরশাল মাঃ সিফ ল iসলাম মাঃ সালায়মান আলী মাছাঃ শািহদা বগম ন ন বাজার ন ন বাজার বিরশাল সদর
23486 বিরশাল লতানা আ ার মাঃ আলতাফ হােসন 

হাoলাদার
মাসা মরিজনা বগম িদয়া র গৗরনদী গৗরনদী

25259 বিরশাল মাঃ সাম ল আেরিফন মাঃ সকা র আলী ফিজলা বগম মাঃ সাম ল 
আেরিফন, ম হার

ম হার বানারীপাড়া

22859 বিরশাল মাসা আফিরন জাহান মাঃ িসরা ল iসলাম সয়দা শারিমন আ ার ব বকিশরচর লা য়া, 
iuিনয়ন, 
চ দপাশা

বা গ

275৯9 বিরশাল সয়দ মাi ল হােসন সয়দ আেনায়ার হােসন মাসাঃ িহ  বগম পাংশা বিরশাল 
ক ােডট কেলজ

বা গ
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

31451 বিরশাল aেলাক চ  শীল aমল চ  শীল সিবতা রানী শীল ব রহমত র ক ােডট কেলজ বা গ

21৯29 বিরশাল েলখা মাঃ িসরা ল iসরাম মসাঃ াহার বগম েলখা, িপতাঃ 
িসরা ল iসরাম, 
খান রা,

খান রা িবমানব র

285৯2 বিরশাল দবাশীষ সরকার িবমল  সরকার স া রানী সরকার মাছারং মাছারং বানারীপাড়া
25894 বিরশাল মাঃ আল নিক ল হাসান আেনায়ার হােসন রােশদা ব ল কা বা গ িবমানব র
25472 বিরশাল খ কার ফজেল রািবব খ কার eরােয়ত কিরম মির বগম খ কার বািড়, 

হাি ং নং-314, 
eম. e. জিলল 
সড়ক

নব াম রেরাড, 
oয়াড নং-32,

বিরশাল সদর

27128 বিরশাল সাi ল iসলাম আ ল কালাম মা া সাম হার বগম ভরসাকা ভরসাকা uিজর র
23585 বিরশাল মাঃ আ  জাফর িময়া মাঃ সাফােয়াত হােসন আেয়শা িসি কা ছে রাবাদ চাটরা বােকরগ
26613 বিরশাল মাঃ মা ািফ র রহমান নয়ন মাঃ oয়ােজদ আলী িফয়া বগম u র রহমত র রহমত র-

9322
বা গ

32৯43 বিরশাল িম ন বিণক ত িদলীপ বিণক স া রানী পি ম রহমত র রহমত র বা গ
2653৯ বিরশাল মাঃ মােহ আলম মাঃ রিফ ল iসলাম লমিত বগম রাজ রা ডাঃ বা গ বা গ
31৯3৯ বিরশাল িম আ ার মেহদী হাসান রািজয়া বগম কণকা কণকাঠী বিরশাল সদর
23424 বিরশাল  জাতা রানী দাস  ভাষ চ  দাস গীতা রানী দাস কদার র কদার র বা গ
23795 বিরশাল মাঃ iয়ািছন তা কদার মাঃ ৎ র রহমান তা কদার রােকয়া বগম কাuিরয়া ব র কাuিরয়া ব র িহজলা

258৯3 বিরশাল মাঃ িজ র রহমান মাঃ খিল র রহমান মাছাঃ জাহানা বগম ন ন বাজার ন ন বাজার বিরশাল সদর
32259 বিরশাল সাবিরনা সারা সালাম কিবর জােকর কিবর কািদরাবাদ লতা, iuঃ 3 

নং লতা
মেহ ীগ

25142 বিরশাল নািদরা ফারজানা মাঃ জিসম uি ন সািবয়া ফারজানা খান রা খান রা বা গ
24৯85 বিরশাল মাঃ আির র রহমান মাঃ িসি র রহমান তাসিলমা বগম খান রা খান রা বা গ
33856 বিরশাল মানা আ ার মাঃ আ ল হািলম সরদার জাহানারা বগম া ণকা জেবদ র বানারীপাড়া
2228৯ বিরশাল মাহ দা লতানা মাঃ মাখেল র রহমান িমেসস সাম ন নাহার দি ণ 

বািঘয়া(শাহজালাল 
সড়ক)

কািশ র িবমানব র

2869৯ বিরশাল আকিলমা আখতার িলমা মাঃ রিফ ল iসলাম িমেসস হাoয়া বগম হাoয়া িনবাস, 
হাি ং নং 2৯37-

111, ৎফর 
রহমান সড়ক

বািঘয়া,কািশ
র

বিরশাল সদর

3258৯ বিরশাল মাঃ আিম ল হক মাঃ ল হক মাসাঃ জাহানারা বগম ভাতশালা ভাতশালা বােকরগ
25189 বিরশাল কিল আখতার ত মাঃ আব ল মােলক 

ফরাজী
হায়া ন নসা পাতলী লালিদঘীর 

ব পােড়, 35 নং 
oয়াড

পাতলী 
হাuিজং, পাঃ 
কাডঃ 9318

কাতয়ালী 
মেডল

25129 বিরশাল মাঃ সাiেয়দ মােশদ মাঃ আব ল খােলক মাসাঃ সালমা লতানা মাঃ সােয়দ 
মােশদ, িপতাঃ 
মাঃ আব ল 
খােলক

দি ণ 
সাগরদী, 
সাগরদী

বিরশাল সদর

2952৯ বিরশাল মাঃ আল মা ন মাঃ মিজ র রহমান মাসাঃ তহিমনা বগম চরকােলকান চরকােলকান লািদ
24695 বিরশাল মাঃ কাম ামান রজা e.িব.eম. মাজাে ল হক শাম াহার u র মি ক 

রাড(বিরশাল 
কেলেজর u র 
পােশ)

বিরশাল সদর বিরশাল সদর

28153 বিরশাল আসমা iসলাম কয়া মাঃ িসরা ল iসলাম খািদজা আ ার রাজকর বা গ বা গ
2৯819 বিরশাল মাঃ তাির ল iসলাম মাঃ শাহাদাত হােসন তাহিমনা বগম কািজসা নসীরতা ক uিজর র
29368 বিরশাল মেহ ন নছা গালাম মােশদ আকন িফেরাজা বগম লাহািলয়া বা গ বা গ
2৯656 বিরশাল মাঃ কাম ল হাসান মাঃ আ র রহমান হাoলাদার র  বগম গাববািড় গিরয়া uিজর র

28489 বিরশাল মাঃ নঈম হাসান মাঃ িছি র রহমান মিরয়ম নািগস ফিরদা মিডেকল 
হল, কাশী র 
হাi ল

কাশী র-9316 বিরশাল সদর

26925 বিরশাল মাসা আফিরন লতানা মাঃ হা ন-aর রিশদ মাসা হেলনা বগম রিফয়ািদ মীরগ বা গ
21286 বিরশাল মাঃ আিম ল iসলাম ত আ ল মােজদ হাoলাদার মাসাঃ হাসেনয়ারা বগম িতলক গনপাড়া বিরশাল সদর

22৯58 বিরশাল মাঃ রািকব হাসান ত মাঃ আ ল কােশম 
িশকদার

মাসা হািলমা বগম হাি ং-641, িনu 
সা লার রাড

oয়াড নং-26 িস  কেপােরশন

31596 বিরশাল মাঃ মিফ র রহমান মাঃ িছি র রহমান রািজয়া বগম জা াত র, 
গাuিছয়া সড়ক

পাতলী 
হাuিজং

বিরশাল সদর

25943 বিরশাল রািজব আহেমদ মাঃ আ  বকার মাসাঃ শাহী র বগম দি ন েতরিদয়া কদার র বা গ
25311 বিরশাল সাম াহার iয়াছিমন মাঃ গালাম কিবর মাছা রাজী বগম সে াষিদ চরাদিদ বােকরগ
331৯6 বিরশাল সা ী আখতার মাঃ আ ল মা ান মাসাঃ ম য়ারা বগম ম হার ম হার বানারীপাড়া
24935 বিরশাল মাঃ আির র রহমান মাঃ ল iসলাম হাoলাদার হাসেনয়ারা বগম কিবরাজ ধল মা াসা বােকরগ

31729 বিরশাল মাঃ মা ািফ র রহমান মাঃ eসকা র আলী সরদার মাসাঃ শoকত আরা বগম গা র মেহি গ মেহি গ
22323 বিরশাল মাঃ মা ািফ র রহমান ত আঃ লিতফ আকন মাসাঃ িপয়ারা বগম লামচর কালী বা গ বা গ
26625 বিরশাল সালমা আখতার মাঃ আ ল বাশার খান আিমনা বগম ম  ন য়া ব ন য়া বােকরগ
33৯8৯ বিরশাল িবনয় ষন ম ল uেপ  নাথ ম ল ি য় কনা ম ল বড়েকাটা ডা য়াহাট uিজর র
25352 বিরশাল আ ল মােলক তপন আ স সা ার িময়া মাছাঃ রােকয়া বগম পা ীিশব র পা ীিশব র বােকরগ
2৯772 বিরশাল আফসানা রিশদ মাঃ আঃ রি দ মাসাঃ িফয়া খা ন u র রহমত র রহমত র বা গ
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

24888 বিরশাল িম ন চ  ধর পিরমল চ  ধর ামলী রানী u র রহমত র রহমত র বা গ
23615 বিরশাল মাঃ মেহদী হাসান মাঃ আলমগীর হাoলাদার মাসাঃ শািহ র বগম পি ম রহমত র রহমত র বা গ
32459 বিরশাল মাঃ আিম ল iসলাম ত মাঃ oমর আলী খ কার কিহ র বগম ক য়া শালক uিজর র

34311 বিরশাল রিব আ ার মাঃ িমজা র রহমান সফালী বগম ব রহমত র, 
ক ােডট কেলজ

িবমান ব র বা গ

2৯223 বিরশাল মাঃ িমজা র রহমান মাঃ তাফা ল হােসন মাসাঃ নািসমা বগম ব রহমত র, 
ক ােডট কেলজ

িবমান ব র বা গ

2334৯ বিরশাল iয়াসিমন আ ার আঃ স ার হাoলাদার জ রা বগম াঃ uঃ রহমত র রহমত র িবমানব র
2৯675 বিরশাল ছালমা আ ার মিহuি ন সরদার মহন িম বগম কলাবািড়য়া হািজপাড়া গৗরনদী
33৯35 বিরশাল মাঃ মিনর হােসন মাঃ শাজাহান জা সা ল ফরেদাস যা য়া চ ন র মহেহি গ
3251৯ বিরশাল েবাধ চ  রায় নপাল চ  রায় a না রানী রায় ব রহমত র বিরশাল 

ক ােডট কেলজ
বা গ

25937 বিরশাল মাঃ মা ফ হােসন মাঃ আঃ মােলক আিছয়া বগম আ ারমািনক oয়াড নং-4 মহেহি গ
29414 বিরশাল শাহিরয়া সােহল মাঃ আেনায়ার হােসন খান মাঃ মাক দা বগম ব রহমত র ক ােডট কেলজ বা গ

33681 বিরশাল মাঃ আিম ল iসলাম মাঃ আ ল মা ান ঢালী মাসাঃ আিমনা খা ন রামপি রহমত র বা গ
31148 বিরশাল ফারজানা নািহদ মাঃ মাহ ল iসলাম দেলায়ারা বগম চাখার চাখার বানারীপাড়া
24168 বিরশাল সরাত জাহান মাঃ কা ন আলী হাoলাদার তসিলমা বগম চ দ রা তা কদারহাট বিরশাল সদর
34121 বিরশাল আরাফা ন নাহার মাঃ আিমর হােসন নািসমা বগম iছাকা কািশ র বিরশাল
2৯385 বিরশাল মাঃ ফরেদৗস মাঃ ফা ক হাoরাদার হেলনা চর আiচা খান র ব র
29৯৯৯ বিরশাল মাঃ আ ল কালাম মাঃ সালাম ফতী হাসেনয়ারা বগম রাড নং-31, বািড় 

নং-িব-6/7, 35 নং 
oয়াড

পাতলী 
হাuিজং

বিরশাল

286৯9 বিরশাল মাঃ তাির ল iসলাম ত মাশারফ হােসন 
হাoলাদার

মাসামাৎ রিশদা বগম বােহরচর বােহরচর বা গ

23457 বিরশাল মাঃ ল আিমন আলী আহেমদ আকন মাসাঃ মমতাজ বগম হা য়া হা য়া বােঘরগ
32699 বিরশাল জা া ল ফরেদৗস মাঃ oমর ফা ক িসকদার রািশদা পারিভন পাতলী পাতলী 

হাuিজং ট
বিরশাল সদর

33341 বিরশাল মাঃ সাi ল iসলাম মাঃ মা ফা দফাদার মাসাঃ িপয়ারা বগম চলি র চরলি র লািদ
2933৯ বিরশাল মাঃ আল আিমন মাঃ আ ল হােসন ফােতমা বগম তাজকা বিরশাল সদর কাতয়ালী
33684 বিরশাল মাঃ রািজ ল iসলাম মর ম iয়া ব আলী িমঞা মাসাঃ আ মান আরা বগম বায়রাখালী বায়লাকালী বা গ
23856 বিরশাল মিনরা িনশাত মাঃ শাহাজাহান হাoলাদার ফৗিজয়া লতানা কশবকা কশবকা uিজর র
34351 বিরশাল মেনাজ চ  গনপিত কা  গনপিত র ীবালা চাটরা চাটরা বােকরগ
22113 বিরশাল মাঃ আ ল কালাম মাঃ জালাল uি ন মাসাঃ রিহমা খা ন ন ন বাজার ন ন বাজার বিরশাল সদর
32878 বিরশাল মাঃ আল আিমন মাঃ আলতাফ মাহ দ শাম ন নাহার গাববািড় গিড়য়া uিজর র
27368 বিরশাল জন চ  হাoলাদার শাি  র ন হাoলাদার আেলা রানী ভরপাশা ভরপাশা বােকরগ
32761 বিরশাল মাসা মিনরা আ ার মাঃ আঃ খােলক ধা মাসাঃ সািফয়া বগম ব েতরিদয়া েতরিদয়া বা গ
27৯66 বিরশাল মাঃ িমজা র রহমান মাঃ আ ল হােসন মাসাঃ হািলমা বগম বড়ােকাঠা ডা য়ারহাট uিজর র
2৯1৯6 বিরশাল মাঃ সােহল কাজী কাজী আজহার uি ন র  আ ার রামপি রহমত র বা গ
33578 বিরশাল মাঃ ৎফর রহমান মাঃ iu ছ আলী ধা সয়দা সািহদা কলসকা কলসকা বােকরগ
335৯8 বিরশাল তাসিময়া আ ার তামা া মাঃ রিফ ল iসলাম লাবনী লতানা কলস াম ব পাংশা িবমানব র
2৯546 বিরশাল সারমীন আ ার সাথী আব র রা াক খ ন ফিজলা ন নছা লাদী লাদী লাদী
33777 বিরশাল মাঃ মাজহা ল iসলাম মাঃ সাহরাব হাoলাদার িলিল বগম বায়ািলয়া বায়ািলয়া-

