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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

27468 চ পাiনবাবগ মাঃ তৗিফক আহে দ ত আঃ খােলক মাসাঃ মােমনা বগম কানপাড়া নােচাল নােচাল

23952 চ পাiনবাবগ মাঃ জােবদ আলী ত ল আিমন িব াস মাছাঃ তােহরা বগম পারিদলাল র কানসাট িশবগ

31388 চ পাiনবাবগ মাঃ ল হাদা মাঃ আ স সামাদ মাছাঃ জািরদন বগম কামারজগদiল হাটবাকiল নােচাল

2৯4৯6 চ পাiনবাবগ মাঃ সয় র রহমান মাঃ মা াক হােসন পা ল বগম আলীনগর আলীনগর গাম া র

2৯7৯৯ চ পাiনবাবগ মাঃ আিতক আল মাহ দ মাঃ আ ল মিতন মাসাঃ নাজমা বগম মহাডা া চ পাiনবাবগ চ পাiনবাবগ

29168 চ পাiনবাবগ মাঃ মািনক চ দ ত ফজ র রহমান মাসাঃ পা ল বগম 2ম চককীিত 2ম চককীিত িশবগ

23494 চ পাiনবাবগ মাঃ আ ল কিরম কাম ামান নােসরা ফেত র রানীহা িশবগ

32247 চ পাiনবাবগ মা ািফ র রহমান মাঃ oমর ফা ক হািসনা বগম ছাজামবাড়ীয়া বড়গাছীহাট ভালাহাট

26371 চ পাiনবাবগ মাঃ নািসর uি ন মাঃ সােজমান আলী আেলয়া বগম গায়াবাড়ী চ দ র চাতরা িশবগ
32599 চ পাiনবাবগ মাঃ সারoয়ার হােসন মাঃ জাহরদী হােসন মাসাঃ সােয়রা বগম বীের র র রান র ভালাহাট

27415 চ পাiনবাবগ মাসাে ক হাসাiন মিজবর রহমান আখতারা বগম দলদলী আলম র ভালাহাট

28673 চ পাiনবাবগ iম ল জাহান আিম ল iসলাম বিবয়ারা বগম খিহরা চকিক িশবগ

3219৯ চ পাiনবাবগ মাঃ মা ন রজা মাঃ আ স সালাম রােকয়া বগম গালাবাড়ী uিজর র নােচাল

2৯739 চ পাiনবাবগ মাহাঃ iu স আলী মাহাঃ বাহার আলী মাসাঃ ক য়ারা গৗিরশংকর র চককীিত িশবগ

26592 চ পাiনবাবগ মাঃ নাজ ল হাদা মাঃ িজ  র রহমান ঝরণা বগম বড় বে র র বায়ািলয়া গাম া র

24267 চ পাiনবাবগ শরীয় াহ আ র রহমান ফািতমা কা র চৗহ ীেটালা চ পাiনবাবগ

24294 চ পাiনবাবগ মাহ ল নবী মাঃ গালাম নবী মাসাঃ রািফজা বগম হাি ং-342 বা  বাগান চ পাiনবাবগ

24879 চ পাiনবাবগ মাঃ কাম ামান মাঃ জালাল uি ন মাসাঃ রােকয়া খা ন বািলয়াডাংগা বািলয়াডং◌াগা চ পাiনবাবগ

28279 চ পাiনবাবগ ন ল iসলাম আ ল হক কশ র বগম চাডালা 
(লাiনপাড়া)

চৗডালা গাম া র

23824 চ পাiনবাবগ হা দ িজয়াuর রহমান হা দ ল হাদা মাছাঃ রoশন আরা বগম মহাডা া চ পাiনবাবগ চ পাiনবাবগ

31262 চ পাiনবাবগ কািব ল iসলাম আকতার হােসন আরজানী াম র বা বাড়ী গাম া র

27492 চ পাiনবাবগ মাঃ রজাuল কিরম ত লাকমান হােসন মাসাঃ রিবনা বগম দাড়ীপাতা বাংগাবাড়ী গাম া র

29791 চ পাiনবাবগ মাহাঃ আিজ ল iসলাম মাহাঃ মক ল হােসন মাসাঃ রািজয়া বগম িবেনাদ র 
(ঠা রেটালা)

িবেনাদ র িশবগ

239৯2 চ পাiনবাবগ মাঃ আিজ ল হক মাঃ সাহরাব আলী মাসাঃ গাজলী বগম কামাত সে াষ র aগলীনগর গাম া র

25138 চ পাiনবাবগ মাঃ তাফা ল হক মাঃ হােসন আিল ময়না খা ন আিলশা র মাধব র নােচাল

32231 চ পাiনবাবগ কাuসার আলী দা  মাহা দ সেফদা বগম দাড়ীপাতা রাংগাবাড়ী গাম া র

21৯53 চ পাiনবাবগ মাসাঃ সােয়রা খা ন মাঃ হযরত আলী মাসাঃ মেনায়ারা বগম দাগাছী হাটবাকiল নােচাল

33253 চ পাiনবাবগ মাসাঃ iসমত আরা মাঃ জিসম ীন মাসাঃ সারাবান তা রা কািশয়াবাড়ী আলম র গাম া র

26277 চ পাiনবাবগ মাঃ নাঈম রজা মাঃ শoকত আলী মাসাঃ রািজনা খা ন নাখালী 
(খিলফাপাড়া)

রামচ রহাট চ পাiনবাবগ

29712 চ পাiনবাবগ মাঃ জািকর হােসন মাঃ রiস uি ন মাসাঃ জ ন নসা শাহীবাগ চ পাiনবাবগ চ পাiনবাবগ

25235 চ পাiনবাবগ গালাম আজম i াiল হক আদরী বগম দ িড়পাতা বাংগাবাড়ী গাম া র

31782 চ পাiনবাবগ মাঃ আ র মােলক মাঃ আলহা মাসাঃ িফেরাজা বগম র লী মহারাজ র চ পাiনবাবগ

24473 চ পাiনবাবগ সােহল রানা মাঃ তৗিফ ল iসলাম নািদরা বগম িময়াপাড়া মহারাজ র চ পাiনবাবগ

235৯6 চ পাiনবাবগ মাঃ েয়ল রানা মাঃ আমজাদ হােসন মাসাঃ নািসমা বগম আিলনগর আিলনগর গাম া র

24913 চ পাiনবাবগ মাঃ নাজ ল দা মাঃ ল iসলাম নাসিরন বগম দলদলী আিলনগর ভালাহাট

31469 চ পাiনবাবগ িনয়ামত u াহ মাঃ জামাল uি ন মাসাঃ আিসয়া বগম হির র শরী জা ভালাহাট

28926 চ পাiনবাবগ মাঃ জাকািরয়া মাঃ আিম ল iসলাম মাসাঃ েমরা বগম িময়াপাড়া মহারাজ র চ পাiনবাবগ

24218 চ পাiনবাবগ মাসাঃ না লাiলা ঃ ফাi ি ন মাসাঃ আ ানা বগম জনাথ র বা াবাড়ী গাম া র
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

254৯9 চ পাiনবাবগ মাঃ সােরায়ার জাহান ি  খান মাঃ সাম ল দা খান মাসাঃ হনা নােচাল কেলজপাড়া নােচাল নােচাল

26175 চ পাiনবাবগ মাঃ আেনায়ার হাসাiন মাঃ আঃ লিতফ মাসাঃ েলখা বগম ঈ র রগ আে ল র গাম া র

21487 চ পাiনবাবগ i নাথ ম ল ত ঝা  ম ল আরতী ম ল আিলনগর আিলনগর গাম া র

28276 চ পাiনবাবগ সািববর মাহ দ মাঃ আ ল মিতন মাসাঃ র মহল বগম চক আলম র রাচ রহাট চ পাiনবাবগ

2927৯ চ পাiনবাবগ মাঃ সিলম রজা মাঃ eকরা ল হক সমালী বগম দ িড়পাতা বাংগাবাড়ী গাম া র

21892 চ পাiনবাবগ মাঃ জাহা ীর হাসাiন মাঃ শিফ ল iসলাম মাসাঃ জাহান নারা িবিব রান র রান র ভালাহাট

32587 চ পাiনবাবগ ি য়নাথ কমকার শীেতন কমকার জয় ী রানী আিলনগর আিলনগর গাম া র

28148 চ পাiনবাবগ মা র রিশদ শাম ল দা জািমলা াম র বাংগাবাড়ী গাম া র

2783৯ চ পাiনবাবগ সয়দ সািবনা মাঃ রািক ল iসলাম িমমেরাজ লতানা রামচ রহাট রামচ রহাট চ পাiনবাবগ

21331 চ পাiনবাবগ i ািহম খিলল ল iসলাম কাজলী বগম ল ীনারায়ণ র বায়ািলয়া গাম া র

2৯658 চ পাiনবাবগ মাসাঃ জািহ ন খা ন ত হা ন আলী মাসাঃ পা ল বগম নoদাপাড়া বায়ািলয়া গাম া র

28479 চ পাiনবাবগ মাঃ iu ফ আলী মাঃ সালায়মান ম ল মাসাঃ আিশ র বগম ল ীনারায়ণ র বায়ািলয়া গাম া র

2৯887 চ পাiনবাবগ আেনায়া ল হক মাঃ িবশারত আলী মাসাঃ আিশয়া বগম খড়ক র শরী জা ভালাহাট

32765 চ পাiনবাবগ মাসাঃ জসিমন খা ন মাঃ সাখাoয়াত হােসন শী বগম লবাগ বায়ািলয়া গাম া র

28122 চ পাiনবাবগ আহমা ল হাদী আশরাফ uি ন মাসাঃ আন মান আরা েগািব র 
(কাiটাপাড়া)

রামচ রহাট চ পাiনবাবগ

23968 চ পাiনবাবগ মাহাঃ পলাশ uি ন মাহাঃ চ  ী মাসাঃ ময়না বগম কানিছড়া বা র িশবগ

27431 চ পাiনবাবগ oবাi াহ শাম ল হাদা uজেলফা বগম দলদলী আলম র ভালাহাট

32613 চ পাiনবাবগ মাহাঃ সামাuন রজা মাঃ িময়া ীন মাসাঃ সাহারা বগম চামা শরী জা শরী জা চ পাiনবাবগ

23936 চ পাiনবাবগ আকতার হােসন তাফা ল হােসন মাসাঃ াহার বগম মাঠপাড়া নােচাল নােচাল

344৯8 চ পাiনবাবগ মাঃ আ  সােলহ ত তাজu ীন আহেমদ ত শoকতারা বগম সে াষ র আিলনগর গাম া র

29225 চ পাiনবাবগ মাঃ aেহ ামান মাঃ আ ল মােলক র আ ার িমরাতা কেগালাপবা
জার

আড়গাড়াহাট িশবগ

26796 চ পাiনবাবগ aন  মার ত aিসল চ  চৗ রী জাসনা রাসী সে াষ র আিলনগর গাম া র

22৯6৯ চ পাiনবাবগ মাঃ আঃ হািলম মাঃ আ ল লিতফ ত জানজািল বগমনগর নয়ািদয়াড়ী গাম া র

31681 চ পাiনবাবগ মাঃ নািসর uি ন ত করামত ম ল আসমা বগম হাজীডাংগা নােচাল নােচাল

31153 চ পাiনবাবগ মাঃ সিজব আলী মাঃ স  আলী েকদা রানীবাড়ী চাদ র িশবগ

29164 চ পাiনবাবগ মাহাঃ হািফ র রহমান মাহাঃ iয়ািসন আলী মাসাঃ আেবিদ খা ন দলদলী আলম র ভালাহাট

2234৯ চ পাiনবাবগ আ ল আিলম আ র রা াক সােলহা বগম পীর র uিজর র গাম া র

25758 চ পাiনবাবগ মাসাঃ সািবনা সারিমন মাঃ শিফ ল iসলাম ত হািসনা বা ল ী র 
(মা ারপাড়া)

বারঘিরয়া চ পাiনবাবগ

28263 চ পাiনবাবগ মাঃ বাদ ল iসলাম মাঃ সাi র রহমান মাছাঃ জা া ন নসা ছাট চকেদৗলত র িশবগ িশবগ

33265 চ পাiনবাবগ মাঃ রািকব uি ন মাঃ মিফজ u ্ ীন মাসাঃ আেমনা বগম মহাডা া চ পাiনবাবগ চ পাiনবাবগ

26478 চ পাiনবাবগ মাঃ কািবল হােসন ত শাম ল হক জনফ কেলজপাড়া নােচাল নােচাল

286৯৯ চ পাiনবাবগ মাহাঃ জাববার আলী মাহাঃ i ািহম আলী মাসাঃ মিজনা বগম পাiেকাড়া uিজর র নােচাল

33৯31 চ পাiনবাবগ মাঃ i ািহম হােসন মাঃ তাহ ল iসলাম মাসাঃ আেমনা বগম কাজলা নােচাল নােচাল

3181৯ চ পাiনবাবগ িরিনয়ারা খা ন মা ন aর রিশদ আকতারা বগম বাগলা গাম া র গাম া র

3322৯ চ পাiনবাবগ মাঃ িমজা র রহমান ত আ র রহমান জািমনা বগম সে াষ র আিলনগর গাম া র

2৯826 চ পাiনবাবগ মাসাঃ আেয়শা িসি কা ত আসা ামান মাসাঃ সতারা বগম তলীপাড়া ভালাহাট ভালাহাট

28957 চ পাiনবাবগ ঃ আ র রিশদ ঃ আ ল হা ান মাসাঃ সেলহা খা ন মকরম র আিলনগর গাম া র

29946 চ পাiনবাবগ মাঃ শািহন আলী ত সাi ি ন ফােতমা খা ন কিলহার সানাiহাট নােচাল
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

28781 চ পাiনবাবগ মাসাঃ জসিমন খা ন মাঃ নশ মহা দ সিলনা ল ীনারায়ণ র বায়ািলয়া গাম া র

24715 চ পাiনবাবগ নজলা iসলাম িপয়া ল iসলাম রoশন আরা বড়গাছী বড়গাছীহাট ভালাহাট

25792 চ পাiনবাবগ মাসাঃ নাজ ন নাহার ত শীষ মাহা দ মসকা ন নসা বাজারপাড়া নােচাল নােচাল

31141 চ পাiনবাবগ মাসাঃ জােহমা খা ন মাঃ জম আলী মাসাঃ জািমলা বগম সে াষ র আিলনগর গাম া র

26861 চ পাiনবাবগ মাঃ মাখেল র রহমান মাঃ জলাল uি ন মাসাঃ আেলয়া বগম মহারাজ র মহারাজ র চ পাiনবাবগ

21661 চ পাiনবাবগ সােলহ আহেমদ মাঃ জ ল iসলাম সােলহা খা ন আলীনগর আলীনগর গাম া র

32458 চ পাiনবাবগ মাঃ কিবর হােসন মাঃ eনা ল হক মাসাঃ জাহানারা খা ন সাত রিশয়া মনাকষা িশবগ

28428 চ পাiনবাবগ মাঃ আ ল oয়ািহদ মাঃ রi ি ন মাসাঃ জাহানারা বগম আিলনগর আিলনগর গাম া র

29৯27 চ পাiনবাবগ মাঃ oয়াহাব আলী মাঃ িগয়াস uি ন মাসাঃ গালাপী মা ার র নােচাল নােচাল

2566৯ চ পাiনবাবগ আলমগীর হােসন iয়ািশন আলী নেচেহরা খা ন খড়ক র শরী জা ভালাহাট

24৯67 চ পাiনবাবগ মাঃ নাজ ল হাদা মাঃ সািদ ল iসলাম মাসাঃ সতারা বগম নয়ালাভা া নয়ালাভা া 
ল লীপাড়া

িশবগ

217৯7 চ পাiনবাবগ মাঃ তৗিহ ল iসলাম মাঃ আ ল কােসম মাসাঃ মমতাজ মহল আলীনগর হাজীর 
রাড

চ পাiনবাবগ চ পাiনবাবগ

33742 চ পাiনবাবগ মাহাঃ রজাuল কিরম ত iসরাiল মাসাঃ আিমনা বগম ন ন আলী ডাংগা িশবগ িশবগ

27718 চ পাiনবাবগ মাঃ আ ল oয়ািহদ মাঃ শিফ ল iসলাম মাসাঃ মা য়ারা বগম জাড়গািছ 
(ন নপাড়া)

বটতলাহাট চ পাiনবাবগ

2495৯ চ পাiনবাবগ মাঃ রিবuল iসলাম আল মাঃ শাম ি ন মাসাঃ শাম াহার রাধানগর কােয়ম র গাম র

25৯13 চ পাiনবাবগ মাসাঃ পিল খা ন মাঃ ল iসলাম মাসাঃ সফালী বগম কা র বায়ািলয়া গাম র

27৯42 চ পাiনবাবগ রিবuল iসলাম মাঃ হািনফ আলী মাসাঃ নবীজান চ াiল মাধব র নােচাল

25697 চ পাiনবাবগ মাঃ সািব ল iসলাম মাঃ বদ ল আলম মাসাঃ শাহনাজ আলম সাহাপাড়া সাহাপাড়া িশবগ

31427 চ পাiনবাবগ মাঃ আ ল মিতন মাঃ eমাজ u ীন মাসাঃ মাi না বগম িনমতলা গাম া র গাম া র

2৯11৯ চ পাiনবাবগ জা া ন িনসা মাঃ আ ল বািশর ল ম বগম িপেরাজ র সানামসিজদ িশবগ

22842 চ পাiনবাবগ মাঃ তির ল iসলাম শরীফ আহেমদ আি য়া খা ন iমামনগর আিলনগর গাম া র

32834 চ পাiনবাবগ মাসাঃ সিলনা আ ার মাঃ আখতার হােসন মাসাঃ আেল র বগম বািহরমি ক র মি ক র চ পাiনবাবগ

24624 চ পাiনবাবগ মাঃ আল িরফাত মাঃ eমরান আলী মাসাঃ িরিজয়া বগম চরধরম র ভালাহাট ভালাহাট

2৯46৯ চ পাiনবাবগ iকবাল হােসন নাi ল হক মাসাঃ মিজনা বগম াম র বাংগাবাড়ী গাম া র

3376৯ চ পাiনবাবগ মাঃ হাসান আলী মাঃ রিফ ল iসলাম ত মাসাঃ লাiলী বগম আদাতলা শরী জা ভালাহাট

25199 চ পাiনবাবগ ঃ কাম ামান মাহাঃ আ স সা ার মাসাঃ আেয়শা বগম িনমতলা গাম া র গাম া র

31429 চ পাiনবাবগ মাকতার আলী মাকেলশ আলী মিরয়ম বগম আমার র বাংগাবাড়ী গাম া র

24426 চ পাiনবাবগ মিতuর রহমান iকরা ল হক খািতজা বগম iসলাম র বাংগাবাড়ী গাম া র

31৯8৯ চ পাiনবাবগ oসমান গিন সাদ মাহা দ আিলফ র বগম হাে লপাড়া রহন র গাম া র

29544 চ পাiনবাবগ মাঃ মিন ল iসলাম সিহম ীন মিজনা বগম চৗ িরয়া নােচাল নােচাল

25333 চ পাiনবাবগ মাঃ মািহ র রহমান মাঃ আ ল গিন মাসাঃ হািলমা বগম িঘoন নােচাল নােচাল

233৯4 চ পাiনবাবগ িন ফা খা ন ঈশাহাক আলী মাসাঃ আিমনা বগম মা া র নােচাল নােচাল

33797 চ পাiনবাবগ মাঃ জ ল iসলাম মাঃ eকরা ল হক েরফা বগম বায়ািলয়া বায়ািলয়া গাম া র

2৯564 চ পাiনবাবগ মাঃ মন রানা মাঃ সেলমান রািজনা বগম মিমনপাড়া নােচাল নােচাল

25552 চ পাiনবাবগ মাঃ হাসান আলী িজ  র রহমান কতারা বগম 3 নং কা নতলা বায়ািলয়া গাম া র

25৯1৯ চ পাiনবাবগ মাঃ iসমাiল হােসন আঃ লিতফ মাসাঃ আখতারা বগম কা নতলা বায়ািলয়া গাম া র

28485 চ পাiনবাবগ মাঃ iসরাiল হােসন হক মাঃ বলাল u ীন রিহমা বগম মা ার র নােচাল নােচাল

28452 চ পাiনবাবগ মাহাঃ তাির ল iসলাম মাহাঃ শিফ ল iসলাম মাসাঃ তােহরা বগম দ ড়াবাজ গাম া র গাম া র
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

3157৯ চ পাiনবাবগ মিরoম খা ন মাহাঃ আ ল মিজদ ফািতমা বগম নােমা শরী জা শরী জা ভালাহাট

31913 চ পাiনবাবগ মাঃ আ ল জিলল মাঃ মিন ল iসলাম মাসাঃ িচিকমন নসা কেলজপাড়া আম রা নবাবগ

23578 চ পাiনবাবগ সাখাoয়াত হােসন iসরাiল সােয়রা বগম খড়কাডা া আে ল র গাম া র

32371 চ পাiনবাবগ মাহাঃ আ ল িকম মাহাঃ মাজাে ল হােসন মাসাঃ আ র বগম aিভমা র গাম া র গাম া র

23954 চ পাiনবাবগ তাসাদ আহেমদ মাঃ তাহ ল iসলাম মাছাঃ সািদকা চক আেলম র রামচ রহাট 
সদর

চ পাiনবাবগ

29559 চ পাiনবাবগ মাঃ i াহীম মাঃ iিলয়াস u ্ ীন জির ন নসা চি র ছ ািজত র িশবগ

24412 চ পাiনবাবগ মাঃ সাহরাব আলী মাঃ আ র সা ার মাসাঃ খািদজা বগম চরেমাহন র করাম র চ পাiনবাবগ

31134 চ পাiনবাবগ মাঃ জাহা ীর আলম আ ল হক মাসেকমা বগম রাজবাড়ী হাটরাজবাড়ী নােচাল

22315 চ পাiনবাবগ দীি  রানী সরকার চ ন মার দাস িচ া রানী সরকার লাহার র তাতীপাড়া বারঘিরয়া চ পাiনবাবগ

34339 চ পাiনবাবগ মাঃ আ ল বাশার মাঃ আ ল কািদর মাসাঃ িজ া ন  বগম রাণীহা রাণীহা িশবগ

2৯৯82 চ পাiনবাবগ মাঃ সজীব uি ন (সাগর) মাঃ আ ল মিজদ মাসাঃ রাকশানারা বগম আলীনগর চ পাiনবাবগ চ পাiনবাবগ

2৯645 চ পাiনবাবগ মাঃ আজ ল আেরিফন মাঃ আশরা ল আেরিফন মাছাঃ আনিজরা বগম লি ণনারায়ণ র বায়ািলয়া গাম া র

25179 চ পাiনবাবগ মাঃ আ র রিহম মাঃ িসরা ল iসলাম মাসাঃ রাকসানা বগম িঘoন নােচাল নােচাল

31428 চ পাiনবাবগ মাসাঃ খয়রাত জাহান ত আ ল কােশম ত িরিজয়া বগম চরa পনগর বা েদব র চ পাiনবাবগ

267৯4 চ পাiনবাবগ মাঃ আকবা ল হক মাঃ eমা ি ন মাসাঃ জািমলা ময়ামারী পা াডাংগা ভালাহাট

34156 চ পাiনবাবগ মাঃ িফেরাজ কিবর মাঃ সতাব uি ন মাসাঃ র জাহান ঘাড়াপািখয়া 
(িঝি পাড়া)

রামচ রহাট চ পাiনবাবগ

24৯94 চ পাiনবাবগ মাসাঃ মা ফা খা ন মাঃ আ ার আলী মাসাঃ ফােতমা বগম নয়ালাভা া নয়ালাভা া িশবগ

25276 চ পাiনবাবগ মাসাঃ আসরািফয়া খা ন মাঃ আ  তােহর সিজব মাসাঃ েরসা বগম রামজীবন র বািলয়াডং◌াগা চ পাiনবাবগ

32324 চ পাiনবাবগ মাঃ িজয়াuর রহমান ত আ র স মাসাঃ মাম র আরা বগম খসবা পা  aিফস মাধব র নােচাল

2176৯ চ পাiনবাবগ মাহাঃ মিতu রহমান মাহাঃ হািব র রহমান মাসাঃ শহার বা িব নাথ র িবেনাদ র িশবগ

22279 চ পাiনবাবগ মাঃ মা দ রানা মাঃ রিবuল iসলাম আখতারা বগম লাuরী রহন র গাম া র

28174 চ পাiনবাবগ মাঃ iমদা ল iসলাম ত খােদ ল iসলাম িলিল বগম মারপাড়া কাঠাল বাংগাবাড়ী গাম া র

21683 চ পাiনবাবগ মাঃ সািদ ল iসলাম মাঃ নজ ল iসলাম মাসাঃ কােয়মা বগম র হাটবাকiল নােচাল

33693 চ পাiনবাবগ মাহাঃ আলমগীর হােসন মাহাঃ iসমাiল হােসন মাসাঃ নািজরা বগম খিড়য়াল মনাকষা িশবগ

28৯35 চ পাiনবাবগ মাসাঃ ফারহানা খা ন মাঃ হা ন িব াস মাসাঃ ফােতমা বগম iসলামনগর রহন র গাম া র

29৯93 চ পাiনবাবগ মাঃ শিহ ল iসলাম ন ল iসলাম বi ল বগম িশবনগর কােয়ম র গাম া র

22927 চ পাiনবাবগ দলoয়ার হােসন বাদল আলী হাসেন আরা বগম শন পাড়া রহন র গাম া র

2288৯ চ পাiনবাবগ মাঃ গালাম রাববানী মাঃ ৎফল হক মাসাঃ জিমলা u রuিজর র বা র িশবগ

2৯894 চ পাiনবাবগ মাঃ জাহা ীর আলম eমরান আলী বেল র খা ন 3নং গা র আলম র গাম া র

24648 চ পাiনবাবগ মাঃ েবল আলী মাঃ শাহজাহান আলী িশuলী বগম করম র আিলনগর গাম া র

29834 চ পাiনবাবগ মাঃ রািশ ল iসলাম মাঃ মিন ল iসলাম রoশন iসলাম কমলাকা র রামচ রহাট 
সদর

চ পাiনবাবগ

28532 চ পাiনবাবগ মাঃ তৗিকর হােসন মাঃ তi র হােসন মাছাঃ আকিলমা আেলা কমলাকা র রামচ রহাট 
সদর

চ পাiনবাবগ

29876 চ পাiনবাবগ মাঃ oবায় ল হক মাঃ eকরা ল হক মাসাঃ আেমনা খা ন (িন ফা) চকরবহরম রাচ রহাট চ পাiনবাবগ

31984 চ পাiনবাবগ মাঃ সােহল রানা মাঃ আনা ল হক মাসাঃ নািজরা বগম দবoর জনবীর 28 
রিশয়া

কািলনগর িশবগ

33৯52 চ পাiনবাবগ মাঃ মং  আলী মাঃ ম  আলী মাসাঃ গােল ারা বগম কা র কােয়ম র গাম া র

32654 চ পাiনবাবগ মাহাঃ জিহ ল iসলাম মাহাঃ আঃ হািকম মাসাঃ eিলজা বগম িবেনাদ র (eরাদত 
িব টালা 
দি ণপাড়া)

িবেনাদ র িশবগ

2948৯ চ পাiনবাবগ iে ফাক আ ল আহাদ তািস ল iসলাম শিরফা বগম আজাi র বটতলাহাট চ পাiনবাবগ
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28537 চ পাiনবাবগ মাঃ িনজাম uি ন মাঃ সিফ ল iসলাম মাসাঃ িখ বগম িমরা লীবা র রানীহা িশবগ

31971 চ পাiনবাবগ মাঃ সিলম রজা মাঃ আঃ খােলক আলী মাসাঃ সােলহা iমামনগর ভালাহাট ভালাহাট

26397 চ পাiনবাবগ মাঃ সােহল রানা iিলয়াস uি ন আহাে দ মাসাঃ কােয়মা বগম চড়কতলা চ দ র িশবগ

328৯2 চ পাiনবাবগ u ম বােরায়ার মঘনাথ বােরায়ার সানমিন রাজবাড়ীহাট হাটরাবাড়ী নােচাল

3278৯ চ পাiনবাবগ মাঃ ফাi ল iসলাম মাঃ নজ ল iসলাম মাসাঃ িজ া ন নসা শালাল র মি ক র নােচাল

25124 চ পাiনবাবগ মাহাঃ তৗিহ ল iসলাম মাহাঃ তাফা ল হক মাসাঃ সাহাজািদ বগম খাসালপাড়া গাম া র গাম া র

21756 চ পাiনবাবগ মাঃ সালাuি ন মাঃ সাহরাব আলী মাসাঃ শামীম আরা বগম কমলাকা র রাণীহা িশবগ

23156 চ পাiনবাবগ মাঃ মিস র রহমান ত আ ল কালাম আজাদ মাসাঃ জাহরা বগম রহাiচর িসeড িব 
ঘাট

করাম র চ পাiনবাবগ

23923 চ পাiনবাবগ মাসাঃ মাজিদদা খানম মাঃ শাহাদৎ হােসন মাছাঃ মাহা বা বগম িদয়ারবাiনগর মিহ র চ পাiনবাবগ

21467 চ পাiনবাবগ মাঃ আiuব আলী মাঃ সাi ল iসলাম ত মাসাঃ আ ারা বগম চরাডাংগা আে ল র গাম া র

26316 চ পাiনবাবগ মাঃ রিবuল iসলাম মাঃ রজাuল কিরম মাসাঃ জাসনারা বগম হির র শরী জা ভালাহাট

33486 চ পাiনবাবগ মাহাঃ হািফ র রহমান মাহাঃ নািজর হােসন মাসাঃ সতারা বগম খড়ক র শরী জা ভালাহাট

21757 চ পাiনবাবগ মাঃ মা ন aর রিশদ মাঃ বা ল আকতার মাসাঃ কািরমা বগম খয়রাবাদ রহন র গাম া র

28266 চ পাiনবাবগ মাঃ তানিজল হােসন মাঃ খািবর uি ন মাসা ৎ আিলয়ারা বগম শর র দo র গাম া র

27793 চ পাiনবাবগ মাহাঃ আ  ব র িসি ক মাহাঃ মiন uি ন মাসাঃ আকতার বা গািপনাথ ভালাহাট ভালাহাট

23154 চ পাiনবাবগ মাঃ মা র রােসল মাঃ আ  সাiদ সা ার মাসাঃ কািহ র খা ন হির র বাতপাড়া চৗহ ীেটালা চ পাiনবাবগ

25638 চ পাiনবাবগ মাঃ শাহাদৎ হােসন মাঃ বলােয়ত হােসন মাসাঃ সােয়বা বগম বড়গাছী বড়গাছীহাট ভালাহাট

26179 চ পাiনবাবগ মাঃ শির ল iসলাম মাঃ মিজফ u ্ ীন মাসাঃ তাজেকরা বগম বগ র কােয়ম র গাম া র

33365 চ পাiনবাবগ মাঃ রসািলন নাi ল হক মাসাঃ িবনা লতানা রাণীহা রাণীহা িশবগ

284৯3 চ পাiনবাবগ মাহাঃ আ স সামাদ মাঃ eমরান হােসন মাসাঃ সাম ন নাহার জগদiল হাটবাকiল নােচাল

2৯332 চ পাiনবাবগ মাঃ সিফu াহ িব াস মাঃ হািব াহ িব াস খােলদা খানম iসলাম র রহন র গাম া র

27885 চ পাiনবাবগ মাঃ রািফuল iসলাম মাঃ রািফuল iসলাম মাঃ কিবর িবশাবস চি র স ািজত র িশবগ

22৯38 চ পাiনবাবগ মাঃ আকলাম হােসন মাঃ মিফ ল iসলাম আকিলমা ল ডা া গািপনাথ র গাম া র

27৯৯2 চ পাiনবাবগ ণ চ  মািনক বলরামচ  ামািনক র  বালা বনচক চৗডালা গাম া র

2৯357 চ পাiনবাবগ মাঃ সিফ ল iসলাম মাঃ িনজাম u ীন মাসাঃ িখ বগম কমলাকা র রানীহা িশবগ

33683 চ পাiনবাবগ আসগর কিবর eকরাম আলী ফরেদৗসী বগম বাংগাবাড়ী গাম া র চ পাiনবাবগ

34181 চ পাiনবাবগ মাঃ আ ল কােশম মাঃ আ ল হােসন মাসাঃ শoকত আরা বগম আলীনগর আলীনগর গাম র

238৯2 চ পাiনবাবগ oয়ািশলা খা ন মাঃ স র আলী আিজ ন নসা সে াষ র আিলনগর গাম র

29636 চ পাiনবাবগ মাঃ শািহ ল iসলাম মাঃ iসমাiল হােসন মাসাঃ মাহ দা বগম দি ণপাকা বা র িশবগ

28572 চ পাiনবাবগ মাহাঃ রজাuল কিরম মাহাঃ eমা ি ন মাসাঃ রাজলী বগম প ান র পা াডা া ভালাহাট

26546 চ পাiনবাবগ মাঃ শিহ ল iসলাম মাঃ iসমাiল হােসন মাসাঃ মাহ দা বগম দি ণপাকা বা র িশবগ

2৯381 চ পাiনবাবগ মাঃ রজাuল কিরম মাঃ নজ ল iসলাম মাসাঃ ি কা বগম পাচ করী রান র ভালাহাট

22426 চ পাiনবাবগ মাঃ আিজ ীন মাঃ আশরা ল iসলাম মাসাঃ আেমনা বগম লাহার নােচাল নােচাল

33৯17 চ পাiনবাবগ মাঃ শািহন আলম মাঃ আতাuর রহমান মাসাঃ সা য়ারা বগম পািরলা মি ক র নােচাল

2892৯ চ পাiনবাবগ মাঃ শাহ আিমন u াহ মাঃ কেয়স u ীন রািজনা খা ন আিলনগর আিলমনগর গাম র

27347 চ পাiনবাবগ ামল মার মাহানেতা পবন মার মাহােতা জতেসায়া রানী মাধব র মাধব র নােচাল

22397 চ পাiনবাবগ মাঃ মা ম আখতার মাঃ মাখেল র রহমান মাসাঃ রােহলা বগম ধরম র ভালাহাট ভালাহাট

2৯৯45 চ পাiনবাবগ মাঃ িজয়াuর রহমান মাঃ আ স সামাদ মাসাঃ আেয়শা বগম ছাটজামবাড়ীয়া বড়গাছীহাট ভালাহাট
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22619 চ পাiনবাবগ মাঃ আ ল হাসান মাঃ কািশফ u ীন মাসাঃ রখা বগম শালাল র মি ক র নােচাল

23287 চ পাiনবাবগ মাঃ আিত র রহমান মাঃ িমজা র রহমান মাসাঃ রিবনা খা ন ািরয়া র চৗহ ীেটালা চ পাiনবাবগ

21733 চ পাiনবাবগ হাঃ লাল হােসন মাহাঃ হািব র রহমান মাসাঃ রেহনা বগম পাচ করী রান র ভালাহাট

34512 চ পাiনবাবগ মািস ল iসলাম আ স সালাম ময়দা যাগীবাড়ী গাপীনাথ র গাম র

23261 চ পাiনবাবগ মাহাঃ মা ন হাসান মাহাঃ মায়াে ম হােসন মাসাঃ সােলহা বগম হিরনগর রানীহা িশবগ

26571 চ পাiনবাবগ মাঃ িমজা র রহমান মাঃ কাoসার আলী মাসাঃ আকতারা বগম রিশকনগর রানীহা িশবগ

33272 চ পাiনবাবগ মাঃ আ  রাiহান আলী মাঃ রিফ ল iসলাম মাসাঃ রানী খা ন নােমািনমগাছী চৗহ ীেটালা চ পাiনবাবগ

23519 চ পাiনবাবগ মাঃ রিবuল আoয়াল মাঃ oমর ফা ক মাসাঃ িমিনয়ারা খা ন সাহা র মাধব র নােচাল

21875 চ পাiনবাবগ আ ল আেখর iয়াহiয়া ন রা বগম মকরম র আিলয়ারহাট গাম র

23166 চ পাiনবাবগ মাঃ বারকা াহ মাঃ শাম ল দা মাছাঃ uজালফা বগম দলদলী আলম র ভালাহাট

2৯673 চ পাiনবাবগ িজয়াuল রহমান ল আিমন শoকতারা িশংরiল মাধব র নােচাল

21711 চ পাiনবাবগ মাঃ ডািলম হােসন মাঃ মi ল iসলাম মাসাঃ সােল র বগম iমামনগর আলীনগর গাম র

21494 জয় রহাট মাঃ শাহাদত হােসন মাঃ সাম র রহমান মাছাঃ রেহনা বগম ধারকী ধারকী জয় রহাট
28285 জয় রহাট মাঃ  হা ন aর রিশদ মাঃ মিছর uি ন মা া মাঃ আেলযা বগম আoরা কালাi জয় রহাট
24698 জয় রহাট মাঃ মেনায়া ল iসলাম মাঃ আ  তায়াব মাছাঃ মিরয়ম বগম িহচমী ধান পাড়া ধারকী জয় রহাট
25466 জয় রহাট মাঃ আ  রায়হান মাঃ আিজ ি ন রাখসানা বগম ধরনজী প চিবিব প চিবিব
293৯5 জয় রহাট মাঃ তােরক আহেমদ মাঃ রজাuল iসলাম মাহাঃ তােহরা িবিব ধরনজী ধরনজী প চিবিব
237৯৯ জয় রহাট মাঃ মা র রিশদ মাঃ আ ল মা ান ী মাছাঃ নজান িবিব সমসাবাদ কােতায়ালীবাগ প চিবিব

25656 জয় রহাট মাঃ গালাম িকবিরয়া মাঃ রা ম আলী মাছাঃ গালাপী িবিব রামনগর কিড়য়া প চিবিব
33719 জয় রহাট iসিতয়াক হােসiন ত মেয়জ uি ন iসমা খা ন দমদমা প চিবিব প চিবিব
31943 জয় রহাট ফারজানা আ ার মাঃ িফেরাজ আলম মাছাঃ মা দা বগম দরগাপাড়া প চিবিব প চিবিব
26812 জয় রহাট মাঃ আ াহ আল মা ান ত আিজবর রহমান ম ল রজাহান বগম খাসবা া প চিবিব প চিবিব
24174 জয় রহাট আ মান আফেরাজ মাঃ আi ব আলী আেয়শা বগম জাসনা পি ম বািলঘাটা প চিবিব প চিবিব
2৯375 জয় রহাট মাসাঃ সরাত জাহান ত রমজান আলী ম ল মাছাঃ রােবয়া eলািহ িব র িব র জয় রহাট
26৯16 জয় রহাট মাঃ সাহাদত জামান ল মাঃ আ ল কালাম আজাদ মাছাঃ সাম ন নাহার ভা কগাড়ী িদবাকর র প চিবিব
2৯164 জয় রহাট আ াহ আল ফরহাদ oয়ােজদ আলী ফরেদৗিস বগম দরগাপাড়া প চিবিব প চিবিব
21889 জয় রহাট মাঃ আ ল হািকম ম ল ত আফাজ uি ন মাছাঃ িবলিকছ ছািতনালী ছাতানালী প চিবিব
26863 জয় রহাট মাঃ বারহান uি ন মাঃ আ ল কােদর ম ল মাছাঃ ল লi জা াত গরপাড়া িবনধারা প চিবিব
28199 জয় রহাট মাছাঃ শারিমন আ ার মাঃ oবাi ল iসলাম মাছাঃ িশuলী বগম বমািনক প চিবিব প চিবিব
27383 জয় রহাট মাঃ সাহীদ হােসন মাঃ আমজাদ হােসন মাছাঃ সােহরা বগম স জ নগর জববার 

ম লপাড়া
21328 জয় রহাট মাঃ আিত র রহমান িসরা ল iসলাম আ য়ারা খা ন ধর ী ধর ী প চিবিব
28৯93 জয় রহাট মাঃ iমরান হােসন মাঃ ছাi র রহমান মাছাঃ রা য়ারা বগম ভানাi শিলয়া িব র জয় রহাট
25417 জয় রহাট মাঃ কাম ামান মািনক মাঃ আকবর আলী মািনক মাছাঃ রজাহান বগম আলম র িশব র তলাল
25335 জয় রহাট স য় ধান সাভারাম ধান স া রানী ধান মঠপাড়া আটা র প চিবিব
28878 জয় রহাট মাঃ জা া ল ফরেদৗস মাঃ জায়বর আলী মাছাঃ ফৗিজয়া বগম গাপাল র প চিবিব প চিবিব
21৯17 জয় রহাট u ম মার ম ল ত ভেবশ চ  মন ল মায়া রানী িক ী র জামালগ আে ল র
25888 জয় রহাট মাছাঃ শারজানা সাথী মাঃ আ র রuফ মাছাঃ তােহরা খা ন পাiকর সানাপাড়া কড়iমা াসা জয় রহাট সদর

32266 জয় রহাট মাঃ মাহা ব আলম মাঃ বলাল হােসন ম ল মেনায়ারা বগম পা ল কাকতাড়া বাগজানা প চিবিব
32632 জয় রহাট মাঃ শাম ে াহা মাঃ হািফজার রহমান মাছাঃ জাহানারা বগম িশব স আ াi কালাi
22৯73 জয় রহাট মাঃ আ ল হাi মাঃ হািম ল iসলাম মাছাঃ িপয়ারা বগম u র গাপাল র বাগজানা প চিবিব
25844 জয় রহাট iয়ািছর আরাফাত আ র রব ছাiদা পারভীন মহী ড় কািশড়া আে ল র
25338 জয় রহাট মাঃ ল আলম মাঃ ছােদক আলী মাছাঃ আলতা ন নছা র র াম কালাi
22679 জয় রহাট মাঃ মা র রহমান মাঃ রিফ ল iসলাম মাছাঃ জাৎ া আরা বগম বাঘাপাড়া u রহাটশহর তলাল
24727 জয় রহাট মাঃ জািহদ হায়দার মাঃ আসমান আলী সালমা বগম গেনশ র প চিবিব প চিবিব
31৯34 জয় রহাট মাঃ রিফ ল iসলাম ত  কিফল uি ন মাছাঃ লিতফা বগম ব প িলয়া দাগািছ চকভাকািনয়া
28535 জয় রহাট মাঃ আল আিমন মাঃ আঃ জাববার আকিলমা খা ন আবাদ র সানা িখ আে ল র
24523 জয় রহাট মাঃ গালাম মা ফা মাঃ আ  সাঈদ a না িবিব u রভাবকী তলাল কালাi
2953৯ জয় রহাট মাঃ জাuল কিরম মাঃ আ ল বােছদ াং মাছাঃ লতানা বগম দামথর পাচ াম কালাi
2832৯ জয় রহাট  িনত  মার  নেরশ চ  ব ন ননী বালা ন পাড়া u রহাটশহর তলাল
22541 জয় রহাট মাঃ আ র রuফ মাঃ আলী ি ন মাছাঃ ঝণা বগম বফলগািড়, নট কালাi
29443 জয় রহাট রিন আহেমদ মাঃ আঃ বািরক মাছাঃ িশিরন আ ার কােতায়ালীবাগ কােতায়ালীবাগ প চিবিব

33৯79 জয় রহাট মাঃ আির ল iসলাম মাঃ ন র রহমান মাছাঃ রিহমা খা ন পাড়iলেঠংগাপাড়া) কিড়য়া প চিবিব

28663 জয় রহাট মাঃ রািববuল হাসান মাঃ মাজা ফর হােসন 
তা কদার

মাছাঃ রােহলা পারভীন গালাহার মালামগািড়হা
ট

তলাল

23953 জয় রহাট মাছাঃ আফিরন নািহদ আ ার মাঃ জািহ ল iসলাম রািজয়া বগম কাকতারা বাগজানা প চিবিব
28145 জয় রহাট মাঃ সাi ল iসলাম মাঃ চ ন িময়া মাছাঃ আসমা খা ন মা দ র হনতলা মা দ র তলাল
3216৯ জয় রহাট eস eম বদ ল িম াত মাঃ মাহ ব আলম মাছাঃ ফিরদা iয়াছিমন ল ীিভটা কািশড়া আে ল র
22917 জয় রহাট পলাশ চ  সরকার ধীের  নাথ সরকার রাজ রানী সরকার আরাফাত নগর জয় রহাট জয় রহাট
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

32339 জয় রহাট মাঃ গালাম রববানী ম ল মাঃ আঃ ছা ার ম ল মাছাঃ সােহরা িবিব পি ম জাiন(চক)  ব ন াম কালাi

237৯5 জয় রহাট মাঃ িফেরাজ হাসান মাঃ আঃ মাতােলব াং মাছাঃ িফেরাজা িবিব মাহাiল শাি নগর কালাi
34319 জয় রহাট মাঃ সােহল রানা মাঃ সাম ে াহা মাছাঃ াহার কাটা র আটা র প চিবিব
335৯5 জয় রহাট মাঃ মাতােলব হােসন মাঃ গালাম মা ফা িমনা খা ন বড়তাজ র রানাৈপল জয় রহাট
31457 জয় রহাট মাঃ শহী ামান মাঃ মিজবর রহমান মাছাঃ শািহনা আ ার দমদমা প চিবিব জয় রহাট
22735 জয় রহাট ফরহাদ হােসন বা ল হােসন ফােতমা বগম বািলঘাটাবাজার প চিবিব প চিবিব
29576 জয় রহাট মাঃ মিম ল iসলাম মাঃ আ  তােহর মােলকা হাড়াiল হানাiল মা াসা জয় রহাট

2৯763 জয় রহাট মাঃ eমরান আলী মাঃ কায়ছার আলী মাছাঃ রােকয়া বগম তালশন তলাল তলাল
24812 জয় রহাট মাঃ নয়ন হােসন গালাম মা ফা রােহলা বগম তঘরিবশা নারায়নপাড়া জয় রহাট
25934 জয় রহাট মাছাঃ জয়নাব বগম মাঃ eরশা ল হক মাছাঃ ফিজলা ন নছা দাদরা জি াম দাদরা জয় রহাট
26543 জয় রহাট মাঃ u ল হােসন মাঃ মাবারক আলী মাছাঃ জােবদা িবিব u রব া িহ া কসবা তলাল
32993 জয় রহাট হা দ মাহ ল হাসান মাঃ সেক ার আলী মাছাঃ মিরয়ম বগম নগর ম পাড়া বািনয়াপাড়া তলাল

32783 জয় রহাট মাঃ আ র রব মাঃ রত আলী মাছাঃ রoশন আরা হাটেখালা ধরনজী প চিবিব
3392৯ জয় রহাট মাঃ রিবuল iসলাম মাঃ আঃ মািমন ম ল রজাহান বগম uিচৎ র িদবাকর র প চিবিব
33423 জয় রহাট মাঃ aিলuল আযম মাঃ আঃ খােলক  মাছাঃ ফিরদা িবিব রতন র রতন র প চিবিব
33281 জয় রহাট মাছাঃ নািদরা বগম মাঃ নািজর হােসন মাছাঃ কাম ন নাহার জয়হার া প চিবিব
31379 জয় রহাট মাহ দা আকতার মাঃ মজ  িময়া আসমা বগম পি ম বািলঘাটা 

খা দাম রাড
প চিবিব প চিবিব

21265 জয় রহাট মাঃ িফেরাজাল মা ন মাঃ শিহ ল iসলাম িনরা খা ন ববািলঘাটাপ চিবিব প চিবিব পাটচিবিব

269৯1 জয় রহাট মাঃ মাহ ব রহমান মাঃ ফজ র রহমান মাছাঃ আফ জা বগম আটা র আটা র পা িবিব
2৯36৯ জয় রহাট কাম ন নাহার মাঃ কােছদ আলী রােহনা বগম কাকতাড়া বাগজানা প চিবিব
32934 জয় রহাট মাছাঃ রাiয়া খা ন মাঃ আ  ব র িসি ক মাছাঃ ির া বগম কাকড়া বাগজানা প চিবিব
212৯1 জয় রহাট হানী আ ার হািস মাঃ ল আিমন মাছাঃ মিরয়ম বগম বািলঘাটাবাজার প চিবিব পা িবিব
27895 জয় রহাট মাঃ সাখাoয়াত হােসন মাঃ আ র রা াক মাছাঃ ছালমা খা ন কড়i (পালপাড়া) কড়i মা াসা জয় রহাট
32879 জয় রহাট মাঃ খারেশ ল iসলাম মাঃ গালাম মা ফা িফেরাজা বগম হানাiল u রপাড়া হানাiল মা াসা জয় রহাট

23588 জয় রহাট মাছাঃ িমিল আকতার মাঃ জািহ ল iসলাম িপয়ারা বগম পািনয়াল ছািতনালী প চিবিব
2593৯ জয় রহাট মাঃ মেহদী হাসান মাঃ মাশারফ হােসন মা মা খা ন uচাi আটা র প চিবিব
297৯5 জয় রহাট মাঃ আ  তারাব আলহা  আ ল খােলক ম ল মাছাঃ রoশন আরা হনা ছাটমািনক প চিবিব প চিবিব

32975 জয় রহাট মাঃ িফেরাজ িময়া মাঃ ফ লল হক মাছাঃ িফেরাজা বগম দােনজ র oয়াপ নং 19 
হাি ং.286

প চিবিব 
পৗরসভা

34256 জয় রহাট মাঃ নািফ র রহমান মাঃ নজ ল iসলাম তঃ নািছমা খা ন বড়মািনক প চিবিব প চিবিব
21858 জয় রহাট মাঃ আির ল iসলাম চৗ রী মাঃ ফরেদৗস আলম চৗঃ আিরফা আলম চৗঃ রiল া প চিবিব
24133 জয় রহাট eনা ল হক আকরাম হােসন রােকয়া খা ন লাচনপাড়া গাপীনাথ র আে ল র
2৯552 জয় রহাট মাঃ সীমা খা ন মাঃ আ া ামান মাছাঃ নাজমা বগম পি মবািলঘাটা 

( e aঃসংল )
হাি ং-562 oয়াড-

13,পা িবিব

33833 জয় রহাট মাঃ শাম ীন iিলয়াছ মাঃ আ  সিলম সরকার শফালী খা ন ব র মাসেলমগ কালাi
33622 জয় রহাট মাহ জা খা ন আনছার আলী ত রা বগম পি ম মািনক প চিবিব প চিবিব
21454 জয় রহাট মাঃ সােহদ হােসন মাঃ বাব  িময়া নািসমা বগম কািশয়াবািড় জয় রহাট জয় রহাট
2৯৯23 জয় রহাট মাঃ র আলম নয়ন মাঃ রল হক  মাছাঃ লায়লা হক পি মবািলঘাটা প চিবিব পা িবিব
23346 জয় রহাট মাঃ রায়হান ফরেদৗস মাঃ রজাuল কিরম মাছাঃ হাসেন আরা মাল া প চিবিব প চিবিব
259৯1 জয় রহাট  িব  মার  শেলন মহ  মিত িবেনািদনী মহ িনলতা মািঝনা প চিবিব
26979 জয় রহাট মাঃ লাকমান হাবীব সরকার মাঃ মায়াে ম হােসন 

সরকার
তঃ আেনায়ারা বগম বাগজানা বাগজানা প চিবিব

34362 জয় রহাট মাঃ আিত র রহমান আ ল হােসম রিহমা বগম আে ল র আে ল র আে ল র
33656 জয় রহাট মাঃ আ  রায়হান মাঃ আ ল কালাম আজাদ রহানা u র ব া িহ াকসবা তলাল
24৯76 জয় রহাট মাঃ রিবuল আলম ত মাঃ মাতরাজ আলী মাছাঃ আিমছা বগম আংড়া মািঝনা প চিবিব
33164 জয় রহাট মাঃ iমরান আলী মাঃ আশরাফ আলী মাছাঃ রিহমা বগম িনর ন মািঝনা প চিবিব
26174 জয় রহাট মাঃ আ  িফয়ান মাঃ জাuল iসলাম মাছাঃ িফয়া খা ন ক ল আমদi জয় রহাট
22971 জয় রহাট মাঃ তাi ল iসলাম মাঃ কা ল জায়ারদার মাছাঃ রােবয়া খা ন গাপীনাথ র গািপনাথ র আে ল র
21৯75 জয় রহাট মাঃ শািহদ হােসন মাঃ আমজাদ হােসন মাছাঃ শােহরা বগম স জনগর জয় রহাট জয় রহাট
33325 জয় রহাট মাঃ মিতuর রহমান আ ল কােশম িফয়া বগম স জ নগর জয় রহাট জয় রহাট
29৯4৯ জয় রহাট মাঃ বলাল হােসন মাঃ বােছদ িময়া মাছাঃ  বগম আে ল র আে ল র আে ল র
23518 জয় রহাট মাছাঃ শামীমা লতানা মাঃ গিমর uি ন মাছাঃ মিরয়ম বগম সমসাবাদ কােতায়ালীবাগ প চিবিব

34379 জয় রহাট মাঃ আরাফাত হােসন মাঃ জ ল iসলাম আ য়ারা বগম u র জয় র দরগাতলাহাট জয় রহাট
23564 জয় রহাট মাঃ মেহদী হাসান মাঃ জামাল uি ন সরকার মেহরা খা ন কালাi((কেলজপাড়া

)
কালাi কালাi

27215 জয় রহাট মৗ দা আকতার মেনায়ার হােসন িশদা iয়াছিমন পা রচক 
(ফিকরপাড়া)

জয় রহাট জয় রহাট

326৯7 জয় রহাট মাঃ মিন ল iসরাম মাঃ আ র রা াক মাছাঃমেনায়ারা বগম কা িরয়া দগাতলা জয় রহাট সদর

251৯4 জয় রহাট u ম মার বমন হিরব  বমন নী  রানী বমন কােতায়ালীবাগ কােতায়ালীবাগ প চিবিব

262৯৯ জয় রহাট মাঃ আ  আ াহ মাঃ আঃ হাi মাছাঃ ফােতমা বগম নগর (ম পাড়া বািনয়াপাড়া তলাল

22481 জয় রহাট তহিমনা আখতার তিমজ uি ন আখতার বা সরদারপাড়া 
(ন নহাট)

জয় রহাট জয় রহাট
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

25483 জয় রহাট e, জড,eiচ,eম,আসাদ eন eiচ eম, আহসান হািবব মাছাঃ আ মান আরা বগম uচাi আটা র প চিবিব

27428 জয় রহাট মাঃ শািহ র iসলাম মাঃ শিহ ল iসলাম মাছাঃ নারিগস বগম িশব র িশব র তলাল
32134 জয় রহাট মাঃ লাল হােসন মাঃ তাফা ল হােসন মাছাঃ ল ল বগম ক ড়া ধলাহার জয় রহাট
2৯8৯2 জয় রহাট আ  সােয়ম তাজাে ল হক সািবনা খা ন কড়i (পি মপাড়া) কড়i মা াসা জয় রহাট

2৯353 জয় রহাট মাঃ আ  কাহার হােসন মাঃ জামাল uি ন সরকার মাছাঃ মেনায়ারা বগম রামনগর চ দ র জয় রহাট
2359৯ জয় রহাট মেহদী হাসান রিফ ল iসলাম সিলনা আ ার রাম রা মািঝনা প চিবিব
33788 জয় রহাট মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ জহ ল iসলাম মাছাঃ ফােরহা বগম মািলপাড়া তলাল তলাল
2৯316 জয় রহাট মাঃ বােতন হােসন মাঃ আ স সালাম মাছাঃ মাসেলমা বগম কালাiকাজীপাড়া কালাi কালাi
3359৯ জয় রহাট মাঃ আi ব হােসন মাঃ আ স সা ার মাচাঃ আিছয়া বগম িভকনী গািপনাথ র আে ল র
22811 জয় রহাট u ল মার ম ল কালী পদ ম ল ছিব রানী ম ল বািলঘাটাবাজার প চিবিব প চিবিব
31৯22 জয় রহাট মাছাঃ শাম ন নাহার বগম মাঃ আঃ ছা ার মাছাঃ শাহী র বগম খাসবা া প চিবিব প চিবিব
31445 জয় রহাট মাঃ আ র রব শখ মাঃ মক ল হােসন শখ মাছাঃ সাম ন নাহার বগম ব িকলা আমদi জয় রহাট
32135 জয় রহাট মাঃ iয়া ব আলী মাঃ eরশাদ আলী মাছাঃ সােজদা বগম নট শাি নগর কালাi
33666 জয় রহাট মাঃ শাহা ল সরকার মাঃ ছেদর আলী সরকার মাচাঃ ছারবা  িবিব মা না ছািতনালী প চিবিব
32433 জয় রহাট িশখা পারভীন মাঃ মেহদী আল iমরান মাছাঃ শাহানাজ পারভীন মারমা মাহন র আে ল র
28817 জয় রহাট িজ াত আরা িশ মাঃ নাজ ল হাসান েবল িমেসস মেনায়ারা সরকার দমদমা প চিবিব প চিবিব
2162৯ জয় রহাট মাঃ oয়ািলu াহ মাঃ গালজার রহমান মাছাঃ আ য়ারা বগম পা িরয়া খ ন র জয় রহাট
27534 জয় রহাট মাঃ হািব র রহমান মাঃ আঃ রা াক মাছাঃ িবu  বগম বরন িদবাকর র প চিবিব
22৯85 জয় রহাট মিম র রহমান মাঃ আঃ ছা ার মাছাঃ  মােমনা বগম ভানাi শিলয়া িব র জয় রহাট
2262৯ জয় রহাট মাঃ নাজ ল হােসন ত  আ ল মিজদ মাছাঃ ল ল নাহার গেনশ র প চিবিব প চিবিব
21৯62 জয় রহাট মাঃ মা ািফজার রহমান মাঃ আিন র রহমান মাছাঃ আফেরাজা িবিব বালাiট কালাi কালাi
21553 জয় রহাট মাঃ রায়হান নাববী মাঃ ল আিমন মাছাঃ রাকছানা বগম আিমন বকিড়য়া কিড়য়া প চিবিব
22321 জয় রহাট মাঃ আলী uল আিজম মাঃ আলী আকবর মাছাঃ সােজদা বগম মা াসাপাড়া oয়াড নং-

17, হাি ং 
নং-586/2

জয় রহাট

27816 জয় রহাট মাঃ a ল আলীম মাঃ আঃ জিলল মাছাঃ সােহরা বগম িডংরা পাড়া নট কালাi
26287 জয় রহাট মাঃ আজমল হােসন মাঃ আমজাদ হােসন মাছাঃ আেনায়ারা বগম আবাদ র সানা খী আে ল র
33836 জয় রহাট মাঃ সা াদ মাঃ মিহর uি ন মাছাঃ সােজদা বগম কা র কানা র আে ল র
29333 জয় রহাট মাছাঃ খসানা বগম আিমর uি ন ম ল ফিজলা ন নছা কালাi মা ার পাড়া 3 নং oয়াড কালাi

22672 জয় রহাট নoেশদ আলী জলহজ মাঃ িনজাম uি ন মাছাঃ  সিলনা িবিব বফলগািড়, নটবাজার কালাi
283৯৯ জয় রহাট রািক ল হাসান মাঃ গালাম ফা ক মাছাঃ  হেলনা বগম ক লী আমদi জয় রহাট
34258 জয় রহাট গালাম মা ফা হািনফ আলী মাে জা িবিব পাiক র মা াi কালাi
33127 জয় রহাট মাছাঃ নািহদা আ ার িনসা মাঃ নািজম uি ন সরকার মাছাঃ জিরনা বগম পাiক র মা াi কালাi
24594 জয় রহাট মাঃ গালাম রববানী মাঃ দেলায়ার হােসন মাছাঃ  রিজয়া লতানা খাসবা া প চিবিব প চিবিব
21138 জয় রহাট গালাম রাফসান জািন মাঃ আেজম হােসন গালাপ পারভীন বআটা র আটা র প চিবিব
24127 জয় রহাট মাছাঃ মািজনা না মাঃ জিহ ল iসলাম মাছাঃ ভা  বগম কেলজপাড়াকালাi কালাi কালাi
31599 জয় রহাট সািহদা লতানা মাঃ শিফu ামান ম ল মাছাঃ সালমা বগম আ রাiল মা াi কালাi
2167৯ জয় রহাট নািছ ামান রিফ ল আলম আক নাজমা বগম যাগীিভটা কািশড়া আে ল র
2326৯ জয় রহাট আ র রা াক আশরাফ আলী তহিমনা চকবরকত চকবরকত জয় রহাট
22191 জয় রহাট মাঃ িজয়াuর রহমান মাঃ মািনফ হােসন পা ল আ ার দাগািছ দরগাতলাহাট জয় রহাট
343৯6 জয় রহাট  মাঃ iছাহাক িময়া মাঃ ফজ ল হক মাছাঃ ন নাহার কালাiকািজপাড়া কালাi কালাi
276৯8 জয় রহাট মাঃ আষাড় আহেমদ মাঃ iu ফ আলী মাঃ আলতা ন নছা কাকতাড়া( মারপা

