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

Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

2649৯ ি য়া মাঃ জািহ ল iসলাম মাঃ জালাল uি ন মাছাঃ জসিমন আ ার দি ণ িফিলপনগর 
ম লপাড়া

িফিলপনগর দৗলতপুর

31656 ি য়া খ কার মাঃ আিম ল iসলাম ত খ কার আ ল oহাব মাছাঃ আকিলমা খা ন ডাংমড়কা ডাংমড়কা দৗলতপুর
33517 ি য়া মাঃ রজাuল কিরম ত জেকর আলী ত শািহদা খা ন বােগায়ান খাসম রাপুর দৗলতপুর
291৯৯ ি য়া দব ত সরকার কা মার সরকার িবনতা রানী সরকার চকিবহারীয়া eকতারপুরহাট খাকসা

34147 ি য়া নাজ ল iসলাম নািজম uি ন রাiয়া iসলাম তাজপুর আ ারদগা দৗলতপুর
29553 ি য়া মাঃ তির ল iসলাম ত ামান মাছাঃ আনেজরা বগম ফারাকপুর ভড়ামারা ভড়ামারা
27195 ি য়া মাঃ আিন র রহমান মাঃ ন র রহমান শাহানা খা ন সােহব নগর ব লবািড়য়া িমরপুর
25739 ি য়া ক না খা ন মাঃ আ  িসি ক সপুরা তিলগাংিদয়া তিলগাংিদয়া দৗলতপুর
31685 ি য়া মাঃ আ া ামান ত সাi ীন মাছাঃ আেমনা খা ন নাটনাপাড়া গায়াল াম দৗলতপুর
23764 ি য়া মাঃ শামীম রজা মাঃ মাফাে ল হােসন মাছাঃ রজাহান বগম িবল আমলা খেয়রপুর িমরপুর
277৯8 ি য়া মাঃ িপয়ার আলী মাঃ খেজর আলী মাছাঃ রেমছা খা ন কািলদাসপুর খেয়রপুর দৗলতপুর
2৯25৯ ি য়া সা  আহেমদ মিতuর রহমান ফিজলা দফাদারপাড়া িফিলপনগর দৗলতপুর
32151 ি য়া মাঃ শির ল iসলাম মাঃ দিলল uি ন মাছাঃ আoয়ারা বগম ম রাপুর ম রাপুর দৗলতপুর
2856৯ য়াডাংগা মাঃ আেনায়া ল হক মাঃ মিজবর রহমান মাছাঃ রািজয়া বগম মারী মারী আলমডাংগা
33134 য়াডাংগা মাঃ i ািহম হােসন মাঃ মাশােরফ হােসন মাছাঃ জিরনা আiি পুর গা লখালী আলমডাংগা
24287 য়াডাংগা মাঃ মজ  হােসন মাঃ রিফ ল iসলাম মাছাঃ আি য়া খা ন আiি পুর গা লখালী আলমডাংগা
33339 য়াডাংগা মাঃ জািহ ল iসলাম মাঃ িসি ক আলী মাছাঃ জ রা বগম পুর রায়পুর জীবননগর
23899 য়াডাংগা মাঃ জন আলী মাঃ শাম ল আলম মাছাঃ মমতাজ বগম হাজরাহাটী তালতলা সদর
2৯889 য়াডাংগা মাছাঃ রিহমা খা ন মাঃ আসা ামান িহন মাছাঃ মেনায়ারা খা ন ড়ানপুর িব পুর দা ড় দা
3152৯ য়াডাংগা আির ল iসলাম রমেজত আলী রাজীয়া খা ন চর যাদবপুর হারদী আলমডাংগা
26593 য়াডাংগা মাঃ সাঈ র রহমান মাঃ দবীর u ীন আেনায়ারা খা ন না বার আসমানখালী আলমডাংগা
31298 য়াডাংগা িমলন ম ল মনেমাহন ম ল স া ম ল পুরাতন বাজার দশনা দা ড় দা
28411 য়াডাংগা মাঃ শাহীন আলী মাঃ আ ার হােসন মাছাঃ শােহদা খা ন খাস বা া আiলহাস আলমডাংগা
226৯5 য়াডাংগা মাঃ সা াম হােসন আহ দ আলী রিহমা বগম মাজহাদ নীলমিনগ আলমডাংগা
33116 য়াডাংগা মাঃ িমরাজ হােসন মাঃ মাবারক খান রনাহার খা ন ছয়ঘিড়য়া সেরাজগ সদর
2755৯ য়াডাংগা মাঃ িলটন আহােমদ মাঃ সােকর আলী রিহমা খা ন ল ীপুর গাপালপুর দা ড় দা
3173৯ য়াডাংগা মাঃ িফেরাজ আলী মাঃ হকাে ল ম ল মাছাঃ ছােকনা খা ন িব পুর িব পুর দা ড় দা
24224 য়াডাংগা মাঃ মা ম আলী মাঃ আঃ রহমান মাছাঃ সািজদা খা ন িব পুর িব পুর দা ড় দা
24595 য়াডাংগা মাঃ মিতয়ার রহমান মাঃ আ ল খােলক মাছাঃ মািহরন নছা দা ড় দা দা ড় দা দা ড় দা
31811 য়াডাংগা মাছাঃ সেহলী আ ার মাঃ আিরফ uি ন (শা ) মাছাঃ আ ার বা বায়ালমারী নীলমিনগ সদর
32892 য়াডাংগা মাঃ নাজ ল হাসাiন মাঃ করামত আলী মাছাঃ শাহানাজ বগম য়া হাসাদাহ জীবননগর
25788 য়াডাংগা মাঃ iখিতয়ার রহমান মাঃ শিফ ল iসলাম রিহমা ব কা আশতলাপাড়া দৗলৎগ জীবননগর

29489 য়াডাংগা মাঃ রিন আহেমদ মাঃ জয়নাল আেবদীন মাছাঃ আেনায়ারা খা ন হাগলডাংগা িব পুর দা ড় দা
29134 য়াডাংগা মাঃ তাির ল iসলাম মাঃ দেলায়ার হােসন িবলিকছ বগম িডংেগদহ িডংেগদহ সদর
2746৯ য়াডাংগা মাঃ মািম ল iসলাম মাঃ ফরজ আলী মাছাঃ মমতাজ বগম কানাiডাংগা চ বাস দা ড় দা
2774৯ য়াডাংগা মাঃ শাহা ীন হােসন খান মাঃ মাহাতাব হােসন খান মাছাঃ ছেবদা বগম গরাগাছী শাহাপুর জীবননগর
27881 য়াডাংগা মাঃ শািমম রজা মাঃ আেনায়ার হােসন মাছাঃ জ রা খা ন শংকরচ িডংেগদহ সদর
22৯86 য়াডাংগা তািরক আিজজ আনসার আলী মা া মাছাঃ নািছমা আ ার কয়রাডাংগা গা লখালী আলমডাংগা
34489 য়াডাংগা মাঃ আিত র রহমান ত আ ল জিলল িরিজয়া খা ন আসমানখালী আসমানখালী আলমডাংগা
32541 য়াডাংগা মাঃ iu ছ আলী মাঃ i াজ আলী আেমনা খা ন আসমানখালী আসমানখালী আলমডাংগা
34494 য়াডাংগা মাঃ লিফকার আলী মাঃ ৎফর রহমান মাছাঃ েলখা খা ন ব ি য়া হাসাদাহ জীবননগর
27841 য়াডাংগা মাঃ হািব র রহমান ত মিহuি ন মাছাঃ সােহদা খা ন কাপাসডাংগা কাপাসডাংগা দা ড় দা
22871 য়াডাংগা মাঃ িমনাজ uি ন মাঃ শoকত আলী মাছাঃ আকিলমা খা ন মাচাiনগর আসমানখালী আলমডাংগা
24921 য়াডাংগা মাছাঃ তামা া oয়ািহদা মাঃ সাঈ র রহমান সািফলা খা ন না বার আসমানখালী আলমডাংগা
2৯692 য়াডাংগা মাহ জা ফা ক হােসন সাoদা খা ন ড়ানপুর িব পুর দা ড় দা
314৯6 য়াডাংগা  চ েশখর  সে াষ মার আরিত বালা ল ীপুর গাপালপুর দা ড় দা
29৯42 য়াডাংগা মাঃ মা ল আলম মাঃ গরীবu াহ মাছাঃ সািহদা খা ন জয়রামপুর জয়রামপুর দা ড় দা
29564 য়াডাংগা মাঃ ল হােসন মাঃ িসরা ল iসলাম মাছাঃ সিলনা খা ন সিরষাডাংগা নীলমিনগ সদর
321৯5 য়াডাংগা মাঃ রািশ ল iলসাম মাঃ মিতয়ার রহমান মাছাঃ নািছমা খা ন মাড়ভাংগা কশবপুর আলমডাংগা
21616 য়াডাংগা জাকািরয়া হােসন আ ল মােলক র জাহান খা ন বায়ালমারী নীলমিনগ য়াডাংগা
33416 য়াডাংগা মাঃ িমজা র রহমান মাঃ আিমর হােসন মমতাজ বগম তালতলা তালতলা সদর
25783 য়াডাংগা শারিমন uিলপ ফা ক আহেমদ মাহ দা বগম মােলাপাড়া য়াডাংগা সদর
22268 য়াডাংগা মাঃ েয়ল রানা মাঃ আিতয়ার রহমান মাছাঃ ল িল খা ন লভপুর হারদী আলমডাংগা
25247 য়াডাংগা মািবয়া লতানা iকরা ল আলম জাৎ া বগম শংকরচ িডংেগদহ সদর
23311 য়াডাংগা eমদা ল হক আিতয়ার রহমান মাছাঃ জাহানারা বগম কািবলনগর খাস কররা আলমডাংগা
21৯72 য়াডাংগা মাঃ জািম ল iসলাম মাঃ আিম ল iসলাম মাছাঃ ফািহমা খা ন ব চামারী চ দপুর আলমডাংগা
23558 য়াডাংগা মাঃ আ  সাঈদ মাঃ আ ল মিতন মাছাঃ মােজদা খা ন জ ক গড়গড়ী 

(বনানীপাড়া)
য়াডাংগা সদর

2742৯ য়াডাংগা eম. সাi াহ মাঃ সােয় ল iসলাম মাছাঃ তহিমনা iসলাম থানা রাড, দশমী দা ড় দা দা ড় দা
26563 য়াডাংগা মাঃ তির ল iসলাম মাঃ আ ল হা ান মাছাঃ রেবকা খা ন ভা য়া জামজামী আলমডাংগা
21263 য়াডাংগা মাঃ সা াম হােসন গালাম মা ফা িফেরাজা বগম হাজরাহা তালতলা সদর
23657 য়াডাংগা দয় মার সরকার ত- জীবন সরকার মায়া রানী সরকার ক ােনলপাড়া আলমডাংগা আলমডাংগা
228৯4 য়াডাংগা তােহরা ফরেদৗস মাঃ বজ র রহমান নাজমা পারভীন িস e  িব পাড়া য়াডাংগা 

পৗরসভা
সদর

22846 য়াডাংগা মাঃ জাহাংগীর আলী মাঃ িজনা ল iসলাম মাছাঃ তাসিলমা খা ন িভম া য়াডাংগা সদর
26৯89 য়াডাংগা মাঃ মা ন কিবর মাঃ জালাল u ীন মাছাঃ াহার খা ন ছািতয়ানতলা চ বাস দা ড় দা
27138 য়াডাংগা মাঃ সা াম হােসন মাঃ সয়দ আলী মাছাঃ িরিজয়া খা ন কাপাসডাংগা কাপাসডাংগা দা ড় দা
25412 য়াডাংগা জয়েদব মার প ানন ামািনক নীিলমা রানী কাটােপাল মাধবপুর জীবননগর
27178 য়াডাংগা মাঃ সা াম হােসন মাঃ uমর আলী মাছাঃ পায়রা বগম গাপালনগর য়াডাংগা সদর
22215 য়াডাংগা মাঃ iয়ািমন হােসন মাঃ আঃ oহাব মািলথা হাoয়া বগম বগনগর িডংেগদহ সদর
24192 য়াডাংগা মাঃ রািশuল হক মাঃ িছতাপ আলী মাছাঃ জিরনা খা ন ছয়ঘিড়য়া সেরাজগ সদর
24388 য়াডাংগা ী সােরায়ার আলম ী শিফ ল iসলাম ফরেদৗস আরা চর যাদবপুর হারদী আলমডাংগা
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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

23898 য়াডাংগা মাঃ নাজ ল সাiন মাঃ জয়নাল আেবদীন মাছাঃ রা াহার হাগলডাংগা িব পুর দা ড় দা
22246 য়াডাংগা মাঃ িজ র রহমান মাঃ হাসা র রহমান মাছাঃ আকিলমা খা ন দি ণ গার ান 

পাড়া
য়াডাংগা সদর

33634 য়াডাংগা মাঃ শির ল iসলাম মাঃ আ ল মা ান মাছাঃ জাসনা খা ন গরাগাছী শাহাপুর জীবননগর
2৯567 য়াডাংগা মাঃ সা াম হাসাiন মাঃ ম  িময়া মাছাঃ নাজমা খা ন িচৎলা (ন ন পাড়া) দা ড় দা দা ড় দা

26817 য়াডাংগা মাঃ শির ল iসলাম আ স সালাম মাছাঃ সািহদা বগম aন পুর আ লবাড়ীয়া জীবননগর
21৯7৯ য়াডাংগা শংকর মার পাল আন  মার পাল বাস ী রানী পাল মেনাহরপুর খেয়র দা জীবননগর
2৯74৯ য়াডাংগা মাঃ িমজা র রহমান মাঃ iি স আলী মাছাঃ সিলনা খা ন শ ু নগর সেরাজগ সদর
23৯6৯ য়াডাংগা মাঃ আিন র রহমান মাঃ বজ র রিশদ মাছাঃ আয়শা খা ন হাটেবায়ািলয়া হাটেবায়ািলয়া আলমডাংগা
34335 য়াডাংগা মাঃ আ ল স মাঃ আ র রা াক মাছাঃ হািলমা খা ন iসলামপুর আলমডাংগা আলমডাংগা
32455 য়াডাংগা মাঃ iমাম সাiন মাঃ আ ল কােশম নািছমা খা ন কা নতলা কাপাসডাংগা দা ড় দা
29721 য়াডাংগা মাঃ িল ন বাদশা মাঃ দেলায়ার হােসন মাছাঃ ফােতমা খা ন ব য়াপাড়া নীলমিনগ আলমডাংগা
3455৯ য়াডাংগা e িব eম aিত র রহমান মাঃ মিশuর রহমান মাছাঃ আেলয়া খা ন দশমী দা ড় দা দা ড় দা
2৯374 য়াডাংগা দশন মার i িজৎ মার ল ী বালা গািব পুর আলমডাংগা আলমডাংগা
21476 য়াডাংগা মাঃ মা ফ সােরায়ার হাঃ মাঃ আলতাব হােসন মাছাঃ মমতাজ বগম আজমপুর দশনা দা ড় দা
22571 য়াডাংগা মাঃ িহনu ামান মাঃ িসরা ল iসলাম মাছাঃ ৎফার নাহার বেল রপুর ষালধারী 

বাজার
আলমডাংগা

21588 য়াডাংগা শািহন u ামান িসরা ল iলসাম ৎ ন নাহার বেল রপুর ষালধারী 
বাজার

আলমডাংগা

22435 য়াডাংগা মাঃ শািহন আলম মাঃ ল iসলাম িম  খা ন বেল রপুর ষালধারী 
বাজার

আলমডাংগা

34519 য়াডাংগা মাঃ iনতা ল হক মাঃ রমজান আলী মাছাঃ সােলহার খা ন খেয়র দা খেয়র দা জীবননগর
21323 য়াডাংগা মেহদী হাসান মাঃ মামতাজ u ীন মাছাঃসাহানা খা ন কািবলনগর খাস কররা আলমডাংগা
278৯6 য়াডাংগা সাবরীন লতানা মাঃ আ  রা লু জায়া ার মাছাঃ রােকয়া খা ন বলগািছ য়াডাংগা সদর
31676 য়াডাংগা মাঃ আশরা ল আলম মাঃ তাহাজ u ীন নািছমা খা ন বায়ালমারী নীলমিনগ য়াডাংগা
23৯৯6 য়াডাংগা রােসল আহে দ মাঃ আিন র রহমান মাছাঃ ডিল খা ন দা ড় দা (দশমী) দা ড় দা দা ড় দা
28639 য়াডাংগা মাঃ আির ল iসলাম মাঃ মতেলব আলী মাছাঃ রািহমা খা ন i ািহমপুর কলাবাড়ী 

ক াচারী
দা ড় দা

25128 য়াডাংগা মাছাঃ লিতফা আজিমির মাঃ আ ল লিতফ মাছাঃ শফালী খা ন i ািহমপুর কলাবাড়ী 
ক াচারী

দা ড় দা

25৯16 য়াডাংগা মাঃ আ ল গা ফার (িশিশর) মাঃ আ র রিশদ মাছাঃ লশান িবলিকছ িঝনাiদহ বাস 
া  পাড়া

য়াডাংগা য়াডাংগা

29776 য়াডাংগা মাঃ টগর িব াস মাঃ oিহ ল iসলাম মাছাঃ রoশনারা বগম ামপুর দশনা দা ড় দা
3179৯ য়াডাংগা মাঃ েবল হােসন মাঃ আ াচ আলী মাছাঃ িফয়া খা ন কা পুর নীলমিনগ আলমডাংগা
23832 য়াডাংগা মাঃ মেহদী হাসান মাঃ আিন র রহমান মাছাঃ িলিলমা বগম বাগান পাড়া, 

য়াডাংগা
য়াডাংগা সদর

23822 য়াডাংগা মাঃ সােহল রানা মাঃ আলী হােসন মাছাঃ শাভা খা ন িডংেগদহ িডংেগদহ সদর
31686 য়াডাংগা মাঃ সাহাগ িব াস মাঃ শাম ল িব াস জাসনা বগম চর যাদবপুর হারদী আলমডাংগা
22964 য়াডাংগা মাঃ রািশ ল iলসাম মাঃ আ র রিহম ত রােকয়া বগম জায়া ার পাড়া য়াডাংগা সদর
28936 য়াডাংগা মাঃ তাির ল iসলাম মাঃ iজা ল হক মাছাঃ রািজয়া খা ন কামরপুর কািপলডাংগা দা ড় দা
257৯9 য়াডাংগা লব মার বদ সে াষ মার বদ পুিণমা রানী গািব পুর 

e েচ পাড়া
আলমডাংগা আলমডাংগা

34588 য়াডাংগা িব  হালদার aনীল হালদার uমা রানী হালদার কদারগ  
মােলাপাড়া

য়াডাংগা সদর

32677 য়াডাংগা মাঃ ব ল আলী মাঃ তাiজাল হাসাiন রােবয়া খা ন পাiকপাড়া ঘালদাড়ী 
বাজার

আলমডাংগা

33929 য়াডাংগা মাঃ মা র রহমান মাঃ হািফ র রহমান িশরীন আ ার কািলদাসপুর আলমডাংগা আলমডাংগা
31778 য়াডাংগা মাঃ তির ল iসলাম ত eেরং ম ল মাছাঃ জািমনা বগম বিদয়া িডংেগদহ সদর
26767 য়াডাংগা মাঃ iমরান হােসন ত আ স সালাম মাছাঃ মেহ ন নছা শাপলাকিল পাড়া দৗলৎগ জীবননগর
32৯47 য়াডাংগা ফােতমা খা ন িব, eম, শাহজামাল শাহীন মাছাঃ মেহ ন নছা মেনাহরপুর 

মাঠপাড়া
জীবননগর জীবননগর

34166 য়াডাংগা মাঃ সাi র রহমান মাঃ iি স আলী মাছাঃ আ রা বগম বেল রপুর ঘালদাড়ী 
বাজার

আলমডাংগা

23427 য়াডাংগা মাঃ মা দ রানা মাঃ আতাuল হক জ ন নছা লশান পাড়া য়াডাংগা য়াডাংগা
24৯17 য়াডাংগা মাঃ মাহায়িম ল iসলাম ত আ স সামাদ মাছাঃ রেছাবা খা ন চায়নগর আসমানখালী আলমডাংগা
26957 য়াডাংগা মাঃ রিফ ল iসলাম মাঃ ছেলমান ম ল মাছাঃ ত রা খা ন মাখালডাংগা দীননাথপুর য়াডাংগা
296৯৯ য়াডাংগা মাঃ মহর আলী মাঃ মাফা ল হােসন মাছাঃ হািদছা খা ন কয়া মপুর জীবননগর
2৯898 য়াডাংগা মাঃ সা াত আলী মাঃ আঃ আিজজ মাছাঃ সািহদা বগম লগািছ দা ড় দা সদর
2৯৯15 য়াডাংগা বিবতা খা ন মাঃ হােশম আলী মাছাঃ লায়লা খা ন মাজহাদ নীলমিনগ আলমডাংগা
23132 য়াডাংগা মাঃ িমনা ল iসলাম মাঃ ফক ল iসলাম মাছাঃ রাহাতন খা ন eরশাদপুর 

(মসিজদপাড়া)
আলমডাংগা আলমডাংগা

23833 য়াডাংগা মাছাঃ লীজা iয়াছমীন মাঃ আশরাফ আলী মাছাঃ সািহদা খা ন দা ড় দা ( ীজ 
পাড়া)

দা ড় দা দা ড় দা

23৯72 য়াডাংগা মাঃ সােহল রানা মাঃ আ ল জিলল সিখ খা ন মেনাহরপুর খেয়র দা জীবননগর
27168 য়াডাংগা মাঃ সিলম রজা মাঃ আ ল লিতফ মাছাঃ লশান আরা খাস বা া আiলহাস আলমডাংগা
22235 য়াডাংগা aিসম মার পাল aরিব  মার পাল ডিল রানী পাল ক ােনলপাড়া আলমডাংগা আলমডাংগা
25396 য়াডাংগা মাঃ বাব র রহমান নজীর আহে দ জেলহার বগম দহা আ লবাড়ীয়া জীবননগর
344৯5 য়াডাংগা মাছাঃ জাসনা খা ন মাঃ তািরক আিজজ মাছাঃ ছােহরা বগম কয়রাডাংগা গা লখালী আলমডাংগা
21967 য়াডাংগা মাঃ iমদা ল হক মাঃ শাম ল হক মাছাঃ রেমছা বগম রেশদপুর বগমপুর য়াডাংগা
29298 য়াডাংগা মাঃ হািব র রহমান ত মiনu ীন মাছাঃ আকিলমা খা ন গাপালপুর গাপালপুর দা ড় দা
21579 য়াডাংগা মাঃ iয়ািছন আলী মাঃ আ ল স হািছনা বগম মেনাহরপুর খেয়র দা জীবননগর
29844 য়াডাংগা eম, িজ, মা দ মাঃ ফরেদৗস আমীন মাছাঃ শামীমা আ ার প চকমলাপুর নীলমিনগ আলমডাংগা
31383 য়াডাংগা মাছাঃ সােহলী সারিমন মাঃ আ ল হা ান মাছাঃ জ রা খা ন ব নাথপুর কশবপুর আলমডাংগা
2৯721 য়াডাংগা মাঃ নাজ ল হক মাঃ শাম ল হক মাছাঃ নাজমা বগম িহজল গাড়ী বগমপুর সদর
24258 য়াডাংগা মাঃ সািজদ হাসান মাঃ িসরা ল iসলাম মাছাঃ জাহরা জাবাiদা জয়রামপুর জয়রামপুর দা ড় দা
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

27524 য়াডাংগা মাঃ মাহ ল হাসান মাঃ আশরাফ আলী মাছাঃ মমতাজ বগম দা ড় দা লশান 
পাড়া

দা ড় দা দা ড় দা

242৯5 য়াডাংগা মাঃ আ া ল iলসাম মাঃ মিতয়ার রহমান মাছাঃ ফরা খা ন ধাপাখালী ধাপাখালী জীবননগর
321৯4 য়াডাংগা মাঃ শামীম হােসন মাঃ কােশম আলী মাছাঃ িফয়া খা ন সেনর দা uথলী জীবননগর
22831 য়াডাংগা মাঃ সিলম রজা মাঃ আনা ল হক মাছাঃ ছাম াহার না বার আসমানখালী আলমডাংগা
2922৯ য়াডাংগা মাঃ সা াদ হােসন ত রিহল uি ন মাছাঃ খায় ন নছা িচৎলা গা লখালী আলমডাংগা
2235৯ য়াডাংগা মাঃ মা দ রানা সাদ আহাে দ মাছাঃ আেলয়া খা ন ল ীপুর oয়াড নং- 
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দৗলৎগ জীবননগর

319৯5 য়াডাংগা সােহল রানা শমেসর আলী রিহমা খা ন বড়বলিদয়া লগািছ দা ড় দা
31435 য়াডাংগা মাঃ মা ন হােসন মাঃ আ র রিশদ মাছাঃ আজিমরা বগম য়া হাসাদহ জীবননগর
2346৯ য়াডাংগা মাঃ নািজম uি ন মাঃ িকয়ামত আলী িফয়া খা ন প হাটপাড়া য়াডাংগা য়াডাংগা
33978 য়াডাংগা নাiমা আ ার আ স সা ার রেবকা লতানা আেনায়ারপুর দশনা দশনা পৗরসভা দা ড় দা

25698 য়াডাংগা মাঃ রাজীব হাসান মাঃ আ ল মা ান মাছাঃ িশয়া বগম হাজরাহা তালতলা সদর
2817৯ য়াডাংগা মাঃ মা ন কিবর লাল মাহা দ মাছাঃ মেনায়ারা খা ন গড়াi িপ িত দহ সদর
33218 য়াডাংগা মাছাঃ জা া ল ফরেদৗস মাঃ মা ন কবীর হােসন আরা খা ন গড়াi িপ িত দহ সদর
27৯7৯ য়াডাংগা মাঃ আনা ল হক মাঃ আ ল মিতন মাছাঃ ফিরদা পারভীন ড়ানপুর িব পুর দা ড় দা
24৯66 য়াডাংগা মাঃ মা ম িব াহ আিতয়ার রহমান ব কা বগম মাজহাদ নীলমিনগ আলমডাংগা
2633৯ য়াডাংগা মাছাঃ রহানা খা ন মাঃ চ দ আলী মাছাঃ আেমনা খা ন ভা য়া জামজামী আলমডাংগা
26141 য়াডাংগা মাঃ িজয়াuল হক মাঃ oহাব আলী মাছাঃ লািখ খা ন হাড়গাড়ী মারী আলমডাংগা
24688 য়াডাংগা মাঃ খােলদ মাহ দ ( জন) মাঃ আিম ল iসলাম িনহারা খা ন দি ণ হাসপাতাল 

পাড়া
য়াডাংগা সদর

33732 য়াডাংগা মাছাঃ সািফয়া খা ন মাঃ শািকল eজাজ মাছাঃ মেনায়ারা বগম রল পাড়া য়াডাংগা সদর
22422 য়াডাংগা মাঃ শিফ ল iলসাম ত ফজ ল হক আিছয়া হক ি পাড়া, oয়াড 

নং-14
য়াডাংগা সদর

23945 য়াডাংগা মাঃ িমকাiল হােসন মাঃ ল iসলাম খান মাছাঃ ক না বগম পুর রায়পুর জীবননগর
34341 য়াডাংগা মাঃ িবপুল হােসন মাঃ ত আলী মাছাঃ রােবয়া বগম পালবা া আiলহাস 

ল ীপুর
আলমডাংগা

24৯64 য়াডাংগা মাঃ আিজ ল বািক মাঃ আ  বকর িসি ক মাছাঃ কিহ র িসি কা গেয়শপুর ধাপাখালী জীবননগর
299৯9 য়াডাংগা মাঃ সাহান িকবিরয়া মাঃ গালাম মা ফা মাছাঃ শািহদা খা ন আিলয়াটনগর বড়গাংনী আলমডাংগা
28418 য়াডাংগা মাহা দ জ ল iসলাম মাহা দ কায়েকাবাদ মাছাঃ জািলয়া খা ন ব নাথপুর কশবপুর আলমডাংগা
24৯84 য়াডাংগা মাঃ মাহ র রহমান মাঃ আ ল হািমদ আনিজরা খা ন aন পুর আ লবাড়ীয়া জীবননগর
32375 য়াডাংগা মাঃ আিত র রহমান মাঃ জামাত আলী মাছাঃ হাগী খা ন i ািহমপুর কলাবাড়ী দা ড় দা
2৯585 য়াডাংগা মাঃ েয়ল আলী মাঃ সিহ ল iসলাম মাছাঃ আকিলমা বগম গাপালপুর গাপালপুর দা ড় দা
29227 য়াডাংগা স য় মার পাল aন  মার পাল িণমা রানী পাল মািমনপুর নীলমিনগ য়াডাংগা
222৯7 য়াডাংগা মাঃ কাম ল হাসান মাঃ মহর আলী মাছাঃ আ রা খা ন i ািহমপুর কলাবাড়ী দা ড় দা
21796 য়াডাংগা মাঃ সােহল রানা মাঃ eনা ল হক আিলয়া বগম প কা সাহাপুর জীবননগর
22177 য়াডাংগা মাঃ িশখন আলী মাঃ মাহ ব হক মাছাঃ চায়না খা ন িব পুর িব পুর দা ড় দা
22529 য়াডাংগা মাঃ হাসা ামান মাঃ বাব  িময়া মাছাঃ আেলকজান বগম ঃ মাঃ বাব  িময়া জলা মিহলা 

িবষয়ক 
কমকতার 
কাযালয়

ঈদগাদ রাড

29817 য়াডাংগা মাঃ আ র রিহম মাঃ আ র রহমান সােয়রা খা ন সেনর দা uথলী বাজার জীবননগর
266৯3 য়াডাংগা মাঃ আশরা ামান মাঃ আেখ ামান বিকরন নছা মেনাহরপুর খেয়র দা জীবননগর
22832 য়াডাংগা মাঃ তানভীর হাসান মাঃ আ র রিহম হাসেনয়ারা দি ণ হাসপাতাল 

পাড়া
বাড়ী নং- 
344/492, 
oয়াড নং-13

সদর

32৯87 য়াডাংগা eস, eম, সাককীন আল রােসল শখ oমর ফা খ মাছাঃ রািশদা খা ন লগািছ লগািছ দা ড় দা

28223 য়াডাংগা মাঃ আল শাহিরয়ার মাঃ শাম ামান মাছাঃ শািহদা খা ন আ লবাড়ীয়া আ লবাড়ীয়া জীবননগর
25125 য়াডাংগা মাঃ জ ল iসলাম মাঃ আ ল কােশম ছিমরন রামপুর হাসাদহ জীবননগর
25836 য়াডাংগা মাঃ মিশ ামান মাঃ শাহাজাহান আলী মেনায়ারা খা ন সানাতন নীলমিনগ আলমডাংগা
248৯8 য়াডাংগা মাঃ আলমগীর হােসন নিজর আহ দ মাছাঃ চ দ বা কানাiডাংগা চ বাস দা ড় দা
2389৯ য়াডাংগা মাঃ আশা ামান মাঃ আ ল হা ান মাছাঃ রিহমা খা ন আরামডাংগা কাপাসডাংগা দা ড় দা
28911 য়াডাংগা মাঃ সাহরাব হােসন মাঃ আলাuি ন িব াস মাছাঃ শাহানারা খা ন বেল রপুর ঘালদাড়ী 

বাজার
আলমডাংগা

22৯8৯ য়াডাংগা মাঃ আিশ র রহমান মাঃ রিবuল iসলাম মাছাঃ রেহনা বগম জ ক গড়গিড় 
মা াসা পা ড়া

য়াডাংগা সদর

33695 য়াডাংগা মাঃ পলাশ হােসন মাঃ কাজল মািলতা মাছাঃ সিলনা খা ন পীরপুর আ কিদয়া সদর
21269 য়াডাংগা মাঃ মা ািফ র রহমান মাঃ মিজবার রহমান মাছাঃ সিলনা আ ার বা পাড়া আলমডাংগা আলমডাংগা
22138 য়াডাংগা মাঃ iসমাiল িড ল হক ছিবরন নছা হােসনপুর ঘালদাড়ী 

বাজার
আলমডাংগা

255৯3 য়াডাংগা মাঃ শাহাজামাল মাঃ রমজান আলী মাছাঃ সােহরা খা ন লগািছ লগািছ দা ড় দা
27216 য়াডাংগা শফালী বরাগী ত বীেরন বরাগী পাতা রানী বরাগী জহালা ীগ আলমডাংগা
25647 য়াডাংগা মাঃ আসা ল হক মাঃসদর u ীন মাছাঃ সিহরন নছা িব পুর িব পুর দা ড় দা
31531 িঝনাiদহ মাঃ eমলা র জামান মাঃ লতান মা া মাছাঃ হােজরা িবিব মা ারবািড়য়া মা ারবাড়ীয়া মেহশপুর
21581 িঝনাiদহ জন মার িব াস বল চ  িব াস িরতা িব াস গনী বাগনী শল পা
29985 িঝনাiদহ মাঃ িলম ামান ত হাসা ামান আেয়শা জামান নoদা াম িব াধরপুর মেহশপুর
29359 িঝনাiদহ a লী রানী দীিলপ মার শীল যাগমায়া মেহশপুর মেহশপুর মেহশপুর
2111৯ িঝনাiদহ স ীপ তরফদার কামল মার তরফদার দীপালী রাণী তরফদার িপেরাজপুর হাটবার বাজার কািলগ

2৯6৯9 িঝনাiদহ মাঃ আ ল আoয়াল মাঃ হািব র রহমান রজাহান বগম খ কবাড়ীয়া u র ক য়া শল পা
26142 িঝনাiদহ মাঃ িমলন হােসন ত রা াক আলী িরনা খা ন খ কবাড়ীয়া u র ক য়া শল পা
2৯9৯6 িঝনাiদহ মাঃ রoশন আলম মাঃ ছাকাত আলী শখ মাছাঃ রেমনা বগম চ দরতনপুর সাম া বাজার মেহশপুর
339৯9 িঝনাiদহ মাঃ সা াদ হােসন মাঃ আমজাদ হােসন মাছাঃ রী বগম লাuিদয়া রতনহাট িঝনাiদহ
21681 িঝনাiদহ মাঃ শামীম কিবর মাঃ আ ল কােদর মাছাঃ রিহমা খা ন কাঠািলয়া াগাছা কাটচ দপুর
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