9391
বােকরগ

25857 বিরশাল মাঃ জািহ ল iসলাম মাঃ সানাuর রহমান মাসাঃ তাসিলমা বগম কণকা কণকা বিরশাল সদর
28656 বিরশাল আল আিমন আ ল কােদর াদা হ ফা বগম বােহরচর  

iuিনয়ন
দেহরগিত বা গ

32428 বিরশাল মাঃ শা র রিহম মাঃ ফিরদ uি ন িময়া সয়দা আ ার জাহান মাঃ শা র 
রিহম, যে -
ফির র রহমান

নাখা্রলী বােকরগ

272৯9 বিরশাল মাঃ মাi ল iসলাম মাঃ আব ল মােলক মেনায়ারা বগম iসলাম র iসলাম র বা গ
23316 বিরশাল আির র রহমান মাঃ মিতuর রহমান খান মাসাঃ মািহ র বগম া নিদয়া া নিদয়া বা গ
2643৯ বিরশাল মাঃ িমরা ল iসলাম মাঃ আঃ রব বপারী মাসাঃ iয়া ন নছা িডি রচর চ দপাশা বা গ
31586 বিরশাল মাঃ তৗিহ ল iসলাম মাঃ সােলহ আহেমদ মাসাঃ হেলনা বগম কািরকর িবিড় া  

রাড, মাহা দী 
লন, দি ণ সাগরদী

হাuিজং 
eে ট পাতলী

বিরশাল সদর

31418 বিরশাল মাঃ আির ল iসলাম মাঃ আিম ল iসলাম িপযারা বগম ম হার ম হার বানারীপাড়া
28৯৯2 বিরশাল মাঃ iকবাল হােসন মাঃ আঃ লিতফ িসপাi ত রoসনয়ারা বগম খ াকালী নিম বিরশাল সদর
29835 বিরশাল র রানী িম মেনাজ চ  গণপিত a লী রানী চাটরা চাটরা বােকরগ
31273 বিরশাল মাঃ আ ল হাসনাত মাঃ ফজ ল হক ঘরামী হািসনা বগম ভানান আuয়ার বানারীপড়া
2৯529 বিরশাল মাঃ আব ল আuয়াল মাঃ সাi ল iসলাম মাসাঃ ম য়ারা বগম বাথ বাথ গৗরনদী
29795 বিরশাল মাঃ রিহম বাদশা মাঃ আ ল কােদর মাছাঃ রিহমা বগম চরকাuয়া চরকাuয়া বিরশাল সদর
2৯627 বিরশাল মাঃ শিহ ল iসলাম শখ মাঃ ল আলম মাসাঃ সােলমা বগম iছাকাবী কািশ র িবমান ব র
24621 বিরশাল তানিজল হােসন মাঃ র ন মা া ল বগম কণকা কণকা বিরশাল
27437 বিরশাল মাঃ iিলয়াস কিবর আঃ সা ার িসকদার মাসাঃ নািসমা বগম পি ম রহমত র রহমত র বা গ
22642 বিরশাল মাঃ নাঈম হােসন মাঃ মিজ র রহমান মাসাঃ হাসেনয়ারা বগম মাঃ পাংশা বিরশাল 

ক ােডট কেলজ
বা গ

32226 বিরশাল আশরা ল আলম মাঃ িব াল হােসন মাসাঃ খািদজা খা ন চরপ া চরপ া লািদ
3264৯ বিরশাল মাঃ শািমম খান আ ল বাশার ফা ক িশদা বগম আ পাড়া হিস uিজর র
26922 বিরশাল শিফ ল iসলাম ত আঃ রব হাoলাদার ল ম বগম ব পাংশা বপাংশা িবমানব র
31519 বিরশাল কািনজ ফােতমা লািক ত আনসার uি ন খান মাসাঃ মাহ দা বগম তরচর লাদী লাদ
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26747 বিরশাল মাঃ শিফ ল iসলাম মাঃ বাদশা িময়া মাসাঃ কিহ র বগম বড়iবািড় পি ম 
সাহানগ

নছারাবাদ

21721 বিরশাল নািদরা আ ার আশরা ল আলম মমতাজ বগম বা ৎকা িশকার র বা গ
2655৯ বিরশাল মেনািজত মার গাম া মেনাহর গাম া লাব  রানী গাম া রামনগর ডাঃ মেহশ র বােকরগ
2947৯ বিরশাল মাঃ তির ল iসলাম খান মাঃ রিফ ল iসলাম খান সািহদা বগম হাসনাবাদ সড়ক, 

গাuয়ারচর, হাি ং 
নং-2666

oয়াড নং-14, 
বিরশাল িস  
কেপােরশন

বিরশাল সদর

29769 বিরশাল মাঃ িরয়া র iসলাম মাঃ ল iসলাম ল বগম ব দেহরগিত রহমত র বা গ
21367 বিরশাল নবীন হালদার aিনল  হালদার িশখা রানী হালদার িবশারকাি িবশারকাি বানারীপাড়া
27423 বিরশাল িব.eম. শাহাদাৎ হােসন িব.eম. আ ল হক সাহানা বগম রঘাটা রঘাটা গৗরনদী
29781 বিরশাল iসরাত জাহান িবথী মাঃ মিহuি ন হাoলাদার সতারা বগম ঢাপরকা ঢাপরকা বােকরগ
26357 বিরশাল লাভলী আ ার মাঃ আলী হােসন খান শাহানাজ বগম ব রহমত র ক ােডট কেলজ বা গ

27146 বিরশাল আবরার ফয়সাল িসফাত আব ছ ছালাম খােলদা বগম ব পাতলী, 
সাগরদী তান 
গেবষণা রাড, 35 
নং oয়াড

পাতলী 
হাuিজং

বিরশাল িস  
কেপােরশন

26729 বিরশাল মিদনা লতানা আ  িফয়ান িবলিকস বগম i কা iয়া িবমানব র
22361 বিরশাল মাঃ রােসল মাঃ কাজল হাoলাদার আকিলমা বগম চরেফ য়া র মেহি গ
23689 বিরশাল মাসাঃ ি  আ ার মাঃ মাবারক হােসন 

হাoলাদার
মাসাঃ জািকয়া বগম পি ম রহমত র রহমত র বা গ

24197 বিরশাল জা া ল আজমী eম, e, আিজজ িমঞা মাসাঃ নািগস আ ার দেহরগিত রহমত র বা গ
2৯666 বিরশাল সরাত জাহান মাঃ হািব র রহমান মা া মাক দা বগম কালচর বায়লাখালী বা গ
27796 বিরশাল রিজনা আ ার মাঃ মঈ ল হােসন খান হািসনা বগম নরকা িসংেহরকা সদর
33998 বিরশাল মাঃ আির র রহমান মাঃ আ ল হাi মাসঃ শািমমা আ ার কণকা কণকা বিরশাল সদর
21648 বিরশাল মাঃ ছিগর হােসন মাঃ র মাহা দ হািলমা বগম পি ম  নগর চামটা বােকরগ
28972 বিরশাল সাগর িশকদার িনর ন িশকদার রানী বারা িশকদার নেররকা গাভা বানারীপাড়া
2৯991 বিরশাল মাসাঃ তাসিলমা আ ার মাঃ সেরায়ার হােসন রজাহান চমমান মশাং uিজর র
29৯72 বিরশাল মাঃ সাi ল iসলাম মাহা  আ ল রিশদ আয়শা পারেঝাড় মেহশ র বােকরগ
27834 বিরশাল তানিজল শারিমন মাঃ আিন র রহমান জ রা বগম ব পাংশা ক ােডট কেলজ বা গ

33947 বিরশাল সাi ল iসলাম আ স সা ার দেলায়ারা বগম চরকাuয়া চরকাuয়া বিরশাল সদর
23552 বিরশাল হা দ মাহ ল হাসান আ ল কােদর িশকদার বগম রােকয়া গা িরয়া গা িরয়া বা গ
24243 বিরশাল সাi ন নাহার লাকী মাঃ রিফ ল iসলাম হািলমা বগম আরিজকািলকা র মীরগ বা গ
2৯156 বিরশাল মাঃ কাiuম হাoলাদার মাঃ হািব র  রহমান 

হাoলাদার
মাসাঃ মমতাজ বগম গািজ র বায়রাখালী বা গ

22৯98 বিরশাল মাঃ রােসল হাoলাদার মাঃ হািনফ হাoলাদার মাসাঃ রািজয়া বগম পি ম ব ড়া িজয়া সড়ক বিরশাল সদর
2৯372 বিরশাল মাঃ মিন ল iসলাম মাজা ফর হােসন হািসনা বগম রাজকর বা গ বা গ
22643 বিরশাল iিত বাগচী নেগ  নাথ বাগচী সা না রানী বাগচী রািজহার রািজহার আৈগলঝাড়া
23121 বিরশাল মাঃ কাম ামান ত মাসেলম আলী হাoলাদার রজাহান বগম ব িরয়া চ েমাহন বিরশাল সদর

28691 বিরশাল মাসাঃ ন নাহার আব াহ আল মা ন মাসাঃ ছােহরা বগম iছাকা কািশ র eয়ারডপাট
3162৯ বিরশাল জা া ল ফরেদৗস আ ল মােলক িশকদার শািহন আরা বগম ঢালা হা য়া, oয়াড 

নং-15,
বােকরগ

2873৯ বিরশাল পাপড়ী রানী রায় স া চ  রায় লনী রানী রায় ডাঃ হািব র 
রহমােনর বািড়

বমন রাড

29179 বিরশাল মাঃ শিহ ল iসলাম মাঃ জািকর হােসন মাসাঃ সািফনা বগম ( মােশদা) কলােডমা ষালনা িবমানব র

32514 বিরশাল মাসা তমা ত হা ন-aর রিশদ খােলদা পারভীন ব কাডািলয়া কাuিরয়া ব র িহজলা

23286 বিরশাল সাহারা হািলম মাঃ নাজ ল হাসান িমেসস ল বগম বড়ােকাঠা ডাকয়ারহাট uিজর র
23422 বিরশাল িনমল বপারী ত  কা  বপারী আেলা রানী বপারী বাকপাড়া বাকাল আৈগলঝাড়া
28657 বিরশাল পিরেতাষ ম মদার িনমল চ  ম মদার িশখা রানী সরসী চাটরা বােকরগ
21137 বিরশাল হাসান মাহ দ েবল আ  তােলব তা কদার মাসাঃ খািদজা খানম তলা ততলা ততলা বানারীপাড়া
29813 বিরশাল মাঃ মাহ দ আল ফয়সাল মাঃ মা ন কিবর ফােতমা বগম চরগাধাতলী গৗরনদী গৗরনদী
33744 বিরশাল ফাহিমদা আলম ফারজানা মাঃ জািহদ হােসন ত জাহানারা বগম সিলয়াবাক র সিলয়াবাক র বানারীপাড়া
25824 বিরশাল ির া আ ার eস eম আফতাব uি ন আিমনা বগম ফিরদ র কাকরধা বােকরগ
2৯৯65 বিরশাল ফারজানা খানম হািব র রহমান রশমা আ ার নয়াবািড় য়া uিজর র
25232 বিরশাল িসফা iসলাম মাঃ শিহ ল iসলাম িশকদার মাসাঃ মােমনা iসলাম রাজকর বা গ বা গ

33৯45 বিরশাল কািনজ ফােতমা খিলল িশকদার রািশদা বগম করমজা কািশ র িবমানব র
24683 বিরশাল  মাঃ নজ ল iসলাম মাঃ মাতাহার আলী মাসাঃ ফােতমা বগম রাজ বা গ বা গ
21৯94 বিরশাল মাসাঃ নািছমা খান মাঃ আহসান কিবর মাসাঃ সাম ন নাহার পাংশা মাধবপাশা বা গ
2831৯ বিরশাল মাঃ eনােয়ত হােসন মাঃ জালাল uি ন রােকয়া কলােডমা শালনা eয়ারেপাট
27695 বিরশাল কমল হালদার a ল চ  হালদার আরতী রানী হালদার বায়ািলয়া বা গ বা গ
28289 বিরশাল মা র রিশদ পারেভজ মাঃ রিফজ uি ন হাসেনয়ারা বগম আফালকা আফালকা বােকরগ
2৯396 বিরশাল মাঃ আির র রহমান তা কদার মাঃ আঃ লিতফ হাoলাদার মাসাঃ কিহ র পারিভন iছাকা কাশী র, 3৯ 

নং oয়াড
বিরশাল িস  
কেপােরশন

23৯1৯ বিরশাল মাঃ েবল ধা মাঃ নছার uি ন ধা ববী খা ন সয়দকা আuয়ার বানািরপাড়া
311৯8 বিরশাল মাঃ রজাuল কিরম মাঃ আ ল হােসন শরীফ মাক দা আ ার পয়ার র হা য়া বােকরগ
33487 বিরশাল মাঃ আিম ল iসলাম তা কদার মাঃ শাজাহান তা কদার িফেরাজা বগম িশয়াল নী িশয়াল নী বােকরগ

32398 বিরশাল জা াতী ফরেদৗস আেনায়ার হােসন রােশদা ব ল কা বা গ িবমানব র
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29৯91 বিরশাল মাসাঃ িখ আখতার মাঃ আ ল কােশম হাoলাদার মেহ ন নছা রা িদয়া রা িদয়া বা গ

31722 বিরশাল মাঃ শািমম হাoলাদার মাঃ মনাজ uি ন হাoলাদার ছােলহা বগম চরামি চরামি বা গ

2৯৯55 বিরশাল মাঃ হািব র রহমান মাঃ ব াল হােসন হেলনা বগম নারচর ঘাটপাতারহাট মেহি গ

21857 বিরশাল মাঃ আসা ামান কাoসার ত-আঃ মাতােলব হাoলাদার মাসা মেনায়ারা বগম আরিজকািলকা র মীরগ বা গ

2975৯ বিরশাল মাঃ হািব র রহমান মাঃ আব ল হািকম সিলনা খানম গািজরপাড়, গািজরপাড় uিজর র
23৯51 বিরশাল uে  ল ম মাঃ আব ছ সাবাহান 

হাoলাদার
মমতাজ বগম পাতলী শের-i-

বাংলা 
সড়ক,আছমত আলী 
ধা বাড়ী

পাতলী 
হাuিজং 35 
নং oয়াড

বিরশাল সদর

33964 বিরশাল জন চ  িম ী ামল চ  িম ী িবভা রানী িম ী গা র নি বিরশাল সদর
22456 বিরশাল জিহ ল iসলাম মাঃ iয়া ব আলী হাoলাদার জা ায়ারা বগম আেশদ আলী সড়ক দি ণ 

আােলকা া
22নং oয়াড

2494৯ বিরশাল মাঃ ছািববর আহেমদ মাঃ আঃ ছালাম আকন মাসাঃ নািগস পারভীন কাজী বািড় মসিজদ ভা খানা বিরশাল সদর

32429 বিরশাল রেহনা পারভীন আ ল কালাম হাoলাদার হ ফা বগম িশকার র িশকার র uিজর র
22632 বিরশাল িশদা আ ার মাঃ হািব র রহমান হাসেনয়ারা বগম বাকাল বাকাল আৈগলঝাড়া
27854 বিরশাল শারিমন লতানা পিপ মাঃ সাহরাব হােসন কািহ র আকতার মা াপাড়া মা াপাড়া আৈগলঝাড়া
27295 বিরশাল িসথী মি ক জগদীশ চ  মি ক আদরী রানী মি ক রািজহার রািজহার আৈগলঝাড়া
31693 বিরশাল শ র জাহান আব ল মাতােলব লতানা রািজয়া আে ল আলী 

সড়ক(হাoলাদার 
কেটজ)