ড়া)
বাগজানা প চিবিব

28717 জয় রহাট মাঃ মা র রিশদ মাঃ দিবর uি ন রজাহান িনলতাপাড়া মািঝনা প চিবিব
314৯৯ জয় রহাট মাঃ সােহব আলী মাঃ জািহ ল iসলাম মাছাঃ  শফালী মাদাi নট কালাi
2747৯ জয় রহাট মাঃ জােহ ল iসলাম মাঃ মক ল হােসন মাছাঃ জ রা িবিব তাবপাড়া িহ াকসবা তলাল
315৯4 জয় রহাট মাঃ oমর ফা ক মাঃ রিশ ল আলম মাছাঃ  মিরনা খা ন মশহর িহ াকসবা তলাল
24375 জয় রহাট মাঃ রািহ ল iসলাম মাঃ মজ র রহমান মাছাঃ রববা  বগম ছাটমািঝপাড়া ছাটমািঝপাড়া জয় রহাট

2৯337 জয় রহাট মাঃ মা ািফ র রহমান মাঃ আিন র রহমান মাছাঃ মি কা বগম দাগািছ দরগাতলাহাট জয় রহাট
33217 জয় রহাট মেহনাস লতানা মাঃ মা ােলব চৗ রী শািহদা বগম বেপিচিলয়া চকভা িনয়া জয় রহাট
3277৯ জয় রহাট মাছাঃ মিনকা পারভীন মাঃ মক ল হােসন মাছাঃ মা জা বগম বনয়াপাড়া নট কালাi
26355 জয় রহাট মাঃ জ ল iসলাম জালাল uি ন মাছাঃ মিরয়ম বগম হানাiল হানাiল জয় রহাট
313৯4 জয় রহাট মাঃ oমর ফা ক মাঃ আশরাফ আলী সািফয়া খা ন স জ নগর জয় রহাট জয় রহাট
27167 জয় রহাট মাঃ মন ল হক মাঃ নিজর হােসন রেহনা হােসন িব াসপাড়া জয় রহাট জয় রহাট
22255 জয় রহাট মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ হায়দার আলী মাছাঃ জাহানারা বগম বল র িনকড়িদিঘ প চিবিব
34275 জয় রহাট মাঃ আঃ হািলম মাঃ আঃ হা ান মাছাঃ ছেবদা বগম হাড়াiল হানাiলমা সা জয় রহাট
21997 জয় রহাট মাঃ শিফ র রহমান মাঃ গালাম মা ফা মাছাঃ  হাসেনরা বগম খাসবা া প চিবিব প চিবিব
266৯4 জয় রহাট কeম,শািকলশামীম কeম িজ র রহমান মাছাঃ শাহানাজ বগম স জনগর(ম লপা

ড়া) হাি ং নং-
322/2

জয় রহাট জয় রহাট সদর

26313 জয় রহাট মাছাঃ িদল বা খা ন মাঃ নজ ল iসলাম মাছাঃ  জেকিরয়া বগম পা িড়য়া িদবাকর র প চিবিব
2723৯ জয় রহাট মাঃ আল আিমন হােসন মাঃ বলাল হােসন মাছাঃ  বলী িবিব বা য়ান কােতায়ালিবাগ প চিবিব

27281 জয় রহাট সয়দ মাi ল হাসান সয়দ হািব র রহমান মাছাঃ  রিশদা বগম দাদরা জি াম দাদরা জয় রহাট
31891 জয় রহাট মাঃ আ  হাসান মাঃ আঃ ছালাম মেনায়ারা মশহর িহ াকসবা তলাল
21৯87 জয় রহাট মাঃ আঃ সাবহান আলী মাঃ আকবর আলী দoয়ান আলিমন বoয়া মাধাi র রায়কালী আে ল র
25887 জয় রহাট মাঃ মাহ ল হাসান মাঃ আশরাফ আলী সরকার মাঃ মমতাজ আরা বগম আমতলী(আেয়ন 

ডাঃ পাড়া)
জয় রহাট জয রহাট

31866 জয় রহাট মাঃ মেহদী হাসান মাঃ হিববর রহমান মাছাঃ ত রা িবিব i াহার মা াi কালাi
32৯৯2 জয় রহাট মাছাঃ iশরাত জাহান মাঃ রা ম আলী মাছাঃ  রাকছানা িব র িব র জয় রহাট
2959৯ জয় রহাট িচ  রনজন চ  বমন িনতাi চ  বমন মাধবী রানী বমন িনি পাড়া িব র জজয় রহাট
21234 জয় রহাট মাঃ নািসর uি ন আনসারী মাঃ বিশর uি ন আনসারী মাছাঃ আেমনা বগম পি ম বািলঘাটা প চিবিব প চিবিব
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

23611 জয় রহাট মাঃ আেপল মাহ দ মাঃ মিতয়ার রহমান মাছাঃ মাহ জা বগম দােনজ র প চিবিব প চিবিব
26869 জয় রহাট মাঃ রািবব হাসান মাঃ শিরফ uি ন মাছাঃ িবয়া বগম কালাi কাজীপাড়া কালাi কালাi
2৯313 জয় রহাট মাছাঃ রািবয়া লতানা মাঃ মাকাররম হােসন ম ল মাছাঃ ৎফা বগম গল তলাল তলাল

21964 জয় রহাট মাঃ গালজার হােসন মাঃ আঃ মিজদ সরকার মাছাঃ  গালাপী বগম মাদার র ব ন াম কালাi
23596 জয় রহাট মাঃ আলতাফ হােসন মাঃ আiন uি ন মাছাঃ মাক দা হা া বস র আে ল র আে ল র
31119 জয় রহাট মাঃ মা াফ হােসন মাঃ মা ােমল হক মাছাঃ মেনায়ারা বগম ছাটমািনক প চিবিব প চিবিব
2641৯ জয় রহাট মাঃ মাহ ল হাসান মাঃ আঃ জিলল খান মাছাঃ  মাতমাi া বগম মাসেলমগ মাসেলমগ কালাi
32815 জয় রহাট মাহ বা জিরন মা াে ল হক জসিমন হক eিতমখানােরাড আরামনগর জয় রহাট সদর

32318 জয় রহাট মাঃ oমর ফা ক মাঃ শিহ ল iসলাম িশদা বগম ম লপাড়া নারায়নপাড়া জয় রহাট
23৯61 জয় রহাট দoয়ান রিফ ল iসলাম দoয়ান মাহ দ হােসন দঃ রিজয়া বগম স না গািপনাম র হানাiল মা াসা জয় রহাট

33351 জয় রহাট তাসিমন আরা রজা মাঃ রজাuল কিরম রােহলা খা ন দরগাপাড়া প চিবিব প চিবিব
2৯494 জয় রহাট মাঃ রিশ ামান মাঃ সাম ে াহা মাছাঃ আকতার রিশদা িপং ,iu-

9নংআoলাi, পাঃ
িবনধারা

প চিবিব প চিবিব

32195 জয় রহাট মাঃ মাহ জার রহমান মাঃ আিন র রহমান মাছাঃ মেনায়ারা বগম নoগ ছািতনালী প চিবিব
21787 জয় রহাট মাঃ সােহল রানা মাঃ নজাম uি ন মাছাঃ শাহানাজ পারভীন মািলদহ িব র প চিবিব
28969 জয় রহাট সরাত জাহান জালাল uি ন ম ল লাiলী বগম নoদা প চিবিব প চিবিব
34168 জয় রহাট মাঃ মাহ র রহমান মাঃ আিনছার রহমান মাসাঃ রেহনা বগম মা ারপাড়া জয় রহাট জয় রহাট
23538 জয় রহাট হেলনা পারভীন আঃ হাi িলিপ বগম বানিদঘী মা াi কালাi
29941 জয় রহাট হা দ oবায় ল হক মাঃ জনাব আলী মাছাঃ আেবদা খা ন ডা িরয়া ছািতনািল প চিবিব
22114 জয় রহাট মাঃ আসা ামান মাঃ আ ল কালাম আজাদ ছাম ন নাহার ভা কগািড় িদবাকর র প চিবিব
31328 জয় রহাট মাঃ মাহ ব আলী মাঃ নিজর u ীন ম ল মাছাঃ ফিরদা িবিব রামভ র বাগজানা প চিবিব
23266 জয় রহাট মাঃ আিতয়ার রহমান মাঃ নািজর u ীন ম ল মাছাঃ ফিরদা িবিব রামভ র বাগজানা প চিবিব
29789 জয় রহাট মাঃ শািহদ হােসন মাঃ আমজাদ হােসন মাছাঃ সােহরা বগম স জনগর জ ার ম ল 

পাড়া
জয় রহাট

31657 জয় রহাট মাঃ মা ািকম হােসন মাঃ আতা ল iসলাম ত ময়না বগম চ দ র চ দ র জয় রহাট
24355 জয় রহাট িমঠন e া কা e া শাি  রানী কদম র আটা র প চিবিব
31৯42 জয় রহাট মাঃ নাজ ল হাসান মাঃ নােয়ব আক মাছাঃ খেতজা িবিব বা য়ান কােতায়ালীবাগ প চিবিব

26495 জয় রহাট মাঃ বলাল হােসন মাঃ বারীক ম ল মাছাঃ মেনায়ারা বগম কালাi কেলজ পাড়া কালাi oয়াড-13,

25938 জয় রহাট মাঃ ৎফর রহমান মাঃ মন র রহমান মাছাঃ আেবদা খা ন নাo বা ছািতনািল প চিবিব
2416৯ জয় রহাট বশািখ আ ার খােদ ল iস\লাম ির া পারভীন গাপাল র 

সরকারপাড়া
প চিবিব প চিবিব

28৯6৯ জয় রহাট eেকeম গালাম কিরম মাঃ মিমন uি ন ম ল রেবকা লতানা দাগািছ দরগাতলাহাট জয় রহাট
23515 জয় রহাট মাঃ আ  িফয়ান মাঃ মাফা ল হােসন মাছাঃ aিজফা বগম িনি পাড়া িব র জয় রহাট
328৯8 জয় রহাট মাঃ ছািমuল iসলাম মাঃ লা িময়া মাছাঃ আেমনা খা ন কল র মািঝনা প চিবিব
22441 জয় রহাট মাঃ িব ল রায়হান মাঃ তেয়জ uি ন মাছাঃ আেলয়া খা ন িপং িবনধারা প চিবিব
21484 জয় রহাট মাঃ aিলu ামান মাঃ সাম ি ন আক মাছাঃ aিলমা বগম কাকড়া িবনধারা প চিবিব
21427 জয় রহাট মাঃ রােশ ল iসলাম মাঃ iয়ািছন আলী মাছাঃ রoশন আরা বগম ছাটতারা(u র 

পাড়া)
u র হাটশহর তলাল

23238 জয় রহাট মাঃ কিবর হােসন মাঃ মাহ জর রহমান মাছাঃ রজাহান বগম ঢকব ধারকী জয় রহাট
33387 জয় রহাট মাঃ মেহদী হাসান মাঃ গািজuল iসলাম মাছাঃ  হেলনা িবিব বা ড়া র াম কালাi
24645 জয় রহাট মাঃ মা া হািসন iমরান তঃ আ ল বােছদ ম ল মাছাঃ মেনায়ারা বগম দবখ া বীরনগর প চিবিব
317৯৯ জয় রহাট মাঃ শাম ল আলম মাঃ রাজা িময়া ছাম ন নাহার ভাটাহার মাসেলমগ কালাi
28416 জয় রহাট  মাছাঃ শবনম মা ািরন  মাঃ শাহআলম মাছাঃ  শফািল বগম কাঠািল ছািতনািল প চিবিব
27558 জয় রহাট মাঃ গালাম মাে ফা মাঃ নজ ল iসলাম মাছাঃ  গালািপ বগম গািপনাথ র জাফর র আে ল র
25726 জয় রহাট মাঃ রিফ ল iসলাম মাঃ মা র রিশদ মাছাঃ রoশনারা বগম আমতলী জয় রহাট জয় রহাট
29142 জয় রহাট মানব চ েবদ চ মিলনা রানী সানা ল শালাi র প চিবিব
26757 জয় রহাট িমস লাকী  iনাম মাঃ বােদশ ামািনক মাছাঃ িলিল বগম ভািসলা তলাল তলাল
2৯969 জয় রহাট মাঃ মা ন কিবর মাঃ আ র রহমান মাছাঃ কিহ র রহমান আদশপাড়া জয় রহাট জয় রহাট
26516 জয় রহাট িডeম আ ল িমন মাঃ কারবান আলী জান বগম বা য়ান দরগাতলাহাট জয় রহাট সদর

27426 জয় রহাট iসেমাতারা িরভা i ািহম ম ল হািলশা ব ম ন ী াম িনকড়দীঘী প চিবিব
28119 জয় রহাট সালমা খা ন মাঃ u ল হােসন আেনায়ারা বগম u র ব া িহ াকসবা তলাল
24983 জয় রহাট মাঃ লিফকার আলী মাঃ আ ল oয়ােহদ মাছাঃ  খােদজা বগম িলয়া মংগলবািড় জয় রহাট
23554 জয় রহাট মাঃ সােহল রানা মাঃ শিহ ল iসলাম  মাছাঃ হাসেন আরা নারায়নপাড়া মা দ র তলাল
22457 জয় রহাট মাঃ রেজায়ান হােসন মাঃ জাকািরয়া মাছাঃ রােশদা বগম থল শাি নগর কালাi
22815 জয় রহাট মাঃ আহসা র রিফক মাঃ দরাজ uি ন মাছাঃ মাহ জা বগম কাঠািল ছািতনালী প চিবিব
27766 জয় রহাট মাঃ নাজ ল হােসন মাঃ আঃ ছালাম মাছাঃ  মাসেলমা বগম কািজপাড়া কালাi কালাi
24795 জয় রহাট মাঃ মেনায়র হােসন মাঃ ল iসলাম মাছাঃ মিরয়ম িবিব রামভ র বাগজানা প চিবিব
31589 জয় রহাট মাঃ মাফা ল হােসন মাঃ আঃ হািকম মাছাঃ  মাক দা িবিব কল র র মািঝনা প চিবিব
27723 জয় রহাট মাহ র রহমান আশরাফ আলী কিহ র বগম কাথাiল গািপনাথ র তলাল
23175 জয় রহাট মাঃ রমজান আলী মাঃ ছােনায়ার হােসন ম ল সােহরা বগম রময়ী িনকড়িদঘী প চিবিব
25769 জয় রহাট মাঃ মিন ামন মাঃ আঃ মােলক িবনা গরপাড়া িবনধারা প চিবিব
28186 জয় রহাট মাঃ ছািববর হাসান মাঃ সােদক আলী মাছাঃ ফােতমা বগম িতশড়াপাড়া প চ াম কালাi
22461 জয় রহাট মাঃ সিলম রজা মাঃ িসরা ল iসলাম মাছাঃ  সিলনা আ ার িহ া পি মiটাiল িহ কসবা তলাল

26741 জয় রহাট মাঃ গালাম ম ফা মাঃ মাজাফফর হােসন 
তা কদার

মাছাঃ রােহলা িবিব গালাহার মালামগািড়হা
ট

তলাল

287৯6 জয় রহাট মাঃ মাহ দর রহমান মাঃ আিন ামান মাছাঃ মাহ জা বগম ধরনজী ধরনজী প চিবিব
27495 জয় রহাট মাঃ িমজা র রহমান মাঃ বাব  িময়া মাছাঃ র বা  িবিব রহমত র আমদi প চিবিব
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

34287 জয় রহাট মাঃ র আলম খাকন মাঃ iয়ার মাহ দ মাছাঃ মন  আরা হাড়াiল হানাiল মা াসা জয় রহাট

27৯79 জয় রহাট মাঃ সা া ল iসলাম মাঃ আিছর uি ন মাছাঃ সেফদা খা ন কামর াম বািনয়াপাড়া জয় রহাট
2৯737 জয় রহাট িম ন মার সরকার দীেনশ চ  সরকার ঝনা রানী সরকার পাiকত ািরয়া জয় পাবতী র জয় রহাট সদর

27332 জয় রহাট মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ ফিরদ হােসন সিকনা বগম পা রচক সানাপাড়া হানাiল মা াসা জয় রহাট

26৯91 জয় রহাট মাঃ নািহদ হােসন মাঃ মাসতা ল মoলা মাছাঃ নাজমা মoলা শখপাড়া জয় রহাট সড়ক o জনপথ

22৯29 জয় রহাট স ীপ বােরায়ার িবধান বােয়ারার িনমলা রানী জরকা পাড়া আটা র প চিবিব
2279৯ জয় রহাট মাঃ হাসান আলী মাঃ িমজা র রহমান মাছাঃ হাছনা হনা সাটাহার( সানারপা

ড়া)
ধারকী জয় রহাট

22৯5৯ জয় রহাট e eন eম লকারাiন মাঃ মন র রহমান আেনায়ারা বগম uিল র মা াi কালাi
24975 জয় রহাট র মাঃ আল আিমন আহ দ আলী ম ল আলতা ন নছা তলাল সদর তলাল তলাল
21229 জয় রহাট মাঃ আিলফ হােসন মাঃ গালাম নবী আেলয়া হানাiল u রপাড়া 

পাড়া
হানাiল মা াসা জয় রহাট

28444 জয় রহাট নাজ ল বাসার মাঃ আহসা ল 
আিশষ

মাঃ দরাজ আলী মাছাঃ মাহ জা বগম কাঠালী ছািতনালী প চিবিব

298৯3 জয় রহাট মাঃ রিশদ আলম মাঃ আঃ ছালাম মাছাঃ সিহদা বগম ‘কিরম র ব ন াম কালাi
278৯2 জয় রহাট মাঃ শাহী র রহমান মাতরাজ uি ন শাহানারা বগম িদবাকর র িদবাকর র প চিবিব
265৯৯ জয় রহাট মাঃ আহসা ল রিকব মাঃ দারাজ u ীন মাছাঃ  জাৎ া বগম কাঠালী ছািতনালী প চিবিব
31441 জয় রহাট ভ সাহা গাপীলাল সাহা বাি তা সাহা দমদমা প চিবিব প চিবিব
22685 জয় রহাট মাঃ সেরায়ার জাহান চৗ রী eেকeম আমজাদ হােসন চৗঃ  মাসাঃ সাহারা বা ববািলঘাটাপ চিবিব প চিবিব প চিবিব

22231 জয় রহাট লালী আ ার মাঃ হিববর রহমান জাহানারা বগম প চিবিব প চিবিব প চিবিব
24934 জয় রহাট িম রায় র ন মার রায় সরলা রায় তািতপাড়া জয় রহাট জয রহাট
2৯836 জয় রহাট মাঃ e মাতােলব ধান কিফল uি ন ধান মাছাঃ মিফজন িবিব পািনয়াল ছািতনালী প চিবিব
28244 জয় রহাট মাঃ শািহ ল iসলাম মাঃ মিনuল হাসান মাছাঃ ফােতমা খা ন কিড়য়া কিড়য়াবাজার প চিবিব
33৯5৯ জয় রহাট মাঃ জিহ ল iসলাম মাঃ aিফজ uি ন  মাছাঃ দ য়ারা িবিব কা য়ান কােতায়ালীবাগ প চিবিব

2৯272 জয় রহাট মাঃ মন িময়া মাঃ আ ল ছাতার সরকার মাছাঃ িফয়া বগম িব র িব র জয় রহাট
2৯435 জয় রহাট মাঃ ফির ল iসলাম মাঃ আ  তােহর ফােতমা খা ন বফলগািড়, নটবাজার কালাi
29555 জয় রহাট  মাঃ সািমuল iসলাম মাঃ ল iসলাম মাছাঃ  সিলনা বগম u র ঘাসপা া ভাতেকাটা জয় রহাট
2951৯ জয় রহাট মাঃ আহসান হািবব মাঃ আ ল হােসন ম ল মাসাঃ সাম ন ভা কগািড় িদবাকর র প চিবিব
32282 জয় রহাট মাঃ oমর ফা ক সাহাগ মাঃ গালাম রববানী মাছাঃ লতানা হলহিলয়া জাফর র আে ল র
24549 জয় রহাট মাঃ আল আিমন হাসাiন মাঃ আিত ল iসলাম জিরনা বগম দমদমা প চিবিব প চিবিব
31449 জয় রহাট মাছাঃ নাছিরন নাহার মাঃ সিলম মাহ দ মাছাঃ রজাহান হানাiশ ম লপাড়া হানাiল মা াসা জয় রহাট

332৯6 জয় রহাট মাঃ লতান মাহ দ মাঃ মাজাহার আলী মাছাঃ তৗিহদা বগম পা িড়য়া িদবাকর র প চিবিব
33924 জয় রহাট মাঃ আিরফ uজ জামান মাঃ মা ািফ র রহমান আকতা ন নসা মহ ত র জামালগ তলাল
25239 জয় রহাট মাঃ মািমন হাসান মাঃ মা ােমল সরকার মা দা বগম i াহার মা াi কালাi
215৯৯ জয় রহাট মাঃ ফরহাদ হােসন মাঃ রজাuল কিরম ফিরদা বগম নাড়ায়নপাড়া নাড়াযনপাড়া জয় রহাট
28144 জয় রহাট মাছাঃ ন নাহার আকতার i মাঃ রত জামান ম ল মাছাঃ রিহমা িবিব আটা র আটা র প চিবিব

27৯95 নােটার মাঃ রিবuল আoয়াল মাঃ আ ল আিজজ মাছাঃ জাতা বগম ি মালবতী তমালাতলা বাগািতপাড়া
31৯৯৯ নােটার মাঃ iমরান আলী মাঃ eরফান আলী মাসাঃ মিজনা বগম হাফািনয়া রাকসা লাল র
284৯5 নােটার মাঃ জােবদ আলী ত জিফর uি ন মেনায়ারা বoয়া প চবািড়য়া প চবািড়য়া বড়াi াম
21927 নােটার মাছাঃ সািদয়া iসলাম মাঃ iu ফ আলী আ মানআরা বগম ম ল আহে দ র বড়াi াম
22552 নােটার মাঃ সােহল রানা মাঃ আিজ ল হক মাছাঃ েকদা বগম কিদমিচলান কিদমিচলান লাল র
27832 নােটার মাছাঃ মৗ মী আ ার মাঃ আ ল হােসন মাছাঃ পয়ারা বগম বণ র সালাম র লাল র
28816 নােটার মাছাঃ িবলিকস আরা চ দ আলী মাছাঃ হািসনা বগম বািলিততাiসলাম র লাল র লাল র

28937 নােটার মাঃ সাi ল iসলাম মাঃ বা  আক মাছাঃ আেয়শা বগম খামারপা িরয়া নoপাড়াহাট দাস র
29967 নােটার িরিজয়া পারভীন রিফজ uি ন হািলমা বগম নoদাপাড়া রাকসা লাল র
21491 নােটার মাঃ দেলায়ার হােসন মাঃ সয়দ আলী মাছাঃ মিরয়ম বগম uঃ লাল র লাল র লাল র
28284 নােটার মাঃ আ ল কালাম আজাদ ত আঃ সামাদ মা া মাছাঃ াহার খা ন চরল ীেকাল ব ােবলঘিড়

য়া
নােটার

2৯974 নােটার মাঃ সা াদ হােসন মাঃ eরশাদ আলী মাছাঃ শাহানাজ বগম মািমন র িমজা রদীঘা নলডাংগা
292৯9 নােটার মাঃ আশা ামান িম ত আঃ হািমদ ম ল মাছাঃ ফিজলা ন নছা পারিবশা কেরর াম নলডাংগা
21254 নােটার মাঃ শাহী র আলম মাঃ সালায়মান আলী জােহদা বগম ফা য়াড় িদঘার নািজর র বাগািতপাড়া
33885 নােটার ব না রানী সরকার গেনশ মার মায়া রানী সরকার আ ান আ ান বড়াi াম
297৯9 নােটার মাঃ সা াম হােসন আ  বকর ম ল জাহারা বগম বাকেশার িদঘাপিতয়া নােটার
22892 নােটার মাঃ মাহ র রহমান মাঃ আহসান হাবীব মাছাঃ তারা বা সা ানলপাড়া নািজর র বাগািতপাড়া
23৯76 নােটার মাঃ শিহ ল iসলাম মাঃ সােদর আলী রoশনা বগম গাদয় গৗররী র লাল র
23226 নােটার মাহা দ তাির ল iসলাম মাহা দ আ ল মিজদ আেমনা বগম দাস াম চা াiহাট বড়াi াম
25226 নােটার মাঃ মাহা র রহমান মাঃ ন র রহমান মাছাঃ মােমনা বগম মি ক র তমালাতলা বাগািতপাড়া
23213 নােটার মাঃ আিশক iকবাল মাঃ আিজ ল হক মাছাঃ রিহমা বগম রাম র লাল র লাল র
21227 নােটার সাম াহার খা ন মাঃ আ ল মা ান মাছাঃ জােবদা বগম রাতন ঈ রদী গৗররী র লাল র
21516 নােটার মাঃ রজাuল কিরম মাঃ আ র রহমান হাoয়া বগম ব শবাড়ীয়া আ ল র লাল র
26835 নােটার মাঃ মাশারফ হােসন মিতuর রহমান আেমজান বাকেশার িদঘাপিতয়া নােটার
24963 নােটার মাঃ িজ  র রহমান মাঃ মেয়ন uি ন জিরনা বগম মািড়য়া রহমত র 

বাজার
বড়াi াম

26319 নােটার মাঃ সাহরাফ হােসন মাঃ সালাম াং মাছাঃ আফেরাজা বগম হিরদাখলসী হিরদা খলসী নলডাংগা
22593 নােটার মাছাঃ িরনা খা ন মাঃ তােছম আলী মাছাঃ শাহনাজ আ ার নারায়ণ র গড়মা বড়াi াম
2৯795 নােটার ল ল আহেমদ মাঃ গালাম র ল মাছাঃ মিরনা বগম রামানন র লাল র লাল র
24276 নােটার মাছাঃ ফারজানা iয়াসিমন মাঃ রিফ ল iসলাম মাছাঃ সিলনা বগম দ ানাবাদ দ ানাবাদ নােটার
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

2945৯ নােটার লাবনী ামািনক সেম নাথ ামািনক বীনা রানী ামািনক ম ল আহে দ র বড়াi াম
2427৯ নােটার মাঃ েবল iসলাম মাঃ আঃ মােলক মাছাঃ রােবয়া খা ন রামপাড়া বিরলাবাড়ী লাল র
26854 নােটার মাঃ শিহ ামান ত আ ল হােসন মাছাঃ শাহানাজ পারভীন দি ণলাল র লাল র লাল র
33৯33 নােটার মাঃ শাহীন আলম মাঃ আ ল গ র াং িমেসস আেনায়ারা বগম িবলসা িবলসা দাস র
25577 নােটার হািম ল iসলাম আ স সা ার রৗশনাজ বগম ল ী র 

ঘানাবাড়ীয়া
ল ী রহাট নােটার

2৯386 নােটার মাঃ আরব আলী মাঃ আকবর আলী মাছাঃ জ রা বগম না oয়ািলয়া লাল র
31861 নােটার মাঃ মাহা ব আলম মাঃ আ ল গ র মাছাঃ সানাভান বগম বড়েদহা নগর বড়াi াম
24182 নােটার মাছাঃ মিনয়া লতানা ি মাঃ আ ার হাসাiন মাছাঃ আকিলমা বগম ক াম রনবাঘা িসংড়া
2৯748 নােটার শিরফা খা ন মাঃ আ  ব র িসি ক মাছাঃ িন ফা বগম নাiহা হােরায়া বড়াi াম
29291 নােটার মাঃ ফজ ল হক ত শাহজাহান আলী মাছাঃ ডািলমা খা ন বিলয়াবাড়ী বিলয়াবাড়ী িসংড়া
31263 নােটার মাঃ মাখেল র রহমান মাঃ আতাহার আলী িবলিকছ বগম নজর র পীরগ নােটার
32774 নােটার চ দ মাহা দ িলয়ন মাঃ িসি র রহমান মাছাঃ লাiলী বগম ম ল আহেমদ র বড়াi াম
22313 নােটার মাঃ জাহা ীর হােসন মাঃ মিজবর রহমান মাছাঃ জােবদা বগম নািজর র নািজর র 

বাজার
দাস র

28474 নােটার িকেশার মার সরকার িবকাশ গৗিব  সরকার ক ানী সরকার া র া র নলডাংগা
31৯12 নােটার মাছাঃ সাবিরনা খা ন মাঃ িমলন আলী মাছাঃ রেহনা বগম মি ক র তমালাতলা বাগািতপাড়া
31922 নােটার মাছাঃ সাথী খা ন মাঃ আ ল হােসন সােজদা বগম িজ র রাকসা লাল র
32951 নােটার মাঃ রিহ ল আলম মাঃ oয়ােরশ আলী মাছাঃ রoশনারা িবিব সাহাবাজ র ভাগনাগরকি িসংড়া

2৯1৯2 নােটার ফা ক আহে দ মাহা দ আলী শখ মাছাঃ ছােলহা বগম আ ান আ ান বড়াi াম
26293 নােটার মাঃ হাবীব u াহ া মাঃ রহম াহ মাছাঃ পারভীন আ ার uপর বাজার নােটার নােটার
3437৯ নােটার মাঃ আসা দ দৗলা আক মাঃ আ ল মিতন িবলিকস বা বা াবািড়য়া ছাতনী নােটার
21917 নােটার মাঃ আ ল কিরম মাঃ ব ত আলী মাছাঃ রজাহান বগম বিলয়াবাড়ী বিলয়াবাড়ী িসংড়া
22৯92 নােটার মাঃ স জ হােসন মাঃ আ ল হািকম মা া মাছাঃ বর জান বগম রপাড়া িচলান কিদমিচলান লাল র
34361 নােটার মাঃ মেনায়ার হােসন মাঃ চ দ ামািনক ম য়ারা বগম প চিশশা দাস র দাস র
26123 নােটার মাঃ আিন র রহমান জান মাহা দ মাছাঃ রিহমা বগম বড়বাড়ীয়া আহে দ র নােটার
26967 নােটার মাঃ ল আিমন মাঃ রিবuল কিরম দেলায়ার বগম আড়বাব সালাম র লাল র
32626 নােটার মাঃ ফজেল রািবব রা ল মাঃ জালাল uি ন মাছাঃ ফরেদৗিস বগম বাসা হাি ং 

আলাi র
আলাi র নােটার

33137 নােটার মাঃ ম র রহমান মাঃ সােবর আলী ধা মাছাঃ মেলজান বগম চ কলা ছাতনী নােটার
25773 নােটার িনমল মার িনতাi চ ক না রানী না রায় র oয়ািলয়া লাল র
247৯1 নােটার মাঃ রােশ ামান মাঃ আ ল হািমদ মাছাঃ আি য়া বগম রিহমান র ব শবািড়য়া বাগািতপাড়া
28353 নােটার আল আিমন হােসন আ ল মিজদ আ মায়ারা বগম সাদী র গৗররী র লাল র
27861 নােটার মাঃ লাকমান হােসন মাঃ দিবর uি ন মাছাঃ ৎফা বগম মািনক র হােরায়া বড়াi াম
2৯643 নােটার মাঃ আির ল iসলাম আসকান মা া শাহনাজ বগম বড়েদহা নগর বড়াi াম
28272 নােটার মাঃ আিম ল iসলাম মাঃ আ ল বাশার মাসাঃ আেয়শা বগম মাঝ াম হােরায়া বড়াi াম
22128 নােটার মাঃ মা দ রানা মাঃ আ ল মা ান মাছাঃ রেহনা বগম আ ারীপাড়া গাপাল র লাল র
26617 নােটার মাঃ আিম ল iসলাম মাঃ আ ল খােলক মাছাঃ আফেরাজা বগম ধানাiদহ প চবািড়য়া বড়াi াম
32419 নােটার মাঃ আিশ র রহমান মাঃ মক ল হােসন মাছাঃ আেনায়ারা বগম িনংগহন নপাড়া িসংড়া িসংড়া
32794 নােটার মাঃ র ল আিমন মাঃ তােহজ uি ন লাiলী বগম তালতলা দয়ারাম র বাগািতপাড়া
2173৯ নােটার মাঃ হাসান আলী মাঃ oয়ািছম uি ন মাছাঃ রােকয়া বগম গৗরী র মিহষডা া নলডাংগা
28939 নােটার মাঃ মা দ রানা মাঃ আঃ মিতন মাছাঃ িখ বগম ি মাল তমালতলা বাগািতপাড়া
25৯87 নােটার মাঃ আির ল iসলাম আ ল আিজজ সরকার আকিলমা বগম আ ারীপাড়া গাপাল র লাল র
32325 নােটার মাঃ মা দ রানা মাঃ আছা র রহমান মাছাঃ রিহমা বগম সাiপাড়া লাল র লাল র
22৯95 নােটার আ  জাফর পলান মা া পা ল বগম িজ র রাকসা লাল র
23699 নােটার মাঃ হািব র রহমান মাঃ আ স ছা ার িফেরাজা খা ন রােজ র চা াiহাট বড়াi াম
21438 নােটার মাঃ রিফ ল iসলাম মাঃ কােয়ম uি ন মাছাঃ রােকয়া খা ন লাতাবাড়ীয়া িবন াম িসংড়া
218৯7 নােটার মাঃ আির ল iসলাম ফজ র রহমান মাছাঃ সাহারা বগম আেনািলয়া িবন াম িসংড়া
32332 নােটার মাহা দ আলী িজ াহ মাঃ মিমন uি ন মাছাঃ জাহানারা বগম রাতন ঈ রদী গৗররী র লাল র
28383 নােটার নািছমা বগম আ ল কােশম রািজয়া খা ন মাiনগর নািজরনগর দাস র
34524 নােটার মাঃ িমজা র রহমান মাঃ িনয়াত আলী মাছাঃ মা রা বগম a তপাড়া সালাম র লাল র
2৯927 নােটার মাঃ কাম ল iসলাম মাঃ মক ল সরকার মাছাঃ আেনায়ারা বগম ল ীেকালা বািসহাল িসংড়া
29853 নােটার মাঃ খািলদ হাসান মাঃ সা মা া মাছাঃ জাহান বড়বািড় ডাংগাপাড়া িসংড়া
33138 নােটার সজীব মার সরকার বল চ  সরকার iরা রানী লভ র বীর টশা নলডাংগা
22162 নােটার মাঃ iমরান হােসন মাঃ iমান আলী মাছাঃ রহানা খা ন জাতৈদবকী লাল র লাল র
34248 নােটার মাঃ কামাল হােসন মাঃ রহম াহ মাছাঃ রােকয়া বগম আ ল র আ ল র লাল র
28467 নােটার রিন দবনাথ ত ধীের নাথ দবনাথ মীরা দবনাথ uপর বাজার 

(ব জল 
মা ারপাড়া)

নােটার নােটার

282৯8 নােটার মাঃ রিবuল iসলাম মাঃ ফজ ল হক ত রিহমা আগপাড়া শরেকাল িসংড়া
31৯84 নােটার eস eম নািবদ রহমান মাঃ আ র রহমান িমেসস নাজনীন রহমান ঈ রদী গৗররী র লাল র
32753 নােটার শািকল আহেমদ মাঃ oিহ ল মাছাঃ কেমলা বগম বাকেশার িদঘাপিতয়া নােটার
26328 নােটার মাঃ হাসান u াহ হীরা মাঃ রহম াহ মাসাঃ পারভীন বগম uপর বাজার নােটার নােটার
23948 নােটার মা ন আলী আ স সামাদ মােজদা বগম ঘাটেমাড়দহ সালাম র লাল র
25947 নােটার মাঃ নািহ ল iসলাম মাঃ আ র গ র মাছাঃ াহার বগম শিরষাবািড় িবয়াস িসংড়া
23663 নােটার মাঃ আেনায়ার হােসন মাঃ সাম ল iসলাম মাছাঃ রােকয়া বগম ব মিশ া িসংড়া িসংড়া
279৯6 নােটার িবকাশ চ জ ািতশ চ  ম ল ত িম রানী ম ল িসধাখালী চক র িসংড়া
32৯22 নােটার আ াহিহল কািফ আ র রা াক সােলহা শনমারা বিড়য়া িসংড়া
32485 নােটার মাঃ মেহদী হাসান মাঃ আ ল হািমদ িমেসস নাজমা বগম সড়াবাড়ী িসংড়া িসংড়া
24535 নােটার  িপ ষ মার  আপন মার শী মিত ভারতী রানী ভাগা ি পা িড়য়া িসংড়া
27923 নােটার মাছাঃ লতা খা ন মাঃ রজাuল কিরম মাছাঃ রািজয়া খা ন মািড়য়া রহমত র 

বাজার
বড়াi াম

26935 নােটার মাঃ iu ফ আলী মাঃ সাi ল হক মাছাঃ মমতাজ পারিভন লাচনগড় ছাতলী নােটার
31633 নােটার শির ল iসলাম জেকর আলী দালনা খা ন u রঢাকেঢার ডাংগাপাড়া িসংড়া
233৯5 নােটার মাঃ আ ল জিলল ত আিজমি ন সরদার মাছাঃ জেবদা বoয়া চক গা র জয় িড় িসংড়া
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

2৯৯14 নােটার মাঃ জাকািরয়া হায়দার মাঃ আফতাব uি ন মাসাঃ মা মা বগম মাহর কয়া িবলবাড়ীয়া লাল র
32৯26 নােটার মাঃ আ র রহমান মাঃ আফছার আলী মাছাঃ িফয়া খা ন ম ল আহাে দ র বড়াi াম
29467 নােটার মাঃ হা র রিশদ হা ন e ক eম iজহা ল iসলাম রজাহান বগম কেয়ন প চবািড়য়া বড়াi াম
26739 নােটার মাছাঃ নাজমা খা ন মাঃ আ ল হািকম মাছাঃ রিহমা বগম i ািহম র ল ী রহাট নােটার
23169 নােটার য় দাস নীের নাথ দাস মমতা দাস ম ল আহেমদ র বড়াi াম
27421 নােটার মাঃ আল মািহ র রহমান মাঃ ন র রহমান মাছাঃ মমতাজ বগম িদয়ারিভটা িদয়ারিভটা নােটার
26555 নােটার মাঃ ন র আলী মাঃ তির াহ ধা মাছাঃ রােকয়া বগম শািলকা চামারী িসংড়া
22419 নােটার মাঃ আশরা ামান মাঃ নজ ল iসলাম মােজদা বগম শ খারপাড়া ছাতারভাগ নলডাংগা
33৯63 নােটার মাঃ ল হােসন মাঃ আফছার আলী মাছাঃ হািছনা বগম বলঘিড়য়া ব েবলঘ য়া নলডাংগা

2৯676 নােটার মাঃ আ  বককর িসি ক মাঃ জােম ল iসলাম মি ক মাছাঃ রিমছা বগম চ দ র িসংড়া িসংড়া

2498৯ নােটার মাঃ আ ল মাতােলব মাঃ জমেশদ আলী মাছাঃ শফালী খা ন পা িড়য়া নািজর র বাগািতপাড়া
26৯51 নােটার মাঃ বােয়র হােসন মাঃ গালাম নবী মাছাঃ জাসনা বগম বাগেরাম িব হালসা নােটার
3215৯ নােটার মাঃ িমঠন আলী মাঃ মাহাতাব uি ন মাছাঃ নািসরা খা ন ঠংগমারা নািজর র বাগািতপাড়া
21224 নােটার সািবনা iয়াসিমন মাঃ চ ন িমঞা হািসনা বগম সনভাগ ন ীেকাল ব েবলঘ য়া নলডাংগা

28৯72 নােটার জ ল iসলাম আ ল কােশম রািজয়া বগম u র নািরবাড়ী দাস র নােটার
29279 নােটার মাঃ আলা uি ন মাঃ আ ল হািকম মাছাঃ জােসনা বগম রাম র iয়ািছন র বাগািতপাড়া
21432 নােটার হ াদ মার হালদার িবপিত চ  হালদার িনলা রানী হালদার আটঘিড় রামাগাড়ী বড়াi াম
31535 নােটার মাঃ শাহাদৎ আলী মাঃ রেয়জ uি ন মাছাঃ কদভা  বগম কাটাশেকাল হােরায়া বড়াi াম
33111 নােটার eস eম ফা ক হাসাiন মাঃ আে ল আলী াং মাছাঃ মিরয়ম বগম র গড়মা বড়াi াম
22172 নােটার িমজা র রহমান তয়জাল ম য়ারা ম ল আহেমদ র বড়াi াম
27827 নােটার শামীম আহেমদ মাহাঃ শিহ ল iসলাম মাছাঃ স রা খা ন রাতন ঈ রদী গৗররী র লাল র
23235 নােটার iয়াছিমন আ্ ার আব স সা ার আনসারী িফেরাজা বগম খালাবাড়ীয়া ল ী রহাট নােটার
34149 নােটার মাঃ আির ল iসলাম মাঃ আলতাব হােসন মাছাঃ িমরা বগম িবেরাপাড়া গাপাল র লাল র
22৯৯3 নােটার মাঃ আলমগীর হােসন মাঃ তয়ব আলী মাছাঃ মেনায়ারা বগম ডহরিশলা ঈ রদী লাল র
2792৯ নােটার ত মার হালদার নীল চ  হালদার র কা রাণী হালদার িনংগাiন u রপাড়া িসংড়া িসংড়া

29135 নােটার মাঃ আিন র রহমান মাঃ ল iসলাম মাছাঃ আলতা ে ছা iসলাবাড়ী িদঘাপিতয়া নােটার
33587 নােটার রািশ ল iসলাম হায়দার আলী সাহারা বগম পiল দয়ারাম র লাল র
24173 নােটার মাঃ আ স সালাম ত আ র রিশদ মাছাঃ ফােতমা খা ন ভাগা ি পা িড়য়া িসংড়া
31579 নােটার িবনা খা ন মকেছদ আলী জিরনা খা ন য়া রাকসা লাল র
3433৯ নােটার মাছাঃ আিরফা খা ন মাঃ আ ল হােসন মাছাঃ ববী বগম সনভাগ ব েবঘিরয়া নােটার
22916 নােটার মাঃ মাহ র রহমান মাঃ কমর uি ন আেয়শা বগম বিহমালী হােরায়া বড়াi াম
24741 নােটার মাঃ সাহা ি ন মাঃ আ ল মােলক মাছাঃ িমনা বগম রিহমান র ব শবািড়য়া বাগািতপাড়া
31217 নােটার মাঃ জাহা ীর আলম ত কািবল uি ন মাছাঃ জাহানারা বগম ঠংগমারা নািজর র বাগািতপাড়া
217৯5 নােটার মাছাঃ মৗ মী খা ন মাঃ আ র রuফ মাছাঃ িবলিকছ খা ন হাজরা নােটার নােটার নােটার
2৯165 নােটার iসরাত জাহান মাঃ কাম ামান শফালী হক বনপাড়া হােরায়া বড়াi াম
324৯6 নােটার মাঃ আির ল iসলাম মাঃ র uি ন মাছাঃ িপয়া বগম -কা িয়া আহেমদ র বড়াi াম
2৯984 নােটার মাঃ খাদা বে া মাঃ আকবর আলী মাছাঃ জােহদা বগম নারায়ণ র দাস র দাস র
2৯318 নােটার aলক মার ভাশ চ ক ানী রানী সাধনগর বীর টশা নলডাংগা
2174৯ নােটার মাঃ িব ব রহমান মাঃ বী মাসাঃ মেমনা খা ন জয়রাম র বিরলাবাড়ী লাল র
2842৯ নােটার মাঃ আসা ল iসলাম মাঃ শিফ ল iসলাম মাছাঃ সােজদা বগম র লাল র লাল র
29689 নােটার মাঃ হাসা ামান মাঃ নজ ল iসলাম মাছাঃ হািসনা বগম ধামািনয়াপাড়া বড়াi াম বড়াi াম
24728 নােটার মাঃ চ দ িময়া মাঃ আ ল কােদর ম ল মাছাঃ রােবয়া বগম হাটেগািব র সানা র বাগািতপাড়া
33386 নােটার মাঃ আ ল মােলক হাছান আলী মাছাঃ মিরয়ম বগম মারখালী নািজর র দাস র
2৯278 নােটার মাঃ কামাল হােসন মাঃ রিফ ল iসলাম মাছাঃ রািশদা বগম মারখালী নািজর র দাস র
32৯82 নােটার মাঃ জ িময়া মাঃ শাহজাহান খিলফা বা  বগম রায়িসংহ র ডাংগাপাড়া নলডাংগা
24522 নােটার মাঃ রিবuল কিরম মাঃ আিম ল iসলাম মাছাঃ রেবকা বগম ল ী র বড়াi াম বড়াi াম
29৯41 নােটার মাঃ হাসান আলী মাঃ আফছার আলী মাছাঃ জাহান বগম ব নাথ র গাপাল র লাল র
263৯8 নােটার লাবনী খা ন িমজা মতেলবেবগ আেনায়ারা বগম গৗির র লাল র লাল র
21287 নােটার মাঃ লিত র রহমান মাঃ হা ন aর রিশদ মাছাঃ লাiলী বগম কেমার র পীরগ নােটার
329৯5 নােটার মাঃ আির ল iসলাম সাগর মাঃ হািম ল iসলাম লাভনী বগম লতান র িব হালসা নােটার
33৯32 নােটার মাঃ মেহদী হাসান মাঃ মসেলম uি ন মাছাঃ র কা বগম িচথিলয়া লাকমান র বাগািতপাড়া
267৯1 নােটার মাঃ সাহা ল iসলাম মাঃ খাদা ব  ামািনক মাছাঃ আি য়া বগম চববােদ লপাড়া লাল র লাল র
2৯132 নােটার মাঃ মা ািফ র রহমান মাঃ হািব র রহমান মাছাঃ শাম াহার বগম িদয়াড়পাড়া গাপাল র লাল র
21478 নােটার মাঃ সােহল রানা মাঃ আ ল জিলল সরকার মাছাঃ আেনায়ারা বগম শিরষাবািড় িবয়াস িসংড়া
21356 নােটার মাঃ হািম ল iসলাম মাঃ সালাiমান আলী মাছাঃ নাজমা বগম িজয়ারেকাল তমালতলা বাগািতপাড়া
26286 নােটার মাঃ রজব আলী মাঃ আ র রহমান মাছাঃ রািজয়া বগম মিমন র লাল র লাল র
23885 নােটার মাঃ আশরা ল হােসন মাঃ আ ল হােসন শাহনাজ বগম চ দ র পীরগ নােটার
22365 নােটার তৗিফক আহে দ মর ম ল iসলাম মাছাঃ রাণী আরা য়া রাকসা লাল র
2৯৯8৯ নােটার জাকািরয়া হােসন শাহাজাহান আলী শাম ন নাহার বগম সলমারী িসংড়া িসংড়া
33৯69 নােটার মাঃ জয়নাল আেবদীন মাঃ নািজম uি ন মাছাঃ জ রা বগম বাকনাi লাল র লাল র
291৯1 নােটার তপন মার সরকার রাধা গািব  সরকার ামলী রানী মাদারী র িসংড়া িসংড়া
26828 নােটার জা া ল ফরেদৗস খ কার আল মা ন আলমগীর িমনা বগম কানাiখালী নােটার নােটার

299৯8 নােটার মাঃ িরপন আলী মাঃ oয়াহাব ম ল মাছাঃ সাহানারা বগম মাহন র পীরগ নােটার
25388 নােটার মাঃ ল আিমন মাঃ ল iসলাম মাছাঃ নািদরা িবিব i াসন বিড়য়া িসংড়া
26162 নােটার মাঃ e কিরম সরকার মাঃ iu ফ আলী সরকার মাছাঃ আিজদা বগম পারহালসা িব হানসা নােটার
33241 নােটার মাঃ খাকন রহমান দ  মা া ত রােবয়া িবিব ছতর ি পা িড়য়া িসংড়া
2152৯ নােটার চ ন মার শীল aিনল চ  শীল া রানী শীল শরেকাল বাজার শরেকাল িসংড়া
3292৯ নােটার মাঃ আঃ রিশদ মাঃ আমজাদ হােসন মাছাঃ রিহমা বগম কা নগর বািড়য়া িসংড়া
33541 নােটার মাঃ রাক ামান মাঃ আ ল হািমদ কিহ র বগম ক য়া কাড়া আহেমদ র বড়াi াম
33515 নােটার জািহ ল iসলাম আলী আকবর আেমনা খা ন সািল র গাপাল র লাল র
21935 নােটার শিহ ল iসলাম uিজ ি ন আেলয়া িবিব িবলকােঠার কািছকাটা দাস র
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

2৯471 নােটার মাঃ আ ল হািমদ মাঃ আ  ব ার মাছাঃ আকিলমা বগম আহেমদ র বড়াi াম বড়াi াম
32574 নােটার মাঃ আসা ল iসলাম মাঃ শিফ ল iসলাম মাছাঃ সােজদা বগম র লাল র লাল র
2242৯ নােটার মাঃ মেহদী হাসান মাঃ শমেসর আলী মাছাঃ খািদজা বগম আ য়া হােরায়া বড়াi াম
33922 নােটার মাঃ মিন ল iসলাম ত মসেলম uি ন মাছাঃ মমতাজ বগম লাল র লাল র লাল র
32996 নােটার মাঃ আির ল iসলাম মাঃ আফাজ uি ন মাছাঃ আেলয়া বগম শােল র গাপাল র লাল র
31৯17 নােটার মাঃ বলাল হােসন মাঃ আ ল হােসম মাছাঃ বলী বগম কামারদহ আহেমদ র বড়াi াম
32৯72 নােটার মাঃ মক ল হােসন মাঃ  িময়া মাছাঃ িপয়ারা বগম ল ী র নািজর র দাস র
23829 নােটার মন আহাে দ মাঃ জালাল uি ন মাছাঃ ফিরদা বগম ম ল আহেমদ র বড়াi াম
32577 নােটার মাছাঃ খােলদা আ ার (িপংিক) মাঃ মাক র রহমান মাছাঃ শারিমন নাহার লাuরী শরেকাল িসংড়া

33655 নােটার মাঃ আ  ব র িসি ক মাঃ সেলম াং মাছাঃ ডিল বগম প েড়রা হ ল িলয়া িসংড়া
2৯117 নােটার মাঃ নাজ ল হাসান মাঃ iয়ার আলী মাছাঃ নাজমা বগম ব িনয়া তমালতলা বাগািতপাড়া
27৯94 নােটার মাঃ আসা ামান মাঃ আসকান আলী মাছাঃ রােকয়া বগম চকেগায়াস তমালতলা বাগািতপাড়া
26785 নােটার িব িজত মার সরকার ত নেরশ  সরকার িনপালী রানী সরকার রামনগর iয়ািছন র নােটার
32522 নােটার মাঃ কাম ল হাসান মাঃ আ ল oয়াহাব মাছাঃ কেমলা নলডাংগা নলডাংগা নােটার
23৯65 নােটার মাঃ iসরাiল হােসন মাঃ iu ফ আলী ম ল মাসাঃ হনা বগম নবীনগর গৗরী র লাল র
294৯7 নােটার মাঃ হযরত আলী মাঃ আ র সালাম ধা রািজয়া িবিব িতরাiল িতরাiল বড়াi াম
25546 নােটার হলাল u ্ ীন ছেবদ আলী আেনায়ারা বগম বািহমালী হােরায়া বড়াi াম
27672 নােটার মাঃ বােয়র খ ন মাঃ আ ল কালাম আজাদ মাছাঃ সােলহা বগম পাটসাiল কলম িসংড়া
343৯8 নােটার মাঃ আির ল iসলাম মাঃ তােলব আলী মাছাঃ ফিরদা বগম কালীনগর িবলদহর িসংড়া
27758 নােটার মাঃ আির ল iসলাম মাঃ আনছার আলী মাছাঃ লতানা রািজয়া দি ণ বড়গাছা নােটার নােটার
2৯369 নােটার মাঃ আ  হােশম মাঃ হািব র রহমান ছােকরা িছিদরচািপলা -পা িরয়া দাস র
33662 নােটার মাঃ oমর ফা ক মাঃ রiচ u ীন শাপলা িবিব বািমহাল বািমহাল বািমহাল
2৯716 নােটার মাঃ শামীম u ্ি ন মাঃ মাহ দ আলী শফালী বগম ডাকম প কেরর াম িসংড়া
24৯52 নােটার মাঃ শির ল iসলাম মাঃ uরফান আলী মাসাঃ আেনায়ারা বগম uধনপাড়া িরলমাড়ীয়া লাল র
23695 নােটার মাঃ শিফ ল iসলাম মাঃ জনাব আলী মাছাঃ িরনা বগম সনiগাড়া প কা বাগািতপাড়া
3312৯ নােটার মাঃ বা ল হােসন মাঃ ৎফর রহমান মাছাঃ শাহনাজ পারভীন শহরবাড়ী িসংড়া িসংড়া
31525 নােটার মাছাঃ মা খা ন মাঃ শিহ ল iসলাম মাছাঃ রেহনা খা ন িসংহারদহ বপাড়া জংলী নােটার

33৯55 নােটার মাঃ সােহল রানা মাঃ সােহব u াহ মাছাঃ মিজদা বগম আরাকাি হািতয়াদহ িসংড়া
22432 নােটার মাঃ মা দ রানা মাঃ রমজান আলী মাহা দা বগম িপপ ল পা ল নলডাংগা
221৯3 নােটার eফ eম নািছর eফ eম সেদর আলী মাছাঃ রজাহান বগম বড়বািড়য়া আহেমদ র নােটার
22848 নােটার শারিমন আ ার eফ eম নািছর রােকয়া বগম বড়বািড়য়া আহেমদ র নােটার
23312 নােটার শামীম হােসন সেক ার আলী মাছাঃ সািবনা iয়াসিমন নগরমাঝ াম ডাংগাপাড়া িসংড়া
33249 নােটার মাঃ খািলদ হাসান মাঃ শাহজাহান খিলফা মাছাঃ জিরনা বগম মা েকাপা িব হালসা নােটার
243৯9 নােটার িনিখল মার দাস নারায়ণ চ  দাস য না রানী দাস সৗখাড়া নoপাড়াহাট বড়াi াম
21৯79 নােটার মাঃ সাজদার রহমান মাঃ oমর আলী মাছাঃ হািমদা বগম মাধব র 

( গাপাল র)
লাল র লাল র

34167 নােটার মাঃ লতান আহে দ মাঃ আ ল খােলক মাহ দা খা ন রানী কািছকাটা দাস র
31933 নােটার মাঃ মাহ ব আলম e eম জ ল iসলাম মেমনা খা ন তালতলা দয়ারাম র বাগািতপাড়া
24495 নােটার মাঃ জািহদ হাসান মাঃ আিম ল iসলাম মাছাঃ জাহানারা বগম বনেবল ঘিরয়া নােটার নােটার
2৯965 নােটার বজ র রিশদ গালাম রববানী ল লী িবিব পাটপাড়া পাটপাড়া দাস র
33612 নােটার জসিমন আ র রিশদ রেমছা রানী াম কািছকাটা দাস র
22167 নােটার মাহা দ তাির ল iসলাম মাহা দ আ ল মিজদ আেমনা বগম দাস াম চা াiহাট বড়াi াম
32622 নােটার মাঃ কাoছা ল iসলাম মাঃ গােহর আলী মা া মাছাঃ কমলা বগম পি ম মাধনগর মাধনগর নলডাংগা
28676 নােটার মাঃ আশরা ল iসলাম মাঃ আ ল হািমদ আেজদা বগম চকিসংড়া িসংড়া িসংড়া
27264 নােটার মাঃ সােহল রানা মাঃ জ ল iসলাম মাছাঃ লজান বগম িসংড়া 

গাডাuনপাড়া
িসংড়া িসংড়া

34476 নােটার মাঃ রoশন কিবর মাঃ আ  তােলব মাছাঃ রােকয়া বগম চকিসংড়া িসংড়া িসংড়া
32142 নােটার মাঃ রিবuল iসলাম মাঃ মায়াে ম হােসন মাছাঃ ল িল বগম ব েবলঘিরয়া ব েবলঘিরয়া নলডাংগা

32457 নােটার মাঃ খিলল সরকার মাঃ খােলক সরকার মাছাঃ আিরফা বগম বায়ঘিরয়া ছাতনী নােটার সদর
33৯96 নােটার aিজত মার মিহম চ কাি ্ রানী শংকরভাগ পাiেকরেদৗল নােটার সদর
32197 নােটার মাঃ আ ল খােলক মাঃ মক ল হােসন মাছাঃ খােলদা বগম নািছয়ারকা ী িঝনাiদহ িসংড়া
3413৯ নােটার মাঃ আির ল iসলাম মাঃ মািনক সরকার মাছাঃ আফেরাজা বগম জয় ী র আ ল র বাগািতপাড়া
211৯4 নােটার মাঃ নািসম uি ন মৗলানা মাঃ রiচ uি ন িশিরন আ ার রায়িসংহ র ডাংগাপাড়া নলডাংগা
22958 নােটার মাঃ সােহল রানা মাঃ তাফা ল হােসন মাছাঃ আেনায়ারা বগম িমজা র িদয়ার িমজা র িদয়ার নলডাংগা

32232 নােটার মাঃ আসা ামান ত িনজাম uি ন সরকার মাছাঃ মেহরেনকা বগম বারiপাড়া ল ণহাটী বাগািতপাড়া
24714 নােটার মাঃ আশরা ল iসলাম মাঃ আ ল গিন সরকার মাছাঃ সােজদা বগম বারiপাড়া ল ণহা বাগািতপাড়া
31৯49 নােটার মাঃ রজাuল কিরম মাঃ আ র রহমান রােকয়া বগম সা ানলপাড়া নািজর র বাগািতপাড়া
23749 নােটার মন মার ম ল িধের নাথ ম ল সািব ী রানী ম ল হাজরা নােটার নােটার নােটার
2৯822 নােটার মাঃ হািব র রহমান মাঃ হা ন aর রিশদ মাছাঃ ফিরদা বগম মািলগাছা লাকমান র বাগািতপাড়া
21527 নােটার মাঃ মিশuর রহমান মাঃ মেয়জ uি ন জয়নব খা ন প র iয়ািছন র বাগািতপাড়া
28714 নােটার মাঃ জ ল iসলাম মাঃ িসি র রহমান মাছাঃ কািরমন বগম আ ান আ ান বড়াi াম
31954 নােটার নয়ন মার সরকার ধীের নাথ সরকার রত ী রানী সরকার িসধাখালী চক র িসংড়া
34439 নােটার মাঃ আ র ক স মাহা দ আলী জয় ন বাগেডাব নাiল বড়াi াম
2৯155 নােটার মাঃ সােহল রানা মাঃ রজব আলী মাছাঃ িশuলী খা ন লাচনগড় ছাতনী নােটার
28631 নােটার স  আহে দ মাঃ লতান িময়া মাছাঃ মিরয়ম বগম বড়বািড়য়া ল ী রহাট নােটার
28624 নােটার মাঃ আিজম আলী মাঃ আিমর চ আিজদা বগম রায়িসংহ র ডাংগাপাড়া নলডাংগা
2৯511 নােটার মাছাঃ নাছিরন আ ার মাঃ eমরাuল কােয়স মাছাঃ সালমা আলম চরেত বািরয়া আহেমদ র নােটার
29727 নােটার মাঃ বিসর uি ন মাঃ িরয়াজ uি ন িলয়া বগম চামা য়া গৗররী র লাল র
262৯3 নােটার মাঃ iকবাল হাসান মাঃ iনা ল হক মাছাঃ রেবকা বগম প কা প কা বাগািতপাড়া
29537 নােটার মাঃ শাহাদত হােসন মাঃ সাi ল iসলাম মাছাঃ রিহমা বগম ম ল আহেমদ র বড়াi াম
2৯68৯ নােটার মাঃ সাহা ল iসলাম মাঃ আঃ রা াক মাছাঃ সােজদা বগম ম ল আহেমদ র বড়াi াম
2545৯ নােটার মাঃ েবল আহে দ খান মাঃ িজ াত আলী খান মাছাঃ রিহমা খা ন ধানাiদহ প চবািড়য়া বড়াi াম
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31728 নােটার মাঃ বা ল iসলাম মাঃ জাহা ীর আলম মাছাঃ খািদজা বগম বিলদা ঘাটী হােরায়া বড়াi াম
2322৯ নােটার মাঃ জািহ ল iসলাম মাঃ আলম শখ মাছাঃ ময়না বগম িবেরাপাড়া গাপাল র লাল র
26914 নােটার মাঃ রা  হােসন মাঃ iনতাজ মা া মাছাঃ জিরনা বগম গাসাi র আ ল র লাল র
32146 নােটার মাঃ e eiচ eম আিশ ামান মাঃ আমজাদ হােসন মাছাঃ মািবয়া খা ন u রলাল র লাল র লাল র