24956 িঝনাiদহ মাঃ আহসান হািবব মাঃ মাজা ফর হােসন মাছাঃ রািশদা বগম িসংগীয়া ব হর কাটচ দপুর
29832 িঝনাiদহ মাঃ আখতা ামান মাঃ আজগার আলী মা া আফেরাজা বগম ভােগরদাড়ী পা াপাড়া মেহশপুর
2৯৯79 িঝনাiদহ মাঃ দেলায়ার হােসন মাঃ নজ ল iসলাম মাছাঃ আকিলমা খা ন aন পুর ড়দহ মেহশপুর
26147 িঝনাiদহ মাঃ শা র হােসন মাঃ আলী হােসন মাসাঃ রেমনা মি কপুর ব লী কািলগ
22742 িঝনাiদহ  নয়ন মার ধর  জীবন চ  ধর  মিত আেলা রাণী মহারাজপুর খিড়খালী িঝনাiদহ
23179 িঝনাiদহ মাঃ আসা ামান বিশর আহেমদ মাছাঃ আিছয়া খা ন তল িপ ড়দহ মেহশপুর
24848 িঝনাiদহ মাঃ আসা ামান মাঃ আকরা ল কবীর মাছাঃ িফয়া বগম িসংগী খা রায় াম কািলগ
33748 িঝনাiদহ মাঃ আির ল iসলাম মাঃ নoয়াব আলী মাছাঃ রিহমা খা ন হিরহরা িব বগিদয়া শল পা
22847 িঝনাiদহ সানিজদা মাহ দ মাঃ মাহ ল হক আেনায়ারা খা ন বস পুর বস পুর শল পা
23539 িঝনাiদহ হা দ আলীরাজ মহা াদ বিদu ামান আসমা বগম সােবকিব ী সােবকিব ী হিরনা
21688 িঝনাiদহ মাঃ শামীম হােসন সাম ি ন শাহ মাছাঃ মিজনা খা ন মীন াম আবাiপুর শল পা
2৯9৯৯ িঝনাiদহ সািহদা পারভীন মাঃ শিহ ল iসলাম আেলয়া বগম আরাপপুর িঝনাiদহ িঝনাiদহ
25736 িঝনাiদহ মেহদী হাসান মিশuর রহমান মেনায়ারা বগম মীন াম আবাiপুর শল পা
327৯৯ িঝনাiদহ মাঃ তাির ল iসলাম মাঃ মাশারফ হােসন মাছাঃ তহিমনা খা ন হিকমপুর নাদপাড়া শল পা
26427 িঝনাiদহ মাঃ রজাuল কিরম সেকন আলী ম ল মাছাঃ কজান নছা ব িরয়া কাতলাগািড় শল পা
2713৯ িঝনাiদহ মাঃ eনা ল হক মিনর মাঃ বদর u ীন ল র মাছাঃ হািসনা খা ন শাহবাড়ীয়া মবাড়ীয়া শল পা
29335 িঝনাiদহ মাঃ মমতা ল iসলাম মাঃ শির ল iসলাম হাoয়া িবিব পীড়াগাতী 

(পি মপাড়া)
নােকাiল 
বাজার

শল পা

23334 িঝনাiদহ  ামল মার ঘাষ গািব  চ  ঘাষ প  রাণী ঘাষ কািশপুর রপুর মেহশপুর
27৯13 িঝনাiদহ মাঃ বদ ামান মাঃ রিবuল iসলাম মেনায়ারা খা ন মেহশপুর মেহশপুর মেহশপুর
24793 িঝনাiদহ মাঃ গালাম রববানী মাঃ আ স সা ার মাছাঃ সিখনা খা ন মকরধজপুর জ লী বাজার মেহশপুর
32312 িঝনাiদহ মাঃ শাম ল হক মাঃ গালাম মা ফা মাছাঃ খােলদা বগম দাদপুর িশ তলা কািলগ
25442 িঝনাiদহ মাঃ সানিজ ল iসলাম মাঃ শাহা ি ন মাছাঃ সিলনা আ ার লাuিদয়া রতনহাট িঝনাiদহ সদর
2৯514 িঝনাiদহ মাঃ িমরা ল iসলাম মাঃ পা ান জায়াদার মাঃ রািহতন নছা দাহােরা নাদপাড়া শল পা
29418 িঝনাiদহ u ল মার িব াস ম ল িব াস সনালী িব াস গা া গা া িঝনাiদহ
228৯8 িঝনাiদহ মাঃ আ ল জববার ত মাশাররফ হােসন িময়া রােকয়া বগম ি েদবী রাজনগর u র িমজাপুর শল পা

31456 িঝনাiদহ মাঃ মিশuর রহমান মাঃ আলা uি ন মাছাঃ িফয়া বগম লাuিদয়া রতনহাট িঝনাiদহ
26787 িঝনাiদহ মাঃ তির ল iসলাম মাঃ আশরাফ আলী মিদনা বগম কা নপুর িঝনাiদহ িঝনাiদহ
27344 িঝনাiদহ মিরয়ম খা ন মাঃ মিহu ীন িব াস জ াৎ া বগম মদনপুর িব াধরপুর মেহশপুর
27931 িঝনাiদহ মাঃ িমজা র রহমান মাঃ িমরাজ uি ন মাছাঃ ম য়ারা বগম বািলয়াডা া জয়িদয়া কাটচ দপুর
29৯58 িঝনাiদহ মাঃ বাদশা িময়া মাঃ ম  িময়া মাছাঃ শািহনা খা ন কালা হিলধানী িঝনাiদহ
2৯73৯ িঝনাiদহ মাঃ েয়ল রানা মাঃ শিহ ল iসলাম রিহমা খা ন হািববপুর শল পা শল পা
24982 িঝনাiদহ মাঃ া ল iসলাম মাঃ আকবর হােসন ী জ রা খা ন চ ে া বািনয়াব িঝনাiদহ
3362৯ িঝনাiদহ মাঃ স া ল iসলাম মাঃ আকবর হােসন জ রা বগম চ ে া বািনয়াব িঝনাiদহ
24713 িঝনাiদহ মাঃ সাi র রহমান মাঃ জিসম uি ন খান মাছাঃ সািহদা বগম হািকমপুর মবাড়ীয়া শল পা
21932 িঝনাiদহ মাঃ ব ল হােসন ত র iসলাম মাছাঃ আেবদা খা ন বাথানগাছী বাথানগাছী মেহশপুর
29511 িঝনাiদহ িমলন হােসন িবলাল হােসন সিখনা খা ন শবাড়ীয়া ধলহরাচ শল পা
33৯43 িঝনাiদহ জােবদ iকবাল গালাম র ল হািলমা বগম মদনপুর িব াধরপুর মেহশপুর
27685 িঝনাiদহ মাছাঃ রািজনা খা ন ত আেতার আলী খ ন ত সাম াহার পুরাতন বাখরবা কাতলাগািড় শল পা
2816৯ িঝনাiদহ মাঃ িলটন হােসন মাঃ ৎফর রহমান িফয়া খা ন শবাড়ীয়া ধলহরাচ শল পা
29698 িঝনাiদহ মাঃ ল আমীন মাঃ আ র রিহম আফেরাজা বগম বিরয়া শহীদনগর শল পা
21835 িঝনাiদহ মাঃ সাি র হাসান মাঃ আ ল আিজজ িফয়া বগম বড়বাড়ী হাটযাদবপুর মেহশপুর
25331 িঝনাiদহ মািরয়া তাসনীম জানাকী মাঃ iমদা ল হক মাছাঃ রািশদা খা ন বড় কামার কািলচরনপুর িঝনাiদহ
33787 িঝনাiদহ মাঃ মিম ল iসলাম ত আনসার আলী মাছাঃ আেনায়ারা বগম ভবানীপুর সা গ হিরনা
25427 িঝনাiদহ রনিজৎ মার িব পদ ম ল পিব া রাণী পনগর িশতালীবাজার শল পা
31956 িঝনাiদহ মাঃ শাহেনoয়াজ মাঃ আঃ বারী মাছাঃ রেবকা খা ন কালা হিলধানী িঝনাiদহ
2275৯ িঝনাiদহ মাঃ সেমরাজ হােসন মাঃ শাহজাহান আলী মাছাঃ আি য়া খা ন মেহশপুর মেহশপুর মেহশপুর
27৯74 িঝনাiদহ a প মার িব াস ত রবী নাথ িব াস ম মালা িব াস কািশনাথপুর শহীদনগর শল পা
24924 িঝনাiদহ হাঃ আরাফাত হােসন হাঃ oিহ ল iসলাম মাছাঃ জসিমন আ ার পুর ভরবা বাজার মেহশপুর
2৯669 িঝনাiদহ মাঃ iমদা ল হক িমলন মাঃ আ ল বািরক মা া আেলয়া খা ন ভরবা ভরবা মেহশপুর
31839 িঝনাiদহ মাঃ আিক ামান ব ল মাঃ শাহ আলম মাছাঃ িফয়া খা ন িজ াহনগর িজ াহনগর মেহশপুর
32563 িঝনাiদহ মাঃ রমজান আলী মাঃ আহসান u াহ িশিরনা বগম হামদহ 4নং পািনর 

াংিক পাড়া, 
নজ ল সড়ক

িঝনাiদহ

31167 িঝনাiদহ মাঃ লা  হােসন মাঃ মিন ীন ম ল মাছাঃ ভা  বগম নিতডা া সা গ হিরনা
32496 িঝনাiদহ মাঃ সােজ ল iসলাম মাঃ খাদাদাদ হােসন মাছাঃ মিরয়ম বগম জা সা হাবাশপুর মেহশপুর
28৯45 িঝনাiদহ মাঃ আলমগীর হােসন মাঃ ল iসলাম হাoয়া বগম রাখালেভাগা কানাiডা া মেহশপুর
22667 িঝনাiদহ মাঃ তির ল iসলাম মাঃ মিহ ল iসলাম ত খািদজা বগম সাড়াতলা খিলশপুর মেহশপুর
24132 িঝনাiদহ মাধাi রায় মেনাহর রায় আশালতা রায় চাপাড়ী পাড়াহা িঝনাiদহ সদর
23176 িঝনাiদহ মাঃ রােসল u ীন মাঃ মিম ল iসলাম মাছাঃ রেবকা খা ন সাড়াতলা খািলশপুর মেহশপুর
2৯323 িঝনাiদহ মাহ ল হাসান শাম ি ন আহা দ মাছাঃ ল মা খা ন মেহশপুর মেহশপুর মেহশপুর
34488 িঝনাiদহ মাঃ ামান মাঃ শািহ ল iসলাম রজাহান বগম াহ সিজয়া মেহশপুর
26527 িঝনাiদহ মা পারভীন মাঃ সাi র রহমান রিহমা বগম বািড়বাথান বািনয়াকা র িঝনাiদহ সদর
28785 িঝনাiদহ মাঃ জাকািরয়া রায়হান মাঃ রমজান আলী রেহনা খা ন বনানীপাড়া বাসা নং-96 

রাড নং-42, 
পৗর হাি ং 
নং-65

িঝনাiদহ সদর

21344 িঝনাiদহ মাঃ জােয়দ iবেন আজম মাঃ আিজম u ীন মাছাঃ রােবয়া বগম মৎস ভবন সড়ক ন ন কাটপাড়া িঝনাiদহ

31৯23 িঝনাiদহ মাঃ রােসল u ীন মাঃ আ  তােহর ফিরদা বগম সাড়াতলা খািলশপুর মেহশপুর
27267 িঝনাiদহ সাi র রহমান মাঃ আিতয়ার রহমান আফেরাজা খা ন বাড়ীবাথান বািনয়াকা র িঝনাiদহ
216৯5 িঝনাiদহ মাঃ সাi ল iসলাম মাঃ িফেরাজ হায়দার মাছাঃ মেনায়ারা বগম সােবকিব ী সােবকিব ী হিরনা
29744 িঝনাiদহ মাঃ ফরহাদ রজা মাঃ সােনায়ার হােসন মাছাঃ ফািহমা হােসন ি েলাচনপুর িবিপননগর কািলগ
2729৯ িঝনাiদহ মাঃ নাজ ল হক মাঃ সাবান আলী মাছাঃ নােজরা খা ন রপুর জ লী বাজার মেহশপুর
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

28688 িঝনাiদহ ী মাঃ মায়ায আ া  আল বােতন সিলনা বগম গেয়শপুর কিনরাকা র িঝনাiদহ
22598 িঝনাiদহ মাঃ আশরা ল আলম মাঃ আ ল লিতফ মাছাঃ স রা খা ন বিলভ পুর রপুর মেহশপুর
2123৯ িঝনাiদহ মাসেফকা সােহলী মাঃ মা ার হােসন মাসাঃ ন নাহার হািমদপুর মেহশপুর মেহশপুর
27635 িঝনাiদহ িব  ম ল িব নাথ ম ল িলিপকা ম ল বামনাiল কারী বাজার িঝনাiদহ
2727৯ িঝনাiদহ মাঃ ডািলম সেরায়ার মাঃ iয়া ব আলী মাছাঃ রােকয়া খা ন সিজয়া সিজয়া মেহশপুর
31821 িঝনাiদহ পরীি ৎ িব াস  মার িব াস মিনমালা িব াস দি ণ িশকারপুর িড়য়া িঝনাiদহ
25559 িঝনাiদহ মাঃ খায় ল iসলাম মাঃ হািনফ খািদজা বগম গিড়য়ালা খিড়খালী িঝনাiদহ
27269 িঝনাiদহ মাঃ িবপুল হােসন মাঃ শিহ ল iসলাম মাছাঃ জাহানারা খা ন মা ারবািড়য়া মা ারবািড়য়া মেহশপুর
26755 িঝনাiদহ মাঃ সারিজদ হাসান মাঃ হািব র রহমান িম বগম বাসা নং-356 রাড 

নং-27 
পাগলাকানাi সড়ক

িঝনাiদহ িঝনাiদহ

34585 িঝনাiদহ মািনক মার চ শা  মার চ শি  রানী চ পািরয়াট নােটাপাড়া কািলগ
24354 িঝনাiদহ মাঃ ািফ র রহমান মাঃ আ স সামাদ মাছাঃ সােজদা বগম িব বগিদয়া িব বগিদয়া শল পা
26177 িঝনাiদহ মাছাঃ সািনয়া খা ন মাঃ আশা ল iসলাম মাছাঃ পা ল আ ার িব াধরপুর িব াধরপুর মেহশপুর
26442 িঝনাiদহ িদেজ লাল রায় িদিলপ রায় র কা রায় দাসবায়শা দােমাদরপুর কািলগ
26768 িঝনাiদহ িচ য় হালদার িব পদ হালদার a লী হালদার গাপুর প াতলা কািলগ
31721 িঝনাiদহ মাঃ শািকল হােসন মাঃ িলয়াকত হােসন মাছাঃ আিরফা খা ন হাট বা য়া হাট বা য়া িঝনাiদহ
26618 িঝনাiদহ মাঃ সািকব হাসান মাঃ িরয়াজ u ীন মাছাঃ কেমলা খা ন কাপাশহ য়া ভালকী বাজার হিরনা
29949 িঝনাiদহ মাঃ রিকব u ীন মাঃ খয়বার ম ল শিরফা বগম ভােগরদাড়ী পা াপাড়া মেহশপুর
29৯5৯ িঝনাiদহ মাঃ সাiদ হােসন মাঃ শাহা ল iসলাম মাছাঃ কািহ র বগম ভােগরদাড়ী পা াপাড়া মেহশপুর
2619৯ িঝনাiদহ মাঃ সিলম খান মাঃ খাজা আহেমদ মাছাঃ রািশদা খা ন পপুল বাড়ীয়া মপুর মেহশপুর
34367 িঝনাiদহ মাঃ রা  আহেমদ মাঃ আ ল কােশম মাছাঃ হািলমা খা ন নপা নপাবাজার মেহশপুর
34268 িঝনাiদহ মাঃ ামান মাঃ i াজ আলী মাছাঃ াহার ছয়ঘিরয়া িজ াহনগর মেহশপুর
32943 িঝনাiদহ জয়েদব সরকার জিত নাথ সরকার আ ািলকা সরকার পাড়াহা বাজার 

পাড়াহা
হিরনা

24638 িঝনাiদহ সালাuি ন আেনায়ার u াহ িলিপ বগম হামদহ িঝনাiদহ িঝনাiদহ
32213 িঝনাiদহ মাঃ ল হােসন মাঃ জালাল হােসন মাছাঃ নাজ াহার ভাটi ভাটi বাজার শল পা
24829 িঝনাiদহ মাঃ বজ র রহমান িশ ল মাঃ রিমজ u ীন মাছাঃ ফােতমা বগম ধসরা কাটচ দপুর কাটচ দপুর
24656 িঝনাiদহ িম ন িব াস মিন নাথ িব াস কিবতা রাণী িব াস দঃ িশকারপুর িড়য়া িঝনাiদহ
26585 িঝনাiদহ মাঃ আলী iমরান আ র রিশদ িরতা বগম িশবনগর দাড়া কাটচ দপুর
31437 িঝনাiদহ িম ন মার দ রী রাজ মার দ রী কা ন রাণী বণসারা না য়াপাড়া কািলগ
32915 িঝনাiদহ মাঃ েয়ল রানা মাঃ মাজাে ল হক মাছাঃ রােকয়া খা ন খাল লা খাল লা শল পা
2243৯ িঝনাiদহ মাঃ সােহল রানা মাঃ র আলী মাছাঃ হািমদা খা ন িশবান পুর স ার বাজার মেহশপুর
33388 িঝনাiদহ শাভনা িব াস সাগর মার িব াস aপনা িব াস বািলয়াঘাট বায়ািলয়া 

বাজার
শল পা

21514 িঝনাiদহ মাঃ আ াহ আল মা ন মাঃ দিলল u ীন মাছাঃ জেবদা খা ন আড় খী নলডা া 
রাজবা

িঝনাiদহ

25672 িঝনাiদহ কাজী ফারহান মা ক কাজী আ ল হািলম িফেরাজা বগম নেজর আলী সড়ক 
oয়াড নং-6

িঝনাiদহ িঝনাiদহ

33313 িঝনাiদহ স য় িব াস শা  িব াস চায়না রানী পনগর িশতালী বাজার শল পা

28৯51 িঝনাiদহ সািদ ল iসলাম আমজাদ হােসন মাসাঃ খােলদা বগম লী ভরবা বাজার মেহশপুর
21৯৯3 িঝনাiদহ মাঃ আ ল হািমদ মাঃ আ র রহমান খােত ন মা ােকায়া বেগরগািছ কািলগ
26558 িঝনাiদহ মাঃ শািহ র রহমান মাঃ ৎফর রহমান ব িমেসস হাoয়া রহমান ভ য়া পাড়া বািনয়াকা র িঝনাiদহ সদর
27775 িঝনাiদহ দীপ র ঘাষ িদলীপ মার ঘাষ িশবানী রানী সাহা হাম ঘাষপাড়া িঝনাiদহ িঝনাiদহ
213৯9 িঝনাiদহ মাঃ সােহল রানা মাঃ ল হােসন মাছাঃ মােমনা বগম বাড়াi বদরগ  বাজার িঝনাiদহ সদর

25932 িঝনাiদহ মাঃ মা ািফ র রহমান মাঃ i া ল iসলাম মাছাঃ িশ ী খা ন গাড়াবািড়য়া মেহশপুর মেহশপুর
25269 িঝনাiদহ মাঃ আ ল oহাব মাঃ ল iসলাম মাছাঃ রািবয়া বগম খ  খািলশপুর খািলশপুর মেহশপুর
27472 িঝনাiদহ মাঃ আকরা ল আলম মাঃ মাশারফ হােসন আিছয়া খা ন গা লনগর দ নগর মেহশপুর
29897 িঝনাiদহ শির ল iসলাম লতান িময়া পয়ারা খা ন গাড়ােপাতা ভরবা বাজার মেহশপুর
29651 িঝনাiদহ মাঃ তিহ ল iসলাম মাঃ মিন ল iসলাম জািহমা বগম গািব পুর খািলশপুর কাটচ দপুর
34263 িঝনাiদহ আিজ ল iসলাম মাঃ আকবর শখ তারা িবিব ডাu য়া ধলহরাচ শল পা
31৯35 িঝনাiদহ মাঃ িরয়াজ u ীন মাঃ নািজর u ীন মাছাঃ পা া বগম গাং লা মবাড়ীয়া শল পা
248৯1 িঝনাiদহ আ  সাঈদ মাঃ রাকন মাঃ জয়নাল আেবদীন মাছাঃ িফয়া বগম যাগী দা মেহশপুর মেহশপুর
21477 িঝনাiদহ মাঃ রােসল হােসন মাঃ তাফা ল হােসন মাছাঃ রািজয়া খা ন খাল লা শল পা শল পা
27618 িঝনাiদহ মাঃ আলমগীর কিবর মাঃ মিতয়ার রহমান েলখা আ ার আিমননগর সিজয়া মেহশপুর
31228 িঝনাiদহ মাঃ িরফাজ uি ন মাঃ শাহাদৎ সাiন ময়না বগম মদনপুর িব াধরপুর মেহশপুর
24544 িঝনাiদহ মাঃ েবল হােসন মাঃ আকমল হােসন মাছাঃ িফয়া খা ন বাজারপাড়া শল পা শল পা
2৯996 িঝনাiদহ সানিজদা শাহানাজ আ ল হািমদ শাম ন নাহার বিরয়া শহীদনগর শল পা
21656 িঝনাiদহ মাঃ সািদ র রহমান মাঃ আ র রিহম মাছাঃ িফয়া বগম গেয়শপুর হাটযাদবপুর মেহশপুর
33991 িঝনাiদহ মাঃ শামীম পারেভজ মাঃ আ র রব িময়া রািশদা খা ন সােদকপুর ক েচর কাল শল পা
232৯5 িঝনাiদহ রাiয়া আ ার মাঃ আঃ আিজজ মা া িফয়া আিজজ দাদপুর িশ তলা কািলগ
25221 িঝনাiদহ মাঃ র iসলাম মাঃ তািরপ uি ন ম ল কাজল রখা বিরয়া শহীদনগর শল পা
31611 িঝনাiদহ জা া ল ফরেদৗস মেনায়ার হােসন তাসিলমা খা ন িশ কপাড়া শল পা শল পা
2382৯ িঝনাiদহ মাঃ আমা র রহমান মাঃ সালাiমান হােসন রিহমা খা ন রাখালেভাগা কানাiডা া মেহশপুর
25165 িঝনাiদহ নািসমা খা ন মাঃ আ  ব র িসি ক হাoয়া িবিব িপড়াগাতী নাকiল শল পা
23755 িঝনাiদহ মাঃ শির ল iসলাম মাঃ িমজা র রহমান িলয়া খা ন যাগী দা মেহশপুর মেহশপুর
2136৯ িঝনাiদহ মাঃ জন আলী মাঃ নােয়ব আলী সােলহা খা ন দাহােরা মবাড়ীয়া শল পা
26867 িঝনাiদহ মাঃ আশরা ল আলম মাঃ তাফাে ল হােসন মাছাঃ শাহানা আ ার কািকলাদাড়ী রপুর মেহশপুর
343৯9 িঝনাiদহ মাঃ জািক ল iসলাম মাঃ নািসম u ীন বগম আ ার ভরবা ভরবা মেহশপুর
29431 িঝনাiদহ মাঃ মা ািফ র রহমান ত হদােয়ত u াহ ত মান রা বগম বড়বাড়ী হাটযাদবপুর মেহশপুর
23245 িঝনাiদহ মাঃ সাi ল iসলাম মাঃ আঃ মােলক মাছাঃ িমনারা বগম পুর হাটযাদবপুর মেহশপুর
21934 িঝনাiদহ মাঃ আকরাম হােসন মাঃ iসরাiল মাছাঃ মiরম খা ন বকিশপুর বা য়া শল পা
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24228 িঝনাiদহ হাসেনয়ারা খা ন আ র রিশদ সািবনা বগম দাহােরা নাদপাড়া শল পা
28331 িঝনাiদহ মাঃ রােশ ল iসলাম মাঃ মহিসন আলী মাসাঃ মােজদা খা ন দাদপুর িশ তলা-

8441
কািলগ

251৯3 িঝনাiদহ মাছাঃ আরিজনা খা ন িরমা মাঃ আ র রািহম জাসনা বগম হিরহরা িব বগিদয়া শল পা
24466 িঝনাiদহ মাঃ মাহা ল iসলাম মাঃ ামান iসলাম মাছাঃ মােজদা খা ন কািশমপুর গাড়াগ শল পা
2৯159 িঝনাiদহ মাঃ ল আিমন মাঃ আ র রিহম আফেরাজা বগম বিরয়া শহীদনগর শল পা
26393 িঝনাiদহ মাঃ মখেল র রহমান মাঃ মিতয়ার রহমান মাছাঃ ছেবদা খা ন ভড়াখালী িরশখালী হিরনা
342৯৯ িঝনাiদহ আিশষ মার িম িবে র িম আয়না রাণী িম ক য়া নাকiল শল পা
29113 িঝনাiদহ মাঃ সাi ল iসলাম আহ দ আলী আকিলমা খা ন যাদবপুর যাদবপুর মেহশপুর
2৯211 িঝনাiদহ মাঃ খােল র রহমান মাঃ আ ল জিলল মাসাঃ খািদজা বগম পািতিবলা মেহশপুর মেহশপুর
32971 িঝনাiদহ মাঃ আশরা ল iসলাম মাঃ জালাল uি ন মাছাঃ আর  খা ন খালধারপাড়া শল পা শল পা
28964 িঝনাiদহ মাঃ আ  তািলব মাঃ আ  ব র িসি কী মাছাঃ সিলমা বগম দাহােরা নাদপাড়া শল পা
25845 িঝনাiদহ বা ল iসলাম আ  তােহর রােকয়া ভ য়া পাড়া বািনয়াকা র িঝনাiদহ
2৯131 িঝনাiদহ রিহমা খা ন মাঃ oমসান গনী খান শাহীনা খা ন ন ন  মািলথীয়া লা লবাধ শল পা

27484 িঝনাiদহ মাঃ আেনায়ার হাসাiন মাঃ আিজ র রহমান িরিজয়া বগম িবজয়পুর গায়ালপাড়া িঝনাiদহ সদর
3139৯ িঝনাiদহ মাঃ সজীব হােসন মাঃ আলমগীর হােসন ছািবয়া খা ন ছাট কামার বাসা নং-297, 

সড়ক নং-34
িঝনাiদহ

27356 িঝনাiদহ মাঃ মা ন কিবর মাঃ আ ল গিন মাছাঃ রােবয়া খা ন মা ারবািড়য়া মা ারবািড়য়া মেহশপুর
2৯৯৯2 িঝনাiদহ মাঃ জািকর হােসন মাঃ আ ল কােশম মাসাঃ রােবয়া খা ন কৗপাড়া িব বগিদয়া শল পা
27936 িঝনাiদহ রািহমা খা ন ল আিমন রােকয়া খা ন গাপালপুর মেহশপুর মেহশপুর
22247 িঝনাiদহ ধন য় সরকার aতীত সরকার া সরকার eকতাপুর ব লী কািলগ
32647 িঝনাiদহ মাঃ রিফ ল iসলাম মাঃ ৎফর রহমান মাছাঃ হাসেনয়ারা বগম পাতাহা সা হাটী িঝনাiদহ
31374 িঝনাiদহ মাঃ জাহা ীর আলম আ র রা াক শখ হােজরা বগম কশবপুর খিড়খালী িঝনাiদহ সদর
28539 িঝনাiদহ জয়  ম ল ি েরাদ ম ল গ া ম ল ভাটi ভাটi বাজার শল পা
27154 িঝনাiদহ আেনায়ার জািহদ বিসর uি ন মাছাঃ লজান বগম বড় িশমলা িবিপননগর-

8461
কািলগ

29382 িঝনাiদহ মাছাঃ রািজনা খা ন মাঃ মাহ দল iসলাম মাছাঃ মিজনা খা ন দিরিব ী সােবকিব ী হিরনা
257৯7 িঝনাiদহ মাঃ আলফাজ হােসন আ ল কিরম শখ মাঃ আ মেনায়ারা িবষয়খালী খিড়খালী িঝনাiদহ
32497 িঝনাiদহ মাঃ শািহ ামান আ  বকর কাজলী খা ন সাগা া সাগা া িঝনাiদহ সদর
34447 িঝনাiদহ মাঃ আনা ল হক মাঃ iমান আলী মাছাঃ মিজনা বগম গাড়ীবাড়ীয়া ৯নং 

oয়াড
মেহশপুর 
পৗরসভা

মেহশপুর

25648 িঝনাiদহ িরয়া বালা aিনল  বালা িশখা বালা জগ াথপুর ব হর কাটচ দপুর
2456৯ িঝনাiদহ মাঃ iমরান হােসন মাঃ iu চ আলী মাছাঃ জিরনা বগম চ দবা আলীগ কািলগ
27217 িঝনাiদহ তােরক আিজজ আব ল আিজজ িফয়া আিজজ দাদপুর িশ তলা কািলগ
22281 িঝনাiদহ u ল মার ত রােজ  নাথ মায়া রাণী িব াস পনগর িশতালী বাজার শল পা

3165৯ িঝনাiদহ মিরনা জাহান মাঃ আলমগীর হােসন ত আ মান আরা দাগািছ হাটবা য়া িঝনাiদহ
27152 িঝনাiদহ শাহনাজ পারভীন eস eম রািক ল iসলাম 

রােসল
শাম ন নাহার পারভীন কীিতনগর কাতলাগািড় শল পা

22638 িঝনাiদহ মাঃ িম ন হােসন মাঃ দিবর uি ন শখ মাছাঃ রােকয়া খা ন চ রা শল পা শল পা
21633 িঝনাiদহ মাঃ শিফ র রহমান মাঃ oেমদ আলী িব াস মাছাঃ আিছয়া খা ন দবতলা aিচ পুর শল পা
28586 িঝনাiদহ মাঃ ফা ক হােসন মাঃ মক ল হােসন মাছাঃ হািসনা খা ন কির া মেহশপুর মেহশপুর
24421 িঝনাiদহ মাঃ আির ামান মাঃ ব u ীন সিলনা আ ার বেলঘাট খািলশপুর মেহশপুর
32569 িঝনাiদহ িশ া দ স য় ক ার দ িবu  দ ৯5-5/হামদহ মাশারফ 

হােসন সড়ক
িঝনাiদহ

33569 িঝনাiদহ মাঃ মিন ল iসলাম মাশাররফ হােসন আেয়শা খা ন ষাটবাড়ীয়া ব লী কািলগ
268৯7 িঝনাiদহ রিন আহেমদ মাঃ iu ছ আলী মাছাঃ রােকয়া খা ন চাপাড়ী পাড়াহা িঝনাiদহ
31928 িঝনাiদহ ফল মার িব াস জয়েগাপাল িব াস িণমা রাণী দাসবায়শা দােমাদরপুর কািলগ
25৯39 িঝনাiদহ মাঃ আিত র রহমান ত ল iসলাম খােদজা বগম বলরামপুর আদশ 

আ িলয়া
হিরনা

33347 িঝনাiদহ মাঃ রাক ামান মাঃ আনসার uি ন মাসাঃ আেলয়া খা ন িমজাপুর চিরয়ারিবল শল পা
319৯3 িঝনাiদহ মাঃ িলখন িময়া মাঃ মক ল হােসন মাছাঃ কিহ র বগম ামনগর মা ারবাড়ীয়া মেহশপুর
2533৯ নড়াiল মাঃ তাশির ল মাঃ েহাল আিমন িফেরাজা বগম রামনগর কািলয়া কািলয়া
21৯56 নড়াiল মাঃ সােবর হাসাiন মাঃ বিদয়ার রহমান আতসী বগম পােলাখালী কািশনগর লাহাগড়া
226৯3 নড়াiল আকাশ িব াস ৎ িব াস কিণকা িব াস আটঘরা আগিদয়া 

িশ িলয়া
নড়াiল

28364 নড়াiল দব লাল রনিজৎ চ না বািহর াম বািহর াম নড়াiল
26582 নড়াiল মাঃ মাছাে ক হােসন মাঃ জালাল uি ন iঁয়া সাম াহার বগম প িড়য়া হাট পা িড়য়া লাহাগড়া
26659 নড়াiল পিব  ভ aমল ভ রখা ভ য়ােখালা eগারখান নড়াiল
23976 নড়াiল দবাশীষ মি ক লাল মি ক গ া মি ক য়ােখালা eগারখান নড়াiল
25353 নড়াiল িজত aিধকারী গেনশ aিধকারী িবজলী aিধকারী বাকলী eগারখান নড়াiল সদর
244৯4 নড়াiল েবল রানা আ ল স শখ নািছমা বগম কলাবািড়য়া কলাবািড়য়া, 

oয়াড নং-13
কািলয়া

2৯326 নড়াiল মাঃ iনােয়ত হােসন মর ম আ  সাঈদ মা া আেয়শা খা ন চরিবলা শাহাবাদ নড়াiল
34163 নড়াiল পিব  মার িব াস নারদ চ  িব াস ামলী রাণী িব াস বািহর াম বািহর াম নড়াiল
25265 নড়াiল মাঃ আ াহ আল-মা ন মাঃ শরীফ মিন ামান নাজমা বগম মিরচ পাশা মিরচ পাশা লাহাগড়া
28753 নড়াiল সতীথ রায় জীেত  নাথ রায় িচ া রায় টাবরা দািরয়াপুর নড়াiল সদর
31951 নড়াiল ত ন ভ াচা নীল াচা ি  াচা শখহাটী শখহাটী নড়াiল
2৯124 নড়াiল মাঃ শাহা u ীন মা া iি স আহে দ মা া রজাহান বগম ব ারেটাপ দািরয়াপুর নড়াiল
29582 নড়াiল মা খা ন ত আফজাল মা া হািসয়া খা ন গাপুর ম প ী নড়াiল সদর
237৯9 নড়াiল িচ য় মার দ খাকন মার দ মা রাণী দৗলতপুর ম প ী নড়াiল সদর
23696 নড়াiল পা খা ন আ স সালাম রােবয়া বগম িশবান পুর বাগ রামপুর নড়াiল
22৯15 নড়াiল িমতালী িব াস aমল  িব াস রখা িব াস ভoয়াখালী রতনগ নড়াiল
28799 নড়াiল মাছাঃ িমনা পারভীন মাঃ আিজবার খ কার মাছাঃ সােলহা খা ন ধািড়য়াঘাটা গেড়রহাট নড়াiল
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