পাতলী 
হাuিজং

বিরশার সদর

2৯45৯ বিরশাল নয়ন িব াস নের নাথ িব াস স া রানী a নমািঝ বায়লাকালী বা গ
31593 বিরশাল মাঃ ল আিমন আজাহার আলী হািসনা বগম মাঃ ল আিমন, 

যে - মাঃ 
আাজাহার আলী হাং

দিড়রচর 
খা িরয়া

মেহি গ

24841 বিরশাল মাঃ ফজ ল কিরম মাঃ সিলম ঢালী মাসাঃ িমনারা বগম দেহরগিত রহমত র বা গ
21682 বিরশাল মাঃ মাi ল iসলাম মাঃ ফজ ল হক িফয়া বগম সাখরাল সাখরাল uিজর র
21994 বিরশাল মাঃ িফেরাজ মাহা দ মাঃ ফা ক হহাoলাদার মাসাঃ াহার ঘটেকরচর চ দপাশা বা গ
27352 বিরশাল খ কার ফজেল রািবব খ ার eনােয়ত কিরম মির বগম খ কার বািড়, 

হাি ং নং-314, 
eম. e. জিলল 
সড়ক

নব াম রাড, 
32 নং oয়াড

বিরশাল িস  
কেপােরশন

28388 বিরশাল বনা uৎপল চ বত a লী বাটােজার বাটােজার গৗরনদী
2৯31৯ বিরশাল মাঃ আঃ oয়ািহদ মাঃ ামান মমতাজ বগম হিরনাথ র হিরনাথ র িহজলা
33297 বিরশাল সািবনা iয়াছিমন মাঃ মাখেল র রহমান হেলনা বগম রানপাড়া বিরশাল কাuিনয়া
26661 বিরশাল নালকাি  হালদার িবমল চ  হালদার নীিত রানী রােমরকা রােমরকা uিজর র
29226 বিরশাল মাঃ ল iসলাম মাঃ জয়নাল আেবদীন মাসাঃ রজাহান বগম যে ণ-জয়নাল 

আেবদীন, িষ 
স সারণ 
কমকতা(aব)

দি ণ বািঘয়া 
(oয়াড নং-3৯)

কািশ র

24958 বিরশাল মাঃ নাজ ল হাসান মাঃ আ স সালাম তা কদার মাসাঃ িফেরাজা পারভীন আ াকা প চগ o বিরশাল সদর

2৯868 বিরশাল মাঃ আ ল কালাম আজাদ আঃ মােলক মাসাঃ ল ম বগম পি ম পাংশা রহমত র বা গ
2৯৯13 বিরশাল শত পা স ন ন লাল স ন বীনা রািন স ন চরআiচা খান র বিরশাল সদর
29818 বিরশাল মাঃ মাহ র রহমান মাঃ সাম ল হক মাসাঃ িমনারা বগম পি ম রহমত র রহমত র বা গ
24325 বিরশাল মাঃ হািফ র রহমান মাহা  জাহা ীর হােসন পা ল বগম চরকাuয়া বিরশাল বিরশাল সদর
26413 বিরশাল মিরয়ম মাঃ আ ল হােসন হাoলাদার রহানা বগম যে ণ- মাঃ 

আ ল হােসন 
হাoলাদার, 
লাহািলয়া

বা গ বিরশাল

25339 বিরশাল মাসাঃ শািমমা মাঃ iিলয়াস কিবর ত মােজদা বগম পি ম রহমত র রহমত র বা গ
245৯1 বিরশাল মাসাঃ ফারহানা আ ার মাঃ শাহ আলম বাড়ী ত জাহানারা বগম চি র লা য়া বা গ
27392 বিরশাল িব ল হালদার ধীর র ন হাoলাদার েলখা হালদার পীেরর পাড় পীেররপাড় uিজর র
26551 বিরশাল মাঃ রাহা ল আিমন মাঃ রিশদ হাoলাদার েলখা রাঘাটা রাঘাটা গৗরনদী
29611 বিরশাল মাঃ গালাম মাoলা মাঃ শাহজাহান হাoলাদার মমতাজ বগম দে রাবাদ চাটরা বােকরগ
31311 বিরশাল মাঃ শিফ ল iসলাম মাঃ আতাহার হােসন রিহমা বগম হাসনাবাদ সড়ক, 

গাuয়ারচর, হাি ং 
নং-2666

িনজাম uি ন 
কেলজ

গৗরনদী

2259৯ বিরশাল মাঃ শািহন পারেভজ মাঃ সকা র আলী মাসা মিদনা খা ন পা ীিশব র পা ীিশব র বােকরগ
27797 বিরশাল িম আ ার আলমগীর হােসন সািহদা বগম কলােডমা শালনা িবমানব র
31744 বিরশাল িরপন হালদার িলন িবহারী হালদার কানন হালদার চরসে াষ র সে াষ র মেহি গ
23617 বিরশাল সজনী শা া িশলা মাঃ আঃ মিতন হাং মাসাঃ আি য়া বগম iছাকা , 3৯ নং 

oয়াড শাহ পরান 
সড়ক(2ম গিল)

কাশী র িবমানব র

26256 বিরশাল মাসাঃ নাসিরন আ ার মাঃ নািসর uি ন িব াস মাসাঃ মােতায়ারা বগম রহমত র রহমত র বা গ
24614 বিরশাল মাঃ শিফuল iসলাম আঃ oয়ােহদ মা া আিম ন নছা বগম লাফাদী মাধবপাশা িবমানব র
27799 বিরশাল সািনয়া আ ার মাঃ সাi ল iসলাম রিহমা বগম রগo বােহরহাট আৈগলঝাড়া
2৯391 বিরশাল আহসান হাবীব আ ল হাi হাoলাদার মাক দা বগম আটপাড়া আটপাড়া uিজর র
29426 বিরশাল সয়দ মিশuর রহমান সয়দ দেলায়ার হােসন জাহানারা বগম তরচর 

(দি ণাংশ), oয়াড 
নং-4,

লািদ লািদ
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287৯4 বিরশাল মালা খানম মাঃ কামাল হােসন কান জাহানারা বগম রামপি রহমত র বা গ
26132 বিরশাল মাঃ ামান হাoলাদার মাঃ আ ব আলী হাoলাদার আি য়া বগম রঘাটা রঘাটা গৗরনদী
23684 বিরশাল মাঃ নািজuর রহমান মাঃ জামাজামাল হােসন হাং মাসাঃ নািসমাআ ার দি ণ চর আiচা শােয় াবাদ বিরশাল সদর

2317৯ বিরশাল মাঃ আসা ামান মাঃ শর আলী মাছাঃ আিছয়া বগম eলাকা/ রােকয়া 
আিজম র রাড

বিরশাল কাuিনয়া

28664 বিরশাল মাসাঃ মা মা মাঃ আঃ মােলক চৗিকদার িফয়া পারভীন বাহা র র জাবাদ লািদ
23618 বিরশাল মাঃ সাi ল iসলাম মাঃ ফজ ল কিরম মাসাঃ পারভীন বগম িডি রচর চ দপাশা বা গ
2553৯ বিরশাল কাoছার আi ব আলী হাং িমনারা বগম কলস াম বপাংশা বিরশাল সদর
21৯৯8 বিরশাল ক eম জাuল কিরম মাঃ আলমগীর হােসন রখা বগম মািলকা া oয়াড নং-

7, চৗ রীহাট
uিজর র

28321 বিরশাল মাঃ সা াম হােসন মাঃ মাশারফ হােসন 
হাoলাদার

ছােলহা বগম চরআiচা চরকাuয়া বিরশাল সদর

34365 বিরশাল মাঃ মাহ ল হাসান মাঃ আশরাফ আলী মাসাঃ হাসেনয়ারা বগম লবনসাড়া লবনসাড়া বানারীপাড়া
28473 বিরশাল কাশ হালদার নীল চ  হালদার শাভা রানী হালদার রােমরকা রােমরকা uিজর র
214৯9 বিরশাল মাঃ কাoছার হােসন মাঃ হািব র রহমান সাম ন নাহার হাি  নং5937, 

oয়াড ননং-35, 
মিডেকল হাuিজং

ধান গেবষণা 
রাড

পাতলী

2598৯ বিরশাল সমাি  িম েবাধ চ  িম জাতা িম মা রং বানারীপাড়া বানারীপাড়া
29796 বিরশাল রিন হালদার নারায়ন চ  হালদার ভা হালদার জ া পীেরর পাড় uিজর র
34294 বিরশাল কয়া হালদার aিনল বরন হালদার িবজলী রানী হালদার  মাছং বানারীপাড়া বানারীপাড়া
31385 বিরশাল িমজা র রহমান মিজ র রহমান মাসাঃ শািহ র গণপাড়া কািশ র িবমানব র
2৯899 বিরশাল নাসিরন আ ার মাঃ সাম ল হক িসকদার নািছমা বগম বকিশরচর চ দপাশা-9323 বা গ

24329 বিরশাল ঝণা রানী দাস গৗরা  চ  দাস জাসনা রানী দাস পাংশা ক ােডট কেলজ বা গ

27711 বিরশাল মাঃ আলাuি ন মাঃ শাহ আলম বািড় রিহমা বগম কণকা কণকা বিরমাল সদর
27252 বিরশাল সি ব মার মি ক িলন িবহারী মি ক কনক ভা চরপি ম ল য়া মেহি গ
33975 বিরশাল e, ক,eম, রoশন জািমল মি ক মাঃ হািব র রহমান মাসাঃ জবা র বগম কণকা

21976 বিরশাল u ম মার বাষ চ  িব াস র  রানী িব াস ম হার i হার বানারীপাড়া
28618 বিরশাল মাiয়া আ ার মাঃ ফখ ল আলম িন ফা বগম কণকা কণকা বিরশাল সদর
2৯968 বিরশাল দoয়ান মাঃ আিত ল iসলাম মাঃ মিন ল আলম িবu   পারিভন আমানতগ  

সকশন চৗ রী 
বািড় রাড

5 নং oয়াড বিরশাল সদর

2৯912 বিরশাল মাঃ তির ল iসলাম তািমম মাঃ আব র রহমান তাসিলমা বগম দি ণ চর আiচা শােয় বাদ বিরশাল সদর
32৯93 বিরশাল চ ল িব াস ত মেনার ন িব াস ত uিমলা িব াস পা িরতা বাকাল আৈঘঝাড়া
3268৯ বিরশাল গালাম মা ফা আব ল মা ান িশকদার মাসাঃ দেলায়ারা বগম মিহষািদ গালাম 

মা ফা
রহমত র বা গ

2488৯ বিরশাল সমীরন ম ল েষন ম ল িশখা রানী ম ল সানা খী ,3 নং 
oয়াড

মেহি গ  
পৗরসভা

মেহি গ

29655 বিরশাল মারজানা আ ার মাঃ শিহ ল আলম সািফয়া বগম ি হার  oয়াড নং-1৯-
হাি  নং-7, 
বানারী পাড়া

বানািরপাড়া

24613 বিরশাল মাঃ রািজব খান আঃ রিহম খান আকিলমা বগম ঘটেকরজচর চাদপাশা বা গ
29427 বিরশাল মাঃ শািমম মাঃ র  মাহা দ হাoলাদার আেলয়া বগম গািব র লি বধন বােকরগ

342৯9 বিরশাল তািনয়া আ ার মাঃ সাঈদu ামান জা া ল ফরদাuস িহজলা iuিনয়ন মাধবপাশা বা গ
33619 বিরশাল আির র রহমান মাঃ শাজাহান জামা ার মাসাঃ মা দা জাহান পি ম রহমত র রহমত র বা গ
34151 বিরশাল রাiসা হািববা হািব র রহমান নািহদ পারভীন চরআiচা(সরদার 

বািড়)
খান র বিরশাল সদর

26924 বিরশাল ফা নী বড়াল খেগ  নাথ বড়াল ল  রানী বড়াল িদয়াড়া সেটলেম  
সরকারী হােতম 
কেলজ পি ম পােশ

চৗমাকা নব াম

31৯87 বিরশাল পাপিড় ম মদার খ র ন ম মদার ল রানী ম মদার জামবািড় হারতা uিজর র
23752 বিরশাল আব ল হাi ল iসলাম ঝরনা বগম রামপি খান রা বা গ
328৯7 বিরশাল িরপন হাoলাদার লতান হাoলাদার িরনা বগম রামনগর কািফলা বােকরগ
28581 বিরশাল সৗরভ হালদার মেনার ন হালদার স া রানী হালদার বারপাiকা কা য়া আৈগলঝাড়া
2৯৯68 বিরশাল eস eম মা র রহমান মাঃ সাম র রহমান রািজনা আ ার আফালকা আফালকা বােকরগ
31761 বিরশাল িবনা iয়াসিমন মাঃ iয়ািছন হালদার মাসাঃ জাহানারা বগম কািলদািশয়া চরামি বােকরগ
2327৯ বিরশাল মাঃ ল আিমন িলটন মাঃ ল iসলাম হাoলাদার মাসাঃ রজাহান বগম লা য়া লা য়া িবমানব র

31521 বিরশাল মাঃ মেহদী হাসান খান মাঃ মিতয়র রহমান খান মােতায়ারা বগম স জ মি ল, 
আগাবােগর লন

সােহবগ বােকরগ

25926 বিরশাল রজা ল হক আ ল হািলম হাoলাদার মােজদা বগম ভা কশী ভা কশী পাবত র
25556 বিরশাল মাঃ সােহল খান মাঃ আলতাফ হােসন খান মাসাঃ আফেরাজা বগম তাজকা , 34 নং 

oয়াড
জা রহাট কাতয়ালী

29224 বিরশাল মাঃ জািহ ল iসলাম গাজী মাঃ ল iসলাম শাহনারা iসলাম ব দেহর  গিত রহমত র বা গ
29963 বিরশাল বনানী িব াস রবী  নাথ িব াস  শফালী িব াস u র িবজয় র গৗরনদী গৗরনদী
23237 বিরশাল মাঃ রিফ ল হাসান আ র রব মাসাঃ হােজরা বগম দঃ 

সাগরদী( মাহা দী 
লন)

হাuিজং 
ড( পাতলী)

কাতয়ালী, 
বিরশাল সদর
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uপ সহকারী কৃিষ কমকতা িনেয়ােগর লেk  2014 সেনর জলাoয়ারী বধ pাথ েদর তািলকা

Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

28724 বিরশাল মাঃ আসা ামান মাঃ আতাহারতাহার আলী ধা মাসাঃ জীবন নছা বাজ বা গ বা গ

23733 বিরশাল মাঃ িমজা র রহমান মাঃ তােজম খিলফা ত মেনায়ারা বগম মাঃ তােজম 
খিলফার বািড়, 
পা ী িশব র

পা ী িশব র বােকরগ

2225৯ বিরশাল মাঃ রািকব হােসন মাঃ আফসার আলী 
ঢালী( ি েযা া)

মাসাঃ িফয়া বগম তাপ র বিরশাল 
ক ােডট 
কেলজ9327

বা গ

21914 বিরশাল মাi ল iসলাম মাঃ ল iসলাম আকন মাহ দা বগম নয়াকালী ঈদগা  বাজার মেহি গ

25632 বিরশাল মাঃ সিজব খ ন আঃ রিহম খ ন আকিলমা বগম ঘটেকরচর চ দপাশা বা গ
34299 বিরশাল মাঃ আ া ল খ ন মাঃ জাহা ীর হােসন খান মাসাঃ কিহ র বগম রাজ বা গ বা গ
3446৯ বিরশাল মাঃ ফরহাদ খান মাঃ আেনায়ার হােসন আফেরাজা বগম  নারায়ন র ডআ কা  