23446 নােটার মাঃ আহসান হাবীবব মাঃ িজ  র রহমান আিমনা বগম পািড়ল িবয়াশ িসংড়া
2৯799 নােটার মাঃ সিলম uি ন মাঃ তিছর uি ন মাছাঃ চাiনা বগম চকমাহা র লাকমান র বাগািতপাড়া
337৯5 নােটার মাঃ oবায় র রহমান মাঃ আ ব আনছারী মাছাঃ শাহানাজ বগম কািলকা র হােরায়া বড়াi াম
22৯33 নােটার িজত মার দাস ত aিজত মার দাস িচ া দাস u রেচৗিকরপাড় নােটার নােটার
28386 নােটার িজ র রহমান মাঃ রমজান আলী মাছাঃ িপয়াজান খা ন মািলগাছা লাকমান র বাগািতপাড়া
33661 নােটার মাঃ নাজ ল হক মাঃ জয়নাল আেবদীন মাছাঃ নাজমা বগম রাদ র ল ণহাটী বাগািতপাড়া
28798 নােটার মাঃ রিক ল হাসান মাঃ রজাuল কিরম রাকসানা বগম রাতন ঈ রদী গৗররী র লাল র
26722 নােটার মাঃ মা ািফ ল iসলাম মাঃ আিম ল iসলাম মাছাঃ মিজনা খা ন নলডাংগা নলডাংগা নােটার
27৯32 নােটার মাঃ শামীম হােসন মাঃ আ ল মািমন মাছাঃ জােনরা বগম বাকেশার িদঘাপিতয়া নােটার
21493 নােটার মাঃ মিন ল iসলাম মাঃ আ র রা াক মাছাঃ মেনায়ারা বগম চকবড়াi ল ীেকালবাজা

র
বড়াi াম

2৯৯29 নােটার মাঃ আলমগীর হােসন মাঃ বাদশা মাছাঃ রািশদা িখিদরচািপলা -পা িরয়া দাস র
29521 নােটার মাঃ গালাম মা ফা মাঃ আ ল কিরম মাছাঃ গালাপজান বগম বড়হিরশ র নােটার নােটার
24৯68 নােটার মাঃ আজমত আলী মাঃ আকরাম হােসন মাছাঃ হািমদা বগম মি ক র তমালতলা বাগািতপাড়া
2৯284 নােটার মাঃ রািক ল হাসান মাঃ বদর uি ন মাছাঃ a ফা বগম নািজর র লাকমান র বাগািতপাড়া
2৯569 নােটার দবাশীষ সরকার গদাধর সরকার বা ী রানী ক য়া রাজা রহাট বড়াi াম
23394 নােটার মাঃ িরয়া ল iসলাম মাঃ শিহ ল iসলাম মাছাঃ িরনা বগম uপরবাজার 

( িমরমাঠ)
নােটার নােটার

2৯334 নােটার মাঃ রiচ uি ন মাঃ oয়ােজদ আলী শখ মাছাঃ িবলিকছ বগম বড়িসংড়া িমজা র িদয়ার নলডাংগা

34539 নােটার মাছাঃ ছালমা খা ন মাঃ আহে দ তা কদার মাছাঃ কািহ র বগম ি গড় াপনিদিঘ িসংড়া
23৯11 নােটার মাঃ শামীম আলী মাঃ iি স আলী মাছাঃ শিরফা বগম সারদানগর হলহিলয়া িসংড়া
27587 নােটার মাঃ মাহ ব আলম মাঃ oবােয় র রহমান মাছাঃ মাহ জা বগম খা রা জনা নবা নলডাংগা
29277 নােটার মাঃ সােজ ল iসলাম মাহা দ আলী মাছাঃ ছােকরা বগম মািছম র ল ণহা বাগািতপাড়া
2667৯ নােটার মাঃ iu ফ আলী ামািনক মাঃ i ািহম আলী ামািনক তানিজলা i ািহম ঠা রল ীেকাল পা ল নলডাংগা

24616 নােটার মাঃ তােরক u াহ ত নoেসর আলী মাসাঃ িফয়া বগম হাসমারী কািছকাটা দাস র
33৯৯5 নােটার মাঃ oয়ািসম আকরাম মাঃ সাi র রহমান মাছাঃ হািমদা বগম ব শভাগ পা ল নলডাংগা
333৯6 নােটার মাঃ ডািলম হােসন মাঃ নজ ল iসলাম মাছাঃ শািহদা বগম করমেদাষী ি য়া বাগািতপাড়া
33৯94 নােটার রাiয়া আ ার মাঃ শাহ আলম সােহদা বগম না  রায় র oয়ািলয়া লাল র
32173 নােটার u ল হােসন ত সাi ল iসলাম কাম াহার লবাড়ী oয়ািলয়া লাল র
29472 নােটার মাঃ ফা ক হােসন মাঃ আ ল আিজজ মাছাঃ হােজরা খা ন খােগারবাড়ীয়া শরেকাল িসংড়া
29৯৯5 নােটার মাঃ আিম র iসলাম মাঃ ৎফর ম ল মাছাঃ আেনায়ারা বগম ভা ার দহ চ াi হাট বড়াi াম
22983 নােটার মাঃ িমলন আলী মাঃ eলাহী ব মাছাঃ মাহ দা বগম মাহরকয়া িবলমািরয়া লাল র
29787 নােটার aিনি তা চৗ রী তাব মার aিধকারী রমা চৗ রী তবাড়ীয়া 

আমবাগান
নােটার নােটার

31763 নােটার মাঃ সাi ল iসলাম মাঃ খারেশদ আলম মাছাঃ মােশদা বগম ভা ার দহ চা াiহাট বড়াi াম
25195 নােটার মাঃ মকেল র রহমান মাঃ আ র রহমান সরদার মাছাঃ মিরয়ম বগম ঠা রল ীেকাল পা ল নলডা া
22748 নােটার আসা ল iসলাম মাঃ ম  িময়া মাছাঃ রািজয়া খা ন গৗরী র (পারেভজ 

eর বাড়ী)
গৗররী র লাল র

23415 নােটার মিতuর রহমান iনতাজ আলী সরকার আকিলমা খা ন গৗরী র ( ল 
iসলাম eর বাড়ী)

গৗরী র লাল র

26424 নােটার িম ন মার ামািনক গৗরা  মার ামািনক শফালী রানী ামািনক নশরৎ র হিরদাখলিস নলডা া
29899 নােটার মাঃ আিজ র রহমান মাঃ ছিলম uি ন মাছাঃ ছা  বগম নাoদ ড়া oয়ািলয়া লাল র
25474 নােটার মাঃ জািকর হােসন মাঃ মহিসন সরকার মাছাঃ িশিরন বগম কামারিদয়ার নােটার নােটার
22645 নােটার মাঃ আ াহ আল মা ন মাঃ মিহর uি ন ফরেদৗিস বগম সাদী র গৗরী র লাল র
255৯2 নােটার মাঃ িমনা ল iসলাম মাঃ আ র রিহম রখা বগম গা র রাকসা লাল র
245৯3 নােটার মাছাঃ শাম াহার িমিল র মাহা দ মাছাঃ রoশনারা নকলস রাজা রহাট বড়াi াম
29444 নােটার মাঃ আির ল iসলাম মাঃ সেদক আলী মাছাঃ আি য়া বগম নকলস রাজা রহাট বড়াi াম
22164 নােটার মাঃ নফাuর রহমান মাঃ রজাuল কিরম মাছাঃ িন ফা বগম বড় ময়না oয়ািলয়া লাল র
27175 নােটার মাঃ eরফান হােসন মাঃ জাকািরয়া হােসন মাছাঃ িফেরাজা বগম রানীনগর িলয়া দাস র
21346 নােটার মাঃ মািলক ধা মাঃ আঃ সামাদ ধা মাছাঃ মমতা কাটশেকাল হােরায়া বড়াi াম
33172 নােটার মাঃ রতন আলী মাঃ iি স আলী মাছাঃ কিহ র খা ন ম ল আহেমদ র বড়াi াম
26833 নােটার মাঃ জন আলী মাঃ iu স আলী মাছাঃ সােলহা বগম জায়াড়ী জায়াড়ী বড়াi াম
25145 নােটার মাঃ কায় ল হাসান র মাহা দ মাছাঃ কিহ র বগম দাগাছী ল ীচামারী বড়াi াম
31476 নােটার আিন র রহমান মাঃ মহিসন কিবর মাছাঃ আেনায়ারা বগম খালাবাড়ীয়া িবয়াশ িসংড়া
21236 নােটার মাঃ সােরায়ার হাসাiন মাঃ নািসর uি ন মাছাঃ আ য়ারা বগম বনপাড়া হােরায়া বড়াi াম
27379 নােটার a প মার পাiন a ব মার পাiন দালা রানী পাiন মাকরাম র ধরাiল নােটার
32431 নােটার মাঃ হাসা ামান মাঃ আ র রা াক মাছাঃ হািমদা খা ন রাপ র লাকমান র বাগািতপাড়া
32263 নােটার মাসাঃ মিরনা পারভীন মাঃ ফা ক হােসন মাসাঃ িন ফা বগম মািমন র লাল র লাল র
32634 নােটার মাঃ শামীম হােসন খান মাঃ সালায়মান আলী মাছাঃ তানজীলা বগম বড়সঐল কলম িসংড়া
25573 নােটার মাঃ আ ল হা ান মাঃ মেজর u ীন মাছাঃ সাহারা ভা মািমন র লাল র লাল র
23164 নােটার মাঃ সা াম হােসন মাঃ িনজাম সরদার মাছাঃ সাহানারা বগম পািলেদহা গৗররী র লাল র
34514 নােটার মাঃ খিল র রহমান মাঃ শাহা ি ন পাঠান মাছাঃ েলখা বগম মিহষভা া হােরায়া বড়াi াম
27৯55 নােটার মাঃ সালায়মান হােসন িসuল মাঃ িপয়ার আলী মাছাঃ সিলনা খা ন জয় ী র আ ল র বাগািতপাড়া
2897৯ নােটার সিলমা খা ন আ  বা ার ন য়ারা বগম প িডয়া নািজর র বাগািতপাড়া
33455 নােটার মাঃ আকেছদ িবন আলীম মাঃ আিল ি ন মাসাঃ আকিলমা বগম ফা য়াড় িদয়ার মিজব রবাজার বাগািতপাড়া

2৯734 নােটার মাঃ আিন র রহমান মাঃ আহাদ আলী মাছাঃ আকিলমা বগম নারায়ণ র হাট দাস র দাস র
29122 নােটার মৗ মী মাশারফ হােসন িশিরনা বগম চকেগায়াস তমালতলা বাগািতপাড়া
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28545 নােটার মাঃ জ ল iসলাম মাঃ সালাiমান আলী মাছাঃ রজাহান বগম নড়iগাছা ল ণহা বাগািতপাড়া
23355 নােটার মাঃ রিফ ল iসলাম মাঃ আ ল কােদর মাছাঃ ফােতমা বগম নবীনগর গৗরী র লাল র
34491 নােটার মাঃ iকবাল হাসান কারবান আলী সােনায়ারা বoয়া রাম র iয়ািছন র বাগািতপাড়া
2৯976 নােটার মাঃ িজ র রহমান মাঃ িমজা র রহমান মাছাঃ আিছয়া বগম সািদ র গৗররী র লাল র
26579 নােটার মাঃ পলাশ uি ন মাঃ সাi ল iসলাম মাছাঃ রিহমা বগম কািশম র রাকসা লাল র
27261 নােটার আসা ্ ামান আিমর আলী আেজদা খা ন দo াম চা াiহাট বড়াi াম
282৯1 নােটার িমত মার সরকার িদিলপ মার সরকার মনমিত রানী সরকার oয়ািলয়া oয়ািলয়া লাল র
32৯14 নােটার মাঃ হািস র রহমান মাঃ আিম ল iসলাম ত মেহ ে সা সাতৈশল নািজর র বাগািতপাড়া
339৯3 নােটার মাঃ মাহ র রহমান মাঃ eেহর আলী মাছাঃ মিজনা বগম িবয়াস িবয়াস িসংড়া
29358 নােটার মাঃ সাi ল iসলাম মাঃ মাজাে ল হক মাছাঃ জাহানারা বগম বড়বাৈরহাটী কেরর াম িসংড়া
29৯79 নােটার মাঃ আ  হাসাiন মাঃ আ ল হা ান মাছাঃ সানাভান বগম িড়য়া বিরলাবাড়ী লাল র
22886 নােটার মাঃ বনজীর আহে দ মাঃ আ র রহমান মাছাঃ িবu  খা ন গা র জয় িড় িসংড়া
34155 নােটার মাঃ মাহা ল হাসান মাঃ আ াছ আলী মাছাঃ যােবদা বগম িদঘাপিতয়া িদঘাপিতয়া নােটার
24979 নােটার মাঃ রাক ামান মাঃ আঃ সাবাহান াং মাছাঃ িজ া ন নছা u র দমদমা িসংড়া িসংড়া
21718 নােটার মাঃ মা ািফ র রহমান মাঃ মাজাে ল হক মাছাঃ খািদজা বগম ক াম রনবাঘা িসংড়া
317৯1 নােটার মাঃ সাi ল iসলাম ত ছিকর uি ন ামািনক মাছাঃ হািমদা বগম বাড়ী নং-425 oয়াড নং-19 িসংড়া

27244 নােটার মাঃ মাহা ব আলম আহ দ আলী মাছাঃ শাহানারা খা ন রিহমান র িবলবািড়য়া লাল র
25৯15 নােটার মাঃ তির ল iসলাম uরফান আলী মাসাঃ আেনায়ারা বগম uধনপাড়া িবলমাড়ীয়া লাল র
22491 নােটার মাঃ মেহদী হাসান জমেসদ স ার রিশমন বগম ব শবাড়ীয়া আ ল র লাল র
33949 নােটার মাঃ রািক ল iসলাম মাঃ জালাল uি ন মাছাঃ রেবকা লতানা িমজা র িদঘা িমজা র িদঘা নলডাংগা
21318 নােটার মাঃ শািহন আলম ত সাবহান ামািনক মাছাঃ মমতাজ বগম uপলশহর ল ীেকালবাজা

র
বড়াi াম

26777 নােটার মাঃ ছিলম াং ত মেফর আলী াং ত খােদজা বoয়া ল ী র কলম িসংড়া
22998 নােটার মাঃ আল আিমন মাঃ আ ল কালাম আজাদ মাছাঃ জেলমন বগম দি ণদমদমা িসংড়া িসংড়া
29766 নােটার স য় মার দাস ত িজেত  নাথ দাস আরিত রানী দাস ক টা িরয়া িসংড়া িসংড়া
32172 নােটার মাছাঃ জাফিরন সািদয়া লািক মাঃ আঃ হািমদ ধা মাছাঃ ছােলহা বগম আলাi র (uপশহর) নােটার নােটার

258৯4 নােটার মাঃ আ ল বািরক মাঃ কামাল হােসন মাছাঃ ল ম বগম কািজরচক মাল ী তমালতলা বাগািতপাড়া
29547 নােটার মাঃ মিন ামান মাঃ হাসা ামান মােমনা আ ার বা দয়ারাম র দয়ারাম র বাগািতপাড়া
22183 নােটার মাঃ নাজ ল iসলাম মাঃ মসেলম uি ন মাছাঃ রজাহান বগম বনপাড়া হােরায়া বড়াi াম
22145 নােটার মাঃ িহন আলম মাঃ আ ল জিলল কিবরাজ মাছাঃ আেমনা বগম নবীনগর গৗররী র লাল র
219৯6 নােটার জািকয়া ণা মাঃ রমজান আলী জাহানারা বগম চকরাম র 

(বলারীপাড়া)
নােটার নােটার

23143 নােটার মাঃ শি uল iসলাম মাঃ আ ল মািমন মাছাঃ সািবনা iয়াসিমন কামারিদয়ার নােটার নােটার
29268 নােটার মাঃ মিনর uি ন মাঃ iয়ািছন আলী মেনায়ারা খা ন রানী াম কািছকাটা দাস র
26913 নােটার মাঃ দেলায়ার হােসন মাঃ আ ল গিন মাছাঃ দেলায়ার বগম রামনগর iয়ািছন র নােটার
29678 নােটার মাখেল র রহমান মাঃ ব াল সরকার মােমনা বগম নoপাড়া নoপাড়াহাট দাস র
2795৯ নােটার মাঃ জািকর হােসন মাঃ আজগর আলী মাছাঃ রেকজান বগম রিহমান র বা বািড়য়া বাগািতপাড়া
29188 নােটার মাছাঃ শামীমা আ ার মাঃ শাহজাহান আলী মাছাঃ রেবকা লতানা কিদঘী বািড়য়া বিড়য়া িসংড়া
26675 নােটার মাঃ আিশক iসলাম মাঃ গালাম র ল মাছাঃ আেক া বগম না oয়ািলয়া লাল র
26963 নােটার মাঃ শািকল আহেমদ মাঃ আঃ আহাদ মাসাঃ হািসনা বা গা রাবাদ বিরলাবাড়ী লাল র
26185 নােটার মাঃ আ ল কালাম আজাদ মাঃ aিফর uি ন সরদার মাছাঃ মােজদা বগম সড় িতয়া পীরগাছা বাজার নলডা া

31751 নােটার মাঃ মেহদী হাসান মাঃ শমেসর আলী মাছাঃ খািদজা বগম আ য়া জায়াড়ী বড়াi াম
22531 নােটার মাঃ আশরা ল iসলাম মাঃ আনজাম হােসন মাছাঃ সািহনা বগম নoপাড়া িদঘাপিতয়া নােটার
276৯7 নােটার মাঃ আ াহ আল মা ন মাঃ আ ল হািলম মাছাঃ হািলমা বগম কাি িভ য়া ব 

পাড়া
নােটার নােটার সদর

27৯4৯ নােটার মাঃ শির ল iসলাম মাঃ জামাল uি ন মাছাঃ শাহনাজ বগম মাহরকয়া িবলমািরয়া লাল র
266৯7 নােটার মাঃ মাহা র রহমান মাঃ আ  ব র সরকার মাছাঃ সােজদা বগম রা র লাকমান র বাগািতপাড়া
3245৯ নােটার সয়দ মাঃ তৗিহ ল iসলাম সয়দ মাঃ আ ল হাদী সয়দা শািহনা বগম চ দ র িসংড়া িসংড়া
28৯৯4 নােটার মাঃ আিম ল iসলাম মাঃ আ ল কােসম মাছাঃ জেফলা খা ন গাপাল র রাজা রহাট রড়াi াম
34119 নােটার iিত খা ন শখ মাঃ মা দ শিরফা iয়াসিমন িতলক র গৗরী র লাল র
26665 নােটার রািকব িবন আিজজ ত আ ল আিজজ রােকয়া বগম গাপাল র গাপাল র লাল র
21965 নােটার মাঃ ল আমীন ত বজ র রহমান মাছাঃ জাহানারা খা ন শরপাড়া সালাম র লাল র
2৯854 নােটার জাহা ীর আ  জাফর ফােতমা বনপাড়া (িদয়ার 

পাড়া)
হােরায়া বড়াi াম

29485 নােটার মাঃ মা ন আলী মাঃ বজ র রহমান মাছাঃ মােমনা খা ন  র iয়ািছন র নােটার
22791 নােটার িব ল মার পিরেতাষ মার ভারানী ধলা কিদমিচলান লাল র
21499 নােটার রিবuল iসলাম হাসান সরকার সাহানা খা ন রাকসা রাকসা লাল র
34416 নােটার মাঃ আলমগীর হােসন মাঃ আঃ রা াক মাছাঃ আকিলমা বগম কিডমা আহেমদ র বড়াi াম
31348 নােটার মাঃ মায়ন কিবর ত মহা দ আলী জ রা বoয়া ল ী চামারী ল ী চামারী বড়াi াম
34529 নােটার শখ মাঃ মা দ মাঃ আ ল রা াক মাছাঃ রিহমা বগম িতলক র গৗররী র লাল র
28236 নােটার মাঃ ন নাহার খা ন র মাহা দ মাছাঃ আকিলমা বগম র iয়ািছন র নােটার
21192 নােটার মাঃ oিহ র রহমান মাঃ হািব র রহমান মাছাঃ গালসােনায়ারা বগম চ দ র জনা নবা নলডা া
34262 নােটার মাঃ িমজা র রহমান মাঃ আ ল কালাম মাছাঃ িমনা বগম চকহিররাম র তমালতলা বাগািতপাড়া
34565 নােটার মাঃ সিলম রজা ত iয়ািছন আলী ত র uন নাহার বািশলা পা ল নলডা া
2৯172 নােটার মাঃ মা দ রানা মাঃ মিজবর রহমান মাছাঃ মিজনা বগম কাজী র িদয়ার ব েবলঘিরয়া নলডা া

32৯16 নােটার মাঃ রিবuল iসলাম মাঃ নািসর uি ন মাসাঃ রoশন আরা বগম মাহরকয়া িবলমািরয়া লাল র
23123 নােটার মাঃ সােহল রানা মাঃ সােদক আলী মাছাঃ আেবদা খা ন i াপাড়া রােম র র বড়াi াম
34571 নােটার মাঃ া খা ন মাঃ হােরজ uি ন মাছাঃ খােদজা খা ন রাকসা রাকসা লাল র
25356 নােটার মাঃ আির ল iসলাম মাঃ নািজম uি ন মাছাঃ আেলয়া বগম কামারিদয়ার নােটার নােটার
29681 নােটার মাঃ রােশ ল iসলাম মাঃ রত আলী মাছাঃ রােবয়া বগম oয়ািলয়া oয়ািলয়া লাল র
27৯9৯ নােটার মাছাঃ মঘলা খা ন মাঃ আ ল oহাব িময়াজী মাছাঃ আ য়ারা বগম u রেচৗিকরপাড় নােটার নােটার
21173 নােটার মাঃ মাহ বর রহমান মাঃ ছানাu াহ মািনক মাছাঃ আ য়ারা বগম কািলকা র হােরায়া বড়াi াম
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27549 নােটার বা  আলম বজ র রিশদ শির ন বগম পা ল পা ল নলডাংগা
26135 নােটার মাঃ ত  iসলাম মাঃ আ র রহমান মাছাঃ বাছা বগম চ র প িলয়া দাস র
226৯4 নােটার মাঃ হািফ র রহমান মাঃ iসাহক মািলথা মাসাঃ ঝরনা খা ন মাহরকয়া িবলমািরয়া লাল র
333৯1 নােটার মাঃ ম  াং মাঃ সােদক আলী াং মাছাঃ মেনায়ারা বগম ব মাধনগর মাধনগর নলডাংগা
21৯21 নােটার মাঃ আলম শখ মাঃ রিফক uি ন মাসাঃ খােদজা বগম জাতৈদবকী লাল র লাল র
24293 নােটার দবনারায়ন ম মদার ত জেগাপাল ম মদার a লী ম মদার না রায় র oয়ািলয়া লাল র
2৯775 নােটার মাসাঃ আসমা uল সনা মাঃ আ র রিশদ মাছাঃ হািলমা খা ন রাম র রাকশা লাল র
25৯25 নােটার মািনক মার তপন মার দাস সািব ী রানী দাস িবেরাপাড়া গাপাল র লাল র
228৯6 নােটার মাঃ মেয়জ uি ন মাঃ রমজান আলী মাছাঃ ফােতমা বগম কিডমা আহেমদ র বড়াi াম
277৯2 নােটার মাঃ শািহন হােসন মাঃ শাম ল হক মাছাঃ মা ফা বগম আরজী ভবানী র রামগাড়ী বড়াi াম
31৯93 নােটার মাঃ খাi ল iসলাম মাঃ খিল র রহমান মাছাঃ রািশদা বগম গািলম র ল ণহা বাগািতপাড়া
23216 িসরাজগ নাজ ল হক খান মাঃ আ ল কালাম আজাদ মাছাঃ চায়না খা ন গ া াসদ বাঘাবাড়ীহাট শাহজাদ র
22624 িসরাজগ মাঃ রিফ ল iসলাম মাঃ নজাব আলী মাছাঃ রােকয়া খা ন িস গাছা শলীবাজার u াপাড়া
28319 িসরাজগ সাথী পারভীন সািববর আহেমদ মােজ e বগম কা াপাড়া শাহজাদ র শাহজাদ র
32265 িসরাজগ মাঃ কাম ামান মাঃ নoেশর আলী মাছাঃ কিহ র খা ন সয়াধানগড়া 

ম পাড়া
িসরাজগ িসরাজগ

23683 িসরাজগ মাঃ আল আিমন মাঃ আ র রা াক মাছাঃ আকিলমা খা ন তাড়াশ তাড়াশ তাড়াশ
26498 িসরাজগ মাঃ আল রাজী হাসাiন মাঃ আ ল মিজদ মাছাঃ িফয়া খা ন গা াiল গা াiল কািজ র
23993 িসরাজগ মাঃ খিল র রহমান মাঃ iসমাiল হােসন মাছাঃ জিরনা বগম চকসরাপ র বায়ািলয়া তাড়াশ
2৯৯95 িসরাজগ আিত র রহমান তঃ মাজাে ল হক মাছাঃ হািছনা বগম জয়রাম র নিরনা শাহজাদ র
34175 িসরাজগ মাঃ oবাi ল iসলাম ত সেক ার আলী ল িল খা ন চনগাতী ববেবিকরাট u াপাড়া
256৯5 িসরাজগ মাঃ মেহদী হাসান মাঃ আিজ ল হক িমেসস ৎফা হক চৗবাড়ী চৗবাড়ী কামারখ
3448৯ িসরাজগ মাঃ হােসন আলী মাঃ ফজ ল হক মাছাঃ বােনকা বগম শলজানা শলজানা চৗহালী
24৯62 িসরাজগ মাঃ মন রানা ত লসকার আলী সািমরন বগম u াডাব পারজনা শাহজাদ র
31485 িসরাজগ িফেরাজ কাoসার নািসর uি ন পািপয়া খা ন বলৈতল eলংজানী u াপাড়া
25563 িসরাজগ মাঃ লাকমান হােসন মাঃ আলী আশরাফ মাছাঃ আেয়শা িসি কা খাপাড়া নাi িড় u াপাড়া
2৯487 িসরাজগ মাঃ মরা ল iসলাম শখ মাঃ আ ল কােদর শখ খািদজা বগম বাগ র কািলদাস গাতী কািলদাস গাতী

3423৯ িসরাজগ মাঃ রােশ ল iসলাম মাঃ আজহা ল iসলাম ত আেলয়া খা ন পি ম বলাi গা াiল কািজ র
26695 িসরাজগ মাঃ সাi র রহমান মাঃ রিফ ল iসলাম মাছাঃ ববী খা ন ঝা েবলাi নাড়াবাড়ী কামারখ
22৯67 িসরাজগ মাঃ বাiর iসলাম মাঃ তাফা ল হক হেলনা বগম চা াiেকানা চা াiেকানা রায়গ
32672 িসরাজগ মাঃ সিলম রজা মাঃ আ ল হা ান মিরয়ম বগম জা কািলয়াৈকড় u াপাড়া
2185৯ িসরাজগ সিলম আহে দ মাঃ সাi র রহমান মাছাঃ মেনায়ারা খা ন আগিদযল u িনয়া u াপাড়া
28৯62 িসরাজগ মাঃ আিত র রহমান ত আঃ জিলল হািফজা খা ন নাদা িচনা কিরয়া u াপাড়া
29718 িসরাজগ মাঃ মাক র রহমান র মাহ দ িময়া মাছাঃ মাহ দা খা ন বতবাড়ী u াপাড়া u াপাড়া
27856 িসরাজগ মাঃ সালায়মান মাঃ iসমাiল হােসন মাছাঃ আিমরন খাষকাuিনয়া 

পি মেজাতপাড়া
খাষকাuিনয়া চৗহালী

255৯৯ িসরাজগ মাছাঃ পয়ারা আ ার মাঃ হািফজ আল আসাদ মাছাঃ হাসনা বগম u াপাড়া uদগাড়ী কাজী র
27366 িসরাজগ মাঃ নােয়ত হােসন মাঃ আ  জাফর মাছাঃ মােলকা বগম মিশ র মিশ র শাহজাদ র
27657 িসরাজগ মাঃ মিন ল iসলাম মাঃ eবাদ আলী মাছাঃ মিজরন খা ন ভাদাশ তাড়াশ তাড়াশ
27369 িসরাজগ মাঃ আিম ল iসলাম মাঃ মাজাে ল হক মাছাঃ আেমনা খা ন রতন কাি রতনকাি শাহজাদ র
27683 িসরাজগ মাঃ ব াল হােসন র মাহা দ ম ল মাছাঃ ৎ ন নসা চর রনগর গেবলাi কামারখ
23817 িসরাজগ মাঃ মজবা ল iসলাম মাঃ আ ল মা ান সরদার মাছাঃ রoশনারা বগম নলেসা া িডি চর u াপাড়া
26183 িসরাজগ রামীo রহমান িরয়াজ uি ন রােকয়া খা ন ক রী ক রীহাট শাহজাদ র
2৯৯72 িসরাজগ মাঃ iে জার iসলাম মাঃ রজাuল iসলাম মাছাঃ ফােতমা পারভীন নoয়ারগাছা u াপাড়া u াপাড়া
24166 িসরাজগ আছমা খা ন মাঃ আ ল আিজজ মাছাঃ িমনা খা ন u িনয়া u িনয়া u াপাড়া
24717 িসরাজগ পন মার কমকার নীল চ  কমকার ত আরতী রানী কমকার ঘাষগ তী u াপাড়া u াপাড়া
31224 িসরাজগ মাঃ আ ল আলীম মাঃ আ র রিশদ মাছাঃ িফয়া খা ন uিল র তাড়াশ তাড়াশ
32663 িসরাজগ মাঃ আসা ামান মীর মাঃ সাiফ uি ন মীর আি য়া খা ন পাড়েকালা শাহজাদ র শাহজাদ র
2৯147 িসরাজগ মাঃ জািকর হােসন ত হািব র রহমান মাছাঃ সেনয়ারা খা ন রিশদ র সড়াৈতল হাi 

ল
u াপাড়া

2669৯ িসরাজগ মাঃ রােশদ হাসান িমলন মাঃ রিকব u ীন শখ মাছাঃ রoশনারা খা ন মছড়ামি কপাড়া মছড়া িসরাজগ
28424 িসরাজগ আ  হাসনাত মাহা দ জাকািরয়া ত বখিতয়ার জাকী মাছাঃ হািছনা পারভীন বল ীেকালা u র 

পি ম,ধানগড়া
রায়গ

25261 িসরাজগ মাঃ শািক ল iসলাম মাঃ শিফ uি ন মাছাঃ সাম ন নাহার সয়াধানগড়া 
u রপাড়া

িসরাজগ িসরাজগ

216৯8 িসরাজগ মাঃ মাহ ল হাসান মাঃ মােজ ল iসলাম ত শাহনারা বাড়ািবল শাহজাদ র শাহজাদ র
23865 িসরাজগ মাঃ রিবuল iসলাম মাঃ তারাব আলী মাছাঃ াহার ভাটিপয়ারী ভাটিপয়ারী িসরাজগ
28683 িসরাজগ মাহ জা খা ন মাঃ আ ল স রoশন আরা বগম শাহবাজ র র ল র কামারখ
23638 িসরাজগ মাঃ iবাদত হাসাiন মাঃ আলী আকবর মাছাঃ রেমছা খা ন খামারশািনলা সল া শাহজাদ র
25919 িসরাজগ েবল আহেমদ মাঃ আজগর আলী বী বগম হাি ং-279 

িছি ক মাড়
ভাষানীেরাড িসরাজগ

27757 িসরাজগ শাহানাজ পারভীন মাঃ শাহজাহান িমঞা আয়শা িসি কা কাoয়াক u াপাড়া u াপাড়া
24532 িসরাজগ মাছাঃ বা ল জা াত মাঃ আেনায়ার হােসন মাছাঃ জাহানারা বগম চরবড় ল বড় লহাট কামারখ
25838 িসরাজগ মাঃ জন রােসল মাঃ আিমর হােসন মাছাঃ িপয়ারা খা ন ভাটিপয়ারী ভাটিপয়ারী িসরাজগ
238৯3 িসরাজগ মাঃ নজ ল iসলাম ত আিজজ হক মাছাঃ িফেরাজা বগম ঝাঐল শহীদনগর কামারখ
2৯1৯৯ িসরাজগ মাঃ িমলটন তা কদার মাঃ আ স ছালাম তা কদার মাছাঃ িমনা খা ন প চগািছ সানা খীহাট কািজ র

31932 িসরাজগ মাছাঃ রেহনা আ ার মাঃ জােহ ল হাসান মাছাঃ শফালী বগম র ল র র ল র কামারখ
26119 িসরাজগ মাঃ শামীম হােসন মাঃ হা নার রিশদ খান হািসনা খা ন চকেগািব র জগ াথ র সল া
33499 িসরাজগ মাঃ গালাম সাকলােয়ন মাঃ আ স ছালাম মাছাঃ িবu  পারভীন নলেসা া িডি চর u াপাড়া
246৯4 িসরাজগ মাঃ শাহান সরকার মাঃ আ স ছা ার সরকার মাছাঃ হা ফা বগম কানাবাড়ী শহীদনগর কামারখ
34192 িসরাজগ মাঃ আ ল লিতফ মাঃ জিহর uি ন মা া মি কজান সয়দ র ল নoহাটা শাহজাদ র
21357 িসরাজগ মাঃ িলটন আহেমদ মাঃ িগয়াস uি ন রন নছা জাতপাড়া জািমরতা শাহজাদ র
24641 িসরাজগ e আর eম তাির ল আলম মাঃ আ স সালাম মাছাঃ রিজয়া লতানা সড়াৈতল বাহ কা িসরাজগ
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

32৯99 িসরাজগ মাঃ র e eলাহী মন গাজী মাঃ কারবান আলী ল র মাছাঃ মিজনা খা ন বরiতলী কািজ র কািজ র

31222 িসরাজগ মাঃ দরi-i- দা ভ গাজী মাঃ কারবান আলী ল র মাছাঃ মিজনা খা ন বরiতলী কািজ র কািজ র

2751৯ িসরাজগ মাঃ জািমuল হাসা তঃ জয়নাল আেবদীন ম ল মাসাঃ খােদজা খা ন িছ া মািরয়াবাড়ী কািজ র

25487 িসরাজগ মাঃ আ ল মা াফ মাঃ আিমর হােসন মাছাঃ মমতাজ বগম হিররাম র তালগাছী শাহজাদ র
21৯51 িসরাজগ মাঃ িব ব হােসন মাঃ আ ল গ র িময়া মাছাঃ বগম খা ন u াডাব পারজনা শাহজাদ র
2৯347 িসরাজগ মাঃ সােহল রানা মাঃ রজাuল বারী মাছাঃ িবলিকছ আরা গাড়াবাড়ী গাড়াবাড়ী কামারখ
29695 িসরাজগ মাঃ শাহীন আ ার মাঃ শাহজাহান আলী শখ মাছাঃ শাহনাজ পারভীন কানাবাড়ী পসা বাজার কািজ র
33৯71 িসরাজগ খােলদা পারভীন আ  রায়হান ( মা া) আয়শা িসি কা নলেসা া িডি রচর u াপাড়া
32778 িসরাজগ মাঃ রায়হান আলী মাঃ শাহজাহান আলী মাছাঃ রেহনা খা ন বড় গালী গালী শাহজাদ র
23729 িসরাজগ মাঃ হায়দার আলী মাঃ সিহ ল iসলাম তা কদার মাছাঃ লতা খা ন সিলমপাড়া মঘাi কািজ র

33546 িসরাজগ মাঃ জািহ ল iসলাম মাঃ আ ল মািজ জায়দা খা ন মেহশ র তাপ হাট u াপাড়া
2৯185 িসরাজগ eস eম তােয় ল বারী সজীব মাঃ রজাuল কিরম শফালী খা ন ভায়া শাহজাদ র শাহজাদ র
274৯5 িসরাজগ মাছাঃ শাহানাজ পারভীন মাঃ হিববর রহমান মাছাঃ শাম ন নাহার খা গজাiল খা গজাiল u াপাড়া
25283 িসরাজগ মাঃ আ ল কিরম মাঃ মিতয়ার রহমান কদভা জগজীবন র নাi িড় u াপাড়া
28৯59 িসরাজগ মাঃ বিসর আহেমদ মাঃ আ ল কােদর ম ল মাছাঃ ফােতমা বগম রায়েদৗলত র রায়েদৗলত র কামারখ
32582 িসরাজগ মাঃ আ ল হা ান সরকার মাঃ িজ র সরকার মাছাঃ মিরয়ম খা ন আগিদঘল াম u িনয়া u াপাড়া
26734 িসরাজগ মাঃ রা ামান মাঃ আ র রা্ াক তা কদার মাছাঃ িলিল বগম সড়াৈতল সড়াৈতল হাi 

ল
u াপাড়া

3265৯ িসরাজগ মাঃ গালাম মা ফা মাঃ সাকায়াত হােসন মাছাঃ মােজদা খা ন দি ণপ iকপাড়া সানা ীহাট কািজ র
264৯5 িসরাজগ মাঃ আশরা ল আলম মাঃ আিমর হােসন মাছাঃ আিছয়া বগম ল ী র হাটিশরা কািজ র
32123 িসরাজগ মাঃ জা া ল নাঈম মর ম জয়নাল আেবদীন িমেসস রােকয়া বoয়া িসমলা u রপাড়া চা াiেকানা রায়গ
32394 িসরাজগ মাঃ আ র রিহম খান মাঃ আ স সালাম খান মাছাঃ র  বগম ম র বালসাবাড়ী u াপাড়া
25536 িসরাজগ মাঃ শাম ীন iিলয়াছ মাঃ আ  সিলম সরকার শফালী খা ন হাড়গাতী রিশদাবাদ রায়গ
23258 িসরাজগ মাঃ আ ল লিতফ মাঃ নিবন চ ন মাছাঃ ল িল খা ন চৗবাড়ীয়া বলৈতল eনােয়ত র
29794 িসরাজগ মাঃ আ াস আলী মাঃ সাবান মা া মািবয়া খা ন গাছা তাড়াশ তাড়াশ
26455 িসরাজগ মাঃ িসরা ল iসলাম মাঃ সানা িময়া শহর বা রকীম পাড়া চৗহালী কেলজ চৗহালী

27486 িসরাজগ ফিরদা পারভীন মাঃ আ ল আিজজ মা া মাছাঃ আেলয়া খা ন জািনরতা জািমরতা শাহজাদ র
33746 িসরাজগ মাঃ হািফ র রহমান মাঃ কারবান আলী মাছাঃ হােজরা বগম বতকাি প oে াশী u াপাড়া
27593 িসরাজগ মাছাঃ জা া ল ফরেদৗস eস eম ল আিমন মাছাঃ শাহনাজ পারভীন নাি না ম ব  জামৈতল কামারখ

33434 িসরাজগ মাঃ রাহাত হােসন মাঃ আনছার আলী িদলা বা আনছার হাসােকালা নগরডালা শাহজাদ র
2৯621 িসরাজগ মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ ছারমান াং মাছাঃ জােমনা খা ন হাম িড়য়া দািবলা তাড়াশ
27142 িসরাজগ মাঃ মােলক ম ল মাঃ আঃ মা ান ম ল মাছাঃ সােজদা বগম জেয়নবড় ল বড় লহাট কামারখ
2196৯ িসরাজগ দীপক মার পাল ত িদলীপ পাল িতভা পাল বােল াপাড়া লািহড়ীেমাহন

র
u াপাড়া

26379 িসরাজগ মাঃ িজয়াuর রহমান ত মিতয়ার রহমান মাছাঃ মিনজা বগম মিচ গাড়াবাড়ী u াপাড়া
2371৯ িসরাজগ মাঃ খােলদ মাঃ oসমান গিন মাছাঃ দেলায়ারা ফরেদৗস ধরজামৈতল বলৈতল শাহজাদ র
34444 িসরাজগ মাঃ িমজা র রহমান মাঃ আঃ গ র ম ল মাছাঃ আছমা খা ন পাটধারী বায়ািলয়া 

বাজার
u াপাড়া

34487 িসরাজগ  রনিজৎ মার বসাক  রেমশ চ  বসাক ত uষা রানী সাধাiনগর আসশড়া তাড়াশ
27৯25 িসরাজগ মাঃ রিফ ল iসলাম মাঃ আ ল হািমদ কিরদা পারভীন রতনকাি রতনকাি শাহজাদ র
318৯2 িসরাজগ মাঃ লিফকার আলী মাঃ তমেছর আলী মাছাঃ চােমলী বগম ব র হাটপা াসী রায়গ
23888 িসরাজগ মাঃ শিহ ল iসলাম মাঃ িনয়ামত মা া মাছাঃ ল িল খা ন চড়ািচ িলয়া সল া শাহজাদ র
25572 িসরাজগ মাঃ মিন ামান মাঃ আকেছদ আলী মাছাঃ মেনায়ারা বগম চালা ব  জামৈতল কামারখ

33698 িসরাজগ মাঃ মা দ রানা মাঃ আ  সাঈদ আক মাছাঃ মােজদা খা ন ম  বড়হর বড়হরবাজার u াপাড়া
23987 িসরাজগ মাঃ শoকত হােসন মাঃ আঃ মা ান সরকার মাছাঃ জ রা বগম ব শবাড়ীয়া পছরপাড়া কামারখ
27849 িসরাজগ মাঃ iমান আলী মাঃ আহসান আলী হাoয়া বগম সদয় র হলনoহাটা শাহজাদ র
26262 িসরাজগ মাঃ নজ ল iসলাম মাঃ ল র আলী মাছাঃ সািহদা খা ন ভাটিপয়ারী িসরাজগ িসরাজগ
29851 িসরাজগ বিন iয়ািমন জামাল uি ন জেবদা খা ন আংগা নাi িড় u াপাড়া
32768 িসরাজগ হািম র রহমান মাঃ আ স সালাম বগম জাহানারা খা ন বািনয়া গ তী চ রগাতী বল িচ
2৯714 িসরাজগ কায়দা আজম আমজাদ হােসন কািহ র বগম ঘা না খ নেসানাতলা u াপাড়া
23579 িসরাজগ হািব র রহমান আ ছ সা ার হািলমা খা ন রকী চৗহালী কেলজ চৗহালী

343৯4 িসরাজগ মাঃ মািনক িময়া মাঃ আ ল মা ান মাছাঃ ছােলমা খা ন বা য়া িমর য়া  চৗহালী
29617 িসরাজগ iমরান হােসন মাঃ আনসর আলী রেহনা খা ন চর সিলমাবাদ িমর রা চৗহালী
316৯4 িসরাজগ মাঃ রিফ ল iসলাম মাঃ আকতার হােসন জ রা বগম বড় ড়া বড় ড়া কামারখ
337৯6 িসরাজগ িনয়া পারভীন মাঃ সামেজল আলী িদলা বা আনছার কালী বাঘাবাড়ীঘাট শাহজাদ র
21243 িসরাজগ মাঃ u ল হােসন আক মাঃ আঃ মাতােলব আক মাছাঃ আসমা খা ন নাি না ম ব  জামৈতল কামারখ

27277 িসরাজগ মাঃ আ ল মািমন মাঃ আকতার হােসন জ রা বগম বড় ড়া বড় ড়া কামারখ
24938 িসরাজগ মo দ আহ দ মাহা দ আলী মাছাঃ নািছমা খা ন মা না খ নেসানাতলা u াপাড়া
21896 িসরাজগ মাঃ কাoছার হােসন মাঃ আ ল হািমদ মাছাঃ শাহনা বগম কাদাi বনবািড়য়া িসরাজগ
2841৯ িসরাজগ মাঃ দেলায়ার হােসন মাঃ আঃ রিহম মাছাঃ িশuলী খা ন ব ড়া বাগমারা u াপাড়া
32218 িসরাজগ মাঃ রােশ ল iসলাম মাঃ হলাল uি ন মাছাঃ আিছয়া বগম জািরলা পাড়াবাড়ী িসরাজগ
2৯8৯5 িসরাজগ মাঃ আ ল মাতােলব মাঃ আ ল হািমদ মাছাঃ হািসনা বগম কািজ রা পছরপাড়া কামারখ
3383৯ িসরাজগ মাঃ কাম ামান িশহাব মাঃ সালায়মান আলী কারীেমান নসা ন নভা াবাড়ী িসরাজগ িসরাজগ
2252৯ িসরাজগ মাঃ জািকর হােসন মাহা দ আলী মাছাঃ জােমলা খা ন ভাটিপয়ারী ভাটিপয়ারী িসরাজগ
253৯2 িসরাজগ মাঃ িসরা ল iসলাম মাঃ আ ল হািলম শফালী ভ েকাল প ে াশী u াপাড়া
32392 িসরাজগ মাঃ মা র রিশদ মাঃ আ ল লিতফ মাছাঃ আিছয়া খা ন রাধববাড়ীয়া ব াকা ী u াপাড়া
21439 িসরাজগ মাঃ সািমuল iসলাম মাঃ আ ল কােশম সরকার মাছাঃ িশিরনা বগম মেহশ র তাপ হাট u াপাড়া
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

2৯383 িসরাজগ মাঃ u ল হােসন খান মাঃ শাম ল হক খান মাছাঃ মােমনা খা ন ভায়ধানগড়া 
u রপাড়া

িসরাজগ িসরাজগ

2132৯ িসরাজগ মাঃ বলাল হােসন মাঃ সানাu া মাছাঃ রাজফা খা ন চরবড় ল বড় লহাট কামারখ
31173 িসরাজগ মাঃ সিলম রজা মাঃ আেনায়ার হােসন মাছাঃ সিলনা নয়চালা ব  জামৈতল কামারখ

2476৯ িসরাজগ মাঃ oয়ািলu ামান মাঃ আ ল কালাম আজাদ মাছাঃ িফয়া খা ন াম র u াপাড়া u াপাড়া
26127 িসরাজগ মাঃ হািব র রহমান মাঃ ছিলম uি ন মাছাঃ রিজয়া খা ন u র আেলাকিদয়া বাগবাটী িসরাজগ
263৯5 িসরাজগ ত মার িনিখল চ aিনতা রানী চকেচৗিবলা চৗিবলা বাজার u াপাড়া

31139 িসরাজগ মাঃ িশহাব uি ন মাঃ বিদu ামান সােনকা বগম চকশাহবাজ র ব  জামৈতল কামারখ

28৯৯8 িসরাজগ মাছাঃ মিনজা খা ন মাঃ কাম ামান মাছাঃ রিহমা বগম ক য়াজানী খাষকাuিনয়া কাuিলয়া
2৯29৯ িসরাজগ মাঃ কাম ামান মাঃ আঃ রuফ মাছাঃ কিহ র বগম ক য়াজানী খাষকাuিনয়া চৗহালী
22697 িসরাজগ মাঃ বা ল হােসন মাঃ আ  ব ার মাছাঃ আসমা বগম িনয়ামত র ব লী িসরাজগ
34437 িসরাজগ মাঃ িফেরাজ আলী মাঃ জেহর আলী মাছাঃ ল িল পারভীন সা ান ভায়াট তাড়াশ
28626 িসরাজগ মাঃ আ ল কালাম আজাদ ত ঘাতা শখ মাছাঃ শাি ্ম খা ন পসা িসরাজগ িসরাজগ
34413 িসরাজগ মাঃ মিশuর রহমান eম. রজাuল iসলাম মাছাঃ ফােতমা পারভীন নoয়ারগাছা u াপাড়া িসরাজগ
2276৯ িসরাজগ মাঃ রা  আহেমদ মাঃ আ ল বারী শখ মাঃ রািজনা বগম কানাবাড়ী পাiকমা কামারখ
2৯81৯ িসরাজগ মাঃ মােশ র রহমান eস eম আমজাদ হােসন মাছাঃ মিনজা বগম খামরপাiকশা পাiকশা িসরাজগ
28৯68 িসরাজগ ক eম মা ািফ র রহমান ক eম মাহ বuল হক িহরণ নাহার তা য়া রিশদাবাদ সল া
2696৯ িসরাজগ মাছাঃ ফােতমা জ জা রা মাঃ শাহ কামাল মাছাঃ সািহদা খা ন শাহীেকানা প oে াশী u াপাড়া
2263৯ িসরাজগ মাঃ আলহাজ হােসন মাঃ ফিরদ িময়া মাছাঃ আলতা খা ন চরেজ কনালা সা না বল িচ
21957 িসরাজগ মাঃ আির ল iসলাম মাঃ আলছার আলী মাছাঃ আ ফা বগম রায় রা িসরাজগ িসরাজগ
26124 িসরাজগ eস eম শিফ ল iসলাম মাঃ আব ল oয়ােহদ রােবয়া বগম চর লাiল বড় নাiল শাহজাদ র
28৯13 িসরাজগ মাঃ আ  িফয়ান মাঃ শিফ ল আেলাম িফয়া খা ন বড়ল ী র প oে াশী u াপাড়া
23473 িসরাজগ শহীদ হাসান মাঃ সােদক হােসন মাছাঃ রাiয়া বগম ড়কা রকা সল া
22373 িসরাজগ জািকর হােসন ত oসমান গিন জিরনা বদিলপাড়া বড়মাঝদি ণা তাড়াশ

24541 িসরাজগ   মার ম ল  ব েদব চ  ম ল  মিত আ রী রানী চরহাম িড়য়া নােদা সয়দ র তাড়াশ

31733 িসরাজগ ক eম মেহদী iসলাম ক eম আির ল iসলাম ক eম িমনা iসলাম নoয়ারগাছা u াপাড়া u াপাড়া
215৯4 িসরাজগ মাঃ আসা ্ ামান মাঃ মগরব আলী মাছাঃ আেলয়া খা ন িসংহগাতী u াপাড়া u াপাড়া
31716 িসরাজগ মাঃ িসরা ল iসলাম মাঃ রজব আলী জ রা খা ন ক রী ব রীহাট শাহজাদ র
21345 িসরাজগ মাঃ সেরায়ার হােসন মাঃ নজ ল iসলাম মাছাঃ আছমা খা ন নoয়ারগাছা u াপাড়া u াপাড়া
28518 িসরাজগ মাঃ আল আিমন মাঃ আব স সামাদ তা কদার মাছাঃ িফয়া বগম কালীবাড়ী িসরাজগ িসরাজগ

32৯84 িসরাজগ মাঃ iমরান হাসাiন মাঃ আব ল গিন মাছাঃ রনাহার খা ন প সার য়া পাড়াবাড়ী িসরাজগ
29616 িসরাজগ দীপক মার শমা মংলা চ  শীল জাৎসনা রানী কানাবাড়ী শহীদনগর কামারখ
3116৯ িসরাজগ মাঃ রজাuল কিরম মাঃ আজমত আলী মাছাঃ যােয়দা খা ন বাঘাবাড়ী বাঘাবাড়ী শাহজাদ র
241৯৯ িসরাজগ মাঃ আ ল জাববার মাঃ মনেছর আলী মাছাঃ সানাবান বগম রবড়বািড়য়া কািলদাসগাতী িসরাজগ

2623৯ িসরাজগ মাঃ মিন ামান মাঃ আব ল সা ার শখ মাছাঃ ল িল রােবয়া বাগবাড়ী শহীদনগর কামারখ
32711 িসরাজগ মাঃ সালাuি ন িময়া মাঃ আ ল মা ান মাছাঃ সিলনা পারভীন ছাটমহারাজ র পারজনা শাহজাদ র
2৯926 িসরাজগ মাঃ আিম ল iসলাম মাঃ আব ল সা ার মাছাঃ াহার দি ণপাড়া 

ভরেমাহনী
চরেবড়া িসরাজগ

26৯98 িসরাজগ মাছাঃ মেনায়ারা খা ন মাঃ আিম ল iসলাম মাছাঃ াহার খা ন দি ণপাড়া 
ভরেমাহনী

চরেবড়া সল া

3294৯ িসরাজগ মাঃ মা ন িসরাজ মাঃ চ দ িময়া রােকয়া বগম কাদালীয়া চৗহালী কেলজ চৗহালী

23777 িসরাজগ মাঃ সাi াহ মান র মাঃ রহমত u াহ মাছাঃ মােলকা খা ন বড়মহারাজ র পারজনা শাহজাদ র
34368 িসরাজগ মাঃ হাসান আলী ত আ ল কােদর িময়া মাছাঃ শিহেতান নছা চরকাদাi ফলতলা শাহজাদ র
23447 িসরাজগ মাঃ মেহদী জামান খান মাঃ র আজম খান মাছাঃ িদি  খানম নoয়ারগাছা u াপাড়া u াপাড়া
21641 িসরাজগ মাঃ ময় ল iসলাম ত জালাল uি ন মাছাঃ সীমা খা ন বাগাবাড়ী 

পি মপাড়
বাঘাবাড়ীহাট শাহজাদ র

31399 িসরাজগ মাঃ িবজয় মাহ দ মাঃ গালাম মা ফা মাছাঃ জাহানারা খা ন গা াiল নয়াপাড়া বরiতলা কািজ র
21812 িসরাজগ মাঃ র আলম মাঃ আ র রহমান মাছাঃ আয়শা খা ন eকডালা eকডালা িসরাজগ
22151 িসরাজগ মাঃ আশরা ল iসলাম মাঃ iu ফ আলী মাছাঃ আিছয়া বগম চালা ব  জামৈতল কামারখ

29272 িসরাজগ মাঃ রািজuল eহসান আলতাফ হােসন রিহমা বগম চরৈশলাবাড়ী খাকশাবাড়ী িসরাজগ
21৯27 িসরাজগ মাঃ সিলম রজা মাঃ হযরত আলী মাছাঃ ছিলনা খা ন িশ ল দাiড় িশ ল দাiড় কািজ র
24611 িসরাজগ মাঃ হািফ র রহমান মাঃ শাম ল হক হািমদা িবিব দশী াম বড়মাঝদি ণা তাড়াশ

2৯42৯ িসরাজগ মাঃ আহসান হাবীব মাঃ আফছার আলী মাছাঃ আিমনা বগম শাহীেকানা প ে াশী u াপাড়া
2৯251 িসরাজগ মাঃ মা দ রানা মাঃ মাকাে স ামািনক আিছয়া খা ন তাড়াশ তাড়াশ তাড়াশ
34189 িসরাজগ মাঃ রােসল সরকার মাঃ ম াজ আলী সরকার মাছাঃ রিহমা খা ন বয়ড়াবাড়ী বল িচ বল িচ
23786 িসরাজগ মাঃ iকবাল হােসন মাঃ আিমর হােসন জাহানারা খা ন বেদ য়া u াপাড়া িসরাজগ
27851 িসরাজগ মাঃ আ ল হািলম মাঃ আমজাদ হােসন লাiলী বগম তাড়াশ তাড়াশ তাড়াশ
29৯36 িসরাজগ মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ আব ল হািকম মমতাজ বগম শরখালী শাহজাদ র শাহজাদ র
23৯৯9 িসরাজগ মাঃ আিম ল iসলাম মাঃ আিজ ল শখ মাছাঃ িফেরাজা খা ন কানগাতী বাগবাটী িসরাজগ
27478 িসরাজগ মাঃ আিম ল iসলাম মাঃ দেলায়ার হােসন মাছাঃ লজান খা ন পি ম মেহশ র তাপ হাট u াপাড়া
25৯৯9 িসরাজগ মাঃ রািশ ল iসলাম মাঃ আ স ছামাদ মাছাঃ রoশনারা খা ন মেহশ র তাপ হাট u াপাড়া
32633 িসরাজগ মাঃ খাকন িময়া মাঃ সাi র রহমান মাছাঃ ছিব পারভীন দবী র দািবলা তাড়াশ
31743 িসরাজগ েলখা জিল মাঃ শিফ ল iসলাম মাছাঃ আিমনা বগম বতবাড়ী u াপাড়া u াপাড়া
31361 িসরাজগ মাহা দ আলী মাঃ আ ল হাi মাছাঃ a ফা বগম র গ তী ব লী িসরাজগ
33932 িসরাজগ মাঃ মাহ ল হাসান মাঃ মিন ামান মাছাঃ ফিরদা iয়াসিমন বা কা বা কা িসরাজগ
31594 িসরাজগ মাছাঃ হাসেন আরা  eম আ  আল তৗিহদ মাছাঃ শািফয়া বগম মা ম র ন নপাড়া িসরাজগ
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

22993 িসরাজগ মাঃ খােলদ মাশারফ মাঃ আব স ছালাম মাছাঃ খািদজা খা ন ফিলয়া িণমাগ তী u াপাড়া
2৯৯35 িসরাজগ মাছাঃ ফারজানা সরকার eস eম গালাম কবীর মাছাঃ জ রা কবীর ম ম র িসরাজগ িসরাজগ
27658 িসরাজগ মাঃ শামীম রজা মাঃ মক ল মাছাঃ আেলফা খা ন u ান মoয়ােখালা খাসরাজবাড়ী কািজ র

33443 িসরাজগ মাঃ মাহ ল আলম মাঃ আব ল খােলক কািহ র খা ন পািড়ল গা া বাজার তাড়াশ
32869 িসরাজগ মাঃ ল আিমন মাঃ আ র রহমান পসা খা ন প চগািছ সানা খী কািজ র
2271৯ িসরাজগ মাঃ আিম ল iসলাম ত মাঃ আ ার সরদার মাছাঃ oেজদা খা ন ৈব মিরচ বাগমাড়া u াপাড়া
21546 িসরাজগ মাঃ িশ ল হাসাiন মাঃ আজমত আলী আকিলমা খা ন বামন াম (িশব র) u াপাড়া u াপাড়া

21725 িসরাজগ মাঃ ল iসলাম মাঃ নােয়ব আলী মাছাঃ ছবা ন বগম লেকাচা িসরাজগ িসরাজগ
32283 িসরাজগ মাঃ iনজামাম uল iসেতনান খা ত  iমদা ল হক খান মাছাঃ মেনায়ারা খা ন মছড়া মি ক পাড়া মছড়া িসরাজগ

3137৯ িসরাজগ মাঃ আিশ ামান মাঃ নািজম uি ন মাছাঃ আেনায়ারা খা ন রিন াম ন ন পাড়া িসরাজগ িসরাজগ

23914 িসরাজগ মাঃ রাক ামান মাঃ আলী আকবর িপয়া বগম চৗবাড়ীয়া নাি য়া 
কামািলয়া

কামারখ

214৯6 িসরাজগ মাঃ সােহল রানা মাঃ মাক ল হােসন মাছাঃ রােয়বা খা ন িপড়ারচর িরয়া বড়া বল িচ
32৯98 িসরাজগ মাঃ aিহ ল iসলাম মাঃ আব ল হািমদ মাছাঃ জাসনা খা ন খাষসাত বািড়য়া খাষসাতবািড়য়া শাহজাদ র