33221 নড়াiল দীেনশ সরকার নেগ নাথ সরকার মিনবালা সরকার বেড় ার িলয়া নড়াiল
22764 নড়াiল শারমীন আ ার মাঃ রিবuল iসলাম মিজনা খা ন ড়ািলয়া নড়াiল নড়াiল সদর
32192 নড়াiল জগদীশ পাল আন  পাল জাসনা পাল রতডা া ঘাড়াখালী নড়াiল
31977 নড়াiল ত মার পরমা চতনা পরমা a লী পরমা কাড় াম িলয়া নড়াiল
29173 নড়াiল মা খানম মাঃ সিহ ামান মাসাঃ সিলনা বগম নলদী নলদী লাহাগড়া
28577 নড়াiল র মাহা দ মাঃ ল আিমন িশকদার মাছাঃ রািজনা খা ন বাড়ামারা ম প ী নড়াiল
26654 নড়াiল আিজ র রহমান মাহা দ িব াস হনা বগম দৗলতপুর দািরয়াপুর নড়াiল
32651 নড়াiল মাঃ শাম র রহমান মাঃ িন  শখ মাসাঃ িরনা খা ন খড়িরয়া খড়িরয়া কািলয়া
268৯6 নড়াiল শা  মার ব মািনক মার ব aিনতা ব ভা য়া ঘাড়াখালী নড়াiল
29926 নড়াiল বাব  িব াস মিন নাথ িব াস আেলামিত িব াস uিজরপুর ব লতলা নড়াiল সদর
27377 নড়াiল uৎপাল মার িব াস নীল িব াস রানী িব াস ডা াবাতাসী িশয়রবর লাহাগড়া
33231 নড়াiল মাঃ তির ল iসলাম মাঃ আ তােলব মা া মােমনা বাগডা া সােরাল তালবাড়ীয়া লাহাগড়া
23957 নড়াiল আ স সাবাহন uি ন মাঃ eসেকন সরদার মাছাঃ রািবয়া খা ন পড়লী লারামপুর নড়াiল সদর
33475 নড়াiল মাঃ পারেভজ মা া মাঃ তাজাম িসকদার মাছাঃ লকজান বগম সা িলয়া কািশনগর লাহাগড়া
21৯85 নড়াiল মিন ামান ত আিজবর িসদকার রিহমা বাড়ামারা ম প ী নড়াiল সদর
244৯8 নড়াiল  মার সাহা লাল চ  সাহা aিনতা রাণী সাহা uড়ানী ম প ী নড়াiল সদর
2৯843 নড়াiল দীপক শ খারী পদ শ খারী কিবতা শ খারী িহজল ডা া িলয়া নড়াiল সদর
22656 নড়াiল িলপা িব াস ি তীশ চ  িব াস রী িব াস খিলসাখালী গাবরা নড়াiল
33866 নড়াiল মাঃ মা ম িব াহ মাঃ মহসীন মা া সাহানা বগম য নাথপুর দািরয়াপুর নড়াiল সদর
21348 নড়াiল তাির ল iসলাম মাঃ লা  িময়া খািদজা বগম নoেখালা ঝাuডা া লাহাগড়া
329৯6 নড়াiল ফল পরমা চত  পরমা a লী পরমা কাড় াম িলয়া নড়াiল সদর
249৯9 নড়াiল কা  চ  ব হীরালাল ব aিনতা রাণী ব সিরপপুর যাগািনয়া কািলয়া
33368 নড়াiল খায় ল iসলাম আ  জািহদ হাসেনয়ারা বগম ড়ািলয়া নড়াiল নড়াiল
21639 নড়াiল সজীব রায় ত নীল রায় u া রায় কাড় াম িলয়া নড়াiল
29549 নড়াiল a প মার রায় িবধান রায় িচ া রায় বনাহাটী লারামপুর নড়াiল সদর
28628 নড়াiল স ীব গা ামী পদ গা ামী চােলমী গা ামী বাকলী eগারখান নড়াiল সদর
25৯19 বােগরহাট মাঃ iমরান হাসাiন মাঃ হািবব িময়া তাছিলমা বগম রােয় া রােয় া শরনেখালা
25924 বােগরহাট েসনিজত ম ল গািব  ম ল সিবতা ম ল কলকিলয়া কলকিলয়া ফিকরহাট
2965৯ বােগরহাট মাঃ রহম াহ ত মাঃ আ ল হােশম রািবয়া বগম হদােয়তপুর হদােয়তপুর বােগরহাট
2781৯ বােগরহাট i জীৎ ম মদার জীেত  নাথ ম মদার শাভা ম মদার মায়ারখালী কলকিলয়া ফিকরহাট
24187 বােগরহাট uছ ল জা াত মাঃ মাকেছদ আলী শািহদ বগম মিখয়া মিখয়া ক য়া
28157 বােগরহাট মা া oবায় ল iসলাম মা া আ স সাবাহান লাভলী বগম হাজরাখালী ক য়া ক য়া
2452৯ বােগরহাট মাঃ মা ম িব াহ নজীর আহেমদ বাদশা মােজদা বগম রােয় া বাজার রােয় া শরনেখালা
22594 বােগরহাট কনক ভা ম ল রবী  নাথ ম ল ষমা রানী ম ল হাগলাপাশা পুর বন াম মােড়লগ
3175৯ বােগরহাট খিল র রহমান হমােয়ত uি ন সতারা বগম মািলয়া রাজাপুর জনতা শরনেখালা
21৯৯7 বােগরহাট মন ম ামল চ  ম সিবতা রানী িপ িস বারiখালী িপ িস 

বারiখালী
মােড়লগ

296৯6 বােগরহাট রশমা খা ন মাঃ মহ ত আলী শখ হািলমা বগম িবজয়পুর আর ক বািড় বােগরহাট
3347৯ বােগরহাট সাহাগ হীরা েরশ চ  হীরা আিখ রানী হীরা চর বড়বাড়ীয়া িহজলা িচতলমারী
26961 বােগরহাট সালমা খানম ্ ম আলী শখ িপয়া বগম চর সানা র আ ারমািনক ক য়া
24856 বােগরহাট aিভিজত মার সাহা aসীম মার সাহা aচনা রানী সাহা িমজাপুর কাড়াপাড়া বােগরহাট
22433 বােগরহাট আশীষ মার হালদার হের  হালদার স া রানী চািলতা িনয়া বগীব র শরনেখালা
22257 বােগরহাট মাঃ আ ল বাশার মাঃ শাম ল আলম নািছমা বগম বাধাল বাধাল বাজার ক য়া
2৯747 বােগরহাট িলজা আ ার নজ ল iসলাম ডা য়া সািহদা বগম দব হাটী দব হাটী মােড়লগ
31251 বােগরহাট মাঃ হাসান আল-তানভীর মাঃ তৗিহ ল iসলাম হাসনা হনা বগম হািড়খালী িপ িস কেলজ বােগরহাট
25679 বােগরহাট a প রতন পাল সমর  পাল কনক লতা পাল হািড়খালী িপ িস কেলজ বােগরহাট
2989৯ বােগরহাট মাঃ সালাহ uি ন আঃ ম ান শখ রািজয়া লতানা নহালপুর কািলকাবািড় মােড়লগ
2৯622 বােগরহাট u ল মার িম ী কাি ক চ  িম ী সরমা রানী িম ী ঝাি পুর শৗলখালী মােড়লগ
22799 বােগরহাট না আ ার ম আলী শখ জাহানারা বগম রাড়ীপাড়া সালারেকালা ক য়া
23912 বােগরহাট শামীমা আফেরাজ ণা eস eম তয়া র রহমান হেলনা বগম খিলশাখালী শালারেকালা ক য়া
3414৯ বােগরহাট কসানা আ ার শখ গালাম মা ফা সিরফা বগম িব পুর ফেতপুর বােগরহাট
25485 বােগরহাট শখ আল আিমন শখ লিফকার আলী মা জা বগম পিড়খালী পিড়খালী রামপাল
26365 বােগরহাট ম ী রানী সে াষ মার শীল  বালা বহর িনয়া বহর িনয়া মােড়লগ
32861 বােগরহাট মাঃ iয়ািসন আলী ত ৎফর রহমান আেমনা বগম হািড়খালী িপ িস কেলজ বােগরহাট
24781 বােগরহাট িণমা রানী মন ম িবভা রানী িপ িস বারiখালী িপ িস 

বারiখালী
মােড়লগ

33786 বােগরহাট জিন মার সাহা কািতক চ  সাহা u লা রানী সাহা িমজাপুর কাড়াপাড়া বােগরহাট
27452 বােগরহাট পলাশ ম ল িপয়াস aিনল ম ল িনতী ম ল বলভ পুর বাধাল বাজার মােড়লগ
24475 বােগরহাট িনরাপদ বমন পদ বমন u িত বমন গাতী কলকিলয়া ফিকরহাট
32843 বােগরহাট মেহদী হাসান মাঃ মিতuর রহমান ফািতমা বগম u র তালড়ী তালড়ী মােড়লগ
32625 বােগরহাট ডা য়া oসমান গিন ডা য়া লতান আলী হািসনা বগম রাড়ীপাড়া সালারেকালা ক য়া
31৯৯2 বােগরহাট আ ল কালাম আজাদ কাজী নজ ল iসলাম হা ামা বগম চ দপুর বা রহাট রামপাল
333৯4 বােগরহাট মাহ র রহমান মাতােলব হােসন তহিমনা বগম জা য়া ঢপুয়ার পাড় মােড়লগ
25976 বােগরহাট গাপাল চ  পাiক ধীের নাথ পাiক আ ল রানী পাiক ভাষা নাটiখালী ক য়া
28555 বােগরহাট সনাতন মার দাস হের  দাস মীরা রানী দাস রণিবজয়পুর 

(বািতবাড়ী)
ক.আলী 
দরগাহ

বােগরহাট

27891 বােগরহাট মাঃ aিহ ল iসলাম ত মাঃ কাবাজ u ীন 
হাoলাদার

eিমিল বগম গলা িনয়া রােয় া শরনেখালা

333৯3 বােগরহাট তহিমনা খা ন আ ল জিলল িশকদার সােলহা বগম লঘর (সরকারী 
eিতমখানার পােশ)

লঘর ফিকরহাট

22237 বােগরহাট শখর বাৈড় মাখন লাল বাৈড় রমলা বাৈড় ড়ালতলা বা গ  বাজার িচতলমারী

3154৯ বােগরহাট সি ব ম ল িব নাথ ম ল রবা রানী ম ল আ ারমািনক আ ারমািনক ক য়া
31496 বােগরহাট eস, eম, মা দ রানা মাঃ মাহ র রহমান মমতাজ বগম বিশবাoয়া ক িনয়া মােড়লগ
32764 বােগরহাট বাব  মার পাল কমল  পাল গা ারী রানী পাল ব সােয়ড়া সােয়ড়া বােগরহাট
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

33484 বােগরহাট িকেশার িব াস সমর  িব াস মিলনা রানী িব াস িবষখালী লতলা হাট ক য়া
26626 বােগরহাট সাi ল iসলাম মাঃ আফজাল আকন মাসাঃ আিমেরান নছা মািলয়া জনতা 

বাংলাবাজার
শরনেখালা

29123 বােগরহাট তাপস মার দাস িব  পদ দাস জয় ী দাস করবী রাখালগািছ সদর
24৯25 বােগরহাট a প মার দাস দব সাদ দাস রসতী দাস মসিন মসিন ক য়া
2378৯ বােগরহাট iমরান িশকদার মাঃ আঃ সাবহান িশকদার পা ল বগম কািলকাবাড়ী কািলকাবাড়ীহা

ট
মােড়লগ

32267 বােগরহাট িবেবক ম মদার িবেনাদ িবহারী ম মদার uি লা রানী ম মদার আ ারমািনক আ ারমািনক ক য়া
33827 বােগরহাট স ীপ িব াস িদপক মার িব াস রাধা রানী িব াস আ ারমািনক আ ারমািনক ক য়া
2৯914 বােগরহাট মাঃ মা ম িব াহ মাঃ আ  হািনফ হাoলাদার ফািতমা রিতয়া রাজাপুর রাজাপুর বাজার শরনেখালা

28661 বােগরহাট ফারজানা iয়াছিমন সাখাoয়াৎ হােসন সিলনা বগম কািলকাবাড়ী কািলকাবাড়ীহা
ট

মােড়লগ

23319 বােগরহাট ডিভড হালদার ননী গাপাল হালদার রি তা হালদার বটতলা িজuধরা মােড়লগ
28262 বােগরহাট aিমত দবনাথ aিচ  মার দবনাথ রমা দবনাথ আংগািরয়া িগলাতলা রামপাল
2৯64৯ বােগরহাট েবল হাoলাদার eমদাদ হােসন হাoলাদার আফেরাজা বগম বহর িনয়া বহর িনয়া মােড়লগ
21628 বােগরহাট মাঃ বারহান uি ন মাঃ ছাকাoয়াত হােসন মাসাঃ সিলনা বগম া ণমাঠ হলিদ িনয়া মাংলা
28666 বােগরহাট সি ব মার মি ক পুিলন িবহারী মি ক কনক ভা পি ম খা াকাটা বানীয়াখািল শরনেখালা
317৯5 বােগরহাট প  aিধকারী মেহ  নাথ aিধকারী ধলী aিধকারী খািলশপুর খািলশপুর বােগরহাট
21659 বােগরহাট মা া আ বকর িসি ক মা া আব স সালাম মাসাঃ সােলহা বগম চ পাতলা রাংিদয়া বােগরহাট
334৯2 বােগরহাট শখ রােসল ত শখ িজবর রহমান iসমত আরা লাuপালা রাংিদয়া সদর
28297 বােগরহাট শখ ফেয় ামান ত iসহাক আলী মাসাঃ জািমলা বগম পি ম দপাড়া কা াপাড়া সদর
32255 বােগরহাট মাঃ সজীব ফিকর মাঃ আলম ফিকর সািফয়া বগম বােদকাড়াপাড়া বােদকাড়াপাড়া সদর

28779 বােগরহাট সািবনা আ ার মাঃ িফেরাজ গাজী রািশদা বগম সানাখালী পু খালী মােড়লগ
27714 বােগরহাট মা ম িব াহ তয়াব আলী িমনারা কাকারিবল শালারেকালা ক য়া
24456 বােগরহাট ব ন মার িব াস ধীর মার িব াস সিবতা িব াস চর বড়বাড়ীয়া িহজলা িচতলমারী
27387 বােগরহাট মাঃ হািফ র রহমান মাঃ আঃ কিরম রািজয়া লতানা দoয়ানবাটী দশানী সদর
32781 বােগরহাট মাঃ আজীম মা া মাঃ আঃ মােলক ত আেলয়া বগম তাপপুর গাপালপুর ক য়া
31952 বােগরহাট মাঃ েবল হােসন মাঃ ফজ ল হক মাছাঃ রেহনা বগম দিরতা ক মকরাহাট সদর
24৯৯6 বােগরহাট মাঃ আসা ামান মাঃ জাuি ন মাছাঃ িফেরাজা বগম িহজলা িহজলা িচতলমারী
27134 বােগরহাট মাঃ আিরফ আকন মাঃ ল আিমন আকন আছমা বগম মি েকর বড় মি েকর বড় রামপাল
29৯6৯ বােগরহাট বীর মার শীল কাশ শীল লাভলী শীল িচ া কােলখারেবড় রামপাল
26853 বােগরহাট মাঃ জন আলী মাঃ আ ল oহাব মাছাঃ রােকয়া বগম দিরতা ক মগরাহাট সদর
25849 বােগরহাট খািদজা আ ার মাঃ জাহাংগী আলম াহার বারiখালী জামা ারপাড়া মােড়লগ

22874 বােগরহাট eস, eম, হািস র রহমান আ ল হািকম ফিজলা বগম দoয়ানবাটী দশানী বােগরহাট
25৯43 বােগরহাট মন ম মদার িনল ম মদার শি  ম মদার খােসরডাংগা ঘােপরহাট মাংলা
31161 বােগরহাট মাঃ মাহা ব হাoলাদার মাঃ মাশােরফ হাoলাদার মাসাঃ সািহদা বগম বা iখালী ক য়া ক য়া
22322 বােগরহাট মাঃ মঈ ল iসলাম আ ল মা ান শখ রািহলা বগম গালাপপুর গালাপপুর ক য়া
28986 বােগরহাট মাঃ আ  দাuদ ধা মাঃ লতান মাহ দ মাসাঃ মান রা বগম িবশার খালা পি ম গজািলয়া ক য়া

34589 বােগরহাট মাঃ মিহ ল iসলাম মাঃ মা ািফ র রহমান ফােতমা আ ার শখরা কা াপাড়া সদর
25496 বােগরহাট চ ন িব াস িনল  িব াস a লী িব াস িড়গাতী eস বাখরগ িচতলমারী
25313 বােগরহাট িম ন বড়াল মার বড়াল জানাকী বড়াল বড়গাoলা বড়গাoলা 

বাজার
মা াহাট

25478 বােগরহাট ভাত চ  রায় দ িবহারী রায় সরলা রানী রায় বতকাটা রবন 
মিহলা কেলজ

রামপাল

32919 বােগরহাট বা েদব িব াস  িব াস বালা িব াস রামপুর ঝােলাডাংগা িচতলমারী
23419 বােগরহাট িশ ল মার দাস িদলীপ মার দাস a লী রানী দাস বাসাবাটী 

(বািনয়াবাড়ী)
বােগরহাট বােগরহাট

21984 বােগরহাট িশিরন লতানা হাoলাদার লাকমান হােসন শািহনা বগম শালারেকালা শালারেকালা ক য়া
2৯875 বােগরহাট শাহানারা খানম আঃ রহমান নকীব হািলমা বগম িবল ল ক ঠালতলা ক য়া
339৯2 বােগরহাট শিহ ল iসলাম শখ আ ল oহাব শখ ছােলহা বগম বাধাল বাধাল বাজার ক য়া
24738 বােগরহাট ি েজ  লাল ম ল পিরমল মার ম ল পু  রানী ম ল বড়কাটালী বড়কাটালী রামপাল
28875 বােগরহাট দবেতাষ ম ল পিরেতাষ ম ল ধা রানী ম ল ড়কা ভকটমারী রামপাল
22198 বােগরহাট রাজীব গাজী রমহা দ গাজী জিরনা বগম খিলশাখালী শালারেকালা ক য়া
299৯6 বােগরহাট সৗরভ মার দাস ণাল কাি  দাস িনমা রানী দাস সাংিদয়া সাংিদয়া ক য়া
3411৯ বােগরহাট িনতীশ aিধকারী িনিখল মার aিধকারী আশালতা aিধকারী রায় াম খািলশপুর িচতলমারী
23479 বােগরহাট u ম মার বালা রেম  নাথ বালা কিবতা বালা চৗিরভাংগা ঘােপরহাট মাংলা
27778 বােগরহাট a  ঘাষ ামল মার ঘাষ িমতা রািন ঘাষ ব ভপুর লখপুর ফিকরহাট
2493৯ বােগরহাট শাহিরয়া আ ার া ত সখ সেক ার আলী হািছনা বা সােবক ডাংগা মগরাহাট সদর
32724 বােগরহাট শাভন িব াস  িমিহর লাল িব াস নিমতা রানী িব াস u র সরািলয়া মােড়লগ মােড়লগ
28৯29 বােগরহাট মিজনা খা ন জালাল uি ন ফিকর ফিরদা বগম দি ণ িচলা ব মাির 

বাজার
মাংলা

28341 বােগরহাট সমীক ম মদার শশধর ম মদার মালতী ম মদার দিড় uমা ড়ী খােসরহাট 
বাজার

িচতলমারী

3133৯ বােগরহাট aিভিজৎ ম মদার aিজৎ মার ম মদার িমনতী রানী ম মদার কলকিলয়া কলকিলয়া ফিকরহাট
29246 বােগরহাট বনা পাে ভাষ চ  পাে গীতা রানী পাে দাড়ী পাটর পাড়া িচতলমারী
2৯2৯6 বােগরহাট মাঃ মিশ র রহমান ত মিতয়ার রহমান মা া র াহার বগম রামপুর শালারেকালা ক য়া
25896 বােগরহাট হািফ ল iসলাম িজ াত আলী মেনায়ারা বগম কা লা পািতলাখালী বােগরহাট
214৯2 বােগরহাট সাহানী তাসিকন ফিরদ আহেমদ বা সালমা আহেমদ িন হাি ং নং-25 খানজাহান 

আলী রাড
শালতলা

32696 বােগরহাট মাঃ iমিতয়াজ শখ মাসেলম শখ শািহ র বগম িচতলমারী িচতলমারী িচতলমারী
318৯6 বােগরহাট মাঃ আল িহত শখ মাঃ সািহ র রহমান শখ মাসাঃ মেহ ে ছা বগম ভাজপািতয়া ভাজপািতয়া রামপাল
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

22671 বােগরহাট সমীর গাiন িচ র ন গাiন যেশাদা গাiন চরবািনয়ারী 
পি মপাড়া

টেকর বাজার িচতলমারী

2৯৯39 বােগরহাট মাঃ সােহল রানা আঃ মা ান শখ নািদরা বগম ভাiেজাড়া মােড়লগ মােড়লগ
28৯73 বােগরহাট মাঃ শিহ ল iসলাম মাঃ আবজাল হােসন নািসমা বগম খাল িলয়া দব াহাটী মােড়লগ
33643 বােগরহাট িপং  পাে ননী পাে কিনকা পাে চ েদরহাট চ েদরহাট মা াহাট
28821 বােগরহাট মাঃ আকমল হাসাiন মাঃ গালাম মা ফা জসিমন ধলনগর চরকা ক য়া
2৯712 বােগরহাট মাঃ িমলন হাoলাদার মাঃ আ ল জিলল বিব বগম িহজলা িহজলা িচতলমারী
25936 বােগরহাট মাঃ িরয়া ল বারী মাঃ আ ল বারী আসমা খানম বাসাবাটী বােগরহাট বােগরহাট
23523 বােগরহাট িনপা মিন স া শখ রিফ ল iসলাম মা রা বগম রেঘানা 

বােজয়া ী
রেঘানা বােগরহাট

25217 বােগরহাট েব  রায় লাল চ  রায় iলা রানী রায় চৗিরডাংগা ঘােপরহাট মাংলা
26৯17 বােগরহাট eম,িড iমরান আজাদ খান eম, e সামাদ খান বগম আেলয়া সামাদ িগমটাকাঠী ক য়া ক য়া
28996 বােগরহাট ত  কর  লাল কর িশ া রানী কর u র রাঢ়ীপাড়া চরকা ক য়া
26111 বােগরহাট মেহদী হাসান িশকদার মাঃ আপতার িশকদার হাসেনয়ারা বগম হাজরাখালী ক য়া ক য়া
28৯84 বােগরহাট uৎপল ম মদার aমল ম মদার iলা ম মদার ভাগা রবন 

মিহলা কেলজ
রামপাল

22৯18 বােগরহাট আ াহ আল মা ন শাহজাহান আলী রােকয়া বগম জা য়া ঢপুয়ার পাড় মােড়লগ
286৯6 বােগরহাট িশকদার তানভীর হােসন িশকদার আঃ কােদর িমেসস সািফয়া বগম মিঘয়া মিঘয়া ক য়া
337৯4 বােগরহাট মাঃ আ ল হাসান খান মাঃ আ ল মােলক খান রoশনারা বগম রামনগর আর, ক, বাড়ী বােগরহাট
2714৯ বােগরহাট সীমা রানী পুিলন িবহারী মি ক কনক ভা পি ম খা াকাটা বািনয়াখালী 

বাজার
শরনেখালা

25253 বােগরহাট মাঃ iকবাল সাiন মাঃ লতান আলী ননাহার সাতাল ভ তাপ বােগরহাট
29243 বােগরহাট মাঃ িমজা র রহমান আ ল জিলল শখ আেলামিত বগম ছাটবগা গজািলয়া ক য়া
25523 বােগরহাট মন বাকচী যতী  নাথ বাগচী a লী রানী বাকচী রায় াম খািলশপুর িচতলমারী
23৯19 বােগরহাট মাঃ িমজান মাঃ সেক ার আলী াহার বগম গজািলয়া গজািলয়া ক য়া
33৯1৯ বােগরহাট মাঃ মাহ জ খান ত রতন আলী খান মাসাঃ ফিজলা বগম লীগাতী লীগাতী মােড়লগ
2৯52৯ বােগরহাট শারমীন নাহার মাঃ শাম ল আলম সখ নহা ন আলম খারiখালী মািরয়া 

জালা
মােড়লগ

2৯618 বােগরহাট মাঃ তির ল iসলাম ত মাঃ তিহ ল iসলাম মাসাঃ আশা ন নাহার চাল রােয় া তাফালবািড় শরনেখালা
33428 বােগরহাট মাঃ হায়দার নকীব মাঃ শাহাজান নকীব সােজদা বগম িবল ল ক ঠালতলা ক য়া
29115 বােগরহাট রিবuল iসলাম শখ oয়ােজদ আলী শখ ফিরদা বগম বািহরিদয়া আ াকা ফিকরহাট
2888৯ বােগরহাট সাধন গালদার িকরন গালদার ণলতা গালদার িগিরশনগর মা াহাট মা াহাট
3246৯ বােগরহাট শািক ন নাহার মাঃ আলী আজগার শাহানাজ পারভীন খাল িলয়া দব াহাটী মােড়লগ
25227 বােগরহাট কেদব সাহা শখর চ  সাহা মাধবী রানী সাহা বা iখালী ক য়া ক য়া
32933 বােগরহাট ত হালদার কা  হালদার আরতী রানী হালদার গাপালপুর গাপালপুর ক য়া
25347 বােগরহাট মাঃ আির র রহমান মাঃ আব স ছালাম িমনারা পাগলা ামনগর ফিকরহাট ফিকরহাট
33291 বােগরহাট সখ িসরা ল হােসন ত সখ আিজ র রহমান রজাহান বগম চরকাঠী চরকাঠী ক য়া
26599 বােগরহাট শারিমন আ ার িহরা আ  বকর িসি ক িরনা বগম আফরা আফরা বােগরহাট
21459 বােগরহাট মাসাঃ সািবনা iয়াসিমন মাঃ হািব র রহমান তা কদার িমেসস রিজনা বগম সােবাখালী eস বাখরগ িচতলমারী

22966 বােগরহাট িনপা দাশ জয় মার দাশ মায়া রানী দাশ চ েদর ঢাল বতাগা ফিকরহাট
26331 বােগরহাট রিবuল হাসান মাহা দ আলী হাoলাদার আিরফা বগম ভ পাড়া বােগরহাট বােগরহাট
33611 বােগরহাট মিনকা রানী পা ার মানস হালদার িপ  রানী পা ার চৗ হাজারী eস বাখরগ িচতলমারী
29542 বােগরহাট ভা  ম ল ম  ম ল সিবতা ম ল খিড়য়া ঝােলাডাংগা িচতলমারী
28682 বােগরহাট মাঃ নাজ ল হক শখ আ ল মা ান কাম াহার মাধবকাঠী ক দপাড়া ক য়া
33199 বােগরহাট শখ oিহ র রহমান শখ হািব র রহমান শািহদা বগম কাiটপাড়া আফরা বােগরহাট
23৯74 বােগরহাট লতানা আ ার মাঃ ৎফর রহমান রােকয়া বগম হরগাতী হড়মাহাট মােড়লগ
28594 বােগরহাট ামলী হালদার িনেরাদ হালদার িবেনািদনী হালদার প চপাড়া পাটর পাড়া িচতলমারী
28425 বােগরহাট  িব াস িবকাশ িব াস য না িব াস দির uমা ড়ী খােসরহাট 

বাজার
িচতলমারী

24৯15 বােগরহাট িজত ম ল ঠা রদাশ ম ল িপপাসা ম ল কলকিলয়া কলকিলয়া ফিকরহাট
33366 বােগরহাট মাঃ ফাহাদ হাসান মাঃ হািব র রহমান ফােতমা বগম বাসাবা বােগরহাট সদর
32776 বােগরহাট িব ব পাল িনর ন পাল a  রানী পাল ব সােয়ড়া সােয়ড়া সদর
216৯3 বােগরহাট নাজ ন নাহার মাতাহার আলী মি ক নািসমা বগম পি মভাগ কা াপাড়া বােগরহাট
2974৯ বােগরহাট মাসাঃ মশকাত জাহান মাঃ িমজা র রহমান নািছমা বগম আমবাড়ীয়া কািলকাবাড়ীহা

ট
মােড়লগ

26253 বােগরহাট মা দ পারেভজ মাঃ মিহ ল iসলাম হেলনা পারিভন বটপুর বটপুর সদর
24269 বােগরহাট সনজয় মার ম ল পন মার ম ল িত রানী ম ল নল িনয়া ভকটমারী রামপাল
22636 বােগরহাট aেলাক মার পাল িনর ন মার পাল a  রানী পাল ব সােয়ড়া সােয়ড়া সদর
21392 বােগরহাট মাঃ রজাuর রহমান মা া iu প আলী ফেতমা বগম চড়ামারী মালমগাছা মােড়লগ
27927 বােগরহাট জা া ল ফেরেদৗস দালন মাঃ মজবাহ আহে দ শািহন 

আ ার
শািহন আ ার বা iখালী মােড়লগ মােড়লগ

25365 বােগরহাট রাম সাদ ম মদার ত দবদাস ম মদার আরতী ম মদার খািলশপুর খািলশপুর বােগরহাট
31179 বােগরহাট মেহদী হাসান শখ মঈন uি ন শখ িমনা পারভীন ভিদয়া ভিদয়া ফিকরহাট
25875 বােগরহাট মাঃ আশরাফ uি ন আঃ oয়া দ শখ হািববা বগম হািড়খালী িপ িস কেলজ বােগরহাট
23642 বােগরহাট পলাশ ম মদার িবজয়  ম মদার ষমা ম মদার সে াষপুর eস বাখরগ িচতলমারী
2741৯ বােগরহাট েসনিজত িসংহ সদান  িসংহ া িসংহ খড়মখালী িচতলমারী িচতলমারী
28268 বােগরহাট িব ব েখাপা ায় িবধান চ  েখাপা ায় ামা েখাপা ায় সে াষপুর eস বাখরগ িচতলমারী
26662 বােগরহাট িবধান রানা ধ  রানা a িল রানা রায় াম খািলশপুর িচতলমারী
29348 বােগরহাট মাঃ নািহদ হাসান মাঃ মাসেলম u ীন রজাহান বগম দিরuমাজড়ী খােসরহাট 

বাজার
িচতলমারী

33332 বােগরহাট দবেতাষ পাল  পদ পাল বালা পাল ব সােয়ড়া সােয়ড়া বােগরহাট
29665 বােগরহাট শখ মােশ ল হক শখ মাবাে ল হক িশিরন আ ার সাতিশকা সাতিশকা ফিকরহাট
27747 বােগরহাট ফরহাদ শখ ছালাম শখ পারভীন বগম ঢািলরখ রবন মাংলা
22351 বােগরহাট সাগর চ বত পন চ বত মা রী চ বত রপুর িগলাতলা রামপাল
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

2515৯ বােগরহাট হািববা আেদলu ীন মেনায়ারা বগম u র তালড়ী u র তালড়ী মােড়লগ

25964 বােগরহাট মাঃ মা ম িব াহ মাঃ সাহরাব হােসন মেনায়ারা বগম তিলগাতী তিলগাতী মােড়লগ
21282 বােগরহাট aিমতাভ িব াস aিনল চ  িব াস পা ল রানী চািলতা িনয়া বগীব র শরনেখালা
21355 বােগরহাট কাম ল iসলাম মাঃ ল iসলাম হাoলাদার eেলম ব মািলয়া রাজাপুর জনতা শরনেখালা

23281 বােগরহাট পিব  চ  বড়াল পিরমল চ  বড়াল চ া রানী বড়াল মািলয়া রাজাপুর জনতা শরনেখালা
32৯56 বােগরহাট মা দ পারেভজ মাহা র রহমান পারভীন আ ার কালিদয়া ক গােটপাড়া বােগরহাট
34224 বােগরহাট ভাশীষ রায় গা ল রায় লিতকা রায় িপপুল িনয়া িপপুল িনয়া রামপাল
25292 বােগরহাট মাঃ নািহ ল মি ক মাঃ হা ন মি ক সােলহা বগম তাল িনয়া iসলামগ রামপাল
24946 বােগরহাট শাহনীরা মা ারী মাজাে ল হােসন তাহিমনা বগম যা াপুর রাংিদয়া বােগরহাট
26666 বােগরহাট শখ oমর ফা ক আ  হািনফ শখ ফােতমা বগম আফরা আফরা বােগরহাট
24272 বােগরহাট ি য়া ম ল িনল ম ল িশখা ম ল জয়নগর িপপুল িনয়া রামপাল
22759 বােগরহাট িরং  দাশ গায়াচ দ দাশ ডিল দাশ ভ াখামার টাuন 

নoয়াপাড়া
ফিকরহাট

32976 বােগরহাট ভাশীষ ম ল নীল ম ল মিনকা ম ল oড়া িনয়া রামপাল রামপাল
24252 বােগরহাট দীপা রায় a ন কাি  রায় িনলীমা রায় শিনরেঝার ভনাতলা বােগরহাট
23713 বােগরহাট িব ব দ  পদ দ a লী দ বািনয়াখালী কলকিলয়া ফিকরহাট
28৯26 বােগরহাট লাভলী হালদার কািলপদ হালদার িশখা রানী হালদার ডuয়াতলা ডনাতলা মােড়লগ
23779 বােগরহাট মাঃ মা ম িব াহ মাঃ িসরা ল iসলাম ল ম বগম ছাট িজল িনয়া হািব াহ 

আবাদ
মােড়লগ

24515 বােগরহাট u ল মার দাস ত গৗরাংগা দাস জ াৎ া রানী দাস বাসাবা বােগরহাট বােগরহাট
2৯283 বােগরহাট a প ম ল aিখল চ  ম ল িশখা ম ল রামপুর ঝােলাডাংগা িচতলমারী
32929 বােগরহাট মাঃ বারহান u ীন সখ সািফয়ার রহমান রািহলা বগম বশরগাতী কা াপাড়া বােগরহাট
33529 বােগরহাট িবভাষ ম ল িবনয় ম ল কিবতা ম ল কলকিলয়া কলকিলয়া ফিকরহাট
31917 বােগরহাট মাঃ i াহীম আল হািছব মাঃ আঃ হািলম হািসনা বগম খারiখালী ক, জালা মােড়লগ
25415 বােগরহাট রনিজদা আ ার খ কার খিল র রহমান সাম ন নাহার তিলগাতী তিলগাতী মােড়লগ
2218৯ বােগরহাট a প মার হালদার aরিব  হালদার শফালী রানী হালদার খাuিলয়া চািলতা িনয়া মােড়লগ
33৯44 বােগরহাট ির া খানম আঃ হািমদ িশকদার আেলয়া বগম পানবািড়য়া ক ঠালতলা ক য়া
28692 বােগরহাট িব ৎ ঢালী িবমল ঢালী সািব ী ঢালী সােবাখালী eস বাখরগ িচতলমারী
28856 বােগরহাট িম ন ম ল িবজন িবহারী ম ল িদপালী ম ল বতকাটা ভাজপািতয়া রামপাল
251৯৯ বােগরহাট মন মার দাস িনিখল চ  দাস aিমo রানী দাস বাধাল বাধাল বাজার ক য়া
23983 মা রা িবপুল ম ল ােন  নাথ ম ল রখা রানী ম ল ন ন পাড়া সািচলাপুর পুর
26128 মা রা সনদ িব াস েবাধ চ  িব াস সিবতা িব াস িবলেসানাi আমলসার পুর
2৯6৯8 মা রা বীর মার িব াস প ানন িব াস রীনা রানী গায়ালবাড়ী েকাল পুর
28178 মা রা মাঃ বাবর আলী মাঃ আকবর মা া হািমদা খা ন গাংণী গাংণী মা রা সদর
27734 মা রা মন মার ম ল িনমাi চ  ম ল a জলী রানী ম ল আংগারদাহ জাগলা মা রা সদর
26968 মা রা পুলক মার িব াস শা  িব াস জা া িব াস সoজগাতী তালখিড় শািলখা
28185 মা রা বা ী সাহা িব ৎ সাহা তাপসী সাহা বলভ পুর ঝামাবাজার মহ দপুর
21955 মা রা রায় বাহা র বংি ম চ  রায় িবজলী রানী রায় ি য়া আ িড়য়া সদর
21911 মা রা মাঃ ফিরদ uি ন মাঃ সােজ র রহমান ফিরদা বগম 259, পি ম 

িডয়াম পাড়া 
(পুিলশ লাiন 
সংল )

