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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

33886 গাজী র গালাম মা ফা  আ ল বারী রিহমা খা ন িনজমাoনা িনজমাoনা র
21449 গাজী র মাঃ শাহতাজ মাহ দ মাঃ শিহদ u াহ তাছিলমা বগম িখরা িখরা কাপািসয়া
21557 গাজী র মাঃ মন ল iসলাম ত আকতা ল iসলাম মাছাঃ মেনায়ারা বগম নােশরা তারাগ  বাজার কাপািসয়া

2175৯ গাজী র মাঃ ফজ ল হক মাঃ iয়ািছন িময়া ফিরদা বগম দাফা পি মপাড়া িনশাতনগর টংগী

29533 গাজী র শাম াহার ছাi র রহমান িদলারা বািড় নং-6 টিকপাড়া জয়েদব র
23274 গাজী র ফািরয়া আ ার িব আঃ রিশদ ঞঁা দেলায়ারা বগম িখরা িখরা কাপািসয়া
21793 গাজী র মাঃ মিন ামান মাঃ হািনফ uি ন ত িফয়া বগম চকবড়হর আমরাiদ 

বাজার
কাপািসয়া

2৯722 গাজী র মাঃ আিন র রহমান মাঃ আ ল হািমজ মাছাঃ আিনছা বগম তারাগ রাণীগ কাপািসয়া
24185 গাজী র আহা দ u াহ মাঃ iয়ার uি ন জ রা বগম কােথারা সালনা বাজার সদর
25914 গাজী র মাঃ জািহ ল iসলাম মাঃ আঃ খােলক মাছাঃ স রা খা ন িভ পাড়া িসংহ কাপািসয়া
25746 গাজী র মাঃ রায়হান আল হািবব মাঃ হািব র রহমান মাছাঃ রহানা পারভীন রাজারাম র ভাoয়াল 

রাজাবািড়
র

2৯479 গাজী র মাঃ রািক ল iসলাম আব ল মা ান রােকয়া লতানা নেরা ম র নেরা ম র কাপািসয়া
31872 গাজী র বলােয়ত হােসন আলফাজ uি ন সািফয়া বগম ব িলয়া গাজী র সদর
24668 গাজী র শরীফ হােসন মাঃ িসরাজ uি ন ফােতমা খা ন নারায়ন র ভাoয়াল 

নারায়ন র
র

2448৯ গাজী র মাঃ মন ল হাসান মাঃ আিন র রহমান মিরয়ম বগম i-47 গায়াল 
বাথান

গায়ালবাথান কািলয়াৈকর

2৯771 গাজী র র আলম আ র রহমান সানা ভা রিশদ র বড়েগািব র কািলয়াৈকর
33912 গাজী র মাঃ আজাদ িময়া আ র রিশদ মাছাঃ আয়শা বগম eফ 37/21, 

সিফ র u র পাড়া
সিফ র কািলয়াৈকর

3138৯ গাজী র মাঃ রা  সরকার ত হায়দার আলী সরকার মাছাঃ আকিলমা বগম বড়েদoড়া(পরান 
ম েলর টক)

িনশাতনগর টংগী

25436 গাজী র মাঃ আ র রহমান মাঃ লাকমান িসকদার জয় ন বগম পলেজাড়া আড়াiগ কািলয়াৈকর
32179 গাজী র মাঃ গাu ল আযম(িমলন) মাঃ আেনায়ার হােসন মাছাঃ গেলমান বগম খাড়াiদ, জান-

13, oয়াড-51
হায়দরাবাদ 
মা াসা

গাজী র সদর

23387 গাজী র কিহ র আ ার মাঃ মাসেলম uি ন সানা ভা সা া র লবািড়য়া কািলয়াৈকর
22857 গাজী র মাহা দ আল-মা ন শখ মাহা দ শাহাব uি ন শখ মেনায়ারা বগম নয়ানগর ভরারচালা কাপািসয়া
32867 গাজী র মাঃ রািক ল iসলাম মাঃ জ ল iসলাম মাসাঃ রােশদা বগম কিড়হাতা i িরয়া কাপািসয়া
33724 গাজী র িবথী আ ার আব র রিশদ সিলনা আ ার চৗকার চালা ভরারচালা কাপািসয়া
28283 গাজী র মাঃ ল iসলাম মাঃ িছি ক আক র জাহান ক য়াব বীর uজলী কাপািসয়া
26৯97 গাজী র নাi লতানা আব ল লিতফ সিলনা বগম কিড়হাতা i িরয়া কাপািসয়া
27৯45 গাজী র রনাহার মাঃ র হােসন িবলিকস বগম পাঠানেটক বম  বাজার র
2৯831 গাজী র মন চ  দবনাথ েদব চ  দবনাথ িববা রাণী দবনাথ চা না চা না চৗরা া সদর

23৯৯4 গাজী র মাহা দ সাহরাব হােসন ত আ ল বােতন মাসাঃ খােদজা বগম ঘাগ য়া চালা ঘাগ য়া চালা কাপািসয়া
22634 গাজী র মাহা দ মিহuি ন আঃ মিজদ হািসনা বগম 243, শের-i-

বাংলা রাড
ম  আিরচ র, 
নগর

টংগী

33594 গাজী র শাহনাজ আ ার মাঃ oয়ােজ ল হক সািহদা বগম চা না চা না চৗরা া সদর

29725 গাজী র িমজা র রহমান মাঃ িসরাজ uি ন মাসাঃ আেনায়ারা বগম নেরা ম র নেরা ম র কাপািসয়া
21556 গাজী র মাছাঃ রািজনা খা ন শখ মাঃ ছাকার আলী মাছাঃ আিমনা বগম eফ-391 বাiমাiল সদর সদর

23৯67 গাজী র ফরেদৗিস বগম ত সািদ র রহমান গালনাহার বগম জাংগািলয়া আিদ 
জাংগািলয়া

কালীগ

23251 গাজী র মাঃ সৗিম র রহমান মাঃ সাi র রহমান জাহানারা বগম ল ী রা জয়েদব র সদর
2৯2৯8 গাজী র oবায় র রহমান আ ল হাi ল া ন নছা রাম র িপেরাজ র কাপািসয়া
27৯82 গাজী র মাঃ iকবাল হােসন ত মাঃ আকরাম হােসন ন নাহার বগম সাফাi কাপািসয়া কাপািসয়া
31793 গাজী র জন িসকদার আ ল লিতফ িসকদার িমেসস সাভা 263,মাধব র ম ল 

পাড়া
িবেকeসিপ, 
িজরাণী

জয়েদব র

24৯45 গাজী র মাঃ িমজা র রহমান মাঃ আ ল আলীম মাছাঃ িফয়া খা ন শাি বাগ, িশ লতলী িবoeফ সদর

29923 গাজী র মাঃ মন মাড়ল মাঃ i ত আলী মাড়ল শাহনাজ পারভীন িচনা খিনয়া ভাoয়াল 
রাজাবািড়

র

28837 গাজী র জা াত ফজ ল হক জাহানারা হক দরদিরয়া েল র কাপািসয়া
34375 গাজী র মাঃ খায় ল iসলাম মাঃ মমেরজ আলী জ রা বগম টিকবািড় চান র আড়াiগ কািলয়াৈকর
28492 গাজী র শরীফ আল আিমন মাঃ আ র রা াক ৎ ননাহার ৯5/5, ছাটেদoড়া গাজী র সদর
22৯37 গাজী র আেয়শা আ ার মাঃ আ স সাবহান আিছয়া খা ন সানা য়া তরগ o কাপািসয়া
24৯3৯ গাজী র সািদয়া লতানা িসরাজ uি ন সােজদা বগম তরগo তরগo কাপািসয়া
343৯৯ গাজী র মিন ামান সাi ামান মিরয়ম বগম টিপর বািড় টংরা র
2777৯ গাজী র আ ল কালাম iি ছ আলী আেমনা খা ন ক য়াব বীর uজলী কাপািসয়া
31৯6৯ গাজী র শাহা আলম সােবদ আলী হােজরা খা ন 86, তরৎপাড়া ধীরা ম সদর
2194৯ গাজী র মাঃ বাদল হােসন মাঃ iয়াজ uি ন িবলিকস আ ার কােথারা সালনা বাজার সদর
34465 গাজী র মাঃ সাi ল iসলাম মাঃ লািবব uি ন হােজরা খানম বাহা র র দoয়াiর 

বাজার
কািলয়াৈকর

24867 গাজী র মাঃ আলী আজম মাঃ আমজাদ হাসাiন আিনছা বগম আমরাi আমরাiদ কাপািসয়া
28254 গাজী র মাহ ল হাসান সাiন আহেমদ মিরয়ম বগম 44/9 ছাট দoড়া গাজী র সদর

26৯55 গাজী র i ািহম খিলল আ র রিশদ ফিজলা বগম মঘ িব হাজরাবাদ সদর
22146 গাজী র শরৎ চ  দাস হীরা লাল দাস ত কানন বালা দাস চাপাiর কািলয়াৈকর কািলয়াৈকর
2915৯ গাজী র শািহন লতানা আ ল হােসম ফােতমা আ ার রােয়দ রােয়দ কাপািসয়া
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281৯2 গাজী র ক ানী রাণী দ a ন চ  দ মি কা রাণী দ বড়গo সাoরাiদ 
বাজার

কালীগ

34531 গাজী র মাঃ সিলম সাহাগ মাঃ রজব আলী জাহানারা বগম টাকনগর টাক নয়ন 
বাজার

কাপািসয়া

29121 গাজী র মাঃ সাi ল iসলাম ফরািজ মাঃ ল iসলাম ফরাজী িমনারা বগম চ ালহাতা আড়ালবাজার কাপািসয়া
22341 গাজী র জয়  রায় েমশ রায় শফালী রায় বড়গ o সাoরাiদ 

বাজার
কালীগ

28123 গাজী র িশuলী আ ার বাদশা িময়া জাহানারা বগম চতর নয়াপাড়া ি oeফ সদর
24184 গাজী র রািজয়া লতানা মাঃ আ ল হােসন আেনায়ারা বগম u র িহজলতলী কািলয়াৈকর কািলয়াৈকর
29169 গাজী র মা আ ার মাঃ হদােয়ত u াহ আর  আ ার কােথারা সালনা বাজার সদর
315৯3 গাজী র মাঃ মিনর হােসন মাঃ নািজম uি ন আেমলা খা ন কােথারা সালনা বাজার সদর
28744 গাজী র মাঃ গালাম মা ািসর ভ মাঃ গালাম মা ফা মাসাঃ সােহদা পারভীন ব িলয়া জয়েদব র সদর
31293 গাজী র আকিলমা আ ার মাঃ আঃ আলীম হািসনা আ ার ছাট দoরা জয়েদব র সদর
26858 গাজী র র আহেমদ ত সাহাজ uি ন রজাহান টকনগপাড়া চা না সদর
2৯265 গাজী র হািলমা মাঃ হােছন আলী মেনায়ারা জালারপাড় কাuলিতয়া সদর
31754 গাজী র মাঃ মন িময়া মাঃ আঃ মাতােলব হাছনা হনা বাৈড়গo রানীগ  বাজার কাপািসয়া

24461 গাজী র মিজনা বগম মিজ র রহমান রজাহান বগম বািরষাব নেরা ম র কাপািসয়া
21188 গাজী র মাহ দা আ ার আ ল হা ান রজাহান আশা র নহা বাজার কািলয়াৈকর
25548 গাজী র ৎফা লতানা মাঃ আ াম হােসন ফােতমা বগম নেরা ম র নেরা ম র কাপািসয়া
22621 গাজী র মাঃ ফির ামান মাঃ নািজম uি ন হাসনারা খা ন 633/2, ব ধীরা ম ধীরা ম সদর

32673 গাজী র মাঃ আিসফ হাসাiন মাঃ িসরা ল iসলাম মমতাজ বগম দoয়াiর দoয়াiর 
বাজার

কািলয়াৈকর

291৯7 গাজী র শািকল আহেমদ রাহাজ uি ন সিখনা বগম 563/22, চতর 
দি ণ(শাি বাগ)

িবoeফ সদর

2৯৯57 গাজী র জািহদ আক গালাম মা ফা আফ জা আ ার কণ র গািসংগা র
217৯4 গাজী র মাঃ i ািহম মাঃ হযরত আলী হাসনারা বগম চর আলীনগর সনমািনয়া কাপািসয়া
2৯259 গাজী র মাঃ দেলায়ার হােসন মাঃ আ ল ছা ার রজাহান কােথারা সালনা বাজার সদর
315৯6 গাজী র মাঃ রা  িময়া মাঃ জ ল iসলাম মাছাঃ শাম াহার বগম সলারগািত iসলাম র টংগী
33467 গাজী র মাঃ আঃ আuয়াল মাঃ শাহজাহান আলী মমতাজ বগম চরবহর সাতখামাiর র
26475 গাজী র িশuলী আ ার মাঃ iu ছ আলী সােজদা বগম বলধা কালনী সদর
29৯9৯ গাজী র হািদuল iসলাম মাiন uি ন সরকার দােলনা বগম আনজাব ম য়া কাপািসয়া
261৯8 গাজী র তাপসী রােবয়া মাঃ শফােয়ত হােসন িবলিকস ফােতমা i-7৯/3 ব দা 4নং জান সদর
32791 গাজী র মাঃ আসা ামান মাঃ মগরব আলী মাছাঃ আেলয়া খা ন বা াহা র র
29917 গাজী র প ব ম ল ত পেরশ ম ল aিনতা ম ল ধরপাড়া বাiল সদর
23727 গাজী র মাঃ সােহল রানা মাঃ হযরত আলী ধা জাহানারা বগম তিলহা তিলহা র
23428 গাজী র নাজমা আ ার মাঃ আশাদ খ ন রoশন আরা 9/26, ছাট দoরা সদর
33984 গাজী র আসমা িসি কা আ  বকর িসি ক আফ জা বগম হািতয়ার ( মাড়ল 

পাড়া)
ি oeফ সদর

29299 গাজী র মাঃ মিন ামান মাঃ আব ল লিতফ মেনায়ারা বগম রাদ র সাক র কািলয়াৈকর
2551৯ গাজী র uে  ল ম মমতাজ uি ন আহা দ ফিজলা বগম তরগo তরগo কাপািসয়া
31794 গাজী র ম  চ  বমন ের  নাথ বমন কনকা রাণী নাি য়া সাং ন বা া র
25251 গাজী র সালমা আ াহ হল বাকী শাহনাজ পারভীন লিতফ র তালতলাবাজার র

29338 গাজী র জা া ল ফরেদৗস মাঃ মিনর হােসন হািসনা বগম চরবহর সাতখামাiর র
31529 গাজী র মাঃ নাজ ল iসলাম আ ল মা ান মাহ দা বগম হািড়নাল 232 গাজী র সদর
28239 গাজী র আ াহ আল মা ন আ ল মাতেলব িময়া আয়শা আ ার চকপাড়া মাoনা র
22743 গাজী র ফা ক মাহ দ আঃ বােতন ফরাজী জাহানারা বগম চ ালহাতা আড়ালবাজার কাপািসয়া
21৯9৯ গাজী র িরনা আ ার র আহেমদ মিরয়াম টকনগপাড়া চা না সদর
239৯8 গাজী র মাঃ গালাম মoলা মাঃ গাজীuর রহমান মাছাঃ জাহানারা খা ন িব-26, হিরনহা ব চা রা কািলয়াৈকর
25921 গাজী র মাঃ জািহ ল iসলাম মাঃ হা ন aর রিশদ িফয়া খা ন িনজমাoনা িনজমাoনা র
28299 গাজী র িশিরন লতানা আ স সালাম আক মমতাজ বগম সাহাগ র সাহাগ র কাপািসয়া
311৯2 গাজী র খঃ হাদী uজ জামান খঃ িসি ক হাসাiন খঃ হােজরা খা ন টিকবািড় চ ন র আড়iগ কািলয়াৈকর
22528 গাজী র মাঃ আ স স র মাঃ বিছর uি ন মাছাঃ আকিলমা বগম য়া চা রা কািলয়াৈকর
33223 গাজী র মাঃ জািহ ল iসলাম মাঃ হািবব u াহ ত মমতাজ বগম 97/3, মািরয়ালী গাজী র জয়েদব র
314৯8 গাজী র মাছাঃ জসিমন আ ার মাঃ আ স ছালাম সরকার মাছাঃ আকিলমা বগম সারদাগ কািশম র সদর
31272 গাজী র মাঃ জাহা ীর আলম শরীফ মাঃ মাতািলব মাছাঃ ছােলহা বগম িখরা িখরা কাপািসয়া
27436 গাজী র মাঃ সাম ল আলম মাঃ মাহ ল আলম সােজদা খা ন মশন খােমর কাপািসয়া
22463 গাজী র মাঃ শাহদাৎ হােসন ত রহম আলী ত ছােলহা বগম বলধা কালনী সদর
33৯26 গাজী র শখ আহা র রহমান শখ oয়াহী র রহমান রািজয়া বগম রাবািড় কািশম র
32316 গাজী র মাঃ মাহ  আলম মাঃ ক  বপারী িমেসস সাহাগী বগম ঢালেজাড়া আড়াiগ কািলয়াৈকর
2465৯ গাজী র হািম র রহমান ফরহাদ িময়া হািমদা সিফ র ব পাড়া 

i-6/2
সিফ র কািলয়াৈকর

2৯৯81 গাজী র মাঃ আ  জার রহমান মাঃ iিলয়াস হােসন ৎ ে ছা ঘানিচয়া ঘানিচয়া কাপািসয়া
29৯48 গাজী র খ কার নািহদ হােসন খ কার আ ল হােসন খ কার াহার জ-2৯3/2, 

নiসপাড়া
গাজী র জয়েদব র

24135 গাজী র জিলল খান মাঃ ম আলী খান ফিরদা খা ন হাiলেজাড় েল র কাপািসয়া
23৯75 গাজী র মাঃ eনা ল হক মাঃ হােতম আলী সরকার মাছাঃ জাসনা খা ন চা বাগান চা বাগান কািলয়াৈকর
31882 গাজী র মাঃ শখ ফিরদ ত আ ল কােদর aিহদা বগম পি ম চতর িবoeফ সদর
247৯2 গাজী র নাজ ল হক iসমাiল দিজ সােজদা বগম জামাল র ভাoয়াল 

জামাল র
কালীগ

27265 গাজী র মা ম িব াহ মিনর uি ন মােজদা আ ার সামা র গাজী র সদর
28267 গাজী র মাছাঃ ফােতমা খা ন মাঃ সাi ল iসলাম সাiদা নাছিরন aিভযান279, র 

মাহ দ রাড
আuচ পাড়া, 
িনশাতনগর

টংগী
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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

29223 গাজী র জা া ল ফরেদৗস স া মাঃ আ স সালাম তা কদার পারভীন বগম 34নং oয়াড পাড়াবািড় বেশ র িব

23567 গাজী র সাথী আ র রব সিলনা বগম িব র কামারগ o কাপািসয়া
2৯455 গাজী র মাহা দ শাহাদাত হাসাiন ত মাহা দ আ  সাঈদ রিজয়া আ ার ব চা না গাজী র জয়েদব র
33112 গাজী র তাহিমনা আ ার মাঃ আ ল বাশার িসি ক িমজা রজাহান আ ার টংলাবািড় কািলয়াৈকর কািলয়াৈকর
23136 গাজী র আসমা আহেমদ আলী আহেমদ ন নাহার নাগা বেশ র িব সদর
33653 গাজী র মাঃ িমনহাজ uি ন ত নািছর uি ন ছােলহা বoয়া িশিরর চালা ভবানী র সদর
3244৯ গাজী র ল ম আ ার মাঃ বািছর uি ন রােবয়া খা ন লাiদ টংরা র
32824 গাজী র সিখনা আ ার‘ র আলী ফােতমা বগম 5৯8, ব ধীরা ম ধীরা ম সদর
29355 গাজী র মাঃ আেনায়ার হােসন মাঃ নিছর uি ন লমিত বগম যাগীতলা ি eআরআi সদর
26158 গাজী র মাঃ মাশাররফ হাসাiন রা মাঃ আ ল মাতািলব আেলয়া আ ার 255/ক, সাম র গাজী র সদর
26122 গাজী র মাঃ সাহাগ রানা মাঃ iি স আলী মাছাঃ িফয়া বগম ভবানী র ভবানী র সদর
29645 গাজী র মাঃ ফারহান আক মাঃ শাহজাহান ফরেদৗসী দি ণগ o  আড়ালবাজার কাপািসয়া

29671 গাজী র বাদল িময়া ত iমরান হােসন িবমলা জাঝর জাতীয় 
িব িব ালয়

সদর

25586 গাজী র মাঃ রিফ ল iসলাম মাঃ বােরক আলী শখ মাছাঃ িফয়া বগম বেহরার চালা িগলােবড়াiদ র
24762 গাজী র মাঃ ম আলী মাঃ লতান uি ন a ফা বগম চরবা য়া িসং য়া কাপািসয়া
32882 গাজী র তাপ গাপ কাশ চ  গাপ পা ল গাপ সা া র বিলয়াদী কািলয়াৈকর
22429 গাজী র মাঃ সাহা র রহমান মাঃ আ  বকর িসি ক মাছাঃ মেনায়ারা খা ন u র রাজনগর রা ামা য়া কািলগ
28983 গাজী র রামান শরীফ দেলায়ার হােসন মািজয়া বগম খলাপাড়া দি ণবাগ কািলগ
33198 গাজী র িম ন চ বত মার চ বত িতভা চ বত ছাট কেয়র বাiল সদর
21378 গাজী র ফা ক ফাহিমক সাগর ত আ ল ক ছ ত ফােতমা বগম 365/3য় কিব 

জিসম uি ন রাড 
পাগার

নগর টংগী

29183 গাজী র মা ািকমা িমিল জালাল আহেমদ রাiয়া বগম চকপাড়া মাoনা র
23৯32 গাজী র মাহ ব হাছান মাঃ মক ল হােসন হািফজা খা ন বলিদয়া কাoরাiদ র
2৯95৯ গাজী র মাঃ আ াহ আল হজাজ ত আ ল হাi হনা বoয়া ম পাড়া জাতীয় 

িব িব ালয়
সদর

21419 গাজী র ফােতমা আ ার আেবদ আলী রােবয়া আ ার চা না চা না সদর
22418 গাজী র মাঃ মাশারফ হােসন ত আঃ রিফক মােশদা বগম িশিরর চালা ভবানী র জয়েদব র
28648 গাজী র ফাহিমদা আ ার আঃ মা ান জাসনা বামনগ o ভাoয়াল 