নারায়ন র
uিজর র

23622 বিরশাল মাঃ আল আিমন মাঃ িছি র রহমান ফিরদা বাহা র র জাবাদ লািদ
24382 বিরশাল মাঃ মিহ র রহমান মাঃ িছি র রহমান মমতাজ বগম i হার ম হার বানা রীপাড়া
2961৯ বিরশাল শারিমন লতানা মাঃ জিলল িময়া া বগম ি হার, 7 নং 

oয়াড
বানািরপাড়া বানািরপাড়া

338৯8 বিরশাল মাঃ হািফ র রহমান মাঃ হািব র রহমান হাoলাদার মাসাঃ সিখনা বগম দি ণ শািদশ কলসকা বােকরগ

217৯৯ ভালা মাহ দা বগম িমজা র রহমান জাহানারা বগম রায়চ দ রায়চ দ লালেমাহন
26৯92 ভালা মাঃ আল আিমন e. ক.eম মা ািফ র রহমান জাৎনা বগম বা কাশীগ বারহান uি ন

26415 ভালা মাঃ মািনক  মাঃ আ ল মােলক রািজয়া ক ক র কা র  ভালা
27444 ভালা মাঃ ের আলম  মাঃ ল iসলাম মািফজা বগম চর মনসা কা র ভালা
22836 ভালা e. জড.eম আ ল কালাম আঃ মিতন মেনায়ারা বগম দি ণ কলােকাপা দৗলত খান  দৗলতখান
23627 ভালা মাঃ মহিসন মাঃ র ল আিমন শাহা র বগম কা র কা র ভালা
22496 ভালা মাঃ কামাল হােসন  মাঃ তাফা ল হােসন জিজনা বগম u র বা া পাiলট বা া ভালা
34115 ভালা িম ন  চ  দ মহােদব চ  দ ল ী রানী দি ণ বা া ভালা ভালা
21515 ভালা aসীম চ  ম মদার জ ািতষ চ  ম মদার শাভা রানী ম মদার দাসকাি চরফ াশন চরফ াশন
28463 ভালা বােছদ u াহ রিফক u াহ হািলমা খা ন ক য়া খালী গজািরয়া লালেমাহন
25963 ভালা শাoন কমকার সি ব কমকার aনািমকা কমকার পৗর 3 নং oয়াড বারহানuি ন বারহান uি ন
26৯88 ভালা মাঃ জািহ ল iসলাম মাঃ লতান আেবদীন খান  মাসাঃ ন রা বগম দি ণ নল িগ 

বক র
হািজ র 
মা াসা

দৗলতখান

23345 ভালা মাঃ সারফরাজ হােসন মাঃ িসি ক আয়শা খা ন চরিছফলী  খয়াঘাট ভালা
27৯19 ভালা মাঃ iকবাল আহা দ aিভ মাঃ মা ফা কামাল রশনারা কামাল রতন র, রতন র ভালা
21558 ভালা মাঃ পন  মাঃ ল iসলাম হােজরা বগম u র চর কলমী মােঝরচর 

মা াসা
চরফ াশন

32365 ভালা  মাঃ আিত র জামান মাঃ জাত আলী আকতারা খা ন চকেডাষ নেজরহাট বারহান uি ন
25643 ভালা মাঃ েয়ল আ র রহমান হাoলাদার হািসনা বগম u র চর আiচা ঐ চরফ াশন
24331 ভালা মাঃ ফরহাদ হােসন  মাঃ ফজ র রহমান রােকয়া বগম দি ন িশবা দি ন িশবা চরফ াশন
33691 ভালা মাঃ লহাস  মাঃ বজ র রহমান আিচয়ার রহমান oেয় ান পাড়া লালেমাহন লালেমাহন
33৯73 ভালা মাঃ oয়ািসম মাঃ মা ফা ম রা খা ন দি ন চর পাতা ম য়া  ভালা
28৯79 ভালা িম আ ার মাঃ শাম ল দা বেদনা বগম দি ন িদঘলদী দি ন িদঘলদী ভালা

23321 ভালা মাঃ ফাহাদ হােসন  মাঃ আ র রব ছিখনা খা ন  সানাডগী কা র ভালা
24634 ভালা মাঃ আেনায়ার হাসাiন মাঃ আিজ ল হক  হ ফা বগম চরআন কা র ভালা
21৯৯1 ভালা মাঃ ন র হলাল  মাঃ মমতাজ uি ন িফয়া খা ন িশব র i নারায়ন র ত ি ন

2818৯ ভালা iu ফ আব ল বােরক পা জা বগম জয়া মৗলভীর হাট বারহান uি ন
29314 ভালা মাঃ iকবাল হাসাiন মাঃ মাহাতাব uি ন  মাছাঃ র জাহান খা ন জাহান র জাহান র চরফ াশন
31972 ভালা সাহাগ আ ল বােরক রািহমা চর আiচা দঃ চর আiচা চরফ াশন
32775 ভালা মাঃ জািকর হােসন মাঃ আলমগীর িবিব মিরয়ম ধিনয়া ধিনয়া ভালা
33473 ভালা aিসম দ i িজৎ দ িল  দ 2নং পৗর রা া 

ভালা
ভালা ভালা

28457 ভালা মাঃ ফজ র রহমান  মাঃ রiছ uি ন  মাছাঃ ফিজলা বগম গজািরয়া গজািরয়া লালেমাহন
23462 ভালা কিবর হােসন  মাঃ ফা ক  রিহমা বগম বা া ভালা ভালা
21৯38 ভালা মাঃ েবল আঃ মা ান িময়া সােজদা বগম iিলশা হাট iিলশা হাট ভালা
2৯118 ভালা িনত  র ন িম ী িনিখল র ন িম ী কনক রানী  গলক র  গালক র ত ি ন
27313 ভালা িমশকাত জাহান মাঃ কামাল uি ন ন নাহার িদদার u াহ চরপাতা 

হাi ল
দৗলতখান

22188 ভালা খাকন চ ি পন চ িমনতী রানী চরেল য়া হিরগ লালেমাহন
28869 ভালা মাঃ নাজ ল হাসান মাঃ আ স সিহদ িবিব ৎফা সাতানী ফরাজগ লালেমাহন
31674 ভালা নাথ চ  হাoলাদার ামল চ  হাoলাদার  শফালী রানী চরয না লারহাট চরফ াশন
31৯16 ভালা মাঃ নামান  মাঃ রেমাহা দ জাহানারা বগম চরয না ি রহাট চরফ াশন
2৯855 ভালা মাঃ  শাফােয়ত জািমল মাঃ আেনায়ার হােসন কিবতা বগম তারাগ চর তা লালেমাহন
26244 ভালা জয়   ম মদার পিরমল  ম মদার a না রানী ম মদার হাসপাতাল রাড 

4নং  oয়াড
 ভালা  
পৗরসভা

ভালা

219৯4 ভালা িনয়াজ কাoছার মাঃ আ ল  বাশার  রােবয়া  লতানা িদদার u াহ চরপাতা 
হাi ল

দৗলতখান

28296 ভালা তাসিলমা বগম আিমর হােসন হাং মা েবর নছা নাংলাপাতা আন র হাট চরফ াশন
34428 ভালা মাঃ শািহন আজাদ e. কালাম আিম ন নছা হাসাননগর িমজাক  বারহানu ীন
27729 ভালা নজ ল iসলাম আঃ ছ ার হাoলাদার রািহলা বগম আড়ািলয়া শশীগ ত ি ন
25861 ভালা eিব িছি ক মাঃ আব স ছা ার সাহানাজ বগম ব হাজারীগ চয়ার ান 

বাজার
চরফ াশন

24787 ভালা oমর ফা ক ল iসলাম িবিব আয়শা বামদাস র বামদাস র ভালা
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

33764 ভালা মাঃ হা র রশীদ শােহ আলম মেনায়ারা বগম বড়পাতা তা কদার বাড়ী বারহান uি ন

31৯67 ভালা মাঃ জািহদ হাসান নািছর আহেমদ ত রা খা ন জয়া মৗলভীর হাট বারহান uি ন
337৯2 ভালা িমজা র রহমান ফখ ল iসলাম মাহা দা বগম  দuলা তা কদার বাড়ী বারহান uি ন

25484 ভালা মাঃ  আশরা ল iসলাম eিবeম িসরা ল  iসলাম iয়া র বগম দি ণ বাটামারা দি ণ বাটামার বারহান uি ন

28668 ভালা মাঃ  রােশদ মাঃ ল আিমম ত মমতাজ বগম চরফ াশন পৗরসভা 3নং oয়াড চরফ াশন

28333 ভালা নছার uি ন হাং মা: আ: রিহম হাং মাসা: রািহমা বগম শিশ ষণ চরফ াশন শিশ ষণ
23233 ভালা মা: মা ম মা: হািব র রহমান সািহদা গ ী চরফ াশন ভালা
33168 ভালা মা: আলমগীর আ র রশীদ কাজী র  িবিব ফ াশন পাড়া পীরসভা 8 নং 

oয়াড
চরফ াশন

23561 ভালা মা: েবল রানা আিমর হােসন মাতবর মিন চ সাদ ভালা সদর ভালা
27693 ভালা মাঃ মা ন রানা মা: তিছর আহেমদ সালমা পাংগািশয়া গজািরয়া লালেমাহন
27836 ভালা মা: ব াল হােসন মা: বা ল গাজী মাসা: হািসনা বগম টকী বারহানuি ন বারহান uি ন
251৯2 ভালা মা: মিন ামান মা: iসমাiল মারজান বগম রমাগ কতার হাট লালেমাহন
23586 ভালা মা: আ র রিহম মা: iu ফ রােকয়া বগম u র চাচড়া চাচড়া ত ি ন
29664 ভালা মা: রিফ ল আিমন মা: ল আিমন খািদজা বগম গাজী র রাড, 

পৗর আলগী oয়াড 
নং 13 ভালা  
পৗরসভা

ভালা সদর

211৯3 ভালা আিমন u াহ খিল র রহমান মেনায়ারা বগম হািলমাবাদ আিমনাবাদ চরফ াশন
23922 ভালা আকাশ চ  দ গাপাল চ  দ িমকা রানী দ লমািছশ ু র খােসরহাট ত ি ন
33539 ভালা রােশদা বগম তিকর আহে দ জিরনা বগম oসমানগ লিতফ িমযার 

হাট
চরফ াশন

34579 ভালা রিন চ  দ াম লাল দ িরনা রাণী দ পি য়া বারহানগ ভালা
34143 ভালা ফৗিজয়া লতানা ামী: জাহা ীর আলম আেমনা বগম টগবী দি ণজয় র বারহান uি ন
31957 ভালা মা: হাসান খারেশদ আলম হাসেনয়ারা বগম কািলিক রতন র ভালাসদর
27263 ভালা মা: মিহ াহ আব ল মিতন জাহানারা বগম জমাদারব  িবতান, 

ন নবাজার, 
কারালমারা

খােসরহাট ত ি ন

29588 ভালা দালনা সরকার িদপক সরকার কা লী রানী বা গ ককরী করী চরফ াশন
28946 ভালা পির ীত চ  দাস জহরলাল চ  দাস শাভা রানী দাস ডাiয়াপাড় গালক র ত ি ন
253৯4 ভালা হাছনাiন তা কদার শাহআলম তা কদার, হাসেনয়ারা বগম /শাহআলম 

তা কদার,বদর র
য়া লালেমাহন

26693 ভালা মা: আলাuি ন (িরগান) আ ল খােলক কিহ র বগম u র মা াজ কােশমগ চরফ াশন
237৯4 ভালা জয় ধন দ ভ  চ  দ ল রানী দ u র বাজার 

মসিজদ রাড 7 নং 
oয়াড

লালেমাহন

25829 ভালা মা: হাছনাiন মা: িসরা ল iসলাম িবিব জয়নব িদদার u াহ চরপাতা 
হাi ল

দৗলতখান

27843 ভালা রািজব চ  দ পন চ  দ গীতা রানী দ ছাটমািনকা বারহানuি ন বারহান uি ন
24৯96 ভালা বীর মার ম মদার পন মার ম মদার িশখা রানী ম মদার াপন মার 

ম মদার, 2 নং 
পৗরসভা

ভালা ভালা

27179 ভালা মা: i াহীম মা: আ ল হােসম আেমনা খা ন চর ল আিমন ি রহাট চরফ াশন
2318৯ ভালা িবধান চ  দ িনমাi চ দ দ লমা রানী দ লাi প ন ি রহাট বারহান uি ন
25558 ভালা স দ চ  দ নাল চ  দ কাকন বালা দ টগবী বারহানuি ন বারহান uি ন
28127 ভালা মা: জাহা ীর হােসন মাহ দ ত মা: মাতাহার uি ন িমেসস ফােতমা বগম মিহষখালী ফরাজগ লালেমাহন
2৯541 ভালা মাঃ iিলয়াছ কিবর আহা দ জািকয়া বগম কলােকাপা িদদা া দৗলতখান
26721 ভালা মা: হাসান মা: iসমাiল মেনায়ারা বগম চরয না নীলকমল ীরহা◌ুট
275৯7 ভালা মা: িসরা ল iসলাম মা: iয়ািছন সালমা বগম চর তা হিবগ লালেমাহন
28435 ভালা মা: মিনর হােসন মা: iয়ািছন সালমা বগম চর তা হিবগ লালেমাহন
33658 ভালা মা: নািজম uি ন মা: হা ন aর রিশদ মাসা: িরিজয়া বগম ফাজ uি ন খান 

বাড়ী, রমাগ  , 
কতার হাট

oয়াডনং 13, লালেমাহন

22946 ভালা মা: আকতার হােসন মা: আলমগীর িবিব রােরয়া আলগী ধিনয়া ভালা সদর
2৯813 ভালা স জ চ  দ পিব  চ  দ ক ানী রানীেদ দি ণ ক বা oয়াড 

নং -9
 বারহানuি ন বারহান uি ন

256৯3 ভালা  রািজনা আ ারী খিল র রহমান ফিরদা বগম বা া হািজরহাট ভালা সদর
22856 ভালা মা: হা ন aর রিশদ eস eম আব র রব মােশদা পারভীন পৗরনবী র 

হাসপাতাল রাড, 
হাসপাতােলর u র 
পাশ, oয়াড নং -4

 ভালা  
পৗরসভা

21734 ভালা মা: আিত র রহমান মা: আ  তােহর মমতাজ বগম জাহান র শশী ষন চরফ াশন
34493 ভালা মা ফ হােসন মিজবল হক শাহা গালক র গালক র ত ি ন
341৯5 ভালা মাঃ নাজ ল আযম মাঃ আ ল খােলক জা াত বগম u র রামগ কতার হাট লালেমাহন
272৯6 ভালা eস,eম নাজ ল হক মাঃ শহীদ u াহ নাজ ন নাহার চর ভী দৗলত খান দৗলতখান
2৯869 ভালা জন চ  কমকার মার চর  কমকার রাধা লি  কমকার ম  চরেনায়াবাদ ভালা সদর ভালা
281৯8 ভালা ভ চ  ম মদার খাকন চ  ম মদার িশখা রানী াম পি ম 

চরuেমদ
গজািরয়া লালেমাহন

27184 ভালা মাঃ মাহা র আলম খান আলী হােসন খান হাসেনয়ারা বগম রামদাস র রামদাস র ভালা
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

24214 ভালা রািকব হােসন মাঃ oমর ফা ক রােকয়া বগম সািচয়া আলীনগর, ভালা সদর
224৯৯ ভালা বা ী মার দ সমর মার দ িব  ি য়া 8নং পি ম 