মা রা সদর

284৯৯ মা রা মাঃ মা ািফ র রহমান মাঃ মিফ র রহমান মাছাঃ িরতা রহমান বড় আকিছ আকিছ মা রা
22512 মা রা িশ ী িব াস িমলন মার ম ল িত রানী িব াস চাকদাহ মাংগািলয়া পুর
25627 মা রা রoশন আরা ডিল মাঃ আিমর আলী িব াস সিলনা বগম বারiপাড়া খামারপাড়া পুর
25438 মা রা মাঃ তিরক ুল iসলাম মাঃ শাম র রহমান মা া িমেসস রেবকা বগম গাংণী গাংণী সদর
33519 মা রা শিফ র রহমান মিশuর রহমান রজাহান বগম ক াণপুর সািচলাপুর পুর
28845 মা রা মাঃ মিতন িময়া আঃ মিজদ িময়া রািহলা খা ন িশয়াল িড় গায়ালবাথান সদর
2658৯ মা রা মাঃ মাহতাবuি ন েবল মাঃ জািকর হােসন চায়না বগম নহাটা মহ দপুর সদর
29৯87 মা রা aিভজীৎ কাপুিড়য়া aজয় মার কাপুিড়য়া িনিলমা কাপুিড়য়া রাজাপুর রাজবন াম মহ দপুর
29761 মা রা িম ন হালদার শ ু নাথ হালদার a লী হালদার বাuিলয়া বটতলা বাজার শািলখা

24671 মা রা মাঃ শাহজাহান আলী মাঃ হািফ র রহমান মাছাঃ তহিমনা বগম দিরমা রা সদার 
পাড়া

মা রা সদর

22৯23 মা রা পংকজ মার িব াস aৈ ত মার িব াস িনিলমা রানী িব াস চর পুর পুর পুর
21899 মা রা স িপয়ার বাiন জয়েদব চ  বাiন ক না রানী বাiন িচলগাড়ী সািচলাপুর পুর
2134৯ মা রা মাঃ কাম ামান মাঃ আঃ বারী িশকদার মিজনা বগম ছা ড়া ছা ড়া শািলখা
263৯9 মা রা দাuদ হাসাiন আ ল কালাম মিজনা খা ন েকাল েকাল পুর
258৯9 মা রা িচ য় মার বাড়i নাল কাি  বাড়i শফালী রানী বাড়i ঘিশয়াল েচৗগািছ পুর
27499 মা রা জিল মাসেলম uি ন জসিমন আ ার নােকাল নােকাল পুর
271৯2 মা রা িহন ম ল বীের  নাথ ম ল টগর ম ল িকনগর আড়পাড়া শািলখা
281৯৯ মা রা u ল জায়া ার ি য়নাথ জায়া ার জাসনা জায়া ার a রপাড়া গাংনািলয়া সদর
32৯75 মা রা oবায় র রহমান মাশাররফ হােসন আেলয়া খা ন চা িলয়া নহাটা মহ দপুর
315৯7 মা রা েদব সাহা জয়েদব মার সাহা সিবতা রানী সাহা আড়পাড়া আড়পাড়া শািলখা
25358 মা রা মাঃ ফয়সাল কিবর মাঃ ফখ ল iসলাম মাছাঃ iসমত আরা বগম চর চৗগািছ  চৗগািছ পুর
26641 মা রা মাঃ সিজ র রহমান মাঃ আ ল লিতফ মা া ফিরদা iয়াসিমন হ আড়পাড়া শািলখা
27187 মা রা বািপ মার িব াস রতন মার িব াস িচ া রানী িব াস নহাটা নহাটা মহ দপুর
27339 মা রা িব য় রায় িব পদ রায় পালী রানী রায় িতলখিড় িসংড়া শািলখা
29772 মা রা মাঃ রজoয়া র রিশদ মাঃ হা নার রিশদ মাছাঃ িফয়া খা ন পাটী হাট-জগদল মা রা
32৯64 মা রা আকাশ চ বত পন চ বত চী া চ বত পুর হাজরাতলা পুর
27139 মা রা িনuটন িব াস েপ নাথ িব াস a লী িব াস দারান নগর মালাiনগর পুর
26৯৯৯ মা রা দীপ ম ল মথ ম ল িদপালী ম ল দারান নগর মালাiনগর পুর
239৯3 মা রা িবয়া পারভীন মাঃ হােশম শখ জাহানারা বগম কানাiনগর মহ দপুর মহ দপুর
28927 মা রা হাসান iমাম খান মাঃ মিহuি ন খান মাছাঃ আেলয়া বগম সানা ী মালাiনগর পুর
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

26335 মা রা িলটন িব াস গািব  িব াস শফালী িব াস ধাoয়াসীমা বরiচারা শািলখা
2559৯ মা রা মাঃ তাহিমদ uি ন মাঃ জামাল uি ন আiরীন আ ার চৗ রী িভটাসাiর মা রা সদর
27862 মা রা মাঃ খায় ল iসলাম মাঃ মিতয়ার রহমান জাহানারা বগম চৗবািড়য়া দীঘা মহ দপুর
22474 মা রা মাঃ রজoয়ান iসলাম আ ছ ছালাম মা া রহানা বগম গায়ালবাড়ী নােকাল পুর
31৯৯1 মা রা মাঃ শামীuল iসলাম মাঃ আ  বকর মা া মিরনা খা ন গংগারামপুর হিরতলা শািলখা
31466 মা রা িজত রায় রবী  নাথ রায় কানন বালা রায় গায়ালবাড়ী হাজরাতলা পুর
31889 মা রা মাঃ রােশদ খান রানা মাঃ নজ ল iসলাম মাছাঃ রােফজা লতানা িরতা রাuতড়া রাuতড়া সদর
28158 মা রা মাঃ i ািহম হাসাiন আ ল গ র খািদজা বগম u র বীরপুর হাজরাপুর সদর
2৯111 মা রা মাঃ িশ ল িশকদার মাঃ মিফ র িশকদার মমতাজ বগম শ না শ না শািলখা
26৯29 মা রা মাঃ রাক ামান মাঃ আসা ামান মাছাঃ আিরফা জামান িনজনা য়ালী 

(ম পাড়া)
মা রা-8711 সদর

28496 মা রা কাশ িব াস িনেরাদ চ  িব াস জাৎ া রানী িব াস চরপাড়া গাংনািলয়া সদর
226৯৯ মা রা সজল মার সরকার ব নাথ সরকার গৗরী রানী সরকার িনজনা য়ালী মা রা-8711 সদর

29424 মা রা িকং ক ম ল কা  ম ল সরলা রানী ম ল িব পুর নােকাল পুর
31737 মা রা মন বালা মেনার ন বালা িনলা বালা বাগডাংগা গাংনািলয়া সদর
2৯972 মা রা গৗর মার গাপীনাথ িব াস সিবতা িব াস ছানপুর আকিছ সদর
31478 মা রা িম ন িব াস মােরশ িব াস ম লা িব াস রপুর ধেন রগাতী শািলখা
328৯3 মা রা মাঃ শািহন িব াস মাঃ ব ল িব াস মাছাঃ সােলয়া খা ন কািলনগর কর ী পুর
29339 মা রা মা ন কিবর আনসার আলী জেবদা বগম আমলসার আমলসার পুর
27969 মা রা িলটন মার বালা িনমল চ  বালা চ পা রানী বালা িব পুর নােকাল পুর
33224 মা রা u ম িব াস ত িনমল িব াস িনমা িব াস পু ম পু ম শািলখা
33865 মা রা িনমল দাস িনিখল দাস দবী রানী দাস ািড়য়াপুর রাuতড়া সদর
2৯319 মা রা ণব িব াস ত পিরমল িব াস চায়না রানী িব াস ধনখালী গাংনািলয়া সদর
262৯1 মা রা িবপুল মার িব াস বীের  নাথ িব াস কাজল রানী িব াস ধনখালী গাংনািলয়া সদর
27৯17 মা রা ণব শখর দাস রেমন দাস িমনিত দাস গািব পুর তালঘিড় শািলখা
29244 মা রা কংকন িব াস মােরশ িব াস প  রানী িব াস পারপিলতা বরiল পিলতা সদর

24661 মা রা িনমল মার িব াস িনেরাদ চ  িব াস জাৎ া রানী িব াস চরপাড়া গাংনািলয়া সদর
21978 মা রা িরপন মার িসকদার িনমল িসকদার a না িসকদার রাজপাট রাজবন াম মহ দপুর
26289 মা রা িম ন িব াস বরণ িব াস u রা িব াস ক য়া িব ভাবনহাটী সদর
239৯1 মা রা মাঃ শহী ল iসলাম ত আ ল হক ত ফািতমা বগম মিহমানগর ম লগাতী মহ দপুর
27৯67 মা রা মাঃ জািকর হােসন ত বাহা র মা া আয়তন নছা চ দপুর চ দপুর সদর
2৯881 মা রা কাজল  aিনক কািতক মার aপনা রানী রাuতড়া রাuতড়া সদর
268৯3 মা রা মাধব মার সাহা শাি পদ সাহা মায়া রানী সাহা নাগড়া দীঘা মহ দপুর
2836৯ মা রা মাঃ শাহীন আহে দ মাঃ তিব র রহমান মাছাঃ ম য়া বগম ম লগাতী ম লগাতী মহ দপুর
26569 মা রা মাঃ রািক ল iসলাম আঃ রা াক রােশদা বগম ক বাড়ীয়া আমলসার পুর
2৯245 মা রা িরপন মার রায় আরাধন চ  রায় র কা রানী রায় চর পুর পুর পুর
21695 মা রা মাঃ তৗিফ র রহমান মাঃ িসি র রহমান ফােতমা বরiল বরiল পিলতা সদর

2৯62৯ মা রা দব ত সরকার নীল সরকার িশখা রানী রাজপাট রাজবন াম মহ দপুর
25779 মা রা eস eম খািলদ জাকািরয়া মাঃ তাহাে াত হােসন মাছাঃ াহার শ না শ না শািলখা
2৯657 মা রা দবল ম মদার ত িবধান ম মদার পালী ম মদার 94, সাহাপাড়া 

( কশব মাড়)
মা রা সদর

22৯57 মা রা মাঃ রিবuল iসলাম মাঃ শির ল iসলাম মাছাঃ িলয়া বগম হাজরাপুর হাজরাপুর সদর
26769 মা রা i ানী সরকার ত িনমাi চ  সরকার রবা রানী সরকার বাuিলয়া বটতলা বাজার শািলখা

26826 মেহরপুর মাঃ iমরান হােসন মাঃ iমদা ল হক জসিমন আ ার বপুর কা লী মেহরপুর
27897 মেহরপুর মাঃ iমরান হােসন ত আ স সা ার মাছাঃ আকিলমা খা ন চংগাড়া গাংনী গাংনী
31471 মেহরপুর মাঃ মিশuর রহমান মাঃ গালাম মতবা মাছাঃ আফেরাজা খানম গার ানপাড়া মেহরপুর সদর
31৯86 মেহরপুর মা ন কিবর আলাuি ন রািশদা খা ন কািজপুর কািজপুর গাংনী
29264 যেশার মাঃ জামাল হােসন মাঃ খিল র রহমান মাছাঃ রােকয়া বগম মদনপুর মদনপুর মিনরামপুর
23516 যেশার রবী খা ন মকেল র রহমান আফেরাজা বগম কবিশপুর হািকমপুর চৗগাছা
32432 যেশার মাঃ জািহদ হাসান মাঃ আকরাম হােসন আেয়শা খা ন আে াiলপাতা জ রপুর যেশার সদর
25751 যেশার শখ তািফনা আসিপ শখ নািজম uি ন নািগস বগম হাি ং নং-2226 

য়ােখালা
নoয়াপাড়া-
8571

নoয়াপাড়া

23697 যেশার চ া খা ন মাঃ আজাদ হােসন নাজিময়ারা বগম আ ল বািড়য়া ধল াম বাঘারপাড়া
31329 যেশার মাঃ ার হােসন মাঃ িসয়ার িশকদার মাছাঃ িরিজয়া বগম দাহা লা বাঘারপাড়া বাঘারপাড়া
21922 যেশার মাঃ জািহ ল iসলাম মাঃ মাজাে ল হক খািদজা বগম গৗরীপুর নং ড়াহাট মিনরামপুর
26681 যেশার মাঃ মা ন হােসন আঃ মিজদ ল ার আেলয়া বগম িদঘিলয়া পায়রা বাজার aভয়নগর
33538 যেশার মাঃ হাসান তােরক মাঃ শর আলী মিরয়ম বগম চৗগাছা বাকপাড়া চৗগাছা চৗগাছা
276৯9 যেশার মাঃ রােসল রানা মাঃ iমান আলী িবঃ মাছাঃ লাiলী বগম ি নালা নািরেকলবাড়ী

য়া
বাঘারপাড়া

28881 যেশার মাঃ oবায় াহ মাঃ জয়নাল আেবদীন মাছাঃ জািকয়া বগম বলরামপুর রূপিদয়া কাতয়ালী
2323৯ যেশার কা  পােড় a ন পােড় া পােড় মিশয়াহাটী লী aভয়নগর
24433 যেশার রীতা িব াস িনমল িব াস ামলী িব াস ল য়া মিশয়াহাটী মিনরামপুর
22495 যেশার িরজাuল iসলাম মাঃ আমজাদ হােসন রােবয়া বগম রাiল কািশপুর মিনরামপুর
25743 যেশার মাঃ আিবর হােসন িরফাত মাঃ কাoছার আলী রেহনা কাoছার জামজামী য়াদা মিনরামপুর
2971৯ যেশার মাঃ মা ািফ র রহমান মাঃ িলয়াকত আলী সরদার শািহদা বগম কদারপুর ম লেকাট কশবপুর
215৯9 যেশার মাঃ আিজম u ীন মাঃ হােশম আলী মাছাঃ রােবয়া খা ন প চবািড়য়া ন ন uপশহর কাতয়ালী
27183 যেশার ত মার সরকার জগদীশ চ  সরকার ভাবতী সরকার বাটী হলা ী বাজার মিনরামপুর

27342 যেশার মাঃ িব াল হােসন মাঃ আরশাদ আলী মাড়ল জাহানারা বগম িড়হাটী িড়হাটী কশবপুর
277৯9 যেশার হাশীষ সরকার ত িনিখল র ন সরকার গীতা রাণী সরকার ল য়া মিশয়াহাটী মিনরামপুর
3438৯ যেশার মাঃ মেহদী হাসান মাঃ গালাম ছেরায়ার িব াস মাছাঃ শাহনাজ পারভীন খানপুর নািরেকলবাড়ী

য়া
বাঘারপাড়া
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

2738৯ যেশার মাঃ iমরান আলী মাঃ আ ল গ র মাছাঃ রােকয়া খা ন চা য়াহাটী নং ড়াহাট মিনরামপুর
2৯333 যেশার ম দন শীল aনীল মার শীল ােনাকা বালা শীল জাপুর কশবপুর কশবপুর
21182 যেশার জা াত আরা মাঃ iরফা র রহমান াহার মচারা সীমাখালী বাঘারপাড়া
28728 যেশার মাঃ আিদল uি ন মাঃ আiন uি ন মাছাঃ হািববা খা ন মিজদপুর মিজদপুর কশবপুর
27৯৯6 যেশার মাঃ তাoিহ ল iসলাম মাঃ শাহাবuি ন গালদার সায়রা বগম ছাট পাথরা বেড় া কশবপুর
27511 যেশার গালাম সেরায়ার র iসলাম মন য়ারা খা ন ি পড়া গািছ সামটা শাশা
26228 যেশার পিব  দবনাথ শা  দবনাথ স া দবনাথ ব বারা ী 

নাথপাড়া
যেশার কাতয়ালী

25833 যেশার িচ য় িব াস মািনক িব াস সীমা রানী িব াস হিরনা কানােকালা মিনরামপুর
293৯4 যেশার সাi ামান বাবর আলী গাজী আিছয়া বগম াসডাংগা কশবপুর কশবপুর
26923 যেশার মাঃ রাহা ামান ত আলতাফ হােসন মাছাঃ আেনায়ারা বগম আ iল পাতা জ রপুর যেশার সদর
297৯8 যেশার ত রায় পেরশ কাি  রায় র কা রানী রায় হিরনা কানােকালা মিনরামপুর
288৯6 যেশার ীিতশ কাি  সরকার পিরমল কাি  সরকার নীিলমা সরকার ভবানীপুর মেনাহরপুর মিনরামপুর
28824 যেশার িরপন ঘাষ িবকাশ চ  ঘাষ সাধনা ঘাষ সাড়ােপাল পুর সদর
29936 যেশার মাঃ হা ন aর রিশদ মর ম শিফ কামাল হািছনা বগম মিনরামপুর মিনরামপুর মিনরামপুর
2749৯ যেশার রজoয়ান কিবর সাহান মাঃ ৎফর রহমান রােকয়া বগম সেক ারপুর গৗরনগর বাঘারপাড়া
33879 যেশার িরিমকা জাহান িরনা মাঃ িমজা র রহমান মাছাঃ আেমনা বগম খা ষা uলাশী িঝকরগাছা
28889 যেশার মাঃ জিহর uি ন ত আহসান u াহ জয়নাব বগম লি পুর ছািতয়ান তলা বাঘারপাড়া

21461 যেশার মাঃ iমদা ল হক মাঃ আ র রহমান জেহারা বগম ম াম নoদা াম যেশার সদর
27382 যেশার  eম ফরহাদ হাসান মাঃ ফজ ল হক মাছাঃ াহার হক বাগ চড়া বাগআচড়া শাশা
2112৯ যেশার মাঃ মা দ হাসান মাঃ জয়নাল আেবদীন মাছাঃ শাহনাজ পারভীন ছাট িনজামপুর ল ণপুর শাশা
26761 যেশার মাঃ শির ামান মাঃ সালায়মান হােসন হািলমা খা ন পু িরয়া ছািতয়ান তলা বাঘারপাড়া

33383 যেশার ধীমান িব াস িব পদ িব াস রমলা িব াস ঘাড়ানাছ eগারখান বাঘারপাড়া
23359 যেশার মাঃ iমরান হােসন মাঃ কােসম মা া লতানা বগম সাiটখালী চাড়ািভটা বাঘারপাড়া
21747 যেশার মাঃ াজার হােসন আল হাজ মাঃ সাঈদ হােসন শািহদা খা ন 67 নীলগ নড়াiল রাড যেশার সদর

24863 যেশার মাঃ নয়ন আলী মাঃ নoেশর আলী মাছাঃ ফােতমা খা ন মেনাহরপুর হািশমপুর সদর
26298 যেশার পলাশ মার দাস িজেত নাথ দাস হাজারী দাস জাপুর কশবপুর কশবপুর
24819 যেশার কািব ল iসলাম সাi র রহমান শিরফা খা ন আগড়া হাজারহাটী বাঘারপাড়া
2455৯ যেশার মাঃ মািম র রহমান মাঃ হা নার রিশদ দ রী সিলনা বগম ধাপাদী নoয়াপাড়া-

8571
aভয়নগর

23421 যেশার িজত মার রায় ত ধা  মার রায় ছ া রাণী রায় খা ী মেনাহরপুর মিনরামপুর
31692 যেশার মাঃ মা ম িব াহ মাঃ আ ল oহাব সরদার মাছাঃ লশানারা বগম হায়াতপুর নং ড়াহাট মিনরামপুর
25594 যেশার মাঃ আ  রায়রা মাঃ ছ ি ন িপনিজরা খা ন কািজপুর রাজারহাট যেশার সদর
24৯28 যেশার মাঃ আ া ামান মাঃ সা ার িশকদার আ রা খা ন খলশী বহরমপুর বাঘারপাড়া
21৯49 যেশার মাঃ সােহল আরমান মাঃ শিফয়ার রহমান মাছাঃ শাম াহার iছালী হািশমপুর যেশার সদর
34418 যেশার আ ল হাi আ র রা াক েলখা খা ন ব শবািড়য়া গাপেসনা কশবপুর
21755 যেশার া রাণী নীল মাড়ল িমতা রাণী ড়ানপুর মিনরামপুর মিনরামপুর
2৯917 যেশার কাম ামান মিশয়ার রহমান কািহ র বগম গাiদগাছী জ ল বাধাল যেশার সদর
34136 যেশার মাঃ রায়হান uি ন মাঃ মিহuি ন মাসাঃ রেহনা বগম uপেজলা বপাড়া চৗগাছা চৗগাছা
235৯1 যেশার কাম ামান ত আ  বককর মাছাঃ রািহমা বগম বা iহা ভা কঘর কশবপুর
32244 যেশার িহন মি ক রণিজৎ মি ক নীলা রাণী মি ক বাহা রপুর ম পুর মিনরামপুর
34399 যেশার মাঃ আ  জািহদ ত আ ল হােসন আিছয়া বগম ঝ পা রাজগ মিনরামপুর
31৯59 যেশার মাঃ মন ল কিরম মাঃ আ ল বগম রজাহান বগম চি পুর চি পুর মিনরামপুর
2935৯ যেশার জগব  সাহা সে াষ সাহা িদপালী সাহা গরীবপুর িসংহ লী চৗগাছা
25153 যেশার মাঃ iসমাiল হােসন মাঃ মাহাতাব u ীন খান মাছাঃ িফয়া বগম হািমদপুর হািমদপুর কাতয়ালী
32876 যেশার রিবuল iসলাম মাঃ oসমান রিশদা বগম িড়হাটী িড়হাটী কশবপুর
25166 যেশার মিফ র রহমান মানতাজ আলী দফাদার জাহানারা খা ন ভরতপুর খানপুর মিনরামপুর
28464 যেশার মাঃ হািলম রজা মাঃ আলতাফ হােসন রূপালী বগম হা া ছািতয়ান তলা বাঘারপাড়া

2357৯ যেশার মাঃ iu ফ আলী মাঃ আ ল মিজদ মাছাঃ মন য়ারা বগম ম রাপুর তীেররহাট কাতয়ালী
2৯711 যেশার তাপ মার  পদ রাধা রাণী মিহরন বাঘারপাড়া বাঘারপাড়া
32972 যেশার aসীম মার সরদার  রাম সরদার ছিব রানী সরদার কপািলয়া মেনাহরপুর মিনরামপুর
29558 যেশার মাঃ তির ল iসলাম মাঃ সােহব আলী মাছাঃ রােবয়া খা ন বগমপুর বগমপুর কশবপুর
21121 যেশার সালায়মান মাল ী কােদর মাল ী সিকনা বগম আ য়া আ য়া কশবপুর
21463 যেশার মাঃ আলমগীর হােসন ত মাসেলম আলী মা া আিখেরান নছা ভা রা জামিদয়া বাঘারপাড়া
21956 যেশার মাঃ মেহদী হাসান মাঃ মিতয়ার রহমান মাছাঃ জােয়দা বগম রাদগড় তীেররহাট যেশার সদর
2578৯ যেশার মাঃ রােসল রানা মাঃ মিশয়ার রহমান মমতাজ বগম জামিদয়া জামিদয়া বাঘারপাড়া
32286 যেশার শতদল দ েবাধ মার দ a না দ পারখা রা পারখা রা মিনরামপুর
21991 যেশার মাঃ আকবর হাসাiন মাঃ ব u ীন ফিকর আেমনা বগম মেনাহরপুর মেনাহরপুর মিনরামপুর
31317 যেশার মাঃ আ র রা াক র মাহা দ িব াস রoশনারা খা ন মেনাহরপুর মেনাহরপুর মিনরামপুর
2722৯ যেশার মাঃ হাসান আলী মাঃ ম র আলী সরদার মাছাঃ রিহমা খা ন সাiটখালী চাড়ািভটা বাঘারপাড়া
31319 যেশার মাঃ সা াম হােসন মাঃ আহামদ আলী মাছাঃ রিহমা বগম আজমতপুর ারপুর চৗগাছা
25789 যেশার মন ল iসলাম মাঃ আমজাদ হােসন মােমনা বগম রপুর ড়ামনকা যেশার সদর
29814 যেশার মাঃ আছা ামান মাঃ হাশমত আিল গােলজান খা ন ল তলা ল তলা যেশার সদর
21881 যেশার রহানা খা ন আিজম u ীন লাiলী বগম সানা ড় eস ব কড়া িঝকরগাছা
32468 যেশার মাঃ আশরা ামান মাঃ র iসলাম মাছাঃ ছেনরা বগম ধলদাহ রামপুর শাশা
29274 যেশার মাঃ রািক ামান মাঃ মাকাে স আলী মাছাঃ সােজদা খা ন হলা ী হলা ী মিনরামপুর
21498 যেশার মাঃ i াহীম হােসন মাঃ iসমাiল হােসন oিহ র মাবারাকপুর িঝগরগাছা িঝকরগাছা
23426 যেশার তানভীর আহ দ মাঃ আেনায়ার সাদী তহিমনা আেনায়ার eফ-৯5 ন ন uপশহর যেশার সদর
29625 যেশার e িব eম আিত র রহমান মাঃ মিশuর রহমান মাছাঃ আেলয়া খা ন চৗগাছা িব াসপাড়া চৗগাছা চৗগাছা

29341 যেশার ভংকর মাড়ল রনিজৎ মার মাড়ল িমতা মাড়ল ড়ানপুর মিনরামপুর মিনরামপুর
34184 যেশার জামাল হােসন হােসম আলী জিরনা খা ন িছ মবাড়ীয়া নের পুর কাতয়ালী
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

23631 যেশার ডািলম বকসী হীদাস বকসী মিনমালা বকসী বন াম ধরপুর aভয়নগর
26823 যেশার তািনয়া খা ন iমান আলী খািদজা খা ন জামিদয়া জামিদয়া বাঘারপাড়া
33236 যেশার মাঃ ল হাসান মাঃ আ র রা াক আেনায়ারা বগম সাiটখালী চাড়ািভটা বাঘারপাড়া
34431 যেশার মাঃ আরাফাত হােসন আফসার uি ন মাছাঃ নবীরন নছা িকসমত মাহ দপুর চাড়ািভটা বাঘারপাড়া

33421 যেশার মশকাত সাiন আলতাফ মা া লজান বগম মিহরন বাঘারপাড়া বাঘারপাড়া
21261 যেশার মাঃ মা ফা কামাল মাঃ আ স সা ার তা রা পারভীন পারখা রা পারখা রা মিনরামপুর
2৯24৯ যেশার সজীব মা া মাঃ আঃ মা ান মা া িফয়া বগম িহিদয়া িহিদয়া aভয়নগর
2544৯ যেশার ঈশান ম ল রিশক ম ল ত িনলীমা ম ল বাহা রপুর ম পুর মিনরামপুর
25744 যেশার aজয় িব াস মার িব াস িমলা িব াস বাকড়ী eগারখান বাঘারপাড়া
34183 যেশার মাঃ আ ল আoয়াল মাঃ আ ল মিজদ মাছাঃ ফরেদৗসী বগম লবাড়ী হািশমপুর কাতয়ালী
23568 যেশার মাঃ খােল র রহমান মাঃ রিফক uি ন িম  রিফক ল ীনাথকাঠী মিজদপুর কশবপুর
23621 যেশার গৗতম বরাগী খেগ নাথ বরাগী কমলা বরাগী জাতপুর মিশয়াহাটী মিনরামপুর
33391 যেশার খািদজা পারভীন স র িময়া সাম াহার মা য়া মা য়া চৗগাছা 

জগদীশপুর
23129 যেশার নয়ন দবনাথ িনরাপদ দবনাথ সািব ী দবনাথ হােকাবা মিনরামপুর মিনরামপুর
21৯৯4 যেশার ব ন ঘাষ uমাপদ ঘাষ স া রাণী ঘাষ মিজদপুর মিজদপুর কশবপুর
257৯2 যেশার মাঃ িব ব হােসন মাঃ ল স মাসাঃ রেবকা খা ন হা য়ার রাজগ মিনরামপুর
33377 যেশার িবনয় মার িব াস িবমল চ  িব াস স া রাণী িব াস বাগডা া ফেতপুর সদর
28612 যেশার পুে  দাস রতন মার দাস আ া িব াস মাদারডা া পািজয়া কশবপুর
223৯৯ যেশার a লী রাণী আন  ামািনক যাগমায়া হািকমপুর হািশমপুর চৗগাছা
24497 যেশার মাঃ মা র রহমান মাঃ আ ল মিজদ aেমলা বগম মাবারাকপুর রাজগ  বাজার মিনরামপুর

34293 যেশার মাঃ ফা ক হােসন মাঃ শাহা ি ন মা া সিখনা বগম হািড়য়ােখাপ প িজয়া কশবপুর
2৯339 যেশার মাঃ আিফ ামান মাঃ জামাল সরদার মাসাঃ সিলনা বগম আ ল বািড়য়া ধল াম বাঘারপাড়া
342৯2 যেশার িশ ী aিধকারী াম র aিধকারী িদপালী রাণী aিধকারী িহিদয়া িহিদয়া aভয়নগর
31326 যেশার িরপন রা াক আ রা জামিদয়া জামিদয়া বাঘারপাড়া
23958 যেশার সিলম আ ল খােয়র সাহানাজ জামিদয়া জামিদয়া বাঘারপাড়া
28777 যেশার মাঃ খিবর সাiন iu ফ আলী হািমদা খা ন বড় মঘনা গাজীরদরগাহ সদর
3184৯ যেশার মাঃ মা ন মা া মাঃ দিবর মা া সািজদা বগম বন ধরপুর aভয়নগর
33৯22 যেশার মাঃ মেনায়া ল হক আ ল হক িরিজয়া হক রেহলাপুর হািশমপুর সদর
33451 যেশার িরপন সরকার aসীম সরকার ভা সরকার ামনগর কানােকালা মিনরামপুর
233৯8 যেশার মাহা দ শরীফ ামান মাহা দ জাuি ন জ ে ছা 28৯6 ব বারা ী 

পাড়া
ঢাকা রাড

2৯462 যেশার মাঃ ফা ক হােসন মাঃ রoশন আলী িব াস মাছাঃ সািবয়া খা ন িচংড়া বাজার িচংড়া বাজার কশবপুর
32526 যেশার িম ন ম ল বদক  ম ল aেলাকা রানী ম ল বাটী হলা ী মিনরামপুর
324৯9 যেশার মাঃ ম ল iসলাম েবল মাঃ কােছদ আলী মাছাঃ বাহা ন খা ন দাহা লা বাঘারপাড়া বাঘারপাড়া
25271 যেশার মাঃ জািকর হােসন eস eম আমজাদ আলী মাছাঃ িফেরাজা বগম গািব পুর বাডা া মিনরামপুর
23৯64 যেশার মাঃ সািক ল iসলাম ষার মাঃ বাকী িব া মাছাঃ ফরেদৗসী আরা বাটী হলা ী মিনরামপুর
21619 যেশার মাঃ মা ম িব াহ মাঃ মিফ র রহমান সােজদা খা ন তালবাড়ীয়া 

মাঠপাড়া
তালবাড়ীয়া সদর

228৯৯ যেশার মাঃ মিফ র রহমান নতাজ আলী দফাদার জাহানারা খা ন ভরতপুর খানপুর মিনরামপুর
34165 যেশার মাঃ আ  সিলম রজা মাঃ িসরা ল iসলাম নাজ ন নাহার মািমনপুর ভা ারেখালা কশবপুর
29529 যেশার আলগমীর হাসাiন iয়া ব আলী আiেরাে ছা ভবানীপুর প চকায়বা শাশা
27353 যেশার মাঃ ফয়সাল আহে দ মাঃ iমান আলী মমতাজ খা ন দাহা লা বাঘারপাড়া বাঘারপাড়া
32511 যেশার মাঃ আ া ামান মাঃ মাকেছদ আলী মাছাঃ সািহদা খা ন িড়হাটী িড়হাটী কশবপুর
28138 যেশার মাঃ র iসলাম মাঃ রজব আলী আেনায়ারা খা ন টা বািজতপুর ভা ারেখালা কশবপুর
24855 যেশার iয়াসিমন খা ন মাঃ আকবর আলী নাহার বগম মাহ দপুর চাড়ািভটা বাঘারপাড়া
27552 যেশার জয় ী হালদার িনতাi হালদার মমতা হালদার কেদবপুর ছািতয়ান তলা বাঘারপাড়া

32657 যেশার মাঃ িমজা র রহমান মাঃ আ র রিহম মেনায়ারা খা ন টা বািজতপুর ভা ারেখালা কশবপুর
323৯8 যেশার মাঃ িজ র রহমান মাঃ aেবদ আলী গাজী িমেসস শািহদা বগম পািড়য়ালী আ টা মিনরামপুর
22376 যেশার আ  হাসনাত ত মাঃ আ ল হািমদ ত মাছাঃ জয়নাব বগম হাবাসেপাল কশবপুর কশবপুর
33465 যেশার ত য় মার ঘাষ তপন মার ঘাষ শাি  রানী ঘাষ িবজয়নগর খাজারহাট কাতয়ালী
2৯৯88 যেশার মাঃ ল আিমন র মাহা দ মাড়ল সায়ারা বগম হালসা কাশীপুর মিনরামপুর
33971 যেশার মাঃ সাi ল iসলাম মাঃ iসমাiল গাজী মােমনা বগম হদ প িজয়া কশবপুর
31169 যেশার মাঃ eখলা র রহমান মাঃ oয়ােজদ আলী মা া মাছাঃ কিহ র বগম বা iহা িশকারপুর কশবপুর
33562 যেশার িকেশার মার দাস aিজত মার দাস ক না দাস জাপুর কশবপুর কশবপুর
2৯৯96 যেশার ফল বমন aিজত বমন সীতা বমন চ চড়া চ চড়া কাতয়ালী
32668 যেশার মাহা দ জাহা ীর মাঃ হািফ র রহমান মাছাঃ মােমনা বগম ক পপুর বেড় া কশবপুর
23837 যেশার িবজন িব াস ি িতশ চ  িব াস রচনা বালা িব াস লবাড়ীয়া ধল াম বাঘারপাড়া
21966 যেশার মাঃ সািদ র রহমান আ ল বারী সরদার আকিলমা বগম ম লেকাট ম লেকাট কশবপুর
26৯54 যেশার মাঃ র uি ন মি ক মাঃ আ ল বাশার মাছাঃ শােহরা বগম িসংহ িল িসংহ লী চৗগাছা
21937 যেশার মাঃ হা ন aর রিশদ মাঃ েরাত আলী সরদার মাছাঃ হািসনা বগম বািলয়াঘাট তীেররহাট যেশার সদর
24334 যেশার মাঃ কাম ামান মাঃ তাির ামান মাছাঃ আেলয়া খা ন ঝীপা রাজগ মিনরামপুর
33636 যেশার মাঃ আ ল গ র মাঃ লিফকার আলী মাছাঃ খািদজা খা ন িশকারপুর িশকারপুর কশবপুর
24486 যেশার া মি ক চ ন ম ল aিনমা ম ল ল য়া মিশয়াহাটী মিনরামপুর
27123 যেশার মাঃ কামাল হােসন মাঃ লিতফ িব াস মিহরন নছা গাহপুর গৗরনগর বাঘারপাড়া
2৯8৯3 যেশার কনকমালা িব াস ভাত িব াস িচ া মি ক প চাকিড় প চাকিড় মিনরামপুর
22521 যেশার মাঃ ফাu ল আিজম মাঃ আ ল কালাম আজাদ শাম াহার দৗলাতিদিহ খাজারহাট যেশার সদর
28146 যেশার মাঃ আ র রা াক মাঃ ফা ক হােসন গাজী ত আেলয়া বগম কািশমপুর গৗরেঘানা কশবপুর
21351 যেশার স য় সরকার েপ নাথ সরকার ল ী রাণী সরকার পাড়াডাংগা পাড়াডা া মিনরামপুর
25176 যেশার মাঃ আলমগীর হােসন ত হাহা দ আলী খান রািশদা বগম িহজল তলা িশকারপুর কশবপুর
21638 যেশার মাঃ েবল হােসন মাঃ e আিলম মাছাঃ মেনায়ারা বগম হাটিবলা শাখারীগাতী কাতয়ালী
25৯৯7 যেশার মাঃ মা ফ হােসন মাঃ মাতাহার হােসন মাছাঃ জসিমন আরা 282 পুরাতন কসবা 