28171 িসরাজগ মাঃ আ ল কােদর মাঃ আ ল মিজদ জািমলা খা ন কয়ড়া সরাতলা কয়ড়া বাজার u াপাড়া
2846৯ িসরাজগ মাঃ তাহা ত হােসন মাঃ ময় ল হক ামািনক মাছাঃ ভা  বগম গাড়াদহ গাড়াদহ শাহজাদ র
2৯3৯9 িসরাজগ মাঃ িফেরা ামান মাঃ আ ার হােসন মাছাঃ িফেরাজা বগম গাছা তাড়াশ তাড়াশ
22542 িসরাজগ মাঃ হাসান আলী মাঃ ল iসলাম মাছাঃ রিহমা বগম নারাি য়া ভ াবাড়ী িসরাজগ
25৯51 িসরাজগ মাঃ মা দ রানা মাঃ আ  সাঈদ আক মাঃ মােজদা খা ন বড়হর বড়হর িসরাজগ
28351 িসরাজগ মাঃ ল দা মাঃ আব ল মিতন রজাহান খা ন ম েম য়ানী ক াণ র বল িচ
25389 িসরাজগ মাঃ আল আিমন মাঃ মহর আলী মাছাঃ শাম ননাহার বগম পারেদারতা িনি র কািজ র
29919 িসরাজগ মাঃ রািক ল হাসান মাঃ আ র রহমান মাছাঃ রােহলা বগম িদয়ারৈব নাথ িশয়ালেকাল িসরাজগ
28৯23 িসরাজগ মাঃ িলখন মাঃ আ র রা াক মাছাঃ জাহানারা বগম ভাটিপয়ারী ভাটিপয়ারী িসরাজগ
24381 িসরাজগ মাঃ আির ল iসলাম িহেমল মাঃ আ ল আিজজ সরকার মাছাঃ মিজনা বগম তাড়াশ তাড়াশ িসরাজগ
2৯362 িসরাজগ মাঃ জািকর সাiন মাঃ সালায়মান সাiন জােহদা বগম চর ড়া বড় ড়া কামারখ
218৯5 িসরাজগ মাঃ সােহল রানা মাঃ আ ার হােসন মাছাঃ মেনায়ারা বগম চালা u াপাড়া u াপাড়া
33961 িসরাজগ তাসিময়া আক  তমা মাঃ রiচ u ীন তাহিমনা বগম ম পাড়াভরেমাহনী সলংগা রায়গ

2৯735 িসরাজগ মাঃ মজ  িময়া মাঃ জয়নাল আেবদীন মাছাঃ মেনায়ারা খা ন বিড়েপাটল বিড়েপাটল কািজ র
33872 িসরাজগ মাঃ আরাফাত হােসন মাঃ আশরাফ হােসন মাছাঃ হাসেনয়ারা বগম ব লী ব লী িসরাজগ
28121 িসরাজগ মাঃ িদদা ল কিবর মাঃ বাহা র আলী iয়া খািদজা বগম নাি না কামািলয়া নাি না 

কামািলয়া
কামারখ

31281 িসরাজগ মাঃ র হােসন মাঃ আসমত আলী মাছাঃ েরান বগম নগরডালা নগরডালা শাহজাদ র
312৯8 িসরাজগ মাঃ আ াহ আল মা ন মাঃ আ ল হািমদ শাম াহার খা ন রিহম র িশয়ালেকাল িসরাজগ
32593 িসরাজগ মাঃ কামাল হােসন মাঃ কায়েকাবাদ হােসন মাছাঃ রােকয়া খা ন খরখিড়য়া লা য়ামািঝড়া তাড়াশ

23135 িসরাজগ মাঃ মা দ রানা মাঃ আঃ হািমদ াং মাছাঃ মেনায়ারা খা ন iল iল তাড়াশ
32551 িসরাজগ মাঃ হাসান আলী মাঃ িগয়াস uি ন মাছাঃ হািছনা বা হেলদী গাড়াদহ বাজার শাহজাদ র

2352৯ িসরাজগ মাঃ নািসর uি ন ত বাহাজ uি ন িফেরাজা বগম চরবড় ল বড় লহাট কামারখ
29885 িসরাজগ মাঃ মাহ ব হােসন মাঃ গালাম মা ফা সরকার রজাহান বগম কািজ রা পছরপাড়া কামারখ

26421 িসরাজগ মাঃ জািকর হােসন মাহা দ আলী আক মাছাঃ আেনায়ারা খা ন মা য়াকাি কািজ র কািজ র
33247 িসরাজগ মাঃ িফেরাজ মাহ দ মাঃ আঃ আিজজ সখ হািশয়া খা ন ন মী ব লী িসরাজগ
24518 িসরাজগ মাঃ আজম খ ন মাঃ আ র রশীদ খান মাছাঃ আছমা বগম বাজারভ ঘাট বাজারহাট কামারখ
2৯549 িসরাজগ মাঃ মিম ল iসলাম মাঃ আঃ সামাদ ছািবয়া খা ন দ কা ী নাগর র চৗহালী
24411 িসরাজগ মাঃ মা দ রানা মাঃ আরেশদ আলী মাছাঃ মােজদা খা ন মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ িসরাজগ
33579 িসরাজগ মাঃ কাoসার আজম মাঃ রিফ ল iসলাম কাম াহার সল া সলংগা রায়গ
26৯78 িসরাজগ মাঃ তািনম িময়া মাঃ আব ল মিমন তাহিমনা খা ন বড়ীেপাটল কািজ র কািজ র
27698 িসরাজগ মাঃ হাসান আলী ত জাম ম ল ত সিখনা বগম কেয়লগ তী র ল র কামারখ
32333 িসরাজগ মাঃ আশরা ল iসলাম মাঃ কারবান আলী মাছাঃ শফালী খা ন কা িড়য়া পারজনা শাহজাদ র
21545 িসরাজগ মাঃ আ ল মােলক মাঃ িলয়াকত আলী আেলয়া বগম িদয়ার ব  জামৈতল কামারখ

31652 িসরাজগ মাঃ সালায়মান হােসন মাঃ ব াল সরকার মাছাঃ শফালী বগম র ল র র ল র কামারখ
3417৯ িসরাজগ মাঃ রােশ ল iসলাম ত আ  তােহর মাছাঃ মিরয়ম খা ন বাচড়া পারজনা শাহজাদ র
29275 িসরাজগ মাঃ স জ আলী ত জিহর uি ন মাছাঃ মােলকা খা ন িব াদাiড় বাঘাবাড়ী শাহজাদ র
2৯৯11 িসরাজগ মাঃ ফজ ল হক ত আ ল মােলক মাছাঃ আকিলমা বoয়া ড়িপ ল বড়নাঝদি না তাড়াশ

33542 িসরাজগ মাঃ মাহ র রহমান মাঃ আ র রা াক মাছাঃ মােলকা বগম আদাচাকী আদাচাকী বল িচ
33953 িসরাজগ মাঃ আিম ল iসলাম মাঃ ব ল মাছাঃ আিজনারা খা ন িরয়া িরয়া বড়া বল িচ
33762 িসরাজগ মাঃ মিহuি ন মাঃ মা ার হােসন মেনায়ারা বগম হলিদঘর গাড়াদহ শাহজাদ র
22৯4৯ িসরাজগ মাঃ মেনায়া ল iসলাম মাঃ আলী আ াফ মাসাঃ মেনায়ারা বগম শাহাটা িসরাজগ িসরাজগ
28652 িসরাজগ মাঃ রিফ ল iসলাম মাঃ মিনর uি ন মাছাঃ িবয়া খা ন ধলেডাব বাগবাটী িসরাজগ
22539 িসরাজগ মাঃ রজাuল কিরম মাঃ নজ ল iসলাম িফয়া বগম রানেবড়া চরেবড়া u াপাড়া
22783 িসরাজগ মাঃ জন ম ল মাঃ আ ল গিন ম ল মাছাঃ সিলনা বগম িদয়ার ব  জামৈতল কামারখ

28763 িসরাজগ বাশ চ  মাহােতা িবধান চ  মাহােতা লমিন রানী মাহােতা বায়াiল িনমগাছী তাড়াশ
26673 িসরাজগ মাঃ সিম ল iসলাম ত ঝ  সখ মাছাঃ রoশনারা বগম চৗ য়ার নাি রা 

কামািলয়া
কামারখ

34162 িসরাজগ মাঃ দেলায়ার হােসন মাঃ আফছার আলী মাছাঃ ফা খা ন িঝিনড়া u াপাড়া u াপাড়া
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

29111 িসরাজগ মাছাঃ সাথী পারভীন eস eম আমানu াহ কায়ছার আন য়ারা বগম বাড়ািবল শাহজাদ র শাহজাদ র

23322 িসরাজগ u ল মার রাজ বংশী মহােদব রাজ বংশী স া রনী রাজ বংশী ামপা াশী িদয়া রায়গ
23722 িসরাজগ মাঃ মারেশদ আলম মাঃ আলী হােসন তা কদার মাছাঃ মিরয়ম বগম চরক ানী কািলয়াহির র িসরাজগ

31275 িসরাজগ সালমা খা ন আ র রা াক হােজরা বগম চরেপারজনা পারজনা শাহজাদ র
32৯66 িসরাজগ মাছাঃ রােবয়া বসরী মাঃ িবজয় মাহ দ লাiলী পারভীন গা াiল নয়াপাড়া বরiতলা কািজ র
28788 িসরাজগ মাঃ নােয়ব আলী মাঃ iসহাক আলী ত মেনায়ারা খা ন বাড়ািবল শাহজাদ র শাহজাদ র
26246 িসরাজগ মাঃ জািহ ল iসলাম ত মিজবর রহমান মাছাঃ ছ রা হাটিশরা কািজ র কািজ র
22৯32 িসরাজগ ত মার ন রাম  ন ি  রানী ন িনমগািছ িনমগাছী রায়গ
29757 িসরাজগ মাঃ সাহাব uি ন মাঃ রিহজ uি ন খা কার মাছাঃ খােলদা খা ন ভoয়ামারা ভoয়ামারা িসরাজগ
225৯2 িসরাজগ মাঃ শামীম রজা মাঃ আ ল কিরম মাছাঃ িফয়া বগম িরয়া কেয়লগ তী িসরাজগ
2688৯ িসরাজগ মাঃ বারহান uি ন মাঃ র মা ার মাছাঃ ছােলহা পারপািচন ভাটিপয়ারী িসরাজগ
24914 িসরাজগ মাঃ রা  আহেমদ মাঃ িজ াহ আলী শখ মাছাঃ আন য়ারা বগম খামারবড় ল বড় লহাট কামারখ
21842 িসরাজগ মাঃ তাির ল iসলাম মাঃ আ ল খােলক মাছাঃ খােলদা খা ন মেনাহর র বা হ স তাড়াশ
31375 িসরাজগ মাঃ আির ল iসলাম মাঃ আ স সা ার সখ মাছাঃ আেলয়া বগম বাগবাড়ী শহীদনগর কামারখ
24655 িসরাজগ মাঃ iসমাiল হােসন ত আ ল হােসন মাছাঃ রােবয়া খা ন পারপািচল ভাটিপয়ারী িসরাজগ
25975 িসরাজগ মাঃ রিবuল আলম মাঃ ফির ল iসলাম মাছাঃ সেনয়ারা খা ন চরপানাগাড়ী িনি র কািজ র
22৯47 িসরাজগ মাঃ আিম ল iসলাম ত আজম আলী মাছাঃ সাহারা ভা মালীপাড়া মা য়ামািলপা

ড়া
তাড়াশ

25878 িসরাজগ মাঃ রজাuল কিরম ত আদম আলী আক মাছাঃ জ রা খা ন ঘা না খ নেসানাতলা u াপাড়া
28৯46 িসরাজগ মাঃ হাসান আলী মাঃ শরী ল iসলাম মািবয়া বগম ব লী ব লী িসরাজগ
25527 িসরাজগ কাজী মেহদী হাসান কাজী আমজাদ  হােসন মাছাঃ জাহানারা খা ন শলী শলীবাজার সল া
2৯648 িসরাজগ মাঃ আিম ল iসলাম মাঃ কােদর মাছাঃ আিমনা খা ন জিজরা িনি ত র কািজ র
23842 িসরাজগ মাছাঃ নাসিরন লতানা মাঃ আ  ছা মাসাঃ িফয়া খা ন শাহীেকালা প ে াশী u াপাড়া
28613 িসরাজগ মাছাঃ আলপনা খা ন মাঃ আ ল জিলল শখ মাছাঃ ফিরদা বগম বাগবাড়ী শহীদনগর কামারখ
27686 িসরাজগ মাঃ শাহজা ল আল আিমন ত হািফ র রহমান মাছাঃ শামীমা নাগ স ছিড়য়া িশকারu র 

পাড়া
হা স ল 
u াপাড়া

25883 িসরাজগ মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ আছমত আলী র কা খা ন মাজনাবাড়ী মািরয়াবাড়ী কািজ র
28337 িসরাজগ মাঃ আ াহ মাঃ খয় ামান মাছাঃ আয়েনছা িদয়ারপ চালী হাটবয়রা িসরাজগ
2৯896 িসরাজগ মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ আঃ জিলল সখ মাছাঃ জাহানারা বগম চকিমরা খার বাগবাটী িসরাজগ
2879৯ িসরাজগ মাঃ আিত র রহমান মাঃ আ ল খােলক মা া মাছাঃ নাজমা বগম আদাচাকী আদাচাকী বল িচ
25973 িসরাজগ মাঃ আিম ল iসলাম ত ল iসলাম সরকার রিমছা বগম মিনর র ব াকা ী u াপাড়া
27173 িসরাজগ মাঃ শাহীন পারেভজ মাঃ সেক ার আলী মাছাঃ মিদনা খা ন ন ন চয়রা বাগাবাড়ী শাহজাদ র
292৯5 িসরাজগ মাঃ িগয়াস uি ন মাঃ শাহজাহান সরকার মাছাঃ জাবায়দা বগম লকাি বলৈতল শাহজাদ র
22784 িসরাজগ a ান জ ািত মনমন সরকার লতারানী সরকার গাপাল র চৗবাড়ী কামারখ
29295 িসরাজগ মাজাে ল হক জামাত আলী িলিল খা ন ধীত র সানাতনী শাহজাদ র
29864 িসরাজগ মাঃ আ ল মািমন মাঃ আমজাদ হােসন মাছাঃ মেনায়ারা খা ন দ খা য়া u িনয়া u াপাড়া
25823 িসরাজগ মাঃ মািমন হাসাiন মাঃ আকমল হাসাiন িমনা পারভীন মাহ দ র 

u রপাড়া
িসরাজগ িসরাজগ

2৯785 িসরাজগ মাঃ তাির ল iসলাম মাঃ iসমাiল শখ আিছয়া খা ন ন মী ব লী িসরাজগ
313৯2 িসরাজগ মাঃ সাi ল iসলাম মাঃ আলী আকবর ভা  খা ন চৗবাড়ীয়া িমর য়া চৗহালী
21457 িসরাজগ গৗর  সরকার িচ ম ন সরকার আেলা রানী সরকার গাছা তাড়াশ তাড়াশ
299৯2 িসরাজগ মাছাঃ কাম াহার মাঃ aন র আলী িময়া মাছাঃ শাম াহার বগম স না স না বল িচ
32233 িসরাজগ মাঃ নজ ল iসলাম মাঃ শাহজাহান আলী মাছাঃ রoশন আরা বগম খাকশাবাড়ী িসরাজগ িসরাজগ
24451 িসরাজগ মাঃ গালাম রা ী মাঃ গালাম ছােরায়ার রিতজা খা ন কািজ রা পছরপাড়া কামারখ
22655 িসরাজগ মাঃ রািক ল বাসার মাঃ রিজম মা া রা বাঘাবাড়ী বাঘাবাড়ীঘাট শাহজাদ র
31661 িসরাজগ মাঃ ফািতন মাহতাব মাঃ আ ল হািকম eস eম ছােরায়ার েকালা u াপাড়া u াপাড়া
22699 িসরাজগ মাঃ মিন ামান মাঃ iয়ািছন আলী আক মাছাঃ শািহদা খা ন কািলয়াৈকড় কািলয়াৈকড় u াপাড়া
32254 িসরাজগ মাঃ ত  রায়হান মাঃ শাজাহান আলী iয়া মাছাঃ রাহলা বগম নাি না কামািলয়া নাি না 

কামািলয়া
কামারখ

22263 িসরাজগ মাঃ আ ল মািমন মাঃ আ  হােসন মাছাঃ িবজলী খা ন নলিছয়া সােহবগ রায়গ
34349 িসরাজগ মাঃ মিন ল iসলাম মাঃ খি র রহমান মাছাঃ মেনায়ারা বগম কদমতলী তামাi বল িচ
26218 িসরাজগ মাঃ সালাহ u ীন মাঃ আ ল হািমদ মাছাঃ সিলনা বগম খা িশয়ালেকাল িশয়ালেকাল িসরাজগ
26548 িসরাজগ মাঃ জািহ ল iসলাম মাঃ আ স সালাম সরকার মাছাঃ র া খা ন খাজাখালী মাড়দহ u াপাড়া
341৯3 িসরাজগ শির াহার মাঃ িরয়াজ uি ন রoশন আরা রায় র রায় র িসরাজগ
281৯4 িসরাজগ মাঃ আমজাদ হােসন মাঃ আকতার হােসন মাছাঃ আসমা খা ন পাথািলয়াপাড়া ক রীহাট শাহজাদ র
22৯42 িসরাজগ মাঃ রানা আহেমদ মাঃ জয়নাল আেবদীন মাছাঃ মােজদা বগম িমেরর দuল ড়া হাটপা াসী রায়গ
33326 িসরাজগ মাঃ aিসম uি ন ত eজাব আলী সরকার মাছাঃ রৗফা বগম িনমগািছ িনমগািছ রায়গ
2৯634 িসরাজগ জাকািরয়া iসলাম মাঃ সাহরাব আলী মাছাঃ ল লী খা ন িবয়াড়াচরপাড়া িবয়াড়া কািজ র
26493 িসরাজগ মাঃ বা  সখ মাঃ আ স ছালাম মাছাঃ জয়নব বগম চরেখাকশাবাড়ী খাকশাবাড়ী িসরাজগ
28541 িসরাজগ ামল মার মাহােতা ােনশ চ  মাহােতা িফিনয়া রানী বায়াiল িনমগািছ তাড়াশ
24247 িসরাজগ মাঃ আিশ ামান মাঃ আ ল হােশম মাছাঃ াহার নাি না কামািলয়া নাি না 

কামািলয়া
কামারখ

33946 িসরাজগ মাঃ iমিতয়াজ uি ন মাঃ মিজদ মাছাঃ শাহানা খা ন জয়নগর শাহানগাছা িসরাজগ
3129৯ িসরাজগ মাঃ আেপল মাহ দ মাঃ গালাম মা ফা মাছাঃ মমতাজ বগম ভড়ােখালা দoয়ান 

তার য়া
শাহজাদ র

33958 িসরাজগ মাঃ রাi ল iসলাম রিবন মাঃ শoকত আলী মাছাঃ িবয়া খা ন না য়ারপাড়া না য়াপাড়া কািজ র
27994 িসরাজগ মাঃ জলহক হােসন মাঃ আঃ রিশদ মাছাঃ রিহমা খা ন লধরী পাতািজয়া শাহজাদ র
32863 িসরাজগ মাঃ মেহদী হাসান মাঃ আকতার হােসন খান মাছাঃ আি য়া খা ন র সা কািলদাসগাতী িসরাজগ

324৯৯ িসরাজগ মাঃ িরয়াদ আহে দ মাঃ আব ল সামাদ মাছাঃ চায়না খা ন আিমন র চরাছানগাছা িসরাজগ
27193 িসরাজগ মাঃ আ ল হািলম মাঃ আ স ছালাম মাছাঃ হািলমা বগম চরবড় ল বড় লহাট কামারখ
29347 িসরাজগ মাছাঃ কাকলী খানম ত আঃ কিরম শাহীদা সরকারপাড়া কািলয়াহির র িসরাজগ

2731৯ িসরাজগ মাঃ জ ল iসলাম মাঃ আ র রিশদ মাসাঃ জাহানারা বগম রতনকাি নগরডালা শাহজাদ র

Page 20 of 46



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

Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

24৯57 িসরাজগ মাঃ iয়ািছন আলী মাঃ ম  িময়া মাছাঃ মিজনা বগম চালা ব  জামৈতল কামারখ

2৯597 িসরাজগ মাঃ মিন ল iসলাম মাঃ গালাম হােসন রােকয়া ি ভ ঘাট গেবলাi কামারখ
22712 িসরাজগ মাঃ আ ল লিতফ মাঃ মক ল হােসন মাছাঃ তাহিমনা বগম নoগ শিরফাবাদ তাড়াশ
22142 িসরাজগ মাঃ জিসম রহমান মাঃ সােরায়ার হােসন মাছাঃ জাহানারা বগম কলগয়লা িসরাজগ িসরাজগ
22771 িসরাজগ মাখেল র রহমান মাঃ আব ল মা ান তা কদার নাজমা খা ন িসংড়া বায়ািলয়া u াপাড়া

27432 িসরাজগ aলকা  চ  বমন মিলন চ  বমন পা রানী শহিরয়ার র চৗিবলা বাজার u াপাড়া

27664 িসরাজগ মাঃ শিফ ল iসলাম মাঃ সালায়মান আক সিকনা বগম দাস র সােহবগ রায়গ
31697 িসরাজগ নাiচ আ ার মাঃ শাহজাহান আলী 

তা কদার
িরনা খা ন পলাশবাড়ী কািজ র কািজ র

24669 িসরাজগ মাঃ চ ন িময়া মাঃ আেহজ আলী চােমলী খা ন চ েকানা িসরাজগ িসরাজগ
276৯2 িসরাজগ মাঃ রিবuল iসলাম মাঃ iসমাiল ামািণক মাসাঃ আসমা খা ন দিড়পাড়া u াপাড়া u াপাড়া
22398 িসরাজগ মাঃ সােহল রানা ত আেবদ আলী মাছাঃ বােনছা বগম গাছা তাড়াশ তাড়াশ
31239 িসরাজগ মাঃ রo ল হক মাঃ হািব াহ িসি কী মাছাঃ রoশনারা বগম চরেখাকশাবাড়ী খাকশাবাড়ী িসরাজগ
25762 িসরাজগ মাঃ বলাল হােসন মাঃ হািব র রহমান িফয়া বগম ঘাড়াচরা লেকাচা িসরাজগ
222৯1 িসরাজগ মাঃ িলিলন কামাল মাঃ আ  সামা বগম মিরয়ম নoৈকত িড ীরচর u াপাড়া
29643 িসরাজগ আ ল আিলম ত আ ল আিজজ সরকার মাছাঃ আলতা বা িড ীেদাতরা িনি ত র কািজ র
32327 িসরাজগ রানা তা কদার মাঃ হািফ র রহমান ত িফয়া হািফজ মা ম র 

দি ণপাড়া
িসরাজগ িসরাজগ

2331৯ িসরাজগ মাঃ জািহ ল iসলাম মাঃ u ল হােসন জাসিমন বগম iয়ট িনমগািছ রায়গ
24৯46 িসরাজগ মাঃ আ ল আল মা ন মাঃ আ ল হািকম মাছাঃ মমতাজ পারভীন কন তী ব  জামৈতল কামারখ

33646 িসরাজগ মাঃ সােহল রানা মাঃ বাহাজ আলী সরদার ল িল খা ন কািলগ বড়হর u াপাড়া
33348 িসরাজগ মাঃ ফরহাদ আলী িরয়াজ uি ন িফেরাজা খা ন িচ িলয়া কােয়ম র শাহজাদ র
22218 িসরাজগ হািফ র রহমান মাঃ হায়াত আলী মাসাঃ রােবয়া খা ন ব শবািড়য়া ভাটিপয়ারী তাড়াশ
27131 িসরাজগ মাঃ মিন ল iসলাম মাঃ রমজান আলী মাছাঃ মােমনা খা ন কা পাড়া মা য়ামািলপা

ড়া
তাড়াশ

28455 িসরাজগ মাঃ আল আিমন মাঃ আ ল আিজজ মােলকা খা ন কা পাড়া মা য়ামািলপা
ড়া

তাড়াশ

2314৯ িসরাজগ মাঃ মেহদী হাসান মা শাহজাহান আলী সরকার মাছাঃ াহার খাল লা মা য়ামািলপা
ড়া

তাড়াশ

23742 িসরাজগ মাঃ রিবuল হাসান মাঃ আঃ মিজদ ম ল মাছাঃ হাছনা খা ন গািতয়া পাড়া চািলতাডা া কদজ র
33512 িসরাজগ মাঃ তাজ uি ন আহেমদ মাঃ আ ল বােছদ  খা ন র নাথ র িশয়ালেকাল িসরাজগ
23488 িসরাজগ মাঃ আজগর আলী ত মাঃ গেহর আলী মাছাঃ আেখরা খা ন খাগা খাগা িসরাজগ
2338৯ িসরাজগ মাঃ আল আিমন মাঃ মহর আলী মাছাঃ শাম াহার বগম পারেদারতা িনি ত র কািজ র
25853 িসরাজগ মাছাঃ হািলমা খা ন মাঃ আ র রশীদ মাছাঃ জািমলা বগম বাড়াকাি র ল র কামারখ
23386 িসরাজগ মাঃ আঃ রিহমা তাতা মাঃ oছমান গিন সরকার ত রেহনা বগম শরনগর শরনগর বল িচ
33873 িসরাজগ মাঃ র য়ান u াহ ত ফজ র রহমান মাছাঃ িফয়া বগম কেয়লগ তী িসরাজগ িসরাজগ
21867 িসরাজগ মাহা দ আলী িজ াহ মাঃ হািব র রহমান ফিজলা রকী চৗহালী কেলজ িসরাজগ

26737 িসরাজগ মাঃ আ ল আলীম মাঃ আ স সা ার মাছাঃ হািলমা খা ন বড় গালী গালী শাহজাদ র
2635৯ িসরাজগ মাঃ আ ল কােদর মাঃ আ  হািনফ মাছাঃ রনাহার খা ন সলপ সলপ u াপাড়া
2634৯ িসরাজগ মাঃ আির ল iসলাম মাঃ আিন র রহমান iয়া মাছাঃ জাৎ া বগম নাি না কামািলয়া নাি না 

কামািলয়া
কামারখ

29221 িসরাজগ মাঃ সােহল রানা মাঃ আব র রা াক ামািনক মাছাঃ িফয়া বগম কণ তী ব  জামৈতল কামারখ

2৯638 িসরাজগ মাঃ মা নার রিশদ ত আ ল মােলক খান মাছাঃ আরিজনা বগম া নবািড়য়া কালদাসগ তী রায়গ
29184 িসরাজগ মাঃ আ  রায়হান মাঃ মাফা ল হােসন মাছাঃ কািহ র খা ন uপেজলা সদর কািজ র কািজ র
21761 িসরাজগ মাঃ তাফােয়ল আহেমদ মাঃ ফজ ল হক মাছাঃ চাiনা খা ন রৗহাবাড়ী সানা খী কািজ র
26238 িসরাজগ মাঃ আ া ামান মাঃ i াজ আলী আলতা র বগম শাল াম মািরয়াবাড়ী কািজ র
26635 িসরাজগ মাঃ রiচ uি ন খ কার মাঃ আ ল কিরম খ কার মাছাঃ লিতফা বগম রায়েদৗলত র রায়েদৗলত র কামারখ
32295 িসরাজগ মাঃ ম ল iসলাম মাঃ আ ল মা ান মাছাঃ মােমনা বগম দাo ভা বাজার ভ হাট িসরাজগ
29628 িসরাজগ মাঃ আল আিমন মাঃ আব স সা ার মাছাঃ মাহ দা বগম র রগাতী বহলী িসরাজগ
21767 িসরাজগ মাঃ আ ল আলীম মাঃ শাহজাহান িসি ক মাছাঃ সিলনা বগম ঘাড়াচরা লেকাচা িসরাজগ
22৯75 িসরাজগ মাঃ শািহন আলম মাঃ শাহাজামাল মাছাঃ ছিলনা খা ন কিবহার বিশভা া কািজ র
32635 িসরাজগ তাহিমনা খা ন তাজাে ল হক সােজদা বগম নoৈকড় িড ীরচর u াপাড়া
24৯৯7 িসরাজগ মাঃ হােসন আলী মাঃ সনাবািদন পদা হিলনা বগম ব দী বহদী িসরাজগ
25৯৯৯ িসরাজগ মাঃ মনেজল হাসাiন মাঃ শিহদ আলী মাছাঃ মিরয়ম খা ন রতনকাি রতনকাি শাহজাদ র
32795 িসরাজগ মাঃ আশরা ল iসলাম মাঃ আফছার আলী মাছাঃ আকিলমা খা ন িশব র িবনসাড়া তাড়াশ
3164৯ িসরাজগ মাছাঃ uিম সালমা সাথী মাঃ সাi ল iসলাম মাছাঃ আসমা লতানা চা ালগ তী িবনােয়ক র u াপাড়া
3429৯ িসরাজগ মাঃ রা  আহেমদ ত ছারমান আলী মাছাঃ জাসনা খা ন র সানাতনী শাহজাদ র
29285 িসরাজগ আল আিমন মাঃ আনছার আলী মাছাঃ শাম ন নাহার মিশ র মিশ র শাহজাদ র
2৯884 িসরাজগ মাঃ হািস র রহমান ত আেনায়ার হােসন খ ন মাছাঃ হাসেনয়ারা খা ন ন ন ভা াবাড়ী িসরাজগ িসরাজগ
2৯426 িসরাজগ মাঃ i াহীম হােসন মাঃ গালাম মoলা মাছাঃ চায়না বগম চর খাকশাবাড়ী খাকশাবাড়ী িসরাজগ
236৯7 িসরাজগ মাঃ শািম ল হাসান মাঃ আজগর আলী মাছাঃ জােবদা বগম মা ম র(দি ণপা

ড়া)
িসরাজগ িসরাজগ

21295 িসরাজগ মাঃ  শাহাদত হােসন মাঃ হািব র রহমান মাছাঃ চােমলী খা ন আগবয়রা ভ বাড়ী িসরাজগ
21125 িসরাজগ মাঃ িফেরাজ মাহ দ ত আ ল মােমন মাছাঃ আিছয়া খা ন চরনবী র চরনবী র শাহজাদ র
2৯962 িসরাজগ মাঃ মা ম রানা মাঃ জািকর হােসন মমতাজ খা ন সয়ােগািব  থানা 

রাড
িসরাজগ িসরাজগ

34443 িসরাজগ মাঃ রামজান আলী ত তিফজ uি ন িম পারভীন চড়াচামতারা সানাতনী শাহজাদ র
32966 িসরাজগ মাঃ মাহ ল হাসান মাঃ শাহ জামাল মাছাঃ ডিল খা ন হাটিশরা হাটিশরা কািজ র
25279 িসরাজগ ফয়সাল আহেমদ মাঃ আঃ মিজদ সখ মাছাঃ শামীমা লতানা িরয়া কেয়লগ তী িসরাজগ
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

32616 িসরাজগ মাঃ শািক র রহমান র হা দ মাছাঃ শািহ র বগম সয়াধানগড়া দি ণ 
ব পাড়া

িসরাজগ িসরাজগ

27৯63 িসরাজগ eস eম শাহীন আলম eস eম আিজ র রহমান সাম াহার লেকাচা লেকাচা িসরাজগ
243৯5 িসরাজগ মাঃ শাi ল iসলাম মাঃ ল iসলাম জাহানারা বটৈতল eলাংজানী u াপাড়া
26376 িসরাজগ িব  মার দাস িনমাi চ  দাস  রানী দাস তাড়াশ তাড়াশ তাড়াশ
22939 িসরাজগ  eম সিলম রজা  eম হা ন aর রিশদ মাছাঃ সিলনা খা ন ধানবাি  জিস রাড িসরাজগ িসরাজগ

226৯2 িসরাজগ মাঃ রিফ ল iসলাম মাঃ আ স  ছা ার iয়া মাছাঃ রােকয়া খা ন রিশদ র সড়াৈতল হাi 
ল

সংলগা

2৯814 িসরাজগ মাঃ মিনর হােসন মাঃ শাহজাহান আলী মাছাঃ মেনায়ারা বগম গাপাল র চৗবাড়ী কামারখ
29957 িসরাজগ মাঃ দেলায়ার হােসন মাঃ আব র রিশদ মাছাঃ িদল বা খা ন বাঘাবাড়ী বাঘাবাড়ী ঘাট শাহজাদ র

22884 িসরাজগ মাঃ ময় ল হক মাঃ মা ফা কামাল মাছাঃ মিরয়ম বগম ি রশীন বড়মাঝদি ণা তাড়াশ

249৯1 িসরাজগ মাঃ iকবাল হােসন মাঃ তাকাববর হােসন মাছাঃ রািহমা বগম তালম মলাপাড়া াবাজার তাড়াশ
25314 িসরাজগ কাi ম আ ল মা ান কাজলী আদাচাকী আদাচাকী বল িচ
33727 িসরাজগ মাঃ নজ ল iসলাম ত জানাব আলী ছিলনা চকসরাপ র বায়ািলয়া তাড়াশ
338৯9 িসরাজগ ত মার রায় নীল মার রায় িতমা রানী রায় মাড়িদয়া দoেভাগ রায়গ
23339 িসরাজগ মাঃ আ  হােসম তাং মাঃ সাহরাব হােসন তাং মাছাঃ হাসনা হনা পি ম কিশয়া কািচহারা কািজ র
2638৯ িসরাজগ মাছাঃ রািশদা খা ন মাঃ গালাম সােরায়ার ত মা খা ন পাগলা বায়ািলয়া 

বাজার
u াপাড়া

28598 িসরাজগ মাঃ িজ র রহমান মাঃ আ  সাiদ যােয়দা রাজা র বা লী িসরাজগ
25৯24 িসরাজগ মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ আঃ ছামাদ মা া মাছাঃ জাহানারা বগম আঃ পাড়া eলংজািন eলংজানী u াপাড়া

32669 িসরাজগ মাঃ নাজ ল হক মাঃ আ ল মিজদ িময়া মাছাঃ পারভীন বগম মা ম র িসরাজগ িসরাজগ
2৯7৯2 িসরাজগ মাঃ িলখন রহমান ত হাতী মিজবার রহমান মাছাঃ হািমদা বগম ম ভ ঘাট নাি না 

কামািলয়া
কামারখ

28589 িসরাজগ মাঃ েবল রানা মাঃ ল iসলাম মাছাঃ রােবয়া খা ন িড ীেদাতরা িনি ত র কািজ র
25৯66 িসরাজগ মাঃ কাoসার আহেমদ ত-সােনায়ার হােসন মাছাঃ কািহ র বগম পাড়েকালা শাহজাদ র শাহজাদ র
27789 িসরাজগ মাঃ তাির ল iসলাম মাঃ মাশারফ হােসন মাছাঃ রীনা খা ন নাি না ম ব  জামৈতল কামারখ

26425 িসরাজগ মাঃ মাহ র রহমান মাঃ আ র রuফ মাছাঃ মাহ দা বগম তালগাছী তালগাছী শাহজাদ র
34471 িসরাজগ মাছাঃ িশমা পারভীন ত তয়জাল সরকার মাছাঃ হািলমা বoয়া গাছা তাড়াশ তাড়াশ
21223 িসরাজগ মাঃ i ািহম ত িসরা ল iসলাম মাছাঃ সািহদা বগম বহলী িসরাজগ িসরাজগ
28151 িসরাজগ মাঃ আ ল লিতফ িমলন মাঃ কারবান আলী মাছাঃ লাiলী খা ন পাতািজয়া পাতািজয়া শাহজাদ র
2৯269 িসরাজগ মাঃ আ ল কােশম মাঃ আলী আজগর মাছাঃ শা ী খা ন কা নগর িনি ত র কািজ র
32989 িসরাজগ মাঃ আলমগীর হােসন মাঃ সালায়মান হােসন মাছাঃ আেলয়া খা ন দবী র দািবলা তাড়াশ
27276 িসরাজগ মাঃ মেহদী হাসান মাঃ আ র রা াক মাছাঃ িশদা বগম কাuরাiল তাড়াশ তাড়াশ
22345 িসরাজগ আকিলমা খা ন মাঃ আতাuর রহমান মাছাঃ িফয়া বগম ধানগড়া ধানগড়া রায়গ
31816 িসরাজগ মাঃ শির ল iসলাম মাঃ গালাম রাববানী মাছাঃ শািহদা বগম বাঐেখালা র রায়গ
32৯2৯ িসরাজগ মাঃ মািনক হাসাiন মাঃ জাফর আলী মাছাঃ কিহ র খা ন ঘর াম দািবলা তাড়াশ
21247 িসরাজগ মাঃ আ ল মােলক মাঃ চ ন িময়া মাছাঃ মেনায়ারা পাiকরতলী ছালাভরা কািজ র
27493 িসরাজগ মাঃ আ াহ আল মা ম মাঃ আিম ল iসলাম মাছাঃ আন মানয়ারা বগম চরবড় ল বড় লহাট কামারখ
27764 িসরাজগ মাঃ ৎফর রহমান ত তিফজ uি ন মাছাঃ ছােলহা বগম তাড়াশ তাড়াশ তাড়াশ
32552 িসরাজগ মাঃ ফির ল iসলাম মাঃ শাহাদৎ হােসন মাছাঃ জয়নব খা ন খা লী খা লী u াপাড়া
21৯22 িসরাজগ ফােতমা সালমী ত আ স ছালাম পা ল বগম িবলধামাi র রায়গ
2৯382 িসরাজগ মাঃ ামান মাঃ আরেদাষ আলী শখ মাছাঃ ছ রা খা ন কািলয়াৈকড় ন লাল র শাহজাদ র
21৯47 িসরাজগ মাঃ iরশাদ আলী iমদা ল হক মাছাঃ জ রা বগম ঝা েবলাi গাড়াবািড় কামারখ
2৯৯21 িসরাজগ মাঃ ৎফর রহমান র মাহা দ রজা ভা গাড়বাড়ী গাড়ীবািড় কামারখ
23264 িসরাজগ মাঃ রােসল কিবর ত আ ল হােসন মােজদা বগম নoদা লেকাচা শাহানগাছা িসরাজগ
23926 িসরাজগ মাঃ শoকত oসমান আল মা ন মাঃ হযরত আলী সরকার মাছাঃ শােহদা খা ন দািবলা দািবলা তাড়াশ

3163৯ িসরাজগ মাঃ ন র হােসন মাঃ আ ল হােসন মাছাঃ মিরয়ম বগম প িচল হাটবয়রা িসরাজগ
24333 িসরাজগ মাঃ সাi র রহমান মাঃ আ ল াং মাছাঃ ছিকনা খা ন ধান ি oয়ািশন তাড়াশ
22616 িসরাজগ মাঃ শির ল iসলাম মাঃ আ স ছামাদ মাছাঃ িফয়া খা ন ব কিশয়া তারাকাি কািজ র
21565 িসরাজগ মাঃ ছাi র রহমান মাঃ ছােনায়ার হােসন মাছাঃ কািহ র খা ন সড়াৈতল সড়াৈতল বল িচ
246৯1 িসরাজগ মাঃ আ  আi ব আনছারী মাঃ iu ব uি ন মাছাঃ খািদজা বগম বরশীভা া বরশীভাংগা কািজ র
261৯1 িসরাজগ মাঃ মাহ ব আলম মাঃ সরা ল iসলাম মাছাঃ রজাহান খা ন জািমরতা জািমরতা শাহজাদ র
27৯27 িসরাজগ eমদা ল হক শoকত হােসন মাছাঃ খািদজা খা ন ক াণ র ক াণ র বল িচ
23৯99 িসরাজগ মাঃ iমন খ কার মাছাঃ আ ল হা ান খ কার মাছাঃ সাহানাজ পারভীন কামারবড় ল বড় লহাট কামারখ

23351 িসরাজগ মাঃ রােশ ল হাসান মাঃ আ ল ক স মাছাঃ লাiলী খা ন শহিরয়ার র চৗিবলা u াপাড়া
25399 িসরাজগ মাঃ ত ামান মাঃ আলতাব হােসন মাছাঃ ছারা বগম গয়হা া গয়হা া u াপাড়া
29236 িসরাজগ মাঃ আ ল জাববার মাঃ আলমগীর হােসন মাছাঃ রহানা বগম রানীনগর বায়ালীয়া 

বাজার
u াপাড়া

34483 িসরাজগ eম e হাসান আ স সামাদ মাছাঃ সিখনা খা ন আগিদঘল াম u িনয়া u াপাড়া
29627 িসরাজগ মাছাঃ কািনজ ফােতমা মাঃ জ ল iসলাম মাছাঃ সিলনা বগম রতনকাি নগরডালা শাহজাদ র
21168 িসরাজগ মাঃ রিবuল আoয়াল মাঃ আব স সামাদ iয়া মাছাঃ রিহমা বগম u রবািনয়াগাতী চšবাড়ী বল িচ
21216 িসরাজগ রােশদ হাসান মাঃ র আলী মাছাঃ রজাহান বগম িমর র (দঃ) পাড়া িসরাজগ িসরাজগ
33435 িসরাজগ মাঃ আসা ামান ত শাম ল হক মাছাঃ রজাহান খা ন পাড়া গলী ডাক গলী শাহজাদ র
23985 িসরাজগ মাঃ রােসল রানা মাঃ আরেশদ আলী মাছাঃ রািজনা খা ন গাছা তাড়াশ তাড়াশ
28459 িসরাজগ মাঃ রনবী হাসাiন (বাব ) হাজী মাঃ আ র রা াক মাছাঃ ত রা খা ন চয়ড়া খা গজাiল u াপাড়া
31853 িসরাজগ লক মার সরকার aিচ  চ  সরকার ভারতী রানী সরকার মী িবনসাড়া তাড়াশ
32৯96 িসরাজগ মাঃ মিন ামান ত আেনায়া ল iসলাম মাছাঃ জাহানারা বগম iয়ট িনমগািছ রায়গ
21941 িসরাজগ মাঃ আিম ল iসলাম মাঃ আকতার হাসাiন আিমনা খা ন ফালী বাঘাবািড়হাট শাহজাদ র
26347 িসরাজগ ত মার সরকার ভাস চ  সরকার িতভা দািখয়ািদগর রায়গ রায়গ
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

2৯463 িসরাজগ স া রানী পাল িচ  র ন পাল া রানী পাল র ল র র ল র কামারখ
295৯1 িসরাজগ িলিপ আ ার আদর আলী ফিকর ল ম বগম নাদা িতনা িরয়া u াপাড়া
24242 িসরাজগ সরাত জাহান আশা মাঃ আ ল মিতন তা কদার ত রােকয়া বগম খাগা িসরাজগ িসরাজগ

25929 িসরাজগ মাঃ গালাম আ  iu ফ মাঃ রা ম আলী মাছাঃ আেনায়ারা বগম বলাi বলাi কািজ র
24491 িসরাজগ মাঃ মাহাiিম ল ডাঃ মাঃ শাহজাহান আলী িমেসস মােজদা খানম হম বািড় বালসাবাড়ী u াপাড়া
29593 িসরাজগ কা  e া ত গািব  e া ত লমিন রানী ি রেপাতা িনমগািছ তাড়াশ
27214 িসরাজগ মাঃ মািনক u ্ ীন মাঃ মা ার হােসন মাছাঃ  শাম াহার ব নগাছা লািহড়ীেমাহন

র
u াপাড়া

33342 িসরাজগ মাঃ সােহল রানা মাঃ বা ল আকতার মাছাঃ িশuলী বগম িব াদাiড় বাঘাবাড়ী শা াদ র
32655 িসরাজগ মাঃ গালাম মoলা মাঃ আয় ল হক মাছাঃ র নাহার খা ন গাপাল র সাড়ৈতল বল িচ
25891 িসরাজগ মাঃ িমজা র রহমান মাঃ আব ল আলীম মাছাঃ িফয়া খা ন uপেজলা সদর কািজ র কািজ র
28427 িসরাজগ মাঃ আসা ্ ামান মাঃ জিহর uি ন মা া মাছাঃ শাি ্ম বগম কালী বাঘাবািড়হাট শাহজাদ র
32886 িসরাজগ মাঃ জািকর হােসন মাঃ জিসম uি ন মাছাঃ ডািলম খা ন চরেবতকাি কলতলা শাহজাদ র
2554৯ িসরাজগ মাহ দা পারভীন বরা ল iসলাম নাজনীন নাহার চক কা াসপাড়া িসরাজগ িসরাজগ
2398৯ িসরাজগ u ল iu ফ আলী িফেরাজ খা ন বর িরয়া জািমরতা শাহজাদ র
21424 িসরাজগ মাঃ হাসান আলী মাঃ মিজ র রহমান মাছাঃ আেনায়ারা বগম িবনােয়ক র িবনােয়ক র u াপাড়া
27192 িসরাজগ মাঃ ৎফর রহমান ত তিফজ uি ন াং মাছাঃ সােলহা বগম তাড়াশ তাড়াশ তাড়াশ
23719 িসরাজগ মাঃ আিজ ল হক মাঃ আব ল প র ামািনক আন য়ারা খা ন বচর ক রী ক রীহাট শাহজাদ র

22814 িসরাজগ eস eম আ াহ আল হাসান মাঃ আ ল গ র সরকার মেনায়ারা খা ন নগরডালা নগরডালা শাহজাদ র
28৯48 িসরাজগ মাঃ রােসল সরকার মাঃ আ ল হািকম সরকার মাছাঃ ছােলহা বগম চরগাড়াবাড়ী গাড়াবাড়ী কামারখ
24179 িসরাজগ মাঃ মা ন আহেমদ মাঃ আব স ছামাদ মাছাঃ িফয়া খা ন গা াiল গা াiল কািজ র
28413 িসরাজগ মাঃ রােশ ল iসলাম মাঃ লহাস uি ন মাছাঃ রািজয়া বগম রলoেয় কেলানী িসরাজগ িসরাজগ
34127 িসরাজগ মাঃ রােসল আিমন মাঃ iসমাiল হােসন আন য়ারা খা ন রতন কাি রতন কাি শাহজাদ র
2৯418 িসরাজগ মাঃ হাসমত আলী ত আ ল হািমদ মাছাঃ শািহদা খা ন িমর র (দঃ) পাড়া িসরাজগ িসরাজগ
26539 িসরাজগ মাঃ মা ন aর রিশদ মাঃ আ  আ ব আলী মাছাঃ আসমা খা ন ছাটবাঘাবাড়ী বাঘাবাড়ী শাহজাদ র
321৯7 িসরাজগ মাঃ আসা ্ ামান মাঃ মাসেলহ uি ন আক মাছাঃ শােহরা বগম রায়েদৗলত র রায়েদৗলত র কামারখ
26211 িসরাজগ মাঃ িশহা ল iসলাম মাঃ সাখাoয়াত হােসন িশuলী খা ন পাখাড়া সানাখাড়া রায়গ
31953 িসরাজগ মাঃ আ স সালাম মাঃ আ স ছামাদ মাছাঃ িফেরাজা বগম বড় ড়া বড় ড়া কামারখ
2৯794 িসরাজগ মাঃ শিফ ল iসলাম মাঃ আ স ছা ার জােবদা বগম চরবড় ল বড় লহাট কামারখ
2৯957 িসরাজগ মাঃ স জ হােসন মাঃ িসি ক হােসন মাছাঃ িফয়া খা ন নoদাশা য়া নারায়ন শা য়া রায়গ

22753 িসরাজগ eস.eম. রাবােয়ত তানভীর মাঃ জ ল iসলাম মাছাঃ ফরেদৗিস খা ন রৗহাবাড়ী সানা খী হাট কাজী র
2৯৯98 িসরাজগ মাঃ িশবলী সািদক মাঃ আ ল হািফজ মাছাঃ আফেরাজা খা ন ভাটিপয়ারী ভাটিপয়ারী িসরাজগ
24978 িসরাজগ মাঃ আ ল কােদর eস.eম.e হািমদ মাছাঃ রােকয়া খা ন খাষকাuিলয়া চৗহালী িড ী 

কেলজ
চৗহালী

28945 িসরাজগ মাঃ মেহদী হাসান পা মাঃ আেনায়ার পাশা মাছাঃ ত রা খা ন খাষেদলদার র চৗহালী কেলজ চৗহালী

29497 িসরাজগ মাঃ শিফ ল iসলাম মাঃ আয় ল হক মাছাঃ ছােলহা বগম পাতািজয়া পাতািজয়া শাহজাদ র
33674 িসরাজগ মাঃ আলমগীর হাসাiন মাঃ আ ল কােদর বপারী মাছাঃ আয়শা খা ন চৗবাড়ীয়া িমর য়া চৗহালী
29185 িসরাজগ মাঃ আ াহ আল কাফী eস.eম.জাহা ীর আলম মাছাঃ হােজরা খা ন িশ ল দাiড় িশ ল দাiড় কািজ র
2৯631 িসরাজগ মাঃ আ ল আিলম মাঃ শাহজাহান আলী মাছাঃ হািলমা খা ন বেদ য়া u াপাড়া u াপাড়া
338৯2 িসরাজগ মাঃ আ ল হািসব মাঃ আঃ রuফ মাছাঃ মিরয়ম বগম পাতািজয়া পাতািজয়া শাহজাদ র
27455 িসরাজগ বাস মার দাস ামল মার দাস aনীমা রানী দাস eকডালা ধাপাবাড়ী িসরাজগ িসরাজগ

34169 িসরাজগ মাঃ আ ল খােলক মাঃ শাহজাহান আলী রিহমা খা ন নাগেরৗহা u াপাড়া u াপাড়া
23413 িসরাজগ মাঃ ছালাহ uি ন মাঃ আ ল হািলম সিখনা খা ন u র বািনয়াগ তী চৗবাড়ী বল িচ
33139 িসরাজগ মাঃ শির ল iসলাম শিরফ ত আঃ জববার শখ মাছাঃ মােজদা বগম িরয়া কেয়লগ তী িসরাজগ
34194 িসরাজগ মাঃ শির ল iসলাম মাঃ হযরত আলী মাছাঃ নাক দা খা ন কািলকা র খাসরাজবাড়ী কািজ র
21443 িসরাজগ মাছাঃ oয়ািহদা খা ন সজীব আহে দ িরনা খা ন বড়পা সী বরপা সী u াপাড়া
34583 িসরাজগ মাঃ রােশ ল হাসান মাঃ হযরত আলী শখ মাছাঃ মােলকা বগম ব য়া মছড়া িসরাজগ
26217 িসরাজগ মাঃ আ ল হািলম মাঃ আনসার আলী মাছাঃ রিহমা খা ন রতনকাি রতনকাি শাহজাদ র
2581৯ িসরাজগ জািকর হােসন আi ব আলী জােবদা খা ন রা িলয়া গয়হা া u াপাড়া
28677 িসরাজগ হযরত আলী িম  সরদার মমতা বগম কািলয়া হির র কািলয়া হির র িসরাজগ

21246 িসরাজগ uে  ল ম আরা সাiন আহ দ রাণী িফয়া বগম রলoেয় কেলানী কারামিতয়া 
মা াসা

িসরাজগ

2694৯ িসরাজগ মাঃ oমর ফা ক শহীদ আ ল কােশম সিলনা বগম রানী াম িসরাজগ িসরাজগ
26213 নoগ মাঃ সািহদ আলম ত iয়া ব আলী ম ল মাছাঃ জ রা বগম নামা র র ফেত র নoগ  সদর
22792 নoগ মাঃ আকতার মাহ দ লতান ত জািকর হােসন মাছাঃ রািজয়া লতানা চক লাকী রানীনগর নoগ
29837 নoগ সােহব আলী আ ল মিজদ আেনায়ারা িবিব মহানগর ভাশেশ মা া
27৯76 নoগ মাঃ রািফuল iসলাম eস eম আকাম uি ন বগম রিজবা খা ন পারiল (কদমগাড়ী) িবিশয়া রানীনগর

31289 নoগ জন মার কাiলাল ম ল সিবতা রানী aন র দিরয়া র মহােদব র
29162 নoগ িন ফা iয়াসিমন মাঃ রিফ ল আলম মাছাঃ ফরেদৗসী বগম চকeনােয়ত দি ণ 

পি মপাড়া 
িহেরাটাuন নoগ

নoগ  কাট নoগ

29129 নoগ ফরেদৗসী আরা মাঃ মা ািফ র রহমান ৎফন নছা গািব র কীিত র নoগ  সদর
28164 নoগ মাঃ হা ন aর রিশদ মাহা দ আলী মাছাঃ েবদা খা ন চকময়রাম ধামiরহাট ধামরiহাট
26292 নoগ oয়ােজদ আলী শিফ ল iসলাম রেবকা জগদীশ র জামালগ বদলগাছী
312৯1 নoগ মাঃ েবল রানা মাঃ খােল ামান মাসাৎ রােহমা জা রহাট গাংেগার িনয়ামত র
32395 নoগ uৎসব মার হাজরা aি নী চ  হাজরা জয় ী রানী হাজরা বাহািদম র চকআিতযা নoগ
229৯5 নoগ মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ আ ল গ র মাছাঃ আি য়া িবিব জয়সাড়া খনেজার আ াi
23765 নoগ মাঃ নািজম হাসান ত আসলাম আলী মাছাঃ নািদরা বগম িবিশয়া িবিশয়া রানীনগর
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

26581 নoগ মাঃ আির র রহমান মাঃ আ ল কালাম আজাদ মাসাঃ সিহদা বগম iসলাম র সমসপাড়া আ াi
26৯84 নoগ e eম e আিসফ মাঃ আ ল আিজজ খ কার মাছাঃ লায়লা আর মান িনয়াগাড়ী শলগাছী নoগ
288৯4 নoগ মাঃ জালাল হােসন মাঃ আহাদ আলী মাছাঃ কেলমা িবিব কাটখiর কাটখiর নoগ
25122 নoগ মাঃ আ  সাঈদ মাঃ মায়াে ম হােসন মাছাঃ শাহানারা বগম নৗ নী গগন র প ীতলা
23443 নoগ িবu  রানী বস  মার ধা রানী ঘাষনগর ঘাষনগর প ীতলা
2241৯ নoগ স য় মার াং কািলপদ াং িতমা রানী শাহােগালা শাহােগালা আ াi
2৯687 নoগ মাঃ মােজ র রহমান মাঃ মিজবর রহমান মাছাঃ মিহদা বা সােহবগ আহসানগ আ াi
28181 নoগ মাছাঃ আফেরাজা আ ার eস eম শাহ জাহান সা মাছাঃ আেমনা বগম িলয়া িলয়া মা া
21155 নoগ আ র রািকব আ র রিশদ রিশদা িবিব চকেদবীরাম রামনগর মা া
2৯416 নoগ সারিমন লতানা শির ল iসলাম হাসেনয়ারা বগম িদঘীপাড়া গাংেগার িনয়ামত র
2446৯ নoগ মাঃ সােদ ল আমীন মাঃ সালাiমান আলী মাছাঃ ছােনায়ারা িবিব বড়েখাল িমরাট রানীনগর
28759 নoগ মাঃ আির ামান মাঃ হািনফ u ীন মাছাঃ আ  আরা শা কা নoগ নoগ
33591 নoগ মাহাঃ নাজ ল হােসন মাঃ মা ফা মাসাঃ নাজমা uি পাড়া র ল র িনয়ামত র
2৯97৯ নoগ মাঃ িমজা র রহমান মাঃ আহসান আলী মাছাঃ মেহ ন নছা সমাস র মিহষবাথান মহােদব র
21349 নoগ মা দ রানা মকেছদ মেনায়ারা সানা র ফট াম মা া
224৯1 নoগ মাঃ নাজ ল আহসান মাঃ নজ ল iসলাম নাজমা আকতার শাি পাড়া 

হিবরাজ র
প ীতলা প ীতলা

33722 নoগ মাঃ রািক ল হাসান মাঃ রজাuল কিরম িমেসস রoশনা আরা বগম চকেদৗলত u র াম মহােদব র
22৯19 নoগ মাঃ oয়া দ হােসন মাঃ আঃ সামাদ ম য়ারা বগম ব র নাথ র শলপী ধামiরহাট
33322 নoগ মাঃ আলমগীর হােসন মাঃ মন র রহমান খাi ন নছা পদলপাড়া বেহতড় সাপাহার
34551 নoগ মাঃ সাi ীন খা কার মাঃ কাম ল হাসান খা কার মাছাঃ সািফয়া বগম িবল পালশা িবল র রাণীনগর

23111 নoগ জাuে ৗলা িমরাজ ত আ ল মােলক সােজদা মােলক দি ণ রাজা র রানীনগর রানীনগর
32697 নoগ মাঃ আল মা ন ত আহসান শখ ত শােহদা দাগািছ শা াহার নoগ
32475 নoগ মাঃ তােরক হােসন মাঃ ফেয়জ uি ন াং মাছাঃ হািলমা িবিব iসলামগাতী iসলামগাতী আ াi
21374 নoগ মাঃ তাির ল iসলাম মাঃ আহসান হািবব মাছাঃ শািফয়া বগম দ িড়য়া গ থী আম লকসবা আ াi
23877 নoগ আেনায়ার হাসাiন আলতাফ হাসাiন আেনায়ারা বগম সাদ র সাদ র মা া
34217 নoগ রা  আহে দ বািছর u ীন রoশন আরা i াক র ব নেজায়ার বদলগাছী
32961 নoগ  aসীম মার পাল  আন  চ  পাল  মিত িম া রানী পাল সােহবগ আহসানগ আ াi
24711 নoগ মাঃ রােস ল iসলাম মাঃ িরয়াজ uি ন হািলমা িবিব রাuতাড়া বা বাজার িনয়ামত র
23787 নoগ মাঃ oমর ফা ক মাঃ আ াছ আলী মা া হািমদা বগম ফট াম ফট াম মা া
31359 নoগ মাঃ মাবাে র আলী মাঃ আঃ জববার মাছাঃ সিলনা আ ার আিখরাপাড়া চ াশ মহােদব র
32858 নoগ মাঃ তাবারক হােসন মাঃ আ ল মােলক মাসাঃ গালাপ র বগম বাদমি ক র র ল র িনয়ামত র
32438 নoগ মাঃ নাজ ল হক ত আলী আকবর মাছাঃ নািছমা বগম কেয়ড়া পালশা আ াi
2৯587 নoগ ল মিন aজয় মার রীনা রানী প চ র প চ র আ াi
24৯58 নoগ মাঃ আিন র রহমান মাঃ হিববর রহমান মাছাঃ মােলকা বা িপড়ল ডা া হিরতকী ডা া ধামiরহাট

31124 নoগ মাঃ আিম ল iসলাম মাঃ িসরা ল iসলাম আেনায়ারা বগম শংকর র শংকর র মা া
328৯৯ নoগ মাছাঃ শা ী আকতার মাঃ আব র রহমান মাছাঃ দেলায়ারা খানম ভবািন র ঘাষ াম রানীনগর
24215 নoগ মাঃ সাঈদ হােসন মাঃ তাফা ল হােসন মাসাঃ সিখনা রসকানাi মি ক র প ীতলা
22573 নoগ মাছাঃ জসিমন আরা মাঃ আ স সামাদ মাছাঃ রেবকা লতানা িজনার র া মা া
28245 নoগ খািদজা পারভীন মাঃ খাi ল আলম রিজনা পারভীন মহােদব র 