চরuে দ
গজািরয়া লালেমাহন

2898৯ ভালা মাঃ iu ফ আ ল হােসম আেমনা বগম ি র হাoলা পীরসভা 8 নং 
oয়াড

লালেমাহন

25465 ভালা মাঃ aলী u াহ মাঃ আ ল বােরক পি ত হ ফা বগম u র ববা া পাiলট ভালা সদর
24735 ভালা খািদজা আ ার িলজা মাফা ল হােসন রািজয়া বগম দি ণ চর নায়াবাদ 6 নং oয়াড ভালা পৗরসভা

23769 ভালা মাঃ আির ল iসলাম  মাঃ হা ন-aর-রিশদ সািহদা বগম দি ণ লালেমাহন লবািগচা লালেমাহন
2366৯ ভালা মাঃ মিন ল iসলাম মাঃ iয়ািসন মহাজন মমতাজ বগম চরজিহর uি ন মাহা দ ভলা ত ি ন

21379 ভালা জিসম uি ন ল আিমন  জ রা বগম পাংগািশয়া গজািরয়া লালেমাহন
21154 ভালা িমজা র রহমান সালাuি ন uে  বাi ল oসমানগ 4 নং oয়াড চরফ াশন
27535 ভালা সািনয়া আ ার আ  তােহর হাoলাদার ফািহমা পৗর aলগী ভালা পৗরসভা ভালা সদর

28761 ভালা খািদজা আ ার মাঃ নািসর uি ন নািগস বগম ভালা পৗরসভা 2নং 
আবহাoয়া 
aিফস রাড

ভালা

25678 ভালা মাঃ হািবব u াহ আব ল মােলক ন নাহার 9নং oয়াড আছলাম র, চরফ াশন
26515 ভালা মাঃ আ ল হােসন আকন আঃ হািকম আকন খািদজা বগম চরৈফ ি ন হাজীরহাট মন রা
2৯197 ভালা i াহীম তির ল iসলাম আেলায়া বগম রামদাস র রামদাস র ভালা
28৯38 ভালা মাঃ মিহuি ন ত মাঃ খারেশদ আলম ত ফােতমা বগম দoয়ান র হাটশশীগ ত ি ন
24489 ভালা মাঃ eস.eম শাহা ল iসলাম মাঃ দেলায়ার হােসন হাসনা হনা  ব ল নাংলাপাতা আন র হাট চরফ াশন
29128 ভালা মাঃ শাহ নয়াজ শামীম মাঃ তাফা ল হােসন uে  হািববা হাচাগ  3নং 

oসমান গ
হাসানগ  
রাজািময়া 
হoলাদার বাড়ী

চরফ াশন

26954 ভালা সাম ল আলম আ ল কালাম আজাদ িবিব সােয়রা আলীগ o ফজলগ চরফ াশন
21866 ভালা মা:আিরফ হাসাiন আব র রহমান জেবদা খা ন রাবাদ রাবাদ চরফ াশন
21162 ভালা পন মার দ দীেনশ চ  দ িন  রানী দ লাi প ন ে রহাট বারহান uি ন
32891 ভালা স ীব চ  রায় পন চ  রায় িনমা রাণী জয় িপ বািলয়া ভালা সদর
251৯6 ভালা aিমত মার দাস জগদীশ চ  দাস স া রানী দাস  জ ািতষ চ  

িব াস, সাধনা 
ঔষধালয়, সদর 
রাড

চরফ াশন ভালা সদর

31935 ভালা মা: শািকল খ ন মা: আব ল মােলক রজাহান বগম 3 ন ◌ং iuিনয়ন 
চর মা াজ

করামতগ চরফ াশন

21299 ভালা ফজ ল কিবর aিহ র রহমান কিহ র বগম দি ণ চর ম ল মােঝরচর 
মা াসা

চরফ াশন

2৯446 ভালা মাঃ আিরফ হােসন মাঃ আিমর হােসন তাছিলমা বগম uিকল পাড়া,মিহলা 
মা াসা সড়ক

ভালা সদর ভালা

27৯39 ভালা মাঃ আঃ কােদর মাঃ শামছল হক শখ আেয়শা বগম u র লডহািড লডহািড লালেমাহন
29462 ভালা e.িবeম মিনর uি ন আহমদ u াহ ( হািলম) জাহানারা বগম হাি  নং 437, 

6নং oয়াড
লালেমাহন 
পৗরসভা

লালেমাহন

24৯35 ভালা মাঃ িরয়াজ uি ন মাঃ মা ািফ র রহমান িফয়া বগম চাচড়া ভালা ভালা সদর
23569 ভালা মাঃ আঃ মােলক মাঃ সালাহuি ন িসকাদার আেনায়ারা বগম রহমান র, সা িচয়া মন রা
23472 ভালা র ম ল ামী: ল চ  সাহা িনভা রাণী ম ল পৗরসভা 5 নং 

oয়াড ( কালীবাড়ী)
চরফ াশন চরফ াশন

21592 ভালা মীর আ ল হাসনাত মীর আ ল হােসন িবিব ফােতমা সাহামাদার পরানগনজ ভালাসদর
27663 ভালা ল চ  সাহা মাধব সাহা  রানী সাহা পৗরসভা 5 নং 

oয়াড ( কালীবাড়ী)
চরফ াশন চরফ াশন

28672 ভালা eেকeম oবােয় ল হক মা: িসরা ল হক জািকয়া হক জয়নগর রিময়ার হাট দৗলতখান
27151 ভালা আব ল মা ান আ ল সা ার ছােলহা বগম পৗরসভা 8 নং 

oয়াডং, u র 
মা্রদাজ মিতন 
সড়ক

চরফ াশন

24665 ভালা মাঃ মিনর ামান মাঃ জিল র রহমান মাছাঃ হািসনা বগম চাচড়া ভালা  ভালা সদর
33৯2৯ ভালা মাঃ রািজu াহ eমিড iসমাiল সয়দা বগম বড়মািনকা মািনকারহাট বারহান uি ন
341৯9 ভালা সরাত জাহান বনিজর মাঃ বজ র রহমান ৎ ন নছা িব াম র াম র ভালা সদর
21781 ভালা মাঃ নািজম uি ন  eম e বিশর আয়শা দি ণ iিলশা রাদ 

সিফu াহ
ভালা সদর

28765 ভালা ীদাম চ  দ রাখাল চ  দ ছায়া রানী দ চকেডাষ ে র হাট বারহান uি ন
2৯913 ভালা মাঃ ম র আলম মাঃ শাম ি ন আহাে দ মেনায়ারা বগম দঃ iিলশা রাদu াহ ভালা সদর
25188 ভালা মাহ র রহমান ষার সিলম িময়া িনহার নািগস u র সা িচয়া মা ারহাট মন রা
32৯28 ভালা মাঃ িসরা ল সালাম মাঃ মিন ল iসলাম শাহা র বগম পৗর 8 নং oয়াড, 

uদয়ন ল রাড
বারহানuি ন ভালা

22935 ভালা  িমজা র রহমান iসমাiল আেয়শা ি র হাoলা লবািগচা লালেমাহন
32115 ভালা িরপন দাশ ভাবন মাহন দাশ আরিত রানী দাশ কািচয়া বারহানগ বারহান uি ন
29152 ভালা মাঃ মিহuি ন মাহা দ হািনফ মাহা দা বগম লবািগচা লবািগচা লালেমাহন
336৯2 ভালা আন  চ  দাস তেজ  চ  দাস   রানী সানারচর হািজরহাট মন রা
29326 ভালা সাখাoয়াত হােসন তাফা ল হােসন uে  হািববা হাসানগ হাসানগ চরফ াশন
25462 ভালা  মাঃ হাচান  মাঃ রিফ ল iসলাম জা া ল ফরদাuস লবািগচা লবািগচা লালেমাহন
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214৯1 ভালা মাঃ হাসনাiন আহেমদ মাঃ মা ফা নাজমা বগম আহা দ র,8নংo
য়াড

রাবাদ চরফ াশন

2824৯ ভালা মাঃ সাi ল iসলাম মাঃ আলাuি ন মাসাঃ ল ল বগম iিলশা হাট iিলশা হাট ভালা
315৯৯ ভালা হাসান uি ন আহে দ ত আিজজ uি ন আহেমদ মেনায়ারা বগম চকবাজার oয়াড  

নং 4
 দৗলতখান

21799 ভালা মাঃ আলী আজগর মাঃ ছােদক জাহানারা বগম কািচয়া পরানগ ভালা সদর
25545 ভালা নাঈ ল হােসন গ ল আহ দ রজাহান বগম বাসার হাoলা কা র ভালা
224৯7 ভালা মাঃ শাহীন মাঃ রনবী শরীফজান দি ণ চর ম ল মােঝরচর 

মা াসা
চরফ াশন

22245 ভালা গাপাল চ  রায় লাল চ  রায় a লী চ  রায় হ ািপ ানশন লালেমাহন 
পৗরসভা

ভালা

22৯83 ভালা মা: মিফজ আব ল জিলল কিহ র বগম রামদাস র রামদাস র ভালাসদর
2৯৯33 ভালা মা: iসমাiল হােসন নয়ন ত  মা: আেনায়ার হােসন হাং িমনারা বগম চর য়া দবীর চর লালেমাহন

23859 ভালা আ র রা াক আ ল বাসার সালমা বগম িদদার u াহ চরখিলফা চরপাতা 
হাi ল, 
দৗলতখান

2728৯ ভালা মা: তােরক আিজজ মা: oসমান কবীর আেলয়া বগম দবীরচর দবীরচর লালেমাহন
27782 ভালা মা: সালমান শািকব মা: জয়নাল আবদীন মার জা খা ন িশব র রতন র সদর
25158 ভালা বািপ দ ধীের  দ িশতলী রানী দ ডাiয়াপাড়া গালক র ত ি ন
32131 ভালা িগয়াস uি ন আিমর হােসন রজাহান বগম দ: চরপাতা বাঘা্রহা্ট ভালা সদর
32594 ভালা মা: সা াম হােসন মা: আলম গীর সাম ন নাহার কালীবাড়ী ভালা সদর ভালাসদর
29868 ভালা আ ল হাসাiন িসরা ল iসলাম ফােতমা বগম শাহমাদার পরানগ কা য়া
25995 ভালা  মা: সাহরাব হােসন আব ল গিন িময়া বগম রােকয়া শশী ষণ শশী ষন চরফ াশন
24315 ভালা মা: হা ন aর রিশদ মা: আিজ ল হক চ ন মরজান লবািগচা লবািগচা লালেমাহন
23৯৯8 ভালা মা: i াহীম ছিগর আহামমদ মা ার আেমনা বগম দ: চরপাতা বাঘা্রহা্ট ভালা
31৯89 ভালা  মা: িমরাজ uি ন মা: জাহা ীর আলম রােশদা বগম বািলয়াকা া হাটশশীগ ত ি ন
31279 ভালা মা: হােসন মা: সালাiuি ন ল ম বগম রখালী বা া পাiল সিলম 

হাoলাদারঙ
32922 ভালা মাহা দ মাছেলহ uি ন মা: লতান আহে দ লজান বগম বমা াজ করামতগ চরফ াশন
22৯49 ভালা মা: আির র রহমান মা: আব ল খােলক মারিজয়া u র মা াজ পীরসভা 8 নং 

oয়াড
চরফ াশন

21274 ভালা মা: সা াম হােসন মা: কা ন িময়া মাসা রা  িবিব ধিনয়া ধিনয়া ভালা সদর
23747 ভালা মা: আল আিমন আব র রিশদ হাoলাদার সানা ভা  বগম দ: জয়নগর রিময়ার হাট দৗলতখান
25867 ভালা সািহদা ফারজানা মা: িমজা র রহমান সাম র নাহার পৗর আলগী 3 নং 

oয়াড গাজী র 
রাড ভালা

26117 ভালা জন মার দাস জয়েগাপাল দাস মালতী রানী মা ারপাড়া লালেমাহন 
পৗরসভা

লালেমাহন

23193 ভালা মা: বা ল হােসন মা আ ল বাশার ব লজান িবিব দঃ চর কলসী মােঝর চর 
মা াসা

চরফ াশন

23151 ভালা  মা: আ া আল সােয়ম মাঃ আ: কােদর জায়ারদার ত িফয়া বগম কা িপয়া দি ণ 
চরআiচা

চরফ াশন

227৯8 ভালা িমজা র রহমান মা: শাহজাহান মােলকা বগম চর তা মািজর হাট লালেমাহন
31257 ভালা আব ল রব ত  মাতাহার হ ফা মােহশখালী িকেশারগ লালেমাহন
2৯133 ভালা ডািল িব াস শ ু  চ বলা িব াস মা ারপাড়া লালেমাহন 

পৗরসভা
লালেমাহন

2632৯ ভালা মিফ ল iসলাম মা: িছি ক  িফেরাজা বগম চর আন পাট ী কা র ভালা সদর
25278 ভালা নাজ ন নাহার মা: জাহা ীর আলম িবিব রিহমা ব iিলশা ৯নং oয়াড, 

খানবািড়
ভালা সদর

2৯757 ভালা সংগীতা ম মদার জনা ন ম মদার ি য় বালা ম মদার দ: ফ াশন oয়াডনং 13, 
চরফ াশন

চরফ াশন

22479 ভালা মা: কামাল হােসন মা: হােসন পি ত মাসা: মমতাজ বগম লবািগচা লবািগচা লালেমাহন
31৯28 ভালা ত দ ত দশন দ িতভা রানী দ দ: বা া ভালা সদর ভালা সদর
2৯৯41 ভালা শা  মার দ কাি ক চ  দ জীবা রানী দ লামিছশ ু র খােসরহাট ত ি ন
31181 ভালা মা: মা ম িব াহ মা: মাতাি ম িব াহ আেলয়া বগম u র লডহািড লডহািড লালেমাহন
26143 ভালা মা: রনবী মা: ছােলহ uি ন মাসা: রজাহান বগম চরপাতা কািজরহাট দৗলতখান
23315 ভালা মা: আলাuি ন  মা: আ ল কালাম সাম ন নাহার ব iিলশা পরানগ ভালাসদর
23652 ভালা নািসমা বগম মা: মিনর হােসন লায়লা বগম রামাগ কতার হাট লালেমাহন
29293 ভালা মা: রনবী মাঃ নািছর আহে দ িমনারা বগম iu আিমনাবাদ 

oয়াড নং 9
চরফ াশন

25497 ভালা স জ চ  দ রবী  নাথ দ া রানী দ চকেকাষ ে রহাট বারহান uি ন
22472 ভালা আ ল মিতন র নবী iয়া র বগম পি ম দিনয়া 3 নং 

oয়াড
ধিনয়া ভালাসদর

3263৯ ভালা আকিলমা আ ার মর ম আ: ্ স মাসা: িফয়া বগম রাবাদ রাবাদ চরফ াশন
27286 ভালা রািজব চ  মহাজন পন চ  মহাজন সৗরভী রানী u র ফ াসন হাচানগ চরফ াশন
27744 ভালা মা: মাতােলব ত  খাদা ব ত িরিজয়া বারহানuি ন বারহানuি ন বারহান uি ন
28914 ভালা মা; ফারহান  আন ম আিকব মা: নজ ল iসলাম কিহ র বগম ম য়া কা র ভালাসদর
34586 ভালা বিশর আহ দ মা: আ ল হাসাiন পারভীন বগম চরাআন কা র ভালাসদর
3443৯ ভালা মা: মাশারফ হােসন মা: আ ল হােসন রােকয়া বগম চর মানী লামিছপাতা দৗলতখান
32955 ভালা মা ম িব াহ মাহ ল হক মমতাজ বগম চতলা চতলা বাজার লালেমাহন
23841 ভালা নজ ল iসলাম আ ল কােশম রিহমা বগম রায়চ দ লালেমাহন 