ঘাষপাড়া
যেশার কাতয়ালী

Page 13 of 28



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

Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

28897 যেশার মাঃ আল আমীন iসলাম মাঃ রিবuল iসলাম রােকয়া বগম বাহা রপুর ন ন uপশহর কাতয়ালী
33639 যেশার মাঃ রিবuল iসলাম আঃ রিহম সানা রিহমা বগম ভা কঘর ভা কঘর কশবপুর
29928 যেশার মাঃ মিফ র রহমান মাঃ আিজ ল iসলাম মাছাঃ আি য়া বগম ছাট আচড়া বনােপাল বনােপাল
22৯44 যেশার মাঃ রা  আহেমদ রা মাঃ গালাম মা ফা রােকয়া খা ন রাজনগর ব কাবশ প িজয়া কশবপুর
34219 যেশার মাঃ শির ল iসলাম শখ িনছার u ীন মাছাঃ ছিখনা খা ন কাঠালতলা পারখা রা মিনরামপুর
25316 যেশার মাঃ আল মা ন মাঃ আ ল হক সিলনা হক জামজািম য়াদা বাজার মিনরামপুর
26383 যেশার দবাশীষ সরকার বল সরকার িমলা সরকার মিহষিদয়া মিশয়াহাটী মিনরামপুর
24816 যেশার মাঃ মেহদী হাসান মাঃ আঃ আিজজ া মাছাঃ জাহরা খা ন হরগাতী চালিকডাংগা মিনরামপুর
27372 যেশার রািকব u ীন মাঃ আ  কালাম মাছাঃ খােলদা খা ন মাবারকপুর রাজগ মিনরামপুর
2৯938 যেশার u ম মার ম মদার দীিলপ মার িণমা রানী চ দপুর হলা ী মিনরামপুর
32564 যেশার মাঃ শামী র রহমান কিফল u ীন দফাদার ফিরদা বগম ক পপুর চালিকডাংগা মিনরামপুর
287৯9 যেশার uে  খােয়র সালমা মাঃ ফজ র রহমান কাম নেনছা ফলা মিজদপুর কশবপুর
25798 যেশার শির ল iসলাম জয়নাল আেবদীন রােকয়া বগম কাদলাপাড়া রািহতা মিনরামপুর
285৯7 যেশার মাঃ বিশর uি ন iয়া মাঃ আলা uি ন iয়া মাছাঃ জাহানারা বগম আড়পাড়া ন ন uপশহর যেশার সদর
21447 যেশার মাঃ বলাল হাসাiন মাঃ আঃ সালাম মিরয়ম িসি কা মেনাহরপুর মেনাহরপুর মিনরামপুর
25584 যেশার মাছাঃ মাফেরাজা খা ন মাঃ হাসা ামান জাহানারা বগম নগর বন ল 

আবািসক 
eলাকা

িঝকরগাছা

27117 যেশার মাঃ আ  সাঈদ মাঃ আ ল আিজজ রািশদা বগম ফলা মিজদপুর কশবপুর
25794 যেশার মাঃ তাজuি ন হােসন মাহা দ আলী গাজী শািহদা বগম শমেসর বাগ পারখা রা মিনরামপুর
24996 যেশার চ া রাণী দবনাথ িবকাশ মার দবনাথ রতা দবনাথ ম ল কশবপুর কশবপুর
27529 যেশার কমল  িব াস িমলন িব াস a লী িব াস গািব পুর লী aভয়নগর
32965 যেশার সিলনা আ ার মাঃ ছেবর িব াস েলখা বগম পুড়াখালী ধরপুর aভয়নগর
2911৯ যেশার মাঃ আ স সালাম মাঃ আকবর আলী রজাহান খা ন িড়হাটী িড়হাটী কশবপুর
28৯87 যেশার মাঃ সিজব হােসন মাঃ ফেজর আলী মা া লী খা ন মািলয়াট তালবাড়ীয়া কাতয়ালী
284৯4 যেশার মাঃ শাম র রহমান ত আকবর আলী ত খােদজা বগম নায়ড়া হির ােপাতা িঝকরগাছা
33৯24 যেশার সালাu ীন আহেমদ মাঃ মিতয়ার রহমান আ মান আরা বগম ভাগতী নের পুর কশবপুর কশবপুর
21983 যেশার িব িজত িব াস বীের নাথ িব াস িদপালী িব াস মিশয়াহাটী মিশয়াহাটী aভয়নগর
2735৯ যেশার তপতী রাণী ম ল মন দাস িশবানী ম ল খািলয়া চি পুর মিনরামপুর
2৯66৯ যেশার লাছিমনা খা ন মা ার আলী ছ রা খা ন িন িন সদর
25911 যেশার মাঃ আলািমন কিবর মাঃ আমেজদ হােসন তানিজলা বগম রামপুর িশকারপুর কশবপুর
23645 যেশার iখিতয়ার আজম e eস eম শাহজাহান oয়ােয় াহার চিলিশয়া নoয়াপাড়া aভয়নগর
32৯1৯ যেশার মাঃ ব ল হােসন ত iসমাiল হােসন ত রািহমা খা ন িনয়ামতপুর পািতিবলা চৗগাছা
29532 যেশার মাঃ শির ল iসলাম মাঃ রা ম আলী শখ মাছাঃ হািসনা বগম কািজপুর রাজারহাট সদর
23127 যেশার মাঃ মা দ রানা মাঃ লতান আহেমদ মাছাঃ মাহ দা খা ন চৗগাছা কেলজপাড়া চৗগাছা চৗগাছা

23693 যেশার মাঃ জেলায়ার হােসন মাঃ নছার আলী মর মা সাম ন নাহার বগম চিলিশয়া নoয়াপাড়া aভয়নগর
26৯37 যেশার পলাশ ঘাষ ত হাজারীলাল ঘাষ র কা ঘাষ মিনরামপুর মিনরামপুর মিনরামপুর
21657 যেশার সমীরন মি ক ত িব াধর মি ক ত uিমলা মি ক আ া নoয়াপাড়া aভয়নগর
21635 যেশার মী খা ন র iসলাম সিলনা ভা িড়য়া চ চড়া যেশার সদর
22383 যেশার েবল আহে দ মাঃ গালাম মা ফা রoশনারা বগম রাঘবপুর চািলতাবাড়ীয়া শাশা

27717 যেশার মা ফা তৗিহ ামান ত আ ল মািজদ মাছাঃ রােকয়া বগম িমজাপুর জগদীশপুর চৗগাছা
24546 যেশার িব িজৎ িব াস বীের নাথ িব াস রীনা রানী িব াস লী লী aভয়নগর
31511 যেশার িনuটন ম ল হলাদ ম ল u াশীিন ম ল ডহর মিশয়াহাটী লী aভয়নগর
22585 যেশার  রানী মি ক কলাল মি ক িচ া মি ক গািব পুর লী aভয়নগর
29৯78 যেশার মাঃ নাজ ল iসলাম মাঃ আ র রিহম সরদার আেয়শা খা ন বাগদহা মিজদপুর কশবপুর
25392 যেশার মাঃ মাহ জ হােসন মাঃ eনােয়ত আলী ফািতমা খা ন u র লাuড়ী লাuড়ী মিনরামপুর
32513 যেশার নািহদ হাসান নজ ল iসলাম ফিরদা বগম নহালপুর নহালপুর মিনরামপুর
319৯1 যেশার মাঃ ল আমীন ত নoেশর আলী সরদার মােজদা বগম বেড় া বেড় া কশবপুর
21893 যেশার  পদ বালা রবী নাথ বালা aেলাকা রানী বালা বাহা রপুর ম পুর বাজার মিনরামপুর
23527 যেশার মাঃ শিহ ল iসলাম মাঃ সালাiমান গাজী আেমনা বগম কলাগািছ আ য়া কশবপুর
22887 যেশার মাঃ মাহা ল হাসান মাঃ আ র রব জসিমন বগম পারবাজার িঝগরগাছা িঝকরগাছা
22755 যেশার িনuটন মার মি ক েপ নাথ মি ক ত শফালী রাণী মি ক বাহা রপুর ম পুর মিনরামপুর
284৯7 যেশার মাঃ iসরাiল হােসন মাঃ রoশান আলী আেমনা ঘাড়দাহ কােয়ম কালা িঝকরগাছা
24৯1৯ যেশার মাঃ oিলয়ার রহমান মাহা দ আলী িব াস মাছাঃ ছায়রা বগম িনয়ামতপুর পািতিবলা চৗগাছা
26৯8৯ যেশার মাঃ শাহীন তােরক মাঃ আঃ বারী রােবয়া খা ন মাবারকপুর রাজগ মিনরামপুর
23771 যেশার সা  আহেমদ মাঃ আহাদ আলী রােবয়া খা ন রামনাথপুর চি পুর মিনরামপুর
26369 যেশার মাঃ িহন হাসান মাঃ শিহ ল iসলাম মাছাঃ ফিরদা খা ন মাবারকপুর রাজগ মিনরামপুর
29598 যেশার মাঃ আসা ামান ন র রহমান শািফuন নাহার আিমনপুর িচনােটালা মিনরামপুর
29833 যেশার মাঃ iমরান হাসাiন মাঃ আ র রা াক মাড়ল মাছাঃ হািজরা বগম প নাথপুর পাড়াডা া মিনরামপুর
34289 যেশার িশ া ম ল তমা দবান  রায় দ ম  রানী ম ল য়ােখালা নoয়াপাড়া aভয়নগর
297৯4 যেশার িলটন সরকার ামল সরকার aসীমা সরকার য়াডা া ভরচী কশবপুর
33298 যেশার মাঃ মা ম িব াহ মাঃ শoকত আলী ফিরদা বগম ভরতপুর পারখা রা মিনরামপুর
24484 যেশার মাঃ আ  ব ার িদি ক মাঃ মিতয়ার রহমান মাছাঃ মিজনা বগম িকসমত নoয়াপাড়া ন ন uপশহর কাতয়ালী

26716 যেশার ি তা িব াস শা  মার িব াস হািস রানী িব াস ভাটিবলা লী aভয়নগর
245৯8 যেশার মাঃ রাজীব হােসন মাঃ iu স মািলথা রােশদা খা ন হলা ী হলা ী মিনরামপুর
29৯25 যেশার মাঃ আ াহ র ল aিনক মাঃ গালাম র ল মাছাঃ লতানা পারভীন গoঘরা হািশমপুর যেশার সদর
29147 যেশার মাঃ সা াম হােসন মাঃ িনছার আলী সালমা বগম কামালপুর মিনরামপুর মিনরামপুর
33225 যেশার মৗ মী িব াস ফনী ষন িব াস a পামা িব াস িহিদয়া িহিদয়া aভয়নগর
28732 যেশার মাঃ জাহা ীর হায়দার ত iি স আিল ন নাহার পুর রপুর িঝগরগাছা িঝকরগাছা
25983 যেশার ত ন িব াস য় িব াস র লতা িব াস পুড়াটাল মা রাহাট aভয়নগর
26597 যেশার মাঃ নাজ ল আলম মাঃ শাহাদৎ হােসন মাছাঃ ফােতমা বগম বড় তােহরপুর হািশমপুর চৗগাছা
22৯61 যেশার মাঃ iমরান সাiন মাঃ গালাম সরদার স েরান নছা পাথািলয়া ধরপুর aভয়নগর
3379৯ যেশার মাঃ সাi ল iসলাম মাঃ আিজ ল হক সািলমা পারভীন চ চড়া ডালিমল চ চড়া সদর
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28226 যেশার তপু মার ম ল পাচা  ম ল া রানী ম ল ডা া মিশয়াহাটী লী aভয়নগর
21৯59 যেশার মাঃ আিম র রহমান মাঃ মিতয়ার রহমান মাছাঃ মেনায়ারা খা ন হাসানপুর িড়হাটী কশবপুর
29374 যেশার িশuলী আ ার মাঃ মন র আলী লিতফা বগম পুড়াখালী ধরপুর aভয়নগর
29912 যেশার মাঃ মা দ রানা মাঃ হােশম আলী আেনায়ারা বগম পদাহ শাশা শাশা
31546 যেশার মাঃ শির ল iসলাম মাঃ ছিমর সরদার মাছাঃ জােকরা বগম জয়পুর জয়পুর মিনরামপুর
233৯1 যেশার মাঃ সাi র রহমান ত আ ল স ঝণা বগম মিনরামপুর মিনরামপুর মিনরামপুর
32141 যেশার মাঃ আিল র রহমান মাঃ লিফকার আলী জাবাiদা খা ন কািশয়াডা া যাদবপুর শাশা
3192৯ যেশার িরিজয়া আ ার আিখ মাঃ শাহা াহ গাজী ফেতমা বগম চাকলা পারখা রা মিনরামপুর
24831 যেশার িচ য় মার শীল িচ  র ন শীল িম া রানী শীল ি  খানপুর খানপুর মিনরামপুর
24968 যেশার আেশক মাহ দ মাঃ iu ছ আলী রািশদা বগম কােয়মেকালা কােয়ম কালা িঝকরগাছা
21292 যেশার আির ল iসলাম আঃ রহমান লাiলী বগম জামিদয়া জামিদয়া বাঘারপাড়া
22137 যেশার মাঃ জািহদ হাসান মাঃ ল দা মাছাঃ আেনায়ারা বগম জগদান কা জগদান কা িঝকরগাছা
24241 যেশার কা  র ন িব াস পিরেতাষ িব াস িণমা িব াস লী লী aভয়নগর
2৯292 যেশার মাঃ বাদশাহ ফয়সল মাঃ আ র রা াক মমতাজ বগম িনি তপুর িনি তপুর শাশা
27785 যেশার মাঃ নাজ ল সািকব মাঃ খাi ল আনাম রoশনারা বগম সমসকা জয়পুর মিনরামপুর
31997 যেশার মাঃ আসা ামান ত আফছার আলী মাছাঃ িরিজয়া খা ন ম রাপুর তীেররহাট কাতয়ালী
34174 যেশার মাঃ জািকর হােসন মাঃ হা ন-আর-রশীদ ন ে ছা খা ন ভবানীপুর প চকায়রা শাশা
25391 যেশার মাঃ আজহা ল iসলাম মাঃ িনছার আলী নাজমা খা ন মি মনগর পারখা রা মিনরামপুর
26৯22 যেশার নািছমা খা ন মাঃ মাজাম আলী মাড়ল জিরনা বগম বাuশলা তহরী কশবপুর
32৯35 যেশার মাঃ িফেরাজ আল মাহ দ মাঃ মিতয়ার রহমান মাছাঃ নাজমা খা ন িড়হাটী িড়হাটী কশবপুর
28619 যেশার মাঃ িব াল হােসন মাঃ মতেলব সরদার হািজরা বগম ছাট পাথরা বেড় া কশবপুর
26694 যেশার মাঃ হাসান গািলব মাঃ আঃ কািদর িব াস শাম াহার চ দড়া ি েমািহনী কশবপুর
25359 যেশার iকবাল হােসন মাঃ আহাদ আলী ছােলহা খা ন িড়হাটী িড়হাটী কশবপুর
24739 যেশার মাঃ তির ল iসলাম মাঃ রআলী মা া শািহদা বগম iকারা নoয়াপাড়া aভয়নগর
29449 যেশার িবলাল হােসন oয়ােজদ গাজী জাহরা বগম দuলী িশকারপুর কশবপুর
23589 যেশার িবজন িব াস তারক চ  িব াস আরতী িব াস বাকড়ী eগারখান বাঘারপাড়া
2৯646 যেশার মন িব াস হিরপদ িব াস aিনমা িব াস বাকড়ী eগারখান বাঘারপাড়া
26951 যেশার িব িজৎ িব াস a ন িব াস চায়না িব াস বাকড়ী eগারখান বাঘারপাড়া
24925 যেশার সাi ল iসলাম আ ল মােলক ী সািহদা বগম হলা ী হলা ী মিনরামপুর
2৯9৯2 যেশার আিজ র রহমান আ ল মােজদ ৎফর নছা বরভাগ বহরমপুর বাঘারপাড়া
24465 যেশার মাঃ মা র রহমান মাঃ aিলয়ার রহমান নািছমা খা ন eনােয়তপুর ষালখাদা মিনরামপুর
2৯227 যেশার মাঃ রািজ ল সাiন খান সাহাগ মাঃ বা র রহমান খান মাসাঃ রােবয়া খা ন পাঠান পাiকপাড়া িসমাখালী বাঘারপাড়া

22৯1৯ যেশার মাঃ িব াল আহেমদ মাঃ শাম র রহমান িরিজয়া বগম িকসমত মাহ দপুর চাড়ািভটা বাঘারপাড়া

24813 যেশার আেলয়া মাঃ িজয়াuর রহমান খজান নহালপুর নহালপুর মিনরামপুর
24৯13 যেশার িজ eম শামীম হাসান আ র রা াক গালদার রায়হানা পারভীন আগরহাটী গৗরীেঘানা কশবপুর
24896 যেশার মাঃ সাক ল হাসান মাঃ িসরা ল iসলাম ফিরদা পারভীন লবাগপুর লবাগপুর িঝকরগাছা
21388 যেশার মাঃ তৗিফ র রহমান মাঃ আিতয়ার রহমান াহার চৗগাছা িব াসপাড়া চৗগাছা চৗগাছা

34445 যেশার eস eম িশ ামান মাঃ বদীu ামান মাছাঃ শরী ন নছা নoয়াপাড়া বহরমপুর বাঘারপাড়া
3452৯ যেশার মাঃ আল মা ন মাঃ িজ ল হক িমেসস আেলয়া বগম গালদা িজ-খিড় ী মিনরামপুর
31836 যেশার মাঃ iকবাল কিবর জািহদ মাঃ গালাম মা ফা জিরনা বগম বাহা রপুর ন ন uপশহর যেশার সদর
27237 যেশার মাঃ মেহদী হাসান ত আ ল কােশম মাছাঃ নািছমা বগম ন ন uপশহর eফ 

ক, বাসা নং-eফ-
52

িশ া বাড কাতয়ালী

3214৯ যেশার মাঃ আ ল আিলম মাঃ আনসার আলী মাড়ল মাছাঃ সােজদা বগম গাপেসনা গাপেসনা কশবপুর
29257 যেশার মাঃ মা ািফ র রহমান মাঃ ল iসলাম শখ িরিজয়া বগম পাথরা বেড় া কশবপুর
26974 যেশার ফািতমা জা াত মাঃ কামাল হােসন মাহ দা খা ন দগাহপুর গৗরনগর বাঘারপাড়া
31663 যেশার মাঃ রােসল কিবর মাঃ সিলম রজা মাছাঃ আরিজনা বগম iছালী হািশমপুর যেশার সদর
32415 যেশার লাiলা আ ার তািনয়া মাঃ হায়দার আলী পবান বগম বা য়া বা য়া aভয়নগর
23932 যেশার মাঃ মিফজর রহমান মাহা দ আলী আয়শা বগম মি মনগর পারখা রা মিনরামপুর
2287৯ যেশার মাঃ iমরান হাসাiন আ স সা ার মা া সােহলা বগম হিরশপুর ধরপুর aভয়নগর
21132 যেশার ল aিধকারী ত মেহ  নাথ aিধকারী আংগীনা aিধকারী চেকরডাংগা জামিদয়া বাঘারপাড়া
272৯1 যেশার মাঃ আিম ল iসলাম মাঃ জিমর আলী মাছাঃ জেবদা বগম দ তপুর জামিদয়া বাঘারপাড়া
32৯৯1 যেশার মাঃ আসা ামান মাঃ আ ল মিজদ গাজী জাহরা খা ন টা বািজতপুর ভা ারেখালা কশবপুর
2৯858 যেশার মাঃ হািফ র রহমান মাঃ আ ল হােসন িফয়া বগম জাপুর কশবপুর কশবপুর
22937 যেশার িমত মার ভ াচা aিসত মার ভ াচা িদপালী ভ াচা বজপাড়া গিতপ ী যেশার কাতয়ালী

314৯7 যেশার মাছাঃ শািমমা খা ন মাঃ সিহ ল iসলাম পারভীন লতানা পারবাজার িঝগরগাছা িঝকরগাছা
2৯44৯ যেশার মাঃ ল ল হাসাiন মাঃ আ ল বাশার গাজী মিরয়ম বগম জগ াথপুর সখহাটী যেশার সদর
24627 যেশার মাঃ আ াহ আল যােয়দ মাঃ কাম ল দা হািছনা আরা বিলয়ানপুর বায়ািলয়াঘাট মিনরামপুর

23831 যেশার কাকলী খা ন আমজাদ হােসন রােবয়া বগম কাশীপুর কাশীপুর মিনরামপুর
2146৯ যেশার মাঃ আেনায়ার হােসন মাঃ সাiদার রহমান মাছাঃ আ রা বগম আর ক িমশন রাড যেশার যেশার পৗরসভা

29631 যেশার মাঃ আমীর হামজা বা মাঃ আকবর আলী কাম াহার মিহরন বাঘারপাড়া বাঘারপাড়া
27966 যেশার মাঃ মা ন হােসন মাঃ লাকমান হােসন মাছাঃ ল ম বগম বলরামপুর রূপিদয়া বাজার যেশার সদর

33277 যেশার মাঃ তৗিহ ল iসলাম মাঃ সাহরাব হােসন সরদার জাহরা বগম সাবিদয়া কশবপুর কশবপুর

29738 যেশার মাঃ সাi াহ মাঃ আ াহ মাছাঃ শািহদা খা ন ভাগতী নের পুর কশবপুর কশবপুর
3371৯ সাত ীরা মাঃ আ র রিহম মাঃ আ ল হািকম রািশদা বগম ধাপুয়ার চক িলয়া ামনগর
28528 সাত ীরা দীপক ণকার aিনল ণকার ল ী রানী ণকার নলতা (শানপু র) নলতা 

মাবারক নগর
কািলগ
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

25318 সাত ীরা ভাবনা িম ী aিনল চ  িম ী মারী িম ী ীগ জেলখালী ামনগর
25343 সাত ীরা রসবতী  রানী ম ল মিন  নাথ ম ল পারবতী রানী ম ল ীগ জেলখালী ামনগর
24852 সাত ীরা খান আলমগীর হােসন খান ছাফার আলী মাছাঃ লায়লা পারভীন ল ীনাথপুর মৗতলা কািলগ
27363 সাত ীরা মাঃ সিলম িব াহ ত আেনায়ার আলী মাছাঃ হািলমা খা ন মা রা িবেনরেপাতা সাত ীরা
29447 সাত ীরা িজত মার বরাগী গেনশ চ  বরাগী মমতা বরাগী পা য়া বড়দল আশা িন
33848 সাত ীরা িজ, eম, ফা ক হােসন িজ, eম, মাসেলম u ীন ফিরদা পারভীন মঘাট মঘাট 

(শীলতলা)
ামনগর

291৯8 সাত ীরা মিন ল iসলাম আ ল হািমদ িরিজয়া খানম চি পুর প পু র ামনগর
33285 সাত ীরা রাম  ঘাষ জয় মার ঘাষ আ তী ঘাষ u র পা িলয়া পা িলয়া দবহাটা
28637 সাত ীরা ফরেদৗসী খা ন মাঃ আনসার আলী জােমলা খা ন পাথরঘাটা ঝাuডাংগা সাত ীরা
2৯৯84 সাত ীরা মাঃ মা দ পারেভজ মাঃ শিহ ল iসলাম মাছাঃ রােবয়া খা ন শাহাপুর লাংগলঝাড়া কলােরায়া
26181 সাত ীরা কাশ মার দাশ পিরেতাষ দাশ aিনমা রানী দাশ সারসা সেনরগ তী তালা
33174 সাত ীরা আিন র সরদার আেনায়ার সরদার িরনা বগম iসলামকাটী iসলামকাটী তালা
24353 সাত ীরা তারক মার দাস পিরেতাষ দাস aিনমা দাস খিলষখালী খিলষখালী পাটেকলঘাটা
31274 সাত ীরা সহােদব িব াস িশবপদ িব াস িব াসী িব াস গায়ালেপাতা গায়ালেপাতা পাটেকলঘাটা
24399 সাত ীরা মাঃ oবাi াহ মাঃ গহর আলী সরদার জিরনা খা ন র নাথপুর হলাতলা কলােরায়া
21684 সাত ীরা রামান  দাস গৗরপদ দাস মেনারমা দাস িশবপুর সাত ীরা সাত ীরা
324৯1 সাত ীরা মাঃ িগয়াস uি ন মাঃ মন র আলী র জাহান িমরা িমরা তালা
25381 সাত ীরা দীনব  সরকার র ন সরকার ফা নী সরকার গায়ালেপাতা গায়ালেপাতা পাটেকলঘাটা
2512৯ সাত ীরা বলাল হােসন ত শখ শাম র রহমান আেলয়া বগম গৗরীপুর বাহা রপুর পাটেকলঘাটা
32894 সাত ীরা আেনায়ার হােসন শoকত আলী মমতাজ বগম পাতাখালী পাতাখালী ামনগর
29577 সাত ীরা শিরফা ে ছা মাঃ িমজা র রহমান মিরয়ম বগম দরগাহপুর দরগাহপুর আশা িন
21৯45 সাত ীরা মাঃ আলমগীর হােসন মাঃ মাসেলম আলী গালদার শাহানাজ পারভীন হিরহর নগর হিরহর নগর তালা

31843 সাত ীরা মাঃ িমজা র রহমান মাঃ মাহা র রহমান আেলয়া খা ন দরগাহপুর দরগাহপুর আশা িন
31415 সাত ীরা কামাল হােসন িব াস িমনাজ u ীন িব াস রমা খানম নগরঘাটা নগরঘাটা তালা
25৯55 সাত ীরা মাছাঃ শাহনাজ িবলিকস বরক াহ মি ক মাছাঃ হািসনা খা ন র রামপুর রতনপুর কািলগ
2651৯ সাত ীরা মিতuর রহমান কারবান সরদার আিমনা খা ন মাধবকা মাধবকা সাত ীরা
33474 সাত ীরা পলাশ মার রায় পিরমল  রায় ত কমলা রানী রায় ীগ সাত ীরা সাত ীরা
3315৯ সাত ীরা মাঃ মা ন কবীর মাঃ িলয়াকত আলী মাছাঃ হাসেনয়ারা বগম কামালনগর সাত ীরা সাত ীরা
22৯84 সাত ীরা পাথ তীম aেশাক মার দাশ নীলা রানী সিখপুর সিখপুর দবহাটা
32491 সাত ীরা নজ ল iসলাম িজবর রহমান ফািতমা খা ন িহজলদী িহজলদী কলােরায়া
27811 সাত ীরা কিবর হােসন আ ল বারী শখ রিহমা বগম সনপুর বাহা রপুর পাটেকলঘাটা
272৯2 সাত ীরা মাঃ িজয়াuর রহমান মাঃ মাতাহার হােসন কিহ র বগম নংগী জ র নগর কািলগ
2৯591 সাত ীরা মাঃ কামাল হােসন মাঃ aিজয়ার রহমান বাiয়া খা ন আদালতপুর কাদ া আশা িন
27934 সাত ীরা মাঃ সাi ীন মাঃিসরাজu ীন মেনায়ারা বগম পাটেকলঘাটা পাটেকলঘাটা পাটেকলঘাটা
241৯2 সাত ীরা মাঃ রািজন সােলহ রা মাঃ িরয়াজ u ীন মাছাঃ সােহরা খা ন আলাiপুর হািমদপুর কলােরায়া
33238 সাত ীরা দেব  নাথ ম ল ভীম চ  ম ল স া রানী ম ল নাটীনা হািড়ভাংগা আশা িন
24799 সাত ীরা িরতা রানী র িনিখল র a  র হািচমপুর ঝাuডাংগা সাত ীরা
227৯9 সাত ীরা গাজী লজার হােসন মাঃ আ ব হােসন ছ রা খা ন ছনকা ঘানা সাত ীরা
341৯1 সাত ীরা মাঃ সাফােয়ত হােসন মাঃ জােয়ত আলী মিরয়ম বগম কািশবাটী কাজলা কািলগ
24377 সাত ীরা মাঃ আ ল হােসন মাঃ oয়ােজদ আলী মাছাঃ মমতাজ বগম বড়িবলা পাটেকলঘাটা পাটেকলঘাটা
34298 সাত ীরা মন রায় িবধান চ  রায় িত রায় uঃ পা িলয়া পা িলয়া দবহাটা
2৯791 সাত ীরা a পম মার ম ল সেরািজৎ ম ল কিবতা রানী ম ল বলরামপুর iসলামকাটী তালা
33169 সাত ীরা িবকাশ সাম ার িবমল সাম ার গৗরী রানী সাম ার ধা হাটী শাভনালী আশা িন
21698 সাত ীরা কাজী oমর ফা ক কাজী আ ল মিজদ মাছাঃ রািকবা খা ন লতানপুর িহজলদী কলােরায়া
21377 সাত ীরা রিশদা মমতাজ গাজী আ ল কােসম শাহানারা খা ন কা য়া (মা ার 

পাড়া)
সাত ীরা সাত ীরা

29245 সাত ীরা তাপস ম ল নদীয়ার চ দ ম ল ভা ী রানী বারেপাতা জগ াথপুর সাত ীরা
227৯1 সাত ীরা মাঃ আ ল কালাম আজাদ মাঃ আ ল আহাদ রিহমা খা ন পাথরঘাটা ঝাuডাংগা সাত ীরা
33389 সাত ীরা সািদয়া খান খারেশদ আলম খান সািহবা খা ন র লপুর (খা পাড়া) সাত ীরা সাত ীরা

22৯43 সাত ীরা মাঃ হােসন আলী ত মাঃ আ ল হািমদ রািশদা বগম িমঠাবাড়ী নগরঘাটা পাটেকলঘাটা
32786 সাত ীরা আসমা-uল হাসনা মাঃ হািব র রহমান মা া সােলহা পারভীন ছাট পট হ ী ামনগর
32422 সাত ীরা মাঃ হাসনাত কিবর আ র রহমান আসমা আরা রায়টা েশাডাংগা কলােরায়া
26237 সাত ীরা য় মার ম ল সে াষ মার ম ল মা রানী ম ল শািলকার ডাংগা ভা কা চ দপুর সাত ীরা

32৯67 সাত ীরা aিনেমশ সরকার শীল সরকার নিমতা সরকার গায়ালেপাতা গায়ালেপাতা সাত ীরা
323৯3 সাত ীরা মাঃ মা ন কিবর মাঃ iছারu ীন হাসনা আরা বলাডাংগা বলাডাংগা সাত ীরা
27979 সাত ীরা মাঃ ফা ক হােসন ত oয়ােজদ আলী আিছয়া খা ন ছয়ঘিরয়া শখালী সাত ীরা
28694 সাত ীরা লীলা সরকার ত ম ল ননী বালা সরকার খিলষখালী খিলষখালী তালা
26446 সাত ীরা মাঃ মা ন হােসন মাঃ লাকমান হােসন মাছাঃ ল ম বগম eনােয়তপুর খিলষখালী পাটেকলঘাটা
2998৯ সাত ীরা মাঃ হািফ র শখ মাঃ দাuদ আলী শখ মাছাঃ হািলমা বগম চর কানাiিদয়া কানাiিদয়া তালা
2941৯ সাত ীরা মিন ল iসলাম আেনায়ার আলী রােবয়া বগম জালালপুর জ য়া বাজার তালা
33815 সাত ীরা মাঃ আ ল জ ার মাঃ জেবদ আলী গাজী আেনায়ারা বগম চৗ রআ র নাথপুর কািলগ
28৯81 সাত ীরা মাঃ আ ল হািমদ শাখ আনসার আলী রােকয়া কখালী শলখালী ামনগর
21436 সাত ীরা রা ল সরকার িনিশ কা  সরকার িবনতা রানী সরকার িমরা িমরা পাটেকলঘাটা
2৯663 সাত ীরা ম  মার িব াস সেব র িব াস রী রানী িব াস মািনকহার সেনরগ তী তালা
2284৯ সাত ীরা মাঃ জাহাংগীর হােসন মাঃ হযরত আলী সরদার জাহানারা খা ন ড়াকিলযা কেদবপুর তালা
21653 সাত ীরা মাঃ িজয়াuল iসলাম মাঃ আনসার আলী আেনায়ারা বগম কােশমপুর (মােঝর 

পাড়া)
র লপুর সদর

31495 সাত ীরা সাধক ঢালী িকরন চ  ঢালী ভরবী ঢালী কেদবপুর িলহর সাত ীরা
33723 সাত ীরা আজিমরা আহছান মাঃ আহাদ আলী তাছিলমা নলতা নলতা কািলগ
28899 সাত ীরা মাঃ আফতা জামান মাঃ মহািসন আলী মাছাঃ মেহ ন নছা িলয়া িলয়া কািলগ
25685 সাত ীরা মাঃ িসরা ম নীর মাঃরিফ ল iসলাম িমেসস জয়নাব আ ার সানাখালী পাতাখালী ামনগর
21131 সাত ীরা aমল সরকার ম দন সরকার গীতা রানী হাজীপুর ঝাuতলা সাত ীরা
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

29৯8৯ সাত ীরা মাঃ iিলয়াস হােসন মাঃ আ ল বাসার রািশদা বগম বলাডাংগা বলাডাংগা সাত ীরা
22722 সাত ীরা ামল মার ঢালী র ন ঢালী লমতী ঢালী সাড়াডাংগা খিলষখালী পাটেকলঘাটা
22772 সাত ীরা মাঃ আশরা ল আলম মাঃ িসি র রহমান মাড়ল বগম আেনায়ারা খা ন কিলয়া দoয়ানীপাড়া তালা

23744 সাত ীরা মন ল iসলাম মাকাে র হােসন আয়শা খা ন আিলপুর আিলপুর সাত ীরা
31939 সাত ীরা শখ iহসা ল হক শখ নাজ ল হক আিফয়া িদল বা িশরীন ীপাড়া সাত ীরা সাত ীরা
2229৯ সাত ীরা শখ হাসা ামান শখ র মাহা দ রািফজা বগম দয়া ম েরশপুর কািলগ
2414৯ সাত ীরা মাঃ মা ািফ র রহমান মাঃ গালাপ রহমান আেলয়া খা ন সাতানী ব শদহা সাত ীরা
2৯596 সাত ীরা মাঃ জানা ল ফরেদৗস মাঃ শoকত আলী জাহানারা বগম মানতলী মানতলী ামনগর
24392 সাত ীরা মাঃ আলমগীর হােসন মাঃ iছাহাক uি ন সািকদার মাছাঃ সােজদা খা ন ভাদরা শখালী সাত ীরা