রাজাবািড়
র

21235 গাজী র মাঃ জন িশকদার আ ল লিতফ িসকদার িমেসস শাভা 263 মাধব র 
ম ল পাড়া

িবেকeসিপ 
িজরানী

জয়েদব র

29933 গাজী র র মাহা দ ত মিফজ uি ন মাছাঃ রজাহান বগম ঈ র র দি ণবাগ কািলগ
288৯8 গাজী র মা র রিশদ মাঃ তারা িময়া আকিলমা বগম কিড়হাতা i িরয়া কাপািসয়া
28599 গাজী র রািকব হাসান i ছ আলী রখা কািলয়াৈকর কািলয়াৈকর কািলয়াৈকর
29296 গাজী র মাঃ আলমগীর হােসন মাঃ শাহজাহান আলী মাছাঃ জােহদা খা ন য়া সাতাiশ টংগী
29948 গাজী র মাঃ হািফ র রহমান মাঃ আ ল জিলল হািফজা বগম u র সালনা iপসা সদর
26487 গাজী র মাঃ নাজ ল হক মাঃ আরেশদ আলী মাছাঃ নাজমা খা ন u র িবলাস র সদর সদর
2৯617 গাজী র মাসাঃ রবা আ ার মাঃ আ ল মা ান হাoলাদার িমেসস আেমনা বগম দ পাড়া iসলাম র টংগী

33841 গাজী র রােশ ল আলম শিফ ল আলম কাম হার চরিনল ী চরিনল ী কাপািসয়া
25418 গাজী র িজ া ন নাহার আ ল হােসন আক হেলনা খা ন িখরা িখরা কাপািসয়া
23911 গাজী র uদয় চ  ভৗিমক মাখন চ  ভৗিমক মিত চ  ভৗিমক সাড়ল বাiল সদর
32269 গাজী র iমরান হাসাiন মাহা দ আ ল মােলক শািহদা খা ন ি য়া কালনী সদর
28311 গাজী র মাঃ মা ন হােসন মাঃ নজ ল iসলাম মাসাঃ হনা বগম 66,হাজীবাগ 

( ভাড়া)
গাজী র সদর

2823৯ গাজী র মাঃ আ ল হােসন মাঃ আ ল আলী রািজয়া বগম জালারপাড় কাuলিতয়া সদর
33234 গাজী র মাঃ হা ন-aর-রিশদ মাঃ আঃ মাতােলব হােছনা বগম গলদা পাড়া হয়েদব র র
25241 গাজী র আফেরাজা জা াত মাঃ aিহদ সরদার িশিরয়া বগম পা র পা র কাপািসয়া
25777 গাজী র মাঃ রােশ ল iসলাম মিজবর রহমান রােফজা বগম চা রা গাছা সদর
28132 গাজী র দেলায়ার হােসন তািমজী মাঃ জাকািরয়া ত মাছাঃ দােলায়ারা খা ন সাহািদয়া বরমী বাজার র
27262 গাজী র মাঃ সািজব uি ন মাঃ হািফ র রহমান মাছাঃ রািশদা খ ন কাতলামারা মিন র ভবানী র সদর

2৯626 গাজী র মন িময়া মাঃ জয়নাল আেবদীন হােজরা খা ন 255/5 ফিকর ফা  
শাহ রাড, গাজী রা

eরশাদনগর টংগী

24362 গাজী র তািনয়া আ ার মাঃ আতা াহ শািহদা বগম বাঘলবািড় বেশ র িব সদর
21৯39 গাজী র u ম িব াস িবের নাথ িব াস ব ল রানী িব াস চাপাiর কািলয়াৈকর কািলয়াৈকর
28248 গাজী র শারিমন আ ার শহর আলী িফয়া বগম 26৯/3, ছাট দoড়া গাজী র সদর

23119 গাজী র র ঘাষ নাল চ  দ িনমলা ঘাষ কািশম র কািশম র সদর
25495 গাজী র শমিজদা আ ার মাঃ আ ল কিরম মাসাঃ িফয়া খা ন দি ণসালনা সালনা বাজার সদর
34562 গাজী র কািনজ ফােতমা কয়া মাঃ শাহজালাল মাছাঃ আফেরাজা iসলাম রীনা িহজলহা বাড়iপাড়া কািলয়াৈকর
24434 গাজী র মাঃ দেলায়ার হােসন ত আফসার uি ন বা  বগম ঢালেজাড়া আড়াiগ কািলয়াৈকর
33771 গাজী র ডিল আ ার ত আ র রা াক আেনায়ারা বগম গায়ালবাথান গায়ালবাথান কািলয়াৈকর
2987৯ গাজী র আিরফ হােসন আলী আকবর হাসেন আরা রােয়দ রােয়দ কাপািসয়া
21538 গাজী র মাঃ আিজ ল iসলাম মাঃ নজ ল iসলাম আিজ ন নাহার eফ 85/2 u র রাজবািড় জয়েদব র

33829 গাজী র মাঃ শিফ ল iসলাম ত iনতাজ আলী রািজয়া বগম চা না চা না চৗরা া জয়েদব র

22895 গাজী র সােদ র রহমান মাঃ হা ন aর রিশদ মাসাঃ সােজবা বগম যাগীতলা িবআরআরআi সদর
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

2৯151 গাজী র মাঃ মনজ ল আলম মাঃ িসি র রহমান মমতাজ বগম যাগীতলা ি আরআরআi সদর

2661৯ গাজী র মা দ িময়া আিম ল হক িফয়া বগম মীরজানগর (ফিকর 
বািড়)

মীরজানগর কাপািসয়া

27৯33 গাজী র মাঃ জাকািরয়া মাঃ আিন র রহমান মিরয়ম বগম র i-47, গায়াল 
বাথান

কািলয়াৈকর কািলয়াৈকর

27726 গাজী র বা ল হাসাiন আ ল মিজদ পারভীন আ ার লাiদ টংরা র
32784 গাজী র মাঃ মিনর হােসন ত i ািহম িময়া আেমনা খা ন বকসাহরা টংরা র
22৯45 গাজী র মাঃ হা ন-aর-রিশদ মাঃ আ ল গ র হাসেন আরা বগম বলাবহ শাহবাজ র কািলয়াৈকর
28322 গাজী র শরী ল iসলাম মাঃ লাকমান বারহানা খানম লগo সা ানপাড়া কালীগ
212৯4 গাজী র শাম াহার মাঃ ছাi র রহমান িদলারা 16, টিকপাড়া গাজী র সদর
284৯9 গাজী র e িব মাকাে ল আহেমদ মাঃ ল আিমন রজাহান বগম পি ম িলয়া 

(ছায়াত -479)
েয়ট সদর

22945 গাজী র মাঃ মা ন িময়া মাঃ শাহজাহান িময়া মাছাঃ রজাহান বগম 46/িস, যাগীতলা গাজী র সদর
24217 গাজী র রাকসানা আ ার হ দ জিহ ল iসলাম রেহনা বগম বা য়া বা য়া কাপািসয়া
22447 গাজী র নািছম আহে দ মাঃ আ স ছা ার মাছাঃ হাসেনয়ারা বগম বাের া 

(দি ণপাড়া)
কািশম র জয়েদব র

27476 গাজী র মা নিছর িব াহ মহিসন িসকদার জােবদা খা ন বৗ া আদী 
জাংগািলয়া

কালীগ

3419৯ গাজী র মাঃ আির র রহমান মাঃ রিমজ uি ন মাসাঃ আয়শা আ ার িব র কামারগ o কাপািসয়া
33318 গাজী র মাঃ রমজান আলী মাঃ মাফা ল হােসন বাহারজান আ ার চা না চা না চৗরা া জয়েদব র

34191 গাজী র র রহমান িসি র রহমান র য়ারা বগম দশীপাড়া সালনা বাজার সদর
213৯6 গাজী র মাiয়া লতানা মাঃ মাতাহার সরদার মেনায়ারা পারভীন 243/4, নায়াগo সদর
23৯68 গাজী র মাঃ সােরায়ার হাসাiন মাঃ সােলমান জ রা খা ন পাড়াবািড়( বপাড়া) বেশ র িব সদর

2513৯ গাজী র ৎ ন নাহার ত মাঃ িজয়াuল হক ত জিমলা খা ন লিতফ র লিতফ র র
22524 গাজী র মাঃ েবল হােসন মাঃ ফজ ল হক ছােলহা বগম গায়ালবাথান গায়ালবাথান কািলয়াৈকর
23142 গাজী র কাম াহার আঃ রuফ খাi ন নাহার বামনগo ভাoয়াল 

রাজাবািড়
র

26982 গাজী র তািনয়া লতানা মাঃ আ ল হােশম হেলনা বগম চরিনল ী চরিনল ী কাপািসয়া
2৯314 টাংগাiল মাঃ মািফ র রহমান ত ফজ র রহমান মাসাঃ হািমদা বগম িনি র দি য়ার  নাগর র
33794 টাংগাiল মাঃ শামীম আলম মা ন মাঃ হাসমত আলী শফালী বগম দাi া রামপাল িব াৈফর সদর
21৯3৯ টাংগাiল মাঃ হা ন aর রিশদ মাঃ িনজাম uি ন হািলমা বগম প চ কড়ী প চ করী ঘাটাiল
27৯56 টাংগাiল মাঃ আেনায়ার হােসন মাঃ সাহরাব আলী ছােলহা বগম মিনদহ জািহদগ ঘাটাiল
24749 টাংগাiল আকিলমা আ ার নoেশর আজাদ আেয়শা বগম ব ািশ গাহাiল বািড় িমজা র

26938 টাংগাiল মাঃ সাগর তা কদার মাঃ আঃ কিরম তা কদার িলিল বগম  য়া নািলমা কািলহািত
21৯99 টাংগাiল মাঃ oয়ািহ ল iসলাম মাহাঃ oয়ােজদ আলী জায়দা বগম িনয়ামত র হািদরা বাজার গাপাল র
29375 টাংগাiল সালাহ uি ন মাঃ মিজবর রহমান মাছাঃ  আেলয়া বগম ক য়া পািলখা কািলহািত
25224 টাংগাiল রিহ ল iসলাম খারেশদ আলম বা মিমন র আলম নগর ভয়া র
28671 টাংগাiল মাঃ আল আিমন মাঃ রজব আলী ছােলহা বগম মাiঠাiন চকৈতল দল য়ার
235৯3 টাংগাiল iকবাল হােসন খিল র রহমান ব ল বগম গ লনগর িসং িরয়া ঘাটাiল
23৯12 টাংগাiল জাহা ীর আলম ছবেদর আলী ফিজলা খা ন কিরয়া মােকারেকাল সদর
23982 টাংগাiল আিশষ তরফদার ভেব  তরফদার স া রাণী তরফদার সা য়া ভাত াম িমজা র
23717 টাংগাiল কালী দাস ব রাম সাদ ব শফালী রাণী ব নরদিহ স া কািলহািত
24395 টাংগাiল মাঃ মন র রহমান মাঃ মাহ র রহমান রজাহান বগম ব হা শাহানশাহগ সদর
2844৯ টাংগাiল মাঃ িরয়াদ হােসন মাঃ শিফ ল iসলাম লতানা বগম মমেরজ গলগ া তারাগ ঘাটাiল
26৯৯3 টাংগাiল মাঃ ামান মাঃ ৎ র রহমান িমেসস ৎ র রহমান গার কদমতলী ঘাটাiল
28923 টাংগাiল আ র রিহম তােয়ব আলী হািলমা বগম নরদিহ স া কািলহািত
25৯32 টাংগাiল মিজনা আ ার লিফকার আলী মেনায়ারা বগম িশহরাiল কােলাহা কািলহািত
26838 টাংগাiল মাঃ শাoন িময়া মাঃ ছ িময়া ফরেদৗিস বগম না াপাড়া না াপাড়া দল য়ার
23532 টাংগাiল মাঃ ছােনায়ার হাসাiন মাঃ আঃ মিজদ িময়া সািহদা u র গলা আ েহলা সদর
268৯2 টাংগাiল দীপ চ  রায় গৗরা  চ  রায় িদপালী রায় গাসাiেজায়াiর গাসাiেজায়ার সদর

2617৯ টাংগাiল কাজী জািকিরয়া মা ফা ত কাজী গারাম মা ফা কাজী জসিমন আলা বগম া ণশাসন জািহদগ ঘাটাiল
29218 টাংগাiল শিফ ল iসলাম ত আনছার আলী রিমছা বগম সা াল র ভাiষাট ধনবািড়
33392 টাংগাiল মাশারফ হােসন মাঃ জিহর uি ন মাছাঃ মমতাজ বগম বলরাম র বলরাম র য়া র
31569 টাংগাiল আর  িময়া সানা ম ল আিছয়া বগম হািতয়া স া কািলহািত
25764 টাংগাiল মাঃ আ র রিহম শখ মাঃ আ ল oয়ােহদ শখ রিহমা বগম র না ঞা র ভয়া র
27941 টাংগাiল আছমা আ ার মাঃ আ  বকর িময়া মমতাজ বগম ভাত ড়া - ভাত ড়া সদর
33671 টাংগাiল আশীষ মার ভৗিমক আন  মাহন ভৗিমক শ রী ভৗিমক ভাত াম ভাত াম িমজা র
34569 টাংগাiল রােসল িময়া বাদশা িময়া িফেরাজা বগম কানাবািড় গাপাল র গাপাল র
227৯৯ টাংগাiল মাঃ আিমর হােসন মাঃ আ ল জিলল র  বগম বহরম র বগা কািলহািত
33৯13 টাংগাiল লহাস িময়া হা ান িময়া লাiলী বগম শশধর পি গাহাiল বািড় িমজা র

24654 টাংগাiল মাঃ ফারহা ল কিবর মাঃ আ ছ ছালাম মাছাঃ ফিরদা iয়াসিমন বড়ােডামা িদ িলয়া সদর
29988 টাংগাiল শািকল রজা ছিলম uি ন জিরনা বগম চরহামজানী পটল কািলহািত
27126 টাংগাiল সৗরভ িব াস িহরালাল িব াস গীতা রাণী িব াস িবয়ারা বলদহ ঘাটাiল
23384 টাংগাiল িনশাত জাহান রিক ল হাসান খান রিহমা বগম িব াস বতকা টা াiল সদর
26758 টাংগাiল মাছাঃ আিজনা আ ার মাঃ আলমাস হাসাiন আছমা বগম হিরনােতলী ভাত ড়া ধনবািড়
25675 টাংগাiল মাহা ব ল আলম খ কার মায়া ভাবখ ভাবখ িমজা র
25886 টাংগাiল িবলিকস আফিরন মাঃ আ ল মা ান তাহিমনা বগম সয়দ র সয়দ র গাপাল র
28662 টাংগাiল মাঃ নাজ ল হক মাঃ লাল হােসন নাজমা বগম u র তারা য়া ঘাির া সদর
31616 টাংগাiল ফরেদৗস আল মা ম সালায়মান মিরয়ম বগম প চনখালী র হাট ধনবািড়
2৯7৯8 টাংগাiল মাঃ শাহী র রজা মাঃ চান িময়া িশ ী বগম তী িদ লীপাড়া তী গাপাল র
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

2589৯ টাংগাiল িমলন শাহজাহান মিরয়ম কালামািঝ গাংগাiর 
বাজার

ম র

249৯8 টাংগাiল মীর জিহ ল iসলাম ত মীর iি ছ আলী মাছাঃ ছােলহা বগম টকী পাড়া ম র ম র
28৯21 টাংগাiল মাঃ সািম ল iসলাম মাঃ আ ােহল কািফ রােকয়া বগম গাড়ান জা কী িমজা র
23385 টাংগাiল জাহা ীর জােবদ আলী িমনা লাu লা লাu লা ম র
24663 টাংগাiল মাহা দ মন িময়া মাহা দ বারহান uি ন জাহানারা বগম নগর ভ াম আটঘিড় িমজা র
22228 টাংগাiল মাঃ হািব র রহমান আ ল জিলল িব আ ার মাম র িহংগানগর দল য়ার
22325 টাংগাiল কাশ পাল আ েতাষ পাল পলানী পাল ফলদা ফলদা ভয়া র
31748 টাংগাiল সািববর মাহ দ খান লতান মাহ দ খান জয়নব বগম আড়ািলয়া কািলয়া াম ঘাটাiল
2৯218 টাংগাiল মাঃ মাশারফ হােসন মাঃ আঃ গিণ খান মেনায়ারা বগম সাiট শলা শাহী আনেহলা ঘাটাiল

31386 টাংগাiল আ ল আuয়াল ত আ  বকর িসি ক আেলয়া িনি র দি য়ার নাগর র
25661 টাংগাiল মাঃ িমজা র রহমান ত আ ল জববার শািহদা বগম গাছাবািড় কাকরাiদ ম র
32352 টাংগাiল মাঃ শািহ র iসলাম িসি কী মাঃ আফজাল হােসন িসি কী সিলনা আ ার ব িস া ক রীপাড়া কািলহািত

32116 টাংগাiল মাঃ শাহাদাত হােসন মাঃ oসমান ভারারী সােহরা খা ন িবলকয়া িব াৈফর সদর
24678 টাংগাiল শিহ ল iসলাম হযরত আলী া বগম iজবািড় মগড়া সদর
2৯38৯ টাংগাiল মাঃ তা ল iসলাম মাঃ জায়ােহর আলী মাসাঃ জােয়দা আ ার দরানীপাড়া খিলয়াজানী িমজা র
24113 টাংগাiল আঃ হা ান ল iসলাম হােমলা আিমল নির া বাজার ধনবািড়

28819 টাংগাiল িমলন আহে দ মেয়জ uি ন আেনায়ারা  বগম আিমর র রাম ্ বািড় ধনবািড়
21122 টাংগাiল মাঃ u ল হােসন মাঃ মিতয়ার রহমান হাoয়া খা ন র ল র মািমন র ঘাটাiল
27৯35 টাংগাiল মাঃ আ  সাiদ মাঃ আ ল মা ান রােকয়া বগম গানজানা ধলাপাড়া ঘাটাiল
2৯818 টাংগাiল মাঃ স জ িময়া মাঃ আতাব আলী মিরয়ম বগম রাম ্  বািড় কাকরাiদ ম র
31958 টাংগাiল শাহ-জামাল মাঃ জিহর uি ন মাছাঃ ছােহরা খা ন িবলবণ বাংড়া কািলহািত
22733 টাংগাiল a পম রায় গেনশ চ হনা কমকার ব া রায় পাড়া ব া বাজার কািলহািত
27614 টাংগাiল মাঃ তৗিহ ল iসলাম লাল মাহা দ মেনায়ারা খা ন পাজান পাজান কািলহািত
27399 টাংগাiল দীপ সরকার ঠা রদাস শলী রাণী সরকার রতন র রতন র সিখ র
28654 টাংগাiল মাঃ eনা ল হক মাঃ আহসান আলী পারভীন বগম িহংগানগর(চরপাড়া) িহংগানগর দল য়ার

25575 টাংগাiল মেনার ন ধর খেগ ণ নারায়ন ধর সাগিরকা ধর িশমলাপাড়া হমনগর গাপাল র
24487 টাংগাiল মাঃ আিজ ল হক মাঃ ল iসলাম আিলমন বগম দu র দu র কািলহািত
21924 টাংগাiল মাছাঃ কয়া আফেরাজ মাহা দ িনজাম uি ন আেলয়া বগম শাহজানী খাষ শাহজানী নাগর র
3385৯ টাংগাiল গালাম রববানী মাতােলব iঁয়া হেলনা ব েবতাল ডাiঘাট ধনবািড়
22932 টাংগাiল শামীম আলম মা ন আঃ আিজজ িময়া ত রিজয় আিজজ দoড়া ড়ািলয়া পাড়া িমজা র

2৯215 টাংগাiল মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ জিম ল iসলাম মাছাঃ হািলমা বগম মাদারজানী আলম নগর গাপাল র
22৯68 টাংগাiল মাঃ আিত র রহমান আ ল হােসম রািহমা বগম বাংড়া বাংড়া কািলহািত
33898 টাংগাiল মাঃ ফা ক হােসন মাঃ মা ন কিবর জিরনা বগম প চ কড়ী প চ করী ঘাটাiল
22169 টাংগাiল আির ামান আহা দ আলী লবাহার ব হা শাহানশাহগ সদর
32147 টাংগাiল মিফ ল iসলাম ত মিজবর রহমান রজাহান বগম (জাহানারা) পাড়াবািড় গাপাল র গাপাল র
31878 টাংগাiল শাহনাজ পারভীন মাঃ আঃ রিশদ সােজদা বগম টকী পাড়া ম র ম র
22614 টাংগাiল মাহা ল হাসান আ ল গ র মিরয়ম ভারi িনকলা য়া র
26952 টাংগাiল মাঃ আ  বকর িসি ক মাঃ আঃ খােলক আসমা বগম সমত ড় ভাiঘাট ধনবািড়
23337 টাংগাiল মিজনা আ ার ল iসলাম মমতাজ বগম আ য়া মা দ র আ য়া 

মা দ র
িমজা র

23৯73 টাংগাiল মাঃ শাoন চৗ রী মাঃ হািব র রহমান কািহ র চৗ রী ডাপনা পটল িসং িরয়া ঘাটাiল
2৯294 টাংগাiল মাঃ u ল হােসন খান ত রমজান আলী খান মাছাঃ শা া iসলাম চ য়াজানী কািজর 

পা িরয়া
নাগর র

27318 টাংগাiল স য় মার ম মদার িবমল চ  ম মদার তারা রাণী ম মদার ডহর পা িরয়া ধবিরয়া নাগর র
32827 টাংগাiল সাথী সরকার মাঃ তারা সরকার িফয়া বগম মিমন র uখািরয়া বািড় ধনবািড়

27968 টাংগাiল রিবuল আলম সাহাগ শাম ল আলম জেবদা বগম বগাজান িসং িরয়া ঘাটাiল
21৯13 টাংগাiল মাঃ র আলম মাঃ মজ  িময়া ন নাহার ডৗজানী তারাগ ঘাটাiল
29367 টাংগাiল মাঃ লতান আহেমদ মাঃ আঃ ছামাদ খান আেনায়ারা খা ন লহ ড়া রাম বািড় ধনবািড়
21337 টাংগাiল িবথী রানী সরকার েরশ চ  সরকার িপ  রানী সরকার ধনবািড় ধনবািড় ধনবািড়
34325 টাংগাiল মাঃ আ ল হা ান মাঃ মা জ আলী হােজরা বগম বড়ী পটল পটল বাজার কািলহািত
3422৯ টাংগাiল মাঃ জন iসলাম মাঃ আ ল কালাম মাছাঃ লায়লা বগম জিশহা জিশহা বাসাiল
24971 টাংগাiল আিমনা হাসান িত তা কদার মাঃ মাজহা ল হাসান 