লালপাড়া
মহােদব র মহােদব র

22956 নoগ মা ফা কামাল eস eম হদােয় ন নবী মাছাঃ আেলয়া বগম কসবামা া রামগাড়ী মা া
27127 নoগ মাছাঃ আেরফা খা ন মাঃ খায় ল iসলাম মাছাঃ সিলনা খা ন ভাটেক শািফক র রানীনগর
27929 নoগ মাঃ uমর ফা খ মাঃ মিহuি ন আেনায়ারা বগম চি র চি র ধামাiরহাট
25৯69 নoগ মাঃ ফা ক হােসন মাঃ গালাম মা ফা ছােবদা বগম হ দ িবহার ীপগ  হাট বদলগাছী
33673 নoগ হািস র রহমান ত আকতার সরকার রত িবিব ঝা য়াপাড়া খিড়কাডা া িনয়ামত র
29722 নoগ মাঃ জ ল iসলাম মাঃ আশরা ল iসলাম মাছাঃ জয়নব বগম চাপড়া ভািবচা িনয়ামত র
33356 নoগ মাঃ আশা ামান মাঃ রমজান আলী মাসাঃ রoশন আরা ম র আমাiড় প ীতলা
33784 নoগ মাঃ oমর ফা ক মাঃ রিজব uি ন মাছাঃ ন ন নছা কািশয়াবাড়ী আহসানগ আ াi
2211৯ নoগ মাঃ জািহদ হাসান মাঃ oয়া দ মা া জসিমন আরা চকেকশব বা বাজার মা া
23548 নoগ মাঃ রিবuল হাসান মাঃ জ ল iসলাম মাছাঃ কািরমা খ ন কাতালী গগন র প ীতলা
3232৯ নoগ মাঃ মা দ রানা মাঃ চান িময়া মাছাঃ মিজনা বগম দিব র খা র মহােদব র
27৯48 নoগ মাঃ িবন iয়ািমন মাঃ আ ল মা ান মাছাঃ সাহারা বগম আিখরাপাড়া চ াশ মহােদব র
342৯4 নoগ দব ত বমন িজেত নাথ বমন পা  রানী রামন র জামাল র িবিদর র প ীতলা

26762 নoগ সাi ল iসলাম ত িপমার আলী মাছাঃ uিমছন বoয়া ল ী কালীগ রানীনগর

34526 নoগ মাঃ মাহা র রহমান মাঃ মিজবর রহমান মাছাঃ হািলমা িবিব নদীিঘ পালশা আ াi
25631 নoগ মাঃ আিশ র রহমান মাঃ বজলার রহমান মাছাঃ আশরা ল নছা বাযািলয়া 

বoয়ানপাড়া
বায়ািলয়া নoগ

32384 নoগ মাঃ ম আলী মাঃ আশরাফ আলী মাছাঃ র কা বগম দাসকা ী আেলদাদ র নoগ  সদর
33489 নoগ দেলায়ার সাiন আশরা ল iসলাম দলজান বগম বলিশং ব র মা া
29984 নoগ মাসাঃ সানিজদা বা মাঃ eরশাদ আলী মাছাঃ সােজদা বা হাজীেগািব র া মা া
27651 নoগ মাঃ আলমাছ হােসন মাঃ আতাuর রহমান মাছাঃ নািছমা িবিব িপড়াৈকর শংকর র মা া
3415৯ নoগ ফারজানা ফরেদৗসী মাঃ ফজ ল কিরম মাছাঃ মাহ জা ফরেদৗসী চকিব র iসলামগাতী আ াi
2৯5৯3 নoগ মাঃ লল দা আনছারী eস eম আিন র রহমান ত িদল বা আ ার চকিব র iসলামগাথী আ াi
2126৯ নoগ আ াহ আল মা ন মাঃ আজহার আলী মাছাঃ রািশদা বা ভর  নoগ িশকার র নoগ  সদর
2926৯ নoগ কাজী আ ল আuয়াল কাজী আ ল হািকম আকিলমা বগম কানাiগাড়ী নoগ নoগ
29751 নoগ মাঃ মেহদী হাসান মাঃ আজাম u ীন মেনায়ারা u র াম মহােদব র নoগ
32৯18 নoগ মাঃ iফেতখা ল হক মাঃ মাজাে ল হক খােলদা আনছারী আমাiতাড়া ফািশপাড়া ধামiরহাট
32383 নoগ মাঃ হািবব u াহ া মাঃ রহমত u াহ মাহাঃ পারভীন বগম স র আহশানগ আ াi
26583 নoগ মাঃ মা া ল iসলাম মাঃ আ ল গ র মিরয়ম বগম লহারা সমাস র হাটরাজবাড়ী িনয়ামত র
31651 নoগ মাঃ আিত ল iসলাম মাঃ আ ল স মাসাঃ নািসমা বগম গায়ালা গায়ালা সাপাহার
21181 নoগ মাঃ িমজা র রহমান ত আ র রহমান জািমনা বগম বািলয়া ডা া বািলয়া ডা া পারশা
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

21218 নoগ স য় মার ামািণক িজেত নাথ াং িনয়তী রানী কন র বিলহার মহােদব র
279৯3 নoগ eস eম গালাম মাoলা মাঃ িনজাম uি ন ত মাছাঃ জীবন নছা িন iন ডীম র নoগ
3125৯ নoগ মাঃ সাi ল iসলাম মাঃ ছানাu াহ ম ল মাসাঃ আ র বগম র ছাতড়া িনয়ামত র
29519 নoগ মািম ল হক মাজাফফর রহমান মাহ দা িবিব িবিশয়া িবিশয়া রানীনগর
32561 নoগ মাঃ মেহদী হাসান মাঃ আফজাল হােসন মাছাঃ হািসনা িবিব রাজনগর প িড়য়া মা া
29451 নoগ মাছাঃ শাহার বা মাঃ আ  বকর িছি ক মাছাঃ আেনায়ার খা ন িমজা র আশড় বাজার সাপাহার

26182 নoগ মাঃ মিহ ল iসলাম মাঃ জােহর আলী খ কার মােজদা িবিব নবােবরতা ু খনেজার আ াi
2৯33৯ নoগ মাঃ রজাuল কিরম মাঃ ল iসলাম মাসাঃ রনাহার গায়ালা গায়ালা সাপাহার
23728 নoগ মাঃ আ  রাiহান মাঃ ফির ামান মাসাঃ নাজমা বগম িমিছরা গাং িরয়া পারশা
2928৯ নoগ মাঃ সািববর হােসন মাঃ কামাল হােসন মাসাঃ কতারা বগম িনমিদঘী পািনহারা িনয়ামত র
23৯25 নoগ e eiচ eম কােমল হাসান eস eম মা াক আহে দ িমেসস খা েন জা াত পরান র ফট াম মা া
29861 নoগ মাঃ ল ল আহে দ আলী মাহা দ মাসাঃ র নাহার িবিব চকিক লী নানাহার পরশা
341৯৯ নoগ মাঃ তাi ল iসলাম মাঃ আিজজার রহমান মাছাঃ রািজয়া খা ন eনােয়ত র পাকeনােয়ত

র
রানীনগর

27983 নoগ মাঃ রািক ল হাসান মাঃ বজ র রহমান মাছাঃ ির া বা পবাৈতড় পাহাড় র মহােদব র
26৯46 নoগ আন  মার সাহা নীল মার সাহা নিমতা রানী সাহা কালীসফা ভারেশ মা া
33987 নoগ রাহাত হােসন মাঃ আনছার আলী িদল বা আনছার টংরা ড়ী সাপাহার সাপাহার
34378 নoগ মাঃ মারেশ ল আলম মাঃ মায়াে ম হােসন মাসাঃ দেলায়ারা বগম বড়থা রহমান র ধামiরহাট
24371 নoগ িরপন মার ম ল নেরশ চ  ম ল চায়না রানী প র প র আ াi
25691 নoগ মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ আ র রশীদ দলজান িবিব দি ণ হােসন র মহােদব র মহােদব র
22833 নoগ ল আিমন আ ল আিজজ শাম ন নাহার বগম বারলচ ী হািজনগর িনয়ামত র
27285 নoগ রােসল আহে দ মাঃ আলাuি ন মাছাঃ রখা বগম কাটবাসiন গেহলা র রাণীনগর
215৯3 নoগ মাঃ হা ন aর রিশদ মাঃ আফজাল হােসন মাছাঃ রােবয়া খা ন নানাiচ শ ী বাজার ধামiরহাট
31668 নoগ কাজল মার ধর মিত রানী ক প র চ াশ মহােদব র
214৯8 নoগ মাঃ আ জাফর মাঃ iu ছ আলী মাছাঃ জাহানারা বগম আধাi র িনuর ন র বদলগাছী
24321 নoগ মাঃ শির ল iসলাম মাঃ মিহর uি ন মাছাঃ আরিজনা িবিব হািমদ র িমরাট রানীনগর
22216 নoগ মাঃ মসবা ল হক তঃ মাঃ আ ল হােসন মাসাঃ লিতফা বগম িনমিদঘী 

কেলজেমাড়
পািনহারা িনয়ামত র

22669 নoগ মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ আফজাল হােসন জা া ল হলাল র পীরগ হাট মহােদব র
29৯83 নoগ মাঃ তাফা ল হােসন মাঃ আ স সামাদ ম ল মাসাঃ আেমনা বগম কডা া নানাহার পারশা
28118 নoগ আল আিমন হােসন আ ল মিজদ আ য়ারা বগম সাহােগালা সাহােগালা আ াi
25734 নoগ ছাম ল আলম মাঃ আিজম u ীন মাছাঃ আিছরন িবিব ধনজiল মেহশ র মহােদব র
33567 নoগ মাঃ লতান ত র রজা হলাল মাঃ সাi ল iসলাম মাছাঃ খানম পারভীন চকেখাপা গাটগাড়ী মা া

23399 নoগ মাঃ মা ািফ র রহমান মাঃ মাসেলহর রহমান মাছাঃ ফরেদৗসী রহমান বােখরবাদ পাহাড় র মহােদব র
2833৯ নoগ মাঃ িমজা র রহমান মাঃ eলাহী ব ফােতমা জা াত দশপাiকা নoগ নoগ
269৯৯ নoগ মাঃ আ ল জববার মাঃ iমান আলী মাছাঃ জাবায়দা খা ন বা র oড়ন র সাপাহার
25826 নoগ মাঃ কাজী ল iসলাম তঃ আফতাব u ীন মাসাঃ িফয়া বগম িনত র িনত র পারশা
21918 নoগ মাঃ iয়া ব আলী মাঃ দায়াজ া ম ল মাছাঃ iছামন বগম চক গারায়াম প ীতলা বাজার প ীতলা

28238 নoগ মাঃ আ  ব র িসি ক মাঃ গালাম মাহ দ মাসাঃ িবলিকস আরা িড়হারী শালপািড় িনয়ামত র িনয়ামত র

21885 নoগ িরফাত হাসাiন িম ল iসলাম রািজনা আ ার ব া র ব ন জায়ার বদলগাছী
32646 নoগ িম ন মার িচ র ন কাজলী রানী িপড়ােলর শংকর র মা া
24796 নoগ বাস চ  বমন িবমল চ  বমন িদপালী রানী iছা র চ াশ মহােদব র
2721৯ নoগ মাঃ মিন ল iসলাম মাঃ রিফ ল iসলাম জয়নব রিফক খিলশা িড় oয়াড 8 নoগ নoগ

2656৯ নoগ মাঃ iমিতয়াজ দoয়ান ত ফা ক হােসন দoয়ান মাসাঃ তাসিলমা বগম প ড়iল খিড়কাডা া িনয়ামত র
24৯11 নoগ মাঃ ফেয়জ uি ন ত জব ল হক েলরা িসরাজ র ক ায়া সানাiচি িনয়ামত র
23৯35 নoগ মাঃ জাuল iসলাম মাঃ হােসম আলী মাছাঃ রেহনা বগম খাদাiল িমঠা র বদলগাছী
2৯496 নoগ মাঃ িমজা র রহমান মাঃ মাজাহার আলী মাছাঃ মারেশদা বগম ভীম র ভীম র নoগ
29597 নoগ মাঃ আ ল মা ান মাঃ ল iসলাম মাছাঃ হােজরা িবিব চকেগািব প িড়য়া ভায়া 

ভবানীগ
মা া

23452 নoগ মাঃ i াহীম হােসন ত কলম মা া মাছাঃ সানাভান িবিব মংলাপাড়া মনম মা া
2829৯ নoগ শািকলা পারভীন মাঃ eকরা ল হক সাম ন নাহার পি ম বা ভরা রাণীনগর রানীনগর
22535 নoগ মাঃ আেনায়ার হােসন মাঃ আলম হােসন ম য়ারা ডাসনগর ডাসনগর প ীতলা
27826 নoগ শারিমন নাহার নজ ল iসলাম সােজদা বগম দাuদ র রানীনগর রানীনগর
33385 নoগ মাঃ মাহ ব আলম মাঃ মেয়ন u ীন  আরা বলরাম র ীপগ হাট বদলগাছী
33729 নoগ রানা পারেভজ মাঃ রিফ ল iসলাম িরনা লতানা বষাiল বষাiল নoগ
29132 নoগ মাঃ মাজাে ল হক মাঃ আ ল কােশম রািবয়া বগম িব র চকৈশ াহাট মা া
223৯6 নoগ মাসাঃ নাজমা খানম মাঃ মা ািফ র রহমান তঃ াহার বাহা র র বাহা র র িনয়ামত র
2৯615 নoগ মাঃ সাম ে াহা তরফদার মাঃ খােলক তরফদার মাছাঃ ছালমা বগম মাহন র চকআিতথী নoগ
31266 নoগ িনহার র ন সরকার a  চ  সরকার চায়না রানী iকড়া র বালাৈতড় িনয়ামত র
28225 নoগ মাঃ আ  ব র িসি ক মাঃ শাহাদত হােসন মাছাঃ জাহানারা বগম ল ী র বামiন িনয়ামত র
29425 নoগ মাঃ eনায়ত হােসন মাঃ মিজবর রহমান দ য়ারা সাহা র ভাত ধামiরহাট
32463 নoগ ীেপন মার িবমল মার ম ল আরতী রাণী িতলাব রী ভাপাড়া আ াi
32885 নoগ আ ল লিতফ রিহম গাiন বগম ভারেশ ভারেশ মা া
237৯2 নoগ জাকািরয়া হােসন আ ল লিতফ শাহানা আিমনা িবিব ম া মা া মা া
27৯31 নoগ মাঃ ল ল হােসন মাঃ আ ল হািকম ল িল বগম মশর র লখাiজািন নoগ  সদর
24৯14 নoগ মাঃ কাম ল হাসান মাঃ আ ল কােদর শাহানা মাছাঃ জা া ল ফরেদৗস রনাহার মা া মা া
24818 নoগ মাঃ আলতাফ মাহ দ মাঃ আির ল iসলাম মাছাঃ আকতার বা হিররাম নগর খা র মহােদব র
23967 নoগ মাঃ eরশাদ আলী মাঃ আ স সামাদ আিছয়া বগম চি ে  u র পাড়া লখাiজািন নoগ

21562 নoগ মাঃ আ ল আলীম মাঃ iয়ািছন আলী িফেরাজা কামতা ভা ার াম রাণীনগর
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

22955 নoগ eস eম সােহল রানা মাঃ আিন র রহমান শখ মাছাঃ সফালী িবিব িলয়া িলয়া মা া
25634 নoগ সিলম আহে দ নািজম uি ন ছািবনা iয়াসিমন মহানগর ভারেশ মা া
227৯5 নoগ মাঃ আ  হলাল মাঃ আ স ছালাম মাছাঃ রিজবা খানম িদয়াডা া গাটগাড়ী মা া
21277 নoগ মাঃ শির র রহমান মাঃ ছােয় র রহমান মাসাঃ আেনায়ারা িবিব চকেগাপাল চককা মা া
21158 নoগ মাঃ i ািহম হােসন মাঃ রেমাহা দ ত হািছনা নoপাড়া আiহাi সাপাহার
22986 নoগ সাi ল iসলাম ত নেজর u ীন ছােলমা বগম িশব র চকৈশ াহাট মা া
24141 নoগ মাঃ কাম ামান মাঃ আঃ হা ান মাসাঃ ল ম বগম র ল র র ল র িনয়ামত র
27477 নoগ মাঃ তাফােয়ল মাহ দ মাঃ মাশারফ হােসন মাছাঃ তাহফা বগম চকময়রাম ধামাiরহাট ধামiরহাট
29565 নoগ মাঃ eরশাদ আলী মাঃ জাফর আলী াং িমিছরন িবিব হাজী গািব র া মা া
2৯৯92 নoগ মাঃ মা ািফ র রহমান মাঃ ছালামত আলী মাছাঃ আকেলমা িবিব পারiল কদমগাড়ী িবিশয়া রানীনগর
24612 নoগ কনক চ কািতক চ  দাস ক ানী রানী দাস কামার িড় বরাগী 

পাড়া
সাদ র মা া

2৯966 নoগ মাঃ হাসান uজ জামান মাঃ আলাuি ন মাসাঃ রফিসমা খা ন গাগড়া রামনগর মা া
2523৯ নoগ তাপস মার তপন মার মায়া রানী রাম র িলয়া মা া
2৯৯66 নoগ িলটন খিষ মদন ঋিষ রসতী ঋিষ িনত র িনত র পারশা
21936 নoগ আহেমদ আলী মাঃ আ ল জববার মাছাঃ হাসনা বা বািনসর বা বাজার মা া
22৯13 নoগ মাঃ ৎফর রহামন মাঃ আ স সা ার দoয়ান মাছাঃ লিতফা িবিব চক ব া র মা া
3357৯ নoগ শািকল আহেমদ মাঃ গালাম মা ফা মাছাঃ ছেহলী বগম গানা গানা রানীনগর
21874 নoগ আয়শা িসি কা মাঃ আহসান হাবীব ছােলহা খা ন দি ণ মনম মনম মা া
29৯49 নoগ মাঃ আহসান হািবব মাঃ আফছার আলী মা া মাছাঃ রােহলা িবিব দি ণ মনম মনম মা া
32114 নoগ মাঃ মা দ রানা সরদার মাঃ আঃ গাফফার সরদার মাছাঃ মােজদা বগম বন মহােদব র মহােদব র
22872 নoগ মাঃ মাহ র রহমান িপ eম জিসম uি ন মাছাঃ ফিজয়া বগম পরান র কট াম মা া
29৯28 নoগ মাঃ iয়ািমন রহমান মাঃ আ ল কােসম মাসাঃ আেনায়ারা বগম র রাiগ মহােদব র
21624 নoগ মাঃ ল আিমন মাঃ আ ল মাতােলব মাসাঃ আেনায়ারা বগম গারশাহী ভাতশাহী বদলগাছী
24747 নoগ মাঃ মা দ রানা মাঃ আ ল হােসন মাছাঃ নািছমা িবিব দা য়া আবাদ রহাট রাণীনগর

2৯3৯2 নoগ মাঃ বা ল হােসন মাঃ আঃ রহমান শাহ মাছাঃ লজান িবিব গািব র মনম মা া
325৯4 নoগ মাঃ আবরার শাহিরয়ার মক ল হােসন আিনছা বগম মকরাম র শলগািছ নoগ
2৯88৯ নoগ মাঃ আহসান হাবীব মাঃ আিজ র রহমান সিলনা রহমান চকেদবখান পাড়া নoগ নoগ
29৯৯8 নoগ মাঃ শিফuল iসলাম িশপ মাঃ িসি র হমান মাছাঃ িশuলী বগম কাশাiগাড়ী 

সািখদারপাড়া
নoগ নoগ

21818 নoগ মাঃ আশরা ল iসলাম মাঃ বা ল হােসন মােলকা বগম চকমহােদব ভীম র নoগ
22439 নoগ মাঃ oমর ফা ক মাঃ oসমান আলী মিরয়ম বগম হাট নoগ নoগ নoগ
25263 নoগ মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ িজয়ার uি ন খ মাছাঃ আিছয়া িবিব হােটার বা বাজার মা া
33688 নoগ মাঃ আেখ ামান মাঃ মাজাে মল হক মাছাঃ িদল আফেরাজ বড়পi সাদ র মা া
24৯87 নoগ মাঃ রফাজ আহে দ মাহা দ আলী আক মাছাঃ ি  বগম মারদহ শলগািছ নoগ
34291 নoগ িরনা আ ারা মাঃ হািম ল iসলাম িফয়া বগম কশাiল ভা া র বদলগাছী
21751 নoগ মাঃ আিত র রহমান মাঃ আফতাব u ীন মাছাঃ আিছয়া িবিব গাiহানা া মা া
23183 নoগ মাঃ আ ল মিতন মাঃ iছাহাক আলী মেহ ন নছা জয় র পা  

aিফস পাড়া
সাপাহার সাপাহার

22647 নoগ মাঃ আং র সরকার ত ছিফuল হক সরকার মাছাঃ আেরফা বগম কািশ র আ াি খন ধামiরহাট
31৯64 নoগ মাঃ কাম ামান মাঃ িমরাজ u ীন মাছাঃ সািহদা িবিব সে াষপাড়া ছাতড়া িনয়ামত র
288৯৯ নoগ িবকাশ মার ম ল বীের  নাথ ম ল aলকা রানী ম ল জাতহির দিরয়া র মহােদব র
31373 নoগ মাঃ রজাuল হক ত আজাহার আলী সাহ মাছাঃ িবলিকস বা ভীম র ভীম র নoগ  সদর
22591 নoগ মাঃ সিলম রজা মাঃ আ ল কালাম আজাদ মাছাঃ ফােতমা িবিব িলয়া িলয়া মা া
23864 নoগ মাঃ তাির ল iসলাম মাঃ আিজজার রহমান সরকার মাছাঃ িলয়ারা তিলয়া কটখiর নoগ

2৯2৯5 নoগ মাঃ আ  হােসন আহ দ আলী মেনায়ারা বগম u াসন িনuর ল র বদলগাছী
24257 নoগ মাঃ আির ল iসলাম মাঃ নািজম uি ন মাছাঃ আেলয়া খা ন চকেদর ডা ার 

পাড়া
নoগ নoগ

27821 নoগ মাঃ আ ল মা ান মাঃ আ ল রিহম মেনকা বগম ম গড়নi আহসানগ আ াi
34281 নoগ মাঃ আিত ল আলম মাঃ আকবর আলী াং মাছাঃ আফেরাজা বগম কািলতলা নoগ নoগা
21925 নoগ মাঃ সাম র রহমান ত তােহর u ীন মেনায়ারা িবিব বাহা র র বাহা র র িনয়ামত র
23917 নoগ মী রানী দবনাথ নারায়ন চ  দবনাথ সজী রানী দবনাথ ধাপাi র চকআিতথা নoগ  সদর
32857 নoগ িদল বা পারভীন মাঃ দেলায়ার হােসন আ য়ারা বগম জাহান র ম লবাড়ী ধামাiরহাট
27241 নoগ মাঃ iu ফ আলী মাঃ চান সরদার মাছাঃ েলখা িবিব জয়সাড়া খনেজার আ াi
34522 নoগ মাঃ সাহান আলী মাঃ নoশাদ আলী মাসাঃহােজবা খা ন িমরাপাড়া নােচাল িনয়ামত র
31৯96 নoগ eস eম গালাম  রববানী eস eম িমরাজ u ীন মাছাঃ িশিরন আ ার পাoয়ার হাuস 

কেলানী ডবল 
কায়াটার

ভীম র পাহাড় র

2৯582 নoগ মাঃ আ ল হােসন মাঃ আ ল হািলম মাসাঃ রoশন আরা সাহাবাজ র u র 
পাড়া

িনি র সাপাহার

23658 নoগ মাঃ আিম ল iসলাম মাঃ আ ল মিতন আকিলমা খা ন মা ারপাড়া সাপাহার সাপাহার
33355 নoগ িম ন চ  দবনাথ গাপাল চ  দবনাথ িমলা রানী টiল বরাজ র প ীতলা
32166 নoগ মাঃ আেনায়ার হােসন িলটন মাঃ আশরাফল iসলাম সাহানা মাছাঃ eসেম তারা ম া মা া মা া

32217 নoগ মাঃ শিফ ল iসলাম শা মাঃ নািজম u ীন ম ল মাছাঃ বগম দাসতী মা া মা া
29846 নoগ মাঃ সেরায়ার হােসন কিবর হােসন মাছাঃ রােবয়া বগম পাহাড় র পাহাড় র বদলগাছী
32182 নoগ eম eiচ iকবাল মাঃ আকবর আলী শখ মাছাঃ হাসেনয়ারা িবিব মটগাড়ী গাটগাড়ী মা া
28818 নoগ ি তম মার াং দীপ চ  া িমনা রানী কািলতলা নoগ নoগ
25322 নoগ মাঃ আ াহ আল মা ন মাঃ ফজ র রহামান মাসাঃ oয়ািহদা িবিব গাপীনগর প ীতলা প ীতলা
25156 নoগ মারী িমি  রানী ন ল চ ববী রানী ভালাiন দিরয়া র মহােদব র
23971 নoগ মাহাঃ কাম ামান ত আ র রা াক মাছাঃ াহার চারাপাড়া গাংেগার িনয়ামত র
22947 নoগ মাঃ মেহদী হাসান ত আ ল কােশম মাছাঃ সােহরা বগম িড়হারী ভািবচা িনয়ামত র
25148 নoগ েয়ল রানা আ  সাঈদ জেবদা iনাত র গাটগাড়ী মা া
31837 নoগ েজ র মার াং ঈ র চ  াং গীতা রানী দেয়রঘাট নoগ নoগ
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

32947 নoগ মাঃ আিম ল iসলাম মাঃ আিজ ীন আিছয়া িবিব ব শবািড়য়া পাহাড় র মহােদব র
31929 নoগ মাঃ সেরায়ার e আলম মাঃ শাহা র রহমান আেলয়া বগম খাস নoগ  বাঘমারা 

ড় পাড়
নoগ নoগ

2৯949 নoগ মাঃ রােশ ল iসলাম ত নািজম u ীন রিশদা বoয়া চকেদবমা ার পাড়া নoগ নoগ

2435৯ নoগ মাঃ eনা ল হক মাঃ নাiম িসি কী মাসাঃ হাসেনয়ারা বগম িনত র িনত র পারশা
28373 নoগ স য় মার দবনাথ দশন মার দবনাথ স া রানী দবনাথ লতান র দিরয়া র মহােদব র
27৯91 নoগ মাঃ সাম ল আলম মাঃ মিফজ u ীন মাসাঃ হাসনারা বগম রামগা রামগা িনয়ামত র
28958 নoগ মাঃ মাহ ন নবী আলহাজ মাঃ আশরা ল 

iসলাম
মাছাঃ মিজনা বগম আসনদী বামiন িনয়ামত র

24575 নoগ েয়ল রিশদ সয়দ আলী জির ন বগম লহারা সমাস র হাটরাজবাড়ী িনয়ামত র
2৯459 নoগ পিরেতাষ মার সরকার গৗর চ  সরকার িনয়তী রানী সরকার িসংসাড়া িসংসাড়া আ াi
282৯7 নoগ মাছাঃ রােকয়া খা ন মাঃ রিফ ল iসলাম মাঃ রািশদা বগম বড়পi সাদ র মা া
33994 নoগ মাঃ মিম ল iসলাম মাঃ ক ল হােসন মাছাঃ ময়না িবিব কা ন র িলয়া মা া
29657 নoগ মাঃ মাহ র আলম মাঃ আলাuি ন মাছাঃ মারশদা িবিব চকেখাপা গাটগাড়ী মা া
253৯6 নoগ মাঃ আ ল কালাম আজাদ মাঃ রমজান আলী মাসাঃ জােয়দা বগম iকড়াপাড়া eনােয়ত র িনয়ামত র
2৯188 নoগ মাঃ আিত র রহমান মাঃ আ র রিহম ম ল মাছাঃ রােকয়া িবিব কািলনগর রামনগর মা া
22544 নoগ মাঃ আ ল মিতন মাঃ eমাজ u ীন মাসাঃ মাi না বগম বনগ পাড়া গাংেগার িনয়ামত র
23171 নoগ আিলজা িকিময়া লতানা ত আ ল কােশম রাiয়া বগম মহােদব র 

হাuজিবি ং
িন তলা বাসা 
নং 671

মহােদব র

21632 নoগ মাঃ মা দ পারেভজ মাঃ আ ল মিজদ বগম মািবয়া মিজদ াবাদ ম ল 
পাড়া

জাত বাজার মা া

31332 নoগ মাছাঃ মাজিদদা খানম মাঃ শাহাদৎ হােসন মাছাঃ মাহা বা বগম কামার িড় সাদ র মা া
27527 নoগ মাঃ িমনা ল iসলাম মািণক মাঃ আ র রহমান মািণক রােবয়া িবিব চকমািনক দামনাশ মা া
327৯8 নoগ মাঃ রিবuল iসলাম মাহাঃ িরয়াজuি ন মাসাঃ সাব র বগম নানাহার নানাহার পারশা
2626৯ নoগ মা ািফ র রহমান শামীম আ স সা ার নািহদা বগম ম া মা া মা া
2৯578 নoগ হািনফ uি ন কিফল uি ন সাম াহার িপড়াৈকর শংকর র মা া
299৯1 নoগ মাঃ মিজ র রহমান ত জানাব আলী মাসাঃ আকিলমা ধর বাটী আলাদী র সাপাহার
23451 নoগ মাঃ তােহ ল iসলাম মাঃ বদর u ীন মাছাঃ িপয়ারা বগম ভাতসাiল ভাতসাiল বদলগাছী
34525 নoগ লাল সরকার ছিতশ চ   ম ল িমলী রানী মিহমা র প ীতলা প ীতলা
27457 নoগ i ািহম হােসন রফা া রিজয়া িবিব চককা চককা মা া
28৯64 নoগ মাঃ মা দ রানা ত জিহর u ীন মাসাঃ হােমদা বoয়া বালাৈতড় বালাৈতড় িনয়ামত র
285৯৯ নoগ মাঃ আ  বকর িসি ক মাঃ i্u ফ আলী মাছাঃআেলয়া বগম চকাি ন পাক 

eনােয়ত র
রানীনগর

26461 নoগ মাঃ eমরান হােসন মাঃ নiম u ীন মরিজনা বগম বদলগাছী বদলগাছী বদলগাছী
26714 নoগ মাঃ জািকর হােসন মাঃ জিসম uি ন মাছাঃ ডািলম খা ন রাম র িতহাট মা া
299৯3 নoগ মাঃ eসাuল হক মাঃ শাম ল হক মাসাঃ শিরফন িবিব পি ম য়ারপাল কালাiবাড়ী পারশা
27728 নoগ মাঃ রায়হান কিবর মাঃ আ সসালাম মাসাঃ রoশনআরা িবিব িততারপাড়া ঘাটনগর পারশা
34312 নoগ নাঈম  হাসাiন রিফ ল iসলাম নাহার বগম গাংেজায়ার চি র নoগ
21118 নoগ মাঃ শাহজামাল মাঃ ফজ র রহমান মাসাঃ মােসদা বগম য়ারপার কালাiবাড়ী পারশা
21492 নoগ খ কার তাির ল iসলাম খ কার ফজ র রহমান ন নাহার সাহা র শা াহার নoগ  সদর
24446 নoগ মাঃ শািহ র iসলাম ত আজাহার আলী মাছাঃ সােলহা বoয়া চকরাজ ব ভ ভীম র নoগ
34546 নoগ সােহল মাহা দ হােসন মাসাঃ ফােতমা বনগ পাড়া গাংেগার িনয়ামত র
27328 নoগ তপন মার দাস নারায়ণ চ  দাস িনমা রাণী িবড়ম াম ঘাষনগর মহােদব র
25434 নoগ মাঃ সািদ ল iসলাম মাঃ হা ন aর রিশদ মাছাঃ শাহীদা বা চকনদী ল িতলক র নoগ
236৯6 নoগ ল আিমন আব র রহমান আেলয়া বগম া া মা া
282৯৯ নoগ রন নাহার ত ল iসলাম মাছাঃ সােজদা বoয়া িহসা ীনগর য়াতা আ াi
25649 নoগ মাঃ েবল সরদার মাঃ আ ল জববার সরদার মাছাঃ রoশন আরা জাতহির দিরয়া র মহােদব র
26৯87 নoগ বলাল হােসন ল আিমন িবলিকছ বগম ছাট মহার ী মা াiন প ীতলা
24962 নoগ মাসাঃ জসিমন আ ার মাঃ হািম র রহমান মেনায়ারা বগম পারেবায়ািলয়া বায়ািলয়া নoগ  সদর
33595 নoগ মাঃ হদােয়ত আলী মাঃ আিজ ল হক মাছাঃ রিশদা বগম কােদায়া ফেত র নoগ
31779 নoগ মাঃ i ািহম হােসন মাঃ রেমাহা দ তঃ হািছনা নoপাড়া আiহাi সাপাহার
2233৯ নoগ মাঃ পােভল সরকার মাঃ জাহা ীর কিবর সরকার মাছাঃ uে  ল ম বগম িশমলাদার আবাদ র 

হাট
রানীনগর

28977 নoগ মাঃ তানিভ ল iসলাম মাঃ মাজাফফর হােসন িজয়া বগম মশর র নoগ নoগ
24৯49 নoগ আ  নাঈম জািহ র রহমান নাজমা বগম শাহাজাদ র ফেত র নoগ
24443 নoগ রiচ uি ন আহেমদ নািজম uি ন আহেমদ মাছাঃ রােকয়া বগম পীজরভা া প জরভা া মা া
333৯5 নoগ মাঃ আ ল লিতফ মাঃ নজ ল iসলাম লিতফা বগম খাস নoগ  বাটার 

মাড়
নoগ নoগ

28291 নoগ মাঃ খায় ল iসলাম মাঃ iয়ািছন আলী মাছাঃ খািদজা িবিব ভাটেক শিফক র রানীনগর
32645 নoগ আ াহ মাঃ তােরক মাঃ জাফর আলী মাসাঃ তােহরা বগম আয়া র ব র মা া
31458 নoগ আশরা ল iসলাম িছি র রহমান হাছনা বা চৗঘাট বীর াম ধামাiরহাট
28419 নoগ মাঃ বিদu ামান খান মাঃ আিশ ামান খান মাছাঃ ফিরদা বা রানীনগর রানীনগর রানীনগর
25852 নoগ মাঃ আ ল কােদর মাঃ আ  হািনফ মাছাঃ রনাহার খা ন চক ার নoগ নoগ
21724 নoগ িনমাi চ  পি ত গাপাল চ  পি ত ভাতী রানী পি ত রামরায় র চা াশ মহােদব র
29৯32 নoগ িব ৎ আলতাফ হােসন রােমনা বগম শাহা র বা ভরা নoগ
2291৯ নoগ িরপন মার মাহাতা িবমল মার মাহাতা পিল রানী মাহাতা িক লী কালী াম মা া
24784 নoগ মাঃ আহসান হাবীব মাঃ নজ ল iসলাম মাছাঃ রােহলা বগম আধাi র িনu র ল র বদলগাছী
27532 নoগ মাঃ রায়হান হােসন মাঃ বা া ম ল মাছাঃ গালশাহানারা িবিব পারiল সাদ র মা া
2৯975 নoগ মাঃ রােসল রানা মাঃ মহাতাব দoয়ান মাছাঃ হেলনা বা চাকরiল বাতসাiল বদলগাছী
23966 নoগ মাঃ আ  ব র ি ীক খান মাঃ সিখম ীন খান মাছাঃ আেনায়ারা িবিব নoদাপাড়া িসংসাড়া আ াi
27451 নoগ মাঃ মা দ রানা মাঃ আলতাফ হােসন মাসাঃমােজদা বগম ত িলয়া ত িলয়া মা া
24126 নoগ মাঃ আতাuর রহমান মাঃ জ ল iসলাম মাছাঃ াহার বগম বদলগাছী বদলগাছী বদলগাছী
22557 নoগ eস eম শাহ জাহান সা eস eম iি স আলী মাছাঃ জেমলা বগম ত িলয়া ত িলয়া মা া
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24866 নoগ মাঃ মা র রিশদ ত মিজ ল হক মাছাঃ হেলনা রাজা র ী কালীগ রানীনগর

23675 নoগ মাঃ আখতা ামান মাঃ হািম র রহমান আশরা ন নছা চকরাম র নoগ নoগ
32695 নoগ মাঃ ফা ক আলী মাঃ লাকমান আলী মেনায়ারা িবিব গানা গানা রানীনগর
21414 নoগ মাঃ মেহদী হাসান মাঃ বা ল হােসন পিপ আ ার খিলশা িড় নoগ নoগ
23৯22 নoগ মাঃ আিসফ আল মিমন মাঃ গালাম রববানী মাছাঃ িন ফা iয়াসিমন বনীফেত র আেলাদাদ র নoগ
25368 নoগ রিবuল iসলাম ত আজাহার আলী মাছাঃ রােকয়া বগম জাহান র ম লবাড়ী ধামiরহাট
27274 নoগ সাহাগ মার সাহা দাম সাহা িরনা রানী রা বেহতড় সাহাপাহার
27624 নoগ মাঃ লাকমান আলী মাঃ সাম ল হক মাসাঃ সােজ র বগম হাপািনয়া আলাদী র সাপাহার
256৯7 নoগ মাঃ আঃ হািমদ ত আহসান হাবীব মাসাঃ রনাহার বগম বাির া গা িরয়া পারশা
236৯9 নoগ আ ল হােসন ত আ াছ আলী আেলয়া া া মা া
22368 নoগ মাঃ সিজব মাঃ মমতাজ u ীন সানা পiতা জাiলহাট মহােদব র
29253 নoগ মাঃ আ  জাফর মাঃ iu ছ আলী মাছাঃ জাহানারা বগম আধাi র িনuর ল র বদলগাছী
2779৯ নoগ সােহল রানা মাঃ আ  ব র রেহনা বগম পাiকর ডাসনগর প ীতলা
222৯6 নoগ শখ ফিরদ আব স সা ার ফিরদা খা ন মািন ড়া সাপাহার সাপাহার
32871 নoগ মাঃ কাম ামান মািণক মাঃ আ স সালাম মািণক মাছাঃ কিহ র বগম সাপাহার iuিপ 

পাড়া
সাপাহার সাপাহার

27736 নoগ মাঃ জািহদ হাসান মাঃ eকরা ল হক মাছাঃ জাহানারা বগম ম র খান র রানীনগর
29212 নoগ মাঃ মা ন কিবর মাঃ আ ল হােসন মাছাঃ হািলদা বগম খান র খান র রানীনগর
26465 নoগ আিতয়া খানম আiিরন মাঃ আতাuর রহমান মাছাঃ শািহ র বগম চকরাম র মা া 

পাড়া
নoগ নoগ

22৯46 নoগ মাঃ মায়াে ম হােসন মাঃ লিফকার আলী ফিকর মাছাঃ মােমনা বগম সিরয়া ী কালীগ রানীনগর

32৯79 নoগ মাঃ আশরা ল iসলাম মাঃ আi ব আলী খান মাছাঃ িদলারা বগম মহানগর ভারেশা মা া
21469 নoগ মাসাঃ রাকসানা পারভীন মাঃ ছেয়ফ u ীন মাসাঃ আকিলমা বগম চক র রহমান র প ীতলা
335৯৯ নoগ মাঃ জামান িব াস মাঃ ল iসলাম মাছাঃ আেলয়া িবিব খাসাহার কিড়দহ পারশা
29242 নoগ ব u ীন মাবারক হােসন তাছিলমা খা ন মiেজাড়া ঘাষনগর মহােদব র
33481 নoগ মাঃ জাuে ৗলা মাঃ সাম ীন ম ল আেনায়ারা বগম লতান র নoগ নoগ
33268 নoগ ফরহাদ u া্মান মাঃ আ  হাসান মাছাঃ ফােতমা বগম চকeনােয়ত 

দয়ােনর মাড়
নoগ নoগ

33233 নoগ মাঃ আ স স র মাঃ সােরাoয়ার ী ম ল মাছাঃ সােহরা বগম কািকল শ ীiর বাজার ধামiরহাট

29321 নoগ মাঃ হািব র রহমান মাঃ আ ল কিরম িশবীন বগম iয়া প ীতলা প ীতলা
2315৯ নoগ মাঃ তৗিহ র রহমান মাঃ আ ল কােদর ম ল মাছাঃ কাজল রখা গা র জাবারী রহাট বদলগাছী
29841 নoগ মাঃ আেপল মাহ দ মাঃ আতাuর রহমান রেহনা বা ধম র পাহাড় র বদলগাছী
24৯88 নoগ মাঃ আিত র রহমান মাঃ মাশারফ হােসন মাছাঃ আ মান আরা জগদীশ র জামা◌ালগ বদলগাছী
23869 নoগ মাঃ রকফা ল iসলাম মাঃ খেয়র আলী ম ল ছােলহা বগম শলগাছী শলগািছ নoগ  সদর
28৯77 নoগ মাঃ জািকািরয়া আল রাজী মাঃ িমজা র রহমান িশিরন আ ার চক আিতথা চক আিতথা নoগা সদর
22974 নoগ u ল রহমান আ াছ আলী রিহমা িবিব িডমজাuন দিরয়া র মহােদব র
265৯9 নoগ শাহিরয়ার কিবর মন র রহমান দেলায়ারা বগম রামচ র মিহষবাথান মহােদব র
23489 নoগ মাঃ সািমuল আলম মাঃ আ ল লিতফ মাছাঃ সিলনা আ ার ম গা র নoগ নoগ
25688 নoগ মাঃ আিত র রহমান ধা মাঃ আশরা ল iসলাম ধা মাছাঃ আলতা িবিব রাম র সতীহাট মা া

326৯1 নoগ মাঃ শিফuল আলম ত আফজাল হােসন রখা বoয়া দািড়য়াগাথী আম ন কসবা আ াi
21668 নoগ মাঃ মেহদী iমাম ত সাi ি ন আহেমদ মাছাঃ মােজদা বগম িনয়ামত র িনয়ামত র িনয়ামত র
28483 নoগ ম জা আহেমদ মাঃ ন র আলী মাহেসনা খা ন চকeনােয়ত নoগ নoগ
23348 নoগ iমরান হােসন তিছর u ীন হািমদা বগম বা iল খিড়কা গ িনয়ামত র
26273 নoগ মাঃ আ ল হা ান আহ দ আলী খাiেবান নছা দuল রামবািড় মা া
2৯849 নoগ ব চ গৗড় চ  দাস ামলী রানী িবড়ম াম ঘাষনগর মহােদব র
23332 নoগ মাঃ মায়াে ম হােসন মাঃ আেনায়ার হােসন মন রা বগম িফেরাজ র নoগ নoগ
26৯69 নoগ মাঃ আলতাব হােসন মাঃ সেক ার আলী খান হািমদা খা ন িহসাবিদনগর য়াটা আ াi
21512 নoগ মাঃ রহমা ল বাকী মাঃ মক ল হােসন খািদজা ফেত র ভারেশ মা া
2286৯ নoগ কনক মার ম ল েবাধ চ  ম ল িনহার রাণী বাগধানা সর তী র মহােদব র
24186 নoগ মাঃ iসমাiল হােসন ত বিদu ামান মাসাঃ eিলজা বগম বােদ চাকলা র ল র িনয়ামত র
32৯85 নoগ মাঃ হাসানu াহ হীরা মাঃ রহমত u াহ মাছাঃ পারভীন বগম স র আহসানগ আ াi
23741 নoগ আঃ গ র আ ল কালাম আেনায়া িবিব াবাদ জাত বাজার মা া
3171৯ নoগ মাi র iসলাম মিফজ u ীন দoয়ান মেনায়ারা িবিব িবজয় র সাদ র মা া
29৯43 নoগ মাঃ আলফাজ হােসন মাঃ সাখাoয়াত হােসন আ া ন িবিব চক িশমলা হাট কা পাড়া আ াi
25542 নoগ মাঃ তালাম মাহ দ মাঃ মাহ র রহমান মাছাঃ ফরেদৗসী বগম বেলাবাড়ী রানীনগর রানীনগর
29336 নoগ মাঃ আির ল iসলাম মাঃ আ র রা াক মাছাঃ আন  আরা মহািদঘী আহসানগ আ াi
2988৯ নoগ eস eম কাম ল হাসান মাঃ iয়া ব আলী আ ার বগম পারেবায়ািলয়া পারেবায়ািলয়া নoগ

25747 নoগ মাঃ মাহফ ামান মাঃ আ র রিহম মাছাঃ লজান িবিব দাসতী মা া মা া
27948 নoগ জা া ন ফরেদৗসী মাঃ মেহদী iমাম মাছাঃ রoশন আরা িনয়ামত র ীজপার িনয়ামত র িনয়ামত র

2145৯ নoগ মাঃ সাi ল iসলাম মাঃ নজ ল iসলাম মাছাঃ ািবিব গাসাi র মা া মা া
28৯2৯ নoগ মাছাঃ আিনকা শারিমন া মাঃ আির ল iসলাম মাছাঃ রখা বগম মহািদঘী আহসানগ আ াi
2997৯ নoগ মাঃ মা ফ শাহািরয়ার মাঃ শাম ল মািণক মাছাঃ মিজনা বগম সাহােগালা সাহােগলা আ াi
2৯413 নoগ িবেপল মার পাল  চ  পাল িমনতী রাণীপাল লতান র দিরয়া র মহােদব র
25146 নoগ িম র  নাহার মিল ত সালাiমান আলী তরফদার জাহানারা বগম দuিলয়া িনuর ল র বদলগাছী

2৯336 নoগ মাঃ রিবuল আলম মাঃ আ ল হািমদ মাসাঃ শাম াহার পনারায়ন র িনয়ামত র িনয়ামত র
27876 নoগ মাঃ মাহসীন আলী মাঃ আশরাফ আলী ম ল মাছাঃ মিদনা িবিব রাম র মনম মা া
31242 নoগ স য় মার পাল ননী গাপাল পাল পাবতী রানী পাল জয় র পালপাড়া সাপাহার সাপাহার
25482 নoগ মাঃ oয়ািসম আলী মাঃ আ াছআলী কিবরাজ মাছাঃ শাহানারা বগম চক রামনগর মা া
25982 নoগ মাঃ আসা ামান মাঃ আ স সালাম মাছাঃ আছমা িবিব ফট াম ফট াম মা া
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

2479৯ নoগ মাঃ শাহা ীন শাহ মাঃ শিফu ীন শাহ মাসাঃ জাহানারা িবিব কা া খনেজার আ াi
26318 নoগ মাঃ হাসান আলী শখ ত আফছার আলী শখ মাছাঃ aেমলা িবিব হাটকা পাড়া হাটকা পাড়া আ াi
2৯629 নoগ মাঃ জা া ল iসলাম িসরা ল iসলাম জয়নব বগম লালা র ডাসনগর প ীতলা
34336 নoগ মাঃ রায়হান মাঃ জয়নাল আেবদীন মাছাঃ রেহনা বগম চক ার 

ম লপাড়া
নoগ নoগ  সদর

22794 নoগ মাঃ আ ল আিজজ মাঃ আ ল কালাম আজাদ মাছাঃ মিজনা খা ন মালশন রােতায়াল রানীনগর
22564 নoগ মাঃ েয়ল হােসন মাঃ তাফা ল হােসন নািছমা বগম চারিচ লখাiজানী নoগ
3314৯ নoগ মাঃ আল মা দ হােসন মাঃ হািম ল iসলাম মিজনা বগম পাতনা হাটচকেগৗরী মহােদব র
32745 নoগ মাঃ জািকর হােসন ত হািব র রহমান মাছাঃ সেনয়ারা খা ন ভবানী র বতগাড়ী রানীনগর
23244 নoগ মাঃ ল আিমন ম ল ত তাফা ল হােসন ম ল মাছাঃ রােবয়া িবিব ক ড়ী সতীহ ট মহােদব র

29842 নoগ মাঃ আ র রuফ মাঃ আ ল আিজজ সরদার মাছাঃ রহানা িবিব চকিসে রী প জর ভা া মা া
23228 নoগ মাঃ িলটন খ কার ত আ ল জববার খ কার মাছাঃ খেতজা বগম গাগড়া রামবাড়ী মা া
29৯64 নoগ মাঃ িসরা ল মিনর মাঃ ল আিমন মাছাঃ জাহানারা িগিদশা র ল র প ীতলা
21743 নoগ মাঃ i া্িহম মাঃ iিলয়াস u ীন মাসাঃ জিরফন নসা য়া র ব র মা া
2231৯ নoগ মাঃ মেহদী হাসান মাঃ র  শাহ মাছাঃ মারেশদা বা জালম কীি র নoগ
2৯1৯8 নoগ মাছাঃ নাছরীন বগম মাঃ আিজজার রহমান মাছাঃ মেমনা খা ন িনয়ামত র u র 

বাজার
িনয়ামত র িনয়ামত র

34226 নoগ a ত মার বসাক ি েপশ মার বসাক চ না রানী বসাক হাটশািপলা জাবারী রহাট বদলগাছী
21615 নoগ মাঃ আফজাল হােসন মাঃ আফছার আলী কেমলা বগম চক রামনগর মা া
28৯৯9 নoগ মাঃ আির ামান মাঃ খিল র রহমান মাছাঃ আলতা ন নছা বড়বািড়য়া চক কািলকা র মা া

29621 নoগ মাঃ আ  জাফর িসি ক মাঃ আ  ব র সি ক মাছাঃ মােমনা বগম িশবরাম র 
িপড়লডা া

হিরতকীডা া ধামiরহাট

33147 নoগ মাঃ স াট মাঃ আ ল মা াফ আকতারা পাড়iল খিড়কাডা া িনয়ামত র
33161 নoগ রিন মার ম ল পিরমল মার ম ল পিলকা রানী মািনকহার শিফক র রানীনগর
34433 নoগ মাঃ তির ল iসলাম মাঃ ছাi ল iসলাম মাছাঃ হািসনা বা চকবদল ফেত র বাজার ধামাiরহাট

33124 নoগ মাঃ আ র রব মািণক মাঃ আ র রা াক মািনক মাছাঃ শফালী িবিব মি ক র শংকর র মা া

29699 নoগ aসীম মার েপ নাথ টিক রানী সাবাi িলয়া মা া
32361 নoগ মাঃ রায়হান আলী মাঃ মাশাররফ হােসন লতানা বগম শহরাi ঘাসনগর মহােদব র
3439৯ নoগ নাজনীন আ ার মাঃ নজ ল iসলাম মাছাঃ হািমদা বগম জা পা তা পালশা আ াi
24734 নoগ মাঃ রিবuল iসলাম ত oয়ােয়জ u ীন ম ল িজ া ন নছা চা াশ মহােদব র নoগ
31233 নoগ মাঃ গালাম সাহরাব মাঃ গালাম মা ফা মিরয়ম বগম িবিশয়া িবিশয়া রানীনগর
34138 নoগ iu ব আলী হািবল হাসাiন iছারন িবিব কামতা ভা ার াম রানীনগর
27412 নoগ মাছাঃ জািকয়া লতানা মাঃ আ ল বারী মাছাঃ মাহ বা বগম uিকলপাড়া কয়েনশনপাড়া নoগ

26627 নoগ আিবদা লতানা মাঃ মারেশদ হাসান সােহরা বা আমদা আমদা পারশা
32328 নoগ মাঃ রিবuল আuয়াল মাঃ আ স ছামাদ iয়া মাছাঃ রিহমা বগম ংরiল আশড় বাজার 

বাজার
সাপাহার

33337 নoগ মা ািকম িব াহ মমতাজ uি ন আেবদা িবিব করাiল বা বাজার মা া
316৯3 নoগ মাহ র রহমান ফিহম uি ন জয় র বoয়া বািনঘর বা বাজার মা া
29181 নoগ নাজ ল হােসন জিমর u ীন নািদরা িবিব চকেদবীরাম রামনগর মা া
23785 নoগ মাঃ রােসল মাঃ র মাহা দ রাজী পারভীন খাকশাবাড়ী িমঠা র বদলগাছী
247৯6 নoগ িবভাষ মার াং ত মনেমাহন াং র া রাণী কা শহর জাiলহাট মহােদব র
29584 নoগ রাiয়া আ ার মাঃ কামাল হােসন সােহদা বগম সােহবগ আহসানগ আ াi
25918 নoগ মাঃ সিলম রজা মাঃ আ ল মিজদ মাছাঃ মিনফা বগম কািল াম আবাদ রহাট রানীনগর

22934 নoগ মাঃ ছােয়ম হােসন মাঃ সাম ীন মাসাঃ দেলায়ারা বগম শহরাi ঘাষনগর মহােদব র
34542 নoগ আiিভ খানম মাঃ জয়নাল আেবদীন নহার বা দাসকাি আেলদাদ র নoগ
31316 নoগ মাঃ জােবদ oমর মাঃ আিবর uি ন মা া মাছাঃ রজাহান িবিব সফা র া মা া
27922 নoগ মাঃ মিম ল iসলাম মাঃ আ ল হািমদ মাসাঃ আ য়ারা বগম মালাহার বড়বাড়ী ধামাiরহাট ধামiরহাট
33131 নoগ মাঃ রািফuল iসলাম মাঃ আফজাল বাসার ৎ ন নছা িবলেমাহা দ র 

ম বন
মহােদব র মহােদব র

21729 নoগ কাজী আ  সাঈদ ত কাজী iি স আলী মাছাঃ িবলিকস বা u াশ র নoগ নoগ
26৯28 নoগ মা দ রানা আেবদ আলী মাসাঃ সাম ন নাহার গা র চি র ধামাiরহাট
2426৯ নoগ মাঃ মেহদী হাসান মাঃ আ স ছা ার আ  আরা বগম বড় চকেগাপাল ধামiরহাট ধামiরহাট
293৯৯ নoগ মাঃ iসরাiল হক মাঃ বলাল uি ন রািহমা বগম প ড়iল খিড়কাডা া িনয়ামত র
31769 নoগ মাঃ আরাফাত মাহ ব মাঃ মানােয়ম হােসন মাছাঃ আ য়ারা বগম নারায়ন র িতলক র নoগ
2৯325 নoগ জািহ ল হক ত আব ল হাi হাসেনয়ারা সনপাড়া বদলগাছী বদলগাছী
3451৯ নoগ মাছাঃ uে  হািববা মাঃ ম আলী মাছাঃ রািজয়া লতানা িবজয় র সাদ র মা া
2939৯ নoগ মাতােলব হােসন তঃ aিফর uি ন মােজদা বগম শংকর র শংকর র মা া
2৯559 নoগ মাঃ সামাuন হােসন মাঃ জিমর uি ন ম ল মান রা িবিব ড়নi প র আ াi
2৯495 নoগ মাঃ িফেরাজ মাঃ আ ল হািমদ মাছাঃ লজান িবিব শংকর র শংকর র মা া
344৯3 নoগ মাঃ িজয়াuর রহমান মাঃ সেক ার আলী মাছাঃ aিতজান িবিব দাoয়াiল ফট াম মা া
28722 নoগ ত য় মার িব াস তপন মার িব াস মিলনা িব াস নিদঘী পালশা আ াi
3431৯ নoগ মাঃ নাজ ল হক মাঃ দেলায়ার হােসন মাছাঃ নািসমা বগম কািল াম আবাদ র রানীনগর
21448 নoগ মাছাঃ বণা মাঃ জিসম uি ন মাছাঃ নািহদা আ ার পি ম বা ভড়া রানীনগর রানীনগর
29383 নoগ আল মা ম রজা নজ ল iসলাম মাক দা বগম ভাত াম আ াি ন ধামাiরহাট
26248 নoগ মাঃ আশরা ল আলম মাঃ হািনফ uি ন আফেরাজা বগম আবাদ র হাট চক গৗির নoগ  সদর
24291 নoগ আ লকােদর িসি ক আশরাফ মা া কলপনা িবিব প র ী রানীনগর
2791৯ নoগ মাঃ সা র মা া মাঃ িসরা ল মা া মিন গানা গানা রানীনগর
2৯৯28 নoগ মাঃ u ল হােসন মেহর আলী মাছাঃ হািলমা িবিব দি ণ পারiল সাদ র মা া
32852 নoগ মাছাঃ িশিরনা লতানা মাঃ সিফuল মাছাঃ রািজয়া বগম দuিলয়া বদলগািছ বদলগাছী
26956 নoগ মাঃ জাকািরয়া মাঃ ল iসলাম জেলকা বগম গ বব র িমঠা র বদলগাছী
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

21৯74 নoগ মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ আিন র রহমান মাছাঃ শফালী বগম িপড়াৈকর শংকর র মা া
3336৯ নoগ মাঃ রiচ uি ন ম ল মাঃ জেছর আলী ম ল মাছাঃ রিশদা বগম দ িড়য়া গ থী আম ল কসবা আ াi

24862 নoগ মাঃ মা দর রহমান মাঃ iu সার রহমান মাছাঃ ম য়ারা বগম iকরতাড়া ফেত র নoগ  সদর
3396৯ নoগ মাঃ আসা ামান মাঃ িলয়াকত আলী মাসাঃ রজাহান বগম uঃ চকরহমত 

বাদিদঘী
জগদল ধামiরহাট

23362 নoগ িম ন মার মািণক সে াষ মার ামািণক আদরী রানী ামািণক গায়ালমা া চক কািলকা র মা া

28516 নoগ মাঃ ল আিমন মাঃ আ র রহমান পসা খা ন রাজনগর প িড়য়া মা া
34537 নoগ মাঃ ফিরদ িময়া মাঃ আ ল মা ান মাছাঃ ফিরদা বগম ধাপাi ড়ী িতলক র নoগ
29982 নoগ মাসােবব ল iসলাম আ স সা ার িজ া ন নছা চকেঘাপা গাটগাড়ী মা া
32547 নoগ মাঃ মন হােসন মাঃ হািছর u ীন ম ল মাছা া বা খামার আে ল র কালাহাট বদলগাছী
338৯3 নoগ মাছাঃ জা া ল ফরেদৗস কাকিল মাঃ আেনায়ার হােসন 

তা কদার
আেলয়া বগম খামার আে ল র কালাহাট বদলগাছী

27398 নoগ মাঃ শিফ ল iসলাম মাঃ খািজর uি ন ম ল মাছাঃ আেয়শা বগম লবািড় সর তী র মহােদব র
295৯3 নoগ মাঃ মিশuর রহমান আ র রহমান রজাহান বগম জয় র সরদারপাড়া খা র মহােদব র