26929 সাত ীরা আ র রহমান মাঃ হযরত আলী হািলমা খা ন আবাদ চি পুর কদমতলা ামনগর
21532 সাত ীরা সাi র রহমান সািমu াহ সািলমা রাজাপুর িলয়া কািলগ
32624 সাত ীরা মাঃ িগয়াসu ীন মাঃ ন র আলী সরদার রজাহান িমরা িমরা তালা
32৯89 সাত ীরা আ  হনা মা ফা কামাল শখ শাহাজাহান ট  বগম হায়বাতপুর নিকপুর ামনগর
2256৯ সাত ীরা লাভলী ম ল দীপ র রায় স া রানী ম ল বাগডাংগা কারামপুর তালা
26168 সাত ীরা মাঃ ফা ক হােসন মাঃ আিজ র রহমান মাছাঃ শািহদা খা ন লাবালা পীরগাজল কািলগ
24৯8৯ সাত ীরা মাঃ িজয়াuর রহমান মাঃ দাuদ আলী মালী মাছাঃ মিরoম িবিব গািব পুর ফলা কািলগ
21164 সাত ীরা aরূপ জ ািত রায় aিবনাশ চ  রায় শা না রানী ক ঠালবাড়ীয়া গািব পুর ামনগর
257৯5 সাত ীরা হিরচ দ ম ল জয় মার ম ল  রানী িঝটকী আ য়াখালী সাত ীরা
24139 সাত ীরা মাঃ জািহ ল iসলাম খান আ ল হােসন খান মিরদা বগম শাহাপুর হিরহর নগর তালা
33629 সাত ীরা মাঃ সাঈদ হাসান মাঃ িকতাব আলী মাছাঃ জ রা খা ন ঈ রীপুর ঈ রীপুর ামনগর
258৯5 সাত ীরা রা  মার ব িনভাস মার ব তপতী রানী ব খিলষখালী খিলষখালী তালা
33896 সাত ীরা মাঃ কামাল হােসন মাঃ লয়াকত আলী লাiলী বগম ধরপুর দরগাহপুর আশা িন
31988 সাত ীরা মাঃ আফজাল হােসন মাঃ আিমর আলী গাজী মাছাঃ আিছয়া খা ন হােসনপুর র নাথপুর কািলগ
279৯7 সাত ীরা ত মার দাশ েপ  নাথ দাশ ল ী রানী দাশ কলােপাতা িমজাপুর তালা
3316৯ সাত ীরা সাধন মার ন ী িনতাi  ন ী চী া ন ী ঘানা গাপালপুর তালা
24296 সাত ীরা eস,eম, আ  রােসল eস, eম, ছািয়পুর রহমান মাছাঃ িবয়া খা ন িশবপুর পীরগাজন কািলগ
272৯7 সাত ীরা মাঃ সা াম হােসন মাঃ খিল র রহমান রািজয়া লতানা পলাশেপাল সাত ীরা সাত ীরা
27242 সাত ীরা মাঃ আহসানu াহ মাঃ আ ল আহাদ সরদার মাছাঃ আকলীমা খা ন পার মাছেখালা সাত ীরা সাত ীরা
26916 সাত ীরা হািফ র রহমান সাম র রহমান গাজী জেবদা খা ন কািলকাপুর কািলকাপু কািলগ
3174৯ সাত ীরা মাঃ শাজাহান হােসন ত আরশাদ আলী গাজী জােহরা খা ন রামপুর জ র নগর কািলগ
2483৯ সাত ীরা িব ব মার ম ল কাি ক চ  ম ল রূি নী ম ল সানাবাদাল রাজাপুর তালা
27999 সাত ীরা মাঃ iিলয়াস মা া মাঃ আঃ রা াক মা া ত মাহরজান বগম মািছয়ারা কািশম নগর তালা
33333 সাত ীরা মাঃ নাজ ল দা মাঃ আঃ ছা ার চায়না বগম oয়ািরয়া ঝাuডাংগা সাত ীরা
3395৯ সাত ীরা aজয় মার ঘাষ পিরমল মার ঘাষ িবথীকা রানী ঘাষ ঝাuডাংগা ঝাuডাংগা সাত ীরা
24653 সাত ীরা মাঃ মিন ল iসলাম মাঃ আ স সা ার মাছাঃ মােমনা খা ন বড়ালী ঝতলা কলােরায়া
33726 সাত ীরা মাঃ রিবuল iসলাম আঃ রিহম সানা রিহমা বগম গদাi র মৗজা গদাiপুর আশা িন

25429 সাত ীরা নাহার চৗ রী মাঃ আ ল হািমদ হনা চৗ রী নাকরকাটী নাকরকাটী আশা িন
23161 সাত ীরা aেলাক মার দাশ নারায়ন চ  দাশ aজ া দাশ জগদান কাঠী জাপুর তালা
23827 সাত ীরা আশরা ামান আ ল জিলল মেনায়ারা খা ন পাখীমারা (দি ণ) প পু র ামনগর
27497 সাত ীরা মাছাঃ জসিমন আ ার মাঃ মাহা ব আলম মাছাঃ মিরয়ম বগম হায়বাতপুর নিকপুর ামনগর
33176 সাত ীরা মাঃ জািহ ল iসলাম মাঃ শিফ ল iসলাম ত মাহ দা খা ন গাদাঘাটা আগরদাড়ী গাদাঘাটা
2৯৯৯3 সাত ীরা দব ত সরকার িব নাথ সরকার কিবতা রানী সরকার হাদীপুর আ ারপুর দবহাটা
27935 সাত ীরা মাঃ নািহ ল iসলাম িজ, eম, নজ ল iসলাম রনিজনা খা ন পাখীমারা প পু র ামনগর
2৯213 সাত ীরা u ম সরকার সমেরশ সরকার সিবতা সরকার য খার ডাংগা কাদাকা আশা িন
21296 সাত ীরা মাঃ iি স আলী মাঃ কoছার আলী ফিরদা খা ন হা নী করালকাতা কলােরায়া
25215 সাত ীরা শখ মিম র রহমান শখ iমান আলী মিজনা খা ন যাদবপুর নিকপুর ামনগর
31246 সাত ীরা মাঃ খািবর মাড়ল মাঃ শাহামত মাড়ল রজাহান বগম ভংকর কা আ িলয়া 

বাজার
তালা

2532৯ সাত ীরা আ ল বারী আ ল মােলক ত লজান িবিব ব দহা লা e ার চর সদর
26683 সাত ীরা মাঃ জ ল iসলাম মাঃ আঃ আিজজ িব াস আকিলমা বগম নগরঘাটা নগরঘাটা তালা
21942 সাত ীরা মাঃ সাiন কিবর মাঃ বজ র রহমান মাছাঃ হািফজা খা ন েশাডাংগা েশাডাংগা কলােরায়া
31454 সাত ীরা মাঃ আ া ামান মাঃ মাকেছদ আলী মাছাঃ সািহদা খা ন সারসা সেনরগ তী তালা
261৯৯ সাত ীরা কৗিশক বরাগী মেনার ন বরাগী নিমতা রানী বরাগী হনচী হনচী ামনগর
31434 সাত ীরা মাঃ িনজাম uি ন মাঃ দিলল uি ন আহা দ নাজমা বগম হিরহর নগর হিরহরনগর তালা
232৯৯ সাত ীরা মাঃ রাক ামান মাঃ ফজ র রহমান ৎ ে ছা পিদয়া খিড়তলা কািলগ
27৯84 সাত ীরা মাঃ সাহারাব হােসন মাঃ রিবuল iসলাম আন য়ারা বগম রiu কাoনডাংগা সাত ীরা
28৯76 সাত ীরা মাঃ মা দ রানা মাঃ আ ল গিন মাড়ল জািহদা খা ন গীপু িরয়া পাটেকলঘাটা পাটেকলঘাটা
241৯8 সাত ীরা আ াহ আল মা ন ল আমীন চািহনা খা ন পিড়য়া বলাডাংগা সাত ীরা
2984৯ সাত ীরা মাঃ iি স আল-আসাদ মাঃ ল iসলাম মাছাঃ জাহানারা খা ন রােমর ডাংগা বলাডাংগা সাত ীরা
28978 সাত ীরা মাঃ রােসল আহেমদ মাঃতিববর রহমান মাছাঃ আ য়ারা বগম মৗতলা মৗতলা কািলগ
26115 সাত ীরা মাঃ ফয় ল হক মাঃ রজাuল হক জাহানারা খা ন u র কা য়া 

(িনরালা আবািসক 
eলাকা)

সাত ীরা সাত ীরা

34264 সাত ীরা মাহন মার দাশ িশ পদ দাশ আ িত রানী দাশ জয়নগর ধানিদয়া কলােরায়া
26875 সাত ীরা খান ফিরদ আহেমদ মাঃ কােদর খান মাছাঃ ফিজলা খা ন ঈ রীপুর ঈ রীপুর ামনগর
28287 সাত ীরা সািহনা পারভীন সাi ল আলম তাছিলমা বগম নগরঘাটা পাটেকলঘাটা তালা
24843 সাত ীরা সিলনা আ ার শখ বলাল হােসন পা ল বগম রারীকা রারীকা কলােরায়া
21167 সাত ীরা শিমলা রানী েপ  নাথ মি ক ছায়া রানী মি ক িড় গায়ািলনী কলবাড়ী ামনগর
25382 সাত ীরা মাঃ আলমগীর হােসন মাঃ মােজদ হােসন জাহরা বগম রui কাoনডাংগা সাত ীরা
22473 সাত ীরা eস,eম, সিলম রজা eস, eম, শিহ ল iসলাম বগম রাiয়া iসলাম আটারi জয়ালানলতা তালা
21৯92 সাত ীরা মাঃ আ াহ মাঃ i াহীম হােসন রেবকা খা ন কামার বায়সা হঠাৎগ সাত ীরা
22583 সাত ীরা মাঃ ামান মাঃ আঃ রuফ সরদার মাছাঃ রনাহার ীপুর পীরগাজন কািলগ
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

21352 সাত ীরা গাজী তৗিহ ামান গাজী eখলা র রহমান রােবয়া খা ন জয়ালা নলতা জয়ালানলতা তালা
32612 সাত ীরা মাঃ বদ ামান মাঃ রজব আলী সরদার হািসনা খা ন শখালী শখালী সাত ীরা
322৯5 সাত ীরা মাঃ আিম র iসলাম মাঃ রমজান আলী আকিলমা খা ন ম  কা য়া সাত ীরা সাত ীরা
29517 সাত ীরা শাহানাজ পািবন মাঃ হােছন আলী মাছাঃকয় িল বগম কামালনগর সাত ীরা সাত ীরা
27721 সাত ীরা মাঃ নািহদ iমিতয়াজ মাঃ মাতাহার হােসন আিছয়া খা ন পুর আখড়ােখালা সাত ীরা
26৯12 সাত ীরা শ া সরকার েদব সরকার ক ানী সরকার স লপুর কাদ া আশা িন
293৯9 সাত ীরা মাঃ শাহাদাৎ হাসাiন মাঃ আ ল খােলক তিজলত আ ার আিলপুর আিলপুর সদর
231৯3 সাত ীরা মাঃ শরী ামান মাঃ শহী ামান রিহমা খা ন ম ম ার ডাংগী সাত ীরা সাত ীরা
34472 সাত ীরা মাঃ মাজািহ ল আজম মাঃ শিহ ল হক মাছাঃ রেহনা আফেরাজ বাগানবািড় সাত ীরা সাত ীরা
31677 সাত ীরা মাঃ আ  সাঈদ মর ম আ  ব ার গাiন খািদজা বগম খাগড়াঘাট মানতলী ামনগর
26261 সাত ীরা িজত মার ধা ভাষ মার ধা য না রানী বণাবাদ বণাবাদ দবহাটা
29683 সাত ীরা মাঃ মাহাiেম ল iসলাম মাঃ রিফ ল iসলাম খায় ন নাহার oয়ািরয়া ঝাuডাংগা সাত ীরা
32987 সাত ীরা aরূপ জ ািত বমন aরিব  বমন বািস বমন ব িশরামপুর বদরতলা আশা িন
322৯2 সাত ীরা uৎপল মার ম ল বল চ  ম ল নিমতা রানী ম ল ব ভপুর িলয়া ামনগর
32219 সাত ীরা লাভলী iয়াসিমন eস, eম, আ  রােসল শফালী বগম িশবপুর পীরগাজন কািলগ
2৯939 সাত ীরা জাবােয়র হাসান আ  জাফর ফিরদা খা ন নবাখালী জগ াথপুর সাত ীরা
2692৯ সাত ীরা oিছuল আলম নহর আলী কয়াল আেনায়ারা খা ন ক খালী শলখালী ামনগর
2557৯ সাত ীরা পিল রানী হাজরা ভাষ মার হাজরা স া রানী হাজরা জয়নগর ধানিদয়া কলােরায়া
28217 সাত ীরা েমাহন ানাজ ক নাকা  ানাজ মিলনা রানী ানাজ কাপস া কাপস া আশা িন
31741 সাত ীরা মাঃ মা র রহমান মাঃ oিলuল হক ত হাসেন আরা বগম িঝটিক আ য়াখালী সাত ীরা
24644 সাত ীরা ত য় দাশ পদ দাশ ত িদপালী দাশ আটঘরা কানাiিদয়া তালা
29516 সাত ীরা কাশ মার গাiন গা  িবহারী গাiন র কা গাiন শংকরকা গািব পুর ামনগর
24263 সাত ীরা রিবuল iসলাম মহাসীন সরদার রািশদা বগম মাচড়া আখড়ােখালা সাত ীরা
25486 সাত ীরা মাঃ তির ল iসলাম মাঃ আ ল খােলক শািহদা খা ন চপু র বা িলয়া সাত ীরা
31947 সাত ীরা মাঃ আ  হারায়রা মাঃ আ স সা ার মাছাঃ ফিজলা খা ন রামপুর ঝতলা কলােরায়া
32842 সাত ীরা মাঃ জািহদ হাসান মাঃ আঃ জিলল আন য়ারা খা ন িময়া সােহেবর 

ডাংগা
e ার চর সাত ীরা

225৯1 সাত ীরা eস eম মাজহা ল iসলাম ত বদ ামান মাছাঃ শাহাদা নেনছা মািনকহার সেনরগ তী পাটেকলঘাটা
2756৯ সাত ীরা িজ াত আরা শখ আলতাফ হােসন জােহরা বগম বাuেখালা iসলামকাটী তালা
31629 সাত ীরা মাঃ oবায় র রহমান মাঃ aেহ ামান মাছাঃ ফােতমা খা ন শলখালী শলখালী ামনগর
27359 সাত ীরা মাঃ কাম ামান মাঃ হািফজu ীন শখ আেমনা বগম ড়াকিলযা কেদবপুর তালা
216৯7 সাত ীরা আলমগীর হােসন মাজাহার আিল গাজী জাহানারা বগম জয়ালা নলতা জয়ালানলতা তালা
29639 সাত ীরা লিতফা লতানা মাঃ আিবদ হােসন হািমদা বগম ম  কা য়া সাত ীরা সাত ীরা
28784 সাত ীরা মেহদী হাসান ত া ল হািকম রহানা পারভীন পি ম িবচালা ী নoয়ােরকী ামনগর
34553 সাত ীরা েসনিজত মার ঘাষ জয়েদব মার ঘাষ লিতকা রানী ঘাষ u র পা িলয়া পা িলয়া দবহাটা
28822 সাত ীরা নািহদ মি ক সাহাদাৎ হােসন মি ক শাহানারা খা ন মি কপাড়া আগরদাড়ী সাত ীরা
24488 সাত ীরা িশদা পারভীন মাঃ আ  জাবােয়র রজাহান বগম মা রা িবেনরেপাতা সাত ীরা
27773 সাত ীরা মাঃ ফা ক হােসন শখ মাঃ আ স সামাদ শখ রেবকা বগম iসলামকাটী iসলামকাটী তালা
27258 সাত ীরা মাঃ i াহীম খিলল মাঃ আ ল গিন ফারাহ ে ছা ড়াগাছা রতনপুর কািলগ
256৯6 সাত ীরা প জ মার পাল আন  মাহন পাল পা ল রানী পাল বা iগাছা িলহর সাত ীরা
23845 সাত ীরা িমলন শাজাহান মিরয়ম তলi গাছা শখালী সাত ীরা
2689৯ সাত ীরা মাঃ আল-আিমন মাঃ হায়দার আলী মাড়ল মিজনা খা ন iসলামকাটী iসলামকাটী তালা
219৯3 সাত ীরা মিরনা লতানা রিফ ল iসলাম ছািবয়া বগম জেখালা পাটেকলঘাটা তালা
244৯2 সাত ীরা শখ হািফ র রহমান ল হােসন শখ তহিমনা বগম খিলষখালী খিলষখালী পাটেকলঘাটা
27867 সাত ীরা খান আহসান iবেন সালাম খান মাঃ আ স সালাম মাহ জা খা ন নিকপুর নিকপুর ামনগর
24৯29 সাত ীরা মাঃ কাম ামান মাঃ দিলল u ীন মাছাঃ আেমনা খা ন aভয়তলা বাহা রপুর তালা
22312 সাত ীরা মাঃ i াহীম খিলল মাঃ আ স সা ার রoশনারা খা ন জবাকসা হলাতলা কলােরায়া
27555 সাত ীরা সিলনা পারভীন মাঃ সা াত হােসন ছায়রা খা ন িলহর িলহর সাত ীরা
25532 সাত ীরা িমকাiল হােসন মা ার আলী রােকয়া খা ন পিড়য়া বলাডাংগা সাত ীরা
32581 সাত ীরা সিলম হােসন মাঃ লতান সরদার হািফজা খা ন পিড়য়া বলাডাংগা সাত ীরা
21458 সাত ীরা মাঃ মাহ ল হক ত ী ছফর আলী মাছাঃ আেমনা বগম দি ণ পুর দি ণ পুর কািলগ
25515 সাত ীরা ফা ক হােসন রিকব মা া রনিজলা পারভীন ছয়ঘিরয়া শখালী সাত ীরা
33৯23 সাত ীরা aিনেমষ ভ াচা ত aিসম ভ াচা কিনকা ভ াচা িঝকরা কলােরায়া কলােরায়া
259৯9 সাত ীরা শখ শিহ ল iসলাম শখ eরফান আলী রািশদা বগম কিলয়া দoয়ানীপাড়া তালা
21982 সাত ীরা মাঃ i ািহম হােসন মাঃ আনসার আলী সরদার রoশনারা বগম বা iহা তালা তালা
28179 সাত ীরা মাঃ আির ামান মাঃ আির ল iসলাম রািশদা খা ন সেক া পা িলয়া দবহাটা
2868৯ সাত ীরা শংকর মার দ নারায়ন চ  দ সািব ী দ গাপালপুর গাপালপুর তালা
29281 সাত ীরা সািনয়া আ ার তামা া শখ ছেবদ আলী রাহা ে ছা বগম আটারi জয়ালানলতা তালা
22119 সাত ীরা মাঃ আ ল কালাম আজাদ মাঃ দাuদ আলী মাছাঃ রoশনারা পািনকাuিরয়া পািনকাuিরয়া কলােরায়া
2৯519 সাত ীরা মাঃ সাi ামান মাঃ রিফ ল iসলাম াহার বগম পিতপুর রারীকা কলােরায়া
29175 সাত ীরা মাঃ মেহদী হাসান মাঃ আ ল হােসন সরদার হাসেন আরা বগম পাটেকলঘাটা পাটেকলঘাটা তালা
26765 সাত ীরা মাঃ iকবাল হােসন মাঃ আহাদ আলী ছােলহা খা ন দoয়ানী পাড়া দoয়ানীপাড়া তালা
31678 সাত ীরা িজ,eম, মেহদী হাসান মাঃ িসরা ল iসলাম নািগস লতানা গদখালী কলােরায়া কলােরায়া
343৯1 সাত ীরা িপ  মার হ াম মার হ দীিপকা হ iসলামকাটী iসলামকাটী তালা
21426 সাত ীরা মাক দা ফারহানা মাঃ মাহ ল হক মেহ িনসা বািড় নং-66, রাড 

নং-24/3
নিজতপুর সাত ীরা

22587 সাত ীরা নীিতেকশ ম ল িনমাi চ  ম ল কিনকা রানী িসংহড়তলী হিরনগর ামনগর
2444৯ সাত ীরা মা ম িব াহ আজাদী তেফল uি ন গাজী নািছমা বগম হির কা তালা তালা
22336 সাত ীরা মাঃ আলমগীর হােসন মাঃ ছাকাu ীন গাজী িফয়া খা ন রui কাoনডাংগা সাত ীরা
31982 সাত ীরা সা াম হাসাiন িজ,eম, আমান u াহ রােফজা খা ন পাতাখালী পাতাখালী ামনগর
24697 সাত ীরা িবনীতা িজনাত লায়লা eম, আ ল জ ার লিতফা জ ার নoয়াে কী নoয়াে কী ামনগর
28953 সাত ীরা িদপংকর সরকার নীলপদ সরকার শাি  রানী সরকার েকট বণাবাদ দবহাটা
2৯27৯ সাত ীরা মাঃ আিবদ হােসন মাঃ মাশারাফ হােসন নািছমা বগম u র কা য়া সাত ীরা সাত ীরা
27473 সাত ীরা হরশীত মার সরকার হিরদাস সরকার শীলা ম ল মহােদব নগর ভা খালী সাত ীরা
33362 সাত ীরা আির ামান নািসর u ীন রoশন আরা বকারী বকারী সাত ীরা
2৯399 সাত ীরা আ  সাঈদ ফজ র রহমান কাজল িবিব দয়াড়া দয়াড়া কলােরায়া
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

25216 সাত ীরা মাঃ শিফ u াহ আ  বকর জাহানারা ন নগর খিড়তলা কািলগ
258৯8 সাত ীরা মাঃ মিন ামান মাঃ আঃ লিতফ আেনায়ারা বগম তরিছ িমজাপুর তালা
22316 সাত ীরা মাঃ মেহদী হাসান মাঃ জািহ র রহমান মাছাঃ ফিরদা খা ন িসংগা করালকাতা কলােরায়া
24472 সাত ীরা মাঃ আ র রিশদ মাঃ িকরামত আলী খািদজা খা ন আিলপুর সেনরগ তী তালা
28792 সাত ীরা স জ যা ার চ াং  শখর যা ার ম রানী ভটখালী ভটখালী ামনগর
23134 সাত ীরা শশাংক মার সরদার ত সে াষ মার সরদার বাস ী রানী সরদার গাভা াংদহা সাত ীরা
28546 সাত ীরা মা জা পারভীন মাঃ ফজর আলী জাহানারা পারভীন হায়বাতপুর নিকপুর ামনগর
2662৯ সাত ীরা মাঃ মাহা ল iসলাম মাঃ বজ র রহমান মাছাঃ খািদজা বগম প চেপাতা বায়ািলয়া কলােরায়া
25683 সাত ীরা শিফ র রহমান আ স সাবহান গাজী আেনায়ারা বগম মািনকখালী ভটখালী ামনগর
341৯8 সাত ীরা বাব  মাঝী খেগ  নাথ মাঝী বােমিন মাঝী িড় গায়ািলনী কলবাড়ী ামনগর
24681 সাত ীরা eম, eম, মাজহা ল iসলাম মাঃ আলাu ীন মাড়ল িমেসস মেহ ন নসা uঃ নলতা খিললনগর তালা
31597 সাত ীরা মাঃ মাহ ব আলম িময়ারাজ মাঃ আ ল কালাম আজাদ রিহমা বগম কখালী শলখালী ামনগর
28488 সাত ীরা মিফ ল iসলাম আ ল কােদর মা া কজান বগম দoয়ানী পাড়া দoয়ানীপাড়া তালা
23439 সাত ীরা মাঃ জািকর হােসন মাঃ ার আলী মাড়ল রoশন আরা বগম ভারসা পাটেকলঘাটা তালা
27822 সাত ীরা মাঃ মাশারফ হােসন জ, eম, আi ব আলী মাছাঃ শাহানারা বগম খাগড়াঘাট ঈ রীপুর ামনগর
21228 সাত ীরা েসনিজত মার সানা াদ মার সানা িদপালী সানা য য়ারডাংগা কাদাকা আশা িন
24189 সাত ীরা স জ মার ম ল কািলপদ ম ল ল ী রানী ম ল কারামপুর কারামপুর তালা
256৯8 সাত ীরা ামল মার ঘাষ িব ষণ ঘাষ শফালী রানী ঘাষ ঝাuডাংগা ঝাuডাংগা সাত ীরা
27365 সাত ীরা জাহাংগীর আলম আমেজদ হাসাiন রনাহার চ নপুর চ নপুর কলােরায়া
23542 সাত ীরা মাঃ আ  জািহদ মাঃ আ ল আিজজ মাছাঃ ছায়রা বগম মাছেখালা (পি ম 

পাড়া)
সাত ীরা সাত ীরা

2417৯ সাত ীরা শখ ফিরদ হােসন শখ জ ল iসলাম নাজমা খা ন কািশবাটী কাজলা কািলগ
25955 সাত ীরা মাঃ রজoয়ান কিবর মাঃ রoশন আলী রািজয়া খা ন িমঠাবাড়ী নগরঘাটা তালা
26453 সাত ীরা মাঃ জাহাংগীর আলম আমেজদ হােসন রনাহার চ নপুর চ নপুর কলােরায়া
29361 সাত ীরা িজ র রহমান আ র রা াক সােজদা খা ন চ নপুর চ নপুর কলােরায়া
23732 সাত ীরা মাঃ আ র রা াক মাঃ আলাu ীন সরদার মাছাঃ হািসনা খা ন জালালাবাদ হািমদপুর কলােরায়া
31৯97 সাত ীরা মাঃ আিল হাসান মাঃ ল iসলাম হািসনা বা িলয়া বা িলয়া সাত ীরা
23218 সাত ীরা মাঃ িরয়াদ আেরিফন মাঃ iি স আলী মািজদা িবিব হায়বাতপুর নিকপুর ামনগর
21315 সাত ীরা পলাশ মাঃ আ ল মা ান গাজী মাছাঃ রােফজা বগম শংকরকা গািব পুর ামনগর
27৯24 সাত ীরা মাঃ মা র রিশদ মাঃ মিতয়ার রহমান ঝরনা খা ন কয়লা রারীকা কলােরায়া
29459 সাত ীরা সিলনা নাহার মাঃ মাজােহ ল iসলাম মাছাঃ শফালী বগম আবাদচ ীপুর কদমতলা ামনগর
23৯62 সাত ীরা িবকাশ ম ল িবনয়  ম ল র কা রানী ম ল আছানডাংগা িলহর সাত ীরা
27141 সাত ীরা আিস র রহমান খান িমজা র রহমান খান ফািতমা জাহরা কা য়া সরকার 

পাড়া
সাত ীরা সাত ীরা

34288 সাত ীরা মাঃ iয়ািমন শখ মাঃ আ স ছামাদ শখ নছারন বগম জেখালা পাটেকলঘাটা পাটেকলঘাটা
2826৯ সাত ীরা জা া ল ফরেদৗিস আলম ত e,eম,িব, মা ন হােসন তহিমনা পারভীন কা য়া সরকার 

পাড়া
সাত ীরা সাত ীরা

2685৯ সাত ীরা িমতালী দাশ মার দাশ িরং  দাশ আটঘরা কানাiিদয়া তালা
29৯19 সাত ীরা মাঃ আলমগীর হােসন মাঃ মািমন u ীন সরদার রজাহান বগম ধলবািড়য়া িমজাপুর তালা
29438 সাত ীরা িবজন মার সরকার লাল চ  সরকার চ লা রানী সরকার নগর কারামপুর তালা
33523 সাত ীরা লাকনাথ ম ল জগদীশ ম ল িশ া ম ল দি ণ কদমতলা হিরনগর ামনগর
33158 সাত ীরা আ  িহন মাঃ আ র রা াক মা া জ রা খা ন মানতলী মানতলী ামনগর
28155 সাত ীরা u ম মার গােয়ন ম  দন গােয়ন aেলাকা রানী গােয়ন ক চড়াহাটা িলয়া ামনগর
2453৯ সাত ীরা রূপা খা ন ফা ক হােসন িবয়া লাংগলঝাড়া লাংগলঝাড়া কলােরায়া
28192 সাত ীরা মাঃ খিল র রহমান মাঃ aিজয়ার রহমান মাছাঃ মাক দা খা ন পািখমারা প পু র ামনগর
21129 সাত ীরা মাঃ আ াহ আল-হাদী মাঃ আ ল হািকম সািবনা iয়াসিমন র নাথপুর র নাথপুর কািলগ
25৯92 সাত ীরা শাহজালাল আশরাফ হােসন জ ে ছা গ i মহল রতনপুর কািলগ
34278 সাত ীরা মাঃ মi র রহমান মাঃ আঃ মিজদ ল র মােমনা বগম নগরঘাটা নগরঘাটা তালা
23467 সাত ীরা িজ eম সাi র রহমান আ ল মােলক গাজী জাছনা বগম আটারi জয়ালানলতা তালা
22382 সাত ীরা শারিমন iসলাম ল iসলাম সানা নাজ ন নাহার শাহাপুর তালা তালা
2৯562 সাত ীরা সাম ন নাহার িম গালাম সেরায়ার সােলহা বগম খারেদা খারেদা বাজার কলােরায়া

34352 সাত ীরা সানিজদা iয়াসিমন আ স সামাদ আফেরাজা বা গদখালী কলােরায়া কলােরায়া
3134৯ সাত ীরা মাঃ আশরা ল কবীর মাঃ হযরত আলী বগম রােকয়া খা ন পাiকাড়া তারালী কািলগ
34558 সাত ীরা সালাu ীন আহা দ আi ব হােসন সােলহা বগম যিত নগর যিত নগর ামনগর
3249৯ সাত ীরা u ল মার সানা কাশ চ  সানা ল ির রানী সানা য য়ারডাংগা কাদাকা আশা িন
33861 সাত ীরা আ  রায়হান ত আ র রােশদ রােকয়া বগম িনত ান পুর খিড়তলা কািলগ
32777 সাত ীরা মাহ বা খা ন মাহা দ আলী হািফজা খা ন মা রা (িমলবাজার) িবেনরেপাতা সাত ীরা

28227 সাত ীরা দবদাস রায় হারান চ  রায় ল ী রানী রায় কলাগািছ রাজাপুর তালা
28587 সাত ীরা আ স সালাম জাহর আলী আেলয়া iি রা আগরদ ড়ী সাত ীরা
32268 সাত ীরা তপন মার সরকার aিনল মার সরকার সর তী সরকার ব কাদাকা কাদাকা আশা িন
29735 সাত ীরা তাপস সরকার েপন সরকার নিমতা সরকার কাপাসডাংগা নগরঘাটা পাটেকলঘাটা
21561 সাত ীরা আজমীরা পারভীন শখ িজয়াuর রহমান শাহানারা পারভীন আটারi জয়ালানলতা তালা
34199 সাত ীরা মাঃ মিম র রহমান আ ল মিজদ ল র মােমনা খা ন নগরঘাটা নগরঘাটা তালা
33615 সাত ীরা বা  িব াস সাধন িব াস ক ানী রানী িব াস নলতা চৗমহনী নলতা কািলগ
3329৯ সাত ীরা মাঃ রিবuল iসলাম শখ আনা ল iসলাম রিমছা বগম হাদীপুর a ারপুর দবহাটা
24599 সাত ীরা শখ রািগব u াহ শখ শoকাত u াহ রািজয়া খা ন লাবসা লাবসা সাত ীরা
2৯762 সাত ীরা মাঃ ফায় ল iসলাম মাঃ তােফর আলী মাসাঃ জাহরা খা ন বকারী বকারী সাত ীরা
295৯6 সাত ীরা িদপংকর মার ম ল ভাষ ম ল আরবী ম ল বাদঘাটা নিকপুর ামনগর
329৯9 সাত ীরা মাঃ আিমর আলী ত সােহব আলী গালদার মেনায়ারা খা ন খাসবাগান দরগাহপুর আশা িন
2825৯ সাত ীরা রাখসানা পারভীন আঃ কিরম গাজী িফয়া খা ন তাপনগর তাপনগর আশা িন
2৯112 সাত ীরা মাঃ খািল র রহমান eস ক মান র রহমান শািহদা বগম িশরা নী িশরা নী তালা
25175 সাত ীরা মাঃ নািহদ িসরাজ মাঃ িসরা ল হক মাছাঃ জ ন নাহার পুরাতন সাত ীরা 

(নাথপাড়া)
সাত ীরা সাত ীরা
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

25414 সাত ীরা তামা া জাহান মাঃ শাহজাহান আলী মিজনা আ ার মা রা (দামপাড়া) িবেনরেপাতা সাত ীরা
29871 সাত ীরা শখ েয়ল শখ আ ল বােরক হািসনা আ ার গণপিত কািলগ কািলগ
32161 সাত ীরা শাখ iিলয়াছ হােসন শখ খায় ল বাসার মিজনা খা ন দহা লা e ারচর সাত ীরা
2186৯ সাত ীরা মাঃ মিন ামান মাঃ আফসার u ীন হািমদা বগম গ i মহল রতনপুর কািলগ
229৯4 সাত ীরা েসনিজত মার িব াস পন মার িব াস িদপালী রানী িব াস পাড়াকাটলা ভািময়া 

পাড়াকাটলা
ামনগর

32৯৯৯ সাত ীরা মাঃ র iসলাম মাঃ রজব আলী আেনায়ারা খা ন aভয়তলা বাহা রপুর পাটেকলঘাটা
27164 সাত ীরা সালমা খা ন শখ কিহ র iসলাম রoেশানারা বগম মহা ী মহা ী তালা
31163 সাত ীরা ছদ ল আলম ত সাi ল iসলাম মাছাঃ আিরফা খা ন বলাডাংগা বলাডাংগা সদর
23594 সাত ীরা iয়াসিমন নাহার শখ ামান মেহ নেনছা বগম িলয়া কেদবপুর তালা
26৯27 সাত ীরা কাজী জাকািরয়া কাজী রিবuল iসলাম মাছাঃ মিজনা খা ন রারীকা রারীকা কলােরায়া
23526 সাত ীরা মাঃ আ ল কালাম মাঃ আ স ছা ার সরদার রেবকা খা ন চ ামশা খালা জন সাহা তালা
33648 সাত ীরা eম, eম, শির ল iসলাম মাঃ নজ ল iসলাম মা া মা রা খা ন চকবারা গাiনবাড়ী ামনগর
282৯2 সাত ীরা মাঃ শািহ র রহমান মাঃ আ ল হািমদ মাছাঃ আেবদা বগম দামারেপাতা রাজপুর সদর
27226 সাত ীরা মাঃ ফা ক হােসন ত রিবuল হােসন মাছাঃ সাহা ন নছা গয়ড়া চ নপুর কলােরায়া
338৯7 সাত ীরা সেয়দা আন মান আরা সেয়দ আ স সাবহান আ রা খা ন র লপুর র লপুর সদর
29189 সাত ীরা মাঃ মা দ রানা মাঃ রিফ ল iসলাম মাছাঃ শাহানা আ ার বাদঘাটা নিকপুর ামনগর
26868 সাত ীরা মাঃ আশরা ল iসলাম মাঃ আফছার uি ন মা া জািমলা খা ন ব গাবাড়ী ভািময়া 

পাড়াকাটলা
ামনগর

27218 সাত ীরা মাঃ মাসেলম u ীন মাঃআ স স র িম ী আেনায়ারা খা ন চu য়া কাপস া আশা িন
33933 সাত ীরা আ ল কােদর ত মেছর িব াস তারা িবিব ভায়ড়া তালা তালা
2445৯ সাত ীরা আিত র রহমান মিতয়ার রহমান মেনায়ারা খা ন পিড়য়া বলাডাংগা সদর
22278 সাত ীরা ন মার ম ল ভাষ চ  ম ল ষমা রানী ম ল ভটখালী ভটখালী ামনগর
3211৯ সাত ীরা দব ত মার িব াস িগের  নাথ িব াস য না বালা িব াস সানাখালী পাতাড়া খালা ামনগর