পৗরসভা
লালেমাহন

24327 ভালা িমতা িম ী িম a ল চ  িমি িবu  রাণী গালক র ত ি ন ভালা
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31983 ভালা মা: শাহিরয়ার মা: সাম ি ন আi র নাহার নাiপ ন ে রহাট বারহান uি ন
22৯52 ভালা মা: িমজা র রহমান মা: আিমর হােসন iয়াছিমন বগম আজিলয়া শিশগ ত ি ন
29924 ভালা মা: সা  সক মা: রমজান সক আেনায়ারা বগম রতন র, রতন র চরফ াশন
2৯378 ভালা মা: আব র রব মা: iu ফ রােকয়া বগম u র চাচড়া চাচড়া ত ি ন
31297 ভালা থী আ ার গালাপ খান নাজমা বগম বাংলাবাজার িদঘলদী ভালা
259৯6 ভালা মা: রােসল িসকদার আব ল কােদর িসকদার নািসমা বগম u র চর u রচর চরফ াশন
33779 ভালা সাহাগ ধর রােজ র ধর ঠা রানী ধর কালাশ গালক র ত ি ন
33442 ভালা হাসেনয়ারা বগম মা: িসরা ল iসলাম শাহানাজেবগম চরনািজমuি ন করামতগ চরফ াশন
25859 ভালা মা: আ ল কিরম মাo আ ল হািলম গালনাহার চর জ সািজর হাট লালেমাহন
26441 ভালা বাস দাস টন চ  দাস a  বালা দাস লবািগচা ে রহাট লালেমাহন
283৯7 ভালা eস eম আ  সাiদ eস eস জাহা ীর আলম uে  ল ম দ: চর আiচা দ: চর আiচা চরফ াশন
2156৯ ভালা মা: জামাল uি ন মা: সা্হা ি ন রিহমা বগম oেয় ান পাড়া ভালা ভালা
25588 ভালা মাসা: পিল বগম মা: আ: আিজজখান মাসা: পয়ারা বগম স র স র ত ি ন
23257 ভালা মা: iয়া ল iসলাম মা: শাহজাহান িরফা খা ন চরিছকলী খয়াঘাট ভালা
2877৯ ভালা  মা: সাহাগ িসকদার মা: ের আলম রহনা আলম ব কানাi নগর ভালা
32498 ভালা মা: আিম ল iসলাম মা: জাহা ীর আলম মারজান বগম ন র রতন র ভালাসদর
32348 ভালা রােবয়া আ ল খােলক আয়শা র u র চরমািনকা দ: চর আiচা চরফ াশন
27745 ভালা জাবােয়র আল মাস ক মাহ ল আলম িশিরন আ ার কািলবািড় মাড়, 

মাহ ব েটজ ভ  
পাড়ার মাড়

4নং oয়াড ভালা

327৯6 ভালা রীতা রানী দাস খর ন দাস মিনকা রানী দাস চরমেনায়ার আ র হাট চরফ াশন
32838 ভালা মা ম িব াহ আব ল বাির খােলদা বমগ  বািলয়া কাি হাট শশীগ ত ি ন
21326 ভালা মা: আ: রিহম ক ল আহ দ হােজরা বগম u রসা িচয়া মা ারহাট মন রা
2193৯ ভালা মা: মাiন uি ন আলহাজ মা: হািনফ মা মা খা ন রতন র রতন র ভালা সদর
33986 ভালা মা: িগয়াস uি ন মা: মা ফা র জাহান বালামচর লবািগচা লালেমাহন
24441 ভালা মা: আহসান eলাহী মা: জািকর হােসন িমেসস হািসনা বগম পৗরচর জাংলা 

সড়ক
ভালা সদর ভালা

22199 ভালা মা: মিহuি ন র uি ন আহেমদ আিজ ল নছা ব কানাi নগর ভালা ভালা পৗরসভা
2216৯ ভালা মা: হাসাiন আল মা ন মা: আ  িফয়ান লাiলী বগম কেলজ পাড়া 9নং 

oয়াড পৗরসভা
চরফ াশন ভালা

25৯33 ভালা জাবােয়র হােসন জািহদ মা: বলােয়ত হাছাiন রিহমা বগম পৗর কাঠালী 9 নং oয়াড ভালা
28811 ভালা মা: আিরফ হােসন মা: নািসর uি ন িমেসস িন ফা বগম লাi প ন ি রহাট বারহান uি ন
2539৯ ভালা e eস eস iম ল হােসন মা: iনা ল হক আয়শা আ ার u র বা া পাiলট ভালা ভালা
24৯9৯ ভালা মা: কা ল হাসান মা: আব ল মিতন রােশদা বগম দ: চাপড়ী চাপড়ী, 

সানা র
ত ি ন

28951 ভালা মা: মেহদী iকবাল মা: iu ফ iকবাল মাসা: ছিকনা খা ন ভালা পৗরসভা ভালা ভালা
24783 ভালা মা: িমজা র রহমান  মিহuি ন কিহ র বগম আ কবর র আিমনাবাদ, 

oয়াড নং 7
চরফ াশন

3283৯ ভালা রা ল সরকার খাকন সরকার িনকশা রাণী পি ম  চরuেমদ গজািরয়া লালেমাহন
244৯3 ভালা জয়  মার দ ি য়লাল দ মিন রানী দ গালক র ত ি ন ভালা
33981 ভালা মা: িজ ◌ুর রহমান মা: মাতাহার uি ন আেনায়ারা বগম রমাতানজ কতার হাট লালেমাহন
2৯249 ভালা মা: েবল খান মা: ফজ  খান মাছা: মাহ র বগম চ  সাদ চ  সাদ ভালা
23687 ভালা িম হালদার রতন হালদার িনভা হালদার দ: ফ াশন চরফ াশন ভালা
23317 ভালা মা: iu ছ শরীফ মা: নািছর uি ন শাহা র বগম হাসানগ হাসানগ চরফ াশন
312৯9 ভালা মা: র কিবর iয়ািছন িময়া কিহ র বগম আড়ািলয়া শশীগ ত ি ন
218৯8 ভালা মা: রােসল আব ল হক হাসেন আরা বগম ম বা া চuয়াখালী ভালা ভালা

2172৯ ভালা মা: iমাম হাসান েবল ত আ: আিজজ হাoলাদার মাসা: সােহলা পারভীন আিজজ ানশন 4 
নং oয়াড শশী ষণ

শশী ষণ ভালা

23763 ভালা মা: মিনর হােসন মা: নাগর আলী আেবদা খা ন চরন য়া মােঝরচর 
মা াসা

চরফ াশন

27447 ভালা মা: oমর ফা ক মা: iu স িবিব ফােতমা পৗরনবী র 
হাসপাতাল রাড, 
হাসপাতােলর u র 
পাশ, oয়াড নং -4

ভালা

29594 ভালা মা: আরমান সখ মা: আিজবর রহমান মাছা: িবলিকস খা ন টবগী ি রহাট বারহান uি ন
2৯3৯৯ ভালা মা: সাহাগ খান মা: িমলন খান িন ফা বগম u র জয়নগর চাuলতা তলী দৗলতখান
27239 ভালা শারিমন আ ার মা: হািনফ িময়া সাম ন নাহার ভালা পৗরসভা  ভালা  

পৗরসভা
ভালা

26544 ভালা কিবর হােসন মা: ফা ক রিহমা বগম বা া ভালা  ভালা
22767 ভালা মা: মিন ল iসলাম মা: রিফ ল iসলাম মাসা: ছালমা বগম ভবানী র বািচয়া ভালা
26882 ভালা মা: তানভীর িশকদার মা: আ ল বাসার িসকদার সাহা র বগম কালীবািড় ভালা সদর ভালা
26831 ভালা মা: আব ল রহমান মা: আ ল কােশম জাহানারা বগম চ দ র হাটশশীগ ত ি ন
24122 ভালা মা: আ ার হােসন মা: আ  কালাম ফািহমা বগম পি ম চরuেমদ গজািরয়া লালেমাহন
34395 ভালা ভ মার ঘাষ বাস মার ঘাষ ি  রানী ঘাষ জাহান র জাহান র চরফ াশন
2৯821 ভালা a জ মার দাস িদপক চ  দাস রoশনা রানী দাস শশীগ হাটশশীগ ত ি ন
29583 ভালা মা: বাদশা িময়া মা: ফক ল iসলাম মাসা: সািদয়া বগম মােঝরচর মােঝরচর 

মা াসা
চরফ াশন

3151৯ ভালা মা: জিহ ল iসলাম মা: নািছর হাoলাদার মেনায়ারা বগম শােয় াকাি চ চড়া ত ি ন
33125 ভালা মা: আেনায়ার হােসন মা: তাফা ল হােসন মমতাজ বগম কালমা ডাoরীহাট লালেমাহন
22179 ভালা নর u ম িব াস বা েদব চ  িব াস মায়া রানী িব াস কালাশা খােসরহাট চ দ র
2914৯ ভালা iয়াসিমন আ ার কিবর িসকদার জাহরা বগম লড হািড লডহািড ভালা
2৯298 ভালা মা: আ বকর িসি ক মা: মা ািফ র রহমান িফয়া জাহান র শশী ষণ চরফ াশন
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uপ সহকারী কৃিষ কমকতা িনেয়ােগর লেk  2014 সেনর জলাoয়ারী বধ pাথ েদর তািলকা

Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

26633 ভালা মাঃ শামীম হাoলাদার মাঃ মনাজuি ন হাoলাদার সােলহা বগম দি ণ  িশবা িমনা বাজার 
চর ফ াশন

ভালা

2৯317 ভালা মা: মাi ল হাসান মা: oয়ালী u াহ uে  ল ম তারাগ চর তা লালেমাহন
21433 ভালা আ া নেনছা মা: মাশােরফ হােসন আেমনা বগম জািমরা লতা আগার 

পাল
 ভালা

2158৯ ভালা মাঃ িজয়াuি ন রজা মাঃ ল আিমন জািকয়া বগম রাবাদ রাবাদ চরফ াশন
21421 ভালা হাসান আহেমদ মাঃ না  বপারী পা ল বগম পি য়া ম য়া ভালা সদর
24955 ভালা মা: সাহাগ মা: ল হক িময়া রােবয়া বগম জাহান র শশী ষণ চরফ াশন
23938 ভালা মা: মা দ সরদার মা: আলতাফ সরদার  মাসা: মাক দা বগম চরসামাiয়া খয়াঘাট ভালাসদর
33469 ভালা মা:  লতান মা: সালাiuি ন নাহার বগম চরপাতা চরপাতা 

হাi ল
দৗলতখান

31117 মাদারী র aিনেমশ ভ েখ  ভ uপসনা ভ ধাবাড়ী কদমবাড়ী রাৈজর
26348 মাদারী র বীর বাস  বাস লতা বাস আ য়াকাি কদমবাড়ী রাৈজর
26৯41 মাদারী র দবাশীষ বা রী  ধীের  নাথ বা বী  শফালী রানী বা রী দি ণ খািলয়া খািলয়া  রাৈজর
285৯9 মাদারী র িব ল মার রায় িবনয়  রায় ননী বালা রায় দি ন চলবল নব াম কালিকিন
34164 মাদারী র েবল হাoলাদার মলফত হাoলাদার হািলমা চৗরাশী বািজত ্র রাৈজর
26249 মাদারী র মাঃ শিফ ল iসলাম মাঃ আলাu ীন হাoলাদার মেনায়ারা হািজর হাoলা মাদারী র মাদারী র
28917 মাদারী র আল আিমন ফিকর আ ল কালাম আজাদ রিশদা পারভীন পৗর পয়ার র পয়ার র মাদারী র সদর

286৯7 মাদারী র শায়লা শারিমন আ  জাফর িসকদার শািহ র আ ার আলমদ ার রাৈজর রাৈজর
2585৯ মাদারী র শা  িম ী নেরশ চ  িম ী aিনতা রানী িমি চৗহ ী দ েক য়া মাদারী র সদর

26274 মাদারী র ধীর বপারী িচ র ন বপারী স া রানী বপারী চৗরাশী বািজত ্র রাৈজর
22569 মাদারী র পলাশ হালদার রাম চ  হালদার ঊষা রানী হালদার আম াম আম াম রাৈজর
2৯7৯5 মাদারী র মাঃ কাম ল iসলাম আহে দ হাসান গাজী মাছাঃ িমিময়া খা ন গাপালগ রাৈজর রাৈজর
29869 মাদারী র জিসম সরদার িকরণ সরদার কার ল বগম নাথদী দ েক য়া মাদারী র
2৯7৯4 মাদারী র iসরাত জাহান  আ  মানতাজ িলিপ আ ার রাৈজর বপারীপাড়া, রাৈজর রাৈজর

24275 মাদারী র  নীহার বালা য কা  বালা ষমা বালা u াবাড়ী জিলরপাড় রাৈজর
21667 মাদারী র মা ন  বপারী :আ ল লিতফ বপারী আেলয়া বগম আম াম আম াম রাৈজর
28165 মাদারী র গৗর চ  রায় দাম রায় মমতা বায় সনিদয়া খািলয়া রাৈজর
23৯21 মাদারী র মাঃ তানিজল দা মাঃ iিলয়াছ uিকল নাজমা শাহীন  য়াতলা বরহামগ িশবচর
31475 মাদারী র eস.eম িহন মাঃ ল iসলাম শখ শাহানা বগম চরম ফা র শংকরদী রাৈজর
34177 মাদারী র িম আ ার আছমত আলী শখ ফােতমা বগম বাহা র র হিবগ মাদারী র সদর

32998 মাদারী র মাঃ তা ল iসলাম মাঃ তাফাে ল হাসাiন রেবকা বগম ঘটমািঝ ঘটমািঝ মাদারী র সদর

21৯54 মাদারী র মাহ দা দিলল uি ন মিজরন নছা সােবক গািব র মেঠরবাজার মাদারী র
24593 মাদারী র িবকাশ সাম ার িবমল সাম ার গৗরী সাম ার ব দশনা দশনাবাজার কালিকিন
273৯9 মাদারী র মাঃ সাi ল আজম মাঃ আলাu ীন  শরীফ হািসনা বগম হািজর হাoলা মাদারী র মাদারী র
25174 মাদারী র aিমত দাস নারায়ন দাস ামলা দাস ব আiসার দশনাবাজার কালিকিন
29194 মাদারী র u ম ম ল গাপাল ম ল রখা ম ল সাতপাড়া দি ন 

পাড়া
খািলয়া রাৈজর

29673 মাদারী র মাহ দা আ ার কিরম মা র রািশদা বগম বদরপাশা রাৈজর রাৈজর
26337 মাদারী র নব ব নের  নাথ ব গীতা রানী ব চৗরাশী বািজত ্র রাৈজর
2৯742 মাদারী র জীবন বপারী বলরাম বপারী কিবতা বপারী চৗরাশী বািজত ্র রাৈজর
216৯4 মাদারী র মাঃ কা ন হােসন আ ল খােলক বপারী পা ল বগম u র িশকার ম ল িময়ারহাট কালিকিন