24455 নoগ ফরহাদ আহে দ খান মাঃ আমাল u ীন খান আফেরাজা বগম সরiল িশকার র নoগ  সদর
23669 নoগ মাঃ মাহ ামান মাঃ জিবর u ীন মাছাঃ আফেরাজা বগম র রাiগ মহােদব র
31799 নoগ মাঃ জািকর হােসন ত আ ল হােসন মাছাঃ সােজদা বগম বংশীবাটী ল ণপাড়া ধামiরহাট
32524 নoগ আ  রায়হান দীন মাহা দ রoশন আরা িশকাব র iসলামগাথী আ াi
2324৯ নoগ মাঃ আি কল iসলাম ত i ািফল হােসন বগম রােকয়া বলঘিরয়া চি র ধামiরহাট
22464 নoগ মাঃ িফেরাজ কিবর মাঃ পাi ল কিবর মাছাঃ সানাভান িবিব পাহাড়ী র আশড় শাপাহার
34113 নoগ মাঃ সালাহ u ীন মাঃ সাহরাব আলী মাসাঃ শামীম আরা বগম পারশা বাশবাড়ী পারশা পারশা
2৯623 নoগ মাঃ বািস ল iসলাম র মাহা দ শখ মিরয়ম বগম আদম র খিড়বাড়ী হাট িনয়ামত র
27329 নoগ মাঃ মিতuর রহমান মাঃ কেবজ u ীন ত মােমনা বগম ধর ড়নi iসলামগাথী আ াi
3274৯ নoগ মাঃ রজাuল কিরম মাঃ মেয়জ u ীন মাছাঃ eেজনা িবিব বড়গাছা িবল র রানীনগর
34576 নoগ মাঃ iসলাম আলী খান মাঃ iসমাiল হােসন মাছাঃ িফেরাজা বগম বায়ািলয়া নoগ নoগ
32163 নoগ মাঃ েবল হােসন মাঃ আ ল মিজদ মাসাঃ রােকয়া বগম শিরয়ালা িশশাহাট পারশা
29895 নoগ িলমা নাহার মাঃ শিফ ল iসলাম শায়লা হেলন কশর নামা পাড়া কশর মা া
22348 নoগ মাতারফ মাঃ মন র আলী মাসাঃ মােজ া িনসিকন র ঘাটনগর পারশা
27৯92 নoগ মাঃ মাহ র রহমান মাঃ আমজাদ হােসন মাছাঃ মহািফলা ন নছা িপেরাজ র বলহাটী নoগ
314৯4 নoগ মাঃ সািববর আলম মাঃ সােরায়ার আলম মাছাঃ রামানা পারভীন িবহারী র আহসানগ আ াi
25687 নoগ মাঃ কাoছার আলী মাঃ আফছার আলী মাছাঃ সািবনা খা ন করলডা া সাপাহার সাপাহার
24256 নoগ পিব  সাহা সে াষ সাহা বাসি  সাহা ভবানী র িশশাহাট পারশা
2৯161 নoগ মাঃ খারেশদ আলম আ ল বােরক আলী ণা আ ার চক লাকী রানীনগর নoগ
32883 নoগ মাঃ সিলম রজা মাঃ আ স সালাম মাসাঃ মমতাজ বগম দি ণ কাজীপাড়া র ল র প ীতলা
239৯৯ নoগ জছিমন মাঃ কিমর u ীন মাছাঃ ফিজলা বগম বায়ালী র ল র প ীতলা
24397 নoগ মাঃ িহেরা াং মাঃ মেয়ন u ীন কাম ন নাহার িশকার র iসলামগাথী আ াi
34317 নoগ মাঃ মা র রহমান মাঃ iu ছার রহমান মাছাঃ মন  আরা বগম iকরতাড়া ফেত র নoগ  সদর
25899 নoগ মাঃ ময়নাল কিবর মাঃ পলান আলী মাছাঃ ফাiমা া া মা া
23616 নoগ শখ মাঃ oয়ািহ ামান শখ মাঃ আখতা ামান মাছাঃ মােনায়ারা জামান বকা র মহােদব র মহােদব র
2৯8৯8 নoগ মাঃ oয়ালী খান মাঃ মা র রিশদ খান মাছাঃ মমতাজ বগম রাজ র পাহাড় র বদলগাছী
22649 নoগ মাঃ আ স সালাম মাঃ মেয়জ u ীন মাসাঃ রজিমলা িবিব শিরয়ালা িশশাহাট পারশা
26973 নoগ মাঃ মেহদী নাজ ল ত িগয়াস u ীন মাসাঃ ন নাহার রানীনগর বাজার রানীনগর রানীনগর
2৯86৯ নoগ মাহাঃ রিফ ল iসলাম মাহাঃ মক ল হােসন মাসাঃ সাi ন নশা চৗরাসমাস র র ল র িনয়ামত র
26642 নoগ মাঃ জািক ল iসলম মাঃ হােমদ আলী আে রা খা ন প ীতলা প ীতলা প ীতলা
2665৯ নoগ  সেত ন মার সরকার  সে াষ মার সরকার মিত  সরকার পালশা পালশা আ াi
28371 নoগ মাঃ েবল হােসন মাঃ রমজান আলী মাছাঃ আেয়শা িসি কা ডা ীমারা বদলগাছী বদলগাছী
311৯5 নoগ মাঃ সালাহ u ীন মাঃ িনয়াম াহ ম ল শরীফা িবিব বা কা িলয়া মা া
24637 নoগ সাির ল iসলাম eনা ল খােলদা গাগড়া রামবাড়ী মা া
21764 নoগ iট বা আi ব আলী মমতাজ বগম িনয়াপাড়া রাম ড়া িনয়ামত র
2155৯ নoগ আ  জািমল ফয়সাল আহেমদ মাঃ নজ ল iসলাম মাসাঃ ফােতমা কবার র হাট রাজবাড়ী িনয়ামত র
299৯4 নoগ শা  মার সরদার  চ  পাল ষমা রানী সরদার ঝািড়রা হাটচকেগৗরী মহােদব র
325৯5 নoগ মাঃ e া ল হক মাঃ আ ল মা ােলব সািবদা বগম য়ারপাল কালাiবাড়ী পারশা
25587 নoগ মাঃ আ ল মাতািলব মাঃ মক ল হােসন মাছাঃ ছােমনা খা ন u র নানাiচ শ ী বাজার ধামiরহাট
24292 নoগ মারেশদ আলী আ াছ আলী জয় ক গায়ালী িশকার র নoগ
23746 নoগ মাঃ আ  হনা ফাi জ মাঃ আ ল আিজজ মাছাঃ ফরেদৗসী খ ন বাহা র oড়ন র শাপাহার
24942 নoগ তাজেকরা খা ন মাঃ আিম ল iসলাম হািসনা বগম চক া া মা া
28716 নoগ মাঃ সােনায়ার হােসন মাঃ আনসার আলী মাছাঃ সাহারা বগম নজী র রাতন 

বাজার
প ীতলা প ীতলা

21838 নoগ মাঃ জািকর হােসন মাঃ iয়ািছন আলী রািহমা বগম আদম গা র ফেত র নoগ  সদর
28451 নoগ মাঃ সােহল রানা মাঃ আ  বা ার িসি ক মাহাঃ িজ াত রেহনা য নারায়ন র পাঠাকাটা মা া
32816 নoগ মাঃ রিবuল iসলাম ত আ ল মিজদ মােজদা বগম eনােয়ত র পাক 

eনােয়ত র
রানীনগর

258৯6 নoগ মাঃ রিফ ল iসলাম মাঃ খয়বর আলী মাছাঃ মাহরজান িবিব কশব ভালাগাড়ী কশব মা া
32127 নoগ বনা আকতার মাঃ শoকত আলী মাছাঃ র কা বগম কাি কাহার িনu ল র বদলগাছী
27617 নoগ মাঃ মা ন কিবর মাঃ আ ল হােসন সরকার মাছাঃ হািলদা বগম খান র খান র রানীনগর
2223৯ নoগ তাপস মার সরকার রেম  নাথ সরকার কিনকা রানী সরকার জাহান র ম লবাড়ী ধামiরহাট
23৯94 নoগ মাঃ মা দ পারেভজ মাঃ গালাম মা ফা পা ল বগম ন ন সাহা র সা াহার নoগ  সদর
27628 নoগ সেত ন মার সরকার হম  মার সরকার শংকরী রানী সরকার মিকম র শলগাছী নoগ
2399৯ নoগ মাঃ আ  সাঈদ ত জােবদ আলী মাছাঃ কিলমা বগম খে া র রানীনগর রানীনগর নoগ
21929 নoগ মাঃ আ ল আলীম মাঃ আ স সা ার মাছাঃ হাসনা বগম বড়পi সাদ র মা া
22765 নoগ iu ছ আলী খারেশদ আলম সিলনা বা ধাপাi ড়া িতলক র নoগ
26994 নoগ কাজী িমিল iয়াসিমন কাজী মাসােহদ হােসন মাছাঃ কিহ র আ ার বা নoগ  uিকলপাড়া নoগ নoগ
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

22487 নoগ মাছাঃ শরমীন আ ার মাঃ মাহ ল হাসান িলবন মাছাঃ uে  ছালমা জােবদা ানশন 
3য় তলা

পাড়া রাতন 
কাচাির রাড

নoগ

31৯62 নoগ রামানা তাসিলম মাঃ সা াদ হােসন মােমনা খা ন লতান র নoগ নoগ
29824 নoগ মাঃ সাi ল iসলাম ত তাহার u াহ শখ মাছাঃ ছেবদা িবিব িলয়া িলয়া মা া
27665 নoগ আহসান মাঃ i্u ছ আলী মাছাঃ আকিলমা খানম মাধাiনগর কীি র নoগ
247৯5 নoগ মাঃ কাম ল হাসান মাঃ মকেল র রহমান হাসনা বা চক ার নoগ নoগ  সদর
26552 নoগ লতা র রজা সাখাoয়াত হােসন শফালী লাহা ড়া রানীনগর রানীনগর
33757 নoগ বাদল হােসন রজাuল হক িশরীন বা iলশাবাড়ী চি র নoগ
2845৯ নoগ প ব মার সরকার শা  সরকার মিত িশ া সরকার iসলামগ তী iসলামগাথী আ াi
33121 নoগ মাঃ রায়হা ল iসলাম মাঃ ল iসলাম মাসাঃ রoশন আরা জাম াম গগন র প ীতলা
29323 নoগ সািহন আলম আ  সাঈদা হািসনা বগম শাiল হাটরাজবাড়ী িনয়ামত র
22724 নoগ মাঃ আকতার মাহ দ লতান ত জািকর হােসন মাছাঃ রািজয়া লতানা চক লাকী রানীনগর নoগ
29575 নoগ মাঃ eমরান হােসন নiম uি ন মরিজনা বগম বদলগাছী বদলগাছী বদলগাছী
25384 নoগ মাঃ জ ল iসলাম আ ল মিজদ হািলমা খ ন রাম ড়া রাম ড়া িনয়ামত র
27৯87 নoগ মাঃ আকরাম আলী মা া মাঃ তােছর আলী মা া মাছাঃ আকিলমা িবিব নারায়ন র নারায়ন র মা া
22893 নoগ মাঃ আ স স র মাঃ মিতuর রহমান মাছাঃ ডিল বগম সােহবগ আহসানগ আ াi
21141 নoগ মাঃ রিবuল iসলাম ম ল ত সরেবশ আলী ম ল রােবয়া খা ন শাডাংগা লকাiজানী নoগ
252৯8 নoগ মাঃ রিবuল iসলাম ত oয়ােরজ  u ীন ম ল িজ া ন নছা চা াশ চা াশ মহােদব র
24825 নoগ মাঃ মন রানা মাঃ মিফজ মীর মাছাঃ শফালী িবিব খাস মা া রামবাড়ী মা া
33736 নoগ মাঃ হাসা ল iসলাম মাঃ আ স সা ার লাকী আ ার পার আটi র ভা ার র বদলগাছী
22৯96 নoগ মাঃ মাহ র রহমান মাঃ হািব র রহমান তঃ ম য়ারা বগম বাiেকা া গাটগাড়ী মা া
23553 নoগ আ  বকর িস ীক সারাফ u ীন ফিরদা নাড়াডা া জাত বাজার মা া
23624 নoগ মাঃ মায়াে ম হােসন মাঃ আিজজার রহমান মাছাঃ মিরয়ম বগম ক প র চ াশ মহােদব র
2612৯ নoগ মাঃ িসি র রহমান মাঃ মিফজ u ীন আিছয়া িবিব বরiল চক লী প ীতলা
31216 নoগ মাঃ আকরাম হােসন ত আমজাদ হােসন মাসাঃ সিকনা বগম িনত র িনত র পারশা
2৯752 নoগ ফারজানা আ ার মাঃ আ র রuফ হািছনা বা মাল া পাহাড় র বদলগাছী
29351 নoগ িদবস চৗ রী িনমাi চ  চৗ রী মাধবী  চৗ রী কািলতলা নoগ নoগ
27324 নoগ মাঃ জােহ ল iসলাম মাঃ জিসম u ীন মাছাঃ জাহানারা বগম দি ণ মনম মনম মা া
31355 নoগ মাঃ আিশ ল iসলাম মাঃ নািসর u ীন মাছাঃ িবলিকচ আ ার ল ী র জাবারী রহাট বদলগাছী
25582 নoগ মাঃ রজাuল কিরম মাঃ eমা ীন মাছাঃ রাজলী বগম চারাপাড়া গাংেগার িনয়ামত র
25286 নoগ মাঃ তােরক হাসান মাঃ আ ল মা ান মাছাঃ মমতাজ বগম হিবহর র বা ভরা নoগ  সদর
23188 নoগ মাঃ মজবাuল মাঃ জানব মেনায়ারা াবাদ জাত বাজার মা া
29484 নoগ মাঃ েহল iসলাম মাঃ আ ল মিজদ মাছাঃ র নাহার মiেজাড়া গাষণগর মহােদব র
231৯2 নoগ মাঃ রায়হা ল iসলাম মাঃ শািহ র রহমন িমেসস লায়লা আন মান েবদার জািমন 

u ীন aবসর া
চক eনােয়ত 
িহেরা টাuন

নoগ  সদর

21577 নoগ  লতান আ ল হাi আ য়ারা বগম মা ারপাড়া বা ভরা নoগ  সদর
2368৯ নoগ শিহ ল iসলাম জয়ম াহ িজ া ন িবিব মিজদ র রামগা মা া
25৯45 নoগ মাঃ নজ ল iসলাম মাঃ শাহজাহান আলী মাছাঃ রoশন আরা বগম eনােয়ত র পাক 

eনােয়ত র
রানীনগর

24351 নoগ মাছাঃ শারিমন লতানা মাঃ শাম ল আলম খ কার মাছাঃ রoশন আরা বগম চৗড়বাড়ী পেরশ নগর আ াi
24347 নoগ মাঃ আাঃ বােরক তঃ মাসেলম u ীন মাছাঃ রােবয়া িবিব িড়য়া পাড়া কবািড়য়া নoগ
2৯2৯4 নoগ িমজা মাঃ িজয়াuল হক িমজা মাঃ ময় ল হক মাছাঃ জাহানারা বগম ব কা প র আ াi
27671 নoগ মাঃ আশরা ল iসলাম মাঃ আi ব আলী খান মাছাঃ িদলারা বগম মহানগর ভারেশা মা া
27৯98 নoগ মাছাঃ মা ফা খা ন মাঃ মিজবর রহমান মাছাঃ মােশদা বগম বাuতাড়া বা বাজার িনয়ামত র
31753 নoগ িনতাi চ  বমন aীনল চ  বমন ভারতী রানী বমন শাল াম জায়ান র মহােদব র
2995৯ নoগ মাঃ আির ল iসলাম মাঃ মাজাহার হােসন িমিল বগম চক লাকী 

বাগানপাড়া
রানীনগর নoগ  সদর

34187 নoগ মাঃ হািদ ল iসলাম মাঃ আ ল স মাছাঃ হাসনী আরা গা র চি র ধামiরহাট
28৯৯7 নoগ মাঃ র iসলাম মাঃ হািফ র রহমান মাসাঃ রােহলা বগম খিড়কাডা া খিড়বাড়ী হাট িনয়ামত র
32798 নoগ মাঃ মা ািফ র রহমান মাঃ মজ ল iসলাম মাছাঃ রিশদা মমতাজ বগম দাশড়াi খিড়কাডা া িনয়ামত র
265৯4 নoগ মাঃ জ ল iসলাম মাঃ আব ল বারী মাছাঃ িজ া ন নছা সােহবগ আহসানগ আ াi
28685 নoগ মাঃ শিহ াহ কাiছার মাঃ সাহা ি ন মাছাঃ হািসনা বগম মহাডাংগা নানাহার পারশা
327৯9 নoগ মাসাঃ সান মান আরা আ ল কালাম আজাদ জাহানারা খা ন হাটশাoলী নoপাড়া াম র প ীতলা

31৯56 নoগ  গািব  মার ঘাষ  িবমল চ  ঘাষ  মিত সাজ ী রানী ঘাষ ভবানী র র রাম র আ াi
23৯84 পাবনা মাঃ মািমন হােসন মাঃ শিহ ল iসলাম িশদা খা ন বাঘাiল কলপাড়া পাকশী ঈ রদ
22224 পাবনা oমর ফা ক তাফা ল হােসন মােজদা খা ন স য় র চাদভা আটঘিরয়া
33378 পাবনা মাঃ ষার আহেমদ ত আ র রিহম ামািণক মাছাঃ র নাহার বগম ক ড়া ল ী া ঈ রদ
29827 পাবনা রoশন আলম মেয়জ uি ন মাছাঃ শাহানা বগম aীভরাম র চ দভা আটঘিরয়া
34411 পাবনা মাঃ aিলuল বারী ত আ ল হােসন মাছাঃ জাহানারা বগম বড়হাuলয়া বড়হাuিলয়া ফিরদ র
2212৯ পাবনা মাঃ মাজহা ল হক সাহরাব uি ন হািমদা খা ন ম গণী পাছপংগলী ফিরদ র
25673 পাবনা মাঃ দেলায়ার হাসাiন মাঃ ফজ ল হক রােকয়া আ ার কািশনাথ র 

বা পাড়া
কািশনাথপা◌াড় সািথয়

2847৯ পাবনা মাঃ আিতক হাসান মাঃ আয় ল হক মাছাঃ সািবয়া খা ন মিশয়া ড়া বাদাল ফিরদ র
22241 পাবনা মাঃ বজ র রহমান মাঃ তারাব আলী িব াস মাছাঃ সিখনা বগম মািনক নগর 

বপাড়া
জয়নগর ঈ রদ

3447৯ পাবনা মাঃ নািহদ হােসন ত আব সাঈদ ত জ রা বগম বাঘiল ক িদ পাড়া পাকশী ঈ রদ
26816 পাবনা মাঃ গালাম মাoলা মাঃ আ ল খােলক মাছাঃ আসমা বগম বন াম বড়া বড়া
28369 পাবনা মাঃ িরপন আলী ত কািহ র ামািণক মাছাঃ আনেজরা খা ন নoদাপাড়া দা িড়য়া ঈ রদ
29126 ব ড়া আ র রািকব মাঃ গালাম িকবিরয়া মাছাঃ জাহানারা িকবিরয়া জীবন র বিড়য়াহাট িশবগ
21666 ব ড়া মাঃ পারেভজ কামাল মাঃ আজহার আলী মাছাঃ  মারেশদা বগম রিশদ র বা য়াহাট সানাতলা
32357 ব ড়া মাঃ আিজ ল হক মাঃ লাল াং মাছাঃ কিহ র িবিব সংসারিদিঘ িবহারহাট িশবগ
25৯73 ব ড়া নয়ন মার রায় যােগশ চ  রায় aিনমা রানী রায় u র ব শহাটা সয়দ আহ দ 

কেলজ
সানাতলা

29247 ব ড়া িলপন মার জগদীশ চ শা না বালা খাগা খান র শর র
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

231৯5 ব ড়া eেকeম মিহ ল iসলাম মাঃ বিদu ামান মাছাঃ ন নাহার সা বািড় শর র শর র
25596 ব ড়া মাঃ জা ল সািদক মাঃ আঃ জিলল মাছাঃ িজ া ন ফরেদৗিস নপালতলী নপালতলী গাবতলী
26187 ব ড়া eেকeম আশরা ামান আলহাজ মাঃ গালাম রহমান মাছাঃ আফ জা রহমান জ গবািড়য়া oয়াড নং-31 ব ড়া সদর

27731 ব ড়া মাঃ জ ল iসলাম মাঃ ল iসলাম মাছাঃ জয়নব িবিব কয়া ি আবাদ র রহা
ট

আদমিদিঘ

28916 ব ড়া মাঃ সা াম হােসন মাঃ সালায়মান হােসন মাছাঃ  দৗলতন নছা লিতফ র ম পাড়া ব ড়া সাজাহান র

2৯348 ব ড়া িম ন সরকার মেনার ন সরকার ভারানী সরকার চা ার দািড়দহ িশবগ
2৯845 ব ড়া মাঃ কিবর হােসন মাঃ মাহ জার রহমান মাছাঃ রজাহান বগম u র করমজা হিরখালী সানাতলা
27978 ব ড়া মাঃ আঃ রািকব মাঃ শিহ ল iসলাম মাছাঃ পা ল বগম পািলয়েহশ র গািব র পিচয়া
3327৯ ব ড়া মাঃ মাহ র রহমান মাঃ আেলম uি ন মাছাঃ িমনারা বগম বড়েটংড়া বাংলাবাজার ব ড়া সদর
26971 ব ড়া মাঃ তাির ল iসলাম মাঃ শিহ ল iসলাম মাছাঃ িপয়ারা বগম দoনাi কাগলiল গাবতলী
25৯89 ব ড়া মাঃ iমরান হােসন মাঃ i ািহম মািনক মাছাঃ  খােদজা বগম নাটাiপাড়া ( বৗ 

বাজার)
ব ড়া ব ড়া সদর

27878 ব ড়া র আহে দ া মাঃ মাসেলম uি ন লবা গা র ছািতয়ান াম আদমিদিঘ
2265৯ ব ড়া মাছাঃ হাসেনআরা খা ন মাঃ i ািহম হােসন ফােতমা খা ন িবশাড় িদয়ার খা য়ামারী নট
28265 ব ড়া তাসিমন  iফফাত মাঃ সাহরাব হােসন রজাহান বগম জ ক বািড়য়া ব ড়া ব ড়া সদর
23৯98 ব ড়া মাঃ ফরহাদ সরকার মাঃ আফছার আলী মাছাঃ ফিরদা বগম বাড়iপাড়া গাংনগর িশবগ
27942 ব ড়া মাঃ মা র রিশদ মাঃ আঃ জিলল মা া শাম াহার গড়ফেত র সানাতলা সানাতলা
33237 ব ড়া মাঃ াফ সরকার মাঃ আঃ বাির সরকার মাছাঃ মন  আরা সাব াম সাব াম হাট ব ড়া সদর
32722 ব ড়া মাঃ আঃ রা াক মাহা দ আলী মাছাঃ  বলী বগম িবলহামলা সানা রা িড়গ িশবগ

21486 ব ড়া eস eম আ ল oহাব ম ল মাঃ আঃ খােলক ম ল মাছাঃ সােলহা বগম সানা রা িড়গ িশবগ
24121 ব ড়া মাঃ জািক ল iসলাম মাঃ আফছার আলী মাঃ জাসনা খা ন পীরহাটা পীরহাটা নট
2৯988 ব ড়া পী ষ মার রায় শচী  নাথ রায় বলা রানী বলতলা কাগiল গাবতলী
22913 ব ড়া মাঃ আ  তােহর মাঃ আ ল মা ান তঃ রজাহান শ লিদিঘ িশবগ িশবগ
27661 ব ড়া মাঃ আরাফাত iসলাম  মাঃ মিন ামান মাছাঃ রoশনারা বগম ট রগাড়ী খরনা শাজাহান র
2৯961 ব ড়া মাঃ িজ র রহমান মাঃ iে হার আলী মাছাঃ জীবন নছা বগম সিচয়ানী িবহারহাট িশবগ
214৯৯ ব ড়া মাঃ আমানu াহ মাঃ মাহ জার রহমান মাছাঃ আেলয়া বগম ধলেমাহনী বাংলাবাজার ব ড়া
28৯67 ব ড়া মাঃ আঃ হািকম মাঃ সা শখ মাছাঃ জেমলা খা ন িশ লকাি ছািতয়ানী নট
25872 ব ড়া মাসাঃ িজিম খা ন মাঃ মে জার রহমান মাছাঃ রজাহান বগম মিমনখাদা পীরগাছা জাবতলী
28325 ব ড়া মাছাঃ রিহমা খা ন মাঃ শািমম মাহ দ মাছাঃ মিরয়ম বগম জামহাটা বনেভ শাজাহান র
24144 ব ড়া জসিমন মাঃ আঃ রািকব সরকার মাছাঃ  শফালী বগম না য়া বপাড়া চা াiেকালা শর র
227৯3 ব ড়া মাঃ রায়হা ল হক মাঃ আিনছার রহমান মাছাঃ রােহনা বগম তরফসরতাজ গাবতলী গাবতলী
22976 ব ড়া a পম ধর রবী  নাথ ধর িশখা রানী কা র (িমি পাড়া) বা য়াহাট সানাতলা

242৯3 ব ড়া মাঃ শoকত আলম ত িমজা র রহমান শখ মাছাঃ সােহরা খা ন বল চী নট নট
25363 ব ড়া iu ফ আলী i াহীম হােসন িফয়া বগম গাড়ীদহ আরিডe শর র
28737 ব ড়া নয়ন চ  শীল ত ি িতশ চ  শীল ত গীতা রানী ল ী নারায়ণপাড়া ক র সানাতলা
3121৯ ব ড়া মাহ ল হাসান মাঃ শাহজাহান সরদার মাছাঃ শিফকা মাহ দ সানাতলা সদর সানাতলা সানাতলা
23268 ব ড়া মাঃ মা র রিশদ মাঃ ফজ ল হক মাছাঃ মাহািসনা বগম খানগাড়ী বাজার 

দীিঘ
পচািচয়া পচািচয়া

31258 ব ড়া মাঃ জাবােয়র হােসন মাঃ েয়ল পাiকার মাছাঃ আিছনা বগম প পাড়া সাব াম গাবতলী
34284 ব ড়া মাঃ েবল হােসন মাঃ আ ল বারী আেমনা বগম শ ল িদঘী িশবগ িশবগ
31867 ব ড়া মাঃ আ ল হািকম মাঃ সা সখ জােমলা খা ন িশ লকাি ছািতয়ানী নট
23493 ব ড়া মাঃ সিলম uি ন ত মাজাহার আলী মাছাঃ বগম রােকয়া িপ ল বািড়য়া মিহ রা নট
287৯8 ব ড়া হা দ সাখাoয়াত হােসন ত মাসেলম u ীন মাছাঃ ছােলহা বoয়া e িলয়া সরকার 

পাড়া
e িলয়া ব ড়া সদর

32296 ব ড়া মাহা দ আলী িজ াহ র মাহা দ মাছাঃ কিহ র বগম শহিলয়াবাড়ী খা য়ামারী নট
31৯44 ব ড়া মাঃ আ স স র মাঃ সেরাoয়ার ী ম ল মাছাঃ সােহরা বগম ছাগলধরা রামচ র সািরয়াকাি
22773 ব ড়া মাঃ পন রানা মাঃ আশরাফ াং মাছাঃ আেনায়ারা িবিব বলহি নাহার পচািচয়া
22558 ব ড়া মাঃ মেহদী হাসান মাঃ আ ল জিলল া মাছাঃ মিরনা বগম হিরনা হাট লবাড়ী 

6931
সািরয়াকাি

23৯59 ব ড়া মাঃ মন রানা মাঃ সারায়া মাছাঃ মিজনা বগম uচরং আয়রা শর র
25৯46 ব ড়া ত ণ চ  সাহা রিতন চ  সাহা শাভা রানী সাহা ম মািজড়া ভবানীগ ব ড়া সদর
31541 ব ড়া মাঃ আ ল হাসান মাঃ বাব  া মাছাঃ হাসনা বগম রিশনাবাড়ী বা য়া সানাতলা
33448 ব ড়া মাঃ আ  েয়ল মাঃ খিল র রহমান মাছাঃ িফেরাজা বগম না লী ব ারা ব ড়া ব ড়া
26327 ব ড়া মাঃ েয়ল রানা মাছঃ ছিক ি ন ম ল মাছাঃ জ রা বগম নাটাবাড়ী নাটাবাড়ী নট
25681 ব ড়া মাঃ রােসল মাহ দ মাঃ ম  সরকার মাছাঃ মিজনা খা ন বহালগাছা িব হিরগাছা নট
2৯857 ব ড়া মাছাঃ রেবকা লতানা মাঃ iয়ািছন আলী আক মাছাঃ হােছনা বা কাতলাহার মিহচরন হাট সানাতলা
34358 ব ড়া িব ল চ  রায় রেম  নাথ রায় মালতী রানী রায় কালাiতাল র কালাiরাজবা কাহা

264৯1 ব ড়া মাছাঃ নাজলী খা ন মাঃ ম  আক মাছাঃ খােলদা বগম কামারপাড়া বা য়াহাট সানাতলা
28768 ব ড়া রিফ ল iসলাম ত সফা াহ ম ল iয়া ন বoয়া ম িদঘলকাি ভ রপাড়া সানাতলা
32446 ব ড়া মাছাঃ মমতাজ বগম মাঃ মাহ র রহমান মাছাঃ আেনায়ারা বগম পচািচয়া বাজার পচািচয়া পচািচয়া
29৯৯7 ব ড়া ি নাথ রায় িপয়ারী লাল রায় পিরমা রানী রায় গাবতলী রান 

বাজার
গাবতলী গাবতলী

21968 ব ড়া eiচ eম eরশাদ হােসন মাঃ আi ব হােসন আক মাছাঃ আিমছা বগম মাল াম u র পাড়া ব ড়া ব ড়া সদর

31245 ব ড়া মাঃ আ ল মািমন মাঃ iছাহক আলী মাছাঃ  বগম চৗবাড়ীয়া খান র শর র
248৯5 ব ড়া িজত চ  রায় হিরশ চ  রায় সািব ী রানী রায় জাবাদ দহপাড়া নাদলা শাহজাহান র
25989 ব ড়া oয়ােরছ আলী আ  বকর িছি ক রেহনা িবিব বড় িনলাহালী তা চহাট পচািচয়া
26842 ব ড়া মাছাঃ িব রী খা ন মাঃ রফাজ আহেমদ মাছাঃ ছােমনা বগম ভাদড়া িমজা র শর র
24596 ব ড়া মাঃ নজ ল iসলাম মাঃ বা ল হােসন মাছাঃ ফােতমা বগম বাথi কািজপাড়া কাহা
22466 ব ড়া মাঃ মাহ ন নবী মাঃ আ ল কিরম মাছাঃ আনার কিল বল াম ন ী াম ন ী াম
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

27357 ব ড়া িমস মা আকতার মাঃ ল iসলাম মাছাঃ জাহানারা বগম িনিশ ারা মিড়য়া গাবতলী
27982 ব ড়া মাঃ আ র রােশদ মাঃ সােজ ামান রখা বগম ছািতয়ানতলা শািলখা সানাতলা
34253 ব ড়া মাঃ সােহল রানা মাঃ মাহ ল হক মাছাঃ লালী বগম দি ণ মহড়াবাড়ী িশ লবাড়ী নট
31654 ব ড়া মাঃ বরকত u াহ মাঃ আ ল কালাম শখ মাছাঃ আিজনা খা ন ামগাতী িপরহাটী নট
29177 ব ড়া মাঃ সাi ল iসলাম ফিরদ িপেক মাছাঃ পা ল বগম চৗিকবাড়ী রামচ র সািরয়াকাি
28569 ব ড়া মাঃ জািম ল iসলাম আহমাদ আলী আেয়শা বগম তারতা াম আদমদীিঘ
21518 ব ড়া মাঃ বনজীর iসলাম মাঃ সাi র রহমান মাছাঃ বিলছা বগম িহ কাি সািরয়াকাি সািরয়াকাি
27631 ব ড়া িরং  মার সাহা গাপাল চ  সাহা ল রানী সাহা পতলা সাহাপাড়া সািরয়াকাি সািরয়াকাি

29843 ব ড়া মাঃ ার ছািবদ মাঃ ফজলার রহমান মাছাঃ মাহেছনা খানম দমদমা দমদমা ন ী াম
2153৯ ব ড়া মাঃ নাজ ল হক মাঃ তছিলম uি ন মাছাঃ তহিমনা খা ন মািসম র চা নজা চা নজাহাট িশবগ

28249 ব ড়া মাঃ শািফuল iসলাম মাঃ আ ল আিজজ মাছাঃ শফািল বগম মানৈকড় জগ াথ র িশবগ
34173 ব ড়া মাঃ নজ ল হক ফজ ল হক মাছাঃ মিরয়ম বoয়া শাহানবা া িনজবলাiল সািরয়াকাি
23798 ব ড়া রিহমা আ ার বলাল হাসান নারিগছ বগম পা া পা া সানাতলা
24213 ব ড়া মাঃ আহসান হাবীব মাঃ নজ ল iসলাম মাছাঃ রােহলা বগম বড় বা য়া বা য়াহাট সানাতলা
32648 ব ড়া মাঃ আেনায়া ল iসলাম মাঃ আঃ ছামাদ মাছাঃ ম িবিব না জা বাংলাবাজার না জা বাংলা 

বাজার
ব ড়া সদর

33358 ব ড়া মাঃ জািহ ল iসলাম মাঃ আ ল জিলল মাছাঃ িল বগম নপালতলী নপালতলী গাবতলী
26148 ব ড়া মাঃ ফজল রাববী মাঃ iিলয়াস uি ন সরকার মাক দা পারভীন প পাড়া য়া য়া সানাতলা
21288 ব ড়া মাঃ আ র রহমান মাঃ ল স মাছাঃ হােজরা বগম জগ াথ র খরনা শাজাহান র
29384 ব ড়া মাঃ ের আলম িসি কী মাঃ আেনায়ার হােসন মাছাঃ র জাহান বগম চা রপাড়া সানাতলা সানাতলা
32873 ব ড়া মাছাঃ রািজয়া লতানা মাঃ জ ল iসলাম মাছাঃ uে  ল ম কালিদঘী iuিনয়ন ভাটরা নি াম

32864 ব ড়া eস eম িজ াহ খান ত লিতফ খান মাছাঃ জিরনা বগম বড়াiদহ ভবানী র শর র
26537 ব ড়া মাঃ ফারহান সরকার মাঃ গালাম সােরায়ার মাছাঃ মা মা খা ন কােলরপাড়া কােলরপাড়া নট
28৯98 ব ড়া মাঃ রািক ল iসলাম মাঃ সাi ল iসলাম মাছাঃ কাম াহার নারচী পি মপাড়া নারচী সািরয়াকাি
22716 ব ড়া মাছাঃ শামীমা আ ার মাঃ হািফজার রহমান মাছাঃ ববী বগম িদগদাiড় ক র সানাতলা
286৯4 ব ড়া মাঃ oয়ালী u াহ আ ল লিতফ িশuলী বগম পা া পা া সানাতলা
32311 ব ড়া মাঃ শাহীন আলম সজীব মাঃ মজাব u ীন সরকার মাছাঃ আেয়শা বগম বািনয়াগাতী মিহ রা নট
29518 ব ড়া মাঃ স জ িময়া মাঃ বাদশা িময়া মাছাঃ কেমলা বগম র র ক র সানাতলা
25213 ব ড়া মাঃ রিন iসলাম মাঃ আঃ ছা ার মাছাঃ লালী খা ন িদধলকাি চৗিকবাড়ী নট
26285 ব ড়া মাৎ আতাuর রহমান মাঃ জ ল iসলাম মাছাঃ াহার বগম দিড়হাসরাজ হিরখালী সানাতলা
31368 ব ড়া কশব চ  ব ন ভীম চ  ব ন ভারতী রানী খান র চৗ হনী পচািচয়া
21251 ব ড়া মাঃ শাহাদত জামান ত আহামদ তাং মাছাঃ ছােলহা বগম িব হিরগাছা িব হিরগাছা নট
21৯16 ব ড়া রিহমা আকতার মাঃ ফিরদ uি ন রিজয়া বগম আিমন র ভবানী র শর র
296৯5 ব ড়া মাছাঃ শামীমা আ ার মাঃ তা ল iসলাম মাছাঃ তাহিসনা বগম চমরগাছা সানাতলা সানাতলা
29622 ব ড়া মাঃ তিফর আলী আলহাজ মাঃ জােফর আলী মাছাঃ হািছমান িবিব নিড়য়াল িশহালী িশবগ
26245 ব ড়া মাঃ রােশ ল iসলাম মাঃ iয়ািছন আলী মাছাঃ রoশন আরা বগম হuটনগর কা নগর নট
31796 ব ড়া মাহ াহ আকবর আলী িবয়া বগম uল পি মপাড়া কাহা কাহা
26339 ব ড়া মাঃ গালাম সাকলাiন মাঃ শাম ল হক মাছাঃ রািজনা খা ন তালসন  eন  

পাড়া
আদমদীিঘ আদমদীিঘ

22738 ব ড়া মাঃ আল আিমন মাঃ িসরাজ সরকার মাছাঃ সােজদা খা ন ব শপাতা মিহ রা নট
27৯49 ব ড়া মাঃ সােহল রানা মাঃ আ ল মিজদ মাছাঃ িফয়া বগম সয়দ র বিড়য়াহাট িশবগ
24৯18 ব ড়া মাঃ মজ  িময়া মাকেলছার রহমান মাছাঃ লাiলী বগম হির র িকচক িশবগ
2৯588 ব ড়া হািববা নাজনীন মাঃ আ ল হা ান মাখেছদা হা ান কগাড়ী পি ম 

পাড়া
ব ড়া সদর শাহজাহান র

33882 ব ড়া মাঃ সািমu াহ সরকার মাঃ সাi ল হক সরকার মাছাঃ সিলনা হক ধন ী চা াiেকালা শর র
21817 ব ড়া মাঃ শািহন আলী মাঃ আ র রহমান মাছাঃ ন  আরা কাথহালী পচািচয়া পচািচয়া
21871 ব ড়া মাছাঃ মািরয়া লতানা e িব eম আির ল iসলাম মাছাঃ আেনায়ারা বগম িশহাড়ী নশরৎ র আদমদীিঘ
31617 ব ড়া তাপস মার ন ী বাগীশ চ  ন ী জাসনা রানী  ন ী কেঢাপ কাগiল গাবতলী
32443 ব ড়া মাঃ নাজ ল দা র মাঃ iসহাক uি ন মাছাঃ াহার চৗিকবাড়ী চৗিকবাড়ী নট
25৯83 ব ড়া মাঃ আ ল হা ান মাঃ আ ল মােলক মাছাঃ ছামাতন বগম জ কদমতলী গাবতলী
27645 ব ড়া মাঃ লােয়ল হাসান ত হােতম আলী মাছাঃ িফেরাজা বগম দ ড়াiল গাবতলী গাবতলী
26৯24 ব ড়া হা দ আিন র রহমান মাঃ আলী রহমান রoশন আরা ছািতয়ানতলা শািলখা সানাতলা
23573 ব ড়া ডিনস মার দাস বল চ  দাস িদপালী রানী দাস সংসারিদঘী িবহারহাট িশবগ
23349 ব ড়া মাঃ আেনায়া ল iসলাম মাঃ ল iসলাম মাছাঃ সিখনা বগম বর াশনী পাiকড় কাহা
27247 ব ড়া মাছাঃ শাম ন নাহার মাঃ আব স ছাবহান হািলমা িবিব বড় চা iর চা iর 

মীরপাড়া
ন ী াম

26948 ব ড়া মাঃ কাম ল দা uল iসলাম মাঃ নজ ল iসলাম মাছাঃ ম ম হািববা চকরািধকা হাটকরমজা গাবতলী
24528 ব ড়া মাঃ শi ল iসলাম তঃ সাম ল আলম খে াকার মাছাঃ সােহরা বগম নারচী ফিকর পাড়া নারচী সািরয়াকাি

2৯৯77 ব ড়া তাজমা খা ন মাঃ iছাহাক আলী রিশদা কা দাম গাহাiল শাজাহান র
25354 ব ড়া ক eম আ ল oয়াহাব মাঃ লাকমান আলী খ কার মাছাঃ আেনায়ারা বগম নারচী নারচী সািরয়াকাি

22551 ব ড়া মাছাঃ নাজিনন আকতার মাঃ খাজা নািজম uি ন মাছাঃ আকতার বা মাঝবাড়ী হাট লবাড়ী 
6931

সািরয়াকাি

25452 ব ড়া মাঃ মেহদী হাসান ফা ক মাঃ মা ার হােসন মাছাঃ লমালা বগম হামছায়া র শাহব গী 
oয়াড নং 8 
শর র

শর র

2৯232 ব ড়া মাঃ সাi ল iসলাম মাঃ চান িময়া মাছাঃ আসমা খা ন সাত করী মিহ রা নট
22683 ব ড়া মাঃ ফয়সাল আহেমদ মাঃ আ ব হােসন মাছাঃ িফেরাজা বগম চকফিরদ ব ড়া সদর ব ড়া সদর
34396 ব ড়া মাঃ আ  সাঈদ াং মাঃ eকরাম হােসন মাছাঃ জাহানারা িবিব শাকড়ী াম আদমদীিঘ
27774 ব ড়া মাঃ নoশাদ আহেমদ মাঃ আ স ছা ার মাছাঃ নািগস বগম বাoiেটানা বাi নী গাবতলী
22349 ব ড়া মাঃ িমজা র রহমান মাঃ শাহী ম ল িবu  খা ন স ন সানারায় গাবতলী
31892 ব ড়া মাঃ আ  সাঈদ দরী মাঃ সাহরাব আলী মাছাঃ রoশনারা চৗবাড়ীয়া খান র শর র
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

284৯6 ব ড়া বা ী মার মহ ভেবশ চ  মহ িল রানী মহ দাসকাি কাগiল গাবতলী
27716 ব ড়া মাঃ িনজাম uি ন মাঃ আ  ব ার িময়া মাছাঃ ফিরদা খা ন ক াপাড়া ভাল ন কাহা
24769 ব ড়া মাঃ রা  িময়া মাঃ আ র রিহম াং মাছাঃ রািজয়া বগম দহপাড়া িনu সানাতলা সািরয়াকাি

24967 ব ড়া মাঃ মিম ল iসলাম মাঃ িসরা ল হক মাছাঃ আেলয়া বগম চকেপাতা শর র শর র
24875 ব ড়া মাঃ আহসান হাবীব মাঃ মাজাফফর হােসন মাছাঃ রিশদা বগম চ ন র আলীয়ারহাট িশবগ
25457 ব ড়া মাঃ রা  সরকার মাঃ আব স ছা ার সরকার আিছয়া বগম বেজাড়া ি পাড়া মাদলা শাহজান র
31792 ব ড়া মাঃ জ ল iসলাম ত আহে দ আলী মাছাঃ aেলদা বগম জািমর বাড়ীয়া জািমর বািড়য়া গাবতলী

31197 ব ড়া জন মার ধরনী কা  সরকার িমনিত রানী সরকার খিরয়া খিরয়া নট
31553 ব ড়া মাঃ শাহাদত হােসন মাঃ খয়বর আলী মাছাঃ রoশনারা বগম দাবালা িজয়া িশবগ
21333 ব ড়া মাঃ শির ল iসলাম ত কফছার আলী মাছাঃ ফজলী বoয়া জ ক শাকড়া দািড়দহ িশবগ
242৯৯ ব ড়া মাঃ খােল র রহমান মাঃ আ ল গিন মাছাঃ রoশনারা বগম কাতলাহার মিহদরনহাট সানাতলা
33৯6৯ ব ড়া মাঃ মরা ল iসলাম মাঃ আনছার আলী ন নাহার জাড়া জায়দারপাড়া রানীরহাট শাজাহান র

2268৯ ব ড়া মাঃ স জ iসলাম মাঃ আলতাব হাসাiন মাছাঃ মিরনা িবিব চ পািচল িসহালী িশবগ
29612 ব ড়া মাঃ সাi র রহমান মাঃ আলতাফ আলী মাছাঃ ববী বগম তরপািক নপালতলী গাবতলী
31734 ব ড়া মাঃ আিসফ হােসন মাঃ হািফজার রহমান মাছাঃ আফ জা বগম গা ল গা ল ব ড়া
22252 ব ড়া মাঃ আ  বকর িছি ক ম ল মাঃ দেলায়ার হােসন মাছাঃ জাহানারা বগম আuশ াম িকচক িশবগ
32937 ব ড়া মাঃ আহসা ল কিবর পন মাঃ মাফা ল হােসন াং মাছাঃ আ য়ারা িবিব গাপীনাথ র িকচক িশবগ
22979 ব ড়া মাঃ রােশ ল iসলাম মাঃ আ স সামাদ ধান মাছাঃ রােশদা বগম মািলগাছা পাiকড় কাহা
26972 ব ড়া মাঃ মায়াে ম হােসন মাঃ মেয়জ u ীন া মাছাঃ ছােবদা িবিব িবিহ াম িবিহ াম আদমদীিঘ
29349 ব ড়া মাঃ মাহ র রহমান ত আেতায়ার হােসন মাছাঃ জািমলা বগম হ সরাজ হিরখালী সানাতলা
32788 ব ড়া মাছাঃ রাiয়া আকতার মাঃ oবাi র রহমান মাছাঃ শিহদা বগম হাট লবািড় হাট লবািড় সািরয়াকাি
287৯৯ ব ড়া মাছাঃ িরতা আকতার মাঃ আ ল লিতফ মাছাঃ িপয়ারা বগম মাঝবাড়ী হাট লবাড়ী সািরয়াকাি
333৯৯ ব ড়া মাঃ গালাম র ল মাঃ আ র রশীদ মাছাঃ রoশন আরা বগম জাড়া জায়দারপাড়া রানীরহাট শাজাহান র

27458 ব ড়া তািকর আহে দ মাঃ সাহরাব আলী চা  ভা  খা ন নট aিফসার পাড়া টন নট

283৯3 ব ড়া মাঃ আেনায়া ল iসলাম মাঃ আ  সাঈদ মাছাঃ রােহলা খা ন জাল কা পিচবািড় নট
3332৯ ব ড়া মাঃ সিলম রজা মাঃ সাবাহান শখ মাছাঃ শফালী খা ন চৗিকবাড়ী চৗিকবাড়ী নট
222৯5 ব ড়া মাঃ তােহর আ াহ ত আ র রহমান মাছাঃ তহিমনা বগম িছিলম র ব ড়া ব ড়া
27284 ব ড়া মাঃ রািক ল হাসান মাঃ মা র রিশদ মাছাঃ হােজরা বগম ব সয়দ র বিড়য়াহাট িশবগ
33561 ব ড়া মাঃ মা র রিশদ মাঃ আ ল হা ান মাছাঃ জাহানারা বগম ফািজল র তিলগাড়ী সািরয়াকাি
2৯13৯ ব ড়া মাঃ আ র রা াক মাঃ সাuল iসলাম মাছাঃ রoশন আরা কয়া ি আবাদ রহাট আদমদীিঘ

2৯183 ব ড়া মাঃ আলীম আল রাজী মাঃ সালজার রহমান াপারী আ  মেনায়ারা বগম বা য়াপাড়া বা য়াহাট সানাতলা

31491 ব ড়া মাঃ শামীম রজা মাঃ জাকা ল iসলাম িপয়ারা িবিব ম ব র আদমদীিঘ আদমদীিঘ
31859 ব ড়া মাঃ রাজ ামান মাঃ ম র  কািদর মাছাঃ ন নাহার আট ল বপাড়া আট ল িশবগ
25657 ব ড়া ি তম মার পাং দীপ মার া িমনা রানী কiল আলতাফনগর পচািচয়া
22721 ব ড়া মাঃ আ র রuফ তা কদার মাঃ আ ল বাকী তা কদার মাছাঃ জািকয়া লতানা খািলম র মাকামতলা িশবগ
232৯6 ব ড়া মাঃ ফরেদৗস আলম মাঃ জালাল uি ন মাছাঃ সােজদা বগম নী জািমর বািড়য়া গাবতলী

21৯36 ব ড়া রেহনা খা ন আ র রহমান সােজদা বগম পা া পা া সানাতলা
32৯88 ব ড়া মাঃ আল আিমন মাঃ আ ল মা ান মাছাঃ হেলনা বগম রিশদ র বা য়াঘাট সানাতলা
32484 ব ড়া মাঃ িলয়াকত আলী মাঃ iমান হােসন মাছাঃ িলিল বগম বড় বালয়া বা য়াহাট সানাতলা
31345 ব ড়া সাi ল iসলাম আমজাদ িফয়া আযরা আয়রা শর র
21245 ব ড়া মাঃ িফেরাজ আহে দ মাঃ আ র রিশদ মাছাঃ িফেরাজা বগম যাগাহাটেখালা চা াiেকালা ভবানী র
26797 ব ড়া মাঃ আির ল iসলাম মাঃ আতাহার আলী মাছাঃ রােকয়া খা ন জাল কা িচবাড়ী নট
26486 ব ড়া মাঃ শিফ ল iসলাম মাঃ ফজ ল কিরম মাছাঃ ছােলহা বগম িশলদহবাড়ী গাহাটা গাবতলী
23931 ব ড়া মাঃ রিবuল iসলাম মাঃ আ ল মা ান মাছাঃ জাহানারা বগম িনি র য়া য়া সানাতলা
24৯75 ব ড়া মাঃ শািম র রহমান মাঃ আ ল জিলল া ত আেনায়ারা বগম কদমতলী কদমতলী গাবতলী
21119 ব ড়া মাহ ল হাসান ছাম র আলম জািমলা খানম আড়াiল চ না র আদমদীিঘ
33928 ব ড়া জড eম আ াহ আল জাবােয়র মাঃ আ ল oহােয়দ জাহানারা oয়ােহদ িনিশ ারা 

শলালপাড়া
ব ড়া সদর ব ড়া সদর

24317 ব ড়া মাঃ মেহদী হাসান মাঃ রজাuল কিরম মাছা শাহানারা বগম ল ীেকালা দি ণ 
পাড়া

দuলী িশবগ

26385 ব ড়া মাছাঃ সািহদা পারভীন মাঃ শাহজাহান আলী মাছাঃ রেহনা আ ার মাঝপাড়া রােম র র গাবতলী
24৯97 ব ড়া মাছাঃ রাজ র িসি কা মাঃ মহসীন কবীর জন রজাহান বগম সানাতলা ব র 

uপেজলা u র গট 
বাড়ী নং 49 রাড 
নং 2/4

সানাতলা সানাতলা

26267 ব ড়া পী ষ মার রায় ৎ শচী  নাথ রায় বলা রানী বলতলা কাগiল গাবতলী
27৯75 ব ড়া মাঃ মাহ ব সাবাহানী মাঃ মিহ uি ন মাছাঃ আ মান আরা বগম িনি র মাদলা শাজাহান র
23736 ব ড়া গালাম রববানী শাহ আ ল হালীম শাহ মিদরা বগম লাং  পি মপাড়া লাং হাট গাবতলী
26531 ব ড়া মাঃ শািহ র আলম মাঃ জ ল iসলাম মাছাঃ সােহদা বগম টপাগাড়ী মাকামতলা িশবগ
21963 ব ড়া মাঃ রনবী মাঃ আ ল খােলক শািহ র বগম বoiেটানা বাi নী গাবতলী
331৯3 ব ড়া মাঃ জািহ ল iসলাম বা মাঃ জালাল uি ন মাছাঃ জাহানারা বগম বল িচ নট নট
25625 ব ড়া  িব র  িব ৎ মার ি য়া রানী তালশন আদমিদঘী আদমদীিঘ
33725 ব ড়া মাঃ সাি র আহে দ মাঃ িসরা ল iসলাম মাছাঃ রােবয়া বগম বড়বা য়া বা য়াহাট সানাতলা
27642 ব ড়া কৗিশক আহেমদ মাঃ আ র রuফ সরকার মাছাঃ কিহ র আকতার কা গাড়ী গাড়ীদহ িশবগ
26984 ব ড়া সােহল আরমান আেনায়ার হােসন ন নাহার বগম খামারকা ী জাড়গাছাহাট ব ড়া সদর
27784 ব ড়া মাঃ ফয়সাল আহেমদ মাঃ আলা uি ন মাছাঃ ফােতমা খা ন জাল কা বাহাiল শাজাহান র
27333 ব ড়া মাঃ নািফ iসলাম মহা ত মাঃ আলমগীর সরকার মাছাঃ নািছমা বগম মািঝড়া ভবানী র ব ড়া
21777 ব ড়া মাঃ আ্i ব হােসন মাঃ আ ল খােলক আক মাছাঃ আেমনা বগম সাহা র কাগiল গাবতলী
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28835 ব ড়া মাঃ তৗিহ  রহমান মাঃ আ ল জাববার াং মাছাঃ হেলনা বগম পার ল নী র িশবগ িশবগ
2973৯ ব ড়া মাঃ জািক ল iসলাম মাঃ ল iসলাম মাছাঃ ফিরদা বগম হােসন র না য়ামালা গাবতলী
32৯68 ব ড়া মাঃ আ স সালাম মাঃ বাদশা া মাছাঃ মােশদা বগম তরপািক নপালতলী গাবতলী
26888 ব ড়া গাপাল চ  দবনাথ নারায়ণ চ  দবনাথ কানন বালা দবনাথ িবিহ াম িবিহ াম আদমদীিঘ
34412 ব ড়া মাছাঃ মানা আকতার মাঃ তাজাে ল হক মাছাঃ জাসনা আরা হক গিণয়ারীকাি মিহচরণহাট সানাতলা
31781 ব ড়া মাঃ oলী আহ দ আিরফ মাঃ ফজ ল হক মাছাঃ oলীমা বগম ব করমজা হাটকরমজা সানাতলা
34313 ব ড়া সািফয়া খা ন শাম ল হক রােবয়া বগম িপবহাটা িপরহাটা নট
28314 ব ড়া মাঃ মা ন হাসান খিল র রহমান মাছাঃ জািকয়া লতানা নামাজখালী হিরখালী সানাতলা
232৯9 ব ড়া মাঃ আব স সাবহান আক মাঃ আজাহার আলী মাছাঃ িশিরনা বগম কামার র শাল াম আদমদীিঘ
26394 ব ড়া শা  মার রায় বাষ চ  রায় ফ ী রানী রায় বলতলা কাগiল গাবতলী
25৯৯4 ব ড়া মাছাঃ তািনয়া আ ার মাঃ আ ল হািমদ মাছাঃ রােবয়া খা ন দি ণ না লী ব ড়া সদর ব ড়া সদর
32345 ব ড়া e ক eম তৗিহ ল iসলাম মর ম আ র রা াক মাছাঃ তৗিহদা বoয়া না লী ছায়ানীড় 

আবািসক eলাকা
ব ড়া সদর ব ড়া সদর

24797 ব ড়া মাঃ রমজান আলী মাঃ আঃ গ র মাছাঃ eিলজা বগম জিমলনগর ব ড়া ব ড়া সদর
26356 ব ড়া মাঃ আ ল oহাব মাঃ আ ল গ র ম ল মাছাঃ ফােতমা খা ন বতগাড়ী আিলয়ারহাট িশবগ
24617 ব ড়া মাঃ আিম ল iসলাম মাঃ oয়ােহদ মাছাঃ িশuলী বগম লাহাগড়া ভ রপাড়া সানাতলা
23478 ব ড়া মাছাঃ শারিমন আকতার মাঃ আ স সা ার মাছাঃ সােহরা বগম u র বয়ড়া চরপাড়া সানাতলা
24৯41 ব ড়া পন মার সাহা েপ  নাথ সাহা সিবতা রানী সাহা ড়iল পি মপাড়া িবরপিল ন ী াম

28359 ব ড়া মাঃ মাহ দ হােসন মাঃ মাহা বর রহমান মাছাঃ রজাহান বগম দি ণ পাড়া সাব াম ব ড়া সদর
25854 ব ড়া মাঃ মেহদী হাসান ত মিজবর রহমান হাoয়া বগম াম াম আদমদীিঘ
24246 ব ড়া মাঃ জাবােয়র হােসন মাঃ জািমল uি ন নািহদা বগম খা পাড়া বাহাiল শাজাহান র
264৯2 ব ড়া মাছাঃ ফারহানা আর মাঃ আেবদ আলী খিলফা মাছাঃ হাসনা বগম পি ম াবন ব ড়া ব ড়া সদর
21826 ব ড়া মাঃ মেহদী হাসান মাঃ ল iসলাম মাছাঃ মাহ দা খা ন কপাড়া ব ারা 

eলাকা
ব ড়া সদর ব ড়া সদর

32969 ব ড়া চ ল মার রায় aি ্ম চ  রায় প া বালা রায় মিমন হাটা খান র গাবতলী
21176 ব ড়া মাঃ শািফuল iসলাম মাঃ আ ল গ র ামািণক জাবাiদা খা ন িবিবরপাড়া দিড়পাড়া সািরয়াকাি
21473 ব ড়া মাছাঃ ফারজানা আফিরন মাঃ লাল হােসন মাছাঃ মমতা বগম বভবন শাহী নট নট
31294 ব ড়া মাছাঃ হােজরা বগম মাঃ আ ল মা ান মাছাঃ জিরনা বগম দি ণ কা নগর কা নগর নট
287৯3 ব ড়া মাঃ সািমuল iসলাম aিনক মাঃ িজয়াuল iসলাম িম মাছাঃ সািবনা iয়াসিমন পাড়ানগরী গাংনগর িশবগ
25981 ব ড়া মাঃ মাকােম মাহ দ মাঃ আ র রিহম আক মাছাঃ কিহ র বগম মিহষাবান মিহষাবান গাবতলী
32৯57 ব ড়া মাঃ আ  হাছান মাঃ হা র রশীদ মাছাঃ জাহানারা িবিব তলীপাড়া িজসা িশবগ
3398৯ ব ড়া মাছাঃ শািমমা আ ার মাঃ হযরত আলী িফেরাজা বগম িনিশ ারা চা াiেকালা শর র
25595 ব ড়া রিফ ল iসলাম আ র রিশদ িফয়া বগম সাব াম সাব াম ব ড়া সদর
24898 ব ড়া মাঃ আ র রােশদ মাঃ আi ব হােসন মাছাঃ িবu  বগম নপালতলী নপালতলী গাবতলী
2893৯ ব ড়া মাঃ আ র রহমান মাঃ মিজ র রহমান জিরনা িবিব ভাটহালী আেড়ালা কাহা
2৯661 ব ড়া oমর ফা ক মাবারক আলী ফােতমা বগম নপালতলী নপালতলী গাবতলী
28895 ব ড়া মাছাঃ বদ ন নাহার মাঃ iমিতয়াজ আলী ত রােবয়া খা ন িশচারপাড়া ভ রপাড়া সানাতলা
29931 ব ড়া মাঃ আ  সাঈদ মাঃ সয়দ আলী শাম ননাহার রা ামাটী eলা ী নট
29411 ব ড়া মাঃ আ  িশহাব মাঃ জালাল uি ন মাছাঃ জােবদা বগম কায়ালী কা ী ক র সানাতলা
3221৯ ব ড়া মাঃ খােলদ মাহ দ মাঃ আঃ গ র মাছাঃ ঝড়না বগম আ িনয়াতাiড় সানাতলা সানাতলা
28258 ব ড়া মাঃ আশরা ল iসলাম মাঃ eমদা ল হক মাছাঃ আেয়শা বগম কামারপাড়া বা য়াহাট সানাতলা
22527 ব ড়া মাঃ মা র রিশদ মাঃ ামান মাছাঃ িবu  বগম নারচী ফিকরপাড়া নারচী সািরয়াকাি
241৯7 ব ড়া মাঃ রািক ল হাসান মাঃ মাহ জার রহমান মাছাঃ রােশদা বগম আমতলী হাট লবাড়ী সািরয়াকাি
23961 ব ড়া মাঃ সািদক হাসাiন মাঃ সামাদ আলী মাছাঃ জািমলা বগম u র খান র সয়দ আহ দ 

কেলজ
সানাতলা

29666 ব ড়া নয়ন চ  সরকার ননী গাপাল সরকার aলকা রানী সরকার নট বাড়ী প  
িচিকৎসালয় সংল

নট নট

28995 ব ড়া মাঃ মাহ দ হাসান ত গালাম হােসন মাছাঃ লা  বগম বািলয়াডাংগা তকানী 
কাiনগর

সানাতলা

24৯27 ব ড়া মাঃ ফািহম হােসন মাঃ রিফ ল iসলাম মাছাঃ পা ল বগম চৗিকবাড়ী চৗিকবাড়ী নট
31442 ব ড়া িমলন মার সরকার েবাধ চ  সরকার আ  রানী আয়রা আয়রা শর র
2859৯ ব ড়া মাঃ নাজ ল আহসান মাঃ আিম র রহমান মাছাঃ রািজনা বগম লেকাট ডমাজানী শাজাহান র
3228৯ ব ড়া মাছাঃ মাহেছন আরা খা ন মাঃ িসি ক হােসন মাছাঃ মাহ দা বগম বেতকানী তকানী 

কাiনগর
সানাতলা

32888 ব ড়া মাঃ খাi ল বাশার ত জামাল uি ন শখ মাছাঃ iসেমাতারা বগম চকক ানী ক ানী শর র
2478৯ ব ড়া মাঃ মিন ামান মাঃ মা ািফজার রহমান মারিজয়া খানম সােরা য়া মিড়য়া গাবতলী
2529৯ ব ড়া মাঃ মাহ বর রহমান মাঃ তাতা িময়া মাছাঃ মালতী বগম মঘাগাছা জাড়গাছাহাট ব ড়া সদর
31771 ব ড়া মাঃ সাহাগ িময়া মাঃ আ ল বােছদ াং জাহানারা বগম শখাহাতী হাটকরমজা সািরয়াকাি
23178 ব ড়া তানিজল আহে দ মাঃ আ ল কােসম মাছাঃ তােহ নেনছা ম লপাড়া পচ িচয়া পচািচয়া
2526৯ ব ড়া মাঃ ল আিমন মাঃ মায়াে ম হােসন মাছাঃ জাহানারা বগম িতলছ কা ার পাড়া িশববা আদমদীিঘ