33438 সাত ীরা মাঃ আলমগীর হােসন ত মাঃ বকস গাiন মাছাঃ ে ছা বগম মানতলী মানতলী ামনগর
246৯3 সাত ীরা মাঃ সাi র রহমান মাঃ নজ ল iসলাম মাছাঃ রহানা খানম নৗবাসপুর ফেতপুর কািলগ
31731 সাত ীরা দাস মার গািব  চ  ম ল aিনমা ম ল ি য়া কারামপুর পাটেকলঘাটা
267৯7 সাত ীরা মাঃ iনছান আলী মাঃ আ ল মােজদ রােকয়া খা ন লাবসা লাবসা সাত ীরা
21359 সাত ীরা মাঃ রায়হান বা মাঃ রজাuল iসলাম হািমনা খা ন আিলপুর আিলপুর সদর
2828৯ সাত ীরা রানী সরকার u ল মার সরকার রখা সরকার জাতপুর জাতপুর তালা
228৯5 সাত ীরা মাঃ খিল র রহমান মাঃ ছিবর u ীন মাড়ল মাছাঃ সিখনা বগম আড়ংপাড়া িমজাপুর তালা
275৯2 সাত ীরা নািহদ হাসান নজ ল iসলাম ফিরদা বগম পাটেকলঘাটা পাটেকলঘাটা তালা
26834 সাত ীরা খািদজা খা ন মিতয়ার রহমান রােকয়া খা ন জালালাবাদ হািমদপুর কলােরায়া
29248 সাত ীরা জয়েদব মার মি ক ত হারান চ  মি ক িদপালী রানী মি ক সানাতলা িব পুর কািলগ
26৯৯4 সাত ীরা মাঃ আলফাজ u ীন ত মাঃ আনসার আলী আফেরাজা বগম র লপুর র লপুর সদর
21212 সাত ীরা মাঃ ফা ক হােসন মাঃ িবদ আলী মা া িফেরাজা বগম মজ রখালী বদরতলা আশা িন
33245 সাত ীরা খািদজা আ ার মাঃ িরয়াদ আেরিফন ন াহার হায়বাতপুর নিকপুর ামনগর
29362 সাত ীরা মাঃ ল হােসন মাঃ আঃ গ র মাড়ল িমেসস রেমছা বগম খাসবাগান দরগাহপুর আশা িন
34344 সাত ীরা মা ম িব াহ মাঃ আহ দ আলী আিছয়া খানম চৗ র আ র নাথপুর কািলগ
32628 সাত ীরা ফয়সাল নািজম u ীন মিজনা কামরপুর ভা কা চ দপুর সদর

219৯8 সাত ীরা মাঃ তির ল iসলাম মাঃ আ ল খােলক শািহদা খা ন চপু র বা িলয়া সদর
33255 সাত ীরা শািহ র রহমান ফারকান আলী নিবছা খা ন শংকরকা গািব পুর ামনগর
31313 সাত ীরা মাঃ মা ফ হােসন মাঃ দাuদ হােসন মাছাঃ আসমা খা ন গাপাখালী 

(রিহমপুর)
তাতশালা দবহাটা

31564 সাত ীরা eম, eম, মজ -i-iলাহী ত eম,eম,iসরাফীল হােসন ফিজলা খা ন ফলকাটী ঈ রীপুর ামনগর

27551 সাত ীরা মাঃ আশরা ল আলম মাঃ সাi র রহমান রািজয়া বগম রামচ পুর রনগর ামনগর
22894 সাত ীরা চ া রানী দবনাথ স ীব মার দবনাথ তা দবনাথ স iহাটী চ া ল কািলগ
32532 সাত ীরা মাঃ সাi ল iসলাম মাঃ মহসীন আলী রািজনা বগম মৗতলা মৗতলা কািলগ
29574 সাত ীরা মিতuর রহমান তিছর u ীন শখ রিহমা খা ন eনােয়তপুর সেনরগ তী তালা
2৯113 সাত ীরা য না সরকার িব নাথ সরকার নিমতা সরকার খিড়য়াডাংগা গায়ালেপাতা পাটেকলঘাটা
27586 সাত ীরা মাঃ িমজা র রহমান আ ল কােদর হাoলাদার মাসাঃ ফািজতন নসা মহাজনপুর মিহষাডাংগা আশা িন
24561 সাত ীরা ভবেতাষ মার িনল মার ম ল িশবানী রানী ম ল শংকরকা গািব পুর ামনগর
22696 সাত ীরা মন ঘাষ পদ ঘাষ িণমা রানী ঘাষ িমজাপুর িমজাপুর তালা
32662 সাত ীরা আসমা তারা স iকরা ল iসলাম মিরনা জাবান হাজরাকা মহা ী তালা
3363৯ সাত ীরা ফজ র রহমান িজ াত আলী ফােতমা খা ন রানীতলা মৗতলা কািলগ
319৯2 সাত ীরা মাঃ রিবuল iসলাম মাঃ জেবদ আলী সরদার মািজদা খা ন কািলকাপুর কািলকাপুর কািলগ
233৯6 সাত ীরা সাহাগ দাস ত চত  মার দাস লীলা রানী দাস সাতািন ব শদহা সদর
22612 সাত ীরা নাজ ন নাহার আঃ বারী খান তহিমনা খা ন কলােরায়া বাজার, 

হাসপাতাল সড়ক
কলােরায়া কলােরায়া

24857 সাত ীরা শখ আনাস আলী শখ নছার আলী ফিজলা খা ন জাড়িদয়া াংদহা সদর
2৯৯32 সাত ীরা মাঃ শিফuল আলম মাঃ আ স স র গাজী নাজমা খা ন তারালী তারালী কািলগ
23৯97 সাত ীরা মাঃ িশ ল শখ মাঃ আ ল কালাম শখ জেবদা বগম রিহমাবাদ তালা তালা
34584 সাত ীরা শখ রা  আহেমদ শখ oয়ােজদ আলী সািহদা বগম চ দকা বা iপাড়া তালা
32222 সাত ীরা মাঃ মিফ র রহমান মাঃ মাবারক হােসন মাছাঃ শাহানারা খা ন সানা গারী িলয়া ামনগর
27517 সাত ীরা ত সরকার গাপদ সরকার uষা রানী সরকার কলাগািছ রাজাপুর তালা
2৯664 সাত ীরা ীপক ণকার aিনল ণকার ল ী রানী ণকার নলতা (শানপু র) নলতা 

মাবারক নগর
কািলগ

22242 সাত ীরা মাঃ আ া ামান গালাম বারী মিরয়াম খা ন পু কা াম দবহাটা
26367 সাত ীরা বীর রায় ত ব ন চ  রায় ত ভগবতী রায় া ধহাটা আশা িন
336৯৯ সাত ীরা শখ iu স হােসন শখ আঃ গ র খািদজা খা ন িশবপুর তালা তালা
25৯31 সাত ীরা দব ত মার ম ল িক   ম ল সরলা বালা কাপাশ ডাংগা নগরঘাটা তালা
318৯3 সাত ীরা দবাশীষ পাল ষ ী পাল ত া রানী পাল গাপীনাথপুর রারীকা কলােরায়া

Page 20 of 28



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

Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

26682 সাত ীরা মাঃ মা দ রানা ত ফজ ল হক আেমনা বগম ভাটপাড়া আখড়ােখালা সদর
33461 সাত ীরা মাঃ মা ফ িব াহ মাঃ মিফজ uি ন সানা মাছাঃ ফািহমা খা ন চu য়া কাপম া আশা িন
33৯53 সাত ীরা মাঃ তির ল iসলাম মাঃ মিশয়ার রহমান নাজ ন নাহার গাজনা ধানিদয়া কলােরায়া
2787৯ সাত ীরা আজহা ল iসলাম মাঃ আ স সামাদ আন মানারা পারভীন কািশমারী কািশমারী ামনগর
22362 সাত ীরা মাঃ রজাuল কিরম মাঃ আ র রা াক হািফজা বগম কানাiিদয়া কানাiিদয়া তালা
23212 সাত ীরা মিরয়াম খা ন শখ আ ল মােজদ আকিলমা বগম নহালপুর জ য়া বাজার তালা
23৯54 সাত ীরা মাঃ আিজ ল হক মাঃ সাম র রহমান ফািতমা কখালী শলখালী ামনগর
29398 সাত ীরা iকবাল হােসন আ ল গ র রবা শংকরকা গািব পুর ামনগর
25554 সাত ীরা শখ রoনা ল iসলাম শখ ছিবলার রহমান মাছাঃ রািশদা খা ন মৗতলা মৗতলা কািলগ
261৯5 সাত ীরা আ স সালাম জাহর আলী আেলয়া খা ন iি রা আগরদ ড়ী 

মা াসা
সাত ীরা

29879 সাত ীরা i িজত ম ল মাধাi চ  ম ল িমনিত রানী ম ল চা া ল চ া ল কািলগ
23928 সাত ীরা ধীরাজ মার সরকার িবধান চ  সরকার শফালী রানী দি ণ বড়দল বড়দল আশা িন
29531 সাত ীরা শশাংক সরদার ত সে াষ সরদার বাস ী রানী সরদার গাভা াংদহা সাত ীরা
24332 সাত ীরা মাঃ তানিজল আহে দ  মাঃ িজ,eম, গালাম রহমান মাছাঃ আেলয়া রহমান নিকপুর নিকপুর ামনগর

33826 সাত ীরা মাঃ ৎফর রহমান মাঃ হযরত আলী ফিজলা খা ন পা লগাছা দি ণ পুর কািলগ
31621 সাত ীরা মাঃ হািফজ আল-আসাদ মাঃ আ ল কাi ম ( ত) মেনায়ারা বগম মা রা িবেনরেপাতা সাত ীরা
22115 সাত ীরা িপক  সরকার েকশ সরকার জ াৎ া সরকার ঝাuডাংগা ঝাuডাংগা সাত ীরা
27375 সাত ীরা সাহািরয়া পারভীন মাঃ আ ল খােলক ঢালী মাস রা খানম চ চাi দি ণ পুর কািলগ
32৯37 সাত ীরা মাঃ aিহ ামান মাঃ আ ল আিজজ রিশদা বগম ল ণপুর ল ণপুর তালা
24524 সাত ীরা ফিরদা খা ন গালাম মােজদ গািজ রােবয়া বগম যিত নগর যিত নগর ামনগর
33781 সাত ীরা মাঃ আলাuর রহমান িসি কী ত িসরা র রহমান িসি কী আেমনা খা ন পার খরালী সাত ীরা সদর

3285৯ সাত ীরা আল মা ন মাঃ আসা ল iসলাম নাজমা পারভীন শংকরপুর কািলকাপুর কািলগ
3272৯ সাত ীরা মাঃ মাহা দ হােসন আ ল বারী মাহ দা কখালী শলখালী ামনগর
21৯4৯ সাত ীরা ফা ক হােসন মাঃ শাহাজাহান আলী সারবা  বগম চৗবাড়ীয়া নলতা শরীফ কািলগ
27886 সাত ীরা মাঃ ল আিমন মন সম. আ াহ িসি কী বগম ন নাহার রহমতপুর মাহা দপুর কািলগ
28684 সাত ীরা দব সাদ ঘাষ ামল মার ঘাষ রাধা রানী ঘাষ ভাড়া িশমলা ভাড়া িশমলা কািলগ
3287৯ সাত ীরা মাঃ আল মা ন aর রিশদ মাঃ i ািহম খিলল মাছাঃ রােবয়া খা ন মদনপুর চ নপুর কলােরায়া
31৯47 সাত ীরা লায়লা আ ার তািনয়া মাঃ হায়দার আলী রূপবান বগম কখালী শলখালী ামনগর
31727 সাত ীরা িব নাথ চ বত ণাল চ বত পু  রানী চ বত নগরঘাটা নগরঘাটা তালা
28393 সাত ীরা মাঃ মিশuর রহমান মাঃ িজয়াদ গাজী জেবদা খা ন পািনয়া oবায় রনগর কািলগ
251৯8 সাত ীরা িবলিকস খা ন মিশuর রহমান আরিজনা খা ন পািনয়া oবায় রনগর কািলগ
25644 লনা aিনেমষ মার রায় aমল  রায় আরতী রাণী রায় আরািজ সািজয়াড়া সািজয়াড়া িরয়া

22485 লনা মাঃ জািহদ হাসান আ  তােলব িব াস হািমদা বগম দােমাদর ( ক.িপ) লতলা লতলা
32679 লনা মাঃ বা ল সানা মাঃ মিফল সানা জােমলা বগম ফিকরাবাদ গড়iখালী পাiকগাছা
29836 লনা মৗ মী iসলাম মৗ রিফ ল iসলাম গাজী মিনরা লতানা খলশী সািজয়াড়া িরয়া
293৯2 লনা বীর সরকার aিময় সরকার ষমা সরকার রংপুর রংপুর 

কালীবাটী
িরয়া

22879 লনা u ল ম ল িনমাi চ  ম ল নিমতা ম ল ব িবল পাবলা ল িরয়া
27648 লনা মাঃ ফিকর তেয় র রহমান িম ফিকর ল আমীন জেবদা বগম তিলগাতী েয়ট খানজাহান আলী

31688 লনা শা  মি ক দয়াল মি ক aিনমা মি ক রংপুর রংপুর 
কালীবাটী

িরয়া

31995 লনা মাহাঃ রাি বল iসলাম হাজী আেনায়ার হােসন মাছাঃ যেবদা খা ন বাড়ী-46 রাড নং-8 জ ী আ/e
29412 লনা িম ন ম ল কািলপদ ম ল আরিত ম ল রংপুর রংপুর 

কালীবাটী
িরয়া

335৯9 লনা মাঃ আিসফ কামাল ত মাঃ আশরাফ আলী জাহানারা বগম আড়ংঘাটা আড়ংঘাটা আড়ংঘাটা
279৯4 লনা মাঃ তানিজর আহে দ মাঃ িজ র রহমান ফােতমা বগম টালনা জািমরাহাট িরয়া
2৯992 লনা আলী আহসান শর আলী মা া ফােতমা বগম হাি ং-4, া 

সড়ক লবন চরা
িশপiয়াড লনা সদর

27719 লনা মাঃ রিশ ল iসলাম মাঃ মিফজ uি ন শািহদা দহা লা ড়ী বাজার িরয়া
2৯6৯৯ লনা কাজী ফারজানা লতানা কাজী সাখাoয়াৎ হােসন খােলদা বগম গাড়কা চালনা বাজার দােকাপ
31144 লনা িনপা ম ল শংকর ম ল লালী ম ল চরা ছয়ঘিরয়া ব য়াঘাটা
32451 লনা িস াথ মার ম ল িনরাপদ ম ল সচী রানী ম ল তিলগাতী েয়ট আড়ংঘাটা
33944 লনা ন  ম ল িনিশকা  ম ল র কা ম ল চরা ছয়ঘিরয়া ব য়াঘাটা
21291 লনা মাঃ আিন র রহমান মাঃ আব ল হক িমেসস লা্iলী আ ার হীরা মি ল বাড়ী 

নং-27/3(ক)
কেলজ 
বাu ারী রাড 
বাiেলন

কয়রা

29312 লনা িব িজৎ ম ল িবেবকান  ম ল ববী ম ল ঘানা মাদার ডা া শ য়া বাজার িরয়া

29473 লনা মাঃ িরগান হােসন মাঃ বজ র রহমান মা া িমেসস ছােয়রা বগম কােটংগা কােটংগা িরয়া
31123 লনা মাঃ iম ল হাসান আঃ আিজজ ফিকর ম য়ার খা ন নিলয়ান নিলয়ান দােকাপ
26৯95 লনা মাঃ মিন ল iসলাম মাঃ মা ার হােসন মাছাঃ ননী বালা বাড়ী নং-24 মাহা দ নগর 

মা াসা রাড
সানাডা া

26৯61 লনা ৎ ম ল দীপক ম ল িচ া ম ল রূপরানপুর কড়া িরয়া
21854 লনা eস,eম মিফজ eস,eম আ ল আেলক মেনায়ারা বগম মা া ড়ী বাজার িরয়া
2৯693 লনা পািপয়া লতানা মাঃ লতান আলম আিজজা লতানা মেহ রপাসা, মা ন 

িডেপা
েয়ট দৗলতপুর

34582 লনা সাi র রহমান iি স আলী মা া সািকয়া বগম নরিনয়া বামনডা া 
বাজার

রূপসা

2546৯ লনা িরয়া ল iসলাম হা ন aর রিশদ রািজয়া বগম আড়ংঘাটা আড়ংঘাটা িদঘিলয়া
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

33314 লনা বিবতা রানী রায় পাথ সারথী রায় লসী রানী রায় মেহ রপাশা, 
পি ম পাড়া

েয়ট দৗলতপুর

24527 লনা কৗিশক িব াস  পদ িব াস িশবানী িব াস বােরাআিড়য়া বাজার বােরাআিড়য়া ব য়াঘাটা

31671 লনা িবজয় ম ল িনরাপদ ম ল মিত রানী ম ল আজঘাটা আজঘাটা দৗলতপুর
21113 লনা নি তা ম ল িনিশকা  ম ল লালী ম ল ব িবল পাবলা ল িরয়া
22987 লনা মাঃ মেনায়ার হােসন শখ নজ ল iসলাম মােলকা বগম তিলগাতী েয়ট খানজাহান আলী

2৯237 লনা মহান  ভ িদলীপ ভ ক াণী ভ নরিনয়া কনগর িরয়া
34131 লনা জসিমন নাহার মাঃ নoেশর আলী গাজী সােলহা বগম চ ড়ী চ ড়ী বাজার িরয়া
26398 লনা পািপয়া িব াস িনরা ন িব াস স া িব াস ব িবল পাবলা ল িরয়া
2৯127 লনা eস eম আ ল হাসান মাঃ আ  বকর সানা ফিজলা বগম জয়নগর রাজনগর দােকাপ
26964 লনা aিভিজত গাiন র ন গাiন মিনমালা গাiন লতা আড়ংঘাটা িরয়া
2৯321 লনা মাঃ মেহদী হাসান মাঃ িগয়াস uি ন ম য়া হাসান 85 ছাট বয়রা 

মােকট রাড
িজিপo-৯111 সানাডা া

25455 লনা রথী  নাথ সানা পুিলম চ  সানা জাতা সানা িশবপুর বয়ারিসং িরয়া
23৯91 লনা িবপুল মার ম ল গৗতম চ  ম ল সীতা রানী ম ল মঠবাড়ী মহারাজপুর কয়রা
23199 লনা মাঃ আসা র রহমান মাঃ মাহন আলী মাছাঃ শািহনা খা ন যাগীেপাল যাগীেপাল িদঘিলয়া
29596 লনা তাi র রহমান বা  িব াস আং রা িব াস 21/2 পুিলশ লাiন বগলী
3441৯ লনা িচ  লখা রায় মার রায় িমলা রায় পি ম িবল পাবলা ল িরয়া
2৯87৯ লনা মাঃ ল হােসন ত আ ল লিতফ গাজী মাছাঃ জা া ন নছা আরশনগর মা রােঘানা িরয়া
28415 লনা ণীতা ঢালী সাগর ম ল বাজারী ঢালী িমজাপুর িমজাপুর িরয়া
31398 লনা িলিপকা রায় শা  ম ল ল ী রাণী ম ল ঘানা মাদার ডা া শ য়া বাজার িরয়া

2৯922 লনা য় ম ল প ানন ম ল মরী ম ল শ য়া শ য়া বাজার িরয়া
29468 লনা বাহা ল iসলাম মাঃ সা ল iসলাম মাসাঃ সােলহা বগম পাবলা লনা মটর 21 নং ন ন 

রা া
দৗলতপুর

24954 লনা িম ন ঢালী িচ  র ন ঢালী বীনা রাণী ঢালী ঘালা কয়াবাজার ব য়াঘাটা
24564 লনা aবণী িব াস নারায়ন িব াস পিরনীতা িব াস আলাiপুর কয়াবাজার ব য়াঘাটা
2154৯ লনা ি তা ম ল িবজয় ম ল িশuিল ম ল শ য়া শ য়া বাজার িরয়া
27915 লনা মাঃ মাহ দ হাসান ত র হােসন লতানা পারভীন রলীরবাগান 

রলীেগট
দৗলতপুর দৗলতপুর

26893 লনা কনক ভা ম ল u ্ ম মার ডা য়া ষমা রানী ম ল হাি ং নং-37/৯ 
রথেখালা মiনেরাড

িজিপo-৯111 খািলশপুর

32424 লনা তাপ সরকার প ানন সরকার য না সরকার িবগরদানা দা নমি ক পাiকগাছা
241৯6 লনা শাহী র আ ার আ স ছা ার শখ জাহানারা বগম দয়ানা িষ কেলজ দৗলতপুর দৗলতপুর

33564 লনা মাঃ আিজ র রহমান ত আঃ বারী স ে ছা িগলাতলা জাহানাবাদ 
ক া

খানজাহান আলী

221৯1 লনা a ব মহাজন িচ  র ন মহাজন aপরািজতা মহাজন দ লী সৎস  দ লী িরয়া
33৯29 লনা মাঃ আ ল হাi র আলী সরদার সােলহা বগম রেজশপুর কািশমনগর পাiকগাছা
22227 লনা িব ম ল িনতাi মহালদার aিনতা ম ল ঘানা মাদার ডা া শ য়া বাজার িরয়া

24৯78 লনা বা েদব ম ল গেনশ ম ল িনিলমা রানী ম ল খিড়য়া িদয়া িরয়া
2৯৯51 লনা চ  শখর বরাগী খেগ নাথ বরাগী রানী বরাগী তালবািড়য়া হািতয়ার ডাংগা কয়রা

21962 লনা শাহানাজ পারভীন আঃ ছা ার িব াস শিরফা বগম পা িড়য়া আর কামরাiল িরয়া

27633 লনা রােবয়া খা ন মাঃ শিহ ল iসলাম ( ি ) হ ফা বগম আলাiপুর কiয়ারবাজার ব য়াঘাটা
2647৯ লনা ভাষ চ  রায় দ িবহারী রায় সরলা রানী রায় u র বানীশা া লাuেডাব দােকাপ
27741 লনা a প সাহা aিজত ক ার সাহা ল ী রাণী সাহা চ ড়ী চ ড়ী বাজার িরয়া
24346 লনা মাঃ মেহদী হাসান eস eম e হািলম মাছাঃ মেহ ে ছা বগম পারচালনা চালনা বাজার দােকাপ
33৯81 লনা চ ল রায় েকশ রায় মিলনা রায় রাম পুর কড়া িরয়া
25369 লনা eiচ eম জিহ ল iসলাম মর ম eম e খােলক িমেসস নািছমা iয়াছিমন 3নং স াল রাড 

বড় বয়রা
িজিপo-৯111 মে া খািলশপুর

32289 লনা মাঃ মা ন কবীর মাঃ আশরা ল আলম মাছাঃ হাসেনআরা বগম হতাল িনয়া ব য়াঘাটা ব য়াঘাটা
21687 লনা ফারহানা খা ন িখ শখ আঃ মা ান ঝণা বগম মেহ র পাশা েয়ট দৗলতপুর
296৯2 লনা তা রা খা ন িজ eম আিন র রহমান রািজয়া বগম শালগািতয়া দাঘরা িরয়া
29278 লনা র না পারভীন িড eম আ র রuফ রেকবা পারভীন 2নং কয়রা মিদনাবাদ কয়রা
29863 লনা িলমা খা ন আঃ গিন গাজী িরনা বগম চ ড়ী চ ড়ী িরয়া
33763 লনা মাঃ িরয়া ল iসলাম ত সেক ার আলী ত আয়শা বগম বা iডা া আগড়ঘাটা পাiকগাছা
21894 লনা মাঃ iকিতয়ার হােসন মাঃ আঃ গিন আ ী শিরফা বগম চ ড়ী চ ড়ী বাজার িরয়া
2৯442 লনা পুে ন সরকার পদ সরকার জ াৎ া সরকার নারী নারী দােকাপ
29716 লনা শির ল iসলাম িজবর রহমান গাজী শিরফা বগম স জ প ী চালনা বাজার দােকাপ
3377৯ লনা আিশষ রায় ম ল রায় জলা রায় আসাননগর শরাফপুর িরয়া
285৯1 লনা a তব সরকার পদ সরকার কিনকা সরকার ব য়াঘাটা কা ননগর ব য়াঘাটা
2৯444 লনা রoশন আরা ত নজ ল iসলাম িব াস িফয়া বগম িরয়া সািজয়াড়া িরয়া
27194 লনা িম ন রায় জািতষ রায় আনারতী রায় পি ম িবল পাবলা ল িরয়া
31831 লনা মা মা আ ার কয়া শখ iমা ল হক মাসাঃ সালমা পারভীন কািশপুর প া রাড িজিপo-৯111 দৗলতপুর

26137 লনা মাঃ িব ব মা া মাঃ শাহা ি ন মা া েলখা বগম ব না ব না বাজার িরয়া
2454৯ লনা মাঃ জা া ল ত মেছর uি ন ত জােমনা খা ন 21৯/3 মিরয়ম 

মি ল
মা াবািড় 
মহ া, 
িবসিম াহ

সানাডা া

284৯8 লনা িরপন মার রায় িবকাশ চ  রায় iছামিত রায় মাধবকা কড়া িরয়া
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34122 লনা িশবািশষ িব াস কেদব িব াস নিমতা রাণী িব াস রনগর িজিপo-৯111 খািলশপুর

22949 লনা িন িত সরকার রতন সরকার ত লতা সরকার রংপুর রংপুর 
কালীবাটী

িরয়া

29881 লনা মাঃ কাম ল মা া মাঃ র ল মা া ফিরদা বগম ব না ব না বাজার িরয়া
25759 লনা মাঃ আi ব আলী মাঃ হা ন গাজী হািফজা বগম দাঘরা দাঘরা িরয়া
31438 লনা রাজীব িব াস রেমশ চ  িব াস  রানী িব াস প ল িরয়া
251৯9 লনা eস eম আ  নাঈম মাঃ নািসর u ীন িশকদার বগম দেলায়ারা নািসর মেহ র পাশা েয়ট দৗলতপুর
34497 লনা ত দাস  দাস মহারানী দাস আড়ংঘাটা আড়ংঘাটা দৗলতপুর
33449 লনা বাশা জা ার মথ জা ার নীলা জা ার রংপুর রংপুর 

কািলবা
িরয়া

2৯436 লনা শখ ল iসলাম সািন শখ আিম ল iসলাম িমেসস সােলহা iসলাম কািশপুর মঘনা 
গট (আমজােদর 
বািড়)

দৗলতপুর খািলশপুর

29793 লনা িতদী  বালা শা  বালা মারী বালা বারi আবাদ কা ননগর ব য়াঘাটা
21861 লনা মাঃ ফা ক আহেমদ মাঃ আ ল জববার রূপালী খা ন মিশয়ালী আটরা িশ  

eলাকা
লতলা

31618 লনা সায়মা iয়াসিমন পা মাঃ শাম র রহমান িফেরাজা বগম আরািজ সািজয়াড়া সািজয়াড়া িরয়া

29365 লনা িচ য় িব াস িবকাশ িব াস িবেদিশনী িব াস মাiলমারা কা ননগর ব য়াঘাটা
29677 লনা মাঃ শির ল iসলাম মাঃ ছািদর িব াস লিতফা বগম ব না ব না বাজার িরয়া
29258 লনা মাঃ আিরফ মা া মাঃ আ স সামাদ মা া কেমলা বগম প চানী আলাiপুর রূপসা
28725 লনা িব eম নাজ াহার বাহা ল আলম ত িমরজান নছা আটিলয়া আটিলয়া তরখাদা
31183 লনা িব িজৎ মার ম ল aিজত মার ম ল িমলা রানী ম ল মেহ র পাশা মiন 

রাড
েয়ট দৗলতপুর 

ম পিলটন
27456 লনা লাবনী আ ার মাঃ রজাuল কিরম হািফজা বগম বাড়ী নং-4-8/জ া সড়ক 

iমাম পাড়া 
3য় গিল

লবনচরা

25446 লনা iয়াসিমন আ ার মাঃ iu চ মা া বগম রািশদা আ ার 98/4নং ববািনয়া 
খামার

বাi ন নাজাত 
মসিজদ

বাiেলন

23185 লনা খসানা পারভীন eস eম িসি র রহমান মিজনা বগম পািনগাতী হািজ াম িদঘিলয়া
27416 লনা aিমত ম ল িব পদ ম ল aিনমা ম ল মঠবাড়ী বারআিড়য়া ব য়াঘাটা
243৯8 লনা আনতাবা মাiদা আ স সাবহান ছ রা বগম u র স য়া কিপল িন পাiকগাছা
28762 লনা দব সাদ জা ার িদলীপ জা ার িতভা জা ার রূপরামপুর কড়া িরয়া
32162 লনা িব ব িব াস ত িবরাজ িব াস রখা রানী িব াস পাথরঘাটা খাজাডাংগা রূপসা
27466 লনা মাঃ iিলয়াছ হােসন মাঃ জালাল uি ন মা া আিম ে ছা বগম িচংড়া শাভনা িরয়া
32936 লনা মাহা ল হাসান মর ম িজবর রহমান মর মা আকিলমা বগম আকিলমা নীড় 

কয়ার aব মর ম 
িজবর রহমান

হাি ং নং-
24 oয়াড নং-
6

পাবলা 
দৗলতপুর

32385 লনা গাজী aিমত হাসান ত গাজী আ ল গফফার আেলয়া বগম বারাকপুর িজ বারাকপুর িদঘিলয়া
341৯2 লনা নবদীপ িব াস দীপক িব াস পািভস িব াস দবীতলা বয়ারডা া ব য়াঘাটা
22689 লনা মাহ ল শখ মাহা দ আলী িফয়া চা ি য়া বরািতয়া িরয়া
27৯2৯ লনা মাঃ আেনায়ার হােসন মাঃ iয়া ব আলী ত আিছয়া বগম মীেরর ডা া দৗলতপুর খানজাহান আলী

28752 লনা মাঃ iিলয়াছ মা া মাঃ আঃ রা াক মা া ত মাহরজান বগম গাi ড় আড়ংঘাটা আড়ংঘাটা
24937 লনা ণালী িব াস পন মার িব াস ম  রাণী িব াস িমজাপুর িমজাপুর িরয়া
2৯776 লনা পুর য় বাকচী নীল বাকচী মীরা বাকচী রংপুর রংপুর 

কালীবাড়ী
িরয়া

283৯2 লনা আির ল iসলাম শাহাদাত সাiন মাহেসনা খা ন uঃেবদকাশী uঃেবদকাশী কয়রা
33761 লনা মাঃ রূল iসলাম মাঃ শাম ল হক ল ম বগম নহালপুর নহাটী রূপসা
217৯8 লনা েসিজৎ ম ল িনেরাদ ম ল দবকী ম ল রাম পুর কড়া িরয়া
31742 লনা কাকলী মি ক পিরমল মি ক ি  মি ক রাম পুর শ য়া বাজার িরয়া
2৯851 লনা eiচ.eম.জিহ ল iসলাম মর ম eম.e খােলক িমেসস নািছমা iয়াছিমন 3নং স াল রাড, 

বড় বয়রা (স েরর 
মাড়)

িজিপo-৯111 মে া খািলশপুর

2৯556 লনা ক eম iমরান হােসন ক eম e জিলল িমেসস নািছমা আ্ ার হাি ং নং-91/4 বয়রা বাজার 
মসিজদ রাড

িজিপo-৯111 
সানাডা া

26786 লনা মাঃ আির ামান ত মাঃ ছানাu াহ গাজী েবরী খানম আং হারা চরা খা কয়রা
32382 লনা মাঃ মিন ামান মাঃ আ  ব ার গাজী মাছাঃ আেনায়ারা বগম িরয়া িরয়া িরয়া
31941 লনা aিভিজৎ রায় লাল চ  রায় মমতা রানী রায় চরা ছয়ঘিরয়া ব য়াঘাটা
21574 লনা বি ম বাছাড় িবেবকান  বাছাড় িন া বাছাড় ব িবল পাবলা ল িরয়া
232৯7 লনা মাঃ জামাল সাiন মাঃ খােলক শখ রাতজান িবিব কা নপুর, কািপুর 

পাড়া
মা রােঘানা িরয়া

25551 লনা u ম মার পাল a ন মার পাল aেমলা রানী পাল িরয়া িরয়া িরয়া
21584 লনা বা া মার রাহা িব  রাহা রীতা রাহা u রিদিহ পায় াম কসবা লতলা

3167৯ লনা মাঃ মা ম িব াহ মাঃ আ লা ফিকর আ য়ারা খা ন মিদনাবাদ মিদনাবাদ কয়রা
31842 লনা িনuটন ম ল িবনয় ষ ম ল িমলা ম ল প য়াবা া গাড়ােখালা লতলা
33557 লনা ত ময় গালদার ত ন কাি  গালদার  রানী গালদার বয়ারডা া বয়ারডা া ব য়াঘাটা
23653 লনা হযরত আলী রহমত আলী গাজী রািজয়া লতানা গজািরয়া গজািরয়া পাiকগাছা
2৯175 লনা পেরশ সরকার নাগর সরকার আ া সরকার রংপুর রংপুর 

কালীবা
িরয়া

33939 লনা মাঃ আল মা দ শখ মাঃ নoেশর আলী শখ মাছাঃ হািসনা বগম আন নগর চালনা বাজার দােকাপ
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25856 লনা a না িম ী aিনল  িম ী নিমতা রানী িম ী ন ন তাপ িজ বারাকপুর িদঘিলয়া
28651 লনা মিনষ মার ম ল ঠা রদাস ম ল গা রানী ম ল ব িবল পাবলা ল িরয়া
31588 লনা েজন মার ম ল িবকাশ চ  ম ল কিনকা রানী ম ল পি ম িবল পাবলা ল িরয়া
29566 লনা িদ ী রায় শচীন রায় a ভা রায় জলমা জলমা ব য়াঘাটা
33925 লনা িশuলী আ ার আ  বকার িসি ক িপয়ারা খা ন মিদনাবাদ মিদনাবাদ কয়রা
32341 লনা দীপ বাড়i খাকন বাড়i িচ া বাড়i রংপুর শ য়া বাজার িরয়া
25531 লনা িবজন ম মদার িবমল  ম মদার ম ম মদার িপঠােভাগ আলাiপুর রূপসা
32689 লনা িহর য় ম ল পিরেতাষ ম ল ক াণী ম ল গuয়া িনয়া আেলাক ীপ পাiকগাছা
34354 লনা মানস ম ল হিরদাস ম ল ি  ম ল বয়ারডা া বয়ারডা া ব য়াঘাটা
29798 লনা মাঃ রিবuল iসলাম মাঃ সoকত মাড়ল শাকরা বগম যাগীেপাল িশেরামিন খানজাহান আলী

25576 লনা হনা হা ন ব ক না পাবলা িতন দাকান 
মাড়

দৗলতপুর দৗলতপুর

26৯38 লনা সিজব িবন সাঈদ ত আ  সাঈদ সরদার আিছয়া বগম দয়ানা পি ম 
পাড়া মiন রাড

দৗলতপুর দৗলতপুর

2৯694 লনা কা  সরকার বণ সরকার aিনতা সরকার আ ািরয়া বায়ারডা া ব য়াঘাটা
28944 লনা সজল হাoলাদার আ ল খােলক হাoলাদার হনা বগম জ ী u রপাড়া আরাফাত 