25994 মাদারী র সািবহা আ ার মাঃ হমােয়ত হােসন ৎফা আ ার া ী লপ ী মাদারী র
25885 মাদারী র সািবনা iয়াসিমন মাঃ আরমান হােসন রােহলা বগম থানতলী চর গিরয়া মাদারী র
22171 মাদারী র সািমরা আ ার আ ল হািমদ িময়া হািসনা বগম গাপালগ রাৈজর রাৈজর
22661 মাদারী র জন তা কদার মেনার ন তা কদার কনক তা কদার নব াম নদ াম কালিকিন
25135 মাদারী র মাঃ আির ল iসলাম আঃ জিলল হাoলাদার আেলয়া বগম ি পাড়া ঘটমািঝ খািতয়াল মাদারী র সদর

276৯5 মাদারী র মাঃ আছা ামান মাঃ ন ল iসলাম িদল বা বগম বাড়ী রাৈজর রাৈজর
2৯839 মাদারী র হািববা খানম মাঃ iিলয়াছ িময়া ছালমা বগম রাৈজর বপারীপাড়া, রাৈজর রাৈজর

32638 মাদারী র িছ  হালদার গৗরা  হালদার সিবতা হালদার  ব কলাগািছয়া, 
oয়াড নং৯

দ েক য়া মাদারী র

26429 মাদারী র iমন আকন দেলায়র আকন রিশদা বগম িরিজয়া ল রাড 
oয়াড নং-5

মাদারী র মাদারী র সদর

32246 মাদারী র িশuিল শারিমন আ  জাফর িসকদার শািহ র আ ার আলমদ ার রাৈজর রাৈজর
2৯241 মাদারী র মাঃ আিকব u ামান রাকন তঃ মাঃ রজাuল কিরম 

িগয়াস
িশদা বগম প চেখালা মাদারী র মাদারী র সদর

31267 মাদারী র aজয় গাiন বীের  নাথ গা্iন বীণা গা্iন কদম বাড়ী কদমবাড়ী রাৈজর
33৯58 মাদারী র িব পদ ম মদার গৗরা  ম মদার িনতী ম মদার মাঝকাি নয়ানগর রাৈজর
24736 মাদারী র শািকলা জাহান া মাঃ আফতাব uি ন তাবারন নছা আ ারচর সােহবরাম র কালিকিন
2৯222 মাদারী র রােবয়া খান মাঃ দিলল uি ন খান জাহানারা বগম িবিসক িশ  নগরী 

দি ণ পাে
মাদারী র মাদারী র সদর

2821৯ মাদারী র মাঃ মা দ সাহািরয়া মাঃ সেরায়ার সরদার শাহানাজ পারভীন আ ারচর সােহবরাম র কালিকিন
2৯264 মাদারী র জামাল হাসা্iন ফিরদ হাoলাদার শািহ র বগম আ ারচর কিরমখােনরহা

ট
কালিকিন

25376 মাদারী র iসরাত জাহান িম মিজ র রহমান বালী আেলয়া বগম েনর চর খােসর হাট কালিকিন
31877 মাদারী র  রানী সরকার খেগ নাথ সরকার গীতা রানী সরকার য়াতলা বরহামগ িশবচর
29124 মাদারী র মাঃ সিফuল আজম মাঃ আ ল কালাম আফেরাজা বগম কালচরী াল ফািশয়াতলা কালিকিন
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

23187 মাদারী র মাঃ লতা ল হক কাজী সাম ল হক লতানা বগম দি ণ গাপাল র আিমরীয়া 
গাপাল র

কালিকিন

26696 মাদারী র মন চ  িম কাি ক চ  িম িতলকা রানী িম নয়ানগর নয়ানগর রাৈজর
24547 মাদারী র মাঃ িব াল হােসন মাঃ iসকা ার মা র যবান বগম মা া মা া মাদারী র
29891 মাদারী র মৗ দা আ ার তাবােরক আলী হাoলাদার াহার বগম রম ল খািলয়া রাৈজর
3148৯ মাদারী র জন বয়াতী মিজদ বয়াতী সিলনা বগম নাথদী দ েক য়া মাদারী র সদর

28695 মাদারী র র া ভ দব ত রায় বাসনা রানী ভ নয়ানগর নয়ানগর রাৈজর
31999 মাদারী র রােবয়া আফেরাজ মাঃ তা ল  iসলাম তাহিমনা বগম শিফেমা ার কাি চরজানাজাত িশবচর
27158 মাদারী র রীমা মাঃ আ ল হােসন সালমা বগম রায় র eনােয়ত নগর কালিকিন
335৯6 মাদারী র ফািরহা আ ার ামী- িমজা র রহমান রািজনা বগম আ ারচর সােহবরাম র কালিকিন
23737 মাদারী র বা ল হালদার মেহ  নাথ হালদার ম  রানী হালদার  নব াম নব াম কালিকিন
21৯48 মাদারী র সরাত জাহান মীর iu ফ কামাল মীর িফয়া কামাল য়ালী আঃ গাপাল র কালিকিন

21255 মাদারী র মাঃ iকবাল হােসন মাঃ আ স সা ার মাহা দা চরবনাuতলা কালিকিন কালিকিন
33511 মাদারী র িশিরন মাঃ িসরা ল হক হাoলাদার ফিজলা পি ম পয়ার র পয়ার র মাদারী র

3387৯ মাদারী র সািবহা সাঈদ মাঃ সাঈ র রহমান মারেশদা খানম রাৈজর(uপঃপিরষদ 
চ র)

রাৈজর

33৯41 মাদারী র তানভীর হাসান  iি স আলী সিলনা বগম  চর ঠংগামারা কালিকিন কালিকিন
22954 মাদারী র আকাশ বাৈড় দশরথ বাৈড় দবলা বাৈড় নয়ানগর বািজত ্র রাৈজর
33495 মাদারী র রতন দ িকনা রায় দ a লী দ ব দশনা দশনাবাজার কালিকিন
26449 মাদারী র আফছার u ীন e. ক eম শাম ল আলম মহরজান বগম eনােয়ত নগর মাঃ 

কাি
eনােয়ত নগর কালিকিন

21919 মাদারী র সিলমা আ ার আ ল হািমদ িময়া হািসনা বগম গাপালগ রাৈজর রাৈজর
27917 মাদারী র রিবuল iসলাম আঃ আিজজ িময়া জ রা মা য়ার চর ভ াতলা িশবচর
29138 মাদারী র মাঃ শিফ ল  iসলাম মাঃ হািব র রহমান ল ম বগম uমারখালী নয়ানগর রাৈজর
24786 মাদারী র তানিজলা আ ার গালাম মাoলা তিছরণ নছা সরকােরর চর বেহরাতলা িশবচর
33৯৯8 মাদারী র সািদ ল iসলাম মাঃ আেনায়ার মা র হােবজান বগম দ েক য়া ক য়া মাদারী র
24277 মাদারী র না আ ার iu ফ আলী হািমদা বগম সরকােরর চর বেহরাতলা িশবচর
221৯৯ মাদারী র হিসন uি ন আঃ হক রজাহান বগম যাদয়ার চর বরহামগ িশবচর
2৯516 মাদারী র মিহদী হাসান হাoলাদার eনজাল হক পারভীন আকতার u র রমজান র u র 

রমজান র
কালিকিন

29215 মাদারী র স আ ল হােসন সাহা র নাথদী বািজত র দ েক য়া মাদারী র

23639 মাদারী র মাছাঃ িবনা ঈয়াসিমন মাঃ কাম ামান মাছাঃ জাহানারা বগম কালীনগর শলাপি কালিকিন
29৯৯9 মাদারী র iu ছ িময়া ত ঈমান uি ন রহাজান বড় কশব র হাগলার মাঠ িশবচর
33242 মাদারী র কাজী iমরান হােসন কাজী আলাuি ন ৎ াহার বগম আম াম আম াম রাৈজর
2৯544 মাদারী র মৗ মী সাঈদা মাঃ সাঈ র রহমান মারেশদা খানম রাৈজর রাৈজর
28৯58 মাদারী র নাসিরন ামী- মাঃ রাদ হােসন জািহদ চরেহাগলপািতয়া শহলাপি কালিকিন

28111 মাদারী র স য় বাৈড় খাকন বাৈড় কা ন ম ফা র জয়াঈর ম ফা র মাদারী র সদর

33733 মাদারী র নিমতা সরদার কচ দ সরদার ক না রানী ি য়া ল বীরেমাহন কালিকিন
27864 মাদারী র সিতষ ম ল জগব  ম ল বাসিক ম ল আম াম আম াম রাৈজর
34269 মাদারী র মাঃ aিমত হাসান মাঃ আ ল হাi মা া মাসাঃ ফািহমা বগম িব াবাগীশ খায়াজ র 

টেকরহাট
কালিকিন

297৯7 মাদারী র গালাম ছামদানী তঃ র আলম মা া িমেসস লায়লা বগম সত বতী রাম র 
লে র বাজার

রাৈজর

2698৯ মাদারী র মাহা র রহমান মাকেসদ আলী খান িমেসেস সািফয়া খানম পি ম কািচকাটা প ী েমরপাড় িশবচর

28173 মাদারী র ত  চ বতী ত- তপন মার চ ব ী ত- শি  রানী চ ব ী দি ণ হাগলা আম াম রাৈজর
2247৯ মাদারী র ীপক চ ব ী গল চ ব ী গীতা চ ব ী  আঈসার দশনাবাজার কালিকিন
261৯7 মাদারী র রা  আহে দ মিতন িশকদার রােকয়া বগম চর সােহবরাম র কালিকিন
274৯3 মাদারী র আ ল জ ার র মাহা দ বপারী সিলনা পারভীন eনােয়ত 

নগর(ব শগাড়ী)
eনােয়ত নগর কালিকিন

2377৯ মাদারী র েবল িময়া হলাল uি ন খ ব লজান চরেশখ র(নাoড়া) ছেলনামাবািজত
র

িশবচর

24245 মাদারী র সাi র রহমান আ ল কােশম আলী মা র  বগম নয়াকাি  বািজত র দ েক য়া মাদারী র সদর

25757 মাদারী র মাঃ রিফ ল iসলাম তঃ আফতার uি ন হাoলাদার ল ম বগম মা াদী বািজত ্র রাৈজর

23758 মাদারী র িবয়াজ সরদার মাঃ আসলাম সরদার শাহী র বগম িনজ বািজত র দ েক য়া মাদারী র
24864 মাদারী র মাঃ মিহuি ন মাঃ আ র রা াক ফয় ন নছা িবভাগচী কালিকিন কালিকিন
22467 মাদারী র সাহরাফ সাঈন িগ  মি ক ফিরদা বগম eনােয়ত নগর eনােয়ত নগর কালিকিন
24৯৯2 মাদারী র iয়ািসন মা া িসি ক মা া সােলহা শাখারপাড় ি রাৈজর
2937৯ মাদারী র িম ল রানী গা লী িমলন রায় চৗ রী aনকনা গা লী মিজদবাড়ী আিমরীয়া 

গাপাল র
কালিকিন

32354 মাদারী র আয়শা খানম আ ল ম ান বপারী সিলনা বগম eনােয়তনগর eনােয়তনগর কািলিকিন
31324 মাদারী র মাঃ সেরায়ার হােসন মাঃ আ ল হােসন পারভীন u র ঠ ামারা কালিকিন কালিকিন
33166 মাদারী র রাকসানা আ ার তঃ মাঃ মােজদা িময়া নািছমা বগম নয়াকাি বািজত র রাৈজর
33178 মাদারী র আ য়ারা আ ার মাঃ iu স আলী িসকদার কািহ র বগম জয়াiর ( খালপাড়) ম ফা র মাদারী র সদর

28446 মাদারী র মাঃ iকবাল আহেমদ মাঃ আ ল বােরক তািজয়া বগম সীতানাথ সড়ক 
স জ বান

মাদারী র মাদারী র

33159 মাদারী র স াট বাৈড় গৗরা ঁ চ  বাৈড় আশা লতা বাৈড় দি ণ রাৈজর রাৈজর রাৈজর
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24679 রাজবাড়ী সািনয়া আ ার মাঃ রা াক বপারী রােকয়া বগম গ র মা ববর পাড়া গায়াল  গায়াল

26668 রাজবাড়ী মাঃ নাজ ল  হক ত  আঃ  রহমান মি াক ত নািছমা বগম মশালা পাংশা পাংশা
24639 রাজবাড়ী মাঃ u ল  হােসন জয় মাঃ আ  বকর ম ল মাছাঃ কেমলা খা◌ুতন ভাতশালা কিলমহর পাংশা
26541 রাজবাড়ী মাঃ আ ল  আিলম ত আজগর আলী মাছাঃ  মােমনা  খা ন হাটবাড়ীয়া খানগ রাজবাড়ী
29199 রাজবাড়ী মাঃ খাi ল হাসান মাঃ মিজবর  রহমান রoশান আরা যশাi যশাi পাংশা
29458 রাজবাড়ী aরিব  মার িব াস aিজত মার িব াস লালমিত িব াস যশাi যশাi পাংশা
33312 রাজবাড়ী মাঃ নাজ ল  হক মাঃ রিহম িব াস চ া  খা ন িব র পাংশা পাংশা
22561 শরীয়ত র মাঃ আসলাম হােসন মাঃ iফ ফ  মা া মাছাঃ  েয়লা নাছিরন দি ণ চর মারীয়া দ ণ চর মারী ভদরগ

21614 শরীয়ত র দীপ চ ব দীপক মার চ ব বীনা রানী  চ ব লাuেখালা eeসu  
িব ালয় লাuেখালা

জািজরা

22644 শরীয়ত র মাiনuি ন িময়া আহা দ u াহ মা া মাফ জা বগম খাসগাজী র দি ণ 
চর মারীয়া

ভদরগ

22553 শরীয়ত র হাসান আহেমদ ত আহেমদ  চৗিকদার খারেশদা বগম u র কাদাল র গরীেবর চর গাসাiর হাট
24568 শরীয়ত র মাঃ  আ ল কালাম আজাদ আ ল আিজজ জােবদা খা ন হাoলাদার কাি iuিনয়ন জািজরা
34321 শরীয়ত র  মাঃ আল আিমন মাঃ সানা u াহ মাছাঃ আনেজরা খা ন জপসা মা াকাি জপসা নিড়য়া
21184 শরীয়ত র মাঃ আিম ল  iসলাম মঃ আঃ স ার িশকদার মাছাঃ আেলয়া বগম কািশ র ম মদার কাি শরীয়ত র

29৯67 শরীয়ত র মাঃ িলয়াকত  আলী  মাঃ iমান হােসন মাছাঃ িলিল বগম ে র চর কািজয়া চর জািজরা
21537 শরীয়ত র মাঃ মা র রহমান িততাস  মাঃ  আফজাল হােসন মাছাঃ মাক দা বগম খাৈগর  oয়াড নং 3 

/  মা া
 কাদাল র গাসাiর হাট

29287 শরীয়ত র মাঃ আিম ল iসলাম মাঃ ব ল মাছাঃ আিজনারা খা ন কায়ার র কায়ার র শরীয়ত র সদর

26৯62 শরীয়ত র আলমাছ িময়া  আ ল  মােলক তপাদার হািলমা বগম মািনকনগর িবসায়বর জািজরা
23487 শরীয়ত র সােমন বসাক িদলীপ মার বসাক ক ানী নশাসন আকন কাি নশাসন নিড়য়া

222৯3 শরীয়ত র মাঃ রজাuল কিরম িমজা র রহমান  শফািল খা ন নশাসন নশাসন নিড়য়া
21৯৯৯ শরীয়ত র মাঃ হয়রত আলী মাঃ সাi র  রহমান মাছাঃ ফিরদা খা ন নশাসন নশাসন নিড়য়া
33887 শরীয়ত র রািক ল  হাসান iকবাল হাসান জ রা কািদর 