তা কদার
ফরেদৗিস বগম গালাবািড় ঝাoয়াiল গাপাল র

28543 টাংগাiল আিন র রহমান আ ল মােজদ আেমনা বগম oমর র কা য়া সদর
29838 টাংগাiল রিবuল iসলাম iসহাক আলী রােবয়া বগম ভাড়ািরয়া চা য়া গাপাল র
22৯74 টাংগাiল হািমদা আেনায়ার হােসন হািফজা বগম বাiশকাiল চিতলা গাপাল র
2574৯ টাংগাiল ীিত লতা সরকার ত a ত সরকার গৗরী সরকার গাংেবহালী ভা া নাগর র
2৯125 টাংগাiল হােজরা মাঃ সাi ল iসলাম জিরনা বগম মালতীপাড়া আ েহলা সদর
33৯42 টাংগাiল আেনায়ার হােসন আ ল মা ান আেনায়ারা বগম চরিনকলা িনকলা য়া র
22973 টাংগাiল মাঃ আ ল মােজদ িময়া মাঃ মাখেল র রহমান রাশনা বগম গািব র য়া য়া র
31218 টাংগাiল মাঃ মিন ল iসলাম মাঃ িলটন কিবর মেনায়ারা বগম গড়ািসন না াপাড়া দল য়ার
29682 টাংগাiল আরমান হােসন মাঃ মাতােলব হােসন িরিজয়া খা ন া ীপাড়া পা য়া নাগর র
26236 টাংগাiল মাঃ সাখাoয়াত কিবর মাঃ শাম ল হক শাম াহার টংরী ম র ম র
2৯774 টাংগাiল তানভীন আ ার মাঃ দেলায়ার হােসন লাল আফেরাজা বগম কেরর বতকা মীেরর বতকা সদর

25383 টাংগাiল রনিজৎ চ  িব াস জীেত  চ  িব াস িমলা রাণী িব াস বাংড়া বাংড়া কািলহািত
22375 টাংগাiল মাঃ আলমগীর হােসন মাঃ আববাস আলী আেলয়া বগম পি ম পা য়া িড পা য়া ঘাটাiল
23574 টাংগাiল আ র রিহম আ র রিশদ রিহমা বগম মাহাদাস ব য়া ম র
31739 টাংগাiল মাঃ রােশ ামান মাঃ iি স আলী আফেরাজা বগম ি  কামারপাড়া ি  বাজার ধনবািড়
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

21319 টাংগাiল িরপন িময়া মাঃ ল মাiয়া বগম নলেছাপা প চ করী ঘাটাiল
269৯3 টাংগাiল eস eম াহার eস eম ল iসলাম শাহানাজ বগম ছা ারকাি সয়দ র গাপাল র
3374৯ টাংগাiল িনপা আ ার মাঃ সা ার লাiলী বগম বকড়া বকড়া নাগর র
25229 টাংগাiল মাঃ শিফ ল iসলাম মাঃ iu ছ আলী জায়মন নছা তালতলা লাহানী সাগর 

িদঘী
ঘাটাiল

31৯91 টাংগাiল শিফ ল iসলাম আ ল কােদর রিমছা বগম চরিশমলা সয়দ র গাপাল র
3296৯ টাংগাiল মাঃ নাজ ল হক মাঃ আরেশদ আলী হাসনা বগম মাহাদাস বা েদববািড় ম র
25956 টাংগাiল মাঃ কিবর হােসন মাঃ আিমর আলী লাiলী বগম জয়নগর আলম নগর গাপাল র
32174 টাংগাiল আিন র রহমান স র uি ন আনয়ারা বগম মাহাদাস বা েদববািড় ম র
33135 টাংগাiল মাঃ লাভ  িময়া মাঃ তাফা ল হাসা্iন সােলহা কাল ি য়া মঘনা বাজার নাগর র
21886 টাংগাiল মিন ামান লাল মা দ মমতাজ জাত িব র ব িরয়া গাপাল র
27928 টাংগাiল মা ফা কামাল দরাজ আলী হােজরা বগম ব িস া ক রীপাড়া কািলহািত
33935 টাংগাiল আ াহ আল মা ন ত িসরা ল iসলাম মাছাঃ হাoয়া খা ন ফিকর পাড়া যা র য়া র
317৯8 টাংগাiল মািনক চ  চ ত গেনশ চ  চ িবমলা চ  চ বািনবািড় িড-পা িরয়া ঘাটাiল
2437৯ টাংগাiল মাঃ আিম ল iসলাম মাঃ আঃ কিরম মােজদা বগম বদলীআটা বদলীআটা 

বাজার
ধনবািড়

26341 টাংগাiল রােসল আ  ব র িসি ক ল িল ন য়া িনকরiল য়া র
26798 টাংগাiল মালা আ ার মাঃ মাজাহার িময়া খােলদা বগম ম লেহাড় পাথরাiল দল য়ার
2৯135 টাংগাiল মাঃ আ ল কালাম মাঃ আ  ব র িছি ক চ া খা ন রাiদ রাiদ ঘাটাiল
2891৯ টাংগাiল মাহ র রহমান ত মাহতাব uি ন আেনায়ারা বগম সাজান র সাজান র গাপাল র
2548৯ টাংগাiল মাঃ আ াহ আল মা ন মাঃ আঃ বােছদ হাছনা বগম চা িরয়া কািলহািত কািলহািত
26766 টাংগাiল িবu  খা ন মাঃ মা ান হেলনা বগম আ লা দহভর িনকরাiল য়া র
2৯952 টাংগাiল কাম ামান ল আিমন ক না বগম শাখিরয়া নিলন বাজার গাপাল র
32583 টাংগাiল মাঃ জন রজা মাঃ শাহজাহান ফরাজী িফয়া বগম চাক  ল ী র ব য়া ম র
2295৯ টাংগাiল মদন ধর aটল চ  ধর গ য় িবষকা রনী ধর টংরী ম র ম র
23772 টাংগাiল মাঃ কাi ল iসলাম মাঃ জায়াদ আলী কােলদা বগম নরদিহ স া কািলহািত
211৯5 টাংগাiল মাঃ মাহ দল হাসান মাঃ ফজর আলী মেনায়ারা বগম ি  খ কার পাড়া ি  বাজার ধনবািড়

25298 টাংগাiল রিবuল আoয়াল আ ছ ছামাদ হাছনা বগম বoলা রাম বািড় ধনবািড়
313৯9 টাংগাiল মাঃ আিরফ িময়া আ র রিহম আিরফা বগম না িরয়া আ য়া দল য়ার
31949 টাংগাiল কাম াহার কনা আঃ ছ জাহানারা পারভীন য়া পীরগাছা ম র
316৯9 টাংগাiল মাঃ মা ন রানা মাঃ আফসার িময়া তারা ভা িরয়া eলািসন দল য়ার
2759৯ টাংগাiল মাঃ হাসান তােরক মাঃ মজ  িময়া েলখা বগম ব হা শাহজাহানগ সদর
31472 টাংগাiল মাঃ আিম র iসলাম মাঃ আঃ লিতফ রােবয়া বগম রামনগর ব িরয়া গাপাল র
3356৯ টাংগাiল রা  দবনাথ গ য় ি িতশ দবনাথ র বালা দবনাথ ি য়া কািলহািত কািলহািত
22284 টাংগাiল মাঃ মিন ামান মাঃ  িময়া জাহানারা বগম মা াবািড় আ ািরয়া ম র
31948 টাংগাiল আ াহ আল মা ন কদর আলী আেয়শা বগম য়া নগরবািড় কািলহািত
294৯2 টাংগাiল মাঃ আশরা ল আলম মাঃ আজহার আলী আেনায়ারা বগম iসিপনজার র iসিপনজার র ধনবািড়

23884 টাংগাiল সােহল িময়া সােদর আলী রিহমা বগম বীরখািগয়ান চানতারা ঘাটাiল
21215 টাংগাiল মাঃ আল আিমন মাঃ আফজাল হােসন আেলয়াখা ন iসিপনজার র iসিপনজার র ধনবািড়

32377 টাংগাiল মাঃ মিফ ল iসলাম মাঃ আ র রিশদ িশিরনা বগম ঝাপনা বপাড়া ি  বাজার ধনবািড়
3222৯ টাংগাiল আকিলমা আ ার নাজ ল হাসান হািমদা বগম ব র ব র সিখ র
2৯৯56 টাংগাiল ধাং  ধর নারায়ন ধর নয়ন তারা বাগবািড় বাগবািড় য়া র
29667 টাংগাiল সাi র রহমান আ ল হােসন হাফিস বগম গৗির র গৗির র ম র
29669 টাংগাiল ি  খ কার সাম ল আলম হািববা খ কার নির া নির া বাজার ধনবািড়

33825 টাংগাiল মাঃ মা দ রানা মাঃ আঃ খােলক মাছাঃ মােজদা বগম প াশী কাoয়ামারা বীর কদমতলী ধনবািড়

22436 টাংগাiল িদপক চ  গাপ বল চ আ রী রাণী নরদিহ স া কািলহািত
32813 টাংগাiল নব মার দ নারায়ন চ  দ আেলা রাণী দ আ রা ম র ম র
28438 টাংগাiল িনগার লতানা মাহাiিম ল হােসন নািগস পারভীন িশহরাiল কােলাহা কািলহািত
25194 টাংগাiল মাঃ আরমান হাসাiন মাঃ গ র তা কদার মাছাঃ আিছয়া খা ন ক য়া পািলমা কািলহািত
26595 টাংগাiল মাঃ আিন র রহমান মাঃ আ ল হােসন খােদজা বগম হাজরাবািড় ভাiঘাট ধনবািড়
21828 টাংগাiল মাঃ িরপন iয়া জয় মাঃ মা াজ iয়া ভা বগম সাফ া uয়াশ  

পাiকপাড়া
িমজা র

27533 টাংগাiল মিম ল আ র রহমান ৎ ে ছা র ল র মিমন র ঘাটাiল
225৯3 টাংগাiল মাঃ হািব র রহমান মাঃ ফজ র রহমান হািমদা িনি র দি য়ার নাগর র
21258 টাংগাiল মাঃ মিন ামান মাঃ আ ল লিতফ মেনায়ারা বগম িচনাখালী আ েহলা সদর
32292 টাংগাiল মাঃ মাশারফ হােসন মাঃ মাখেল র রহমান মাছাঃ রশনা বগম গািব র য়া য়া র
29992 টাংগাiল খায় ল iসলাম আ ল কালাম হাসনা বগম বািনপাড়া হমনগর গাপাল র
21529 টাংগাiল ফা ক হােসন মাতাব আলী ফােতমা বগম নরদিহ স া কািলহািত
21513 টাংগাiল মিন ামান শামছল হক মিলদা বগম আড়ািলয়া গালাবািড় ম র
22147 টাংগাiল িশমিলন মাঃ খােলদ শামছ শািহদা বড়ােডামা িদ িলয়া সদর
2৯48৯ টাংগাiল শখ গালাম মাoলা মাঃ আঃ কােদর মাছাঃ আেমনা বগম রাম র চিতলা চিতলা গাপাল র
22779 টাংগাiল মী আ ার শাজাহান মাছাঃ হেলনা বগম নগরবািড় নগরবািড় কািলহািত
25416 টাংগাiল iভা সরকার শংকর মার সরকার ছিব সরকার ভাত াম ভাত াম িমজা র
221৯6 টাংগাiল i ািহম হােসন মাঃ সা আক আিমনা বগম বড় জয় র িজ রাম র য়া র
31959 টাংগাiল iu ফ আলী iমান হাসাiন রােবয়া বগম ঘিড়য়া পািলমা কািলহািত
26936 টাংগাiল মাঃ মিম ল iসলাম খ কার নািসর uি ন হািসনা বগম uখািরয়াবািড় uখািরয়া বািড় ধনবািড়

24742 টাংগাiল আ  মাঃ কাi ম মাঃ আ ল মিজদ মাছাঃ রািজয়া বগম করী ড়ািলয়া ম র
31213 টাংগাiল আিমনা আ ার মাঃ সাi ল iমাম িশ ল িফয়া বগম ৯/26িব, খরাবর ঘাটাiল ঘাটাiল
34261 টাংগাiল িমজা আল-আিমন িমজা হােশম আলী খােলদা বগম িসরাজকাি িনকরাiল য়া র
3248৯ টাংগাiল হািফজা লতানা আ ল হািমদ জ রা বগম গাছাবািড় কাকরাiদ ম র
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

22452 টাংগাiল মাঃ সাi ল iসলাম ত মাবারক হােসন মাছাঃ জ রা আখতার ঘিড়য়া পািলমা কািলহািত
21631 টাংগাiল u াল ব য়া ল ব য়া জাসনা ব য়া চা িরয়া কািলহািত কািলহািত
24994 টাংগাiল জয়েদব ামল গীতারাণী জন বািড় সাজান র গাপাল র
23862 টাংগাiল জিরনা আ ার মাঃ আ ল জিলল হােজরা বগম কয়াপাড়া ধনবািড় ধনবািড়
29297 টাংগাiল মাঃ আির ল iসলাম মাঃ আ র রিশদ িময়া রােকয়া বগম ফািজলাহা য়াজানী 

বাজার
দল য়ার

22639 টাংগাiল মাঃ িমজা র রহমান মাঃ মামত আলী জাহানারা বগম iসিপনজার র iসিপনজার র ধনবািড়

31556 টাংগাiল রােমনা আ ার আ ল বােছর শােহরা বগম গড়া আ েহলা সদর
31248 টাংগাiল মিম ল iসলাম মাঃ গালাম মা ফা মাছাঃ জাসনা বগম করবািড় জািহদগ ঘাটাiল
2245৯ টাংগাiল লহাস uি ন সকা ার আলী ছািবরন রািনয়াদ লাu লা ম র
34387 টাংগাiল মাহ ল হাসান মাঃ মিনর uি ন বলাতন নরিসংহ র ধলবািড় সদর
24822 টাংগাiল মাঃ ছােনায়ার হােসন আ ল হােসন আেনায়ারা বগম রািনয়াদ লাu লা ম র
247৯8 ঢাকা মাঃ সািক ল iসলাম মাঃ িসরা ল iসলাম (বীর 

ি েযা া)
সােজদা iসলাম বাসা#4, রাড#৯, 

ক#e ( iপ
সকশন#3 িমর র

297৯3 ঢাকা ময়না ভৗিমক ন  ভৗিমক পা ল ভৗিমক ধানতারা যাদব র ধামরাi
26146 ঢাকা মা ফ iবেন মান র মাঃ মান র রহমান পারভীন আ ার শলান কালাম র ধামরাi
27449 ঢাকা আিমনা আ ার তােহর uি ন ল বা বাসা নং ৯2 াট 

নং ৯/e, শাহকিবর 
মাজার রাড, ৯ম 
তলা

ম  আজম র দি নখান

33496 ঢাকা দেলায়ার হােসন আ াস আলী বােনছা বগম 23 র ল র আ াফবাদ কামরাি রচর
29৯৯1 ঢাকা নাসরীন আ ার ত আ ল হািলম রােকয়া বগম ধানতারা যাদব র ধামরাi
28563 ঢাকা গাপাল সরকার বাস সরকার ল ী সরকার তরদানা বরশ ধামরাi
32763 ঢাকা মাঃ শামীম খান মাঃ আিজজ খান সািহদা খা ন 31/2 জববার 

হাuিজং সাসাi , 
2ম কেলানী

গাবতলী িমর র

32539 ঢাকা মাঃ রা  িময়া মাঃ সানা িময়া নািছমা বগম বাসতা টােপরবািড় ধামরাi
2497৯ ঢাকা খািদজা আ ার তিমজ uি ন িন ফা বগম বাu য়া বরশ ধামরাi
25818 ঢাকা মাঃ সােহল রানা মাঃ রজাuল বারী মাছাঃ িবলিকছ আরা u র খান u র খান 

মাজার
u রখান

27137 ঢাকা মাঃ েবল সরকার মাঃ আ ল বারী মাছাঃ জ রা বগম 423/8/3-িব, 2ম 
কেলানী

লালেকা িমর র

26387 ঢাকা মন মার সরকার ামল চ  সরকার ভাতী রাণী সরকার গাড়াiল টােপরবািড় ধামরাi
2924৯ ঢাকা মাছাঃ শাপলা খা ন মাঃ মাবারক আলী তাহিমনা খা ন দি ণখান oয়াড-2, লন-

6
67/2 দি ণখান

33196 ঢাকা ফারজানা আ ার আ স সা ার হািসনা বগম পাড়া াম নহা  বাজার আ িলয়া
31787 ঢাকা িমজা আিত র রহমান িমজা শামীম হাসাiন আছমা বগম জািমরাবািড় যাদব র ধামরাi
28224 ঢাকা মাঃ iয়ার হােসন তআ ল স ছ রা খা ন প চল ী যাদব র ধামরাi
28222 ঢাকা মাঃ আজা ল হােসন মাঃ আশরা ল iসলাম মাছাঃ মেনায়ারা খা ন িবল শনাi যাদব র ধামরাi
27159 ঢাকা মাঃ আিম র রিশদ মাঃ হাসান আলী আিছয়া বগম বলী র সাহােবলী র ধামরাi
29675 ঢাকা মাঃ িরয়া ল iসলাম িসি র রহমান হািসনা পারভীন দoগo রাজাশন সাভার
22628 ঢাকা শাহ আলম আ ল বােরক হাসেনয়ারা কা ােপাটল নহা  বাজার ধামরাi
2৯467 ঢাকা মাহা দ শরী ল iসলাম মাঃ ফজ ল হক খািদজা বগম বা ােখালা শলান ধামরাi
28211 ঢাকা আিত র রহমান আ র রuফ িক বগম আ পাড়া u র খান 

মাজার
u রখান

26469 ঢাকা মাঃ াবন শখ মাঃ হািকম আলী শখ ছােহরা বগম eিলেয়ন e িরয়া, 
াট নং-6-e

284/িব, 
িখলগo 
চৗ রীপাড়া

রাম রা

21488 ঢাকা তাহািমনা আ ার দাuদ আলী রৗশন আরা আ ার শালধন সােনাড়া ধামরাi
22399 ঢাকা মাঃ হািব র রহমান মাঃ ফজ র রহমান হািলমা বগম যাদব র যাদব র ধামরাi
25593 ঢাকা দoয়ান সািববর হােসন দoয়ান মাঃ লহাজ uি ন িশuলী বগম যাদব র যাদব র ধামরাi
27559 ঢাকা মাঃ নিজয়ার হােসন মাঃ আমজাদ হােসন মাছাঃ মেনায়ারা বগম া যাদব র ধামরাi
25814 ঢাকা মাঃ আ ল মিতন মাঃ শাহাজ uি ন শখ সােলহা কালাম র কালাম র ধামরাi
27236 ঢাকা মাহা দ ফা ক হাসাiন মাহা দ িলয়াকত আলী ফিরদা বগম আi ন, হাি ং নং-িব-

36/৯
ধামরাi

31115 ঢাকা মাছাঃ শারিমন লতানা মাঃ আ ল হািমদ সরদার মাছাঃ িলিল খা ন ফাড নগর রায়াiল ধামরাi
24718 ঢাকা মাঃ িরপন আহেমদ ত আ র রিশদ িময়া মাছাঃ লাi  বগম গািব র খালপাড় নবাবগ
34316 ঢাকা িনহার র ন ম ল কািলপদ ম ল মায়া রানী ম ল দিধঘাটা রায়াiল ধামরাi
2672৯ ঢাকা মাঃ লহাস uি ন মাঃ স র uি ন েলখা বগম রবািড়য়া শলান ধামরাi
32211 ঢাকা মাঃ শিহ ল iসলাম মাঃ সানা িময়া আেনায়ারা বগম রাম র কালাম র ধামরাi
32621 ঢাকা িনতাi ম ল পদ ম ল রখা রানী ম ল বরশ বরশ ধামরাi
344৯1 ঢাকা aিসত মার সরকার িকরন চ  সরকার গীতা রানী সরকার িড-6/2, ক নং-6, াংক কেলানী সাভার

3365৯ ঢাকা দীপক মার ধর রতন মার ধর িম  রাণী ধর চৗহাট চৗহাট ধামরাi
2421৯ ঢাকা মাঃ ৎ র রহমান মাঃ আির র রহমান ৎফা খা ন ৯৯, শরশাহ রী 

রাড
মাহা দ র

31323 ঢাকা মাহা দ আ  বকর মাঃ আ স সামাদ জিমলা বগম হিরদাস র টােপরবািড় ধামরাi
34577 ঢাকা িবu  সরকার নের  চ  সরকার মায়া সরকার চাuনা না ার ধামরাi
29614 ঢাকা িনমল সরকার ল ণ সরকার আভা সরকার তরদানা বরশ ধামরাi
223৯3 ঢাকা েয়ল মাহ দ মাঃ িমনাজ uি ন রািহমা বগম বলী র সাহােবলী র ধামরাi
2৯866 ঢাকা মাঃ ময়নাল হক মাঃ আেয়ন আলী বাচাতন বগম া ধামরাi ধামরাi
2৯368 ঢাকা মাঃ আিত র রহমান মাঃ নািজম uি ন নািছমা বগম বা েখালা শলান ধামরাi
2552৯ ঢাকা র া আ ার মাঃ চ ন িময়া িশিরন বগম চি র ম লবািড় ধামরাi
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2৯543 ঢাকা শািকল মিতuর রহমান সািফয়া বগম 23, র ল র আ াফবাদ কামরাি রচর
32865 ঢাকা মাঃ জাহা ীর আলম খান মাঃ হািফ র রহমান খান মাছাঃ মােমনা খা ন বা ােখালা শলান ধামরাi
32578 ঢাকা মাঃ কাম ল হাসান মাঃ সা াদ হােসন ফােতমা বগম নহা নহা  বাজার আ িলয়া
28638 ঢাকা দoয়ান বােয়র আহে দ শেহর আলী দoয়ান রািহমা বগম ভা ম কালাম র সাভার
28882 ঢাকা তােয়ফ মাহা দ েবল মাঃ আফাজ uি ন মাছাঃ হাসনা হনা িবল শনাi যাদব র ধামরাi
27121 ঢাকা  বিণক শা  বিণক িমতা বিণক া া ধামরাi
32369 ঢাকা আলহাজ িশকদার মাঃ বােরক িশকদার িফয়া বগম 71/2, u র 