26623 ব ড়া মাঃ িসরা ল iসলাম মাঃ হািফজার রহমান মাছাঃ ফােতমা বগম প চকা লী রােম র র গাবতলী
2৯998 ব ড়া মাঃ iu ফ আলী মাঃ আ ল খােলক াপারী মাছাঃ ৎ ন নসা ম িদঘলকাি ভ রপাড়া সানাতলা
313৯3 ব ড়া মাঃ আ াহ আল মা ন মাঃ আ ল মা ান মাছাঃ নাজমা আকতার খামারকাি জাড়গাছাহাট ব ড়া সদর
31973 ব ড়া মাঃ শািফuল iসলাম মাঃ আ ল আিজজ শফালী বগম মানৈকড় জগ াথ র িশবগ
34485 ব ড়া মাঃ রােসল িময়া মাঃ আ  তােহর মাছাঃ আেয়শা বগম দি ণ আটকিড়য়া বা য়াহাট সানাতলা
31966 ব ড়া মাঃ মারেশদ আলম মাঃ আ ল মিতন খান মাছাঃ িনিজয়া বগম চকনজীব িতনিদঘী কাহা
223৯1 ব ড়া মাঃ আ  হািনফ রজা মাঃ রজাuল কিরম বপারী মাছাঃ হেলনা বগম u র করমজা হিরখালী সানাতলা
34212 ব ড়া ৎ াহার মাঃ আহসা ল কবীর লায়লা কাজী iল শেখরেকালা ব ড়া সদর
2311৯ ব ড়া মাঃ আল আমীন মাঃ মাজাহা ল iসলাম আেলয়া খা ন চালাপাড়া িচবাড়ী নট
3153৯ ব ড়া মাঃ িমজা র রহমান মাঃ মাহ জার রহমান মেনায়ারা খা ন খা াপাড়া বাহাiল শাজাহান র
32368 ব ড়া মাঃ আিত র রহমান মাঃ আিন র রহমান মাছাঃ িগিন আ ার গাদারপাড়া e িলয়া ব ড়া সদর
25222 ব ড়া মাঃ iয়ািছন আলী মাঃ েবল শখ মাছাঃ মিজনা বগম বড়াiদহ ভবানী র শর র
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24৯12 ব ড়া মাঃ মািহ র হাসান মাঃ জালাল uি ন মাছাঃ রকেসানা বগম আ রবাড়ী সািরয়াকাি সািরয়াকাি
26353 ব ড়া eরশাদ হােসন ত আ ল জববার ত রেহনা হািড়য়াকা ী ক র সানাতলা
24281 ব ড়া মাঃ মাহ ল হাসান মাঃ রিফ ল iসলাম মাহিসন বগম স তাহার সা াহার আদমিদঘী
258৯1 ব ড়া মাঃ রিবuল সজীব মাঃ আ র রাববী সােজদা বগম কা গািড় দািড়দহ িশবগ
32224 ব ড়া মাঃ েয়ল রানা মাঃ আিম ল iসলাম মাছাঃ জােবদা খা ন পিচবাড়ী িচবাড়ী নট
323৯9 ব ড়া মািনক চ  াং দেব  নাথ াং িমলা রানী া ঢকড়া দo াম কাহা
2744৯ ব ড়া মাঃ আ ল কাi ম মাঃ আ ল কােদর মাছাঃ কাম ন নাহার তরফ iয়া গাবতলী গাবতলী
22৯51 ব ড়া মাঃ ফেজেল রাববী মাঃ আ  ব র িস ীক আিছয়া বগম চাকলমা মাকমতলা িশবগ
25238 ব ড়া চ ন মার সাহা িনমল চ  সাহা ক না রানী সাহা eলা ী eলা ী নট
31৯45 ব ড়া মাঃ মািম র রহমান মাঃ ছােয়দ আলী মাছাঃ জিরনা বগম গাহাটা গাহাটা গাবতলী
3449৯ ব ড়া মাঃ কাoসার আহেমদ মাঃ রা ম আলী মাছাঃ ববী  নাজনীন দায়ালাসাড়া ল শর র
27899 ব ড়া মাঃ আিত র রহমান মাঃ আতাuর রহমান মাছাঃ লিতফা বগম রানীরপাড়া মিড়য়া গাবতলী
27571 ব ড়া মাঃ হািস ল হাসান মাঃ হািফজার রহমান মাছাঃ ফােতমা বগম প চকা লী রােম র র গাবতলী
32515 ব ড়া মাঃ আ ল মািমন মাঃ আ র রিশদ াং মাছাঃ িপয়ারা বগম জ ক বািড়য়া 

oয়াড নং 31
ব ড়া সদর ব ড়া

24933 ব ড়া মাঃ িমজা র রহমান মাঃ আ স সােলক ম ল মাছাঃ মমতাজ বগম পিনর পাড়া গহাটা গাবতলী
2৯3৯7 ব ড়া মাঃ হােরজ uি ন িজলাদার মাঃ িসিদ র রহমান মেমাতাজ বগম মািলগাছা পাiকড় কাহা
25413 ব ড়া মাঃ নািসর uি ন সরকার মাঃ কিফল uি ন সরকার ত ঝণা বগম বল িচ নট নট
28328 ব ড়া মাছাঃ িমম আ ার মাঃ রায়হান সরকার মাছাঃ কািহ র বগম বাকপন বড়াiল দািড়দহ িশবগ
24384 ব ড়া মাঃ জাফ ল iসলাম মাঃ আিজজার রহমান সরকার মাসাঃ েলখা বগম রানীরপাড়া সানাতলা সানাতলা

25834 ব ড়া মাছাঃ ি  খা ন মাঃ ফিরদ হাসাiন মাছাঃ মােশদা বগম u মজা করমজা হিরখালী সানাতলা
2৯141 ব ড়া মাঃ হােসন আলী মাঃ হযরত আলী মাছাঃ পা ল বগম র লাং হাট গাবতলী
2৯59৯ ব ড়া তপন চ  সরকার রমনী কা  সরকার শাি ্ম রানী সরকার তারকা াম আদমিদঘী
31459 ব ড়া রাহাত মাহ দ মাহ র রহমান রিবন আ ার সা াবাড়ী গাবতলী গাবতলী
23751 ব ড়া মাঃ ফয়সাল ফা ক মাঃ আ র রা াক মাছাঃ ফিজলা ন নছা a ন গাড়ী িবনেহালী পচািচয়া
28591 ব ড়া eস eম হা র রিশদ মাঃ আহাদ আলী সরকার রজাহান িবিব মািড়য়া চৗিদঘী নি াম
26435 ব ড়া মাঃ শাহাদৎ হােসন মাঃ মাজাে ল হক মাছাঃ সােজদা বগম কািজপাড়া গা র কাহা
33863 ব ড়া মাঃ আ ল কালাম আজাদ মাঃ আশরাফ আলী আেনায়ারা বগম মািড়য়া চৗিদঘী নি াম
2৯256 ব ড়া মাছাঃ মহািছনা আকতার মাহা দ আলী মাছাঃ সািহদা বগম জাiত র সানারায় সানাতলা
31987 ব ড়া মাঃ ম আলী মাঃ আi ব আলী মাছাঃ লাiলী বগম u র করমজা হিরখালী সানাতলা
28443 ব ড়া শামীম রজা ল iসলাম বগম রােকয়া গায়ালভাগ পীরহাটী নট
2492৯ ব ড়া মাঃ আ ল মিমন মাঃ নািসম uি ন মাছাঃ মাহ দা বগম বাi নী গাবতলী গাবতলী
34179 ব ড়া মাঃ iয়ািছন uল হািবব মাঃ ফজ র রহমান মাছাঃ রােকয়া রহমান পা া চালালকাি পা াহ সানাতলা

221৯5 ব ড়া মাঃ আলমগীর হােসন মাঃ আ ল গ র খান মাছাঃ জােয়দা ব ম লার তিহড় জারিশ ল নট
24148 ব ড়া e িব eম কাম ল iসলাম মাঃ হািব র রহমান মাছাঃ জােহদা বগম ধার ন আমষ পচািচয়া
23939 ব ড়া মা র রাশাদ খায়রাত আলী িমিন ভগছা শালফা শর র
26439 ব ড়া মাছাঃ থী আ ার মাঃ জ ল iসলাম মাছাঃ িফেরাজা বগম পি ম তকানী হিরখালী সানাতলা
318৯৯ ব ড়া মাছাঃ জিম খা ন মাঃ রজাuল িকবিরয়া মাছাঃ র  বগম নামাজখালী হিরখালী সানাতলা
22584 ব ড়া মাহা দ হলা র রহমান মাঃ আ ল স মাছাঃ িশিরন বগম চকেবাচাi গাবতলী গাবতলী
28৯28 ব ড়া মাছাঃ আেয়শা আকতার মাঃ মা ফা আহে দ মাছাঃ শাহা র বগম রানীরপাড়া মিড়য়া মিড়য়া 

গালাবাড়ী
3235৯ ব ড়া মাঃ র আলম মাঃ হা ান িময়া মাছাঃ নািগছ আ ার সানা র নপালতলী গাবতলী
29465 ব ড়া মাঃ তৗিহ ল হাসান মাঃ আ ল মা ান মাছাঃ আেলয়া বগম uি রখী দি ণ 

সাiড়পাড়া
গাবতলী গাবতলী

22565 ব ড়া মনা খা ন সা ল দা নািছমা আকতার u রখী  দি ণ 
পাড়া

গাবতলী গাবতলী

33617 ব ড়া সিলম রজা রজাuল কিরম গালাপী বগম গাবতলী পি ম 
পাড়া

গাবতলী গাবতলী

2321৯ ব ড়া ভজন চ  রায় গে শ চ  রায় মিত রানী না য়ামালা না য়ামালা গাবতলী
34528 ব ড়া মাঃ মেহদী হাসান মাঃ আ র রিশদ াং মাছাঃ মমতাজ বগম গাবতলী বপাড়া গাবতলী গাবতলী
27845 ব ড়া মাঃ িমজা র রহমান মাঃ হািব র রহমান মাছাঃ সিখনা িবিব দি ণ কা নগর কা নগর নট
26473 ব ড়া মাঃ জাiদ িবন ছািবত মাঃ মমতাজ আলী সরদার মাছাঃ জাহানারা িবিব প চ াম িতনিদঘী কাহা
27289 ব ড়া মাঃ ফায়সাল হােসন মাঃ হািফজার রহমান মাছাঃ ফরেদৗস পারভীন বছাতনী ছাতনী ঢকড়া আদমদীিঘ

24115 ব ড়া মাঃ মাহিসন আলী মাঃ তািববর রহমান মাছাঃ মােছদা িবিব ছা পাড়া িশববা আদমদীিঘ
33642 ব ড়া রােসল আহে দ মাঃ লাল িময়া মাছাঃ মােমনা বগম সাহা র কাগiল গাবতলী
2৯৯63 ব ড়া e ক eম মাহ ব uল কিরম মাঃ মাজাহার আলী মাছাঃ জীবন নছা বগম রহমান নগর ব ড়া ব ড়া সদর
269৯9 ব ড়া মাঃ মা র রশীদ মাঃ iয়ািছন আলী ম ল ত রােবয়া বগম দিড়ন াম মাদলা শাজাহান র
23378 ব ড়া মাঃ রািজব হােসন মাঃ সালাiমান আলী মাছাঃ গ রা বগম মালীপাড়া মাদলা শাজাহান র
2৯342 ব ড়া মাছাঃ ছােদকা ন রী মাঃ িব য়ান আমীন মাছাঃ নাগ স লতানা মাির চ নবাiশা সািরয়াকাি
33644 ব ড়া মাঃ আহসান হািবব মাঃ শাহজাহান আলী মাছাঃ আ ার বা সাহা র কাগiল ধর াম
29756 ব ড়া আশরা ল আলম মাঃ জাহা ীর হােসন মাছাঃ আেবদা খা ন মিহষাবান মিহষাবান গাবতলী
24699 ব ড়া ফির ল iসলাম আশরাফ আলী মাছাঃ িফেরাজা বগম বাড়iপাড়া গাংনগর িশবগ
23474 ব ড়া মাঃ িপয়াস হাসান মাঃ বােছদ ামািণক মাছাঃ িপয়ারা বগম খামারকা ী জাড়গাছাহাট সদর
23854 ব ড়া মাঃ নাজ ল হক মাঃ দেলায়ার হােসন মাছাঃ নািছমা বগম চকেসানার শাল াম আদমিদঘী
296৯8 ব ড়া মাঃ মিন ল iসলাম মাঃ  িময়া াং মাছাঃ রিহমা বগম বাi নী বাi নী গাবতলী
28317 ব ড়া মাঃ ফির ল iসলাম মাঃ আ  তােহর ফােতমা খা ন চরখা লী পীরহাটী নট
26৯76 ব ড়া মাঃ সােরায়ার হাসাiন মাঃ ম  িময়া মাছাঃ খােলদা বগম দি ণ পাড়া লাং হাট গাবতলী
25812 ব ড়া মাঃ ল আিমন আক মাঃ আকরাম হােসন আক মাছাঃ oেহ ন বগম চক খানগাড়ী পচ িচয়া পচািচয়া

25324 ব ড়া মাঃ শির ল iসলাম তা কদার মাঃ ল iসলাম তা কদার মাছাঃ শাহানাজ িবিব মািশম র চা নজা চা নজাহাট িশবগ

22154 ব ড়া তপন মালাকার তাপস মালাকার aিনতা মালাকার দি ণ সাহাপাড়া শর র শর র
2৯189 ব ড়া মাছাঃ uে  সালমা মাঃ সেলায়মান আলী মাছাঃ আেয়শা আ ার দuিড়য়া মিহ রা নট
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

33936 ব ড়া মাঃ শামীম আহে দ মাঃ নoেশর আলী ম ল মাছাঃ গােলজা বগম মাঠপাড়া িচবাড়ী নট
29৯22 ব ড়া মাঃ আ  বকর িসি ক মাঃ হািববর রহমান মাছাঃ রজাহান বগম ফািজল র ক র সানাতলা
29392 ব ড়া মাঃ আ  মা ািলব মাঃ বাদশা ম ল মাছাঃ তােহরা খা ন নট aিফসার পাড়া নট নট

2৯৯5৯ ব ড়া মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ oমর আলী মাছাঃ পা ল বগম িপহার ভর িমড়া ন ী াম
28579 ব ড়া মাঃ খায় ল iসলাম মাঃ নবাব আলী ববী বগম িকেশারী র জগ াথ র িশবগ
33869 ব ড়া মাঃ বা ল রজা বা মাঃ গালাম রববানী মাছাঃ ভা  খা ন গাপালনগর খা য়ামারী নট
23483 ব ড়া মাঃ রজাuল কিরম মাঃ  াং মাছাঃ eিলজা বগম সাতা করী নপালতলী গাবতলী
23996 ব ড়া মাঃ মাজািহ ল iসলাম মাঃ আ ল মিমন আক মাসাঃ িলিল বগম বেতকানী তকা◌ানী 

কাiনগর
সানাতলা

29765 ব ড়া মাঃ আসা ামান মাঃ আকবর আলী াং মাছাঃ মমতাজ বগম জাড়গাছা ভ রপাড়া সানাতলা
2576৯ ব ড়া িনমা বালা িনর ন চ  মাহ ঊষা রানী মা হাস িমড়া পি ত 

র
ন ী াম

29৯53 ব ড়া মাঃ সািমuল iসলাম মাঃ নজ ল iসলাম মাছাঃ রoশন আ ার আ িনয়াতাiড় সানাতলা সানাতলা
22747 ব ড়া মাঃ িমনহা ল iসলাম মাঃ মাজাে ল হক মাছাঃ জােবদা িবিব পারল ী র িশবগ িশবগ
31142 ব ড়া মাঃ হানজালা মাঃ আ  বকর িসি ক মাছাঃ চােমলী বগম িঝনাi তােলাড়া কাহা
33716 ব ড়া মাঃ মা দ রানা মাঃ চান িময়া মাছাঃ মিজনা বগম চ পাড়া সাব াম ব ড়া
2562৯ ব ড়া মাঃ  আলম রতন মাঃ ফজ র রহমান মাছাঃ নািছমা বগম ন ী াম ন ী াম ন ী াম
22158 ব ড়া aসীম মার সরকার aনীল চ  সরকার মিত aনীমা রানী দা াম জা র শর র
23262 ব ড়া মাঃ আিম ল iসলাম মাঃ আ ল গাফফার মাছাঃ আ য়ারা গা ল দি ণ পাড়া গা ল ব ড়া সদর

33796 ব ড়া মাঃ  িময়া মাঃ বিদu ামান মাছাঃ ধলী বগম িনি র নপালতলী গাবতলী
28866 ব ড়া মাঃ সােহল রানা মাঃ ল iসলাম মারেশদা বগম কামারপাড়া কামারপাড়া শাজাহান র
21836 ব ড়া মা র রিশদ ত আতাuর রহমান মাছাঃ িবলিকছ বগম শা কগাড়ী হাট লবাড়ী গাবতলী
29474 ব ড়া মাঃ সালাiমান আলী মাঃ আশরাফ আলী ছিব বগম তানারা ঘিড়পাড়া সািরয়াকাি
22367 ব ড়া েবান চ  সরকার প  চ  সরকার স া রানী সরকার জািমর বািড়য়া জািমরবািড়য়া গাবতলী
273৯2 ব ড়া মাঃ জািহদ হাসান মাঃ আ র রuফ ম ল মাছাঃ রােবয়া খা ন ভাটকাি  u র 

পাড়া
ব ড়া সদর ব ড়া সদর

22989 ব ড়া মাঃ শাহ আলম ত শাহজাহান খান রােকয়া খা ন পীরহাটী পীরহাটী নট
23562 ব ড়া মাঃ আিত র রহমান মাঃ মাশাররফ হােসন মাছাঃ আফ জা বগম কা র িশবগ িশবগ
23291 ব ড়া মাঃ গালাম রববানী মাঃ আ র রা াক মাছাঃ রানী বগম গায়ালপাড়া লাং হাট গাবতলী
2৯967 ব ড়া মাঃ মা র রশীদ মাঃ হাব  িময়া মাছাঃ লিতফা বগম দািড়দহ দািড়দহ িশবগ
34154 ব ড়া মাঃ তাজিম র রহমান মাঃ আ  তােলব মাছাঃ রজাহান বগম কালীপাড়া িশবগ িশবগ
22292 ব ড়া মাঃ রািক ল হাসান মাঃ রজাuল কিরম িমেসস রoশন আরা বগম পা া পা া সানাতলা
31৯29 ব ড়া মাছাঃ মিরয়ম আ ার মিন মাঃ আিম ল iসলাম খান মাছাঃ িফেরাজা বগম ভাদড়া িমজা র শর র
23767 ব ড়া মাঃ জ ল iসলাম  আিজজার রহমান মাছাঃ জিরনা িবিব ময়দান হা া দািড়দহ িশবগ
25986 ব ড়া মাঃ ছািববর হােসন মাঃ জােহদ বারী মাছাঃ িশuলী বগম গাড়দহ গাবতলী গাবতলী
2৯517 ব ড়া মাঃ মা ািফ র রহমান মাঃ iu ফ আলী িবu  খা ন বাড়ীয়া িনয়ামিতয়া নট
25641 ব ড়া মাঃ লতান আেরিফন মাঃ রিফ ল iসলাম নাজমা বগম করতেকালা মাকামতলা িশবগ
22762 ব ড়া মাঃ আল আিমন মাঃ ফক ল iসলাম মাছাঃ আন য়ারা বগম লাহাগাড়া ভ রপাড়া সানাতলা
34545 ব ড়া মাঃ সােহল রানা মাঃ হা র রশীদ ত ছেবদা খা ন ভাটরা খান র শর র
2৯394 ব ড়া মাঃ মাহ র রহমান ত সoকত আলী মাছাঃ মিনরা খা ন িদঘলকা ী চoিকবাড়ী নট
22153 ব ড়া ফ  চ aটল চ স া বালা দাপাড়া আিলয়ারহাট িশবগ
32144 ব ড়া মাঃ শামীম হােসন মাঃ জােয় ল iসলাম মাছাঃ সােহরা বগম বাচার র বা য়াহাট সানাতলা
24482 ব ড়া মাঃ মিতuর রহমান মাঃ আ র রuফ মাছাঃ মমতাজ বগম চ র লাং হাট গাবতলী
27563 ব ড়া মাঃ ছাি র হাসান মাঃ সােদক আলী মাছাঃ ফােতমা বগম স াসীেধা ােকালা 

গবীর র
িশবগ িশবগ

32136 ব ড়া মাঃ েবল িময়া মাঃ মিত িময়া মাছাঃ রােশদা বগম লাং  নয়াপাড়া লাং হাট গাবতলী
23943 ব ড়া মাঃ েয়ল আহে দ মাঃ আ ল মা ান মাছাঃ জিল বগম সাহা র কাগiল গাবতলী
26৯74 ব ড়া মাঃ ল হক মাঃ eনা ল হক মাছাঃ রজাহান হক গাবতলী গাবতলী গাবতলী
22581 ব ড়া মাঃ আশরা ল iসলাম মাঃ আ  তােহর াং মাছাঃ আেবদা বগম িনিশ ারা 

পি মপাড়া
ব ড়া ব ড়া সদর

27334 ব ড়া মাঃ oয়ােজদ হােসন মাঃ রা ম আলী মাছাঃ ববী বগম নপালতলী নপালতলী গাবতলী
21৯84 ব ড়া মাঃ ছা আহে দ মাঃ আজগর আলী মাছাঃ সােহরা বগম চাচাiতারা মাদলা শাজাহান র
26364 ব ড়া জল চ  পাল িবমল চ  পাল মায়া রানী না জা পাল পাড়া বাংলা বাজার ব ড়া সদর
31715 ব ড়া েকশ মার পাল হের  রানী পাল মিত রানী পাল কালাi মারপাড়া কালাiরাজবাটী কাহা

21৯76 ব ড়া মাঃ মা ম িময়া আ ল মা ান শাহানা বগম মিহচরন মিহচরন হাট সানা র
33187 ব ড়া মাঃ ব ল হাসান মাঃ মাহ র রহমান িল খা ন রা ামাটী eলা ী নট
25712 ব ড়া eস eম আ  হাসান eস eম নািজম u ীন আয়শা খা ন িখিক া বপাড়া আলতািদঘী শর র
21511 ব ড়া মাঃ মহররম আলী মাঃ গালজার রহমান মাছাঃ আেলয়া বগম খাoয়াপাড়া 

কiপাড়া
ব রা ব ড়া 
পৗরসভা 

oয়াডং 31

ব ড়া

21412 ব ড়া চ ল মার চ বত েপ  নাথ চ বত নািলনী রানী চ বত লতান র কাগiল গাবতলী
2564৯ ব ড়া মাঃ মা ন কিবর মাঃ আ স সামাদ তা কদার মাছাঃ লাiলী খা ন বল চী নট নট

2৯253 ব ড়া র i আফিরন মাঃ বলাল হােসন মাছাঃ নাছরীন লতানা ছাiহাটা িনu সানাতলা সািরয়াকাি

228৯3 ব ড়া মাঃ মাহ র রহমান মাঃ আিনছার রহমান মাছাঃ রেহনা বগম ড iল কািজপাড়া কাহা
33881 ব ড়া মাঃ মেহদী হাসান মাঃ আ স সা ার মাছাঃ লাiলী বগম বার য়ারী পাড়া 

মিরচহা
শর র শর র

27113 ব ড়া iসিতয়াক আহে দ মাঃ আ  তােলব ম ল ত eমেরাজা বগম পাiকপাড়া কাহা কাহা
28538 ব ড়া মাঃ আ ল আিজজ মাঃ শািহ র রহমান জডআর মাছাঃ রেহনা আ ার মািলগাছা পাiকড় কাহা

28141 ব ড়া মাছাঃ রাiয়া লতান মাঃ iসহাক uি ন মাছাঃ শাম ন নাহার বাড়ীয়া িনয়ামিতয়া নট
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

22329 ব ড়া মাঃ জ ল হক মাঃ আঃ oয়া দ iয়া মাছাঃ রিশদা বগম গাবতিল গাবতলী গাবতলী
3279৯ ব ড়া মাহ ল হাসান ত আ ল লিতফ তা জীবন নছা বারাiল নারহ কাহা
24152 ব ড়া মানব মার া  েরশ চ  াং মিত স া রানী দা াম জা র শর র
31453 ব ড়া মাঃ রাi ল iসলাম মাঃ জািহ র রহমান মাছাঃ রােশদা বগম ভালতা কাজীপাড়া কাহা
26983 ব ড়া মাঃ তানভীর আলম মাঃ রায়হান আলম শামীমা আ ার র নাথ র িনu 

সািরয়াকাি
নট

2458৯ ব ড়া মাঃ হা ন aর রিশদ মাঃ মিছর uি ন মা া মাছাঃ আেলামা বগম জাড়গাছা ভ রপাড়া সানাতলা
26৯6৯ ব ড়া মাছাঃ ফােতমা বগম মাঃ ফির ল iসলাম পা ল বগম সয়দ র বিড়য়াহাট িশবগ
29৯55 ব ড়া ল আিমন হািবল u ীন রoশনারা বগম লতানগ  পাড়া 

হািকর মাড়
ব ড়া সদর ব ড়া সদর

31996 ব ড়া iসমত জাহান ত iয়ািছন আলী জীবন নছা বoয়া লবািড় ক র সানাতলা
28754 ব ড়া মাছাঃ নাছিরন খা ন মাঃ মাহ ল হাসান িলটন মাছাঃ শাহা রী সরকার আ িনয়াতাiড় সানাতলা সানাতলা
26227 ব ড়া মাঃ মাহা ল হাসান মাঃ হািফজার রহমান মাছাঃ রােকয়া বগম বড়নগর নগরহাট শাহজাহান র
32719 ব ড়া মাঃ সােহল রানা মাঃ জামাল uি ন মাছাঃ মেনায়ারা বগম বেড়রবাড়ী বেড়রবাড়ী নট
27৯96 ব ড়া মাঃ আ ল oয়াহাব আলী মাঃ সালায়মান আলী মাছাঃ ফােতমা বগম বাগiল আেড়ালা কাহা
2৯761 ব ড়া িরংিক খা ন মাঃ মািনক রতন জােবদা বoয়া শ ানকা ী পড়ীহাট শাজাহান র
32346 ব ড়া মাঃ রােশ ল iসলাম মাঃ মাজাফফর হােসন 

সরকার
মাছাঃ িব বগম নামাজখালী হিরখালী সানাতলা

24618 ব ড়া মাঃ পারেভজ মাশারফ মাঃ আ ল হা ান মাছাঃ মিরনা আ ার uজ াম লাং হাট গাবতলী
26674 ব ড়া দবাশীষ চ বত পন মার চ বত িশখা চ বত িশমাবাড়ী চা াiেকালা শর র
22737 ব ড়া মাঃ তামিজদ রহমান মাঃ রিফ ল iসলাম মাছাঃ আ য়ারা বগম না জা বগার পাড়া বাংলাবাজার ব ড়া সদর
28197 ব ড়া মাঃ মাস র রহমান মাঃ শাহ আলম মাছাঃ মা দা বগম  চ  র লাং হাট গাবতলী
22126 ব ড়া আন  মার চ aন  মার চ চ না রাণী চ সীমাবাড়ী চা াiেকালা শর র
26686 ব ড়া মাঃ নয়ন সরকার মাঃ আ ল খােলক সরকার মাছাঃ আেমনা িবিব দািড়দহ দািড়দহ িশবগ
2৯936 ব ড়া মাঃ নয়ন িময়া মাঃ তাজাে ল হক মাছাঃ হািলমা বগম দায়ারপাড়া গাবতলী গাবতলী
23482 ব ড়া মাঃ কামাল পাশা মাঃ সাহরাব আলী মাছাঃ মহারানী খা ন িদঘলকা ী চৗিকবাড়ী নট
27৯52 ব ড়া মাঃ শাহাদৎ হােসন ত বজ র রহমান মাছাঃ সােজদা খা ন রা ামাটী eলা ী নট
23122 ব ড়া মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ তাফা ল হােসন মাছাঃ জ রা খা ন বভরন শাহী নট নট
23376 ব ড়া মাঃ িহস ল হােসন মাঃ আলাuি ন ম ল মাসাঃ রিহমা িবিব বানাiল কেলজ 

পাড়া
িশবগ িশবগ

2৯৯17 ব ড়া প জ চ  ম মদার দীপ চ  ম মদার রাধা রানী চককা লী গাবতলী গাবতলী
31817 ব ড়া মাঃ িরপন িময়া মাঃ রিফ ল iসলাম মাছাঃ মাহ দা বগম িহজলী কাগiল গাবতলী
2৯852 ব ড়া মাঃ খায় ল iসলাম মাঃ লাল িময়া মাসাঃ মােমনা খা ন মিহচরন মিহচরন সানাতলা
24586 ব ড়া মাঃ র আলম মাঃ আ ল গ র মাছাঃ র জাহান বগম uজ াম লাং হাট গাবতলী
26৯31 ব ড়া মাঃ মন আলী মাঃ ল হক সরকার মাছাঃ রিহমা খা ন দি ণ গাদারপাড়া e িলয়া ব ড়া সদর

32৯32 ব ড়া মাছাঃ মািরয়া লতানা মাঃ মিতuর রহমান মাছাঃ রিহমা বoয়া মা হ স পি ত র ন ী াম
329৯7 ব ড়া মাঃ িব ল হােসন  মিজবর রহমান মাছাঃ তহিমনা খা ন সাত করী নপালতলী গাবতলী
23249 ব ড়া মাঃ আ  সাঈদ মাঃ কািফল uি ন মাছাঃ জাছনা বগম আ িনয়াতাiড় সানাতলা সানাতলা
32454 ব ড়া মাঃ শিফ ল iসলাম মাঃ আলতাব হােসন মাছাঃ র  বগম নট aীফসার পাড়া নট নট

29733 ব ড়া মাঃ আ াহ আল মা ন মাঃ আ ল মা ান াং মাছাঃ জােবদা বগম পিনরপাড়া গাহাটা গাবতলী
28447 ব ড়া শীতল মার দাস গাপাল চ  দাস আেলা রানী দাস কেঢাপ কাগiল গাবতলী
21৯58 ব ড়া িজিনয়া খা ন জাহা ীর আলম ম ল া বগম প পাড়া হ য়া য়া সানাতলা
27454 ব ড়া মাঃ ল iসলাম মাঃ মাবারক আলী মাছাঃ িম বগম দিড়ন াম মাদলা শাজাহান র
34386 ব ড়া মাঃ সােহল রানা মাঃ শিহ ল iসলাম মাছাঃ হািছনা খ ন তারাকাি eলা ী নট
3199৯ রাজশাহী জাহা ীর আলম গাজীuর রহমান জাহানারা বগম িবলমািড়য়া ধাকড়া ল য়া
2৯67৯ রাজশাহী মাঃ সিলম রজা মাঃ মাজাহার মািলথা মাসাঃ জেমলা খা ন গৗরা র বাঘা বাঘা
21219 রাজশাহী মা ম আলী e া ল iসলাম লাiলী বগম বািল াম নারায়ণ র গাদাগাড়ী
28787 রাজশাহী মাঃ শির ল iসলাম ত িনয়ামত আলী জােহরা বগম আড়পাড়া হিরনা বাঘা
2৯192 রাজশাহী মাঃ ল ল আহেমদ মাঃ আ ল সামাদ মাছাঃ ছেবদা বগম জামাল র র পাড়া বাঘমারা
31৯43 রাজশাহী মাঃ জাফর iকবাল মাঃ oমর আলী মাসাঃ ল ম বগম মাসকাটািদঘী াম র মিতহার
32566 রাজশাহী মাঃ জাi ল iসলাম মাঃ আিজ ল হক মাসাঃ নােদরা বগম মাহন র ধপাড়া পবা
21451 রাজশাহী মাঃ iসমাiল হােসন মাঃ i ািহম হােসন মাসাঃ রােকয়া বগম িশরিলয়া হাট গাদাগাড়ী পবা

32৯৯6 রাজশাহী সাহা ীন আহমাদ মাঃ নজ ল iসলাম জািমলা বগম মিহশালবাড়ী মিহশালবাড়ী গাদাগাড়ী
2৯388 রাজশাহী আিম ল iসলাম শমেসর আলী ম ফা বগম কলন য়া বখিতয়ার র গা র
23329 রাজশাহী মাঃ রা াক আলী মাঃ আমজাদ আলী মাসাঃ আেনায়ারা দি ণ মাঝ াম fটখালী বাগমারা
31145 রাজশাহী মাঃ মা দ রানা মাঃ রমজান আলী ডিল বগম কেনাপাড়া বাগশারা র পাড়া
263৯3 রাজশাহী সাগর মার নারায়ণ মার স া রাণী য়া য়া য়া
28561 রাজশাহী মাঃ িমলন াং মাঃ আঃ লিতফ াং মাছাঃ কেফজান িবিব রামরামা রামরামা বাগমারা
34286 রাজশাহী মাঃ খােলদ  হােসন মাঃ লাকমান হািকম মাসাঃ সান য়ারা বগম দরগাপাড়া হির র পবা
2৯566 রাজশাহী মাঃ মাহা ল হাসান মাঃ মাজাফফর হােসন মাসাঃ সিহদা খা ন িনমপাড়া িনমপাড়া 

বাজার
চারঘাট

26৯68 রাজশাহী মাঃ শামীম হােসন মাঃ নােদর আলী মাছাঃ শাহানাজ বগম নয়াপাড়া ন ন র য়া
21754 রাজশাহী মাঃ সাঈম মাঃ আ র রহমান মাসাঃ সাহানা বগম হাি  নং-74 ম  

নoদাপাড়া
স রা শাহমখ ম

25242 রাজশাহী মাঃ মা ািফ র রহমান মাঃ মেছর আলী ম ল মাছাঃ জাহানারা বগম পারদামনাশ হাটদামনাশ বাগমারা
34132 রাজশাহী মাঃ ন র রহমান মাঃ মায়াে ম হােসন মাসাঃ আ য়ারা বগম জয়নগর বখিতয়ার র গা র
24379 রাজশাহী মাঃ িজয়াuর রহমান মাঃ সািকর u ীন মাছাঃ ছােমনা বগম জয়নগর বখিতয়ার র গা র
32661 রাজশাহী মাঃ আফজাল হােসন মাঃ নেজর আলী মাছাঃ গালাপজান সরমiল হাটরা মাহন র
32939 রাজশাহী মাঃ গালাপ হােসন মাঃ মায়ন কিবর মাছাঃ তাজেকরা বগম মালবা া চ নেকাঠা তােনার
228৯1 রাজশাহী মাঃ মা ন কিবর তঃ iu স আলী মাছাঃ হােজরা বoয়া হাত ম প িরয়া বাগমারা
33311 রাজশাহী মাঃ মাহ র রহমান ত আববাস আলী ছােলহা বoয়া র য়া য়া
25671 রাজশাহী রা  আহেমদ তঃ eমদা ল হক মাসাঃ ময়না বoয়া র র ককনহাট গাদাগাড়ী
2৯276 রাজশাহী ত মার নীল মার বীনা রানী সানাডাংগা নািসরগ বাগমারা
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

26718 রাজশাহী মাঃ নাiম রজা ত সাম ল আলম মাছাঃ সািবনা খা ন আতানারায়ন র গাছা মাহন র
26467 রাজশাহী মাঃ আ ল কাi ম মাঃ রিফ ল iসলাম মাছাঃ মােলকা খা ন থানাপাড়া সারদা চারঘাট
32314 রাজশাহী মাঃ শািফuল iসলাম মাঃ সাi ল iসলাম মাসাঃ মিজনা বগম কণহার দা শা পবা
24667 রাজশাহী মাঃ আফা ল iসলাম ত মাসেলম আলী আেমনা িবিব eকডালা eকডালা বাগমারা
33831 রাজশাহী মাঃ হাসান সরদার মাঃ আশরা ল সরদার মাছাঃ আলতা ন িবিব হােসন র নািসর গ বাগমারা
29847 রাজশাহী মাঃ মিন ামান মাঃ জিহর uি ন ফােতমা ভীমপাড়া গাছা মাহন র
2৯729 রাজশাহী মাঃ রিফ ল iসলাম মাঃ আঃ রিহম মাছাঃ মেনায়ারা বগম ভীমপাড়া গাছা মাহন র
32472 রাজশাহী মাঃ আিন র রহমান মাঃ আসগর আলী মাসাঃ মেমনা খা ন মিহষ বাথান হাি ং নং-

368 oয়াড নং-
16

রাজশাহী কাট 
7312

31568 রাজশাহী মাঃ ছানাu াহ মাঃ আ ল রা াক গােলহার পা িড়য়া পবা শাহমখ ম
2৯686 রাজশাহী মাঃ মা ামান মাঃ eলাহী ব মাসাঃ জেলখা বগম মিন াম মিন াম বাঘা
21895 রাজশাহী চ ন মার র  ন ন ি  রানী শাি পাড়া প িড়য়া বাঘমারা
27256 রাজশাহী র ন মার গািব  চ  ম ল ভান রানী বড়মাধাi ড়ী কািতলা বাগমারা
33৯৯৯ রাজশাহী মাঃ বলাল হােসন ত চ দ িময়া ত ল ম বoয়া খান র পানিসপাড়া বাঘা
235৯9 রাজশাহী মাঃ নািহ ামান মাঃ মিজ র রহমান মাসাঃ রবা  বগম কলমা চারৈখড় তােনার
26513 রাজশাহী েয়ল রানা আiন u ীন েলখা বগম মাহনপাড়া পাকড়ী গাদাগাড়ী
33921 রাজশাহী মাঃ আেনায়ার হােসন তঃ আিজম u ীন রােহলা বগম কডা া িনমপাড়া চারঘাট
32717 রাজশাহী আলী হােসন মাঃ সােবর আলী মাছাঃ আেনায়ারা খা ন গ েগাহালী য়া য়া
25565 রাজশাহী মাঃ ল iসলাম মাঃ আ ল জববার মাছাঃ াহার বগম হাসিন র চ ে রআড়া বাগমারা
33136 রাজশাহী মাঃ আিশক iকবাল তঃ মাঃ আববাছ আলী তঃ লজান িবিব তািহর eকডালা তািহর eকডালা বাগমারা

25৯23 রাজশাহী মাঃ মাজাে ল হক মাঃ নাজ ল হক মাছাঃ জেমলা িবিব গ ানারায়ণ র র পাড়া বাগমারা
27475 রাজশাহী মাঃ িব ব হাসান সাহাগ মাঃ তাফা ল হক মাছাঃ রেবকা বগম আতানারায়ন র গাছা মাহন র
24587 রাজশাহী মাঃ eরশাদ হােসন মাঃ মাসেলম u ীন মাছাঃ রােশদা বগম ভড়পালমা গাছা মাহন র
22141 রাজশাহী মাঃ বা ল আ ার মাঃ আশরাফ আলী মােজদা বগম িস রী মাহান র মাহন র
32542 রাজশাহী মাঃ িজ র রহমান মাঃ দলশাদ আলী মাছাঃ য না বগম বীরকয়া বীরকয়া বাগমারা
334৯9 রাজশাহী মাঃ আ স সা ার মাঃ সাহরাব আলী মাছাঃ রােকয়া বগম ন ন র নরিসংহ র বাগমারা
33৯68 রাজশাহী মাঃ রিফ ল iসলাম মাঃ শিহ র রহমান খিতজা বগম বাঘা বাঘা বাঘা
28218 রাজশাহী আতাuর রহমান শিহ ল iসলাম ফােতমা বগম বালানগর বালানগর বাগমারা
28493 রাজশাহী মাঃ িমজা র রহমান মাবারক হােসন িবলিকছ বা গাপiল ধািমন নoগ  মাহন র

32742 রাজশাহী শীেতন মার ামল চ  ামািণক ক না রানী সাiধাড়া হাট িজ র বাগমারা
22443 রাজশাহী মাবাে ল হক মাজাে ল হক শািহনা খা ন হিনরা হিনরা বাঘা
22424 রাজশাহী মাঃ সােহল রানা মাঃ শহীদ আলী মাছাঃ শফালী বগম মাধাiপাড়া দাoকা ী পবা
33753 রাজশাহী মাঃ রিফ ল iসলাম মাঃ আঃ রিশদ মাসাঃ কািরমা বগম বারiপাড়া দশনপাড়া পবা
25599 রাজশাহী আ ল জিলল আ র রিহম ব পভান িবিব কািতলা কািতলা বাগমারা
24147 রাজশাহী মাঃ আিত র রহমান মাঃ ফজল হক মাছাঃ আেনায়ারা বােদেজাল মাহান র মাহন র
27842 রাজশাহী মাঃ eমদা ল হক মাঃ মাজাে ল হক মাছাঃ সাহার বা মািঝ াম eকডালা বাগমারা
27583 রাজশাহী মাঃ ফজ ল হক িমলন মাঃ আ ল গিণ ম ল মাছাঃ খেতজান িবিব দমদমা পানানগর য়া
294৯5 রাজশাহী মাঃ রিবuল iসলাম মাঃ iসরাiল ামািণক মাছাঃ আসমা খা ন aমর র বাuসা বাঘা
22289 রাজশাহী মাঃ হািজ ল iসলাম য়াদ মাঃ নফাজ uি ন মাছাঃ িশিরন আফেরাজা খা ন িপিরজ র িপিরজ র গাদাগাড়ী

23637 রাজশাহী মাঃ আ ল মািমন মাঃ আববাছ আলী জেবদা ক ঠাল বাড়ী কামারবা◌াড়ী বাগমারা
25768 রাজশাহী মাঃ সােহলা রানা মাঃ হািব র রহমান মাসাঃ মিরনা বগম ছাটবন াম পি ম 

পাড়া
স রা বায়ািলয়া

22633 রাজশাহী মাসাঃ ডািলয়া সরকার মাঃ রিক ল হাসান মাসাঃ নরেতজা বগম হির র হির র পবা
3358৯ রাজশাহী র আফেরাজ মাঃ মেয়ন uি ন রেবকা প বাড়ী বখিতয়ার র গা র
31936 রাজশাহী মাঃ রিফ ল iসলাম মাঃ রমজান আলী ফিকর মাছাঃ রােবয়া খা ন ধরম র পানানগর গা র
24684 রাজশাহী মাঃ তােরক আিজজ ত আ ল লিতফ সিলনা আ ার বগ াম বীর ৎসা বাগমারা
33373 রাজশাহী মেহদী হাসান মাঃ দিবর uি ন মাসাঃ মেনায়ারা বগম মেহরচ ী বপাড়া প া আবািসক oয়াড নং-37 

বায়ািলয়া
31439 রাজশাহী মাঃ আলমগীর হােসন মাঃ আ ার হােসন মাসাঃ িবিব iমাদ র শা র মিতহার
3456৯ রাজশাহী মাঃ জািহ ল iসলাম মাঃ আ স সামাদ মাছাঃ জােহদা বগম দাoকাি দাoকাি গা র
33537 রাজশাহী আ াহ আল মা ন মাঃ ৎফর রহমান মাছাঃ মিছয়া রহমান বা েদব র বা েদব র গাদাগাড়ী
32916 রাজশাহী মাঃ রাদ হােসন িশ ল মাঃ আ  মীর শািমমা বগম কডা া িনমপাড়া চারঘাট
21663 রাজশাহী িবমল চ  ামািনক বীের নাথ ামািনক চায়না রানী আড়পাড়া হিরনা বাঘা
2৯946 রাজশাহী মাঃ সানাu াহা মাঃ আনসার আলী মাছাঃ সােজদা িবিব মাহন র মাহান র মাহন র
21422 রাজশাহী মাঃ আফেরাজ হাসান দoয়ান আনসার আলী মাসাঃ আিমনা বগম িমরা র হািতশাiল তােনার
27163 রাজশাহী মাঃ মাহ ল হাসান ত কােয়ম u ীন আেয়শা বoয়া uজাল খলসী uজাল খলসী গা র
226৯9 রাজশাহী মাঃ মা ািফ র রহমান মাঃ ফজ র রহমান মাছাঃ কািহ র বগম গাপালহাট বড়গাছী পবা
22787 রাজশাহী মাঃ নািহদ হাসান মাঃ ন র রহমান মাসাঃ নােজরা খা ন নo কা ত িলয়া হাট বাঘা
234৯8 রাজশাহী মাঃ শািহ ল iসলাম মাঃ শিহ ল iসলাম মাসাঃ সােজদা বগম ছাতারী বাঘা বাঘা
31886 রাজশাহী িব িজত মার সরকার নীের  নাথ সরকার ঝরনা রানী সরকার বাuসা ব র বাuসা বাঘা বাঘা
32772 রাজশাহী মাঃ শাম ল iসলাম মাঃ iয়ািছন আলী মাছাঃ ছােমনা খা ন মিশদ র বাঘা বাঘা
24674 রাজশাহী মাঃ আশরা ল iসলাম মাঃ আ  বকর মাছাঃ হািলমা িবিব রি তপাড়া হাট িজ র বাগমারা
33524 রাজশাহী মাঃ রােশল মাঃ oম আলী মাসা মহরমী বগম নয়া পাড়া চারেখর তােনার
274৯7 রাজশাহী মাঃ আহসান হািবব মাঃ আ ল আিজজ িময়া মাছাঃ সািহদা বগম বাuসা িমঞাপাড়া বাuসা বাঘা
2687৯ রাজশাহী মাঃ মিজদ হােসন মাঃ আঃ সামাদ মাছাঃ জােয়দা িবিব ভীমপাড়া গাছা মাহন র
32796 রাজশাহী মাঃ িজয়াuল হাসান eস eম জালাল uি ন মাছাঃ জিমলা িবিব ীপ র ীপ র বাগমারা
29685 রাজশাহী মাঃ আসা ামান মাঃ ৎফর রহমান ঃ সিকনা হািবব র ন নগাছী চারঘাট
24838 রাজশাহী পন মার দাস িনল মার দাস চপলা দাস জ কািলগ  হাট তােনার
26235 রাজশাহী মাঃ ফা ক হাসান মাঃ রহম াহ মাছাঃ আিজমন িবিব বলঘিরয়া বলঘিরয়া বাগমারা
31448 রাজশাহী মাঃ সাi ল iসলাম মাঃ আ ল হােসন মাছাঃ সােলমা িবিব লােলাৈচ হাটরা মাহন র
25969 রাজশাহী মাঃ রাজীব হােসন মর ম আ ল হাদী মাসাঃ তা রা বগম গা াপাড়া তােনার তােনার
28557 রাজশাহী মাঃ শািফuল iসলাম মাঃ শির ল iসলাম মাসাঃ আিমনা বগম যশ র লাল র তােনার
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

34142 রাজশাহী মাহা দ আফজাল হােসন ত মেছর আলী মাছাঃ কািরমা িবিব গ িনয়াডা া ঝাড় াম বাগমারা
26412 রাজশাহী মাছাঃ সািবনা iয়াছিমন মাঃ জ ল iসলাম মাছাঃ সােমনা িবিব তলীপাড়া কেনাপাড়া বাগমারা
244৯5 রাজশাহী মাঃ শািহ ল iসলাম মাঃ জমেসদ আলী মাসাঃ আি য়া খা ন চািকপাড়া বাঘা বাঘা
246৯6 রাজশাহী কনক মার ামািনক পেরশ চ  ামািনক মমতা রানী চি র নরদাশ বাগমারা
23191 রাজশাহী তির ল হক eকরা ল হক েলখা বগম বায়া পবা শাহমখ ম
21816 রাজশাহী মাঃ সালাহuি ন সরদার মাঃ আঃ সামাদ সরদার মাছাঃ ছেবদা বগম জামাল র র পাড়া বাগমারা
22566 রাজশাহী e আহাদ আ  বকর িছ ীক শফালী বগম তকাটাপাড়া দাoকা ী পবা
26779 রাজশাহী মাঃ রািক ল iসলাম মাঃ খােলক মাছাঃ রিজয়া বগম পািরলা দাoকাি গা র
3193৯ রাজশাহী মাঃ আির র রহমান আহাদ আলী রািজয়া পারভীন গাপালহা য়া য়া
28338 রাজশাহী মাঃ রিবuল iসলাম মাঃ আকবর আলী মাসাঃ লা বগম 95 কশব র মা ন মাহ দ 

রাড
িজিপ o 7111 
রাজপাড়া

2৯268 রাজশাহী মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ আ স সালাম মাছাঃ মেনায়ারা বগম ভাংগীরপাড়া আমগাছী গা র
2৯9৯3 রাজশাহী মাঃ সােনায়ার হােসন মাঃ শাখাoয়াত হােসন মসাঃ মারিজনা বগম িবজয়নগর রাজাবাড়ীহাট গাদাগাড়ী
322৯7 রাজশাহী শির ল iসলাম oয়ািসম uি ন শােহদা িবিব দবী র গা র গা র
2198৯ রাজশাহী মাঃ iয়ািমন আলী মাঃ ক ল হােসন তঃ সিফনা িবিব ধাপাঘাটা ধাপাঘাটা মাহন র
24716 রাজশাহী মাঃ জািহ ল iসলাম মাঃ কাoছার আলী শফালী বগম রান তািহর র আিলয়াবাদ গা র
33627 রাজশাহী মাঃ তাফা ল হােসন কাজল তঃ ল হক আিছয়া বoয়া ছাতারী বাঘা বাঘা
23678 রাজশাহী মন মার ামািনক শাম গাপাল ামািনক গীতা রানী মৗপাড়া ধাপাঘাটা মাহন র
27951 রাজশাহী মাঃ মা র রিশদ মাঃ আলম হােসন মাসাঃ মািবয়া বগম কালনা তাল তােনার
29৯33 রাজশাহী মাঃ মা ম আলম মাঃ কােজম আলী মাছাঃ তহিমনা িবষহরা জাহানাবাদ মাহন র
25621 রাজশাহী মাঃ নািসর u ীন মাঃ আ র রা াক মাসাঃ নািসমা খা ন পাকারী u রপাড়া পাকড়ী গাদাগাড়ী
22346 রাজশাহী মাঃ আিবর রিন মাঃ আ ল মা ান মাসাঃ িরনা খা ন পাকড়ী দি ণ  পাড়া পাকড়ী গাদাগাড়ী

23৯36 রাজশাহী মাঃ মাহ র রহমান ত িলয়াকত আলী মাসাঃ ডিলয়ারা বoয়া পাকড়ী দি ণ পাড়া পাকড়ী গাদাগাড়ী

22251 রাজশাহী কা  মার  হম  মার রাধা রানী বলঘিরয়া বলঘিরয়া গা র
3318৯ রাজশাহী মাঃ গালাম রাববানী মাঃ আমজাদ হােসন রািশদা  খা ন হািবব র ন গাছী চারঘাট
31446 রাজশাহী মাঃ মরা ল iসলাম মাঃ আতাuর রহমান মাছাঃ পারিভন আকতার গাপiল ধািমন নoগ মাহন র
23491 রাজশাহী তাপস মার দ তপন চ  দ মায়া রানী দ দuল পাক চ দ র তােনার
3442৯ রাজশাহী মাঃ মাহা ব হাসান র মাহা দ সরকার মাসাঃ নািগস বগম বাuসা কেদর 

সরকার পাড়া
বাuসা বাঘা

33479 রাজশাহী মাঃ রিবuল iসলাম মাঃ শিহ ল iসলাম মাছাঃ জেমলা খা ন বাজারপাড়া হাি ং 
নং-65

তােহর র বাগমারা

27654 রাজশাহী হািফ র রহমান িমনহা ল iসলাম হািফজা িবিব ত পাড়া বলিসংহ বাগমারা
29191 রাজশাহী মাঃ মাi ল iসলাম মাঃ ল হােসন মাসাঃ আেনরা খা ন জাতকািদর র িকেশার র বাঘা
32644 রাজশাহী eরশাদ মা া িসি ক মা া শ রা বগম তালগাছী বড়গাছী পবা
22881 রাজশাহী মাঃ মাকেল র রহমান মাঃ মাসেলম আলী মাছাঃ মােলকা a নপাড়া a নপাড়া বাগমারা
289৯9 রাজশাহী মাঃ ির oয়া াহ িশহাব u ীন মাহ বা বা েদব র বা েদব র গাদাগাড়ী
32381 রাজশাহী কিবর আখতার e eiচ eম আখতা ামান িমেসস নািসমা জামান ক ঠাল বািড়য়া য়া য়া
25177 রাজশাহী মাঃ আিত র রহমান মাঃ আ ল কােশম সরদার মাছাঃ আকিলমা িঝকরা িঝকরা বাগমারা
322৯৯ রাজশাহী মাঃ মাহাতা র রহমান মাঃ রহম াহ মাছাঃ িফেরাজা বগম গাপiল ধািমন নoগ মাহন র
27852 রাজশাহী িনিখল মার দাস নারায়ণ চ  দাস য না রানী দাস আড়ানী আড়ানী বাঘা
31624 রাজশাহী মাঃ সাহাগ শখ মাঃ নািজম u ীন শখ মাসাঃ লালমন বগম লন র হাি ং নং-

364
রাজপাড়া

27469 রাজশাহী মাঃ নাজীব হােসন ত uলফাত হােসন মাসাঃ নাজনীন হােসন হাি ং-94 
ভাটাপাড়া

হেলনাবাদ 
েলর সামেন

রাজপাড়া

32133 রাজশাহী মাঃ িজয়াuর রহমান িজ াহ জয়নব িবিব বড় িবহালী বা েদব র বাগমারা
3123৯ রাজশাহী জন মার সরকার  যােগশ চ  সরকার িনশা রানী সরকার পচামািড়য়া য়া য়া
32176 রাজশাহী কািব ল iসলাম তঃ আকতার হােসন তঃ আরজানী ন ন িবলিসমলা িজিপo 7111 রাজপাড়া

25377 রাজশাহী মাঃ রিফ ল iসলাম মাঃ আ স সাবহান াং মাছাঃ রিহমা িবিব aজন পাড়া a নপাড়া বাগমারা
29415 রাজশাহী িব িজৎ সেরন ঈ র সেরন ামলী সেরন মাহর র তােনার
267৯8 রাজশাহী মেনািজৎ সেরন ঈ র চ  সেরন ামলী সেরন মাহর র তােনার
21952 রাজশাহী রিন হালদার বীের নাথ হালদার aিসমা হালদার গা াপাড়া তােনার তােনার
32557 রাজশাহী মাঃ তাজ ল iসলাম মাঃ আ ল কােশম মাছাঃ নািজরা বগম বড়াবাড়ী বস েকদার মাহন র
34543 রাজশাহী মাঃ আল মা ন হােসন তঃ মীর শoকত আলী মাসাঃ েলখা বগম করীপাড়া নoহাটা পবা
23436 রাজশাহী মাঃ শািহ র iসলাম মাঃ মাতােলব হােসন মাসাঃ সাহানারা বগম হাি ং নং-3৯8 আসাম 

কেলানী স রা
বায়ািলয়া

26৯26 রাজশাহী মাঃ আেনায়ার হােসন মাঃ রিফক uি ন মাছাঃ রােহমা িবিব িশব র মাহান র মাহন র
24973 রাজশাহী মাঃ রজাuল কিরম মাঃ ন নবী শখ মাসাঃ ভা  বগম দাশ র হাি ং নং-

৯4 িজিপo 
7111

রাজাপাড়া

26892 রাজশাহী মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ আ ল কালাম আজাদ মাছাঃ রেহনা বগম ীপ র ীপ র বাগমারা
21623 রাজশাহী eনা ল হাসান মাঃ আ ল মািমন মাসাঃ িদলারা বগম মাহন র ধপাড়া পবা
29৯89 রাজশাহী মাঃ হািস ল iসলাম রানী মাঃ মায়ন কবীর মাসাঃ রানী বগম আদািড়য়াপাড়া িময়া র পবা
29213 রাজশাহী মাঃ রািক ল iসলাম ত আিলম uি ন মা া মাছাঃ রহানা বoয়া ক ঠালবািড়য়া য়া য়া
2৯271 রাজশাহী রজাuল কিরম আিজজার রহমান রাiয়া বগম সানাডা া নািসরগ বাগমারা
31549 রাজশাহী নািসর uি ন মিফজ u ীন নািদরা বগম মাখন র মৗগািছ মাহন র
26358 রাজশাহী মাঃ আ ল মােলক মাঃ মরাজ আলী হােলমা বগম জয়নগর বখিতয়ার র গা র
255৯7 রাজশাহী মাঃ শাহজামাল মাঃ মা  ম ল মাছাঃ আকিলমা িবিব ষালহািড়য়া হ েগাদাগাড়ী পবা
29623 রাজশাহী  aসীম মার  েপন চ মিত a লী রাণী শালেজাড় হাটগাে াপড়া বাগমারা

33782 রাজশাহী মাঃ শামীম আহেমদ মাঃ শাম র রহমান মাছাঃ আসমা বগম িবয়াড় গালাবাড়ী গা র
32623 রাজশাহী মাঃ সা ার ফা ক মাঃ শাহজাহান আলী মাসাঃ জ রা খা ন খান র পানসীপাড়া বাঘা
29461 রাজশাহী মাঃ তািখ র রহমান মাঃ খাi ল আলম মাছাঃ িফয়া খা ন ধাপাঘাটা ধাপাঘাটা মাহন র
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

28649 রাজশাহী মাছাঃ ম য়ারা আ ার মাঃ মিতuর রহমান ছেবদা িবিব সানাডা া নািসরগ বাগমারা
2৯243 রাজশাহী মাঃ মিতuর রহমান ত মাকেছদ আলী মাছাঃ জাহরা বগম ধাপাঘাটা ধাপাঘাটা মাহন র
2৯366 রাজশাহী মাঃ আকবর হােসন মাঃ রফা াহ মাছাঃ আেনায়ারা নরদাশ নরদাশ বাগমারা
29366 রাজশাহী মাঃ iয়ািমন আলী মাঃ মক ল হােসন মাছাঃ সিখনা িবিব ধাপাঘাটা ধাপাঘাটা মাহন র
34123 রাজশাহী মাঃ রজাuল হক মাঃ আিনছার রহমান রািজয়া িবিব ল র নািসরগ বাগমারা
24৯22 রাজশাহী মাঃ মা ন আলী মাঃ আরসাদ আলী রবা বগম জাফর র হিলদাগাছী চারঘাট
22385 রাজশাহী মাঃ সািববর হােসন মাঃ রiজ uি ন মাছাঃ িরতা বগম পাড়া বােন র য়া
31৯74 রাজশাহী মাঃ কাম ল হাসান মাঃ কােজম u ীন মাছাঃ রেফলা িবিব বীরকয়া বীরকয়া বাগমারা
31৯83 রাজশাহী মাঃ iমদা ল হক মাঃ সােদক আলী মাছাঃ স রা বগম িদঘা বাuসা বাঘা
24745 রাজশাহী শির ল iসলাম সালাiমান আলী মা ফা িবিব দৗলত র িলখালী বাগমারা
24951 রাজশাহী মাঃ শামীম রজা মাঃ আ  ব র িসি ক মাছাঃ মিতজান িবিব সাiধারা হাট িজ র বাগমারা
22668 রাজশাহী মাঃ জািহ ল iসলাম মাঃ i্য়া ব মাছাঃ সােজদা বগম আিল র বলঘিরয়া গা র
32118 রাজশাহী মাঃ রiচ u ীন াং মাঃ আঃ সা ার াং মাছাঃ িবয়া িবিব নামকান রনশীবাড়ী বাগমারা
29283 রাজশাহী মাঃ নািহদ পারেভজ ত গালাম মা ফা মাছাঃ নািগস আ ার পার বােন র য়া
2৯535 রাজশাহী মাঃ মা র রিশদ মাঃ জামা াহ হীরা খা ন হািবব র ন নগাছী চারঘাট
236৯5 রাজশাহী মাঃ মা র রিশদ মাঃ জিমর u ীন মাছাঃ র কা িবিব বখিতয়ার র 

লালপাড়া
বখিতয়ার র গা র

289৯5 রাজশাহী মাঃ ার শখ মাঃ আতা র শখ মাছাঃ সািমমা বগম িদঘলকাি বােন র য়া
24987 রাজশাহী মাঃ সােহল রানা মাঃ i ািহম মাসাঃ সািহদা বগম থানপাড়া সরদহ চারঘাট
21373 রাজশাহী মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ কােজম uি ন মাসাঃ জ রা িবিব খামার াম ভটখালী বাগমারা
34322 রাজশাহী মাঃ হািক ল হাসান মাঃ আ স সামাদ মাছাঃ িমিহ রা বগম মািঝ াম eকডালা বাগমারা
22778 রাজশাহী িলটন আলী iনছার আলী নাজমা বগম িশ িলয়া ন নগাছী চারঘাট
2485৯ রাজশাহী মাঃ আ াহ আল কিরম মাঃ আ ল আলীম মাছাঃ হািফজা খা ন িবলেনপালপাড়া িবলেনপালপাড়া পবা