সরকারকাি ত
িডeমখালী সিখ র

29৯৯4 শরীয়ত র িরয়াজ হােসন মাঃ আলতাফ হােসন রেহনা  পারভীন সালধ িড ামািনক নিড়য়া
26745 শরীয়ত র ফারজানা িসি কী ত  মাঃ ফা ক িসি কী সালমা বগম ক য়ার চর নােগর পাড়া গাসাiর হাট
34473 শরীয়ত র মাঃ ফা ক  আলম iমান হােসন বপারী রoশনারা বগম u র কাদাল র গরীেবর চর গাসাiর হাট
279৯৯ শরীয়ত র সজীব দ পন মার দ মালা দ পালং পালং শরীয়ত র সদর

299৯৯ শরীয়ত র নজ ল iসলাম জনী মাঃ আঃ কািদর বপারী ৎফা বগম লাসার পালং শরীয় র সদর

28548 শরীয়ত র তা ল  iসলাম জালাল uি ন ফােতমা বগম বড় িশধল ড়া গাসাiর হাট ডা ডা
22676 শরীয়ত র আিশক মাহ দ কামাল eনােয়ত মাহ দ  uে  খােলদা েন া ঘাটাখান হা ◌ুিরয়া গাসাiর হাট
29৯15 শরীয়ত র িলটন ম ল ত মিতলাল  ম ল িমলন দবী ধী র গাসাiর হাট গাসাiর হাট
29585 শরীয়ত র হাসান আলী আিমর হােসন ফিরদা বােহর চর মেডরহাট ডা ডা
33638 শরীয়ত র িলিপ আ্iuব খান জ শা বগম আে ল মহা ুদ  

কাি
জািজরা জািজরা

31175 শরীয়ত র কমেলশ মার ধর খাকন চ  ধর কােলা রানী ধর পালং শরীয়ত র পালং
22622 শরীয়ত র হািব র রহমান সিফ uি ন মা া  মােজদা ঈ রকা নিড়য়া নিড়য়া
33672 শরীয়ত র মাঃ আ ল  আিলম মাঃ আ  ব ার মাছাঃ হাছনা ভা কায়ার র কায়ার র শরীয়ত র সদর

22547 শরীয়ত র স য় কর মেনার ন কর সিবতা রানী কর সরদার কাি সিখ ◌ুর ভদরগ
2৯৯৯1 শরীয়ত র খ কার আিমর  হােসন খ কার  আ ল  কােদর শাম ন নাহার দঃ আটং িড়রহাট শরীয়ত র সদর

2819৯ শরীয়ত র মাঃ আ ল কালাম আজাদ মা্ঃ আ ল মিজদ হােজরা বগম বপারী কাি িডeশখালী 
সিখ র

ভদরগ

32785 শরীয়ত র মী আ ার মাঃ মিম ল  হক সরকার মাহ জা বগম পাচখার কাি ধাiয়া হাট জািজরা
214৯3 শরীয়ত র মাঃ ফয়সাল িময়া ত আ ল  মিজদ ি লাiিল বগম চরচা া ি কাি চরভয়রা ভদরগ
27632 শরীয়ত র শািকলা জাহান া কিবর  হােসন তাবারন নছা দি ণ চরেফিলজ দি ণ 

চর মারীয়া
ভদরগ

2৯৯48 শরীয়ত র মাসাঃ  তািনয়া  আ ার মাঃ ীন iসলাম মাসাঃ  শাহনাজ বগম তালীকাি িচক ী শরীয়ত র সদর

34135 শরীয়ত র িরয়াদ হাসান বিসর মাল ল ম রায় র চ র শরীয়ত র
27526 শরীয়ত র iসরাত জাহান মাহা দ শাহ ি ন মাহ দা বগম শিনকাদ চরভাগা সিখ র
267৯6 শরীয়ত র মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ সেরায়ার হােসন  মমতাজ বগম ধা কা ধা কা পালং
28273 শরীয়ত র সােলহা আ ার আ ল মা ান ফিকর সািফয়া বগম দি ণ আটং িড়রহাট সরীয়ত র সদর

31646 শরীয়ত র নািছর uি ন মাহন মা া মাক দা বগম দি ণ চর মারীয়া দি ণ 
চর মারীয়া

সিখ র

31969 শরীয়ত র সাi ল iসলাম রা মাঃ আঃ রিহম হাসেন আরা রাজী পি ম কাশােভাগ আ ািরয়া পালং
218৯৯ শরীয়ত র িশ ী বড়াল ামল ম মদার ত শা ত রানী বাড়াল মিহষার  মিহষার ভদরগ
25274 শরীয়ত র মাছাঃ  জসিমন আ ার র মাহা দ রােবয়া বগম সালধ সালধ নিড়য়া
31758 শরীয়ত র মাঃ আ র রিহম  মাঃ আ ল  মাতােলব রােবয়া বগম শৗলপাড়া শৗলপাড়া শরীয়ত র সদর

2৯341 শরীয়ত র মাহা দ আজাহার iসলাম মাহা দ আ স  ছালাম আেলয়া খা ন িবলেদoিনয়া তালতলা 
রাজনগর

নিড়য়া

2৯784 শরীয়ত র মাঃ মাহা র রহমান মাকেসদ আলী খান িমেসস িফয়া খানম বািলয়া কাি বড়েগাপাল র জািজরা
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32৯42 শরীয়ত র হাসান  িবন মা ফা মা ফা মাদবর িদল বা চর মিহষখালী  িডeম খালী সিখ র
2386৯ শরীয়ত র মাঃ লহাস িময়া মাঃ মেহর আলী মাদবর বােনচা বগম ফরাজী কাি পবা র হাট জািজরা
22477 শরীয়ত র ষার মার  ম মদার িনেরাদ  ম মদার  রভা ম মদার ফরাজীকাি পাবা র হাট জািজরা
22941 শরীয়ত র আল iমরান মাঃ iসমাiল িব াস  মাছাঃ  িরিজয়া খা ন বালাকাি বালারহাট  ভদরগ
25468 শরীয়ত র িমজা র রহমান র য়া ল  হক a ফা খা ন হািরয়াশা জািজরা জািজরা
25775 শরীয়ত র eসeম নািসম eসeম ৎফর  রহমান নািছমা আ ার তালতালা নয়াকাি বচনী হাট শরীয়ত র সদর

28629 শরীয়ত র খািদজা আ ার হা দ শাম ল  হক মা া  রজাহান বগম মাকসাহার কর শরীয়ত র
25742 শরীয়ত র কিবর হােসন সাম ি ন মা  রাহাতন বগম দি নচরেফিলজ দি ণ 

চর মারীয়া
ভদরগ

328৯6 শরীয়ত র লাল আহেমদ আলাuি ন সরদার  িফেরাজা বগম চরসাতমা য়া মা য়া খালী গাসাiর হাট
34455 শরীয়ত র মাঃ সিলম িময়া ত মাঃ বা  িময়া সালমা বগম সলমানকাি িডeমখালী সিখ র
32423 শরীয়ত র জািকর হােসন আঃ কােদর িপয়ারা লাuেখালা লাuেখালা জািজরা
24425 শরীয়ত র মাঃ সালাuি ন িময়াজী  মাঃ শিহ ল  হক িময়াজী  মেনায়ারা বগম 767 শাি তনগর  পালং
28358 শরীয়ত র সাম াহার  মাঃ আ ল  মিমন  িময়া মেহ ন নছা মাহ দ র চ র শরীয়ত র সদর

26315 শরীয়ত র জামাল uি ন সামছি ন চৗ রী রাকসানা বগম হািনফ বপারীর 
কাি

গরীেবর চর গাসাiর হাট

24511 শরীয়ত র আ র  রিহম েবল  মাঃ  জাহা ীর  মা া  চােমলী জয়নগর জািজরা জািজরা
26562 শরীয়ত র মাঃ আল আিমন oহাব মা া বলা ন  নছা u র কাদাল র গরীেবর চর গাসাiর হাট
23973 শরীয়ত র মাঃ শামীম  হাসাiন eফeম আিছর  uি ন  মাছাঃ হােজরা  বগম পি মপাড়া ম মাদারকাি শরীয়ত র  সদর

33993 শরীয়ত র মেহদী  হাসান মাঃ মাহাব র রহমান িহ াহার ল ী র নােগর পাড়া গাসাiর হাট
26712 শরীয়ত র iমরান হােসন শাহ আলম হাoলাদার সােজদা  বগম ব  মেনরচর 

মা া কাি
িবসায়বর জািজরা

315৯9 শরীয়ত র মাঃ িজ র রহমান মাঃ হািনফ  মা া  মাছাঃ  আেলয়া বগম ধা কাি িডeমখালী ভদরগ
24118 শরীয়ত র সাবিরনা আ ার বা ল মাল শািহদা  বগম গাজী র দঃচর মারীয়া  ভদরগ

253৯3 শরীয়ত র জিসম uি ন  সরদার আ ল  খােলক সরদার  জাহানারা বগম দঃসিখ র হািমদ সিখ র ভদরগ
24631 শরীয়ত র মাঃ রিবuল  iসলাম  আ ল জিলল  মা া য বগম িকরণনগর বালারহাট ভদরগ
25৯47 শরীয়ত র মাঃ রামান িময়া মাঃ শাহজাহান িসকদার কলমজা বগম গজনাi র লাuেখালা জািজরা
28168 শরীয়ত র মাঃ আল আিমন মাঃ আ ল মা ান মাছাঃ  হেলনা বগম র চর কািজয়া চর জািজরা
23647 শরীয়ত র তাসিলমা আ ার আ ল  স মা া রজাহান মেহর আল মাদবর 

কাি
ধাiর হাট জািজরা

26549 শরীয়ত র eসeম কাম ল iসলাম মাঃ ল হক িশকদার মেহর জান িবিব ফরাজী কাি কায়ার র শরীয়ত র
25716 শরীয়ত র ফয়সাল রিফ ল iসলাম লাiলী বগম িডeমখালী িডeমখালী ভদরগ
31689 শরীয়ত র শািকলা  িবলাস মাৎ আব র রব ঢালী মাক দা পারভীন ল ী র নােগর পাড়া গাসাiর হাট
22793 শরীয়ত র রােশদ  আলম মিহuি ন ম ল  জাহানারা খা ন গভ া ভদরগ ভদরগ
24759 শরীয়ত র মাঃ সালাu ীন মা া মাঃ লাল মা া িলিপয়া বগম iমাম uি ন 

াপারী কাি
িডeমখালী সিখ র

21354 শরীয়ত র মা ন হাসান দিবর মা া  রািহলা ছাবাি  মাদবর 
কাি

িবেকনগর জািজরা

28184 শরীয়ত র মাঃ আলমগীর হাসাiন মাঃ আব ল খােলক মািফয়া বগম পদাকি চরভাগা সিখ র
21257 শরীয়ত র আসমা  আ ার মাজাে ল  হােসন আফেরাজা  বগম চর িররা লফৎ গ  নিড়য়া
33497 শরীয়ত র মাঃ আ ফ খান মাঃ মিহ ল  iসলাম পা ল বগম মাগন বপারী কাি বালারহাট ভদরগ

3369৯ শরীয়ত র মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ iছমাiল হােসন ধা মাসাঃ রােকয়া বগম সাi া চাiপি গাসাiর হাট
34353 শরীয়ত র সাহানা পারভীন আঃ সা ার হাoলাদার রােকয়া পারভীন ◌ুের র ের র 

দরবারশরীফ
নিড়য়া

2666৯ শরীয়ত র মাঃ আিত র রহমান মাঃ আঃ  রা াক আক মাছাঃ আফেরাজা  বগম যাগপা া চাকধ নিড়য়া
25116 শরীয়ত র মিশuর রহমান খিল র রহমান মা দা ছাট িশধল ড়া গাসাiর হাট ডা ডা
256৯৯ শরীয়ত র মা রানী িব ব চ   ম ল  পা ল রানী তারিলযা গাসাiর হাট গাসাiর হাট
289৯3 শরীয়ত র মাহা দা দিলল uি ন মিজরন নছা কািশ র ম মদার কাি শরীয়ত র সদর

24779 শরীয়ত র মাঃ িমজা র রহমান খারেশদ  ঢালী ফিজলত বগম মািঝকাি িডeমখালী ভদরগ
24751 শরীয়ত র মাঃ মিনর হােসন আ ল হােসন হাoলাদার  মাক দা বগম বােহরচর দঃচর মারীয়া ভদরগ

2৯4৯4 শরীয়ত র সা না রহমান মাঃ িব ব মা া আকিলমা বগম ণেঘাষ ধা কা পালং
33685 শরীয়ত র বাদল ম ল িবমল ম ল ভি  রানী ম ল কািশ র িহ পাড়া ম মদার কাি শরীয়ত র সদর

24442 শরীয়ত র রতন িময়া আ ল কালাম ল ার মান রা বগম চর মিহষাখালী িডeমখালী ভদরগ
29728 শরীয়ত র আিরফা আ ারী আলতাফ বপারী আসমা  বগম দাসা া দাসা া শরীয়ত র সদর

33717 শরীয়ত র eসeম িলটন মাঃ সকা ার আলী শরীফ জি লা খা ন নগর নগর নিড়য়া
21145 শরীয়ত র মাঃ আিক ল  iসলাম মাঃ আ ল  হােসন মা া রিহমা বগম মিহষকাি  গাসাiরহাট গাসাiর হাট
32899 শরীয়ত র আাসা ামান রানা মাঃ আ ল  কালাম আজাদ সালমা আ ার লসার শরীয়ত র 

সদর
শরীয়ত র সদর

23448 শরীয়ত র সয়দ তােয়ফা তাহািসফ া সয়দ  মিতuর রহমান তােহরা বগম দি ণ আটং িড়রহাট শরীয়ত র
2481৯ শরীয়ত র শহী ল  iসলাম মাঃ iu প মা ববর মমতাজ বগম হািনফ বপারীর 

কাি
গরীেবর চর গাসাiর হাট

29821 শরীয়ত র মাঃ সা াম হােসন মাঃ িমলন িময়া ফিরদা  বগম বােহরচর মেডর হাট ডা ডা
2351৯ শরীয়ত র আসমা আ ার িরভা শাহজাহান হাoলাদার হাসেন আরা পালং শরীয়ত র শরীয়ত র
22849 শরীয়ত র আঃ কােদর আঃ জববার নসী মেহরজান ব ছািববশপাড়া জািজরা
22267 শরীয়ত র মােজদা খা ন আহ দ আলী মা া মমতাজ বগম বালাকাি বালারহাট ভদরগ
2৯942 শরীয়ত র শাহী র আ ার মিহu ীন ম ল নাজমা বগম শিনকাি চরভাগা সিখ র
27471 শরীয়ত র মাসাঃ মাক দা আ ার মাঃ জাহা ীর মা া চােমলী বগম জয়নগর জািজরা জািজরা
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

32183 শরীয়ত র আিছয়া আ ার মাঃ গালাম মা ফা ম য়ারা খানম হাoলাদার কাি জািজরা জািজরা
27637 শরীয়ত র মা মা আ ার মােজদ িময়া শািহদা িব হাজীপাড়া কাদাল র গাসাiর হাট
32797 শরীয়ত র মাঃ মাহ ল  হক মঃ জিসজল হক আর মা হিরয়াশা জািজরা জািজরা
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