পীেররবাগ
িমর র

28316 ঢাকা মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ মেয়ন uি ন মাছাঃ সােজদা খা ন পটল ম লবািড় ধামরাi
26265 ঢাকা মন িময়া আঃ বােছদ িময়া াহার বগম চৗহাট চৗহাট ধামরাi
282৯9 ঢাকা মাঃ মিন ামান মাঃ শাহজাহান মেনায়ারা বগম বাসা নং-2, রাড 

নং-4/e মবাগ
বাসােবা স জবাগ

26934 ঢাকা মাহন মাঃ আ ল হােসন শরীফা বগম পলাশবািড় গাজীরচট সাভার
21921 ঢাকা uে  ল ম uিম মাঃ uিজর আলী নাজ ন নাহার র ক ঠািলয়া নব াম বাজার ধামরাi

28257 ঢাকা মাঃ  নািহদ হাসান মাঃ আ ল হােশম খােলদা খানম পানপাড়া রাজ লবািড়য়া সাভার

28৯32 ঢাকা াহার আ ার মাঃ িজ াহ মেনায়ারা বগম িবলবাu য়া বরশ ধামরাi
25234 ঢাকা মাঃ জাuল কিরম মাঃ আজহা ল iসলাম হািছনা বগম সকশন-23, কিব বাড-6, বাসা 

নং-27
প বী, িমর র

26194 ঢাকা লাল চ ন িময়া মিজবর রহমান জেলমন বগম চৗহাট চৗহাট ধামরাi
26727 ঢাকা মাহা দ আিম ল iসলাম মাহা দ শাহজাহান িময়া হােজরা বগম মাকরেখালা সােনাড়া ধামরাi
2983৯ ঢাকা আিমনা আ ার মাঃ আরফান আলী আেনায়ারা বগম ডগরতলী িমজানগর 

আ িলয়া
সাভার

2৯376 ঢাকা মাঃ নািহদ হাসান মাঃ রিফ ল iসলাম মাছাঃ নািছমা বগম বািড়-22, রাড-4 আ াহবাগ, 
u র বা া

বা া

23335 ঢাকা আশা আ ার আ ল মিজদ মিরয়ম বগম হাতেকাড়া শাহা- বলী র ধামরাi
27৯72 ঢাকা নামা ল হক তাফা ল হােসন হািলমা বগম eন-38, ল ন িভলা আল হরা 

কি uটার 
স ার

কামরাি রচর 
মাদবর বাজার

26157 ঢাকা মাছাঃ শারিমন আ ার মাঃ হািস র রহমান মাছাঃ হাসেনয়ারা পারভীন ফাড নগর রায়াiল ধামরাi
269৯4 ঢাকা মাঃ আেরিফন হাসান চৗ রী মাঃ িরয়া ল হক চৗ রী মাছাঃ আফছানা বগম 6/2 e eমিবিস 

লন,
গ ািরয়া

2৯893 ঢাকা সা নােসর চৗ রী মাঃ িরয়া ল হক চৗ রী মাছাঃ আফছানা বগম 6/2 e eমিবিস 
লন,

গ ািরয়া

25876 ঢাকা মাঃ কিবর হােসন মাঃ রিফক uি ন নiস মাছাঃ েরানেনছা 38, গাড়ান চটবািড় শাহআলী িমর র

28195 ঢাকা না আ ার আ  মাহা দ সােলহ মেনায়ারা বগম সাiদ পাড়া িশ িলয়া ধামরাi
25৯22 ঢাকা মাহা ল হক আ ল রা াক আিছয়া খা ন বাঘাiর যাদব র ধামরাi
28783 ঢাকা মাঃ iu ফ আলী মাঃ চ ন িময়া a পা বগম কাoয়ালী পাড়া জালসা ধামরাi
3135৯ ঢাকা মাঃ িজক ল iসলাম মাঃ তাফা ল হােসন শফালী বগম দঃ খড়ারচর রায়াiল ধামরাi
239৯5 ঢাকা মা ন আহেমদ আঃ হািমদ আিছয়া কা াপাড়া জলসীন ধামরাi
28846 ঢাকা মাঃ ল ল আহে দ মাঃ আশরা ল আলম মাছাঃ নািছমা খা ন িবলবাu য়া বরশ ধামরাi
323৯5 ঢাকা না পারভীন মাঃ আলমগীর হােসন জাহানারা বগম ম গাজীর চট আিলয়া মা াসা সাভার

27414 ঢাকা মেনার ন সরকার ত ফনী ষন সরকার শাি  বালা ি খা ি খা ধামরাi
29768 ঢাকা মাঃ আসা ামান খান মাঃ লাকমান হািকম খান মর মা রজাহান খানম গাপাল র না ার ধামরাi
2৯5৯৯ ঢাকা স য় মার ম ল মার ম ল iিত রানী ম ল নহা নহা  বাজার সাভার
2852৯ ঢাকা uিম আ ার ত মাঃ শoকত হােসন শািহদা বগম যাদব র যাদব র ধামরাi
31৯5৯ ঢাকা মাঃ দয় সরকার মাঃ র আলী iছমতারা বগম চৗহাট চৗহাট ধামরাi
33329 ঢাকা ম রা আখতার মাঃ মমতাজ u ীন সােলহা বগম মাল িশ িলয়া ধামরাi
32895 ঢাকা e, ক,eম ফরেদৗস e, ক ম আ ল oয়ােহদ মাছাঃ ফােতমা খা ন টােপরবািড় টােপরবািড় ধামরাi
21384 ঢাকা মাঃ রিফ ল iসলাম মাঃ ছিহ ি ন মাঃ ছiমন খা ন 2৯3 কাoলার 

ম পাড়া মা সা 
রাড নয়াপাড়া

িখলে ত দি ণখান

29417 ঢাকা আলমগীর হােসন তারা িময়া বাতািস বগম বাসনা সােনাড়া ধামরাi
2148৯ ঢাকা মাঃ eরশাদ হােসন ত মিহর uি ন সােহদা বগম রাম র কালাম র ধামরাi
264৯4 ঢাকা মাঃ সােহল রানা মাঃ তাফা ল হােসন মােজদা আ ার রাম র কালাম র ধামরাi
287৯2 ঢাকা মাঃ মাতােলব হােসন মাঃ জিসম uি ন রেহনা বগম iি রা আমতা ধামরাi
2986৯ ঢাকা মাঃ েয়ল হােসন মাঃ নািসর uি ন খােদজা বগম কাoয়ােখালা সাহােবলী র ধামরাi
21397 ঢাকা মাঃ জন িমনহাজ uি ন রােকয়া বগম ঈশান নগর য়া র ধামরাi
34397 ঢাকা মাঃ আিত র রহমান মাঃ আিন র রহমান মাছাঃ িগিন আ ার টং রী িব, ক,eস,িপ 

oয়াড নং-9
সাভার

33৯3৯ ঢাকা আয়শা আ ার মাহা দ বাদশা িময়া িমনা বগম নাগদা(জ লবািড়) আ  বাজার করানীগ

25837 ঢাকা খ কার আব ল আিজজ খ কার নামান রজাহান খ কার 55 নং ব iসলাম চকবাজার পা া
33545 ঢাকা হলাল uি ন আলতাফ হাসাiন হেলনা আ ার কালাম র কালাম র ধামরাi
33832 ঢাকা মাঃ সাi ল iসলাম মাঃ শিফ ল iসলাম সােজদা বগম কলমা ডiরী ফাম সাভার
2৯56৯ ঢাকা মাঃ েবল আকতার মাঃ আ  ছাiদ রােকয়া বগম বাসা-454, 

কাoলার বপারী 
বািড়

িখলে ত দি নখান

31237 ঢাকা কাজল আ ার দoয়ান মাঃ আ াস আলী রােকয়া বগম য়া ধামরাi ধামরাi
28396 ঢাকা মাঃ জল হক মাঃ আঃ ছা ার মাছাঃ কমলা বগম টং রী িব, ক,eস,িপ সাভার
218৯6 ঢাকা মাঃ তােরক হাসান মাঃ মহিসন িব আ ার কাকরান ধামরাi ধামরাi
32562 ঢাকা মাঃ শামীম আল মা ন মাঃ হাসমত আলী শফালী বগম 87/9 u র যা াবািড় যা াবািড়
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2৯53৯ ঢাকা র আলম মিজবর রহমান হাসেন আরা বগম ভাড়ািরয়া িশ িলয়া-
2456

ধামরাi

2379৯ ঢাকা মায়া রানী সরকার পেরশ চ  সরকার আলািপ রানী সরকার বড়িহ া জালসা জালসা ধামরাi
28363 ঢাকা মাঃ আল মা ন মাঃ রিহজ uি ন দেলায়ারা বগম রি ত সাহােবলী র ধামরাi
2৯458 ঢাকা িজয়াuল হক oেমদ আলী মেহলা আমরাiল যাদব র ধামরাi
28913 ঢাকা মাঃ রিফ ল iসলাম ত জিলল িময়া মাছা জােবদা বগম বাসা নং-2/4, রাড 

শহীদ িমনার রাড
ক ান র িমর র

329৯8 ঢাকা eমরান হােসiন মাঃ সাম ল আলম ল খানম u রখান u রখান 
মাজার

u রখান

3233৯ ঢাকা মাঃ মহাআলম মাঃ oয়ােজদ াং জােমনা বগম িজরােবা িজরােবা সাভার
28834 ঢাকা uে  তািনয়া মাঃ সােহল রানা আকিলমা হক ব বিদয়া িশ িলয়া ধামরাi
272৯৯ ঢাকা মাঃ িলটন িময়া মাঃ আ ল ছ ম ল মাছাঃ রােশদা বগম মা iল ধাবািড় মা য়াiল কদমতলী/যা া

বািড়
22৯2৯ ঢাকা মাঃ হাসাiন মাহ দ মাঃ জিহর uি ন মাসাঃ মমতাজ বগম ব ত ল রায়াiল ধামরাi
26৯59 ঢাকা হািম র রহমান আববাস আলী হাoয়া বগম আমরাiল যাদব র ধামরাi
278৯7 ঢাকা মাঃ আিত ল iসলাম মাঃ মজ  াং মাছাঃ আেনায়ারা খা ন বািড় নং- 

891/35 রাড-13, 
লিতফ িরেয়ল eে ট

কাটা র 
নামারবাজার

মাহা দ র

21758 ঢাকা iয়াসমীন আ ার মাঃ র নবী পয়ারা বগম u র পাঠানেটালা, 
হাি ং নং- e/৯8

oয়াড নং-15, 
ধামরাi

ধামরাi

24396 ঢাকা িম আ ার মাঃ আ র রিহম মিনরা বগম বািলয়া বািলয়া ধামরাi
27959 ঢাকা া সরকার ভেবশ চ  সরকার ক না সরকার খাগাiল বরশ ধামরাi
29385 ঢাকা রখা খা ন সানা িময়া লাiলী বগম চৗহাট চৗহাট ধামরাi
25275 ঢাকা নীিলমা িব াস হের  িব াস য না িব াস বাu য়া বরশ ধামরাi
2৯713 ঢাকা মাঃ জািকর আল ফরেদৗস মাঃ আ  ব র িসি ক িফ জা আ ার মাদার র আমতা ধামরাi
27৯14 ঢাকা মা ফা আ ার মাঃ শিফ ল iসলাম রখা বগম িবল শনাi যাদব র ধামরাi
22494 ঢাকা oমর ফা ক মমতাজ আলী ত িবলিকশ বগম বা ােখালা শলান ধামরাi
31212 ঢাকা ফারজানা আফিরন মাঃ তায়াজ uি ন মাছাঃ আেলছা খা ন নাজলী কেটজ 354/2, 

আহ দ নগর
পাiকপাড়া, 
িমর র-2

2৯766 ঢাকা eeiচ eম হাসান iকবাল মাঃ আ ল মা ান হেলনা আ ার 4নং aরফােনজ 
রাড, াট নং 4/e

কিরম টাoয়ার বকিশ বাজার, 
লালবাগ

2627৯ ঢাকা মাঃ eরশাদ মা া মাঃ জিহর uি ন মা া হািমদা বগম যাদব র যাদব র ধামরাi
3319৯ ঢাকা মাঃ নািসর uি ন মাঃ সােজমান আলী আেলয়া বগম শখদী ( শখদী 

বাজার রাড, লন-
3 পি ম পা )

দিনয়া যা াবািড়

28596 ঢাকা মাঃ েবল আঃ কােদর িন ফা বগম মেলং মেলং নবাবগ
23496 ঢাকা পী ষ সরকার জীবন চ  সরকার া রাণী সরকার বাiনবািড় বরশ-2456 ধামরাi
25৯72 ঢাকা হািমদা আ ার শাহ আলম জা রা বগম আমরাiল যাদব র ধামরাi
24834 ঢাকা মাহা দ জািকর হােসন মাহা দ হািনফ মা া চা া বগম নoগাo িশ িলয়া ধামরাi
3281৯ ঢাকা নাজমা খা ন রিফ ল iসলাম আেলয়া বগম u র গাজীরচট ধামেসানা সাভার
28568 ঢাকা মাঃ রােশ ল iসলাম মাঃ মায়াে ম হােসন রােশদা বগম শাসন নব াম বাজার ধামরাi

319৯৯ ঢাকা আকিলমা আ ার মাঃ সেবদ আলী আেলয়া বগম র রায়াiল ধামরাi
28915 ঢাকা মাছাঃ সালমা আ ার মাঃ আ স সা ার মাছাঃ ৎফা বগম যে  মাছাঃ 

সালমা আ ার, 
যে  মাঃ সা ার

ক-িড, eিভঃ 
রাড-3

বাসা-2, প বী, 
িমর র

29831 ঢাকা মাঃ মাকেল র রহমান মাঃ শাহজাহান আলী মাছাঃ সিলমা বগম বা ােখালা শলান ধামরাi
28282 ঢাকা eসeম iয়ািছন ল ল eসeম গালজার হােসন হােজরা বগম সকশন-23, ক- িব রাড-7, বাসা-

27
প বী, িমর র

26255 ঢাকা ফা ক রজা মাঃ মিহর uি ন ফিকর লমালা বগম র নাথ র বরশ ধামরাi
271৯3 ঢাকা নািহদা আ ার ত মাঃ িগয়াস uি ন পা ল আ ার 211/খ ম পীেরর 

বাগ
eকতা রাড িমর র

25৯34 ঢাকা মাঃ েয়ল হােসন মাঃ ঠা  িময়া ছােহরা বগম নরিসংহ র নব াম বাজার-
2261

ধামরাi

24435 ঢাকা শারিমন আ ার মাঃ ল আিমন মমতাজ বগম 68/e(6ম তলা-e), ব হাজীপাড়া রাম রা

2৯594 ঢাকা iিত আ ার মাঃ মহববত আলী আেনায়ারা বগম বা ল বা ল ধামরাi
26252 ঢাকা মাঃ আ ল মিতন মাঃ আ ল বারী মাছাঃ মিজতন খা ন িহজলা আিমনবাজার সাভার
31752 ঢাকা আেনায়ারা আ ার মাঃ খােদম আলী রাiয়া বগম খাগাiল বরশ ধামরাi
24৯৯4 ঢাকা aিবনাস রায় িব ধর রায় জাসনা রানী রায় বা ােখালা শলান ধামরাi
23878 ঢাকা মাঃ শির ল iসলাম মাঃ িসি র রহমান িরয়া বগম গা র গাড়াiল টােপরবািড় ধামরাi
24188 ঢাকা ত চৗ রী েপ  নাথ চৗ রী যাগমায়া চৗ রী চি র বরশ ধামরাi
25463 ঢাকা া সরকার a য় চ  সরকার বাসনা রানী সরকার খাগাiল বরশ ধামরাi
29234 ঢাকা iিলয়াস িময়া মাহা দ আলী দেলায়ারা বগম চৗহাট চৗহাট ধামরাi
2৯5৯9 ঢাকা মাঃ মা র রহমান মাঃ সিহ ি ন আেলয়া বগম যাদব র যাদব র ধামরাi
2৯512 ঢাকা aিমত বাগচী আেশাক বাগচী ছিব রানী নহা নহা  বাজার সাভার
29921 ঢাকা শামীম িময়া আ র রিহম িময়া মাছাঃ িফয়া বগম 24-িব বাসা 5/48 িমর র কাফ ল
2৯1৯5 ঢাকা শিফ ল iসলাম aেমদ আলী ডািলমন বগম চৗহাট চৗহাট ধামরাi
25৯74 ঢাকা মাঃ মানা ল iসলাম মাঃ সাi র রহমান মাছাঃ মানয়ারা বগম াম র ফিরদাবাদ াম র
2৯৯৯5 ঢাকা মমতাজ আ ার মিতয়ার রহমান জিরনা বা ালপাড়া িশ িলয়া ধামরাi
21253 ঢাকা িবভাষ চ  ম ল ভেবশ চ  ম ল সম রাণী ম ল তিল াম নব াম বাজার ধামরাi
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2৯114 ঢাকা মাঃ আ াহ আল মা ন ত তাফাে ল হােসন মাছাঃ মােমনা খা ন দঃ দীঘল াম িশ িলয়া ধামরাi
2674৯ ঢাকা আিল র রহমান খান হােছন খান সােজদা বগম গাজীবািড় নহা  বাজার সাভার
32৯81 ঢাকা িচ া খ রামপদ সরকার আেমািদনী খ গাম াম যাদব র ধামরাi
29958 ঢাকা মাছাঃ ফােতমা খা ন মাঃ ছােনায়ার হােসন মাছাঃ মেনায়ারা খা ন সাদা র( রান 

বািড়, সান লাiট 
েলর িপছেন)

নগরেকা া সাভার

33559 ঢাকা iসরাত জাহান িকম মাঃ িসি র রহমান কােমলা বগম 5৯/62 নবাবগ  
রাড(6ম তলা)

পা া লালবাগ

311৯6 ঢাকা মাঃ রিফ ল iসলাম মাঃ আশরাফ আলী শখ রােকয়া বগম িবল শনাi যাদব র ধামরাi
2724৯ ঢাকা রােবয়া আ ার আ র রশীদ ময়না বগম গা ািরয়া নগরেকা া সাভার
33447 ঢাকা মাঃ েবল িময়া মাঃ oফাজ uি ন রােহনা আ ার িস িলয়া কালাম র ধামরাi
21868 ঢাকা কাম ন নাহার মাঃ কােবল uি ন মাছাঃ মািদজা আ ার শাসন নব াম ধামরাi
21771 ঢাকা খায় ল iসলাম আ ল হািমদ খােদজা বগম জািমরাবািড় যাদব র ধামরাi
23192 ঢাকা মাঃ iয়া ব আলী মাঃ লাল িময়া জিমলা বগম জগতনগর সা িরয়া ধামরাi
25971 ঢাকা আ ল হা ান মাঃ শিফ ল iসলাম হােজরা বগম িবআরিপ বাসা নং-

িব-5/7/9
4নং 
ধামালেকাট

ভাষানেটক

23511 ঢাকা মাঃ আ ল মা াফ মাঃ আ ল আিজজ মাছাঃ রািহলা বগম গাপাল র না ার ধামরাi
23625 ঢাকা শoকত হােসন আ ল বাশার লতানা বগম রাiল যাদব র ধামরাi
21417 ঢাকা মাঃ ফয়সাল মাহ দ মাঃ র আলী আেমনা বগম চৗহাট চৗহাট ধামরাi
26432 ঢাকা তাির ল iসলাম ত আনা ল iসলাম পিল আ ার বলী র সাহােবলী র ধামরাi
327৯7 ঢাকা মিন মার aরিব  িব াস আেমােদনী িব াস বািলয়া বািলয়া ধামরাi
31896 ঢাকা মাঃ আ ল আলীম মাঃ লাল িময়া মাছাঃ আেলয়া বগম ডাu য়া কালাম র ধামরাi
22586 ঢাকা মাহা দ নািদম হাসান মাহা দ সাi ল হক নাজমা আ ার টােপরবািড় টােপরবািড় ধামরাi
2753৯ ঢাকা আিরফ হাসান তৗিহ ল iসলাম আেনায়ারা বগম য়া ধামরাi ধামরাi
26791 ঢাকা মাঃ আিজম হােসন মাঃ আ ল হাi জ রা বগম মা য়াiল মা য়াiল যা াবািড়
229৯3 ঢাকা ভাস চ  সরকার শী মাহন সরকার মহারানী সরকার আনালীয়ােখালা ম লবািড়-

2456
ধামরাi

22577 ঢাকা শা  চ  সরকার নারায়ন চ  সরকার মায়া রানী সরকার বকী গাড়াiল টােপরবািড় ধামরাi
22277 ঢাকা মাঃ u ল খান মাঃ মরত খান ফিরদা বগম গাজীবািড় নহা  বাজার সাভার
27323 ঢাকা মিহমা মাহা দ আলী ছােহরা বগম দি ণখাগাiল বরশ ধামরাi
2৯417 ঢাকা সাখাoয়াত হােসন সকা র আলী সাহারা বগম ধামেসানা ধামেসানা সাভার
2556৯ ঢাকা মন ষণ ম মদার শা  ম মদার িদ ী রানী ম মদার 25৯/5 আরামবাগ ঢাকা-2111
24৯৯1 ঢাকা না আ ার মাঃ আঃ সা ার জিরনা আ ার নব াম নব াম বাজার ধামরাi

33৯85 ঢাকা মাঃ েবল হােসন মাঃ ল iসলাম িবয়া বগম বেনরচর বািলয়া ধামরাi
31118 ঢাকা সারহাব আলী আ ল মিতন রত নছা বার র ল র আশরাফাবাদ কামরা ীচর
29968 ঢাকা মাঃ নািহদ লতান ত মাঃ আফজাল হাসাiন ত নাজমা হাসাiন 3৯নং 

মীরহাজীরবাগ, 
গ ািরয়া eসo -

2315

শালাম র, 
ঢাকা 
দি ণিস  
কেপােরশন

25529 ঢাকা মাঃ ল iসলাম মাঃ জালাল uি ন হােজরা বগম বাuজা টােপরবািড় ধামরাi
2৯116 ঢাকা মাঃ বাiর iসলাম মাঃ হা ন-aর-রিশদ মাছাঃ মমতাজ বগম oয়াড নং-৯, লন 

নং-2, মহ া u র 
বা া(হাজী পাড়া)