25৯48 রাজশাহী হা দ আলী আঃ রিহম ম ল মােলকা িবিব বলঘিরহাট হাট বলঘিরয়া বাগমারা
33289 রাজশাহী কাজল মার দাস িনরা ন মার দাস মিত সাভা রানী দাস গািব পাড়া পা িড়য়া বাগমারা
245৯6 রাজশাহী মাঃ রিফ ল iসলাম মাঃ আ স সাবাহান মাছাঃ রিহমা িবিব a নপাড়া a নপাড়া বাগমারা
32792 রাজশাহী মাঃ ফজেল রাববী মাঃ হযরত আলী িসমা খা ন কা া য়া য়া
24777 রাজশাহী মাঃ মাহতাব হােসন মাঃ মিহর u ীন মািবয়া বগম বড়বড়ীয়া পরান র চারঘাট
27৯65 রাজশাহী মাঃ তাির ল iসলাম মাঃ আলী আযম u ল মাসাঃ আিছয়া বগম আলাi র িকেশার র বাঘা
26525 রাজশাহী মাঃ রােসল আলী মাঃ আ ল হাসান মাসাঃ িফয়া বগম u র িমিলকবাঘা বাঘা বাঘা
24622 রাজশাহী িবনয় মার নারায়ন চ  সরকার সনীতা আশরাফ র বংগাড়ী বাঘা
27৯85 রাজশাহী মাঃ সাi র রহমান মাঃ জিহর u ীন ম ল মাছাঃ রফা ন বগম মাখন র মৗগাছী মাহন র
33334 রাজশাহী মাছাঃ ফােতমা iয়াসিমন মাঃ আ ল আuয়াল মাছাঃ লতানা পারভীন কাঠালবাড়ী বাঘারবাড়ী বাগমারা
21923 রাজশাহী মাঃ আলমগীর কিবর মাঃ iসাহাক আলী ত শাহানাজ িবিব িশবেদবপাড়া ঝাড় াম বাগমারা
29734 রাজশাহী মাঃ আ াহ আল মা ন মাঃ আিমর হােসন মাছাঃ ছােয়মা িবিব পািড়েশা হািতশাiল তােনার
2147৯ রাজশাহী মাঃ রেয়ল মাঃ লিতফ মাসাঃ আিছয়া ধােনারা মালিশরা তােনার
29145 রাজশাহী মাঃ মেহদী হাসান মাঃ মিফজ u ীন মাছাঃ কিহ র বগম ব কড়া ব কড়া চারঘাট
28213 রাজশাহী জয় ী মহ ত রেম  মহ আেলা রানী মহ চারঘাট চারঘাট চারঘাট
2৯671 রাজশাহী মাঃ আনা ল iসলাম মাহা দ আলী মাসাঃ রােহল বগম বাuসা ভড়ালীপাড়া বাuসা বাঘা

2৯768 রাজশাহী মাঃ সাহা ল iসলাম মাঃ ম আলী মাছাঃ সােহদা বগম দoপাড়া কদমশহর গাদাগাড়ী
24926 রাজশাহী মাঃ আলা uি ন মাঃ আঃ আিজজ মাছাঃ মিরয়ম িবিব বানiল মািড়য়া বাগমারা
31512 রাজশাহী মাঃ আিম ল iসলাম মাঃ মক ল হােসন মাসাঃ আফেরাজা বগম aমর র বাuসা বাঘা
31৯33 রাজশাহী মাঃ রােশ ল iসলাম মাঃ ল iসলাম িশকদার মাছাঃ আেমনা খা ন যে  মাঃ আ  

তােলব েফসর 
দি ণ িমিলক বাঘা

বাঘা বাঘা

23533 রাজশাহী মাঃ আিম ল iসলাম মাঃ আ ল খােলক মাসাঃ আফেরাজা বগম রাম র হাি ং 
নং-261 oয়াড নং-
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27৯88 রাজশাহী িত সরকার সে াষ সরকার রী রানী মাহন র ধপাড়া পবা
253৯9 রাজশাহী মাঃ বলাল uি ন মাঃ আ  সা ার দoয়ান ত ল ন িবিব রমপাড়া খাল াম বাগমারা
2221৯ রাজশাহী মাঃ কামাল হােসন মাঃ রহম াহ মাছাঃ রােকয়া বগম বীর ৎসা বীর ৎসা বাগমারা
2739৯ রাজশাহী মাছাঃ মা মা জা াত ত মিতয়ার রহমান িব াস মাছাঃ মমতাজ বগম হিরনা হিরনা বাঘা
2৯৯75 রাজশাহী মাঃ আ ার হােসন মাঃ সােহব আলী মাছাঃ র জাহান বগম র য়া য়া
31598 রাজশাহী মাঃ মা র রিশদ মাঃ আলাuি ন মাছাঃ খােয় ন নছা বগম র য়া য়া
2৯955 রাজশাহী মাঃ সািফuল কিবর মাঃ নিজ র রহমান মাসাঃ সেলমা বগম মাকরা া লিলতনগর গাদাগাড়ী
26884 রাজশাহী মাঃ িনশাদ মাঃ মেছর আলী মাছাঃ ফােতমা িবিব বািলয়া কামারবাড়ী বাগমারা
23৯71 রাজশাহী মাঃ রািজuল হক মাঃ রজাuল হক মাসাঃ জাহানারা বগম পাকড়ী পি ম পাড়া পাকড়ী গাদাগাড়ী

26949 রাজশাহী মাঃ হােসন খ কার মাঃ মিজবর রহমান মাছাঃ মেনায়ারা বগম বড়াবাড়ী বস েকদার মাহন র
27643 রাজশাহী শাহজাহান আলী ত পবান আলী মাসাঃ মাসেলমা িবিব পােলাপাড়া বস েকদার পবা
216৯2 রাজশাহী মাঃ আির ল iসলাম মাঃ তিজবর রহমান মাসাঃ আেনায়ারা বগম পােলাপাড়া বস েকদার পবা
25373 রাজশাহী মাঃ ল iসলাম মাঃ আঃ জববার খান মাছাঃ াহার বগম হাসিন র চ ে রআড়া বাগমারা
31৯82 রাজশাহী শামীম রজা মাঃ জায় ল iসলাম মাসাঃ মান রা বগম িন াম া াম গাদাগাড়ী
22867 রাজশাহী  ীব মার িব াস  মিন নাথ িব াস  রানী সািদ র মালা হাট তােনার
2৯688 রাজশাহী মাঃ আসা ামান মাঃ জয় ল আেবদীন মাসাঃ িন ফাত iয়াসিমন কশব র কেশার র বাঘা
23595 রাজশাহী মাঃ রনবী সরকার মাঃ ামান সরকার মাছাঃ রমহল বগম রায়তান বড়েশা কািলগ তােনার
26116 রাজশাহী মাঃ জন সরকার মাঃ ছােদ ল সরকার মাছাঃ ক না বগম চ ন শহর চারঘাট চারঘাট
31838 রাজশাহী মাঃ সাi ল iসলাম মাঃ আ ল হােসন মাছাঃ ছ রা খা ন ধরম র পানানগর গা র
2৯257 রাজশাহী মাছাঃ লায়লা আ ার মাঃ আিন র রহমান মেমনা িবিব মাহন র ভবানীগ বাগমারা
21625 রাজশাহী মাঃ সাi ল iসলাম মাঃ আলাuি ন মাছাঃ সাiদা িপ পাড়া পাড়া বাগমারা
26483 রাজশাহী মাঃ িজ র রহমান মাঃ aেফর আলী মাছাঃ জাহানারা বগম িলবাড়ী বড়িবহানালী বাগমারা
34251 রাজশাহী মাঃ মা দ রানা খান মাঃ ল iসলাম খান মাছাঃ মােলকা িবিব গাপীনাথ র বীর ৎসা বাগমারা
23919 রাজশাহী িজয়াuর রহমান িজ াহ জয়নব িবিব বড়িবহানালী বড়িবহানালী বাগমারা
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23429 রাজশাহী মাঃ শিফ ল iসলাম মাঃ আ ল জববার ম ল মাছাঃ শাহানারা িবিব বাছড়া বড়িবহানালী বাগমারা
24916 রাজশাহী মাঃ আ ল বাশার মাঃ আফছার আলী মাসাঃ জােলমা বগম গৗরা র বাঘা বাঘা
32848 রাজশাহী মাঃ সােহল রানা ত আসমত আলী মাসাঃ িলিপ বগম জাতনসী মিন াম বাঘা
235৯4 রাজশাহী মাঃ আলািমন হােসন মাঃ ছাবাহান মাছাঃ েলখা খা ন িবলমািড়য়া ধাকড়া ল য়া
28212 রাজশাহী মাঃ মা াক হােসন মাঃ আঃ লিতফ িময়া মাছাঃ শহর বা ব iগাছা ব iগাছা বাগমারা
24৯23 রাজশাহী মাঃ মাহা ব আলম মাঃ আ ল গ র মাছাঃ সানাভান বগম ধমহাটা দা শা পবা
21823 রাজশাহী মাঃ আিশক iসলাম ত আববাছ আলী তঃ লজান িবিব তািহর eকডালা তািহর eকডালা বাগমারা

26৯15 রাজশাহী শরীয় াহ আ র রহমান ফািতমা হাতনাবাদ চৗহ ীেটালা গাদাগাড়ী
22996 রাজশাহী মাসাঃ আেমনা খা ন মাঃ বী রা চ া বগম িপিরজ র িপিরজ র গাদাগাড়ী
33488 রাজশাহী কাম ামান আ ল কােদর খািদজা দuিলয়া নরিসংহ র বাগমারা
32686 রাজশাহী দীপক মার িদিলপ মার িমরা রানী রােতায়াল পচামািড়য়া য়া
3445৯ রাজশাহী মাঃ নাজ ল হক মাঃ জয়নাল আেবদীন মাছাঃ নাজমা বগম ব কড়া ব কড়া চারঘাট
32664 রাজশাহী পালী হালদার বল চ  হালদার ত িনতা রানী চকিসংগা আড়ালী বাঘা
27939 রাজশাহী মাঃ আশরা ল রহমান ত মামলত ম ল মাছাঃ রা ে ছা বড়াবাড়ী বস েকদার মাহন র
28293 রাজশাহী মাঃ মাহ দ হাসান মাঃ মিতuর রহমান তঃ হাসনা বগম হি ং নং 285 
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275৯4 রাজশাহী a প মার পাল aটল চ  পাল জবা রানী পাল কামারখালী িপরগাছা বাগমারা
2৯343 রাজশাহী র আিমন জয় ল iসলাম রি লা আলী র মতলী গাদাগাড়ী
22173 রাজশাহী মা ফা মাঃ ন নবী মাঃ মাজাফফর হােসন মাছাঃ মিতয়া বগম কা া য়া য়া
216৯9 রাজশাহী মাঃ নজ ল iসলাম মাঃ iি স আলী মাছাঃ িফয়া বগম াম র নoপাড়া গা র
2৯691 রাজশাহী মাঃ রােসল ল ল মাঃ মাজাে ল হক মাসাঃ শাম াহার হেলনা ধােনারা মালিশরা তােনার
2639৯ রাজশাহী মাঃ সািববর হােসন মাঃ eনা ল হক মাছাঃ জাহানারা বগম তরখািদয়া u র 

পাড়া # 628
সনািনবাস রাজপাড়া

24943 রাজশাহী আিজ র রহমান ছােবর আলী রােহলা বগম বাড়ী াম হাটগাে াপাড়া বাগমারা

316৯8 রাজশাহী মাঃ আ  ব ার িসি ক মাঃ আলতাফ হােসন মাছাঃ আেনায়ারা বগম ক ঠালবাড়ী বপাড়া কামারবাড়ী বাগমারা

291৯5 রাজশাহী মাঃ আেনায়ার হােসন মাঃ নেছর u ীন মাছাঃ জােহরা খা ন চকরাজা র বাঘা বাঘা
29498 রাজশাহী মাসাঃ নািহদ আ ার eস eম গালাম রহমান মাছাঃ মােশদা বগম গাiপাড়া র পাড়া বাগমারা
295৯7 রাজশাহী মাঃ সাখাoয়াত হােসন মাঃ আিম ল iসলাম মাসাঃ শফালী বগম িডংগােডাবা বাংলক 

কেলানী
িজিপo 7111 রাজপাড়া

2442৯ রাজশাহী মাঃ মিজ ল হক মাঃ মকেছদ আলী মাছাঃ রিহমা বগম ক ঠালবািড়য়া য়া য়া
23668 রাজশাহী মাঃ জাহা ীর আলম ত কািবল uি ন মাছাঃ জাহানারা বoয়া লিলতাহার খড়খড়ী বায়ািলয়া
21৯35 রাজশাহী মাঃ আলী হােসন মাঃ সােবর আলী মাছাঃ আেনায়ারা খা ন গ েগাহালী য়া য়া
22272 রাজশাহী মাঃ রেশ ল আেরিফন মাঃ আেনায়ার হােসন মাছাঃ আফেরাজা বগম হিরনা হিরনা বাঘা
33677 রাজশাহী মাঃ মনতা ল iসলাম মাঃ সাম ল হক মাছাঃ রoশন আরা নoনগর জাহানাবাদ মাহন র
2৯879 রাজশাহী মাঃ সারেজন আলী মাঃ সরেজম আলী রােকয়া বগম িশ িলয়া ন নগাছী চারঘাট
28114 রাজশাহী মাঃ শির ল iসলাম মাঃ সাi ল iসলাম মাসাঃ মিতয়ারা বগম মাকরা া লিলতনগর গাদাগাড়ী
26671 রাজশাহী মাঃ রােশ ল কিরম মাঃ হািব র রহমান মাছাঃ রিশদা বগম কেয়রদ ড়া হাি ং নং 

346 স রা
বায়ািলয়া

31835 রাজশাহী মাঃ ফরেদৗস আলম মাঃ সাম ল আলম মাসাঃ িফেরাজা বগম বল িরয়া তাল তােনার
34323 রাজশাহী মাঃ আ ল কালাম আজাদ মাঃ oয়াজ u ীন মাসাঃ শািহদা বগম কালাবী পাড়া ন নগাছী চারঘাট
28৯44 রাজশাহী মাঃ নoয়াজ শিরফ মাঃ নিহ ল সরকার িফেরাজা নিহদ বা পাড়া ন নগাছী চারঘাট
28786 রাজশাহী নফাuর রহমান নিহ ল iসলাম িফেরাজ আ ার বা পাড়া ন নগাছী চারঘাট
22693 রাজশাহী মাঃ শিফ ল iসলাম মাঃ হািব র রহমান মাসাঃ লালমন নছা বািলয়াঘা া চৗহ ীেটালা গাদাগাড়ী
26242 রাজশাহী মাঃ মিতuর রহমান মাঃ জালাল u ীন মাছাঃ হােজরা বগম পােলাপাড়া য়া য়া
22786 রাজশাহী মাঃ লাল হােসন মাঃ কিফল uি ন মাছাঃ ল িল িবিব িলবাড়ী বড়িবহানালী বাগমারা
27616 রাজশাহী মাঃ হািফ ল iসলাম মাঃ ল iসলাম মাসাঃ হনা খা ন শরiল খড়খড়ী বায়ািলয়া
2৯134 রাজশাহী মাঃ আ ল লিতফ মাঃ আ ল খিলল মাছাঃ লিতফা িবিব মাধব র বড়গাছী পবা
28228 রাজশাহী মাঃ আিত র রহমান মাঃ িমজা র রহমান মাছাঃ রিবনা খা ন বা েদব র বা েদব র গাদাগাড়ী
21325 রাজশাহী মাঃ সােহল রানা মাঃ আ স সা ার মাছাঃ মিরয়ম খা ন দবী র গা র গা র
27441 রাজশাহী মাছাঃ মনা আ ারী মাঃ হািম াহ মাহাঃ রিজয়া খা ন ক ঠালবািড়য়া য়া য়া
241৯4 রাজশাহী মাঃ িব ব হােসন মাঃ িসি র রহমান মাছাঃ রােবয়া িবিব কেনাপাড়া কেনাপাড়া বাগমারা
28973 রাজশাহী নাজ ল হােসন আ ল জববার পা ল বগম নoপাড়া কাড 7351 গা র
295৯9 রাজশাহী মাঃ ল স মাঃ আ স সামাদ মাছাঃ হােজরা বগম র র কাকনহাট গাদাগাড়ী
29251 রাজশাহী মাঃ মাহ ল আলম মাঃ আিম ল হক িন ফা iয়াসিমন uজানপাড়া মা কাটা গাদাগাড়ী
24693 রাজশাহী ল iসলাম ন র রহমান াহার শালেজাড় হাটগাে াপাড়া বাগমারা

2৯935 রাজশাহী মাঃ আশরা ল iসলাম মাঃ সাi ল iসলাম মাসাঃ আ রা বগম ম রডাংগা স রা বায়ািলয়া
32959 রাজশাহী আি য়া খা ন মাঃ সাi ল iসলাম মাছাঃ সাহাগী খা ন বজর র মৗগািছ মাহন র
29972 রাজশাহী মাঃ রােশ ল iসলাম মাঃ মাসেলম আলী মাছাঃ িফেরাজা িবিব বািলয়া কামারবাড়ী বাগমারা
25231 রাজশাহী িব ল িবহারী দাস য না িবহারী দাস কা ন বালা দাস তােনার তােনার তােনার
24282 রাজশাহী মাঃ আলফাজ uি ন মাঃ মিফজ u ীন মাছাঃ সােহরা িবিব আমেশা তােনার তােনার
26৯93 রাজশাহী মাঃ আ ল মা ােলব মাঃ আ ল মিতন মাসাঃ তহিমনা বগম রােড়াপাড়া কেনাপাড়া বাগমারা
33783 রাজশাহী মাঃ মা র রিশদ মাঃ আফসার ম ল মাসাঃ িফয়া বগম আমেশা তােনার তােনার
32427 রাজশাহী মাঃ শামীম আলম ত ত র রহমান মাসাঃ আেমনা খা ন বা েদব র বা েদব র গাদাগাড়ী
23381 রাজশাহী মাঃ সািকর u ীন ত ছা ীন মাছাঃ জেবদা বগম বেড়রবাড়ী আড়ানী বাঘা
26819 রাজশাহী মাসাঃ ামলী  খা ন মাঃ সবদর আলী মাসাঃ রফা ন মহােদব র ককনহাট গাদাগাড়ী
27381 রাজশাহী মাঃ আির ল iসলাম মাঃ সাম ল হক মাছাঃ ন রা বগম বারiপাড়া য়া য়া
253৯5 রাজশাহী মাঃ সাকলাiন মা াক মাঃ সাম ল হক মাছাঃ মেনায়ারা খা ন থানাপাড়া সরদহ চারঘাট
28৯94 রাজশাহী মাঃ তাফা ল হােসন মাঃ সেক ার আলী মাছাঃ আকিলমা িবিব াম র বালানগর বাগমারা
2৯483 রাজশাহী মাঃ শিহ ামান ত আ ল হােসন মাছাঃ শাহানজ পারিভন জাতকািদর র িকেশার র বাঘা
2৯872 রাজশাহী মাঃ শামীম মািনক মাঃ আিi ব আলী াং মাছাঃ সাহান বা ল নী র জালখলসী গা র
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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

25756 রাজশাহী জগ ীশ মার সরকার ননী  গাপাল সরকার কানন বালা সরকার পািড়েশা 
লািহড়ীপাড়া

হািতশাiল তােনার

31876 রাজশাহী মাছাঃ ফািহমা খা ন মাঃ বা ল হােসন লেনয়ারা দৗলত র নoহাটা শাহমাখ ম
2936৯ রাজশাহী মাঃ শিহ ল iসলাম মাঃ আ স শিরফ মাছাঃ রােকয়া বগম কলার কর িশতলাi পবা
2385৯ রাজশাহী মাঃ শিফ র রহমান রা ল ত মিতuর রহমান মাসাঃ রেহনা পারভীন হাজরা র াম র মিতহার
337৯3 রাজশাহী মাঃ মাকেল র রহমান মাঃ i্u ফ আলী মাছাঃ ফিজলা বগম ভধটপাড়া বাজার ন নগাছী চারঘাট
34425 রাজশাহী মাঃ মাi ল iসলাম মাঃ নজ ল হক মাছাঃ ছােলহা বগম বিলহার মিন াম বাঘা
29৯88 রাজশাহী মাঃ আ ল হািলম ত জমেসদ আলী মাসাঃ ল ল নাহার বড়ছরঘ বিরলাবািড় বাঘা
225৯5 রাজশাহী মাঃ eনা ল হক মাঃ নজ ল iসলাম মাসাঃ হােলমা বগম মিন াম মিন াম বাঘা
25৯61 রাজশাহী মাঃ আঃ রিহম তাতা মাঃ হা ন aর রিশদ মাছাঃ ম মালা খা ন তিক র খাল াম বাগমারা
23514 রাজশাহী মাঃ হাসান তােরক মাঃ রজাuল হক uে  হািববা খা ন বািড় নং-445 

দাশ র
িজিপo  7111 রাজপাড়া

31৯39 রাজশাহী মাঃ িসরা ল iসলাম ত আিজবার মেনায়ারা ল নী র ডাকরা 7381 চারঘাট

21297 রাজশাহী মাছাঃ মেহনাজ আখতার মাঃ িলয়াকত আলী খ ন মাছাঃ জাৎ া বগম আলী র মতলী গাদাগাড়ী
2711৯ রাজশাহী মাঃ মাহা র রহমান মাঃ আহসান হািবব মাছাঃ তারা বা রামচ র লতলা চারঘাট
21৯12 রাজশাহী মাঃ রিবuল iসলাম আহা াদ আলী মাছাঃ আিছয়া খা ন ঝা কা আমগাছী গা র
23666 রাজশাহী মাঃ নজ ল iসলাম মাঃ মাজাে ল হক মাছাঃ িফয়া বগম স iঘারা হাট িজ র বাগমারা
33864 রাজশাহী মাঃ আ ল রা াক মাঃ গালাম ম ল মাছাঃ তারা বগম মিতহার চৗমহনী বাজার মিতহার

28288 রাজশাহী মাঃ জািহ ল iসলাম মাঃ রiজ uি ন মাসাঃ জাসনা খা ন বাসা নং 835 মিহষ 
বাথান

u রপাড়া রাজশাহী কাট 
7312

24995 রাজশাহী মাঃ আিত র রহমান মাঃ বলাল uি ন মাসাঃ িজ া ল বগম হড় াম াংক পাড়া বাসা নং-452 
রাজশাহী কাট

রাজপাড়া

29697 রাজশাহী মাঃ হািফ র রহমান মাঃ কিফল uি ন মাছাঃ আিছয়া িবিব িন পাড়া বড় িবহানালী বাগমারা
28667 রাজশাহী মাঃ আ ল আিলম মাঃ আ স সামাদ মাছাঃ আিলয়া িবিব বলঘিরয়ারহাট বলঘিরয়াহাট বাগমারা
3188৯ রাজশাহী মাঃ মাতাহার হােসন মাঃ মাজাে ল হক মাসাঃ িন ফা বগম রiল রiল মাহন র
25171 রাজশাহী মাঃ ফা ক iসলাম তঃ iয়া ব আলী মাসাঃ আসমা বগম হির র হির র বাঘা
24৯36 রাজশাহী মাঃ আ ল আuয়াল মাঃ শিফ ল আলম মাছাঃ ছািমরন বগম oমরগাড়ী িনমপাড়া চারঘাট
23৯16 রাজশাহী মাঃ িমজা র রহমান মাঃ আ ল জববার শখ মাছাঃ মিরয়ম খা ন বীর ৎসা বীর ৎসা বাগমারা
28519 রাজশাহী শািকল আহেমদ মাঃ oিহ ল মাছাঃ কেমলা বগম oমরগািড় িনমপাড়া চারঘাট
2881৯ রাজশাহী মাঃ মাহ র রহমান াং মাঃ মেয়জ uি ন াং মেনায়ারা িবিব নেখাপাড়া কািতলা কাড 7514 

বাগমারা
215৯7 রাজশাহী মাঃ আ  তােহর মাঃ আছমত আলী মাছাঃ মােলকা খা ন িজuপাড়া িজuপাড়া য়া
32556 রাজশাহী মাঃ আ ল আoয়াল মাঃ মাসেলম আলী মাছাঃ মােজাদ িবিব মািদলা নরদাশ বাগমারা
26899 রাজশাহী মাঃ আিম ল iসলাম মাঃ আফজাল হােসন মাছাঃ জ রা বগম য়া বাজার য়া য়া
25721 রাজশাহী গৗতম মার সরকার পদ সরকার লতারনী সরকার গাে াপাড়া কামারবাড়ী বাগমারা
24285 রাজশাহী ল আিমন জািন াহ হািলম িবিব বালানগর বালানগর বাগমারা
32৯51 রাজশাহী মাঃ আিম ল iসলাম মাঃ আনছার আলী মাছাঃ পা ল িবিব মাহন র মাহন র মাহন র
26149 রাজশাহী মাঃ সােহল রানা জন মাঃ eনা ল ম ল মাসাঃ জাসনা িবিব আমেশা তােনার তােনার
22951 রাজশাহী মাঃ হািস র রহমান মাঃ জিবuর রহমান মাসাঃ জােবদা খা ন বাসা নং-66 হড় াম রাজশাহী কাট রাজাপাড়া

22839 রাজশাহী মাঃ সাi ল iসলাম মাঃ আ ল হােসন মাছাঃ সােলমা িবিব লােহাiচ হাটরা মাহান র
2৯261 রাজশাহী মাঃ সজল iসলাম ত সাম ল হক মাছাঃ লতানা বগম িঝকড়া হাটিঝকড়া চারঘাট
23৯43 রাজশাহী আ াহীল াফী আব র রিফক সাহারা বা a ত পাড়া সাধন র য়া
26818 রাজশাহী মাঃ আ ল কাi ম মাঃ মমতাজ uি ন মাসাঃ নাজমা বগম বাসা নং-51 চি র িজিপo রাজপাড়া

24917 রাজশাহী মাসাঃ কতারা খা ন মাঃ ল iসলাম মাসাঃ িমরা iসলাম বাসা নং-55/56 
িশেরাiল কেলানী 
পি পাড়া

ঘাড়ামারা বায়ািলয়া

24348 রাজশাহী মাঃ আিসক iকবাল (জীম) মাঃ আ ল কালাম মাসাঃ পিল বগম দা শা পি মপাড়া দা শা পবা

2৯262 রাজশাহী আ স সা ার সেলম শখ স রা বগম আলী র বলঘিরয়া গা র
22819 রাজশাহী আসা ল iসলাম আজাহার আলী মাছাঃ আরজান বগম আলী র বলঘিরয়া গা র
24278 রাজশাহী মাঃ মেয়ন uি ন মাঃ সেক ার ম ল মাছাঃ ময়না িবিব নারায়ন র বখিতয়ার র গা র
221৯9 রাজশাহী শির ল iসলাম oয়ািসম uি ন শােহদা িবিব দবী র গা র গা র
22788 রাজশাহী সােরায়ার জাহান িব াস আ স সামাদ িব াস মেহর নগার বািলয়াডা া সারদা চারঘাট
22756 রাজশাহী সািববর আহে দ মাঃ আ ল সাবহান মাছাঃ আ য়ারা বগম গরiল oয়াড নং 8 পবা পবা

286৯3 রাজশাহী মাঃ ত ল হক সরকার মাঃ আিন র রহমান সরকার মাছাঃ রােহলা বগম ক পাড়া গা র গা র

29127 রাজশাহী মাঃ আিত র রহমান মাঃ iসমাiল হােসন মাছাঃ আেবদা◌া িবিব গািপনাথ র বীর ৎসা বাগমারা
2৯329 রাজশাহী মাঃ জািহ ল iসলাম eস eম তােহর মাছাঃ আেমনা খা ন আলী র মতলী গাদাগাড়ী
2192৯ রাজশাহী মাঃ আসা ামান মাঃ আলতাফ হােসন মাসাঃ লাiলী বগম কলমা চারৈকল তােনার
28851 রাজশাহী মাঃ শিফ ল iসলাম মাঃ আঃ মা ান সরকার মাছাঃ িফয়া বগম তারা র য়া য়া
27275 রাজশাহী মাঃ হা ন aর রিশদ মাঃ আ  হািনফ মাছাঃ পারভীন আকতার নoহাটা নoহাটা পবা
23723 রাজশাহী মাঃ আ ল আলীম মাঃ শাহজাহান িসি ক মাছাঃ সিলনা বগম বড়েসনবাগ দ ানাবাগ য়া
2851৯ রাজশাহী মাঃ তাতা িময়া মাঃ আকরাম হাসাiন মাছাঃ কিহ র িবিব চকহিরনারায়ন ীপ র বাগমারা

2239৯ রাজশাহী মাঃ সােজ র রহমান মাঃ সেক ার আলী মাছাঃ লাiলী িবিব িবলবাড়ী বড়িবহানালী বাগমারা
2৯862 রাজশাহী মাঃ আলম ীর হােসন মাঃ শাম ল হক মাসাঃ আকিলমা বগম বড়বন াম রায়পাড়া স রা শাহমখ ম

27314 রাজশাহী মাঃ রজাuল iসলাম মাঃ আঃ লিতফ মাছাঃ িন ফা িবিব aন পাড়া বলিসংহ বাগমারা
21363 রাজশাহী মাঃ সাiদ পারেভজ মাঃ oয়ািলuল হােসন মাছাঃ রশমা বগম িপিরজ র িপিরজ র গাদাগাড়ী
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

31147 রাজশাহী মাঃ মা ন আহে দ মাঃ আিজ ল হক মাছাঃ জিনদা খা ন সারাং র গাদাগাড়ী গাদাগাড়ী
24993 রাজশাহী মাসাঃ বিবতা খা ন মাঃ আশরাফ আলী মাসাঃ িনহারা বগম ত িরয়া বাঘা বাঘা
28384 রাজশাহী মাঃ শািহ ল iসলাম মাঃ ন র রহমান মাসাঃ িমন য়ারা বামনিদঘী শ য়া 7382 চারঘাট
32814 রাজশাহী মাঃ আিম ল iসলাম মাঃ মিতয়র রহমান মাসাঃ আেমনা বগম া াম গা াম গাদাগাড়ী
21189 রাজশাহী মাঃ সাগর আলী আ ল হািমদ রািজনা বগম বামনিদঘী শ য়া 7382 চারঘাট
28999 রাজশাহী আশরা ল আলম িসি র রহমান স রা বগম তালগািছ বড়গাছী পবা
32946 রাজশাহী মাঃ আঃ খােলক মাঃ নীলচ দ মাছাঃ নািদরা বগম মিহপাড়া গালাবাড়ী গা র
27669 রাজশাহী মাঃ মিতuর রহমান মাঃ আ ল খােলক মাছাঃ মােজদা বগম বাuসা বাuসা বাঘা
319৯9 রাজশাহী মাঃ মায়ন মাঃ আঃ হক মাছাঃ নািগস বগম বড়েসনভাগ দ ানাবাগ য়া
28৯15 রাজশাহী মাঃ আ ল কােশম ত আ ল কােদর মাছাঃ মািফয়া বগম গা র গা র গা র
24429 রাজশাহী মাঃ শাহী র রহমান মাঃ নািজ ি ন ধা মাছাঃ ছােহরা িবিব eকডালা eকডালা বাগমারা
22478 রাজশাহী মাঃ লাল রববানী মাঃ আেজর আলী মাছাঃ আলতাফন িবিব খািশ াম গাছা মাহন র
29232 রাজশাহী মাঃ হাসান আলী মাঃ মিতuর রহমান মাসাঃ আিমনা বগম া াম া াম গাদাগাড়ী
29799 রাজশাহী মাঃ aিলuল iসলাম মাঃ শিফ ল iসলাম মাসাঃ রoশন আরা মিহশালবাড়ী মিহশালবাড়ী গাদাগাড়ী
33514 রাজশাহী মাঃ শামীম হােসন মাঃ মাi ল iসলাম মাসাঃ িমনারা বগম ক ঠালবাড়ীয়া মতলী গাদাগাড়ী
2418৯ রাজশাহী মাঃ রিজ ল iসলাম মাঃ হািব র রহমান মাছাঃ আরিজনা বগম ম র ন নপাড়া দাম ড়াহাট পবা
256৯9 রাজশাহী মাঃরা  হােসন মাঃ iনতাজ মা া মাছাঃ জিরনা বগম িদঘা বাuসা বাঘা
23221 রাজশাহী মাঃ মিতuর রহমান মাঃ iসরাiল হােসন মাসাঃ হািববা ভা িড়য়া মাহন র মাহন র
21273 রাজশাহী মাঃ জািমল আ ার মাঃ নজ ল iসলাম মাসাঃ মাহ জা বগম কা েমড় খড়খড়ী বায়ািলয়া
22562 রাজশাহী মাঃ ল iসলাম মাঃ আঃ ছা ার মাছাঃ নয়নতারা শরiল খড়খড়ী বায়ািলয়া
29959 রাজশাহী মাঃ হলাল u ীন মাঃ আ ল কােশম মাছাঃ মেনায়ারা বগম মহববত র রiল মাহন র
22274 রাজশাহী মাঃ মেহদী হাসান মন মাঃ র হাসান মাছাঃ শািহদা মহববত র রiল মাহন র
26574 রাজশাহী মাঃ ববার আলী মাঃ কমর আলী মাসাঃ মেনায়ারা বগম আড়পাড়া হিরনা বাঘা
28858 রাজশাহী শািমম আহেমদ মন মাঃ আঃ সালাম শাম াহার হাটরা হাটরা মাহন র
331৯8 রাজশাহী মাঃ শাহা ল আলম ধা মাঃ জাহা ীর আলম ধা শাহনাজ পারিভন হিরমান রাজশাহী গার 

িমলস
মিতহার

31628 রাজশাহী মাঃ মা র রশীদ সরদার মাঃ আ র রা াক মাসাঃ সােহবজান বগম খ ী মা াপাড়া ধপাড়া মিতহার
24652 রাজশাহী মাঃ মাহা র রহমান মাঃ আেবদ আলী মাছাঃ কিহ র িবিব বাছড়া বড়িবহানালী বাগমারা
24928 রাজশাহী মাঃ তৗিহ ামান ফরহাদ মাঃ মা ন aর রশীদ মাসাঃ তাহরা বগম পািনহার পািনহার গাদাগাড়ী
21762 রাজশাহী মাঃ হাসান আলী মাঃ নিফ ল iসলাম জা া ন ফরেদৗস নবীনগর নারায়ন র গাদাগাড়ী
33959 রাজশাহী মাসাঃ সারিমন লতানা মাঃ সাi ল রহমান মাসাঃ মেনায়ারা বগম িলয়া ত িলয়া হাট বাঘা
25132 রাজশাহী মাঃ রািকব হােসন মাঃ আ  সাঈদ মাসাঃ আি য়া বগম রাজারবাড়ী হাট রাজারবাড়ী হাট গাদাগাড়ী

28547 রাজশাহী শািফ ল iসলাম হােশম আলী সফালী জা ালপাড়া বীরকয়া বাগমারা
2৯229 রাজশাহী মাঃ সাহরা ল হাসান খ কার মাঃ শািহ ল iসলাম খ কার মাসাঃ সিলনা আ ার রাড়পাড়া কেনাপাড়া বগমারা

32598 রাজশাহী মাঃ আােনায়ার হাসাiন মাঃ আঃ বািরক মাছাঃ আেনায়ারা িবিব aন পাড়া বলিসংহ বাগমারা
24369 রাজশাহী মাঃ জািম ল iসলাম মাঃ মেয়জ uি ন মাছাঃ রািকয়া বগম ীপ র ীপ র বাগমারা
22168 রাজশাহী মাঃ নািস ি ন মাঃ আ ল কােশম মাছাঃ নািসমা িবিব িশতলাi কামারবাড়ী বাগমারা
29369 রাজশাহী মাঃ িমনহা ল আেবদীন মাঃ আ স সা ার মাসাঃ হা ফা বগম নলেখালা রাজশাহী গার 

িমলস
মিতহার

27722 রাজশাহী মাঃ রজাuল কিরম মাঃ আ ল কােদর মাসাঃ নারিগস বগম জা ালপাড়া হির র পবা
33888 রাজশাহী লাভনী খা ন মাঃ আঃ লিতফ লাiলা খা ন ছাটরা ামা ধাকড়া ল য়া
2৯778 রাজশাহী মাঃ িসরা ল iসলাম ত আিজবার আলী মাসাঃ মেনায়ারা বoয়া ল ী র ডাকরা 7381 চারঘাট

29৯77 রাজশাহী মাঃ সােহল রানা মাঃ আতাuর রহমান মাসাঃ আেনছা বগম ব ড়া দা শা পবা
244৯৯ রাজশাহী মাঃ আব র রহমান মাঃ eনা ল হক মাছাঃ িফয়া বগম রiল রiল মাহন র
254৯৯ রাজশাহী মাঃ আয়নাল হক মাঃ সয়দ আলী মাছাঃ সিবরন িবিব তবািড়য়া হাটগা াপাড়া বাগমারা

32139 রাজশাহী e িব eম কামাল আহেমদ মাঃ আ ল মা ািলব মাছাঃ কাম াহার বগম ধননজায় র চারৈখর তােনার
31846 রাজশাহী আসা ামান আিমর আলী আেজদা খা ন জাহানাবাদ জাহানাবাদ মাহন র
327৯2 রাজশাহী মাঃ কাম ামান মাঃ গালাম মা ফা মাসাঃ নািদরা বগম া াম া াম গাদাগাড়ী
33216 রাজশাহী আ ল মােলক মাঃ তািজম uি ন ফােতমা আড়বাব পানানগর গা র
21953 রাজশাহী মাঃ aিলuর রহমান মাঃ আিজ র রহমান মাছাঃ নাজমা বগম কাজলা হাি ং নং 

68৯
কাজলা মিতহার

2972৯ রাজশাহী মাছাঃ মাiয়া খা ন মাঃ আ ল মািনক মাছাঃ হািছনা বগম হােড়াগাথী ধাকড়া ল য়া
28898 রাজশাহী মাঃ আতাuর রহমান মাঃ আ ল হােসন সরকার মাছাঃ মােমনা বগম গরiল oয়াড নং 8 পবা শাহমখ ম

29196 রাজশাহী মাঃ ল আমীন মাঃ ন র রহমান াং মাছাঃ ফােতমা খা ন র বাগমারা বাগমারা
23816 রাজশাহী সােহল রানা বাবর আলী মেনায়ারা বগম গাoপাড়া বাঘা বাঘা
2৯138 রাজশাহী মাঃ আ ল কাi ম তা কদার মাঃ হািব র রহমান তা কদার িমেসস পিরনা হািবব তা কদার তড়খািদয়া u র 

পাড়া 929
মােয়র আচল 
3য় তলা

সনািনবাস

21992 রাজশাহী মাঃ খাকন আলী মাঃ তাতা আলী মাসাঃ িবেজালী বগম িবকড়া হাটিঝকড়া চারঘাট
32194 রাজশাহী মাঃ শির ল iসলাম মাঃ ফজল শখ মাসাঃ মােলকা খা ন পলাশী ফেত র বংগাড়ী বাঘা
23৯9৯ রাজশাহী মাঃ হািব র রহমান রানা মাঃ আ ল মােলক মাছাঃ হােজরা বগম দি ণ মাঝ াম ভটখালী বাগমারা
31351 রাজশাহী মাঃ আলমগীর হােসন মাঃ আনছার আলী হািসনা বগম শাবািড়য়া আড়ানী বাঘা
28775 রাজশাহী মাঃ রাদ হােসন ত মিত াহ মাছাঃ আফসানা বগম রানী বাজার 

হাি ং নং িজ 3৯
ঘাড়ামারা বায়ািলয়া

24553 রাজশাহী মাঃ আল িফেরাজ মাঃ আ ল স মাছাঃ িফেরাজা বগম ব য়া হিলদাগািছ চারঘাট
21311 রাজশাহী iu ফ আলী মাঃ হযরত আলী মাসাঃ মিজনা বগম বামনিদঘী শ য়া 7382 চারঘাট
27724 রাজশাহী মাঃ আলমগীর হােসন আজাহার আলী ফরেদৗসী মদনহাটী বাগধানী পবা
2৯897 রাজশাহী মাঃ ফরহাদ আলী মাঃ আিনছার রহমান মাছাঃ ফােতমা িবিব বীরকয়া বীরকয়া বাগমারা
27485 রাজশাহী আ র রuফ মকেছদ আলী রােশদা বগম র বাগমারা বাগমারা
28445 রাজশাহী মাঃ নািসর u ীন মাঃ আ ল কােশম াং মাছাঃ নািদরা বগম গাড়সার িলখালী বাগমারা
22283 রাজশাহী মাঃ রিবuল iসলাম মাঃ আ  ব র রােকয়া খা ন আলী র মতলী গাদাগাড়ী
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

215৯1 রাজশাহী মাঃ সা াত হািবব মাঃ আ ল হােসন মাছাঃ সািফয়া বগম ভা কগাছী ম ল 
পাড়া

পানানগর য়া

32156 রাজশাহী মাঃ ফা ক হােসন মাঃ সম া মা া মাছাঃ রজাহান বগম িলয়া গালাবাড়ী য়া
23146 রাজশাহী মাঃ সািজদ মাহ দ মাঃ লজার হােসন মাছাঃ সাম াহার খািলম র র পাড়া বাগমারা
32356 রাজশাহী মাঃ মিতuর রহমান ত মিহuি ন মািণক মাছাঃ ফিরদা বগম হাজরা র কেনাপাড়া বাগমারা
31112 রাজশাহী মাঃ হাসা ামান মাঃ আঃ রহমান মাসাঃ মেনায়ারা বগম কশব র িকেশার র বাঘা
26841 রাজশাহী মাঃ মাশাররফ হােসন মাঃ আফাজ uি ন আহেমদ মাছাঃ মােলকা বা সরমiল হাটরা মাহান র
23295 রাজশাহী মাঃ eনা ল হক মাঃ iয়া ছ শাহ ববী বগম কেনাপাড়া কেনাপাড়া বাগমারা
28623 রাজশাহী মাঃ রায়হান আলী মাঃ ন র আলী মাছাঃ রােহদা বগম পােলাপাড়া য়া য়া
28912 রাজশাহী নাজ ল হাসান আ ল হািমদ রজাহান িবিব বেদৗলত র িলখালী বাগমারা
21742 রাজশাহী মাঃ সাহাগ রানা মাঃ আঃ আিজজ মাছাঃ আকিলমা বগম গা য়া ধাকড়া ল য়া
261৯9 রাজশাহী মাঃ আব র রuফ খান মাঃ আঃ জববার খান মাছাঃ াহার বগম হাসিন র চ ে রআড়া বাগমারা
24373 রাজশাহী মাছাঃ শিরফা মাঃ রফা া মাছাঃ মােজদা নাগপাড়া ভটখালী বাগমারা
33859 রাজশাহী মাঃ সিফ ল iসলাম মাঃ সাi র রহমান মাছাঃ হািলমা িবিব মেজাপাড়া হাটগাে াপাড়া বাগমারা

219৯5 রাজশাহী মাঃ শাহাজামাল মাঃ মেছর আলী মাছাঃ আিফয়া বগম মািড়য়া হিররাম র গা র
2৯576 রাজশাহী মাঃ আলমগীর হােসন মাঃ আ ল হােসন মাছাঃ র  বগম হির র গা র গা র
21153 রাজশাহী মাঃ সা য়ার জাহান মাঃ ল iসলাম মাছাঃ িদলারা বগম র ল র েমদ র কাকনহাট গাদাগাড়ী
25৯5৯ রাজশাহী মাঃ মািনক হােসন মাঃ ল iসলাম মাছাঃ ময়না খা ন নয়াপাড়া ন ন র য়া
33৯66 রাজশাহী তৗিফক আহে দ ত ল iসলাম মাছাঃ রানী আরা বীর ৎসা বীর ৎসা বাগমারা
2৯242 রাজশাহী মাঃ নজ ল iসলাম মাঃ পচ দ কাজী মাছাঃ সােহদা খা ন চকরাজা র বাঘা বাঘা
33686 রাজশাহী মাঃ সাহাগ শখ মাঃ আ ল হােশম শখ মাছাঃ জা া ন মাoয়া িকেশার র িকেশার র বাঘা
33254 রাজশাহী মাঃ মা দ রানা মাঃ আঃ মিতন মাছাঃ আিখ বগম ভাটপাড়া ন নগাছী চারঘাট
29146 রাজশাহী জাকািরয়া হায়া াহ আেনায়ারা স েকায়া কশরহাট মাহন র
23934 রাজশাহী মাঃ সাi র রহমান মাঃ জিকম uি ন মাছাঃ ছােলহা খা ন ঝলমিলয়া িজuপাড়া য়া
276৯4 রাজশাহী মাঃ সাখাoয়াত হােসন মাঃ জ ল iসলাম শরীফা বগম িলয়া ডা া দশনপাড়া পবা
28346 রাজশাহী মাঃ আেনায়ার জািহদ কিবরাজ মাঃ আ ল হাসান কিবরাজ মাছাঃ হােজরা িবিব খ র ীপ র বাগমারা
27844 রাজশাহী মাঃ মাi ল iসলাম মাঃ জ ল iসলাম মাসাঃ মিরয়ম iসলাম দি ণ িমিলকবাঘা বাঘা বাঘা
25317 রাজশাহী মাঃ জন আলী মাঃ সবদর আলী মাসাঃ রফা ন মহােদব র ককনহাট গাদাগাড়ী
218৯1 রাজশাহী মাঃ আিন ামান ত আ স সাবহান আক সিরনা বগম মািঝ াম eকডালা বাগমারা
22691 রাজশাহী মাঃ লাল মাহ দ মাঃ কিফল uি ন াং মাছাঃ লিতফা নামকান রনশীবাড়ী বাগমারা
25288 রাজশাহী িসরা ল iসলাম মাঃ আঃ কিরম মাছাঃ িশিরন বগম a ত র চ নেকাঠা তােনার
31845 রাজশাহী মাঃ মিন ল iসলাম মাঃ মহিসন আলী মাসাঃ রজাহান বগম ভায়াল ী র ব কড়া চারখাট
319৯8 রাজশাহী মাঃ আির ল iসলাম মাঃ ফিছর uি ন মাছাঃ িপয়ারা িবিব সমস র হাটগাে াপাড়া বাগমারা

26134 রাজশাহী স য় মার  চ রখা রানী আশরাফ র বংগাড়ী বাঘা
33513 রাজশাহী মাঃ মা ন aর রশীদ মাঃ আ ল মা ান o রা বগম িশশাপাড়া দশনপাড়া পবা
34246 রাজশাহী মাছাঃ জিল আ ার বা মাঃ জালাল u ীন মাছাঃ জয়নব িবিব কসবা ভবানীগ বাগমারা
27751 রাজশাহী আ র রহমান আ স র আকিলমা ভবানী র বা বাজার িনয়ামত র
26687 রাজশাহী মাঃ আশা ল iসলাম মাঃ সিজ াহ রহমান মেমনা িবিব জামাল র কােনাপাড়া বাগমারা
32938 রাজশাহী মাঃ ল ল হােসন আহ দ আলী মাছাঃ শিরফা িবিব সার ী খাল াম বাগমারা
34369 রাজশাহী মাঃ যাবােয়র আলী সরকার ত জামাল uি ন সরকার ছেবদা বগম িঝনা হির র বাঘা
29581 রাজশাহী মাঃ আল মা ন মাঃ িবয়া ল iসলাম মাসাঃ শােনায়ারা বগম ঝাuেবানা ন ননগাছী চারঘাট
26754 রাজশাহী শায়াi র রহমান মাঃ আমজাদ ধা জিরনা িবিব রiল রiল মাহান র
24284 রাজশাহী মাঃ আলমগীর কিবর মাঃ আফছার আলী মাছাঃ রািবয়া বগম সার ী খাল াম বাগমারা
25817 রাজশাহী মাঃ মাহা ব আলম মাঃ আদম আলী মাছাঃ মমতাজ বগম ম খালী িজuপাড়া য়া
23735 রাজশাহী মাঃ সােহল রানা মাঃ মিজবর রহমান মাছাঃ েলখা বগম বড়াবাড়ী বস েকদার মাহান র
2637৯ রাজশাহী মাঃ সােহব আলী মাঃ সমত আলী মাছাঃ ছােহদা বগম পালশা আলীয়াবাদ গা র
22192 রাজশাহী মাঃ মাহ ল হাসান মাঃ মিতuর রহমান মাছাঃ ডিলনা বগম িঝকরা হাটিঝকড়া চারঘাট
24338 রাজশাহী মাঃ আ ল আল মা ম মাঃ জামা াহ িহরা খ ন হািবব র ন নগাছী চারঘাট
32187 রাজশাহী মাঃ িজয়া ল হক মাঃ u ল আলী মাছাঃ রেমলা বগম খা েনািব র হাটিঝকড়া চারঘাট
25513 রাজশাহী মাঃ মাহািদuল হক মাঃ সাম ল হক সিলনা হক 35৯ ল ী র 

ভাটাপাড়া
রাজপাড়া রাজপাড়া

28873 রাজশাহী মাঃ রািফuল iসলাম মাঃ কিবর িব াস মাসাঃ িশ বগম চি র স ািজত র িশবগ
22977 রাজশাহী রােশদ খান িমলন মাঃ মেয়ন u ীন গে রা oমরগাড়ী িনমপাড়া চারঘাট
2৯489 রাজশাহী মাঃ জািহ ল iসলাম মাঃ আঃ সা ার মাছাঃ জািমuন খা ন ব ধাপাপাড়া ধাপাপাড়া য়া
23৯15 রাজশাহী আ ল বাসার মাঃ মা দ পারেভজ মাঃ িমজা র রহমান মাসাঃ নাজমা বগম বাধাiড় কাশনগর তােনার

23229 রাজশাহী মাঃ সিলম িব াস মাঃ সা  িব াস মাসাঃ রািজয়া বগম কাপািশয়া চৗ হনী মিতহার
28865 রাজশাহী মাঃ আলািমন হােসন মাঃ eমদা ল হক মাসাঃ আফেরাজা বগম বড় িড়য়া িময়া র পবা
3223৯ রাজশাহী মাঃ আ র রিশদ মাঃ খাদাব  ম ল মাছাঃ আকিলমা বoয়া ধাপাপাড়া ধাপাপাড়া য়া
33441 রাজশাহী রহা ল iসাহক রেবনা মেহ া 

জায়গীরপাড়া
হিরয়ান িচিন 
কল

য়া

27684 রাজশাহী মাঃ জন আলী মাঃ মেছর u ীন মা া মাছাঃ িফয়া বগম ভাটপাড়া ন নগাছী চারঘাট
24548 রাজশাহী মাঃ ফা ক হােসন মাঃ আ ল কালাম আজাদ মাসাঃ আমিবয়া বগম খেড়রবাড়ী িনমপাড়া চারঘাট
22635 রাজশাহী মাঃ বা ল হােসন মাঃ iমান u ীন মাসাঃ হাসেনয়ারা বগম হাবাস র বাঘা বাঘা
27944 রাজশাহী শািহ র রহমান িরয়াজ u ীন িফয়া িবিব যপাড়া যপাড়া বাগমারা
21697 রাজশাহী মাঃ মন মা া মাঃ র মা া মাছাঃ আকিলমা বগম মি পাড়া সােদাপাড়া বাগমারা
249৯2 রাজশাহী মাঃ মা দ রানা মাঃ র আলী মাছাঃ আিছয়া বগম চারঘাট চারঘাট চারঘাট
2428৯ রাজশাহী মাঃ তােরক আিজজ মাঃ আব র রিশদ মাসাঃ রািকয়া বগম মিহশালবাড়ী মিহশালবাড়ী গাদাগাড়ী
29942 রাজশাহী মাছাঃ আফছানা আকতার িবথী মাঃ আখতা ামান মাছাঃ সাম াহার বগম হেতম খা ছাট 

মসিজদ u র পাশ 
সংল

হালিডং নং 
435-436

িজিপo 7111

2391৯ রাজশাহী eস ক রা  আহে দ মাঃ হােজর আলী শখ িমেসস রােহনা বগম ভরতমািড়য়া সাতবািড়য়া য়া
22135 রাজশাহী রােশ ল iসলাম মাঃ eমদা ল হক মাছাঃ তহিমনা বগম কাটালীপাড়া কাটালী পাড়া মাহন র
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Rool িনজ জলা নাম িপতার নাম মাতার নাম gাম পা uপেজল

29346 রাজশাহী মাঃ নাজ ল হাসান মাসাঃ নজ ল iসলাম মাসাঃ িরিজয়া বগম লন র 
গায়ালপাড়া

িজিপoo 
7111

রাজপাড়া

27338 রাজশাহী মাঃ কামাল হােসন ত আi ি ন হক মাসাঃ িপয়ারা বoয়া লন র িজয়ানগর িজিপoo 
7111

রাজপাড়া

24385 রাজশাহী মাছাঃ তৗিহদা খা ন মাঃ আ ল হািমদ মাছাঃফােতমা বগম খ র মতলী গাদাগাড়ী
26388 রাজশাহী মাঃ শিফ ল iসলাম মাঃ হােতম া মাছাঃ িফেরাজা বগম বারঘিরয়া হািতশাiল তােনার
24687 রাজশাহী মাঃ iমরান আলী মাঃ আ র রিশদ খািদজা বগম ধািমন পা িড়য়া কাটালী পাড়া মাহন র
23724 রাজশাহী মাঃ iকবাল হােসন মাঃ আলী হার ম ল মাছাঃ র  িবিব বাগেশার চ ন র দশনপাড়া পবা
25447 রাজশাহী মাঃ আ ল কালাম আজাদ ত মাঃ ৎফর রহমান 

সরকার
মাসাঃ য়ারা বoয়া বিলহার মিন াম বাগা

32748 রাজশাহী মাঃ রিবuল আoয়াল মাঃ আ ল মােলক মাসাঃ আদরী বগম সারাং র গাদাগাড়ী গাদাগাড়ী
23৯53 রাজশাহী মাঃ নািসর u ীন মাঃ iয়ািছন আলী মাছাঃ মািনকজান বগম কা া য়া য়া
33665 রাজশাহী পিরেতাষ মার পাল ট নাথ পাল িব  ি য়া পাল মহববত র বাগমারা চ ে রআড়া
26121 রাজশাহী মাঃ আিত র রহমান মাঃ মাসাে র রহমান মাসাঃ নৗবাহার িবরপাড়া তােনার তােনার
25৯2৯ রাজশাহী মাঃ মাহ র রহমান মাঃ মক ল হােসন শাহানারা খা ন িশ লীয়া ন নগাছী চারঘাট
23211 রাজশাহী মাঃ মাশাররফ হােসন তঃ সাহরাব হােসন ত ফােতমা বগম নাি পাড়া সাধন র য়া
227৯4 রাজশাহী মাঃ সাi র রহমান মাঃ িনজাম uি ন খ কার মাছাঃ হািলমা বগম িকসমত খি ধপাড়া পবা
28571 রাজশাহী মাছাঃ শামীমা খা ন মাঃ শিফ ল iসলাম মাছাঃ রজাহান বগম মােলাপাড়া হাি ং নং 

399
ঘাড়ামারা 
বায়ািলয়া

29211 রাজশাহী সমর মার শ ু নাথ সািব ী রানী বা পাড়া ন নগািছ চারঘাট
22862 রাজশাহী মাঃ েবল রানা মাঃ নজ ল iসলাম মাসাঃ জয়নব বগম নoহাটা নoগাটা পবা
28196 রাজশাহী মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ নবীর uি ন মাছাঃ জয়নব বগম রানী বাজার 

হাি ং নং 49
ঘাড়ামারা বায়ািলয়া

28339 রাজশাহী মাঃ শিফuল আজম ত গালাম সারoয়ার মাসাঃ শামসাদ বগম মহ া 269 ল ী র িবেরাড 
িজিপo 7111 
রাজপাড়া

2৯891 রাজশাহী মাঃ আির ল iসলাম মাঃ মসেলম uি ন মাসাঃ রoশনারা খ ন মহ া নoহাটা নoহাটা oয়াড নং 12 
নoহাটা 
পৗরসভা

26814 রাজশাহী মাঃ সাi ল iসলাম মাঃ আ ল হােসন মাছাঃ ছ রা খা ন ধরম র পাননগর গা র
22563 রাজশাহী মাঃ আহসান হািবব মাঃ শাহজাহান আলী মাছাঃ আ ার বা িবলমািরয়া ধাকড়া ল য়া
21782 রাজশাহী মীর মাশারফ হােসন মীর iমরান আলী ছােলমা িবিব সiপাড়া মাহন র মাহন র
2৯951 রাজশাহী মাসাঃ রািখ আ ার মাঃ আঃ রা াক সরকার মাসাঃ িফেরাজা বগম খােয়রহাট বাঘা বাঘা
24719 রাজশাহী মাঃ আনা ল iসলাম তা র আহে দ মাসাঃ ল ম িবিব কলমা চারৈখর তােনার
2৯28৯ রাজশাহী মাঃ সাi ল iসলাম মাঃ ব  আলী মাসাঃ ভা য়ারা বগম বাuশা ভড়ালীপাড়া বাuশা বাঘা

33553 রাজশাহী মাঃ মাহ র রহমান মাঃ আিন র রহমান মাছাঃ মা রা বগম চ নমািড়য়া সাতবািড়য়া য়া
334৯5 রাজশাহী মাঃ iমরান হােসন মাঃ আ স ছা ার মাছাঃ বগম আরা বায়ািলয়া বায়ািলয়া বাঘমারা
2237৯ রাজশাহী মাঃ নাঈম রজা ত শাম ল আলম মাছাঃ সািবনা খা ন িবিদর র িপিরজ র গাদাগাড়ী
2৯476 রাজশাহী মাঃ মা দ রানা মাঃ ফরজন আলী মাসাঃ েরশা বগম সাiধারা তেলাপাড়া তেনার
338৯6 রাজশাহী মাঃ সাঈদ পারেভজ মাঃ oয়ািলuল হােসন মাসাঃ রশমা বগম িপিরজ র িপিরজ র গাদাগাড়ী
28318 রাজশাহী মাঃ মা ািফ র রহমান ত তিছ ল আলম সরকার মেমনা বগম আটঘরী মিন াম বাঘা
2৯37৯ রাজশাহী মাঃ আজম আলী মাঃ নািজম uি ন মাসাঃ সােয়রা বগম িপিরজ র িপিরজ র গাদাগাড়ী
29986 রাজশাহী মাঃ আ ল কােশম ত সাi র রহমান মাসাঃ আেস র বoয়া িপিরজ র িপিরজ র গাদাগাড়ী
26৯49 রাজশাহী মাছাঃ িহরামন ত রা মাঃ তিছর u ীন আহেমদ হািমদা বা বাকিশমiন মাহন র মাহন র
32৯24 রাজশাহী মাঃ মেনায়ার হােসন মাঃ আিজ র রহমান মাছাঃ মেনায়ারা খা ন িনমপাড়া িনমপাড়া চারঘাট
2৯৯22 রাজশাহী মাঃ আ  িফয়ান মাঃ জালাল uি ন ত নািগস বগম হা র রাজশাহী কাট পবা

242৯2 রাজশাহী মাজাফফার eলাহী মাঃ ম র eলাহী মাছাঃ আেবদা বগম িস রী মাহন র মাহন র
28836 রাজশাহী মাঃ িফেরাজ আহেমদ মাঃ আঃ গ র াং মাছাঃ হািফজা খা ন আলীগ িময়া র রাজপাড়া
21225 রাজশাহী মাঃ মাশাররফ হােসন মাঃ আ  তােলব মাছাঃ চামেনয়ারা িবিব ন ন র নরিসংহ র বাগমারা
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