মসিজদ রাড
খািলশপুর

29318 লনা িবভাষ চ  সরকার িহদাস সরকার িমলা সরকার হাটবাড়ী বারআিড়য়া পাiকগাছা
21413 লনা িব ৎ বালা ত িনেরাদ বালা ল ী রানী বালা ব িবল পাবলা ল িরয়া
2৯863 লনা মাঃ তৗিহ ল আলম মাঃ আ ল জববার খান িমেসস ফিরদা বগম ডা. আলতাফ 

হােসন লন, বাড়ী 
নং-24/22

লনা 
িশপiয়াড-
৯312

লনা িস  
কেপােরশন

239৯9 লনা মাঃ মন র রহমান মাঃ মা ফা ফিকর সােজদা বগম দয়ানা u রপাড়া দৗলতপুর দৗলতপুর
31131 লনা মাঃ নয়ন সরদার ত নিরম সরকার আেনায়ারা বগম ব না ব না বাজার িরয়া
29263 লনা মাহা দ কাহা  হাসান রা মাহা দ আ ল গ ফার সরদার রহানা আ ার uলা সাহস িরয়া

32143 লনা মাঃ দেলায়ার হােসন মাঃ লাল িময়া র া বগন দয়ানা u রপাড়া দৗলতপুর দৗলতপুর
26311 লনা বণা সরকার কাি ক রায় কমলা সরকার বামেনরাবাদ লতাহাট পাiকগাছা
26488 লনা মাঃ কিব ল iসলাম ত- খারেশদ আলী মাড়ল কিরমে ছা বগম বতা াম মা রােঘানা িরয়া
25659 লনা iরানী িব াস আিদত  মার মহলদার রি তা িব াস চক শলমারী কয়াবাজার ব য়াঘাটা
21441 লনা হমি  চাকমা িস াথ ধা সিবতা দoয়ান হালদারপাড়া রাড 

দি ণ খািলশপুর 
হাি ং নং-29

িজিপo-৯111 খািলশপুর

2৯954 লনা রািখ বাৈড় িদলীপ বাৈড় মরী বাৈড় জ ি  কাজীপাড়া িজিপo-৯111 খািলশপুর

267৯৯ লনা আশরা াহার সাথী মাঃ আশরা ামান শরীফ আফেরাজা iয়াসিমন মেহ রপাশা েয়ট দৗলতপুর
27186 লনা আসমা আন ম িনপুন মাঃ আরমান শামীম আরা পাবলা দৗলতপুর দৗলতপুর
24389 লনা aিভিজৎ ম ল শচীন ম ল aপনা ম ল রংপুর রংপুর 

কালীবা
িরয়া

2৯219 লনা u ম মার িব াস নারায়ন িব াস পা ল িব াস u র শলমারী কয়াবাজার ব য়াঘাটা
28468 লনা সােহল মাহ দ আ স সালাম গাজী ববী পারভীন কনগর কনগর িরয়া
31341 লনা oমর ফা ক আ ব আলী সরদার ফারজানা বগম গদারডা া শিচয়ারব পাiকগাছা
32835 লনা পিব  মার ম ল ভাষ চ  ম ল ভা রাণী ম ল গuয়া িনয়া আেলাক ীপ পাiকগাছা
27438 লনা eস,eম মিশuর রহমান eস,eম নoয়াব আলী মািজদা খা ন িগলাবাড়ী সাত হািলয়া কয়রা
22366 লনা eস eম মিফ র রহমান মাঃ ফজ ল হক শখ বগম র নাহার কাগজীপাড়া কাগজীপাড়া িরয়া
33153 লনা মাঃ কাম ল iসলাম শখ মাঃ আনসার আলী শখ কািহ র বগম আরািজ িরয়া িরয়া িরয়া
26268 লনা মাঃ আ াহ আল মা ন মাঃ দীন iসলাম শািহনা iসলাম ফরমাiশখানা সনহাটী িদঘিলয়া
34297 লনা মাঃ জন খান মাঃ শিফ ল iসলাম আেমনা খা ন িদঘিলয়া িদঘিলয়া িদঘিলয়া
31219 লনা aিনক মার রায় ফনী ষন রায় শফালী রানী রায় গ ারামপুর কািতয়ানাংলা ব য়াঘাটা
2৯832 লনা ফিজলা খা ন ফজ ল হক র নাহার বগম কাগজীপাড়া কাগজীপাড়া িরয়া
28843 লনা eম িড আিল রজা িম শখ মাজাহা ল iসলাম নিজরা বগম াগাতী িদঘিলয়া িদঘিলয়া
26874 লনা ক ন িব াস পদ িব াস রীতা িব াস ব িবল পাবলা ল  

কয়াবাজার
িরয়া

27839 লনা তাপ বালা aিভ ষণ বালা রনিজতা বালা ল ীেখালা ল ীেখালা দােকাপ
261৯4 লনা গৗতম মার ম ল পদ ম ল চ া রানী ম ল সালাদানা সালাদানা পাiকগাছা
25397 লনা িপং  তরফদার শা  তরফদার চপলা তরফদার পারমাদাতলা বয়াবিসং িরয়া
2৯৯24 লনা মাছাঃ তানিভন i মা া মা ািফ র রহমান শািমমা খানম যাগীেপাল িশেরামিন িদঘিলয়া
31566 লনা মাঃ আ  নািহদ মাঃ নজ ল iসলাম  খা ন িমলিকিদয়াড়া িগহা রূপসা
2931৯ লনা স য় িব াস মহােদব িব াস রখা িব াস শাহপুর শাহপুর িরয়া
28857 লনা aজয় বাড়i aমল বাড়i চােমলী বাড়i রংপুর শ য়া বাজার িরয়া
27৯26 লনা িনতীশ বালা a ল চ  বালা শাি  রানী বালা ড়া িনয়া কা ননগর িরয়া
23224 লনা মাঃ মেহদী হাসান মাঃ মিশuর রহমান মেনায়ারা বগম খানাবাড়ী েয়ট খানজাহান আলী

22317 লনা সমাি  জা ার শংকর সাদ জা ার সিবতা রানী জা ার হািজডা া সািজয়াড়া িরয়া
27568 লনা শারিমন হােসন িলমা মাঃ আসলাম হােসন িম রািশদা বগম আড়ংঘাটা আড়ংঘাটা দৗলতপুর
31533 লনা শ া রানী ঘাষ ম দন ঘাষ ত রবা রানী ঘাষ আকবর িব ােসর 

বাড়ী, েনাপাড়া 
আঃ কিরম রাড

দৗলতপুর-
৯313

লনা িস  
কেপােরশন

2449৯ লনা বাব  মার পাল ত কমল  পাল গা ারী রানী পাল নািরেকলী চ দপুর আলাiপুর রূপসা
277৯4 লনা মাঃ রােসল u ামান মাঃ বিদu ামান িমেসস রািহলা বগম শাহপুর শাহপুর িরয়া
333৯7 লনা জািহদ হাসান ত তেমজ u ীন মাড়ল ফােতমা গজািলয়া গজািলয়া পাiকগাছা
25372 লনা পাথ তীম ম ল চ ল মার ম ল শফালী ম ল পাবলা ম মদারপাড়া দৗলতপুর
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

31195 লনা শখ িমজা র রহমান শখ আ ল বাশার জািমলা খা ন 8/2 হাজী i ািহম 
সড়ক

দৗলতপুর দৗলতপুর

22129 লনা u ম সরদর শা  সরদার ল ী রানী সরদার বট িনয়া বট িনয়া দােকাপ
21৯31 লনা সামনাথ সরকার িদবাকর সরকার সিবতা রাণী সরকার মঠবাড়ী মহারাজপুর কয়রা
23935 লনা িব িজৎ ম ল গাপাল চ  ম ল ামলী ম ল রাম পুর কড়া িরয়া
2৯৯9৯ লনা মাঃ সাহান হােসন মাঃ দেলায়ার হােসন নািহদা আ ার রা দয়ানা বপাড়া দৗলতপুর দৗলতপুর
32675 লনা সৗদািমনী মহালদার নীল মহালদার মমতা মহাদলার বাগ চড়া বয়ারিসং িরয়া
31397 লনা েজন মার ম ল মেনার ন ম ল ক ানী রানী ম ল কদমতলা বয়ারিসং িরয়া
27446 লনা eি ল শখ মাঃ জববার শখ জাহরা বগম লােখাহা িজ-বারাকপুর িদঘিলয়া
23963 লনা আিশষ িব াস পদ িব াস সর তী িব াস শ য়া শ য়া বাজার িরয়া
27325 লনা oবাi াহ ত স র শখ রােকয়া বগম প িবলা আমবািড়য়া িদঘিলয়া
33472 লনা মাঃ মা ম িব াহ মাঃ নজ ল iসলাম আছমা iসলাম 3৯/2 মা াসা রাড 

ছাট বয়রা
িজিপo-৯111 সানাডা া

234৯4 লনা ঁi সরকার পিরেতাষ সরকার রীনা সরকার দ লী দ লী, 
শতসংঘ

িরয়া

29717 লনা শখ মাঃ আ াহ মাঃ রজাuল কিরম ফিজলা বগম নী মহল নী মহল রূপসা
23555 লনা খািদজা খা ন মাঃ আ  বকর িসি ক শাহী র বগম িদঘিলয়া িদঘিলয়া িদঘিলয়া
2৯696 লনা সায়াiল হােসন আমজাদ হােসন জািহদা বগম িগহা িগহা রূপসা
31898 লনা ফারজানা iয়াসিমন ফজ র রহমান সরদার আকিলমা বগম িচ ামারী বয়ারিসং িরয়া
22863 লনা িজ eম মাক ল হাসান িজ eম শর আলী রজাহান বগম গািব পুর a া িনয়া কয়রা
2684৯ লনা িজ eম রাজীব eফ eম আখতার ফা ক িমেসস রাণী আখতার মাহা দ নগর জলমা ব য়াঘাটা
26534 লনা রতন িব াস িনমল কাি  িব াস স া রানী িব াস যে -পিরমল চ  

িব াস মেহ রপাশা
েয়ট দৗলতপুর

24936 লনা মাঃ রািক ল iসলাম মাঃ iসরাiল খান ফিরদা iয়াছিমন আমদাবাদ িতলক রূপসা
33454 লনা ী আ ল আিজজ ী সাi র রহমান রানী খা ন ন িদয়া ন িদয়া তরখাদা
26557 লনা তপন িম ী ভাষ িম ী মমতা িম ী ধাপাদী কলাশগ দােকাপ
33918 লনা নাজ ন নাহার আ ল মােলক খান নািছমা খানম পাবলা, পাড়া দৗলতপুর দৗলতপুর
2227৯ লনা মাঃ আহা া াহ সরদার মাঃ আমীর হােসন সরদার মাছাঃ রজাহান বগম বাড়ী নং-21, 

মাহা দ নগর
মা াসা রাড সানাডা া

21958 লনা তানিজলা আকতার মঘলা মাঃ আমজাদ আলী aিলমা খা ন ট নং-82, রাড 
নং-8, -িব

বয়রা হাuিজং 
e াে ট 
িজিপo-৯111

খািলশপুর

22465 লনা দবাশীষ িব াস রতন িব াস শ া িব াস রংপুর শ য়া বাজার আড়ংঘাটা
25646 লনা মাঃ িলটন শখ মাঃ িনছার আলী শখ জাহানারা বগম িদয়া িদয়া িরয়া
22574 লনা রায়হান হােসন মাজাে ল হােসন রখা বগম হাি ং নং-42 ছাট বয়রা 

(মা াসা রাড)
সানাডা া

21652 লনা মাঃ শাহীন হােসন মাঃ সালাম হােসন সিলমা বগম ফরমাiশখানা সনহাটী িদঘিলয়া
247৯৯ লনা ি য়াংকা বরাগী মেনাজ সরদার ঝণা বরাগী ডাবা ডাবা রূপসা
34423 লনা মিহব হ আব স সা ার জা াতী বগম বাসা নং-eনe-38 

রাড নং-36
তেয়বা 
কেলানী

খািলশপুর

2596৯ লনা ি য় ত মি ক িত মি ক মা রী রাণী মি ক আলাiপুর কয়াবাজার ব য়াঘাটা
29748 লনা মিল রায় জন রায় া চালনা চালনা বাজার দােকাপ
2143৯ লনা রনিজৎ িব াস রেব  িব াস িশলা িব াস ব িবল পাবলা ল িরয়া
24191 লনা আফেরাজা মাঃ iশবাল মি ক রেহনা বগম মেহ রপাশা 

কদারনাথ মiন 
রাড

েয়ট (৯314) দৗলতপুর

32৯13 লনা মাঃ মা ল iসলাম মাঃ ল iসলাম নািসমা পারভীন কনগর কনগর িরয়া
27388 লনা ভাষ দাস কািলপদ দাস িণম দাস দৗলতপুর দৗলতপুর দৗলতপুর
32256 লনা মাঃ মাহ ব হাসান মাঃ খিল র রহমান আেনায়ারা বগম দবীপুর দবীপুর রূপসা
24156 লনা শখ নাজ স সাদাত িহন শখ শাহজাহান আলী নী ফা আ ার িলিল মেহ পাশা পি মপাড়া দৗলতপুর
27185 লনা মাঃ আ ল কােশম শখ মেহার আলী ত ময়না বগম ৯/21(ক) মােয়র 

চল
বয়রা মােকট 
াংক রাড 
িজিপo-৯111

সানাডা া

2৯5৯6 লনা সানালী ম ল নেবল িব াস শলী ম ল ফলiমারী কয়াবাজার িরয়া
23৯2৯ লনা aিভিজৎ রায় পুিলন  রায় সিবতা রায় তারখালী তারখালী দােকাপ
25425 লনা iসমত আরা িবথী শখ মাঃ সােরuল eকাব িমনা বগম আড়ংঘাটা আড়ংঘাটা দৗলতপুর
24212 লনা শখ iমরান হােসন শখ আ ল কালাম মেহ ে ছা কাজিদয়া আলাiপুর রূপসা
2৯424 লনা িবধান চ  দাস িবমল  দাস ত বাস ী রানী দাস হাজী ফেয়জ u ীন 

স রাড
লনা িজিপo-
৯111

সানাডা া

33315 লনা আয়শা আ ার ন ন বা ল িশকদার ববী িশকদার বাড়ী নং-463/2, 
িড়িভটা বাiেলন

বড় বয়রা, 
বকালী

খািলশপুর

231৯9 লনা ত  রায় েকশ চ  রায় মিলনা রায় রাম পুর কড়া িরয়া
34414 লনা iনা ল হক মন িনজাম uি ন মা া শাহীনারা বগম দৗলতপুর দি ণ 

দয়ানা (বয়াতী 
বাড়ী) 5নং oয়াড

দৗলতপুর দৗলতপুর

21739 লনা মা রাণী িব াস গেণশ চ  িব াস কমলা রাণী িব াস গায়ালপাড়া িদঘিলয়া িদঘিলয়া
28344 লনা মাঃ দেলায়ার হােসন মাঃ জামাল সরদার লািকয়া বগম মা া ড়ী বাজার িরয়া
23393 লনা মাঃ নাজ ল মাড়ল মাঃ কামাল মাড়ল আিজনা বগম রাজাপুর সাহস িরয়া
2৯792 লনা মাঃ িমজা র রহমান মাঃ আঃ রিহম মেনায়ারা খা ন গজািলয়া গজািলয়া পাiকগাছা
298৯5 লনা মাঃ জামাল হােসন সরদার মাঃ আ ল হােসন সরদার ছায়রা বগম মা া ড়ী বাজার িরয়া
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

33155 লনা মাঃ আরাফাত হােসন মাঃ আফজাল হােসন রoশনারা বগম বােরা iয়া গিরয়ার ডা া ব য়াঘাটা

31968 লনা ফিকর আির ল iসলাম ফিকর আশরাফ আলী রশমা বগম তিলগাতী েয়ট খানজাহান আলী

31343 লনা তাির ল iসলাম মাঃ লা  িময়া খািদজা বগম দয়ানা u রপাড়া 
(ফিকর বািড়)

দৗলতপুর দৗলতপুর

26887 লনা সাহারা খা ন মাঃ বােখজ uি ন শখ শাহানা বগম পারচালনা চালনা বাজার দােকাপ
21572 লনা চােমলী ম ল িম ন ম ল বণালী ম ল ঘানা মাদার ডা া শ য়া বাজার িরয়া

28332 লনা িশদা খা ন শখ আব ল মিজদ ফিরদা iয়াছিমন নহাটী দবীপুর রূপসা
2৯121 লনা জ াৎ া খা ন িজ eম বাব র রহমান েলখা বগম তাপকাটী রামচ নগর পাiকগাছা
24633 লনা মাঃ জাবােয়র শিহ ল দফাদার রিহমা বগম বতা াম মা রােঘানা িরয়া
25568 লনা সীমা িব াস িনতাi িব াস মি কা িব াস ছাট বয়রা লনা 

মিডেকল 
কেলজ 
হাসপাতাল

াফ কায়াটার, 
বাসা-9/1/2

2849৯ লনা মা দ রানা মক ল হােসন শািহনা বগম পাবলা কািরকরপাড়া দৗলতপুর দৗলতপুর

2৯853 লনা বাব  রায় িনিখল চ  রায় িনতা রায় গ ারামপুর কািতয়ানাংলা ব য়াঘাটা
24878 লনা ত ন সরকার ত আন  সরকার সারিত সরকার ন ন তাপ িজ-বারাকপুর িদঘিলয়া
31562 লনা হলাদ ম ল ত ন ল ম ল দবারানী ম ল ব িবল পাবলা ল িরয়া
2৯8৯1 লনা হািববা আেদলu ীন মেনায়ারা বগম চর রূপসা ব রূপসা রূপসা
32175 লনা a প ম ল বলরাম ম ল সর তী ম ল নগর কালীনগর দােকাপ
22483 লনা eস eম আল-iমরান eস eম হাসা ামান আেনায়ারা বগম রামপুর নহাটী 

রামপুর
রূপসা

24565 লনা আশীষ ম ল নারায়ণ ম ল নারায়ণী ম ল িমজাপুর ক,িমজাপুর িরয়া
32831 লনা মাঃ শির ল iসলাম আ  জাফর মাড়ল হািলমা বগম খাজাডা া খাজাডা া রূপসা
29৯52 লনা মানষ িসদকার িবজয় কাি  িসকদার স া িসকদার i হাটী পাতলা তরখাদা
28738 লনা মাঃ আিত র রহমান মাঃ আ ল মিতন মাছাঃ শাহনাজ পারভীন বাড়ী নং-65 রাড নং-6 সানাডা া 

আবািশক 
eলাকা

26৯৯6 লনা শিফ ল iসলাম রিফ ল iসলাম শাহানাজ আন নগর আন নগর তরখাদা
31৯25 লনা ল iসলাম আসমত আলী গাজী ঝণা বগম পাiকগাছা পাiকগাছা পাiকগাছা
24459 লনা মাঃ িমলন ম ল মাঃ আিম ল ম ল আসমা খা ন যাগীেপাল িশেরামিন িদঘিলয়া
28864 লনা মাঃ িমজা র রহমান eস eম ৎফর রহমান মিজনা খা ন আমতলা শত পা কয়রা
25494 লনা দব ত পাল মার পাল ঝণা পাল িপঠােভাগ আলাiপুর রূপসা
2224৯ লনা সৗেমন হালদার জগদীশ হালদার রখা রাণী হালদার হাটবািড় দা ন মি ক পাiকগাছা
322৯6 লনা মাঃ শির ল iসলাম আমজাদ আলী মা া জাহানারা বগম গাi ড় দৗলতপুর িদঘিলয়া
31৯51 লনা মাসাঃ মাiয়া িসি কা মাঃ িসি র রহমান মাসাঃ িননা রহমান eন/আর-6 হাuিজং eে ট খািলশপুর

32184 লনা িম ন রায় নেরশ চ  রায় নিমতা রায় হিরণটানা ধাপাদী দােকাপ
29233 লনা ল আিমন iসলাম uি ন মহলদার aিছরণ বগম নরিনয়া কনগর িরয়া
33776 লনা পলাশ রায় বা  পিরেতাষ রায় চপলা রাণী রায় খিড়য়া মহারাজপুর কয়রা
22556 লনা িদলীপ মার িব াস ত রেনািজৎ মার িব াস সিবতা রাণী িব াস দহা লা ড়ী বাজার িরয়া
31477 লনা মমতািহনা খা ন সরদার আ ল কালাম জয়নব খা ন শখ সরদারপাড়া বদকাশী কয়রা
23762 লনা মাঃ iমন আহে দ মাঃ জামেসদ আলী ফিরদা পারভীন মেহ পাশা িদঘীর 

পি মপাড়
েয়ট দৗলতপুর

266৯8 লনা শামীমা নাসিরন আ ল মিজদ মি ক িজয়া বগম তিলগাতী েয়ট খানজাহান আলী

2৯888 লনা সািবনা আ ার মাঃ ল iসলাম হাoলাদার রািশদা বগম পু মারী জলমা লবনচরা 
(বতমান) 
ব য়াঘাটা

28611 লনা মাঃ iমরা ল iসলাম িনজাম uি ন মা া জােয়দা বগম নহাটী নহাটী 
রামপুর

রূপসা

2৯586 লনা মাঃ েবল মা া মাঃ আকবর মা া শাহানারা বগম মাহা দ নগর জলমা ব য়াঘাটা
26411 লনা মাঃ মেহদী হাসান আ স সাবহান সােদকা বগম যে -মাহ জ 

আলম তকদীর 
e ার াiজ

ন ন রা ার 
মাড়

দৗলতপুর

33453 লনা স াট সরকার পরমান  সরকার মিনষা সরকার দি ণরাে ামারী ছয়ঘিরয়া ব য়াঘাটা
25725 লনা জয়  িম ী কানাi লাল িম ী কিথকা িম ী মারী ছয়ঘিরয়া ব য়াঘাটা
31৯21 লনা মাঃ সা াদ হােসন মাঃ eমদা ল হক রািজয়া লতানা যে -সািজ ল 

iসলাম (কে াল)
82/2 মিজদ 
রণী

সানাডা া

28131 লনা সােহল রানা শখ হািব র রহমান িমনা বগম তিলগাতী েয়ট খানজাহান আলী

34128 লনা শারিমন লতানা eম িমজা র রহমান রািজয়া বগম িম  আট হাি ং 
নং-22

oয়াড নং-6 
ক ত  মােকট 
রাড

দৗলতপুর

26645 লনা মাঃ জািম ল iসলাম লজার আলী ত ছােলহা বগম ম ডা া দৗলতপুর দৗলতপুর
2৯755 লনা হায়দার আলী আশরা ল iসলাম রািশদা বগম দয়ানা দৗলতপুর দৗলতপুর
2৯৯83 লনা মাঃ আল-আিমন শখ সাi র রহমান িমেসস লতানা রািজয়া eন/eফ-218, রাড 

নং-322, হাiিজং 
ন ন কেলানী

জ ী খািলশপুর
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

26279 লনা মাঃ রিফ ামান ী জ ল হক বগম মিজদা হক মীেরর ডা া 
(িবeফআiিডিস 
রাড)

দৗলতপুর খানজাহান আলী

26499 লনা দীনব  মি ক ল ীকা  মি ক তারা মি ক রাম পুর শ য়া বাজার িরয়া
217৯2 লনা a প মার িব াস a ন মার িব াস aিনতা িব াস মেহ রপাশা 

( দপাড়া)
েয়ট দৗলতপুর

23571 লনা কে াল সাহা পদ সাহা িমলা সাহা চ ড়ী ড়ী বাজার িরয়া
22745 লনা িনপা জায়া ার ভাষ জায়া ার পিরনীতা জায়া ার িমজাপুর ক িমজাপুর িরয়া
28641 লনা মাঃ আ্i ব শখ মাঃ মিহদ শখ ছােয়রা বগম আড়ংঘাটা দৗলতপুর িদঘিলয়া
26৯14 লনা ঈ রিজৎ দাস রনিজৎ দাস মালা দাস ডাবা ডাবা রূপসা
32৯49 লনা u ম ম ল  ম ল থম চপলা ম ল রূপরামপুর কড়া িরয়া
25197 লনা জা া ল ফরেদৗস দালন মাঃ মজবাহ আহে দ শািহন আ ার 23/2 টপাড়া তালতলা হাসপাতাল রাড

33954 লনা িরনা গাiন aনািদ গাiন িমনতী গাiন রূপরামপুর কড়া িরয়া
32754 লনা জিনস পল সরকার যতী  নাথ সরকার ভাবত  সরকার রামচ নগর (নাবা) রামচ নগর পাiকগাছা

34296 লনা মাঃ জসীম u ীন সাম র রহমান মাছাঃ ছিকনা খা ন আড়ংঘাটা আড়ংঘাটা আড়ংঘাটা
28665 লনা শখর র ন িম খ র ন িম aচনা িম ম  পালপাড়া িজিপo-৯111 খািলশপুর

23353 লনা মাঃ সিফ ল iসলাম মাঃ আ ল কিরম মাছাঃ সািমনা বগম মেহ রপাশা েয়ট দৗলতপুর
29723 লনা মাঃ জািমল হােসন খান মাঃ িজ র রহমান খান তহিমনা খানম গালনা সািজয়াড়া-

৯361
িরয়া

22938 লনা মাঃ হাসা ল কিবর মাঃ মাসেলম uি ন মাছাঃ শাহানাজ আ ার /47 হাuিজং 
eে ট

খািলশপুর

31718 লনা িরয়া ল মাঃ খােলক িব াস রােকয়া বগম মা রােঘানা মা রােঘানা িরয়া
28162 লনা সমীরণ িব াস দীেনশ িব াস ছবী রাণী িব াস রূপরামপুর কড়া িরয়া
21198 লনা মা ন ত  আ ল সাবহান ত  আেমনা খা ন 224 শর e বাংলা 

রাড (eস o eস 
িশ  প ী)

গ ামারী

3143৯ লনা েয়ল রানা মাঃ ল আিমন হাoলাদার মরী বগম বািড় নং-eন/আর-
69

হাuিজং eে ট িজিপo-৯111 
খািলশপুর

28556 লনা মাঃ মেহদী হাসান মাঃ আ  জাফর মি ক মাসাঃ শাহানা আ ার দি ণ হা দ নগর 
( পসী পসা)

জমলা ব য়াঘাটা

23781 লনা aিশত aিধকারী দশরাত aিধকারী মালা aিধকারী তিলগাতী েয়ট 
খানজাহান 
আলী

আড়ংঘাটা

22751 লনা মাঃ আল-আিম মি ক মাঃ সেলমান মি ক সিখনা বগম আড়ংঘাটা আড়ংঘাটা আড়ংঘাটা
24756 লনা মাঃ মিফ র রহমান মাঃ আিল ব িমেসস রা  বগম ম ডা া দৗলতপুর দৗলতপুর
34422 লনা মাঃ জািকর হােসন মাঃ আ ল খােলক মহলদার র জাহান বগম মছােঘানা সািজয়াড়া িরয়া

238৯1 লনা ধাম বরাগী র ন বরাগী িলিপকা বরাগী হাগল িনয়া ব য়াঘাটা ব য়াঘাটা
22641 লনা ন সরকার aিমত সরকার হিরদাসী সরকার রংপুর রংপুর 

কালীবাটী
িরয়া

28৯12 লনা মাঃ রদাuস সািন মাঃ কoছার মাড়ল শিরফা বগম আড়ংঘাটা আড়ংঘাটা দৗলতপুর
34449 লনা বীর মার রায় aমল  রায় আরতী রাণী রায় আরািজ সািজয়াড়া সািজয়াড়া িরয়া

2৯677 লনা মাঃ রিফ ল iসলাম মাঃ আঃ বািরক শখ জয়নাব বগম হাজী াম হাজী াম িদঘিলয়া
25828 লনা শামীমা লতানা মাঃ মিতয়ার রহমান রািজনা আ ার 22, আমতলা কািলনগর তরখাদা
26856 লনা ত য় চ  িব াস ভাষ চ  িব াস িচ া িব াস পু মারী শিচয়ারব পাiকগাছা
32121 লনা শখ তাফােয়ল আহে দ শখ আহসান আলী হািমদা বগম পুরাiকাটী গদাiপুর-৯392 পাiকগাছা

25126 লনা ি িদব রায় নেরশ চ  রায় নয়ন তারা রায় িদয়া িদয়া িরয়া
32৯86 লনা মাiয়া লতানা মাঃ eমলাক ঢালী লতানা রািজয়া মেহ রপাশা (u র 

বিণক পাড়া)
েয়ট দৗলতপুর

22৯7৯ লনা শাহিরয়ার জামান আ ল মিতন জাহানারা বগম iলাiপুর িতলক রূপসা
32698 লনা িম  িব াস িনর ন িব াস যেশাদা িব াস শাহপুর শাহপুর িরয়া
2815৯ লনা শির ল হক মাঃ িমরা ল হক সামিসদা বগম শাি নগর ছাট বয়রা সানাডা া
273৯7 লনা মাঃ জািকর হােসন আ র রব গিরয়া ছােহরা বগম ম ডা া দৗলতপুর দৗলতপুর
33৯৯7 লনা িশ া রায় কািলদাস রায় চ া রায় পারব য়াঘাটা কা ননগর-

৯371
ব য়াঘাটা

26377 লনা মাঃ সাi ল iসলাম আ স সালাম শখ কিরমা বগম eগার আমতলা কািলনগর তরখাদা
33133 লনা মাঃ জিহ ল iসলাম মাঃ মািনক হােসন রহানা বগম বড় বয়রা ফা িকয়া 

মসিজদ স রাড
িজিপo-৯111 সানাডা া

26685 লনা িশিশর ম ল ত ের নাথ ম ল হলতা ম ল িমজাপুর ক,িমজাপুর িরয়া
33৯36 লনা রা ল সরদার কাি ক সরদার uমা রানী সরদার কািলকাবাটী লাuেডাব দােকাপ
27831 লনা আয়শা iয়াসিমন মাঃ আ ল কােশম জাহানারা বগম িরয়া িরয়া িরয়া
2717৯ লনা তপতী গাiন রামচ  গাiন a লী গাiন আলাiপুর কয়াবাজার ব য়াঘাটা
32928 লনা মাঃ আসা ল iসলাম মাঃ িনয়ামত আলী মাড়ল আয়শা িবিব ব কা ব কা ভবানীপুর পাiকগাছা

27858 লনা যেশাদা সরকার িমিহর ঢালী a না সরকার রংপুর শ য়া বাজার িরয়া
24৯43 লনা বীণা ঢালী িব  নাথ ঢালী গীতা ঢালী রংপুর, শ য়া শ য়া বাজার িরয়া
29453 লনা eেক eম আ াহ আ স স র আ ী হাসেন আরা বগম শাহপুর শাহপুর িরয়া
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

22978 লনা ে  িব াস দীপ িব াস িত িব াস রাম পুর শ য়া বাজার িরয়া
25651 লনা িনহার র ন িব াস ফিন ষণ িব াস পানবত  িব াস শাহপুর শাহপুর িরয়া
26851 লনা িশuলী রাণী রায় েতাষ মার গালদার aিনমা রায় টালনা জািমরাহাট িরয়া
34513 লনা মাঃ সালায়মান আলী ম ল মাঃ তাজাে ল হক ম ল মাছাঃ িবuটী বগম বা য়া বা য়া দােকাপ
2৯3৯6 লনা u ম ম ল িনমাi ম ল র া ম ল খামারবাটী আড়ংঘাটা িরয়া
29886 লনা িমতালী ম ল তািরণী ম ল রভা ম ল গেজ পুর কড়া িরয়া
25524 লনা সংগীতা মি ক uেপ নাথ মি ক জ াৎ া মি ক শ য়া শ য়া বাজার িরয়া
23673 লনা িলিপকা িম ী পিরমল িম ী u রা িম ী হাটবাটী ব য়াঘাটা ব য়াঘাটা
29929 লনা চ না বরাগী লসী দাস বরাগী শাি লতা বরাগী বা া ঘানাবা া িরয়া
24৯39 লনা শা ী আ ার িময়া খিল র রহমান শাহানাজ বগম িশেরামিন 

দি ণপাড়া
িশেরামিন খানজাহান আলী

2৯429 লনা মাছাঃ আেনায়ারা খা ন আ ল জিলল িময়া ত দেলায়ারা বগম ম পাড়া াiমারী 
ল রাড 
আলমনগর

িজিপo-৯111 খািলশপুর

26568 লনা িমলন রায় কািলপদ রায় ভাতী রায় আড়ংঘাটা আড়ংঘাটা আড়ংঘাটা
2৯699 লনা ি  িব াস য় িব াস a লী িব াস শ য়া শ য়া বাজার িরয়া
29815 লনা মাঃ আল ান মাঃ ম আলী হাoলাদার রেহনা বগম বারাকপুর িজ, বারাকপুর িদঘিলয়া
24313 লনা তমা জা ার তাপস সরকার uমা জা ার রংপুর কালীবাটী িরয়া
2৯184 লনা চ না িব াস িবজয়  িব াস চ া িব াস রংপুর রংপুর 

কালীবাটী
িরয়া

2৯6৯1 লনা সত িজত ম ল িনরাপদ ম ল িদপালী রাণী ম ল মখালী মখালী পাiকগাছা
25637 লনা a পম ম ল িবনয় ম ল সীতা রানী ম ল পি ম িবল পাবলা ল িরয়া
2716৯ লনা িশuলী রায় aিল  নাথ রায় ভ া রায় িতলডাংগা বট িনয়া দােকাপ
22919 লনা আ ল হােসন মা া আ  তােলব মা া iসমত আরা বগম তরখাদা তরখাদা তরখাদা
2531৯ লনা িনপা িব াস নারায়ন চ  িব াস লসী রানী িব াস গাড়ােখালা লতলা লতলা
21612 লনা কাজী েয়ল রানা কাজী গালাম মা ফা হািমদা বগম তিলগাতী েয়ট খানজাহান আলী

27998 লনা আসা ামান মাঃ গালজার হােসন মাছাঃ মিজদায়ারা খা ন মেহ রপাশা 
মািনকতলা

েয়ট দৗলতপুর

32284 লনা মাঃ কাম ামান e ক eম ফজ ল হক আকিলমা খানম রাড নং-34, বািড় 
নং-22 নথ ক

তেয় বা 
কেলানী

খািলশপুর

32৯41 লনা মাঃ iমরান শখ মাঃ শoকাত শখ নািছমা বগম গাতী িদঘিলয়া িদঘিলয়া
26৯52 লনা রিবuল iসলাম আঃ গ র িলয়া বগম তারখালী তারখালী দােকাপ
28513 লনা eম.িড iমরান আজাদ খান eম.e সামাদ খান বগম আেলয়া সামাদ তরখাদা তরখাদা তরখাদা
23651 লনা মাঃ মেহদী হাসান মাঃ মিন ামান সানা রেহনা বগম স জপ ী চালনা বাজার দােকাপ
21865 লনা aিনত রায় aজয় মার রায় নীলা রায় রংপুর রংপুর 

কালীবাটী
িরয়া

2৯644 লনা িরতা দাস ামল দাস িরনা দাস বড়বয়রা িজিপo-৯111 খািলশপুর
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