বাড়ী নং-
241, পা  
লশান-2,

থানা-বা া

2535৯ ঢাকা শারিমন আ ার সালাহuি ন ফােতমা বগম 29 ম  আজম র, 
সিলম পাড়া

আজম র দি নখান

29292 ঢাকা আ  বকর আ স সালাম িরয়া কাকরান  ধামরাi ধামরাi
28647 ঢাকা মাঃ মাহ ল মা ফা মাঃ আ ল আিজজ মাছাঃ রিহমা বগম আ পাড়া u রখান 

মাজার
u রখান মাজার

21483 ঢাকা মাঃ লহাস uি ন মাঃ আলী হােসন রজাহান u র দীঘল াম িশ িলয়া ধামরাi
3185৯ ঢাকা মাঃ শির ল iসলাম মাঃ মিজ র রহমান েলখা বগম বা া বািলয়া ধামরাi
22828 ঢাকা সিলম হাসান িরয়াজ uি ন িফয়া বগম আমরাiল যাদব র ধামরাi
32319 ঢাকা মাঃ মাহ ব আলম মাঃ ময়েছর uি ন আেনায়ারা বগম বা ােখালা শলান ধামরাi
22854 ঢাকা কাশ সরকার ভাষ সরকার গা সরকার বরশ বরশ ধামরাi
24724 ঢাকা মাঃ আির ল iসলাম মাঃ হলাল uি ন রজাহান বগম আমিছ র টােপরবািড় ধামরাi
25187 ঢাকা হা দ কাম ল হাসান ত আ ল জিলল িরনা বগম নরিসংহ র িজরােবা আ িলয়া
26443 ঢাকা নািছমা আ ার মাঃ লাল িময়া জাহানারা বগম আমরাiল যাদব র ধামরাi
3313৯ ঢাকা মাঃ সা াম হােসন মাঃ শাহজাহান হাoয়া আ ার বা িলয়া কালাম র ধামরাi
25৯65 ঢাকা সাগর আহেমদ মাঃ হযরত আলী সিলনা বগম ভাত ড়া যাদব র ধামরাi
28247 ঢাকা মাঃ মাজাে ল হক খান মাঃ আ র রা াক খান মাছাঃ িপয়ারা বগম ভাটপাড়া, হাি ং 

নংe 227/21
িবিপe িস সাভার

22৯৯6 ঢাকা মাঃ তােরক মেনায়ার আ ল হক হাজফরা বেনরচর বািলয়া ধামরাi
2৯859 ঢাকা মাঃ মা ার আলী মাঃ iয়ার হােসন মাসাঃ বিছরন নছা রা টােপরবািড় ধামরাi
26532 ঢাকা মাঃ বােয়র হােসন িরপন মাঃ aিল u াহ জাহানারা বগম ভা ম কালাম র 

oয়াড নং-19
ধামরাi

234৯6 ঢাকা মানেব  নাথ সরকার মাধব চ  সরকার িমনতী রানী সরকার রাজাসন রাজাসন সাভার
23671 ঢাকা জাৎসনা আ ার খারেশদ আলম আিখ বগম নহা নহা  বাজার সাভার
21788 ঢাকা মাঃ কামাল হােসন মাঃ আ  সাiদ জােবদা বগম শলান শলান ধামরাi
22883 ঢাকা ফজ ল হক ব জীর আহে দ মাসাঃ েবদা খা ন বাসা নং-31, রাড-

16
ক-
িজ, সকশন-13

িমর র
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26161 ঢাকা বাদল চ  দাস িব ল চ  দাস িশ ী রানী সরকার বািড় নং-437 
কাoলার, ম পাড়া

িখলে ত দি নখান

24৯26 ঢাকা মাঃ শির ল iসলাম ত ল iসলাম ফিরদা বগম ভাঢ া u র পাড়া 
oয়াড নং-12

ভাঢ া করানীগ

29874 ঢাকা মাঃ iসরা ল iসলাম মাঃ আঃ লিতফ হািসয়া বগম নব াম নব াম বাজার ধামরাi

28769 ঢাকা আন  মার তরফদার জগব  তরফদার ম  রানী তরফদার খাগাiল বরশ ধামরাi
26126 ঢাকা বলাল হাসাiন হািফজ uি ন িবমলা বগম বকচর শলান ধামরাi
25795 ঢাকা মাঃ আিসফ হাসাiন মাঃ িসরা ল iসলাম মমতাজ বগম জািমরাবািড় যাদব র-2456 ধামরাi

27৯62 ঢাকা মাঃ ামান সাi র  মাঃ রিফ ল iসলাম মাছাঃ াহার খা ন গাপাল র না ার ধামরাi
2৯287 ঢাকা মাঃ রনবী হােসন মাঃ মিজবর রহমান মাছাঃ াহার খা ন গাপাল র না ার ধামরাi
28584 ঢাকা মাঃ সািববর আমেমদ আ ল মা ান রজাহান বগম টােপরবািড় টােপরবািড় ধামরাi
26155 ঢাকা সাররাত মাহ জাবীন e eম আ ল কােশম কাম ন নাহার e াংকর uিলপ 453, 

সনপাড়া পবতা
িমর র

2457৯ ঢাকা মাঃ মািমন হােসন মাঃ ছ র uি ন মমতাজ বগম চািপল শলান ধামরাi
27921 ঢাকা মাঃ হদায় ল iসলাম মাঃ আ  সাiদ তা কদার িমেসস রিশদা নাহার ভা িলয়া u র খান 

মাজার
u রখান

28345 ঢাকা মাঃ আল আিমন ল iসলাম মমতাজ বগম গাoতারা যাদব র-2456 ধামরাi

26199 ঢাকা শহী ল iসলাম ত সামাদ আলী রিজয়া খা ন ছাট ভা িলয়া রাজা র ধামরাi
28191 ঢাকা মাঃ সােজ র রহমান মাঃ ম র হােসন মাছাঃ শাহা রী বগম uনাiল ধামেসানা সাভার
2762৯ ঢাকা মাঃ জািহ র রহমান মাঃ আঃ জিলল িময়া মাছাঃ জােয়দা বগম টং রী িবেকeসিপ সাভার
32331 ঢাকা িবধান চ  রায় বল চ  রায় শ লা রানী রায় ধিনয়া ধিনয়া যা াবািড়
28417 ঢাকা মাহা দ আিরফ হােসন ত মাঃ আলাuি ন আিছয়া খা ন আ িলয়া ধামরাi ধামরাi
22766 ঢাকা মাঃ হািব র রহমান মাঃ আজাহার আলী আেমনা দপাশাi কালাম র ধামরাi
2৯846 ঢাকা মাঃ শিফ ল iসলাম মাঃ হায়াত আলী মিজরন বগম রাম র কালাম র ধামরাi
28767 ঢাকা মাঃ জািহ ল iসলাম মাঃ আ ল মােলক মাছাঃ জিরনা বগম টং রী( কানাপাড়া) িবেকeসিপ সাভার

31942 ঢাকা জা া ল ফরেদৗস মাঃ আ ল হািকম খান মাছাঃ নািছমা বগম 7/4 স ন বািগচা াট নংe-7 ঢাকা-2111
29329 ঢাকা হাসাiন আলাuি ন আেয়শা 328/িড/2 মা াসা 

গিল
রােয়র বাজার

22717 ঢাকা সিল র রহমান মাঃ আতাuর রহমান ছােমলা বগম রামরাবন নব াম বাজার ধামরাi

29324 ঢাকা মাঃ সিফ ল iসলাম সয়দ সাম ি ন িফয়া বগম বড়নারায়ন র সা িরয়া ধামরাi
24৯83 ঢাকা আছিফয়া মাঃ আলতাফ হােসন মাহ দা বগম রাiল যাদব র ধামরাi
32877 ঢাকা সরাত জাহান রিফ ল iসলাম খােদজা বগম নগর রায়াiল ধামরাi
29711 ঢাকা নজ ল iসলাম ফজ ল হক জেবদা বেনরচর বািলয়া ধামরাi
23239 ঢাকা মাঃ আলী হায়দার মাঃ ফজ ল হক িমেসস িশিরনা হক বািড় নং-242, 

oয়াড নং-14, ব 
বা া

লশান বা া

294৯6 ঢাকা মাঃ আসা ামান মাঃ আিমর হােসন আেমনা বগম ভাদাiল ধানেসানা সাভার
26433 ঢাকা হািমদা আ ল হািমদ লতানা বগম বেনরচর বািলয়া ধামরাi
27294 ঢাকা মাঃ রােশ ল iসলাম মাঃ বা ল হােসন পা ল বগম যাদব র যাদব র ধামরাi
21621 ঢাকা মাঃ মিন ামান মিনর মাঃ মােলক আেনায়ারা বগম নরিসংহ র নব াম বাজার ধামরাi

31269 ঢাকা সা রা আ ার শoকত আলী নাজনীন বগম ভা হাি  নং-4/2, ক-
iমহ া 
বরাতনগরoয়াড নং-
4

ধামরাi ধামরাi

32728 ঢাকা মাঃ আi ব আলী মাঃ আেতায়ার রহমান ত রিহমা বগম দি ণগাজীরচট, িব 
ক, বাসা নং-69

আিলয়া মা াসা সাভার

31631 ঢাকা মাঃ ফা ক আল মা ন মাঃ আ ল oহাব ম ল মাছাঃ সাম ন নাহার পি ম আগার গাo মাহা দ র শেরবাংলা নগর

31384 ঢাকা সিলম মা ববর তারা িময়া রিজয়া রাধানগর দি ণ হিরচ দাহার
22144 ঢাকা সৗরভ মার রায় কের  নাথ রায় স  রানী রায় লধন সােনাড়া ধামরাi
27136 ঢাকা মাঃ পারেভজ সরকার মাঃ আ স সালাম সরকার মাছাঃ মােজদা খা ন বাসা নং-15, লন-

12
ক-e, 
সকশন-21

প বী, িমর র

29343 ঢাকা হেলনা আ ার মাঃ হযরত আলী খােদজা খা ন iসলাম র ধামরাi ধামরাi
34421 ঢাকা শামীমা আ ার আ ল  কালাম আজাদ রাশীদা বগম ব ত ল রায়াiল ধামরাi
23949 ঢাকা তাছিলমা শাহাদাৎ হােসন আেমনা আমরাiল যাদব র ধামরাi
28253 ঢাকা মাঃ আ ল লিতফ হােসন মাঃ আরেশদ আলী রােবয়া বগম 23,িব, রাড-

৯/3,বািড়-263/23
প বী িমর র

28658 ঢাকা মাঃ মন হােসন ত খিল র রহমান ত খািদজা খা ন দঃ কাuি য়া, 
oয়াড-13

িমর র বাজার সাভার

27133 ঢাকা মাহা দ আলী আ র রহমান লাiলী বগম বরশ বরশ ধামরাi
27৯৯8 ঢাকা মাঃ জাবর আলী মাঃ সােবদা আলী মাছাঃ মানায়ারা বগম টােপরবািড় টােপরবািড় ধামরাi
28593 ঢাকা মাঃ ামান মাঃ আফজাল হােসন রজাহান বগম শলান শলান ধামরাi
22686 ঢাকা শামীমা iয়াসিমন মাঃ আিজ ল হক মাছাঃ নারিগস লতানা যাদব র যাদব র ধামরাi
26212 ঢাকা মাঃ মাজহা ল iসলাম মা দ মাঃ তাহিম র রহমান মাছাঃ মািবয়া বগম িশ িলয়া িশ িলয়া ধামরাi
29174 ঢাকা শাপলা খা ন ম  আলী সােলহা বলী র সাহােবলী র ধামরাi
33458 ঢাকা মাঃ হািব র রহমান মাঃ হািফ র রহমান মাছাঃ হাসনােহনা যাদব র যাদব র ধামরাi
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32926 ঢাকা িব পদ িসকদার  মার িসকদার িন  রানী িসকদার িবল শনাi যাদব র ধামরাi
31641 ঢাকা মাঃ নাজ ল iসলাম মাঃ আ র রহমান মাছাঃ িবিথ বগম বা ােখালা শলান ধামরাi
25454 ঢাকা মাঃ মাহ জ আহেমদ শখ আনা ল iসলাম িফয়া বগম বািলয়া বািলয়া ধামরাi
23454 ঢাকা u ল হাসাiন লাকমান হাসাiন রজাহান বগম পাড়া াম নহা  বাজার আ িলয়া
31378 ঢাকা মাঃ জািহ ল iসলাম মাঃ মা ন কিবর জাসনা বগম নব াম নব াম বাজার ধামরাi

32241 ঢাকা মাঃ হািব র রহমান ত আ ল জিলল িব আ ার মা ার 
পাড়া(কলাবাগান 
মাড়)

মাজার u রখান

33584 ঢাকা মাঃ হািনফ আলী মাশারফ হাসাiন বাতাসী বগম িবল শনাi যাদব র ধামরাi
2৯892 ঢাকা মাঃ খিবর uি ন মাঃ আ স সামাদ েলখা বগম আমিছ র টােপরবািড় ধামরাi
32979 ঢাকা মা আ ার মাখেল র রহমান িবu  বগম ম লবািড় ম লবািড় ধামরাi
23821 ঢাকা আশীষ মার ভৗিমক আন  মাহন ভৗিমক শংকরী ভৗিমক কাৈছর বরশ ধামরাi
323৯1 ঢাকা া আ ার র মাহা দ জাহানারা বগম iমাি র, ক িড-

37/26
সাভার সাভার

2৯167 ঢাকা মাঃ মা র রহমান মাঃ হলাল uি ন াহার বগম টােপরবািড় টােপরবািড় ধামরাi
217৯6 ঢাকা মাহা দ i াহীম মাঃ আ ল জিলল আেনায়ারা বগম আমিছ র টােপরবািড় ধামরাi
24845 ঢাকা মাঃ সােহল রানা মাঃ সােহদ আলী জািমলা বগম আমিছ র টােপরবািড় ধামরাi
25193 ঢাকা মাঃ iম ল হাসান মাঃ তােহ ল iসলাম আেনায়ারা বগম i িরয়া 

বপারীপাড়া
ঢাকা টিমলস দি ণেকরানীগ

22823 ঢাকা মাঃ oসমান গিণ মাঃ মিনর হােসন মিরয়ম বগম মা ারচাপ িশ িলয়া ধামরাi
322৯9 ঢাকা মাঃ হাসান আলী ত আ ল কােদর িময়া মাছাঃ শািহেতান নছা চৗহাট চৗহাট ধামরাi
2538৯ ঢাকা মিজনা আ ার ল iসলাম মমতাজ বগম কাiচাবািড় u রগাজীরচট 

আিলয়া মা াসা
 সাভার

27975 ঢাকা স ীব সরকার বল সরকার স া রানী সরকার টােপরবািড় টােপরবািড়  সাভার
24574 ঢাকা মা আ ল মা ান মাঃ আ াস আলী িমেসস আেমলা বগম না ার না ার ধামরাi
26291 ঢাকা মাঃ মকেল র রহমান মাঃ ফজ ল হক মাসাঃ লিতফা বগম গাপাল র না ার ধামরাi
2৯521 ঢাকা শামীমা খা ন মাঃ আ স ছাবহান িরনা বগম শলান শলান ধামরাi
26447 ঢাকা মাঃ মা ফা কামাল মাঃ আফাজ uি ন খােদজা বগম ডাu য়া কালাম র ধামরাi
24911 ঢাকা মাহা দ আলী ত আলতাফ হােসন ময়জান বগম oয়াড নং-6, বািড় 

নং-i/84, মহ া-
বাগনগর

ধামরাi ধামরাi

24965 ঢাকা ক না আ ার খিল র রহমান রািবয়া বগম দি ণেকিলয়া ধামরাi ধামরাi
29167 ঢাকা শাম াহার সিন ত মাঃ iমরান িদ য়ারা বগম ডলনা তলনা িখলে ত
2৯41৯ ঢাকা মাঃ সােনায়ার হােসন মাঃ মাকেসদ আলী িফয়া বগম 756/গ পি ম কাজীপাড়া িমর র
31824 ঢাকা মাঃ আ র রহমান মাঃ জালাল uি ন সরদার িব বগম ফাড নগর রায়াiল ধামরাi
31965 ঢাকা মাঃ ল হােসন মাঃ নবীর uি ন মাছাঃ ম য়া খা ন ত িলয়া ত িলয়া ধামরাi
249৯5 ঢাকা ি  লতানা ত মিতয়ার রহমান িফয়া বগম ফাড নগর রায়াiল ধামরাi
2441৯ ঢাকা মাসাঃ মৗ মী লতানা মাঃ ৎফর রহমান মাছাঃ হািলমা বগম ফাড নগর রায়াiল ধামরাi
26471 ঢাকা মাঃ নবী র রহমান মাঃ আ র রহমান মাছাঃ রজাহান বগম ত িলয়া ত িলয়া ধামরাi
29৯57 ঢাকা মাছাঃ শামীমা খা ন মাঃ আ স সা ার খান মাছাঃ রািহমা খা ন ফাড নগর রায়াiল ধামরাi
28৯৯5 ঢাকা ল ী রানী সরকার ত িরতীশ চ  সরকার র া রানী সাকরাiল যাদব র ধামরাi
29৯98 ঢাকা মাঃ মিন ামান মাঃ oমর আলী মাছাঃ মেনায়ারা খা ন বলী র সাহােবলী র ধামরাi
2316৯ ঢাকা মাঃ oিহ ামান মাঃ মিজর uি ন মাছাঃ রoশনারা খা ন বাসা-624/2 ম  

আজম র
আজম র দি নখান

339৯5 ঢাকা মাঃ মিশuর রহমান মাঃ আ র রা াক মাছাঃ রােশদা বগম আগানগর করানীগ করানীগ
26921 ঢাকা মাঃ বজ র রহমান খান আলহা  মাঃ নািজম uি ন 

খান
িমেসস নাজমা বগম বািড় নং-5, াট 

নং-5িড
রাড নং-4 ক ান র,িমর

র
294৯3 ঢাকা মাঃ আিশ র রহমান মাঃ জামাল uি ন মাছাঃ আর মান বা কাকরান িশ িলয়া ধামরাi
2183৯ ঢাকা চ া খা ন তানভীর আলম নাজমী আরা বগম 389, দিনয়া 

রাড( চয়র ানবািড়
)

দিনয়া কদমতলী

33৯89 ঢাকা মাঃ iu ফ আলী মাঃ আ ল হােসন তােহরা বগম দি ণআনািলয়া 
খালা

ম লবািড় ধামরাi

27124 ঢাকা শাহ আলম  আ ল মােলক খােদজা বগম বাসা-22 ক প বী পনগর
24319 ঢাকা মাঃ সােহল রানা মাহা দ আলী মাছাঃ িশিরনা বগম 647/4/2 ম মিন র িমর র
2৯867 ঢাকা মাঃ কামাল হােসন মাহা দ আলী রােকয়া বগম 5/24/ঙ 

পি মভাষানেটক
ঢাকা 
ক াে ন া

ভাষানেটক

22818 ঢাকা মাঃ মাহ ব হাসান মাঃ জােবদ আলী িব াস মাছাঃ হাসনাত জাহান বািড় নং-455, 
াট িব-6

জাফরাবাদ পি ম 
ধানমি , শংকর

21375 ঢাকা ের জা াত eসeম আশরা ামান শাহানা কাoলার পি ম 
পাড়া

িখলে ত দি ণখান

27292 ঢাকা রিন আহে দ মাঃ জালাল uি ন পা ল আ ার রামভ পাড়া যাদব র ধামরাi
24493 ঢাকা মা লতানা আেপল মাহ দ খ কার রািজয়া বগম 2478 দি ণদিনয়া দিনয়া কদমতলী

2৯422 ঢাকা মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ সােহদ আলী জেবদা আ ার আমিছ র টােপরবািড় ধামরাi
223৯5 ঢাকা মাঃ আ ল আলীম মাঃ সা  বপারী য বা কালাম র কালাম র ধামরাi
2283৯ ঢাকা মাঃ ল হােসন মাঃ আ র রিশদ িশমন নছা বা িরয়া কালাম র ধামরাi
22482 ঢাকা হাসেনয়ারা আকতার নায়াব আলী হািফজা খা ন গ াম যাদব র ধামরাi
32245 ঢাকা িবলিকছ আ ার মাঃ শাহাদাৎ হােসন নাজমা বগম িবলবাu য়া বরশ ধামরাi
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

32248 ঢাকা আকিলমা খানম রিন ত মাঃ আi ব আলী খান মমতাজ আi ব কিবর র কিবর র 2নং িশ িলয়া 
iuিনয়ন 
পিরষদ 
আ িলয়া, 
সাভার

34197 ঢাকা মাহা দ ফির ল iসলাম মাঃ হািব র রহমান মাছাঃ ছােলমা বগম আন নগর লশান বা া
21559 ঢাকা মাঃ আ ল হােসন আ স সালাম রােকয়া টটাiল বািলয়া ধামরাi
22497 ঢাকা মাঃ সােহল রানা মাঃ আ ার হােসন মাছাঃ মেনায়ারা বগম বাসা নং িস-28/3 জােল র সাভার
2472৯ ঢাকা লাবীবা মাঃ রিফ ল iসলাম র  বগম খাগাiল বরশ ধামরাi
23৯83 ঢাকা রীপা সরকার িবমল চ  সরকার a না রানী সরকার খাগাiল বরশ ধামরাi
29962 ঢাকা মাঃ সাi ল iসলাম খান  ল iসলাম খান মাসাঃ মমতাজ খানম ভাদাiল, হাি ং 

নং-672oয়াড নং-
17

বিলভ সাভার

22718 ঢাকা আল মা ন আিজ ল হক মােলকা বগম বাuিনয়া বরশ ধামরাi
2৯৯46 ঢাকা হাসাiন মাহা দ জািকর আব ল জববার হাoলাদার আি য়া খা ন 2/34/িড-2 ব বাসােবা স জবাগ
27675 ঢাকা রেমশ চ  রায় জগদীশ চ  রায় আরতী রানী রায় মা া বাসােবা গদা
21813 ঢাকা মাঃ সােহব আলী মাঃ জিহর uি ন শখ মাছাঃ বা  খা ন ড াবর ন ন পাড়া সাভার 

ক া নেম
আ িলয়া

25538 ঢাকা মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ চ ন িময়া জাহানারা বগম গাম াম খালাবািড় যাদব র ধামরাi

23434 ঢাকা মাঃ আ ল মিতন মাঃ iয়ািছন আলী াং মিতজান বগম ক চ ড়া ক চ ড়া u রখান
26৯3৯ ঢাকা iকবাল সােনায়ার মাঃ আ ল কালাম আজাদ আেমনা খা ন িবলবাu য়া বরশ ধামরাi
27659 ঢাকা মাঃ সা াদ হােসন মাঃ নবীর uি ন মাছাঃ নাজমা নাহার i-25/4 বরাতনগর 

দি ণ রী 
টালা

oয়াড নং-4, 
ধামরাi

31483 ঢাকা মা আ ার মাঃ eমরাত হােসন িবu  বগম ম লবািড় ম লবািড় ধামরাi
23872 ঢাকা মাঃ রা   আহেমদ ত ছারমান আলী মাছাঃ জাসনা খা ন নরিসংহ র নব াম বাজার ধামরাi

32752 ঢাকা মাঃ আিত র রহমান মাঃ iu ছ আলী মাছাঃ রােবয়া খা ন সকশন-23 ক-িড, eিভঃ 
রাড-3,

বাসা-53, প বী, 
িমর র

23768 ঢাকা মাঃ নািহদ হাসান মাঃ রিফ ল iসলাম মাছাঃ নািছমা বগম বািড়#22, রাড 
#14

আব াহ বাগ, 
u র বা া

বা া

32315 ঢাকা iয়াসিমন আশরাফ আলী রােবয়া কাদািলয়া টকী নহা  বাজার সাভার
2৯432 ঢাকা সামা aিধকারী পলাশ সরদার aিনতা aিধকারী ডiরী ফাম, ঘ-39 ডiরী ফাম সাভার

27465 ঢাকা মা আ ার ত আঃ বােরক রািহমা বগম বাসা 
নং#489কবর ান 
রাড, ব বা া

লশান বা া

26646 ঢাকা মাঃ ল হােসন আ ল বােছদ সািফয়া বগম খাগাiল বরশ ধামরাi
22৯39 ঢাকা মাঃ শরী ল iসলাম মাঃ লাল িময়া জাহানারা বগম আমরাiল যাদব র ধামরাi
2৯457 ঢাকা মাঃ মিনর হােসন মাঃ চ ন িময়া রািজনা বগম দীঘল াম িশ িলয়া ধামরাi
29৯65 ঢাকা মাঃ িম ন ধা মাঃ িসি ক ধা সােহদা বগম ভা ম সােনাড়া ধামরাi
33269 ঢাকা মন সরকার আন  সরকার ঝনা সরকার সাকরাiল যাদব র ধামরাi
2৯7৯3 ঢাকা eসeম শিফ ল iসলাম মাঃ আ ল oয়ােহদ রােবয়া বগম ম গাজীর চট আিলয়া মা াসা সাভার

277৯1 ঢাকা মাঃ আ ল আিলম ত আ ল আিজজ সরকার মাছাঃ আলতা বা পলাশবািড় ন ন 
পাড়া

গািজরচট 
আিলয়া মা াসা

সাভার

34392 ঢাকা মাঃ শিফ uি ন মাঃ তাফা ল হােসন আি য়া বগম িবলেকি নoগাo বাজার ধামরাi

33197 ঢাকা মাঃ মিজ র রহমান মাঃ সাম ল আলম মােজদা বগম পটল ম লবািড় ধামরাi
33976 ঢাকা মাঃ িফেরাজ হােসন মাঃ িকয়াম আলী িশকদার মােজদা বগম খাগাiল বরশ ধামরাi
22928 ঢাকা িব ব রায় রােধ াম রায় স া রায় খাগাiল বরশ ধামরাi
241৯3 ঢাকা মাহ ব খান আ ল বােছদ খান মাছাঃ মিরয়ম খান 61 ন া পাড়া 

মসিজদ রাড
দি ণখান দি ণখান

23811 ঢাকা িনত  সরকার াণ ব ভ সরকার নকা রানী সরকার নoগাo কাiত রায়াiল ধামরাi
26423 ঢাকা রজাহান বগম মাঃ মিন ল iসলাম মাছাঃ সােনায়ারা বগম ভাদাiল িডiিপেজড সাভার
26578 ঢাকা দoয়ান আলমগীর দoয়ান ব াল হােসন রoশনা বগম আ িলয়া আ িলয়া সাভার
25974 ঢাকা ফািহমা িসদকার কিরম িসকদার ল খা ন আ িলয়া আ িলয়া সাভার
31236 ঢাকা মাঃ ম ল iসলাম মাঃ আ ল গিন আেনায়ারা বগম মাদার র আমতা ধামরাi
27976 ঢাকা রিবuল iসলাম রত আলী রািকয়া বগম বাuিনয়া নহা  বাজার সাভার
32631 ঢাকা মাঃ আির ল iসলাম মাঃ মিজ র রহমান মাসাঃ আেলয়া রহমান দপাশাi( বপাড়া) কালাম র ধামরাi

24452 ঢাকা িশ ী আ ার আ াহ আল মােমন িফয়া বগম খাগাiল বরশ ধামরাi
22885 ঢাকা মাহা দ হািফ র রহমান মাহা দ খিলuর রহমান হািমদা খা ন 453 চালাব আজম র দি নখান
26999 ঢাকা মাঃ তােরক আ াহ মাঃ িসি র রহমান পা ল আ ার ভা ম কালাম র ধামরাi
2474৯ ঢাকা আকিলমা আ ার মাঃ শাহজাহান লাভলী আ ার গা র গাড়াiল টােপরবািড় ধামরাi
28229 ঢাকা মাছাঃ হাসান বা মাঃ আিজ ল iসলাম মাছাঃ জাহানারা বগম বড়iকাি বuতা করানীগ
24543 ঢাকা মাঃ শাহািরয়ার আহে দ মাঃ আঃ খােলক মাছাঃ িশলা খা ন ট-33 e, রাড-3 (i েটনশন) বনানী
29136 ঢাকা মাঃ মা দ রানা মাঃ হযরত আলী িময়া সােজদা খা ন 5/24/ঙ 

পি মভাষানেটক
ঢাকা 
ক াে ন া

ভাষানেটক

24৯89 ঢাকা মাঃ শিফ ল iসলাম মাঃ আ ল মা ান সিখনা বগম কাoয়ালী পাড়া জালসা ধামরাi
24142 ঢাকা শখ আহ দ শখ মিহuি ন আেয়শা বগম বাসা নং- 55৯ দি ণপাiক 

পাড়া
িমর র
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27223 ঢাকা মাঃ তৗিহ র রহমান মাঃ িগয়াস uি ন তাহিমনা বগম দি ণরাজাশন 
( মা া পাড়া)

বাজাশন(2451
)

সাভার

22795 ঢাকা রািফজা আ ার মাঃ আ ল মা ান আিজ ন নছা না ার না ার ধামরাi
2৯৯67 ঢাকা তািনন আহাে দ মাঃ আঃ স জাহানারা বগম কালাম র কালাম র ধামরাi
2161৯ ঢাকা মাঃ ল আমীন মাঃ আ ল মাতািলব রােকয়া বগম দপাশাi(বড়পাড়া) কালাম র ধামরাi

21591 ঢাকা কাজী মক র রহমান ত কাজী মিতয়ার রহমান কাজী মাহ জা বগম রা া-382, 
রাদ র, হাজী 
লালিময়া সরকার 
রাড, রাiন

গ ািরয়া কদমতলী

28782 ঢাকা মাঃ মিশuর রহমান মাঃ শিফ র রহমান মাছাঃ uে  হানী মা য়াiল  ধাবািড় মা য়াiল যা াবািড়

24413 ঢাকা মিরয়ম আ ার মাঃ ফজ ল হক হাসেনয়ারা বাuজা টােপরবািড় ধামরাi
33731 ঢাকা মা ািফ র রহমান ছ র uি ন মেনায়ারা বগম গাজীবািড় নহা  বাজার সাভার
2৯723 ঢাকা মাহা দ আ র রা াক মাহা দ ফজ র রহমান রিমচা বগম দি ণবা লী সাহােবলী র ধামরাi
33647 ঢাকা মাছাঃ মিনরা আ ার মাঃ মােলক uি ন াঃ মাছাঃ শারিমন আ ার ত িলয়া ত িলয়া ধামরাi
23৯28 ঢাকা আিছয়া আ ার মাঃ আতাuর রহমান রােকয়া বপাশাi পি ম 

পাড়া
কালাম র ধামরাi

22232 ঢাকা আছমা আ ার মাঃ আববাস আলী মােজদা বগম ভা ম কালাম র ধামরাi
22975 ঢাকা রoশন আরা র ব আলী াহার পাiকপাড়া িশ িলয়া ধামরাi
34228 ঢাকা িবয়া আ ার িমিসল uি ন রিমজা বগম বাuিনয়া নহা  বাজার সাভার
25642 ঢাকা মিশuর রহমান ত আ ল হািলম মেনায়ারা বগম iসলাম র ধামরাi ধামরাi
29৯73 ঢাকা রাধা রাণী িসকদার ফিন ষণ িসকদার রা  িসকদার ধানতারা যাদব র ধামরাi
29563 ঢাকা মাঃ জািকর হােসন মাঃ আ বকার মাছাঃ িশ খা ন 32৯/িব দি ণ পীেরর বাগ িমর র
33324 ঢাকা মাঃ আ ল আলীম মাঃ র ল uি ন নয়ন তারা য়া ধামরাi ধামরাi
24629 ঢাকা মাঃ জাকািরয়া iসলাম মাঃ সাহরাব আলী মাছাঃ লী খা ন রীেখালা রীেখালা সাভার
33775 ঢাকা স য় সরকার িশবনাথ সরকার কিনকা সরকার যাদব র যাদব র ধামরাi
26195 ঢাকা আেনায়ার হােসন আ স সা ার জ রা বা লী কালাম র ধামরাi
2871৯ ঢাকা আেশাক মাহ দ মাঃ আিজ র রহমান মাছাঃ খােদজা বগম 71/2৯/িজ/7 

ধল র, ফিরদাবাদ
যা াবাড়ী ধামরাi

21977 ঢাকা নাসিরন iসলাম আেনায়ার হােসন মাক দা iসলাম বািড় নং-e/231, 
মহ া- দি ণপাড়া, 
oয়াড নং-16

ধামরাi ধামরাi

31539 ঢাকা মাঃ মেহর u াহ আশরাফী মাহা দ u াহ িমেসস ম য়ারা খা ন 58/2, ম রাজাসন u র রাজাসন 
বাক টাuন

সাভার

21715 ঢাকা জােয়দা আ ার মাঃ কামাল uি ন ছােলহা বগম ব বাসনা সানাড়া ধামরাi
24666 ঢাকা শা  মার বােলা ভেবশ চ  বােলা মারী রানী বােলা মিহশাবািড় সােনাড়া ধামরাi
212৯5 ঢাকা মাঃ মাহ ব uল আলম িম ল মাঃ আ ল ছ খািদজা বগম রবািড়য়া শলান ধামরাi
33287 ঢাকা হনা আ ার আির ল iসলাম রৗশনারা বগম বা ালপাড়া িশ িলয়া ধামরাi
32527 ঢাকা পিল আ ার মাঃ আ ল গ র ছােলহা আ ার গাং য়া গাং য়া ধামরাi
2৯296 ঢাকা মাঃ আ বকর িসি ক আরেশদ আলী খােদজা বগম ভাদাiল ধামেসানা আ িলয়া
21321 ঢাকা মাছাঃ রািজনা iয়াছিমন মাঃ সােহব uি ন মাছাঃ জাহানারা বগম u র খান u র খান 

মাজার
u রখান

34118 ঢাকা মাঃ রিবuল আoয়াল ত নািসর uি ন আiমা ন নছা মাগারিদয়া সাতার ল বা া
23881 ঢাকা মাঃ মাশাররফ হােসন মাঃ আতাuর রহমান সােলহা বগম শাসন নব াম বাজার ধামরাi

2৯363 ঢাকা না আ ার মাঃ আজগর আলী িফেরাজা বগম যাদব র যাদব র ধামরাi
24581 ঢাকা মাঃ িজয়াuর রহমান স  িময়া ছিব আ ার বাসা নং-31, লন-

33, ক-িডেসকশন-
22, বাuিনয়াবাধ

িমর র প বী

22423 ঢাকা মাছাঃ া ী iসলাম( ীিত) মাঃ সাi ল iসলাম মাছাঃ আকতারী বা দি নখান দি নখান দি নখান
222৯2 ঢাকা সােহল আহে দ মাহা দ মাজাে ল হক হেলনা আ ার কাuি য়া িমর র বাজার সাভার

28286 ঢাকা মাঃ আির ল iসলাম মাঃ বা  সরকার মাছাঃ সিলনা বগম মা য়াiল  ধাবািড় মা য়াiল কদমতলী

29439 ঢাকা শখ রােসল মাঃ iu স আলী শখ রoশন আরা বগম u র বা া, বাচল 
সরক

লন নং-28, 
বািড় নং-32

বা া

23217 ঢাকা মিন ামান হাসমত আলী হািমদা আ ার সকশন-23 ক -i, ট-
92, রাড

প বী ,িমর র

29256 ঢাকা মাঃ নািছম uি ন মাঃ আ ল মা ান িবলিকছ বগম আমরাiল যাদব র ঢাকা
248৯7 ঢাকা মাঃ মেহদী হাসান মাঃ মা ফা কামাল রােশদা বগম টােপরবািড় টােপরবািড় ধামরাi
23435 ঢাকা মাঃ সাi ল iসলাম মাঃ শাহজাহান হািসনা বগম বাসা#24, রাড#4, ক# ক, 

আিরফাবাদ 
হাuিজং 
সাসাi

oয়াড নং-7, 
প বী, িমর র

34324 ঢাকা মান রা বগম মাঃ ফা ক হােসন মoয়া বগম যে - সিফ ল 
iসলাম খাকন

খ-229/5 
িখলে ত, 
টানপাড়া 
জামতলা,িখল
ত

িখলে ত

2113৯ ঢাকা নজ ল iসলাম ফজ ল হক জেবদা বেনরচর বািলয়া ধামরাi
293৯7 ঢাকা ফারহানা আ ার ত আ ল কিরম সােলহা বগম আলন র, ক-িব হাি ং নং-18 oয়াড-1৯, 

সাভার
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

28367 ঢাকা মাঃ রজাuল কিরম মাঃ আেবদ আলী সরকার মাছাঃ রিজয়া জসমীন কানাপাড়া 
পাড়াডগার

পাড়াডগার যা াবািড়

259৯4 ঢাকা মাঃ কাম ল হাসান মাঃ শাহজাহান িময়া ববী আ ার িব-6/e-4 eিভিনu-3, 
ক-িব, 
াশনাল 

হাuিজং 
কমে

িমর র-3

248৯4 ঢাকা মাঃ iকবাল মাহ দ মাঃ আতাuর রহমান মাসাঃ রােকয়া আ ার uনাiল িশ িলয়া সাভার
33923 ঢাকা মাঃ জািহদ িমঞা ত বা  ম ল ত পাতন বগম ভাদাiল বিলভ সাভার
266৯2 ঢাকা মাঃ ফািহম হােসন মাঃ আ ল স হািমদা বগম কিলয়া( চয়ার ান

পাড়া)
ধামরাi ধামরাi

3432৯ ঢাকা মাঃ সাহাগ হােসন মাঃ আলী হােসন হােজরা বগম শালধন সােনাড়া ধামরাi
27118 ঢাকা মাঃ আ  হািনফ মাঃ কািবল uি ন আেনায়ারা বগম শলান শলান ধামরাi
27543 ঢাকা মাঃ সােহল রানা মাঃ oমর আলী িফয়া খা ন বাu য়া বরশ ধামরাi
31612 ঢাকা মিরয়ম আ ার সানা িময়া রািকয়া বগম াম যাদব র ধামরাi
26724 ঢাকা মাঃ জাকািরয়া হাবীব মাঃ হাসান আেলয়া বগম বািড় নং-46/47, 

oয়াড নং-19
হাবীব নগর, 
খানকা শরীফ 
রাড

কদমতলী

21497 ঢাকা মাঃ সাi ল iসলাম মাঃ মাবারক হােসন জ রা আ ার মা য়াiল  ধাবািড় মা য়াiল যা াবািড়

273৯3 ঢাকা মাঃ মাফা ল হােসন মাঃ জামাল uি ন আ ফা বগম 261 দি ণগাo, 
3নং রাড

oয়াড নং16, 
বাসােবা/u র 
মািনকিময়া

স জবাগ/িখল
ত

25৯8৯ ঢাকা মাঃ মা ল iসলাম মাঃ আ ল বাশার পারভীন আ ার দoনাi কালাম র ধামরাi
29778 ঢাকা মাঃ আলািমন িমঞা মাঃ সাহরাব আলী শা  বগম ভা িলয়া চৗহাট ধামরাi
24254 ঢাকা মাঃ মিন ামান আঃ মা ান রােশদা বগম িন াম নব াম বাজার ধামরাi

34117 ঢাকা মন তা কদার আ ল স তা কদার জাহানারা বগম 23/4, ট -27৯/3 রাড-7, বাসা-
27

িমর র

31924 ঢাকা শিফ ল iসলাম মাঃ i ছ আলী জ রা বগম 451 u র বা া ম বা া বা া
28454 ঢাকা মাঃ ব াল হােসন মাঃ বােছদ িময়া মাছাঃ বগম 5/24/ঙ 

পি মভাষানেটক
ঢাকা 
ক াে ন া

ভাষানেটক

23197 ঢাকা মাঃ iমাম হাসান পিনর মাঃ ম র রহমান লতানা রাশন আ ার িসি কী দি নখান দি নখান দি নখান

28৯36 ঢাকা eসeম সাi ল iসলাম eসeম তাফা াল হােসন সােহরা বগম 42/2 রাড নং-12, 
ক িব, বন

েজ রাম রা

25364 ঢাকা শিফ ল iসলাম মাঃ iহা কাজী িফয়া বাuজা টােপরবািড় ধামরাi
24398 ঢাকা মাঃ ফির ল iসলাম মাঃ হািকম uি ন মেনায়ারা বগম শালধন সােনাড়া ধামরাi
224৯9 ঢাকা িশ  আ ার মাঃ সােহল রানা রেহনা বগম দি ণআনািলয়া 

খালা
ম লবািড়-
2456

ধামরাi

26672 ঢাকা শামীম হােসন ছা ার আলী নািছমা বগম যাদব র যাদব র ধামরাi
33৯97 ঢাকা মাঃ হাসা ামান মাঃ হািনফ িময়া আেনায়ারা গ লনগর সনoয়ািলয়া আ িলয়া
33625 ঢাকা মাঃ iমদা ল iসলাম মাঃ আরমান আলী মাছাঃ রািজনা খা ন বলী র শাহােবিল র ধামরাi
3293৯ ঢাকা মাঃ আ ল আলীম মাঃ খিবর uি ন ামািনক মাছাঃ নাজমা বগম িবল শনাi যাদব র ধামরাi
31268 ঢাকা আশীষ মার  শীল লাল চ  শীল িশলা রানী শীল বলী র সাহােবলী র ধামরাi
274৯2 ঢাকা মাঃ আ র রuফ মাঃ রমজান আলী মাছাঃ গালাপী বগম ফাড নগর রায়াiল ধামরাi
26325 ঢাকা মাঃ ফয়সাল uি ন মাঃ রজাuল কিরম মাছাঃ িফেরাজা খা ন িবল শনাi যাদব র ধামরাi
23773 ঢাকা মাঃ আ র রােশদ ত িমজা র রহমান রািশদা খা ন দপাশাi কালাম র ধামরাi
32153 ঢাকা মাছাঃ তামা া খা ন মাঃ মাতােলব হােসন মাছাঃ মমতাজ খা ন গাপাল র না ার ধামরাi
29৯৯3 ঢাকা মাঃ িরয়াজ uি ন মাঃ হািব র রহমান রহানা বগম 2698/2 পােটরবাগ 

দি ণ
দিনয়া কদমতলী

23655 ঢাকা মাঃ জ আলী মাঃ লাল িময়া জাহানারা বগম র ক ঠািলয়া নব াম বাজার ধামরাi

32453 ঢাকা আসমা eরশাদ সােলহা আমরাiল যাদব র ধামরাi
31795 ঢাকা নাজ ল হােসন বাদশা িময়া নাজমা বগম ডগর মাড়া িসআরিস সাভার
2৯327 ঢাকা পালী iয়াসিমন মাঃ oসমান গিণ মাছাঃ হািলমা খা ন বািড় নং-497/3 ব সনপাড়া 

পবত,কাফ ল
িমর র-21

23252 ঢাকা কাশ চ  কমকার নারায়ন চ  সরকার িদপালী রাণী কমকার াট নং-6e, বািড়-
72

রাড-6, িড 
আi  েজ

ম ল বা া

28778 ঢাকা মাঃ মাকেল র রহমান মাঃ eমারত হােসন হােমলা বগম পাচল ী যাদব র ধামরাi
21675 ঢাকা মাঃ শািহ র iসলাম মাঃ িরয়াজ uি ন সােজদা বগম গালাকা া বরশ ধামরাi
314৯1 ঢাকা খােলদা আ ার মাঃ লাল িময়া হােজরা বগম পটল ম লবািড় ধামরাi
315৯1 ঢাকা মাঃ মা র রহমান মাঃ সিহ ি ন আেলয়া বগম যাদব র যাদব র ধামরাi
27525 ঢাকা িলটন হােসiন খিল র রহমান িমনা সাহােবলী র সাহােবলী র ধামরাi
2798৯ ঢাকা রািকব হাসান তাফা ল হােসন রিহমা বগম e/4৯, বন র সাভার সাভার
28689 ঢাকা iমরান আহেমদ মাঃ আ  সা াঃ মাছাঃ হািলমা খা ন ফাড নগর রায়াiল ধামরাi
23411 ঢাকা মাঃ রািফuল iসলাম আ র রা াক মােলকা খা ন িবলবাu য়া বরশ ধামরাi
2৯983 ঢাকা লাভলী আ ার জালাল uি ন রিহমা খা ন চাuনা না ার ধামরাi
28274 ঢাকা মাঃ মিনর হােসন মাঃ আির র iসলাম ম  বগম খাগাiল বরশ ধামরাi
25748 ঢাকা রনিজত সরকার পিরেতাষ সরকার কিনকা  রাণী লালারেটক িশ িলয়া সাভার
34276 ঢাকা তাসিলমা লতানা ন নবী চৗ রী নািছমা আ ার াট নং-8e,  236 

রম য়া ভবন,
পি ম 
শoড়াপাড়া

িমর র

21353 ঢাকা মাঃ েয়ল হােসন খান মাঃজিসম uি ন খান শফালী বগম মােলাপাড়া আগানগর করানীগ
26794 ঢাকা ঝরনা খা ন মালা মাঃ তারা িময়া মাছাঃ আেলয়া বগম িশ িলয়া িশ িলয়া ধামরাi
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33422 ঢাকা আফেরাজা আ ার আেনায়ার হােসন লাiলী বগম ম লবািড় ম লবািড় ধামরাi
28979 ঢাকা মাহা দ বাদশা িময়া মাহা দ ল হক সােজদা বগম বা লী সাহােবলী র ধামরাi
26917 ঢাকা আ  বকর িসি ক হােয়ত আলী নািছয়া আ ার ঈশাননগর দলধা ধামরাi
23223 ঢাকা মাঃ আিম র iসলাম মাঃ ভ  বপারী জাহানারা বগম কাoয়ালী পাড়া জালসা ধামরাi
28849 ঢাকা কিবতা সরকার হের  নাথ সরকার লসী রানী সরকার আনালীয়ােখালা ম লবািড় ধামরাi
29543 ঢাকা শিফ ল iসলাম iu ছ আলী মিরয়ম আ ার লা য়া জলসীন ধামরাi
32৯34 ঢাকা মাঃ আল মা দ মাঃ রিহজ uি ন িফেরাজা বগম চািপল শলান ধামরাi
23425 ঢাকা নজ ল iসলাম eখলাছ uি ন রািহমা বগম বা য়ােখালা য়া র ধামরাi
21455 ঢাকা oমর ফা ক সারহাব হােসন জাহানারা বগম নoগাo নoগাo ধামরাi
28715 ঢাকা মাহা দ আ ল কােদর মাহা দ আ স সা ার ত লিতফা বগম গায়ালিদ কালাম র ধামরাi
31381 ঢাকা মাঃ iu ফ আলী মাঃ চান িময়া a পা বগম কাoয়ালী পাড়া জালসা ধামরাi
28739 ঢাকা নাসিরন মাঃ আ র রশীদ রজাহান িসং বরশ ধামরাi
21825 ঢাকা মাতােলব হােসন মাঃ রত আলী সােহরা খা ন মাদার র আমতা ধামরাi
23844 ঢাকা মাঃ মিজ র রহমান মাঃ সয়দ আলী ছােলহা আ ার ব বিদয়া িশ িলয়া ধামরাi
31349 ঢাকা মাঃ আ স স র খান মাঃ আ ল লিতফ খান মাছাঃ শাম ন নাহার ফাড নগর রায়াiল ধামরাi
2৯563 ঢাকা মাঃ আল আিমন হােসন মাহা দ ক স আলী মমতাজ বগম মা রা বািড়গাo ধামরাi
28512 ঢাকা iমরান হােসন হািব র রহমান রািহমা বগম u রখান হাি ং 

495/2
মাজার-2341 u রখান

31543 ঢাকা মাঃ আলমগীর হােসন মাঃ আিমর হােসন মাছাঃ মােজদা খানম চাকল াম নয়ারহাট সাভার
211৯6 ঢাকা মাঃ মাহ র রহমান মাঃ আেলম uি ন মাছাঃ িমনারা বগম কািলগ  বপাড়া ভাঢ া করানীগ
29686 ঢাকা মাঃ সােহল রানা মাঃ হা ান িময়া মাসাঃ ব ল বগম দি ণআনািলয়া 

খালা
ম লবািড় ধামরাi

22925 ঢাকা মাঃ আজহা ল iসলাম মাঃ আ ল হােসন সরকার মাসাঃ আেমনা বগম 3নং বািগচারেটক পি ম  
রাম রা

রাম রা

26334 ঢাকা মাছাঃ iমরানা খা ন মাঃ iি স আলী মাছাঃ রািজনা খা ন ফাড নগর রায়াiল ধামরাi
26৯4৯ ঢাকা িশহাব আলী eমদা ল মা া শফালী 34/4-িব ক.eম দাস 

লন
কা লী

27985 ঢাকা মন হােসন মাঃ চান িময়া িরয়া বগম পাচল ী যাদ র ধামরাi
32656 ঢাকা মাঃ মাi ল iসলাম মাঃ iu চ খান মাসাঃ মােমনা বগম পাড়ািদয়া কাচ ড়া u রা
2648৯ ঢাকা শাহীন আলম আলাuি ন ম ল আকিলমা খা ন া া ধামরাi
2৯163 ঢাকা মাঃ আিরফ সরকার মাঃ ল iসলাম মাছাঃ রজাহান বগম িশ িলয়া িশ িলয়া ধামরাi
288৯5 ঢাকা মাঃ শািকল আহেমদ মাঃ গািজuর রহমান মাছাঃ শাম াহার 235, পি ম র ল র, ধিনয়া যা াবািড়

33256 ঢাকা িমতালী সরকার মার সরকার িরনা সরকার জালসা জালসা-2911 ধামরাi

31347 ঢাকা মাঃ মা দ পারেভজ আ র রিশদ পা লা পারভীন বািড় নং-
িব/23৯,iসলাম র

ধামরাi ধামরাi

3168৯ ঢাকা মাঃ আিন র রহমান আ ল কােদর আ রী খা ন িবলবাu য়া বরশ ধামরাi
2৯14৯ ঢাকা মাহা দ ফরহাদ আলী ত জােন আলম ত ফািহমা বগম ীচর ি খা ধামরাi
292৯1 ঢাকা মাঃ হাসা ল হক মাঃ ছানাu া সরদার আিমনা খা ন য াiল নবাবগ নবাবগ
24136 ঢাকা মাঃ রিবuল iসলাম মাঃ সয়দ আলী লাভলী সরকার a ন নালাi গা য়া ধামরাi
2৯953 ঢাকা মাঃ মিনর হােসন মাঃ নয়া িময়া মমতাজ বগম খাগাiল বরশ ধামরাi
33167 ঢাকা শামীম হাসাiন আ ল বােরক কাজলী বগম দি ণদীঘল াম িশ িলয়া ধামরাi
2৯838 ঢাকা আজেমরী iসলাম আজমল হােসন িমেসস মাসেফকা হােসন বািড় নং-3, রাড 

নং-5
6ম তলা, 
িন -3

িখলে ত

218৯3 ঢাকা কাoছার আহাে দ আ  হািনফ কমলা বগম কা াহা টােপরবািড় ধামরাi
252৯2 ঢাকা শামীম হােসন আ ল জিলল জাহানারা বগম কাঠািলয়া নব াম বাজার ধামরাi

25362 ঢাকা মিনরা আ ার না  িময়া রােশদা বগম পাiছাiল বরশ ধামরাi
23484 ঢাকা মিরয়ম বগম মাঃ আলী খান রিহমা খা ন ৯5, মীরহাজারবাগ 

বড়বািড়( িসেড  
িক ার গােটন ল)

যা াবাড়ী যা াবািড়

26764 ঢাকা মাঃ জন িময়া মাঃ নােয়ব আলী রােশদা বগম বড় চ াiল ধামরাi ধামরাi
28855 ঢাকা াহার আ ার আ র রহমান রােশদা বগম কা াপাড়া জলসীন ধামরাi
29271 ঢাকা আ ল মা ান সােদক আলী আিমনা বগম না ার না ার-2933 ধামরাi
27211 ঢাকা নাছিরন আ ার মাঃ iয়ার হােসন ছােলহা বগম গালাiল বা ল ধামরাi
25411 ঢাকা মাঃ আিত র রহমান মাঃ আ ল হােসন ছােনায়ারা বগম কাoয়ালী পাড়া জালসা ধামরাi
32855 ঢাকা মাসাঃ নািহদা আ ার িনসা মাঃ নািজম uি ন সরকার মাছাঃ জিরনা বগম আ পাড়া u রখান 

বাজার
u রখান বাজার

34498 ঢাকা মাহা দ আল eমরান মাঃ আিতয়ার রহমান শািহনা পারভীন জয়নাবািড় 
কা াপাড়া

হমােয়ত র সাভার

28139 ঢাকা র য়ান সা ার রােবয়া বগম uনাiল ধামেসানা আ িলয়া
28৯65 ঢাকা মাহা দ আ ল আিলম মাঃ আ র রা াক আেনায়ারা বগম রা টােপরবািড় ধামরাi
21814 ঢাকা মাঃ ফা র রহমান ত মাঃ সাi র রহমান ফিজলা বগম িরেয়ল ীম (িব-5), 

336/2, শের-i-
বাংলা রাড

লতানগ রােয়র বাজার

23534 ঢাকা মাঃ আ াহ আল মা ন মাঃ দেলায়ার হােসন রoশন আরা দপাশাi(নয়াপাড়া) কালাম র ধামরাi

238৯6 ঢাকা দীপ মার রায় জয়েদব রায় আসলতা রায় া যাদব র ধামরাi
27884 ঢাকা মাঃ আিম ল iসলাম মাঃ আিজ ল হক মাছাঃ জীবন নাহার সাদা র নগরেকা া সাভার
22754 ঢাকা বিবতা িশকদার aিখল িশকদার রবা রানী িশকদার া যাদব র ধামরাi
29562 ঢাকা শখ মাঃ আিম ল iসলাম শখ মাহা দ আলী িমেসস আেনায়ারা বগম বািড় নং-1৯, রাড-

13
ক -িড, 
সকশন-26

িমর র কাফ ল

2575৯ ঢাকা মাঃ সািদ র রহমান মাঃ আঃ সামাদ সািহনা খা ন াম র, ডমরা ফিরদাবাদ াম র
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

24774 ঢাকা পালী আ ার আ ল কালাম আজাদ শাহানাজ বগম পটল ম লবািড় ধামরাi
21249 ঢাকা মাঃ শিহ ল iসলাম মাঃ আ  জাফর শফালী বগম ঈশান নগর দলধা ধামরাi
28372 ঢাকা িনজাম uি ন পাঠান সানাu াহ পাঠান আেনায়ারা বগম সকশন-23, ক-িড রাড-28, বাসা-

15
প বী

3343৯ ঢাকা মাঃ জন িময়া মাঃ সাম ল হক মাছাঃ আন মা বগম হাি  #75, পি ম 
আগারগাo

ঢাকা

22824 ঢাকা i আ ার আ ল হােসন হাসেনয়আরা বগম ভাড়ািরয়া িশ িলয়া ধামরাi
32983 ঢাকা uমা রানী খা ভজন খা শফালী রানী খা গাম াম যাদব র ধামরাi
21৯86 ঢাকা মিতuর রহমান মন র আলী আেমনা বগম গালকা া বরশ ধামরাi
231৯7 ঢাকা রািজনা আ ার বা  ম ল িজয়াছিমন বগম নহা নহা  বাজার সাভার
33433 ঢাকা তির ল iসলাম ম  িময়া জেবদা খা ন ৈতল িশ িলয়া ধামরাi
22876 ঢাকা িন ফা iয়াসিমন আলী আহেমদ আফেরাজা আহেমদ 4৯/4 u র 

জামিসং
িবিপe িস সাভার

25774 ঢাকা মাঃ জিহ ল iসলাম মাঃ oসমান গিণ জিরমন আ ার বা ােখালা শলান ধামরাi
24788 ঢাকা eফeম খােলদ মাঃ চান িময়া িফেরাজা বগম দি ণআনািলয়া 

খালা
ম লবািড় ধামরাi

21৯8৯ ঢাকা মাসাঃ রােবয়া আ ার মাঃ oয়ােহদ হাoলাদার মাসাঃ হাসেনয়ারা বগম জােল র 
ক/e, হাি  ◌ং-

5/23, oয়াড নং-14

সাবহানবাগ সাভার

331৯1 ঢাকা মাঃ রােসল মাঃ আ াস আলী নারিগস আ ার বাuিনয়া নহা  বাজার সাভার
24163 ঢাকা মাঃ সাi াহ মাহ দ মাঃ আ ল জিলল মাসাঃ সালমা বগম বা লী কালাম র ধামরাi
22৯৯5 ঢাকা মাঃ মাজাে ল হােসন মাঃ আতাuর রহমান সতারা বগম জয় রা ধামরাi ধামরাi
22853 ঢাকা মিজ র রহমান তাফা ল হােসন রােবয়া আ ার দি ণ না া পা া নহা  বাজার আ িলয়া
26153 ঢাকা আশরা ল iসলাম সেমজ uি ন আিজরন বগম যাদব র যাদব র ধামরাi
25499 ঢাকা নািসমা আ ার মাঃ মিনর হােসন লবাহার বগম কাঠগড়া u রপাড়া িজরাব সাভার

269৯8 ঢাকা লতান মাহ দ ত আ ল কিরম রােকয়া বগম া র আমতা ধামরাi
31484 ঢাকা মাঃ িজয়াuল হক মাঃ আ র রিহম জ রা বগম চাকল াম নয়ারহাট সাভার
22112 ঢাকা মাঃ সােহল রানা মাঃ বািনজ িময়া মািনকজান চৗহাট চৗহাট ধামরাi
32714 ঢাকা মাঃ আ ল আিলম মাঃ সা  বপারী য বা কালাম র কালাম র ধামরাi
2116৯ ঢাকা মাঃ িহরা িময়া মাঃ eনা ল হক মারিজয়া বগম পলাশবািড় গাজীরচট 

আিলয়া মা াসা
সাভার

24462 ঢাকা মাঃ সােহল রানা  মাঃ নজ ল iসলাম হািসনা বগম বাচারবািড় বা ল ধামরাi
31465 ঢাকা সােহল রানা আi ব আলী জাহানারা বা ােখালা শলান ধামরাi
23843 ঢাকা মাঃ মিন ামান মাঃ আ র রিহম মেনায়ারা বগম পাঠানেটালা , ক -

িস, হাি ং-52, 
oয়াড নং-5

ধামরাi ধামরাi

28827 ঢাকা মাঃ িহন রহমান মাঃ আতাuর রহমান হেলনা আ ার বা ল বা ল ধামরাi
2138৯ ঢাকা মাঃ মিনর আহে দ মাঃ আিমর uি ন মােশদা খা ন নলাম িমজানগর সাভার
3177৯ ঢাকা মাঃ িজয়াuর রহমান তাজ মাহা দ আেলয়া বগম বা েখালা শলান ধামরাi
2954৯ ঢাকা মাঃ নািসর uি ন মাঃ মাছেলম uি ন মাছাঃ রজাহান বগম পলাশবািড় গািজরচট 

আিলয়া মা াসা
সাভার

25749 ঢাকা aসীম মার রেমশ চ ব বালা ভাটারেখালা নoগাo বাজার ধামরাi

27268 ঢাকা রামান হাসাiন দেলায়ার  রংমালা দoনাi কালাম র ধামরাi
22776 ঢাকা মাঃ আহে দ iমিতয়াজ মাঃ মাকতার হােসন মাছাঃ আন য়ারা লাiলী বরশ বরশ ধামরাi
32৯25 ঢাকা ভাশীষ ম মদার ন চ  ম মদার চী হালদার বাসা নং-21 iমান 

বািড় রাড, oয়াড-
4, মােলাপাড়া

করানীগ করানীগ

28614 ঢাকা মাঃ কােদর মা াহ মাঃ আর  মা াহ রােকয়া বগম যাদব র যাদব র ধামরাi
2৯782 ঢাকা মাঃ আ স সালাম মাঃ িসরা ল iসলাম মাছাঃ জািনয়া খা ন গাপাল র না ার ধামরাi
21৯89 ঢাকা মাছাঃ শামীমা আকতার (iিত) মাঃ আ ল মা ান মাছাঃ জােমলা বগম বাসাঃ 254 ক ধ িমর র-23 প বী

28854 ঢাকা মাঃ আলী আজম ত দাuদ শখ মাছাঃ গােলজান নছা বরশ বরশ ধামরাi
27565 ঢাকা রােশ ল iসলাম মাঃ ফরেদৗস আহে দ ছােহরা বগম িদয়া নয়ারহাট সাভার
27115 ঢাকা নাজ ল iসলাম আ  দাuদ মা া জাহানারা বািলথা সাহােবলী র ধামরাi
2৯488 ঢাকা মিনরা খা ন মাঃ ঠা  বপারী হািচনা বগম ম েগ া, ক e, 

হাি ং◌ঃ 23, 
oয়াড

সাভার সাভার

2775৯ ঢাকা মাঃ আলমগীর হােসন মাঃ আফজাল হােসন ঝরনা খা ন র লবাগ মেডল 
টাuন, বািড় নং-
784, oয়াড নং-16

আ েখালােমা
ড়া মিডেকল 
রাড

করানীগ

297৯6 ঢাকা মাঃ শািহ র iসলাম মাঃ রহমান িশকদার রজাহান বগম খাগাiল বরশ ধামরাi
2৯1৯4 ঢাকা মাঃ িরফাত আল কািদর e. ক. eম ফজ ল কিরম মাছাঃ সািদয়া লতানা বািড়#17, রাড 

#9/e
স র #21 u রা

24696 ঢাকা মাঃ রিবuল iসলাম মাঃ খারেশদ আলম মাসাঃ খােদজা বগম নব াম নব াম বাজার ধামরাi

2৯928 ঢাকা আির ল iসলাম আ র রহমান মেহ ন নছা চরখ সােনাড়া ধামরাi
237৯7 ঢাকা মাঃ শিহ ল iসলাম মাঃ মাসেলহ uি ন রািজয়া বগম 792 নং 

iসলামাবাদ রাড, 
ব রাiন

ফিরদাবাদ কদমতলী
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

28৯57 ঢাকা মাঃ রা ল মাহ দ মাঃ আ স সাবহান মা মা বগম ীচর ি খা ধামরাi
318৯7 ঢাকা আলমগীর হােসন মাঃ সে ষ আলী মাসাঃ জাহানা বগম দপাশাi(পি ম 

পাড়া)
কালাম র ধামরাi

2422৯ ঢাকা তাজ uি ন ত রমজান আলী সরকার আেনায়ারা বগম আ িলয়া আ িলয়া আ িলয়া
33244 ঢাকা iয়ার হােসন িব  িময়া িফেরাজা বগম জয় রা ধামরাi ধামরাi
32479 ঢাকা মাঃ মা ন হােসন মাঃ আ ল কােদর মাসাঃ র  বগম ছয়বািড়য়া বািড়গাo ধামরাi
32326 ঢাকা মাঃ নাজ ল iসলাম মাঃ আ র রহমান নািগস আ ার দপাশাi কালাম র ধামরাi
21846 ঢাকা মাঃ িমজা র রহমান মাঃ তারা িময়া দেলকা বগম বা লী কালাম র ধামরাi
342৯5 ঢাকা মাঃ সােহল রানা মাঃ শাহজাহান রী বগম খাগাiল বরশ ধামরাi
29481 ঢাকা মা র রিশদ তিমজ uি ন িমেসস মােলকা পারভীন যাদব র যাদব র ধামরাi
326৯3 ঢাকা মাঃ জাহা ীর হােসন মাঃ iয়া ব হােসন জাহানারা বগম টােপরবািড় টােপরবািড় ধামরাi
32829 ঢাকা মালা পারভীন মা র রিশদ সিহদা বগম যাদব র যাদব র ধামরাi
31419 ঢাকা রাকন আজাদ কয়া ত আ ল কালাম আজাদ িমেসস তাহিমনা আজাদ বািড় নং-4/i, রাড 

নং-2
ামলী শেরবাংলা নগর

2৯524 ঢাকা নাজনীন রহমান ত ী মাঃ আব র রহমান ত আিমরা খা ন যে  - মাঃ 
আ র রহমান, 
িসিনয়ার িশ ক 
আদশ u  িব ালয় 
u র দিনয়া

দিনয়া যা াবািড়

31736 ঢাকা িচ র ন পাল বা লাল পাল uষা রানী পাল মড়াiল ধামরাi ধামরাi
25653 ঢাকা মাজহা ল iসলাম মিজ র রহমান মমতাজ বগম বনবািড় টােপরবািড় ধামরাi
238৯8 ঢাকা শাহানা আ ার মাঃ আ াহ হািফজা খা ন ড়াiল যাদব র ধামরাi
27155 ঢাকা শা  সরকার সতীশ চ  সরকার িমি  রানী সরকার সাi া যাদব র ধামরাi
2594৯ ঢাকা মাঃ সােহল রানা মাঃ বী মাছাঃ ফিরদা বগম মাঃ সােহল রানা, 

িপতা- মাঃ ন বী
ক-2৯3/5, 
িড়ল

ভাটারা

33979 ঢাকা ঝ  সরকার নীলরতন সরকার ভালবাসা সরকার আড়ািলয়া রায়াiল ধামরাi
24318 ঢাকা রােবয়া লতানা মাঃ জািকর হােসন ধা মাসা ৎ লায়লা র যে  - মাঃ 

আেনায়ার হােসন, 
শাসিনক 
কমকতা, aিডট 
শাখা-2, িষ 
ম ণালয়

বাংলােদশ সিচবালয়

28298 ঢাকা সরাত জাহান (িশলা) জােয় ল হক আি য়া বগম 43/িব (ন ন) 
আিজম র সরকারী 
কেলানী

িনuমােকট লালবাগ

21৯৯2 ঢাকা মাঃ জািহদ হাসান আঃ রিশদ হাoলাদার আেলয়া বগম রাতন ভাড়ািলয়া আ করািনগ
2668৯ ঢাকা মাঃ িফেরাজ মাহ দ মাঃ ফজলার রহমান মাছাঃ জাহানারা বগম iমাি র, ক িড-

38/3, oয়াড-18
সাভার সাভার

21819 ঢাকা মাঃ রিবuল আoয়াল রমজান ী জােমদা খা ন ভাড়ািরয়া িশ িলয়া ধামরাi
22991 ঢাকা মাখেল র রহমান মাঃ ল হক জেবদা বগম আমরাiল(খালেবড়া

)
যাদব র-2456 ধামরাi

23363 ঢাকা মাঃ নাজ ল দা মাঃ নoশাদ আলী মাছাঃ ছেকনা খা ন না ার না ার ধামরাi
27212 ঢাকা তাoহী ল iসলাম iয়া হা ন-aর- রিশদ iয়া রিহমা বগম iসলাম র সনoয়ািলয়া সাভার
21798 ঢাকা মাঃ আিলম হােসন মাঃ দ  িময়া র জান বা া বা ল-2456 ধামরাi
247৯9 ঢাকা মা আ ার মাঃ আলী আজগর নািছমা বগম 479/8 u র 

িপেররবাগ
oয়াড 24 
িডিসিস u র

িমর র

29486 ঢাকা মাঃ েবল মাঃ গালাম মা ফা মাছাঃ র আরা 5/24/ঙ   
পি মভাষানেটক

ঢাকা 
ক াে ন া

ভাষানেটক

2৯773 ঢাকা মা াক আহ দ মাঃ মকেছ র রহমান মেনায়ারা বগম পটল ম লবািড় ধামরাi
21834 ঢাকা মাঃ জািমuল হাসান মাঃ িজয়াuল হক জসিমন আ ার ফিরদাবাদ ফিরদাবাদ াম র
21232 ঢাকা মাহা দ আলী মাঃ ফজ ল হক মাছাঃ ম য়ারা বগম বািন র কালাম র ধামরাi
25394 ঢাকা সাখাoয়াত হােসন eরশাদ আলী শাি আরা বগম লধন সােনাড়া ধামরাi
2৯971 ঢাকা মাঃ আফজাল হাসাiন মাঃ হািব র রহমান জািহদা খা ন 29 আন  নগর িমর র দা স সালাম
29455 ঢাকা জিহ ল iসলাম আ র রহমান রজাহান বা িরয়া কালাম র ধামরাi
22662 ঢাকা ফা ক হােসন মাঃ ল হক(বীর ি েযা া) লাiলী বগম বা লী কালাম র ধামরাi

22189 ঢাকা মাশারফ হাসাiন মাঃ ব ত আলী কেমলা খা ন পলাশবািড় (পি ম 
পাড়া)

গাজীরচট 
আিলয়া মা াসা

সাভার

28368 নরিসংদী শায়লা আ ার মাঃ আব র রহীম মমতাজ বগম 86 নং বাসা, ছাট 
মাধবদী(2নং oয়াড)

মাধবদী , 
মাধবদী 
পৗরসভা

নরিসংদী সদর

22134 নরিসংদী মাঃ iমিতয়াজ সািকব মাঃ আ ল খােলক সাহানারা বগম ন য়া চৗর া 
মৗলভী বাজার

মেনাহরদী

2৯616 নারায়নগ সাi ল iসলাম মাঃ আঃ আিজজ মাছাঃ uে  ল ম লাল র ফ া ফ া
28887 নারায়নগ মাঃ কিবর হােসন হাজী আ র রিহম র য়ারা বগম মদন র মদন র ব র
29265 নারায়নগ মাহা দ আলী মাঃ আ ল হািলম রিহমা বগম প মীহাট aিল রা বাজার সানারগ o

32546 নারায়নগ হািববা আ ার (আিখ) আহছান হািবব িশিরনা বগম আড়াiহাজার আড়াiহাজার আড়াiহাজার
22122 নারায়নগ মা আ ার জববার সরদার িনহার বগম ছাট িবনাiর চর আড়াiহাজার আড়াiহাজার
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28515 নারায়নগ মািরয়া লতানা মাঃ ৎ র রহমান সানিজদা আ ার া ণগo ড়াপাড়া পগ
33699 নারায়নগ বাদল দ aন  মার দ  রাণী দ পি ম দoেভাগ 

মiন রাড
বাসা-235, ক-
e

সদর

32৯55 নারায়নগ মাঃ আi ব আলী মাঃ বাদশা িময়া মাছাঃ সােজদা বগম শাহ জা রাড 
পা্iকপাড়া

নারায়নগ সদর

2৯79৯ নারায়নগ মাঃ iিময়ার হােসন মাঃ iয়ািছন মা া িন ফা বগম পসী পসী পগ
24335 নারায়নগ হািমদা লতানা আঃ কােদর িজলানী সােজদা বগম র ালী আ/e, বািড় -

789 uলসন
ব র ব র

21৯77 নারায়নগ মাঃ রায়হা ল iসলাম মাঃ মিফজ uি ন জাবাiদা বগম মা মাবাদ লতা পগ
28246 নারায়নগ মাঃ নাজ স সাদাত মাঃ শাহজাহান ব িনয়া মাছাঃ নাজমা বগম ম জাবাদ লতা পগ
22962 নারায়নগ মাঃ িসরা ল iসলাম গালাম মা জা মি ক মাছাঃ মমতাজ বগম ক চ র ক চ র বাজার সানাগ o

2৯744 নারায়নগ মাঃ iমরান হােসন মাঃ আলমগীর হােসন িমনা পারভীন iঘড় iঁঘর ফ া
25৯42 নারায়নগ ল আিমন মাঃ মামতাজ uি ন খােদজা আ ার প চাiখ  ( ট াপাড়া) লতা পগ

33375 নারায়নগ মাঃ সােহল মা া মাঃ সৗকত আলী মা া াহার বগম বরপা বরপা পগ
32912 নারায়নগ আ  তােহর মাঃ ফরহা ল iসলাম মাঃ আজগর আলী সরকার মাছাঃ লমিত বগম িমরকাি িমনারবািড় ব র

325৯7 নারায়নগ i ািহম খিলল e ক eম ফরদাuস লিতফা বগম পাগলা ব পাড়া 
(বটতলা)

ব র ফ া

226৯1 নারায়নগ মাঃ ৎ র রহমান e িব eম সাi াহ আেনায়ারা বগম নবীনগর eনােয়ত র ফ া
28521 নারায়নগ িজত মার দাস েপ  চ গীতা রাণী দাস প চগ o কমকার 

পাড়া
eম প চগo আড়াiহাজার

25623 নারায়নগ মাঃ সােহল রানা মাঃ খারেশদ আলম িফয়া বগম তবলপাড়া বারপাড়া ব র
29877 নারায়নগ মাঃ আশরা ল আলম মাঃ eকরা ল হক মাছাঃ ফােতমা বগম হাটাব লতা পগ
272৯8 নারায়নগ মা র রহমান মিজবর রহমান ছােলহা বগম িপ eম রাড 

মদনগ
মদনগ ব র

33679 নারায়নগ মাঃ ফরহাদ ঞা মা ফােয়জ ভঞা মাসাঃ িমনারা বগম কলাগািছয়া মাiজদী আড়াiহাজার
26416 নারায়নগ u ল িময়া ময়নাল হক aেজাফা বগম িনশং মদনগ ব র
25291 নারায়নগ মাঃ মাহ ব আলম আ  িছি ক মা া রােকয়া বগম কলাগািছয়া হাiজাদী আড়াiহাজার
22364 নারায়নগ মাঃ আ ল স মাঃ আ  ব র সরকার বগম রােকয়া ভায়লা লতা পগ
22837 নারায়নগ মাঃ সিলম রজা মাঃ আ ল জববার শফালী বগম লসকরিদ বািলয়াপাড়া আড়াiহাজার
28616 নারায়নগ  দাস সাহা গাপাল সাহা বাস ী রাণী সাহা জয় সাহা, জাম র মহজম র সানাগ o
2514৯ নারায়নগ মাঃ আ স সা ার মাঃ আেবদ আলী জােয়দা বগম বািলয়া পাড়া বািলয়াপাড়া আড়াiহাজার
22899 নারায়নগ আ িখ আ ার মাঃ লােয়ছ আলী পারভীন বগম মা য়াদী ফাuসাবাজার আড়াiহাজার
33997 নারায়নগ িকরন িসকদার হািব র রহমান রেহনা বগম আ ারেজাড়া িবরাব পগ
28852 নারায়নগ কািনজ ফােতমা িশিরন ত  মাঃ তাতা িময়া রােহলা খা ন কা ারগ o বড়নগর সানাগo
24457 নারায়নগ মিনর হােসন আঃ কািদর খােলদা বগম া ণগ o ড়াপাড়া পগ
22796 নারায়নগ ঝ া iসলাম শা া মাঃ আ াছ আলী আয়নব বগম নানাখী aিল রা বাজার সানাগ o

21626 নারায়নগ মাঃ শাহা ল iসলাম মাঃ রিবuল হক মাছাঃ িশয়া খা ন আ ারেজাড়া িবরাব পগ
24366 নারায়নগ মাঃ আির ল iসলাম মাঃ িসরা ল iসলাম সালমা আ ার 236, রা া নং-12 

( েয়ল রাড, 
পাiনাদী

িমজিমিজ িসি রগ

2942৯ নারায়নগ মাঃ মিন ামান মা দ মাঃ সিলম uি ন মাছাঃ মােলকা বগম কামালকা না পগ
25236 নারায়নগ আছা ামান আকবর হােসন আেলয়া বগম প মীঘাট aিল রা বাজার সানাগ o

31৯68 নারায়নগ মাঃ aিনক আহে দ iিলয়াছ মাঃ আ  হািনফ িময়া মাছাঃ ছালমা আ ার হিরহরপাড়া eনােয়তনগর সদর
28876 নারায়নগ মাঃ আ ল কােদর মাঃ ল আিমন পারভীন আ ার 59/2নং ভাষা 

সিনক শিফ 
হােসন সড়ক

oয়াড নং-23

21418 নারায়নগ মাঃ রিফ ল iসলাম মাঃ আ স সা ার িফেরাজা বগম িপ eম রাড 
মদনগ

মদনগ ব র

234৯7 নারায়নগ সােহরা আ ার আজহা ল iসলাম মিরয়ম বগম বড় িবনাiর চর ারা আড়াiহাজার
24949 নারায়নগ মােয়দা খারেশদ uি ন মা দা পি ম নয়ামা  

( রল শন সংল )
দলপাড়া 
রাড, ক-e

বািড় নং-4, 
ব র,ফ া

33262 নারায়নগ নাসিরন আ ার কাজী হািমদ তাসিলমা বগম মাছমাবাদ পাড়াব ড়াপাড়া পগ
21746 নারায়নগ সমীর সরকার িনমল সরকার বানী রাণী সরকার শাহ জা রাড 91, নারায়নগ সদর

32652 নারায়নগ মাঃ মািনক িময়া মাঃ আ র রহমান আেমনা বগম িমজিমিজ বাতান 
পাড়া

িমজিমিজ িসি রগ

27682 নারায়নগ মাঃ রজাuল কিরম মাঃ আ স ছালাম সরকার মাছাঃ রৗশনারা বগম পাড়াগ o লতা পগ
24757 নারায়নগ র দ টমাচ চৗ রী শাভা দ নয়া র বরাব সানাগ o
28643 নারায়নগ মাঃ সােহল রানা মাঃ তাির ল iসলাম সিলনা আকতার আড়াiহাজার আড়াiহাজার আড়াiহাজার
2982৯ নারায়নগ মাঃ মাঈ ল iসলাম আ ল হােসন মমতাজ বগম ভালাব আতল র 

বাজার
পগ

286৯1 নারায়নগ আফিরনা হক মাঃ u র রহমান ফরেদৗিস হক লাসারদী 
গায়ালপাড়া

আড়াiহাজার আড়াiহাজার

2854৯ নারায়নগ মাঃ সাi ল মিজদ চৗ রী মাঃ হায়দার আলী চৗ রী মাছাঃ মিজনা বগম আতলা র আতল র 
বাজার

পগ

28255 নারায়নগ মাঃ আিন র রহমান আ ল সামাদ মা া সাহানা বগম ভাকরদী মহজম র আড়াiহাজার
21৯57 নারায়নগ ফােতমা- জ- জাহরা মাঃ আ াহ মন বগম িফয়া আমীন প চগo eম প চগo আড়াiহাজার
3187৯ নারায়নগ মাঃ শির ল iসলাম মাঃ মাকেছদ আলী মাছাঃ জারা খা ন মা য়াদী ফাuসাবাজার আড়াiহাজার
28315 নারায়নগ মাহ র রহমান মিজ র রহমান জািকয়া বগম নিরংদী ফাuসাবাজার আড়াiহাজার
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

32119 নারায়নগ iমরান আহেমদ শাহা ি ন আহেমদ িপয়ারা বগম নায়াকাি aিল রা বাজার সানাগ o

23৯63 নারায়নগ মাঃ রািশ ল iসলাম মাঃ আনছার আলী মাছাঃ রােকয়া বগম আ ারেজাড়া িবরাব পগ
2৯267 নারায়নগ মাহা দ িফেরাজ িময়া মাঃ তারা িময়া আেনায়ারা বগম 366/2 uiলসন 

রাড
ব র

2429৯ নারায়নগ মাঃ িব ল হােসন মাঃ ে াত আলী মাছাঃ রােবয়া বগম আ ারেজাড়া িবরাব পগ
31497 নারায়নগ মাঃ মিনর হােসন মাঃ মাকেলছ হাoলাদার িমনারা বগম গাবতলী ন ন 

বাজার
নারায়নগ ফ া

332৯3 নারায়নগ র ম মদার ননী গাপাল ম মদার গৗরী ম মদার ভকরদী মদনগ  
সাবিদ বাজার

ব র

23148 নারায়নগ তাছিলমা আ ার মাঃ আজগর আলী আেয়শা বগম তারাiল িবরাব বাজার পগ
31138 নারায়নগ মাঃ নজ ল iসলাম তাজ uি ন আেনায়ারা বগম প চাবািড়য়া নায়াগ o আড়াiহাজার
32954 নারায়নগ সাগর চ  রেঘাষ বদন চ  ঘাষ িরনা রাণী ঘাষ শভকরদী সাবিদ বাজার ব র
32388 নারায়নগ ছেদর র রহমান িরজন মাসেলহ uি ন িময়া রজাহান বগম মা য়াদী ফাuসাবাজার আড়াiহাজার
21989 নারায়নগ মিলনা রানী বজন ধর মমতা রাণী আরারাম র হাiজাদী আড়াiহাজার
2৯328 নারায়নগ uে  হািন সরকার মাঃ আ  আলী সরকার িমনারা বগম খামারগ আন  বাজার সানাগ o
32358 নারায়নগ আল-আিমন দoয়ান আ স বহান রাiয়া আ ার মা য়াহািড় কা ন পগ
32399 নারায়নগ মাঃ ল আিমন জন মাঃ শিহদ u াহ রoশনারা বগম সানারপাড় িসি রগ
29৯11 নারায়নগ শায়লা আ ার মাঃ রিফ ল iসলাম মা া জাসনা আ ার মদন র মদন র ব র
32৯69 ি গ তািনয়া আ ার সাখাoয়াত হােসন িশিরনা বগম িম ী পাড়া িমরকািদম সদর
2৯7৯1 ি গ তানভীর আহেমদ পন মাঃ িনজাম uি ন িবলিকছ আ ার পকার পাড় ভেবর চর গজািরয়া
21785 ি গ সানিজদা আ ার মিনর হােসন সিলনা বগম u র শাহা র u র শাহা র গজািরয়া
25711 ি গ মেহ ন নছা মিরনা রােফল দoয়ান হাসেনয়ারা বগম বাৈড়খালী বাৈড়খালী নগর
23297 ি গ মাঃ সাi র রহমান মাঃ ল iসলাম মাছাঃ িফয়া বগম েহরকাি িভ েহানলা সদর
23৯17 ি গ মাঃ আ  তৗিহদ মন মাঃ ন নবী হাoলাদার তাছিলমা বগম u র হলিদয়া হলিদয়া লৗহজং
2616৯ ি গ জাহা ীর আলম শাহাদত হােসন জাহানারা বগম u র রািড়খাল বািড়খাল নগর
22৯26 ি গ মাঃ রিবuল iসলাম মাঃ তারাব আলী মাছাঃ াহার খালi  কেলজ পাড়া ি গ সদর

26536 ি গ আ ল আলীম মাঃ বােছন uি ন রািহমা বগম গজািরয়া গজািরয়া গজািরয়া
26773 ি গ মাঃ রজাuল কিরম মাঃ শাহাআলী মাসাঃ জাহরা বগম গজািরয়া গজািরয়া গজািরয়া
27687 ি গ মাঃ সােহল িময়া মাঃ জেয়ন uি ন মাছাঃ আেলয়া বগম মাiজগo ণ াম ট ীবািড়
31675 ি গ মাঃ জন মাহম মাঃ আঃ গিণ মাছাঃ জায়দা বগম বানারী হাসাiল বানারী ট ীবািড়

274৯৯ ি গ মাঃ আ ল মা ান ত বরকত আলী লাল ভা দি ণ েহর কাি কাটাখালী সদর
31662 ি গ শাহিরয়া তাহনাজ মাঃ eরশাদ হােসন িময়া রািশদা আ ার ব দoেভাগ ি গ সদর
31615 ি গ মাঃ আির ল iসলাম মাঃ আ স সালাম সরকার িবথথী বগম বাঘাiয়া কাি হাগলা সদর
26167 ি গ মাঃ আতাuর রহমান মাঃ কায়ছার আলী মাছাঃ ফােতমা বগম ম পাড়া মাiস পাড়া নগর
27577 ি গ মাঃ নাজ ল হাসান মাঃ আ ল জববার নাজমা আ ার খালi ি গ সদর
2৯829 ি গ রােহলা খা ন আ ল সা ার ল ম বগম বশনাল ড়া বাজার ট ীবািড়
23593 ি গ শাoন iমিতয়াজ আ ল রিশদ খান িমেসস জাহানারা খান িড়গo বজগo লৗহজং
28251 ি গ খািল ন নাহার e ািন মাঃ শাহী র হাoলাদার রােকয়া খা ন কালা কালা িসরাজিদখান
2372৯ ি গ সােহল রানা মাঃ জয়নাল আেবদীন মাসাঃ ৎফা বগম নয়ানগর গজািরয়া গজািরয়া
22347 ি গ মাঃ সাi র রহমান সাঈদ মাঃ িসি র রহমান লাiলী বগম ভবানী র হােস ী গজািরয়া
31712 ি গ তািনয়া িমজা মিনর হােসন রােফজা বগম গজািরয়া গজািরয়া গজািরয়া
27666 ি গ স আ ল হােসন সাহা র u র হলিদয়া হলিদয়া লৗহজং
22166 ি গ সােহল রানা আ স সা ার মাছাঃ সােজদা বগম নoপাড়া হািরিডয়া লৗহজং
333৯8 ি গ মাঃ িমজা র রহমান মাঃ আ  হািনফ িময়া মাছাঃ রিজয়া বগম u র শাহা র u র শাহা র গজািরয়া
29413 ি গ মাঃ সাi ল iসলাম মাঃ আ ল হািকম জয়নব আ ার পাড়াচক বাuিশয়া বাuিশয়া গজািরয়া

32974 ি গ মাছাঃ আ য়ারা বগম মাঃ oেহ র রহমান মাছাঃ শাম াহার বগম চরেকয়ার িভ  হাগলা ি গ
32917 ি গ িবজয় ল ী লাকনাথ দাস বাস ী রানী দাস র ল র ব ল র গজািরয়া
2৯781 ি গ মাহা দ িমজা র রহমান মাহা দ oয়ােজদ আলী ছােহরা খা ন বজগo বজগo লৗহজং
2৯787 ি গ মাঃ িব ব হাসাiন মাঃ আ ল মাতােলব পা ল বগম নoপাড়া নoপাড়া লৗহজং
33151 ি গ মাসাঃ খায় ন নছা iয়াসিমন মাঃ খিল র রহমান সােলহা বগম হািরয়া া ঁক য়া নগর
33493 ি গ মাঃ আঃ হািমদ মাঃ আঃ রহমান খােতমন মালধা নশংকর ট ীবািড়
2৯811 ি গ মারজাহান আ ার িজ র রহমান রজাহান র ল র র ল র গজািরয়া
28966 ি গ মাছাঃ আিমনা খা ন মাঃ আ ল আিজজ মা া মাছাঃ হািসনা বগম পি ম নিসয়া য়া নগর
25428 ি গ a  চ  শীল রমনী মাহন শীল ঊষা রাণী শীল বড়iহাজী িশকার র 

িনমতলা
িসরাজিদখান

33৯72 ি গ সালায়মান হােসন আ স সা ার িফয়া বগম জার র পাড় প সার সদর
21629 ি গ বাiদা আ র রা াক শািহ র বগম হ পাড়া ব েযািগনী সদর
272৯4 ি গ মাঃ মিনর হােসন তাতা কিছরন বগম র ল র র ল র গজািরয়া
33491 ি গ মাঃ কাম ল হাসান হা ন aর রিশদ জমাদার শামীমা আ ার র ল র র ল র গজািরয়া
2568৯ ি গ মেহদী হাসান রা আহ দ u াহ ধান মাক দা বগম কািজ রা গজািরয়া গজািরয়া
23692 ি গ মিফ ল iসলাম ীন iসলাম নািছমা বগম গজািরয়া গজািরয়া গজািরয়া
33478 ি গ মা ন আল বােয়র জিহ ল iসলাম আেনায়ারা বগম গাসাiরচর গজািরয়া গজািরয়া
283৯8 ি গ মাঃ দেলায়ার হােসন মাহা দ আলী রজাহান বগম গায়াল গo হােস ী গজািরয়া
23358 ি গ মাঃ েবল সরকার মাঃ আঃ বারী মাছাঃ জ রা বগম মাiজগo ণ াম ট ীবািড়
235৯2 ি গ মাঃ iসিতয়াক আহেমদ মাঃ ল iসলাম মােলকা বগম িভ  মালধা নশংকর ট ীবািড়
33319 ি গ চ  শখর িম গাপাল িম মিলনা রাণী িম ভা ল ভা ল নগর
28194 ি গ মাঃ সাi ল iসলাম মাঃ কাবাদ আলী রজান নছা মাহা দ র সয়দ র িসরাজিদখান
32171 ি গ মাঃ আ ল কালাম আজাদ মাঃ আজহা ল iসলাম হািমদা আ ার িচয়ােমাড়া িচয়ােমাড়া িসরাজিদখান
24823 ি গ সািদ ল iসলাম ত আিন র রহমান রােবয়া বগম ম ম মহাকালী কoয়ার সদর
29445 ি গ রণা হাসাiন আির র রহমান ছালমা বগম গাসiরচর গজািরয়া গজািরয়া
233৯9 ি গ মাহা দ জােস ল iসলাম লতান আহেমদ লিতফা লতানা গায়াল গo হােস ী গজািরয়া
29615 ি গ মাছাঃ aনািমকা রহমান মাঃ আ র রহমান সরকার মাছাঃ আিনছা বগম গাসাiরচর গজািরয়া গজািরয়া
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

33926 ি গ মেনােতাষ িব াস েরশ চ  িব াস িদপালী রাণী রান বাuিশয়া বাuিশয়া গজািরয়া
2৯289 ি গ মাঃ সাi ল iসলাম মাঃ মনজাত মাছাঃ হািসনা বগম দামলা দামলা নগর
25549 ি গ মাঃ আির ল iসলাম মাঃ আজাহার আলী রািশদা খা ন নগর নগর নগর
2৯452 ি গ মাঃ মা ািফ র রহমান মাঃ আফতাব uি ন মাছাঃ মিরয়ম বগম রান বাuিশয়া রান বাuিশয়া গজািরয়া

33712 ি গ আ  হাসাiন সজল আ ল মা ান িমঞা মেনায়ারা বগম u র হলিদয়া হলিদয়া লৗহজং
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